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2 Nisan -8 Nisan
8 Nisan 2007’de Dersim’in Hozat ilçesi k›rsal alan›nda, ç›kan çat›ﬂmada ﬂehit düﬂtüler.
Ergani ARSLAN, 1981, Çorum-DodurgaMehmet Dede Obruk Köyü do¤umlu.
1999’da örgütlü mücadeleye kat›ld›. AlErgani ARSLAN Gülender ÇAKMAK manya’da Dortmund ve Duisburg’da demokratik faaliyetlerde yerald›. Son olarak
Dersim da¤lar›nda gerillayd›. Gülender
ÇAKMAK; 2 Nisan 1973 Çorum do¤umlu.
Örgütlü mücadeleye 1995’te üniversite y›llar›nda baﬂlad›. Çeﬂitli alanlarda görev yapt›ktan sonra gerillaya kat›ld›.
Solmaz DEM‹R Yunus GÜNDO⁄DU Yunus GÜNDO⁄DU, 5 Ocak 1980, Dersim, Çemiﬂgezek Gözlüçay›r’da do¤du. Emekçi biriydi. 2002’de oligarﬂinin ordusunda askerlik yapt›. Ankara’da askerli¤i s›ras›nda ölüm orucu direniﬂçileriyle tan›ﬂt› ve devrimci olmaya karar verdi.
2006’da gerillaya kat›ld›. Solmaz DEM‹R, 25 Nisan 1984, Dersim Hozat,
Taçkirek Köyü do¤umlu. Emekçi biriydi, kad›n kuaföründe çal›ﬂ›yordu. Devrimcileri yak›ndan tan›d›ktan sonra devrimci olmaya karar verdi. 16 Eylül
2006’da gerillaya kat›ld›.

Bülent ÇOBAN

18 Temmuz 1974 ‹stanbul-Kartal do¤umlu. Aslen Dersimli’dir.
Mücadeleye ‘92’de kat›ld›. Liseli Dev-Genç ve mahallelerde sorumluluklar yapt›. Bir çok kez gözalt› ve tutsakl›klar yaﬂad›. ‘98
y›l›nda tutsak düﬂtü. F Tipi Hapishanelere karﬂ› gerçekleﬂtirilen
Büyük Direniﬂ’te 2. Ölüm Orucu Ekibi içinde yer ald›. 19-22
Aral›k katliam›ndan sonra Kand›ra F Tipi’ne götürüldü. 7 Nisan
2001’de ölümsüzleﬂti.
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“Hareket benim için adaleti, onuru, eﬂitli¤i, özgürlü¤ü ifade ediyor.”
Gülender Çakmak

Ergani Arslan, mücadeleye iliﬂkin olarak sorulan bir
soruya; “Kendimi mücadelenin her zaman önünde görüyorum.” diyordu.
Elbette öyle olmasayd›, Almanya’dan Dersim da¤lar›na
uzanan, k›sa say›lacak bir zamana çok ﬂey s›¤d›ran devrimci bir yaﬂam da ortaya ç›kmazd›.
“Mücadelenin önünde olmak”, iki aç›dan önemliydi.
Birincisi, devrimci yaﬂamda iddial› olmak gerekir. Bu
aç›dan bak›ld›¤›nda Ergani Arslan mücadelede “eelini ta ﬂ › n a l t › n a k o y m a k t a ” iddial›d›r. Devrimcilikte iddial›d›r.
O iddias› ﬂu sat›rlar› yazd›rm›ﬂt›r;
“Baﬂ›ndan beri gerilla olma iste¤im vard›, hiç bir zaman kendimi k›s›tlamad›m. Her zaman daha iyisini yapma
gayreti içinde bulundum. Yapamam veya hay›r gibi bir tutumum olmad›, ald›¤›m görevleri yerine getirme gayreti
içerisinde oldum.”
‹ddial› ve programl›d›r Ergani Arslan. Ne istedi¤ini
bilmektedir. Hedefleri vard›r örne¤in. Onun içindir ki,
Almanya’dan Dersim da¤lar›na savaﬂmak için gelmiﬂtir.
‹kincisi; “Mücadelenin önünde olmak” her göreve

4 Nisan 1995’de Gaziantep’te ölüm
mangalar› taraf›ndan katledildiler.

Hüseyin COﬁKUN

Demet TANER

Hüseyin COﬁKUN, 1962 Dersim
do¤umlu. 1976’da devrimci mücadeleye
kat›ld›. 1985 sonras› Ege bölgesinde sorumluluklar ald›. 1993’te Gaziantep sorumlulu¤unun yan›nda, silahl› müca-

delede görevler üstlendi.
Demet TANER, 1971 Antep do¤umlu. ‹zmir’de üniversitede Dev-Gençli
oldu. 1992’de Ege TÖDEF temsilcili¤i yapt›. Antalya, Burdur, Isparta illerinde sorumluklar üstlendi.

Selçuk
KÜÇÜKÇ‹FÇ‹

Mehmet Selim
YÜCEL

1959 do¤umlu. 1970’lerin ikinci yar›s›nda kavgan›n
içindeydi. Mücadele içinde h›zla geliﬂerek, DevGenç’in yöneticilerinden biri oldu. Silahl› birimlerde
görev ald›. 12 Eylül cuntas› koﬂullar›nda da görevlerini tereddütsüz sürdürdü. 7 Nisan 1981’de ‹stanbul
Küçükköy’de polis taraf›ndan katledildi.

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

haz›r olmakt›r. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda her göreve haz›rd›r Ergani Arslan.
Ona nerede ihtiyaç duyulmuﬂsa orada olmuﬂtur. Almanya’da mücadelesini sürdürürken, ihtiyaç olmuﬂ Dersim da¤lar›na gelmiﬂtir.
Onun devrimcilik iddias›, Almanya’dan Dersim’e
uzanan mütevazi ama dopdolu devrimci yaﬂam› bu
yan›yla örnektir.
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L‹SEL‹ GENÇL‹K

Mahir’den Day›’ya
Umut Biziz, Alternatif Biziz
nadolu topraklar›nda 40 y›ld›r
kesintisiz bir mücadele tarihi
yazd›k. 40 y›l›n hemen her aﬂamas›nda umudu canl› tutmaya çal›ﬂt›k. Zor
süreçlerden geçtik. Tecrit edildik. Sesimizi, düﬂüncelerimizi çok s›n›rl›
kesimlere ulaﬂt›rmak durumunda kald›¤›m›z dönemler oldu. Zaman oldu,
umudu kitlelere ulaﬂt›ramad›k. Y›lmad›k, vazgeçmedik. Yeniden toparland›k, gerileyen halk hareketini yeniden aya¤a kald›rd›k, darbeler yedik, yeniden toparland›k, ihanetlere
u¤rad›k, kuﬂatmalar› yar›p, devrim
yürüyüﬂünü sürdürdük... Bütün bu
yaﬂad›klar›m›zda ola¤anüstü bir ﬂey
yoktu; tüm devrim süreçlerinde, devrimin öncülerinin yaﬂad›klar›ndan
farkl› de¤ildi yaﬂad›klar›m›z.

A

Say›:
Say›:213
213

Yürüyüﬂ
Yürüyüﬂ
28
28Mart
Mart
2010
2010

2 Mart cuntas›n›n takibi alt›nda
Kesintisizler’i bunun için yazd›
Mahir Çayan. K›z›ldere’de bunun
için öldük. 12 Eylül cuntas›n›n
mahkeme kürsülerinde okudu¤umuz Hakl›y›z Kazanaca¤›z’› bunun için kaleme ald›k. Ölüm oruçlar›nda bunun için öldük. Bunun için
cuntaya karﬂ› ricat yerine silahl›
mücadelede ›srar›m›z. Bunun içindi
hapishanelerde direniﬂlerimiz. At›l›m bunun içindi. Parti bunun için.
Büyük Direniﬂ bunun için... Bunlar›n hepsi devrim ve sosyalizm hedefli ad›mlard›r.

1

olun bir kesimi “reel sosyalizmin” eleﬂtirisi alt›nda, sosyalizmden vazgeçmiﬂ, sosyalleﬂtirilmiﬂ bir kapitalizmi savunmaya baﬂlam›ﬂt›r. Bu kesimler, devrimler ça¤›n› kapatm›ﬂlar, düzenin yasall›¤›na ve icazetine tabi olunan bir mücadele çizgisi benimsemiﬂlerdir. Bu
çizgi, düzen içinde hak k›r›nt›lar›yla yetinen, bundan ötesine ne cüreti,
ne sabr› olmayan bir çizgidir. Dolay›s›yla böyle bir çizginin alternatif
olabilmesi zaten mümkün de¤ildir.

S

nemli olan bütün bu zorluklar
karﬂ›s›nda hedeften sapmamakt›. Bu ise, en baﬂta devrimcilerin umutlar›n›, inançlar›n› kaybetmemeleriyle mümkündü. Kendileri
umutsuzlaﬂanlar, kitleler için bir
umut yaratamazlard›. Örgütlerini
“umudun ad›”na dönüﬂtüremezlerdi. Kendileri inançs›zlaﬂanlar, bir
ahir’den Day›’ya süren bu taalternatifin olabilece¤ine güvenleririhin ilk aﬂamas›nda Türkiye
ni kaybedenler, kitlelere bir alternasol
hareketine
egemen olan 50 y›ll›k
tif sunamazlard›. Nitekim Türkiye
sa¤
pasifist
gelenek
y›k›ld›. Halka
solunun büyük bir k›sm›n›n iddigüvensiz,
halktan
kopuk
anlay›ﬂlaras›zlaﬂmas›, böyle bir umutsuzlaﬂla
hesaplaﬂ›larak,
Türkiye
devrimima, inançs›zlaﬂma sürecinin sonunin
yolu
netleﬂtirildi.
Anadolu
ihticunda olmuﬂtur.
lalinin yolu silahl› mücadeleden geahir’den Day›’ya, devrimci
çecekti. Bunu savunmadan ve uyhareketin en temel yanlar›ngulamadan alternatif olunamazd›.
dan biri olmuﬂtur: Dünyan›n Türkiye’sinde devrim yapma iddiam›z›, dünyay› bir kez de Türkiye’den
Biz kimiz? Biz, Cepheyiz.
sarsma iddiam›z›, hiçbir süreçte
Türkiye halklar›n› zafere
kaybetmedik. Cuntalarda da ihagötürecek
iddian›n sahibiyiz.
netlerde de iddiam›z› tekrarlad›k.
Ad›m›z, Türkiye devrimiyle
Kuru kuruya bir iddia de¤ildi bu.
an›lacakt›r.
Ad›m›z, dünyan›n
‹ddiam›z stratejik hedefimizdi.
Türkiye’sinde
sosyalizmin
inﬂas›yla
Bütün bu süreçler boyunca att›¤›özdeﬂleﬂecektir. Devrimin ve
m›z her ad›mda iddiam›z› büyütmeyi, yani, stratejik hedefimiz
sosyalizmin hareketiyiz.
do¤rultusunda ilerlemeyi hedefleBu iddiayla örgütleniyoruz.
dik.
Her eylemimiz bu iddiay› taﬂ›r.

Ö

M

M

4

ahir’den Day›’ya politik anlam›yla kesintisiz uzanan çizgide, oligarﬂinin cuntalar›na, “eski tüfekler”e, düzen içi düﬂüncelere karﬂ› büyük mücadeleler verildi, büyük
bedeller ödendi. Emperyalizme ve
oligarﬂiye karﬂ› mücadelede uzlaﬂmaz olundu. Oligarﬂinin katliam
sald›r›lar› ile devrimci hareketi “düzeniçileﬂtirme” politikalar›, teslim
alma çabalar› boﬂa ç›kar›ld›. Bu aﬂamalar boyunca, sürekli kopuﬂlar,
ayr›ﬂmalar yaﬂand›. Mahir ve Day›,
Parti-Cephe çizgisini tasfiye ve inkar eden ihanetlere, sapmalara karﬂ›
en küçük bir esneklik veya uzlaﬂma
tavr› göstermediler. Solun bir çok
kesimi, bu aﬂamalar boyunca, en
kritik anlarda genellikle devrim
cephesini terketti. Biz, kesintisiz
olarak direniﬂ mevzilerinde, mücadele arenas›ndayd›k.

M

iz kimiz? Biz, Cepheyiz. Türkiye halklar›n› zafere götürecek
iddian›n sahibiyiz. Ad›m›z, Türkiye
devrimiyle an›lacakt›r. Ad›m›z,
dünyan›n Türkiyesi’nde sosyalizmin inﬂas›yla özdeﬂleﬂecektir. Devrimin ve sosyalizmin hareketiyiz.
Bu iddiayla örgütleniyoruz. Her eylemimiz bu iddiay› taﬂ›r.

B

mut biziz, çare biziz, alternatif
biziz; bugünkü görevimiz, umudu, çareyi ve alternatifi kitlelere maledebilmektir.

U

›lg›nlar, yorgunlar, “kitleler bir
yanda, sosyalistler bir yanda”
diye s›zlan›rlar hep. “Bizim söylediklerimizden halk›n haberi bile
yok” diye ﬂikayet ederler. “Halk
kendi derdine düﬂmüﬂ, ne onur, ne
adalet, ne ulusal onur umurunda
de¤il” diye büyük tespitler yapt›klar›n› san›rlar. Söylediklerinde gerçeklik pay› vard›r ve fakat, ç›kard›klar› sonuçlar yanl›ﬂt›r.
e bekliyorlard› peki? Kitlelerin
kendili¤inden sosyalist saflara
gelmesini mi bekliyorlard›?.. E¤er
biz ulaﬂamam›ﬂsak, onun araçlar›n›,

Y

N

yollar›n› yaratamam›ﬂsak, kitlelerin
olan bitenden nas›l haberi olabilir
ki? Kitleleri gerçeklerden haberdar
edecek bizim d›ﬂ›m›zda bir güç mü
var, bunun için kimsenin bilmedi¤i
sihirli araçlar m› var?.. “Halk kendi
derdine düﬂmüﬂ” diyen akl› evveller, kitlelerin mevcut bilinç düzeyinde baﬂka türlü olamayaca¤›n›
görmek istemezler; çünkü o zaman
kendi umutsuzluklar›n›, kitlelere
güvensizliklerini, devrim ve sosyalizme inançs›zl›klar›n› meﬂrulaﬂt›ramayacaklar›n› düﬂünürler..
elevizyonlar›n 24 saat boyunca
yapt›klar› yay›nlar› izleyin. Gazetelerin onlarca sayfas›n› didik didik
edin; orada halk›n sorunlar›n›, sistemin gerçeklerini, mücadeleleri, direniﬂleri bulamasz›n›z. Kitlelerin
beyinleri ya burjuva siyasetin gündemiyle ya da pespaye programlarla, dizilerle doldurulur. Peki baﬂka
türlü olabilir mi? Hay›r! Burjuvazinin televizyonlar›nda, gazetelerinde olacak olan budur. Zaman zaman bu çizginin d›ﬂ›na düﬂen haberler, yorumlar, programlar olursa
da istisna olan, bunlard›r.

T

halde devrimciler aç›s›ndan
geriye tek bir yol kal›r. Kitlelere gerçekleri kendileri ulaﬂt›racaklard›r. Bunun yollar› da emekçilerin
yüzlerce y›ll›k mücadelelerinde ﬂekillenmiﬂtir. Bildiriden dergiden, kitaptan, filmden “siyasi gerçekleri
aç›klama kampanyas›” olarak sürdürülecek olan silahl› propagandaya
kadar uzan›r bu yol ve yöntemler.
Hiçbir devrimcinin halktan, kitlelerden yak›nmaya hakk› yoktur. Eksik olan›n sorumlusu biziz. Kitleleri
gerçeklerden haberdar edecek olan
da biziz. Bunun d›ﬂ›ndaki yak›nmalar, s›zlanmalar, teoriler, bize de¤il,
y›lg›nlara, yorgunlara aittir. Ne bir
kaç bildiriyle, dergiyle ne de Mahir’in dedi¤i gibi bir kaç askeri eylemle, kitlelerin devrim saflar›na
gelece¤ini beklemek, devrimden,
halk gerçe¤inden, burjuvazinin kitleler üzerindeki çal›ﬂmas›ndan hiçbir ﬂey anlamamak demektir.
eﬂitli ilerici, demokratik güçlerin düzenden, kapitalizmden

O

Ç

politik ve pratik olarak kopamad›¤›
koﬂullarda devrimci bir alternatifi
sunmak, bizim görevimiz, sorumlulu¤umuzdur.
iliyoruz ki, bugün Tayyip Erdo¤anlar’›n toplant›lar›na kat›lanlar›n, düzenin “aç›l›m” manevralar›na ﬂu veya bu biçimde ortak olanlar›n, oligarﬂinin anayasa tart›ﬂmas›na “sivil” anayasa gibi geri bir zeminde müdahil olanlar›n, halk›n
cephesinden ba¤›ms›zl›k ve demokrasi mücadelesini geliﬂtirmek yerine
oligarﬂi içi çat›ﬂmada taraf olanlar›n
önemli bir k›sm›, mücadelenin geliﬂmesine paralel olarak devrimden,
halktan yana olacaklar, devrimin,
halk›n yan›na geleceklerdir. Onlar›

B

Belli koﬂullarda kitlelerin
devrimcileﬂmesinin, devrim
saflar›na geliﬂinin büyük bir devrimci ak›ﬂa dönüﬂece¤ini de bilerek, bugün i¤neyle kuyu kazmaya
devam edece¤iz. Her direniﬂimiz,
her eylemimiz, her afiﬂimiz, her
bildirimiz, her ﬂehidimiz, gerçe¤in
bir parças›n› ulaﬂt›r›r halka.
umutsuzlaﬂt›ran, sa¤a sola savuran
etkenlerden biri, mücadelenin henüz onlar için de bir çekim merkezi
olabilecek güçte olmamas›d›r. Bu
onlar›n sisteme yedeklenmesini
meﬂrulaﬂt›rmaz, ancak bu bir nesnelliktir ve dünyan›n bir çok ülkesinde, birçok devrim sürecinde ayd›nlar›n konumu böyle olmuﬂtur.
evrimin geliﬂmesi, sistemle ﬂu
veya bu düzeyde çeliﬂkisi olan
tüm kesimleri etkileyecektir. Bu,
ayd›nlar için oldu¤undan daha fazla
yoksul kitleler için geçerlidir.

D

eniﬂ yoksul kitleler de bugün
için devrimci bir alternatifi yaﬂamlar›nda, yaﬂad›klar› sorunlarda
yak›nlar›nda görememekte ve hissedememektedirler. Örgütsüzdürler.
Bu koﬂullarda umutsuz ve çaresizlerin bir kesimi, çözümü uyuﬂturucuda, fuhuﬂta, mafyac›l›kta ararken,
ahlaki olarak belli bir noktada direnen daha geniﬂ yoksul kitleler, dü-

G

zen partilerine yak›n durarak sorunlar›na bireysel çözümler arar durumdad›rlar. Onlar devrimin kitleleridir. Düzen yan›nda saf tutmalar›
geçicidir, as›l yerleri bizim saf›m›zd›r.
e yapacak edecek kitlelere ulaﬂaca¤›z. Belli koﬂullarda kitlelerin devrimcileﬂmesinin, devrim
saflar›na geliﬂinin b ü y ü k b i r devrimci ak›ﬂa dönüﬂece¤ini de bilerek, bugün i¤neyle kuyu kazmaya
devam edece¤iz. Her direniﬂimiz,
her eylemimiz, her afiﬂimiz, her bildirimiz, her ﬂehidimiz, gerçe¤in bir
parças›n› ulaﬂt›r›r halka. Her ﬂehidimiz onlar›n bilinçlerinde ve yüreklerinde bir soru uyand›r›r, sorular›na
cevap olur. Devrim ad›m ad›m geliﬂir ve kendi içinde büyük at›l›mlar›
haz›rlar.

N

az›m›z›n baﬂ›nda sözünü etti¤imiz zorlu ve a¤›r geliﬂen süreçler, nas›l ki hemen tüm ülkelerin
devrimlerinin ortak özelli¤iyse, geliﬂmenin devrimci bir ak›ﬂa dönüﬂmesi de öyle ortak bir özelliktir.
Emperyalizmin ve iﬂbirlikçilerinin
bütün gayeleri bu sürecin geliﬂmesini engellemektir.

Y
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ﬂsizlik, açl›k, yoksulluk, ortadad›r. Adaletsizlikler, eﬂitsizlikler
ortadad›r. Faﬂizmin teröre, tehdidi,
yaygaras› ortadad›r. Egemen s›n›flar bunlardan vazgeçemiyor. Türkiye devrime gebe bir ülke olmay›
sürdürüyor bu yüzden. Türkiye’nin
ve yoksul kitlelerin durumunu de¤iﬂtiremeyecekleri için, kitlelerin
öfkesini, hoﬂnutsuzlu¤unu devrime
kanalize edecek güçleri yok ederek
“devrim tehlikesi”nden kurtulmak
istiyorlar.

‹

merikan ve Avrupa emperyalizminin terör listelerinde devrimci hareketi baﬂ s›ralara koymalar›n›n anlam› budur. Ama ABD D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤›’n›n son raporu,
devrim ihtimalini ve devrimcileri
yokedemediklerinin itiraf› gibidir.
Yok edemediler ve edemeyecekler.
Mahir‘den Day›’ya devrald›¤›m›z
mirasla devrimi büyütece¤iz. Umut
biziz, alternatif biziz, biz Cepheyiz.

A
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K›z›ldere, neden “ss ö n m e yen ”dir? Mahir ve Day›, neden
“öö l ü m s ü z d ü r”? Devrim, neden 40
y›ld›r, hala “dde¤iﬂmeyen”dir?
Bu yaz› dizisi, bu üç sorunun cevab›n› içerecek. Bu cevaplar, ülkemiz tarihi taraf›ndan verilmiﬂ cevaplard›r. S›n›flar mücadelesinin
yeni geliﬂmeleri içinde de her gün
yenilenip pekiﬂen, tekrar tekrar kan›tlanan cevaplard›r.
Sönmeyen, ölmeyen, de¤iﬂme yen üç olgu, siyasal bir bütün oluﬂturuyorlar. Biri di¤erinden ayr› de¤ildir. Sosyalizmin öldü¤ü, proletaryaya elveda denildi¤i, d e v r i m l e r
ça¤›n›n ka p a nd › ¤› , ‘Stalinist önderler’in ö m r ü n ü n t a m a m l a n d › ¤ › ,
dünyan›n art›k temelli de¤iﬂti¤i...
‹ddialar› onlarca y›ld›r b›kt›r›rcas›na tekrar edilip durulurken, solun
say›ca hiç de az olmayan bir kesimi
de bu burjuva teorileri benimsemiﬂ,
kendini buna göre “yenilemiﬂ”ken,
bizim 40 y›ld›r sönmeyen, ölme yen, de¤iﬂmeyen bir siyasal çizgiden sözediyor olmam›z, tarihimizin
ve devrimci hareketin ay›rdedicili¤idir. Baz›lar› için de ﬂaﬂ›rt›c›d›r. Bu
ﬂaﬂk›nl›k, emperyalistler taraf›ndan,
Çiller, Özal, Tayyip gibi iﬂbirlikçiler taraf›ndan ve solun baz› kesimleri taraf›ndan “hala bunlar› savunuyorlar, hala silahl› mücadele diyorlar, hala Leninist örgüt modelinde ›srar ediyorlar..” gibi çok çeﬂitli
biçimlerde de ifade edilmektedir.
Evet, halâ!

K › z › l d e re ’ d e ö l ü m p a h a s › n a
s a v u n u l a n t ü m d e ¤ e r l e r,
hala yaﬂat›ld›¤› için,
K › z › l d e re ‘ s ö n m e y e n ’ d i r !
Herﬂeyin tersyüz edildi¤i, bütün
de¤erlerin kirletildi¤i, at izinin it
izine kar›ﬂt›r›ld›¤› zamanlarda, bur-
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juvazi pespaye "u¤runa ölünecek
de¤er yoktur" teorisini, "an› yaﬂa",
“bugünü kurtar”, “kendini düﬂün”
kültürünü dayat›rken, ony›llar öncesinden "hay›r" diyor K›z›ldere.
Gelece¤e uzanan güçlü hayk›r›ﬂ›yla, "hay›r" diyor K›z›ldere, "u¤runa ölünecek de¤erler var”. U¤runa ölünecek de¤erlerin en güzeli
d e v r i m var, sosyalizm var!
Mahir Çayan ve yoldaﬂlar›n›n
önderli¤inde 1960’lar›n sonunda
yaﬂanan kopuﬂ, ülkemizde ilk kez
iktidar› hedefleyen ve bu hedefe
ulaﬂman›n yolu olarak silaha sar›lmaya cüret eden bir hareketi ortaya
ç›karm›ﬂt›. Devrim ve sosyalizmi
onlardan önce de savunanlar vard›,
ama devrime hayat veren, onlar oldu. THKP’nin Merkez Komite imzas›yla yay›nlad›¤› ilk bildirinin
baﬂl›¤›n›n “‹HT‹LAL‹N YOLU” olmas› boﬂuna de¤ildir.
K›z›ldere’den ö¤renip kavgaya
girdi¤imizde, iﬂte ilk önce bunu sahiplendik: ‹htilali. Devrim, yolunda
yürümeliydi. Devrim, bu yolun baﬂ›nda ve devam›nda say›s›z K›z›ldere olacakt›, böyle de olsa o yol yürünmeliydi. Yürüdük. Meﬂale sönmedi.
Bu kesintisizlik sonucudur ki,
Cephelilerin her çarp›ﬂmas›nda, her
kuﬂatmada, K›z›ldere yeniden yaﬂan›r, "dönmeye de¤il, ölmeye gelmenin" manifestosu yeniden yaz›l›r.
Meﬂale sönmez.
Söyleneceklerin esas› söylenmiﬂtir K›z›ldere'de. Sorular cevaplanm›ﬂt›r. K›z›ldere iki iradenin vuruﬂmas›yd›. Devrimin önderleri ve
savaﬂç›lar›, K›z›ldere'de, fiziki, askeri koﬂullar ne kadar olumsuz olursa olsun, karﬂ›-devrimin iradesinin
devrimin iradesine boyun e¤diremeyece¤ini kan›tlad›lar. Meﬂalenin

Partiyi
Selaml›yor

sönmemesi, bu irade savaﬂ›n›n her
çat›ﬂmaya, hayat›n her alan›na taﬂ›narak sürdürülmesiydi. Day›'n›n önderli¤inde oluﬂan devrimci hareket,
bu tarihi misyonu üstlenmiﬂtir.
Zulmün koyu karanl›klar›nda
yol gösteren meﬂaledir K›z›ldere.
1984 ölüm orucunda, ölüme yatan
tutsaklar, o meﬂalenin ›ﬂ›¤›nda belirlemiﬂlerdir yollar›n›. Fiziki koﬂullar› farkl› olsa da ideolojik olarak,
politik olarak " K › z › l d e re'deki gi bi” yapmakt› hareket noktalar›.
Çiftehavuzlar'da, Ba¤c›lar'da,
Bahçelievler'de, Çaytaﬂ›'nda, Balk›ca'da " K › z › l d e re 'd e k i g i b i " direnmiﬂti Cepheliler. Ve 2000 Aral›k'›ndan baﬂlayarak, her hapishanede,
her hücrede “ K › z › l de re'deki gibi”
direndi özgür tutsaklar. Meﬂalenin
sönmemesi, bu direniﬂler zincirine
durmaks›z›n yeni K›z›ldereler eklenmesidir. Bir ﬂairin benzetmesiyle, "suskunluklara bo¤ulmuﬂ karanl›kta kopan f›rt›na"d›r K›z›ldere;
her dalgas› gelece¤i vurur. Vurmuﬂtur. Deryan›n durgunlu¤u, suskunlu¤u ve karanl›¤› içinde yolunu kaybedenlere yol olmuﬂtur.
Kaç kez yaﬂad›k K›z›ldere'yi.
Kaç kez hayk›rd›k "biz buraya dönmeye de¤il, ölmeye geldik"i. Kaç
kez "siz bizim teslim oldu¤umuzu
nerede gördünüz" diye özetledik
K›z›ldere'den bu yanaki tarihimizi.
Kaç kez kuﬂat›ld›k, kaç kez öldük
K›z›ldere'deki gibi. Her kuﬂatmada
Mahir gibi konuﬂup, her çat›ﬂmada
Mahirler gibi vuruﬂmakt›r K›z›ldere'nin "sönmeyen" oluﬂu.
K›z›ldere, "sönmeyen"dir. Çünkü, "Vars›n bütün oklar üstümüze
ya¤s›n. Biz, do¤ru gördü¤ümüz bu
yolda sonuna kadar yürüyece¤iz."
diyenlerin yolundan yürüyoruz.
"Sönmeyen"dir; çünkü, "yolumuz

devrim yolunda düﬂenlerin
yoludur" sözümüzden, kan›m›z, can›m›z pahas›na dönmedik.
ﬁehitlerimizi
K›z›ldere "sönmeyen"dir.
An›yoruz
Mahir'in öngörüsü gerçektir
çünkü: "Her engebede
Ad› K IZILDERE
düﬂen gerillalar›n gövdesi bir devrim f›rt›nas› yaON'lar Adal›yd›lar
rat›r... [Ya r a t m › ﬂ t › r.]
Düﬂen gerillalar›n kan›
Yar›nlar›n i nsan›
devrim
yolunu k›z›llaﬂt›Halk›n isyan›yd›lar
r›r, ayd›nlat›r... [Ayd›nAﬂ›lmaz da¤lar vard›
l a t m › ﬂ t › r.]
aﬂt›lar
Düﬂenler geride kalGeçilmez yollar vard›
mazlar, onlar; emekçi
geçtiler
halk›n kalbinde, ruhunda
ve bilincinde, devrimin
Umut t ohumlar›yla
önder ve itici sembolleri
donat›p v atan›
olarak yaﬂarlar. [Ya ﬂ a m a k t a d › r l a r.]"
ﬂehirlerden k ›rlara
Böyle olmuﬂtur. Ayn›
katederken b u y olu
idealler
u¤runa, ayn›
K›z›ldere'de b irleﬂtiler
inançla, ayn› cüret ve fedakarl›kla dövüﬂüyor,
ON'lar Adal›yd›lar
onlar›n açt›¤› yolda ilerliDevrim için kavgan›n
yoruz.

Yoldaﬂ için fedan›n
Vatan için sevdan›n
Cevahir'i, Ulaﬂ'›,
Mahir'iydiler...

ON'lardan d o¤du
K›z›ldere
Manifesto olup
yüreklerde
›ﬂ›k olup gözlerde
ço¤al›p ço¤al›p akt›
tarihe...
‹çimizde bir ateﬂ,
yolumuzda sönmeyen
meﬂale
ad› K›z›ldere
Bilincimizde batmayan
bir güneﬂ
ad› K›z›ldere
hiç b atmayan a dam›z,
ad› K›z›ldere
ON'lara s özümüz
Onurumuz, y olumuz
Ad› K›z›ldere

ikinci görev buydu.
Devrim yürüyüﬂü, niyetlerle de¤il, örgütle sürdürülürdü. Türkiye halklar›n›n ihtilalci örgütü ise, 12 Mart’›n
a¤›r bask› koﬂullar›nda ve K›z›ldere’de fiziki olarak yokedilmiﬂti. Geride da¤›n›k durumda kadrolar, sempatizanlar
vard› ve onlar›n büyük ço¤unlu¤unun da bu miras› taﬂ›yamayacaklar› çok k›sa sürede
aç›¤a ç›km›ﬂt›.
K›z›ldere’de yak›lan meﬂaleyi sönmeden ancak bir
örgüt taﬂ›yabilirdi. Örgütün
kurulmas› ise ne “ortam›n
müsait hale gelmesini bekleyebilir, ne kendili¤indencili¤e b›rak›labilirdi.
‹YÖKD’ü,
‹YÖD’ü
kur-

K › z › l d e r e’de
yokedileni yeniden
yaratarak 1970
Aral›¤›nda baﬂlayan devrim yürüyüﬂünü kesintisiz leﬂtirdi¤imiz
i ç i n , K › z › l de re
sönmeyendir
K›z›ldere'den yükselen sese sesimizi katt›k.
O sesi, ülkemizin en ücra
köﬂelerine, dünyan›n dört
bir yan›na taﬂ›d›k. K›z›ldere bundan dolay› "sönmeyen"dir. K›z›ldere’de
fiziki olarak da¤›lan örgütü yeniden yaratt›k. Fiziki yenilgisinin ard›ndan
sadece ideolojik planda
kalan bir hareketi, yeniden varettik.
K›z›ldere’yi manevi
olarak politik olarak sahiplenmemizin ard›ndan

duk; meﬂaleyi taﬂ›maya güçleri yetmeyebilirdi belki, ama
götürdü¤ü yere kadar onunla
götürecektik. Kurtuluﬂ Grubunu oluﬂturduk sonra, meﬂale art›k daha güçlü ellerdeydi.
1978’e gelindi¤inde, art›k
partiyi yeniden yaratma hedefini önüne koyabilecek bir

örgütü yaratm›ﬂt›k. Devrimci
Sol’du ad›. O art›k, yeni K›z›ldereler yaratabilecek çapta
ve güçte, K›z›ldere’nin meﬂalesini her yerde ve her koﬂulda
taﬂ›yabilecek kapasitede bir örgüttü. Diyebiliriz ki, K›z›ldere’de yak›lan meﬂalenin sönmemesi, devrimci hareketin
yarat›lmas›yla, tarihsel olarak
güvence alt›na al›nm›ﬂ oldu.
K›z›ldere’de yokedilen bir
savaﬂ örgütü idi. Öyleyse
oluﬂturulacak olan da ayn› niteli¤e sahip olmal›yd›. Hiçbir
koﬂulda bir düzen örgütüyle,
düzen içi yasal bir örgütle yetinilmedi¤i için, sönmemiﬂtir
meﬂale. K›z›ldere’de yokedilen, Leninist ilkeleri esas alan
bir örgüttü; oluﬂturulacak örgütlenme de ayn› anlay›ﬂta
olmal›yd›. Leninist anlay›ﬂ›n
tasfiye edilmesi, K›z›ldere’de
yak›lan meﬂalenin söndürülmesiyle özdeﬂti. Partinin yeniden yarat›lmas›, kuﬂku yok
ki ayn› koﬂullarda olmayacakt›, ama ayn› ilkeler temelinde olmal›yd›. Meﬂaleyi taﬂ›man›n koﬂulu da buydu.
“Dergi etraf›nda” örgütlenen
oluﬂumlarla veya fokocu örgütlenmelerle, bu meﬂale taﬂ›namazd›.
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Bu hedefe ulaﬂmak, zorlu
bir yolu aﬂmay›gerektirecekti. Nitekim, “partileﬂme süreci” olarak da adland›r›lan bu
süreç, çok çeﬂitli aﬂamalardan sonra, ancak 1994 y›l›n›n
Mart›nda sonuçland›r›labilmiﬂtir. Ancak, önemli olan
ﬂudur ki, o sürece kadar da
devrimin geliﬂimi, K›z›ldere’de yaz›lan manifestonun,
yak›lan meﬂalenin gösterdi¤i
do¤rultuda olmuﬂtur.
“K›z›ldere sönmeyen meﬂalemiz” sözünün arkas›nda
örgütü yeniden yaratmak için
Kurtuluﬂ Grubu’yla baﬂlay›p
1994’e kadar süren iﬂte böyle
bir ›srar vard›r.
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K › z › l d e re s a d e c e d i r en i ﬂ g el e ne¤inde d e¤il,
ideolojide,
politikada da
"sönmeyen"dir
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Yürüyüﬂ
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Halk›m›z›n oligarﬂik diktatörlük
karﬂ›s›nda kazand›¤›
bir siyasal zaferdi
K›z›ldere. Emperyalizme direnen halklar›n
savaﬂ›nda,
halklar›n zaferlerine
eklenmiﬂ bir zaferdi.
K›z›ldere’yi fiziki bir yenilgiden siyasal bir zafere dönüﬂmesi, K›z›ldere’nin bir direniﬂ olman›n ötesinde,
Türkiye devriminin yolunu ayd›nlatan bir manifesto niteli¤ini kazanm›ﬂ
olmas›n›n sonucudur.
THKP-C’nin oluﬂumu, ayn› zamanda ideolojik anlamda Türkiye
devriminin yolunun netleﬂtirilmesi
sürecidir. Mahir Çayan ve yoldaﬂlar›, partinin kuruluﬂuna do¤ru ilerleyen süreçte, o güne kadar sola egemen olan parlamentarizme, cuntac›l›¤a, reformizme karﬂ› yo¤un bir
ideolojik mücadele vermiﬂ, bu mücadeleyi verirken de esas olarak ülkemizin kendi koﬂullar›nda d e v r i min yolunu netleﬂtirmeye çal›ﬂm›ﬂlard›r. Bu süreçteki pratik de
esas olarak bu teorik netleﬂmeye paralel geliﬂmiﬂtir.
Partinin kuruluﬂu, teorik netleﬂmenin sa¤land›¤› sürece denk düﬂer.
Netleﬂmenin özü, Türkiye halklar›n›n kurtuluﬂunun ancak devrimle ve
devrimin de ancak silahl› mücadele
temelinde mümkün olabilece¤idir.
K›z›ldere, o güne kadar esas olarak hareketin kadrolar›, militanlar›
ve sempatizanlar› taraf›ndan bilinen
bu netleﬂmeyi, Türkiye halklar›na
gösteren bir rol oynam›ﬂt›r. K›z›ldere’de, Türkiye halklar›, oligarﬂik
diktatörlü¤e karﬂ› silahlanm›ﬂ ve
emperyalizme, oligarﬂiye meydan
okuyan bir güç görmüﬂlerdir. (ki
böyle bir silahlanma s›n›flar mücadelesi tarihimizde ilktir)

K›z›ldere’de bir manifestoya dönüﬂtürülen Türkiye Devriminin Yolu teorisi, 38 y›l içinde tekrar tekrar
kan›tlanm›ﬂt›r. Silahl› mücadelenin
temel oldu¤u bir strateji d›ﬂ›nda ortaya at›lan hiçbir kurtuluﬂ teorisinin
geçerlili¤i olmad›¤› aç›kt›r. 20.
Yüzy›l boyunca halklar›n yaﬂad›¤›
zaferler, gerçekleﬂen devrimler,
THKP-C’nin de esas ald›¤› devrimci stratejiyle gerçekleﬂmiﬂtir. Bu
devrimci çizgiye alternatif olarak
ortaya at›lan çeﬂitli teorilerin, tüm
bu zaman boyunca kazand›¤› tek bir
zafer yoktur. Tam tersine, Halk Savaﬂ› stratejisi ve Mahirler’in daha
özgün olarak Politikleﬂmiﬂ Askeri
Savaﬂ Stratejisi olarak adland›rd›¤›
bu devrimci strateji, 20. yüzy›l zaferlerini mümkün k›lan stratejidir.
Bu stratejik çizgi hala geçerlili¤ini korudu¤u içindir ki, K›z›ldere’de “ssönmeyen”dir.
K›z›ldere, bu devrimci stratejinin mücadele biçimlerini ve çal›ﬂma
tarz›n› da somutlayan bir manifestodur. Revizyonist, reformist solun
hemen bütün kesimleri o zamandan
baﬂlayarak K›z›ldere’yi bir “ i n t i h a r ” olarak de¤erlendirmiﬂlerdir.
Kuﬂkusuz FEDA eylemlerinin dünya halklar›n›n direniﬂinde daha özel
bir yer tuttu¤u son on y›l›n prati¤i,
K›z›ldere eyleminin dünya halklar›n›n direniﬂ ve savaﬂ tarihindeki yerini daha net göstermektedir. Denilebilir ki, K›z›ldere, ülkemizdeki
devrimci mücadele prati¤inin ilk feda eylemidir. Ölümün mutlak oldu¤u koﬂullarda kesin bir karar verilmiﬂtir. Eylemin o tarihsel kesitteki
baﬂar›s›, direnerek ölümü kucaklamak olarak görülmüﬂtür. Feda eylemlerinin özü de budur.
Feda eylemleri, bugün a¤›rl›kl›
olarak islamc› hareketlerle birlikte
gündeme geliyor olsa da gerçekte
halklar›n mücadele tarihinin geçmiﬂinde, devrimci, ilerici hareketler taraf›ndan baﬂvurulmuﬂ bir yöntemdir.
Filistin’den Kolombiya’ya, Cezayir’den Sri Lanka’ya bir çok ülkede
devrimciler, vatanseverler feda eylemleri yapm›ﬂlard›r. Ve K›z›ldere de
o süreçte feda anlay›ﬂ›n›n ve cüreti-

nin ilklerinden biridir.
Feda karar›n› ortaya
ç›karan ise, ne bir umutsuzluktu, ne bir çaresizlik.
Onlar, Denizler’in idam› Partiyi
nezdinde Türkiye devri- Selaml›yor
minin prestijini savunurken, stratejik anlamda da k›r gerillas›n› yaratma hedefindeydiler.
Ne yak›n devrim hayali söz konusuydu onlar için, ne kendi güçlerine dair yanl›ﬂ bir de¤erlendirme.
Mahir’in ﬂu sözleri, o günkü durumun ç›plak bir özetidir ve son derece iradi ve örgütlü bir süreç yaﬂand›¤›n›n ifadesidir:
“ﬁu anda iktidar mücadelesi yapan partimiz iktidar› alabilecek
güçte ve aﬂamada de¤ildir. Ancak
düzenli ordular aﬂamas›nda, bütün
yurt çap›nda yönetimi ele geçirmekten söz etmek mümkündür. Ve biz,
bugün bu aﬂamay› yaﬂad›¤›m›z› asla iddia etmiyoruz. Biz sadece halk›m›z›n ihtilâlci savaﬂ›n›n bu aﬂamaya gelebilmesi için, gerilla savaﬂ›n›n ﬂart oldu¤unu iddia ediyor ve
bu amaçla da dö¤üﬂüyoruz.”
K›z›ldere’nin sönmeyen meﬂalesi, iﬂte bu gerçe¤i ayd›nlat›yor o
R Egünden beri. Mahir Çayan, “R
V‹ZYON‹ZM‹N KESK‹N KOKUSU II” adl› yaz›s›nda Mao’nun
ﬂu sözlerini aktar›r: “Dünya tüfekle
de¤iﬂebilir”, “militarizmine s›ms›k›
yap›ﬂm›ﬂ olan kapitalizm ancak ﬂiddetle alaﬂa¤› edilebilir...”
K›z›ldere, “Dünya tüfekle de¤iﬂebilir”, “militarizmine s›ms›k› yap›ﬂm›ﬂ olan kapitalizm ancak ﬂiddetle alaﬂa¤› edilebilir...” teorisinin
prati¤idir. K›z›ldere, o teorideki
güçlü ›ﬂ›¤› prati¤e çeviren, somutlayan bir meﬂaledir.
Devrimin yolu da devrimin yolunun o koﬂullarda ve benzeri tüm
koﬂullarda K›z›ldereler’den geçmesi gerekti¤i de o günden bu yana defalarca kan›tlanm›ﬂt›r. Bunun sonucunda diyebiliriz ki, K›z›ldere’nin
sönmeyen meﬂalesinin ›ﬂ›¤›, bugün
dünden daha parlakt›r. K›z›ldere’nin ayd›nlatt›¤› yol, dünden daha
ayd›nl›kt›r.

KIZILDERE’YE YÜRÜYEL‹M!
Ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyalizmin tek
yolu vard›r ülkemizde:
Devrim.
Devrimimizin meﬂalesi ise, 30
Mart 1972'de K›z›ldere'de yak›lm›ﬂt›r.
Tokat'›n Niksar ilçesinin K›z›ldere köyünde.
Bize kurtuluﬂun yolunu gösteren önderlerimizi anmak için, Ankara'dan K›z›ldere'ye gidece¤iz.

ﬁehitlerimizi
An›yoruz

rak, Halk Cephesi'nin yürüyüﬂüne
kat›laca¤›m›z› duyuruyor, tüm Elaz›¤ halk›n› bu yürüyüﬂte birlikte olmaya ça¤›r›yoruz.
Biz; Bursa Halk Cephesi, Burs a H a k l a r Derne¤i, Gemlik Hakl a r Derne¤i, Bursa Gençlik Derne ¤i Giriﬂimi olarak, Halk Cephesi'nin yürüyüﬂüne kat›laca¤›m›z› duyuruyor, tüm Bursa halk›n› bu yürüyüﬂte birlikte olmaya ça¤›r›yoruz.

K›z›ldere umuttur.
K›z›ldere zaferin yoludur.
Umudu büyütmek, zafer yolunda yürüme kararl›l›¤›m›z› pekiﬂtirmek için
K›z›ldere'ye gidiyoruz.

Biz M a l a t ya H a l k C e p he s i olarak, Halk Cephesi'nin yürüyüﬂüne
kat›laca¤›m›z› duyuruyor, tüm Malatya halk›n› bu yürüyüﬂte birlikte
olmaya ça¤›r›yoruz

Mahir Çayanlar, 1970'de ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyalizm için
bir mücadele bayra¤› açt›lar.
Elimizdeki bayrak, iﬂte o bayrakt›r.

Biz Tr a k y a H a l k C e p h e s i olarak, Halk Cephesi'nin yürüyüﬂüne
kat›laca¤›m›z› duyuruyor, tüm
Trakya halk›n› bu yürüyüﬂte birlikte
olmaya ça¤›r›yoruz.

K›z›ldere, kurtuluﬂ yolumuzu
ayd›nlatan sönmeyen bir meﬂale
demektir.
‹ﬂbirlikçilere vatanseverlerin
taleplerini duyurmak için
28 Mart'ta Ankara'ya,
ezilenlere umudun ›ﬂ›¤›n› göstermek için
30 Mart'ta K›z›ldere'ye
yürüyelim.
'Biz D e r s i m Ö z g ü r l ü k l e r D e r ne¤i olarak, Halk Cephesi'nin yürüyüﬂüne kat›laca¤›m›z› duyuruyor,
tüm Dersim halk›n› bu yürüyüﬂte
birlikte olmaya ça¤›r›yoruz.
Biz M e r s i n H a k l a r D e r n e ¤ i
olarak, Halk Cephesi'nin yürüyüﬂüne kat›laca¤›m›z› duyuruyor, tüm
Mersin halk›n› bu yürüyüﬂte birlikte
olmaya ça¤›r›yoruz.
Biz Elaz›¤ Halk Cephesi ola-

Biz A d a n a Ö z g ü r l ü k l e r D e r n e ¤i olarak, Halk Cephesi'nin yürüyüﬂüne kat›laca¤›m›z› duyuruyor, tüm
Adana halk›n› bu yürüyüﬂte birlikte
olmaya ça¤›r›yoruz.
Biz O k m e y d a n › H a k l a r ve Öz g ü r l ü k l e r Derne¤i, Nurtepe Hakl a r Derne¤i, Eyüp Haklar Derne¤ i , Ç a ¤ l a y a n H a k l a r Derne¤i, Ka r a n f i l l e r K ü l t ü r Merkezi, Esenler
H a k l a r Derne¤i, Esenyurt Özgürl ü k l e r Derne¤i, Bahçelievler Ö z g ü r l ü k l e r Derne¤i, ‹kitelli Özgür l ü k l e r Derne¤i, A n k a K ü l t ü r
Merkezi, A t a ﬂ e h i r A n a d o l u H a k l a r v e Öz g ü rl ü k l er Derne¤i, Sar›g a z i Ö z g ü r l ü k l e r Derne¤i, Gülsu y u G ü l e n s u H a k l a r De rne ¤i ve
P e n d i k H a k l a r D e r n e ¤ i olarak;
Halk Cephesi'nin yürüyüﬂüne kat›laca¤›m›z› duyuruyor, her yaﬂtan ve
meslekten kad›n ve erkek tüm halk›m›z› bu yürüyüﬂte birlikte olmaya
ça¤›r›yoruz.

Biz Sultangazi Ö z g ü rl ü k l e r D e r n e ¤ i olarak,
Halk Cephesi'nin yürüyüﬂüne kat›laca¤›m›z› duyuruyor, tüm
GAZ‹ halk›n› bu yürüyüﬂte birlikte
olmaya ça¤›r›yoruz.

Biz ‹ d i l K ü l t ü r M e r k e z i olarak,
Halk Cephesi'nin yürüyüﬂüne kat›laca¤›m›z› duyuruyor; tüm halk›m›z›, ayd›nlar›, sanatç›lar› bu yürüyüﬂte birlikte olmaya ça¤›r›yoruz.
Biz Ka mu Eme kçi le ri C ephesi
olarak, Halk Cephesi'nin yürüyüﬂüne kat›laca¤›m›z› duyuruyor, tüm
kamu emekçilerini bu yürüyüﬂte
birlikte olmaya ça¤›r›yoruz.
Biz Devrimci ‹ﬂçi Hareketi olarak, Halk Cephesi'nin yürüyüﬂüne
kat›laca¤›m›z› duyuruyor, tüm iﬂçileri, emekçileri bu yürüyüﬂte birlikte olmaya ça¤›r›yoruz.

Say›:213
213
Say›:

Yürüyüﬂ
Yürüyüﬂ

Biz Gen çl ik Fe dera syonu olarak, Halk Cephesi'nin yürüyüﬂüne
kat›laca¤›m›z› duyuruyor, tüm
gençli¤i bu yürüyüﬂte birlikte olmaya ça¤›r›yoruz.

28Mart
Mart
28
2010
2010

‹stanbul'dan Ankara'ya Hareket
Saati ve Yeri:
28 Mart 2010 Pazar - Saat 12.00
- Gazi Mezarl›¤›
Ankara'da Toplanma Saati ve
Yeri:
29 Mart 2010 Pazartesi - Saat
11.00 – Abdi ‹pekçi Park› / Toplanma
29 Mart 2010 Pazartesi – ‹mzalar›n TBMM’ne Götürülmesi
29 Mart 2010 Pazartesi – Saat
14.00 – Karﬂ›ya Mezarl›¤› Mahir
Çayan'›n Mezar› Baﬂ›nda Anma
29 Mart 2010 Pazartesi – Saat
24.00 – K›z›ldere'ye hareket
K›z›ldere Köyü'nde Toplanma
Saati:
30 Mart 2010 Sal› – K›z›ldere
Köyü'nde Anma
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Partiyi
Selaml›yor

“Erleri üstümüze göndermeyin
rütbelileri gönderin”
Say›:
Say›:213
213

Yürüyüﬂ
Yürüyüﬂ
28
28Mart
Mart
2010
2010

K›z›ldere’nin 38. y›l›nda, ON’lar›n destan yazd›klar› K›z›ldere köyündeydik.
O tarihi direniﬂi yeniden soluduk. Oligarﬂiye meydan okuyan
seslerini duyduk.
Ve ON’lar› K›z›ldere köylülerine
sorduk. Genç, yaﬂl›, kad›n erkek,
ON’lar›n direniﬂini daha iyi anlamak için sorular da sorduk.
K›z›ldere’de yaﬂananlar› K›z›ldere’lilerin a¤z›ndan aktaraca¤›z...

E m i r Ay a n ( M a h i r
Ç a y a n l a r ’›n evinde kald›kla r › köy muhtar›n›n kardeﬂi)
- O sabah geç kalkt›m. Sonra birden mi¤ferleri, silahlar›yla askerleri
gördüm. ﬁaﬂ›rd›m. ‹nanamad›m.
Gözlerimi ovalad›m. Eve geldim
birden peﬂimden askerler doldu.
Benim evimin cam› oraya bak›yor. Arada bir de samanl›k var. Silahlar› çevirdiler. Assubay gelmiﬂ
“Emir Ayan” dedi. ﬁurama bir tekme vurdu o tekmenin ac›s›, 2 sene
geçmedi. Botunun ucuyla vurdu bir
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siyah suratl› astsubay geldi astsubay
beni askerlere teslim etti askerlerle
yukar› ç›kt›k.
- Samsun’dan bir binbaﬂ›... Müsade ald›m, vard›m. Gazetecilere
yanaﬂt›rm›yorlar hep kovuyorlar.
Selam verdim dedim o ev benim
kardeﬂimin. Muhtar benim abim dedim.
Evimiz hayvanlar›m›z oldu¤u
gibi duruyordu. Asker her yan› kesmiﬂti. Hayvanlar ordayd›. Benim ev
araziye bak›yor. Hayvanlar›, eﬂyalar› mal› boﬂaltal›m dedim. 'Yok' dediler.
- Askerler o kadar silah ve bomba kulland›.
Ben ah›ra koﬂtum, bakt›m
ki benim öküzün biri ölmüﬂ birisi de can çekiﬂiyor. Ben o zaman bir çarp›lm›ﬂ›m. Kap›ya ç›kt›m
yüzü kara olan astsubay,
beni ﬂöyle tokatlamaya
baﬂlad› yani ben akl›m›
oynat›r gibi geldiler ama
o ac›yla bir ﬂaﬂ›rd›m.
- Bir Yüzbaﬂ› geldi.

“Bereketli olsun” dedi. O laf›da iﬂittik ya. Ki Mahir Çayanlar’›n cenazelerini öküz arabas›yla, hepsini üst
üste koyarak motor yoluna kadar taﬂ›d›lar. Sonra kimi asker ve polis,
cenazelerin üzerinden kimi saat alm›ﬂ, kimi paray› alm›ﬂ...
- Daha sonra da çevrede bir yere
gitti¤imiz de köyümüzü saklam›yorduk. Askerden de saklamad›k.
-Askerler sonralar› onlar›n her
ölüm y›ldönümünde köye gelirlerdi.
5-10 sene geldiler, böyle...

ﬁaban Bayrak
( K › z › l d e re K ö yü )
- Sonra zaman geçti köyün ismini de¤iﬂtirdiler. Nedeni iﬂte K›z›ldere olmaktan ç›karmakt›. Ataköy

yapt›lar ki bu 30 Martlar
ortadan kalks›n. Beﬂ on
sene gelmeyenler hep de¤iﬂtirdiler bura K›z›ldere,
ﬁehitlerimizi K›z›ldere hep kald›.
An›yoruz
- O ara ben Arabistan’dan geldim. Arabistan’dan gelirken , bir jenaratör getiriyordum. Türkiye’ye giriﬂ yapt›m.
Görevli pasaportu ald› bakt›. K›z›ldere köyünü gördü. K›z›ldere’li oldu¤um için o jeneratörü vermedi.
Yani bunlar› hepsi K›z›ldereli olmamdan kaynakland›. O müdür
MHP’liymiﬂ.
-Muhtarl›¤› daha geçen dönem
yapt›m. Yanl›z o dönem de yine ayn› benim gibi böyle bir evrak düﬂse
resmi dairelere süründürüyorlard›.
Biz Niksar’a ba¤l›yken, nitekim hani bir kimlik ald›k s›raya giriyorduk. S›ram›z geliyor ama K›z›ldereli oldu¤umuz için bekletiliyoruz.
Araya “ö¤len paydosu” sokuluyordu.
- Kuﬂatma s›ras›nda Mahir Çayan, askerlere subaylara sesleniyormuﬂ. “ Erleri üstümüze göndermeyin rütbelileri gönderin” diye.
- Köyün ismini 78-79 olabilir, o
zaman de¤iﬂtirdiler. Ben Arabistan’dayd›m.
-Ben rahmetli han›m› tedaviye
götürdü¤ümde gençler beni evlerine
götürüyorlard›. Onlar› dinledi¤im
için gerçekten duygulan›yorum. K›z›ldereli olmamdan kaynakl› han›ma kan laz›m oldu¤unda bana çok
yard›mc› oldular.
-Tabii, o dönem korku vard›. O

dönemde “anarﬂistler” diyorlard›.
“Anarﬂistler” gitmiﬂler sizin köyün
muhtar›n›n evinde yakalanm›ﬂlar
deniyordu.
Esas tabiiki o dönem Türkiye’nin ba¤›ms›zl›¤› için çal›ﬂ›yorlard›. arkadaﬂlar›n› kurtarmak amac›yla yapm›ﬂlar galiba ancak baﬂar›l› olamad›lar kurtulmad›.
-Mahir Çayan ve arkadaﬂlar›n›n
K›z›ldere’ye nas›l geldiklerini, nas›l
tan›ﬂt›klar›n› yahut da tan›ﬂarak m›,
bildikleri için mi, tesadüf mü oras›n› bilemiyorum.
-Çok zorluklar›n› gördük. K›z›ldereli kimli¤ine bak›nca bir ﬂüpheli
gibi bak›yorlard›. Bir çok yerlerde,
hatta ﬂimdi bile devletin baz› kademelerinde, kurumlar›nda ayn› ﬂekilde bak›yorlar.
O görüﬂü benimseyen insanlarda
tabi ki K›z›ldereli deyince s›cak
davran›yorlar.
-Bence olmas› gereken daha hayat›n›n bahar›ndaki insanlard›. O
seviyeye gelmiﬂ
hepsi çok önemli
insanlard›. Ama
tabi ki devlet tabi
buna izin vermedi. Öldürdü.
-K›z›ldereli
olmaktan
da
utanm›yorum.
Ben köyümü bu
olay olsa da, olmasa da seviyorum.

- Köyün ﬂu an yeni ismi kullan›yor. Ataköy olarak 1977 y›llar›nda
de¤iﬂtirildi. Hala eski ismiyle de
an›l›yor. Ama resmi yerlede Ataköy
olarak geçiyor. Ataköy olmas›n› bazen insanlar “Neden Ataköy? Mahir
Çayan burada öldü, onun için mi
Ataköy?” öyle düﬂünenler olmuﬂ.
Devlet böyle bir ﬂey istemez.
Mahir Çayan an›ls›n, ad› buraya
“Ataköy ismi verelim” demez.

Serap Bayram
( K › z › l d e re Köyü)

Say›:213
213
Say›:

Yürüyüﬂ
Yürüyüﬂ
28Mart
Mart
28
2010
2010

-Yani onlar için, hani kötü bir insan olsalar, hani insan utanarak söylersin. K›z›ldereli olarak ben ﬂahsen
gurur duyuyorum. Terörist de¤il onlar.
-Devletle bir iﬂim olmad›¤› gibi
o kurumlara gitmemi gerektiren bir
ﬂeyde yoktur.. O nedenle köyümüze
nas›l bak›yorlar anlat›ld›. Tokat’a
gitti¤imizde ‘aa olaylar›n oldu¤u
yermi’ diye soruyorlar. “Evet” diyorum sadece.
-Bence davalar› u¤runa yapm›ﬂlar. Hakl›d›rlar bence yani. Onlar
için kötü bir ﬂey diyemem ben.
-Yeni yetiﬂen gençler biliyorlar
tabii. Hepside bence destekliyorlar.
Hiç “kötü amaçla” demiyorlar.
-K›z›ldere’li oldu¤unu saklayan
kiﬂiler kendini aç›kgöz görüpte “buradan bana zarar gelir”, nerelisin iﬂte “Ataköylüyüm” diyorlar. O “K›z›ldereliyim” denilmiyordu
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ABD Hava Kuvvetleri Komutan›
Orgeneral Duncan McNabb:
“‹ncirlik'in kendileri için,
Irak ve Afganistan'a ikmaller
aç›s›ndan merkezi önemde
bir üs oldu¤unu söyleyerek,
‘ABD'nin bölgedeki hava des-

te¤inin yüzde 46's›n›n ‹ncirlik
üzerinden sa¤land›¤›n›’, ‘Türkiye'nin, Afganistan rotas›nda yer
alan üssün kargo taﬂ›mac›l›¤›
ve uçaklar›n yak›t ikmali konular›nda kendileri taraf›ndan kullan›m›na izin verdi¤ini” söyledi.

Partiyi
Selaml›yor

‹ﬂte, ‹ncirlik Bunun ‹çin Kapat›lmal›d›r!
‹ﬂte Bunun ‹çin Ankara’ya Gidiyoruz
Î ‹ﬂte bunun için,
‹ncirlik’in k apat›lmas›n›
istemek, ulusal
onurumuzu s avunmakt›r

Say›:
Say›:213
213

Î ‹ﬂte bunun için,
‹ncirlik’in k apat›lmas›n›
istemek, h alklar›n
kardeﬂli¤ini s avunmakt›r

Yürüyüﬂ
Yürüyüﬂ
28
28Mart
Mart
2010
2010
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2009 y›l› Ekim ay›ndan bu yana
“‹ncirlik Üssü Kapat›ls›n” talebiyle
bir kampanya yürütüyoruz.
Amerikan üsleri Anadolumuzun
ba¤r›na zehirli bir hançer saplam›ﬂt›r. Büyük bedellerle kazand›¤› m›z ba¤›ms›zl›¤›m›z›n ayaklar a l t› na a l ›nma s› n› n, cisimleﬂmiﬂ halidir Amerikan üsleri. ‹ncirlik Üssü
ise bunlar›n en büyü¤ü olarak ülkemizdeki Amerikan iﬂgalinin kalesi d i r.
‹ﬂte kampanyam›z bu zehirli
hançeri söküp atmak içindir. ‹ﬂgalin
kalelerini y›kmak içindir.
Kampanyan›n baﬂ›ndan beri söylüyoruz: ‹ncirlik Üssü, sadece Türkiye halklar›na de¤il, Irak’tan Afganistan’a, Suriye’den Libya’ya, Lübnan’a kadar, Amerika’n›n Asya’ya,
Ortado¤u’ya s a l d › r › m e r k e z i d i r.
Amerika’n›n Irak ve Afganistan’a
asker silah ve mühimmat sevk›yatlar›n›n karargah› durumundad›r. Vatan›m›z›n ba¤›ms›zl›¤› için istedik
‹ncirlik Üssü’nün kapat›lmas›n›...
Ulusal onurumuz için istedik.

Afganistan’›n, Irak’›n iﬂgali için
ve iﬂgalden sonra, ‹ncirlik’ten kalkan Amerikan uçaklar›n›n yüzbinlerce Irakl›’y›, onbinlerce Afganistanl›’y› katletti¤ini söyledik. Afgan
halk›n›n, Irak halk›n›n katili olma ma k i ç i n, ‹ncirlik Üssü’nün kapat›lmas›n› istedik.
‹ﬂte, ABD Hava Kuvvetleri Komutan› Orgeneral Duncan McNabb,
itiraf ediyor; ‹ncirlik’in, “Irak ve
Afganistan'a ikmaller aç›s›ndan
merkezi önemde bir üs” oldu¤unu
söylüyor.
Evet, y›llard›r bunu söylüyoruz.
‹ﬂbirlikçi iktidarlar ülkemizi Amerikan›n Ortado¤u halklar›na karﬂ› zulmünün, terörünün, katliamlar›n›n
karargah› olarak kullan›yor.
AKP iktidar› y›llard›r bunu gizlemeye çal›ﬂt›. Afganistan’da,
Irak’ta hem Amerikan katliamlar›na
ortak oldu, hem de riyakarca “Müslüman kardeﬂlerimiz” demagojileriyle Ortado¤u halklar›n› kand›rmaya çal›ﬂt›. Ayn› yalanlar› ve hatta
daha fazlas›n› söyleyerek ülkemiz
halklar›n› da kand›rd›. Afganistan’da “okul yap›yoruz, inﬂaat yap›yoruz, sosyal amaçl› tesisler kuruyoruz, muharip asker bulundurmuyoruz ...” diyerek iﬂgaldeki suç ortakl›¤›n› gizlemeye çal›ﬂt›.
Oysa bir ülke emperyalistler taraf›ndan iﬂgal edilmiﬂken iﬂgale
karﬂ› ç›kmamak, sessiz kalmak da
iﬂgale destek vermektir. Katliamlara
ortak olmakt›r. AKP, iﬂgale karﬂ› direnen Afgan halk›n› “ t e r ö r i s t ” ola-

rak görüp iﬂgalcilerle, iﬂbirlikçilerle
birlikte oluyor.

Oligarﬂik devletin iﬂgal
ortakl›¤› s ›radan b ir iﬂgal
ortakl›¤› de¤ildir... Oligarﬂik
devlet, Amerika’y› Afganistan’a ilk
sald›r›s›ndan itibaren desteklemiﬂtir. ‹ﬂgalin tamamlanmas›ndan k›sa
bir süre sonra Afganistan’a asker
göndererek do¤rudan ortak olmuﬂtur. AKP de iktidara geldikten sonra
sürekli asker göndermiﬂtir. AKP iﬂgal ve katliamlar›n do¤rudan orta¤›d›r. Halk çocuklar›n›n kardeﬂ Afgan
halk›n›n katili olmamas› için ‹ncirlik’in kapat›lmas›n› isterken Afganistan’a asker gönderilmesine de
karﬂ› ç›kt›k ve ç›k›yoruz.

103 bin 500 uçuﬂ halklar›n k an›n› d ökmek i çindir... Bir soru önergesi üzerine
Milli Savunma Bakan› Vecdi Gönül, ABD uçaklar›n›n Türk Hava sahas› ve ‹ncirlik Üssü'nü 2001- 2008
y›llar› aras›nda toplam 103 bin 500
kez kulland›¤›n› aç›klam›ﬂt›. ‹ncirlik'ten sadece Afganistan’›n çeﬂitli
bölgelerine tam 13 bin 500 kez
uçuﬂ yap›lm›ﬂt›r.
‹ncirlik’ten Irak’a ise 84 binden
fazla uçuﬂ yap›lm›ﬂ. Bu uçuﬂlar›n
izni A K P i k t i d a r › t a r a f › n d a n v e rildi. Gönül, bu uçuﬂlar›n d›ﬂ›nda
ayr›ca ABD'ye 6 b i n m ü n fe r i t uçuﬂ
izni verildi¤ini aç›klad›. Bu 6 bin
uçuﬂ hakk›nda Amerika Türkiye oli-

garﬂisine nereye ne
amaçla uçtuklar› hakk›nda hiçbir bilgi vermemiﬂ.
Ancak ﬂu kesindir ki ‹nﬁehitlerimizi cirlik’ten kalkan her
An›yoruz
Amerikan uça¤› halklar›n üzerine bomba ya¤d›rm›ﬂt›r. Halklar› kan ve gözyaﬂ›na
bo¤an emperyalist iﬂgalcilerin lojistik, mühimmat, silah ihtiyaçlar›n›
karﬂ›lam›ﬂt›r. Üsler CIA’n›n Afganistan’l›, Irak’l› direniﬂçilere iﬂkence üssü olarak kullan›lm›ﬂt›r.
ABD Hava Kuvvetleri Komutan› Duncan McNabb’›n itiraf etti¤i
gibi, ABD'nin bölgedeki hava deste¤inin yüzde 46's› ‹ncirlik Üs s ü n ’ d e n y a p › l m a k t a d › r.
Irak’›n iﬂgalinden bugüne 1 milyonun üzerinde insan katledildi. 1
milyon insan›n akan kan›ndan AKP
iktidar› da sorumludur.
‹ﬂte bunun için, kardeﬂ halklar›n
kan›n›n dökülmesini engellemek
için ‹ncirlik Üssü’nün kapat›lmas›n›
istiyoruz. Ve ‹ncirlik’in kapat›lmas›
için Ankara’ya gidiyoruz.

Amerika’ya, i ﬂbirlikçilerine ve iﬂgale karﬂ› ç›kman›n b ir bedeli var... Asla
ödeyece¤imiz bedellerin büyüklü¤üne göre hareket etmedik. Her koﬂulda do¤rular› savunduk. Bunun
için her zaman emperyalistlerin boy
hedefi olduk.
“‹ncirlik Üssü Kapat›ls›n, Ame-

rika Defol” dedi¤imizde de
düﬂman›n sald›r›lar›na yeni
sald›r›lar eklenece¤ini biliyorduk.
Ülkemizin
dört bir yan›nda
Amerika’n›n katliamlar›n› iﬂbirlikçi
AKP’nin katliam ortakl›¤›n›
anlatt›k.
‹ncirlik Üssü’nün katliamlar›ndaki rolünü anlatt›k.
Bildirilerimizle, afiﬂlerimizle, el
ilanlar›m›zla, pankartlar›m›zla, duvar yaz›lar›m›zla, katliam›n karargah› ‹ncirlik’e yürüyüﬂümüz ve
yapt›¤›m›z onlarca eylemle milyonlarca insana ulaﬂt›k. Amerikan emperyalizminin ve iﬂbirlikçilerinin
gerçek yüzünü gösterdik halk›m›za.
Halk›m›z›n ba¤›ms›zl›k özlemine, iﬂgalcilere ve iﬂbirlikçilerine
olan öfkesine bir kez daha tercüman
olduk. 200 bine yak›n kiﬂi katliam
karargah› olan ‹ncirlik’in kapat›lmas› için imza verdi.

‹ﬂbirlikçi AKP’nin linç
sald›r›lar›, gözalt›lar›, tutuklamalar› b oﬂuna d e¤ildir... Kampanya boyunca at›lan

Edirne’de, Erzincan’da, Kars’ta
linç sald›r›lar›na u¤ramam›z, imza
masalar›na sald›r›lmas›, mahallelerde polisin gece yar›s› helikopterlerle evlerimize operasyonlar yapmas›
boﬂuna de¤il. Korkuyorlar;
“Paras›z e¤itim istiyoruz” dedi¤i
için bile insanlar›m›z›n gözalt›na
al›n›p tutuklanmas› boﬂuna de¤il!

Say›:213
213
Say›:

Yürüyüﬂ
Yürüyüﬂ
28Mart
Mart
28
2010
2010

Bu korkular›n› büyütmek için 28
Mart’ta Ankara’ya gidiyoruz.
Ankara, Amerikan iﬂbirlikçilerinin merkezidir. Yüzbinlerce halk›m›z›n ‹ncirlik kapat›ls›n talebini götürmek için gidiyoruz Ankara’ya...

her imza, as›lan her pankart, afiﬂ,

Ülkemizin ba¤›ms›zl›¤› için,
ulusal onurumuz için gidiyoruz.

17 Mart’ta iki
‹srail casus uça¤› Türkiye hava
sahas›n› kullanarak Macaristan’a
indi. Uçaklar›n
Macaristan’a inmesinden k›sa bir
süre sonra 52 yaﬂ›ndaki Suriye vatandaﬂ› Tra ch e Ba s sa m, Filistin’e
para yard›m› yapt›¤› gerekçesiyle
k›rm›z› ›ﬂ›kta beklerken arac›n›n
içinde kurﬂunlanarak öldürüldü. ‹srail casus uçaklar› suikast›n ard›ndan tekrar Macaristan’dan ayr›ld›
ve yine Türkiye hava sahas›n› kul-

lanarak ‹srail’e döndü.
‹srail savaﬂ uçaklar›, 2007’de
Türk hava sahas›n› kullanarak Suriye’nin El Kibar bölgesini bombalam›ﬂt›.
D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤› ‹srail’e uçuﬂ
iznini do¤rulad› fakat “ne amaçl a
uçtu¤unu bilmedi¤ini” söyledi.
D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤› yalan söylüyor. Halk› aldat›yor. Yolcu uça¤›
de¤il, ‹srail’in iki casus uça¤›yd›
ülke topra¤›m›za inen. Bunlar›n ne
yapaca¤›n› bilmek için herhangi bir
aç›klamaya gerek var m›?..

‹srail, Türkiye hava sahas›n›
kullanarak katlediyor
Tayyip Erdo¤an ‹srail’e “Gazze’yi bombal›yor, katliam yap›yor”
diye afra-tafra yap›yor, di¤er yandan da ‹srail’le her konuda iﬂbirli¤ini sürdürüyordu. Geçen hafta aç›¤a ç›kt› ki, bir taraftan “van minut”
ﬂovlar› yap›l›rken, di¤er taraftan ‹srail’in suikastleri için de ‹srail’e
h a va s a h a s› kulland›r›l›yormuﬂ.

da¤›t›lan her bildiri hedefini vurmuﬂtur. Sald›rganl›klar› korkular›ndand›r. Ne kadar sald›rganlaﬂ›rlarsa
sald›rganlaﬂs›nlar, korkular›n› büyütece¤iz.
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‹ncirlik Üssü
Kapat›ls›n

‹mzalar› ANKARA’da

H A L K C E P H ES‹ taraf›ndan, 2009
Ekim ay›n›n baﬂ›nda düzenlenen,
“ ABD defol bu vatan bizim” K a m p a n y a s › n d a toplanan imzalar ANKARA’da...
“ ABD defol bu vatan bizim ”
kampanyas›n›n bir parças› olarak
sürdürülen “‹ncirlik Üssü kapat›ls›n” imza kampanyas›nda, geçen
hafta itibar›yla “661 bini ‹stanbul,
48 bi ni A n a d o l u ’ d a o l m a k ü z e r e
toplam 109 bin imza” topland›¤›
aç›klanm›ﬂt›.
Yukar›daki rakamlar, internet
üzerinde 2 sitede toplanan imzalardan sadece bir sitede say›lanlara
iliﬂkindi. Devam eden say›mla al›nan sonuca göre, toplanan imzalar›n
say›s› 200 bin’e yak›nd›r.

‹kiyüzbin imza ANKARA’da
Say›:
Say›:213
213

Yürüyüﬂ
Yürüyüﬂ
28
28Mart
Mart
2010
2010

Halk Cephesi üyeleri, 6 ay boyunca ulaﬂabildikleri hemen her
yerde imza masalar› açarak imza
toplad›lar.

‹mza m asalar›ndan;
Hakan K arabey
Fazla bir ﬂey anlatmam›za gerek
kalm›yordu “‹ncirlik Üssü’nün kapat›lmas› için” diyoruz, hemen imzal›yorlard›. Biz yine de onlara ‹ncirlik
Üssü’nden Amerika’n›n katliamlar›ndan bizim ülkemizdeki ba¤›ml›l›k
iliﬂkilerinden bahsediyoruz o zaman
daha da öfkeleniyorlard›. Genelde ablalar, teyzeler Amerika deyince bela
okuyorlar “ defolsun gitsin” diyorlar, a¤abeyler, amcalar ise küfür ediyorlard›. Ama genelde olumlu tepkiler al›yorduk. Bir de imza at›nca gidecekler mi diyenler oluyor. Bizler de
imzayla de¤il mücadele ederek kovaca¤›m›z› anlat›yoruz.
ﬁöyle insanlar da vard›: ‹ncirlik
Üssü’nü, Amerika’n›n katliamlar›n›
anlatmaya çal›ﬂ›yoruz ama dinlemiyorlar. Gelip geçiyorlar.
Genelde ‹ncirlik Üssü’nü tam olarak bilmeyenler hatta hiç bilmeyenler
de ç›k›yordu. Merak edip soruyorlar.

14

‹stanbul’da, Ankara’da, ‹zm i r ’de, A n t a l y a ’ d a , A d a n a ’ d a ,
Mersin’de, Hatay’da, Samsun’da,
D e r s i m ’ d e , E d i r n e ’ d e , Te k i r da¤’da, Babaeski’de, Lüleburgaz’da, Bursa’da, Gemlik’te, Elaz›¤’da, Malatya’da, Kars’ta, Erzincan’da... k›sacas› Anadolu’nun
dört bir yan›nda gerekti¤inde ev ev,
iﬂyeri iﬂyeri, kap› kap› dolaﬂ›ld›, gerekti¤inde sokaklar boyu ça¤r›lar
yap›ld›.
Ya¤mura, kara, dondurucu so¤u¤a ald›rmadan, kampanyay› anlat›p,
halktan imza istediler.
“Bir imza ne ki?” demeden, tek
bir imzan›n bile öneminin oldu¤u
bilinciyle hareket ettiler. Bu ülkenin
ba¤›ms›zl›¤›n› isteyen hemen herkesi imza vermeye, kampanyaya
kat›lmaya ça¤›rd›lar.
6 ay içinde, ba¤›ms›zl›k isteyen
onbinlerce kiﬂi imza masalar›nda
‹ncirlik Üssü’nün kapat›lmas› için
imza verdiler.

Onbinlerce insan imzalar› ile ba¤›ms›zl›k is- Partiyi
Selaml›yor
tedi¤ini herkese ilan etti.
Onbinlerce imza, onbinlerce talep, onbinlerce ses bu hafta ANKARA’da olacak ve “‹ncirlik Üssü’nü
kapat›n” diyecek.
200 bine yak›n imza bir ﬂeyin de
göstergesidir; bu ülkede ba¤›ms›zl›k iste¤inin gücünü, ba¤›ms›zl›k iste¤inin ne kadar yak›c› bir sorun oldu¤unu.
Bu demektir ki, Halk Cephesi
üyeleri taraf›ndan ANKARA’ya getirilen ve Türkiye Büyük Millet
Meclisi’ne verilecek olan imzalar,
“‹ncirlik Üssü’nü hemen kapat›n”
diyor.
Halk›n bu talebi dikkate al›nmal›d›r. Halk›n iste¤i yerine getirilmelidir. Onbinlerce insan, bu ülkenin
ba¤›ms›z olmas›n› istiyor. Onbinlerce insan halklara karﬂ› bir savaﬂ karargah› olarak kullan›lan ‹ncirlik
Üssü hemen kapat›ls›n istiyor.

Az da olsa farkl› kayg›lar› olanlar da
var. “ ‹ﬂimde sorun ç›kar, okuluma
bir ﬂey olur” diye ama konuﬂtu¤umuzda onlar da ikna oluyorlar.
Ülkemizdeki ve dünyadaki katliamlar›n, sömürünün, açl›¤›n, iﬂsizli¤in ve gözyaﬂ›n›n sorumlusunun
emperyalizm yani Amerika oldu¤unu bildikleri için veriyorlard›. Ulusal duygularla imza verenlerde var.

ﬂeyle ilgilenmeyen insanlar, ama
imza vermeyenlerin aras›nda gençler de var. Bunlar ülkesine ve sorunlar›na yabanc›laﬂt›r›lm›ﬂ bir gençlik.
‹mza vermekte pek fazla tereddüt eden olmad›. Edenlerin de büyük ço¤unlu¤u konuﬂtu¤umuzda ikna oluyorlard›.
‹mza verenler Amerika'n›n ülkemiz halk›n›n üzerinde b›rakt›¤›,
halklar›n bask› terör ve katliamlarla
uygulad›¤› ﬂiddete karﬂ› duydu¤u,
kinden bir k›sm› bizlerin (Devrimcilerin ya¤murda karda) her koﬂulda
sürdürdü¤ümüz
kampanyadaki
inanç ve inatç›l›¤›ndan etkilenmesinden çal›ﬂma yaparken ve tek tek
insanlara koﬂturarak imza istememizden etkilenerek, imza verdiler.
Kampanya ile özellikle masalar›n aç›lmas›ndan sonra insanlarla
girilen iliﬂkilerimiz çok iyiydi. Hem
yapt›¤›m›z konuﬂmalar hem inatla
sürdürdü¤ümüz kampanya bölgeden geçen insanlar› olumlu ﬂekilde
etkiledi.

Hüseyin K aﬂk›r
“Amerika Defol Bu Vatan Bizim” kampanyas› halk›n çok geniﬂ
bir k›sm› taraf›ndan çok olumlu karﬂ›land›. Zaman zaman masalar›n
önünde kuyruklar oluﬂturdular.
Çok geniﬂ insan hareketlili¤inin
oldu¤u yerde imza masas› açm›ﬂt›k.
(Mecidiyeköy Metrobüs önü) ayn›
yolu kullanan insanlar›n büyük bir
ço¤unlu¤u imza verdi ve gelip geçerken de bunu selam vererek belirtiyor ve kolay gelsin diyerek sesleniyordu. ‹mza vermeyenler bir k›sm› gerçekten korkutulmuﬂ ve hiçbir

ﬁehitlerimizi
An›yoruz

Savaﬂan
Kelimeler
Zamana uymak!

Zamana uymak, ilk bak›ﬂta insana çekici gelebilir.
Öyle ya 21. yüzy›lda insano¤lunun elinin alt›nda neler
yok ki? Teknoloji derseniz, adeta “baﬂ döndürücü” geliﬂmeler yaﬂan›yor.
H›z›na yetiﬂemiyoruz teknolojinin!.. ﬁimdi “3G”ler
ç›kt›. S›rada di¤er G’ler var. Her yere ulaﬂ›labilecek olan
internet, elimizin alt›nda...
“‹deolojilerin öldü¤ü”nün propagandas›n›n yap›ld›¤›,
s›n›f savaﬂ›n›n “rafa kalkt›¤›” yalanlar›n›n söylendi¤i,
ezen-ezilen de¤il, iﬂveren-çal›ﬂan kavramlar›n›n ortal›¤›
doldurdu¤u bir ZAMAN sunuluyor bize.
Adalet için, eﬂitlik ve özgürlük için, ezilen milyonlar
için mücadele etmenin “terörist”lik oldu¤unun beyinlere
dolduruldu¤u, mücadeleye iliﬂkin herﬂeyin aﬂa¤›land›¤›
bir ZAMAN sunuluyor.
ZAMANA U Y M A M I Z i s t e n i y o r ! . .
Emperyalizmle uzlaﬂmam›z ve böyle bir dünyada “silahlar› topra¤a gömmemiz” dayat›l›yor.. Yani “s›n›f savaﬂ›n›n modas› geçmiﬂtir” dememiz ve bu ucube düﬂünceleri savunmam›z isteniyor. Savaﬂmak yerine, düzenin
çürüyen kurumlar›n›n vitrininde bir PALYAÇO olmam›z bekleniyor!..

H aydar AY
Halk›m›z›n ilgisi gerçekten güzeldi. Halimizi, hat›r›m›z› soranlar,
çay ›smarlayan, yemek getirenler
oldu. Tabi arada olumsuz tepkilerle,
y›lg›n insanlarla da karﬂ›laﬂt›k. Siz
yapmazsan›z kim yapacak iﬂte DevGenç diyenler de ço¤unluktayd›.
Özellikle Edirne’den sonra çok yo¤unlaﬂt› masalar ve imzalar. ‹lgi bir
hayli fazlayd›. Halk Cephesini yeni
duymuﬂ olan bir sürü kiﬂiyle tan›ﬂt›k. Sohbetler ettik.
‹mza vermeyenlerin bir k›sm›
sola antipati besleyen insanlard›.
Bir k›sm› kafas›n› yerden kald›rmayan kiﬂilerdi. Bir k›s›m fiﬂlenme
korkusuyla memurum vs. diyerek
imza atm›yordu. Bir tanesi ben Adanal›’y›m kapanmas›n› istemiyorum
dedi. Baz›lar› da bu iﬂlerin boﬂ oldu¤unu söylüyordu. Bir imzadan ne
olur ki diyen de vard›.

D‹RENME kavram›n› unutmam›z,
beynimizden silmemiz öneriliyor. Kendileri oluk oluk kan ak›t›rken, bize “ﬂiddetten uzak durmam›z” tavsiye ediliyor.
Vaatleri, yalanlar›, ayak oyunlar›, pembe tablolar› ile
yüzlerindeki sahte maskeleri ile bize, “bak›n, biz de¤iﬂtik” diyerek, ZAMANA UYMAMIZ isteniyor.
Zamana uymak, kurulu düzene teslim olmakt›r. Zamana uymak, egemen olan düﬂünceye tabi olup, ona göre yaﬂamakt›r. Zamana uymak, düﬂüncelerini terketmektir. G›das›n› burjuvaziden almakt›r.
Zamana uymak, kendi düﬂüncelerine güvenmemektir. Kendi yaﬂam tarz›n› meﬂru görmemek, idealleri için
savaﬂmamakt›r.
Zamana uymak, emperyalizme uymakt›r.
Zamana uymak, düzeni, düzenin yoz yaﬂam›n› masumlaﬂt›rmakt›r. Ortada uyulacak bir zaman yoktur.
Bizden uymam›z› istedikleri zamana bak›n.
Dünyada milyonlarca aç ve yoksulun açl›ktan ve temiz su bulamamaktan kaynakl› ölümleri, hastal›klar› yaﬂad›klar› bir zamand›r. Dünya’y› bir avuç asalak talan
ederken, milyonlarca insan hastal›klarla, ölümle kuﬂat›lm›ﬂ durumdad›r... Emperyalistler ülkeleri gizli ve aç›k,
iﬂgal etmiﬂ durumdad›r.
Zamana uymak bunlar› görmemek, bunlar› do¤al kabul etmek, bunlar›n de¤iﬂmesi için mücadele etmemektir.
Bizden UYMAMIZI ‹STED‹KLER‹ ZAMAN budur
iﬂte!..
O nedenle zamana uymayaca¤›z. Zamana uymamak
bir direniﬂ biçimidir de. Direnmeye devam edece¤iz...

‹mza at›nca bir grubun içerisine
girerim tereddüdünü yaﬂayanlar
vard›. Y›lg›nlar ve inançs›zlar da bir
iﬂe yaramayacak diye tereddüt ediyorlard›. Biz de art niyet arayan da
vard› ama samimi oldu¤umuzu görünce tereddütleri geçti.
Bir k›s›m kendilerinin bunlar›
yapamad›¤›n› bizim yapt›¤›m›z› görünce gurur duyduklar›n› söyleyerek
imza att›lar. Birço¤u da oradaki kararl› bekleyiﬂimizden etkilendiklerini söyleyerek imza att›lar.
“Amerika Defol Bu Vatan Bizim” kampanyas›n›n önemli bir
aya¤›yd› imza masalar›. Çok insanla tan›ﬂt›k. Tart›ﬂma, sohbet ortamlar› oluﬂtu. Ayn› zamanda bizi de
pratik içinde e¤iten bir yan› vard›.
Ve önemli deneyimler kazand›k halk›m›zdan.

Sinan Eﬂiyok

Say›:213
213
Say›:

Yürüyüﬂ
Yürüyüﬂ
28Mart
Mart
28
2010
2010

Genel anlamda halk›n tepkisi
olumluydu. ‹mza atmak için birbirlerinden güç al›yorlard›. Masan›n
kalabal›k oldu¤u anlarda daha çok
kiﬂi geliyordu.
Bence imza vermeyenlerin büyük ço¤unlu¤u imza kampanyas›yla
‹ncirlik Üssü’nün kapanmayaca¤›n›
düﬂündü¤ünden imza vermedi.
Devrimci duygularla: Amerikan
emperyalizminin fark›nda olanlar;
Dini duygularla: Amerika’n›n müslüman ülkelere sald›rmas›nda dolay›; Milliyetçi duygularla: Ülkede
yabanc›lar›n olmas›ndan rahats›z
olanlar; Hiçbirsey hissetmeyip sadece imza atanlar
Emperyalizm ve onun uﬂaklar›
s›cak savaﬂ›n yan› s›ra sistemli bir
psikolojik savaﬂta vermektedir.
Kampanya s›ras›ndaki tacizler, tahrikler, moral bozmak için söylenen
bilinçli cümleler ve imza verenlerin
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“ T ü r k i y e ' d e k i A m e r i k a n v a t a nd a ﬂ l a r › n › n , ö z e l l i k l e s ü r egelen
'Amerika Defol, Bu Vatan Bizim'
kampanyas› ve terör ö r g ü t ü
DHKP-C'nin y›ldönümünde bekl e n e n o l a y l a r ›ﬂ›¤›nda temkinli ol m a l a r › g e re k m e k t e d i r.
“ T ü r k i y e ' d e k i Amerikan ve/veya

T ü r k - A m e r i k a n k ü l t ü re l v e t i c a r i
kuruluﬂlara yönelik eylemlerin gö rülmesi olas›l›k dahilindedir. Amerikan vatandaﬂlar›na üst düzeyde
temkinli olmalar› ve güvenlik bi l i nc i n i a rt › ra c a k u y g un a d› m l a r a tm a l a r › g e re k t i ¤ i n i h a t › r l a t › r › z . ”
ABD D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤›

Partiyi
Selaml›yor

‹ﬂgalci ve Katliamc› Amerika Korkuyor!

Korkular›n› büyütece¤iz!
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Amerikan emperyalizmi korku
içindeki bir dünya imparatorlu¤udur. Amerikan emperyalizminin askeri, polisiye bir çok politikas›n› belirleyen bu korkudur. Evet, Amerikan emperyalizmi korkuyor. Sadece
görünüme bak›ld›¤›nda, dünyan›n
en büyük, en geliﬂmiﬂ, en teknik askeri gücüne, yeryüzünün dört bir
yan›nda askeri üslere sahip bir imparatorlu¤un korkmas›, imkans›z
veya çeliﬂkili bir durum olarak görülebilir. Fakat asl›nda bir çeliﬂki
yoktur. Büyüklü¤üyle, görünürdeki
güçlülü¤üyle korkusu birbirine paraleldir. Korkusu artt›kça, gücünü
de artt›r›r ve daha sald›rganlaﬂ›r,
sald›rganlaﬂt›kça korkusu büyür,
korkusu büyüdükçe... bu bir k›s›r
döngü olarak sürer gider. Ta ki
Amerikan imparatorlu¤u y›k›l›ncaya kadar.
Peki Amerika k i m d e n korkar?
Geçti¤imiz hafta ABD D›ﬂiﬂleri
Bakanl›¤› taraf›ndan yay›nlanan bir
genelge, Amerika’n›n korktu¤u
güçlerden birini iﬂaret ediyordu:
“DHKP-C”
Bas›nda yer alan bilgilere göre,
ABD D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤›, genelgesinde, “Türkiye'yi ziyaret etmeyi
düﬂünen vatandaﬂlar›n› olas› terör
sald›r›lar› ve ﬂiddet olaylar›na karﬂ› dikkatli olmalar› için uyar›yor”du.
ABD D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤›'n›n internet sitesinde yer alan aç›klamada,
uyar›n›n “119 Mart ile 30 Nisan ta -

l “ABD Defol” hayk›r›ﬂ›n›
daha da güçlendirece¤iz!

l Emperyalizme daha
büyük darbeler vuraca¤›z!

l Emperyalizme karﬂ›
savaﬂmayanlar, halk›n
kurtuluﬂunu sa¤layamaz!

l Bu kavga emperyalizmi
ülkemizden kovuncaya
kadard›r!
rihleri aras›nda geçerli oldu¤u”
belirtilmiﬂ ve dikkatli olunmas›n›
gerektiren ortam› yaratan nedenler
olarak da "Özellikle süregelen
'Amerika Defol, Bu Vatan Bizim'
kampanyas› ve terör örgütü DHKPC'nin y›ldönümünde beklenen olaylar” gösteriliyordu.
Korkuyordu Amerikan emperyalizmi. “Türkiye'deki Amerikan
ve/veya Türk-Amerikan kültürel ve
ticari kuruluﬂlara yönelik eylemlerin görülmesi olas›l›k dahilindedir.” diyordu. “ Amerikan vatandaﬂlar›na üst düzeyde temkinli olmalar›”n› ö¤ütlüyordu.
Korkuyordu Amerikan emperyalizmi. Nas›l korkmas›nd›, Türkiye’de bir iﬂgalci olarak bulunuyordu. Türkiye’nin dört bir yan›nda,

yüzlerce, belki binlerce kültürel,
askeri, ticari Amerikan kuruluﬂu
vard›... Sadece Türkiye mi? Elbette de¤il, say›lar› 200’e yaklaﬂan
yeni-sömürge ülkenin hepsinde
benzer kuruluﬂlar›, üsleri, onbinlerce Amerikan vatandaﬂ› var. Herbirini nas›l koruyacak? Ne kendi
askeri yeter buna, ne iﬂbirlikçi yönetimleri!
E¤er bir ülke, dünyan›n bir çok
ülkesinde iﬂgalci olarak bulunuyorsa, o ülke hiçbir zaman kendini
güvenlikte hissedemez. Hiçbir zaman tüm kuruluﬂlar›n›n, askerlerinin ve vatandaﬂlar›n›n güvenli¤ini
sa¤layamaz,

Amerikan emperyalizmi
kimden korkuyor?
Amerika, her y›l “terör listeleri”
yap›p aç›klar. O listelerde dönemsel
baz› nedenlerle yer alanlar oldu¤u
gibi, emperyalistler aras› iliﬂki ve
pazarl›klar nedeniyle listelere konulanlar da vard›r; fakat bunlar istisnalar› oluﬂtururlar ve listenin geneli, emperyalizmin korkusunu yans›t›r.
Bu listelerde özellikle 2001’den
bu yana, dönemsel olarak antiAmerikanc› islamc› örgütler de yer
almaktad›r. Ancak onlar›n bu listelerdeki varl›¤› da geçici ve izafidir.
O listelerin as›l de¤iﬂmezleri, devrimci örgütlerdir.
2008 y›l› “terör örgütleri liste-

si”nde yer alanlardan baz›lar› ﬂunlard›: Filipin
Komünist Partisi/Yeni
Halk Ordusu, ‹rlanda
ﬁehitlerimizi Cumhuriyet Ordusu DeAn›yoruz vaml›l›¤›, Tamil Elam
Kurtuluﬂ
Kaplanlar›,
Milli Kurtuluﬂ Ordusu
(ELN), Filistin Kurtuluﬂ Cephesi,
Filistinin Kurtuluﬂu ‹çin Halk Cephesi, El-Aksa ﬁehitleri Tugay›,
Bask Yurt ve Özgürlük (ETA), Kongra-Gel (PKK, KADEK), PFLPGenel Komutanl›k, Gerçek IRA,
Kolombiya Devrimci Güçler Ordusu (FARC), Devrimci Halk Kurtuluﬂ Partisi/Cephe (DHKP/C), Ayd›nl›k Yol...
Amerikan
emperyalizmi
kimden korkup kimden korkmayaca¤›n›, kimin kendisi için “en
tehlikeli”, kimin daha az tehlikeli ve kimin tehlikesiz oldu¤unu
kuﬂku yok ki, bilmektedir ve bu
konuda burjuvazinin tarihsel, s›n›fsal tecrübesine sahiptir. Emperyalizmin korkusunu belirleyen, sadece karﬂ›s›ndaki örgütün
askeri gücü de¤ildir; hatta bu,
daha tali olan yan›d›r; emperyalizm için as›l ölçü, politiktir. O
örgütün emperyalizm karﬂ›s›ndaki politik tavr›d›r.
“Amerikan emperyalizminin Ortado¤u’da yapmak istediklerine bir
itiraz›m›z yok” diyenleri bir tehlike
olarak görmüyor elbette. Amerika
aleyhinde istedi¤i kadar keskin sözler sarfetsin, anti-emperyalist, antioligarﬂik mücadelede silaha sar›lmay› kesin olarak reddeden r eformizmi kendisi için bir tehlike olarak görmez.
Halka, kuklalara karﬂ› eylem yap›p da asla efendilere yönelmeyen
bir mücadele anlay›ﬂ›na sahip milli yetçi ve islamc› güçlerden korkmaz. Sonuçta onlar›n çeliﬂkileri emperyalist sistemle de¤il, ﬂu veya bu
ülkeyle, ﬂu veya bu güçledir.
Kuﬂkusuz say›lan bu güçler de
emperyalizm için geçici dönemler
tehlike arzeder, bu anlamda emperyalizm taraf›ndan hedef ilan edilebilir; emperyalizmin katliamlar›n›n

hedefi olabilirler. Nitekim hat›rlanacakt›r, CIA Baﬂkan› George Tennet, 11 Eylül sonras›nda haz›rlad›klar› bir raporda, 5 örgütü (FARC,
DHKP-C, FHKC, ‹slami Cihad
ve Hamas) “hhedef” ilan etmiﬂti.
Bu raporda, DHKP-C’nin neden
hedef ilan edildi¤ine dair gerekçede
ﬂöyle deniliyordu; “Örgüt, ABD ve
Afganistan'daki harekât›n› AÇIKÇA eleﬂtirdi”.
Bu gerekçe, Amerikan emperyalizminin imparatorluk politikalar›na
yönelik her türlü tav›r karﬂ›s›ndaki
tahammülsüzlü¤ünün ifadesidir.
Boyun e¤meyen her güç, yok edilmesi gerekendir. Emperyalist demokrasinin s›n›rlar› da budur.

Amerikan emperyalizmi çok iyi
bilmektedir ki, dünyadaki alt üst
oluﬂlara ra¤men, DHKP-C, ba¤›ms›zl›k hedefinden vazgeçmeyiﬂtir.
Emperyalizmle, ﬂartlar ne olursa olsun uzlaﬂmamakt›r. DHKP-C, devrim ve sosyalizmden vazgeçmeyiﬂtir.
Devrimci hareketi Amerikan emperyalizmi aç›s›ndan “tehlikeli” yapan
da iﬂte bunlard›r. Amerika, kendi sistemi için, iﬂkencecileri, katliamc›lar›
için tehlikenin nereden gelece¤ini gayet iyi biliyor (Devrimci hareket taraf›ndan cezaland›r›larak, ülkelerine tabutla gönderilen ajanlar›n› da unutmuyor elbette) ve bu konuda belirtmeliyiz ki, yan›lm›yor!

ABD D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤›
Genelgesi, tehlikeyi “bertaraf”
edemediklerinin k an›t›d›r
Biz de ekleyelim ki, o tehlikeden

hiç kurtulamayacaklar. Hat›rlanacakt›r, Devrimci harekete karﬂ› gerçekleﬂtirilen en büyük katliamlardan biri olan 12 Temmuz operasyonunda CIA’n›n da yer ald›¤› belirtilmiﬂtir. Bunun için özel bir bilgiye
de gerek yoktur; CIA, dünyan›n neresinde olursa olsun, halk kurtuluﬂ
savaﬂlar›na karﬂ› operasyonlar›n ﬂu
veya bu biçimde içindedir.
Amerikan emperyalizmi, dünya
emperyalist sisteminin jandarmas›d›r.
Bu görevinin bir parças› olarak da,
kurtuluﬂ mücadelesi veren örgütlere
karﬂ›, sosyalist ülkelere karﬂ›, ilerici
yönetimlere karﬂ›, emperyalist sistemin koruyuculu¤u görevini üstlenen
bir “dünya polisi”dir. Gizli servisleriyle, kontrgerilla örgütlenmeleriyle emperyalist sistemi korumak için operasyonlar, infazlar, katliamlar,
komplolar yürütür. “Kurulu
düzeni tehdit eden zararl›
ak›mlar” onlar›n hedefidir.
Ve elbette, onlar, emperyalizmin ajanlar› da, devrimci
örgütlerin hedefidir.
Amerika, devrimci hareketi, y›llard›r terör listelerine alm›ﬂ, Avrupa emperyalizmini de DHKPC’ye “hayat hakk› tan›mama” do¤rultusunda zorlam›ﬂ, oligarﬂiye devrimci hareketi yok etmesi için her
türlü deste¤i vermiﬂtir.
Ve fakat iﬂte, hala bu raporu yazmak zorunda kalmaktan kurtulamam›ﬂt›r. Devrimci hareketin önderli¤inde bu topraklardan yükselen
“Amerika Defol, Bu Vatan Bizim”
sloganlar› onlara dünya halklar›n›
ve devrimcilerini teslim alamad›klar›n› ve alamayacaklar›n› hat›rlatmakta; alk›ﬂlad›klar› ve destek verdikleri K›z›ldere gibi, 12 Temmuz
gibi katliamlar›n y›ldönümleri, onlar›n kabusu olmaktad›r. Türkiyeli
Marksist-Leninistler, onlar›n korkular›n› da, kabuslar›n› da büyütecektir. Dünyay› bir kez de Türkiye’den
sarst›¤›m›zda, o sars›nt›dan en fazla
etkilenecek olanlar›n baﬂ›nda
Amerika’n›n olaca¤›na ﬂüphe yoktur.
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Bu tarihi onlara borçluyuz

Say›: 213
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Bu onurlu ve baﬂe¤mez tarihi,
esas olarak ﬂehitlerimize borçluyuz.
Bu tarihi kanla yazan as›l olarak onlard›r. Bizi yenilmez k›lan onlar›n
son anlar›nda bile yaratt›klar› gelenekler, de¤erler ve baﬂe¤mezliktir.
Onlardan güç ald›k, onlarla yolumuza devam ettik. Onlarla ço¤ald›k. En zor anlar›m›zda onlar bize
yol gösterdi. Onlar›n ideallerini yerine getirmekte tereddüt etmeyecek,
onlar›n düﬂlerini gerçekleﬂtirece¤iz.
30 Mart 1972’de Tokat’›n Niksar ‹lçesi’ne
ba¤l› K›z›ldere köyü’nde
kerpiç evin içinden marﬂlar yükseliyordu. Kuﬂat›ld›klar› kerpiç ev’den “teslim olun!” ça¤r›lar›na, ellerinde silahlar›, dillerinde savaﬂ sloganlar› ve
marﬂlarla cevap veriyorlard›.
Türkiye Devrimci Hareketinin Önderi Mahir
Çayan, “ b i z b u r a y a d ö n me y e d e ¤ il, ö lme ye ge l d i k!” diyordu katiller sürüsüne... Ve öldüler.
ON’lar; THKP-C Önder ve savaﬂç›lar›; Mahir
ÇAYAN, Sinan Kaz›m
ÖZÜDO⁄RU,
Hüdai ARIKAN, Ertan SARUHAN, Saffet ALP, Sabahattin KURT, Nihat YILMAZ, Ahmet ATASOY ve
THKO üyeleri Cihan
ALPTEK‹N, Ömer AYNA... Kurtuluﬂa kadar savaﬂ ﬂiar›n›, devrim yoluna
kanlar›yla yazd›lar!
KIZILDERE’de devrimin Manifestosu’nu ilan ederken, son nefeslerine kadar düﬂüncelerine ba¤l›
kald›lar.
O N ’lar; KIZILDERE’de as›l
olarak bizlere kurtuluﬂun yolunu
gösterdiler. Ba¤›ms›zl›k, demokrasi
ve sosyalizm mücadelesinin nas›l
sürdürülmesi gerekti¤i konusundarehberimiz oldular.

ON’lar; halka ve devrime ba¤l›l›¤›, hiçbir kuﬂatman›n yok edemiyece¤ini, kuﬂatma alt›nda, devrimin
nas›l savunulmas› gerekti¤inin en
güzel örne¤ini yaratt›lar.
“Ve ONLAR;
liderdirler, liderler devrim savaﬂ›nda
masa baﬂ›nda oturmazlar,
Bu savaﬂta en ön safta savaﬂ›r l a r...”

ON’lar; halklar›m›z›n kurtuluﬂ
savaﬂ›nda, silah elde en ön safta savaﬂt›lar. Kuﬂatmalar yard›lar, vurdular, vuruldular!
ON’lar; halkt›, halk›n öncüleriydiler. Ülkenin dört bir yan›ndan geldiler. Samsun’dan, Fatsa’dan, Diyarbak›r’dan... Van’dan, Sivas’tan,
Denizli’den, Rize’den...
ON’lar; üniversitelerden, F›nd›k
ve tütün tarlalar›ndan, maden ocak-

lar›ndan, fabrikalardan
geldiler.
Partiyi
ON’lar; ateﬂ ve ihanet Selaml›yor
içinden geçerek geldiler.
En zor koﬂullarda kavgan›n önderi,
militan›, savaﬂç›lar› oldular.
ON’lar; Amerikan emperyalizmine karﬂ› süren savaﬂ›n öncüsü oldular. Ba¤›ms›zl›k u¤runa kanlar›n›
dökmekten geri durmad›lar.
ON’lar; Anadolu ihtilalinin yolunu çizdiler. Anadolu ihtilalini büyük bir cüret ve inançla
sürdürdüler. KIZILDERE Anadolu ihtilalinin
yenilmezli¤ini dosta da
düﬂmana da gösterdi.
KIZILDERE o yan›yla bir son de¤il,
Anadolu ihtilalinin baﬂlang›c›d›r.
KIZILDERE kurtuluﬂun yoludur!
K › z › l d e re y o l u Z a ferin Yo l u d u r !
38 y›ld›r ON’lar›n
ö¤retileriyle savaﬂ›yoruz. ON’lardan ö¤rendiklerimizle kurtuluﬂ
kavgas›n› bugünlere taﬂ›d›k.
Hakl› bir savaﬂ›n yenilemeyece¤ini, hakl›
bir savaﬂ›n durulamayaca¤›n› onlar ö¤rettiler
bizlere.
Kanla yaz›lan bu
onurlu tarihin as›l yaz›c›lar› ON’lar oldular.
Kuﬂatma alt›nda, havan
ve top at›ﬂlar› alt›nda, tereddütsüzce
direnirken, ideallerini kanlar›yla savundular.
ON’lar, kolay ve yak›n devrim
hayallerinin de¤il, devrim davas›n›n
uzun soluklu kurmaylar› oldular.
Devrimin, engebeli, dolambaçl›
yollardan geçerek ilerleyece¤ini,
kurtuluﬂ kavgas›n›n düz bir hat izlemeyece¤ini gösterdiler.
O N ’ l a r K u r t u l u ﬂ a K a d a r Sa-

vaﬂt›lar!
“Düﬂenler
devrim
için,
Devrim yolunda vuﬁehitlerimizi ruﬂarak düﬂtüler...
An›yoruz
Kalbimize, ruhumuza
ve bilincimize
gömüldüler...
Onlar;
Kurtuluﬂa Kadar Savaﬂ ﬂiar›n›,
devrim
yoluna kanlar›yla yazd›lar...
Yolumuz;
Devrim Yolunda düﬂenlerin yoludur...”
ON’lar;
Türkiye Devrimci hareketinin
önderi M a h i r ÇAYAN, teorik düﬂünceleri, yaz›lar› ve kurmayl›¤›yla
bu savaﬂa önderlik etti. THKPC’nin önderi, kurucusu ve Merkez
Komitesi üyesidir.
Devrimci savaﬂ›n kurmayl›¤›n›
yaparak, savaﬂ› büyüttü. Önderli¤iyle Türkiye devrimcilerine yol
göstermeye devam ediyor.

Sinan Kaz›m ÖZÜDO⁄RU,
Parti-Cephe’nin önder kadrolar›ndand›r. THKP-C Genel Komite üyesidir. Ekim 1970 y›l›ndaki DevGenç Kurultay›’nda Türkiye Devrimci Gençlik Federasyonu Genel
Sekreterli¤ine getirildi.
H ü d a i A R I K A N , Ankara’da
devrimci gençlik mücadelesinin her
aﬂamas›nda eme¤i olan bir devrimcidir. Parti’nin kuruluﬂ sürecinde
eme¤i geçen devrimcilerden biridir.
THKP-C Genel Komite üyesidir.
S e b a h a t t i n K U RT, Ankara’da
Dev-Genç’in mücadelesi içinde savaﬂç› yanlar› ile öne ç›kan bir devrimcidir. Mücadelenin zor zamanlar›n›n emekçilerinden biridir.
Nihat YILM AZ, Karadeniz bölgesinde faaliyet yürüten Parti-Cepheliler’dendir. Tütün mitinglerinden, f›nd›k üreticilerinin örgütlenmesine kadar heryerde onun eme¤i
vard›r.
A h m e t ATASOY , Karadeniz
bölgesinde ki mücadelede örgütlenerek, Parti-Cephe’nin mücadelesine kat›lm›ﬂt›r.

E r t a n S A R U H A N , Karadeniz’deki yerel önderlerdendir. Hemen tüm faaliyetlerin içindedir.
Kavgan›n emekçisi olarak, mücadeleye çok ﬂey katan olmuﬂtur.
Saffet A L P, Parti-Cephe’nin ordu kesimindeki iliﬂkilerini yürütmüﬂtür.
C i h a n A L P T E K ‹ N , THKO’nun
yöneticilerindendir. Filistin’e gitmiﬂ, karar›n› silahl› mücadelenin
sürdürülmesinden yana vermiﬂtir.
Ö m e r AYNA, THKO üyesidir.
Silahl› mücadeleyi savunmuﬂ, Mahir ÇAYAN’larla birlikte KIZILDERE’de ölümsüzleﬂmiﬂtir.
KIZILDERE Manifestosu’nun
38. y›l›nda Türkiye devrimci hareketinin önder ve savaﬂç›lar›n› b›rakt›klar› o büyük mirasla an›yoruz.
Onlara çok ﬂey borçlu oldu¤umuzu biliyoruz elbette. Türkiye
devrimci hareketinin 40 y›ll›k onurlu tarihinin yarat›c›s›n›n onlar oldu¤unu unutmad›k.
KIZILDERE SON DE⁄‹L
SAVAﬁ SÜRÜYOR!..

30 Mart K›z›ldere'den Filistin'e Vatan ve Direniﬂ

buraya dönmeye de¤il ölmeye geldik' demiﬂ ve sözlerini tutmuﬂlard›r.
O zaman devlet 'katlettik, bitirdik'
diye naralar atm›ﬂt›r. O zamandan
beri her katliam›ndan ayn› naralar›
atm›ﬂt›r. Bu bile bitiremediklerinin
kan›t›d›r" dedi.
Filistin Demokratik Halk Kurtuluﬂ Cephesi'nin (FDKC) selamlar›n›
getirerek Usame Tamim ise 30
Mart'›n Filistin ve Türkiye halklar›n›n mücadelelerinin buluﬂtu¤u bir
gün oldu¤unu söyledi. Tamim; "ﬁunu biliyoruz ki ‹srail ve ABD aras›ndaki bu koalisyona karﬂ› durman›n tek yolu topra¤›m›za s›ms›k› sar›lmakt›r" dedi.
Son olarak konuﬂan Remzi Uçucu; Mahirler için yap›lan "gençtiler,
heyecanl›yd›lar" eleﬂtirilerinin geçen 40 y›lda tarihe gömüldüklerini
belirtti. Uçucu; "Emperyalizm bitene kadar bu 'maceray›' sürdürece¤iz. Siz 'macerac›lar›' bu 'macera'n›n coﬂkusuyla selaml›yorum" diyerek paneli sonland›rd›.

Türkiye devrimci hareketinin dönüm noktas›d›r 30 Mart 1972. 30
Mart tarihi Mahir Çayan ve yoldaﬂlar›yla özdeﬂleﬂmiﬂtir. Kald›klar› kerpiç
bir köy evinde Mahir Çayan ve yoldaﬂlar› katledilme pahas›na devrimi,
devrimcili¤i savunmuﬂ, fiziki olarak
katledilmelerine ra¤men kendilerinden sonra gelecek devrimcilere Türkiye'de devrimcili¤in nas›l yap›lmas›
gerekti¤ini ö¤retmiﬂlerdir.
Filistin halk› için de 30 Mart direniﬂ ve ﬂehitliklerle an›l›r. ‹srail'in Filistin topraklar›n› iﬂgal etmesine karﬂ›
30 Mart günü "Toprak Günü" ilan
edildi ve ilk defa kutlanmaya baﬂlayan 1976 y›l›nda 6 Filistinli siyonist

‹srail askerleri taraf›ndan katledildi.
20 Mart günü ‹dil Kültür Merkezi'nde "30 Mart K›z›ldere'den Filistin'e Vatan ve Direniﬂ" baﬂl›¤›yla bir
panel düzenlendi.
Nikola Sa'fin, Remzi Uçucu, Usame Tamim ve Behiç Aﬂç›'n›n konuﬂmac› olarak kat›ld›. ‹lk olarak konuﬂma yapan Nikola Saf’in 30 Mart Toprak gününü anlatt›. Saf’in konuﬂmas›n› Filistinli ﬂair Mahmud Derviﬂ’ten
bir ﬂiir okuyarak bitirdi.
TAYAD Baﬂkan› Av. Behiç Aﬂç›;
"30 Mart ve Mahir Çayan hep birlikte
an›l›r" diyerek; Mahir Çayan'› ve 30
Mart 1972'ye kadar ki süreci anlatt›.
Aﬂç›, Mahir Çayan ve arkadaﬂlar›na sürekli "teslim ol!" ça¤r›s› yapt›klar›n› söyleyerek; "Bu ça¤r› Türkiye'de devrimciler için ilk olsa da
son olmad›. 'Teslim ol!" ça¤r›s› devrim iddias›ndan vazgeçmek demekti. Mahir ve arkadaﬂlar› buna 'Biz
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ka’y› ülkelerinde istemediklerini
hayk›rd›lar. 22 Mart günü ise Cumhuriyet Mahallesi cem evi önü ve
Barbaros Mahallesi ve kampüs etraf›nda yaklaﬂ›k 100 adet afiﬂ yapt›lar.

An t a k ya Halk Cepheliler Ulus
Meydan›’nda 20 Mart günü tutuklanan vatanseverlerin serbest b›rak›lmas› için eylem yapt›lar. ‘Amerika Defol Dedikleri Için Tutuklanan
Vatansever Ö¤renciler Serbest B›rak›ls›n’ pankart›n›n aç›ld›¤› eylemde;
vatanseverlerin serbest b›rak›lmas›
istendi.

“‹ncirlik Üssü Kapat›ls›n”
Ankara’ya Gidiyoruz
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Ankara’ya ve K›z›ldere’ye gitme
haz›rl›klar› yapan Halk Cepheliler
“Amerika Defol Bu Vatan Bizim”
kampanyas›n›n çal›ﬂmalar›na devam ediyor. Bu haftada Anadolu’nun birçok ilinde afiﬂler, pullar
ve imza masalar›yla Amerika’n›n
katliamc›l›¤› ve halklar›n katletmek
için ‹ncirlik Üssü’nü kulland›¤› anlat›ld›.

Ank ar a ’ d a S a ld›r ›l a r
P rotesto Edildi
Halk Cepheliler Ankara K›z›layda ‹zmir Caddesi’nde yaﬂanan sald›r›lar› protesto etmek için eylem
yapt›lar. 24 Mart günü sald›r›lar›n
yaﬂand›¤› ‹zmir Caddesi üzerinde
yap›lan eylemde, “Amerika Defol
Bu Vatan Bizim, Gözalt›lar Tutuklamalar Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz,
Kahrolsun Faﬂizm Yaﬂas›n Mücadelemiz, Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z, Yaﬂas›n Dev-Genç Yaﬂas›n
Dev-Gençliler” sloganlar› at›ld›.
Eylemde bir aç›klamay› okuyan
Seçkin Aydo¤an; ‹ncirlik Üssü’nün
bir katliam üssü olarak kullan›ld›¤›n› ve bu üslerin kapat›lmas› gerekti¤ini söyledikleri için sald›r›ya u¤rad›klar›n› söyledi.
Aç›klaman›n ard›ndan sald›r›lar›n yaﬂand›¤› yerde ‹ncirlik Üssü'nün kapat›lmas› için imza masas›
aç›ld›. Polisin masaya gelerek masan›n ard›na as›lan pankart›n indirilmesini istedi ve gözalt›na almakla
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tehdit etti. Pankart›n as›l› kald›¤›
imza masas›nda 127 imza toplan›d›,
400 bildlri da¤›t›ld›.

M a l a t y a : 22 Mart günü Malatya'da Soykan Park›'nda Halk
Cepheliler taraf›ndan imza masas›
aç›ld›, 216 imza topland›.
Ayr›ca hafta boyunca ‹nönü Üniversitesi kampüsünde ve Emeksiz
Caddesi'nde, Cemalgürsel Mahallesi'nde üzerinde "‹ﬂçi, Köylü, Ö¤renci Gençlik Ba¤›ms›zl›k ‹çin 40. Y›l›nda Dev-Genç Saflar›nda Birleﬂelim", "Amerka Defol Bu Vatan Bizim" ve "‹ncirlik Üssü Kapat›ls›n"
yazan pullamalar yap›ld›.

B u rs a : 21 Mart günü, Osmangazi Metro ‹stasyonu ç›k›ﬂ›nda imza
masas› aç›ld›. Masada 363 imza
topland›.
E r zin c a n : Erzincan Gençlik
Derne¤i üyesi ö¤renciler 20 Mart’ta
Cumhuriyet Mahallesi’nde yürüyüﬂ
dergisini da¤›tarak AKP nin “Incirlik Üssü’nü” kapat›r›z diyerek yalan
söyledi¤ini, anlatt›lar. Dergi da¤›t›mda ‹ncirlik Üssü’nün kapat›lmas›
için imza topland›. Mahallenin sokaklar›na “Amerika Defol Bu Vatan
Bizim” pullamalar› yap›ld›. 21 Mart
günü Dev-Gençliler Barbaros Mahallesi’ne, Akﬂemsettin Mahallesi’ne, Cumhuriyet Mahallesi’ne,
Geçit Caddesi’ne ve Ordu Caddesi
Migros önüne yapt›klar› binlerce
kuﬂlamalarla bir kez daha Ameri-

M e r sin'de 21 Mart günü Bahçe
Mahallesi’nde "Amerika Defol Bu
Vatan Bizim, Dev-Genç 40 Yaﬂ›nda" afiﬂleri as›ld›.
K a r s : Kars Gençlik Derne¤i 21
Mart günü “Amerika Defol Dedikleri ‹çin Tutuklanan Vatansever Ö¤renciler Serbest B›rak›ls›n” pankart›yla bir eylem yapt›. Son dönemlerde bas›n aç›klamas› yapman›n bile
suç ilan edildi¤i ve her yap›lan aç›klama için bir mahkeme aç›ld›¤›n›n
söylendi¤i eylemin ard›ndan Ankara yürüyüﬂüne ve K›z›ldere'ye, Mahir Çayanlar’› anmaya ça¤r› yap›ld›.
‹ n c i rli ¤i Ka p at ac a k O l a n
Bizler i z
‹stanbul’da Gençlik Federasyonu
Taksim Galatasaray Lisesi önünde
imza masas› açt›lar. 20 Mart günü
‹ncirlik Üssü’nün kapat›lmas› için
aç›lan masada Gençlik Federasyonu
üyeleri 7 saat boyunca imza toplad›lar. 1405 imza toplan›p 2000 bildirinin da¤›t›ld›¤› masaya K›br›s’ta askerlik yapan biri de gelerek bir süre
imza toplamada yard›mc› oldu.

A d an a : ‹ mz a K a mp a n ya s›
Sür üy o r
Adana'da Halk Cepheliler 20
Mart günü Kültür Soka¤› önünde
imza stand› açt›lar. Aç›lan imza
stand›nda 150 adet imza topland› ve
300 adet bildiri da¤›t›ld›. Halk Cepheliler mart ay›n›n sonunda toplanan imzalar› meclise götüreceklerini ve oradan Mahir Çayan'›n mezar›na gideceklerini anlatt›lar.

Devrimin meﬂalesi
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KIZILDERE
“Amerikan Emperyalizminin
B o y u n d u r u ¤ u Alt›ndaki T ü r k i y e
Türkiye, yeralt› kaynaklar›ndan
d›ﬂ ticaretine, ekonomisinden politikas›na, kültüründen sanat›na kadar
Amerikan emperyalizminin denetimi alt›nda bir ülkedir.
Amerikan emperyalizminin sömürge ve yar›-sömürge bir ülke için
anlam› ülke zenginliklerinin talan
edilmesi, halk›n açl›¤›, sefaleti ve
ulusal onurun hayas›zca Amerikan
postallar› alt›nda çi¤nenmesidir. ”
(‹htilalin Yolu, THKP Merkez Komitesi)
Parti’nin kuruluﬂundan sonra
“‹‹hti lalinYolu” baﬂl›kl› bir aç›klama yay›nland›. Tarihsel bir aç›klamad›r bu. Bu aç›klama halk içinde
elden ele dolaﬂ›r ve okunurken, Mahir Çayanlar K›z›ldere’de “kuﬂatma
alt›nda”yd›lar.
O an bulunduklar› evden bir duman yükseldi. Mahir Çayan ve yoldaﬂlar›, üzerlerinde bulunan, düﬂman›n eline geçmemesi gereken
kimlik, teorik örgütsel notlar gibi,
tüm belgeleri yak›yorlard›. Çat›ﬂma
an›nda ç›kacak bir kar›ﬂ›kl›kta 3 ‹ngiliz’in kaçmamas› için elleri ba¤land›. Ayr›ca çat›ﬂma s›ras›nda kurﬂunlara hedef olmamalar› için de
güvenli bir yere yerleﬂtirildiler.
Savaﬂç›lar, bulunduklar› yeri bir
çat›ﬂmaya göre düzenlemiﬂlerdi.
Sald›r›n›n yo¤unlaﬂaca¤› yerlere y›-

¤›naklar yaparak, barikatlar kurup,
kap›, pencere önlerini sa¤lamlaﬂt›rm›ﬂlard›. Barikatlar›, evdeki yatak,
yorgan gibi bulabildikleri tüm eﬂyalarla takviye ettiler.
Üst tarafta da çat›daki kiremitlerin bir k›sm›n› kayd›rarak, ateﬂ edebilecekleri mazgallar açt›lar.
Kuﬂkusuz karﬂ›lar›nda her tür silaha sahip bir ordu vard›. Halk düﬂman› bu orduya karﬂ› direneceklerdi.
Ordu, halk kurtuluﬂ savaﬂç›lar› için
günler önceden seferber olmuﬂtu.
O günlerde Cumhurbaﬂkan›
Cevdet Sunay baﬂkanl›¤›nda toplanan M i l l i G ü v e n l i k K u r u l u'nun
gündemi halk kurtuluﬂ savaﬂç›lar›n›n devrimci eylemi olmuﬂtu.
Bu eylem ile sars›lan ve büyük
bir ﬂaﬂk›nl›k yaﬂayan devlet, ‹çiﬂleri
Bakan› Ferit Kubat, Jandarma Komutanl›¤›'ndan Tu¤general Vehbi
Parlar ve Ankara Merkez Komutan›
Tümgeneral Tevfik Türing’i bölgeye göndermiﬂti.

K › z › l d e re’y e gi demeyenler!..
Devrim safralar›n› at›yor
K›z›ldere’de olmas› gerekenlerin “bir k›sm›” eksikti. K›z›ldere’ye
gelemeyen, “geçici yol arkadaﬂlar›” da vard›. Devrim böylesi zor dönemlerde safralar›n› atarak ilerliyordu.
Mahir Çayanlar’› arkadan hançerleyenler, en zor koﬂullarda tek

baﬂ›na b›rakanlar, batakl›kta kulaç
atmaktayd› o s›ralar.
Olmalar› gereken yer, her kap›s›n›, her penceresini tahkim ettikleri,
tarih yaz›lacak olan bu evdi. Yerleri,
ellerinde silahlar›, bellerinde el
bombalar› ile bir kap› önünü tutmakt›. Devrimi savunmak, o kerpiç
evde, o barikatlar›n arkas›nda son
mermisine kadar dövüﬂmekti.
Bu kararl›l›¤›, cüreti gösteremeyen, ideallerine ba¤l› kalamayanlar,
K›z›ldere’ye gelememiﬂlerdi do¤al
olarak. Hatta Mahir Çayanlar’›,
burjuvazinin a¤z›yla suçlam›ﬂ, “macerac›” ilan etmiﬂlerdi.
“Örgütün kitle ba¤lar›n›n zay›f
oldu¤unu, THKP-C'nin asl›nda
parti olabilecek niteli¤e sahip olmad›¤›n›, bugüne kadar yapt›klar›
eylemlerin yanl›ﬂ oldu¤unu, silahl›
mücadele ile bir yere var›lamayaca¤›n›, THKP-C'nin savunduklar›n›n
Marksizm-Leninizme uygun olmad›¤›n› tespit(!) etmiﬂlerdi. ” (K›z›ldere
Adal›lar›n Türküsü, Boran Yay›nevi, syf: 44)
Oysa bu keﬂifleri yap›p, bu eleﬂtirileri getirenler, Mahir Çayanlar,
tutsak düﬂmeden önce al›nan cuntaya karﬂ› mücadelenin yükseltilmesi,
Parti-Cephe’nin ad›n› eylemlerle
duyurmak için yeni ad›mlar at›lmas›, ﬂehir gerillas›ndan k›r gerillas›na
uzanan bir çizgide savaﬂ›n büyütülmesi kararlar›na ortakt›lar. PartiCephe, önüne ciddi bir halk kurtuluﬂ savaﬂ› program› koymuﬂtu.
Mahirler’in tutsak düﬂmesinden
sonra “d›ﬂar›da kalan” Parti yöneticilerine düﬂen, bu kararlar› hayata
geçirmekti. Ama Merkez Komite’deki iki kiﬂi, bunun yerine ihaneti seçti.
Devrim diye bir iddialar› olmayanlar, art›k yol ayr›m›ndayd›lar. O
yol ayr›m› sonucu K›z›ldere’ye de¤il, batakl›¤a gittiler.
Parti içindeki sa¤ sapma, Mahir
Çayan ve önder kadrolar›n bir k›sm›n›n tutsak düﬂtü¤ü koﬂullarda ortaya ç›kt›.
Onlar, tutsakl›k koﬂullar›nda
Parti’nin ilkelerini korkusuzca sa-
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vunurken, “d›ﬂar›da”, baﬂ›n› Münir
Ramazan Aktolga ve Yusuf Küpeli’nin çekti¤i bir sa¤ sapma ortaya
ç›kt›.
Cuntaya karﬂ› savaﬂ›lmas› gereken o günkü koﬂullarda, Parti’nin
devrimci çizgisini tasfiye ederek,
yerine sa¤ pasifist bir çizgiyi egemen k›ld›lar.
Parti’nin cuntaya karﬂ› sürdürdü¤ü mücadeleyi “tatil ederek” partiyi
içten içe çürüttüler. Partinin devrimci düﬂünceleri yerine teoride çok
keskin, “silahl› iﬂçi timleri” kurmak gibi kula¤a hoﬂ gelen, içi boﬂ
düﬂüncelerle tasfiyecili¤i meﬂrulaﬂtarmaya çal›ﬂt›lar.
Art›k devrim, öncü savaﬂ›, cuntaya karﬂ› mücadele diye bir sorunlar› yoktu. H›zla, bu teslimiyetçi düﬂünceleri yaymaya, Parti-Cephe savaﬂç›lar›n›, militanlar›n›, taraftarlar›n› aldatmaya soyundular.
Vurdu¤u yerden ses getiren Parti-Cephe, mücadele edemez hale getirildi. Devrim iddias›ndan, mücadeleden, devrimci de¤erlerden öylesine uzakt›lar ki, tutsak yoldaﬂlar›n›
bile aylarca aramad›lar, sahiplenmediler. Hatta özgürlük eylemi örgütlenirken, bu nedenle “d›ﬂar›dan”
yard›m alamad› Mahir Çayanlar.
Kendi olanaklar›yla, özgürlük
eylemini örgütleyip, “d›ﬂar›” ç›kt›klar›nda da Mahir Çayanlar’›n ilk iﬂi
sa¤ sapma ile hesaplaﬂmak oldu. Bu
tart›ﬂmalar sürerken, Mahir Çayan
kendilerini sahiplenmeyen Yusuf
Küpeli ve Münir Ramazan Aktolga
için, “ bu yapt›klar› b›rakal›m yoldaﬂl›¤›, feodal arkadaﬂl›¤a bile s›¤maz” diyordu.
Devrimci düﬂüncelerden uzaklaﬂanlar, herﬂey bir yana devrimci de-

¤erleri de ayaklar› alt›nda çi¤neyerek, h›zla düzene döndüler. “Kendi
pis canlar›n› kurtarmak için PartiCephe’ye ve devrime ihanet etmiﬂlerdi”.
Son sözü, Mahir Çayanlar söyleyerek, tasfiyecileri partiden uzaklaﬂt›rd›lar.
“Partim izin ismi Tür kiy e dev ri mine kanla kazand›r›lm›ﬂt›r. Partim i z i n ﬂ er ef l i m i r a s› n › v e g e çm i ﬂi n i
reddederek onun ad›na sahip ç›k maya kalk›ﬂan (leﬂ kargalar›n›n)
partimizin içind e yeri olamaz.”

Kerpiç ev’den, elle teksir
edilen kesintisizlerin
da¤›t›lmas›na
K›z›ldere’deki kerpiç evde elleri
tetikte olan savaﬂç›lar, son çat›ﬂmaya haz›rd›. O tarihi yazanlar, düﬂüncelerinin dalga dalga yay›laca¤›n›
göremeyecek olsalar da bundan
emindiler. Yaﬂamlar› pahas›na sahip
ç›kt›klar› düﬂüncelerinin yaﬂayaca¤›ndan emindiler.
Nitekim, u¤runda öldükleri düﬂünceleri, 30 Mart’›n ertesi gününden baﬂlayarak dalga dalga yay›lacak, onbinlerce insan› etkileyen, çat›ﬂt›ran, harekete geçiren büyük bir
silaha dönüﬂecekti.
Kerpiç evin tam karﬂ›s›nda megafonla “teslim olun, etraf›n›z sa r›ld›” diyenler, tarihe karﬂ› boﬂa kürek çekiyorlard›. ASLA ONLARI
TESL‹M ALAMAYACAKLARDI.
KIZILDERE’deki o kerpiç ev,
devrimin MAN‹FESTOSU olacakt›... K›z›ldere sonras›, o manifesto

Mahir ve yoldaﬂlar› ölme
kararlar›yla, THKP-C
düﬂüncelerini yaﬂatman›n
karar›n› vermiﬂlerdi. Öyle de
oldu. Bir yandan oligarﬂinin
katliam politikalar›, bir yandan
y›lg›nlar›n, döneklerin
savundu¤u pespaye düﬂünceler,
oportünizmin devrim kaçk›n›
düﬂüncelerine ra¤men,
Parti-Cephe düﬂünceleri
h›zla yay›ld›.

do¤rultusunda baﬂlayacak olan yürüyüﬂün önderi, DHKP Genel Sekreteri Dursun Karataﬂ o süreci daha sonra ﬂöyle an- Partiyi
Selaml›yor
latacakt›:
“Bu grubun (Kurtuluﬂ
grubu) oluﬂumuyla, THKP’nin ideolojik görüﬂlerini yaymak için K›z›ldere’den sonra ilk defa merkezi bir
faaliyet içine girilerek Mahir Çayan’›n tüm yaz›lar› toplat›l›p teksir
haline getirildi. Ve tüm ülkeye da¤›t›ld›. Ayr›ca Kesintisiz I- II - III yaz›lar› çok say›da bas›larak, genç
devrimci kuﬂa¤›n THKP-C düﬂüncelerini ö¤renmesi sa¤land›.
Bu faaliyet bugünden bak›ld›¤›nda çok önemsiz görülse de o günkü
koﬂullarda büyük rol oynam›ﬂt›r. Bu
yay›nlar oportünizm ve tasfiyecili¤e
karﬂ› gençli¤in elinde bir mücadele
k›lavuzu olma iﬂlevi görmüﬂ ve hemen her yerde THKP düﬂüncelerinin oluﬂmas›n› ve savunulmas›n›
sa¤lam›ﬂt›r. ... Bir tarihin yok edilmesi çabas› karﬂ›s›nda, onun yok
edilemeyece¤inin cevab› olmuﬂtur. ”
(Zafer Yolunda 1, syf: 88)
Kesintisizlerin da¤›t›ld›¤›, tart›ﬂ›ld›¤› y›l, K›z›ldere direniﬂinden
sadece 3 y›l sonrad›r. Y›l 1975’tir...
Kesintisizlerin da¤›t›lmas› ayn›
zamanda, oligarﬂinin katletme politikas›na bir cevapt›r. Oligarﬂi, Mahir Çayanlar’› K›z›ldere’de katlederek, onlar›n düﬂüncelerini de “yok
edece¤ini” sand›. Kesintisizlerin
gençlik ve halka ulaﬂt›r›lmas›, oligarﬂinin bu politikas›n›n da boﬂa
ç›kt›¤› anlam›na gelmekteydi.
THKP-C’yi savunan devrimciler, özellikle ‹stanbul gençli¤i içerisinde k›sa sürede örgütlenerek, onbinlerce insan› harekete geçirecek,
çat›ﬂt›racak, anti-faﬂist mücadele
görevlerini üstlenebilecek bir güç
haline geldiler. Ve giderek, devrimci düﬂüncelerini gençlik d›ﬂ›nda di¤er halk kesimlerine taﬂ›d›lar.
K›z›ldere direniﬂi böylesine derinden etkilemiﬂtir gençli¤i ve di¤er
halk kesimlerini. K›z›ldere’nin devrimci mesaj› böylesine güçlü ve
köklüdür. Parti-Cephe’nin yürüttü-

¤ü silahl› mücadele halk
kitlelerini sarsm›ﬂ, ortaya
büyük bir potansiyel ç›karm›ﬂt›r. Bu potansiyel
ﬁehitlerimizi o kadar görkemli, o kaAn›yoruz dar göz kamaﬂt›r›c›yd› ki,
THKP-C “kökenli”lerin
oluﬂturdu¤u gruplar bir
yana, CHP’den, y›llard›r yurtd›ﬂ›nda mülteci olan TKP’ye kadar bir
çok kesim, bu potansiyelin üzerine
oturmaya kalkt›lar.

Yo l u m u z Ç a y a n l a r ’›n
yoludur!
Kuﬂatma iyice daralt›lm›ﬂt›.
Evin etraf›ndaki katil sürüleri direniﬂçilere karﬂ› hakaretlerle kar›ﬂ›k
ideolojik olarak sald›r›yor, karﬂ›l›¤›n› da al›yorlard›. Katiller a¤›r silahlar›n› haz›r hale getirmiﬂ, kullanmak için bekliyorlard›.
Her “teslim olun!” ça¤r›s›na savaﬂç›lar, kararl›l›klar›n› vurgulayan
sloganlarla cevap verdiler. Halk
düﬂmanlar›n›n son ça¤r›lar›ndan birine devrimci hareketin önderi, tarihe geçecek cevab›n› verdi.
Kiral›k katillerin surat›na bir tokat gibi çarpan, “ B i z b u r a y a d ö nmeye de¤il, ölmeye geldik!” sözleri, savaﬂç›lar›n kararl›l›¤›n›n, uzlaﬂmazl›¤›n›n, davalar›na ba¤l›l›¤›n›n
özetiydi.
Ölmek, yaﬂamakt›.
Ölmek, devrimi savunmakt›.
Mahir bunu anlat›yordu.
Mahir ve yoldaﬂlar› ölme kararlar›yla, THKP-C düﬂüncelerini yaﬂatman›n karar›n› vermiﬂlerdi. Öyle
de oldu. Bir yandan oligarﬂinin katliam politikalar›, bir yandan y›lg›nlar›n, döneklerin savundu¤u pespaye düﬂünceler, oportünizmin devrim
kaçk›n› düﬂüncelerine ra¤men, Parti-Cephe düﬂünceleri h›zla yay›ld›.
Art›k aç›lan pankartlarda onlar›n
K›z›ldere Son Deö¤retileri vard›. “K
¤il Savaﬂ› Sürdürece¤iz!” diyordu
onlar›n bayra¤›n› taﬂ›yan devrimciler.
Onlar›n bayra¤›n› taﬂ›yan devrimciler, K›z›ldere’nin son de¤il, bir
baﬂlang›ç oldu¤unu mücadeleleri ile

gösterdiler.
Ülkenin dört bir yan›nda Cephe
sempatizanlar› bir araya gelerek, örgütlendi, mücadeleyi Anadolu topraklar›na yayd›lar.
Kuﬂkusuz onlar›n ö¤rencilerinin
yolu netti. Onlar›n yolu K›z›ldere’ydi. Onlar›n yolundan gidecek,
K u r t u l u ﬂ a K a d a r Savaﬂ”acaklar“K
d›.
Onlar, “Yo l u m u z Ç a y a n l a r ’›n
Yo l u d u r ! ” diyerek, Mahir Çayan’›n
önderli¤inde kavgay› sürdürmeye
aday oldular. Bu sloganla binlerce
genç, kavgaya sempati duydu, DevGençli oldu. Bu sloganla binlerce
Dev-Gençli kavgada ustalaﬂt›, mücadelenin yürütücüleri oldular.
Bu sloganla, faﬂist odaklar da¤›t›ld›, devrimci eylemler yap›ld›. Bu
sloganla düﬂmana korku sal›nd›.
“Yo l u m u z Ç a y a n l a r ’›n Yoludu r!” diyen onbinlerce insan, ayn›
zamanda oligarﬂiye; ”Önderimizi katlettiniz ama onlar›n yolundan yürümeye devam ediyoruz!” diyordu.
Anadolu’nun dört bir yan›nda
onlar›n kavga sloganlar› vard›. Onlar›n yolunday›z diyordu iﬂçisi,
köylüsü, anti-emperyalist gençli¤i...
Aybast›’daki yoksul köylülerden,
‹zmir’deki Tariﬂ iﬂçilerine, Bursa’daki dokuma iﬂçilerinden ülkenin dört bir yan›ndaki üniversiteli,
liseli gençli¤e, Konya’dan Kars’a,
Tekirda¤’a mücadele edenlerin dilinde bu slogan vard›r.
K›z›ldere sonras› devrimcilerin
kavga sloganlar› olmuﬂtur bu slogan. THKP-C düﬂüncesinin inkar
ve tasfiye edilmek istenmesine karﬂ› tav›r al›ﬂta da bu slogan›n özel bir
yeri oldu. Tasfiyecili¤e karﬂ› tavr›n
alenileﬂti¤i 1978’in 1 May›s’›nda,
devrimciler, tasfiyeci Devrimci Yol
hizbinin özgün sloganlar›n› ve onlar›n imzas›n› içeren pankart›n önde
olmas›n› reddedip, kortejlerinin
önüne sar›-k›rm›z› zemine yaz›lm›ﬂ
devasa büyüklükte “Yo l u mu z Ça y a n l a r ’›n Yo l u d u r ” pankart›n›
koymuﬂlard›. Bu slogan, devrimci
stratejinin özetiydi. Bu slogan
K›z›ldere’ye ba¤l›l›¤›n simgesiydi.

Devrimci
Sol
önderleri,
Mahir’in Bütün Yaz›lar›’n›n bas›l›p
ço¤alt›lmas›ndan baﬂlayarak, sonras›nda ilk K›z›ldere anmalar›n›
gerçekleﬂtirerek, onlar› hayat›n her
alan›nda yaﬂatarak, K›z›ldere’nin
mirasc›s› olduklar›n› gösterdiler.
Devrimci hareket, 1980’de ald›¤›
bir kararla, 30 Mart’›, K›z›ldere
ﬂehitleri nezdinde tüm devrim ﬂehitlerini anma günü ilan etti.
Türkiye Devriminin ﬂehitleri“T
ni, 30 Mart 1972 KIZILDERE ﬂeh i t l e r i n i n ﬂ a h s › n d a a n a c a ¤ › z .”
(Devrimci Sol dergisi, Mart 1980,
say›:1)

Say›:213
213
Say›:

Yürüyüﬂ
Yürüyüﬂ
28Mart
Mart
28
2010
2010

Kahpece ilk kurﬂun
s›k›l›yor
Evin çat›s›na konuﬂmak için ç›kt›klar›nda sald›r› baﬂlad›. Kahpece
evi taray›p, bombalamaya baﬂlad›lar... Çat›ya ç›kanlardan biri
Mahir’di, ilk vurulanlardan biri o
oldu. Devam etti yoldaﬂlar› manifestonun yaz›m›na. Çat›ﬂma, bomba,
kurﬂun ve sloganlarla daha bir süre
devam etti... Devrimin önderleri ve
savaﬂç›lar›, o kerpiç evde ölümsüzleﬂtiklerinde, görevlerini yerine
getirmiﬂ, manifestonun yaz›m›n›
tamamlam›ﬂlard›.
K›z›ldere ard›ndan devrim yürüyüﬂü kesintiye u¤ramadan 38 y›ld›r
sürüyor. K›z›ldere’den sonra Day›
önderli¤inde sürdürüldü devrimci
kavgam›z.
Mahirden Day›ya sürüyor kavgam›z...
(Bitti)
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Anayasa’da ‘sivil-asker’ aldatmacas›!

As›l soru sivil mi, asker mi oldu¤u de¤il, ﬁUDUR:

OL‹GARﬁ‹N‹N ANAYASASI MI,
HALK ‹Ç‹N ANAYASA MI?

Say›:
Say›:213
213

Yürüyüﬂ
Yürüyüﬂ
28
28Mart
Mart
2010
2010

AKP, 8. y›l›na giren iktidar›nda,
bir kez daha “anayasa de¤iﬂikli¤i”ni
gündeme getirdi. AKP, oligarﬂi içi
çat›ﬂmada ihtiyaç duydukça, Anayasa’n›n oras›n›, buras›n› de¤iﬂtiriyor ve bu de¤iﬂikliklere çeﬂitli kesimlerin deste¤ini sa¤lamak için de
yapt›¤› bu hamleleri, “reform yap›yoruz”, “12 Eylül Anayasas›’n› de¤iﬂtiriyoruz” gibi söylemlerle süslüyor. Ne reform yapabilirler, ne 12
Eylül anayasas›n› de¤iﬂtirebilirler.
‹ﬂte iki günde düzen partileri birbirlerinin foyas›n› ortaya ç›kard›lar.
Ortaya at›lan de¤iﬂikliklerin demokratikleﬂmeyle ilgisinin olmad›¤›, bütün dertlerinin kendi iktidarlar› ve
ç›karlar› oldu¤u o kadar aﬂikar ki.
AKP’nin baﬂlatt›¤› Anayasa tart›ﬂmalar›na, “sol”dan da kendilerini
Anayasa Platformu olarak adland›ran bir oluﬂum dahil oldu. Aralar›nda D‹SK, KESK, kimi demokratik
kitle örgütleri ve ayd›nlar›n da yerald›¤›, “Anayasa Platformu”, talebini “ Sivil ve Demokratik Anayasa
istiyoruz” baﬂl›kl› bir ça¤r› metniyle ortaya koydu.

‘Anayasa Platformu’
sorunu yanl›ﬂ ortaya
koyuyor
Her iktidar, her parti, kendi temsil etti¤i s›n›flar›n ç›karlar›n› savunarak, bunlar›n taleplerini dile getirerek bir Anayasa yapmak ister.
AKP temsil etti¤i s›n›flar›n ç›karlar›n› gözeterek, taleplerini hesaba katarak bir Anayasa de¤iﬂikli¤ini
gündeme getirdi. AKP, tekellerin
partisidir ve AKP’nin k›smen veya
tamamen yapaca¤› bir anayas›n›n
niteli¤i de bu olacakt›r: Tekellerin
anayasas›!
Anayasa Platformu ise, sorunu
bu aç›dan ele almay›p, meseleyi
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anayasay› yapanlar›n sivil veya as k e r olmalar› aç›s›ndan ele al›yor.
Bir anayasan›n sivil olmas›, ne
anlama gelmektedir? Bu bak›ﬂ aç›s›nda “askeri yönetimlerin yapt›¤›
anayasa”lar›n faﬂist ve gerici, sivillerin yapt›klar› anayasalar›n ise otomatikman “ilerici”, “demokrat” oldu¤unu varsaymakt›r.
Bugün AKP’nin haz›rlad›¤› anayasay›, “siviller” haz›rlamaktad›r
ama bu haz›rlanan anayasal de¤iﬂikliklerin demokratik oldu¤u, olaca¤›
anlam›na gelmemektedir.
S›n›fsal niteli¤i aç›s›ndan kesin
olarak söyleyebiliriz ki: 12 Eylül
faﬂist cuntas›n›n anayasas› n e k a d a r gerici ve faﬂist bir niteli¤e sahipse, AKP anayasas› da bundan
pek farkl› olmayacakt›r.
O halde bir anayasada, “sivil”
olma k›stas› nitelik anlamda bir ﬂey
ifade etmemektedir. Haz›rlanacak
bir anayasan›n siviller ya da askerler taraf›ndan yap›l›p yap›lmamas›ndan çok, hangi s›n›f›n ihtiyaçla r› için ve nas›l yap›ld›¤› belirleyicidir.
Bundan dolay›d›r ki, ilericilerin,
demokratlar›n ve halk›n, anayasayla
ilgili talebi, siviller yaps›n talebi de¤il, halk›n ihtiyaçlar› için bir anayasa olmas› talebidir.

Anayasa “tüm kesimlerin”
de¤il, halk›n anayasas›
olmal›d›r
“Yap›lmas›n› istedi¤imiz yeni bir
sivil ve demokratik anayasa...
Resmi ideolojiye son verilerek,
anayasan›n ideolojik içerikten kurtar›l›p ülkede yaﬂayan tüm kesimlerin ve toplumun bar›ﬂ içerisinde bir
arada ortak bir gelecek inﬂa etmesini içermelidir...” (Anayasa Platformu, Ça¤r›)

Bu ça¤r›da tan›mland›¤› gibi bir
anayasa yapmak m ü m k ü n m ü d ü r ?
De¤ildir! Ye r y ü z ü n d e bu niteliklere sahip bir anayasa da y o k t u r.
Böyle bir anayasa ﬂundan dolay›
mümkün de¤ildir;
Bir: H i ç b i r a n a y a s a yap›l›rken,
s›n›flar›n talep ve ç›karlar› hesaba
kat›lmadan yap›lmam›ﬂt›r.
‹ki. “Tüm kesimlerin” ç›karlar›n› ayn› ölçüde yans›tacak bir anayasa mümkün de¤ildir.
Üç: ideolojik içerikten kurtar›l m›ﬂ bir anayasa yoktur.
Örne¤in, 12 Eylül faﬂist cuntas›,
1982 Anayasas›’n› haz›rlat›rken, iﬂbirlikçi tekellerin ç›karlar›n› gözeterek, ihtiyaçlar›n› hesaba katarak
anayasay› haz›rlatm›ﬂt›r. “Tüm kesimler” içinde, halk› açl›¤a mahkum eden, Koçlar, Sabanc›lar da
vard›r.
Anayasalar, soyut, “iyi niyetle”
haz›rlanacak s›n›flar üstü metinler
de¤ildir. Her anayasaya damgas›n›
vuran bir ideolojik yan vard›r mutlaka.
Kald› ki, anayasan›n ideolojik
damga taﬂ›mas›, e m e k ç i l e r i n v e
t ü m h a l k › n a n a y a s a s › olmas› bizim
ç›k›ﬂ noktam›z olmal›d›r.
‹lericiler, demokratlar, bundan
korkmazlar. “‹‹deolojiler öldü” diyen burjuvazinin kendisidir. Savundu¤umuz dünya görüﬂüne göre,
anayasa istemekten ve yapmaktan
daha do¤al ne olabilir ki? AKP de
tüm toplum kesimlerinin anayasas›n› de¤il, tekellerin anayasas›n› savunmaktad›r. 12 Eylül’ü sürdürecek

bir anayasa haz›rl›¤› yapmaktad›r.
Anayasalar, “toplumun tüm kesimlerinin ç›karlar›n› savunur” demek ucuz bir demagojidir ve bunu
y›llard›r burjuvazi yapar. ‹lerici kurum ve kiﬂilerin bu tezi tekrarlamas› vahim bir savrulmad›r.
“‹deolojik içerikten kurtar›lacak” denilerek yap›lan ve savunulan
bir anayasa, halk›n anayasas› olmayacakt›r. Halk›n bir kaç talebinin dile getirilmiﬂ olmas›, o anayasaya
halk anayasas› kimli¤i kazand›rmaz
elbette ki.
Anayasan›n ideolojisiz olmas›n›,
“tüm kesimlerin” anayasas› olmas›n› isteyen düﬂünce, ideolojik olarak
çarp›kt›r. “Sivil toplumcu” bak›ﬂ
aç›s›n›n ürünüdür. S› n› fl a r› ka bul
etmeyen, demokrasi sorununa s›n › f s a l b a k m a y a n bu anlay›ﬂlar, elbette halk için bir anayasay› ne talep edebiliyor, ne onun için mücadele edebiliyorlar.

Ba¤›ms›zl›¤› ve demokrasiyi
esas almayan bir a na y a s a
halk›n anayasas› olamaz
Bugün en temel sorunumuz; ülkemizin ba¤›ms›z olmay›ﬂ›d›r. Ülkemizde demokrasinin olmay›ﬂ›d›r.
Halk›n açl›¤› ve yoksullu¤udur.
‹ﬂte bu nedenle bir anayasa ba¤›ms›zl›¤› ve demokrasiyi hedeflemek zorundad›r. Ba¤›ms›zl›k ve demokrasi için mücadele etmeyi göze
alamayanlar›n haz›rlayacaklar› anayasa, sadece düzenin ihtiyaçlar›na
cevap verecektir.
Yeni bir anayasadan söz edenler,
a¤›zlar›na hiçbir yerde ne ba¤›ms›zl›¤› ne de demokrasiyi almam›ﬂlar-

Kamu emekçileri ile ilgili
yap›lan düzenlemeler
konusunda tam bir ikiyüzlülük
sergilemektedir AKP. Kamu
emekçilerine yine grev hakk› ve
grevli toplu sözleﬂmeli sendika
hakk› verilmemektedir. Söz
konusu talebi boﬂa ç›karmak
için, grevsiz olarak “toplu
sözleﬂme” aldatmacas›na
baﬂvurulmaktad›r.

d›r.
Yeni bir anayasa için bir araya gelenlerin talepleri içinde
ba¤›ms›zl›k yoktur. Yine halk
için demokrasi talebi olmad›¤›
gibi, demokrasi için ç›kar›lm›ﬂ
bir program da yoktur.
“Gerçek bir demokratik düzen için demokrasinin ço¤ulculuk, aç›kl›k ve kat›l›mc›l›k ilkelerine tam olarak uyulmas›n›”
istemektedir ça¤r›c›lar.
‹leri sürdükleri, “sivil bir
anayasa”da olaca¤› söylenen “gg e rç e k d e m o k r a t i k d ü z e n” hangisidir? Hangi düzen demokratiktir?
Emperyalizme ba¤›ml› olan, faﬂizmle yönetilen bu ülkenin demokratik olmas› mümkün müdür? Gerçek bir demokratik düzen, gerçek
demokrasi ancak halk demokrasilerinde olacakt›r. “Anayasa Platformu” ça¤r›c›lar›, hangi s›n›f için de mokrasiyi savunuyorlar? Çizdikleri
tablo bir halk demokrasisi de¤ildir.
Halk›n anayasas› savunulmamaktad›r.

B i r Anayasa tasla¤› ka¤›t
üstündeki metin de¤ildir
Bir anayasa tasla¤›, bir komisyonun, bir dizi metni alt alta s›ralayarak, bir araya getirmesi ile oluﬂturulamaz. Yani masa baﬂ›nda oluﬂturulacak bir talepler listesi de¤ildir
anayasa.
Anayasada çizilen çerçeve için,
mücadele edilmeksizin bu anayasa
ka¤›t üstünde kalacakt›r.
AKP ise iﬂbirlikçi tekellerin talepleri do¤rultusunda de¤iﬂikleri
gündeme getirmiﬂtir. Ayr›ca iktidar
çat›ﬂmas›nda, çat›ﬂt›¤› güçleri etkisizleﬂtirecek düzenlemeler yapmak
istemektedir.
Güngör Mengi iktidar çat›ﬂmas›na iliﬂkin ﬂunlar› belirtmiﬂtir.
“‹ktidar, yarg› erkinin kalbi say›lan Hâkimler ve Savc›lar Yüksek
Kurulu’nu ele geçirmek için uzun
zamandan beri tertipler, planlar yap›yor.
Yürütme ve yarg›y› tek elde toplayacak olan bu hamleye de ‘yarg›

reformu’diyerek cazibe kazand›rmaya çal›ﬂ›yor.” (Aktaran Hürriyet,
Güngör Mengi, 21 Mart 2010)
Onlar›n meseleleri bunlard›r.
AKP anayasay› de¤iﬂtirmek için haz›rlad›¤› yasalarda halk›n talepleri
do¤rultusunda bir de¤iﬂiklik yapmayacakt›r.
Yine kamu emekçileri ile ilgili
yap›lan düzenlemeler konusunda
tam bir ikiyüzlülük sergilemektedir
AKP. Kamu emekçilerine yine grev
hakk› ve grevli toplu sözleﬂmeli
sendika hakk› verilmemektedir. Ayr›ca tart›ﬂmalarda, ne iﬂçiler, ne
köylüler, ne kamu emekçileri, ne
gençlik için, ne Kürtler, ne Aleviler
için tek bir düzenleme yoktur.
Alevi Araﬂt›rmalar› Merkezi
Baﬂkan› avukat Ali Y›ld›r›m, “Sözde Alevi çal›ﬂtaylar› ile Alevilerin
sorunlar›na e¤iliyormuﬂ izlenimi
yaratan hükümet, konu somut bir
noktaya geldi¤inde Aleviler’e s›rt›n› dönmekte, Alevi kuruluﬂlar›n›n
ça¤r›lar›na kulak t›kamaktad›r.
Anayasa de¤iﬂikli¤i söz konusu oldu¤unda ortaya ç›kan da budur”
derken, kendi cephelerinden bunu
ifade etmektedir.
K›sacas›, ba¤›ms›zl›¤› olmayan
bir ülkede, ba¤›ms›zl›¤› hedeflemeyen her ad›m, faﬂizmle yönetilen bir
ülkede halk için demokrasiyi hedeflemeyen her düzenleme, düzen içi
kalmaya mahkumdur.
AKP ataca¤› ad›mlar› meﬂru hale getirmek için referandumdan söz
etmektedir. Referandum ile iktidar
çat›ﬂmas›nda mevzi kazanmak hesaplar› yapmaktad›r. Referandum
da baﬂka bir aldatmaca olacakt›r.
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AKP’nin ‘Aç›l›m’ Manevralar›na
Kat›lmak,

Katliamlar› Meﬂrulaﬂt›rmakt›r!
Geçti¤imiz ay müzik sanatç›lar›yla “Demokratik Aç›l›m” toplant›s› yapan Baﬂbakan Erdo¤an, 20 Mart Cumartesi günü de sinema ve tiyatro sanatç›lar›yla benzer bir toplant› yapt›.
Dolmabahçe Saray›’nda yap›lan
toplant›ya davet edilen 86 sanatç›dan
62’si kat›l›rken, di¤erleri ya AKP’ye
aç›k tav›r alarak veya “mazeret” bildirerek toplant›ya kat›lmad›lar.
Erdo¤an, benzeri tüm toplant›larda oldu¤u gibi tüm riyakarl›¤›yla ç›kt› sahneye. Sanat üzerine ve sanatç›lara övgüler dizdi. Erdo¤an’›n her kesime, onlar› adeta aptal yerine koyarak
“ m a v i b o n c u k ” da¤›tma politikas›
bilinmiyormuﬂ gibi toplant›ya kat›lan
sanatç›lar bu konuﬂmaya büyük misyonlar yükleyen aç›klamalar yapt›lar.
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Oysa, Salk›m Han›m›n Taneleri’ne övgü düzen Baﬂbakan’›n kaçak Ermeniler’i kovma düﬂüncesindeki çeliﬂkiyi, sanatç›lara yapt›¤› övgülerle karikatüristlere açt›¤› davalar
aras›ndaki çeliﬂkiyi, Y›lmaz Güney’i
överken, iktidara karﬂ› tav›r alan Faz›l
Say’a “Be¤enmiyorsan çek git” demesi aras›ndaki riyakarl›¤›, linçlerle
aç›l›mlar aras›ndaki çeliﬂkiyi, “tek
millet, tek bayrak” ﬂovenizmiyle Kürt
aç›l›m› aras›ndaki çeliﬂkiyi... g ö r m emek mümkün mü?
Bütün bunlar ortadayken, ﬂu sözler iki yüzlülük de¤il de nedir?
“ﬁ u nu tü m samimiy etim le ifad e
ediyorum: E¤e r bu ülkenin otoritel e r i , Y ›l ma z G üne y’ in f il ml er i ne kul ak
vermi ﬂ olsal ard›, inan›n Tür ki ye bu gün ç ok farkl› bir yerde ola bili rdi .”
Samimiymiﬂ!!! AKP iktidar›, iktidar olduklar› sekiz y›l boyunca acaba
hangi ilerici, sosyalist sanatç›ya kulak
vermiﬂtir?.. Kulak vermek bir yana,
eleﬂtiren tüm ilerici devrimci sanatç›lar› bir ﬂekilde susturmaya çal›ﬂt›¤›
aç›kt›r.
Toplant›ya kat›lanlar bunlar› görmeyecek kadar kör mü, geliﬂmelerden bu kadar habersizler mi? Öyle
olamayaca¤›na göre, o halde neden

ve nas›l görmezden geliyorlar?
AKP, uzun bir süredir, halk›n çeﬂitli kesimlerinin –Kürtler’den Aleviler’e, Romanlar’dan sanatç›lara kadar–
sorunlar›n› kullanarak, bu kesimleri
kendine yedekleme politikas›n› uyguluyor. Bu manevralar›yla, çiftçiye
“anan› da al git” dedi¤ini, Tekel iﬂçisini coplarla havuza döktü¤ünü, hasta
tutsaklar› katletti¤ini, infaz politikas›n›
sürdürdü¤ünü, iﬂsizli¤i, yoksullu¤u art›rd›¤›n› perdeliyor. Perdeyi kald›r›nca
görürsünüz ki, Erdo¤an’n›n sanatç›lara yönelik yapt›¤› konuﬂman›n da, her
kelimesinin alt› boﬂ ve riyakarcad›r.

S›n›flardan ba¤›ms›z bir
sanat ve sanatç› yoktur
Erdo¤an’›n, “tüm samimiyetimle
ifade ediyorum” dedi¤i sözlerde samimiyet arayan da ya siyasi kör ya
sahtekard›r.
S›n›flardan ba¤›ms›z bir sanat ve
sanatç› yoktur. Sanatç›n›n iﬂlevinin ne
olup ne olmad›¤›n›, ne yap›p ne yapmayaca¤›n› belirleyen de o s›n›fsal
niteli¤idir. “Sanat toplumun önün dedir” deniliyor. Yalan. Hangi sanat?
Halk için yap›lmayan hiçbir sanat
toplumun önünde olamaz.
Yeryüzünde sanat ad›na yarat›lm›ﬂ
iyi, güzel ne kadar eser varsa, sanat
toplumsal geliﬂmeye ne kadar hizmet
etmiﬂse, bunlar›n yarat›c›lar› sosya list, ilerici, demokrat, vatansever
s a n a t ç › l a r olmuﬂtur. O yüzdendir ki,
k›rk y›ll›k gericiler bile sanat›n iﬂlevini sanatç›n›n rolünü anlat›rken Y›lmaz Güneyler’den, Naz›m Hikmetler’den, Ahmet Kayalar’dan baﬂka örnek bulamaz.
Y›lmaz Güney, bu s›n›fsal gerçeklik içinde sanat yapm›ﬂt›r. Ve yeri nettir Y›lmaz’›n. Halk›n sanat›n› yapm›ﬂt›r ve halk›n sanatç›s›d›r. Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an gibileri hiç bir
zaman Y›lmaz Güney’in sanat›na
“kulak” vermemiﬂtir. Halk›n da Y›lmaz Güney’in de düﬂman›d›rlar.
Tayyip Erdo¤an sanatç›lara hitap
ederken herkesin duym ak i ste di¤i

Partiyi
Selaml›yor

sözleri söyledi. Filmlerine
at›flarda bulundu. Ama
toplumsal bir gerçeklikle sanat›n ba¤›n› kurarken verdi¤i örneklerin hepsi
de sol, sosyalist nitelikli sanatç›lar›n
toplumsal içerikli eserleri olmuﬂtur.

Erdo¤an, konuﬂmas›n›n devam›nda ﬂöyle diyor: “ ﬁerif Gören üstad› m›z›n ‘Endiﬂe’, ‘Yol’ ve ‘Kat›rc›lar ’
f i lm i ne , f a r kl › b ir gö zl e b a k› ls a yd ›;
Yavuz Turgul üstad›m›z›n ‘Eﬂk›ya’
filmi, ‘Muhsin Bey’, ‘Zü¤ürt A¤a’
filmleri, kahkahan›n ötesinde zama n›n ot or ite le r ini düﬂ ünme ye de sev k
e t se y di , Me s ut U ç a ka n ’ › n ‘ K e l e be k ler S on su za Uç ar ’ filmi d ah a bir sa m i m i y e t l e i z l e n s e y d i , T ü rk i y e b u g ü n
inan›n çok baﬂka bir yerde olurdu ”
Erdo¤an’n›n örnek verdi¤i bu sanatç›lar ve filmleri de tüm eksikliklerine ra¤men halk› anlat›r, halk›n sorunlar› vard›r bu filmlerde. Hemen
hepsi de Tayyip Erdo¤anlar’›n yönetti¤i düzene eleﬂtiri içerirler ve ilerici
solcu, demokrat, sosyalizmden etkilenen sanatç›lar›n eserleridir. Araya zoraki sokuﬂturulmuﬂ, Mesut Uçakan
gibi bir kaç gerici sanatç› bu tabloyu
de¤iﬂtiremez.

S a n a t › n t a r i h s e l ro l ü n ü ,
o ﬂova kat›lanlar›n
üstlenemeyece¤i kesindir
Sanatç›lar toplumdan ba¤›ms›z
de¤ildir. Halk›n yaﬂad›¤› her sorunu
sanatç›lar da düﬂünmek zorundad›r.
Halk›m›z›n yaﬂad›¤› sorunlar› çözmek için oluﬂturulacak bir platformun
içinde elbette sanatç›lar da olmak zorundad›r. Ama hangi sanatç›lar?
Sanat ad›na, tarihsel bir rolden söz
edilecekse, Naz›mlar’dan, Y›lmazlar’dan, Ruhi Sular’dan, Yaﬂar Kemaller’den bahsetmeden hiçbir ﬂey
söylenemez!
Sanat›n ve sanatç›n›n tarihsel rolü
Özcan Deniz’in “Asmal› Konak”›yla,
Necati ﬁaﬂmaz’›n “Kurtlar Vadisi”yle,
Oktay Kaynarca’n›n “Adanal›”s›yla
yaz›lmam›ﬂt›r elbette. Bunlardan geriye tarihe en küçük bir iz bile kalma-

y a c a k t › r. Ne bugün ne de
yar›n bunlar›n halka kazand›raca¤› hiçbir ﬂey yoktur.
‹ﬂbirlikçi tekelci burjuvaziﬁehitlerimizi nin yoz-ahlaks›z kültürünü
An›yoruz halka yaymaktan baﬂka bir
iﬂlevi yoktur. 50 y›l sonra
kimse onlardan, Tayyip Erdo¤an’›n Y›lmaz Güney’den söz etti¤i
gibi söz etmeyecektir. Kimse “ülkenin
yöneticileri Adanal›’ya kulak verselerdi...” demeyecektir.
Bu pespaye diziler ve onlar›n apolitik, yozlaﬂm›ﬂ “sanatç›lar›”, iktidar›n “aç›l›m” ﬂovunun malzemesi yap›lmaktad›rlar. Bu gerçek Tayyip Erdo¤an’›n önünde toplanan o sanatç›lar platformunun sefilli¤ini, zavall›l›¤›n› ve ﬂovdan öte hiçbir anlam taﬂ›mad›¤›n› da göstermeye yeter. Kat›lanlar›n yar›s› apolitiktir zaten. “Politik” olan k›sm› ise, demokrasicilik
vitrinini doldurmaktad›rlar.
Y›lmaz Güney’in 30-40 y›l önce
çevirdi¤i filmlerin, yazd›¤› kitaplar, ve
senaryolar›n anlatt›klar›n› bugün hangisi anlat›yor? Y›lmaz’›n söyledikleri
40 y›l öncesinde kalmam›ﬂt›r. Y›lmaz’›n Umut filmiyle anlatt›¤› iﬂsizlik,
açl›k, yoksulluk bugün de vard›r. Hem
de Y›lmaz’›n 40 y›l önce anlatt›¤› dönemdekinden çok daha fazlas›yla var.
Duvar filminde anlatt›¤› hapishanelerdeki iﬂkence bugün yok mu? Ülkemizin hangi tarihinde hapishanelerinden
122 tabut ç›km›ﬂt›r? Erdo¤an’›n “Aç›l›m” toplant›s›na kat›lan hangi “sanatç›” bunlar› yazabilmiﬂ, hangisi, bunlar›n sorumlusunun AKP iktidar› oldu¤unu söyleyebilmiﬂtir?
Bundan dolay›d›r ki, içerik olarak
boﬂ bir zemindir sanatç›lar›n toplan-

mas›. Sanatç›lar› gerçekten t o p l u ms a l s ü rece dahil eden bir ﬂey de¤ildir. AKP’nin böyle bir derdi yoktur.
Toplant›ya kat›lan sanatç›lar aç›s›ndan bak›ld›¤›nda da ayn› ﬂey geçerlidir. ‹ktidara y a n a ﬂ m a n › n d›ﬂ›nda
hiçbir anlam› ve iﬂlevi yoktur bu toplant›n›n.

Aç›l›mlara destek
ve rmek AKP’nin zulüm
ve katliamlar›na ortak
olmakt›r
AKP’nin “aç›l›m” politikalar›n›n
ne olup olmad›¤› art›k çok aç›kt›r.
“Alevi aç›l›m›” Aleviler’i, “Kürt Aç›l›m›” Kürtler’i, “Roman Aç›l›m›”
Çingeneler’i, bitirmekten, sisteme
yamamaktan baﬂka bir ﬂey de¤ildir.
Bak›n “Ermeni Aç›l›m›” yapan
AKP’ye: Ermeni sorununu kullanabildi¤i sürece az›nl›klar› hat›rl›yor,
“demokrat” kesiliyor. 100 bin Ermeni’ye ülkemizde iﬂ veriyoruz diye böbürleniyordu. Ermeni sorununu kullanamad›¤› noktada 100 bin Ermeni’yi
s›n›r d›ﬂ› etmekten bahsediyor.
Tayyip Erdo¤an’›n sosyalist sanatç›lar›, onlar›n eserlerini övmesi
baz› kesimlerin AKP’ye yönelik
olumlu de¤erlendirmeler yapmas›na
neden olmuﬂtur. AKP, tekellerin partisidir. Faﬂist bir partidir. Halk›n sorunlar›n› tart›ﬂt›rarak yine tekellere hizmet etmektedir. Tekellerin ç›karlar›
için, h e r ﬂeyi kullan›yor. Dünyay›
kana bo¤an faﬂizmin sosyalizm söylemini kullanarak iktidara geldi¤ini
kimse unutmamal›d›r. AKP’nin derdi
sorun çözmek de¤ildir. O iktidar›n›
bu tür oyunlarla “güçlü” tutmaya çal›ﬂ›yor. Esas›nda bütün bunlar o top-

Kimse, kendi uzlaﬂmac›l›¤›na
Y›lmaz Güney’i kalkan yapmas›n!
Baﬂbakan Erdo¤an’n›n sanatç›larla
yapt›¤›
toplant›da
Y›lmaz Güney’den
bahsetmesi üzerine
gazetecilerin sorular›na Y›lmaz Güney’in eﬂi Fatoﬂ Güney “ Baﬂbakan his lerim e t ercüman ol mu ﬂ. Çok yaﬂa s › n ” diyerek AKP’nin aç›l›mlar›n›

destekledi¤ini söyledi. Daha da ileri
gidip “Y›lmaz Güney yaﬂasayd›, aç› l›ma destek verirdi” dedi. Y›lmaz
Güney için böyle bir iddiada bulunmak, Y›lmaz Güney’e hakarettir, sayg›s›zl›kt›r. Ve kimsenin, e n y a k › n l a r ›
bile olsa, buna hakk› yoktur. Y›lmaz
Güney’in AKP’nin oyunca¤›, vitrini
olmay› kabul edece¤ini ileri sürmek,
aymazl›kt›r. Güney’i s ürg ün e g ön de r enlerin düzenini meﬂrulaﬂt›rmakt›r.

lant›ya kat›lanlar taraf›ndan görülmeyen, bilinmeyen ﬂeyler de¤il. Bilerek,
isteyerek AKP politikalar›na ortak
olunmaktad›r.
Ortak
olduklar›
AKP’nin halka uygulad›¤› zulmüdür,
katliamlar›d›r.
Toplant›ya kat›lan baz› sanatç›lar
bu tav›rlar›n› “orada görüﬂlerini dile
getirmek, AKP’yi eleﬂtirmek için” kat›ld›klar›n› söyleyerek gerekçelendiriyor. Bunca ﬂeyden sonra hiçbir gerekçe böyle bir toplant›ya kat›lmay› meﬂrulaﬂt›ramaz.
Birincisi; O toplant›da bir sanatç›n›n Kürt sorunu hakk›nda söyleyebilece¤i herhangi bir ﬂey, emin olunmal›d›r ki, ilk kez söylenmiﬂ sözler
de¤ildir. ‹kincisi; Baﬂbakan da bunlar› ilk kez duyuyor olmayacakt›r.
Sorun nedir? Kürt sorunu... Baﬂbakan “Kürt sorununu” kabul etti¤i
bir konuﬂmas›ndan sonra Diyarbak›r’da halk›n gerilla cenazelerine sahip ç›kma temelinde yapt›¤› gösterilere karﬂ›, “çocuk da olsa, kad›n da
o ls a , gü v e nl i k g ü ç l e r i m i z g e r e k e ni
yapacakt›r” diye katliam emrini veren kiﬂidir. Bu emri takiben 13 kiﬂi
katledildi. Kürt Sorunu’nun tart›ﬂ›ld›¤› o toplant›da, acaba herhangi bir sanatç› kalk›p “ﬂöyle diyorsunuz ama,
13 kiﬂinin ölüm emrini de siz verdiniz?” diye hesap sormuﬂ mudur?”
Bu soru sorulmam›ﬂsa, benzeri
gerçekler dile getirilmemiﬂse, orada
olmak, o katliamlar› meﬂrulaﬂt›rmaktan baﬂka bir anlama gelmez. AKP’ye
bugüne kadar yeterince örne¤ini sergiledi¤i ﬂovenizmin, AKP dönemindeki infazlar›n, katliamlar›n hesab›n›
sormayanlar, bu toplant›lara kat›lmakla, bunlar›n suç orta¤› olmuﬂlard›r.
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Y›lmaz Güney’i Y›lmaz Güney
yapan eserlerinin kuﬂkusuz önemi büyüktür. Ancak sadece çevirdi¤i filmler, yazd›¤› senaryolar, kitaplar de¤ildir. Eserleri de¤ildir onu unutulmaz
yapan. Y›lmaz Güney’i Y›lmaz Güney yapan Onun, sanat›yla savunduklar›n› yaﬂam›yla da bütünleﬂtirmiﬂ olmas›d›r. Onun, e¤ilmeden, bükülme den, icazete s›¤›nmadan bedeli ne
olursa olsun düﬂüncelerini savunmas› ve savunduklar›n› pratikte
u y g u l a m a s › d › r. Kimse kendi uzlaﬂmac›l›¤›na Y›lmaz Güney’i kalkan
yapmas›n.
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Para Cezalar›:
Faﬂist Terörün Para’ya Çevrilmiﬂ Hali
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AKP iktidar› tam 8 y›ld›r demokratik haklar›n› kullanan iﬂçilere, emekçilere, ö¤rencilere, kamu
emekçilerine sald›r›yor, faﬂist terör
uyguluyor.
Ba¤›ms›zl›k isteyen devrimci
gençli¤e linç sald›r›s› örgütleyip tutuklayan da bu iktidard›r. Paras›z
e¤itim istedi¤i için devrimci gençli¤i susturmaya çal›ﬂan AKP iktidar›
en meﬂru haklar›n› savunanlar› tutuklatmaktan geri durmuyor.
Bir bas›n aç›klamas›nda aç›lm›ﬂ
bir pankart› tuttu¤u, slogan att›¤›
için tutuklanan ilericilere, demokratlara, devrimcilere on y›llara varan hapis cezalar› veriliyor.
K›sacas› AKP iktidar›, “ben ülkeyi emperyalistlere peﬂkeﬂ çekmeye devam edece¤im ama siz susacaks›n›z!” diyor.
SUSTURMAK, DEMOKRAT‹K HAKLARI KULLANDIRMAMAK için bir süredir, “yyeni bir
y ö n t e m ” daha deniyorlar.
Örne¤in, mahallenizde yayg›nlaﬂt›r›lmaya çal›ﬂ›lan uyuﬂturucuya
karﬂ› mücadele edilmesi için afiﬂ
asarken, polis, afiﬂ ast›¤›n›z için sizi gözalt›na al›yor, sonra da para cezas› keserek b›rak›yor.
Ya da “ABD Defol Bu Vatan Bizim” diyen afiﬂleri ast›¤›n›z için para cezas› ile karﬂ›laﬂ›yorsunuz. Son
olarak aralar›nda Adana Özgürlükler Derne¤i Baﬂkan› Mehmet B›ld›rc›n ve dernek üyelerinin de oldu¤u
50 kiﬂiye, TEKEL iﬂçilerine destek
verdikleri için 143 lira para cezas›
verildi...
Adana Özgürlükler Derne¤i
Baﬂkan› Mehmet B›ld›rc›n, “Yürüyüﬂlerde hiç olay ç›kmad›, çevreye
hiç zarar verilmedi...” diyordu.

Ço¤u zaman bu
cezalar›n gerekçesinin de ne kadar uydurma oldu¤u görülÇ e v r e yi
müﬂtür. “Ç
ki rl e t ti n iz ” diye ceza keserler. Oysa bir afiﬂ as›lmas›
s›ras›nda, çevre nas›l kirletilir?
Ayr›ca, “çevreyi kirlettiniz” dedikleri o s›ra çevrenin zaten çöpten
temiz hali kalmam›ﬂt›r. Ortada temiz bir çevre de yoktur. ‹ﬂin mizahi
yan› buras›d›r ama bu cezalar›n uydurma gerekçelerle verildi¤i aç›kt›r.
Ancak bunlar gerekçedir. As›l
olan o demokratik hakk›n cezaland›r›lmas›d›r.

Faﬂizmin para cezalar›ndaki
dayana¤›;
Kabahatlar Kanunu
Demokratik hakk›n› kullananlara karﬂ› faﬂizmin dayana¤› Kabahatlar Kanunu’dur. Nitekim tüm para
cezalar› buna dayand›r›l›r.
Oysa, “Kabahat” kavram›n›n
sözlükteki karﬂ›l›¤› “Uygunsuz ey lem, çirkin, yak›ﬂ›ks›z davran›ﬂ,
s u ç , k u s u r ” dur.
Bir mahallede uyuﬂturucu kullan›lmas›n diye afiﬂ asman›n neresi,
“ çirkin”, neresi “suç”tur? Paras›z
e¤itim istemenin, neresi “yak›ﬂ›ks›z
davran›ﬂ”t›r?
Ülkemizin ba¤›ms›z olmas›n› istemenin neresi, “kusur”dur?
Tersine, caddelerde, mahallelerde, sokaklarda as›l çirkinlikler dururken, okul önlerinde polisin gözünün önünde uyuﬂturucu al›ﬂ-veriﬂi
yap›l›rken bunlar neden “suç” olmaz?
Kald› ki, demokratik haklar›n›
kullanan tek bir kimse bile “kabahatli” de¤ildir. Ayr›ca demokratik
haklar› kullanmak, talepleri için
mücadele etmek, haklar›n aramak
“çirkin” de¤ildir. As›l çirkinlik faﬂizmin aleni ahlaks›z sald›r›lar›na
teslim olmakt›r.

Faﬂizme göre, kendi Partiyi
iktidar›na karﬂ› ç›kmak, Selaml›yor
eleﬂtirmek, talepte bulunmak “kabahat iﬂlemek”tir. Suçtur
yani her eylem, her davran›ﬂ.
Faﬂizm hukuku da kendi iktidar›
için böylece sefil bir ﬂekilde halka
karﬂ› kullanmaktan çekinmemektedir. Hem de bilim, ak›l, hukukun s›n›rlar›n› zorlayarak yapmaktad›rlar.
Para cezas›, devrimci, demokratik kurumlara karﬂ› y›ld›rman›n tek
arac› de¤il ama araçlar›ndan biri olarak giderek daha fazla kullan›l›yor.
As›l olarak AKP iktidar›, her
arac› mücadeleye karﬂ› kullanmaktad›r. Bugün de para cezalar›n› daha
yayg›n olarak kullanarak mücadeleyi kuﬂatmaya çal›ﬂ›yorlar.
Ancak çabalar› boﬂunad›r. Bugüne kadar mücadele için büyük bedeller ödeyenler, bu sald›r›y› da
püskürtecektir.

AKP’nin tüccar mant›¤›;
“ P a r a y › v e r, afiﬂini as!”
Faﬂizmin devrimci-demokratik
kurumlara karﬂ› sürdürdü¤ü bu sald›r›n›n bir di¤er yan› da AKP’nin
tüccar mant›¤› ile ilgilidir.
Para cezalar› ile adeta ﬂu noktaya getiriyor herkesi AKP ; “dd e m o k ratik hakk›n› ancak paras›n› ödey e rek kullanabilirsin!..”.
Tam kapitalizme ve AKP’ye
u y a n b i r m a n t › k t › r bu anlay›ﬂ.
AKP’ye sorarsan›z bu ülkede afiﬂ
asma, yürüyüﬂ yapma, bildiri da¤›tma hakk› vard›r. Ancak art›k bu
hakk› kullanman›n ayr›ca bir bedeli
daha olacakt›r. O da parad›r...
AKP para peﬂinde koﬂan bir tüccar gibi, demokratik haklar›n kullan›lmas›n› ayr›ca B‹R TAR‹FEYE
ba¤lam›ﬂt›r. O tarifeye göre herkes,
karﬂ›l›¤›n› vermek koﬂuluyla “O
hakk›” kullanabilir.
Ancak AKP’nin unuttu¤u bir ﬂey
vard›r: O da bu haklar›n bedel ödenerek kazan›ld›¤› gerçe¤idir...

Ülkemizde Gençlik

Gençlik Federasyonu’ndan
Halk düﬂman›, iﬂbirlikçi hükümet, bir yanﬁehitlerimizi dan aç›l›m ﬂovlar›yla göz
An›yoruz
boyamaya, bir yandan da
var olan demokratik haklar› kulland›rtmamaya, herkesi susturmaya devam ediyor.
Bunun son örne¤i, büyük ﬂovlarla günler öncesinden duyurular› yap›lan 14 Mart’taki “Roman Aç›l›m›”nda yaﬂand›.

geçilmez oldu¤u düﬂünülürse böyle
bir hak için para talep etmek, kapitalizmin e¤itimi al›n›r sat›l›r bir meta haline getirmesi ile ilgilidir.
Bu eylemle, halk çocuklar›na
kapat›lmak istenen üniversitelerin,
liselerin gerçek sahiplerinin kim oldu¤u gösterilmiﬂtir.
‹ktidar›n haz›ms›zl›¤› bundand›r. Ticarethane haline getirdikleri
e¤itim kurumlar›n› birer para kay-

Bulundu¤umuz her yerde; sokaklarda, s›n›flarda, amfilerde, hayk›rmaya devam edece¤iz. Zalimlerin yakalar›n› b›rakmayaca¤›z.
E¤itimi ticarileﬂtirenleri kayg›land›racak bir haberimiz var. Bu ahlaks›z, hukuksuz düzeninizi tan›m›yoruz. Ne pahas›na olursa olsun;
“ P a r a s › z E ¤ i t i m ‹ s t i y o r u z , A laca ¤›z” dedik.
Ayr›ca yine egemenler bilsinler ki,
tutuklamalarla, faﬂist yöntemlerle bizi
mücadelemizde vazgeçiremezler.

OL‹GARﬁ‹N‹N SAVCILARINA DUYURULUR:
B‹Z BU “SUÇU” ‹ﬁLEMEYE DEVAM EDECE⁄‹Z!
Abdi ‹pekçi Spor salonu’nda
P
a
“ ras›z E¤itim ‹stiyoruz Alaca¤›z,
Gençlik Federasyonu” yaz›l› pankart aç›lm›ﬂ, bundan k›sa bir süre
sonra da el ilanlar› baﬂbakan ve bakanlar›n baﬂ›n›n üstüne at›lm›ﬂt›.
Abdi ‹pekçi Spor Salonu’ndan,
Gençlik Federasyonu üyeleri Ferhat
Tüzer, Berna Y›lmaz ve Utku Aykar
önce kaç›r›l›rcas›na iﬂkenceyle gözalt›na al›nd›lar. Gözalt›nda kald›klar› üç gün boyunca iﬂkence devam
etti. Sonuçta, ç›kar›ld›klar› mahkemece Ferhat Tüzer ve Berna Y›lmaz
tutuklan›rken, Utku Aykar serbest
b›rak›ld›.
Polisinden yarg›s›na, oligarﬂinin
tüm kurumlar› keyfi, hukuksuz ve
düﬂmanca davranm›ﬂ; bu düzenin,
bu hükümetin yarg›s›, polisi oldu¤unu göstermiﬂtir.
Her ﬂeyden önce Gençlik Federasyonu üyelerinin eylemiyle dikkatleri çektikleri paras›z e¤itim,
burjuva yasalar›nca dahi kabul edilmiﬂ, anayasaya girmiﬂ bir hükümdür. Yasall›¤›ndan da öte paras›z
e¤itim talep etmek meﬂrudur.
Açl›kla, yoksullukla savaﬂan
halk›m›z›n bir de çocu¤unu okula
göndermek için para bulmas›n› beklemek ahlaks›zl›kt›r. E¤itim hakk›n›n yaﬂam hakk› kadar do¤al, vaz-

na¤› haline getirirken, ayk›r› ses istemiyorlar.
Yükselen “halk için bilim halk
için e¤itim” ﬂiar› onlar› rahats›z etmekte, düﬂündürtmektedir. Bu ﬂiar›n halka mal olmas›n› istemiyorlar.
Art›k bu halk›n çocuklar›n›n kay›t, harç, fotokopi paras›... ad› ne
olursa olsun okullara verecek tek
kuruﬂu dahi kalmam›ﬂt›r. Kald› ki
bu paray› talep etmek de baﬂtan aﬂa¤› hukuksuzluk, adaletsizliktir.
Buna ra¤men hala paras›z e¤itim
istemenin suç oldu¤unu düﬂünen,
ç›karlar› u¤runa bu sesi bast›rmak
isteyenler varsa bilmelidirler ki;
“bbiz bu suçu iﬂlemeye devam ede ce ¤ iz .”

Hala paras›z e¤itim
istemenin suç oldu¤unu
düﬂünen, ç›karlar› u¤runa bu
sesi bast›rmak isteyenler varsa
bilmelidirler ki; “biz bu suçu
iﬂlemeye devam edece¤iz.”
Bulundu¤umuz her yerde;
sokaklarda, s›n›flarda,
amfilerde, hayk›rmaya
devam edece¤iz. Zalimlerin
yakalar›n› b›rakmayaca¤›z.

Tüm devrimci, demokrat kiﬂi ve
kurumlar bu hakl› talebimize ve bu
talebi dillendirdi¤i için tutuklanan
arkadaﬂlar›m›za destek vermek, onlar›n yan›nda olmak, onlar için bir
ﬂeyler yapmak zorunlulu¤unu hissetmelidir.
En hakl› ve meﬂru taleplere sald›ran, hakk›n› arayan herkesi tehdit
edip, halk›n üzerine polisini salan
AKP iktidar›n›n karﬂ›s›nda hep beraber durmal›, faﬂist sald›r›lar› hep
beraber boﬂa ç›karmal›y›z.
Tutuklanan Gençlik Federasyonu üyelerinin serbest b›rak›lmas›
için mücadelemizi sürdürmeliyiz.
Tutuklamalar› unutturmak, bask›y› kan›ksatmak yönündeki çabalar› boﬂa ç›karmal›y›z. Bu hakl› mücadeleyi büyütmek, yaymak yolunda çaba göstermeliyiz.
Kald› ki, paras›z e¤itim talebi ile
Gençlik Federasyonu üyelerinin
serbest b›rak›lmas› için verilecek
mücadele iç içe geçmiﬂtir.
Tutuklamalar ayn› zamanda mücadeleye bir gözda¤›d›r. Bunu boﬂa
ç›karmal›y›z. Bunun yolu paras›z
e¤itim talebi için mücadeleyi daha
güçlü bir biçimde sürdürmektir.
Paral› e¤itime karﬂ› olan herkesi,
mücadeleyi büyütmek için ça¤›rmal›, mücadeleye onlar› da katmal›y›z.
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devrim için

D EVR‹MC‹ OKUL

Ders: Savaﬂ

mücadeleye yürütenlerden ve onlar›n kültüründen söz edece¤iz.
Hay›r, fiilen silahl›
mücadeleyi sürdürsün
veya sürdürmesin, tüm
devrimciler için geçerli bir savaﬂ kültüründen söz edece¤iz...
Bu noktada akla gelebilecek ilk soru, silahl› mücadele vermeyen birinin
savaﬂ kültürüne sahip olmas› gerekip
gerekmedi¤i olabilir. Soruyu soruyla
cevaplayal›m:

Kültürü-1

Merhaba arkadaﬂlar. ‹çinizde muhakkak bu hafta, K›z›ldere’ye gidecek
olanlar var. Gidemeyenler yürekleriyle
orada olacaklar. Oradaki kuﬂatmay›,
kuﬂatma alt›nda Mahir’in verdi¤i tarihsel cevab› hat›rlayaca¤›z bir kez daha.
Hem ideolojik, hem askeri boyutta süren o büyük çat›ﬂmay› hat›rlayaca¤›z. O günkü silah sesleri yank›lanacak beynimizde. K›yamet yeriydi
oras›; daha do¤ru bir deyiﬂle; bir savaﬂ alan›. Her
savaﬂ alan›nda oldu¤u gibi, kurﬂun, bomba sesleri
eksik de¤ildi. Mahirler’in elindeki tabanca ve tüfeklerden ç›kan sesler vard› o alanda. Mahirler’in
üzerine kurﬂunlar ya¤d›ran tomsonlardan ç›kan sesler vard›. NATO Üssü’nden kaç›r›lan üç ‹ngiliz’i cezaland›ran
silahlar›n sesleri vard›.

tek sald›r› sonras›nda, demokratik mücadele anlay›ﬂ›n›, eylem çizgisini de¤iﬂtirenler vard›r solda. ‹ﬂte bu
sözünü etti¤imiz o “savaﬂPartiyi
ç›” düﬂünceye, ruh haline
Selaml›yor
sahip olup olmamayla ilgilidir. Ya bizim gibi kurﬂunlansalar, öldürülseler, o zaman ne yaparlar acaba?
Sonuçta, ﬂu bir gerçektir ki, ülke
gerçe¤ini yanl›ﬂ ele alarak, devrimci
politika sürdürülemez. Evet, bir politika yap›l›r; ama o devrimci de¤il, düzen içi politika olur.
Ülkemiz gerçe¤i dedi¤imizde de bunun en
ay›rdedici yanlar›ndan
biri, siyasal bak›mdan
savaﬂ gerçe¤idir. ‹kinci
olarak bu sorudan devam edelim isterseniz.

Savaﬂ sürekli ve
hayat›n her
alan›ndad›r

Say›: 213

Yürüyüﬂ
28 Mart
2010

Çat›ﬂma sona erdi¤inde Mahir Çayan'›n üzerinden 3 adet patlamam›ﬂ el
bombas› ve ceplerinden tomson makinal› mermileri ç›km›ﬂt›... Devrimci
Okul’un derslerinde bu tür bir anlat›ma çok yer vermedi¤imiz için, belki
ﬂimdi bunlar› neden anlatt›k diye düﬂünüyor olabilirsiniz? Çünkü, solun belli
kesimlerindeki bir çarp›kl›¤a ve çarp›tmaya dikkat çekerek baﬂlamak istedik
çal›ﬂmam›za.
Bu çarp›kl›k ﬂudur: Mesela, Che Guevara’n›n beresindeki y›ld›z› görürler,
omzuna as›l› silah› görmezler. Bugün
Mahirler’in kahramanl›¤›na övgüler
ya¤d›ranlar›n, K›z›ldere’yi ananlar›n bir
ço¤unun ortak noktas› da ayn›d›r: Onlar›n ellerindeki silahlar› görmezler. Görmezden gelirler. Ama gerçek budur ve
biz o gerçe¤i hiç unutmamal›y›z.
80 öncesi s›k kullan›lan bir desen
vard›. Mahir kelimesi, bir kaleﬂinkofa
benzetilerek çizilirdi. Duvarlara da yap›l›rd› bazen bu desen. Mahir, elbette
sadece silaha indirgenemez. Ama silahs›z da düﬂünülebilir mi?
Bugünkü dersimizin konusu “savaﬂ
kültürü”. Ama san›lmas›n ki, silahl›
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– Savaﬂ gerçe¤i
nedir?

– H er devrimci savaﬂç› m›d›r?
Bu soruya cevab›m›z evettir. Tereddütsüz olarak evet. Ülkemizde devrimcilikle, savaﬂç›l›k, nesnel olarak iç içedir. O sözü, “devrim için savaﬂmayana
sosyalist denmez” sözünü hat›rlarsak,
her sosyalistin bir savaﬂç› olmas› gerekti¤i de aç›kt›r. Savaﬂ›n biçimi, koﬂullara
göre de¤iﬂebilir, silahl› olur, silahs›z olur,
ama her sosyalistin bir savaﬂç› oldu¤u,
olmas› gerekti¤i de¤iﬂmez.
Böyle olmazsa ne olur?
Savaﬂç› niteli¤e sahip olmayan
devrimcinin devrimcili¤i, sosyalistin
sosyalistli¤i, düzen içileﬂir. Bugün tan›k oldu¤umuz düzen içi solculuk, iﬂte
bunun, yani devrim için s a v a ﬂ m a y a n
bir sosyalistlik anlay›ﬂ›n›n sonucudur.
Bir anma düzenlemenin, bir tek bas›n aç›klamas› yapman›n karﬂ›l›¤› F Tipi hapishaneler, y›llarca tutsakl›klar
oluyorsa, bir bas›n aç›klamas›n›n karﬂ›l›¤›nda oligarﬂi linç sald›r›lar› örgütlüyorsa, insanlar›m›z dergi da¤›tt›klar›
için kurﬂunlan›p katledilebiliyorsa, insanlar›n devrimcileﬂmesini engellemek için düzen gerçek manada seferber oluyorsa, o ülkede devrimci mücadeleyi sürdürmek, savaﬂç› bir ruh hali
ve çal›ﬂma tarz›na sahip olmadan
mümkün de¤ildir. O ruha ve bak›ﬂ aç›s›na sahip olmayanlar ne yap›yorlar, ne
yaparlar, gözümüzün önündedir. Bir

Bu soruyu politik, askeri boyutlar›yla bir kaç aﬂamal› cevaplayabiliriz.
Birincisi, dünyada, ülkemizde olan
hiçbir ﬂey, s›n›flar savaﬂ›n›n d›ﬂ›nda
de¤ildir. Hiçbir partinin, kurumun, iktidar›n, s›n›fsal nitelik taﬂ›mayan politikalar›, kararlar› yoktur.
S›n›flar, ideolojiler, partiler. sürekli
bir savaﬂ halindedir. Bir devrimci bunun her an bilincinde olmal›d›r. Bir
devrimci, hangi alanda, birimde çal›ﬂ›yor olursa olsun, sürekli bir savaﬂ içinde olma ruh haliyle davranmal›d›r.
Tüm arkadaﬂlar ﬂunu bilmeli ki, sürekli savaﬂ hali, bir tasvir, bir benzetme,
bir mecaz de¤ildir, gerçe¤in kendisidir.
Gerçekte olan budur; her gün, burjuvazinin ﬂu veya bu ﬂekildeki, ideolojik,
politik, polisiye, faﬂist sald›r›lar› alt›nday›zd›r. Ve sürekli bunlara kendi koﬂullar›m›z içinde uygun biçimlerde cevap vermek durumunday›zd›r.
Savaﬂ gerçe¤i, sadece bu mücadelede silahlar›n kullan›l›yor olmas› de¤ildir. Savaﬂ gerçe¤i, sadece “ﬂiddet”
meselesi de de¤ildir. Bunlar bir yerde
sonuçtur. ﬁöyle diyebiliriz: Savaﬂ gerçe¤i, Türkiye’nin sosyo-ekonomik yap›s› meselesidir.
Bu sosyo-ekonomik yap›n›n içinde
kapitalizmin kendi iç dinami¤iyle geliﬂmemesi vard›r, emperyalizme ba¤›ml›l›k vard›r, faﬂizm vard›r, faﬂizmin
kurumsal niteli¤i, sivil faﬂist hareket-

‹deolojik mücadeleye, kitle çal›ﬂmas›na,
bildiri da¤›t›m›na, dergi sat›ﬂ›na, eleﬂtiriözeleﬂtiriye, kendi içimizdeki eksikliklere,
zaaflara kar› mücadeleye, e¤itim meselesine, kitap okumaya, film seyretmeye...
k›sacas› akla gelebilecek her konuya
ve yaﬂam›m›zdaki her ﬂeye, burjuvaziyle
savaﬂ›m›z, iktidar hedefli devrim
yürüyüﬂümüz aç›s›ndan bakaca¤›z...

ler, ve kontrgerilla
vard›r...
Ülkemizdeki s›n›flar mücadelesi,
ﬁehitlerimizi sadece yasal, deAn›yoruz mokratik planda ve
bar›ﬂç›l biçimlerde
süren bir mücadele
de¤ildir. Kan içindedir. Silahl›d›r. Karﬂ›-devrim baﬂ›ndan itibaren ve en yo¤un biçimde silaha baﬂvurmaktad›r. Öyle de olmaya
devam edecektir. Bunu kadro olsun,
yönetici olsun, savaﬂç› olsun, taraftar
olsun, kimse unutmamal›d›r.

– Savaﬂ

gerçe¤iyle düﬂünmek
ne d emektir?

ﬁu anda hangi alanda, birimde bulunuyor olursak olal›m; savaﬂ gerçe¤iyle düﬂünece¤iz, savaﬂç› kültürüyle
yaﬂayaca¤›z. Neden? Çünkü asl›nda
mücadele etmek, mücadelenin ihtiyaçlar›na gerçek anlamda cevap verebilmek için, baﬂka da bir yol yoktur.
Savaﬂ gerçe¤iyle düﬂünmek ve savaﬂ kültürüyle yaﬂamak nas›l olacak
denilirse? Elbette bunun somutlanmas›, prati¤i üzerine belli ﬂeyler söylenebilir, söyleyece¤iz de; ama en baﬂta ﬂunu belirtelim ki bu öncelikle bir r u h
hali meselesidir. Yukar›da vurgulad›¤›m›z ﬂekilde kendini “sürekli bir savaﬂ içinde” hisseden insan, o ruh hali
içinde, her konuya o savaﬂ›n bir parças› olarak bakacakt›r.
Her konuya!
Evet, do¤ru yaklaﬂ›m›n s›rr› buradad›r. ‹deolojik mücadeleye, kitle çal›ﬂmas›na, bildiri da¤›t›m›na, dergi sat›ﬂ›na, eleﬂtiri-özeleﬂtiriye, kendi içimizdeki eksikliklere, zaaflara karﬂ›
mücadeleye, e¤itim meselesine, kitap
okumaya, film seyretmeye... k›sacas›
akla gelebilecek her konuya ve yaﬂam›m›zdaki her ﬂeye, burjuvaziyle savaﬂ›m›z, iktidar hedefli devrim yürüyüﬂümüz aç›s›ndan bakaca¤›z..
Somutlayal›m: Bir dernekte kendini
nas›l gösterecek bu düﬂünme biçimi?
O dernekteki çal›ﬂmay› yöneten
kadrolar bilecek ki; oras› yasal bir dernek olsa da o derne¤in faaliyetleri bir
semtle, mahalleyle s›n›rl› olsa da o
derne¤in faaliyetleri aç›k ortada olsa
da bütün bunlar herﬂeyin yasal, demokratik, bar›ﬂç›l cereyan edece¤i anlam›na gelmez.

Bir dernek, ajan faaliyetlerine maruz kalabilir. Kontrgerilla sald›r›lar›na
maruz kalabilir. Dernekler yak›l›p
bombalanabilir. Derne¤e veya dernek
üyelerine karﬂ› linç sald›r›lar› gerçekleﬂtirilebilir. Olabilirlik belirtmemiz
laf›n geliﬂidir. Bunlar, bildi¤imiz gibi
hepsi ülkemizde olan ﬂeylerdir zaten.
Düﬂman ac›mas›zd›r. Dahas›, iktidar savaﬂ›nda egemen s›n›flar dünyas›nda ac›ma diye bir duyguya, böyle
bir kavrama dahi yer yoktur.
Burjuvaziyi iyi tan›yan bilir ki,
burjuvazi, iktidar›n›, düzenini korumak u¤runa, binlerce, yüzbinlerce,
milyonlarca insan›n ölümüne karar verebilir bir anda. O hümanist, sanatsever görünümlü burjuvalar, bütün ülkeyi bir anda iﬂkencehaneye çevirmekte
bir saniye bile tereddüt etmezler. Sami
Türk’ün, (burjuva medya dünyas›nda
ça¤daﬂ, uygar bir insan diye övgüler
dizilen bir adam›n) 19 Aral›k’›n ertesinde televizyon ekranlar›nda “bekledi¤imizin alt›nda bir zaiyatt›r” derkenki so¤ukkanl›l›¤›n› kimse unutmas›n.
Savaﬂ gerçe¤i iﬂte budur.
Ülkemiz gerçe¤i aç›s›ndan ﬂu çok
aç›kt›r; sadece yasalarla s›n›rl› kalarak
demokratik mücadele vermek, demokratik haklar›n› kullanmak, mümkün
de¤ildir.
Mesela; dernek kurma hakk› vermiﬂ düzen. Sonra gelip diyor ki, ben bu
hakk› verdim ama, can›m istedi¤i zaman gelir derne¤ini basar›m. Sen bu
keyfili¤e direnirsen, o zaman da polise
mukavemetten tutuklan›yor, yarg›lan›yorsun. Yani asl›nda dernek kurma
hakk›n› böylece ortadan kald›r›yor. O
zaman bu yasal hakk› kullanmak için,
belli noktalarda yasalar›n d›ﬂ›na ç›kmak zorunludur.
Savaﬂç› kültür kendini iﬂte burada
gösterir. Derne¤i, dergi bürosunu faﬂizmin keyfiliklerine karﬂ› gerekti¤inde barikat kurarak savunmak, militan
bir tav›rd›r. O militan, savaﬂç› ruh haline, anlay›ﬂ›na sahip de¤ilseniz, dernek

kurma hakk›n›z› savunamaz,
hatta belli koﬂullarda kullanamazs›n›z bile.
Peki, bir dernek, faﬂizmin
her türlü sald›r›lar›na karﬂ› nas›l direnebilir, nas›l mücadelesinin ve örgütlenmesinin süreklili¤ini sa¤layabilir.
E¤er dernekte do¤ru bir çal›ﬂma yapm›yor, insanlar› do¤ru ﬂekillendirmiyorsan›z, barikatlar
kuramazs›n›z. Diyelim kurdunuz, bir
kaç sald›r›dan sonra derne¤in faaliyetlerini sürdüremezsiniz.
Bunlar› yapabilmek, o savaﬂ kültürünü bir ﬂekilde kadrosundan taraftar›na, s›radan üyelere kadar herkese aktarabilmektir.

– Savaﬂ kültürüyle yaﬂamak
ne d emektir?
Savaﬂ kültürünü, gerilla üzerinden
somutlayarak ele alal›m. Çünkü savaﬂ,
en tam hali ve askeri anlam›yla gerilla
da somutlaﬂt›¤›na göre, bize savaﬂ kültürü aç›s›ndan da en iyi o örnek olabilir.
Gerilla kültürünün özü, en zor koﬂullarda savaﬂ› sürdürmektir.
Gerilla, güçlerin eﬂitsiz, düﬂman› fiziken ve askeri olarak alabildi¤ine güçlü
oldu¤u koﬂullarda, insan iradesinin gücünü kullanarak, güçler dengesini tersine çevirmeye soyunan insand›r.
Gerillan›n bu zorunlulu¤undan ve
koﬂullar›ndan dolay›, bir çok ﬂey orada
daha köﬂelidir. Orada hataya yer yoktur. Hata katliamd›r. Gerilla tarz›n›, savaﬂç› kültürünü belirleyen de bir yan›yla budur.
Her ﬂeyden önce gerilla, yaln›zca
silah ya da çat›ﬂma demek de¤ildir. O
ayn› zamanda bir kültürdür. Bir yaﬂam
tarz› ve devrimci için bir çal›ﬂma tarz›d›r. Dolay›s›yla da örgütlenmede kitle
çal›ﬂmas›nda, en baﬂta da beynimizde
içselleﬂtirilmesi gereken bir tarzd›r.
Gerilla kültürü, ayn› zamanda olaylar
karﬂ›s›nda bir tav›r al›ﬂ, düﬂünüﬂ, yorumlay›ﬂ biçimidir.
Bu tarz, gerilla tarz›, neleri içeriyor, somut olarak bakal›m?
Gerillan›n asli iﬂlevi nedir?
Cevap: Savaﬂmak.
Askeri anlam›yla savaﬂta neler
amaçlan›r?
Cevap: Düﬂmana darbeler vurmak,
düﬂman› rahatça hareket edemeyecek

Say›: 213

Yürüyüﬂ
28 Mart
2010

31

Say›: 213

Yürüyüﬂ
28 Mart
2010

32

hale getirmek, planlar›n› bozmak, düﬂgevﬂe¤i de en macerac›s› da o tarz›n
muz alanlar, o alanda baﬂman› psikolojik ve moral aç›dan y›pgereklerine uymak zorundad›r. Uymavurulacak yöntemler, kuratmak...
yana orada yer yoktur; çünkü kurallarallar farkl› farkl› olabilir
ra, gerilla tarz›na “uymama” konusunama çal›ﬂma tarz›m›z›n
Peki, bunlar› tek tek ele alal›m.
da tan›nabilecek herhangi bir esneklik,
devrimci niteli¤i ve o tarz›n
Bunlar, bir dernek çal›ﬂmas›nda da gePartiyi
herhangi bir liberalizm, gerillan›n yok
muhteva olarak bir “gerilla
çerli hedefler, amaçlar de¤il mi?
Selaml›yor
oluﬂuna kap› aralamakt›r.
tarz›n›” içermesi gerekti¤i,
Bir gecekondu semtinde devrimci
savaﬂç› bir anlay›ﬂla ﬂekilﬁimdi orada böyle de bir dernekte
bir örgütlenme yaratmak, bir direniﬂ
lenmesi gerekti¤i de¤iﬂmez.
farkl› m›?
örgütlemek, o alandaki örgütlenmeden
Burada üzerinde durdu¤umuz gekadrolar, savaﬂç›lar ç›karmak, düzen
Asl›nda, savaﬂç› kültürü, en baﬂta
rilla olup olmamak de¤ildir. Gerilla gipartilerinin etkisi alt›ndaki binlerce in“oras› gerilla, orada libaralizme, esbi düﬂünüp yaﬂayabilmektir. Sorun sasan› devrim saflar›na kazanmak, bunnekliklere yer yok, ama burada öyle
vaﬂç› olmak de¤ildir; her an›m›zda,
lar›n her biri düﬂmana bir darbe de¤il
davranmaya gerek yok” ﬂeklinde meﬂher alanda, yapt›¤›m›z her iﬂmi?
te, savaﬂç› bir kültürle düﬂüBulundu¤umuz yerdeki
nüp davranabilmektir.
her devrimci eylem, kitleleKim ki, bulundu¤u alanda, disiplini, kurallar›
Bürokrat çal›ﬂma tarz›, yüri saran her devrimci geliﬂküçümsüyor, kim ki, bulundu¤u alanda liberazeysel,
geçiﬂtirmeci, yapt›¤›
me, düﬂman› psikolojik ve
lizmi
dayat›yor
ve
sonra
da
“siz
beni
ﬂurda
iﬂin
sorumlulu¤unu
üstlenmemoral olarak geriletmez mi?
yen, ayr›nt›lar›n› düﬂünmeyen
görün
esas”
diyorsa,
“ben
asl›nda
böyle
Her devrimci geliﬂme,
bir görev anlay›ﬂ›, memur ande¤ilim, baﬂka yerlerde ﬂöyle olurum” diyorsa,
düﬂman›n hareket alan›n›
lay›ﬂ›d›r ve memurlar bir sabilin
ki,
o
temelsiz,
alt›
boﬂ
bir
konuﬂmad›r.
daraltmaz m›?
vaﬂç› olamazlar.
Gerçeklikle ilgisi yoktur. Belirtti¤imiz gibi,
Burada bir noktay› hat›rMemur, verileni yapar,
latal›m elbette; bunlar› söydevrimci her yerde devrimcidir, kurallar her
ona kendinden bir ﬂey katmaz.
lerken, gerilla savaﬂ›yla heryerde kurallard›r.
“Bana söylenmedi” diye, o
hangi bir alandaki mücadeiﬂin önüne ç›kard›¤› yeni göleyi özdeﬂleﬂtiriyor de¤iliz.
revleri üstlenmez. Yapt›¤› iﬂe
Bu farkl› bir ﬂey. Fakat biz
rulaﬂt›rd›¤›m›z düﬂünceyi mahkum etmilitan bir tarz› hakim k›lmaz. Bu tarz,
burada bir ﬂekilleniﬂten, hayat›m›z›n,
mektir.
yarat›c›l›¤›, üretkenli¤i öldürür.
devrimci mücadelemizin bütününü
Disiplinsizlik,
her
yerde
disiplinLegal imkanlar, yasal hak ve özyönlendiren bir kültürden söz ediyosizliktir.
Kurals›zl›k
her
yerde
kuralgürlükler,
sonuna kadar kullan›lmal›,
ruz.
s›zl›kt›r. Liberalizm her yerde liberaancak, onlar›n geçici olabilece¤i de hiç
Görülece¤i gibi, gerillayla mücadelizmdir. Verdi¤i zararlar›n biçiminde
unutulmamal›. Onlar›n geçicili¤i veya
lenin di¤er alanlar› aras›nda askeri sigöreceli¤i, sadece mesela cuntalarla da
farkl›l›klar
olsa
da
zarar,
her
yerde
yasal hedefler aç›s›ndan bariz olarak
ilgili de¤ildir.
d
e
v
r
i
m
e
z
a
r
a
r
d
›
r
.
Savaﬂç›
kültür,
meoluﬂan paralellikler vard›r. Günlük yaseleye
böyle
bakabilmektir.
Legal alanda olmakla legalize olﬂam ve mücadelenin, örgütsel iliﬂkilemak,
farkl› ﬂeylerdir.
O zaman bir devrimcinin, hele ki
rin ayr›nt›lar› aç›s›ndan bakt›¤›m›zda
da ayn› ﬂeyi görmek mümkündür.
Devrimci çal›ﬂma tarz› aç›s›ndan
bir kadronun, kadro aday›n›n, disiplindo¤ru ve zorunlu olan, legal imkanlali olmas› bak›m›ndan gerillada olmaGerilla z o r l u k l a r karﬂ›s›nda y›l r›n kullan›lmas›d›r. Ancak legal ims›yla bir dernekte bulunmas› aras›nda
m a m a m a k t › r, (özellikle k›r gerillas›nkanlardan yararlanmak farkl› bir ﬂey,
fark olmamas› gerekir. Emekçilik aç›da zorluklar› anlatmaya gerek yok, intamamen legalize olmak ve legalizme
sanlar›n do¤al gördükleri hemen hiçbir
s›ndan, zorluklara katlanmas› aç›s›nteslim olmak, farkl› bir ﬂeydir.
ﬂey yoktur orada.), gerilla at›lganl›k dan, kurallara uyma aç›s›ndan bir fark
t › r, gerilla savaﬂ m a ces are t i d i r, tes Savaﬂç› kültüre sahip olmak, iﬂleri,
olmamas› gerekir, öyle de¤il mi?
lim olmama gelene¤idir. Gerilla ilke
hangi
ayr›nt›lara, hangi koﬂullara sahip
ﬁimdi meseleye böyle bakt›¤›m›zv e k u r a l l a r a b a ¤ l › l › k t › r. “Bir defaolursa
olsun bu mant›k ve kültür çerçeda, ﬂunu da çok rahatl›kla söyleyebilivesinde
düﬂünebilmektir. Bu kültür nedan bir ﬂey olmaz” sözüne, “kurallarriz. Kim ki, bulundu¤u alanda, disiplirede, hangi alanda, hangi koﬂulda olurda bu kadar kat› olmaya gerek yok”,
ni, kurallar› küçümsüyor, kim ki, busak olal›m, ne yap›yorsak yapal›m, sa“güvenli¤i bu kadar abartmaya gerek
lundu¤u alanda liberalizmi dayat›yor
vaﬂ› yüre¤imizde, beynimizde hissedeyok” sözlerine asla yer olmayan bir
ve sonra da “siz beni ﬂurda görün
bilmek ve en önemlisi bunu yaﬂamak,
tarzd›r, gerilla di s i pl i ndi r, gerilla hiye esas” diy orsa, “b en asl›n da bö yle de r a r ﬂ i d i r, gerilla y a r a t › c › l › k t › r...
yaﬂama geçirebilmektir.
¤il im , baﬂ ka yerl erde ﬂöyl e ol urum ”
diyorsa, bilin ki, o temelsiz, alt› boﬂ bir
Sevgili arkadaﬂlar, savaﬂ kültürü
Tek tek ele al›nd›¤›nda elbette gekonuﬂmad›r. Gerçeklikle ilgisi yoktur.
legalite, illegalite meselesiyle de yarillalar zaafs›z, hiçbir eksi¤i olmayan,
Belirtti¤imiz gibi, devrimci her yerde
k›ndan ilgilidir. Önümüzdeki hafta da
zaaf taﬂ›mayan insanlar de¤ildir; ama
devrimcidir, kurallar her yerde kuralkonunun o boyutunu iﬂleyerek dersibuna ra¤men, gerillan›n oldu¤u yerde,
lard›r. Devrimci çal›ﬂma tarz›, bulunumize devam edece¤iz. ﬁimdilik hoﬂçagerilla tarz›, savaﬂç› kültürü h a k i m d i r.
lan yere göre de¤iﬂmez. Bulundu¤ukal›n.
En tembeli de kurallar konusunda en

Ülkemizde Gençlik

ﬁehitlerimizi
An›yoruz

Liseli Gençlik
Yozlaﬂmaya Karﬂ›
Birleﬂiyor

o

Yozlaﬂma liseli gençli¤in s orunlar›n›n ç özümünün
önündeki en önemli
engellerden b iridir

o

Gençlik Federasyonu,
liseli gençli¤in bu sorununu
düzenledi¤i K urultay’la
tart›ﬂacak

o Gençli¤in yozlaﬂt›r›lmas›, 12 Eylül faﬂist cuntas›yla
baﬂlad›. Faﬂist, gerici e¤itim
sistemiyle; düﬂünmeyen, sormayan, sorgulamayan, sisteme tehdit oluﬂturmayacak,
robot gibi, “ne söylenirse onu
yapan”, “ne verilirse onu
a la n” b ir gençlik yetiﬂtirmenin temelleri at›ld›.

o

Faﬂist düzen, 12 Eylül’le birlikte; bask› ve terörün
yan›s›ra, örgütsüzleﬂtirme,
yozlaﬂt›rma, k ültürel dejenerasyon, depolitizasyon ve
bireyselleﬂtirme politikalar›n› b ir arada y ürüttü.
Liseli Gençlik, 3 Nisan'da Okmeydan› Mercan Dü¤ün Salonu'nda
“Yozlaﬂmaya Karﬂ› Liseli Gençlik
Birleﬂiyor” kurultay› yapacak.
Liseli Gençli¤in içinde bulundu¤u duruma bak›ld›¤›nda, kurultay›n
önemi daha aç›k hale gelmektedir.
Liseli gençli¤in en önemli sorunlar›ndan birisi yozlaﬂmad›r. Yozlaﬂma liseli gençli¤in di¤er sorunlar›n›n

çözümünün de önünde engel olmaktad›r. Gençlik yozlaﬂt›r›larak, kendi
sorunlar›na yabanc›laﬂt›r›lm›ﬂt›r.

Gençlik neden
yozlaﬂt›r›l›yor?
Yap›s› gere¤i gençlik, toplumun
en dinamik, en at›lgan, militan, yeniliklere aç›k kesimidir. Korkular›,
kayg›lar›, düzenden beklentileri,
toplumun di¤er kesimlerine oranla
daha azd›r. Liseli gençlik ise gençlik içinde bu özellikleri en fazla taﬂ›yan kesimdir.
Bunun içindir ki, oligarﬂi toplumun di¤er kesimlerine uygulad›¤›
bask›lardan çok daha fazlas›n›
gençli¤e uygulamaktad›r.
‹stanbul Sar›gazi Mehmetçik Lisesi’nde 24 ö¤rencinin okuldan
at›lmas›, gençli¤e uygulanan bask›lar›n göstergesidir.
Ne yapt› Mehmetçik Lisesi ö¤rencileri?
Direniﬂteki Tekel iﬂçileriyle dayan›ﬂma amac›yla eylemler yapt›lar.
Suç mu bu?
Devlete ve gerici, faﬂist okul
idaresine göre bundan daha büyük
“suç” mu olur?
Polis-okul idaresi iﬂbirli¤iyle eyleme kat›lan ö¤rencilerin aileleri telefonla aran›p "çocu¤unuz yasad›ﬂ›
eylemlere kat›l›yor" diye tehdit edildi. Daha sonra da 24 ö¤renci hakk›nda soruﬂturma aç›l›p okuldan
at›ld›lar. Bu örnek, devletin nas›l bir
gençlik istedi¤ini göstermektedir.

Düz en g en çlik ten ko rk uy or
Gençlik '80 öncesi orta okullara
kadar yay›lan anti-faﬂist mücadelede,
giderek saflaﬂm›ﬂt›r. Üniversiteliler,
liseliler hatta ortaokul ö¤rencileri, anti-faﬂist mücadelede politize olmuﬂ,

giderek devrimci mücadelenin ayr›lmaz bir parças› haline gelmiﬂtir.
Gençlik, ülkenin, toplumun sorunlar›na kay›ts›z kalmam›ﬂt›r. Örgütlenmesiyle, fedakar ve militanca
mücadelesiyle halk›n tüm kesimleriyle bütünleﬂmiﬂ
Gençli¤in politize olmas›, iﬂbirlikçi tekeller aç›s›ndan tehlike demekti.
12 Eylül faﬂist cuntas›, gençli¤in bu
durumundan “ d e r s l e r ” ç›kartarak,
gençli¤i ‘anarﬂi ve terör’ ortam›ndan
kurtarma ad›na, gençli¤e karﬂ› sistemli bir ﬂekilde sald›r›ya geçti.
Sald›r›lar›n birinci ad›m› b a s k ›
v e t e r ö r d ü . Gözalt›lar, iﬂkenceler,
hapishaneler, katliamlar... Fakat, tek
baﬂ›na bask› ve terör de yetmezdi
istedikleri gençli¤i yaratmak için.
Faﬂist, gerici e¤itim sistemiyle; düﬂünmeyen, sormayan, sorgulamayan, halk›n yaﬂad›¤› sorunlara yabanc›laﬂm›ﬂ, kendinden baﬂkas›n›
düﬂünmeyen bencil, sisteme tehdit
oluﬂturmayacak, robot gibi, “ne
söylenirse onu yapan”, “ne verilirse onu alan” bir gençlik yetiﬂtirmek
için baﬂka ﬂeyler de gerekliydi.
O “baﬂka ﬂeyler”in baﬂ›nda da,
gençli¤i kültürel olarak, ahlaki olarak yeni bir kal›ba sokmak geliyordu. Fakat bunu yapabilmek için de
bundan önce bir ﬂey daha yapmak
gerekiyordu...
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Gençlik, örgütsüzleﬂtirile r ek yozlaﬂt›r›ld›
Düzen, istedi¤i gençli¤i yaratmak
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için 12 Eylül’le birlikte bask› ve terörün yan›nda; örgütsüzleﬂtirme,
yozlaﬂt›rma, kültürel dejenerasyon,
depolitizasyon ve bireyselleﬂtirme
politikalar›n› bir arada yürüttü.
Gençli¤in kültürel dejenerasyonu, apolitikleﬂtirme, “özgürlük”
ad›na bireyselleﬂmenin öne ç›kart›lmas›, yozlaﬂt›rman›n en önemli
araçlar› olmuﬂtur.
Gençli¤in depolitizasyonuyla birlikte, düﬂünce belirtme ve tepki göstermesi dumura u¤rat›lm›ﬂt›r. Düzen
politikas›na göre gençlik derslerden,
okulu bitirmekten üniversiteyi kazanmaktan, diploma almaktan baﬂka
birﬂey düﬂünmemelidir. “H›rsl›”,
“özgür bireyler” olmal›d›r.
Örgütsüzleﬂtirme politikalar› sadece 12 Eylül dönemiyle s›n›rl› kalmad›. 12 Eylül’den sonra demokrasicilik oyununu sürdürmek için çeﬂitli örgütlenmelere izin verildi. Fakat esas olarak gençlik baﬂta olmak
üzere örgütsüzleﬂtirme politikalar›
hüküm sürmeye devam etti. Örgüt
kelimesi her zaman “öcü” gibi gösterildi. Örgüt kavram› hep, “ t e r ö r ”
ya da “yasa d›ﬂ›” gibi kavramlarla
birlikte kullan›ld›.
Gençlik örgütlenmelerinin gördü¤ü bask›lar bu konuda örnektir.
Yasalara göre kurulmuﬂ örgütlenmeler olmas›na ra¤men bir çok
ö¤renci derne¤inin faaliyetleri engelleniyor. Üyeleri gözalt›na al›n›p
tutuklan›yor. Aileler aran›p rahats›z
ediliyor. Okul idaresi polislerle hep
iç içedir, adeta polis gibi çal›ﬂ›r. Bugüne kadar yüzlerce ö¤renciye dernek üyesi oldu¤u için soruﬂturma
aç›lm›ﬂ, okul idaresinde ö¤retim görevlileri taraf›ndan polis gibi sorguya çekilmiﬂtir.
Polisler, sistemli bir biçimde,
devrimci-demokrat ö¤rencilerin
peﬂlerine tak›l›p tehdit ve taciz ediyor, aileleri aray›p, aileler arac›l›¤›yla ö¤renciler üzerinde bask› kurmaya çal›ﬂ›yorlar.

Gençlik, yozlaﬂt›r›larak
örgütsüzleﬂtirilmiﬂtir
Örgütsüzlük ve yozlaﬂma birbirini besleyen iki olgudur. Bugün
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gençli¤in içinde bulundu¤u duruma
bakt›¤›m›zda en temel olumsuzluklar olarak bu iki olguyu görürüz.
Gençlik sistemli bir politikayla
u y u ﬂ t u r u c u , a l k o l ve cinselli¤e
yönlendirildi. Bunlar gençli¤i yozlaﬂt›rman›n en önemli araçlar› oldular. Gençli¤i mücadeleden uzak tutacak, enerjilerini boﬂaltacak, zamanlar›n› dolduracak u¤raﬂlar gerekiyordu. ‹ﬂte bu üçü, bu aç›dan düzenin en önemli araçlar› oldular.
Yine bu politikan›n bir parças›
olarak, yoksul halk›n yaﬂad›¤› mahallelerin içlerine kadar sokulan birahaneler, gençlik için yeni bir mekan yap›lmaya çal›ﬂ›ld›. “ B i r a h a n e
k ü l t ü r ü ” denilen arabesk, içi boﬂal-

Örgütsüzleﬂtirme politikalar›
sadece 12 Eylül dönemiyle s›n›rl›
kalmad›. 12 Eylül’den sonra
demokrasicilik oyununu sürdürmek için çeﬂitli örgütlenmelere
izin verildi. Fakat esas olarak
gençlik baﬂta olmak üzere örgütsüzleﬂtirme politikalar› hüküm
sürmeye devam etti. Örgüt
kelimesi her zaman “öcü” gibi
gösterildi. Örgüt kavram› hep,
“terör” ya da “yasa d›ﬂ›” gibi
kavramlarla birlikte kullan›ld›.
t›lm›ﬂ yeni bir kültür yarat›ld›. Sonuçta bu ve benzeri bir çok araç ve
yöntemle, gençlik, geleneklerinden,
de¤erlerinden, ahlak›ndan... o güne
dek u¤runa yaﬂad›¤› ne varsa kopar›l›p, kimliksizleﬂtirilmeye çal›ﬂ›ld›.
Bu politikalar bugün çok daha
pervas›z bir ﬂekilde sürdürülmektedir. Arabeskin yerini pop kültürü ald›.
Uyuﬂturucu okul kantinlerinde sat›lmaya baﬂland›. Uyuﬂturucu kullanma
yaﬂ› 11’e kadar düﬂtü. 12 Eylül öncesi gençli¤in politize olmas› ortaokullara kadar inerken, bugün ortaokul
ö¤rencilerinin gündemini uyuﬂturucu, alkol, cinsellik oluﬂturmaktad›r.
Görünen bu tablo elbette sonuçtur. Uyuﬂturucu, alkol, cinsellik, depolitizasyon, kültürel dejenerasyon,
sistemin yoz kültürü, gençli¤in çok
büyük bir kesimini etkisi alt›na alm›ﬂt›r. Ortaya çaresiz, kendine gü-

vensiz, yar›n›ndan beklentisi olmayan umutsuz
bir gençlik ç›km›ﬂt›r.
Bugün düzen gençli¤i
yozlaﬂt›rmak için çok daha Partiyi
Selaml›yor
kapsaml› araçlara sahiptir.
Televizyon dizileri ve
internet gibi araçlar sistemin gençli¤i yozlaﬂt›rmak, istedi¤i gibi yönlendirmek için kulland›¤› en önemli
araçlardand›r.

Yozlaﬂt›r›lan liseli gençlik
çeteleﬂtirilmiﬂtir
Liseli gençlik tüm örgütsüzlü¤üne, apolitikli¤ine, yozlaﬂt›r›lmas›na
ra¤men yine de toplumun en dinamik kesimlerindendir. Düzen, liseli
Deli Yü gençli¤in bu dinamizmini “D
r e k ” , “ K u r t l a r Vadisi” gibi televizyon dizileriyle, çetecili¤e yönlendirmiﬂtir. Liselerde çetecilik bugün en önemli sorunlardan birisi haline gelmiﬂtir. Uyuﬂturucu, fuhuﬂ,
haraç, tehdit, ﬂantaj bu çeteler arac›l›¤›yla sürdürülmektedir.
Çetecilik de 12 Eylül’den bugüne sürdürülen bir politikan›n sonucudur. Okullardaki devrimci örgütlenmelerin yerine çetecilik geliﬂtirilmiﬂtir. Ö¤renciler ders kitab› d›ﬂ›nda, politik bir roman okudu¤u
için okuldan uzaklaﬂt›r›l›rken, çeteleﬂmeye dokunulmamaktad›r. Oysa,
okullardaki baz› çeteler, onlarca
üyeli büyük çetelere dönüﬂmüﬂtür,
okul önlerinde bu haraç çeteleriyle
polisler iç içedir.

G e n ç l i k ç a r es iz d e¤ i l,
çözüm örgütlenmek ve yoz laﬂmaya karﬂ› mücadeledir
Düzen 30 y›ld›r uygulad›¤› tüm
politikalar›na ra¤men gençli¤i istedi¤i gibi kontrol edememektedir.
Gençlik, her ﬂeye ra¤men, örgütlenmekte ›srar etmektedir. Tüm bask›laar ra¤men, gençlik devrimci mücadelenin bitmeyen kayna¤› olmaya
devam etmektedir. Her türlü sald›r›lar›na ra¤men gençlik, örgütlenmeye, do¤rulu¤a, dürüstlü¤e, dostlu¤a,
arkadaﬂl›¤a, ulasal onuru ve insanl›k onuruna önem vermektedir.
Devrimcilik gençli¤in bu duygular›n›n karﬂ›l›k buldu¤u tek yerdir. Her
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ﬁehitlerimizi
An›yoruz

“Komitelerimizle yozlaﬂmaya
karﬂ› daha etkin bir ﬂekilde
mücadele edece¤iz”

L is e li G e n ç l i k
ile 3 Nisan'da y apac aklar ›
"Yozlaﬂmaya Karﬂ› Liseli
G ençl ik Birl eﬂiyor K urult a y›" h akk›nda yap t›¤›m›z
r öpo rtaj› y ay›nl›yo ru z
NDüzen gençli¤i teslim almak için
tüm olanaklar›n› seferber ediyor.
Gençli¤i teslim alman›n en etkili yolu olarak da yozlaﬂt›rma politikalar›n› devreye sokuyor. Özellikle Liselerde daha yo¤un olarak çeteleﬂmeyi, uyuﬂturucuyu, kumar› ve yoz
kültürü dayat›rken, di¤er yandan da
gerici e¤itim sistemiyle düzene uygun bir liseli tablosu yarat›lmak isteniyor. Bizler Liseli Gençlik olarak
düzenin bu sald›r›lar›na karﬂ› bir
araya gelerek düzenin yozlaﬂt›rma
politikalar›n› boﬂa ç›karmak, bunun
için önümüze somut hedefler koyarak daha güçlü mücadele etmek için
3 Nisan’da Yozlaﬂmaya Karﬂ› Liseli
Gençlik Birleﬂiyor Kurultay›’nda bir
araya gelece¤iz.
NMahir Çayan gençlik üzerine
yaz›s›nda ﬂöyle diyor: "Gençlik do¤as› gere¤i at›lgand›r, coﬂkuludur,
yüreklidir, her türlü ç›kar duygusundan ve art niyetten uzakt›r. Ve
de toplumun e n az boz ul muﬂ taba kas›n› oluﬂturmaktad›r. Do¤ald›r ki
b u n ite lik le riy le ge n ç lik e m pe r ya lizmin karﬂ›s›nda, ba¤›ms›zl›ktan
yanad›r. "
Yozlaﬂt›rma sald›r›s›yla düzen,
gençli¤in bu ilerici dinamiklerini
yok etmeyi amaçl›yor. Bununla birlikte liselere bakt›¤›m›zda kendi kültüründen kopar›lm›ﬂ Amerikan kültürüne özenen, yaln›zlaﬂt›r›lm›ﬂ ve
buna ba¤l› olarak da sorunlar› karﬂ›ﬂeye ra¤men gençlik mücadelenin
içinde yer almakta, yozlaﬂmaya, ahlaks›zl›¤a karﬂ› direnmektedir.
Liseli Gençlik, ‹rfan A¤daﬂlar,
Sezgin Enginler, Özlem Durakcan-

§ 3 Nisan'da yapaca¤›n›z
kurultay›n›z›n amac› nedir?
§ Yozlaﬂma liseli gençlik
üzerinde kendini nas›l
gösteriyor? Bunun pratik
sonuçlar› nelerdir örne¤in?
§ Yozlaﬂmaya karﬂ› mücadele
e de rk en , ail el erd e n, e¤ it im
emekçilerinden neler
bekliyors unuz? Onlara yönelik
bir ça ¤r›n›z var m›?
§ Kur ul ta y›n› za e ¤it i m
e me kç ile ri nden, a il eler den
kat›lacaklar var m›?
§ Kurultay›n›z›n program›
nedir? Yozlaﬂmaya karﬂ›
mücadel eyi nas›l sür dürmeyi
düﬂünüyorsunuz?
s›nda çözümsüz kalm›ﬂ umutsuz,
bencil ve ülkemizde yaﬂanan sorunlara duyars›z bir gençlik tablosu yarat›l›yor. Somut olarak da birçok
çarp›c› örnekle karﬂ›laﬂ›yoruz. Ö rn e ¤ i n ; gazetelerin üçüncü sayfalar›nda s›kça rastlar›z: “Lise ö¤rencisi sevgilisinin bo¤az›n› kesti” ya
da “sevdi¤i k›z için ailesini öldürdü”
türünden haberler. Oysa sevgi ad›na
yaﬂananlar çarp›k-çurpuk iliﬂkilerdir.
Ayn› ﬂekilde liselerde uyuﬂturucu
kullan›m›n›n, çeteleﬂmenin giderek
art›yor olmas› da yozlaﬂt›rma politikas›n›n en çok göze çarpan sonuçlar›ndand›r.
NYozlaﬂmaya karﬂ› verdi¤imiz mücadelede özellikle Ailelerin ve E¤itim Emekçilerinin deste¤i büyük
öneme sahip. Liseli gençli¤in yozlaﬂmaya karﬂ› mücadelesinde aileler
ve E¤itim Emekçileri de yer almal›lar. Birlikte Yozlaﬂma ile Mücadele
lar ç›kartabilmektedir.
Düzen gençlerimizi yozlaﬂt›rmayla, uyuﬂturucuyla zehirliyor.
Örgütsüzleﬂtirerek zehirliyor, apolitikleﬂtirerek zehirliyor. Düzen uyuﬂ-

Komiteleri kurmak, aile komisyonl a r › oluﬂturarak aileleri ve e¤itim
emekçilerini de etkin bir biçimde bu
mücadeleye katmak istiyoruz.
NEvet, kurultay›m›za ça¤r› yaparken sadece liseli gençli¤e de¤il, ayn›
zamanda aileleri ve e¤itim emekçi l e r i n i de kat›lmas› için çal›ﬂma
yap›yoruz.
Her ﬂeyden önce yozlaﬂma sorununu da içinde yaﬂam›ﬂ fakat kendisini bu batakl›ktan ç›karm›ﬂ arkadaﬂlar›m›zdan tutun da e¤itimcilere;
gençlik y›llar›nda liseli olarak bu
düzene karﬂ› mücadele eden, mücadelesini sürdürenlerden, ailelere, ayd›nlara kadar pek çok kesimden konuﬂmac›n›n yer alaca¤› bir kurultay
olacak bu. Liseli arkadaﬂlar›m›z›n
kolektif üretimlerinden oluﬂan, bire
de DEV-GENÇ sergisi açaca¤›z.
N‘Düzen niçin yozlaﬂt›rmaya, apolitikleﬂtirmeye çal›ﬂ›r, bunun için hangi yöntemlere baﬂvurur, bizler düzenin karﬂ›s›na hangi somut ad›mlarla
ç›kar›z, bunlar› tart›ﬂacak, somut hedefler ç›karaca¤›z. K›rk y›ld›r mücadele eden DEV-GENÇ’imizin mücadele tarihinden en çarp›c› foto¤raflar›m›z› sergileyecek, kesintisiz süren
mücadelemizle günümüze ›ﬂ›k tutaca¤›z.
Kurultay sonucunda yozlaﬂmaya
karﬂ› mücadele komitelerini kurmay› ve yayg›nlaﬂt›rmay› hedefli y o r u z. Ayr›ca, kültürel olarak faaliyetlerimiz olacak. Liselerdeki uyuﬂturucu sat›c›lar›n› ve çeteleri örgütlü
bir biçimde kovaca¤›z. Son söz olarak; Komitelerimizle yozlaﬂmaya
karﬂ› daha etkin bir ﬂekilde mücadele edece¤iz. Tüm liseli gençli¤i, aileleri ve e¤itim emekçilerini k›sacas›
bu sorunu yaﬂayan herkesi 3 Nisan'da Okmeydan› Mercan Dü¤ün
Salonunda yap›lacak olan Yozlaﬂmaya Karﬂ› Liseli Gençlik Birleﬂiyor Kurultay›na ça¤›r›yoruz.
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turuyor, çürütüyor. Bunun önüne
geçmenin yolu düzenin gençli¤i
yozlaﬂt›ran politikalar›na karﬂ› liseli
gençli¤i birleﬂtirmektir. Gençli¤i
örgütlemek, bu politikalara karﬂ›
mücadele etmektir.
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YOZLAﬁMAYA KARﬁI
L‹SEL‹ GENÇL‹K B‹RLEﬁ‹YOR
KURULTAYINDA BULUﬁALIM!
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Günümüz gençli¤i üzerinde çok
kirli, çok ahlaks›z politikalar yürütmeye çal›ﬂ›yor egemenler. Halk kitlelerinin çeliﬂkileri artt›kça, di¤er
bir deyiﬂle yönetmek zorlaﬂt›kça,
bir yandan sald›r›lar›na devam ederken, bir yandan yeni yöntemler devreye sokuyorlar.
Onlar›n bu yöntemlerine s›k› s›k› sar›lmalar› nedeniyledir ki günümüz gençli¤inin en önemli sorunlar›ndan biri yozlaﬂma, yozlaﬂt›rma
politikalar›nda ortaya ç›kan tablodur. Alkolü, uyuﬂturucuyu, barlarda
sabahlamay›, bencilli¤i, bireycili¤i
kan›ksatmaya çal›ﬂ›yor düzen bekçileri. Televizyonlardan, gazetelere;
e¤itim sisteminden s›navlara kadar
her ﬂeyi bunun için kullan›yor. Yozlaﬂt›rd›kça, bizleri halk›n de¤erlerinden uzaklaﬂt›rd›kça daha rahat
edeceklerini biliyorlar. Ama elbette
onlar›n bu politikalar›n› boﬂa ç›karmak imkâns›z de¤il.
‹ﬂte bizler, Gençlik Federasyonu
üyeleri olarak do¤rudan muhatab›
oldu¤umuz bu sorunu konuﬂmak,
yozlaﬂmaya, ahlaks›zl›k bata¤›na
karﬂ› önlemler almak, neler yapabilece¤imizi görmek ve de göstermek
için toplan›yoruz.
3 Nisan'da Okmeydan› Mercan
Dü¤ün Salonu'nda kurultay yap›yoruz. Peki, neler olacak bu kurultay-

da? Her ﬂeyden önce yozlaﬂma sorununu ta içinde yaﬂam›ﬂ fakat kendisini bu batakl›ktan ç›karm›ﬂ arkadaﬂlar›m›zdan tutun da e¤itimciler
gençlik y›llar›nda liseli olarak bu
düzene karﬂ› mücadele eden, mücadelesini sürdürenlerden, ailelere kadar pek çok kesimden konuﬂmac›n›n yer alaca¤› bir kurultay olacak
bu. Liseli arkadaﬂlar›m›z›n kolektif
üretimleriyle, DEV-GENÇ sergisiyle renklenecek koca bir gün hep beraberce 'Düzen niçin yozlaﬂt›rmaya,
apolitikleﬂtirmeye çal›ﬂ›r, bunun
için hangi yöntemlere baﬂvurur, bizler düzenin karﬂ›s›na hangi somut
ad›mlarla ç›kar›z?' bunlar› tart›ﬂacak, somut hedefler ç›karaca¤›z.
Düzenin bizlere dayatt›¤› çürümüﬂ, köhne anlay›ﬂ› kabul etmedi¤imizi gösterece¤iz. Yaratmak istedikleri bunal›m kültürünün bir parças› olmad›¤›m›z› hayk›raca¤›z. Sadece konuﬂmac›lar›m›z›n sunumlar›yla de¤il
saz›m›zla sözümüzle egemenlerin
yoz kültürünün tertemiz bir alternatifi
oldu¤umuzu gösterece¤iz.
K›rk y›ld›r mücadele eden DEVGENÇ'imizin mücadele tarihinden
en çarp›c› foto¤raflar›m›z› sergileyecek, kesintisiz süren mücadelemizle egemenlere korku salmaya
devam edece¤iz.
Çünkü bizler; beyinlerimizin di-

Mu¤la’da 16 Mart Paneli
Mu¤la Gençlik Derne¤i giriﬂimi, 20 Mart
günü, ‹nsan Haklar› Derne¤i Mu¤la ﬁubesi'nde 16 Mart Beyaz›t Katliam› ve 12 Mart Gazi
Katliam› ile ilgili bir panel düzenledi.
Yap›lan panelde 16 Mart ve 12 Mart katliamlar› tüm detaylar›yla anlat›larak, üniversite gençli¤inin bu katliamlar› unutmamas› ve
de hesap sorulmas› gere¤i üzerinde durularak
bir süre Türkiye tarihindeki katliamlar›n
nedenleri üzerine sohbet edildi.
Sinevizyon gösterimi ile son bulan panel
yaklaﬂ›k birbuçuk saat sürdü.
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zilerle, s›navlarla dumura
u¤rat›lmas›n›, kolunda
bir ﬂ›r›nga tuvalet köﬂelerinde ölmeyi, onursuzlu¤u, yozlu¤u istemiyoruz.
Partiyi
Bizler onurlu, erdem- Selaml›yor
li, ahlakl› bir gelecek mücadelesi verirken sen de yan›m›zda
olmal›, ses soluk taﬂ›mal›s›n.
Gün boyu sürecek olan bu toplant›dan gelece¤e dair umutlar› büyütmek, yoz kültüre karﬂ› devrimci
kültürümüzle savaﬂmak için sen de
yan›m›zda olmal›s›n. Bu düzenin
bize verebilece¤i hiçbir ﬂey yoktur.
Ac›dan, açl›ktan, yokluktan baﬂka
hiçbir ﬂey getirmedi¤i gibi onurumuzu, ahlak›m›z›, geleneklerimizi,
de¤erlerimizi almaya çal›ﬂanlara
karﬂ› kurultaya kat›l. Düzenin sundu¤u yoz kültüre karﬂ› halk›n kültürünü birlikte yaﬂayal›m, yaﬂatal›m.
Kültürümüz onurumuzdur! Onurumuzu korumak için yozlaﬂt›rmaya
karﬂ› birleﬂelim.
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“Beyaz›t Katliam›’n›n Hesab›n›
Soraca¤›z”
18 Mart günü
Malatya ‹nönü
Üniversitesi
Kampüsü’nde
sa¤l›k birimi binas›na "Beyaz›t
Katliam›n›n Hesab›n› Soraca¤›z
D E V- G E N Ç "
yaz›l›
pankart
as›ld›.

Ülkemizde Gençlik

SORUNLARIMIZ ÇÖZÜMLER‹M‹Z
ﬁehitlerimizi
An›yoruz

D‹S‹PL‹N
CEZALARI

Okullar bilimsel e¤itimden
uzaklaﬂm›ﬂ, bask› ve yasaklarla yönetilir hale gelmiﬂtir. Okullar, bu
yan›yla adeta birer karakol, birer
k›ﬂla gibi yönetilir olmuﬂtur.
Demokratik ve bilimsel e¤itimin olmad›¤› bir yerde, ö¤renciler
sindirilerek, okullar yönetilmeye
çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Kurallar, disiplin ad›na ö¤renci
gençlik adeta bir kal›ba dökülmek
istenmiﬂtir. Onun için disiplin cezalar›, ö¤renci gençli¤i susturmak

Gençlik
Üzerine

SÖZLER
Gençlik do¤as›
gere¤i at›lgand›r,
coﬂkuludur,
yüreklidir. Her türlü ç›kar duygusundan ve artniyetten
uzakt›r.
Mahir Çayan

için kullan›lmaktad›r.
Örne¤in Milli E¤itim Bakanl›¤›
orta ö¤retim kurumlar› ödül ve disiplin yönetmeli¤i 5.maddenin i
hükmünde “zararl›, bölücü, y›k›c›,
siyasi amaçl› faaliyetlere kat›lmamalar› bunlarla ilgili amblem afiﬂ,
rozet yay›n ve benzerlerini taﬂ›mamalar› ve bulundurmamalar ›”maddesi bunun en aç›k göstergesidir.
Düzen, söz konusu madde ile
solcu, devrimci, demokrat ö¤renciler üzerinde bask› kurmay› amaçlamaktad›r. Çünkü soran, sorgulayan
ö¤renciler düzenin istemedi¤i ö¤renci tipidir.
Ve liselerde, üniversitelerde

Karakola,
k›ﬂlaya çevrilen
okullar, yurtlar!
Daha önce m a n y e t i k k a r t o k u y u c u sist e m i n i n uygulamaya sokuldu¤u, Hacettepe, Dokuz Eylül ve Y›ld›z Teknik üniversitelerinden sonra, ﬂimdi de Cevizliba¤ A t at ü r k Ö ¤ renci Yu r d u’nda parmak izi siste-

böyle ö¤rencilerin var olmas› kurduklar› sitemi bozaca¤› için bu ö¤renciler hep cezaland›r›l›r.
Okullarda çeteleﬂme, sokak
kavgalar›, kötü al›ﬂkanl›klar, yozluk serbesttir ama kültürel etkinlikler, hak alma mücadelesi, gençli¤in
sorunlar›na duyarl› olmak yasakt›r
ve cezaland›r›l›r.
Disiplin cezalar› alt›nda, hemen
her tür ilerici, demokratik tav›r cezaland›r›l›r. Gençli¤in örgütlenmesi, sorunlar›na sahip ç›kmas›, disiplin cezas› gerektiren “suç”lar içerisinde de¤erlendirilir.
Örgütsüz, yoz ve duyars›z bir
ö¤renci gençlik için kullan›lan bir
silaht›r disiplin cezalar›. Ad› üstünde, “disipline etmek”tir amaç...

mi uygulamaya sokuldu.
Yurt ana kap›s›ndan parmak okutarak giriﬂ ç›k›ﬂ yapan ö¤renciler, kald›klar› bloklara girip ç›karken de parmak izi okutmak zorundalar. Bununla üniversite ö¤rencilerinin
yurt ve okul aras›nda takip edilmesi amaçlan›yor.
Ö¤renciler, kendilerini “suçlu”gören bu
sistemin kald›r›lmas›n›, ö¤renci fiﬂleme anlay›ﬂ›n›n son bulmas›n› istiyorlar.
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Bunlar›

B‹L‹YOR
MUSUNUZ?
2000-2005
y›llar› aras›nda;
677 bin ö¤renci
okullar›ndan at›ld›.
2005-2008
y›llar› aras›nda;
3 y›l içinde;
600 bin ö¤renci
okullar›ndan at›ld›.
At›lanlar›n
400 bin’i Aç›k
Ö¤retim Fakültesi
ö¤rencisidir.
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PARASIZ E⁄‹T‹M ‹STEMEK
SUÇ DE⁄‹LD‹R
Gençlik Federasyonu taraf›ndan
Berna Y›lmaz ve Ferhat Tüzer’in
serbest b›rak›lmas› için ‹stanbul
AKP ‹l Binas› önünde eylem yap›ld›.
26 Mart günü yap›lan eylemde;
“Paras›z E¤itim ‹stiyoruz Alaca¤›z,
Harçlar ve Kay›t Paralar› Kald›r›ls›n”, “Paras›z E¤itim ‹stedikleri
‹çin Tutukland›lar Ferhat Tüzer ve
Berna Y›lmaz’a Özgürlük” pankartlar› taﬂ›nd›. Gençlik Federasyonu
üyeleri eylemde; “AKP hükümeti
yalanlar›na devam ediyor bir yandan demokratikleﬂme deyip ard ar-

da aç›klamalar yap›p, ﬂovlar düzenlerken bir yandan en demokratik
haklar› azg›nca gasp etmekten geri
durmuyor” dediler.
30 kiﬂinin kat›ld›¤› eylemde;
“Paras›z E¤itim ‹stedikleri ‹çin Tutuklanan Ferhat Tüzer ve Berna
Y›lmaz Serbest B›rak›ls›n!” sloganlar› at›ld›.
25 Mart günü ‹stanbul’da Okmeydan› ve 1 May›s Mahalleleri’nde tutuklanan Gençlik Federasyonu
üyeleri için yürüyüﬂ yap›ld›. Okmeydan›’da Dikilitaﬂ Park› önünden baﬂlayarak meﬂalelerle mahalle
içinde yürüyüﬂ
yap›ld›. BalkonOKMEYDANI
lara ç›kan mahalle halk›n›n
alk›ﬂlarla destekledi¤i eylemde Sa¤l›k Oca¤›
önüne gelindi¤inde bir aç›klama yap›ld›. F›rat
Selçuk Taﬂkara
taraf›ndan yap›lan aç›klamada;

paras›z e¤itimin suç olmad›¤›, as›l
suçun e¤itimin paral› hale getirilmeye çal›ﬂ›lmas› oldu¤u söylendi.
1 May›s Mahallesi’nde Karakol
Dura¤›’nda baﬂlayan yürüyüﬂ son
durakta son buldu. Eylem boyunca;
“Adalet ‹stiyoruz, Tutuklananlar
Serbest B›rak›ls›n” sloganlar› at›ld›.
Gençlik Federasyonu üyelerini
hukuksuz ve adaletsizce tutuklayan
savc› ve hakimler hakk›nda, 23
Mart günü ‹stanbul Sultanahmet
Adliyesi önünde eylem yaparak,
suç duyurusunda bulunuldu.
“Paras›z E¤itim ‹stiyoruz Alaca¤›z Harçlar ve Kay›t Paralar› kald›r›ls›n, Paras›z E¤itim ‹stedikleri
‹çin Tutuklanan Ferhat Tüzer ve
Berna Y›lmaz’a Özgürlük” yazan
pankartlar› aç›lan eylemde DevGenç flamalar› taﬂ›nd›.
Gençlik Federasyonu üyesi Utku
Aykar eylemde bir aç›klama yaparak; en meﬂru taleplerin bile gözalt›lara, iﬂkencelere ve tutuklamalara
neden oldu¤unu belirtti. Bu durumun ‘tarafs›z yarg›’ diye bir ﬂeyin
olmad›¤›n› gösterdi¤ini ifade eden

Adalet!

Gençlik Hakl›d›r

33 y›l önce 16 Mart 1978’de ‹stanbul Üniversitesi
Merkez Binas› önünde ö¤rencilerin üzerine bomba at›lm›ﬂ ve 7 ö¤renci katledilmiﬂti. Bu katliamla ilgili davan›n seyri, düzenin aynas›d›r. ‹ki kez aç›lan 16 Mart katliam› davas›, Yarg›tay 1. Dairesi’nin 10 Mart 2010’da
verdi¤i son kararla z a m a n a ﬂ › m › n d a n k a p a n d › .
16 Mart katliam davas›, ilk olarak 1978’de aç›lm›ﬂ,
beﬂ y›l sonra katiller, “delil yetersizli¤i”nden beraat ettirilmiﬂti. 1992 y›l›nda yap›lan suç duyurusuyla 1995 y›l›nda ikinci kez dava aç›ld›. San›k polis Mustafa Do¤an,
Latif Akt›, Özgün Koç’un bomba atarak ve silahla tarayarak 7 kiﬂiyi ‘öldürmek ve tasarlayarak öldürmeye kalk›ﬂmak’ suçlar›ndan yarg›land›lar.(!)
San›klar hakk›nda yedi kiﬂiyi öldürmek ve 41 kiﬂiyi
ö l d ü r m e k a m a c › y l a y a r a l a m a k t a n a¤›rlaﬂt›r›lm›ﬂ müebbet hapis cezas› isteniyordu. Ancak, ‹stanbul 6. A¤›r
1 MAYIS

Aykar; “Evet, yarg› tarafl›d›r ve
Tayyip Erdo¤an'›n ve iktidar›n›n
avukatl›¤›n› yapan bir yarg›d›r. Erdo¤an'› eleﬂtirenleri, haks›zl›klar›n›

Gençlik Federasyonu
Üyesine Keyfi Gözalt›
Gençlik Federasyonu üyesi Eser
Morsümbül 19 Mart günü Marmara
Üniversitesi’ne girerken polisler taraf›ndan gözalt›na al›nd›. Gözalt›na
al›nd›¤› gün haber al›namayan Morsümbül’ün gözalt›nda oldu¤u bir gün
sonra avukatlar›n çabalar›yla ortaya
ç›kt›. Keyfi bir ﬂekilde gözalt›na al›nan Morsümbül’ün evi de polis taraf›ndan aranarak ailesi tedirgin edildi.
21 Mart günü savc›l›¤a ç›kar›lan
Eser Morsümbül mahkemeye sevkedilmeden serbest b›rak›ld›.

Ceza Mahkemesi’nin verdi¤i karar ile
bu ceza talebi z a ma n a ﬂ› m › nedeniyle dikkate al›nmad›. Kararda
“30 y›ll›k... zamanaﬂ›m› süresi
doldu¤undan san›klar hakk›ndaki kamu davas›n›n ortadan
kald›r›lmas›na karar” verildi.
Yarg›tay 1. Ceza Dairesi, 21
Ocak 2010’da yerel mahkemenin verdi¤i karar› onamas›yla d a v a d ü ﬂ ü r ü l d ü .
Gençlik Federasyonu üyeleri 16 Mart Katliam›’n›n
y›l dönümünde bir çok ilde yapt›¤› eylemlerde “Beyaz›t
Katliam›n›n Sorumlusu Devlettir, Onlar Aklad› Biz Hesap Soraca¤›z” diyor.
Gençlik, hakl› ve do¤ru söylüyor! Ve zaten 16
M a r t ’ › n h e s a b › d a b a ﬂ k a t ü r l ü s o r u l m a y a c a k t › r.

yüzüne hayk›ranlar› tutukluyor ve düzen çark›n› sürdürmek için devrimcileri susturmaya yok
etmeye çal›ﬂ›yor. Bu adalet de¤ildir.” dedi.
Eylemin
ard›ndan
Gençlik Federasyonu
üyeleri hakimler ve savc›lar hakk›nda suç duyurusunda bulundular.

H a kim ve Savc›lar a
Suç Du y u r u s u
Tayyip Erdo¤an “Roman Çal›ﬂtay›”nda demokrasi ﬂovu yaparken; “Paras›z E¤itim ‹stiyoruz Alaca¤›z” pankart› açarak Çingene halk›m›za bu
demokrasi ﬂovuna
aldanmamalar›n›,
paras›
olmad›¤›
için çocuklar›n›n
okula gidemedi¤ini
hat›rlatan Gençlik
Federasyonu üyelerinin tutuklanmas›, yap›lan eylemlerle protesto edildi.
20 Mart günü
Gençlik Federasyonu üyesi ö¤renciler Taksim-Gala-

Liseli Gençlik Teslim
Al›namaz
‹stanbul Sar›gazi’de TEKEL iﬂçileri
kendilerine destek veren Mehmetçik
Lisesi ö¤rencilerini ziyaret etti. Ö¤rencilerle birlikte okul önünde bir eylem
yap›ld›ktan sonra Demokrasi Caddesi’ne do¤ru yürüyüﬂe geçildi. 19 Mart
günü yap›lan, ço¤unlu¤u lise ö¤rencisi
yaklaﬂ›k 2000 kiﬂinin kat›ld›¤› eylemde; Gülsuyu'dan gelen Ertu¤rulgazi Lisesi ö¤rencileri "Bask›lar Liseli Gençli¤i Teslim Alamaz" pankart›yla
kat›larak Mehmetçik Lisesi ö¤rencilerine destek verdiler.
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Gençlik Federasyonu
üyesi ö¤renciler taraf›ndan
paras›z e¤itim istedikleri
için tutuklanan ö¤renciler
için pankartlar as›ld›. 24
Mart günü ‹stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ndeki Hergele Meydan›’na, Eyüp ‹MKB Tic.
Mes. Lisesi önündeki a¤açlara ve Esenkent Ertu¤rulgazi Lisesi’nin çevresindeki
tellere, Cibali Lisesi’ne
“Paras›z E¤itim ‹stedikleri
20 Mart günü Kars Gençlik Derne¤i’nin ‹çin Tutukland›lar Berna
aç›l›ﬂ› yap›ld›. Aç›l›ﬂ program›nda Sinan Y›lmaz ve Ferhat Tüzer
Gürbüz bir konuﬂma yaparak; y›llard›r aka- Serbest B›rak›ls›n” yaz›l›
demik ve demokratik alanda verilen müca- pankartlar as›larak kuﬂladelenin yeni bir mevzi kazand›¤› ve art›k malar yap›ld›.
22 Mart günü Bo¤aziçi
çal›ﬂmalar›n Kars Gençlik Derne¤i çat›s› alt›nda daha örgütlü ve güçlü bir ﬂekilde yü- ve ‹stanbul Üniversitelerütülece¤ini söyledi. Konuﬂman›n ard›ndan ri’nde pankartlar aç›ld›.
19 Mart'ta “Paras›z E¤idevrimci hareketin tarihini anlatan bir belgesel izlendi. 30 kiﬂinin kat›ld›¤› program tim ‹stiyoruz Alaca¤›z”
söylenen türküler eﬂli¤inde çekilen halay- kampanyas› dâhilinde Bo¤aziçi
Üniversitesi’nde,
larla son buldu.
Eyüp ‹MKB Ticaret Meslek
Lisesi, Refhan Tümer Lisesi
tasaray Lisesi önünde Paras›z E¤ive Serdar Aksu ‹lkö¤retim Okuluntim istedikleri için tutuklanan Ferda afiﬂ, pul ve kuﬂlamalar yap›ld›,
hat Tüzer ve Berna Y›lmaz için eyayr›ca kampanya bildirileri da¤›t›llem yaparak serbest b›rak›lmalar›n›
d›.
istediler. Ferhat Tüzer ve Berna Y›lmaz’a yap›lan›n komplo oldu¤u,
Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve
her geçen gün açl›k ve iﬂsizlik artarCo¤rafya Fakültesi’nde 25 Mart güken paras›z e¤itim istemenin suç olnü “Paras›z E¤itim ‹stiyoruz Alacamad›¤›n› söyleyen Gençlik Federas¤›z” kampanyas›n› duyurmak için
yonu üyeleri; “Bu bir suçsa bu suçu
eylem yap›ld›. Ö¤rencilerin katk›
iﬂlemeye devam edece¤iz” dediler.
pay›, harç paras› ad› alt›nda sömü55 kiﬂinin kat›ld›¤› eylemde; “Turüldü¤üne, paras›z e¤itim istemenin
tuklananlar Serbest B›rak›ls›n, Bassuç olmad›¤›na ve yoksul halk çok›lar, Gözalt›lar, Tutuklamalar Bizi
cuklar›n›n e¤itim hakk›n›n engelY›ld›ramaz, Paras›z E¤itim ‹stiyolendi¤ine de¤inilen eylemde Berna
ruz Alaca¤›z” sloganlar› at›ld›.
Y›lmaz ve Ferhat Tüzer’in tutuklanmalar› protesto edildi.
Eylemin ard›ndan ortabahçeye masa aç›l›p
harçlar›n ve katk› paralar›n›n
kald›r›lmas›
için 2 saat boyunca imza topland›.
Mu¤la
Gençlik
Derne¤i giriﬂimi taraf›ndan 24 Mart günü
eylem yap›larak, e¤itimin tüm halk çocuklaE D ‹ R N E r›na paras›z verilmesi

Kars Gençlik Derne¤i Aç›l›ﬂ›
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gerekti¤i söylendi. Eylem Baﬂak
ﬁah bir aç›klama yaparak;”Binlerce
ö¤retmen aç›¤› ve yüzlerce okul eksi¤i varken devlet özel okullar› daha
da art›rarak resmen halk çocuklar›na ‘okumay›n’ demektedir” dedi.

P a r a s› z E ¤i t i m
Suç De¤il d i r

‹stem e k

23 Mart günü Kars Gençlik Derne¤i taraf›ndan Kafkas Üniversitesi Sa¤l›k Meslek Yüksek Okulunun önünde "Paras›z E¤itim ‹stiyoruz Alaca¤›z" kampanyas› dahilinde
ve Roman Çal›ﬂtay›nda "Paras›z
E¤itim ‹stiyoruz Alaca¤›z" dedikleri için tutuklanan Gençlik Federasyonu çal›ﬂanlar›ndan Berna Y›lmaz
ve Ferhat Tüzer'in serbest b›rak›lmas› talebiyle eylem yap›ld›. Eylemde Sinan Gürbüz bir aç›klama
yaparak; paras›z e¤itim istemenin
en meﬂru ve demokratik bir hak oldu¤unu, tutuklanan Ferhat Tüzer ve
Berna Y›lmaz'›n derhal serbest b›rak›lmas› gerekti¤ini söyledi.
Gençlik Federasyonu, Bursa
Gençlik Derne¤i, Dersim Gençlik
Derne¤i Giriﬂimi, ‹dil Kültür Merkezi, Erzincan Gençlik Derne¤i,
Trakya Halk Cephesi birer yaz›l›
aç›klama yay›nlayarak tutuklamalar› protesto ettiler.
Gençlik Federasyonu ayr›ca
yapt›¤› aç›klamada tutsak düﬂen
Ferhat Tüzer ve Berna Y›lmaz’a
mektup yazma ça¤r›s› yapt›lar.
Edirne Gençlik Derne¤i de 24
Mart günü eylem yapt›. Haklar›n›
aramak için eylem yapan Ferhat Tüzer ve Berna Y›lmaz’›n u¤rad›¤› hukuksuzlu¤a dikkat çekildi.

Ad›yaman’da Yemek
Zamm›na Karﬂ› ‹mza
Kampanyas›
Ad›yaman Üniversitesi Besni
Meslek Yüksek okulunda 1.75 olan
yemek fiyatlar›n›n 2.25 tl ye yükseltilmesi üzerine ö¤renciler taraf›ndan
imza
kampanyas›
baﬂlat›ld›.
Yaklaﬂ›k 2000 ö¤rencisi olan okulda
2 gün içinde 600 imza topland›.

Öğretmenimi
ğretmenimiz
Örgütlenmeye iliﬂkin ﬂimdiye
kadar çok ﬂey yazd›k söyledik,
ama pratikte sorumlu arkadaﬂlar›m›z ﬂekillendirecektir. Elbette
ﬂekillendirebilmesi için iyi kavramas› gerekir. ﬁu ana kadar yapm›ﬂ/yapmam›ﬂ olmak ayr› bir de¤erlendirmedir. Yapm›ﬂsa yapt›klar›ndan dersler ç›kar›r, bundan
sonras›na buna göre ﬂekillendirir
ama yapmam›ﬂsa planlar ve dener.
Bir Kermes örne¤inde bile istendi¤inde
kitleye
ulaﬂabiliriz. Basit s›radan herkesin yapt›¤› yapabildi¤i, ne yap›labilir bu konuda,
el ürünü yemek el iﬂi
dahil kimin yetene¤i
ne ise yapar ve sat›ﬂa ç›kar›l›r. ‹stenirse
bir çok yol ve yöntem bularak insanlarla iliﬂki kurulabilir.

riz.

Günlük pratikteki karﬂ›laﬂt›klar› sorunlardan, ideolojik e¤itimlerine kadar.
‹deolojik derken de Marks,
Engels okumak de¤il, mesela yapt›¤›m›z ideolojik tart›ﬂmalar, reformizmle ilgili, oportünizmle ilgili tart›ﬂmalar, feda ruhu,
direniﬂimizin ideolojik anlam›, neden yoksuluz, yoksullu¤umuzun
nedeni emperyalizmdir, bask›lar›n
yoksunlu¤un nedeni faﬂizmidir
vb. Yani yine pratikte yaﬂananlar›
ideolojik olarak kavratmak. En
basit dille, yay›nlar›m›zda anlatt›¤›m›z gibi, günlük geliﬂmelerden
yap›lan ideolojik bir e¤itim.
Bunlar› yapmazsak insan so-

lar›m›zla tart›ﬂmal›, konuﬂmal›y›z.
Amerika kimdir, ﬂimdiye kadar
hangi katliamlar› yapm›ﬂt›r, ﬂimdi
ülkemizde hangi iktidar› neden
destekliyor, dünyada Amerika ne
yap›yor, ülkemizde kim Amerika’n›n uﬂakl›¤›n› yap›yor ?
Amerika D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤›
ça¤r› yap›yor vatandaﬂlar›na;
“Amerika Defol Bu Vatan Bizim”
kampanyas› yap›yorlar, ayr›ca 30
Nisan’a kadar devrim ﬂehitlerini
anacaklar gitmeyin bu ülkeye diyor. Neden? Korkular› nedir onlar›n? Korkusunu büyütmeye devam edece¤iz diye anlatabilmeliyiz. Bir imzan›n bir afiﬂin ‹ncirlik’e
kadar cüretli yürüyüﬂün yaratt›¤›
ideolojik güç budur iﬂte. Biz bunu
ne kadar anlatabiliyoruz
insanlar›m›za? Bu bizim
gücümüzdür.
Bu gücümüzü anlatabilmeliyiz. Bu
devrimci hareketin gücünün bir ifadesidir. Hiçbir
gücün bu hareketin bile¤ini bükemeyece¤inin
ifadesidir.

HALKLARIMIZIN GELECE⁄‹N‹
EMPERYAL‹ZME KARﬁI
SAVAﬁIMIZLA, SAVAﬁÇILARIMIZLA
B‹Z YARATACA⁄IZ!
MEﬁRU OLAN AMER‹KAN
‹ﬁB‹RL‹KÇ‹L‹⁄‹ DE⁄‹L MEﬁRU
OLAN B‹Z‹Z; MEﬁRU OLAN B‹Z‹M
MÜCADELEM‹ZD‹R!

Ya p a m a d › k l a r › m›zdan dersler ç›karacak ve güçlenece¤iz. De¤erlendirmeler ah vah, beceremedimle s›n›rl› kal›rsa hiçbir anlam› olmaz. De¤erlendirip,
sonuçlar ç›kar›p daha güçlü iﬂlerine sar›lacaks›n.

‹nsan yetersizli¤i do¤ru, ﬂu andaki gerçekliktir. Yetiﬂmiﬂ insan
sorunu demek daha do¤rudur.
Çünkü herkesin hemen söyledi¤i
gibi çevremizde çok insan var. O
zaman biz bunlar› nas›l e¤itece¤iz.
Her mahallede her birim ve alanda en öne ç›kan, en h›zla geliﬂebilecek insanlar›m›zdan baﬂlayarak e¤itmeliyiz. Örgütlenememenin, eylemlere insan katamaman›n, hatta dergi bile satamaman›n nedeni e¤itimsizlik.
Arkadaﬂlar›m›z neyi nas›l yapacaklar›n› bilmiyor. Ve bunlar›
bir konuﬂmayla, iki konuﬂmayla
ya da SOHBET ederek de¤il,
programl› bir e¤itimle anlatabili-

runumuz sürekli olacakt›r. Bu ayn› zamanda mücadelenin bir gere¤idir. Sen e¤itirsin, b›rak›r ya da
tutuklan›r yeniden bir baﬂkas›n›
e¤itirsin, denetim d›ﬂ›nda evlere,
iﬂyerlerine yay›larak e¤itimi örgütlenmeyi ö¤rendikçe kadro
kaynaklar›m›z zenginleﬂecek.
Sürekli anlatt›¤›m›z e¤itim çal›ﬂmalar›m›z›n disiplinli bir ﬂekilde
sürmesi önemli. Her konuda e¤itmeliyiz insanlar›m›z›. Moral olarak
güçlendirecek, ideolojik olarak
zenginleﬂtirecek her konuda e¤itmeliyiz. Pratiklerini yönlendirecek
ﬂekilde e¤itmeliyiz.
Mesela ﬂimdi “Amerika Defol
Bu Vatan Bizim” kampanyam›z
var. O zaman bununla ilgili insan-
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‹ﬂte
eylem. Hem de
büyük
bir
inançla, aylard›r sürdürülen eylemler. ‹nsanlar›m›za bu güçlerini anlatabilmeliyiz. Kendilerine güvenli olmal›
insanlar›m›z .
Evet bu ülkeyi biz de¤iﬂtirece¤iz, bu ülkenin kaderini emperyalizme karﬂ› savaﬂ›m›zla, savaﬂç›lar›m›zla çizece¤iz. Coﬂkulu ve
moralli olmal› insanlar›m›z.
Amerika dünyan›n her yan›nda
kan döken, halklar› bombalayan,
ortado¤uda, balkanlarda ülkelerin
tepesine bombalar ya¤d›ran terör
ülkesidir. Biz insanlar›m›z› buna
karﬂ› da bilgilendirmeliyiz. Ezilen
halklar›n ﬂiddeti meﬂrudur. Oligarﬂi de Amerika da bizim tüm
eylemlerimize “terör” diyor. Bu
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gerçe¤i de¤iﬂtiriyor mu? Hay›r.
Dünyan›n efendisine diyoruz ki,
gelme bizim ülkemize, defol!...
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Dünyan›n en büyük teknolojisine, silahl› gücüne sahip bir ülkenin D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤› çaresiz. Diyor ki; gitmeyin bu ülkeye. Bu ne
demektir? Bu, “Amerika Defol”
kampanyas› beynine bir darbedir
katil Amerika’n›n. Biz bunu kendi
yaﬂam›m›zdan düﬂünelim. Silahl›
eylemlerimizden, demokratik faaliyette insan örgütlemeye kadar
düﬂünelim: Örgütlenemiyoruz,
ﬂurada dergi satam›yoruz diye bir
ﬂey olamaz. Kiﬂi isterse mutlaka
bir yolunu bulur.
“ﬁuray› niye basm›yoruz, ﬂuray› niye vurmuyoruz” diyenler yokmudur? Vard›r elbette. Biz istemez
miyiz? ‹steriz. Ama ﬂu anda bunu
yapabiliyoruz. Önemli olan budur.
O zaman herkes kendine yönelip
düﬂünmeli. Ben kendi alan›mda
elimden geleni yapabiliyor muyum? O zaman bu tür çok bilmiﬂ
sorular anlams›z kalacakt›r.
Örgütlenme ve e¤itimi kafam›zda ﬂekillendirmeli ve somutlamal›y›z. Kavramal›y›z. Kavramak
budur, biz iyi kavrarsak anlatabiliriz insanlar›m›za, halk›m›za.
Nedir iyi kavramak? Kafalarda
somut hale gelmesi demektir kavramak.
Kimi kimlerle gruplaﬂt›racaks›n, kim hangi sokaktaki insanlar›
örgütleyecek, bu insanlarla nas›l
iliﬂki kuracaklar, yani hiçbir ﬂey
bilmeyen insanlarla nas›l bir grup
kurulacak, bunlar ne konuﬂacaklar, bunlar› ad›m ad›m siyasi tart›ﬂmalara ve giderek örgütlenmeye nas›l çekece¤iz... tüm bunlar
kafam›zda ﬂekillenmeli.
O zaman nas›l yapaca¤›m›z›
düﬂünmeliyiz.
Arkadaﬂlar›n her birini tek tek
ele al›p; sen ﬂu mahallede ﬂunlar›
yapacaks›n. ﬁu alanda, birimde
ﬂunlar› yapacaks›n. Kimlerin nas›l
yapaca¤›n› birlikte konuﬂup ç›karacaks›n›z.
‹nsanlar›m›z genel perspektiflerle yapmaz.
Yapamaz.
E¤itimsizlik ve çeﬂitli nedenlerden dolay› yapamaz. O zaman

yönetici orada yapt›rmal›d›r.
‹nsanlar›m›z›n uyar›lara ra¤men kurals›zl›klara devam ederler
biz denetleyece¤iz, sürekli denetleyece¤iz.
Yani düﬂün, insanlar bir kez
söylemekle, yapma demekle
al›ﬂkanl›klar›ndan vazgeçmiyor.
Çünkü her ﬂeyin en iyisini kendisinin bildi¤ini zannediyor. Ne olacak ki diyor. Bir kereden bir ﬂey
olmaz diyor. O zaman biz daha
uyan›k olaca¤›z . Saf olmayaca¤›z. Gençlerin üç ka¤›tlar›n›, yalanlar›n› her ﬂeyi hesap edece¤iz.
Gururlar›n› k›rmadan, kurals›zl›k
yapmalar›na izin vermeyece¤iz.
Örne¤in, gözalt› konusunda
e¤itmeliyiz insanlar›m›z›.
Neler yap›yorlar bir bak›n;
polis, mahalleyi helikopterlerle
bas›p ›ﬂ›kland›r›yor evleri tek
tek... Evlere girmeden uzaktan
kumandal› mini kameralar sokup
gözlem yap›yor .. Neden bu gösteri? Bu abart› neden? Korkutmak
y›ld›rmak için. Peki ne yapm›ﬂ bu
insanlar? Yaﬂad›¤›m›z mahallede
fuhuﬂa izin vermeyece¤iz diyorlar
Yaﬂad›¤›m›z mahalleye uyuﬂturucu sat›c›lar›n› sokmayaca¤›z
diyorlar
IMF, mafya örgütüdür. IMF’nin
halk›m›z› ve ülkemizi haraca ba¤lamas›na izin vermeyece¤iz. “IMF
Defol” diyorlar.
Ve ard›ndan büyük operasyon
baﬂl›yor. Bir gecede 35 kiﬂiyi evlerinden derneklerinden gözalt›na
al›yorlar. Bizde arkadaﬂlar›m›za
anlatmal›y›z polisin oyununu. ‹yi
kavratmal›y›z.
Ne yap›yor polis?
Foto¤raf çekiyor, takip ediyor.
Kameraya al›yor. Sonra; üzerine
bir kaç ifade al›p gözalt›na al›yor.
Gözalt›nda “önüne bak” ifadeler,
resimler, takip diyor. Her ﬂeyi biliyoruz diyor. Bir de korkutuyorlar
ve kand›r›yorlar. Bu nedenle polisin oyununu iyi anlatabilmeliyiz insanlarm›za. "Bak›n iﬂkence yok art›k, bak›n size yalan söylüyorlar biz
art›k çok de¤iﬂtik AB standartlar›n› uyguluyoruz" vs vs birbirinin
benzeri yalanlar söylüyorlar.
Arkadaﬂlar›m›z› kand›r›yorlar,
kand›r›lan arkadaﬂlar›m›z; "Zaten

her ﬂeyi biliyorlard›” ya
da “ç›kanlar› kabul ettim” klasik bir tarz olarak bu ç›k›yor karﬂ›m›za.
Halbuki böylece örgüt üyeli¤ini kabul etmiﬂ
oluyor ve gidip 12 y›l
yat›yor.

Partiyi
Selaml›yor

Bu oyunu ortaya ç›kartmal›y›z.
Oysa demokratik faaliyettir
yap›lanlar›n hepsi. Hak ve özgürlük mücadelesi veren demokratik
talepleri savununlar›n polis taraf›ndan takip edilmesi kadar "ola¤an" bir ﬂey olamaz. Polisin sürekli ve düzenli yapt›¤› temel faaliyetidir takip. Kameralar fotolar
hiç bir anlam› yoktur bunlar›n.
Gizli sakl› yap›lan hiç bir ﬂey yoktur, bas›n aç›klamas›d›r gösteridir
ve bunlar›n hepsi de önceden ilan
edilmiﬂ gösterilerdir, faaliyetlerdir.
Ama polis kamera ile foto ile takip ile bu meﬂrulu¤umuzu elimizden almak istiyor, yasad›ﬂ› konuma sokmaya çal›ﬂ›yor bizi.
Bu oyunu bozmal›y›z. Yasad›ﬂ›
suç atma iftira atma ﬂeklindeki hiç
bir ﬂeyi kabul etmemeliyiz. Yapt›¤›m›z illegal yasad›ﬂ› hiç bir ﬂey yoktur. Bunlar›n hiçbiri yok. Ama tutuyor kendini de yakacak ifade alabiliyorlar arkadaﬂlar›m›zdan.
Oysa bizi gözalt›na ald›klar›nda dimdik durup ﬂunlar› söyleyebiliriz, SÖZLÜ olarak yani hiçbir
ﬂey imzalamadan; evet beni takip
ediyorsunuz, biliyorum. Ne var
yani bunda çok büyük bir marifetmi gösteriyorsunuz. Ben zaten legal, demokratik bir insan›m siz
benim muhalif kimli¤i mi yok etmek istiyorsunuz esas olarak.
Yoksa örgüt falan bir ﬂeyle iliﬂkim
olmad›¤›n› siz de biliyorsunuz.
Ama halka gerçekleri anlatmam›z› engellemek istiyorsunuz. Amac›n›z bu. Kime hizmet ediyorsunuz. Ben halka neyi anlat›yorum;
IMF'yi. Siz de IMF'ye hizmet ediyorsunuz. Ben halka Amerika’n›n
katil oldu¤unu anlat›yorum, ‹ncirlik Üssü’nden Ortado¤u halklar›n›
bombalad›klar›n› anlat›yorum, siz
ise iﬂbirli¤i yap›yorsunuz Amerika
ile. A kiﬂisinin ifadesi mi? Elbette,
önüne koyup imzalat›yorsunuz,
zorla ifade al›p komplo kuruyor-

sunuz. Bunlar› biliyoruz.
ﬁu adam›n ifade vermesi, bunun kamera görüntüleri, video görüntüﬁehitlerimizi leri beni ilgilendirmez.
An›yoruz Ben ﬂu gazeteyi okurum, ﬂu dergiyi da¤›t›r›m ﬂu protestoya kat›l›r›m. Suç mu? Buyurun suçlay›n,
tutuklat›n. Yapars›n›z.

ne güvensiz, kendini meﬂru görmeyen kafalara oynuyor ve sonuç
al›yor. Dün iﬂkence yapt›¤›nda ask›ya ald›¤›nda direnen insanlar
ﬂimdi bu tür oyunlara karﬂ› uyan›k
olmal›d›rlar. Hele, ç›kanlar› kabul
ettim, zaten takip etmiﬂler, zaten
biliyorlar gibi bir mant›kla kabul
etmek beynini devlete teslim etmekten baﬂka bir ﬂey de¤ildir.

Tüm bunlara ra¤men tutuklayamazlar m›? Tutuklayabilirler.
Ama bunlardan bir ﬂey ç›kmaz.

‹NSANLARIMIZ BEYN‹N‹ DÜﬁMANA TESL‹M ETMEYECEKLER.

Polisin gözalt›nda ne yapt›¤›n›,
nas›l bir oyun oynad›¤›n› tüm arkadaﬂlar›m›za anlatmal›, e¤itmeliyiz. Yani önüne belge diye koyduklar›na ikna olmamal›lar.

Beyin bizimdir. Güçlü olan bizim düﬂüncemizdir. Kapitalizmin
soygununa, faﬂizmin zulmüne
karﬂ› direnmek dünyan›n en meﬂru iﬂidir. Biz bunu yap›yoruz. Tüm
insanlar›m›z bunu yap›yor.

Bu tür ﬂeylere ikna olmak, kabul etmek, esas›nda burjuva hukukuna inanmakt›r, düzenin karﬂ›s›nda kendini suçlu görmektir.
Suçlu görüyor ve tamam diyor.
Hay›r biz meﬂru bir savaﬂ yürütüyoruz. Meﬂru bir gücüz ve
halklar›n en meﬂru mücadelesini
veriyoruz. Sömürüye, zulme karﬂ›
direniﬂin mücadelesini veriyoruz.
‹nsanlar›m›z›n kafas›nda bu net
olursa polisin oyunlar› boﬂa ç›kar.
Polis de zaten bu boﬂ beyinlere
oynuyor. Yani kendine, ideolojisi-

olur. Hakl› olan biziz.
MEﬁRU OLAN AMER‹KAN ‹ﬁB‹RL‹KÇ‹L‹⁄‹ DE⁄‹L, B‹Z‹Z
MEﬁRU OLAN B‹Z‹M MÜCADEL‹M‹ZD‹R
Katil olan Amerika’d›r
‹ncirlik Üssü’nden uçaklar› kald›rtarak Ortado¤u halklar›n› katleden Amerika ve onun uﬂaklar›
meﬂru de¤ildir.
Hala o üsden kald›rd›¤› uçaklarla Afgan halk›n› katletmeye devam eden Amerika meﬂru de¤ildir.
Amerika y›llard›r milyonlarca
halk› halklar› öldürmüﬂtür katletmiﬂtir.
Sadece Vietnamda ikibuçuk
milyon Vietmanl›’y› katletmiﬂtir

MEﬁRU OLAN POL‹S-DEVLET DE⁄‹L B‹Z‹Z.

Sadece Irak’ta bir milyon Irakl›’y› katletmiﬂtir

‹nsanlar›m›z›n beynine kaz›nmal›d›r bunlar. Sosyalizmden anlamayabilir ama kendi s›n›f›n›n ç›karlar›n› bilir. Biz ezilenlerini ç›karlar›n› savunuyoruz. Ezilenlerin
temsilcisiyiz. Ezilenler tüm dünyada hakl› olanlard›r. Devlet mekanizmas› elinde olan de¤il, hakl›
olan meﬂrudur. Meﬂruluk devlet
olmakla olmaz. Resmi üniformayla olmaz. Hakl› oldu¤unu bilerek

Bu gezegende bu dünyada
Amerika’ya karﬂ› olmaktan meﬂru ne olabilir.
Amerika defol dedi¤imiz için
bizi gözalt›na alan tutuklayanlar
iﬂbirlikçidir. Katliamlara ortakt›r.
Irak’›n Filistin’in Afgan halk›n›n
katledilmesine ortak olanlard›r.
Bu bak›ﬂ aç›s› ile e¤itmeliyiz
insanlar›m›z›.

AKP 12 Eylülcüleri Yarg›layamaz!
AKP’nin “Anayasa de¤iﬂikli¤i”
önerileri içinde 1982 Anayasas›’n›n
geçici 15. maddesinin kald›r›larak,
“12 Eylülcülere yarg› yolu”nun
aç›lmas›ndan da sözediliyor.
Birincisi: AKP ne derse desin,
12 Eylülcüleri yarg›layamaz!
AKP 8 y›ll›k iktidar›n› aç›kki,
önce 12 Eylül cuntas›na, sonra da
28 ﬁubat’a borçludur. Tarikatlar da
bu kadar geliﬂmelerini 12 Eylül faﬂist cuntas›na borçludurlar. Sola savaﬂ açan cunta, gerici, faﬂist, dinci
örgütlenmelerin önünü açm›ﬂt›r.
Y›llarca gerici faﬂist politikalar izleyerek, onlara bir taban oluﬂturmaya çal›ﬂm›ﬂt›r

‹ k i n c i s i ;12 Eylül’ü bugün
AKP’nin kendisi sürdürüyor. Bunun için AKP’nin politikalar›na
bakmak bile yeterlidir. Ç›kard›¤›
onlarca yasa ile halka karﬂ› savaﬂ
sürdüren AKP, tekellerin ç›karlar›
için herﬂeyi yapacak durumdad›r.
Ü ç ü n c üs ü : Esas olarak AKP’nin oligarﬂi içi çat›ﬂmada mevzilerini güçlendirmek için gündeme getirdi¤i anayasa de¤iﬂikli¤inde, AKP
baﬂka kesimleri de kendine yedeklemek istiyor; toplumun cuntalara
karﬂ› ç›kan demokrat, ilerici kesimlerini kendine yedekleme hesab›
güdülmektedir.
D ö r d ü n c ü s ü : 1982 faﬂist bir
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anayasad›r ve AKP ne bu
anayasan›n tümüne karﬂ›d›r,
ne de faﬂist niteli¤ine.

K›sacas›, düﬂünülen Anayasa de¤iﬂiklikleri de demokratikleﬂme demagojilerinde yeni bir manevradan baﬂka bir ﬂey de¤ildir.
AKP, 8 y›ll›k iktidar›nda 12 Eylülcülerin yarg›lanmas› için tek bir
ad›m dahi atmam›ﬂt›r. Tersine, Evrenler’i a¤›rlayan, Evrenler’in savundu¤u düﬂünceleri sahiplenen bir
politika izlediler.
Bugün 12 Eylülcülerin yarg›lanas›n› isterken de kayg›s›, amac›
asla ve asla demokratikleﬂme de¤ildir.
Kald› ki, AKP’nin bugüne kadar
ç›kard›¤› yasalar çok mu demokratikti?
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“‹ﬂkence yok” diyenler
yalan söylüyor!
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“Aramada Sad›k Kan ve Özcan
Bayram arkadaﬂlara sald›r› olmuﬂtu.
Biz de; “niçin arkadaﬂlar›m›za sald›rd›n›z” diyerek aramaya karﬂ› ç›kt›¤›m›z gerekçesiyle, bize de fiziki
sald›r› olmuﬂtu. Yan›mda kalan E rha n Ka r aa ¤aç ar ka daﬂ ›n di z , boyun ve çeﬂitli yerlerinde yaralanm a l a r olmuﬂtu.
Aramaya karﬂ› ç›kt›¤›m›z› iddia
ederek, bana bir gün, Erhan Karaa¤aç arkadaﬂa da 3 gün hücre cezas›
verdiler.(...)
Bir de hastaneye gitme iﬂlerinde
sorun ç›karmaya baﬂlad›lar. Art›k
sa¤l›k sorunlar›m›z Sa¤l›k Bakanl›¤›'na devredildi¤i için, hastaneden
randevu alarak muayene oluyoruz.
Mesela film, endoskopi vs. ﬂeylerde
6 ay bekledikten sonra hastaneye
gidiyoruz.
Yani bu 6 ay içinde hastal›¤›m›z
ilerlemiﬂ, ilerlememiﬂ kimsenin
umrunda de¤il. Bir nevi ölüme terk
edilmiﬂ durumday›z. Bugün bir çok
arkadaﬂ›m›z muayene olmay› bekliyor. ‹ n s a n › h a s t a l › k ö l d ü r m ü y o r
t e c r i t d a y a t m a s › ö l d ü r ü y o r.
M a s a l a ve K o m ü n d e r g i l e r i miz bir y›l› aﬂk›n bir zamand›r d›ﬂar› gönderilmiyor. Bakanl›¤›n kesin
talimat› varm›ﬂ, dergiler d›ﬂar› gönderilmeyecekmiﬂ!..” (Kand›ra 1
No’lu F Tipi Hapishanesi, 8 Mart
2010)

Ö z c a n , S a d › k v e E r h a n ' a y a p ›“Ö
lan iﬂkenceyi biliyorsunuz zaten. O
gün bizler de kap›lara vurarak iﬂkenceyi protesto etmiﬂ, arkadaﬂlar›m›z›n
geri getirilmesini istemiﬂtik.
Ve F Tipi klasi¤i malum; iﬂkence
yapanlara de¤il, iﬂkenceye u¤rayan
arkadaﬂlara ve bize disiplin soruﬂturmalar› aç›ld›. Sad›k, Özcan ve
Erhan'a 3 gün, R›za Kartal'a 1 gün
hücreye koyma ve onlarca tutsa¤a
da 1.5-3 ay aras› çeﬂitli yasaklar ve
aç›k görüﬂ yasaklar› verildi. DedikBiz ne yaparsak yapaleri aç›k; “B
l›m, iﬂkence de yapsak sesinizi ke sip oturacaks›n›z.”
Sadece bizi “cezaland›rmakla” da
yetinmiyorlar. Ailelerimiz de nasibini
al›yor. Hem de en baya¤› biçimlerde.
Geçen hafta bir ailemiz ziyaret ç›k›ﬂ›
o¤luna para yat›rmak istiyor. "Ziyarete girmeden önce yat›rman gerekiyordu" diyerek alm›yorlar.
Böyle birﬂey yok tabi. Ki aile bu
hafta da giriﬂte para yat›rmak isteyince "ç›karken yat›r›rs›n›z" deniyor...
Yine baﬂka bir tutsa¤›n ailesi kimli¤i
olmad›¤› gerekçesiyle kap›dan çevriliyor. Halbuki, sürekli gelip gitti¤i
için parmak izi kay›tlar› var ve kimli¤e gerek yok... Bir sonraki hafta yine
ayn› aile telefonla aray›p "Sa¤l›k karnesi veya nüfus cüzdan› suretiyle girip giremeyece¤ini" soruyor. "Gelin
girebilirsiniz" deniyor. Fakat gelince
burada giremeyece¤i söyleniyor.”
(Kand›ra 1 No’lu F Tipi Hapishanesi,
3 Mart 2010 )

Gökhan GÜNDÜZ’ün
mektubundan;
“Evet bugün bir karar tebli¤
edildi. Senden gelen mektup sak›ncal› bulunmuﬂ. Karar›n gerekçesini
yazay›m da sak›ncan›n ne oldu¤unu
ö¤renmiﬂ ol sende. Disiplin Kurulu'nun 2010/177 say›l› karar›ndan
aynen aktar›yorum:
"... Bahse konu mektubun incelenmesinde terör örgütünün devaml›l›¤›-

n› sa¤lay›c› ve örgütten
kopmay› önlemeye yönelik haz›rlanm›ﬂ örgütsel Partiyi
Selaml›yor
döküman oldu¤undan Tüzük'ün 91/3 maddesine
göre sak›ncal› bulunarak al›c›s›na
teslim edilmemesine ..."
10 y›ld›r çok karar görmüﬂtüm
ama böylesine rastlamam›ﬂt›m gerçekten..." (Kand›ra 1 No’lu F Tipi
Hapishanesi, 3 Mart 2010 )

Ring A r a c › n d a ‹ ﬂ k e n c e !
Kald›¤› Elbistan Hapishanesi’nden, göz rahats›zl›¤› nedeniyle
Maraﬂ Devlet Hastanesi’ne götürülmesi gereken Cengizhan Pilaf'a ring
arac›nda iﬂkence yap›ld›.
Hastaneye götürülece¤i gün,
ring arac›na götürülen Cengizhan,
Pilaf, araçtaki kameralara tepki gösterdi ve kapat›lmas›n› istedi. Bunun
içinde sald›r›ya u¤rad›, iﬂkence gördü ve hastaneye götürülmedi.
Gözlerinde ölüm orucundan
kaynakl› meydana gelen göz kaymas›n›n tedavisi için hastaneye götürülmesi gerekirken, götürülmeyerek, tedavisi de engellendi.
Hapishanelerde “iiﬂkence yok”
diyenler yalan söylemektedir. Tutsaklara karﬂ› herﬂey birer iﬂkence
arac› haline getirilirken, fiziki iﬂkence de sürmektedir.

‹zmir TKMP'den Eylem
‹zmir Tecrite Karﬂ› Mücadele
Platformu K›r›klar F Tipi Hapishanesi'nde son haftalarda iyice a¤›rlaﬂt›r›lan tecrit koﬂullar›n› ve yeni hak gasplar›n› yapt›¤› eylemle protesto etti.
19 Mart günü, Kemeralt› Çarﬂ›
giriﬂinde yap›lan aç›klamada "‹ﬂkencenin Adresi K›r›klar F Tipi"
pankart› aç›ld›. 35 kiﬂinin kat›ld›¤›
eylemde aç›klamay› Selda Bulut
okudu. Bulut devrimci tutsaklara
yönelik her hak gasp›ndan, tecritin
a¤›rlaﬂt›r›lmas›ndan do¤acak her
türlü olumsuz sonuçtan do¤rudan
K›r›klar F Tipi idaresinin sorumlu
olaca¤›n› söyledi.

Hapishanelerde Uygulanan
Tecrit Politikas›na Son Verin!
Ümit ‹LTER 1991 y›l›ndan bu yana kesintisiz
ﬁehitlerimizi olarak süren bir ﬂekilde
An›yoruz hürriyetinden mahrumdur. Çeﬂitli hapishanelerde son derece güç ﬂartlar
alt›nda süren infaz›, 2007 y›l›ndan
bu yana Bolu F Tipinde devam ettirilmektedir.
Müvekkilimiz Ümit ‹LTER
2008 Kas›m ay›ndan bu yana gittikçe artan bir ﬂekilde akci¤erlerinde
a¤r› ve solunum güçlü¤ü yaﬂad›¤›n›
aktard›. Bunun için hapishane doktoruna ç›kmak için müracaat etti.
Rahats›zl›klar›na boynunda oluﬂan
baz› sertlikler, bezeler de eklenince
yaﬂam› gittikçe katlan›lmaz bir hal
al›yordu. Kurum doktoru önce sevk
zincirine uygun olarak Bolu Abant
‹zzet Baysal Hastanesi’ne sevk ediyor ard›ndan müvekkil defalarca
Ankara Numune Hastanesi’ne sevk
ediliyor ancak bir türlü hastal›¤›n›n
teﬂhisi konulam›yor tedavisine baﬂlanam›yordu.
Asl›nda müvekkilimize yap›lacak muamelenin memleketin sa¤l›k
ve tedavi olanaklar›ndan farkl› olmas›n› beklemiyorduk. Fakat ad›na
tecrit dedi¤imiz olgunun hastal›¤›n
baﬂ›ndan beri karﬂ›m›za dikildi¤ini
apaç›k bir ﬂekilde gördük.
Ümit ‹lter ›srarlar sonucu Ankara Gö¤üs Hastal›klar› hastanesine
götürüldü¤ünde daha önce çekilen
tomografisi bir CD ye kay›tl›yd›. Bu
CD yi randevu günü doktora göstermek için Bolu’dan Ankara’ya yola
ç›kt›lar. Jandarmalar CD yi ve sa¤l›k dosyas›n› doktora götürdüler.
Askerler ring arac›na döndüklerinde
CD nin aç›lmad›¤› söylediler. CD
aç›lmad›¤› için yapacak bir ﬂey olmad›¤›n› söylemiﬂti doktor. Bolu’
dan Ankara’ya uzanan kilometreler
bunun için kat edilmiﬂti. Doktor
hastay› görmek lüzumunu bile hissetmiyordu. Tecrit doktorunuzun sizi görmek bile istememesiydi. Derdinizi anlatacak kimse bulamamakt›. Tecrit düﬂüncelerin bile yan yana
gelmesini engelliyordu.
Öyle ki mahkûm ko¤uﬂu buluna-

mad›¤›ndan ötürü hastahaneye yat›r›lam›yor, bu yüzden ileri tetkikler
yap›lam›yordu. Mevzuat aç›kça
mahkum ko¤uﬂu olmasa bile hastan›n güvenli bir odada tutulabilece¤ini söyledi¤i halde mahkum ko¤uﬂu bekleniyor, acil hallerde Adalet
Bakanl›¤›n›n iznini beklemeye gerek olmad›¤›n› düzenlendi¤i halde
bakanl›k onay› olmadan harekete
geçilmiyordu.
En sonunda yapt›¤›m›z baﬂvurular ve ›srarlar›m›z neticesi Yedikule
Gö¤üs Hastal›klar› Hastanesi’ne getirildi. Biz bütün bu git- geller içinde u¤raﬂ›rken bu süre içinde müvekkilimiz tüberküloz hastal›¤›na yakalanm›ﬂ ve atlatm›ﬂ. Yani Ümit ‹lter
solunum güçlü¤ü ve a¤r› ﬂikâyeti ile
doktora baﬂvurdu¤u ve sevk bekledi¤i s›ralar verem hastas›yd›. Teﬂhis
konulmad›. Sessizce ac›lar çekti.
Bekledi. Ne yapabilirdi ki?
Hapishanelerde kurum doktorlar› baz› sürekli ﬂikâyetler ve hastal›klar ile karﬂ› karﬂ›ya kalmaktalar. Tutuklu ve hükümlüler, özellikle a¤›r
tecrit alt›ndakiler, birbirine benzemeyen rahats›zl›klar›n yan›nda tecrit koﬂullar›n›n yaratt›¤› benzer rahats›zl›klar da yaﬂamaktad›rlar.
2000 y›l›nda Türk Tabipler Birli¤inin F tipi cezaevleri ile ilgili bir çal›ﬂmas›nda alt›n› çizdi¤i olgu geçti¤imiz on y›l içinde do¤ruland›. TTB
tecritin baz› hastal›klar› yaratt›¤›n›
baz› hastal›klar›n ise geliﬂimini h›zland›rd›¤›n› söylüyordu. Bunlar›n
baﬂ›nda tümör art›ﬂ h›z›n›n katlanmas› vard›.
Tabii, tutuklu ve hükümlülerin
yaﬂad›¤› ilk önemli engel kurum
doktorunu ﬂikâyetlerinin ciddili¤i
konusunda ikna etmek. Bizler sosyal çevremizde ailemiz yak›n arkadaﬂlar›m›z ile beraber yaﬂad›¤›m›z
için, bedenimizde ve davran›ﬂlar›m›zdaki her türlü de¤iﬂiklik kolayca
gözlemlenebiliyor. Birçok pratik
önlem alabiliyor, birkaç tuﬂ t›klayarak rahats›zl›¤›m›z hakk›nda bilgi
edinebiliyoruz. Ancak tek ve üç kiﬂilik tecrit hücrelerinde az renk, az
ses esas› yürüdü¤ü için tutuklu ve

hükümlülerin renk, ses ve gözlem
alg›lar› daral›yor. Tek kiﬂilik hücrelerde kalanlar›n hastal›klar›n›n ilk
gözlemini yapacak hiç kimseleri
yok.
Tecrit bir müddet sonra halüsülasyonlara sebebiyet veriyor. Dahas›
doktor birçok rahats›zl›¤›n psikolojik oldu¤unu söylüyor. Bizim F tipinde kalan müvekkillerimizden ve
yapt›¤›m›z izlemelerden edindi¤imiz izlenim, tutulu bulunan kiﬂilerin
kendi yaﬂad›klar› rahats›zl›ktan
emin olamamalar›d›r. Bu kiﬂiler “
Senin sorunun psikolojik” cevab›yla
karﬂ›laﬂmamak için rahats›zl›klar›n›
sessizce uzun süre izlemektedirler.
Tecrit duvarlar›n›n arkas›nda
beklemekten baﬂka çareniz yoktur.
Bunu ö¤renirsiniz. Ama dilekçe
yazma hakk›n›z vard›r. O da bol bol
dilekçe yazd›, baﬂvurular yapt›. Sonuç sessizlikti. ‹ﬂte bu sessizlik tecritti. Bedeni bu hastal›¤a yenilebilirdi. Ve e¤er öyle olsayd› ne bizim
ne de kendisinin bundan haberi olmayacakt›.
ﬁimdi tedavi olanaklar›ndan faydalanabiliyor Ümit ‹lter. Bunun için
aylarca beklemesi gerekti. Avukatlar› vard›. Edebiyat ve tiyatro çevrelerinde tan›nm›ﬂt›. Çeﬂitli kurumlar
ve meslek birlikleri harekete geçti.
Suç duyurular› ﬂikâyetler ve sesini
duyurma olanaklar› vard›. Buna
karﬂ›n ölüm riski atlatarak bir tüberküloz atlatarak kavuﬂabildi teﬂhis ve
tedavi olana¤›na. Bugün ise duvarlar›n arkas›nda, sesini duyurma olanaklar›ndan yoksun, sahipsiz ve
belki derdini anlatmak için okuma
yazma dahi bilmeyen ne çok hasta
tutuklu ve hükümlünün oldu¤unu düﬂünüyor. Ve onlar›n da tecriti
aﬂan sesi olmak istiyor.
Hapishanelerde uygulanan tecrit politikas›na son
verin!

Say›: 213

Yürüyüﬂ
28 Mart
2010
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Halk düﬂman› general, kendi düzenini
nas›l da iyi tan›yor!

Say›: 213

Yürüyüﬂ
28 Mart
2010

Emekli Orgeneral Çetin Do¤an,
tutukland›ktan sonra bas›na 16 sayfal›k bir mektup yazd›.
Herﬂeyden ﬂikayet ediyor Do¤an. Tutuklanma sürecinde yarg›ya
’siyasi bask›’ uyguland›¤›n› söylüyor. “Ba¤›ms›z yarg›” sözlerinin içi
boﬂ oldu¤unu gösteriyor.
“Balyoz iddianamesinin” de kan›ts›z, delilsiz, “ k o p y a l a y a p › ﬂ t › r ”
yöntemiyle haz›rlad›¤›n› söylüyor.
“Yarg›s›z infaz”dan da ﬂikayetçi emekli general.
Son olarak da uzun uzun TECR‹T’ten ﬂikayet ediyor.
General hepsinde hakl› asl›nda.
O kendi sistemlerini iyi tan›yor.
Evet, bu düzenin yarg›s› böyle çal›ﬂ›r. Hep böyle çal›ﬂm›ﬂt›r. Polisi
böyledir, hapishaneleri böyledir.
Mektubunda 3 haftad›r tutuklu
oldu¤unu söyleyen Do¤an, "Ya k a lama, gözalt› ve tutuk lan ma sü re cinde onur k›r›c›, hazmedilmesi
zor” uygulamalara maruz kald›¤›n›
anlat›yor.
‹ S TANBUL

Tutuklu oldu¤u Silivri Hapishanesi koﬂullar›n› da ﬂöyle anlat›yor:
“ g ör e v l i pe r s one l i n gö st e r d i ¤i ‘ i y i
niyete’ ra¤men bir ceza niteli¤i”
taﬂ›d›¤›n› söylüyor. Ve ekliyor:
“ﬁayet burada iseniz, sizin ’ﬂüphe li’, ’san›k’ veya ’hükümlü’ olman›z
fark etmiyor. ‹lgili Tüzük gere¤in c e ce za evi iç er i si nde t ut uklu ve hü kümlülerin tabii oldu¤u bütün k› s›tlamalar ayn›.
H e r g ü n ü z e r i n i z a r a n › y o r,
ayakkab›n›z ç›kart›l›yor..”
Kuﬂkusuz Çetin Do¤an’›n söylediklerinin eksi¤i var, fazlas› yoktur.
Tecritin kendisi zaten bir iﬂkencedir.
Fakat personelin ‘“iyi niyeti” ne
ra¤men Çetin Do¤an henüz üç haftal›k tutuklu iken hapishanelerin uygulamalar›yla tan›ﬂm›ﬂ. Ya devrimciler?
Onlar için “görevli personelin
gösterdi¤i ‘iyi niyet’ de yoktur. Bizzat iﬂkenceyi yapan o personeldir.
“Kötü muamele” de¤il iﬂkenceyle
katlediliyor hapishanede devrimcikadar yürüyüﬂ yap›ld›. Galatasaray Lisesi önünde yap›lan aç›klamada; Kand›ra 1
Nolu F Tipi hapishanesinde
bulunan hasta tutsaklardan
biri olan Ufuk Keskin’in
1994 y›l›ndan bu yana a¤›r
T‹P1 diyabet/ﬂeker hastas›
oldu¤u söylendi. Keskin’in
F Tipi hapishanelerde defalarca ölüm ile yaﬂam aras›ndaki çizgide sallan›p
durdu¤u belirtilen eylemde, Ufuk Keskin kendinin r›zas› d›ﬂ›nda, ailesine çok
uzakta bulunan K›r›kkale F Tipi
Hapishanesi’ne sevk edildi¤i söylendi.
Ankara’da 26 Mart günü Yüksel
Caddesi’nde hasta tutsaklar için
eylem yap›ld›. Üzerlerinde hasta
tutsaklar›n ismi yazan temsili
kefenlerin giyildi¤i eylemde;
“Hasta Tutsaklara Özgürlük,

‘Hasta Tutsaklara Yeni Uygulamalar:
Sürgün Sevkler’
Tutsakl›k koﬂullar›nda a¤›r rahats›zl›klar geçiren hasta tutsaklar,
bu seferde sürgün sevklere maruz
kal›yorlar.
Hasta tutsaklar›n serbest b›rak›lmas› için ‹stanbul Taksim Tramvay
Dura¤›’nda eylem yap›ld›. 26 Mart
günü yap›lan eylemde “Hasta Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n” pankartlar aç›larak Galatasaray Lisesi’ne
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ler. Engin Çeber’e iﬂkence yapanlar›n içinde ordu
mensuplar›, jandarmalar
da vard›. Ve tüm hapishane giriﬂlerinde devrimci- Partiyi
lere ilk iﬂkenceyi jandar- Selaml›yor
malar yapmaktad›r.
Kopyala yap›ﬂt›rla haz›rlanan
kan›ts›z delilsiz iddianameleri de
çok iyi bilir devrimciler. Yüzlercesi
öyle yarg›lanm›ﬂ ve o delilsiz, hukuksuz iddianamelerle onlarca y›ll›k hapis cezalar›na çarpt›r›lm›ﬂlard›r. 1 Nisan 2004’te kopyala yap›ﬂt›r yöntemiyle düzenledi¤i iddianamelerle 100’ün üzerinde devrimciyi
y›llarca hapishanelerde yat›rd›.
Çetin Do¤an feryad›na devam
ediyor. D›ﬂardakilerine “ b i r g ü n
adalet size de laz›m olabilir” diyor.
Bu düzenin ordular›n› kumanda etmiﬂ komutan, düzenin “adaletsizili ¤inden” bahsediyor.
Do¤an’›n ﬂikayet etti¤i bu düzen, halk› ve devrimcileri, y›ld›rmak için kurulmuﬂtur. Ve Do¤an da
bunu gayet iyi bilir. ﬁimdi ﬂikayeti,
o mekanizman›n kendisine karﬂ› da
kullan›lmas›na karﬂ›d›r.
Tecrite Son, Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdurun, Ümit ‹lter’e
Özgürlük, Erol Zavar’a Özgürlük”
sloganlar› at›ld›.
“Tutsaklar›n yaﬂam›n›n kesintisiz bir iﬂkenceye çeviren tecrit
koﬂullar›nda hastalanmamak da
imkans›z, tedavi olmak da
imkans›z” denilen eylemde; tutsaklar›n yaﬂad›klar›n›n hapishanelerde
tutsaklar›n tedavi hakk›n›n gaspedilmesine karﬂ› mücadeleyi zorunlu
k›ld›¤› söylendi.
Eylemde son olarak AKP’nin
yasad›ﬂ› davrand›¤› belirtilerek;
“Hasta tutsaklara özgürlük istiyoruz. Onlar› tecrit hücrelerinden
alana kadar da mücadelemize
devam edece¤iz” denildi.
ANKARA

Devrimci ‹ﬂçi
Hareketi

"Ölmek Var Dönmek Yok
Kararl›l›¤›yla Kazanaca¤›z!

Tekel iﬂçileri
Ankara’n›n göbe¤inde kurduklar› çad›rlarda baﬂlatt›klar›
oturma eylemlerini, 19 Ocak günü yani direniﬂin 36.
gününde 3 günlük açl›k grevine çevirdi. 3 günlük açl›k grevi AKP iktidar›na tekel iﬂçilerinin talepleri konusunda ad›m at›lmas› için tan›nan bir süre olarak
duyuruldu. Herhangi bir geliﬂme olmad›¤›nda ise açl›k grevinin süresiz açl›k grevi ve ölüm orucuna dönüﬂebilece¤i belirtildi. 3000 Tekel iﬂçisinin açl›k grevine gönüllü oldu¤unu aç›klayan Tek G›da ‹ﬂ Sendikas›, ilk grup olarak 120 iﬂçinin açl›k grevine baﬂlad›¤›n› duyurdu.
Bu geliﬂmeler karﬂ›s›nda AKP iktidar› da direniﬂi
bitirmek için çeﬂitli manevralar yapmaya baﬂlad›.
Baﬂbakan Yard›mc›s› Bülent Ar›nç’›n 4-C’li çal›ﬂma süresinin uzat›ld›¤›n› aç›klamas› ve Türk-‹ﬂ yönetiminin
de bu geliﬂmeyi "iyi niyet” gösterisi olarak de¤erlendirmesi sonucu 21 Ocak’ta açl›k grevine ara verildi.
Tekel iﬂçilerinin çad›r direniﬂi ve açl›k grevi, tüm
gözlerin direniﬂe çevrilmesine neden olmuﬂtu. Y›llarca tutsaklar›n kulland›¤› açl›k grevi ve ölüm orucu silah› emekçilerin elindeydi iﬂte.
Burada k›saca da olsa belirtmek gerekir ki; bu silah› devrimci tutsaklar kullan›rken de, o direniﬂlerin
uza¤›nda olan reformist ve oportünist gruplar, çad›rlarda da iﬂçilere açl›k grevi eyleminin do¤ru olmad›¤› propagandas› yapt›lar. "Yap›labilecek bir çok
ﬂey var” diyorlard› ama, ne o önerilerini somutluyor, ne de iﬂçilerin iradesine sayg› duyuyorlard›. Açl›k grevlerine, ölüm oruçlar›na karﬂ› ç›k›ﬂlar›n›n tek
nedeni, grupçu kayg› ve ç›karlar›yd›.
Açl›¤a, ölüme yatan iﬂçi, "ölmek var dönmek
yok” diyordu. Ama reformizmin kitab›nda da, prati¤inde de böyle bir anlay›ﬂ yoktu. Onlar tarihleri boyunca ölmenin gerekti¤i yerde, hep direniﬂlerin d›ﬂ›nda kalmay› ye¤lemiﬂlerdi. ﬁimdi ne diyeceklerdi
tekel iﬂçisine... Bu mücadele biçiminde diyecekleri
bir ﬂey olmad›¤› içindir ki, adeta moral bozucu bir
havada açl›k grevi ve ölüm orucuna karﬂ› propaganda yap›yorlard›..

ﬁehitlerimizi
An›yoruz

1 Nisan’a da Bu Kararl›l›k Taﬂ›nmal›d›r!

Halk Cephesi’nden
Tariﬂ ‹ﬂçileri’ne Destek
‹zmir Halk Cephesi 20 Mart günü Tariﬂ iﬂçilerinin
baﬂlatt›klar› oturma eylemine destek ziyaretinde bulundular. Genel Müdürlü¤ün önüne “Tekel Tariﬂ Her yer
Direniﬂ, ‹ﬂçiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z, Tariﬂ ‹ﬂçisi Yal-

Emekçiler, mücadelelerinde kullanacaklar› araçlar› belirlerken kendi güçleri, imkanlar› ve o eylemlerin yarataca¤› sonuçlar üzerinden hareket ederler.
Biçimler farkl› da olsa, her mücadelede öncelikli olarak inanç ve kararl›l›k olmal›d›r. Eylemlerin sonuç
almas› böyle mümkün olur. Tekel iﬂçilerinin açl›k
grevi ya da ölüm orucu yapma kararl›l›klar›, direniﬂlerinin baﬂ›ndan beri att›klar› "Ölmek Var Dönmek
Yok" sloganlar›n›n somut bir ifadesidir.
Tekel direniﬂine öncülük etmeye soyunan reformizm ve oportünizm, Tekel iﬂçileriyle birlikte “ölmek var dönmek yok” slogan›n› at›yordu, fakat bunun bir karﬂ›l›¤› var m›d›r? Yok! 1984, 1996 ve 20002007 ölüm orucu süreçlerinde reformizmin, oportünizmin sergiledi¤i pratik ortadad›r. Ve bu anlamda
dedikleriyle pratikleri hiç de uyuﬂmamaktad›r.
Bugün bir çok direniﬂte açl›k grevi, ölüm orucu
gibi yöntemleri kullanan iﬂçiler, emekçiler "düne
kadar ben de bu eylem biçimini tasvip etmiyordum
ama bugün anlad›m" diyebiliyorlar. Acaba bugün
reformizm de ayn› ﬂeyi söyleyebilir mi? Bunda yarat›lan de¤erlerin, ödenen bedellerin pay› büyüktür.
4-C iﬂçiler için ölüm demektir. Tekel iﬂçisi bunu
geç de olsa anlam›ﬂt›r. Ve direniﬂleri ile anlatmaktad›rlar. Tekel direniﬂi, iﬂçi s›n›f›na moral olmuﬂtur.
Maddi kazan›m›n›n ne olaca¤›n› direniﬂin kararl›l›¤›
belirleyecektir elbette ama s›n›f olgusunu hat›rlatmas›, oligarﬂinin sald›r›lar›n› cevaps›z b›rakmamas›
yan›yla bugünden kazan›mlara sahiptir zaten.
"Ölmek var dönmek yok” kararl›l›¤› olmal›d›r her
direniﬂte. Direniﬂin nas›l geliﬂece¤i, hangi araç ve
yöntemlerin kullan›laca¤› koﬂullara göre farkl›l›klar
gösterebilir ancak herﬂeyden önce bu slogan›n
muhtevas›ndaki kararl›l›¤a sahip olunmazsa kazanmak mümkün de¤ildir.
Tekel iﬂçileri ve dayan›ﬂma içindeki tüm iﬂçiler, 1
Nisan’a da “Ölmek var dönmek yok” kararl›l›¤›n› taﬂ›mal›d›rlar.

Say›:213
213
Say›:

Yürüyüﬂ
Yürüyüﬂ
28Mart
Mart
28
2010
2010

n›z De¤ildir” sloganlar› atarak gelen Halk Cepheliler’i
Tariﬂ iﬂçileri sloganlarla ile
karﬂ›lad›lar. Halk Cephesi
ad›na konuﬂma yapan Selda
Bulut; Tariﬂ iﬂçilerinin direniﬂlerini desteklediklerini
söyleyerek, “Mücadeleleri
mücadelemizdir” dedi.
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Tekel ‹ﬂçileri Eylemlerine
Devam Ediyor
lerin ve DKÖ'lerin düzenledi¤i
newroza kat›lan iﬂçiler haz›rlad›klar› dövizlerle özlük haklar›n› istediler. Newroz platformunda tekel iﬂçileri ad›na konuﬂan Halil Açar "Biz Tekel ﬁehidi Hamdullah Uysal Direniﬂ
Çad›r› ‹ﬂçileri olarak günümüz
Dehaklar›na karﬂ› onur mücadelesi veriyoruz. Tüm duyarl›
halk›m›z› direniﬂ çad›r›na deste¤e bekliyoruz" dedi.

Say›:
Say›:213
213

Yürüyüﬂ
Yürüyüﬂ
28
28Mart
Mart
2010
2010

Malatya'da Tekel iﬂçileri eylemlerine devam ediyor. ‹ﬂçiler, ‹stanbul Sar›gazi Mehmetçik Lisesi'nden
at›lan 24 ö¤renciye destek için eylem yapt›. 19 Mart tarihinde Tekel
iﬂçilerinin yapt›¤› aç›klamada karar›n iptal edilmesi istendi.
Akﬂam ise özlük haklar›n› gasp
eden 4-C kölelik yasas›na karﬂ› eylem yapan iﬂçiler, Soykan Park›'na
kadar meﬂaleli yürüyüﬂ yapt›lar. Yap›lan eylemde aç›klamay› Fatma
Beydüz okudu. Tekel'in zarar etti¤i
için de¤il emperyalist tekellerin iste¤iyle özelleﬂti¤ini söyleyen Beydüz, 4- C'yi kabul etmeyeceklerini
ve bu yasan›n kölelik oldu¤unu belirtti.

Tekel ‹ﬂçileri
Newroz'a K at›ld›
ﬁeker stad›nda baz› siyasi parti-

Adana’dan
Ö¤rencilere Destek
Adana'da Tekg›da-‹ﬂ Sendikas›
okuldan tastiknamesi verilen 24 liseli ö¤renciye destek amac› ile 19
Mart günü Tekg›da-‹ﬂ Sendikas›
önünden ‹nönü Park›’na yürüyüﬂ
yapt›. 70 kiﬂinin kat›ld›¤› eylemde
tekel direniﬂini destekleyen sloganlar› at›ld›.
Tek G›da-‹ﬂ sendikas› sözcüsünün okudu¤u aç›klamada Tekel iﬂçilerine destek olduklar› gerekçesi ile
24 liselinin at›lmas›n› k›nad›klar›n›
belirtti ve bu karar›n iptali istendi.

Tekel ‹ﬂçileri
‹mza Masas› Açt›
Ankara’daki direniﬂ çad›rlar›n›n
kald›r›lmas›ndan sonra yaﬂad›klar›
illere dönen Tekel iﬂçileri, eylemlerini çeﬂitli biçimlerde sürdürüyor.
‹zmir’de de her gün Konak YKM

Çemen Tekstil Fabrikas›
‹ﬂçilerine Polis Sald›r›s›
Gaziantep’te grevde olan Çemen Tekstil Fabrikas›
‹ﬂçileri’ne ve iﬂçi ailelerine polis sald›rd›.
23 Mart günü grev k›r›c› iﬂçilerin servislerle fabrikaya geliﬂi s›ras›nda, grevde olan iﬂçiler buna tepki
göstererek fabrikaya girmek istediler. Bunun üzerine
polis aralar›nda çocuklar›n da bulundu¤u iﬂçilere azg›nca sald›rd›. Tazyikli su s›k›lan ve biber gaz›n›n kul-
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önünde imza masas›
açan, Tekg›da-iﬂ sendikas›na üye iﬂçiler burada
bildiri da¤›tarak 4- C denilen kölelik yasas› hakk›nda insanlar› bilgilendirip, direniﬂlerine destek
için imza topluyorlar.

Partiyi
Selaml›yor

Aynur Çamalan Yaln›z
De¤ildir
Ankara Direniﬂteki ‹ﬂçi-Emekçilerle Dayan›ﬂma Platformu, Tekel
iﬂçileri için Dayan›ﬂma Grevi'ne kat›ld›¤› için iﬂten Aynur Çamalan için
yürüyüﬂ yapt›.
Aynur Çamalan, Tekel iﬂçileri
için yap›lan Dayan›ﬂma Grevi'ne
kat›ld›¤› gerekçesiyle TÜB‹TAK taraf›ndan iﬂ sözleﬂmesi tek tarafl› fes
edilmiﬂti. Bunun üzerine 8 Mart
Emekçi Kad›nlar gününde duyurusunu yapt›¤› TÜB‹TAK binas›
önünde oturma eylemine baﬂlam›ﬂt›. 18. gününe gelen eylemde, Ankara Direniﬂteki ‹ﬂçi-Emekçilerle Dayan›ﬂma Platformu Aynur Çamalan'› yaln›z b›rakmad›.
25 Mart günü Yüksel Caddesi’nde toplanan platform üyeleri,
"Tekel'den TÜB‹TAK Direnen ‹ﬂçiler Kazanacak, Ankara Direniﬂteki
‹ﬂçi-Emekçilerle Dayan›ﬂma Platformu" "Tekel ‹ﬂçisi Yaln›z De¤ildir!", "Her Yer Tekel, Her Yer Direniﬂ!" sloganlar›yla TÜB‹TAK’a kadar yürüdü. TÜB‹TAK önünde yap›lan aç›klamada bu sald›r›lar›n direniﬂten duyulan rahats›zl›¤›n oldu¤u söylendi. Halk Cephesi’nin de
destek verdi¤i eyleme 45 kiﬂi kat›ld›.

lan›ld›¤› sald›r›da dört çocuk ve bir iﬂçi yaraland›. Sald›r›y› protesto eden iﬂçiler fabrika kap›s›nda oturma
eylemi yapt›lar.

Malatya’da S ald›r› P rotesto Edildi
Malatya'da Halk Cephesi, Partizan, ESP, DHF ve
Tekel ‹ﬂçileri AKP il binas› önünde yapt›klar› eylemle
sald›r›y› protesto ettiler. Eylemde “Biz Çemen iﬂçilerinin yan›nday›z, hakl› mücadelelerini destekliyoruz”
denildi. Eyleme 60 kiﬂi kat›ld›.

ﬁehitlerimizi
An›yoruz

gazi mahallesi

‘Newroz ‹syand›r ‹syan› Büyütelim!’
21 Mart günü ‹stanbul Gazi Mahallesi’nde Halk Cepheliler yürüyüﬂ
düzenleyerek Newroz’u kutlay›p,
Newroz’da ﬂehit düﬂen Cengiz Soydaﬂ’› and›lar.
Gazi Cemevi önünde oluﬂturulan
kortejin önünde Cengiz Soydaﬂ’›n
resmi taﬂ›nd›. ‘Newroz Emperyalizme Karﬂ› ‹syan Ça¤r›s›d›r’ pankart›yla Muharrem Karademir tepesine kadar yap›lan yürüyüﬂün ard›ndan burada ateﬂler yak›larak programa baﬂland›. Vedat Baran ve Kibar
Aslan’›n türküleri eﬂli¤inde halay çekilen programda, yak›lan Newroz
ateﬂleri üzerinden atland›. 1000 kiﬂinin kat›ld›¤› anmada son olarak sahneye Grup Yorum ç›kt›. ‘Çok eski tarihlerden bugüne Anadolu halklar›
Newroz’u bir direniﬂ günü olarak
kutluyor. Devletin baﬂ›ndakilerin
yapt›¤› kutlamalara benzemiyor bu
kutlamalar’ diyen Grup Yorum üyeleri 30 Mart’›n y›ldönümünde K›z›ldere’ye, Mahirler’in katledildi¤i
evin önüne gidilece¤ini duyurdular.
K ü çük a rm u tl u : ‹stanbul’da 21
Mart günü Küçükarmutlu’da da
Newroz ateﬂi yak›ld›. Bu seneki ateﬂ
Güler Zere’nin evinin önünde yak›ld›. Newroz kutlamas›na yaklaﬂ›k
100 kiﬂi kat›ld›.
1 May›s: ‹stanbul'da 21 Mart gü-

küçükarmutlu

nü Anadolu Haklar ve Özgürlükler
Derne¤i önünde Newroz ateﬂi yak›ld›. Ateﬂ baﬂ›nda halaylar çekilirken;
“Cengiz Soydaﬂ Ölümsüzdür!”,
“Newroz ‹syand›r ‹syan› Büyütelim!” sloganlar› at›ld›.
B u r s a : 21 Mart günü, Teleferik’in
Akça¤layan Mahallesi’nde, Newroz
kutlamas› yap›ld›. Eylemde; “Newroz; Emperyalizme Karﬂ› Halklar›n
‹syan Ça¤r›s›d›r!” pankart›n›n aç›ld›¤› eylemde; “Newroz , baﬂe¤memenin, teslim olmaman›n, zalime
karﬂ› isyan›n ad›d›r. ﬁimdi isyan›
büyütmenin, Dehaklar’a karﬂ› Kawalarca direnmenin zaman›d›r” denildi. Daha sonra davul zurna eﬂli¤inde halaylar çekildi, çocuklar
Newroz ateﬂinin üzerinden atlad›lar.
Kocaeli: 21 Mart günü Ö¤retmenler Mahallesi'nde Halk Cephesi
taraf›ndan Newroz kutlamas› yap›ld›. Newroz kutlamas›n›n yap›ld›¤›
alana "Newroz, Emperyalizme Karﬂ› Halklar›n ‹syan Ça¤r›s›d›r" yazan
imzal› pankart as›ld›. Davul-zurna
eﬂli¤inde halaylar çekilen kutlamada Newroz'un anlam› anlat›ld›.
M a l a t y a : Newroz günü Cemal
Gürsel Mahallesi'nde Halk Cepheliler, mahalle içerisinde meﬂaleli
yürüyüﬂ yaparak, halklar›n kardeﬂli¤ini ve mücadelesini vurgulayan
sloganlar att›lar. Davul zurna eﬂli¤inde halaylar çekilen eyleme 140
kiﬂi kat›ld›.
Halk Cepheliler daha sonra Paﬂaköﬂkü'ne geçerek Tekel ﬁehidi Hamdullah Uysal Direniﬂ Çad›r›nda eyleme devam ettiler. Burada iﬂçilerle
halaylar çekip türküler söylendi.
An k ar a : Newroz için Tekmezar
Park›’nda toplanan Ankaral›lar,
"Newroz ‹syand›r ‹syan› Büyütelim"

yazan ortak pankart› açarak Natoyolu'nu trafi¤e kapatt›lar. Halk Cephesi
eyleme "Newroz Halklar›n Emperyalizme Karﬂ› ‹syan Ça¤r›s›d›r" yazan pankartla kat›ld›. Yürüyüﬂ s›ras›nda "Yaﬂas›n Newroz, Yaﬂas›n
Halklar›n Kardeﬂli¤i, Cengiz Soydaﬂ
Ölümsüzdür, Mahir Hüseyin Ulaﬂ
Kurtuluﬂa Kadar Savaﬂ" sloganlar›
at›ld›. Tuzluçay›r Meydan›’nda yak›lan ateﬂle devam eden program, söylenen türküler ve çekilen halaylar›n
ard›ndan sona erdi. Tekrar kortejlerle
mahalleye dönülen eyleme 190 kiﬂi
kat›ld›.
E l a z›¤: Elaz›¤ Halk Cephesi
Newroz günü meﬂaleli yürüyüﬂ
yapt›lar. Newroz Emperyalizme
Karﬂ› Halklar›n ‹syan Ça¤r›s›d›r
pankart› ve Cengiz Soydaﬂ’›n resminin taﬂ›nd›¤› yürüyüﬂün ard›ndan
halaylarla Newroz kutland›.
Dersim: 21 mart günü Sanat Soka¤›’nda toplanan Halk Cephesi
‘Newroz Emperyalizme Karﬂ›
Halklar›n ‹syan Ça¤r›s›d›r’ yaz›l›
pankart ve flamalarla yürüyüﬂe baﬂlad›. Yürüyüﬂ s›ras›nda s›k s›k ‘Bîji
Newroz, Newroz Piroz Be, Yaﬂas›n
Halkar›n Kardeﬂli¤i, Newroz ‹syand›r, B›ji B›ratiya Gelan’ ve umudun
sloganlar› at›ld›. Mitingin yap›ld›¤›
k›ﬂla meydan›nda 2000 kiﬂi ile birlikte davul zurna eﬂli¤nde halaylar
çekildi. Mitingde Halk Cephesi ad›na konuﬂan Umut Ayata Dersim’de
yap›lmak istenen barajlara vurgu
yaparak; ‘Munzurun önüne çekilen
duvarlar için Naz›m Hikmet’in dedi¤i gibi o duvar, o duvar›n›z v›z gelir bize v›z’ dedi.
‹zm i r : 21 Mart günü bir Newroz
ateﬂi de Yamanlar`da yak›ld›. ‹zmir
polisinin yapt›¤› y›¤›na¤a ve belediyenin Newroz ateﬂi yak›lmamas›
için bir hafta önceden tüm araba
lastiklerini toplamas›na ra¤men
Halk Cepheliler muhtarl›k önünde
toplanarak Newroz'u kutlad›lar.
"Newroz, Halklar›n Emperyalizme
Karﬂ› ‹syan Ça¤r›s›d›r” pankart›n›n
aç›ld›¤› eylemde " Newroz emperyalistlere ve iﬂbirlikçi iktidarlar›na
karﬂ› baﬂkald›r› günüdür" denildi.
Yak›lan ateﬂin üzerinden atlan›lmas› ve türküler eﬂli¤inde çekilen halaylarla eylem son buldu.

Say›: 213

Yürüyüﬂ
28 Mart
2010
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Halepçe Katliam›
Protesto Edildi

Dersim’de Keyfi
Gözalt›

Mersin’de Cephe
Yaz›lamalar›

16 Mart günü Adana ‹nönü
Park›’nda Halk Cepheliler'in de
aras›nda bulundu¤u demokratik
kitle örgütleri Halepçe katliam›n›n y›l dönümü nedeni ile eylem
yapt›lar.
120 kiﬂinin kat›ld›¤› eylemde
"Halepçe Katliam›n› Unutmad›k!
Em Komkijiye Halepçe Ye Tu
Car Ji Birnakin!" pankart› aç›ld›.
"Yaﬂas›n Halklar›n Kardeﬂli¤i,
Halepçe Katliam›n›n Hesab›n›
Soraca¤›z" slogan› at›ld›.
Eylemin ard›ndan Halepçe
Katliam›’n›n anlat›ld›¤› sinevizayon gösterimi yap›ld›.

Devrimci demokrat ve muhalif kesimlere sald›ran AKP polisi,
sald›r›lar›na bir yenisini daha ekledi. Sokak ortas›nda keyfi ve
hukuksuzca insanlar›n önünü
keserek kimlik kontrolü yap›p
üst aramas› dayatan AKP polisi
bu sefer de Dersim Özgürlükler
Derne¤i çal›ﬂan› olan Mehmet
Türker ve Gençlik Federasyonu
çal›ﬂan› olan Erman Çepni’yi
polise mukavamet gerekçesiyle
zorla sokak ortas›nda yerlerde
sürükleyerek gözalt›na ald›. Erman Çepni ayn› akﬂam karakoldan b›rak›l›rken, Mehmet Türker
ise bir gün sonra savcl›ktan serbest b›rak›ld›.

Mersin'de 10 Mart günü Cepheliler taraf›ndan yaz›lamalar yap›ld›. Cepheliler
cadde ve sokaklarda yapt›klar› yaz›lamalarda Güneykent'de 28, Halkkent'de 7 toplam 35 yere umudun ad›n› nakﬂettiler.

Habipler Cemevi’ne
Belediye Tehditi
Say›: 213

Yürüyüﬂ
28 Mart
2010

18 Mart’ta AKP’li ‹stanbul
Sultangazi Belediye Baﬂkan›
Cahit Altunay cemevi önündeki
konteyneri bahane ederek y›k›m
tehdidinde bulundu.
Bu tehdit üzerine Koçgiri
Platformu 21 Mart günü
yay›nlad›¤› aç›klamayla halk›,
cemevini sahiplenmeye ça¤›rd›.

Yürüyüﬂ Sat›ﬂlar›
Sürüyor
20 Mart ‹stanbul’da Ça¤layan Taﬂoca¤› Caddesi’nde bir
araya gelen Halk Cepheliler, polis taraf›ndan s›rt›ndan vurularak
felç b›rak›lan Ferhat Gerçek ve
hapishanede ve karakolda gördü¤ü iﬂkencelerde katledilen Engin
Çeber için adalet istediler. Eylem sonras›nda yürüyüﬂ dergisi
da¤›t›m›na baﬂlayan Halk Cepheliler 80 dergiyi halka ulaﬂt›rd›lar.
‹zmir’de, Mersin’de, Antakya’da ve Bursa’da geçti¤imiz
hafta boyunca yap›lan dergi sat›ﬂlar›nda da yüzlerce dergi halka
ulaﬂt›r›ld›.
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Yozlaﬂma Kampanyas›na
Polisin Tahammülsüzlü¤ü
1 May›s Mahallesi’nde yozlaﬂmaya
karﬂ› sürdürülen kampanya devam ediyor.
‹stanbul 1 May›s Mahallesi 3001.
Cadde üzerinde yozlaﬂma karﬂ›t› afiﬂler
as›ld›. Kampanyaya tahamülsüzlü¤ünü
afiﬂleri y›rtarak gösteren polise cevap yine sökülen yerlere daha fazla yozlaﬂma
afiﬂi yap›larak verildi.

Samsun’da Tutsaklarlarla Dayan›ﬂma Yeme¤i
Karadeniz Özgürlükler Derne¤i’nde 21 Mart günü, Grup Yorum
konseri düzenledikleri için tutuklanan 5 dernek üyesiyle dayan›ﬂma
yeme¤i yap›ld›. Yeme¤in ard›ndan
dernek üyeleri, konser nedeniyle tutuklanan arkadaﬂlar›n›n 11 ayd›r yaﬂad›¤› hukuksuzlu¤u teﬂhir eden bir

konuﬂma yapt›lar. Konuﬂman›n ard›ndan tutsaklardan Günay Özarslan’›n yaﬂad›klar› hukuksuzlu¤u anlatmak için Sincan Hapishanesinden
yollad›¤› mektup okundu. Halaylar›n çekilip horonlar›n tepildi¤i günde içerideki tutsaklara mektup yaz›ld›.
yeni yerinde yeni ad›yla bir
aç›l›ﬂ etkinli¤i yapt›.Etkinlik
öncesi 3001. Cadde üzeri Dikmen Kuruyemiﬂ soka¤›na
stand kuruldu. Gün içerisinde aç›l›ﬂ
saatine kadar 1 May›s halk› ses cihaz›yla programa davet edildi.
“Derne¤imiz, gençlerimizin, ailelerimizin kültürel ihtiyaçlar›n›, dayan›ﬂmalar›n›, birlikteliklerini giderecek ve büyütecektir.” denilen program söylenen türküler ve çekilen halaylarla son buldu.

Ataﬂehir Anadolu Haklar Ve
Özgürlükler Derne¤i Aç›ld›
‹stanbul’da 1 May›s Mahallesi’nde Ataﬂehir Anadolu Haklar ve
Özgürlükler Derne¤i aç›ld›.
20 Mart günü aç›l›ﬂ›n duyuruldu¤u bir program yap›ld›. Program öncesinden mahallede bir stand aç›larak
programa ça¤r› yap›ld›.
Ataﬂehir Anadolu Haklar ve Özgürlükler Derne¤i 20 Mart 2010’da

Bir Kez Daha
“Elin Alt›”ndayd›k!
Ankara’da TAYAD'l› Aileler, 20
Mart günü Abdi ‹pekçi Park›’nda
yapt›klar› programla, Elin Alt› kitab›n›n tan›t›m›n› yapt›lar. “Evlatlar›m›z Onurumuzdur, Onurumuz ‹çin
1231 Gün Direndik” yazan pankar-

t›n as›ld›¤› programda aç›lan bir masa ile kitab›n tan›t›m› yap›ld›. ‹lk
sözü alan TAYAD'l› Mehmet Güvel
direniﬂin nas›l baﬂlad›¤›n› anlatt› ve
bas›n aç›klamas›n› okudu. Tecrite
Karﬂ› sanatç›lar›n ve çeﬂitli sendikalardan temsilcilerin kat›ld›¤› program›n ard›ndan masa akﬂama kadar
aç›k kald›.

Avrupa’da
ki hasta tutsaklar için özgürlük is-tendi. Belçika'n›n baﬂkenti Brük-sel'de bulununan Türk konsoloslu-¤u'nun soka¤›n›n baﬂ›nda yap›lan
eylem esnas›nda konsolosluk tara-f›ndan polisten koruma istendi ve
sokak baﬂlar› bariyerlerle kapat›ld›.
Özgürlük Komitesi çal›sanlar› hasta
tutsaklar serbest b›rak›l›ncaya kadar
eylemlerinin devam edece¤ini du-yurdular.

MUN‹H

Tüm Siyasi Tutsaklara
Özgürlük
18 Mart Dünya Siyasi Tutsaklar
Günü nedeniyle Avrupa’n›n çeﬂitli
ﬂehirlerinde eylemler ve programlar
yap›ld›.
Al m a n y a : Tayad Komite ve çe-ﬂitli kitle örgütleri taraf›ndan Al-manya Hamburg’da 18 Mart Dünya
Siyasi Tutsaklar Günü nedeniyle bir
program yap›ld›. 19 Mart günü ya-p›lan programda; Almanya’daki
devrimci tutsaklardan Faruk Ereren,
Cengiz Oban, Ahmet ‹stanbullu,
Nurhan Erdem, Ahmet Düzgün
Yüksel ve Devrim Güler’in durum-lar› ve süren davalar› hakk›nda bilgi

Basel: Faruk Ereren'e
Özgürlük
2007 Y›l›ndan beri Almanya'da
a¤›r tecrit koﬂullar›nda tutuklu bulunan ve Türkiye’ye iade edilmek
istenen Faruk Ereren için Halk
Cepheli'ler Basel'de 20 Mart Claraplatz da bir stand açt›.
"Faruk Ereren’e Özgürlük" yazan pankart›n as›ld›¤› standda,
Uluslararas› TAYAD'la Dayan›ﬂma
komitesi imzal›, Almanca bildirlerden 200 adet da¤›t›ld›.

‹ ngilter e: Dünya Siyasi Tutsaklar
Günü olan 18 Mart'da, ‹ngiltere'nin
baﬂkenti Londra'da da eylem yap›ld›.
Halk Cepheliler ilk olarak Türkiye
Elçili¤i, ard›ndan Alman Elçili¤i
önünde ‹ngilizce ve Türkçe olarak
"Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur.
Ne istiyoruz? Adalet, Yaﬂas›n Halk›n
Adaleti, Faruk Ereren'e Özgürlük,
Nurhan, Erdem, Cengiz Oban, Ah-met ‹stanbullu'ya Özgürlük" slogan-lar› at›rak bildiri da¤›tt›lar.

verildi. Tutsaklar›n mektuplar›ndan
bölümlerin okundu¤u toplant›da,
yaﬂad›klar› tecrit ve hukuksuzlukla-ra dikkat çekildi.
18 Mart Dünya Siyasi Tut-saklar Gününde Almanya'n›n
Münih ﬂehri SDAJ (Sosyalist Hamburg’un kap›lar›n›n dünyaya ve yaAlman ‹ﬂçi Gençli¤i) Münih banc›lara aç›k oldu¤unun söyleyen Eyalet
örgütlenmesi taraf›ndan "Poli-- ‹çiﬂleri Bakan› Ahlhaus, “Kim bu ülkenin
tik Tutsaklara Özgürlük, 129a- anayasal ve demokratik düzenine, de¤er129b'ye Hayir", "Mumia'ya ler bütünlü¤üne uymazsa bu ülkeyi terÖzgürlük", "Faruk Ereren'e ketmeli” dedi.
Özgürlük" pankartlar› aç›larak
Biz Türkiyeliler bu sözlere hiç yabanc›
eylem yap›ld›.
de¤iliz.
SDAJ ,Halk Cephesi, Rote
Faﬂist zihniyet her yerde ayn›. Y›llar
Hilfe (K›z›l Yard›m), Die Linke
önce MHP’nin eski Genel Baﬂkan› kontraPartei (Sol Parti)'nin kat›l›m›y-c› faﬂist Alparslan Türkeﬂ, Kürtler için
la yap›lan eylemde; bugün dün-söylemiﬂti. “Ya sev ya tek et” diye. Sonrayan›n bir çok yerinde binlerce
ki y›llarda ayn› sözleri Tayyip Erdo¤an
insan›n ülkelerindeki sömürü-söyledi yine Kürt halk›na. Ve Erdo¤an’›n
ye, bask›ya karﬂ› geldikleri için
kendisini eleﬂtiren herkese genel tutumu
hapishanelerde bulunduklar›.
bu oluyor.
Ard›ndan Faruk Ereren için
Faﬂist Hitler’in çocuklar› da ayn› ﬂeyi
haz›rlanan bildiri okundu. Ayr›-tekrarl›yor. Ony›llard›r Emperyalistler Avca Anadolu Federasyonu'na yö-rupa’da göçmenlerin eme¤ini sömürdü
nelik bask›lar anlat›larak çal›-ﬂimdi “ya asimile olursunuz ya da terkeﬂanlar›n›n tutukluluklar› hak-din” diyor.
k›nda da bilgiler verildi.
Hay›r terk etmeyece¤iz. Eme¤imizle
Bel çi k a : 18 Mart Siyasi var›z ve eme¤imizle var olmaya devam
Tutsaklar gününde Türkiye'de-- edece¤iz.

“Ya sev ya terket!”

Say›: 213

Yürüyüﬂ
28 Mart
2010

51

‹ngiltere’de Faﬂistler
Yürüdü, Polis
Anti-Faﬂistlere
Sald›rd›
HAMBURG

Almanya'da Newroz
Kutlamalar›

Say›: 213

Anadolu Federasyonu taraf›ndan Almanya'da,
Wuppertal'da Newroz kutland›. Kutlama s›ras›nda
Newroz'un önemini, anlam›n› anlatan Türkçe ve
Kürtçe konuﬂmalar yap›ld›. ﬁiirler okunan kutlamada Newroz ateﬂi yak›larak semaha duruldu.
100 kiﬂinin kat›ld›¤› kutlamada Newroz’un
kökenini ve anlam›n› anlatan bir slayt gösterimi
yap›ld›. Kutlama müzik dinletisiyle son buldu.
Almanya’da bir Newroz ateﬂi de Hamburg'ta
yak›ld›. 21 Mart’ta Halk Cepheliler taraf›ndan
yap›lan kutlamada "Biji Newroz", "Newroz Piroz
be", "Yaﬂas›n Halklar›n Kardeﬂli¤i" sloganlar›n›n
at›ld›. Halaylar çekilip, ateﬂ üzerinden atlanan
kutlama sloganlarla bitirildi.

‹ngiliz Savunma Birli¤i (EDL)
taraf›ndan organize edilen ›rkç›,
anti-islamc› yürüyüﬂlerin bir yenisi
daha 21 Mart’ta Bolton'da yap›ld›.
Ayn› gün bu yürüyüﬂü protesto etmek amac›yla toplanan
yaklaﬂ›k 2000 anti-faﬂist ise polisin sald›r›s›na u¤rad›.
Yaklaﬂ›k 2000 anti-faﬂistler çelik bariyerler, çevik kuvvet,
polis köpekler ve atl› polisler taraf›ndan ablukaya al›n›rken
1000 kiﬂinin ise alana girmesine izin verilmedi.
Hiç bir neden göstermeden kitleye sald›ran polis insanlar› yerlerde sürükleyerek, coplayarak yaklaﬂ›k 70 kiﬂiyi göz
alt›na ald›.
Anti-faﬂistlere sald›ran polis, ›rkç› sloganlarla anti-faﬂistlere getirdikleri malzemeleri atan faﬂist EDL yanl›lar› ile
ﬂakalaﬂt›.
EDL yanl›lar›n›n 3 Nisan'da Dudley'de yapaca¤› bir di¤er
yürüyüﬂe karﬂ› yerel sendikac›lar, inanç liderleri ortak bir
aç›klama yaparak tüm Dudley halk›n›n ›rkç› EDL'e karﬂ› durmalar›n› istedi.

Yürüyüﬂ
28 Mart
2010

AVRUPA’daki B‹Z
Çocu¤uz, genciz ideallerimiz
var. Büyüyece¤iz... doktor, mühendis, hemﬂire, ö¤retmen olaca¤›z...
Kimimizin hayalinde avukat, kimimizin hayalinde büyük
bir ﬂirkette yöneticisi
olmak var...
Ya da doktor olup,
insanlara yard›m etmek, hastalar› iyileﬂtirmek mi belirliyor hayalimizi?

ac›lar›n sorumlusunun emperyalizm
oldu¤unu, emperyalizmin sömürü
ve zulmü oldu¤unu görerek emperyalizme karﬂ› savaﬂan bir devrimci,
bir devrim önderi olmak
hayallerimizi süslemelidir.

HAYALLER‹M‹Z‹, CHE G‹B‹, MAH‹R
G‹B‹, DAYI G‹B‹ B‹RER DEVR‹MC‹
OLMAK SÜSLEMEL‹D‹R

Ya da örne¤in Che gibi halklar›n
ac›lar›na son vermek mi belirliyor
hayallerimizi... Dünyadaki hastal›klara karﬂ› mücadele etmek, açl›¤›,
yoksullu¤u bitirmek, insanlara iyi
bir yaﬂam sunabilmek mi belirliyor
hayalimizi?
Bir ço¤umuzun hayallerini çok
para kazanman›n ve kendimize "iyi
bir yaﬂam" kurma düﬂüncesinin belirledi¤i bir gerçektir. Bu büyük
oranda, içinde yaﬂad›¤›m›z emperyalist ülkelerde edindi¤imiz kültü-
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rün, düﬂünce tarz›n›n, de¤erlerin bir
sonucudur. Hayallerimizi büyük
oranda "çok para kazanman›n" oluﬂturmas›, emperyalizmin, ülkemizde-

ki ve dünyadaki sorunlara bizleri yabanc›laﬂt›rmas›n›n, bizleri sadece
kendisini düﬂünen insanlar haline
getirmesinin sonucudur. Halka yabanc› olmas› gereken, bu düﬂünceyi,
kültürü, emperyalizmden al›yoruz.
Yani bize ait olmayan› al›yor, ve bize ait bir düﬂünce imiﬂ gibi sahipleniyoruz.
Hayallerimizi çok para kazanmak de¤il, iyi bir insan olmak süslemelidir. Hayallerimizi t›pk› Che gibi, dünyada halklar›n yaﬂad›¤› bütün

Che gibi, Mahir ve
Day› gibi, emperyalizme
kafa tutan, emperyalist
sistemi y›kmak için savaﬂan birer devrimci olamayaca¤›m›z› düﬂünmeyelim. " B e n
ki m , C h e g i b i , M a h i r v e D a y› g i b i
bir devrimci olmak kim" diye düﬂünmeyelim. Che'de, Mahir ve Day›'daki yüksek halk sevgisine, yoksulluk, açl›k içinde yaﬂayan dünya
halklar›na, insanlara duyduklar› engin sevgiyi, zulme, adaletsizli¤e,
emek sömürüsüne, zalimlere duyduklar› öfkeye sahip olmak için u¤raﬂal›m. Emperyalizmin bireyci,
bencil kültürünü reddetmek bizim
için iyi bir baﬂlang›ç olacakt›r.

i

d e ğ i n m el e r

n
ye

N e k adar ihracat, o
kadar hukuksuzluk!
Bir kez daha anlaﬂ›ld›. Alman emperyalizmi devrimcilere peﬂpeﬂe davalar aç›yor. Devrimcileri oligarﬂiye
teslim etmeye çal›ﬂ›yor.
Baﬂka bir rakam, bize bunun ne-

Çizgiyle

denini anlat›yor: Alman silah tekellerinin en iyi müﬂterisi Türkiye! Alman emperyalizminin silah ihracat
pay›n›n yüzde 14’ünü Türkiye oluﬂturuyor.
Bu al›ﬂveriﬂ sürdükçe, daha çok
hukuksuzluk bekleyebilirsiniz.

ﬁaﬂ›ranlara
ﬂaﬂ›r›yoruz:
“ Baﬂbakan dünkü konuﬂmas›nda
benim de aralar›nda bulun-

Aç›l›m muhabbeti...
du¤um “100 bin iﬂsiz Ermeni’yi s›n›rd›ﬂ› etmeyin” diyen köﬂe yazarlar›na verip veriﬂtirdi. Nedir bu hiddet,
nedir bu ﬂiddet. Bir eleﬂtiriye böylesine tepki verilmesine hayretler içinde
kald›m.”
Hala ﬂaﬂ›r›yorlar.
Sanki bunca anti-demokratik uygulama, bunca terör, tehdit, ﬂantaj bu
ülkede yaﬂanm›yor..
Biz de onlara ﬂaﬂ›yoruz hala nas›l
bu kadar kör oluyorlar diye...

Sat›ﬂ biçimi
Çevre ve Orman Bakan› Veysel
Ero¤lu diyor ki: “dereleri satm›yoruz, kullan›m hakk›n› sat›yoruz”.
Demagojiye bak. Derenin kendisini
nas›l satacaks›n zaten; s›rt›na vurup
götürecek mi dereyi sat›n alan?
Vatan da zaten öyle sat›lm›yor;
Kimse Anadolu’yu s›rt›na vurup
Amerika k›tas›na götürmüyor mesela!
Bu sizi VATAN SAT I C I S I olmaktan ç›kar›r m›?

Say›: 213

Yürüyüﬂ
28 Mart
2010

Psikolojik! Psikolojik!
Bugünlerde “psikolojik” tahliller
moda... Tayyip Erdo¤an’›n faﬂist, ﬂovenist, anti-demokratik politikalar›,
“Tayyip Erdo¤an’›n ruh hali” ile
aç›klanmaya çal›ﬂ›l›yor; Her ﬂey kiﬂisel, her ﬂey psikolojik; politika
yok, s›n›flar yok, ç›karlar yok, s›n›f
mücadelesi yok... “Psikolojik” tahliller o kadar uç noktaya vard› ki en
son “Türkiye’nin ruh hali” üzerine
programlar yap›l›p, Türkiye’nin genel sorunlar›na psikiyatr’lardan çözüm isteniyor..
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Nas›l B‹R Yaﬂam?
Sorunlar›m›z› nas›l çözüyoruz?

Say›: 213

Yürüyüﬂ
28 Mart
2010

Ailemizle, arkadaﬂlar›m›zla,
komﬂular›m›zla, dernekten, sendikadan dostlar›m›zla, akrabalar›m›zla çeﬂitli nedenlerle sorunlar
yaﬂ›yor, tart›ﬂ›yoruz... Bunlar›n baz›lar›n›n nedeni belki bir incir çekirde¤ini doldurmayacak kadard›r,
baz›lar› daha önemlidir.
Kimisi ekonomik nedenlerden,
yoksullu¤umuzdan kaynakl›d›r bu
sorunlar›n, kimisi, kendi yetersizliklerimizden dikkatsizliklerimizden.. veya baﬂka nedenlerden kaynakl› da olabilir.. Çok basit veya
basit olmasa bile, rahatl›kla çözülebilecek sorunlar, bazen iliﬂkileri
k›r›p döken, büyük tahribatlar yaratan tart›ﬂmalara dönüﬂebilir.
Bu tür sorunlar›n çözümünü
nas›l ele al›yoruz, ne yap›yoruz? O
sorun karﬂ›s›nda nas›l davran›yoruz?
Daha en baﬂta, bu düzen içinde
yaﬂ›yor olmaktan kaynakl›, sorunlar›m›z›n eksik olmayaca¤› düﬂüncesiyle hareket edece¤iz.
Sorunu tart›ﬂmak yerine bir kenara b›rak›p, üzerini mi kapat›yoruz? Unutmayal›m ki, sorunlar çözülmek için vard›r. Yaﬂanan herhangi bir sorunu çözmek yerine
onu bir kenara atmak bir çözüm
yöntemi de¤ildir.
Sorunlar çözülmedi¤inde birikmeye, birikme de giderek yanl›ﬂ
çözümlere yol açar. Tepkisel davranmaya kap› açar. Ya da birikti¤i
için çözümler bulmak daha da zorlaﬂ›r.

Çözümlerin ilk ﬂart›, sorunlara
do¤ru yaklaﬂmakt›r. Amaç, “ba¤c›y› dövmek de¤il, üzüm yemektir”. Amaç, sorun olan ve iliﬂkileri y›pratan nedenleri ortadan kald›rmakt›r.
K›zmadan, sinirlenmeden, iﬂi
yokuﬂa sürmeden, sorunlar› çözebilmektir. Karﬂ›laﬂt›¤›m›z sorunlarda sorunun taraf› olanlar, do¤rudan karﬂ›m›za alaca¤›m›z insanlar
de¤ildir.
O nedenle sorunlara yaklaﬂ›rken, çözmek için ele almal›y›z.
E¤itici olup, karﬂ›m›zdaki insan›
da e¤iten bir yaklaﬂ›m›m›z olmal›d›r. “Sorun çözece¤im” diyerek,
kimse ile sille tokat kavga etmemeliyiz. Sorun yaﬂad›¤›m›z insan›n ailemizden biri, bir arkadaﬂ›m›z, bir komﬂumuz oldu¤unu düﬂünerek yaklaﬂmal›y›z.
Yani o insan› da kazanacak,
iliﬂkilerimizi zedelemeyecek çözümler üretmeliyiz. Kap›y› çarp›p
ç›kmak, selam› sabah› kesmek, konuﬂmamak çözüm de¤ildir.
Düzenin iﬂsizli¤e, yoksullu¤a
itti¤i insanlar›m›z›n bir de durmaks›z›n birbiriyle didiﬂmesi, kavga etmesi, yine düzeni sevindirir.
Birli¤imizi bozacak kolayc› çözümlerden kaç›nmak, iliﬂkilerde
ilerletici olmak gerekir. Enerjimizi, zaman›m›z›, gücümüzü, biribirimizle u¤raﬂarak harcamak yerine, bizi yoksullu¤a, açl›¤a mahkum edenler için harcamal›y›z.

OKMEYDANI HALK K‹TAPLI⁄I
YEN‹DEN AÇILDI
Bir süredir çal›ﬂmalar›na ara veren
‹stanbul Okmeydan› Halk Kitapl›¤› yeniden
faaliyete geçti. 20 Mart günü Ulak filminin
gösterilmesiyle faaliyetlerine yeniden baﬂlayan Halk Kitapl›¤›, çocuklara özgü yar›ﬂmalar düzenleyerek e¤lenerek ö¤renme
perspektifini yeniden hayata geçirdi.
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Mustafa IﬁIK

Mücadelede yeni olmas›na ra¤men, kendini süratle geliﬂtirdi. Faﬂist Cuntaya karﬂ› mücadeleyi sürdüren devrimcilerdendi. Gözalt›na
al›n›p iﬂkence yap›ld›ktan sonra
2 Nisan 1981’de ‹stanbul Küçükköy’de katledildi.

1991’de Avusturya’da devrimci
hareket saflar›nda yer ald›. Salzburg ve Linz bölgelerinde faaliyet
yürüttü. 4 y›l Avusturya hapishanelerinde tutsak kald›. Kanser sonuMustafa KURAN cunda 3 Nisan 2001’de aram›zdan ayr›ld›.
1957 K›rklareli Pehlivanköy ilçesi
do¤umlu. Babaeski Demokratik
Kültür Derne¤í’nin kurucular›ndand›. Mücadeleyi ‹stanbul’da sürdürüyordu. 4 Nisan 1977’de
Kemal KARACA bir sol grup taraf›ndan pusuda
katledildi.

Hasan ATEﬁ

Esat ATMACA

Devrimci hareketin iﬂçi örgütlülü¤ü içinde yerald›. Eczac›baﬂ› ilaç
fabrikas›ndaki grevin önderlerindendi. Grev nöbeti s›ras›nda 4 Nisan 1977’de faﬂistler taraf›ndan
katledildi.

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

1982 Amasya Ayd›nca beldesi Karsan köyü do¤umlu. Lise y›llar›nda,
‹stanbul Üsküdar’da mücadeleye
kat›ld›. Amasya E¤itim Fakültesi’nde TÖDEF çal›ﬂmalar›nda yeralServet DEL‹CE d›. 6 Nisan 2005’te trafik kazas› sonucu aram›zdan ayr›ld›.

‹lhan TANRIVERD‹

Ülkemizde yaﬂanan açl›¤›n, yoksullu¤un ve adaletsizli¤in karﬂ›s›nda, her zaman devrimcilerin yan›nda saf tuttu. Rahats›zl›¤› nedeniyle, ‹stanbul Ba¤c›lar’da 4 Nisan 2009’da aram›zdan ayr›ld›.

