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Emperyalizmin
Emperyalizmin Bombalarından
Bombalarından
Özgürlük
Özgürlük Doğmaz!
Doğmaz!

Dünya Halkları!
Bombalar, Yalnız Libya’ya Değil,
Tüm Mazlum Halkların Üstüne Yağıyor
Emperyalist Haydutluğa Karşı
Direnmek Meşru ve Zorunludur!

Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz

500 Komite Kuralım!
Birleşelim Kazanalım!
Komite, kendimizi
örgütlemektir. Komite,
halkı örgütlemektir.
Komitelerimizle halka
gidelim! Halkı Bağımsız
Türkiye konserine taşıyalım...
Davetimiz, bu toprakların göreceği
en güzel halaylaradır; davetimiz,
umudu birlikte büyütmeyedir...

Önümüzde, Türkiye halklarının
özlemlerine, taleplerine tercüman
olacak iki büyük kitlesel toplantımız var:
Birincisi; “Bağımsız Türkiye”
Halk Konseri...
İkincisi: 1 Mayıs’ımız.
Her ikisine de yüz binleri toplamalıyız.
Bu görev bizimdir.
Bu görev hepimizindir.



Halk Konseri’nin yapılacağı Bakırköy Pazar
Alanı’ndan “Bağımsız Türkiye”
diye haykırdığımızda tüm dünya
duymalı... “bağımsızlığın modası
geçti” diyenlerin kulak zarlarını
patlatmalı haykırışımız...
1 Mayıs Alanı’nda “Tek Yol
Devrim” diye haykırdığımızda,
yaşasın sosyalizm diye haykırdığımızda, “sosyalizm öldü” diye zil
takıp oynayanların hepsi duymalı
ve kabuslar görmeliler..



500 Komite...
İstanbul’un yoksul
gecekondu mahallelerinde, liseler-




500 Komite kuralım...
500 komite bu büyük ve
görkemli halayın halay başıdırlar...

de, üniversitelerde, fabrikalarda,
işyerlerinde odalarda, sendikalarda... 500 Komite...
500 komite, İstanbul’un mahallelerinden alanlara doğru akan dereler gibi olmalı... Dereler büyük
Bakırköy Pazar Alanı’na doğru, 1
Mayıs Alanı’na doğru, önünde durulmaz büyük bir nehire dönüşmeli...
Her komite, gürül gürül akan bir
nehri örgütlemeyi hedeflemeli...
Durduramamalılar “halkın coşkun
akan selini”.

Tel: (0-212) 251 94 35
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Kardeşler, Arkadaşlar,
Yoldaşlar, Dostlarımız...
Kadrolar,
Taraftarlar,
Sempatizanlar...

Ofset Hazırlık: Ozan Yayıncılık
Adres: Gülbahar Mah. Cemal Sahir
Sok. Kral Apt. 7/1 B Blok No: 17
Daire: 6 Mecidiyeköy / İSTANBUL
Tel: (0-212) 241 26 41
Faks: (0-212) 241 11 16
Yurtdışı Büro: Vakıf EFSANE

Cepheliler, devrimciler,
demokratlar, ilericiler,
vatanseverler!
Yüzlerce Komite kuralım,
İstanbul’u ayağa kaldıralım,
Bakırköy Pazar Alanı’nı Bağımsızlık Meydanı’na çevirelim.



Gençler ve yaşlılar,
öğrenciler, işçiler, ev
kadınları, esnaflar, aydınlar,
sanatçılar, mimar mühendisler,
doktorlar, işsizler!
Yüzlerce Komite Kurup, Yüzbinler Olup
Türkülerimizi Bağımsız Türkiye
İçin Söyleyelim!
Bakırköy Pazar Alanı’nı Bağımsızlık Meydanı’na çevirelim! Bu
davet bizim.
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“Bugün devrimcilik yapmanın, ülkemiz açısından
zorunluluk, insanlığın ölçüsü olduğunu düşünüyorum..”

info@yuruyus.com
Dağıtım: Turkuvaz Dağıtım
Pazarlama San. ve Tic. A.Ş.
Tel: (0-216) 585 90 00
Avrupa: 4 Euro

Hollanda: 4 Euro

Almanya: 4 Euro

İngiltere: £ 3

Fransa: 4 Euro

Belçika: 4 Euro

İsviçre: 6 Frank

Avusturya: 4 Euro

8 Nisan 2007’de Dersim’in
Hozat İlçesi kırsal alanında
çıkan çatışmada şehit düştüler.
Ergani ARSLAN, 1981,
Ergani ARSLAN Solmaz DEMİR Çorum-Dodurga-Mehmet
Dede Obruk Köyü doğumlu.
1999’da örgütlü mücadeleye
katıldı. Almanya’da Dortmund ve Duisburg’da demokratik faaliyetlerde yeraldı. Son olarak Dersim dağlarında gerillaydı.
Gülender
Yunus
ÇAKMAK
GÜNDOĞDU Gülender ÇAKMAK; 2 Nisan 1973 Çorum doğumlu.
Örgütlü mücadeleye 1995’te üniversite yıllarında başladı.
Çeşitli alanlarda görev yaptıktan sonra gerillaya katıldı.
Yunus GÜNDOĞDU, 5 Ocak 1980, Dersim, Çemişgezek Gözlüçayır doğumlu. Bir emekçiydi. 2002’de oligarşinin ordusunda askerlik yaptı. Ankara’da askerliği
sırasında ölüm orucu direnişçileriyle tanıştı ve devrimci
olmaya karar verdi. 2006’da gerillaya katıldı.
Solmaz DEMİR, 25 Nisan 1984, Dersim Hozat, Taçkirek
Köyü doğumlu. Emekçi biriydi, kadın kuaföründe çalışıyordu. Devrimcileri yakından tanıdıktan sonra devrimci
olmaya karar verdi. 16 Eylül 2006’da gerillaya katıldı.

Hasan ATEŞ

Devrimci hareketin işçi örgütlülüğü içinde yer aldı. Eczacıbaşı ilaç fabrikasındaki
grevin önderlerindendi. Grev nöbeti sırasında 4 Nisan 1977’de faşistler tarafından katledildi.

4 Nisan 1995’de Gaziantep’te ölüm mangaları tarafından katledildiler.
Hüseyin COŞKUN, 1962
Dersim doğumlu. 1976’da
Hüseyin COŞKUN Demet TANER mücadeleye katıldı. 1985
sonrası Ege bölgesinde sorumluluklar aldı. 1993’te Gaziantep sorumluluğunun
yanında, silahlı mücadelenin sürdürülmesinde görevler
üstlendi.
Demet TANER, 1971 Antep doğumlu. İzmir’de üniversitede Dev-Genç’li oldu. 1992’de Ege TÖDEF temsilciliği yaptı. Antalya, Burdur, Isparta illerinde sorumluluklar üstlendi.
18 Temmuz 1974 İstanbul-Kartal doğumlu.
Aslen Dersimli’dir. Mücadeleye ‘92’de katıldı. Liseli Dev-Genç içinde ve mahallelerde sorumluluklar yaptı. Bir çok kez gözaltı ve tutsaklıklar yaşadı. ‘98 yılında tutBülent ÇOBAN sak düştü. F Tipi hapishanelere karşı gerçekleştirilen Büyük Direniş’te 2. Ölüm
Orucu Ekibi içinde yer aldı. 19-22 Aralık katliamından
sonra Kandıra F Tipine götürüldü. 7 Nisan 2001’de
ölümsüzleşti.

İstanbul Gazi’de halkın mücadelesi içinde
yeralan bir HÖC'lüydü. 8 Nisan 2005’de
Gazi’de polis işbirlikçisi mafyacı faşistler
tarafından bıçaklanarak katledildi.
Esat ATMACA

derin olduğu için biraz uzun sürebilir düzelmesi. Fazla ayakta durunca ağrı yapıyor.
Buraya ilk geldiğimde, tedaviyi, revire
çıkmayı keyfi uygulamalardan dolayı kabul etmedim. Ara vermeyi hiç düşünmedim... Neyse ölüm orucu gibi bir eylemin
içinde bunların lafı olmaz."
***
Bülent sürekli kendini geliştiren ve öğrenmeyi seven biriydi. Okumayı, araştırmayı sever, takıldığı yerleri sorar öğrenirdi. Çalışmalara, araştırır ve hazırlıklı
gelirdi. Okula giden bir öğrenci gibiydi...
Komün işlerinde, yemek yapımında, pankart yapımı ve çiziminde, kısaca hapishanede olabilecek birçok pratiğin içerisinde yer alırdı. Hapishane okul, Bülent öğ-

Anıları Mirasımız

Hapishane Okul, Bülent Öğrenci
19 Aralık katliamından sonra Kandıra F Tipi Hapishanesi’ne götürülen Bülent
Çoban’ın Ümit Günger’e yazdığı mektubundan bir bölüm aktarıyor Günger:
“Kandıra'ya girişini, kendine has söylemi ve mütevazılığıyla anlatmış yine:
‘Beni soracak olursan iyiyim. Ümraniye'de
ölmediğimiz için ancak yaralandık. Tavanı deldiklerinde (tam üstümden) çevremdekilere bakıp, geçmişi şöyle bir düşündüm.
Yaşadığım her şey çok güzeldi. Artık buraya kadar desem de hala sağım. Yalnız
biraz yanığım var. Belimde ve baldırdaki
geçti sayılır. Ayak bileğimdeki biraz daha

Bülent Çoban

renciydi. Her sınıfı başarıyla geçiyordu.
Yaşamıyla örnek oluyordu. Yeni gelen arkadaşlarla ilgileniyor, onların hapishane
yaşamına adapte olmalarını sağlıyordu.
Böyle bir üç yıl geçirdi Bülent... Her anı
emek ve sabırla örülmüş, hep daha iyi bir
devrimci olmanın ısrarıyla yürünmüş üç
yıl. Dolu dolu yaşanmış üç yılın ardından
direniş günlerine geldi.
Kimler seçilecek tahminlerinin her
sohbetin değişmez konusu olduğu günler...
Coşkunun, heyecanın doruğa çıktığı günler... Bülent yine sakin gözükse de kendini şanslı görüyor ve bunun coşkusunu, heyecanını yaşıyordu... Beklediği de oldu,
2. Ölüm Orucu Ekibi savaşçısı olarak bandını kuşandı... Sonrası şehitliğe kadar
giden bir yol. Direnişlerle, kararlılıkla,
bağlılık ve vefayla dolu bir yol.

İçindekiler
4 Emperyalizmle uzlaşılmaz

22 Kızıldere şehitleri
ölümsüzdür!...

savaşılır!...

Libya’ya saldırı
emperyalist haydutluktur

24 Savaşımız bağımsız Türkiye
için Bölüm 2...

10 Halk Cephesi: “BM’nin
Libya’ya müdahale kararı
meşru değildir...”

12 BM, “Birleşmiş Milletler” değil
“Amerikan” örgütüdür...

13 Öğretmenimiz:
Örgütlü halk yenilmez...

30 Mart’ta
Kızıldere’deyiz!

14 Umudu büyütelim!...
17 Hep Kızıldere’deydik...
Bağımsızlığın bayrağıydık...
2. Bölüm

20 10 soruda Kızıldere...
21 Cepheli: Cepheli, kendini
sürekli yeniler...

27

Tarih: 29 Mart 2011
Toplanma Yeri:
Gazi Mezarlığı
Toplanma Saati: 17:00

İsyanı büyütüyoruz
1 milyon imza...

geçti mi?...
Nasıl Bir Yaşam:
40 gün 40 gece alışveriş!..
Yürüyüş halktır susturulamaz!..

28
30 Halk Düşmanı AKP:

Manşetlere karışmıyormuş!

31 Devrimci Okul: Komiteler...

45 Dünya görüşümüz ne olmalı?
46 Savaşan Kelimeler:
Savaşımızın kavramları...

47 Haberler...
48 Alman yargısı Faruk
Ereren’e ceza vermek için
hukuku hiçe sayıyor...

49 Röportaj: Tecrite karşı uzun

Ülkemizde Gençlik

yürüyüş yapanlar anlatıyor

35 Gençlik Federasyonu’ndan:
Tanıyoruz! İşbirlikçi, katil ve
ahlaksızsınız!...

36 Gençliğin Gündeminden...
37 Gençlikten haberler...
39 Tecritten haberler...
40 TAYAD’lı Aileler’in tecrit
kampanyası üzerine röportaj...

41 Devrimci İşçi Hareketi:
Demokrasicilik oyununda
grev hakkı...

30 Mart’ta
Kızıldere’deyiz!
Kızıldere’ye
Yola Çıkış

43 Newroz isyandır...
44 1 milyon yıkıma karşı

26 Bağımsızlığın modası

6 Tüm emperyalistler!
Kanlı ellerinizi
Libya’dan çekin!...

42 Emek haberleri...

50 Avrupa’da Yürüyüş
51 Avrupa’daki Biz: Tutsakları
sahiplenerek tecriti etkisiz
kılacağız...

52 Yeni değinmeler
53 İnfazların özeleştirisi olmaz!
54 Gazi halkı bu düşkünlüğe
izin vermeyecek!

54 Yitirdiklerimiz...

MAHKEMEYE ÇAĞRI
19 Aralık Bayrampaşa Katliamı Davası
TARİH: 6 Nisan 2011
SAAT: 10.00
YER: Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi
İSTANBUL

MAHKEMEYE ÇAĞRI
Güler Zere’nin cenazesine katıldıkları,
Mahir Çayan’ı andıkları için Kocaeli’de
işkence görenler yargılanıyor!
TARİH: 4 Nisan 2011
SAAT: 10.40
YER: Kocaeli 3. Asliye Ceza Mahkemesi

Emperyalizmle Uzlaşılmaz Savaşılır!
Libya’ya yağdırılan bombalarla, tüm dünya halkları teslim alınmak isteniyor

E

ğer bir işbirlikçi, ikiyüzlü bir
yalancı değilse emperyalistlerin
dünyanın herhangi bir yerinde halkların lehine bir şey yaptığını kim iddia edebilir ? Emperyalizmi tanıyan
ve buna rağmen bu iddialarda bulunan iflah olmaz işbirlikçiler için söyleyecek fazla bir şey yok. Fakat
1900’lerin başından beri emperyalizmin dünya halklarına ne verdiği, ne
getirdiği ortadadır: Sömürü, çoğalan
açlık, büyüyen adaletsizlik, işgaller,
katliamlar...
lli, yüz yıl gerilere gitmeye de gerek yok. Afganistan, Irak yanı başımızda ve hala işgal sürüyor, hala
katliamlar sürüyor. Irak’a karşı saldırının başlatıldığı 1990’daki Körfez
kuşatmasından bu yana bir milyonu
aşkın kişi katledildi. Neden? Irak
halkı, Saddam zulmünden kurtarılacaktı! Irak’ın kimyasal, biyolojik silahları vardı! Saddam ve kimyasal silahları, sadece Irak halkı için değil
tüm dünya için bir tehditti. Amerika,
Saddam’ı devirerek aynı zamanda
tüm dünyayı kurtaracaktı(!)
rak’ta, Afganistan’da yaşananlar
artık sebepleri ve sonuçlarıyla açığa çıkmıştır. Bugün namuslu hiç
kimse Amerika’nın Irak’ı Saddam
diktatörlüğünden kurtarmak için işgal
ettiğini iddia edemez. Artık ABD
bakanları bile “kimyasal, biyolojik”
silahlar konusunda yalan söylediklerini itiraf etmektedirler.
ugün Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki gelişmelere bakın: Emperyalistler ve işbirlikçileri, yine
benzer gerekçeler ve benzer bir senaryoyla, “demokrasi havarisi” kesildiler. Dünyanın dört bir yanında
kan akıtmaya devam ederlerken Ortadoğu’da diktatörleri devirmek için
halk hareketlerini destekleyerek “demokrasi” götürecekler(!) Bunun böyle olduğuna inanmak saflık değilse aldanmak veya ikiyüzlülüktür. Ki, olan
da budur.
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durumda. Tüm emperyalistler ve işbirlikçileri hep bir ağızdan “Kaddafi gitsin” diyorlar. Neden? Çünkü
Kaddafi diktatör! Çünkü Libya halkı
baskı altında... Kaddafi gidecek ve yerine şu geçecek... Şöyle bir rejim olacak... Petrol kuyularını şöyle kullanacak...
im diktatör? Diktatörlüğün bundan
alası olur mu? Amerika’nın başını çektiği emperyalistler, bir ülkenin liderine çıkarlarına ters düştüğü için
“Seni istemiyorum, git” diyorlar. Emperyalistler böyle bir hakkı kendilerinde nasıl görüyorlar?
u haydutluk değil de nedir? Bunibya’nın havaalanlarını, limanlar haydutluk değil midir?
larını, binalarını, hastahanelerini
mperyalistler, Birleşmiş Milletler vuruyorlar. Ülkeni terk edip gideceksin, diyorlar Kaddafi’ye. Terk
Güvenlik Konseyi’nin 18 Mart’ta
edip gitmek vatana, halkına, tarihialdığı kararla “Bingazi'de yaşayan sine ihanettir! Kaddafi’den istenen buviller dahil Libya'da saldırı tehdidi
dur. Bunun demokrasiyle, insan hakaltında olan sivilleri korumak üzelarıyla bir ilgisi yoktur. Bunun dikre, gerekli tüm önlemleri alma yettatörlükle de izahı mümkün değil.
kisi”ne sahip oldu. Bu kararın alındığı
Bunu ancak ve ancak emperyalizmaynı gün Libya yönetimi ateşkes ilan
le izah etmek mümkündür.
etti. Askeri operasyonları durduru emperyalist haydutluktur. Hiçduklarının görülmesi için askeri uzbir ilke, kural tanımaz emperyamanları gözlemci olarak Libya’ya
lizm. Emperyalist çıkarları için akla
çağırdı. Fakat Kaddafi’nin ateşkesigelebilecek ve gelmeyecek herşeyi
ne 19 Mart’ta, Amerika, Fransa ve İnama her şeyi yapmaktan çekinmez.
giliz savaş uçakları tarafından bomKaddafi kendi halkına zulmediyorbalarla, füzelerle cevap verildi.
ünlerdir Libya halkının üzerine muş? İnandırıcı bir gerekçe bile uydurma gereği duymuyor artık emtonlarca bomba yağdırılıyor.
peryalistler. Libya’yı bir hafta içinde
Libya’yı yakıp, yıkıyorlar. Bu nasıl
kan gölüne çevirdiler. Demokrasiden,
“sivilleri korumak”?
insan haklarından bahsedenlere bakın:
merikan, İngiliz, Fransız savaş Amerika, İngiltere, Fransa, İtalya,
uçakları yüzlerce kişiyi katletmiş
Almanya... Bu ülkelerin tarihleri
katliamlarla dolu. Tarihleri halk
Dünyanın dört bir
düşmanlığıyla dolu. Milyonlarca
insanı katlettikleri için yargılanan tek
yanında kan akıtmaya
bir emperyalist ülkenin yöneticisi
devam ederlerken Ortadoğu’da
var mı? İtalya Başbakanı Berlusdiktatörleri devirmek için halk
coni’nin “sapık” denilerek ülkesini
hareketlerini destekleyerek
terk edip gitmesi isteniyor mu?
“demokrasi” götürecekler(!)
eni-sömürge ülkeler kendi araBunun böyle olduğuna inanmak
larında
emperyalist ülkeler
saflık değilse aldanmak veya
hakkında karar alabilir mi? Yaptırım
ikiyüzlülüktür.
uygulayabilir mi?
aftalardır emperyalistler ve işbirlikçileri, Libya lideri Muammer Kaddafi’nin “artık gitmesi gerektiğini” tartışıyorlar. Kaddafi iktidarına karşı ayaklanan aşiretleri açıkça destekleyip, Kaddafi’ye, “ya çekip
gidersin, ya da Libya’yı ikiye böler,
yerle bir ederiz” diyorlar. “Direnmeyeceksin, vatanını savunmayacaksın, koşulsuz teslim olacaksın” diyorlar. Açıkça bir ülkenin liderini, ailesini öldürmekten bahsediyorlar.
Tehditin de ötesinde günlerdir Libya
halkının üzerine bomba yağdırıyorlar.
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nsan hakları, demokrasi, sivil
halkın ölümü, diktatörler emperyalistlerin umurunda değildir. Bunların hepsi emperyalizmin katliamlarının, işgallerinin, işkencelerinin
maskesidir.
ibya’da Kaddafi’yi devirmek
için destekledikleri gruplar ellerinde eski Krallığın bayrağını taşıyorlar. Emperyalistler için Kaddafi’nin yerine getirecekleri kişide
aradıkları tek özellik emperyalizme hiçbir sorun çıkartmayacak nitelikte olmasıdır.
vrupa emperyalistleri dillerinden
insan haklarını düşürmüyorlar.
Fransa, Çingene halkından binlerce
kişiyi sürgün etti. Libya’daki halkın
“demokrasi”ye ihtiyacı var da başka
ülke halklarının yok mu? Kaddafi diktatör de mesela Bahreyn Kralı El Halife değil mi? Libya’da Kaddafi gitsin diye günlerdir Libya halkının
üzerine bomba yağdıran emperyalistler mesela Bahreyn’de, mesela
Suudi Arabistan’da demokrasiyi ağzına bile almıyorlar.
şbirlikçiler de emperyalizmin suç
ortaklarıdır. AKP, her zaman olduğu
gibi tam bir riyakarlık içinde. Başbakan Erdoğan yaptığı her konuşmasında sanki emperyalistlerin Libya politikalarına karşıymış gibi demagoji yapıyor. Afganistan’da olduğu gibi “muharip güç vermeyiz”
diye açıklama yapıp ardından 5 gemi
göndermek için TBMM’den karar
çıkarttırıyor.
rdoğan Ortadoğu halklarının duymak istediği sözleri söylüyor.
Fakat bu sözleri söylerken bile Libya’ya NATO saldırısına onay veriyor.
O’nun neden gönderilmesi gerektiğini
söylüyor. Açıkça saldırıya işbirlikçilik yapıyor, ama karşı çıkıyormuş gibi
halkı “aptal” yerine koyan şartlar
ileri sürüyor. Libya’ya saldırının komutasının NATO’ya devredilmesini
isterken saydığı şartların bazılarına bakın. “Bir: NATO Libya’nın Libyalılar’a ait olduğunu tespit ve tescil için
oraya girmelidir. İki; Operasyon
mümkün olduğunca hızlı bitmeli, işgale dönüşmemeli... Üç; Libyanın
yeraltı kaynakları, zenginlikleri biri-
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Türkiye ve dünya
halkları! Tüm vahşetine,
saldırganlığına rağmen
emperyalizm, Mao’nun
deyimiyle “kağıttan bir
kaplandır.” Dünya halklarının
örgütlü mücüdelesi karşısında
hiçbir şansı yoktur. Devasa
askeri, teknolojik gücüne
rağmen halkların gücü
karşısında çaresizdir.
lerine dağıtılmamalıdır...”

L
D

ibya’nın kime ait olup olmadığının belirlenmesi gibi bir sorun
mu var?

iyor ki Erdoğan; “Libyanın yeraltı kaynakları, zenginlikleri birilerine dağıtılmamalıdır...”Peki o
zaman niye durduk yerdi Libya için
sefeberlik ilan edildi? Dünya alem biliyor ki, emperyalistlerin Libya’ya saldırı nedenlerinin başında Libya’nın
yeraltı zenginlikleri ve elbette petrolü
geliyor.

E

rdoğan bu gerekçeleri sıralayarak
Libya’ya saldırıya verdiği desteğe
gerekçe üretiyor. Uşaklıkta yine en
önde. Efendilerinin ağzıyla konuşuyor. Cumhurbaşkanı Gül bir taraftan,
Başbakan Erdoğan diğer taraftan
Kaddafi’yi “bırakıp gitmeye” ikna etmeye çalışıyorlar. Gül, yaptığı açıklamada Kaddafi’ye; “bir an önce
bırak. Ülkeni talan ettirme” diyor. Bu
sözler ancak bir işbirlikçinin ağzından
çıkabilir. Demek bırakmayınca ülkesinin talan edilmesi meşru öyle
mi?

O

smanlı da emperyalistler kapılarına dayandığında Gül’ün söylediğini yapıp teslim olmuşlardı. Anadolu’yu emperyalizmin işgalinden
“Ya istiklal Ya Ölüm” diyenler temizledi. İşbirlikçiler, Kaddafi’ye
“Saddam” örneğini vererek “teslim
ol” diyorlar.
ürkiye ve dünya halkları! Libya’ya saldırı tüm dünya halklarına saldırıdır. “Sivil halkın katledilmesi, Kaddafi’nin diktatörlüğü”...
hepsi bahanedir... Amaç hala emper-

T

yalizme tam boyun eğmeyen yönetimlerin dize getirilmesidir. Uluslararası hukuk, Birleşmiş Milletler
Güvenlik Konseyi kararları, hepsi bahanedir. Emperyalist haydutluğa
meşruluk kazandırmak içindir.
mperyalizm tüm dünya halklarının düşmanıdır. Emperyalizm
dünyanın hiçbir yerinde halkların
lehine tek bir şey yapmamıştır. Halkların emperyalizmle uzlaşabileceği
tek bir nokta yoktur. Irak’ın işgalinde Saddam’a dayatılan teslimiyet, bugün Kaddafi nezdinde Libya halkına
ve tüm dünya halklarına dayatılıyor.
“Direnmeyin, teslim olun” diyorlar.
mperyalizmle uzlaşılmaz. Emperyalizmle savaşılır! Libya,
uzun bir dönem, emperyalizme boyun
eğmemiş, ülkesini emperyalist tekellerin yağmasına açmamıştı. Bundan dolayı yıllarca ambargoya maruz
kaldr. Üzerine bombalar yağdırıldı.
Kaddafi yönetimi, sosyalist sistemin
yıkılmasından ve Afganistan’ın,
Irak’ın açık işgalinden sonra emperyalist sistemle uzlaşarak iktidarını korumaya çalıştı. Ama emperyalizm bugün daha fazlasını, tam teslimiyeti
istiyor. Emperyalist tekeller, yağma
ve talanlarının önünde hiçbir engel
kalsın istemiyor. Libya’da yaşananlar bir kez daha göstermiştir: Emperyalizme uzlaşarak korunmak
mümkün değildir. Emperyalizmle
uzlaşılmaz, savaşılır.
mperyalizme karşı mücadelede
onurlu bir tarihe sahibiz. 39 yıldır emperyalizme karşı eğilmeden, bükülmeden savaşıyoruz.
ürkiye ve dünya halkları! Tüm
vahşetine, saldırganlığına rağmen
emperyalizm, Mao’nun deyimiyle
“kağıttan bir kaplandır.” Dünya
halklarının örgütlü mücüdelesi karşısında hiçbir şansı yoktur. Devasa askeri, teknolojik gücüne rağmen halkların gücü karşısında çaresizdir. Tarih,
dünyanın dört bir yanında Mao’yu defalarca doğrulamıştır.
ünya halkları, Bolşevikler’in,
Cezayir halkının, Vietnam halkının, Kübalı gerillaların, Kızıldere’nin yolunda birleşelim, savaşalım, kazanalım!

E

E
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Libya Emperyalistler Tarafından Bombalanıyor
Ateş Altındaki Tüm Dünya Halklarıdır
Saldırı BM ve NATO Şemsiyesiyle Meşrulaştırılmaya Çalışılıyor

Tüm Emperyalistler!
Kanlı Ellerinizi Libya’dan Çekin!
 ABD’den, AB’ye
tüm emperyalistler,
Libya’ya saldırıda
birleşti!
 Tüm dünya
halkları; ilericiler,
vatanseverler
emperyalist saldırıya
karşı birleşelim!
Sayı: 261

Yürüyüş
27 Mart
2011

 Libya’ya saldırı,
ambargo ve işgal
tehditi, BM kararı ve
NATO şemsiyesiyle
meşrulaştırılmak
isteniyor!
 İzin vermeyelim;
emperyalist saldırı
hiçbir biçimde meşru
kılınamaz!

6

Libya’da emperyalistler, destekledikleri işbirlikçi-gerici güçleri, silahlandırarak halka saldırttılar. Bu işbirlikçi güçler üzerinden Libya’da ki
Kaddafi iktidarını devirecek, Libya’da yeni, kukla, işbirlikçi bir yönetim kuracaklardı.
Libya, yıllarca emperyalizme boyun eğmemiş, emperyalist tekellerin
ülkesini yağmalamasına izin vermemişti. Bu tavrından dolayı emperyalistler tarafından saldırıya uğramıştı.
Ancak Kaddafi yönetimi, bu tavrını devam ettirememiş, sosyalist ülkelerdeki geriye dönüşlerden sonra
yalpalamaya başlamıştı. Özellikle
emperyalistlerin Afganistan’da, Irak’ta
açık işgallere başvurmasından sonra,
emperyalist ülkelerle uzlaşmış, emperyalist tekellerin bir kısmını ülkesine sokmuştu.
Oysa emperyalistler bugün başta
Libya olmak üzere, tüm ülkelerden,
tüm iktidarlardan daha fazlasını istiyor.
Ülke sınırlarının tümüyle açılarak,
emperyalist tekellerin yağma ve talanı
önünde hiçbir engel istemiyor. İstedikleri gibi yağma ve talan etme, sömürme hakkı istiyor emperyalistler.

İşte bu nedenlerle saldırıyor; kuşatıyor, ambargo uyguluyorlar. Milyonlarca insanı açlığa, ilaçsızlığa,
ölüme BM kararlarıyla, NATO kararlarıyla mahkum ediyorlar.
Halklara boyun eğdirmeye çalışıyor, boyun eğdiremediği durumlarda
ise işgal ediyorlar.

Libya’ya saldırı ve
emperyalist kuşatma

Emperyalistler, silahlandırdıkları
işbirlikçi-gerici güçlerin saldırısının
püskürtülmesi, bu güçlerin Kaddafi
iktidarını yıkamaması sonucu doğrudan kendileri saldırı ve ambargo kararları alarak saldırıyı başlattılar.
Saldırının zamanlamasını ise Kaddafi iktidarının silahlı güçlerinin emperyalistlerin silahlandırdıkları işbirlikçi-gerici güçlerin “kalesi” olduğu
iddia edilen Bingazi’ye girmeye başlaması sırasında aldılar.
Tam zamanında saldırı kararı almışlardı. Zira, gerici güçlerin ellerinde
olduğu söylenen Bingazi de düşmek
üzereydi. Kaddafi güçleri Bingazi’ye
doğru ilerlerken emperyalist saldırı
yapılacaktı.
Nitekim, 19 Mart’tan başlayarak,
havadan ve denizden
Halka 1 milyon silah!
Libya’yı bombalamaya başlaLibya’ya yönelik emperyalist saldırıdan dılar. Saldırı öncesi, emperyasonra Muammer Kaddafi, “Libya büyük bir listler Akdeniz’e yığınak yapateş topuna dönecek ve bizi yenemeye- mış, İngiliz emperyalistleri Kıbceksiniz...” diyordu.
rıs’taki üslerini takviye etmiş,
Ardından Libya iktidarı, emperyalist sal- Amerikan emperyalistleri Akdırıya karşı halkı silahlandırma kararı ala- deniz’e savaş gemileri gönderrak, emperyalizme meydan okuyordu. miş, İtalya saldırı için ülkesini
Karar nasıl ve ne kadar hayata geçirilebi- emperyalistlere açmıştı.
lecek, bunu göreceğiz; ancak şurası açıkAmerikan emperyalistleri
tır: Emperyalist saldırıya ancak silahlı ve önce denizden bombaladığı Libörgütlü halkın direnişi ile karşı konabilir. ya’yı, sonra reklamını yaptığı
Aksi durumda yenilgi kaçınılmazdır!
“teknoloji harikası” diye övülen

SOSYALİZM KURTULUŞ UMUDUMUZ...

“hayalet uçakları” ile bombalamaya
devam ederken, Fransız, İngiliz emperyalistleri de uçakları ile Libya
halkını bombalamaya başladı.
Birleşmiş Milletler’in aldığı kararlardan sonra “Libya ateşkes ilan etmesine, bütün silahlı operasyonları
durdurmuş olmasına” rağmen emperyalist saldırı gerçekleştirilmiştir.
Hatta Libya, ateşkes ilan etmekle
yetinmeyerek, askeri operasyonları
durdurduklarının görülmesi için askeri
uzmanları Libya’ya çağırdı.
Ancak bunların emperyalistler
için bir önemi yoktu. Zira, emperyalistler her koşulda Libya’yı emperyalist tekellerin çıkarları için ele geçirmek istiyorlardı. Bunun için saldırmaya, bunun için kuşatmaya devam ettiler.
Emperyalist saldırı sürerken Kaddafi, Obama’ya yazdığı mektupta
şöyle diyordu:
“Bazılarının silahla ABD kentlerini ele geçirdiğini görseydiniz ne
yapardınız?” diyerek, emperyalist

saldırının gerekçesinin temelsiz olduğunu anlatmaya çalışıyordu.
Kaddafi konuşmasında, "Sömürgeciler yenilecek, Fransa yenilecek,
ABD yenilecek, İngiltere yenilecek,
düşmanları ezmeye kararlıyız, hayatımızın pahasına Libya'nın bütünlüğünü korumaya kararlıyız", dedi.
Kaddafi ayrıca, "bütün Libya halkının petrolü korumak için savaşmaya
hazır olduğunu" belirtti.

yağma ve talanına sunmak istiyorlar.
“Kaddafi’nin diktatör olması”
nın emperyalistler için bir öneminin
olmadığı açıktır. Kaldı ki, emperyalistler açıktan, ülkelerin yönetimleri“Kaddafi çekilmeli”
ni, iktidarlarını, beğenmedikleri liBaşta AKP iktidarı olmak üzere
derlerini “demokrasi, insan hakları”
neredeyse tüm işbirlikçi iktidarlar
yalanı arkasına gizlenerek, değiştiriile emperyalistlerin ağzındaki tekeryor, ülkeleri yalan kampanyaları ile işleme, “Kaddafi gitsin!” den ibarettir.
gal ediyorlar.
Irak’ı işgal ederken, “Saddam
Bugün Libya’da yaşanan tam da
Hüseyin gitsin!” diyen ve işgale gebudur. Amerikan emperyalistleri Birrekçe hazırlayan emperyalistler, buleşmiş Milletler’e aldırdıkları karargün de “Kaddafi gitsin!” diyorlar.
lar ile emperyalist saldırıyı meşru hale
“Kaddafi’nin gitmesinden” algetirmeye çalışıyorlar. Emperyalisttın bir tepsi içinde, Libya’nın kendilerin yalanı ise her zamanki gibi kendilerini ele vermektedir.
lerine koşulsuz sunulmasını anlıyorlar. Açıkça, Libya’yı kanlı pençeleri
BM’nin saldırı kararlarına konu
ile ele geçirerek, emperyalist tekellerin
olan gerekçe ise bu kez
“sivilleri korumak” olmuştur. Oysa sadece 10
yılda Irak’a uyguladıkları ambargo nedeniyle,
500 bini aşkın çocuğu
katletti emperyalistler.
Tayyip Erdoğan, 21 Mart’ta Mekke’de yapılan Cidde Forumu’nda yaptığı konuşmBugün de bir yandan
ada NATO’yu desteklemeleri için “dört koşul” öne sürmüştür.
“sivilleri korumak”tan
Bu koşullar utanmaz bir işbirlikçinin halkla nasıl alay ettiğini göstermektedir. söz ederken, denizden,
Açıkça işgali savunmakta ama kelime oyunları ile işbirlikçiliğini gizlemeye çalışmak- havadan Libya halkına
ta, halkın zekası ile de alay etmektedir.
bomba yağdıran da kendileridir. “Sivilleri koruİşte AKP’nin “dört koşulu”:
mak” tan söz eden em“1- NATO, Libya’nın Libyalılar’a ait olduğunu tespit ve tescil için oraya girmelidir. peryalistler, 24 Mart’a
2- Operasyon mümkün olduğunca hızlı bitmeli, işgale dönüşmemeli.
kadar 300’ü aşkın uçuş
yaparak halkı uçaklarla
3-Libya’nın yeraltı kaynakları, zenginlikleri birilerine dağıtılmamalıdır.
bombalamış; İngiliz ve
4- Libyalılar’ın kendi geleceklerini belirlemesine fırsat tanınmalı.”
Amerikan gemileri ile deMantık bu şartların neresinde?
nizaltılarından 325 ToLibya’nın kime ait olduğunun belirsiz olması gibi bir durum mu var?
mahawk füzesi atmışlarÖyle bir ihtiyaç mı var?
dır halkın üzerine.
AKP’nin şartları(!) tek anlamı var:
Bu bombaların boş
arazilere atılmadığı, halEMPERYALİST SALDIRIYA ONAY VERMEK.
kın
yaşadığı şehirlerin,
NATO’nun silahlarının Libya halkına dönmesine izin vermeyeceğiz diye ortada
yerleşim
bölgelerinin
dolaşıyorlar ama emperyalistlerin bombaları Libya halkını katletmeye devam ediyor
bombalandığı
açıktır.
zaten.
Kaldı ki, Libya’da siLibya halkını katleden NATO GÜÇLERİNİN silahları değil mi?

AKP Libya halkının düşmanıdır!
AKP İşbirlikçiliğini Akla Ziyan Formüllerle Örtbas
Etmeye Çalışıyor

UMUDUMUZ PARTİMİZDİR... UMUDU BÜYÜTELİM!
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vil halkın bombalandığına dair tek bir
kanıtları yoktur emperyalistlerin.
“Bingazi’de ayaklanan halkı katledecekti” yalanı ile saldırılarını meşrulaştırıyorlar. Kaddafi iktidarı kendi iktidarını yıkmaya çalışan emperyalistlerin desteklediği güçlere karşı
ateşkes ilan etmesine karşın, halen “sivil halkı bombaladı” demek halkı aldatmaktır.

Emperyalist saldırıya BM
şemsiyesi

Sayı: 261

Yürüyüş
27 Mart
2011

İşbirlikçi BM Genel Sekreteri
Ban Ki-mun, Mısır’ın başkenti Kahire'de Arap Birliği'ni ziyaret ettikten
sonra, bina önünde gösteri yapan, Libya saldırısını protesto eden halk tarafından cezalandırıldı. Polis tarafından kaçırılan işbirlikçi, halkın öfkesinden şimdilik kurtuldu.
Libya yönetimi, BM Güvenlik
Konseyi'nin Libya'da “sivilleri koruma” amacıyla kabul ettiği karar tasarısının Libya'nın “ulusal birliğini
hedef aldığını” ve “Libyalılar’ı birbirlerini öldürmeye teşvik eden” bir
tasarı olduğunu açıkladı.
Libya Dışişleri Bakan Yardımcısı Halid Kaym, komplo olarak nitelediği karar tasarısının, “Fransa, İn-

giltere ve ABD gibi ülkelerin Libya'yı bölmeyi
amaçlayan bir isteği yansıttığını” belirtti.
BM Güvenlik Konseyi,
18 Mart’ta Libya'da “sivilleri koruma” amacıyla
“uçuşa yasak bölge oluşturulmasına” yetki veren,
Libya'da derhal “ateşkes
sağlanması çağrısında”
bulunan ve Kaddafi iktidarına yönelik yaptırımların, “daha da sıkılaştırılmasını ve genişletilmesini” öngören
karar tasarısını kabul etti.
Kabul edilen karar ile Libya kuşatılacak, Libya’ya emperyalist müdahale başlayacak ve ambargo uygulanacaktı Libya halkına.
Emperyalistler, saldırı kararını
BM’ye aldırarak aynı zamanda kuşatma ve saldırı için de bir meşruluk
oluşturmaya çalıştılar. BM açıkça
bir taraftı ve bu çatışmada emperyalist saldırı için gerekli tüm koşulları
da yarattı.
BM Güvenlik Konseyi kararı öylesine geniş, ucu açık, esnekve belirsizdir ki, emperyalistlerin istedikleri
gibi kullanacakları bir karardırbu.
Nitekim bu kararın kabul edilme-

Üç kadın ikna etmiş Obama’yı!... Peki tekeller nerede?
“Başkanı onlar ikna etti!” diye yazdı Hürriyet gazetesi. Amerikan emperyalistlerinin Libya halkına yönelik saldırısını Hürriyet çarpıtarak verdi.
Üç kadın tarafından ikna edilen başkan Obama. Tekeller yok!
Peki kim bu üç kadın?
- Dışişleri Bakanı Hillary Clinton
- BM Temsilcisi Suzan Rice
-Ulusal Güvenlik Danışmanı Samantha Power...
Bu üç kadın aslında Libya’ya müdahale etmeye hiç niyeti olmayan
Obama’ya çark ettirmiş..
Yani aç gözlü emperyalist tekeller için alınmamış bu karar!
Hürriyet öyle diyor...
Ama bunu söyleyen yalnız Hürriyet değil. Tüm emperyalistler, işbirlikçileri, esas olarak da burjuva ideologlar, savaşların sebeplerini gizlemek için
özel bir kampanya açmış gibidirler.
Tekeller bunun için yoktur ortada.
Ama gerçekte her şey onlar tarafından belirleniyor.
Onlar için halkların kanı dökülüyor.
İşgaller onlar için yapılıyor.
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sinden sonra emperyalist ülkeler saldırıya geçmekte gecikmediler. BM
Güvenlik Konseyi kararı arkasına
gizlenerek, Libya halkını bombalayıp,
denizden kuşatarak tecrit edip, hava
sahasını kapatarakda egemenliğini
ihlal ettiler.
Libya’yı kendi hava sahasını kullanamaz duruma getirdiler. Kalkan her
uçağın, her helikopterin vurulacağını ilan ettiler. Havaalanlarını bombaladılar, kullanılamaz hale getirdiler.
Tüm emperyalistler birleşrek, yanlarına gerici Suudi, Arabistan gibi ülkeleri de alarak Libya halkına saldırıya geçtiler. Ve günlerdir Libya’yı
bombalayarak, taş taş üstünde bırakmadılar.
Libya halkına boyun eğidirmek
için BM, NATO kararlarına, gerici
Arap ülkelerinin desteklerine ihtiyaç duyuyorlar. Yalan söylüyor, tüm
dünya halklarını yalanlarıyla aldatmaya çalışıyorlar.
Saldırılarının yanı sıra şimdi de kuşatma ve ambargo ile sonuç almaya
çalışacaklar. Daha şimdiden Libya
açıklarında bulunduracakları 16 savaş
gemisi ile Libya’yı kuşatma hesapları
yapıyorlar.
NATO’nun emperyalist saldırıda
Libya’da oynayacağı rol konusunda
ise tartışmalar sonrası emperyalistler
hepsinin kabul edeceği bir formül bularak anlaşmaya vardılar. NATO’nun
emperyalist saldırılarda kilit rol oynayacağı, ancak kararların hem emperyalist ülkelerden, hem işbirlikçi
Arap ülkelerinden Dışişleri Bakanlarının temsil edileceği bir siyasi komisyonca alınması kararlaştırıldı.

SOSYALİZM KURTULUŞ UMUDUMUZ...

ABD, Fransa ve İngiltere’nin NATO’nun Libya’daki emperyalist saldırının komutasında kilit rolü oynamasında anlaştığı bildirildi.
ABD sözcüsü Ben Rhodes, Obama’nın İngiltere Başbakanı David
Cameron ve Fransa Cumhurbaşkanı
Nicolas Sarkozy ile görüştüğünü belirterek, “NATO’nun rolü konusunda anlaştılar. Şu andan itibaren
NATO komuta yapısında kilit rol oynamalı" diyordu.

Katliamcılığın dili ve
burjuva diplomasisi
“Diplomasi”nin diline bakılırsa
emperyalistler ve işbirlikçileri Libya’da “sivil halkı korumak” için
Libya’ya saldırdılar. Saldırıya onay
veren Rusya, Türkiye ve bazı Arap ülkeleri şimdi “biz bunun için onay
vermedik” diyor. Tam bir ikiyüzlülük örneği sergileniyor açıkçası.
Tüm emperyalistler ve işbirlikçileri Libya’ya saldırının ortağıdırlar.
Diplomasi dedikleri katliamlara meşruluk yaratmak içindir. Tayyip Erdoğan güya müdahaleye karşı ama
“Kaddafi gitsin!” diyor. “Kaddafi gitsin!” demek, katliam yapılsın demektir.
28 Şubat’ta; “NATO Libya’ya
müdahale etmeli midir? Böyle bir saçmalık olur mu yahu? NATO’nun ne işi
var Libya’da? ... Türkiye olarak biz
bunun karşısındayız. Böyle bir şey konuşulamaz, böyle bir şey düşünülemez” diyordu.
21 Mart’ta ise, alay eder gibi
“NATO, Libya’nın Libyalılar’a ait olduğunu tespit ve tescil için oraya girmelidir diyordu.
İşgalci NATO Libya’ya girecek
ama bunu “tescil için” yapacak!
Halklarla alay ediyorlar adeta.
“ Libya kan ağlarken, Libya gözyaşı dökerken, biz elimiz kolumuz
bağlı oturup seyredemeyiz.” (Cidde
Ekonomik Forumu, Habertürk, 20
Mart 2011) deyip demagoji yaparken,
“Libya halkına asla silah doğrultmayız” (22 Mart 2011) diye demeç
verirken, Türkiye yine “muharip güç

olarak katılacak. Kuşatmaya en fazla katkıda bulunan ülke olacak Türkiye oligarşisi.
Yine AKP iktidarı 24 Mart’ta, 1
yıllığına, TBMM’den bir tezkere geçirdi. Tezkerenin amacını, “Silah
ambargosunun denetimi ve insani
yardım” biçiminde açıklayarak, ucunu açık bıraktı. Emperyalistler için asker verilmesi de dahil AKP iktidarı istedikleri gibi kullanacakları bu tezkere
ile işbirlikçiliklerini bir kez daha
gösterdi.
AKP tıpkı Irak’ta, Afganistan’da
olduğu gibi her türlü işgal ortaklığını yapıyor sonra da kenara çekilip
bunları yapanlar kendileri değilmiş
gibi açıklamalar yapıyordu. Bir yandan Libya halkına yönelik açıklamalar yapar gibi görüp, Libya halkını
desteklediği yalanlarını sıralarken,
emperyalist politikaları Libya’ya dayatıyordu
Öte yandan Cumhurbaşkanı
Gül’de Kaddafi’ye, “Libya’yı şu
anda yönetenlerin bir an önce görevlerini bırakmaları bu işi kolaylaştıracak ve kendi ülkelerinin başkaları tarafından talan edilmesine de fırsat vermeyecektir. Irak’ta olup bitenleri,
Saddam’ın davranışlarını hatırlarsanız, bunlar bir şekilde tekrarlanabilir”
diyerek Kaddafi’yi Saddam ile tehdit
derek, teslim olmasını istiyordu.
Yine başından itibaren Libya konusunda emperyalist saldırıyı destekleyen CHP, tezkerede de kabul oyu
kullanarak, işbirlikçilik konusunda
AKP ile yarıştığını gösterdi.

Vatanını savunmak
“dengesizlik mi?”
Kaddafi emperyalistlerin dayatmalarına teslim olmadı. Emperyalizmin teslimiyet dayatmasına karşı direniyor.
Kaddafi “topraklarımız için ölene kadar direneceğim” diyor. Kaddafi’nin direnişi işbirlikçiler tarafından “dengesizlik” olarak değerlendiriliyor. Direndiği için, vatanını savunduğu için suçlanıyor. Emperyalist
haydutluğa karşı Libya halkının direnmesi en meşru hakkıdır.

Nitekim Libya’da saldırıya uğrayan halk, adeta suç işliyormuş, işgale karşı direnmek suçmuş gibi burjuva basında suçlanıyor.
Yine pekala Libya’nın emperyalistler tarafından bombalanması, işgal
senaryoları çok doğalmış gibi veriliyor. Emperyalist saldırı karşısında direnilemeyeceği, teslim olunması gerektiği vaaz ediliyor.
Vatanı, vatan topraklarını savunmak, bunun için emperyalistlere kafa
tutmak, ülkesinin zenginliklerini savunmak adeta aşağılanıyor. Oysa
emperyalist politikalar ortadır. Irak
ve Afganistan’da yaşananlar ortadadır.
Libya’ya yönelik emperyalist saldırıda katliamın boyutları yine yoktur burjuva basında. Tıpkı daha önce
Irak işgalinde yaşandığı gibi. Irak’ta
bir aya yakın süren bombalamada on
binlerce insan ölürken, on ceset bile
görünmemişti ekranlarda. Bütün gördüğümüz gece görüşlü kameralarla
çekilmiş havada uçuşan yemyeşil
ışıklardı. Adeta bir havai fişek gösterisi sunuluyordu ama o gösterinin altında benzeri görülmemiş bir katliam
hüküm sürüyor, Libya halkı bombalanıyor, vatanı bombalar ile yakılıyor,
tahrip ediliyordu.
Libya’da katliam yaparlarken,
ABD Genelkurmay Başkanlığı “sivillerin vurulup vurulmadığı konusunda bilgimiz yok” diyordu. Oysa
emperyalistler, “sivilleri korumak
gerekçesiyle” almışlardı BM kararını!
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BM’nin Libya’ya Müdahale Kararı
MEŞRU DEĞİLDİR!
Açıklama No: 22,
Tarih: 19 Mart 2011

 Tüm
Emperyalistler!
Ortadoğu’dan ve
Afrika’dan Elinizi
Çekin!

Sayı: 261

Yürüyüş
27 Mart
2011

 Dünya Halkları!
Emperyalist
müdahalelere
karşı direnmek
meşru ve
zorunludur
Birleşmiş Milletler Güvenlik
Konseyi, 18 Mart’ta, Libya’ya
karşı hava sahasını kapatma,
yaptırımlar uygulama ve askeri
saldırı kararı aldı.
Kararın gerekçesi “sivilleri korumak” olarak gösterildi.
Gerekçe göstermeliktir. Karar,
Amerikan emperyalizminin Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerindeki
tüm rejimleri emperyalizme boyun eğen rejimler haline getirme
planının bir parçasıdır.
Amerikan emperyalizminin
“Genişletilmiş Ortadoğu ve Kuzey
Afrika Projesi”, ya da kısaca BOP
olarak bilinen bu planında, 22 ülkenin rejimlerinin değiştirilmesinin
hedeflendiği açıkça ilan edilmişti.
Libya, uzun bir dönem, emperyalizme boyun eğmemiş, ülkesini
emperyalist tekellerin yağmasına
açmamış bir ülkeydi. Bu nedenle de
geçmişte de emperyalistlerin
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saldırısına maruz kalmıştı. Kaddafi
yönetimi, sosyalist sistemin yıkılmasından emperyalizmin Afganistan’da, Irak’ta pervasızca açık
işgallere başvurmasından sonra,
emperyalist sisteme yanaşmış,
onlarla uzlaşarak iktidarını sürdürmeye çalışmıştır.
Ama emperyalizm bugün tüm
ülkelerden daha fazlasını istiyor.
Kan emici emperyalist tekellerin yağma ve talanı önünde hiçbir engel istemiyor.
Bunun için saldırıyor; ambargo uyguluyor, BM kararlarıyla,
NATO kararlarıyla boyun eğdirmeye çalışıyor, işgal ediyor,
Türkiye ve Dünya Halkları!
BM Güvenlik Konseyi kararının bir tek kelimesi bile gerçek
değildir.
10 yılda Irak’a uyguladığı ambargo sonucunda 500 bini aşkın çocuğu katleden emperyalizm mi sivilleri koruyacak?
Saddam diktatörlüğünü yıkma
adına, bir ülkeyi havadan bombardımanlarla yakıp yıkan ve işgal
eden, bu operasyonda yüzbinlerce
Irak’lıyı katleden emperyalizm mi
sivilleri koruyacak?
Afganistan’da neredeyse her
hafta NATO saldırılarında sivilleri vuran ve ardından “yanlışlıkla
oldu” açıklaması yapan emperyalistler mi sivilleri koruyacak?
1 milyar 300 milyon insanı aç
bırakan ve her yıl yaklaşık 15 milyon insanın açlıktan ölümüne sebep olan emperyalizm mi sivilleri
koruyacak?
Her şey açıktır.
“Sivilleri koruma” büyük bir
yalandır.
Halkları “diktatörlüklerden
kurtarıp demokrasi ve özgürlük

getirme” koca bir palavradır.
İşte Afganistan; bugün dünden
daha demokratik ve özgür olduğunu kim söyleyebilir?
İşte Irak; bugün dünden daha demokratik ve özgür olduğunu kim
söyleyebilir?

Türkiye ve Dünya
Halkları!
Emperyalist müdahale, “Bingazi’de ayaklanan halkı katledecekti” gerekçesiyle meşrulaştırılmaya çalışılmaktadır.
Libya’da bağımsızlığı ve
özgürlüğü için ayağa kalkmış bir
halkın ayaklanması yoktur.
Bingazi’de emperyalizm destekli bir hareket oluşturulmuştur.
Emperyalizm önce halkları
bölüp parçalıyor, birbirine kırdırıyor, sonra kendi yarattığı kan
gölünün ortasında “kurtarıcı” olarak ortaya çıkıyor. Bu oyuna Balkanlar’da, Kafkaslar’da defalarca
tanık olduk.
Şunda net olunmalıdır: Hiçbir
emperyalist müdahale, haklı, yasal
ve kaçınılmaz değildir.
Hiçbir emperyalist müdahalenin
mazlum halkların lehine olduğu
bugüne kadar görülmemiştir ve
bundan sonra da görülmeyecektir.
Kaddafi yönetimi, bir küçük
burjuva diktatörlüğüdür; bir halk
iktidarı değildir. Bu rejimin eleştirisi ve buna karşı halkın haklı,
meşru mücadelesi farklı bir konudur. Ancak emperyalizmin derdi sistemin diktatörlük veya demokrasi
olması değildir.
Bugüne kadar onlarca örneğinin
görüldüğü gibi, emperyalizmin istediklerini yaptığı sürece, emperyalizm dünyanın en faşist, en geri-

SOSYALİZM KURTULUŞ UMUDUMUZ...

ci, en kanlı diktatörlüklerinin baş
destekçisi olmuştur.

Tüm İşbirlikçiler
Sorumlu Olacaktır!
AKP iktidarı, emperyalizmin
saldırısını “onaylamıyormuş” gibi
bir hava vererek, işbirlikçiliğini
örtbas ediyor. AKP, Amerika’nın
bölgedeki “özel ulağı”dır. Tayyip
Erdoğan, “BOP’un eşbaşkanı” olmakla övünüyordu. AKP, Irak işgali
başta olmak üzere, bölgedeki tüm
emperyalist saldırı ve politikaların

ortağıdır. Bu yüzden de Ortadoğu’da ve Afrika’da emperyalizmin dökeceği her damla kandan
sorumludur.

Vatanseverler! İlericiler!
Emperyalizm-Halklar
Saflaşmasında Halktan
Yana Olanlar!
Emperyalizmin Libya’ya yönelik yaptırımları, askeri saldırıları,
hiçbir gerekçeyle onaylanamaz,
meşru ve mazur görülemez.

Başta Libya halkı olmak üzere
tüm halkların, tüm ilerici güçlerin
görevi, saldırıya karşı çıkmaktır.
Emperyalizmi lanetlemek ve emperyalizme direnmektir.
Halk Cephesi, bu yaptırımlar ve
saldırı karşısında, açık ve tereddütsüz olarak Libya halkının yanındadır. Tüm dünyaya çağrımız, hep
birlikte “Emperyalistler, Ortadoğu’dan, Afrika’dan elinizi çekin” diye sesimizi yükseltme
çağrısıdır.
Halk Cephesi

İsrail Gazze’ye Saldırdı: 9 Ölü, 17 Yaralı

Filistin Halkının Kanını Dökenler
Hesap Verecek!
 Gazze’de “insan
hakları ayaklar altında”!
Gazze’de insanların “can
güvenliği” bile yok.
 Nerede “insan hakları ayaklar altında” diye
Libya’ya müdahale eden
“uluslararası camia”?
 “Kaddafi gitmeli”
diyen emperyalistler,
Erdoğan gibi işbirlikçiler,
İsrail Cumhurbaşkanı
Simon Peres, Başbakan
Benyamin Netenyahu
gitmesin mi?

ikinci saldırıyla birlikte katledilenlerin
sayısı 9’a yükseldi.
Filistin kurtarma ekiplerinin sözcüsü Adham Ebu Selmiye yaptığı
açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yaptığı saldırıda Hamas'a ait bir
polis merkezini, Hamas'ın silahlı
kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'na ait eğitim alanlarını, bir boş
alanı, Han Yunus Belediyesi’ne ait bir
hangarı ve inşaat malzemesi üreten
bir fabrikayı hedef aldığını, bu saldırıda yedisi kadın, ikisi çocuk, 17

kişinin yaralandığını söyledi.
Saraya El Kuds sözcüsü Ebu
Ahmed, İsrail saldırısında ölenlerin
örgüt içindeki üst düzey askeri liderlerden olduğunu belirterek İsrail saldırısına cevabın "pek yakında ve
farklı" olacağını belirtti.
23 Mart’ta ise Halk Direniş Komiteleri'nin silahlı kanadı Nasır Selahaddin Tugayları, İsrail sınırındaki
Sufa ve Kerem Şalom geçiş noktalarına en az 7 havan saldırısı düzenlediklerini duyurdu.

Sayı: 261

Yürüyüş
27 Mart
2011

İsrail 22 Mart’ta Gazze'ye saldırdı. 9 Filistinli’yi katletti. 17 kişi
yaralandı. Gazze kentinde İslami
Cihad'ın askeri kanadı Saraya El
Kuds üyelerini hedef alan saldırıda
Saraya El Kuds'ün 4 üyesini katletti. Aynı gün içinde İsrail’in yaptığı
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BM “Birleşmiş Milletler” değil,
“Amerikan” örgütüdür!

Sayı: 261

Yürüyüş
27 Mart
2011

BM Güvenlik Konseyi, Libya’yı
“sivilleri koruma” yalanı arkasına
gizlenerek önce uçuşa yasak bölge
ilan etti. Konsey, İngiltere, Fransa ve
Lübnan tarafından hazırlanan karar
tasarısını, 10 üyenin “evet” ve 5 üyenin “çekimser” oylarıyla kabul etti.
Bingazi’deki emperyalistlerin desteklediği işbirlikçiler kararı sevinçle
karşıladılar.
Karar tasarısına, Konsey'in daimi
üyelerinden Rusya ve Çin ile birlikte geçici üyeler Almanya, Hindistan
ve Brezilya çeşitli nedenlerden dolayı,
kendi çıkarları için çekimser oy kullandılar.
BM’nin aldığı bu karar ile emperyalistler, 19 Mart 2011’den başlayarak, Libya’ya denizden, havadan
bomba yağdırdılar. Emperyalistlerin
saldırı ve işgal planları BM kararları adı altında böylece yürürlüğe sokuldu.

“Barış” değil,
Emperyalizmin çıkarları
Birleşmiş Milletler, büyük iddidalar ile 1945’de kuruldu. Adını da bir
araya gelen milletlerin “birliğini” ifade etmek amacıyla “Birleşmiş Milletler” olarak açıkladı.
Oysa bugün, “milletlerin sorununu çözen” bir BM yoktur ortada.
Şu anki BM, tam anlamıyla “Amerikan” örgütüdür. Amerikan emperyalizminin çıkarları için kararlar al-

maktadır. Bu kararları uygulamak
için de kuşatma, ambargo, emperyalist saldırı ve işgal planları içeren kararları alarak, yürürlüğe sokmaktadır.
BM, ilk kurulduğunda, savaş teknolojisinin geldiği nokta da hesaba katılarak, ülkeler arasındaki sorunların
savaş ile çözülmemesi, sorunları “barışçı yollarla” çözme iddiasındaydı.
Yaşanan, yaşanacak sorunlar ne
olursa olsun, “barışçıl” yöntemler
kullanılacak ve “işbirliği” temelinde
çözüme kavuşturulacaktı.
Bunda o dönem emperyalist kapitalist sistemin karşısında güçlü sosyalist sistemin varlığı büyük rol oynamıştı. Ne zaman ki, sosyalist ülkelerde geriye dönüşler yaşandı, BM
de doğrudan emperyalistlerin denetimine girmeye başladı.
BM, 66 yıl sonra kuruluşunda
belirlediği ilkelerini, kuruluş amaçlarını ve kendisini inkar etti. Bugün
yaşanan hemen tüm sorunlarda BM,
doğrudan emperyalizmin ve özel olarakta Amerikan emperyaliziminin çıkarları doğrultusunda kararlar almakta, Amerika tarafından yönetilmektedir.
BM o nedenle bağımsız bir örgütlenme değildir. Ve hele kararları
meşru da değildir. Halkların lehine istisnai kararlar alsa da esas olarak ABD
çıkarları için vardır.
Bugün Libya halkı bombalanır,
dört bir yandan kuşatılırken, tüm işbirlikçi iktidarlar ve emperyalistler

Irak işgalinde olduğu gibi Libya saldırısında da BM,
Amerika adına karar aldı!
BM Güvenlik Konseyi, Libya halkını teslim almak, Libya’yı tümüyle emperyalistlere teslim etmek amacıyla;
- Uçuşa yasak bölge oluşturulmasını,
- Libya'da “derhal ateşkes sağlanması” adına emperyalislerin desteklediği güçleri korumayı,
- Libya halkına yönelik yaptırımların ve ambargonun eksiksiz uygulanıp, genişletilmesini ve bu yolla Libya halkını ilaçsız, ekmeksiz, silahsız bırakmasını öngören karar tasarısını kabul etti.
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Libya’ya saldırı kararını,
Amerikan emperyalizminin
çıkarları için BM aldı!
bunu BM kararına dayandırmaktadırlar.
Saldırının, işgalin meşruluğu onlara göre, BM Güvenlik Konseyi'nin
kararlarıydı. Örneğin Abdullah Gül,
BM’nin kararı ile ilgili olarak; “Şimdi uluslararası meşruiyet söz konusu. Bu çerçevede hareket edilmesinin doğru olduğu kanaatindeyiz”diyerek BM kararında meşruluk görüyordu.

NATO , ABD’nin
çıkarlarının bekçisidir
Emperyalist sistemin vurucu askeri
gücü NATO da bu amaçla bugüne
kadar halklara karşı kullanılıp, emperyalist tekellerin çıkarları için işgaller gerçekleştirdi.
ABD, son yıllarda NATO’yu kendi çıkarları için doğrudan kullanmaktadır. Nitekim Afganistan işgalinde ABD, doğrudan NATO’yu kullanmıştır. Afganistan halkına karşı bugün NATO askerleri savaşmaktadır.
ABD, NATO’yu işgal ve saldırı politikalarında kullanarak, daha kesin sonuçlar almak istemektedir.
Libya’daki saldırıyı NATO’nun
devam ettirmesi tartışılmaktadır.
ABD, halklara karşı savaşı tek başına yürütmek yerine NATO’yu kullanmak istemektedir. Ona ilişkin bir
kılıf bulunmaya çalışılıyor.

SOSYALİZM KURTULUŞ UMUDUMUZ...

Öğretmenimiz
Halkı örgütlemenin esası halk komiteleridir.
Mücadelenin özü daha fazla komite kurmaktır.
Komiteler, halkın her kesimini
mücadeleye katar.
Halkı mücadele içinde eğitir.
Hayatın ve mücadelenin sorunlarını çözer.
Dayanışmayı sağlar.
Komiteler, üreticiliğimizi artırır.
Yaratıcılığımızı artırır.
Boşlukta ve belirsiz bir şey bırakmaz.
- HALKA GİTMEK,
- HALKIN HER KESİMİNİ
MÜCADELEYE KATMAK,
- HALKIN HER SORUNUNA ÇÖZÜM ÜRETMEK,
ALTERNATİFLER SUNMAK
için komiteler kurmalıyız.
Her sorunda,
her konuda,
her iş için
halka gitmeliyiz.
Halkı ihtiyaçlar temelinde mücadeleye katıp, sorunlarını onlarla
birlikte çözeceğiz.
Halkın kendi örgütlenmelerini
oluşturursak başarılı oluruz.
Her yerde komite kurmalıyız.
Halk komiteleri, halkın dağınıklığını ortadan kaldırır.
Neyin nasıl yapılacağı konusunda halkın iradesini yaratır.
Ya da var olan bir iradeye halkı ortak eden yapılar, birçok sorunun çözümünde etkili olur.
Halk bu tür yapılar içinde hem
kendi gücünü görerek öz güven kazanır, hem de bu komitelerde devrimcileri tanır ve güvenir.

Halk komiteleri
devrimcilerle birlikte
halkın karar almasını
ve uygulamasını sağlar, her aşamada mücadeleye,
sorunu
çözmeye katılımını bü-

yütür.
Aklımızdan çıkartmamalıyız ki;
çok yönlü ve yoğun çalışmalar gerektiren işleri, halkı ortak etmeden başarabilmek mümkün değildir.
Halk komiteleri, kadın-erkek,
genç-yaşlı herkesin mücadeleye katılımını en hızlı biçimde organize
edip, ortak bir hedefe yönelten önemli
işlevler görür.

ÖRGÜTLÜ
HALK
YENİLMEZ
Halkı ihtiyaçlar temelinde
mücadeleye katıp, sorunlarını
onlarla birlikte çözeceğiz.
Halkın kendi örgütlenmelerini
oluşturursak başarılı oluruz.
Her yerde komite kurmalıyız.
Halk komiteleri, halkın
dağınıklığını ortadan kaldırır.
Neyin nasıl yapılacağı
konusunda halkın iradesini
yaratır.
Halk içinde atılan komiteleşme
adımları, sadece, belli bir hedefe
yönelik ortak hareket etme olanağı
yaratmaz; aynı zamanda mücadelenin zenginleşmesini sağlar.
Devrimciler bu yapılarda hem
öğretmen, hem de öğrenci olurlar. Taleplerini halka mal ederken, halkın
katılımı ile zenginleştirirler.

Mahallelerde; yol, su, elektrik
sorunlarının çözümü, çocuk parkı,
oyun sahası vb. yerlerin kurulması
gibi işler halkın aktif katılımının
sağlandığı yerlerde çok daha rahat başarılabilmiştir.
Mahallelerde düzenin ürünü olan
fuhuş yeri ve kumarhane gibi yozlaşma ifade eden yerlerin kapatılması
ya da açılmasına hiç izin verilmemesi,
bilardo ve kahvehane gibi boşa zaman harcanan yerlerin yerine, gençliği kültürel ve sportif faaliyetlere
yönlendirme, halk komitelerinin geçmişte şu ya da bu oranda yaptığı ve
olumlu sonuçlar aldığı işler arasındadır.
Böylesine geniş kapsamlı
çalışmalar, devrimcilerin halk
komiteleri aracılığıyla, halkın
en geniş kesimlerinin nabzını
tutabilmelerine de olanak yaratmış, politik çalışma bu zeminde daha sağlam ve ayakları
yere basan biçimlerde örgütlenebilmiştir.
Bugün önemli olan bu deneyimlerin olumlu yanlarını ve
olumlu işlevlerini görmek ve örnek
alabilmektir.
Halkın ev ev örgütlü halegetirilmesi, mahalledeki çalışma tarzının
temeli olmalıdır.
Mahallede kapısını bile çalmadığımız binlerce ev olduğu sürece,
şu ya da bu durumda -bir dergi vermek için, bir gösteri sonrası girmek
için, bir çanta bildiriyi beş dakikalığına bırakmak için çatkapı açıp
içine girebileceğimiz yüzlerce kapı
yaratılmadığı sürece çalışma henüz
kısır döngülerini aşamamış, klasikzaaflı pratiğin ötesine geçilememiş
demektir.
Bu söylediğimiz
çok mu zor peki, çok mu ideal?
Hayır.
HER YERDE KOMİTE KURMALIYIZ.
Zaferin garantisi halkı örgütlemektir.
Sadece örgütlü halk yenilmez.
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O umudumuzdur; Çünkü... O tarihtir... O,
binyılların acısının öfkesinin özlemlerinin temsilcisidir...
O, insanlığın bilimsel birikiminin ifadesidir... Gerçek anlamda değiştirme iradesine yalnız O sahiptir... Milyonlarca göz, milyonlarca beyin, milyonlarca yürektir O... O, Mahirdir, O,
Dayı’dır... O, 588 şehidimizdir... Halkımızın iktidar yürüyüşünde asla yolumuzu şaşırtmayacak yol göstericimizdir...
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Sınıflar mücadelesinde her ülkede onlarca parti kurulur, onlarca parti, “umut” olma iddiasıyla çıkar ortaya. Onlarca parti, devrimin öncüsü
olma iddiasını taşır. Ama bunların pek
azı bu iddianın partisidirler. Hayatın
kızgın pratiği, dünyanın dört bir yanında onları eler, geriye umut olabilmenin, önder olabilmenin karşılığını
verebilenler kalır... Zaferin uzun yolunu da ancak onlar aşabilir adım
adım..
Anadolu’nun ihtilalci partisi uzun,
kanlı, sancılı zafer yolunda ilerlemeye devam ediyor. Bu parti biliyor ki,
emperyalist tahakkümün saldırganlığını artırdığı, burjuva ideolojisinin ve
kültürünün kitleleri daha derinlemesine etkilediği bir dünyada, zafer yolunun ufkuna varabilmek, çok büyük
zorlukları ve büyük bedelleri gerektirecektir. Parti bunu bilerek ilerliyor
zafer yolunda. Bu kararlılığa, tutarlılığa sahip olduğu içindir ki, bu parti, kurulup iki günde dağılıveren, kurulup iki günde iddiasından çok çok
uzaklara düşen, kurulup iki operasyonda bitiveren, Marksist-Leninist
partiyi karikatürize eden partilerden
biri olmamıştır.
Bu parti umut olmuştur.
Bu parti politik olarak tartışmasız
biçimde alternatiftir ve maddi anlamda bir alternatif olmanın iddiasıyla
yürümektedir devrim yolunu.
Bu parti, 41 yıllık tarihinden aldığı
güçlü pekişmiş bir iktidar iddiasına ve
perspektifine sahiptir ve bugün olmasa
da yarın iktidarı alabilecek güç ve aşamaya gelme kararlılığındadır.

Ülkemiz sınıflar mücadelesinin
tarihini az çok bilenler, bu partinin kurucularının partiyi kurmak için yıllarca
çok ince eleyip sık dokuduklarını
bilirler.
Bu partinin önderleri, yıllarca yaşadıkları süreci “partileşme süreci”
olarak adlandırmışlardır. Bir parti
ciddiyetinden yoksun, iktidar iddiasından yoksun ve esas olarak böyle bir
iktidar savaşına girebilecek politikadan uzak çeşitli kesimler, devrimci hareketin partileşme sürecinin bu kadar
uzamasını kendi küçük akıllarıyla
mizah konusu bile yapmaya kalkışmışlardır. Tarih, iktidar çatışmasının
ciddiyetinden uzak bu kesimleri kendi küçük dünyaları ve kompleksleriyle
başbaşa bırakıp yoluna devam etmiştir.
Zafer yolunun bir parçası olan
“Partileşme” yolunda ilerlerken, kuracağımız partiyi şöyle tarif etmişti
önder yoldaşlarımız:
“Bu parti, Leninizmin evrensel ilkeleri ışığında ülkemiz koşullarına uygun ve Türkiye halklarını emperyalist
işgalden ve oligarşik diktatörlükten
kurtaracak bir partidir.”
İşte 1994 Mart’ında kurulan da
böyle bir parti olmuştur. Umudumuz
böyledir.
Türkiye halkları... DevrimciUmudu büyüteceği z. . .
Devri mci l er ol arak tek
i şi mi z budur. . .
Umudu büyüteceği z. . .
hal k ol arak tek
çaremi z budur. . .

ler! Umudu büyütmeliyiz; çünkü tek
kurtuluş yolu, tek zafer şansı budur.
UMUDU BÜYÜTELİM; devrimciler olarak tek işimiz budur... Halk
olarak tek çaremiz budur...
Lenin çok kısa ve özlü söylüyor:
“İktidarı ele geçirme mücadelesinde, proletaryanın örgütten başka
hiçbir silahı yoktur.”
Parti budur herşeyden önce. Ezilenlerin, burjuvaziye karşı iktidar savaşını sürdürebilmek için bir partiye,
yukarıda tarif edilen ve aşağıda tarif
edilecek şekilde bir partiye ihtiyaçları
vardır. Bu anlamda biz hep şunu
söyledik: “Devrimde Israr, Devrimci Örgütte Isrardır”.
Eğer devrimci bir örgüt yoksa,
devrimci bir örgütü inşa etme amacı
yoksa, orada devrim iddiası da yoktur. Soyut, teorik bir devrim iddiasının olması ise, parti yoksa, hiçbir şey
ifade etmez.
Devrim iddiası ve perspektifine sahip olunup olunmadığının en net ölçütlerinden biri, devrimci bir örgüte sahip olunup olunmadığıdır. Reformistlerin, düzen içi solcuların devrim, sosyalizm söylemlerinin altının
boş olduğunu, en kesin bir biçimde
onların örgüt anlayışlarından ve pratiklerinden görebiliriz.
Düşünün, kendi içinde asgari
bir disiplinden, kendi içinde bir
ideolojik birlikten, bağlayıcılıktan,
sonuna kadar ısrarı yönetecek bir
kurmaylıktan yoksun bir örgüt (hatta örgüt olmayan örgüt) yapısıyla,
nasıl devrim yapma iddiasında bulunabilirsiniz? Devrimci bir örgüte

SOSYALİZM KURTULUŞ UMUDUMUZ...

sahip olmadan bırakın devrimi, bırakın iktidarı, en sıradan bir iddiada dahi
bulunamazsınız. Bir eyleme çıkıp, ben
bu eylemi şu biçimde yapacağım, başka hiçbir biçim kabul etmeyeceğim
gibi bir iddia bile onları aşar... Oysa
bakın, umudun ideolojisiyle, umudun
kültürüyle yoğrulmuş olanlar, en
gençleri bile, en apolitik olanları
bile, tam bir meşruluk düşüncesiyle
ve yaptıkları her işte zafer kazanma
kararlılığıyla hareket ediyorlar. Tabi
ki bu tesadüf değil.
Parti bu anlamdadır ki, devrimle
özdeş bir kavramdır. Bu anlamdadır
ki, o iddiayı taşıyan bir partiye sahip
olmak, umutlu olmak, tersi ise umutsuzluk anlamına gelmektedir. Bakın
çevrenizde, solcu, devrimci olup da
umutsuz kim varsa, kendini çaresiz,
yenilmiş hisseden kim varsa, bakın,
onun devrimci bir örgütü yoktur.
Umudu işte bunun için büyütelim
diyoruz. Umudu büyütmek, insan
yüreğini büyütmektir; umudu büyütmek, en başta geleceğe dair bir inanç
kazandırmaktır insana...
Biz neden bu örgütsel yapıya
umudumuz diyoruz? Tarihsel, bilimsel, kültürel, sosyolojik, manevidir bunun cevabı...

O, neden umudumuzdur
nasıl o noktaya gelmiştir?
Cevabı, bir tarih
dersi gibidir
Partimiz, kadrolarını, militanlarını, savaşçılarını asla yarı yolda bırakmayarak, ortada bırakmayarak
umudumuz olma sıfatını kazanmıştır. Umutsuzluğun umudu, çaresizliğin çaresidir umudumuz.
Savunduğunu yapıp, yaptığını savunarak umudumuz olmuştur.
Parti, 1970’den bu yana, infazlar,
katliamlar, ideolojik kuşatmalar, psikolojik saldırılar altında devrimci
çizgisinden milim sapmamış olmasıyla umudumuz olmuştur.
41 yıllık tarih penceresinden bakarsak, umudumuz olan devrimci
hareket, hiç abartısız diyebiliriz ki; yıkılmaz, zapt edilemez bir kaledir,

yolundan döndürülemez bir kılavuzdur, ışığı söndürülemez bir fenerdir...
Umudumuz olması, uzun bir tarihi sürece, tarihin en kritik anlarındaki denenmişliklere, alnının akıyla
geçilmiş sınavlara dayanır... Bunların
sonucunda ortaya çıkmıştır “Umudun
Adı...” sloganı.
Umudumuzun devrimci çizgisi, legal ve illegal olanı, barışçıl ve silahlı olanı, kır ve şehri, politik ve askeri yanı birleştirendir. Öyle bir partidir
ki, sağcının sol sapma, fokonun sağ
sapma diyemeyeceği bir bütünsellikle
alır mücadelesini.
Parti, ülkemizin her yanını, tüm
bölgelerini örgütlenme ve mücadele
alanı olarak kabul ettiği için, tüm milliyetlerden ve tüm inançlardan Türkiye halklarının partisi olabildiği
için, umudumuzdur.
Parti, hayatın her alanında, işçiler,
köylüler, memurlar, yoksul gecekondular, öğrenciler, aydınlar, ev kadınları, esnaflar, serbest meslek sahipleri, halkın her kesimini sahiplendiği, her kesimini devrimin asli unsuru haline getirmeyi hedeflediği
için, umudumuzdur.
Parti, faşizme karşı mücadelede,
boyun eğmeyen, insanlık onurunu, siyasi kimliği asla çiğnetmeyen politikaların kurmayı olduğu için umudumuzdur. Bu parti, ona umudunu
bağlamış hiç kimsenin başını yere eğdirmemiştir bugüne kadar.
Parti, en zor dönemler, en güçsüz
olduğu koşullar dahil olmak üzere iktidar perspektifini hiç kaybetmediği
için umudumuzdur. İktidar vaadetmeyen, onun yolunu göstermeyen,
onda iddialı ve ısrarlı olmayan hiçbir
siyasi hareket, bir umut yaratamaz, alternatif olamaz.
İnkarcılık, teslimiyetçilik, istismarcılık, bu partinin tarihinde, kendine hiçbir zaman, hiç bir koşulda yer
bulamadığı için, umudumuzdur.
Bu parti bu toprakların partisidir.
Bu parti enternasyonalist bir partidir.
Ve bu parti, ikisini bir arada yapabildiği için, hem bu toprakların hem
de dünya proletaryasının partisi ola-

Devrim iddiası ve perspektifine sahip olunup olunmadığının
en net ölçütlerinden biri, devrimci bir örgüte sahip olunup olunmadığıdır. Kendi
içinde asgari bir disiplinden,
kendi içinde bir ideolojik birlikten, bağlayıcılıktan, bir kurmaylıktan yoksun bir örgüt
yapısıyla, nasıl devrim yapma
iddiasında bulunabilirsiniz.
bildiği için, umudumuzdur.

Fırtınalarda dimdik
duran oydu; yıkacak ve
yapacak olan da odur
O bir kurmaydır.
Kurmay fiziki anlamda yönetmenin dışında, savaşın politikasını, tarihini, felsefesini, bilir ve tartışır.
Parti, büyük fırtınaların ortasında
sanki dingin bir denizde yol alır gibi,
rotasını hedefinde tutandır.
1990’ların başları, hatırlanırsa
böyle bir dönemdi. Karşı-devrim rüzgarları fırtınaya dönüşmüştü ve solun
bir çok kesimini önüne katmış götürüyordu. Bizim partimiz, bizim umudumuz, sakin, kararlı, net, “sosyalizmin sorunlarını sosyalizm çözecektir”
diyor, tüm öfkesi, kararlılığı ve cüretiyle, halklara “halk ayaklanması”
diye sunulan karşı-devrimci darbelerin karşısına dikiliyordu. O günlerin
karmaşasında proletaryanın, sosyalizmin, sınıflar mücadelesinin, devrimlerin, hatta tarihin sonu ilan ediliyordu. İşte bakın şimdi, “öldü” denilen, “elveda” denilen ne varsa,
onda, umudumuzda yaşıyor.
Devrimci Hareket, 40 yılı aşkın bir
süredir mücadele ediyor. Bu mücadele
bir iktidar savaşıdır. Anadolu’nun
yarım kalan, tersine dönen kurtuluş
savaşının devamıdır. Yıkılan sosyalist
sistemin savaşını kaldığı yerden sürdürendir.
O, hayatın her alanında bir alternatif sunabildiği için umudumuzdur.
Edebiyatta, müzikte, sinemada insanlarını alternatifsiz bırakmadığı
için, günlük yaşamda, giyim kuşam-
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39. Yılında Kızıldere Manifestosu’nu
Yazanlarla Birlikte Kızıldere’de Olacağız!
Kızıldere direnişinin 39. yılında Halk Cepheliler yine
Kızıldere manifestosunun yazıldığı yerde olacaklar.
Kızıldere’nin 39’uncu yılında Kızıldere’de Mahir
Çayanlar’ın huzurunda Türkiye ve Dünya halklarına ,
“On’lardan aldığımız bayrağı On’ların öğrettikleriyle
onurla taşıdık” diyeceğiz.

gemeyle devam eden spekülasyonlar yapıldı. Fakat yel
kayadan ne koparırdı ki!
Geçen yıl, 2010 30 Martında kızıl bayraklarımızla,
görkemli kortejimizle, gür
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Onların
bayrağını 39 yıldır yere düşürmedik. Onların
kavgasını, Onların idealini, Onların stratejisini bugünlere taşıdık. Onların çizgisini kendimize rehber edindik.
Onların mirasını çiğnetmedik. İnkarcılara, istismarcılara karşı, o mirası kararlılıkla savunduk; meydanı onlara
bırakmadık.
“Aslında Mahirler, o gün öyle yapmayacaklardı” diyen
“geçmiş uzmanları”(!)ndan, “Mahirler bugün yaşasaydı holding yöneticisi olurdu” diyen alçalmış döneklere
kadar, Mahir Çayan ve yoldaşları hakkında, Kızıldere hakkında şüpheler yaratmak için az uğraşmadılar.
Halkımızın ve gençliğin Kızıldere’ye hayranlığını yoketmek için, solun reformist, revizyonist kesimlerinde yıllarca “Kızıldere intihardır, devrimciler intihar etmez”
diye başlayıp Kızıldere’yi basit bir “maceracılığa” indirda, yeme içmede, oturup kalkmada...
her alanda düzenin sınırları dışına çıkabilmek büyük bir güçtür. Ve insanlara böyle bir alternatifi, sosyalist
ideoloji dışında hiçbir ideoloji sunamaz.
Halkın ve devrimin çıkarlarının
üzerinde hiçbir şey yoktur bu partide. Uzlaşmaya, teslimiyetçiliğe mazeretler bulan teoriler yoktur. İcazetçilik yoktur. Faydacılık yoktur.
Günü birlik politikalar yoktur. Yasak
savmacılık yoktur. Bunun için umudumuzdur.
Halk sevgisi, vatan sevgisi, halka,
vatana, örgütüne bağlılık vardır.
Yoldaşlarına ölümüne bağlılık vardır.
Adaleti en başa koyan bir kültür vardır. Yüksek bir ahlak ve saflık vardır... Vefa vardır. Şehitlerine bağlılık vardır. Coşku, moral, cüret, fe-
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oradaydık. Mahirler’i yeniden görmüş gibi bağrına bastı Kızıldere Cephelileri.. Ve aslında olan da buydu
zaten... Mahir’in yoldaşları olarak oradaydık. 1972’den
bu yana Kızıldere çizgisinde yürüyen, 1972’den beri
Kızıldereler yaratanlardık. Kızıldere’nin mirasını 39 yıldır lekesiz, pürüzsüz, tereddütsüz taşıyanlardık. Bizdik.
Cephe’ydik. Hepimiz Mahir’dik.
2011’in 30 Martında da orada olacağız.
Biz hep Kızıldere’deydik. Hep On’larlaydık. 39 yıldır böyle hissettik, böyle düşündük. Ama bu orada, Kızıldere’de
olmanın özgünlüğünü, özelliğini ve anlamını ortadan kaldırmıyor. Her devrimci için, her Cepheli için orada olmak
bir görevdir, bir onurdur.
Kızıldere’ye gidiyoruz.
Tarihimize gidiyoruz, geleceğimize yürüyoruz.

dakarlık ve kazanılacağına dair duyulan sonsuz bir güven vardır ve bunun için umudumuzdur.
Şimdi, tüm bunların sonucunda
kesinlikle diyebiliyoruz ki; böyle bir
gücü yıkacak, yenecek, yere serecek
hiçbir güç yoktur yeryüzünde. O,
aynı zamanda bunun için umudumuzdur.
Böyle bir güce sahip olan doğal
olarak geleceğe dair umutlu olur.
Gelecekte ne olacak?
“Emperyalizm ve oligarşinin baskı aygıtı olan faşist devleti, ordusu,
polisi, bürokrasisi, ideolojik ve kültürel bütün kurumlarıyla yıkacaktır.”
İşte bu yıkımın mimarıdır O.
Sonra ne olacak?
Kurulacak iktidar için net söyledik:
“Eski düzenin yıkıntıları üzerinde

yeni tipte bir devlet kuracaktır.
- Bu devlet burjuva tipte değil, proletarya hegemonyasında bir devlet
olacaktır. Yani halk güçleri için demokrasi, oligarşi ve emperyalist güçler üzerinde diktatörlük olacaktır.”
İşte bu inşanın mimarı da yine O
olacak.
Yani Parti, bir ülkenin gördüğü,
görebileceği en büyük alt üst oluşun,
ve aynı zamanda bir ülkenin tarihi boyunca yaşayabileceği en büyük inşanın yöneticisidir.
Parti bir “inşa” örgütüdür. Çünkü
onun öncülüğünde yeni bir üretim tarzına geçilecek, yepyeni bir toplum
inşa edilecektir. O, kelimenin gerçek anlamıyla yıkacak ve yapacak olandır. Ve
işte bundan dolayı umudumuzdur.

SOSYALİZM KURTULUŞ UMUDUMUZ...
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Hep Kızıldere’deydik...
Bağımsızlığın Bayrağıydık!
“Onur duyuyoruz kavganızdan...
Bizden biri olmanızdan
onur duyuyoruz...
Onur duyuyoruz bizlere
bıraktıklarınızı
yaşatmaktan...
Onur duyuyoruz sizleri
anlatmaktan...”
Kızıldere böyle onur duyulacak
bir tarihtir. Onur duyulacak kavgalarını tam 39 yıldır herkese anlatıyoruz. Anlatmakla yetinmiyor, kavgalarını ve bize bıraktıklarını onurla taşıyoruz.
Kızıldere’yi yaratan devrimcilerin bizden, içimizden biri olmasından
onur duyuyoruz. Onlar içimizden
biriydi, halktılar ve halkın öncüsüydüler. Karadeniz’in fındığı, çayı,
Akhisar’ın, Adıyaman’ın tütünü,
Ege’nin üzümü, inciri için mücadele eden köylülerin yanındaydılar.
İşçilerin direnişlerinde, kömür
ocaklarında, 15-16 Haziran’da, grev
çadırlarında işçilerin hem öğretmeni hem de öğrencisi oldular.
Gençliğin mücadelesini onlar
omuzladı. Anti-emperyalist kavgaya
onlar önderlik etti. Okullarda akademik-demokratik mücadelenin sürdürücüsü oldular.
Farklı alanlardan, farklı bölgelerdendiler; mücadele, Kızıldere’de
onları bir araya getirdi. İnançları, direnişleri, cüretleri, kararlılıkları ve fedakarlıkları ile mücadeleye yeni de-

ğerler kattılar.

Zor dönemler ve halka
bağlılık yılları
Mahir Çayan ve 9 yoldaşı kuşatıldıkları Kızıldere’de son çarpışma
için hazırlıklarını yaparlarken, polis
takibi altında devrimci faaliyeti nasıl örgütlediklerini bir kez daha hatırladılar.
Mahir Çayanlar Kartal Maltepe
Hapishanesinden firar ederek tutsaklıklarına son verdikten sonra İstanbul’da bir süre kalmış, sonra örgütsel nedenlerle Ankara’ya geçmişlerdi.
Oligarşi, özgürlük eylemi sonrası teyakkuza geçmiş, her yerde onları
aramaktaydı. Mahir Çayanlar’ı tanıdıklarını düşündükleri her eve,
her işyerine, baskınlar düzenlediler, tam bir gözaltı terörü estirdiler.
Aydınları, işçileri, üniversite öğrencilerini gözaltına alıp, işkencelerden geçirdiler. Onlarca aydın, bilim adamı bu nedenle tutuklandı.
Baskınlara katılan kontrgerillacılar arasında Ankara Sıkıyönetim
Komutanı Tevfik Türüng de vardı.
Tevfik Türüng, baskın ekibinin başındaydı. Mahir Çayan’ı ve yoldaşlarını bulup, katletmek için can atmaktaydı bu halk düşmanı kontrgerillacı.
Oligarşi ne pahasına olursa olsun
Mahir Çayanlar’ı “ele geçirmek” istemektedir. Bu hem oligarşinin pres-

tiji açısından gerekliydi hem de Parti-Cephe’nin önderinin sıcak mücadele içinde olması oligarşi açısından büyük bir tehlike olarak
görülmekteydi.
Günlerce “insan avı” sürdürüldü. Binlerce katil sokaklara salınarak, Parti-Cephe’nin önderi ve
kurmaylarını bulmaya çalıştılar.
Pusular kurup, pusu attılar. Onları
ihbar edenlere para ödülü koyarak
halkı onları ihbar etmeye zorladılar.
Kızıldere’ye gidiş işte bu koşullarda gerçekleştirildi. Hemen
heryerde aranırken ve peşlerinde
koca bir polis ordusu dolaşırken onlar görevlerini yapmakta bir an olsun
tereddüt etmediler.
Zor yılların, zor zamanların, yoklukların, kuşatmaların ortasında faaliyet yürüten devrimcilerdi. Özellikle,
12 Mart’ın en zor dönemlerinde takiplere, saldırılara, kuşatmalara karşın mücadele içinde örnek tavırları ile
yol göstermeye devam ettiler.
Kızıldere bu değerlerle yaratıldı.
Kızıldere bu nedenle bir son değil, bir
başlangıç oldu. Kızıldere’de sınanan
devrimcilik, zor yılların devrimciliğiydi.
Cepheliler o dönemlerden sonra
da, yine en zor koşulların devrimcileri oldular. Sabahat Karataşlar bu geleneğin devamcısıydılar; zor yıllarda devrimcilik yapıyorlardı; Kızıldere’ye giden cüretin sonraki temsilcileriydi onlar.
12 Eylül faşist cuntasının baskısının en koyu olduğu zamanlarda, kapıların birer birer yüzlerine kapandığı
koşullarda, halka güvenmeye devam ettiler. İmkanların çok sınırlı olduğu koşullarda, günlerce sokakta gecelemek pahasına da olsa tüm zorluklara göğüs geriyorlardı.
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Ve tıpkı Mahirler gibi, saldırılar,
operasyonlar, tutuklamalar arasında
cuntaya karşı mücadeleyi örgütlediler.
Kızıldere’yi yaratan nasıl o büyük
bağlılık ve inançsa, Çiftehavuzlar’ı
da aynı büyük bağlılık ve inanç yaratmıştır. Hem Kızıldere’nin hem
de Çiftehavuzlar’ın ortak noktala-
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rından biridir bu. Kızıldere’den Çiftehavuzlar’a uzanan direniş ve teslim
olmama geleneği bu değerlerle yaratılmıştır.

“Ellerinde silahları,
dillerinde sloganları”
vardı. Yenilmediler!
Kızıldere’de kuşatma altında olmalarına, karşılarındaki gücün devasa
büyüklüğüne rağmen, cüretle, kendi
iradelerini düşmana dayatarak karşı
koydular. Tanklara, toplara karşı bir
an olsun tereddüt etmeden, mütevazi silahları ile savaştılar.
Dillerinde savaş sloganları, ellerinde silahları ile yenilen değil, yenenler oldular. Tıpkı Çiftehavuzlar’daki gibi...

Sayı: 261

Yürüyüş
27 Mart
2011

“Sabo: Ellerimizde silahlarımız,
dilimizde sloganlarımızla kucaklıyoruz ölümü. Eşime, önderime, Devrimci Sol önderine bizzat selamımı
iletmeni istiyorum. Tüm yoldaşlarıma selamımı iletmeni istiyorum.
Hoşçakalın ( Çok yoğun silah sesleri, kovanlar dökülürken telefondan duyuluyor) “ (“Bayrağımız Ülkenin
Her Tarafında Dalgalanacak”, Hazi-

Çözüm mücadeledir!
“Bugün ülkemizde, hukuktan,
kanun devletinden, anayasadan,
insanlık ve vatandaşlık haklarından
bahsetmek iğrenç bir demagojiden başka bir şey değildir.
Kendi topraklarımız üzerinde köle bir halk haline getirildik.
Bu durum hep böyle sürüp gidecek midir?
HAYIR BİN KERE HAYIR!
Bu durum böyle sürüp gidemez;
artık isyan etmek, silaha sarılmak,
işgalci düşmanı alaşağı etmek için
harekete geçmek zamanı gelmiştir.
Onların bugün büyük görünen
güçleri ve imkanları bizlere vız gelir. Onlar bir avuç, biz ise milyonlarız. Kaybedeceğimiz hiçbir şey
yoktur ama kazanacağımız koca bir
dünya vardır.”
(THKC 1 No’lu BÜLTEN)
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ran Yayınevi, shf: 15)
İstanbul Çiftehavuzlar’da 8.5 saattir kuşatma altında tarih yazan Sabahat Karataş, Taşkın Usta, Eda
Yüksel’in son sözleridir bunlar.
Çiftehavuzlar’da oligarşinin ölüm
mangaları tarafından kuşatılan devrimciler, “ellerinde silahları, dillerinde sloganları” ile yazdılar o tarihi. Kuşatma altındaki devrimciler
oligarşinin tüm hesaplarını bozarak,
herşeyi tersine çevirdiler.
Nitekim oligarşinin ölüm mangaları 16-17 Nisan 1992’de; Çiftehavuzlar'da Sabahat Karataş'ı, Eda
Yüksel'i, Taşkın Usta'yı; Erenköy'de
Ahmet Fazıl Özdemir’i, Satı Taş'ı,
Hüseyin Kılıç'ı; Üstbostancı'da Sinan
Kukul'u, Arif Öngel ve Şadan Öngel'i; Sahrayı Cedit'te Ayşe Nil Ergen
ve Ayşe Gülen'i katletti.
O gece İstanbul’da aralarında devrimci hareketin merkez komite üyeleri Sabahat Karataş ve Sinan Kukul’un da bulunduğu 11 devrimci
katledildi. O gece bir kez daha yenilmezliğin destanını yazdı devrimciler.
Ölüm mangaları Sabolar’ı katlettikleri Karasu Apartmanı önünde
havaya ateş ederek “zaferlerini” kutlayıp birbirlerine sarılırlarken, telsizlerden, katillerin şefleri de, ölüm
mangalarını “gözlerinden öperek”
kutluyordu.
Herşey Kızıldere’deki gibiydi.
Kızıldere’de de katlettikleri devrimcileri topladıkları evin bir bölümünde, kurşun ve bombalarla parçaladıkları devrimcilere bakarak zaferlerini kutlamışlardı.
MİT’in, siyasi polisin, askerlerin,
kontrgerilla şeflerinin hemen hepsi
oradaydı.Katlettikleri devrimcilerin
cesetleri başında kendilerinden emin
bir şekilde seyrediyorlardı.
Artık rahat bir nefes alabileceklerini düşünüyorlardı. Devrimci hareketin önderini yoldaşları ile birlikte katletmişlerdi.
Ama yanıldıklarını çok geçmeden
anlayacaklardı!..
16-17 Nisan 1992’de İstanbul’da
devrimci harekete yönelik olarak sür-

Kızıldere’de Mahir Çayanlar’ın
ortaya koyduğu miras, orada
başlattıkları kuşatma altında
direniş geleneği, 16-17 Nisan’da
Çiftehavuzlar’da bayrak olmuştu.
dürülen katliam operasyonunda, devrimci harekete darbeler vurup, “yok
ettik, bitirdik” diye sevinç naraları
attılar.
Devrimci hareketin merkez komite
üyeleri Sabahat Karataş ve Sinan
Kukul’u katletmişlerdi. Onlara göre
devrimci harekete çok büyük bir darbe vurulmuştu. Artık hareket kendisini toparlayamazdı. Devrim saflarında inançsızlık ve moralsizlik yaymayı düşünen oligarşinin kiralık katillerinin hesapları boşa çıkarıldı.
Oligarşinin kiralık katilleri, yenilgi
ve teslimiyeti dayatırken, halkı da yıldıracaklarını hesap etmişlerdi. Tam
tersine Çiftehavuzlar’da düşündükleri
gibi teslimiyet değil direniş yaşandı.
Direniş ve sosyalizme bağlılık damgasını vurdu o sürece.

Kızıldere’den,
Çiftehavuzlar’a
bayrağımız ülkenin her
tarafında dalgalanıyor!
Kızıldere’de kerpiç evi bombalar
ve kurşunlar ile delik deşik etmiş, devrimcileri katletmişlerdi.
Oligarşi, Çiftehavuzlar’ın verdiği
güçlü direniş mesajını engelleyememiş, halkın bu direniş ile derinden etkilenmesinin önüne geçememişti.

SOSYALİZM KURTULUŞ UMUDUMUZ...

“16-17 Nisan 1992, savaşta direnmenin onurunu yaşadığımız,
ölüm anında dahi güçlü bir sosyalizm inancını, ülke ve halk sevgisini taşıyanların koşullar ne olursa olsun yenilmeyeceğini öğrendiğimiz ve
öğrettiğimiz, Devrimci Sol'un halk
kitleleri nezdinde ölümsüzleştiği yıllardır.” (Dursun Karataş)
Çiftehevuzlar’da, açılan orak çekiçli bayrağımız, aynı zamanda sosyalizmin yenilmezliğini de dünyaya
ilan ediyordu. “İdeolojiler öldü”,
“sosyalizm tükendi” diyenlere o gece
orak-çekiçli bayraklarımızla cevap
verdi devrimciler.
Kızıldere nasıl ki, devrimci harekete yol gösteren bir meşale olduysa
Çiftehavuzlar’da dalgalanan kızılbayrağımız da ülkemizin dört bir yanında dalgalanmaya devam etti.
Kızıldere ve Çiftehavuzlar, direnişleri, kararlılıkları, devrime bağlılıkları ile devrimci hareketin tarihinde ve mücadelede güçlü dinamikler yarattılar.
Onların sloganlarında, son sözlerinde geleceğe dair öngörülerini görmek mümkündür. O öngörüler içinde mücadelenin kesintisizliğinin sü-

Çiftehavuzlar’dan
“00.20: Telefonda bir kadın sesi...
SABO: Merhaba,
Evimizi sarmış durumdalar. 30
dakika oldu. Ben ve iki yoldaşım
varız. Yarım saattir oyalıyoruz.
Tüm belgeleri banyoda yaktık. Bir
çöp bile bırakmadık. Biraz sonra
ateş etmeye başlarlar.
Çatışacağız. Niyazi'lerin, Apo'ların,
Haydar'ların yanına gideceğiz. 12
Temmuz şehitlerinin yanına gideceğiz. Yanımdaki yoldaşım seninle konuşmak istiyor.
EDA: Bizler Devrimci Sol savaşçıları olarak Türkiye halkları için
şehit düşeceğiz. Bizler çok iyiyiz.
Çok sakiniz. Kızıldere'de, 12 Temmuz'da ölümü gülerek kucaklayan
yoldaşlarımız gibi, biz de ölümü
gülerek, çarpışarak karşılayacağız.“

receği gerçeği ve devrimci hareketin
mücadelesinin Anadolu’nun dört bir
yanına yayılacağı gerçeği vardır.
Tam da düşündükleri gibi olmuş,
mücadelemiz onların yarattıkları ile
daha da güçlü hale gelmiştir.

Kızıldere’den Çaytaşı’na,
aynı kararlılık, aynı
bağlılıkla
“Doğrusu şaşırıyorum, şaşırıyoruz. Olacak şey değil bu diyorum.
Bile bile ölüme gitmek, ölüme kucak
açmak diyorum. Ve bundan sonrasını görmek istemiyorum.”
Yukardaki sözler, Milliyet gazetesi
muhabiri Celalettin Çetin’in, 6 Aralık 1994’te Dersim’in Hozat İlçesine
bağlı Çaytaşı Köyü’nde bir evde kuşatılan 9 DHKC gerillasının direnişi
sonrası söylediği sözlerdi.
Kuşatma altındaki gerillalar, Kemal Askeri, Ahmet Güder, Nihat
Kaya, Gülseren Beyaz, Mehmet Ali
Öztürk, Hüsniye Aydın, Şenay Sonar, Mikail Güven ve Erkan Akçalı, “Dersim Faşizme Mezar Olacak!” sloganları, marşları, zılgıtları ve
teslim olmamaları nedeniyle gazeteci Celalettin Çetin’i şaşırtıyorlardı.
Yüzlerce asker, ağır silahlar ve helikopterler ile kuşatılan gerillaların teslim olacağını düşünüyorlardı.
Dönemin Asayiş Kolordu Komutanı Kürt halkının yakından tanıdığı
katil Korgeneral Hasan Kundakçı
“devletin gücü”nü görüp yazması
için yanında Milliyet gazetesi ekibini de getirmişti kuşatma bölgesine.
Fakat onlar, başı önünde, kollarını kaldırıp teslim olan gerillaları değil, direnen gerillaları gördüler karşılarında. Gerillalar bir süre sonra kavganın bayrağını astılar evin camına.
“Teslim ol!” çağrılarına kurşunları, sloganları ile cevap vermeleri faşist generali çileden çıkarmaya yetmişti. Orada kaybetmişti faşist general. 9 gerilla direnerek şehit düşecek
ama asla teslim olmayacak, yeni bir
direniş destanı yazacaklardı. Geleneklerimize yeni halkalar ekleyeceklerdi.

Dağda, kırda, şehirde kavgamız
yeni şehitlerle sürecekti...
Birliğin komutanı Kemal Askeri,
evi kuşatmış olan askerlere yönelik
olarak niye savaştıklarını anlatan bir
konuşma yaptı. Komutanı Kemal
Askeri, askerlere seslenerek direneceklerini anlatıyordu.
Kontrgerillacılara da seslenerek,
askerleri öne sürmek yerine kendilerinin öne geçip çatışmasını istediler.
Kızıldere’de Mahir Çayanlar, kuşatıldıkları kerpiç evden kuşatanlara
seslenerek, askerlere çağrılar yapmışlar, mücadelelerini o kısa anlarda
anlatmışlardı. Kızıldere’den Çaytaşına, bu gelenek de sürüyordu işte.
Kızıldere’de ve Çaytaşı’nda kuşatma altındaki devrimciler üzerlerine gelecek kurşun ve bombaları beklemek yerine, herşeylerini direnişi
güçlendirmek için değerlendirmişlerdi.
Kuşatma altında son anlarında
bile ölümü beklemek yerine haklılıklarını, niye savaştıklarını anlattılar.
Haklılıklarından aldıkları güçtü bu.
Direnişlerinin mayasını Kızıldere’den almışlardı. Kızıldere’nin ve
onun yol gösterdiği direnişlerden aldıkları güçle gelenekleri büyüttü 9 gerilla. Gerillaların sloganlarını, marşlarını susturmak için ağır silahlarla evi
bombalamaya başladılar.
9 gerilla, silahları, marşları ile
girdikleri çatışmada birer, ikişer vurulup toprağa düştüler. Geriye bir
direniş destanı bıraktılar. Tıpkı Kızıdere gibi...
Sürecek...
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10 SORUDA

Cihan Alptekin ve Ömer
Ayna Karadeniz'e geçtiler.
Fatsa'da diğer THKP-C'lilerle birleştikten sonra 26
Mart 1972 günü, NATO'ya bağlı Ünye Radar
Tarihten, bilimden
Üssü'nde görevli üç İngiönderlerimizden, geleneklerimizden
liz teknisyenin kaçırılmaöğrendiklerimizle güçleneceğiz
sı eylemi gerçekleştirildi.
Teknisyenleri de yanlarına
alan
devrimciler
Tokat Niksar’a bağKızıldere'ye giden süreç
lı Kızıldere Köyü’ne geçtiler.

Kızıldere

Bilgi
güçtür

1-)

nasıl gelişti?

Sayı: 261

Yürüyüş
27 Mart
2011

1960'ların ikinci yarısı boyunca
sürdürülen ideolojik ve pratik mücadele sonucunda revizyonizmin elli yıllık etkisi kırılmış, Türkiye devrimi silahlı mücadele temelinde gelişmeye
başlamıştı.
Hem oligarşi içi çelişkilere müdahale etmek, hem yükselen devrimci hareketi bastırmak için 12 Mart
1971'de ordu tarafından muhtıra verilerek yönetime el konuldu. Faşist
cuntanın baskı ve takip koşullarında
birçok devrimci katledilirken, aralarında Mahir Çayan, Deniz Gezmiş,
Ulaş Bardakçı'nın da olduğu birçok
devrimci tutsak düştü.
Oligarşi, Deniz Gezmiş ve iki
yoldaşı için idam kararı verdi. 29 Kasım 1971’de Mahir Çayan, Ulaş Bardakçı, Ömer Ayna, Ziya Yılmaz ve Cihan Alptekin, Maltepe Askeri Hapishanesi'nden tünel kazarak firar ettiler.

2-) Özgürlük eyleminden
sonra neler yaşandı?
Mahirler'in dışarı çıktıktan sonra
yaptıkları ilk iş, THKP-C içinde ortaya çıkan ihanetle hesaplaşmak oldu.
Partinin devrimci çizgisini tasfiye
edip sağcı bir çizgiyi hakim kılmaya
çalışan Münir Ramazan Aktolga ve
Yusuf Küpeli partiden atıldılar.
Bu süreçte kimi yoldaşları Mahir'e
yurtdışına çıkmayı önerirler. Mahir
kabul etmez. Öncelikle yapılması
gereken “Türkiye devriminini prestiji
haline gelen” Denizler'in idamını
durdurmaktır. Bu amaçla hazırlık yaparken önce Ulaş Bardakçı, ardından
Koray Doğan katledildiler.
Mahir Çayan, Ertuğrul Kürkçü,
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3-) Mahirler’in talepleri
nelerdi?
Mahirler bu eylemle öncelikle
Denizler'in idamını durdurmayı amaçlamışlardı. Yayınladıkları bildiride
rehin aldıkları İngilizler'in hayatlarına karşılık talepleri şunlardı:
"1- İnfazlar derhal durdurulacak.
2- Hiçbir yurtsever ve devrimci
asılmayacak.
3- En çok 48 (kırk sekiz) saat içerisinde bu konuda Türkiye radyolarında infazların durdurulduğu hakkında yayın yapılması şarttır."

4-) Denizler'in idamını
durdurmak neden önemliydi?
Oligarşi, Denizler'i idam ederek
bütün Türkiye halkına ve devrimcilere
gözdağı vermek, silahlı devrim cephesini daha başlangıçta boğmak istiyordu. Dolayısıyla o koşullarda Denizler devrimci hareketin prestiji durumundaydı. Bunun farkında olan
Mahirler, ideolojik ayrılıklarını bir tarafa bırakarak idamları durdurmak
için seferber oldular. Bu uğurda kendi yaşamlarını ortaya koydular.

5-) Nasıl kuşatıldılar?
İngiliz ajanların kaçırılmasından
sonra oligarşi Karadeniz genelinde büyük bir operasyon başlattı. Dağ taş,
köy köy arama tarama yapılıyordu. 30
Mart 1972 sabahı, saat 05.00 sularında
jandarmalar Kızıldere'ye ulaştılar.
Parti-Cepheliler’in rehin aldıkları İngilizler'le birlikte köy muhtarının
evinde saklandıklarının ortaya çıkması
üzerine, ev tamamen sarıldı. İstanbul

ve Ankara'dan kontrgerillacılar da
Kızıldere'ye sevk edilmişti.

6-) ‘Teslim ol’ çağrılarına ne
karşılık verdiler?
Mahirler kuşatıldıklarını anlayınca evde bulunan muhtarın torunlarını dışarı çıkararak çatışma için hazırlandılar. Dışarıdan gelen "Teslim
olun" ve "İngilizler'i teslim edin"
çağrılarına karşılık asla teslim olmayacaklarını, eve yaklaşılması veya ateş
açılması halinde İngilizler'i cezalandıracaklarını söylediler. Gün boyu aralıklarla devam eden "teslim olun" çağrılarına Mahir, o günden sonra Kızıldere’nin yolunda yürüyenlerin dilinden hiç düşmeyecek ve her kuşatmada aynı cüretle tekrarlanacak olan
şu sözlerle karşılık verdi: "Biz buraya
dönmeye değil, ölmeye geldik!"

7-) Nasıl şehit düştüler?
Kuşatma sürerken Mahir, yoldaşlarını bir araya toplayarak "Şu an doğru olanın burada kalıp direnmek olduğunu fakat buna rağmen yine de
teslim olmak isteyen varsa teslim
olabileceğini" söyler. Fakat –daha
sonra samanlığa saklanarak canını
kurtaracak olan bir kaypağın dışında–
kimse bunu düşünmez bile. Öğleden
sonra 2 sularında Mahir evin çatısında olduğu bir anda dışarıdan ilk ateş
açılır. Mahir bu sırada içeriye doğru
"İngilizler" diye bağırır ve düşer.
Evdekiler söylediklerini yaparlar ve
ateş açılması üzerine ilk olarak üç İngiliz'i cezalandırırlar. Mahir açılan ilk
ateşte çatıda vurulmuştur. Süren çatışma sonunda THKP-C'den Saffet
Alp, Sinan Kazım Özüdoğru, Hüdai
Arıkan, Ahmet Atasoy, Ertan Saruhan,
Sabahattin Kurt, Nihat Yılmaz ve
THKO'dan Ömer Ayna ve Cihan
Alptekin büyük bir kahramanlık destanının yaratıcıları olarak şehit düştüler.

8-) Kızıldere'nin öğrettiği
nedir?
Kızıldere'de iki devrimci örgütün
savaşçıları omuz omuza çarpışarak şe-

SOSYALİZM KURTULUŞ UMUDUMUZ...

hit düştüler. Mahirler kendi
hayatlarını ortaya koyarak
Denizler'in idamını engellemeye çalışırken hem
devrimci dayanışmanın en güzel
örneklerinden birinin yaratıcısı oldular, hem de ülkemizde devrimciliğin ancak bedeller ödemeyi göze
alabilen, can bedeli bir mücadeleyle sürdürülebileceğini, zaferin ancak
silahlı mücadelede ısrarla kazanılabileceğini gösterdiler.

9-) Kızıldere son muydu?
Katliamdan hemen sonra oligarşinin sözcüleri, paralı kalemşörleri, yılgınlar, dönekler, hep bir
ağızdan devrimci mücadelenin bitirildiğini, Kızıldere'nin "sonumuz" olduğunu ilan ettiler. Oysa
aynı anda Mahirler'in kavgası Anadolu'nun dört bir yanında, genç yüreklerde daha büyük bir öfkeyle
boy atıyordu. Halk onları aldı,
bağrına bastı. Destanlarıyla ölümsüzleştirdi. Çok geçmeden "Kızıldere Son Değil Savaş Sürüyor", “Yolumuz Çayanların Yoludur”, “Kızıldere Manifestosu
Yolunda İleri” haykırışları dört bir
yanda yankılandı. Kızıldere devrimci hareket açısından bir son
değil, bir siyasi zafer, bir devrim
manifestosu olmuştu...

10-) Kızıldere'yi
unutturabilirler mi?
Oligarşi sonraki yıllarda Kızıldere Köyü’nün adını "Ataköy" olarak değiştirdi. Kızıldere'yi, Mahirler'i unutturmak çabalarının basit ve
zavallı bir örneğiydi bu da. Bu çabalar hiç eksik olmadı. Hatta soldan
da destek oldu. Denizler'i kavgalarından soyutlayıp içini boşaltarak
"romantik devrimci" gibi sunanlar, Mahirler'i tümüyle yok saymayı tercih etti. Fakat Kızıldere tüm
görkemiyle duruyordu tarihteki yerinde. Ne yaparlarsa yapsınlar ne Kızıldere destanını, ne Mahirler'i unutturabildiler... Kuşatmalarda yeniden
yaratılan Kızıldereler, 38 yıl sonra
Kızıldere’de dalgalanan kızıl bayraklar, bunu göstermiyor mu?

Kendini Geliştirmeyen Düzeni

Cepheli Kendini
Sürekli Yeniler
Halkımız "işleyen demir pas tutmaz" der. Emeğe, emekçiliğe bir övgüdür bu söz. Emeğiyle varolur insan,
emek; kendini ve hayatı geliştirmektir. Kendini sürekli geliştiren, kendine
sürekli emek harcayan, kavgaya ve yoldaşlarına sürekli emek harcayan, her
daim ışıldayan bir demir gibi olur.
Kendini sürekli geliştiren, bir ömür
boyu devrimciliği hayata geçirebilir.
Kendini yenilemeyenler "yoruldum, inançsızlaştım, coşku duymuyorum, bu yükü kaldıramıyorum”
gerekçelerine sığınıp düzene dönerler.
Düzen her cepheden, her vesileyle
ve her an saldırıyor. İnsanları gerici,
yoz bir yaşama hapsedip umutsuz,
çaresiz bırakmak istiyor.
Düzen doğrudan devrime, devrimciliğe saldırıp: Halka inanmayan fedakarlıktan kaçan, bedel ödemekten korkan, üretmeyen ve sonunda bırakıp giden olmamızı dayatıyor.
Burjuva ideolojisini yayarak, zaaflarımıza seslenerek, bencilliği körükleyerek yapıyor bunu. Beynimizi ve
yüreğimizi teslim almak istiyor.
Beynimizi ve yüreğimizi işlemeyen
bir demir gibi paslandırmak istiyor.
Pratikte şu veya bu konuda başarılı
olmamızı engelleyerek, başarısızlıklarımızın altında ezilip halka inancımızı yitirmemizi istiyor.
Cepheli, gücünü ideolojisinden
alır, tarihinden, geleneklerinden,
örnek eylemlerinden, destansı direnişlerinden alır. Devrimci ideolojiyi,
teoriyi tekrar tekrar okur, araştırır,
özümser. Kendini geliştirmek, işini,
görevini daha iyi yerine getirmek için
soru sorar, öğrenir. Bulunduğu alanda politika üretebilmek için daha çok
yoğunlaşır, daha çok emek sarfeder.
Örgüt gibi, “düşünen, üreten, yaratan” olabilmek için gayret gösterir.

Pratiğin içinde öğrenerek kendini yeniler.
Geliştirir
Kendini geliştirmesi
kendiliğinden değil,
iradi olmalıdır. Neyi
öğreneceğini, hangi noktalarda
eksikleri olduğunu, konularda
kendini hangi açılardan öncelikle geliştirmesi gerektiğini, kendi
pratiğinden çıkarır. Bunu doğru
bir biçimde çıkarabilmesi için kendine eleştirel bakabilmelidir...
Cepheli, gelişmeye, öğrenmeye
açıktır. Her zaman soruları vardır.
Her zaman araştırılacak cevapları
vardır. Hangi alanda ve görevde
olursa olsun, varolan tecrübeyi özümser, özümsedikçe yeni yöntemler
geliştirir; kadrolaşmada, eğitimde,
eylemde yenilikler bulur. Bunu
yaparken okur, araştırır, ilişkilerden
yararlanır, hayatı gözlemler. Teknik
gelişmeleri takip eder. Teknolojiyi
kullanmayı öğrenir.
Kendini yenileyen çözülmez,
aşılmaz denen sorunları aşar. " O yok
bu yok, bilmiyoruz, yapamıyoruz"
gerekçelerini reddedip "öğreniriz,
yaparız, buluruz" diyerek çözer.
Kendini yeniler, yeteneklerini geliştirerek, yeni şeyler öğrenerek yetkinleşir... Devrimciliğini büyütür.
Cepheli, güçlü, yıkılmaz bir devrimcilik için kendini sürekli yeniler.
Düşmana darbeler vurabilmek, bir
adım önde olabilmek için de böyle
yapmak zorundadır.
Statükocu olmaz. Düzenin hareket alanını daraltmaya, faaliyetlerini engellemeye yönelik her adımını
bertaraf eder, faaliyetlerini sürdürebilmek için yaratıcı olur, iradi davranır, aynı yöntemlere çakılıp kalmaz.
Düşünür, kafa yorar, emek harcar,
yeni bilgiler yöntemler öğrenir...
Her Cepheli, “savaş gerçeği”ni
tarihinden bilir; bilmeyen öğrenme
görevini önüne koyar. O tarih, her
Cepheli’ye, hareket olarak yaşadıklarımızdan öğrenen, kendini sürekli yenileyen geliştiren bir hareket
olduğumuzu gösterir. Tek tek her
Cepheli de böyle olmalıdır. Örgütle
bütünleşmek, bu özelliği kazanmamızı gerektirir.

UMUDUMUZ PARTİMİZDİR... UMUDU BÜYÜTELİM!

Sayı: 261

Yürüyüş
27 Mart
2011
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30 Mart Kızıldere Şehitleri Ölümsüzdür!

On’ların bayrağını onurla taşıyoruz!
39 yıldır On’ların
bayrağı elden ele,
onurla taşınıyor.
Onlar bugün de
yaşamları, kavgaları
ile mücadelemize yol
göstermeye devam
ediyorlar...

Sayı: 261

Yürüyüş
27 Mart
2011

On’lar, 39 yıl önce bir destan yazarak ölümsüzleştiler. 30 Mart
1972’de kuşatıldıkları o kerpiç evden
yenilmezliklerini ilan ettiler.
Kızıldere şehitlerinin yarattığı değerler, Türkiye devrimci hareketine tarihsel miraslar bıraktı. Mahirler yarattıkları değerlerle Türkiye halklarının kurtuluş mücadelesine önderlik ettiler.
Onlar, uzlaşmama geleneği, teslim
olmama geleneği, yaptığını savunma, savunduğunu yapma geleneğinin yaratıcılarıdırlar. Vatan ve halk sevgisiyle, feda
cüretiyle, enternasyonalizm anlayışıyla
örnek oldular, yol gösterdiler.
Elbette tüm bunlar tesadüfen ortaya çıkmış sonuçlar değildi. Yaratılan
her yeni geleneğin, yaratılan her değerin karşılığı mücadele içindedir.
Her biri için büyük bedeller ödendi.
Kızıldere şehitlerinin direnişi o
nedenle, salt bir çatışma ya da direnme ile sınırlı değildir. Yarattıkları değerler, ideolojik, politik, kültürel bir
devrim iddiasının ve kendi yaşamlarında somutladıkları bir devrimcilik
anlayışının ürünüdür.

Ankara’dan Karadeniz’e
Parti-Cephe’nin önder ve savaşçı
kadroları her yerde aranıyorlardı. Bu
koşullarda Sinan Kazım Özüdoğru, Hüdai Arıkan, Saffet Alp ve Sebahattin Kurt Ankara'dan ayrılarak
Karadeniz bölgesine gittiler. Karadeniz’de onları Ahmet Atasoy karşılayıp yerleştirecekti.
Onların ardından Mahir Çayan, Ci-
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han Alptekin, Ömer Ayna da 16
Mart 1972’de makarna yüklü bir kamyonla Ankara’dan Karadeniz'e geçtiler.
Mahir Çayan, hemen her yerde
aranmalarına karşın süren polis takibini atlatarak, 18 Mart’ta Ordu Ünye’ye gelmişti. Denizler’in idamına
karşı eylem örgütlemek için hemen hazırlıklara başladılar.
Mahir Çayan, oligarşinin kiralık
katilleri tarafından devrimci hareketin
önderi olarak aranmaktaydı. Kızıldere’de Türkiye devriminin manifestosunu yazarak ölümsüzleşen, devrimci hareketin önderi Mahir Çayan, 3.
bunalım dönemine ilişkin tespitleri ve
PASS ile Türkiye devriminin yolunu
çizmişti.
1946 yılında Samsun’da doğan
Mahir Çayan, İstanbul Haydarpaşa
Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne
kayıt yaptırdı. Daha sonra okulunu değiştirerek, 1964’de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi'ne girdi. Ankara’da önce Siyasal Bilgiler Fakültesi Fikir Kulübü Başkan Yardımcılığı'na seçildi. Bir süre TİP içinde faaliyetini sürdürdü. Mücadeleye daha
sonra Milli Demokratik Devrim'i savundukları Türk Solu’nda devam etti.
Aydınlık Sosyalist Dergi'nin Yazı
Kurulu'nda yeraldı. Türkiye devriminin yolu tartışmaları ile birlikte Aydınlık Sosyalist Dergiye Açık Mektup’la yeni bir örgütlenmenin adımlarını attı. Parti-Cephe'nin kuruluşunun
teorik, pratik önderliğini üstlendi.
Türkiye devrimi açısından tarihsel
bir görevi yerine getirdi; ateş altında,

ihanetlere, tutsaklıklara, kayıplara
karşın, üstlendiği görevini sürdürdü.
THKP-C’nin önderi, kurucusu ve
Merkez Komitesi üyesiydi.

Karadeniz’de
bir eylem
26 Mart 1972’de Mahir Çayan,
Cihan Alptekin, karacı subay elbisesi
giymiş bulunan Hüdai Arıkan, Ünye
Hükümet binası bitişiğindeki, bir
apartmanda kalmakta olan Ünye Radar Üssü’nde görevli üç İngiliz ajanını
kaçırdılar.
Ankara’da gençlik mücadelesinde
yetişen, Dev-Genç örgütlenmesinde
sorumluluklar alan Hüdai Arıkan,
partinin kuruluşu ile birlikte THKP Genel Komitesi üyesi olarak seçilmişti.
Sağ sapmaya karşı sürdürülen mücadelede partinin devrimci çizgisini kararlılıkla savunanlardan biri olmuştu.
Uzun süre Ankara örgütlülüğü içinde
çalışmıştı; Kızıldere’nin arifesinde
yine Karadeniz’deydi.
Devrimciler, üç İngiliz ajanın serbest bırakılması karşılığında Denizler’in idamının durdurulmasını istiyor
ve “Bu şartlar yerine getirilmediği
taktirde, kesin olarak bu İngiliz ajanları kurşuna dizilecektir..." diyorlardı. (Mahir, Turhan Feyizoğlu, s. 523)
Üç İngiliz teknisyenin kaçırılmasından sonra oligarşi, Karadeniz’de bir
sürek avı başlattı. Buna karşı, Mahirler’in
asıl dayanakları, Karadeniz kökenli
kadro ve savaşçılardı.
Bölgede daha önce faaliyet yürüten
Ahmet Atasoy, Ordu’nun, Ünye-Sarıhalil Köyü doğumluydu.

SOSYALİZM KURTULUŞ UMUDUMUZ...

lerin örgütlenmeside yer aldı.

İşbirlikçilerin maskesi düştü!

Mahir ÇAYAN

Hüdai ARIKAN

Ahmet Atasoy

Ömer AYNA

Saffet ALP

Ertan SARUHAN

Sebahattin
KURT

Nihat YILMAZ

Sinan Kazım
ÖZÜDOĞRU

Cihan
ALPTEKİN

Karadeniz köylüleri içinde yürütülen devrimci mücadelede örgütlenmişti. Önce Türkiye İşçi Partisi (TİP)
içinde örgütlenmiş, TİP’e karşı yürütülen ideolojik mücadele sonucu yaşanan ayrışmada devrimci hareket
saflarına katılmıştır. THKP-C önderliği altında mücadeleye katılan Ahmet
Atasoy, Karadeniz’de yoksul köylü-

Bölgeye daha önce gelen devrimcilerden Sivas Şarkışla Ortaköy doğumlu olan Sinan Kazım Özüdoğru
THKP-C’nin önder kadroları arasındadır. THKP-C Genel Komitesi üyesi olan Sinan Kazım Özüdoğru, üniversite eğitimi için geldiği Ankara’da
devrimci gençlik mücadelesinin içinde yeralarak, mücadelenin öne çıkan
kadrolarından biri oldu.
Özüdoğru, Ekim 1970’deki Türkiye Devrimci Gençlik Federasyonu
(Dev-Genç) kurultayında TDGF Genel Sekreterliği’ne seçildi. Karadeniz
bölgesindeki devrimci çalışmaları yürütenlerden biriydi.
İşbirlikçiler, İngiliz ajanların kaçırılması ile birlikte bölgedeki ilericileri gözaltına alarak, işkence ve
ölüm tehditleri ile Mahirler’e ulaşmaya
çalıştılar. Halka devrimcileri ihbar
etme çağrıları yaparak, para ile muhbir olmaya zorluyorlardı.
Karadeniz’de oligarşinin bu politikası tutmazdı. Devrimcilerin faaliyet
yürüttüğü Karadeniz’de Parti-Cephe’nin Ertan Saruhan gibi yerel
kadroları, köylü önderleri vardı.
Ertan Saruhan, Karadeniz’deki
mücadelenin yerel önderlerinden biriydir Fatsa’da yayınlanan Köylü gazetesi onun öncülüğünde çıkarılıyordu.
Oligarşi bölgedeki kuşatmayı daraltıyordu. İçişleri Bakanı Ferit Kubat, Jandarma Genel Komutanlığı’nda
görevli Tuğgeneral Vehbi Parlar,
Ankara Merkez Komutanı Tevfîk Türüng Ünye'ye geldi. Bölge havadan ve
karadan ablukaya alındı. Bölgeye askeri birlikler, polisler ve kontrgerilla
uzmanları gönderildi.
Bölgeye daha önce gelenlerden
biri de Saffet Alp’ti. Kayseri doğumlu olan Saffet Alp, THKP-C’nin
ordu içindeki örgütlenmesini gerçekleştirenlerdendir. Çeşitli devrimci eylemlere katılan, aranan kimi kadroların barındırılması, malzeme temini gibi
lojistik görevler de üstlenmiş, daha
sonra doğrudan savaşın içinde yer

alan kadrolardan biri olmuştur.
Aramalar sürerken, devrimciler
28 Mart’ta kaçırdıkları 3 İngiliz teknisyen ile birlikte Kızıldere Köyü
Muhtarı Emrullah Aslan'ın evine
ulaştılar. Saffet Alp, Sebahattin Kurt,
Ömer Ayna, Sinan Kazım Özüdoğru
birkaç gün önceden gelmişlerdi.
Van Gevaş doğumlu olan Sebahattin Kurt, Fikir Klüpleri Federasyonu ve Dev-Genç içinde çeşitli görevler aldı. Ankara’da devrimci gençlik hareketi içinde savaşçı yanlarıyla
öne çıktı. Sivil faşist saldırılara karşı
militanca karşı koyan devrimcilerden biriydi.

Kızıldere kuşatıldı!
Aramalar sırasında Tokat civarında üç İngiliz'in kaçırıldığı araç bulunur. Kontrgerillanın şefleri Kızıldere’ye yaklaşmaktadır.
Kızıldere’de kuşatma tamamlanmak üzeredir. O sırada kerpiç evde tüm
devrimciler toplanmıştır.
Sayı: 261
Evdekilerden biri de Nihat Yılmaz’dır. Ordu Fatsa Bozdağı köyü do- Yürüyüş
ğumlu olan Nihat Yılmaz, Karadeniz 27 Mart
2011
bölgesindeki kadrolardandır. Karadeniz köylüsünün ve küçük üreticinin
mücadelesine önderlik etmiş, fındık,
tütün mitinglerini örgütlemiştir.
Kızıldere’deki kerpiç evde iki de
THKO’lu, Cihan Alptekin ve Ömer
Ayna da vardır.
THKO’lu devrimciler uzun bir
süredir, Parti-Cepheliler ile birliktedirler. Eylemi örgütlerken de, eylemde yer almakta tereddüt etmezler.
Cihan Alptekin, THKO’nun yöneticilerindendir. Filistin’e gitmiş, kararını silahlı mücadelenin sürdürülmesinden yana vermiştir. THKO militanlarından Ömer Ayna da kurtuluşu silahlı mücadelede görenlerdendi.
Kuşatma başladığında kerpiç evdeki devrimciler, çatışma için hazırdır... O gün, tarih, Kızıldere’de yazılacaktı. On’lar kuşatma altında tereddütsüz davrandılar. Evi bir vatan
toprağı gibi karış karış savunacaklar;
Kızıldere, devrimci hareketin tarihi açısından dönüm noktalarından birisi
olacaktı.

UMUDUMUZ PARTİMİZDİR... UMUDU BÜYÜTELİM!
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Bağımsız Türkiye’den
yeni-sömürgeciliğe geçiş ve
2

Emperyalistler, “Arada yer
yok” diyor. “Bana tabi olacaksın...” Tam teslimiyet istiyor.
Tüm dünya halklarına, tek tek
ülkelere dayatıyor.
Emperyalistler 1918’de
“hasta adam” diyerek
Osmanlı’yı nasıl kendi
aralarında paylaşmışlarsa

Sayı: 261

Yürüyüş
27 Mart
2011

Yazı dizimizin geçen haftaki bölümünde Osmanlı’nın emperyalizme teslim olmasını, Anadolu topraklarını emperyalist işgale açmasını,
Anadolu’da halkın direnişini ve emperyalizmi kovmasını ele almıştık. Dizimizin bu bölümünde bedeller ödenerek kazanılan bağımsızlığın tekrar
bağımlılığa dönüşmesi, ülkemizi yöneten işbirlikçilerin ikinci paylaşım
savaşındaki tavrı, anti-emperyalist
mücadele ve paylaşım savaşı sonrasi yeni-sömürgecilik ilişkilerinin geliştirilmesini ele alıyoruz.

Bağımsızlıktan adım
adım bağımlılığa
Osmanlı, İstanbul ve Anadolu’nun
tamamını emperyalizmin işgaline
açarken Anadolu’da halk büyük bedeller ödeyerek emperyalist işgalcileri topraklarımızdan kovdu. Fakat
binlerce şehit pahasına kovulan düşman, daha on yıl bile geçmeden aynı
topraklarda "sevinç ve dostluk" gösterileri ile ülkeye “buyur” edildi. Bunun nasıl mümkün olabildiğinin cevabı ise Kurtuluş Savaşına öncülük
eden Kemalizmin küçük-burjuva sınıfsal karakteri ve yeni kurulan devletin kapitalizm tercihindedir. 1929’da
bir İngiliz gemisinin Türkiye’yi ziyaretini, sonraki yıllarda yabancı sermaye heyetleri ve ardısıra da ticari,
siyasi, askeri anlaşmalar, yardımlar ve borçlar izledi.
'30'lu yılların sonunda emperya-
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anti-emperyalist
mücadele

Libya üzerinde de her türlü
tasarrufta bulunmayı kendilerinde hak görüyorlar.
Emperyalistlere boyun eğmeyi
reddeden Libya’yı kuşattılar,
halkın üzerine bomba
yağdırıyorlar. Teslim olmazsan
Libya’yı yerle bir ederiz diyorlar. Bu haydutluk değil de

nedir? Uluslararası sözleşmeler, Birleşmiş Milletler... Hepsi
emperyalist haydutluğa
meşruluk kazandırmak
içindir. Bir ülkenin kaderini o
ülkenin kendi halkları belirler.
Bir halkın bağımsızlığı için
her türlü direnişi onurlu bir
görevdir.

listler arası pazar rekabeti 2. Paylaşım
Savaşı'yla sonuçlandı. Rotasını güçler dengesine göre belirleyen Türkiye savaş boyunca "müttefik" ve "mihver" devletler arasında gidip geldi. Bir
yanda İngiltere ve Fransa ile sürdürülen ilişkiler, diğer yanda Nazi Almanyası ile yakınlaşma... Savaş bahanesiyle soyulan halkın üzerindeki
baskılar iyice artarken, önü açılan işbirlikçi burjuvazi daha da büyüdü. Bu
yıllar, emperyalizme bağımlılaşma yolunda önemli bir dönemeç oldu. İngiltere ve Almanya ile yapılan ticarisiyasi-askeri anlaşmaların yanı sıra
ABD ile de ilişkiler geliştirildi.

doğrultusunda ülkemizdeki Nazi yanlısı dergi ve gazetelere karşı broşürler çıkarttılar. Yayınladıkları ilk broşür "En büyük tehlike faşizm ve
Türkiye'deki faaliyeti" adını taşıyordu. Ancak küçük-burjuva diktatörlüğünün bu muhalefete de tahammülü yoktu. 1944’te TKP’lilere yönelik yaygın bir tevkifatla bu çabalar
da kesintiye uğradı.
TKP'nin bu dönemde emperyalist
savaşa karşı faaliyeti hükümeti tenkit,
teşhir gibi faaliyetlerle sınırlıdır.
Savaşın faşizmin yenilgisiyle sonuçlanmasının ardından tüm dünyada "demokrasi" rüzgarları esmekteydi. Celal Bayar, Fevzi Çakmak, Adnan Menderes, Refik Koraltan, Fuat
Köprülü gibi İnönü ve CHP muhalifi gerici kesimler de "demokrasi aşığı" kesildiler. Hemen hepsi emperyalizm işbirlikçisi idiler oysa.
TKP’liler ve sol aydınlar, demokrasi adına bu işbirlikçi kesimlerle
“demokrasi cephesi” kurmaya soyundular. Bu cephenin dergisi olarak
Görüşler adlı bir dergi çıkarılması kararlaştırıldı. Derginin yazarları arasında, yukarıda adları sıralanan Demokrat Parti kadrolarının yanısıra,
Türkiye Sosyalist Emekçi Köylü Partisi, Türkiye Sosyalist Partisi ve hatta 1960'larda kurulacak olan TİP’in
kurucu ve yöneticileri de vardı. Ancak bu temelsiz ve yanlış ititfak, kurulmadan çöktü.
Zaten ülkemizdeki gericilik bıra-

2. Paylaşım Savaşı’nda
sosyalistler ve
anti-emperyalist tavır
Dünyada sosyalist mücadelenin
yükseldiği 1920’lerde ülkemizde sosyalist sol adeta budanmıştı. 1927 tutuklamalarıyla TKP etkisizleştirilmiş
sendikalar, yasaklarla boğulmuştu.
Faşizmin İtalya’da iktidar olması,
Almanya’da da Hitler faşizminin gelişmesi karşısında Komintern Temmuz-Ağustos 1935’te "anti-faşist
cephe oluşturma" kararı aldı; ülkemizde TKP de bu kararı hayata geçirmeye çalıştı, ama böyle bir güçten
ve böyle bir mücadele anlayışından da
uzaktı. Mihri Belli, Suat Derviş, Hulusi Doğru ve Ruhi Derviş gibi aydınlar, anti-faşist cephe politikası
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kın solla bu şekilde yanyana
gelmeyi, tam bir saldırganlık
içindeydi. Tan Gazetesi, savaş
döneminde İstanbul'da çıkan
tek anti-faşist gazete idi. Bir
kaç kez kapatıldı. 4 Aralık
1945'de düzenlenen bir provokasyonla, gerici şoven bir
güruhun baskınına uğradı. Sirkeci'de bulunan gazete yönetim binası
ve matbaa yerle bir edildi.

İşbirlikçilerin
Küçük Amerika Rüyası
Emperyalistler ülkemizden kovulduktan tam 24 yıl sonra, 1946'da
yeniden Boğazlar’da göründüler. Bu
sefer Missouri adlı gemiyle gelen
Amerikan’ın conileriydi. Törenlerle
karşılandılar. Onlar için genelevler
bile yeniden boyandı. Amerikan askerleri polis korumasında bütün pislikleriyle İstanbul sokaklarına dağıldılar.
Onurla kazanılan savaşın üzerinden bunca yıl geçmiş ve "düveli muazzama"nın postalları yeniden vatanı çiğnemeye başlamıştı işte. Bu süreç giderek derinleşerek sürdü. Küçük Amerika olmak tutkusu egemenleri sardı. Missouri'den sonra süt
tozları, çikolatalar geldi. Sonra daha
çok Amerikalı uzman, daha çok Amerikalı danışman doldurdu devlet dairelerini. Sonra Coca Colalar, Pepsiler, MacDonaldslar, Amerikan
malları... Sonra krediler, yardım
paketleri ve dış borçlar geldi...
Ankara hükümeti, mütareke yıllarının İstanbul hükümetinden farksızdı artık. Küçük Amerika olmak,
Amerika'nın 52. eyaleti olmak demekti. Böylece vatanın her karışını
Amerikan üsleri, Amerikan şirketleri, Amerikan uçakları, Amerikan bayraklarıyla donattılar...

‘Her Şeyden Evvel ve Her
Şeyin Üstünde İstikbal’
İkinci Paylaşım Savaşı sonrası,
Türkiye, ABD’nin Marshall yardımıyla birlikte, Amerika’nın yeni-sömürgecilik ilişkileri içine sokulurken,
bu bağımlılığa gerekçe yaratmak için

23 sentlik ucuz asker
Mehmetçik Memet
20 Ekim 1950.
Amerika’nın isteği üzerine
BM kılıfıyla Kore halkının
bağımsızlık mücadelesini
bastırmak için 4500 kişilik
bir tugay Kore'ye gönderildi.
Amerikan çıkarları için
Kore’de 850 Mehmetçik
öldü. “Mehmetçik”ler
öldükçe, yaralandıkça yenisi
gönderildi. Toplam 15 bin
halk çocuğu gönderildi.
3500’ü geri dönmedi,
kayboldular(!)
"Sovyet tehdidi" yalanı ileri sürüldü... Gerisi NATO'ya giriş, kurulan askeri üsler, ekonomik, siyasal, askeri
anlaşmalarla geldi... Emperyalizme
yeniden bağımlı hale gelme süreci
1950’deki DP iktidarında yeni sömürgeleşmeyle sonuçlandı.
Bu dönem anti-emperyalist tavır
çoğunlukla Aziz Nesin, Sabahattin
Ali, Rıfat Ilgaz, Mehmet Ali Aybar
gibi aydınların tavırlarıyla sınırlıdır.
Bu dönem çıkan Marko Paşa isimli mizah dergisi etkili bir anti-emperyalist tavrın sözcüsüydü. Marko
Paşa bağımsızlıktan yana, Amerikan
karşıtı tavrıyla kısa sürede 60 bin tiraja ulaşınca iktidarın saldırısına uğramakta gecikmedi. Defalarca kapatıldı. Ankara, İstanbul ve İzmir'de dergiyi hedef alan provokasyon amaçlı
faşist gösteriler düzenlendi. Fakat
Marko Paşa bu saldırılara direnerek
Malum Paşa, Merhum Paşa gibi isimlerle çıkmaya devam etti.
Anti-emperyalist tavrın bu dönem öne çıkan diğer dergileri; İstanbul'da çıkan HÜR ve İzmir'de çıkarılan ZİNCİRLİ HÜRRİYET der-

gileriydi. Zincirli Hürriyet'in ilk
sayısında çıkan M. Ali Aybar
imzalı "Her Şeyden Evvel ve
Her Şeyin Üstünde İstikbal"
başlıklı yazı o dönem henüz
ABD senatosunda görüşülen
Truman doktrinine net bir şekilde karşı çıkıyordu. Dergideki
diğer yazılarda da Truman yardımlarının ve ABD ile yakınlaşmanın
yeni bir SEVR anlamına geleceği, bağımsızlıkla bağdaşmadığı vurgulanmaktaydı. Bu dergi de iktidarın baskılarına maruz kaldı.

DP İktidarı Ve Yeni
Sömürgeleşme
Ülkemizi emperyalizme tam bağımlı hale getiren adımlardan biri de
NATO'ya giriştir. DP, 1950’de kendini
emperyalizme kanıtlayıp NATO'ya
girmek için, Amerika’nın Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti' ne karşı giriştiği saldırıya ortak olarak Kore’ye 4500 asker yolladı.
Bu işbirlikçiliğe o gün de karşı çıkan yine sadece sosyalistlerdi. 21
Mayıs 1950'de İstanbul'da kurulan
Türk Barışseverler Cemiyeti'nin "Barış" adlı dergisinde "Türkiye'nin
Kore savaşına katılmasının sadece
Amerikan emperyalizminin çıkarlarına hizmet ettiği, Türkiye halkının
bu savaştan hiçbir çıkarı olmadığı"
yazıldı. Dergiye soruşturma açıldı. Ardından Cemiyet Kore Savaşını protesto etmek amacıyla TBMM'ye telgraf çekerek 25 bin bildiri dağıttı. Bildiriye de Demokrat(!) Parti iktidarı tarafından dava açıldı. Bildiriden yargılanan derneğin kurucularından Behice Boran, diğer yöneticileri, matbaacı Cemal Anıl ve dizgici Talat Tıhan önce 15'er yıla mahkum edildiler, sonra cezaları 1 yıl üçer aya indirildi.
Anti-emperyalist mücadele 1960’lı
yılların ortalarına kadar ülkemizde bu
şekilde alt düzeylerde tavırlarla ve
daha çok aydınlarla sınırlı olarak sürecek ve fakat 1960’ların ortalarından
itibaren, Bağımsız Türkiye, bayrağı
yeniden ve kitlelerin elinde yükselecekti...
- sürecek -
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Bağımsızlığın modası geçti mi?
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‘90’lı yılların başlarından itibaren burjuva ideologlarının ve burjuva demagoglarının ağızlarında çiğnedikleri bir sakız vardı: “Dünya artık global bir köy”... Bu teoriye göre bu “köy”de artık ülkelerin iç işleri diye bir şey
yoktu. Bir ülkede olan, başka ülkeleri de ilgilendirirdi. Bir
ülkede olana başka ülkeler de müdahale edebilirdi!
Bu sakızı uzun süre çiğnediler. Sonra bu teori çiğnenmekten çürümüş bir sakız, nasıl olursa ona dönüştü.
Bu çürümüş sakızı bazı burjuva ideologlar ve demogoglar ve 1990’ların başındaki yenilmişlik ruh halinden çıkamayan küçük-burjuvalar hala çiğnemeye devam ediyor.
Dünyanın “global bir köy olduğu” ve ona bağlı tezler
kanıtlanamayıp iflas etmiştir. Çünkü, öyle bir köy de yoktu. Bu, onların kafalarındaki köydü. Dünyada ise değişen
bir şey yoktu. Gerçek, emperyalizmin, ‘90’ların başında
sosyalist sistemin yıkılmasıyla birlikte daha da dizginsizleşmiş, daha da pervasızlaşmış olmasıdır.
“Ülkelerin iç işleri diye bir şeyin olmadığı”, söylemi
safsatadır. Bu mekanizma tamamen tek taraflı işlemektedir. Bu “Yeni Dünya Düzeni”nde Amerika ve Avrupa emperyalist devletleri, öteki ülkelerin içişlerine istedikleri gibi müdahale edebilmektedir. Hem de öyle bir
müdahale ki, eskiden emperyalizm sömürge ülke halklarının tepkisini çekmemek için bu tür ilişkileri gizli kapaklı
sürdürürken, bugün karşılarında geçmişteki gibi sosyalist
ülkeler olmadığı için yeni-sömürgelerin iç işlerine çok daha
açıktan müdahale etmektedirler.
Askeri, ekonomik, sosyal her türlü politikaların belirleyicisi emperyalizmdir. Örneğin ülkemizde; emeklinin
aylığından memurun maaşına yapılacak zamma, asgari ücretin belirlenmesinden tarlaya ekilecek ürüne, verdikleri
borcun nereye harcanacağından eğitim, sağlık politikalarına
kadar her şeye karışmaktadır emperyalistler. Peki dünya
“global bir köy” ise bunun tersi mümkün mü?
Türkiye, Amerika’ya ya da Avrupa’da bir emperyalist
ülkenin iç işlerine karışabilir mi? AB sürekli çeşitli konularda Türkiye hakkında raporlar hazırlıyor. Türkiye Avrupa’nın her hangi bir ülkesi hakkında rapor hazırlayabilir
mi?
Amerika’sı, Avrupa’sı tüm emperyalistler birlik oldu.
Libya’da “artık Kaddafi gitmeli” diyor. Başka bir ülkenin
liderine “gitmeli” diyecek kadar kendilerini her şeye muktedir görmektedirler. Peki bunun tersi mümkün mü? Mesela yeni-sömürge ülkeler toplanıp İtalyan Başbakanı Silvio Berlusconi “sapıktır” diyerek “gitmesini” isteyebilirler mi? Berlusconu “gitmezse” savaş uçaklarıyla İtalya’yı bombalayabilir mi?
O zaman hangi “global köy”den bahsediliyor?
“Bağımsızlığın modası geçti” diye, artık “dünya global bir köy” diye, emperyalist bir ülkenin içişlerine karışabilir misiniz?

Emperyalizmle halklar arasındaki çelişkide de-
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ğişen ne var?
Birincisi, emek ile sermaye arasındaki çelişki var
olduğu sürece halklar lehine
değişen hiçbir şey olmayacaktır. Emek sermaye
arasındaki çelişki ortadan
mı kalktı? Hayır. Tam tersine bugün çok daha dizginsiz
bir şekilde sömürü sürmektedir.
Ve bunun içindir ki, bugün dünyada açlık oranı son yirmi yılın en üst seviyesine çıkmıştır.
Açlığın tek sebebi emperyalist sömürüdür. Açlığı
önlemenin tek yolu da emperyalist tekellerin sömürüsüne son vermektir.
İkincisi, bugün dünyanın baş çelişkisi emperyalizm ile
halklar arasındaki çelişkidir. Emperyalizm ile sömürge ve
bağımlı ülkelerin halkları arasındaki bu çelişki çözülmüş
müdür? Hayır. Sosyalist ülkeler ve kısmi ilerici nitelik taşıyan ülkeler dışında, emperyalist yağma ve sömürünün dışında tek bir karış toprak parçası yoktur. 1 milyarın üzerinde açlığın, 4 milyarın üzerinde, yoksulluğun nedeni de budur. Emperyalist yağmaya, sömürü ve işgale son vermeden halklar için kurtuluş yoktur. Emperyalist yağma, işgal ve sömürü sona ermeden de bağımsızlığın modasının
geçtiğinden bahsedilemez?
Bu çelişki ve çatışmalar varolduğu sürece de bağımsızlığın
‘modası’ geçmez.

‘Bağımsızlığın modası geçti’ demek;
halklara, ‘direnmeyin, teslim olun’ demektir
Esasında bu teorilerin amacı, 1960’lar 70’ler boyunca dünyayı emperyalizme dar eden ulusal ve sosyal kurtuluş savaşlarının mahkum edilmesidir. Bu teori, ulusal ve
sosyal kurtuluş savaşlarının “gereksizliğinin” teorisidir.
Bu gereksizlik kabul ettirildiğinde bağımsızlık için savaşan
tüm anti-emperyalist, devrimci, vatansever güçlerin savaşları da gayri meşru ilan edilmiş olacaktır. Buna rağmen
devam eden mücadeleleri de “terörizm” olarak yaftalayacaklardır.
“Bağımsızlığın modası geçti, diyenler emperyalizm ve
işbirlikçileridir. Çünkü bağımsızlık istemek; emperyalizmin
soygun ve sömürüsüne direnmektir. Bağımsızlık demek
emperyalizme karşı savaşmak demektir. Bağımsızlık demek halkların kurtuluşu demek; “bağımsızlığın modası geçti” demek ise emperyalist soygun ve sömürünün devam
etmesi demektir.
Asıl modası geçen bu teoriyi hala çürük sakız gibi
çiğneyenlerdir. Tüm dünya haklarının emperyalist sömürüye, işgale, bağımlılığa karşı her türlü yöntemle savaşması hala ve zafere kadar haklı ve meşrudur.
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‘40 gün 40 gece alışveriş’!
İstanbul’da 25 Mart’ta bir festival
başlıyor... Adı: İstanbul Shopping
Fest... Adı da Türkçe değil; Türkçesi, “Alışveriş Festivali” demekmiş ve
tam 40 gün 40 gece sürecekmiş.
Festivalin sloganı ise şu: “Yaşasın Alışveriş!”
Alışverişin kendisi bir amaca dönüştürülmüş burada. Oysa nedir; alışveriş, insanların ihtiyaçlarını karşılamak için başvurdukları bir araçtır.
Ancak kapitalizmin tüketim kültüründe, alışveriş amaçlaştırılmaktadır. İhtiyaç için değil, zevk için
alışveriş, eskiden zenginlerin kullandıkları bir şeydi. Eski Yeşilçam
filmlerinin “şekerim bugün canım sıkılıyor, alışverişe çıkacağım” sözlerini hatırlayın. Zevk için, ihtiyaç olmadığı halde, boş zaman değerlendirmek için alışveriş, ASALAK burjuvaların işidir.

Şimdi bunu orta ve küçük burjva
kesimlere de bir alışkanlık olarak yaymak, tüketim kültürünü beyinlere
yerleştirmek istiyorlar.
Alışverişin bir ihtiyaç olmaktan
kopartılıp kendi başına bir amaca, yukarıda sözü edilen festivalde olduğu
gibi, kendi başına bir “etkinliğe”
dönüştürüldüğü nokta, kapitalist tüketim kültürünün zaferini ilan ettiği
noktadır. “Kapitalist toplum, gerek
bireysel ve gerek toplumsal ihtiyaçlarla, ihtiyaçlar açısından değil, en
çok kâr etme açısından ilgilenir.”
Alışveriş amaca, bir “sosyal etkinliğe”, bir “zevk aracına” dönüştüğünde, orada birincisi, kapitalist tekeller
kazanır; ihtiyaçtan fazlasını satmış
olurlar çünkü ikincisi, yine kapitalizm kazanır; çünkü insanları gerçek
ideallerden uzaklaştıracak bir oyalama
aracı daha ortaya atmışlardır.
neği, Proleter Devrimci Duruş, Partizan, Gülsuyu Gülensu
Güzelleştirme Derneği, BDP ve ESP katıldı.
250 kişinin katıldığı yürüyüşte, "Çeteler Halka Hesap Verecek Gülsuyu Gülensu
Halkı" pankartı açıldı.
"Çeteler Halka Hesap
Verecek, Devrimcilere
Uzanan Elleri Kıracağız,
Gülsuyu Çetelere Mezar
Olacak, Katil Polis Gülsuyu'ndan
Defol, Yozlaşmaya İzin Vermeyeceğiz, Halkımız Saflara Hesap
Sormaya, Yaşasın Devrimci Dayanışma" sloganları atıldı.
Gün boyunca kahve konuşmaları ve sesli çağrılarla çeteler
halka teşhir edildi. Saat 19:30'da
başlayan yürüyüş, 21:00 sularında bitirildi.

Gülsuyu: Çeteler
halka hesap verecek!
12 Mart’ta Gülsuyu'nda Heykel Meydanı'ndan başlayan, Fatma Hanım, Cemevi Sokağı, Pazar Yolu ve Okul Durağı’na kadar
süren bir yürüyüş yapıldı.
Bir gece önce çeteler tarafından pazar yolunda sokak ortasında üç arkadaşımızın vurulmasına
tepki olarak yapılan yürüyüşe
Gülsuyu Gülensu Haklar Der-

Tüketim kültürü, insanın kapitalizme boyun
eğmesidir. Moda
adına abuk sabuk
şeylerin giyilmesi,
bir boyun eğmedir. İhtiyacı olmaFestivalin
dan alınan bir tek
afişlerinden biri
fazla pantolan, bir
tek fazla gömlek,
tüketim kültürüne teslim olmaktır.
Doğal yerel ürünler yerine Mc Donalds’ı, Cola’yı, bilmem hangi marka ayakkabıyı, falan marka gömleği,
falan marka saati, bir özenti haline
dörüştürmek, onlarla kendini bir şey
oluyor sanmak, tüketim kültürüne boyun eğmektir. Moda diye, yırtık kotu
giymek kapitalizmin insanı aşağılamasına teslim olmaktır.
Kapitalizmin insanı aşağılayan, insanın iradesini elinden alan, insanı
tek tipleştiren, insanı yemek içmek giymekten başka bir şey düşünmeyen
yaratıklar haline getiren kültürüne tesSayı: 261
lim olmayalım. Reddedelim o tüketim
Yürüyüş
kültürünü. Kahrolsun, ihtiyaç için
27 Mart
değil, zevk için yapılan alışveriş!
2011

Örnektepe
Halk Kitaplığı
Açıldı
İstanbul’da, 19 Mart’ta
Örnektepe Mahallesi’nde
Örnektepe Halk Kitaplığı’nın açılışı yapıldı.
Okmeydanı Haklar ve
Özgürlükler Derneği bünyesinde açılan Halk Kitaplığı bundan sonra Örnektepe Mahallesi’nde
faaliyet yürütecek.
Halk Kitaplığı’nın önündeki parkta
yapılan açılış etkinliğinde, yapılan ikramların ardından Grup Yorum tarafından
bir dinleti verildi. Grup Yorum üyeleri, açılan kitaplığın yozlaşmaya karşı halkın
kültürünün yaşatılmaya çalışılacağı bir
yer olduğunu belirterek, çalışmalarında başarılar dilediler. Hep bir ağızdan söylenen
türküler ve çekilen halaylarla sürdü program. Açılışa yaklaşık 50 kişi katıldı.
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gereçleri suçta kullanma (TCK 266)
ve soruşturma sonucunda tespit edilecek diğer suçlar.”
Suç duyurusunda; yasal bir derneğin ve yasal bir dergi olan Yürüyüş’ün çeşitli işlerini yapan Ozan Yayıncılık’ın “güvenlik” gerekçesiyle
“helikopter ile basılamayacağı”
açıklanarak şunlar vurgulandı:
“5- ...bu işlemler için gerekli bulunan araçlar halkta korku ve panik
yaratacak tarzda ve kamuyu mali olarak zarar uğratacak nitelikte kullanılmıştır. Keza bu işlemler sırasında,
arama ve yakalama işlemlerine konu

94 gündür tutuklu olan Yürüyüş çalışanlarına özgürlük!

Yürüyüş Halktır Susturulamaz!
Sayı: 261

Yürüyüş

Beş Yürüyüş çalışanı ve iki devrimci 24 Aralık 2010’dan bu yana
tam 94 gündür tutuklu. Özgürlüğü ellerinden alınan Yürüyüş çalışanları ve
iki devrimcinin özgürlüğü için eylemler yapılırken, Yürüyüş’e yönelik
saldırı için de protestolar sürüyor.

27 Mart
2011

Sultanahmet Adliyesi
önünde eylem; Yürüyüş
için suç duyurusu!
Yürüyüş dergisinin teknik hazırlıklarının yapıldığı Ozan Yayıncılık
bürosu, 24 Aralık gecesi saat 03.00’de
yüzlerce çevik kuvvet, özel harekat
timleri ve helikopterler eşliğinde,
kapıları balyozlarla kırılarak basılmıştı.
Baskında, büroda bulunan 3000
adet kitabı, dergileri, fotoğraf makinalarını, kameraları, bilgisayar hard
disklerini, bütün haber materyallerini kısaca ne bulurlarsa herşeyi almış,
çalmışlar ve tüm bu aldıkları için bir
tutanak dahi tutmamışlardı.
Yasal bir dergiyi gece yarısı basan
AKP’nin polisi, kendi yasalarını dahi
çiğneyerek Yürüyüş dergisinin teknik
malzemelerini bir hırsız gibi çalmış ve
geri vermemiştir.
17 Mart’ta Sultanahmet Adliyesi önünde bir araya gelen Halk Cepheliler, baskına katılan polisler hak-
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kında suç duyurusunda bulundular.
“Yürüyüş Halktır Susturulamaz”,
“Devrimci Basın Susturulamaz”,
“Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur”,
“Baskılar Bizi Yıldıramaz”, sloganlarının atıldığı eylemde, temsili bir helikopter maketi pankartın önüne konuldu.
Okunan açıklamanın ardından bir
Halk Cepheli, suç duyurusunda bulunmak üzere adliyeye girdi.
Dışarıda sloganlarla suç duyurusunun sonucunu bekleyen Halk Cepheliler, suç duyurusunda bulunan kişinin gelmesinin ardından eylemi bitirdi.

Helikopterli Baskınlar
İçin Suç Duyurusu!
Halkın Hukuk Bürosu avukatları tarafından, 11 Mart 2011 tarihli
bir dilekçe ile İstanbul Fatih Cumhuriyet Başsavcılığı’na Sarıgazi Özgürlükler Derneği, Gülsuyu-Gülensu Haklar Derneği ile Ozan Yayıncılık’ın helikopter eşliğinde, kapılarının kırılarak basılması ile ilgili
olarak, suç duyurusunda bulunuldu.
AKP’nin polisinin suçları şöyle sıralandı; “Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit (TCK
213), Görevi kötüye kullanma
(257/1), Kamu görevine ait araç ve

bölgeler üzerinde saatlerce helikopterler dahi uçurulmuştur.”
Suç duyurusunda helikopterin kullanılmasını gerektirecek bir zorunluluk olmadığı, “halkta korku ve panik yaratacak” tarzda helikopter
uçurulmasının baskı ve sindirme
amaçlı olduğu vurgulanmıştır.
Yine suç duyurusunda; helikopterin ihtiyaç nedeniyle kullanılmadığı belirtlerek şöyle denildi:
“6- ... Yine soruşturma dosyasında helikopter vb araçları kullanmayı gerektirecek, silahlı çatışma, kaçma gibi bir istihbarat yahut bilgi notu
bulunmamaktadır. Hatta soruşturma süresince teknik izlemeler uzunca bir süre yapılmış bu noktada bir
bilgi elde edilmemiştir... özel bir zorluğu yahut ihtiyaç nedeniyle kullanılmadığını göstermektedir.”
Asıl olarak, helikopterin halkı
sindirmek, korkutmak amacıyla gece
yarıları uçurulduğu, evlere projektörler tutarak tedirginlik yarattığı,
evlerin hemen üstünden ve yakından
uçarak gürültü ve psikolojik baskı
yaptığı, elektrik tellerinin varlığı nedeniyle bir çarpma anında halkın
can güvenliğinin tehlikeye gireceği
belirtildi.
“7- Saatlerce havada uçan, yolları
kapatan, binalara ışık tutan, devasa
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gürültü çıkaran bu askeri araç,
insanları korku ve paniğe sevk
etmiştir. İşlemlerin sabaha
karşı 03.00 - 06.00 aralığında
yapılması bu korku ve paniği
artırmıştır. Yine aracın kullanıldığı yerlerin yoğun yerleşim bölgeleri olmaları özellikle elektrik hatları açısından ciddi bir tehdite neden
olup işlemin yapıldığı yerde
yaşayanlar açısından panik
yaşamalarına neden olmuştur.”
Halkın Hukuk Bürosu
avukatları, sonuç olarak “şüphelilerin açık kimliklerinin
tespitinin yapılarak soruşturma neticesinde CEZALANDIRILMALARINI” talep ettiler.

Yürüyüş çalışanlarına ve
iki devrimciye

1000 Kitap
1000 Mektup

Tutsak beş Yürüyüş
çalışanı ve iki devrimcinin
hapishane adresleri:
Kaan Ünsal
Sincan 1 No’lu F Tipi
Hapishanesi
Sincan-ANKARA
Halit Güdenoğlu
Sincan 1 No’lu F Tipi
Hapishanesi
Sincan-ANKARA

Kaan Ünsal, Halit
Güdenoğlu, Naciye Yavuz,
Musa Kurt, Cihan Gün,
Remzi Uçucu, Mehmet Ali
Uğurlu’ya

İzmir: “Sahte
Belgelerle
Tutuklananlar
Serbest Bırakılsın”
İzmir polisi, 26 Ocak 2011 tarihinde sabaha karşı saat 05.00’de Doğançay Yardımlaşma ve Dayanışma
Derneği, Yamanlar Özgürlükler Derneği ve İzmir Özgürlükler Derneği’nin kapılarını kırarak hukuksuz
bir şekilde basmış, dernekleri talan etmişti.
AKP’nin polisi aynı saatlerde evleri de basıp, 7 kişiyi gözaltına aldı.
Gözaltına alınanlardan 5 kişi tutuklandı.
Bu baskınları protesto için ve sah-

ÖZGÜRLÜK
te belgelerle tutuklananların serbest bırakılması için 18 Mart’ta, basın açıklaması yapıldı.
Yapılan eylemde, “Derneklerimizi ve Düşüncelerimizi Savunacağız.
Baskılar Bizi Yıldıramaz” pankartı
açıldı.
“Adalet İstiyoruz”, “Sahte Belgelerle Tutuklananlar Serbest Bırakılsın,
Kahrolsun Faşizm Yaşasın Mücadelemiz” sloganları atıldı.
Okunan metin ile AKP’nin polisinin uyguladığı hukuksuzluk halka
teşhir edildi. Atılan sloganların ardından eylem sona erdi.
16.00- 17.40 saatleri arası açık kalan stantta birçok halka ulaştırıldı.

Erzincan: 17 Mart’ta Ulalar

GEMLİK

Gemlik: Yürüyüş okurları
stant açmaya devam ediyor. Stantta Yürüyüş dergisi ve Grup Yorum
DVD’leri halka tanıtılıyor.
17 Mart’ta iskele meydanında

Beldesi'nde Erzincan Gençlik Derneği tarafından Yürüyüş dergisinin
satışı yapıldı.
Yürüyüş dergisine yönelik saldırılar ve halkın dergiyi sahiplenmesi
gerektiği anlatıldı. Satışlarda birçok
dergi halka ulaştırıldı.

Malatya: 17 Mart’ta Yeşilyurt
Mahallesinde Yürüyüş dergisinin

Naciye Yavuz
Sincan Kadın Hapishanesi
Sincan-ANKARA
Cihan Gün
Sincan 1 No’lu F Tipi
Hapishanesi
Sincan-ANKARA
Musa Kurt
Sincan 1 No’lu F Tipi
Hapishanesi
Sincan-ANKARA

Sayı: 261

Yürüyüş
27 Mart
2011

Remzi Uçucu
Sincan 1 No’lu F Tipi
Hapishanesi
Sincan-ANKARA
Mehmet Ali Uğurlu
Sincan 1 No’lu F Tipi
Hapishanesi
Sincan-ANKARA
dağıtımı yapıldı.
Yapılan dağıtımlarda Yürüyüş
dergisine yapılan saldırıdan ve bu
saldıradan dolayı 5 yürüyüş çalışanı ve 2 devrimcinin hukuksuz bir şekilde tutuklu
bulunması anlatıldı.
2 saat süren
dergi satışında
40 dergi halka
ulaştırıldı.

MALATYA
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Halk

Düşmanı

AKP

Sayı: 261

Yürüyüş
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Manşetlere Karışmıyormuş!
Bir soru daha: Ferhat Gerçek’i sırtından kurşunlamak, Engin Çeber’i dergi dağıtırken
gözaltına alıp işkencede katletmek, basın özgürlüğüne saldırı sayılmıyor mu?

Başbakan
Tayyip Erdoğan,
“basına baskı yaptıkları”
eleştirilerine karşı, TBMM’deki grup
toplantısında şu cevabı verdi: “8 yıl
boyunca manşetine karıştığımız
bir gazete var mı?”
Onun basın özgürlüğünden anladığı buydu işte: Lütfedip, manşetlere karışmamışsa basın özgürdü!
Ama manşetlere karışmadığı da
doğru değildi.
*
Habertürk Genel Yayın Yönetmeni
Fatih Altaylı, 2007’de Sabah gazetesindeyken, Başbakan'ın danışmanının
kendisini arayarak Cumhurbaşkanı
Ahmet Necdet Sezer'in konuşmasının
birinci sayfada küçük gösterilmesini
istediğini açıkladı.
Adam başlıkların büyüklüğüne
kadar müdahale etmiş, hala diyor ki,
kimin manşetine karıştık?
Sedat Ergin anlatıyor:
“Erdoğan'ı rahatsız edecek bir
manşet attığınız zaman ertesi günü
şiddetli bir misillemeyle karşılaşacağınızı önceden tartmanız gerekir.”
Nitekim, Milliyet 2006’da
AKP’nin bir toplantısında “haremlik
selamlık” uygulanmasını birinci sayfadan vermiş ve “Başbakan'ın hiddetli bir tepkisiyle karşılaşmış”...
Erdoğan, yine Milliyet’in din dersi kitabında “abdest suyunun kandaki alyuvarları artırdığı” ifadesini
“Hurafe” diye manşete taşıyınca,
Erdoğan buna da tepki göstermiş.
*
Örnekler devam ediyor: Akşam
Gazetesi, 2008’de İstanbul'da hava
kirliliğini manşet yapıyor. Erdoğan
ertesi günü gazeteyi “yalancılıkla”
suçlayıp gazetenin patronuna şöyle
diyor: “Ya gazeteni kapatacaksın ya
da yalan yazmayacaksın!”
*
Tayyip’in “basın özgürlüğü”nden
ne anladığını, daha doğrusu aslında

onun kafasında öyle bir kavram olmadığını gösteren bir başka örnek:
Bir televizyon kanalı, hastanelerdeki aksaklıkları haber yapmış.
Başbakan kızıyor ve bakın ne diyor:
“Medyanın görevi denetimdir.. ilgili bakanlığı ararsın... ilgilenmiyorsa
gel başbakanı ara. Başbakan da
duyarsızsa o zaman yaz...”
Padişahın basınını tarif ediyor
Erdoğan.
*
Ekonomideki gelişmeleri, gelir
adaletsizliğini vb. eleştiren yazılar
yazan köşe yazarları için Erdoğan patronlara şöyle diyordu:
“Patronların (yazarlara) kusura
bakma kardeşim bizim dükkânda
sana yer yok diyebilmeleri gerekir.”
*
Manşete müdahale etmiyormuş!!!
Adam tüm gazeteye müdahale ediyor.
*
Aydın Doğan Grubu’na yapılanlar
ortada... Doğan Grubu’nun gazete
ve televizyonları, Deniz Feneri hırsızlığıyla ilgili haber yapınca, Erdoğan
aleni bir şekilde talimatını vermişti:
“Onları yokluğa mahkûm edin.”
Bu talimattan sonra, Doğan
Holding’e bilindiği gibi, bir tekelin
bile kaldıramayacağı ağırlıkta vergi
cezaları kesildi. Burjuvazinin kendi
içinde bile basın özgürlüğü olmadığının bundan açık kanıtı olabilir mi?
Bu vergi cezaları ve tehditlerle
Doğan Medya, süt dökmüş kediye
döndü. AKP şu yazarı at diyor, onu
atıyor; şunu al diyor, onu alıyor;
şunu yaz diyor onu yazıyor; yazma
diyor yazmıyor... Gazetenin “başyazarları” bol bol şaraptan şuruptan
bahseden yazılar yazmaya başladılar..
Manşetlerine karışmıyormuş!
Bu kadarını yaptıktan sonra zaten
karışmaya da pek gerek kalmıyor
örnekte görüldüğü gibi...
*
Ek bilgi: Hapishanelerde şu anda

68 basın emekçisi var. 150’ye yakın
gazeteci hapishaneye atılma tehdidi
altında... Gazeteciler hakkında
2000’den fazla dava açılmış...
Tutuklulara son olarak 5
Yürüyüş çalışanı daha eklendi.
*
İçişleri Bakanı Beşir Atalay da
başbakanı gibi, basının ne kadar
özgür olduğunu anlatıyor: “Türkiye,
dünyanın diğer demokratik ülkelerinde olmadığı kadar basın özgürlüğünün olduğu bir ülke. Türkiye’de
basın özgürlüğü, en ileri demokratik ülkelerinkinden daha ileri bir
seviyede.”
Yalandan kim ölmüş!
*
2007’de düzmece belgelerle,
muhalif yayın yapan Sabah
Gazetesi’ne, Takvim Gazetesi’ne,
Kanal 1’e, ATV’ye, Türkiye’nin en
çok satan 20 küsur dergisine ve 2 radyoya el konuldu.
Yargı bu el koymayı hukuksuz buldu. AKP onu da dinlemedi. El konulan Sabah, daha sonra Başbakan
Erdoğan’ın yalakalarından Çalık grubuna -ve damadına- peşkeş çekildi.
Başbakan manşetlere karışmıyormuş!!!
*
“Sınır Tanımayan Gazeteciler
Örgütü” 2010 yılında, Türkiye’nin
basın özgürlüğü sıralamasında dünya
ülkeleri arasında 138’inci sırada olduğunu açıkladı.
*
Ve başbakana, AKP yalakalarına
son bir soru: Bir dergi bürosuna helikopterli baskın basın özgürlüğüne
müdahale sayılmıyor mu?
Ya Ferhatlar, Enginler?
Manşet’e karışmıyormuş; ne manşeti, derginin bürosunu hallaç pamuğu gibi atıyor, bütün basın yayın
araçlarına el koyuyor, yetmediğinde
dergileri toplatıyor, kapatıyor, hala
diyor ki kimin manşetine karıştık?
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Türkiye konserini
ve 1 Mayıs’ı örgütleyecek 500 komiteden söz ediyoruz.
Komiteler bir
örgütlülüğün ve iradiliğin ifadesidirler.
Ve bu yanlarıyla da,
komiteler örgütlü,
iradi çalışmanın en geniş kesimler
içinde yayılmasını sağlayacaktır.
Bağımsız Türkiye Konseri ve 1
Mayıs Komiteleri, yüzlerce komite
hedefine ulaştığımız ölçüde, halkın
kendi kendini örgütlemesi olacaktır. Çünkü en genel anlamıyla halk komiteleri, bu demektir. Meclisler, komiteler gibi halk içinde yaygınlaşan, yaygınlaşma potansiyelini içinde taşıyan her türlü örgütlenmeler, halkın kendi kendini örgütlemesi demektir. Halkı meclislerde, komitelerde
örgütlü hale dönüştürdüğümüzde,
halkın ileri kesimleri, örgütlenen ol-

Ders: Komiteler
Sevgili okurlarımız, merhaba.
17 Nisan’da, İstanbul’un gecekondularından yüzlerce binlerce dere
birleşip nehirlere dönüşecek ve o
nehirler, Bakırköy Pazar Alanı’na
akacak. Ve ondan sadece 13 gün
sonra, 1 Mayıs’ta, aynı nehirler, İstanbul’un yoksul gecekondularından
bir başka alana doğru akacak bu kez:
1 Mayıs Alanı’na... Elbette kendiliğinden olmayacak bu. Nasıl olacak?
İradeyle, emekle. Her alanda kurulacak yüzlerce komite, bu irade ve
emeğin adı olacak. Başka bir deyişle komiteler, o derelerin yatağını,
suyun önünü açacak öncülerdir.
Komite konusunu Devrimci
Okul’da daha önceki bir dersimizde ele almıştık. Ancak orada
ele aldığımız komite, esas olarak
birim ve alanların yönetim organı durumundaki komitelerdi. Bu
komiteler her birimde her zaman
olması gereken, kalıcı, örgütsel yapının bir parçası olan komitelerdi.
Bugünkü dersimizde ise, daha
çok geçici nitelik gösteren, belli
olaylara, gelişmelere, kampanyalara bağlı olarak kurulan ve esas
olarak da kadroların, kadro adaylarının değil, halkın oluşturduğu komiteler üzerinde duracağız. Halk komiteleriyle birim ve alan komiteleri elbette bir çok açıdan birbirlerinden
farklılıklar gösterirler. Ama bir komite
mantığı açısından onları birbirine
benzer kılan yanları da vardır. Her iki
yanıyla birlikte ele almaya çalışacağız bu dersimizde.

nedir? Bunların en başta gelen görevi,
konsere de, 1 Mayıs’a da halkın akışını sağlamaktır. Akış kendiliğinden
olmaz. Komiteler, önce o akışın alt yapısını hazırlayacaklardır.
Akışı yaratmak, en başta konseri
ve 1 Mayıs’ı en geniş şekilde duyurmak, onların politik anlamlarını
anlatmaktır. İkinci adımda, konsere
ve 1 Mayıs’a katmayı hedeflediğimiz
kesimlere bire bir ilişki içinde ulaşmak gerekir.
Komiteler, şunu akıllarından çıkarmamalıdırlar; eğer bir alandaki
çalışanımızda bire bir ilişki yoksa, ev
ev bir çalışma yoksa, orada, her türlü propaganda çalışması boşuna çıkar.
Bire bir ilişki ve örgütlenme yoksa, o
mahalleye, birime istediğiniz kadar
afiş yapın... bunların hepsi boşa çıkar.
Ama bire bir çalışma varsa, işte o noktada yapacağımız her çalışma, örgütlenmemize hizmet eder hale dönüşür.
Üçüncüsü, ama bunlar yetmez, komiteler, Bağımsız Türkiye konserinin de, 1 Mayıs’ın da
coşkusunu, heyecanını da taşımalı
örgütleyicisi oldukları kesimler
içinde... Çünkü bu tür kitlesel faaliyetlerde, katılım açısından, kitleleri bire bir örgütlemek kadar,
o konuda yaratılan havanın da
belli bir etkisi ve payı vardır.

500 Komitede
Örgütlenenler
Örgütleyici
Ol acak!

 Halk komiteleri, halkın
örgütlenen olmaktan çıkıp
örgütleyen olmaya
başlamasıdır...
Meydanları zaptedecek, Bağımsız

maktan çıkıp örgütleyen olma görevini üstlenecektir; Gazi’nin, Okmeydanı’nın, 1 Mayıs’ın, Sarıgazi’nin, Nurtepe’nin, Küçükarmutlu’nun gençleri ve halk önderleri,
yıllardır o mahallenin mücadelesinde
yeralanlarıyla liselileri, ev kadınları,
komitelerde halkı örgütleyeceklerdir.

 Komiteler, konserin ve
1 Mayıs’ın yalnız bilgisini
değil, coşkusunu ve heyecanını
da kitlelere taşımalıdırlar!
Bağımsız Türkiye konseri ve 1
Mayıs’a yönelik olarak oluşturulmasını önerdiğimiz komitelerin görevi
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 Örgütlenmek

güçlenmektir;
her komite güçtür...
Komiteler, zaman içinde bir çok
görevi üstlenmiş örgütlülükler olarak
ortaya çıkmışlardır. Gecekondu yoksullarının hayati sorunları olan yol, su,
elektirik gibi konulardaki mücadelesini örgütleyen komiteler, yozlaşmaya karşı mücadeleyi örgütleyen komiteler, dayanışma komiteleri... Bunlardan bazılarının adları şunlardır:
Çayda Sömürüye Karşı Mücadele
Komiteleri, 6 Kasım Boykot Komiteleri, Toplu Sözleşme Komiteleri,
Dursun Karataş’a Özgürlük Komiteleri, Grevlerle Dayanışma Komiteleri,
Özelleştirmeye ve İşçi Kıyımına Karşı Mücadele Komiteleri, “Bu Vatan
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Bizim Hesap Soralım” Komiteleri, Küçük Armutlu
Halkıyla Dayanışma Komitesi, 1 Mayıs Komiteleri, Tutsaklarla Dayanışma
Komiteleri, Uyuşturucu ve
Hırsızlıkla Mücadele Komitesi...
Örgütlü olmak güç olmaktır. Bu anlamdadır ki,
“örgütlenmek”le “güçlenmek” aynı anlamdadır
çoğu kez.

Oligarşi örgütlenme adına ne
varsa yok etmek istiyor.
Örgütlenme düşüncesinin
kendisini yok etmek istiyor. Biz
örgütsel ideolojik her boyutuyla
bunun karşısına çıkıyoruz. İşte
500 komite hedefi, oligarşinin
örgütsüzleştirme saldırısına
verilmiş cüretli bir cevaptır.

 Komite, örgütlenmek ve örgütlemektir
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Neden böyle diyoruz? Örgütlenme
hep üzerinde durduğumuz gibi, sonuçta bir bir ilişki temelinde gelişir.
Bazı arkadaşlarımız için “çok kolay
ilişki kurar ama politikleştiremez,
dönüştüremez” denir. Böyle bir özellik kabul edilemez.
İlişkiyi kuran, örgütleyebilir de...
demek ki orada farklı bir eksiklik söz
konusudur.
Örgütlenmek, tek tek insanlarla
ilişki kurulmadığı sürece, onları nasıl etki alanımıza alacağımızı, onları nasıl eğiteceğimizi, nasıl burjuva
ideolojisinin önyargılarından kurtaracağımızı ve nasıl ilişki kuracağımızı
planlamak ve uygulamaktır. Bunlar
yoksa orada bir örgütlenme çalışmasından da söz edilemez.
Komiteler, her alan ve birimde, bulundukları her yerde işte bunları planlayan hayata geçiren ve sonrası için
öneriler ve düşünceler geliştiren yapılardır.
Bire bir ilişki temelinde bir örgütlenme gerçekleştirip, o tek tek
kişilerden de yeni birini daha bulmasını istemek, zincirleme bir gelişimdir ve işte komiteler tam burada
önemlidir. Komite o zincirin halkalarını birbirine bağlayacak örgütlenmedir.
Belirleyici olan onları komiteleştiren, farklı ve dağınık ilişkileri bir araya getiren irade ve düşüncedir. Bu düşünce, her koşulda komitenin görevi-

nin bire bir insanlara ulaşmak, onları örgütlemek olduğundan hareket
etmektedir.
Her komite üyesinin görevi insanların katılımını sağlamak ve örgütlemektir. Bağımsız Türkiye konserine veya 1 Mayıs’a çağırmak bir
başlangıçtır. Örgütlenmeye, mücadeleye atılan önemli ve büyük bir
adımdır. Bu noktada komite üyeleri tarafından yapılan her afiş, her konuşma, her sohbet, her selam verme, örgütlenmeye hizmet etmelidir.
Bir amacımız, bir idealimiz, bir hedefimiz varsa yapacağımız her şey
buna hizmet etmelidir.
Konseri ve 1 Mayıs’ı örgütlemeyi öyle bir seferberlik içinde düşünmeliyiz. Her komite üyesi, o güne kadar her saniyesinde bunları düşünmelidir. Komite üyesinin tüm dünyası konserle, 1 Mayıs’la dolmalıdır.

 Örgütlenmek ve
örgütlemek her işin başıdır.
Örgütlenmemek,
umutsuzlukların,
moralsizliklerin kaynağıdır
Komitelerimizde herkes yer alabilir. Böyle bakmalıyız. Herkes, kendi mahallesinde, hatta sadece kendi
sokağında, çalıştığı işyerinde, atölyede, sadece hısım akraba çevresi
içinde, kendi doğallığı içinde bir örgütlenme yapabilir. En başta onların
katılımını sağlayabilir. İki kişiyi, üç
kişiyi bir araya getirip, onları da ayrıca seferber eder. Örgütlenen örgüt-

lemeye başlar... Ve sonra
devam edip gider bu zincir.
Bakın, bir çok siyasi
hareketin saflarında
umutsuzluk, bezginlik,
yılgınlık kol geziyor. Nerede umutsuzluk, bezginlik, yılgınlık kol geziyorsa bakın, görürsünüz
ki, orada örgütlenme yoktur; orada yeni insan kazanma yoktur, örgütlemenin, yeni insanların
olmadığı yerde, umutsuzluğun, inançsızlığın boy vermesi
kaçınılmazdır. 500 komite, umuttur.
500 komite, umudun büyütülmesidir.
500 komite, inançtır. Umudu büyütmek, inancı pekiştirmek, örgütlenmektir. Örgütlenmek; insan kazanmaktır, çoğalmaktır, komitelerle örgütlenmeyi pekiştirmektir.

Bugün örgütlenen, yarın örgütleyecektir. Bugün oluşturduğumuz ve
oluşturacağımız her komite, işte bunun kanıtıdır zaten. Muhtemel ki komitelerimizde yer alanların önemli bir
kısmı, yakın zamanda örgütlenmiş insanlarımızdır.
Biz bir kişiyi örgütleriz, o da bir
başkasını örgütler ve işte üç kişi bir
grup oluşturacak noktaya gelinmiştir.
Üç kişi, birer kişi daha örgütler, beş
kişi olur...
Bu zincir böyle devam eder... Etmelidir. Örgütlenememe diye bir şey
söz konusu değildir.

 Komiteler, gerçekleri
yaymanın, kitleleri bizden,
bizim faaliyetlerimizden
haberdar etmenin aracıdır
Oligarşi örgütlenme adına ne varsa yok etmek istiyor. Örgütlenme
düşüncesinin kendisini yok etmek
istiyor. Biz örgütsel ideolojik her boyutuyla bunun karşısına çıkıyoruz. İşte
500 komite hedefi, oligarşinin örgütsüzleştirme saldırısına verilmiş
cüretli bir cevaptır.
Biz örgütlenmezsek, oligarşi is-

SOSYALİZM KURTULUŞ UMUDUMUZ...

Örgütlenmenin, yeni insanların
olmadığı yerde, umutsuzluğun,
inançsızlığın boy vermesi
kaçınılmazdır. 500 komite,
umuttur. 500 komite, umudun
büyütülmesidir. 500 komite,
inançtır. Umudu büyütmek, inancı
pekiştirmek, örgütlenmektir.

tediğini başarmış olacak.
Bu, bu kadar basittir.
Kitlelerin önemli bir
kesimi bilindiği gibi, gerçeklerden habersizdir. Bir
çok durumda, oligarşinin
demagojileri kitlelerin düşüncesinde daha hakim durumdadır. Mesela tecrite
karşı direniş sürecinde sık
sık vurguladığımız gibi,
“biz gerçeği kitlelere yeterince anlatamadık”. Anlatamadık
çünkü, kitlelere gitmemiz yetersiz,
çünkü, kitlelere gerçekleri anlatacak
araçlarımız ve mekanizmalarımız yeterli değil... Ama bu böyledir diye, elbette direnişin hiçbir aşamasında bir
teredüt içine girmedik. Tersine, direnişi sürdürmenin kitlelere ulaşmak
için bir yol olduğunu düşündük.
Oligarşinin bir çok alanda bu şekilde pervasız ve cüretli olmasına yol
açan zaafımız örgütlenmedir.
Örgütlenmezsek, hayatın her alanında, her konuda, komiteler hücreler kurmazsak, eğitim, sohbet amaçlı gruplar oluşturmazsak, ÖRGÜTLENME BOŞLUĞU devam ederse,
oligarşinin karşısına güçlü bir kitle hareketi çıkaramayız. “Örgütlenmezsen
kitlelere gidemezsin. Kitlelere gitmenin tek yolu, örgütlenmek insandan
insana, kulaktan kulağa yayabilmektir. Fabrikalar mahalleler işyerleri, gerçekleri ancak örgütlenme ile
öğrenebilir.”
Ama bunun tersi de doğrudur ve
şimdi biz bunu, yani “tersini” hayata geçirmeye çalışıyoruz. 500 komite hedefi bu boşluğu doldurma doğrultusunda bir adımdır.

 Sorun sadece,
insanları meydanlara
getirmek değildir;
komitelerimizin görevi
bunun ötesindedir:
Yoksulluk, açlık, işsizlik artıyor.
Bunun beraberinde yozlaşmayı, çürümeyi getirdiğini de biliyoruz.
Bunu önlemenin tek yolu örgütlenmektir. Açlığın, yoksulluğun, işsiz-

liğin ortasında ve yozlaşmanın, çürümenin eşiğinde yaşayan binlerce, onbinlerce, yüzbinlerce insanı Bağımsız
Türkiye konserine getirmek, 1 Mayıs
Alanı’na çıkarmak, onları o eşikten döndürüp mücadeleye çekmektir.
Yani 500 komitenin yapacağı sadece konser alanına, miting meydanına insan getirmekten ibaret değildir.
Burada yüzbinlerce insanı düzenin
kuşatmasından, çürütmesinden
kurtarıp onları devrime kazanmak,
en azından bunun için ilk adımı attırmak söz konusudur. İnsanlara düzenin çizdiği sınırların dışında bir mücadele olduğunu göstermektir.

 Komiteler, halkın
yaratıcılığının, imkanlarının
açığa çıkarılmasıdır
Yüzlerce komite, aynı zamanda
halkın yaratıcılığının, imkanlarının da
açığa çıkarılması ve harekete geçirilmesi demektir.
Hep söyleriz ve sayısız savaşta, direnişte, barikatlarda defalarca kanıtlanmıştır; “halkın kendisi en büyük maddi
güçtür ve halkın yaratıcılığıyla üstesinden gelinemeyecek sorun yoktur.”
Halk, yoklukların, imkansızlıkların
ortasında yaşadığından sorularına pratik çözümler bulma konusunda gerçekten uzmanlaşmış, yetkinleşmiştir.
Ekonomik sorunlardan illegalitede barınma sorununa, ajitasyon, propaganda, kitle çalışması biçimlerinden bir hareketin lojistik ihtiyaçlarına kadar,
halkta her şey vardır.
Fakat burada sorun şudur; bu imkanlar kendiliğinden ortaya çıkmaz,
halkın yaratıcı katkısı kendiliğinden

gelişmez. Bunun için birincisi, halka sorumluluk
vermek, ikincisi onları sorunlara, ihtiyaçlarımıza vakıf hale getirmek gerekir.
Komiteler, işte bu işlevi
görecektir.
500 Komite, halkın tüm
imkanlarını, yaratıcılığını
harekete geçirerek, halkı
meydanlara taşımanın araçlarını, biçimlerini, kendine
özgü propaganda biçimlerini geliştirecektir.
Komiteler, kendi üyelerini de
eğitir. Böyle bir komitede yeralmak,
kuşku yok ki, yer alan insanlarımız
açısından çok ciddi bir eğitim olacaktır. İnsan gerçeğimizi, kendilerinin
de bir parçası oldukları halk gerçeğimizi komite çalışmaları içinde çok
daha yakından tanıyacaklardır.
Komite üyeleri, kitleleri örgütlemenin, onları bir konuda duyarlı kılmanın ve eylemlere çağırmanın ötesinde, katılımlarını sağlamanın sabır
ve emek gerektiren bir görev olduğunu pratik içinde daha somut göreceklerdir.
Oligarşi, kitlelerin politikleşmesini
ve örgütlenmesini engellemek için hemen her yönteme başvuruyor. Baskı ve
terör, kullanılan yöntemlerin sadece bir
yanını oluşturuyor. Bunun yanında işten çıkarma, okuldan atma, ailesini
rahatsız etme gibi insanların yaşamlarındaki önemli unsurları da kullanıyorlar. Biz örgütlenerek, meydanları bağımsızlık sloganlarımızma, sosyalizm
sloganlarımızla doldurarak oligarşinin
kitleler üzerinde yaratmak isteği umutsuzluğu engelleriz.
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 Komitelerde herkes
yer alabilir
Bu komitelerde yer almak, herkesin kendi yaşamı içinde, kendi doğallığı içinde yapabileceği bir görevdir. Hayatın içinde 500 komite.
Kendimize güvenle ve en doğal yalın haliyle baktığımızda gerçekleştirebiliriz. Bu komitelerde yeralabilmeleri için olağanüstü meziyetler

UMUDUMUZ PARTİMİZDİR... UMUDU BÜYÜTELİM!

33

Sayı: 261

Yürüyüş
27 Mart
2011

34

aramayacağız insanlarımızda. Kimi
arkadaşlarımız için bu rakamlar çok
görünebilir. Hiç de öyle değildir. 500
komitede yer alacak sayıda insanı, bu
hareketin potansiyeli içinde rahatlıkla
bulabiliriz, önemli olan o potansiyele
nasıl bakacağımızı bilmektir.
İlişkilerimiz içindeki en geri ilişkilere dahi ulaşarak, okumuş okumamış demeden, işçi işsiz demeden,
yaşlı genç, hatta çocuk demeden, kadın erkek demeden, onları komitelere
çağırmakta, komitelerde görev vermekte cüretli olmalıyız. Zaten 500
komite, ancak bu şekilde daha geniş
kesimleri kapsayabildiği ölçüde,
daha geniş kesimleri de harekete geçirebilme gücüne sahip olacaktır.
Her alanda, birimde yöneticilik
yapan insanlarımız, o birimdeki insanları, olumluluk ve olumsuzluklarıyla, dinamizmleri ve açmazlarıyla
çok yakından tanırlar aslında. Onların dünyasına, günlük yaşamlarına girildiğinde, günlük dertleri paylaşıldığında, onların kaygıları, korkuları ve idealleri paylaşıldığında,
onları örgütlemek, onları komite
gibi bir adım daha ilerideki görevlere
getirmek, mümkün olacaktır. Görev
önermekte, vermekte açık tereddütsüz olmalıyız. Yapmaz, etmez, yapamaz diye baştan hükümler vermemeliyiz.
Komiteleri yaygınlaştırmak, esasen bir geleneği oturtmaktır. 6 Kasım
boykotlarında, 1 Mayıslarda hayata
geçirdiğimiz geniş komiteler anlayışını geliştirmektir. Oluşturacağımız yüzlerce komite, neden sonrasında da devam etmesin? Oluşturacağımız komiteler, her alanda
daha kurumsallaşmış örgütlenmelere sahip olmanın zeminini neden
oluşturmasın?.. Yani yüzlerce komitenin oluşması, sadece 17 Nisan
ve 1 Mayısla sınırlı kalmayacak sonuçlar da yaratacaktır. Komiteleri
yaygınlaştırmak, örgütlenmeyi
yaygınlaştırmak, politikleşmeyi
yaygınlaştırmak demektir.
Sevgili okurlarımız, dersimizi
burada noktalıyoruz. Haftaya görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.

Grup Yorum: Bağımsız Türkiye
Düşünü Gerçeğe Çevireceğiz
Bağımsızlık, her vatanseverin
ortak düşüdür. Bunun için seve seve
verir canını. Anadolu toprakları üzerinde, her ulustan, her inançtan insan, tarihin en onurlu bağımsızlık savaşlarından birini vermiş, tüm vatanseverlerin kanı birbirine karışmıştır. Türk, Kürt, Arap, Ermeni,
Çerkez, Laz, Alevi, Sünni…
Düşü gerçeğe çevirmenin kavgasını veriyoruz. Çünkü vatanımız
hala işgal altında. Emperyalistler gizli-açık hala sömürüyorlar ülkemizi.
Kavgayı sürdürüyoruz; vatanımızı
ölesiye seviyoruz çünkü. Türkülerimiz hala o sevdaya, hala o kavgaya dair bu yüzden...
Bu kez büyük bir halk konserinde, ücretsiz olarak düzenleyeceğimiz “Bağımsız Türkiye” konserinde haykıracağız o düşümüzü.
Büyük bir sahne üzerinde, konuk sanatçı dostlarımızla birlikte bağımsızlık
marşları, türküleri söyleyecek, şiirler
okuyacak, gösteriler sunacağız.
“Bağımsız Türkiye” konseri, Bakırköy İncirli’de E-5 karayolu yanında her hafta “Cumartesi Pazarı”nın kurulduğu alanda yapılacak.
17 Nisan Pazar günü, saat 15.00’te

başlayacak konserimiz. On binlerce
dinleyicimiz dolduracak o alanı biliyoruz. Belki de dünyanın en büyük
korolarından biri olacak o gün orada. Yüreği Türkiye’nin elbet bir
gün bağımsız olacağı inancıyla dolu
kocaman bir koro...
Halk müziğinden rock müziğe,
etnik müzikten protest müziğe kadar, kendi alanlarında söz sahibi
olan sanatçı dostlarımız, kendi şarkıları yanında Yorum şarkıları da seslendirecekler konserde.
Mor ve Ötesi, Kubat, Leman
Sam, Tuncel Kurtiz ve diğer konuk
dostlarımız bizimle birlikte aynı sahneden seslenecek o gün... Dans gösterileri de olacak programımızda.
O gün orada yeni bir coşkuyla
söyleyeceğiz türkülerimizi, şarkılarımızı, marşlarımızı... Yeni bir coşkuyla okunacak bağımsızlık şiirleri... Yürekler bağımsızlık düşüyle bir
kez daha yanacak. O inanç bir kez
daha çelikleşecek gözlerimizde...
Aynı duyguları yaşayan herkesi 17
Nisan’da, saat 15.00’te Bakırköy’e
çağırıyoruz...

Grup Yorum

Bağımsız Türkiye
Konseri İçin
Pankart ve Afişler
BAĞCILAR

Bağcılar:16 Mart günü Bağcılar
Yeni Mahalle ve Çiflik Meydan’da
Grup Yorum’un 17 Nisan “Bağımsız Türkiye Halk Konseri”nin
pankartları asıldı.
18 Mart günü ise Bağcılar Yeni
Mahalle’de 70 adet Grup Yorum’un 25. yıl konser DVD’sinin
afişleri yapıldı.

Okmeydanı Anadolu girişine,
Mahmut Şevket Paşa Mahallesi
Sağlık Ocağı’nın önüne, Sibel Yalçın
parkı, Piyalepaşa Mahallesi, Dikilipark ve Kuzey Sokak olmak üzere
toplam altı adet pankart asıldı.

Okmeydanı’nda pankart
16 Mart günü, Okmeydanı’nda
GRUP YORUM BAĞIMSIZ
TÜRKİYE KONSERİ pankartları
asıldı.

OKMEYDANI

SOSYALİZM KURTULUŞ UMUDUMUZ...

Ülkemizde Gençlik

Gençlik Federasyonu’ndan
atarak katleden, “sevdirmeye”
çalıştığınız polisin ta kendisidir. Kurtuluş Dergisi satarken sırtından vurduğunuz
İrfan Ağdaş da liseliydi. Reyhan Havva İpek, Selim Yeşilova, Hüseyin Deniz, Refik Horoz adlı öğrenci arkadaşlarımızı Diyarbakır’da kaldıkları
evde katleden de aynı polisti.
Faşist cuntalarda binlerce genç, sizin
işkence tezgahlarınızdan geçti, kimisi bu tezgahlarda katledildi. Tıpkı Hacettepe Üniversitesi öğrencisi Birtan Altunbaş gibi.
İnfazlarda yüzlerce öğrenciyi katlettiniz.
Hasköy’de katlettiğiniz iki Dev-Genç’li Erol
Yalçın İle Selma Doğan gibi. Ya da 1
Mayıs öncesi katlettiğiniz Uğur Yaşar Kılıç
ve Şengül Yıldıran gibi.
Ya gözaltında kaybettikleriniz? Ayhan
Efeoğlu ve Ali Efeoğlu.
İşte sizin kan döken tarihiniz! İşte halk
düşmanlığının kanıtı! İşte halka düşman bir
teşkilatın yaptığı zulüm!
“Terörle Mücadele” adı altında, katliamcı Özel Harekat güruhuyla infazlarda katlettiğiniz binlerce insanı mı anlatıyorsunuz
sunumlarınızda?
Ya da “Kaçakçılıkla Mücadele” adı
altında yaptığınız uyuşturucu vurgunlarını,
fuhuş sektöründeki vazgeçilmez yerinizi,
uyuşturucu operasyonlarında yakalanan
polis şeflerini mi anlatıyorsunuz?
Anlatamazsınız! Ama biz anlatıyoruz ve
anlatmaya da devam edeceğiz! Gençlerimize giydirmeye çalıştığınız o üniforma halkın değil Amerikan işbirlikçiliğinin, katliamcılığın üniformasıdır. Bu üniformayı giydirerek, gençliği kirletmenize izin vermeyeceğiz! Gençliği bu projelerle halk düşmanı teşkilatınıza yedeklemenize izin vermeyeceğiz!
Anneler, babalar, öğretmenler!
Gençlerimiz bizim umudumuzdur!
Gençlerimiz bizim geleceğimizdir! Umudumuzu, geleceğimizi faşizmin kanlı ellerine teslim etmeyelim. Unutmayalım ki
çocuklarınızı, genç arkadaşlarımızı “teşkilatlarına” çağıranlar, halkın her kesimine saldıran, uyuşturucunun, fuhuşun, her
türlü ahlaksızlığın teşvikçisi ve ortağı olan
bir teşkilattır. Orada yalnız ahlaksızlık ve
yalnız halk düşmanlığı vardır. Çocuklarınızı oradan uzak tutun.

Tanıyoruz! İşbirlikçi,
Katil ve Ahlaksızsınız!
Polis, lise öğrencilerini polis olmaya
özendirmeyi hedefleyen bir proje başlatmış.
Basına yansıyan bilgilere göre projenin ana
hatları şöyle: “Polisimi Tanıyorum, Polisimi Seviyorum ve Polis Olmak İstiyorum.’’ Proje ilk olarak Gaziantep’te hayata geçirilmeye başladı.
9 Mart’ta başlayan proje kapsamında lise
öğrencileri Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne ait otobüslerle okullarından alınarak
Gaziantep Polis Yüksekokulu’na getiriliyor
ve gezi sırasında öğrencilere polis kıyafetleri
giydiriliyor.
Burada polis kıyafetleri ile bir gün
geçiren liselilere, polisliği tanıtan sunumlar yapılıyor.
Bu sunumlara “Terörle Mücadele,
Kaçakçılık, Organize Suçlarla Mücadele ve Özel Hareket Şube Müdürlüğü”
amirleri de katılmış.
Onların ne anlatacaklarını tahmin etmek
hiç zor değil bizim için. “Polisimi tanıyorum”; evet, iyi tanıyoruz sizi!
Yaptığınız katliamlardan, işkence tezgahlarınızdan ve gözaltında kaybettiğiniz
insanlarımızdan tanıyoruz!
Niye anlatmıyorsunuz bunları o kendiniz gibi katil yapmaya çalıştığınız gençlere? Niye gerçekleri anlatmıyorsunuz?
Özendirmeye çalıştığınız mesleğinizin gerçek yüzünü niye açıklayamıyorsunuz!
Anlatamazsınız! Açıklayamazsınız!
İsteseniz de anlatamazsınız! Çünkü sizin
tarihiniz kanlıdır ve tıpkı bu düzen gibi
çürümüştür. Tarihiniz; katliamlarla ve
ahlaksızlıklarla doludur. Anlatın: Bir öğrenci, nasıl kaçırılır, nasıl işkence yapılır,
nasıl binalardan aşağı atılır, nasıl komplolar kurulur, nasıl katledilir? Ahlaksızlık nasıl
yapılır?... Bugün o onursuz mesleğinizi
özendirmeye çalıştığınız gençlere aslında
ne kadar düşman olduğunuz ortadadır.
Taylan Özgür gibi devrimci gençler
okudukları okullarda sizin kurşunlarınızla
katledildi. Katlettikleriniz bunlarla da sınırlı değil: Vedat Demircioğlu’nu İTÜ Yurdu’nun penceresinden atarak, Seher Şahin’i
Mimar Sinan Üniversitesi’nin 3. katından

 





Dev-Gençliler
Yoldaşlarını
Andı
20 Mart 2002’de Ordu
Ünye'de şehit düşen Gökçe Şahin DEV-GENÇ'liler tarafından Cebeci Mezarlığı’nda anıldı.
DEV-GENÇ'liler sloganlar eşliğinde mezar
başına geldiler. Saygı duruşunun ardından Muharrem Çetinkaya'nın
“Varacağız Menzile” şiiri okundu.
Anmaya Gökçe Şahin'in babası da katıldı.
Bayram Şahin Gökçe'nin
hayatını anlatırken daha
çok mücadeleci yanlarına
değindi ve “ben oğlumla gurur duyuyorum”
dedi. Gökçe Şahin için
Bize Ölüm Yok marşı
söylenerek anma bitirildi.

Sayı: 261

Yürüyüş
27 Mart
2011

Sakarya’da
harçlara protesto
Sakarya Üniversitesinde okuyan hazırlık bölümü öğrencileri eğitimöğretim masrafı adı altında alınan 1000 TL’lik
hazırlık harcını basın
açıklaması yaparak protesto ettiler.
Açıklamayı okuyan
Mehmet Tamcı, bütün
masrafların öğrencilerin üzerine bindirildiğini söyledi.
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Gençliğin
Gündeminden

Sayı: 261

Yürüyüş
27 Mart
2011

YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan,
okullarda düzenlenen bahar festivallerinin muhtevasına dair geçen hafta
bir açıklama yaptı. YÖK Başkanı
Özcan, festivallerin, bahar şenliklerinin bilimsel(!) faaliyetlerle birleştirilmesini isteyerek şöyle diyordu:
“Eğlence artı bilimsel diye formüle
etsek iyi olur. Eğlenceye karşı olduğumuzdan değil, ikisini birleştirirseniz daha memnun oluruz...”
Özcan’ın da dediği gibi “eğlenceye
karşı olmadıklarını” her sene yapılan
o yoz üniversite festivallerinde çok net
bir şekilde görmekteyiz. O yozluğun
içine hangi bilimselliği, nasıl yerleştirecek acaba YÖK Başkanı?!
YÖK üniversitelerinin anti-bilimsel, anti-demokratik ve yozlaşmış
ortamına bilimsellik yamamaya çalışmak yersiz, boşuna ve göstermelik bir girişimdir. Polis işgali altında
hapishaneye çevirdiğiniz üniversite-

gençliğin
tarihinden
27 Mart- 3 Nisan
1 Nisan 1997:
Kıbrıs’ın Gazi Magosa şehrindeki Garanti
Bankası Akdeniz Şubesi’ne “Kurtuluşun
Yolu, DHKP-C’nin
Yoludur / DEVGENÇ yazılı bomba
süsü verilmiş pankart
asıldı.
29 Mart 1972:
Ankara Kurtuluş Lisesi’nde faşistlerin silahlı saldırısı sonucu
3 devrimci öğrenci
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Sizin Eğlence Anlayışınız
Bol İçkili Festivallerdir!
lerde gençliği yozlaştırmak için her
türlü pespayeliğe kapı aralayan, tekellerin “sponsorluğunda” içkinin su
gibi tüketildiği festivaller düzenleyen
bizzat yönetimdir.
Şimdi “bilimsellik katalım” demagojileriyle bu yozlaşmadaki sorumluluklarını örtbas etmek istiyorlar.
Bilkent Üniversitesi’nde düzenin
“zararsız” bulduğu bir kısım öğrencilerle bir araya gelen Özcan, bakın
orada da nasıl demokrat(!) kesilmiş:
“Genç kuşakların farklı görüş ve
önerilerinin olabilmesi, karşıt görüş
ve önerilere açık olmaları, aynı ortamı
paylaşabilme...leri, özellikle şiddet
düşüncesinden ve eyleminden uzak,
özgür bir ortamda eğitim görmeleri
her öğrencimizin doğal hakkıdır.”
Gerçekten öyle mi? Yoksa “devrimci, demokrat, sisteme karşı olan
öğrenciler hariç” mi demeniz gerekiyordu? Özcan’ın söylemediği ama
kafasındaki kuşkusuz budur. Değilse

katledildi.
29 Mart
1995: Gebze’de Liseli
Dev-Gençliler Parti-Cephe’nin
kuruluşu ve şehitlerimizin anısına yolu
molotoflayarak trafiğe kestiler.
27 Mart 1996:
İ.Ü Edebiyat Fakültesi’nde devrimcilere
saldıran faşistler
DEV-GENÇ’liler tarafından cezalandırıldı.
1 Nisan 1991: İ.Ü
Avcılar Kampüsü’nde
faşistlerin açtığı ateş
sonucu bir İYÖDER’li yaralandı.

devrimci demokrat öğrencilerin düzenlemek istediği alternatif bahar
şenliklerine neden izin verilmiyor?
Neden “yer yok” diye bahaneler üretiliyor?
Tekellerin standlarına izin verilirken öğrencilerin istediği gibi şenlik
düzenlenmesine izin verilmiyor?
Sorun festivallere bir şeyler eklemek, çıkarmak değil, YÖK’ün kafa
yapısıdır. Halk kültürünü, devrimci sanatı alternatif bahar şenliklerine taşımak isteyen öğrencilere savaş açan
YÖK Başkanı Özcan’ın ağzında “bilimsellik” de, “özgürlük” de iğreti durmaktadır, demagojiden ibarettir.
Onlar saldırılarını, yasaklarını istedikleri kadar çoğaltsın, bizler DevGençliler olarak engellere rağmen
kültürel kuşatmayı, YÖK dayatmalarını yarıp, öğrenci gençliğe alternatifler
sunmaya devam edeceğiz. Canan Kulaksız şenliklerine yeni halkalar ekleyeceğiz.

Dersim: Liseliler
Haklarına Sahip Çıktı
Dersim'de Atatürk Lisesi öğrencileri
19 Mart’ta okullarına ait olan spor salonun yıkımına karşı eylem yaptılar.
Sloganlarla okulu boşaltan öğrenciler
Milli Eğitim Müdürünün okula gelmesini ve öğrencilerin, basının ve halkın önünde açıklama yapmasını istediler. Öğrencilerin bu isteği yerine getirilmeyince öğrenciler de okulun önünden çarşı merkezine doğru sloganlarla yürüyüşe geçtiler. Yeraltı Çarşısı’na kadar yürüyerek gelen öğrenciler burada bir açıklama yaptılar.
Öğrenciler adına açıklamayı Kinem Bozkurt kendi okullarına ait olan spor salonun yıkılması ve yerine bir ilkokulun yapılmasının keyfi olduğunu söyleyerek, “neden başka bir yerde yapılmıyor ilk öğretim okulu ve neden bir okulun yapılması bir diğer okula ait olan ve burada eğitim gören öğrencilerin yeri yıkılıyor.” dedi. Açıklamanın ardından oturma eylemi
yaparak Milli Eğitimden yetkili birinin gelmesini istediler.
Ardından okula gelen Milli Eğitim Müdürü Haydar Yurdakul öğrencilerle görüşerek yıkım planlarını iptal ettiklerini söylemesi üzerine öğrenciler sloganlarla eylemlerine son verdiler.

SOSYALİZM KURTULUŞ UMUDUMUZ...
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“Kazandınız Çocuklar”
 İstanbul Liseli DevGençliler Parasız Eğitim istemek için yoksul gecekondu
mahallelerinde, Kartal
Meydanı’nda, Cevahir
Alışveriş Merkezi önünde çadır
açtılar. Sarıgazi’de, Cevahir
önünde polis saldırdı.
Gözaltına aldı. Çadır malzemelerini çaldı. Dev-Gençliler her
saldırıdan sonra yeni çadır
kurdu. Direndiler ve kazandılar. Cevahir Alışveriş
Merkezi’nin önünde 28 gün
çadır açıp direndiler!
 İstanbul Beşiktaş’ta da
parasız eğitim için çadır açan
Dev-Gençliler’e polis tam dört
kez saldırdı. Her saldırıdan
sonra Dev-Gençliler tekrar açtı
çadırlarını. Tam 26 kişi gözaltına alındı. Dev-Gençliler, çadır
açmaya devam ettiler.
Direndiler ve Kazandılar. Bir
hafta süren çadır eylemi bittiğinde tam 4 çadır daha vardı.
 Eskişehir’de de Parasız
Eğitim istemek için çadır açtı
Dev-Gençliler. Polis zabıtaları
saldı Gençlik’in üzerine. Fakat
sonuç alamadı. Devrimci
Gençlik direndi ve kazandı.
 Malatya’da Parasız Eğitim
için imza toplayan Liseli DevGençliler’e polis saldırdı.
Gözaltına aldı. Liseliler direndi. Kapı kapı imza toplamaya,
masa açmaya devam etti. En
son çadır kurup üç gün çadır
direnişi yaptılar.
 Kocaeli’de: Çadır il il
Anadolu’yu dolaşıyor. DevGençliler bu sefer Kocaeli’de
çadır açtı. Polis yine zabıtayı
saldı önce. Sonuç alamayınca
birlikte saldırdılar. Sekiz kişi
gözaltına alındı. Gözaltılara
rağmen yeni çadır kuruldu.
Dev-Gençliler yine direndi ve
kazandı.

Dev-Gençliler’in
Parasız Eğitim
Çadırı Beşiktaş’ta
Parasız Eğitim istedikleri için tutuklanan
Dev-Gençliler Ferhat
Tüzer ve Berna Yılmaz’ın tutukluluklarının 1. yılında, 14 Mart
2011’de eylem yaparak
Beşiktaş Meydanına çadır açmak isteyen
Gençlik’e polis ve zabıtalar saldırdı.
Hem de bir kez de değil, tam 4 kez. Bu
saldırılarda ilk gün 26 kişi yerlerde
sürüklenerek işkenceyle gözaltına alındı. 2 gün sonra çıkarıldığıkları mahkeme ise parasız eğitim isteyen 26 DevGençliyi yurtdışına çıkma yasağıyla(!)
serbest bıraktı.
Saldırı esnasında Beşiktaş Beledi-

yesine bağlı zabıtaların çaldığı çadıra,
sobaya, battaniyelere rağmen Dev-Gençliler, her saldırıdan sonra çadırlarını
yeniden açtı ve Ferhat ile Berna’nın serbest bırakılması için 7 gün boyunca
açlık grevi yaptı. Açlık grevi 21 Mart’ta
yapılan eylemle sona erdi. Yapılan
açıklamada Eskişehir ve Kocaeli’nde açılan çadırların duyurusu yapılarak 24
Mayıs’ta görülecek Ferhat ve Berna’nın mahkemesine çağrı yapıldı.

Liseli Gençlik’in Cevahir
Önündeki 28 Günlük Eylemi
Sona Erdi
Liseli Gençlik’in Parasız, Bilimsel,
Demokratik Liseler İstiyoruz, Alacağız
kampanyası çerçevesinde 28 gün boyunca polis ve zabıta saldırılarına boyun
eğmeden sürdürdüğü direniş 14 Mart
2011 Pazartesi günü çadır önünde yapılan basın açıklaması eylemiyle sona erdi.
Eylemde “Paras ı z , Bi l i m s el ,
Dem okrat i k Li s el er İs t i y oruz
Alacağız!”, “Öğrenciy iz Haklıy ız
K azanacağız!”, “Halk İçin Bilim
Hal k İçi n Eği t i m !”, “Y aşası n
Dev -Genç Y aşasın Dev -Gençliler!” sloganları atıldıktan sonra Gençlik Federasyonu-Liseli Gençlik adına
Harran Aydın tarafından okunan açıklamada “Haftalardır çadır eylemlerimizle

insanlara Parasız eğitim talebimizin
meşruluğunu anlatmaya devam ediyoruz” denildi. Paralı eğitime karşı öğrenciler veliler ve öğretmenler olarak hep
beraber mücadele edilmesi gerektiği de
anlatıldı. Son olarak 2-3 Nisan tarihlerinde olacak olan “Nasıl Bir Lise İstiyoruz” kurultayından bahsedildi Atılan
sloganların ardından eylem sona erdi.

Parasız Eğitim Masası
Taksim’de Sürüyor
Dev-Gençliler tarafından Taksim’de Galatasaray
Lisesi önünde her gün saat 16.00 ile 19.00 arası ’
Parasız Eğitim İstiyoruz, Alacağız’ kampanyası
dâhilinde açılan imza masaları bu haftada açıldı. 2021-22-23 Mart tarihlerinde açılan masalarda imzalar toplanıp bildiri dağıtılırken bir yandan halkla gençliğin talepleri üzerine sohbetler edildi.

UMUDUMUZ PARTİMİZDİR... UMUDU BÜYÜTELİM!
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Parasız Eğitim İstiyoruz Alacağız

Parasız Eğitim Çadırları
Anadolu’da kuruldu
Kocaeli Gençlik Derneği
Açlık Grevi Çadırı Kurdu
Kocaeli Gençlik Dernekliler çadır
çalışmaları kapsamında 16 Mart Çarşamba ve 17 Mart Perşembe günleri
Umuttepe kampüsünde ve merkezde
yürüyüş yolu üzerinde duyuru yaptılar. iki günde 6 ozalit asan Gençlik
çalışanları 600 de el ilanı dağıttılar.
Kocaeli Gençlik Derneği üyeleri,
20 Mart Pazar günü insan hakları parkında yaptıkları eylemle 5 günlük
açlık ğrevi çadırı açtığını duyurdu.
1.günden itibaren parkı dolduran
çevik kuvvet ve sivil polisler gözdağı
vermek istedi. Çadırın açılmasıyla
zabıtayı gençlik derneklilerin üstüne
salan polis, ondan da istediğini alamadı.

Kocaeli’de Dev-Gençliler’in
Çadırına Saldırı
Sayı: 261

Yürüyüş
27 Mart
2011

21 Mart günü saat 14:00 civarında zabıta ve polis saldırarak çadırın
malzemelerini çaldı.
Bir kişi gözaltına alınıp serbest
bırakıldı ancak polis çadır malzemelerini gasp etti. Saat 15.30 civarında tekrar açılan çadıra çevik kuvvet tekrar
saldırdı. Bu kez 8 kişi gözaltına alındı. Ertesi gün serbest bırakıldılar.
Çadırın 3. gününde, 22 Mart
2011’de gözaltılarla ilgili bir eylem
düzenleyen Kocaeli Gençlik Derneği adına okunan açıklamada; müdahale sırasında ve gözaltında geçen
süre boyunca, maruz kalınan işkencelere değinildi. Günün sonunda
1000 adet imza toplanıp 200 ü aşkın
bildiri dağıtıldı.

Kocaeli Gençlik Derneği
Açlık Grevi Çadırı - 4 gün
Gün içerisinde her yaştan insanlar
çadırı ziyaret edip ateş başında DevGençlilerle oturup sohbet ettiler.
Akşam saatlerinde Kocaeli’nde
ulaşım zamlarıyla ilgili yapılan, içerisinde çeşitli devrimci-demokrat
yapıların bulunduğu Gençlik Derne-
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ği’nin de destekçi olarak katıldığı eylemden sonra kitle çadırı
ziyaret edip topluca
imza attılar. Kocaeli
halkı çadıra yapılan
saldırıdan sonra gençliği daha da çok
sahiplendi. Günün
sonunda 1500 imza
toplandı ve 500 ü
aşkın bildiri dağıtıldı.

Gençliğin çadırından
Çadırda açlık grevindeki arkadaşlarla akşam
görüştüm. Günlerinin nasıl
yoğun geçtiğini anlattılar.
İnsanlar gelip tebrik ediyorlarmış, resmen kazandınız helal olsun size diyorlarmış.
Çadırın bulunduğu yere
yakın Bahçeşehir üniversitesi varmış. Bu üniversitede sosyaloji bölümünde
ders veren yabancı bir

Eskişehir'de DEV-GENÇ
Çadırı
Parasız Eğitim talebiyle açılan
çadırın 4. günü, 18 Mart’ta EğitimSen'den çadıra ziyarete gelen 3 öğretmen vardı. DEV-GENÇliler gün içerisinde 600 imza topladı 2000 de bildiri dağıttı.

Eskişehir'de Açlık Grevi
5. Gününde Sona Erdi
Eskişehir' de Dev-Gençlilerin kurmuş oldukları parasız eğitim çadırı ve
yapmış oldukları açlık grevi 5. gününde saat 12.00'de yaptıkları eylemle
sona erdi. Saat 12.00'de de yaptıkarı
basın açıklamasında; Hakları olan
parasız eğitimi istedikleri için tutuklanan Ferhat Tüzer ve Berna Yılmaz' ın
serbest bırakılması için 5 gün açlık grevi yaptıklarını anlattılar. Yapılan 5 günlük açlık grevi sırasında açılan masalarda toplam 5000 imza toplandı ve
10000 civarında bildiri dağıtıldı.

Malatya Liseli Gençlik’ten
Çadır Eylemi
Malatya Liseli Gençlik 17 Mart
Çarşamba günü Cemal Gürsel mahallesine açtığı çadırı 19 Mart akşamı
kaldırdı. 3 gün açık kalan çadırda
“Parasız, Bilimsel, Demokratik, Liseler” talebi dile getirildi ve imza toplandı. Çadırda tutsak Dev-Gençliler
Ferhat ve Berna için özgürlük talebi
de dile getirildi.
Çadırın 2. gününde, 18 Mart 2011

öğretmen, öğrencilerinden
20 kişilik bir grupla bizimkileri ziyaret etmiş ve
röportaj yapmışlar. Konuyu ilginç bulan öğretmen
öğrencilerine Gençlik
Federasyonunun kampanyası ile ilgili ödev hazırlamalarını istemiş.
Ayrıca Bilgi üniversitesinden de kendileriyle
röportaja geleceklerini söylediler.

tarihinde müzik sesini bahane eden
zabıtalar, Gençlik’i sindirmeye çalıştılar ancak nafile bir çaba idi. 3.
günü mahallede kapı kapı dolaşılarak
kampanya anlatıldı ve imza toplandı.
Çadır akşam saatlerinde çekilen halayların ardından toplandı.

Çanakkale’de Kocaeli’ndeki
Gözaltılar Protesto Edildi
22 Mart 2011 tarihinde Çanakkale
Gençlik Derneği Girişimi Kocaeli’nde
yaşanan gözaltılara dair Cumhuriyet
Meydanında bir eylem düzenledi.
Burada okunan açıklamada baskılar karşısında yılmayacaklarını,
taleplerini kabul ettirene kadar mücadele edeceklerini belirttiler. Eyleme
DGH ve TKP destek verdi.

Ankara: Parasız Eğitim
İstemek Suç Değildir!
17 Mart 2011 Perşembe günü
Ankara Gençlik Derneği Yüksel Caddesi'nde bir eylem gerçekleştirerekFerhat Tüzer ve Berna Yılmaz'ın serbest bırakılmasını istedi. Açıklamanın
ardından temsili bir hücreden, Ferhat
Tüzer ve Berna Yılmaz adına konuşma yapıldı.

İzmir’de Gençlik Sahiplenildi
İzmir Gençlik Derneği Girişimi, 17
Mart Perşembe günü, Konak Kemeraltı girişinde, Beşiktaş'ta gözaltına
alınan Dev-Gençliler’e destek olmak
ve Ferhat ve Berna'yı sahiplenmek
amacıyla bir eylem yaptı.

SOSYALİZM KURTULUŞ UMUDUMUZ...

“16 Mart Beyazıt Katliamı’nı
Unutmadık Unutturmayacağız”
16 Mart Beyazıt Katliamı’nın yıldönümünde Anadolu’da eylemler
yapıldı.

Eskişehir: “Beyazıt Ve
Halepçe Katliamını
Unutma, Unutturma”
Eskişehir'de 17 Mart günü Anadolu Üniversitesi Yunus Emre giriş
kapısı önünden yemekhane önüne,
“Beyazıt Ve Halepçe Katliamını Unutma, Unutturma” pankartının taşındığı
yürüyüş yapıldı.
Eskişehir Gençlik Derneği, Ekim
Gençliği, Genç-Sen, Öğrenci kollektifleri,Emek Gençliği, DYG, DPG,
Gençlik Muhalefeti, SGD ve DÖP ün
örgütlediği; DGH ÖGD EHP ve TKP
destek verdiği eyleme 200 kişi katıldı.

Akdeniz Üniversitesi'nde
16 Mart Katliamı Anması
16 Mart günü Akdeniz Üniversitesi’nde Gençlik Federasyon’lu
öğrencilerin de aralarında bulunduğu

yaklaşık 100 kişilik öğrenci kitlesi 16
Mart Beyazıt katliamını anmak için
yemekhane önünde eylem yaptı.
Polisin engelleme girişimlerine
rağmen yapılan eylem, Grup Umudun
Türküsü’nün söylediği marşlarla sona
erdi.

Çanakkale'de Eylem
17 Mart günü aralarında Çanakkale
Gençlik Derneği Girişiminin de bulunduğu demokratik kitle örgütleri Beyazıt Gazi ve Halepçe katliamını anmak
için bir eylem yaptı.
Kordonda Truva atının önünde
yapılan açıklamada katliamın sorumlusunun devlet olduğu ve katliamı
yapanların halen yargılanmadıkları
oradaki halka duyuruldu. Yaklaşık 20
kişinin bulunduğu eylem sloganlarla
son buldu.

İzmir’de Gazi ve 16 Mart
Paneli
İzmir Gençlik Derneği Girişimi,

TAYAD Mahkemesinde
Umut Şener Tahliye Edildi
17 Mart günü 3. duruşması yapılan TAYAD mahkemesinde son olarak tutuklu kalan Umut Şener tahliye edildi.
Bu aynı zamanda TAYAD’lıların ısrarla serbest bırakılması için sürdürülen kampanyanın da başarısıdır.
Bu kampanya boyunca, TAYAD’lıların tutuklanması teşhir
edilmiş, demokratik hakların kullanılmasının, Amerika’ya defol demenin bir tutuklanma nedeni olamayacağı defalarca anlatılmıştır.
3. duruşması görülen davada avukatların konuşmalarının dinlenmesinden sonra savcı, Umut Şener'in tahliyesini istedi. Verilen aradan sonra açıklanan kararla Umut Şener tahliye edildi.
Ankara’da TAYAD'lı Aileler mahkemeden önce Umut Şener'e özgürlük talebiyle bir eylem yaptılar.
Ankara Adliyesi önünde toplanan TAYAD'lı Aileler, yaptıkları
basın açıklamasında Umut Şener'in davada tahliye olan diğer 16
TAYAD'lıyla aynı gerekçelerle tutuklanmasına rağmen halen F
Tipi hapishanelerde tutulduğu belirtildi.
Eylem, “Güler Zere'yi Sahiplenmek Suç Değildir, Mahir Çayan'ı Anmak Suç Değildir, Adalet İstiyoruz” sloganları atılarak bitirildi.

17 Mart günü, "16 Mart Beyazıt Katliamı ve 12 Mart Gazi Katliamı ve
Direnişi" konulu bir panel düzenledi.
Panel Tüm-Bel-Sen'in konferans
salonunda yapıldı. Panelde Gazi
Katliamı ve Beyazıt Katliamı ile ilgili sinevizyon gösterimi de yapıldı.

Sayı: 261

Yürüyüş
27 Mart
2011

Antalya: Hasta Tutsaklar
Serbest Bırakılsın
Antalya’da 18 Mart’ta yapılan eylem, 17.30’da
Attalos heykeli önünde başladı.
“Hasta Tutsaklar Serbest Bırakılsın!” pankartının arkasına toplanan TAYAD’lılar; “Tecriti
Kaldırın, Ölümleri Durudurun!, Tecrit Öldürüyor,
Tecrite Son!” sloganları attılar. Açıklamayı okuyan İzzet Günay; “Tecrit Can Almaya Devam Ediyor. Siz Neredesiniz?” adıyla yürütülen kampanyadan söz ederek, hasta tutsakların durumlarının yanı sıra tecritin devam ettiği ve hastalıkların nedenin tecrit olduğunu belirtti.
Eylem sloganlarla sona erdi.

“Tecrit Kaldırılsın!”
19 Mart’ta, TAYAD’lı Aileler, İstanbul Mecidiyeköy Metrobüs Durağı’nda masa açtılar. Bildiri dağıtarak tecritin kaldırılıması ve sohbet hakkının uygulanması için imza toplayan aileler, devrimci tutsakların sesi olmaya devam ediyorlar.

UMUDUMUZ PARTİMİZDİR... UMUDU BÜYÜTELİM!
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Röportaj

“Bir insanı 23 saat hücrede tutuyorsunuz,
bir avuç gökyüzünü bile yasaklıyorlar!”
“TAY AD Y önetim
Kurulu üy esi Mehmet
Güv el ile tecrite karMEHMET GÜVEL şı başl at t ı karı kam pany a üzeri ne y apt ı ğı m ı z röport aj ı y ay ı nl ı y oruz. ”

Sayı: 261

Yürüyüş
27 Mart
2011

Y ürüy üş: Bu kampanyaya neden ihtiyaç duydunuz?
Mehmet Güvel : Bugüne kadar
tecrite karşı birçok kampanya düzenledik, tecritin sessiz imha olduğunu, devrimci tutsakları, evlatlarımızı yok
etme amaçlı olduğunu anlatmaya çalıştık. Bugün hapishanelerde tecrit devam ediyor. F Tiplerine karşı başlatılan ölüm oruçlarında 122 şehidin canı
pahasına kazanılan 45/1 sayılı genelge
yani tredmana bağlı olmadan günde 2
saat 10 kişinin sohbet hakkı uygulanmıyor. Tutsaklar tedavisi mümkün
olan hastalıklardan, tedavi hakları engellendiği için ölüyorlar. Hapishanelerde
evlatlarımız sürekli dövülüyor, işkenceye uğruyorlar. Sürekli yasaklara,
hak gasplarına maruz kalıyorlar. Sürgün sevklerle hem tutsakları hem de ailelerini bir kez daha cezalandırıyorlar.
Biz, başlattığımız “Tecrit Can Almaya Devam Ediyor. Siz Neredesiniz?”
kampanyasıyla hapishanelerde ölümlerin son bulmasını istiyoruz. Tecritin
kaldırılmasını, ağırlaştırılmış müebbetlerin, hapis cezası alanların durumlarının iyileştirilmesini istiyoruz. Kampanyamız 11 yıl sürdürdüğümüz mücadelenin bir devamıdır. Biz sohbet hakkının takipçisi olacağımızı baştan ilan
etmiştik. Bize verilen sözü unutturmayacağız. Evlatlarımızın tecritle yok
edilmesine izin vermeyeceğiz.
Y ürüy üş: Bugün F Tiplerinde
tecrit uygulamaları nasıl sürüyor? Hapishanelerdeki durum nedir? Ne tür sorunlar yaşanıyor?
Bugün hapishanelerde tecrit işkencesi her gün artan hak gasplarıyla, mektup, iletişim, kitap alma haklarının
gasplarıyla, sürgün sevklerle, hapishanelerden hapishanelere değişen key-
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fi uygulamalarla sürüyor. Mesela, son
olarak Kandıra F Tipi Hapishanesi’ndeki devrimci tutsaklara saldırılar olmuştu. Görüşe ayakkabılarıyla çıkmak isteyen evlatlarımıza keyfi ayakkabı araması dayatıldı. Diğer hapishanelerde olmayan bu uygulama, Kandıra’da yaşama geçirilmeye çalışıldı. Bunun için evlatlarımızın görüş, telefon
hakları gasbedildi. Ancak evlatlarımızın direnişiyle bu uygulamadan şimdilik vazgeçildi.
Örneğin Tekirdağ’da ağırlaştırılmış
müebbet hapis cezası alanlara günde sadece 1 saat havalandırma hakkı tanınıyor. Bu uygulama kabul edilemez, insani bir yanı yoktur bu uygulamanın.
Bir insanı 23 saat hücrede tutuyorsunuz,
bir avuç gökyüzünü bile yasaklıyorlar.
İşkenceyi katmerleştirerek kişiyi inandığı değerlerden soyutlamaya, düşüncelerini teslim almaya, bunu başaramadığı noktada fiziki olarak hastalıklarla yok etmeye çalışıyorlar. Elbetteki bu uygulamalara sessiz kalamayız.
Tutsaklara çok rahat 4 yıllık görüş,
mektup, telefon cezası verebiliyorlar.
Sırf kendi yasal haklarını korumaya çalıştığı, keyfi uygulamaları kabul etmediği için veriliyor bu cezalar. Ya da
türkü söylediği için.
Bir başka örnek; Adana Karataş Hapishanesi’ndeki 2 kadın tutsağı sürgün
ederek ayrı ayrı hapishanelere koydular
ve tek başlarına tutuluyorlar.
Y ürüy üş: Kampanyanız ne kadar
sürecek?
Güvel : Kampanyamız 8 Mart
2011 tarihinde başladı. Yeni meclis faaliyete girene kadar sürecek. Yani Kasım
ayına kadar sürecek.
Y ürüy üş: Kampanyanız neleri içeriyor? Kampanya çerçevesinde neler yapmayı düşünüyorsunuz?
Güvel: Her hafta salı günleri merkezi yerlerde basın açıklaması ve kefenli, hücreli oturma eylemleri, cuma
ve cumartesi günleri ise imza masası
açılacak, bildiri dağıtımı yapılacak.

Mayıs ayından itibaren ailelerden oluşan heyetler Hapishane İdaresi ve hapishane savcılarıyla görüşmeler yapacak. 12 Mayıs, 7 Haziran, 5 Temmuz,
9 Ağustos, 6 Eylül, 4 Ekim’de AKP İl
Başkanlığı ve AB önünde oturma eylemleri olacak. Kefenli, tabutlu eylemlerimiz olacak. Açlık grevleri yapılacak. Toplanan imzalar Kasım ayında illerde basın açıklaması yapılarak Ankara’ya meclise götürülecek. Aydın ve
sanatçılarla bilgilendirme toplantısı
yapmayı düşünüyoruz. Onları da bu
kampanyaya katmak istiyoruz.
Y ürüy üş: İlk eyleminizi Avrupa
Birliği İstanbul Temsilciliği önünde
yaptınız. Neden?
Güvel: Çünkü F Tipleri Avrupa’dan
ülkemize ithal edildi. Tecrit emperyalizmin politikasıdır. AKP iktidarı, ABD
ve AB’nin desteği olmadan tecriti uygulayamaz. Yani yaşanılan ölümlerden
bire bir AB de sorumludur.
Almanya’daki devrimci tutsaklara
uygulanan tecrit, aslında bize bir yandan Türkiye ve Avrupa ülkelerinde tecrit işkencesinin nasıl tek merkezden uygulandığını, bir yandan da AB’nin demokrat, insan hakları savunucusu maskesinin düştüğünü gösteriyor.
Y ürüy üş:S on olarak ayrıca sizin
eklemek istediğiniz bir şey var mı?
Güv el : Kampanyamızın adını
“Tecrit Can Almaya Devam Ediyor. Siz
Neredesiz?” diye koyduk. Yani bu ülke
topraklarında yaşanılan her sorun bizi,
hepimizi bağlıyor.
Tecrit saldırısı sadece devrimci tutsaklara değil herkese yönelik bir saldırıdır. F Tiplerinin reklamını yapan, onu
öven paşalar, Tuncay Özkanlar bugün
savundukları tecritten yakınıyorlar.
Dün tecrite sessiz kalanlar, bugün o işkenceye maruz kalıyorlar.
Yani hak ve özgürlüklere yapılan
saldırılara, ifade ve örgütlenme haklarına yapılan saldırılara sessiz kalırsak
o saldırılar bir gün mutlaka bizi de bulacaktır.

SOSYALİZM KURTULUŞ UMUDUMUZ...

Devrimci İşçi
Hareketi

Demokrasicilik Oyununda

Grev Hakkı

İşçi sınıfının mücadelesinin en önemli silahı,
“üretimden gelen gücü”dür.
Bu, ister işçilerin ekonomik demokratik mücadelesi açısından olsun, ister siyasal talepler uğruna mücadelesi açısından olsun, değişmeyen bir olgudur. Üretimden gelen
gücün kullanılmasının ise, en temel biçimi GREV’dir.
Ancak bu silah, grev, başka deyişle üretimden gelen
güç, ülkemiz sınıflar mücadelesinde giderek kullanılmayan, kullanılamayan bir silaha dönüşmektedir.
Metal işçilerinin grevi en başta, ülkemiz işçi sınıfı mücadelesi açısından işte bu bakımından önemlidir. Grevi, oligarşinin kullandırtmamak için her türlü baskı ve yasaklamaya başvurduğu bir mücadele biçimini gündeme getirerek işçi sınıfına kendi gücünü göstermesi yanıyla
önemlidir.
Metal işkolunda, eğer süreç kesintiye uğramadan
kararlaştırılan şekilde devam ederse, yaklaşık 15 bin işçi
greve çıkmış olacak.
Bu rakamın gerçekte ne ifade ettiğini, nasıl bir önem
taşıdığını görmek için son yıllarda greve çıkan işçilerin
sayısına bakmak yeterlidir.
Mesela, geçen yıl, ilk sekiz ayı itibarıyla kaç işçi greve
çıkmıştı biliyor musunuz? Toplam 882. Sadece 882... Peki
bir önceki yıl? Onda da toplam, 3100 işçi. O kadar. Yani,
metal işçilerinin tümü greve başladığında, grevdeki işçi

sayısı 2009 yılı boyunca greve çıkanların toplamı 5 katı
olacak.
*
Tek başına grev çıkmak, kuşku yok ki belirleyici değildir. Grevler, işçi sınıfı için birer okul haline getirildiğinde, ancak o zaman işçi sınıfının mücadelesi ve örgütlenmesi açısından kalıcı sonuçlar yaratır.
*
Burada gördüğünüz tablo, bizzat Çalışma Bakanlığı’nın
resmi rakamlarıdır. AKP iktidarında grevler sürekli azalmıştır. İşçilerin durumları çok iyileştiği için mi? Elbette
hayır. AKP’nin baskısı ve terörü, örgütsüzleştirme saldırısı, yarattığı işsizlik ve açlık, grev silahının kullanılmasını engelleyen nedenlerin başında geliyor. Bu gerçek,
“Türkiye demokratikleşiyor” diyenlerin görmezden geldiği bir yandır. Ülke demokratikleşiyor ama grev ortadan
kalkıyor.
AKP yalakalarına, gazetelerdeki köşe ağalarına sorsanız, demokrasiyi tanımla deseniz, demokrasinin içerdiği
hak ve özgürlüklerin başına grevi koyacaktır belki. Ama
grevi fiilen ortadan kaldıran bir iktidarı da her gün övüyor, destekliyorlar.
AKP’nin demokratikleşmesine övgüler dizerek, aslında grevsiz bir demokrasiye övgü dizmiş oluyorlar.
Ancak mevcut durum demokrasicilik oyununa uygundur.
Hem kağıt üzerinde hakkınız olacak, ama fiiliyatta da o
hakkı kullanamayacaksınız. AKP iktidarı sömürge tipi
faşizmin kurallarını çok iyi uyguluyor!
*
Tüm işçiler, tüm demokratik kesimler, metal işçilerinin grevi, güncel taleplerinin yanısıra, işçi sınıfının tarihsel bir silahını hatırlatması bakımından da tüm halk kesimleri tarafından desteklenmesi gereken bir direniştir. Her
tür grev, direniş, aynı zamanda örgütsüzleştirme dayatmalarını, mücadeleyi devreden çıkarma dayatmalarını geriletecek bir mücadele zeminidir.

Panel: "Sendikal
Mücadelede ve
Yasalarda Kadın"
Ayvalık Eğitim Sen Temsilciliği
tarafından 19 Mart günü "Sendikal
Mücadelede ve Yasalarda Kadın" konulu bir panel düzenlendi. SES MYK
üyesi Meryem Özsöğüt ve Avukat
Çiğdem Dönmez Gül'ün konuşmacı

olduğu panele 45 kişi katıldı.
Panelde Meryem Özsöğüt konuşmasında kadın sorununun emek
sömürüsüyle başladığını, kadın mücadelesinin de emeğin sömürüsüne
karşı mücadeleden ayrı olamayacağını vurguladı. Özsöğüt'ün kadın

Sayı: 261

Yürüyüş
27 Mart
2011

mücadele tarihini anlatan yaklaşık
yarım saat süren sunumu izleyenlerce çok beğeni topladı.
Balıkesir barosu avukatlarından
Çiğdem Dönmez Gül aile içi sorunlar, miras, şiddet gibi konularda
yasal olarak neler yapılabileceği;
kadının yasal hakları konularında
faydalı bilgiler paylaştı.
Panel, dinleyicilerin sorularının
cevaplardırılmasının ardından sona
erdi.

UMUDUMUZ PARTİMİZDİR... UMUDU BÜYÜTELİM!
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EMEK

Metalde Grev Eskişehir’den Başladı
Kocaeli-Gebze-İstanbul’la Devam Edecek!
Metal işçilerinin MESS patronlarının dayatmalarına karşı karar verdiği
grev, 22 Mart’ta Eskişehir’de başladı.
Birleşik Metal-İş öncülüğünde
gerçekleşen grev, Eskişehir Organize
Sanayi Bölgesi’ndeki Süsler Beyaz
Eşya’ya “Bu işyerinde grev var”
pankartı asılmasıyla başladı.
Grev başlangıcında fabrika önünde yapılan konuşmalarda, BMİS Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, “Sadece ücretlerin yükseltilmesi talebiyle değil, esnek çalıştırmaya karşı çıktıkları için de grevde olduklarını” vurgularken, DİSK Genel Başkan
Yardımcılarından İsmail Yurtseven,
“greve çıkan işçilerin sadece metal işçilerini temsil etmediğini Türkiye’deki
tüm işçileri temsil ettiğini” belirtti.
Serdaroğlu, “Herkesin teslim alınmaya çalışıldığı bir süreçte metal iş-

çileri teslim olmayacaklarını göstermiş oldu” dedi.
Konuşmaların ardından “Bu
İşyerinde Grev Var” pankartı asılması
ve işçilerin “Grev Gözcüsü” önlüklerini giymesiyle ve grev ilanına katılan bine yakın işçinin “ “Gemileri
yaktık geri dönüş yok”, “Patronlara
teslim olmayacağız” sloganlarıyla
grev başlatıldı.
Metal işçilerinin grev kararı, yaklaşık 15 bin işçiyi kapsıyor. Farklı işyerlerindeki 15 bin işçi aşama aşama
greve çıkacak. Diğer işyerlerinde
Birleşik Metal-İş tarafından açıklanan
greve başlama tarihleri şöyle:
24 Mart: Standart Depo (Kocaeli)
28 Mart: Kroman Çelik (Gebze)
30 Mart: Bekaert (Kocaeli)
1 Nisan: Bosal Mimaysan
(Gebze)

Konak işçilerine
saldırı: 6 gözaltı
Konak Belediyesi direnişlerini sürdüren belediye taşeron işçilerine, eylemin 27. gününde polis saldırdı.
Konak Belediyesi ek binası önünde eylemlerini sürdüren işçilere karşı gece saatlerinde
gerçekleştirilen saldırıda, işçilerin battaniyeleri dahil eşyalarına el konulurken, 6 işçi gözaltına alındı.

AKP’nin
Saldırılarına
Karşı Eylemler
KESK, DİSK, TMMOB ve TTB tarafından AKP’nin
saldırı politikalarına karşı “susmayacaklarını” ilan etmek
amacıyla, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve Van’da “Susmayacağız” pankartları açılarak eylemler yapıldı.
18 Mart’ta yapılan eylemlerde yapılan konuşmalarda son dönemde basına yönelik saldırılara özel olarak
değinilirken, “Demokratik ve bağımsız bir Türkiye için
susmanın değil ses çıkarmanın zamanıdır” denilerek tüm
kesimlere direniş çağrısı yapıldı.
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4 Nisan: Çimsataş (İstanbul)
6 Nisan: ABB Elektrik (İstanbul)
29 Mart: Areva (Gebze)
8 Nisan: Arfesan (Gebze)
11 Nisan: RSA (İstanbul)

Metal işçileri ne istiyor:
- Metal işkolundaki patronlar tarafından dayatılan yüzde 5,35 zam,
düşüktür. Bu oran yükseltilmelidir.
- Grup sözleşmesini fiilen yok
eden her işyerine farklı zam uygulamasından vazgeçilmelidir.
- 4857 No’lu İş Kanunu’ndaki değişikliklere göre, toplu iş sözleşmesinin imzalanmasından sonra tarafların iradelerinin dışında sözleşme
değiştirilebilecektir. Bu kabul edilemez.

PTT işçileri
kendilerini
zincirledi
İstanbul’da işlerine son verildiği için 76 gündür direnişte
olan 3 taşeron PTT işçisi, işe geri alınmaları talebiyle,
21 Mart günü kendilerini Sirkeci Postanesi parmaklıklarına zincirlediler. Polis, üç işçinin zincirlerini kesip,
sürükleyerek gözaltına aldı.

Adana’da işçilere
Saldırı ve Gözaltı
Geçmiş dönük hakları için mücadele
eden ve bu yüzden işten atılan Adana Numune Hastanesi işçileri Adana İl Sağlık
müdürlüğü önünde eylem yaptı.
Hastane bahçesinde kurdukları çadırda
direnişlerinin 80. gününe giren işçiler, İl
Sağlık Müdürlüğü demirlerine kendilerini zincirlediler.
İl Sağlık Müdürü ile görüşmek isteyen
işçilere AKP’nin polisi saldırarak 10 kişiyi gözaltına aldı.
İşçiler, saldırılara rağmen mücadelelerine devam edeceklerini söylediler.

SOSYALİZM KURTULUŞ UMUDUMUZ...

Newroz İsyandır;
İsyanı Büyütüyoruz!
Gazi Mahallesi’nde Newroz
Halkların zalime isyanının ve
zaferinin bayramı olan Newroz, 20
Mart’ta Halk Cepheliler tarafından
coşkuyla kutlandı.
Gazi Cemevi önünde toplanmaya
başlayan Halk Cepheliler, kortejin en
önünde Cengiz Soydaş’ın fotoğrafını taşıyorlardı.
17.30’da “Biji Newroz Yaşasın
Newroz, Biji Bretiya Gelan, Yaşasın
Halkların Kardeşliği, Newroz İsyandır
İsyanı Büyütelim, Mahir Hüseyin
Ulaş Kurtuluşa Kadar Savaş” sloganlarıyla Muharrem Karademir
Tepesi’ne doğru yürüyüşe geçildi.
Tepe’ye varıldığında ateşler yakıldı ve konser programı başladı.
Selamlamanın Kürtçe-Türkçe yapıldığı konserde ilk olarak Cengiz
Sağlan sahneye çıkarak Zazaca türkülerini seslendirdi. Ardından ise
Grup Yorum sahne aldı. ‘Herne Peş’
şarkısıyla dinletisine başlayan Yorum,
devamında coşkulu halaylarını ve
marşlarını seslendirdi.

1 Mayıs Mahallesi’nde
Newroz
20 Mart’ta, 1 Mayıs mahallesinde
Newroz kutlaması yapıldı. Saat
20:00’de davul zurna eşliğinde halaylar kuruldu.
Coşkulu slognlarla sona eren prog-

rama yaklaşık 100 kişi katıldı.

Anadolu’da Newroz
Ankara: 21 Mart günü Mamak
Tuzluçayır'da NATO yolu Tekmezar
parkında bir araya gelen Halk
Cephesi, Partizan, Devrimci Yolda
Özgürlük, Alınteri, BDSP ve Kaldıraç
üyeleri buradan Tuzluçayır Meydana
yürüyüşe başladılar.
Meydanda sayğı duruşunun ardından Newroz'un isyan olduğu ve isyanı büyütme çağrısı yapan ortak metin
okundu. Halk Cephesinden 40 kişinin
katıldığı eylemde halaylar çekildi.
Malatya: Halk Cepheliler 21
Mart Pazartesi günü Cemal Gürsel
mahallesinde Newroz programı
düzenledi.
Davul zurna ekibinden sonra Grup
Harman’ın sahne aldığı ve halayların
çekildiği programa 250 kişi katıldı.
Antalya: 21 Mart’ta İş bankası
önünden, Attalos heykeline kadar
meşaleli yürüyüş yapan Antalya
Halk Cephesi, burada Newroz’u
anlattıkları bir de basın metni okudular.
Eylemin ardından Newroz ateşi
yakılıp, halaylara geçildi.
Adana: Demokratik kitle örgütleri, 21 Mart pazartesi günü saat
18.00’da Şakirpaşa semt pazarında
toplanarak Newrozu kutladılar. Halk

Cepheliler de kendi ”Kawalar’dan
Mahirlere mahirlerden Cengizlere
isyanı büyütüyoruz” dövizleriyle ve
flamlarıyla 21 Mart şehit düşen
Cengiz Soydaş’ın resimleriyle etkinliğe katıldılar.
Programa Halk Cephesi, BDSP,
Emek Ve Özgürlük Cephesi,
Devrimci Proletarya, DHF ve İHD
katıldı.
Dersim: Dersim Halk Cephesi
Newroz ateşini Yeni Mahallede yaktı. 21 Mart günü saat 18.00’da
Newroz ateşinin yakılmasıyla başlayan eyleme 100 kişi katıldı.
Elazığ: 21 Mart’ta Newroz ateşini
yakan Halk Cepheliler, halaylar ve
türkülerle halkların isyan gününü
kutladılar. 500’e yakın kişinin katıldığı programda yüzlerce kişi omuz
omuza halaya durdu.
İzmir: Halk Cephesi, Yamanlar
Mahallesinde 21 Mart Pazartesi günü
Newroz’u kutladı.
Mersin: 21 Mart Pazartesi Günü
Mersin Halk Cephesi Mersin Haklar
Derneği önünde bir eylem gerçekleştirdi.
Eylemde okunan bası açıklamasında şunlara değinildi: “Haksızlıklara
adaletsizliklere sömürüye karşı olan
tüm halklarımız, gün Kawa olma
günüdür. Newroz emperyalizme karşı isyandır! İsyanı büyütmek emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı direnmektir! Gelin hep beraber Arabı,
Kürdü, Türkü ile Alevi’si Sünni’si ile
birleşelim!”
Eylem “Yaşasın Halkların
Kardeşliği, Newroz Piroz Be, Newroz
İsyandır İsyanı Büyütelim” sloganlarıyla sona erdi.
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Yıkımlara karşı imza kampanyası

1 milyon yıkıma karşı
1 milyon imza!

Sayı: 261

Yürüyüş
27 Mart
2011

Halk Cephesi, yıkımlara karşı imza kampanyası başlattı.
İstanbul’da 1 milyon yıkımın gündemde olması nedeniyle Halk
Cephesi de sloganını buna göre
belirledi: “1 milyon yıkıma karşı,
1 milyon imza!”
“Kentsel yıkım” programıyla
yoksul halkı kandırıp, sindirip,
evlerini gasp edip şehir dışına sürmek isteyen belediye, tekeller, ve
onların işbirlikçileri, el birliğiyle
halka “anlaşma” imzalatma peşindeler. Bunun için yoksul konduların kapılarını aşındırıyorlar.
O halde, kan emicilerden önce,
biz çalmalıyız kapıları. Bir bir birikmeli imzalar ve milyon olmalı.
Yıkımcılar haksız, biz haklıyız.
Onlar yalanları söylüyor, biz gerçekleri. Onlar sonuç alamamalı,
yoksul gecekondulular bizimle
olmalı.

İmza Kampanyası Metni:
TBMM Başkanlığı’na
Ankara
TBMM, 17 Haziran 2010 tarihinde, 3 Temmuz 2005 tarihli ve 5393
sayılı Belediye Kanunu 73. maddesinde
değişiklik yaparak belediyelere yeni
yıkım yetkisi verdi. Belediyeler de verilen yetkilere dayanarak milyonlarca
emekçinin evlerini yıkma kararı aldı.
Barınma hakkımızdır. Sağlıklı
konutlarda yaşamak hakkımızdır.
Evlerimizin yerinde ıslahı sağlanmalı, yıllardır yarattığımız değerler
korunmalıdır.
Belediyelere evlerimizi yıkma yetkisi veren yasa iptal edilsin.
Tapusu olmayan evlerin tapusu
verilsin.
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Halk Cephesi’nin 1 milyon evin
yıkılmasına karşı sürdürdüğü kampanya çerçevesinde geçen hafta
Okmeydanı ve Alibeyköy’de imza
masaları açıldı ve bir toplantı yapıldı.

Okmeydanı’nda
İmza Masaları
Yıkımlara karşı başlatılan imza
kampanyasında Okmeydanı Halk
Cephesi, ilk imza masalarını açtı.
Okmeydanı Sibel Yalçın parkında 15
Mart 2011’de açılan imza masasında, halka yıkımlar ve yıkımlara
karşı mücadele ile barınma hakkımızın meşru olduğu, bu hakkın
kanunlarla belirtildiği, AKP'nin
yıkım saldırısının halka düşmanlık
olduğu, evlerimizi savunmanın hakkımız olduğu anlatıldı.
İmza masası 16, 17 Mart’ta aynı
yerde yine açıldı. 15, 16, 17 Mart’ta
ise Piyalepaşa Kaan Sokak’ta halka
ve esnafa yıkımlar anlatıldı. Evlerde
ve masada 294 imza toplandı.
Okmeydanı’nda Halk Cepheliler,
kampanyaya katılımlarını anlatırken
şöyle diyorlardı: “Yıkımlara karşı
TBMM Başkanlığı’na verilmek
üzere başlatılan imza kampanyası ile
1 milyon evimizi yıkacak iktidara
karşı biz de 1 milyon imza toplayarak, evlerimizi yıktırmayacağımızı bir kez daha anlatacak ve
kararlılığımızı göstereceğiz.
İmzalarımızla barınma hakkına
sahip çıkıyoruz...”

Alibeyköy’de yıkıma
karşı halk toplantısı
18 Mart’ta Alibeyköy’ün
Karadolap Mahallesi’nde gecekondu yıkımlarına karşı halk toplantısı düzenlendi.
Halk toplantısında, Halkın
Hukuk Bürosu adına konuşan

Avukat Oya Aslan, yıkım saldırısını
hukuksal boyutuyla anlattı. Devletin
yoksul halka saldırısını teşhir ederek direnmenin bir hak olduğunu
belirtti. Buna ilişkin örnekler vererek, barınma hakkına vurgu yaptı.
Yıkımlara karşı kurulan, Yıkım
Komisyonu’nu temsilen konuşan
Şevket Avcı, Karadolap Mahallesi
halkına ne yapılması gerektiğini
anlattı:“Biz ne zaman yıkımlara
karşı birlik olursak, evlerimizi sahiplenirsek, bizimle ‘anlaşma’ adı
altında evlerimize gelenleri evlerimizden ve mahallemizden kovarsak,
halka karşı kurdukları oyunu ancak
o zaman bozabiliriz...”
Karadolap Güzelleştirme Ve
Çevreyi Koruma Derneği Başkanı
ise yıkımlara karşı tüm gücün bir-

likte hareket edilmesinde olduğunu
belirtirken, Karadolap Mahalle
muhtarı Celal Düzgün de; “Kentsel
Dönüşüm Projesinin” son aşamalarını, nasıl bir kurnazlık peşinde
olduklarını anlattı.
35 kişinin katıldığı toplantı
sonunda Eyüp Haklar Derneği ve
Halk Cephesi adına yıkımlara karşı birlikte mücadele etme, mahalleyi sahiplenme çağrısı yapılırken,
Halk Cephesi’nin hazırladığı yıkım
broşürleri dağıtıldı.
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Dünya Görüşümüz
NE OLMALI?
Kondumuza yıkım kararı gelmiştir... Ödeyemediğimiz borçlar yüzünden evimize haciz gelmiştir... Bir
kaza geçirmişizdir... Bir yakınımız
madende göçük altında kalmıştır... Bir
başkası, yoksullara özgü bir hastalıktan ölmüştür...
Düzenin bize öğrettiklerine göre,
bunlar, “kader”dir, "alın yazısı"dır, kaçınılmazdır! Dinden kaynağını alan ve
burjuvazi tarafından da pekiştirilen bu
anlayış, belli kesimlerin “dünya görüşü” haline dönüşmüştür.
Halk olarak sömürülmemize, vatan olarak sömürgeleştirilmemize
"kader" gözüyle bakmamızı ve "kaderimize" razı gelmemizi isteyen sömürücü egemenlerdir.
Dünyayı, ülkemizi, çevremizi, yaşadığımız hayatı tüm gerçekliğiyle anlamamızı istemezler. Bundan dolayı
da günün 24 saati basın yayın organlarıyla, "uzman"larının, politikacılarının açıklamalarıyla; çürümüş, asalak düzenlerinin değişmeyeceğini,
"böyle gelmiş ve böyle gideceğini"
vaaz ederler. Her şey kaderdendir ve
herkes kaderine razı olmalıdır. Yaşananlar “takdir-i ilahi”dir ve yapacak bir şey yoktur!
On yıllardır, bizlerin gözlerine yalanlardan, aldatmalardan, dini inançlardan, milliyetçi duygulardan perdeler çekilmekte, beyinlerimiz adeta
dumura uğratılmakta; böylece tüm
gerçekleri neden ve sonuçlarıyla
görmemiz engellenmektedir.
Gözlerimize çekilen perdelerin
çeşitli etkenlerle aralandığı, beynimizi
bulandıran etkenlerin etkisini kaybetmeye başladığı yerde gerçekleri
kavramaya başlar ve isyan ederiz:
"Bu nasıl kader?", "Kader mi bu?"
Sorarız çünkü; artık açlığın, yoksulluğun, yozluğun, her gün artan iş
cinayetlerinin, işkencelerin bir "kader"
olduğu, kaçınılmaz olduğu aklımıza
yatmaz. Çünkü açıktır ki, bin yıllardır "kader" dedikleri tüm olumsuzluklar, kötülükler, nedense sadece
ve sadece yoksulların başına gel-

miştir. Zenginlere başka bir “kader”;
yoksullara başka bir “kader” yazılmıştır. Çünkü bu “kaderi” yazan da
zaten sömürücü, asalak burjuvaziden
başkası değildir.
Aklımıza yatmayan, mantığımızın
kabul etmediği, hak, adalet ölçülerine sığdıramadığımız bir şeyin bize kader diye dayatılması, bunu kabul etmemizin istenmesi, irademizin, aklımızın, mantığımızın aşağılanmasıdır. Bu aşağılanmayı kabul etmediğimizden, yaşananların "kader" olması aklımıza yatmadığından isyan
edip sorarız: "Bu nasıl kader?"
Bu soruyu yeni sorular takip eder:
"Neden böyle?", "Dünyayı bu hale
kim getirdi?", “En sıradan doğal
afetlerde yüzlerce, binlerce ölmemiz, takdir-i ilahi mi? "Yoksulluk
Allah vergisi mi?"... Soruları sorup,
gerçekleri araştırmaya başlarız. Daha
ilk adımda bulduğumuz cevaplar,
bütün bu yaşanan gelişmelerde, insanların dışında ilahi bir güç tarafından belirlenen HİÇBİR ŞEYİN OLMADIĞIDIR!
Bunu gördüğümüz noktada, sömürü ve zulüm düzeninin sahiplerinin daha çocukluğumuzdan itibaren
her şeyi "kader", "alın yazısı" diye anlamamızı isteyen dünya görüşünü
terk etmeye başlarız...
Bizim dünya görüşümüz gerçekler üzerine kuruludur, bilimseldir.
Dünyada, ülkemizde, çevremizde
olan biten her şeyin mutlaka bir nedeni vardır ve bu nedenler de yaşadığımız sömürü ve zulüm düzeninden
bağımsız değildir.
Bizim dünya görüşümüzü Marks
ve Engels formüle etmiştir ve o günden beri yaşadığımız dünyayı, belli ilkeleri olan bu görüşle yorumlamakta, anlamaktayız. Onlar –Marks ve
Engels- bilimsel sosyalizmin kurucularıydılar. Toplumların tarihsel gelişimini, doğanın ve toplumun yasalarını onlarla öğrendik.
Bizim dünya görüşümüz sosyalizmdir. Bizim dünya görüşümüzle,

feodalizmin, burjuvazinin dünya görüşü temelden farklıdır. Feodal ve burjuva dünya görüşü diyor ki, şu yeryüzünde olan biteni anlayamayız,
bilemeyiz, her şey kaderdir, bilinemezdir; o dünya görüşü diyor ki, tarihi yapan kahramanlardır. Peki biz ne
diyoruz; hayır diyoruz, her şeyi bilebiliriz, anlayabiliriz, yaşadığımız toplumu değiştirebiliriz, bunların hiçbiri kader değildir ve diyoruz ki, tarihi yapan kitlelerdir... Düzenin sahipleri bizim dünya görüşümüzü karalamak için sayısız yalanlar üretirler.
Dünyada, hakkında en çok kara çalınmak istenen konu, dünya görüşümüzdür ve sadece bu bile dünya görüşümüzün doğruluğunu ispatlamaya
yeter.
Bizim dünya görüşümüz, egemenlerin "hepimiz aynı gemideyiz" aldatmacasına karşılık, dünden yarına
toplumlar tarihinin egemenler ile ezilenlerin savaşıyla, sınıf savaşıyla
yazıldığını ve yazılmakta olduğunu bilimsel olarak açıklar.
Bizim dünya görüşümüz, "herkes
kaderine razı olsun, haline şükretsin"
dayatmasına karşılık, tarlada, fabrikada, atölyede çalışan ama emeğinin
karşılığını alamayan halkın, sömürü
ve zulümden kurtuluşunun kendi ellerinde olduğunun öğretisidir.
Zulüm ve sömürü altında ezilen
halkların geleceği için klavuz olan
dünya görüşümüzü öğrenmek zor
değildir. Dünya görüşümüz yaşadığımız dünyayı, dünden bugüne tarihi anlayabilecek, bize bir bakış kazandıracak netliktedir.
Sosyalizm, burjuva dünya görüşünün umutsuzluğunun karşısına
umudu koyar. Sosyalizm, tarihin kaçınılmaz akışının ileriye doğru, sosyalizme doğru olduğunu bilimsel
olarak gösterir.
Dünya görüşümüzle, yaşadığımız
dünyanın gerçeklerini tüm boyutlarıyla kavramak; bizi baskı, yasak ve
yalanlar karşısında güçlü kılar. Sorunlarımızın çözümü için, haklarımız
için ve en nihayetinde sömürü ve zulüm düzeninden kurtuluş için izlememiz gereken yolu yöntemi gösterir.
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Röportaj
Çağdaş Gemik’in Mahkeme Kararı Yargıtay Tarafından Bozuldu

Halkın Hukuk Bürosu: “Burası Artık
Hukukun da Sözün de Bittiği Noktadır”
Ç ağdaş Gemik’in mahkemesinden çıkan karar Y argıtay tarafından Gemik’i katleden polisin lehine bozuldu. Y argıtay ın
kararıy la ilgili Halkın Hukuk bürosuy la y aptığımız röportajı y ay ınlıy oruz:

Sayı: 261

Yürüyüş
27 Mart
2011

Y ürüyüş: Çağdaş, Gemik nasıl öldürülmüştü? Olayı bir hatırlatır mızınız?
Çağdaş 27 Ekim günü Antalya Yeşildere Mahallesi’nde arkadaşı Halil
Keşifçi ile motosikleti ile gezerken, YUNUS tabir edilen motosikletli polisler
tarafından durdurulmak istenmesi üzerine, ehliyetsiz ve aracın ruhsatının yanında olmaması nedeniyle trafik cezasından korktuğu için kaçıyor. Belli bir
süre polisler arkadan kovalıyor. Polislerin arkadan yetişmesi üzerine motosikleti durduruyor . Ve arkadaşı Halil Keşifçi’yi indiriyor. Ancak daha sonra kaçmak amacıyla aniden motosikleti hareket ettirince, polis “dur” ihtarıyla beraber dizinin üstüne çöküyor ve atış pozisyonu alıp doğrudan doğruya Çağdaş’ın kafasına doğru iki el ateş ediyor.
Çağdaş’da kafasına aldığı tek kurşunla
aynı anda hayatını kaybediyor. Yani yaralanması ve hastaneye kaldırılması
gibi bir durum söz konusu değil. Ensesinden girip yüzünden çıkan tek kurşunla aynı anda ölüyor.
Antalya 3 Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılama sonunda,
mahkeme kasten değil, olası kastla

Adalet İstemekten
Vazgeçmeyeceğiz!
27 Ekim’de Antalya’da polis kurşunu ile öldürülen Çağdaş Gemik’in davası yargıtay tarafından polis lehine bozuldu. İlk defa bir polise 16 yıl 8 ay ceza
verilmesi karşısında yargı mekanizmasının yargıtay aşamasında polisine
sahip çıkan devlet, cezanın düşürülmesini hatta polisin tahliye edilmesini istedi. Antalya 3. Ağır ceza mahkemesine gönderilen davanın duruşması, 22
Mart günü yapıldı.
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adam öldürme suçundan ceza verdi. Gerekçe olarak “cadde üzerinde motosikletle bir anda hareket eden kişiyi yakalayabilmek amacıyla yaya olarak peşiden koşarken ve bu kişinin hareketli kişi de olduğu düşünüldüğünde ve silahla ateş edildiğinde onun ölümlü bölgelerine isabet edebileceği ve sonuçta
bu şekilde ölümüne sebebiyet verebileceğini düşünüp buna göre davranışlarını yönlendirilmesi gerekirdi” demişti. Burada önce havaya ateş etmesini doğrudan öldürme kastının olmadığının kanıtı olarak göstermişti.
Mahkeme 16 yıl 8 ay ceza verdi.

DELİL YOKTUR” demektedir. Burası
artık hukukun da, sözün de bittiği noktadır. Burada bizce tek amaç vardır. Polisin cezasını düşürebilmek için adeta Ceza Kanunu’nda madde aranmıştır..
Cinayet işleyen polisi az cezayla kurtarmak için hukuk ve adalet katledilmiştir.
Burada açık bir hukuksuzluk var.
Amaç, polisi korumaktır. Bunun başkaca bir anlamı yoktur.

Y ürüy üş: Peki buna rağmen Y argıtay neden böyle bir karar vermiş olabilir?
Yargıtay 1. Ceza Dairesi ise olay bu
kadar açıkken “HAYATİ BÖLGELERE
HEDEF ALINARAK ATEŞ EDİLDİĞİNİ GÖSTEREN KESİN VE
YETERLİ KANIT OLMADIĞI” gerekçesi ile sanığın TCK 87/4’den yani
yaralama sonucu ölüme neden olma
suçundan cezalandırılmasını yani daha
önce aldığı 16 yıl 8 aylık hapis cezasının neredeyse yarıya düşürülmesini
istedi. Yani bir taraftan sanığın mağduru ensesinden vurduğunu ve bu atış
sonucu öldüğünü kabul etmektedir. Ancak HEMEN CÜMLENİN devamında “HAYATİ BÖLGELER HEDEF
ALINARAK ATEŞ EDİLDİĞİNİ
GÖSTERİR KESİN VE YETERLİ

Y ürüy üş: Y argıtay davayı polisin
lehine bozdu. Polis devrimcileri katlediyor mahkemeler katilleri aklıyordu, bu zaten hep rastladığımız bir durumdur. Fakat Çağdaş Gemik’in davasında siyasi bir yan da yok. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yargıtay mağdurun kimliğinden
ziyade suçu işleyenin kimliği ile ilgileniyor. Eğer sanık polisse ya cezasızlık ya da verilebilecek en az
cezanı n uygul anması nı i sti yor.
Aslında polis şiddetinin mağduru yüzlerce kişi var. Çoğunun davası kamuoyuna yansımadığı için bilinmiyor.
Bu nedenle mağdurun sıradan yurttaş
veya politik bir kişiliğinin olmasının
hiçbir önemi yok. Evet hukuksal sistem içerisinde en çok devrimciler adaletsizliğin mağduru oluyorlar. Ancak
esasında adaletsiz bırakılan tüm bir ülke
tüm bir halk söz konusudur. Sanık polis yahut bir devlet görevlisi olunca yargı ona ceza vermemek için açık hukuk
kurallarını dahi ihlal edebiliyor. Bu dava
bunun en büyük kanıtıdır. Bu nedenledir ki ülkemizdeki demokrasi mücadelesinin önemli bir parçası adalet mücadelesidir.

Antalya ÇHD, HHB’dan Behiç
Aşçı,Temel Demirer, Antalya’dan ESP,
Eğitim-Sen, ÖDP, EMEP, Sosyalist
Parti ve 78’lilerin katıldığı davada, duruşma öncesi Antalya Özgürlükler Derneği eylem yaptı. “Polis Terörüne Son!
Adalet İsteğimizden Vazgeçmeyeceğiz!” pankarkının açıldığı eylemde
“Adalet İstiyoruz, Katiller Halka Hesap
Verecek, Çağdaş’ı Vurun Polis Cezalandırılsın” sloganları atıldı.
Duruşmada polisin tutukluluğunun devamına karar verirken duruşma
tarihi olarak 19 Nisan tarihini verdi.
Duruşmadan sonrada Çağdaş Gemik’in

avukatı Münip Ermiş, yargıtayın polise verilen cezanın düşülmesi için yapılan hukuksuzluğu anlattı.

SOSYALİZM KURTULUŞ UMUDUMUZ...

Savaşan
Kelimeler
Savaşımızın Kavramları
Bugüne kadar bu köşede özellikle burjuvazinin çarpıttığı
kavramlar üzerinde durduk. Burjuvazinin hiçbir kelimeyi, hiçbir kavramı öylesine ortaya çıkartmadığını gördük.
Savaş bu alanda da kıyasıya sürmektedir. Köşemizde bu
savaşa devam edeceğiz. Bu hafta ise köşemizde yanlış değil, doğru kavramlar yer alacak. Devrimci stratejinin
kavramları yer alacak.

Oligarşi: Kelime anlamı olarak, siyasi gücün bir kaç kişilik bir grubun elinde toplandığı yönetim biçimidir. Toplumsal
yapı içindeki karşılığı ise, ülkemizi yöneten i şbi rl i kçi
tekel ci burjuvazi , toprak ağal arı ve tefeci tüccarl ardan oluşan azınlık yönetimi demektir.
PASS (Politikleşmiş Askeri Savaş Stratejisi ): Silahlı propagandayı temel, öteki politik, ekonomik ve demokratik mücadele biçimlerini, bu temel mücadele biçimine tabi olarak ele alan devrimci stratejiye, Po l i ti kl eşmi ş As ke ri S avaş S trate ji si denir.
Politikleşmiş Askeri Savaş Stratejisi, başka bir deyişle, gerilla savaşının devrimci politik amaçlarla, siyasi gerçekleri açıklama
kampanyasının bir aracı olarak yürütülmesi, yani politik kitle mücadelesi olarak ele alınması demektir. Bu stratejik çizgi, kır
ve şehri, si lahlı pro paganda ve öteki po li tik kitlevi mücadele bi çimleri ni di yalektik bir bütün olarak ele alan
çizgi dir.

Faşizm: Bulgaristan devriminin ve dünya devrimci hareketinin önderlerinden DİMİTROV faşizmi; “fi nans kapi talin
en geri ci, en şo ven, en em peryalist unsurları nın açık
terörcü diktatörlüğüdür” şeklinde tanımlar.
Dimitrov’un, Komünist Enternasyonal tarafından da paylaşılan tanımında açıkça belirtildiği gibi, faşizm, herhangi bir
sı nı fı n bas kı cı di ktatörl üğü de ği l , te kel ci burjuvazi ni n ge ri ci , şo ven di ktatörl üğüdür.

Sürekli Faşizm: Tekelci sermayenin sürekli “mil li kriz”
içinde bulunduğu bizim gibi ülkelerde oligarşik yönetim, rahatlıkla
işçi ve emekçi kitlelerin demokratik hak ve özgürlüklerinin olmadığı tam bir dikta yönetimi ile ülkeyi yönetebilmektedir, buna
sömürge tipi faşizm de diyebiliriz. “S ürekli faşizm” uygulanır. Sürekli faşizme, S ö mürge ti pi faşizm de denir.
Sömürge Tipi Faşizm: Yukarıdan aşağıya inşa edilen bir
faşizm türüdür. Kitle tabanına dayanarak iktidar olmaz, ama iktidar olduktan sonra kendine bir kitle tabanı yaratmaya çalışır. Sömürge tipi faşizmin, klasik burjuva demokrasisi ile uzaktan yakından ilgisi olmayan 'temsili demokrasi' ile icra edilir. Sömürge tipi faşizm, açık veya gizli olmak üzere iki biçimde icra edilir.
Açık Faşizm: Demokratik hak ve özgürlüklerin tamamen ortadan kaldırıldığı biçimde icra edilir. Ancak açık icrası
sürekli değildir. Genellikle ipin ucu kaçırıldığı zaman başvurulan bir yöntemdir.
Gizli Faşizm: Görünürde, şu ya da bu düzeyde burjuva
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demokrasisi uygulanır. Fakat, gizli faşizmde de, hak ve özgürlüklerin varlığı tamamen bi çim sel olup, belirleyici olan devletin bas kı cı ve te rörcü yönetimidir.

Yürüyüş

Libya Halkı Yalnız Değildir!
İstanbul:

Halk Cephesi, 21
Mart günü BM’nin Libya’ya müdahale
kararının meşru olmadığını ve dünya
halklarının emperyalist saldırılara karşı direnmesinin meşru ve zorunlu olduğunu ilan etmek için Fransız Konsolosluğu önünde bir eylem yaptı.
“Katil Fransa Libya’dan Defol, Katil
ABD İşbirlikçi AKP, Katil ABD
Libya’dan Defol!” sloganlarının atıldığı eylemde “Halk Cephesi, bu yaptırımlar ve saldırı karşısında, açık ve
tereddütsüz olarak Libya halkının
yanındadır. Tüm dünyaya çağrımız,
hep birlikte ‘Emperyalistler, Ortadoğu’dan, Afrika’dan elinizi çekin’ diye
sesimizi yükseltme çağrısıdır.” denildi.

Ankara: 21 Mart günü Sakarya
Caddesi’nde bir araya gelen Halk
Cepheliler yaptıkları eylemle Libya’ya saldırıyı protesto ettiler. BM
kararlarının meşru olmadığının dile
getirildiği açıklamada Türkiye ve

dünya halkları, emperyalizmin saldırısının karşında, Libya halkının yanında olmaya çağrıldı.

NATO ve Füze Kalkanı
Karşıtı Birlik’ten Eylem
21 Mart günü Taksim Galatasaray Lisesi önünde toplanan NATO
ve Füze Kalkanı Karşıtı Birlik,
Libya’ya yapılan saldırıyı protesto
etti. Halk Cepheliler’in de bulunduğu 200 kişilik kitle “Emperyalist
Haydutlar Libya’dan Defolun! Emperyalistler Yenilecek Direnen Haklar Kazanacak” yazılı pankartı açarak Fransız Konsolosluğu önüne yürüdü. Birlik adına okunan açıklamada
emperyalistlerin 19 Mart’tan bugüne demokrasi yalanlarıyla bombalanan sivil Libya halkına karşı
Irak’ta da yaptıkları gibi ölüm kustukları ve sömürüp aç bırakmaktan
başka bir şey yapmadıkları vurgulandı.

27 Mart
2011

 Baskılara Karşı Yürüyüş
Okurları Yine Alanlardaydı
Bursa’da 17 Mart’ta açılan stantta Yürüyüş dergisinin satışının yapıldığı esnada, zabıtalar gelerek
standın kaldırılmasını istediler. Yürüyüş okurlarının materyallerine saldıran zabıtaya halktan da tepki gösterenler oldu.
18 Mart’ta Yürüyüş okurları yeniden Kent Meydanı’nda aynı yerde stant açtılar. Masalarda ilk gün
39, ikinci gün 54 olmak üzere 93 dergi ve yüzlerce bildiri halka ulaştırıldı.

 TKM’de türkü gecesi
Trakya Kültür Merkezi’nde 20 Mart’ta türkülerin söylendiği bir gece düzenlendi. Çav Bella marşıyla sonlanan geceye yaklaşık 25 kişi katıldı.

 Trakya Kültür Merkezi’nde
Tutuklamalar Sürüyor
Trakya Kültür Merkezi’ne yönelik baskılar devam ediyor. Dernek başkanı Necmi Uçar, 23 Mart
günü gözaltına alındı.
Necmi Uçar 25 Mart’ta Beşiktaş adliyesinde çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

UMUDUMUZ PARTİMİZDİR... UMUDU BÜYÜTELİM!
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Alman yargısı Faruk Ereren’e ceza vermek için

hukuku hiçe sayıyor!
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Almanya’da Düsseldorf Yüksek
Eyalet Mahkemesi’nde iki yılı aşkın
bir zamandır devam eden Faruk
Ereren’in davasında mahkeme, Ereren’in düşüncelerini yargılamaya çalışıyor.
Davanın başlangıcından itibaren
keyfi bir şekilde ve Türkiye faşizmiyle
işbirliği yaparak sürdürülmesi sonucunda, her aşamada karşımıza, mahkemenin kendi hukukunu bile hiçe sayan tavırları çıkmaktadır.
Ellerinde tek bir somut delil olmadan, iki yılı aşkın bir zamandır davayı sürdürmeleri, ceza tehditleri ile
suç kabul ettirmeye çalışmaları mahkemenin dava hakkındaki yaklaşımını
da ortaya koymaktadır.
Ereren’in davasına bakan mahkeme ortadaki delillere göre değil, kendisi delil yaratarak, suç üreterek açıkça kendi hukukunu bile çiğneyerek

Faruk Ereren’e ceza vermek için
elinden gelen her şeyi yapmaktadır.
Nitekim bu konuda en temel yaklaşımlarından birisi, Faruk Ereren lehine olan delilleri yok saymak olmuştur. Faruk Ereren lehine tanıklık
yapacaklarını düşündükleri, kendi yalanlarına alet edemeyecekleri tanıklar
tanıklıklarının kabul etmiyorlar.
Mahkeme, kendi yalanlarına ortak
edeceği, Ereren’in aleyhine kullanacağı tanıklar arıyor.
Nitekim, davanın tek yalancı ve iftiracı tanığı olan Türkiye faşizminin
kullandığı itirafçı Semih Genç, yalanları sonucu hemen heyet oluşturarak Türkiye’ye koşmuş, kimi tutsak
olan tanıklardan ifade almışlardır.
Hakimler, ifade aldıkları tutsakların, o itirafçının ipliğini pazara çıkaran, yalanlarını kanıtlayan açıkla-

maları karşısında memnun
olmadılar.
Hakimler, Faruk Ereren’i suçlamadıkları için iki tutsağın ifadesini kabul etmedi. Gerekçeleri faşist kafa yapılarına rahmet okutacak cinsten.
Mahkeme, tutsakları “örgüt üyeleri oldukları” için “örgütsel hiyerarşi içinde ifade verdikleri” yalanını ileri sürüp, iki tutsağın tanıklıklarını kabul etmedi.
Hakim bu kararla “sanığın lehine olabilecek hiçbir ifadeyi, hiçbir şahidi kabul etmiyorum”diyor.
Bu “delil yok ama ceza vereceğiz”
demektir. Alman hukuku devrimci düşüncelere düşmanlıkta yarışıyor. Ellerinde tek bir delil olmadan, kanıtsız
yıllarca davaları sürdürüyor, on yıllara
varan cezalar vererek, tutsakları yıldırmaya çalışıyorlar.

Yürüyüş
27 Mart
2011

Devrimci Sanatçılar ve TAYAD'lı Ailelerden

Almanya'daki Tecrite Protesto

TAYAD’lı Aileler, İdil Kültür
Merkezi ve sanatçılar Almanya hapishanelerinde yaşanan hukuksuzluğu protesto etti.
Eylemde TAYAD’lı Ailler “Alman Emperyalizmi Türkiyeli Devrimcileri Yargılayamaz!” yazılı pankartı açarak “Hapishanelerde İşkencelere ve Sürgün Sevklere Son Verilsin” sloganlarını attılar.
22 Mart Salı günü İstanbul, Gümüşsuyu’nda bulunan Almanya Konsolosluğu önünde gerçekleşen eyleme; TAYAD’lı Aileler, İdil Kültür
Merkezi emekçileri, Grup Yorum, Pınar Sağ, Mehmet Ekiner, Tayyar Er-
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dem ve Alevi Bektaşi
Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Can’da
katıldı.
Grup Yorum elemanı
Cihan Keşkek tarafından okunan açıklamada; “Dün Ulrike Meinhof’un Boğazını Sıkan EllerBugün Bağlamamızın Tellerini
Söküyor, Köleci, Sömürücü Avrupa
Bağlamamızın Tellerini Sökebilir
Ama Sesimizi Kesemez!
Almanya’da bulunan Türkiye’li
devrimci tutsaklar yıllardır tecrit altında tutularak cezalar alarak baskılar gördüklerini belirterek Nurhan Erdem, Cengiz Oban, Ünal Kaplan
Düzyar, Faruk Ereren ve Şadi Özpolat ağır tecrit altında bulunduklarını söyledi.
Keşkek açıklamanın devamında
Alman hükümetinin en son tecrit

uygulamalarından biri ise tamamen
Anadolu kültürünü aşağılamaya yönelik bir uygulama olduğunu vurgulayarak “Almanya’da tutsak bulunan
devrimci tutsak Şadi Naci Özpolat’ın istediği bağlamanın tellerini sökerek vermeyi teklif etmiştir Alman
hükümeti. Bu bir aşağılamadır, hakarettir.” diye ifade etti.
Keşkek son olarak o sazı, Şadi’ye
telleri olmadan vermeye kalkan Avrupalı Beyaz Adam’ın zihniyetini
de, cibilliyetini de iyi tanıdıklarını belirterek “Onlar, Anadolu’nun ruhuna düşmanlar. Anadolu kokan her
şeye ve herkese düşmanlar. Anadolu bağlamasız, saz telsiz olmaz. Telleri olmayan bir saz, saz olma niteliğini yitirmiş demektir. Avrupalı
Beyaz Adam karşısında eziklik yaşayan köleler istiyor.” dedi.
Açıklamanın ardından eylem sloganlarla bitirildi.

SOSYALİZM KURTULUŞ UMUDUMUZ...

“Uzun Yürüyüş'ün amacı halkları 129a/b
maddelerine karşı duyarlı hale getirebilmekti”
Kahraman
Gündoğdu
 Tecritin kaldırılması
için 10 günlük yürüyüş
başlattık. Almanya'nın farklı bölgelerinde stand açtık.
 İmza toplarken insanlar önce imza atmaya
korkuyorlardı. Ama tecriti
anlattıktan sonra ve bildiriyi okuduktan
sonra birçok insan imzasını attı. Birçok
yerde açtığımız stand, pankartlarımız ve
giyindiğimiz yağmurluklarımız ilgi çekti.
 Tecrit insanı her şeyden uzaklaştırır, izole eder, ruhu, fiziği yok eder.
Tutsaklar sadece Türkiye'de tecrite atılmıyor artık. Son yıllarda Avrupa'da
özellikle Fransa, Hollanda, Belçika ve
Almanya'da yaşanıyor.
 İnsanlar Almanya'da siyasi tutsak olduğuna şaşıyorlar, olamaz diyorlar. Bir çok insanın desteğini aldık. Bize
burda olmamızın çok iyi olduğunu, tecrite karşı bir şeyler yaptığımızı söyleyen birçok insan oldu.
 Nerede olursak kavgamız aynıdır.
Zorlukları yendikten sonra gerisi kolay.
Devrimci tutsaklar onurumuzdur.

Hüseyin Cem Çoktaş
 Uzun Yürüyüş'ün
amacı Almanya'daki tecriti
anlatıp imza toplamaktı ve
Alman halkını aydınlatmaktı.
 Uzun Yürüyüş bana
göre çok iyi geçti. Mesela
Magdeburg faşistlerin yoğun yaşadığı bir şehir olmasına rağmen 30 imza
topladım.
 Azda olsa tecrit hakkında bir şeyler biliyordum. Ama Uzun Yürüyüş’e
katıldığımdan beri daha iyi anlıyorum
ve onları (tutsakları) anlatmayı borç olarak görüyorum. Alman halkına anlatmak gerektiğini düşünüyorum. Tutsaklarımızı anlatırken üzüntülüyüm
fakat aynı zamanda gururlu şekilde anlatıyorum. Gururlu çünkü; yaptıkları
şeyler doğru.
 Almanya'daki insanların tepkisi bayağı iyiydi, hele de gençlerin du-

Röportaj soruları:
1. Uzun Yürüyüş'ün amacı
hakkında bilgi verir misiniz?
2. Uzun Yürüyüş'te neler yaşadınız? Nasıl geçti?
3. Tecrit ile ilgili düşüncelerinizde Uzun Yürüyüş’ten sonra
değişiklik oldu mu?
4. İnsanların tepkisi nasıldı?
Nelerle karşılaştınız?
5. Ayrıca eklemek istediğiniz
birşey var mı?
yarlılığı daha iyidi. Fakat yaşlı gruptan
soğukluk vardı. Umduğumdan daha
güzel günler geçirdim.
 Öncelikle bilinçli bir zaman geçirdiğimi söylemek istiyorum. Arkadaşların sıcak kanlılığı Londra'yı aratmadı. Almanya'yı gezmek istemiştim
ve böyle aktif bir şekilde tur attığımız
için çok gururluyum çünkü sevdiğim işi
yapıyorum. Ne kadar uzun ve yorucu
olsa da işi bitirene kadar devam ettiğimiz için çok gururluyum.
Mesela faşistlerin yoğun olduğu
Magdeburg şehrinde yağmurda imza toplayıp bildiri dağıtabildiğimiz için beni
daha mutlu etti. Bir başka Uzun Yürüyüş'e katılıp bu güzel göreve devam etmek isterim.

Umut Aydın
 Uzun Yürüyüş'ün amacı imza
toplamak ve insanlara
Almanya'nın hapishanelerde tecrit uyguladığını göstermekti.
 Uzun Yürüyüş'te kafamda kalan
soru işaretlerinin cevabını aldım. Hergün başka bir şehirde kaldık.
 Uzun Yürüyüş'e katılmadan önce
bizim; arkadaşlarımızın hapishanede
olduğunu bilmiyordum.
 Bildiri dağıtırken bir kaç insan yüzümüze bile bakmadılar ama bazı insanlar afişi görür görmez standa gelip
imza attılar. Birkaç ırkçı ile de karşılaştık, verdiğimiz bildiriyi yırtıp yere
attılar.

 Herşey güzel geçti yeni insanlarla karşılaştım.

Vatangül İme
 Uzun Yürüyüş'ün amacı ve hedefi halkları 129a/b
maddelerine karşı duyarlı hale
getirebilmek. Madde 129'un içeriğini anlatmak ve politik
tutsaklara uygulanan tecrite
karşı imza toplamak. Ayrıca
Almanya ile Türkiye arasındaki
ekonomik ilişkilerin Türkiyeli devrimcilerin burada keyfi tutuklamalarına
etkide bulunduğunu göstermek istiyoruz. Tecrit uygulamasının insanlık dışı
ve işkence olduğunu anlatmak. Tutuklu devrimcilerin insan hakları için mücadele ettiklerini ve terörist olarak
damgalanamayacağını anlatmaktı.
 İnsanlar kendi ülkelerinde demokrasi olduğunu düşündükleri için,
haksızlıkların olmasına çok şaşıyorlardı
ve onlara inanılmaz geliyordu. İnsanların haksızlıklara karşı geldiğini gördüğümde beni de işime devam etmek
için motive ediyordu. Maalesef doğu Almanya'da tersi durumlarla da karşılaştık.
Faşist bir parti olan NPD'ye üye insanlarla karşılaştık. Standımızın yanından geçerken "Geberin, kendi ülkenize gidin" diye bize bağıranlar oldu. Bu
beni sindirmedi, tam tersine insanlara
gerçekleri anlatmamızın ne kadar önemli olduğunu gördüm.
 Yol boyunca karşılaştığımız faşistlerin tavırları bana Uzun Yürüyüş'ün, mitinglerin ve standların gerekli olduğunu gösterdi. Ve bunları
daha fazla yapmalıyız. İnsanları bilgilendirmeliyiz ve halka yönelik çalışma yapmalıyız. Biliyorum ki bunlar herkesin başına gelebilir.
 Bazı insanlar imzasını vermekten çekiniyordu. Başlarına birşey
gelmesinden korkuyorlardı. Güzel olan
anlattıktan sonra bazılarının imza atmasıydı. Bize kızanlar da oldu. Almanya'da böyle şeylerin olmayacağını
söyleyenler vardı. Ama kızarlarken
şunu görüyorlardı bizim haklı olduğumuza inancımız onları etkiliyordu.
 Şunu mutlaka belirtmek istiyorum. Almanya'da siyasi tutsakların durumuna mutlaka dikkat çekmeliyiz.
Bu mücadeleyi bırakmamalıyız.

UMUDUMUZ PARTİMİZDİR... UMUDU BÜYÜTELİM!
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Avrupa’da
Tecrite Karşı Uzun Yürüyüş
Eylemlerle Sona Erdi
Anadolu Federasyonu tarafından
"Tecrit'e 100 Bin Kere Hayır" kampanyası çerçevesinde düzenlen Uzun
Yürüyüş, 9 Mart'tan itibaren 9 şehirde açılan standlar, bilgilendirme toplantıları ve panellerle 18 Mart Dünya Siyasi Tutsaklar Günü'nde Berlin'de sona erdi.

Almanya’da Eylemler
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Hamburg: 16 Mart 2011 tarihinde
Altona - Sprizenplatz'da kurulan stant
masasında "Siyasi Tutsaklara Özgürlük", "Tecrite Yüzbin Kere Hayır" pankartı açıldı. Eyleme Alman gruplardan
da destek verenler oldu. Stant başında
bulunan 50 kişi ile birlikte 1000 bildiri dağıtılırken, 261 imza toplandı.
Magdeburg: Uzun Yürüyüş’ün 9.
günü olan 17 Mart’ta Alman sol ve antifaşistleri tarafından karşılanan yürüyüşçüler, açılan stantta gün boyu 600
bildiri dağıtarak 158 imza topladılar.
Berlin: 18 Mart’ta saat 11.00'de
Almanya Federal Parlamentosu (Bundestag) yakınlarında Pariser Meydanı’nda açılan stant masası ve pankartlarla tecrit halka anlatıldı.
Saat 13.00'te Anadolu Federasyonu Başkanı Latife Adıgüzel’in de
içinde olduğu bir heyet toplanan imzaları ve hazırlanan dosyayı Sol Parti Milletvekili ve dış politikadan sorumlu Andrej Hunko'ya teslim etmek
üzere Parlamento'ya gitti.

Özgürlük Nöbeti
Sürüyor
Özgürlük Nöbeti 74. haftasında:
12 Mart günü Özgürlük Komitesi
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Berlin’de 18 Mart günü yapılan
bu çalışmalarda 1500'e yakın bildiri dağıtılırken, 348 imza toplandı.
Böylece yürüyüş boyunca toplanan
imza sayısı 2192'ye ulaşırken dağıtılan bildiri sayısı 9000 civarında
oldu.
Stuttgart: 12 ve 19 Mart’ta Stuttgart/Bad Cannstatt’ta “Tecrite Yüzbin Kere Hayır” kampanyası çerçevesinde imza masası açıldı. Türkiyeliler’in dağıtılan bildirilere genel
olarak duyarlı olduğu gözlemlenirken, bazıları, izolasyon işkencesine
karşı olduklarını, ancak oturum kaygısından imza vermekten çekindiklerini ifade ettiler.
Duisburg: 18 Mart 2011 Cuma
günü Konig-Henich Platz Meydanı’nda 4. kez "Tecrite Yüz Bin Kere
Hayır" imza standı kuruldu.
Saat 16.00’da acılan imza standı
17.40’a kadar açık kaldı. 18 imza
toplandı, 200 adet bildiri dağıtıldı.
Avusturya: 18 Mart’ta, Uluslararası Dünya Tutsaklar Günü’nde
Viyana’nın kalabalık caddelerinden
Mariahilfer’de imza masaları açıldı.
Aynı gün diğer bir program ise
Avusturya Anadolu Federasyonu
merkezindeki “Politik tutsaklar ve
Tecrit” konulu Panel ile gerçekleşti.
çalışanları Köln Dom Meydanı’nın etrafında bu defa topluca bildiri dağıttılar. Saat 15:00'dan 16:00'a kadar süren eylemde yüzlerce bildiri dağıtıldı ve halka Almanya'daki siyasi tutsaklar hakkında bilgi verildi.
Özgürlük Nöbeti 75. haftasında:
19 Mart günü Dom Meydanında, bu sefer üzerinde Türkçe ve Almanca "Terite yüzbin kere hayır" yazılı pankart açtılar. Eylemde 300 bildiri dağıtıldı.

Avrupa’da Pankartlar
Almanya hapisanelerindeki Türkiyeli devrimci tutsaklara uygulanan tecrite dikkat çekmek, devrimci tutsakları sahiplenmek için birçok bölgede
"Almanya Türkiyeli Devrimcileri Düşüncelerinden Dolayı Yargılıyor. Onlar
24 Saat Tecritte Tutuluyor, Tecrite Hayır" yazılı pankartlar asıldı.
18 Mart günü Berlin’de Alexander Platz Meydanı’na ve Warschauer
Str Köprüsü’ne, Düsseldorf’ta Worringer Platz adlı caddede bulunan otopark binasına pankart asıldı.
19 Mart günü Stuttgart’ta Theodor Heuss Caddesi’ne, Hamburg
Sternschanze semtinde bulunan Rote
Flora binasına pankart asıldı.
Fransa’nın başkenti Paris’te Özgürlük Komitesi tarafından Fransızca
olarak: ''Almanya Cezaevlerinde Tecrit Var Tecrite Son" pankartları asıldı.
20 Mart’ta Avusturya’da Viyana
merkez tren garı Westbahnhof’a “Tecrite Yüzbin Kere Hayır” kampanyası çerçevesinde bir pankart asıldı.
İngiltere:18 Mart günü Londra’da, 20 Mart günü Tower Bridge
köprüsüne pankart asıldı.

Atina’da Politeknik
Üniversitesi’ne
pankart asıldı
19 Mart 2011’te Politeknik
Üniversitesi’nin ana caddeye bakan ön cephesine Halk Cephesi ve
O AGONAS Dergisi imzalı Yürüyüş’e yapılan baskını protesto
eden bir pankart asıldı.

SOSYALİZM KURTULUŞ UMUDUMUZ...

Berlin'de Siyasi Tutsaklar Günü
Dayanışma Konferansı
Libya’ya saldırı protesto
edildi
Fransa: Nancy Halk Cephesi, Fransa’nın
Nancy şehrinin Place Maginot Meydanı’na, 21
Mart ‘ta "Libya'daki Katliama Hayır! Emperyalizm Yenilecek! " pankartı astı.
Atina: Anti-emperyalistler, 20 Mart’ta yaptıkları ve 5000 kişinin katıldığı yürüyüşte Libya halkına destek verdiler. Eylem, Amerikan Büyükelçiliği önünde eylem sona erdi.
22 Mart günü ise Propilia ve Klatmonos Meydanı’nda bir araya gelen yaklaşık 2000 kişi Libya halkının yanında olduğunu haykırdı.
Halk Cepheliler “Krizin, İşsizliğin, Yoksulluğun, Sömürünün, Mülteciliğin Sorumlusu
Emperyalizmdir. Emperyalizme Karşı Örgütlenelim, Birleşelim, Savaşalım- Halk Cephesi - O
Agonas Dergisi” imzalı pankartıyla katıldılar.
Hamburg: Emperyalist Saldırıya Karşı Birlik tarafından düzenlenen Halk Cephesi'nin de katıldığı eylem, 20 Mart’ta Sternschanze Bahnhof'unda gerçekleşti.

19 Mart günü Berlin’de Tayad
Komite, Network, Rote Hilfe ve
anti-faşist gruplar ve devrimci tutsaklarla ilgili çalışmalar yapan
10'a yakın kurumun beraber örgütlediği konferansta konuşmacı
olarak Türkiye'den TAYAD Başkanı
Av. Behiç Aşçı katıldı. Aşçı,
Türkiye'deki devrimci tutsaklar ve
tecrite karşı mücadele konusunda
konuştu. Anadolu Federasyonu
temsilcisi de 129a-b, gelişimi ve
devrimcilere nasıl uygulandığı,
tecrite karşı yürütülen kampanya ve

Uzun Yürüyüş hakkında konuştu.
Av. Behiç Aşçı, F Tiplerinde
tecrit ve buna karşı mücadelede kazanılan zaferleri, tutsakların bize
öğrettikleri direnmenin ne kadar
önemli olduğunu belirtti.
Sözlerini "Bizden ya düşüncelerimizden vazgeçmemizi istiyorlar ya da ölmemizi istiyorlar. Vazgeçmektense ölmeyi tercih ettik.
Direnmeyen çürür. Tecrite karşı
mücadele edeceğiz ve hem içerde
hem dışarıda tecriti kaldıracağız."
diyerek bitirdi.

Berlin'den Yürüyüş'le
Dayanışma

Atina’da Irkçılığa
Karşı Yürüyüş

Almanya’nın başkenti, Berlin'de 18 Mart Siyasi Tutsaklarla
Dayanışma Konferansı düzenleyen kurumlar, Yürüyüş dergisine
yapılan baskınla ilgili, bir dayanışma mesajı yayınladılar.

21 Mart Dünya Irkçılık Karşıtı Günü’nde Atina’da yürüyüş düzenlendi. 1000 kişinin katıldığı yürüyüşte hükümetin mültecilere
yönelik birçok hak gaspını içeren
politikaları protesto edildi.
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AVRUPA’dakiBİZ
Alman emperyalizmi siyasi tutsaklara karşı yıllardır uyguladığı tecrit
politikalarında başarılı olduysa bunda,
tutsakların yeterince sahiplenilmemesinin de payı vardır.
“Bi r avuç” tutsağı yıllarca tecrit
hücrelerinde yaşatarak, baskı yaparak,
inançsızlaştırmak için hemen her şeyi
yaptılar. Bunu elbette yasalarının arkasına gizleyerek, yasal bir görünüm
kazandırarak, tecriti “kabul edi l ebi l i r” hale getirmeye çalıştılar.
Bir siyasi tutsağa, telleri çıkarılmış
sazı verecek, bir başka tutsağı eşiyle,
babasıyla aylarca görüştürmeyecek,
aylarca kitap, mektup vermeyecek kadar pervasızdılar.
Tutsakların babasını, eşini, küçücük
yeğenini bile “yasaklı” ilan edip, ziyaretini, mektuplaşmasını yasaklamak,
bir tutsağı yıllarca tek başına bir hücrede
tutmak, “fazla ceza vermek” tehditiyle işbirliğine zorlamak Alman ve Avrupa hapishanelerinde uyguladıkları po-

litikalarındandır.
Siyasi tutsaklara yönelik tecrit saldırısının bir parçasıdır tüm bunlar.
Anadol u Federasyonu’nun düzenlediği kampanyada Uzun Yürüyüş ile bu
gerçekler anlatılmaya çalışıldı.
Tecriti etkisizleştirmenin yolu tec-

Tutsakları
sahiplenerek,
tecriti etkisiz
kılacağız!
rite karşı mücadele etmekten geçmektedir. Tecrite karşı mücadele yılın bir
ayında ya da arada sırada yürütülecek bir
mücadele değildir.
Tecriti etkisizleştirmenin yolu, sürekli tecriti teşhir edip, tecrite karşı mü-

cadeleyi sürekli kılmaktan geçmektedir.
Yine siyasi tutsakları sahiplenerek,
tecriti etkisizleştirebiliriz!
Anadolu Federasyonu’nun Uzun
Yürüyüş’ü sırasında tutsaklar ile ilgili olarak bilgilendirilen kimi milletvekilleri ve aydınlar, tecrit gerçeği ile
bir kez daha yüzleştiler.
Tutsaklarla görüşeceklerini, tutsakların duruşmalarına gideceklerini
belirttiler. Elbette bu olumlu bir yaklaşımdır. Hiç kimse tecrit saldırısı karşısında tavırsız kalmamalıdır.
Tecrite karşı mücadele sadece birkampanya ile sınırlanamaz. Tecrit aydınlar, siyasi partiler, miletvekilleri tecrite karşı tutsaklar ile dayanışmalarını sürekli hale getirmeleri, tecrite karşı mücadele etmeleri durumunda geriletilebilir.
Tecrite karşı mücadele sorunu bir demokrasi sorunudur ve hemen herkesin
görevidir. Ve hiç kimse bu görevden
kaçmamalıdır. Sorumluluk bunu gerektirmektedir.

UMUDUMUZ PARTİMİZDİR... UMUDU BÜYÜTELİM!
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“Kadrolar en çok mücadelenin
somut sorunlarını kendilerinden çözmek sorunda kaldıkları ve kararlarının bütününden sorumlu olduklarını anladıkları durumlarda gelişirler.”
Georgi DİMİTROV

İşini bilen,
işine bakacak!
Uluslararası Saydamlık Örgütü (Transparency
International) diye bir örgüt varmış.
Her yıl, 178 ülkeyi “temizlik dereceleri”ne göre
inceleyip not veriyor ve
sıralamaya koyuyormuş.
Notlar, 0-10 arası...
Notları belirleyen en
önemli olgu da o ülkedeki rüşvet, yolsuzluk olayları imiş..
Türkiye’nin şu anda
sıralamadaki yeri 607lı
sıralar imiş...
Notu ise 4-4.5 arası...
Yani sınıfı geçmiş, te-

miz bir ülke sayılmıyor.
Şimdi bu rapor karşısında AKP ne yapar sizce?
a- Derhal inceleme
başlatıp rüşvet olaylarını
en aza indirmeyi hedefler.
b- Başbakanın sözünü
tekrarlar:
Hatırlayın, ne demişti
geçen hafta. “Onlar rapor
hazırlamakla, biz de bildiğimizi okumakla görevliyiz”
Bildiği ne?
Rüşvet, nitelikli dolandırıcılık, soygunculuk,
kayırmacılık...

Çizgiyle

Libya’da
demokrasinin
“şakır şakır”
işlemesini istiyoruz!
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Kapitalizmin
nimetleri
Danimarka’da her yıl ortalama 8
bin yaşlı, yalnız başına ölüyormuş...
Dolayısıyla çoğu yaşlının öldüğünden de haftalar, aylar sonra haberdar olunuyormuş...
Refah mı, özgürlük mü, mükemmel sigorta sistemi mi, nedir şimdi bu?
Şu kapitalizmin nimetleri say say
bitmiyor değil mi?

Riya dünyası

Rusya Başbakanı Putin de
Libya’ya saldırıya“Haçlı Seferi”
demiş.. Sen BM’de saldırıya kapıyı arala, veto etme, sonra eleştir!!! Emperyalist ve işbirlikçiler içinde
Libya’ya saldırıyı eleştirir gibi görünenlerin hepsi aynı durumda; riya riya
riya!

Tersine
dünya
ATV’ye, Kanal 7’ye,
Zaman’a, Samanyolu’na,
Sabah’a bakarsanız... bütün gösterilerde göstericiler polise saldırıyorlar;
taşlarla, sopalarla, olmazsa yumruklarıyla...
Sonra polis kendini savunmak için mecburen
dayak atmaya, gaz sıkmaya coplamaya başlıyor. Mecburen...Bu mecburiyet, “polisin müdaheleden başka seçeneği
kalmadı” gibi spotlarla
tekrar tekrar anlatılıyor...
Gazetecilik okullarında iktidar yalakalığı
dersi için uygun malzeme...

Tayyip Erdoğan

Tutarlılık
Serisi-4
Önce: “Yahu bu ne saçmalık”
28 Şubat: “NATO Libya’ya müdahale etmeli midir?
Böyle bir saçmalık olur mu yahu?” Nato’nun ne işi var
Libya’da? ... Türkiye olarak biz bunun karşısındayız.
Böyle bir şey konuşulamaz, böyle bir şey düşünülemez.”

Sonra: “Girmelidir!”
21 Mart: “NATO, Libyanın Libyalılara ait olduğunu
tesbit ve tescil için oraya girmelidir.”

Adamlar bunu
da yapmış
Emperyalizmin ve kapitalizmin hayranları, bizdeki her bozukluk, her denetimsizlik, her
hukuksuzluk karşısında “Batıda
böyle mi ya... ileri ülkelerde böyle mi ya”... tepkisini verirler.
Alın işte size kapitalizmin
“mükemmelliğinin” örneği olarak dünyaya sunulan Japonya.
Japonlar için hep “adamlar bunu da yapmış abi” denir
ya; bakın daha neler yapmışlar.
Tsunamiden sonra arızalanan ve patlaması beklenen Fukuşima nükleer enerji santralı, tam 11 yıldır gerekli denetimden geçirilmemiş. Denetlenmesi zorunlu tam 33
ekipman parçası, maliyet artmasın diye denetlenmemiş.
Durun daha bitmedi.
Santral operatörü TEPCO, Fukuşima'daki nükleer kazadan birkaç gün önce tesislerin kontrolüyle ilgili raporları değiştirdiği açığa çıkmış.
Ya işte böyle, ha emperyalist, ha yeni-sömürgeleri.. al birini vur ötekine.. İkisi de kapitalist çünkü...
Siz siz olun bir daha öyle kolay kolay “batı da olsa, şurda olsa... skandal olurdu” falan demeyin..

Şu günü bu günü

22 Mart Dünya Su Günü imiş. Sen kalk dünyada 1 milyar insanı temiz içme suyundan yoksun bırak; sonra
“dünya su günü” koy!
Geçen haftaki günlerden birinde de “Dünya uyumu
günü” kutlanıyordu(!)
Yok, espri yapmıyoruz, onun da günü varmış.
Neredeyse artık her güne bir, hatta bazı günlere iki “gün”
denk düşüyor.
Yani şu günü bu günü ilan edenler artık iyice işin suyunu
çıkarmış durumdalar..
Artık o günlerin çoğu, emperyalizmin kendi günahlarını
perdelemenin aracı olmuş..

İnfazların özeleştirisi olmaz!
Halkın Hukuk Bürosu’ndan
suç duyurusu!
Önce İstanbul
Ölüm mangaları
Kazlıçeşme’de yapı16-17 Nisan 1992’de
lan Newroz kutlamasında çekilmiş fo- İstanbul Çiftehavuzlar’da
toğrafları ile ortaya
Sabahat Karataş, Eda
çıktı ölüm mangalaYüksel ve Taşkın Usta’yı
rından Ayhan Çarkatlettiler...
kın. Hiç birşey olmamış gibi gelmiş,
halkın arasına katılmıştı.
Sonra Radikal gazetesinde kimi açıklamaları çıktı. Katlettikleri devrimcilerden ve yurtseverlerden söz ediyor, kimi
Mehmet Ağar ve İbrahim Şahin gibi kontrgerilla şeflerinden
söz ediyordu.
Ölüm mangaları içinde yer alan, onlarca devrimci ve
yurtseveri katleden Ayhan Çarkın, çıktığı kimi televizyon
proğramlarında da aynı açıklamaları yaptı.
Unutulmamalıdır ki, halka karşı suç işleyenler, zaman aşımına uğramazlar. Ölüm mangalarında yer alıp devrimcilere kurşun sıkanlar bunun hesabını er ya da geç verirler.
Hiçbir şey bu hesabı ortadan kaldırmaz. Halka ve devrimcilere, yurtseverlere kurşun sıkanlar, katliam yapanlar
elbette gerçekleri anlatmaldırlar.
Kimki bu, infazcıları katliamcıları aklama, hesap sormaktan vazgeçirme vesilesi yaparsa karşısında biz olacağız.
Çeşitli ülkelerde örnekleri yaşandığı gibi iki itiraf karşılığında
katillerin affedilmesi, katillerle uzlaşılması kabul edilemez.
Öte yandan Halkın Bürosu Avukatlarından Avukat
Taylan Tanay, Barkın Timtik, Oya Aslan ve Ebru Timtik ölüm mangalarından Ayhan Çarkın ve o dönem kontrgerilla şefleri arasında yer alan, halka karşı suç işleyen 138
katil ile ilgili suç duyurusunda bulunuldu.
İstanbul Özel Yetkili Savcısı Hakan Karaali’ye sunulan dilekçede ölüm mangalarının katlettiği 62 ‘maktül’ün
adı yer aldı.
Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, eski Emniyet Müdürü Necdet Menzir, Emniyet Müdürü Reşat Altay, eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, İzmir Emniyet Müdürü Ercüment Yılmaz, eski Özel Harekatçı Ayhan Çarkın’ın da aralarında olduğu 138 katilin şüpheli olarak yer aldığı dilekçede şöyle denildi:
“Ülke tarihinin en uzun ve en kapsamlı “terör etkinliğinin”; yani halka karşı kontr-gerilla/Özel Harp/Özel
Harekât saldırısının adli hesabının sorulması gerekiyor”.
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Hangi kirli hesaplarınız için
katillerin masasına oturdunuz?
Unutmayın; ağzınıza attığınız her
lokmada hatırlayın ki, orada
katillerin sofrasında yediğiniz
şehitlerimizin etidir!

Gazi halkı bu düşkünlüğe
izin vermeyecek!
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Gazi katliamı anması sonrasında,
Gazi Cemevi Başkanı ve dedesi
Veli Gülsoy, 75. Yıl Mahallesi
Muhtarı Sedat Çetintaş, Zübeyde
Hanım Mahallesi Muhtarı Ali Ekber Palabıyık ve Alevi Vakıflar Federasyonu Genel Başkanı’nın, Gazi
Mahallesi Karakolu’nda işkenceci,
katliamcı polislerle yemek yemesi
üzerine, Gazi Şehit Aileleri, devrimciler ve halk, Cemevi, yönetimi
ile muhtarları istifaya çağırmıştı.
Bunun üzerine 18 Mart’ta “Gazi
Kültür Vakfı ve Muhtarlar” imzalı bir
açıklama yayınlandı.
İşbirlikçi, uzlaşmacı dedeler ve
muhtarlar, açıklamalarında hesap
vermek yerine yalana sığınıyorlardı.
Düşkünler yaptıkları açıklamada diyorlar ki, “Karakolda hazırlanan
sofra bilgimiz dışında hazırlandı.
Polisin komplosuna geldik.” Yaptıkları düşkünlükten döneceklerine
Gazi halkıyla, şehit aileleriyle, devrimcilerle alay eder gibi bilgileri dışında gelişen komplodan bahsediyorlar.
Geçen hafta, "18 canımızı katledenlerle aynı masaya oturanlar
şehitlerimize ihanet edenlerdir"
başlığıyla bir basın açıklaması yapan
Devrimci Alevi Komitesi, düşkünlerin bu “Gazi Kültür Vakfı ve
Muhtarlar” imzalı açıklaması üzerine 21 Mart'ta ikinci bir açıklama
yaparak onlara şunu sordu:
“Soruyoruz; böyle bir komplo
düzenlendiğinin farkına varan yöneticiler ve muhtarlar ne yapmalıydı? Katillerin sofrasına oturup o
yemeği yemeli miydi, katillerle pozlar mı vermeliydi? Yoksa, “biz evlatlarımızı katledenlerin değil yemeğini yemek masasına bile oturmayız” diyerek, o sofrayı katillerin

başına mı geçirmeliydi?”
Elbette, Gazi halkına, şehitlerine
ihanet edenlerin bu soruya verecek
cevapları yoktur, olamaz da.
Onları zorla mı götürdüler karakola? Katillerin sofrasına zorla mı
oturttular?
Devrimci Alevi Komitesi, açıklamasında bir de devrimcilere “nasihat” vermeye kalkan haddini bilmezlere şöyle cevap verdi:
“Ve son olarak diyoruz ki; siz, siz
olun, devrimcilere nasihat vermeye
kalkışmayın. Gazi katliamında bedel
ödeyenler, devrimcilerdi. Sizler koltuklarınızda devletle uzlaşma yolları ararken, barikat barikat direnerek
şehit düşenler, devrimcilerdi. Ve o şehit düşen devrimciler, sizin beraber
yemek yediğiniz katillerin, namlularından çıkan kurşunlarla katledildiler.”
Düşkünlük, düzenin yoz kültürüyle birlikte yüzsüzlüğe, ahlaksızlığa dönüşmüş. Ödenen bedeller, şehitlerimiz, halkın inançları, kültürü,
değerleri... Hiç umurlarında değildir.
Hala ikiyüzlüce, pis hesapların peşindeler. Halka hesap verecekleri
yerde yalan söylüyorlar. Düşkünlüklerinin “mazur” görülmesini istiyorlar.
Gazi halkı! Ödediğiniz bedeller,
mücadeleniz... Tüm halkımıza örnektir. Nice değerler yarattınız. Bu
düşkünlüğün meşrulaştırılmasına
izin verilemez! Bu yarattığımız değerlere, şehitlerimize, inançlarımıza
en büyük haksızlıktır.
Gazi Mahallesi’nin yüz karası,
düşkün muhtarlar: Halk, size katillerin sofrasında semiresiniz diye oy
vermedi. Bu onursuzluk yolundan,
düşkünler yolundan dönün!

Mücadelede yeni olmasına
rağmen, kendini süratle
geliştirdi. Faşist cuntaya
karşı mücadeleyi sürdüren
devrimcilerdendi. GözalMustafa IŞIK tına alınıp işkence yapıldıktan sonra 2 Nisan 1981’de İstanbul
Küçükköy’de katledildi.
1956 Çanakkale doğumlu.
İstanbul Maliye Muhasebe
Yüksek Okulu öğrencisiyken mücadeleye katıldı. İstanbul Dev-Genç yöneticiMehmet Selim lerinden biri oldu. Cesareti, disiplini ve kararlılığıyla
YÜCEL
mücadelenin hep ön saflarındaydı. 3 Nisan 1981’de cuntaya karşı
mücadeleyi sürdürürken İstanbul’da polis tarafından katledildi.
1991’de Avusturya’da devrimci hareket saflarında
yer aldı. Salzburg ve Linz
bölgelerinde faaliyet yürüttü. 4 yıl Avusturya hapisMustafa KURAN hanelerinde tutsak kaldı.
Kanser sonucunda 3 Nisan
2001’de aramızdan ayrıldı.
1957 Kırklareli Pehlivanköy İlçesi doğumlu. Babaeski Demokratik Kültür
Derneğí’nin kurucularındandı. Mücadeleyi İstanKemal KARACA bul’da sürdürüyordu. 4 Nisan 1977’de bir sol grup
tarafından pusuda katledildi.
1982 Amasya Aydınca beldesi Karsan köyü doğumlu. Lise yıllarında, İstanbul
Üsküdar’da mücadeleye
katıldı. Amasya Eğitim FaServet DELİCE kültesi’nde TÖDEF çalışmalarında yeraldı. 6 Nisan
2005’te trafik kazası sonucu aramızdan
ayrıldı.
1959 doğumlu. 1970’lerin
ikinci yarısında kavganın
içindeydi. Mücadele içinde
hızla gelişerek, DevGenç’in yöneticilerinden
biri oldu. Silahlı birimlerSelçuk
de
görev aldı. 12 Eylül
KÜÇÜKÇİFTÇİ
cuntası koşullarında da görevlerini tereddütsüz sürdürdü. 7 Nisan
1981’de İstanbul Küçükköy’de polis tarafından katledildi.

