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Fatma ERSOY

1966 Tokat-Almus Çambulak Köyü do¤umlu. Ortaokul y›llar›nda devrimcileri tan›d›. K›z›ldere’de Mahir Çayanlar’›n yaratt›¤›
direniﬂle büyüdü. 1989’da ‹stanbul Ba¤c›lar-Çiftlik’te mücadele
içinde yer ald›. Mahalli bölgelerde sorumluluklar üstlendi.
1992’de da¤larda halk›n umudu oldu. Ayn› y›l tutsak düﬂtü.
Ölüm orucu 3. ekibi direniﬂçisi oldu. Direniﬂini sürdürürken 13
Nisan 2001’de Sincan F Tipi’nde ölümsüzleﬂti.
10 Mart 1974 Dersim do¤umlu. Konya’da ebe hemﬂire olarak çal›ﬂ›rken, istifa edip mücadeleye kat›ld›. Devrimci faaliyetlerini Malatya’da sürdürdü. ‘94’te tutsak düﬂtü. F Tiplerine karﬂ› büyük direniﬂte, 1. Ölüm Orucu Ekibi’nde yer ald›. Tüm tehditlere karﬂ›n, direniﬂini kararl›l›kla sürdürdü.
Band›n› onurla taﬂ›d›. 11 Nisan 2001’de ﬂehit düﬂtü.

Enver HOCA

Arnavutluk halk›n›n, ‹talyan iﬂgaline karﬂ›
ba¤›ms›zl›k savaﬂ›n›n önderiydi. ‹ﬂgale karﬂ›
savaﬂ› ulusal ve toplumsal kurtuluﬂ perspektifiyle ele ald›. Kurtuluﬂtan sonra sosyalist inﬂaya önderlik yapt›. Uzun süre Arnavutluk
Komünist Partisi Genel Sekreterli¤i görevini
yürüten Enver Hoca, devrimi yaln›zl›¤a mahkum eden politikalar›yla sosyalist sistemi zay›flatan tav›rlar geliﬂtirmiﬂ olsa da, emperyalizm ve kapitalizmle uzlaﬂmayan bir sosyalist
olarak 11 Nisan 1985’de aram›zdan ayr›ld›.
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Mustafa SELÇUK

Mustafa SELÇUK, 1961 Erzincan-Tercan do¤umlu. 1978’de ‹sSeyhan AYYILDIZ tanbul gecekondu halk›n›n mücadelesi içinde yer ald›. Cunta y›llar›nda tutsakl›k koﬂullar›nda direniﬂini sürdürdü. ﬁehit
düﬂtü¤ünde, ‹ç Anadolu Bölge Sorumlusuydu.
Seyhan AYYILDIZ, 1972, Tokat-Zile ‹¤dir köyü do¤umlu. Lise y›llar›nda mücadeleye kat›ld›. Zile Halkevi’ni kuranlardand›.

ﬁirin EROL

Gülsuman DÖNMEZ

Hamiyet YILDIZ

ba¤l›, düzenin ne oldu¤unu çok iyi
bilen bir annedir.
Kavgan›n ve Hayat›n ‹çinde
O¤luna yazd›¤› mektupta, o¤luna dair duygular›n› dile getirir. Orada o¤luna duydu¤u sevgiyi, özlemi
ifade eder.
“Can›m o¤lum. Seni çok seviyorum.
Yeryüzündeki bütün insanlar› sevdi¤im
Gülsüman Dönmez, ﬂehit düﬂtü¤ünde
gibi. Sinan’›n sevgisi baﬂkad›r benim
37, o¤lu Sinan 11 yaﬂ›ndayd›. O¤lu, direiçin. Seni can›mdan çok seviyorum. Buniﬂi boyunca annesinin yan›nda oldu hep.
nun için Ölüm Orucunday›m ya...”
11 yaﬂ›nda olan Sinan, annesinin
Tüm bunlar, o¤lunun yan› baﬂ›nda
ad›m ad›m ﬂehitli¤e yürüyüﬂünü de görölüm orucuna baﬂlamas›na engel olmadü, tan›k oldu.
m›ﬂt›r. Tercihini ölüm orucundan yana yaO¤lu Sinan’a yazd›¤› mektupta, daha
parken, ölüm orucuna gönüllü olurken, elönce Küçükarmutlu’da devrimci faaliyet
bette o¤lu Sinan’› “bir kenara” itmedi.
yürüten sonra da ﬂehit düﬂen Muharrem
O¤luna, Sinanlar’a olan sevgisi ve
Karakuﬂ’u örnek almas›n› istemiﬂti.
ba¤l›l›¤›, duydu¤u sorumluluk, ölüm
Son günlerinde bile o¤lunun “nas›l
orucuna baﬂlatm›ﬂt›r. O mücadeleden
biri olmas›” gerekti¤ini düﬂünen bir anyana tercih yaparken, binlerce Sinan
nedir Gülsüman Dönmez. O, ölüme yüiçin, onlara daha yaﬂan›las› bir yar›n b›rürken bile o¤lunun devrimcileri örnek
rakmak için kendini feda etti. Anne olalmas›n› isteyecek kadar, devrimcilere
mak, bu sorumlulu¤u da duymakt›r.

Onlar Vard›

Haftal›k siyasi dergi

Ankara Bat›kent’te bulunduklar›
eve polis taraf›ndan 12 Nisan
1995’de gece saat 23.00 s›ralar›nda yap›lan bask›nda katledildiler.

9 Nisan -15 Nisan

Erol EVC‹L

Tel: (0-212) 241 26 41

“Okudukça ezilenlerin mücadelesinin tarihsel hakl›l›¤›n›
anlad›m ve bu mücadeleye at›lmadan hayatta hiçbir hayalin
gerçekleﬂme ﬂans› olmad›¤›n› gördüm.”
Fatma Ersoy

ﬁirin EROL, 1974 Tokat do¤umlu. Lise y›llar›n›n ard›ndan düzen yerine devrim saflar›nda yerald›.
28 May›s 1964 Tokat Karaoluk Köyü do¤umlu. Yoksulluktan dolay› okula gidemedi.17 yaﬂ›nda evlendi. Çocuk bak›c›l›¤›, temizlikçilik, hizmetçilik yapt›. 1994’te Küçükarmutlu’ya taﬂ›nd›. Devrimcilerle burada tan›ﬂt›. Devrimcilerin
ablas›, anas› oldu. F Tiplerine karﬂ› direniﬂte d›ﬂar›da ölüme yatarak, TAYAD’l›larla birlikte bir tarih yazd›. Dünyada
bir ‹LK olma onurunu taﬂ›yarak, 9 Nisan 2001’de ölüm
orucunun 147. gününde ﬂehit düﬂtü
1969 Adapazar› Kaynarca do¤umlu. ‹.Ü. Bas›n Yay›n
Yüksek Okulu’nda bir Dev-Genç’li olarak mücadelede
yerald›. 1 Aral›k direniﬂinin yarat›c›s› oldu. Örnek bir
Dev-Genç’li olarak mücadelesini sürdürdü. ‹zmir’de 9
Nisan 1992’de halk düﬂmanlar›na yönelik devrimci
bir eylem s›ras›nda ﬂehit düﬂtü.
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S a a t : 16.30
Yer: 270 Mare Street,
Hackney Londra
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YER: Gazi Mezarl›¤›
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HALK CEPHES‹

K›z›ldere Yolunday›z
Mücadele sürüyor. Burjuvazinin pespaye tezleri,
küçük-burjuvazinin y›lg›nl›k yorgunluk teorileri de¤il,
s›n›flar mücadelesinin tarihsel ve toplumsal yasalar›
hükmünü sürdürüyor. “Devrimler ça¤› kapand›, sosyalizm öldü, proletarya art›k proletarya olmaktan
ç›kt›, ba¤›ms›zl›k art›k mümkün de¤il...” tezleri ve
teorileriyle beyinlerimizin i¤diﬂ edilmek istendi¤i dönem, geride kald›. Kuﬂku yok ki bu pespayelikleri
tekrarlamaya devam ediyorlar. Ama art›k bunlar›n
tarihteki yank›s›, bir v›z›lt›dan öteye de¤ildir.
Devrimler ça¤› sürüyor. Emperyalizme karﬂ›
halklar direniyor. Emperyalizmin devasa askeri gücü
karﬂ›s›nda, emperyalizme direnilemeyece¤ini ileri
süren teoriler, feda eylemleri taraf›ndan tuzla buz
edildi çoktan.

Say›: 22

Yürüyüﬂ
4 Nisan
2010

Sosyalizm ideallerimizde ve hayat›n içinde yaﬂ›yor! Sosyalizmin insanl›¤›n bugüne kadar tan›d›¤› en
ileri sistem oldu¤u, bizzat sosyalizmin y›k›nt›lar›
üzerinde tekrar tekrar kan›tlan›yor. Sosyalizmin bir
çok ülkede 20-30 y›lda yapabildiklerini hiçbir sistem, yapabilmiﬂ de¤ildir. Sosyalizmin tasfiye edilip
kapitalizmin yeniden hakim hale geldi¤i ülkelerde
yaﬂanan y›k›m tablolar› ve sosyalizmin kimsenin inkar edemeyece¤i tarihsel kazan›mlar› önünde daha
kesin bir biçimde ileri sürüyoruz ki; insanl›¤›n dünya çap›ndaki tüm sorunlar›n› çözebilecek, daha
önemlisi, bu sorunlar›n ortaya ç›kmas›n› önleyebilecek tek sistem sosyalizmdir.

Tü rk iy e ha lk la r›!
Emperyalizmin televizyonlar›yla, gazeteleriyle,
politikac›lar›yla ördü¤ü yalan perdesinin arkas›ndaki dünya gerçe¤i budur. Mücadelenin sürdü¤ü bir
dünyada umut yaﬂ›yor demektir. Dünyada ve ülkemizde mücadele sürüyor. Umutlu olun ve umutlar›n›z› gerçekleﬂtirmek için harekete geçin.
Devrimci Hareket, 30 Mart-17 Nisan aras›n›,
D e v r i m ﬁ e h i t l e r i n i A n m a v e P a r t i n i n K u r u lu ﬂ un u
Kutlama Günleri olarak ilan etmiﬂtir. ﬁehitlerimiz,
devrim u¤runda, ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyalizm u¤runda verdi¤imiz ﬂehitlerdir. Geçmiﬂimiz ayn› zamanda gelece¤imizdir. Devrimci Hareket, 40
y›ll›k tarihimiz ve yar›n›m›zd›r. Umudumuzun ad›d›r.
Devrimci Hareket’in bugünkü hedefi emperyalizme ve oligarﬂiye karﬂ› tüm halk güçlerinin iktidar›
olan Devrimci Halk ‹ktidar›’n› kurmakt›r. 40 y›ld›r,
s›n›flar mücadelesini bu hedef do¤rultusunda yönlendirmeye ve geliﬂtirmeye çal›ﬂ›yoruz. Ülkemizin
ba¤›ms›zl›¤›n› kazanmak, halk için demokrasiyi
kurmak ve kapitalist sömürüyü yok edip sosyalizmi
inﬂa etmek için zorlu bir yol var önümüzde. Emperyalizm, devrim yolunda yürüyenleri y›ld›rmak, yolundan döndürmek, döndüremediklerini fiziki olarak
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yok etmek için sürekli sald›r› halindedir.
Emperyalizmi kovup ba¤›ms›zl›¤›n› kazanmay›,
faﬂizmi y›k›p halk için demokrasiyi kurmay›, kapitalizmi yok edip sosyalizmi inﬂa etmeyi amaçlayan bir
güç, dünyan›n tüm sömürücülerinin ve zalimlerinin
hedefi haline gelir. Tüm zehirli oklar, onlar›n üzerine
ya¤d›r›l›r. Devrimci Hareket, 40 y›ld›r böyle bir sald›r› alt›nda halk kurtuluﬂ savaﬂ›m›za önderlik ediyor.

40 Y›ll›k Tarih, Devrimci Hareket’in
Onur u ve Gur ur udur
40 Y ›l, Her A n›n› ‹ nançl a, Kara rl ›l›kl a
ve Kan›m›zla Yazd›¤›m›z Bir Tarihtir
40 Y›ld›r Y›lmayan, Yolundan
Dönmeyen Devrimci Hareket,
Türkiye Devriminin K›lavuzudur
Devrimci Hareket, 40 y›ld›r, ayn› siyasi çizgisinde ›srarla ve sebatla yürümektedir. Dünya ve ülkemiz tarihinde, bu kadar uzun süre böyle bir ›srar ve
istikrar› gösteren siyasi hareketlerin say›s› kuﬂku
yok ki, son derece azd›r.
Parti, 1994 y›l›n›n 30 Mart›nda kurulmuﬂtur. Ancak
Parti tarihi, politik olarak 1970’de baﬂlar. Tarihimizin
öncüsü olarak kabul etti¤imiz Türkiye Halk Kur tuluﬂ
Par tisi, 1970 y›l›n›n Aral›k ay›nda kurulmuﬂtur.
1970’den 2010’a geçen 40 y›lda, Devrimci Hareket, Türkiye s›n›flar mücadelesinin bir çok aﬂamas›nda belirleyici bir rol oynam›ﬂ, bu tarihe büyük kahramanl›klar, istikrarl›, tutarl› bir politik hat, örnek bir önderlik ve zengin bir tarihsel miras kazand›rm›ﬂt›r.
1 9 7 0 - 2 0 1 0 aras› y›llarda dünyada ve ülkemizde
yaﬂananlar hat›rlanacak olursa, bütün bu badireler
alt›nda, ayn› siyasi çizgide, ayn› hedef do¤rultusunda mücadeleyi sürdürebilmiﬂ olman›n önemi daha
aç›k görülür. Özellikle son yirmi y›l, dünya çap›nda
hemen tüm siyasal güçlerin büyük savruluﬂlar yaﬂad›¤› bir dönem olarak geçmiﬂtir tarihe.
40 y›lda, ülkemizde cuntalar gelip geçmiﬂtir. 12
Mart ve 12 Eylül cuntalar›yla, halka ve devrimcilere
karﬂ› büyük bir terör uygulanm›ﬂ, yüz binlerce insan›m›z iﬂkencelerden geçirilip hapishanelere doldurulmuﬂ, yüzlerce devrimci katledilmiﬂtir. Her iki
cunta dönemini izleyen y›llarda, solun belli kesimleri sa¤a savrularak, düzeniçileﬂmiﬂlerdir. Parti-Cephe
çizgisi ise, hem 12 Mart’a, hem 12 Eylül’e karﬂ›, faﬂizmle hiçbir biçimde uzlaﬂmayan, bedeller ödeme
pahas›na hayat›n her alan›nda direnen ve siyasi çizgisinden, hedefinden bir milim bile sapmayand›r.
Bu 40 y›lda, dünyada, 20. yüzy›l›n en büyük alt
üst oluﬂlar›ndan biri yaﬂanm›ﬂ, sosyalizmin henüz
baﬂlang›ç aﬂamas›nda bir çok ülkede karﬂ›-devrim-

ler birbirini izlemiﬂ ve karﬂ›-devrim
rüzgarlar›, dünya solunun büyük bir
bölümünü etkisini alt›na alarak onlar›
sa¤a, emperyalist sisteme savurmuﬂtur. Parti-Cephe çizgisi, iﬂte bu alt üst
oluﬂ karﬂ›s›nda da emperyalizme ve
oligarﬂik diktatörlü¤e karﬂ› savaﬂ›
sürdüren, devrim ve sosyalizm bayra¤›n› dalgaland›rmaya devam edendir.

Mücadelede büyük birikimler elde etmiﬂ, tecrübeler
kazanm›ﬂ yüzlerce yoldaﬂ›m›z›
verdik zafer yolunda. Onlar, o
anlarda direndikleri için, onlar
o günlerde ﬂehit olabildikleri
için, bugün hala var›z, hala
iddiam›z› sürdürüyoruz ve
savaﬂ›yoruz.

Sosyalist sistemin y›k›lmas›yla moral güç kazanan burjuvazi, bu dönemde ulusal ve sosyal kurtuluﬂ hareketlerine karﬂ› ideolojik, politik, askeri her cephede büyük bir sald›r›ya geçti. Bu sald›r›n›n amac›, emperyalizme ve iﬂbirlikçi iktidarlara karﬂ› savaﬂan tüm ilerici, devrimci, vatansever hareketleri tasfiye etmekti. Dünyan›n bir çok ülkesinde, çok
say›da ulusal ve sosyal kurtuluﬂ hareketi, silahl› mücadeleyi terk ederek, devrim ve sosyalizm hedefinden vazgeçerek, ba¤›ms›zl›ktan vazgeçerek, tasfiye
sald›r›s›na teslim oldular. Emperyalistler ve oligarﬂik
diktatörlükler için, esas olan direnen ve savaﬂan güçleri tasfiye etmekti. Tasfiyenin askeri veya siyasal
yoldan olmas›, taliydi. Bu süreçte, öncelik siyasal
tasfiyedeydi. Nitekim, bir çok ulusal, sosyal kurtuluﬂ
hareketi, o kesitte tek bir kurﬂun s›k›lmadan silahl›
mücadeleden vazgeçtiklerini aç›klad›lar, örgütlerinin
simgelerinden orak çekiçleri, isimlerinden komünist,
sosyalist, Marksist-Leninist gibi s›fatlar› ç›kard›lar.
Böyle bir dünya tablosunda, biz farkl› bir tutum
tak›nd›k.
Marksizm-Leninizmi savunmaya devam ettik.
Sosyalizmin tüm kazan›mlar›na sahip ç›kt›k. Silahl›
mücadelenin halklar›n tek kurtuluﬂ yolu oldu¤u gerçe¤ini söylemeye devam ettik. Söylemekle yetinmedik, emperyalizme karﬂ› savaﬂ› yükselttik.

Her ﬂehi dim i z y ürüy üﬂüm üz ün ön ünd e
b i r b a y r a k , b i z i k av g a ya ç a ¤ › r an b i r
ha yk› r›ﬂt› r
‹deolojide, politikada Marksist-Leninist çizgide ›srar
etmek, dün de bugün de büyük bedeller ödemeyi göze almadan mümkün de¤ildi. 40 y›l boyunca devrim
ve sosyalizmde ›srar›m›z›n bedeli de olacakt› elbette.
Devrimci hareketimiz bu süre içinde 588 ﬂehit vermiﬂtir. Onlar büyük bir ço¤unlu¤u itibar›yla en önde
olanlar›m›zd›r. En birikimli kadrolar›m›z, en militan savaﬂç›lar›m›zd›r. Bizi mücadele arenas›ndan silmek,
bunu yapamad›klar› noktada, silahl› mücadele çizgisinden vazgeçirmek için hareketimize karﬂ› say›s›z infaz ve katliam gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Üslerimizde, hapishanelerde, sokak ortalar›nda, da¤larda, iﬂkencehanelerde katledildik. 12 Temmuz 1991’de, 16-17 Nisan
1992’de oldu¤u gibi, onar onar öldürüldük. Onlarca
yoldaﬂ›m›z faﬂizmin en aﬂa¤›l›k yöntemleriyle kaybedildi. Kuﬂat›lan üslerimizde direnerek öldük. Teslim olma dayatmalar›na karﬂ› hücrelerde öldük. Parti-Cep-

heli kad›n ve erkek, genç ve yaﬂl›,
kadro ve taraftar yoldaﬂlar›m›z, ölüm
oruçlar›nda insan›n ve direnmenin s›n›rs›zl›¤›n› ve devrimci iradenin gücünü gösterdiler tüm dünyaya.
Mücadelede büyük birikimler elde etmiﬂ, tecrübeler kazanm›ﬂ yüzlerce yoldaﬂ›m›z› verdik zafer yolunda. Onlar, o anlarda direndikleri için,
onlar o günlerde ﬂehit olabildikleri
için, bugün hala var›z, hala iddiam›z› sürdürüyoruz ve savaﬂ›yoruz.

Bask› varsa, direniﬂ de vard›r.
Yalan varsa gerçek de vard›r. Parti-Cephe kadrolar› ve
taraftarlar›n›n her koﬂulda görevi direniﬂi örgütlemek,
gerçe¤i ve devrimi savunmak olmuﬂtur. Net bir ideoloji, savaﬂ ve mücadele ilkelerinde de netlik demektir. Bu nedenle, kadrolar›m›z ve taraftarlar›m›z, hiçbir
bask› karﬂ›s›nda, zulmün hiçbir biçimi karﬂ›s›nda ﬂaﬂ›r›p kalmad›, ‘bekle-gör’ politikalar› izlemedi, emir-talimat beklemedi. S›n›flar mücadelesinin devrimcilere
yükledi¤i görevleri, bedeli ölüm de olsa, tereddütsüz
omuzlad›lar.
Burjuvazi, sanki ﬂiddeti yaratan kendisi de¤ilmiﬂ,
öldüren kendileri de¤ilmiﬂ gibi, ço¤u kez küçük burjuvazinin a¤z›ndan “ ﬂ i d d e t i n , ö l ü m l e r i n o l m a d › ¤ ›
bir mücadele çizgisi” izlememizi öneriyor. ﬁiddeti
ve ölümleri yaratan da tercih eden de biz de¤iliz. Bu,
nesnel bir zorunluluktur. Burjuvaziden iktidar› alman›n, emperyalizmi ülkemizden kovman›n ﬂiddetsiz,
ölümsüz bir yolu yoktur. Böyle bir yöntemi kimse
keﬂfedebilmiﬂ de¤ildir ve keﬂfedilmesi de ihtimal
dahilinde de¤ildir. Kim ki bugün, faﬂizm koﬂullar›nda ﬂehitler vermeksizin, tek bir tutsak dahi vermeksizin sosyalist oldu¤unu söylüyorsa, devrimi hedefledi¤ini söylüyorsa, sosyalizm için savaﬂt›¤›n› söylüyorsa, do¤ru söylemiyordur. ﬁehitler, tutsaklar verilmiyorsa, o mücadele, emperyalizmin ve oligarﬂilerin icazeti alt›nda, yasall›¤a s›¤›n›larak sürdürülen
bir mücadeledir ve o çizgideki bir mücadeleden belki k›smi baz› reformlar elde edilebilir ama asla DEVR‹ME ulaﬂ›lamaz!
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Sav aﬂ madan, ﬂe hitle r ve ri lme den
d evr i m ve so sy a l i z m sa v un ul a m a z ;
ik t id ar mü c ad el es i v er il em ez
Biz devrimciyiz. Devrimi hedefliyoruz.
Devrim mücadelesi özünde bir iktidar mücadelesidir ve Devrimci Hareket, tekelci burjuvazinin, toprak a¤alar›n›n, tefeci tüccarlar›n iktidar›n› y›k›p Dev rimci Halk ‹ktidar›’n› kurma mücadelesi veriyor.
Ezen ve ezilen s›n›flar aras›ndaki iktidar mücadelesi, tarih boyunca hep kanl› olmuﬂtur, ﬂiddeti ve zo ru içermiﬂtir ve yine öyle olmaktad›r. Burjuvazi savaﬂmadan iktidar›n› teslim etmeyece¤i için, ezilenler, savaﬂmadan iktidar› alamazlar.
Böyle oldu¤u içindir ki; emper yalizmin devrimci
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harekete yönelik kuﬂatma ve sald›r›s› sürüyor.
Devrimci hareket Amerika’da, Avrupa Birli¤i ülkelerinde “terör listelerine” konulup faaliyetleri engelleniyor, yasaklan›yor. Üyelerimiz, taraftarlar›m›z ve
hatta örgütümüzle do¤rudan ba¤› olmayan devrimci insanlar, tutuklan›yor, yarg›lan›yor.
Oligarﬂinin terörü sürüyor. ‹nsanlar hiçbir kan›ts›z, belgesiz, komplolarla DHKP-C üyesi, taraftar›
olmaktan tutuklan›p y›llarca hapis yat›r›l›yor. ‹ktidarla yarg› aras›ndaki “iç çat›ﬂma”, hareketimize
karﬂ› politika ve kararlar›nda tam bir ittifaka dönüﬂmektedir. ‹ﬂkence biçim de¤iﬂtirmiﬂ olarak sürmektedir. Devrimci demokratik kurumlara yönelik bask›nlar, özellikle devrimci hareketi hedefleyen linç
sald›r›lar›, mücadelemize ve örgütlenmemize yönelik polis sald›r›lar› sürmektedir.
Oligarﬂinin psikolojik savaﬂ› sürüyor. Parti ve
Cephe, ﬂu veya bu ﬂekilde Ergenekoncular’la, kontrgerillac›larla iliﬂkilendirilmeye çal›ﬂ›l›yor. Bu karalamalar›n alçakça oldu¤unu belirtmeye gerek yok.
Oligarﬂinin psikolojik savaﬂ›n›n her biçimi böyledir.
Gerçek ﬂudur ki, onlarca y›ld›r tüm karalama çal›ﬂmalar›na karﬂ›n, örgütümüze kara çalamam›ﬂlar,
pisliklerini bulaﬂt›ramam›ﬂlard›r.
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Bütün bunlar›n hiçbiri bizim için yeni de¤ildir.
Parti-Cephemiz 40 y›ld›r bunlar›n hedefidir. Dönemsel olarak sald›r›lar›n biçimi, boyutlar› de¤iﬂse de temelde bu olgu hiç de¤iﬂmemiﬂtir.
Devrim mücadelesinin zorlu¤u, iktidar iddias›n›
bu sald›r›lar alt›nda sürdürebilmek, bu kuﬂatma alt›nda kitleleri örgütleyebilmek, kan ve ateﬂ içinde
sosyalizmi savunabilmektedir.
Devrimci Hareket, 40 y›ll›k tarihinin her aﬂamas›nda, her ad›m›nda bunu baﬂarabilmiﬂtir.

K›z › ld er e y o l u , u m u t s u z l a r i ç i n u m u t ,
çaresizler için çare, zafer için tek
alter n a t i f t i r
Yoldaﬂlar! Umutsuzlara umudu,
çaresizlere çareyi götür mek bizim
s o r u m lu lu ¤ u m u zd u r
Ya¤ma, talan, sömürü, zulüm ülkesinde insanlar›m›z›n önemli bir bölümü, düzen partilerinde çözüm ar›yorlar. Hemen herkes, düzen partilerinin riyakarl›¤›n›n,
dalaverecili¤inin, hepsinin önce kendi yandaﬂlar›na
köﬂeyi döndürme peﬂinde oldu¤unun, hepsinin emperyalizme teslim oldu¤unun fark›ndad›r. Ancak çaresizlik, alternatifsizlik duygusu, halk›n önemli bir bölümünü yine de düzen partilerinin yan›na itiyor.
Bu koﬂullar alt›nda bir düzen partisi ç›k›yor ortaya. Oylar›n yüzde otuzunu, k›rk›n›, ellisini al›yor. ‹lerici sol kesimlerde, ayd›nlarda umutsuzluk yayg›nlaﬂ›yor, halka güven sars›l›yor.
Bu durum böyle sürüp gitmemelidir.
Devrimcilerin görevi, emeklerini, enerjilerini, fe-
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dakarl›klar›n›, cüretlerini, disiplinlerini iki kat üç kat
ve daha fazla art›rarak çaresizlere çareyi, umutsuzlara umudu götürmektir.
Yoldaﬂlar›yla birlikte sürdürdü¤ü yo¤un ideolojik
mücadele sonucunda Türkiye devriminin yolunu
ayd›nlatan, THKP-C’nin devrim stratejisini ﬂekillendiren önderimiz Mahir Çayan, K›z›ldere’de bir manifesto yazarak ﬂehit düﬂerken, genç Cepheliler k›sa
sürede mücadele bayra¤›n› devralarak, Dursun Karataﬂ’›n önderli¤inde THKP-C çizgisini sürdürdüler.
TH KP-C ’den Dev ri mci So l’a, Dev rimc i S ol ’dan
DHKP-C’ye, Mahir’den Day›’ya devam eden yürüyüﬂ, Türkiye devriminin K›z›ldere yolundaki kesintisiz yürüyüﬂüdür.
K›z›ldere, bu yürüyüﬂün baﬂlang›c›ndaki dönüm
noktalar›ndan biridir. Türkiye devriminin yolunun ayd›nlat›lmas›, 1970’e gelindi¤inde tamamlanm›ﬂt›r. K›z›ldere, bu ayd›nl›¤›n devrime kadar yanmaya devam
edecek bir meﬂaleye dönüﬂmesidir. K›z›ldere’nin ›ﬂ›¤›nda devrime kadar uzanan bir güzergah çizilmiﬂtir.
Bu, devrimin güzergah›d›r. Yol göstericimiz, K›z›ldere’de yak›lan meﬂaledir. Türkiye halk kurtuluﬂ savaﬂ›n› zafere ulaﬂt›rmak için K›z›ldere yolunday›z.

Halk›m›z, Yoldaﬂlar!
40 y›ll›k onurlu bir tarihin sahibiyiz. Ezilenlerin
kurtuluﬂu gibi soylu bir görevi omuzlad›k.
40 y›l uzun bir süredir; fakat halklar›n ezenlere
karﬂ› bin y›ll›k büyük kavgas›nda, k›sa bir zaman dilimidir. Dünya halklar›n›n tarihine, devrimler tarihine bakt›¤›m›zda görüyoruz ki, kurtuluﬂun de¤iﬂmez
bir reçetesi ve takvimi yoktur. Ama aslolan, kurtuluﬂa kadar savaﬂma ›srar›n› taﬂ›makt›r. Tarihimiz,
ideolojide, politikada, halk› ve vatan› savunmakta,
pürüzsüz bir tarihtir. Devrimi, sosyalizmi, halk›, vatan› savunmakta tereddüte düﬂtü¤ümüz, bulan›kl›klar yaﬂad›¤›m›z tek bir an› yoktur. Devrim yolunda
yürümeye devam ediyoruz. Devrimler öyle süreçlerdir ki, bazen on y›llara yay›lan geliﬂmeler, bir baﬂka
zaman aylar içinde gerçekleﬂir. ‹ﬂte o anlar, “gün gelir devran döner!” dedi¤imiz zamanlard›r. ‹ﬂte o zamanlar, devrim zamanlar›d›r.
Emin olun; dünyay› bir kez de Türkiye’den sarsaca¤›z.
Emin olun; halk›n devrimci iktidar›n› kuraca¤›z
bu ülkede.
Emin olun; zafer bayraklar› dalgalanacak ülkemizin meydanlar›nda!
Emin olman›n en kesin yolu, iﬂçilerin, köylülerin
Marksist-Leninist Par tisi’nin önderli¤inde, Türkiye
halklar›n›n anti-emper yalist anti-oligarﬂik cephesi
saflar›nda savaﬂmakt›r.

Zafer bizim olacak!
K›z›ldere zaferin yoludur! Zaferin
yolu, devrimci hareketin yoludur!

KIZILDERE’DEN
BUGÜNE
YÜRÜYORUZ
DEVR‹ME...
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“Amerika Defol Bu Vatan Bizim” diye hayk›rd› Halk Cepheliler
aylard›r Anadolu’nun dört bir yan›nda... Vatanseverlerin sözcüsü
olarak 28 Mart’ta Ankara’ya gidilece¤i ve toplanan 200 bini aﬂk›n imzan›n meclise götürülece¤i duyurulmuﬂtu günler öncesinden.
38 y›l sonra 30 Mart gününde
K›z›ldere’de olunacak “Yaﬂas›n
Tam Ba¤›ms›z Türkiye” diye hayk›racakt› “Yolumuz Çayanlar›n Yoludur” diyen vatanseverler...
Ankara’ya, Mahir Çayan’a oradan da K›z›ldere’ye do¤ru yol al›nacakt›. Yolculuk 28 Mart’ta Gazi’deki Day›’n›n Mezar›’ndan baﬂlad›.
“Mahirden Day›ya Sürüyor Bu
Kavga” sloganlar› atarak geliyorlard› Halk Cepheliler, Day›n›n baﬂucuna, umudun coﬂkusuyla... Mahir’in
yolunda Day›’n›n k›lavuzlu¤unda
devrimi yapacak olan umudun insanlar› geliyordu birer birer, onar
onar...

Saat 12.00'de "K›z›ldere, Sönmeyen Meﬂalemiz Mahir Day›,
Ölümsüz Önderlerimiz Devrim,
De¤iﬂmeyen Hedefimiz" pankart›
açarak baﬂland› anmaya. “Amerika
Defol Bu Vatan Bizim” önlükleri ve
DEV-GENÇ amblemli sar› ﬂapkalar
giyildi. Yumruklar havada söz verildi bir kez daha “gösterdi¤iniz yol da yolumuza devam edip devrimi
yapaca¤› z” diye.
Yap›lan sayg› duruﬂunun ard›ndan söz alan TAYAD’l› Ahmet Kulaks›z "K›z›ldere yok ediliﬂin de¤il
diriliﬂin destan›d›r” diye konuﬂtu.
Day›n›n mezar›ndan Mahir’in
mezar›na götürmek için toprak alan
Halk Cepheliler 4 otobüsle Ankara'ya do¤ru hareket ettiler.

“K›z›ldere’ye Gidiyoruz,
Mayam›z Ordad›r Çünkü"
Kocaeli'ye var›ld›¤›nda. Kocaeli’den kat›lacaklar sabahtan heyecanla bekliyorlard›. Merkez Banka-

s› önü yürüyüﬂ yolunda pankartlar
arkas›nda kortej oluﬂturuldu.
K›z›ldere'de ﬂehit düﬂen ON'lar›n resimlerinin alt›nda "Unutmayaca¤›z" yaz›l› dövizleri ve "Mahir
Hüseyin Ulaﬂ Kurtuluﬂa Kadar Savaﬂ" dövizleri taﬂ›yarak ‹nsan Haklar› Park›'na yürüdü 220 kiﬂi. Tayfun Taﬂ taraf›ndan yap›lan bas›n
aç›klamas›nda "K›z›ldere'ye gidece¤iz Ankara'dan sonra. Mayam›z
oradand›r çünkü, hiçbir koﬂulda teslim al›namam›z›n, devrim yolundaki kesintisiz yürüyüﬂümüzün en büyük ve en anlaml› ad›m› orada at›ld›. 39 y›ld›r bunu bir an olsun unutmad›k” denildi.
Yürüyüﬂ kolu akﬂam saatlerinde
B u r s a'dayd›. Meﬂalelerle, k›z›lbayraklarla, dövizler ve sloganlarla
Bursa halk›na ba¤›ms›z, demokratik
ve sosyalist bir ülke kurmak için
Halk Cephesi saflar›na ça¤r›lar yap›ld›. Yap›lan aç›klaman›n ard›ndan
yeni kat›l›mlarla Ankara'ya yola devam edildi.
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Mahirler’e: And›n›z And›m›z,
Devrim Düﬂünüz Boyun
Borcumuzdur
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29 Mart günü sabah saatlerinden
itibaren, ‹stanbul ve Anadolu’dan
gelen Halk Cepheliler Abdi ‹pekçi
Park›'nda toplanmaya baﬂlad›.
“‹ncirlik Üssü Kapat›ls›n” talepli imzalar›n meclise verilmesinin
ard›ndan 13.30’da otobüslerle Karﬂ›yaka’da bulunan Mahir Çayan’›n
mezar›na gidildi. En önde iki sancakl› genç ve Mahir ambleminin oldu¤u “Yolumuz Çayanlar›n Yoludur” pankart› arkas›nda kortej oluﬂturan Halk Cephesi üyeleri coﬂkulu
sloganlarla önderlerini selamlad›lar.
Mezar baﬂ›nda yap›lan aç›klamada “Bugün bir kez daha Mahir’e,
Day›ya ve ﬂehitlerimize sözümüz
olsun. Ö¤rettiklerinizi bilinçlerimizde her daim yaﬂataca¤›z. Gösterdi¤iniz hedefe ulaﬂmak için var›m›z›
yo¤umuzu ortaya koyacak, o hedefe
ulaﬂmak için ölüm dahil her bedeli
namus bilip ödeyece¤iz! And›n›z
miras›m›z, devrim düﬂünüz, sizlere
mutlaka ödeyece¤imiz boyun borcumuzdur” sözlerine yer verildi.
Halk Cephesi ad›na söz alan Ahmet Kulaks›z’›n yapt›¤› konuﬂmada
“Emperyalizme asla boyun e¤meyece¤iz. Faﬂizme asla boyun e¤meyece¤iz. Bizler ne kadar kitleselleﬂirsek Mahirler’e o kadar lay›k oluruz” sözleri alk›ﬂlarla karﬂ›land›.
Day›n›n mezar›ndan getirilen
toprak Mahir’in topra¤›na kar›ﬂt›r›ld›. ﬁehit analar› ise Eyüp Baﬂ ve di¤er ﬂehitlerimizin mezar›ndan getirdikleri topra¤› da Mahir Çayan’›n
topra¤›na katt›. Ve Mahir’in mezar›ndan toprak al›p karanfiller b›rakan 320 kiﬂi hep bir a¤›zdan “Hakl›y›z Kazanaca¤›z” marﬂ›n› söyledi.
Tam bir izdiham vard› mezar baﬂ›nda. Mezar taﬂ›n› öpmeye çal›ﬂanlar,
resim çektirmek isteyenler, toprak
almak için u¤raﬂanlar... Mutlu bir
hareketlilik, güzel bir telaﬂ göze
çarp›yordu.
Yine kortejler halinde Ulaﬂ Bardakç›’n›n, Deniz Gezmiﬂ, Hüseyin

200 B‹N‹ AﬁKIN ‹MZA
MECL‹SE VER‹LD‹
6 ayd›r “Amerika Defol Bu Vatan
Bizim” diyen Halk Cepheliler, “‹ncirlik Üssü Kapat›ls›n” talebiyle baﬂlatt›klar› imza kampanyas›nda toplad›klar› 200 bini aﬂk›n imzay› Meclise
götürmek için 29 Mart’ta sabah saat
06.00’dan itibaren Ankara Abdi ‹pekçi Park›’nda biraraya geldiler.
Saat 11.00’de yap›lan aç›klamada
“Biz Amerika Defol deme cüretini
Mahirler’den ald›k, bu cüretle sesimizi daha gür hayk›rmaya çal›ﬂt›k”
diyen Halk Cepheliler ad›na bir heyet
imzalar› meclise götürmek istedi, heyete polis engel olmaya çal›ﬂt›. Önlüklü ve ﬂapkal› gidemezsiniz, toplu
gösteriye giriyor, propaganda yap›yorsunuz bu ﬂekilde buna izin vermeyiz diyen Ankara’n›n AKP polisi ile
Halk Cephesi üyeleri uzun süre tart›ﬂt›. Tart›ﬂma sonunda 12 kiﬂiden oluﬂan önlüklü ve ﬂapkal› Halk Cephesi
heyeti imzalar› Meclise götürdüler.
‹nan, Yusuf Aslan’›n mezarlar› da
ziyaret edilerek anma yap›ld›.

“Sana Geliyoruz K›z›ldere,
En K›z›l Rengimizle...”
Mahir’in baﬂucundan uzan›yoruz Tokat’a do¤ru… Sana geliyoruz
K›z›ldere, kan›m›z›n oluk oluk akt›¤› ve Anadolu topra¤›na kar›ﬂt›¤›
yere en k›z›l rengimizle geliyoruz…
Otobüsler s›ralan›yor ard› s›ra… 9
otobüs yollarday›z… Otobüstekilerle sohbet ediyoruz. Heyecanl›y›m,
çok mutluyum, inanam›yorum,
onurluyum diyor her bir yürek…
Ses tonu ayr›, memleketi ayr›, yüzü
ayr›, teni ayr› ama sözcükleri ayn›.
Ayn› yürekten ç›km›ﬂ gibi.
30 Mart sabah› 06.30’da var›yoruz Niksar’›n giriﬂine. Buyarlar
Dinlenme Tesisleri’nde duruyoruz.
Niksar’›n o temiz havas› vuruyor
yüzümüze, ci¤erlerimize çekiyoruz… 5-6 köy evi ile karﬂ›laﬂ›yoruz.
Fatma K›z›laslan teyzeyle tan›ﬂ›yoruz. Tesisin hemen solunda olan iki
üç evden birisi. Gülerek karﬂ›l›yor
bizi, kendimizi tan›t›yoruz, nereye

300 kiﬂi, heyeti, sloganlar atarak, halay çekerek bekledi.
Görüﬂmeden dönen heyet ad›na
Nurﬂen Ekin Canpolat “Bugün halk
günü olmas›na ra¤men kendimize
muhatap bulamad›k. CHP’li milletvekillerinden randevu istedik. Görüﬂtü¤ümüz milletvekilleri 200 bin imza
toplad›¤›m›z duyduklar›nda çok ﬂaﬂ›rd›lar. Vurgulayarak 200 bin imza
m› diyerek ﬂaﬂk›nl›klar›n› dile getirdiler. Ama biz muhatap bulamad›k.
Halk gününde sorunlar›n› anlatan
halka kulak verecek hiç kimse yoktu
orda” diye bilgi verdi.
gitti¤imizi anlat›yoruz. Susuyor
topra¤›na bak›yor. Önce bir ﬂey
duymad›m bilmiyorum diyor. Çekiniyor anlatmaya. Sonra do¤all›¤›nda baﬂl›yor o güne dair sohbetler.
“‹lk duydu¤ umda d aha yen i gelin di m . 3 8 y › l d › r g e l i n o l m u ﬂ u m, o l a y
olal› da bir o kadar y›l oldu. Ataköy’de n ko mﬂum geldi, tarla dan
ge liy o rd u ü z g ün d ü . N e r e y e g id i yorsun de di m. K arde ﬂi mgil i n ora lar› hep yanm›ﬂ viran olmuﬂ dedi.
Ne olmuﬂ dedim. Öyle öyle dedi.
Mahir Ça ya n gelmiﬂ köyümüze,
devrimciler gelmiﬂ, jandarmayla
ç a t › ﬂ › y o r l a r m › ﬂ K ›z › l d e r e ’ d e . H e y e canlan›yorum. Duygulan›yorum.
Ca n›m ya n›yor a ma bir ﬂ ey ya pa m›yorum” diyor. Sonra nemlenen
gözlerini önlemek istercesine gülümseyerek bize bak›yor. “Yolunuz
Aç›k Olsun” diyor. Ayran, çay ikram etmek istiyor. Fatma teyzenin
evi 4 katl› bir bina. ‹ki kat›n üstüne
iki kat daha ç›kmaya çal›ﬂ›yorlar,
kaba inﬂaat halinde. Eve gelin gelecek deyip gülüyor. Evi boyas›z. Melihcan torunu geliyor, daha çok küçük bize bak›yor utana utana. Fatma

teyzenin evinin yan›nda tu¤la bir ev
var. Komﬂusu Yücel Bak›r’›n evi. O
da geliyor yan›m›za. Onunla da sohbet ediyoruz. Sonra eﬂi de kat›l›yor
sohbete. Hiç yabanc›l›k çekmiyoruz. Çay, ayran ikram etmek istiyorlar. Hemen haz›rlar›z diyorlar ama
vaktimiz yok. Tesise arkadaﬂlar›n
yan›na gidiyoruz. Tokat da¤lar›nda
ﬂehit düﬂen gerilla Sabahattin Yavuz’un da bir dönem orda olduklar›n›, hayvan otlatt›¤›n› anlat›yorlar
bize. Biz tesisteyken Fatma teyze,
Yücel abi aileleriyle, gelinleriyle
birlikte geliyorlar. ‘Sizi merak ettik,
gittiniz mi diye’... Halk Cepheliler
sar›yor etraflar›n›. Koyu bir sohbet
baﬂl›yor. Yaklaﬂ›k bir saat durup bizimle sohbet ediyorlar. K›z›ldere’ye
do¤ru hareket etmek için otobüslere
biniliyor. Herkes çok h›zl› hareket
ediyor. Otobüslerden alk›ﬂ sesleri,
ﬂen ﬂakrak dost gülüﬂleri.... Yorum’un K›z›ldere türküsü söyleniyor “Sanma Faﬂist Olandan Bir Gün
Hesap Sorulmaz” en vurgulu, en öfkeli, en umutlu söylenen dize oluyor... ve “K›z›ldere K›z›ldere 10 Yerimde Yara Bere, Mahir Çayan’›
Vurmuﬂlar Haber Ver Gitti¤in Yere”
türküleri söyleniyor. ‹kili oturulan
koltuklara oturanlar çok heyecanl›y›m diyorlar birbirlerine.
Otobüsler tek tek diziliyor direniﬂle örülen yola... Yolda tu¤lal› evler, otlayan kuzular... Yeﬂilin, kahverenginin, sar›n›n o güzel uyumu...
Genelde evler çok seyrek... En
çok üç katl› evler var... Anadolu,

tüm güzelli¤ini cömertçe sunuyor.
Ya¤mur ya¤maya baﬂl›yor, otobüstekiler “Mahirlerin bereketi bu” diyorlar. Korulu’ya dönüyoruz. Kuruyan bir dere yol boyu uzan›yor.
Köy evlerinin aras›ndan yol al›yoruz. 2 yaﬂl› amca merakla bak›yorlar otobüslere. Sonra anlam›ﬂ olacaklar ki el sallamaya baﬂl›yorlar tebessümle. Bir evden zafer iﬂareti
yap›l›yor. Otobüstekiler alk›ﬂlarla
selaml›yorlar zafer iﬂaretini. Bizimkiler diyoruz iﬂte bizim halk›m›z... 5
otobüs geçti 6. otobüs dönerken yola bat›yor ç›kam›yor. Son 4 otobüs

yolda kalm›ﬂ
oluyor. Halk
Cepheliler
var güçleriyle bir
kaç defa
itiyorlar
otobüsü,
olacak gibi de¤il.
Köylüler
insanlar
yard›ma

Kocaeli

geliyor. ‹ki traktör, iki kürekçi, zincir getiren geliyor. Hoﬂgeldiniz köyümüze diyorlar. Hal hat›r soruyorO eve mi gidiyorsunuz ? ” dilar. “O
yor içlerinden biri. “Evet, Mahir
Çayan’a gidiyoruz” diye cevap veriyor bir Halk Cepheli. Tokalaﬂ›p
yar›m saat sonra yola düﬂüyoruz yeniden. Bu kez Kürdistan’dan gelen
otobüsteyiz. Kars, Ad›yaman, Malatya, Dersim, Elaz›¤, Yozgat, Ad›yaman... Gençler a¤›rl›kta, genç soluklar... Gözleri c›v›l c›v›l...

K›z›ldere’deyiz...
K›z›ldere giriﬂinde jandarma
GBT kontrolü için durduruyor.
GBT’den sonra hareket ediyoruz, 5
dakikal›k yoldan sonra otobüsler
duruyor herkes iniyor. Tatl› bir ﬂaﬂk›nl›k yaﬂ›yor herkes. ‹zin vermezler giriﬂimize, gerekirse haftalarca
kal›r›z, girmeden dönmeyiz diyenler vard›, K›z›ldere’ye var›nca önce
onun ﬂaﬂk›nl›¤›n› yaﬂ›yorlar. “Buras› K›z›ldere mi?”, “Vard›k m›?” diyenlerin neﬂeli heyecanl› sesleri.
Geniﬂ boﬂ bir alan. Yolun sa¤›nda
tepeler....
Köyün giriﬂinde h›zla kortej
oluﬂturulmaya baﬂland›. En baﬂta
iki sancakl› genç, arkas›nda s›ras›yla “Yolumuz Çayanlar›n Yoludur”
ve di¤er pankartlar diziliyor. Bütün
kortejin her iki yan›nda k›z›l bayraklar dalgaland›, ortalarda üste
“Özgür Vatan ‹çin Öldüler” alt›na
“Unutmayaca¤›z” yazan ve ON’lar›n resimlerinin oldu¤u döviz ile
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“Mahir Hüseyin Ulaﬂ Kurtuluﬂa
Kadar Savaﬂ” yaz›l› dövizler.
Tarihi an›n yaz›ld›¤› o kerpiç eve
do¤ru yürüyüﬂ baﬂlad›. K›z›ldere’nin sokaklar›nda do¤ru dürüst
kimsecikler yok. Adeta ›ss›z, terkedilmiﬂ bir köy havas›nda. Çok az insan görüyoruz. Evlerin perdeleri çekili, bir k›sm› perdesini aralay›p bak›yor. Seyrek olan evler bir yerden
sonra s›klaﬂ›yor. 44 yaﬂ›nda çiftçi
bir amca soluk solu¤a geliyor, gülümseyerek bak›yor korteje. Yandaki köyden motosikletle gelmiﬂ. Yollar jandarma dolu diyor. Jandarma
iki gündür evleri dolaﬂ›yor “teröristler geliyor olaylar ç›kacak, çat›ﬂma
ç›kacak, d›ﬂar› ç›kmay›n size zarar
gelmesin” demiﬂler. Jandarma bir
hafta köylüleri korkutmak için
çal›ﬂm›ﬂ, tehditler savurmuﬂ, baﬂka
köylerden takviyeler gelmiﬂ. Köylüler kendi aralar›nda konuﬂurken
güneﬂ yan›¤› tenli amca köylülerden
devrimcilerin gelece¤ini duyuyor.
Heyecanlan›yor ve bu yürüyüﬂe kat›lmaya karar veriyor. Yetiﬂemiyece¤im diye korkmuﬂtum diyor. Röportaj yapmak istiyoruz yanaﬂm›yor. ‹smini vermek istemiyor. Niye
kat›lmak istediniz yürüyüﬂe diye
M a h i r Çayan için. Onu
sorduk, “M
çok seviyorum. Ben onu her 30
Mart’ta an›yorum” diyor. Daha önce bu köyde hiç anma yap›ld› m›
Mahirler için diye soruyoruz. “Yok ,
sizin gibi böylesi görkemli hiç görmedim. Bir televizyonlarda gördüydüm” dedi. Heyecanl› heyecanl› gülüyor.

“Mahir Çayan’› Öldürdüler
Bugün”
Yürüdükçe ilgiyle izliyoruz çevremizi, çevremizdekiler de bizi tabi... Traktöründe o¤luyla oturan gri
ﬂapkal› bir amcaya soruyoruz. Bu
yürüyüﬂün neden yap›ld›¤›n› biliyor
musunuz? “Mahir Çayan’› öldürdüler bugün. Bugün ﬂehit düﬂmüﬂtü
onun için” diye cevapl›yor.
K›z›ldere Köyü bu kez Gündo¤du ve Dev-Genç marﬂlar›yla ç›nl›yor. Önde giden jandarma ne yapaca¤›n› bilmiyor, çaresiz bak›yor, bu
görüntüyü içine sindiremedi¤i as›lan yüzlerinden belli oluyor komutanlar›n, ne yapacak bir ﬂey yok...
Tu¤ladan yap›lm›ﬂ boyas›z evler
ço¤unlukta. Halk Cepheliler evleri
tek tek dolaﬂ›p bildiriler da¤›t›p anmaya ça¤r›lar yap›yorlar yürüyüﬂ
sürerken. Bir evin önünde toplanm›ﬂ ço¤u kad›n köylüler alk›ﬂl›yor,
el sall›yorlar kortejimize. Ast›m
hastas›, solunum cihaz›na ba¤l›, yüzü maskeli 70-75 yaﬂlar›nda bir amca penceresine tutunarak bak›yor.
Zafer iﬂaretleri yap›yor el sall›yor
bize. Tek eli pencerenin kolunu b›rakmamacas›na sar›lm›ﬂ, di¤er eliyle el sallamaya çal›ﬂ›yor. Elini öpüp
bir daha sall›yor. Bizim insanlar›m›z diyoruz. Amcay› görenler daha
gür hayk›r›yorlar sloganlar› “K›z›ldereden Bugüne Yürüyoruz Devrime” Bir amca ona uzat›lan bildiriyi
al›yor, bak›yor sonra “Hoﬂgeldiniz
ho ﬂg eld iniz, Am a ço k g e ç g e ld in i z,

Gazi M ezarl›¤›

n e r d e k a l d › n › z” diyor mutlu bir
sesle. Elindeki bildiriyi s›ms›k› tutuyor kortejin arkas›ndan yürüyüp
korteji takip ediyor.
Kerpiç eve yaklaﬂ›rken “Mahir
Hüseyin Ulaﬂ Kurtuluﬂa Kadar Savaﬂ, K›z›ldere Yolu Zaferin Yoludur” sloganlar›n›n yank›s› duyuluyor. Mahir de bizimle slogan at›yor,
diyerek yank›y› güzel anlamland›r›yor gençlerden birisi.
Yeﬂilliklerin içinde bir k›z›lbayrak denizi ak›yor Mahirlere do¤ru...
Dev-Genç marﬂ›yla devrimin yolunun yaz›ld›¤› o eve giriyoruz. S a a t
14. 30. .. ‹ﬂ te o an. .. ON’lar›n evi.. .
Devrim devrim at›yordu tarihin
kalbi 30 Mart 1972’de.... “Biz Buraya Dönmeye De¤il Ölmeye Geldik” sesi yank›lan›yor her bir yandan. “Mahir Hüseyin Ulaﬂ Kurtulaﬂa Kadar Savaﬂ” diye hayk›r›yor
Halk Cepheliler...
Evin önü miting alan› gibi... Hemen evin ön ve arka cephesine iki
k›z›l bayrak dikiliyor. “Yolumuz
Çayanlar›n Yoludur” yaz›l› Mahir’in meﬂaleli silüeti... Evin çat›s›n›n üstüne “Biz Buraya Dönmeye
De¤il Ölmeye Geldik” yaz›l› pankart as›l›yor. Evin etraf›na komﬂular
toplanmaya baﬂl›yor. Ço¤u biraz
uzaktan izliyorlar hayranl›kla. Onlar› as›l etkileyen orda bulunanlar›n
gerçekten o tarihi an› hissetmeleri,
yaﬂamalar›yd›. “Buraya hiç böylesine gelinmemiﬂti” diyor köylüler. 510 ya da 10’ar 20’ﬂer gruplar gelip
resim çektiriyor, jandarman›n ruhu
bile duymuyor, öyle gidiyorlar.

Karﬂ›yaka Mezarl›¤›

Böyle bir tören daha önce hiç olmad› burda diyorlar bize.
Birisi siz Mahir’in arkadaﬂlar›s›n›z de¤il mi diyor, biz de evet. O bizim önderimiz diyoruz. Belli oluyor
kimse öyle gelmedi diye cevap veriyor. Çok güzel görünüyor canl›,
mutlu... Mahir Çayan Halk Cephesi’nden mi diye soruyor baﬂka bir
köylü. Hiç tereddütsüz, o bizden biri... O bizim önderimiz... diye cevap
veriyor bir Halk Cepheli. “Ona yak›ﬂ›yorsunuz yavrum” diye cevap
veriyor.
Kipriye Durmuﬂ teyze anma yap›l›rken evin önünde durup gözyaﬂlar›yla izliyor olan biteni. Yan›na
yaklaﬂ›yorum. Tan›ﬂ›yoruz. Duygular›n› soruyoruz “Çok mutluyum.
‹yi ki ölmeden sizi gördüm. Hoﬂgeldiniz köyümüze. Hoﬂgeldiniz hepiniz. Bakmay›n köyümüz de sizi seviyor. Bir tek MHP’liler sevmez
belki sizi. Ama di¤er hepsi seviyor
ama korkuyorlar candarmadan, çok
bask› yap›yorlar bize. Ben sizi yolda gördüm çok duyguland›m. A¤layarak size eﬂlik ettim. Hep sizinle
yürüdüm. Onlar› nas›l götürdüklerini gördüm, üst üste y›¤d›lar yavrum. Hayvanca davrand›lar. ‹çim
yand› da bir ﬂey diyemedik yavrum.
B i r o gün böyle a¤lad›m, hüznüm d e n , za v a ll › ¤ ›m d an . B ir de ﬂimdi
böyle a¤lad›m sevinçten, ﬂenim d e n . Hoﬂgeldiniz hepiniz” diyor
yaﬂlar› yanaklar›na dökülüyor. “O
kerpiç evin” önünde sar›l›yor bize
s›ms›k›. Gözyaﬂlar› yanaklar›m›z›
›slat›yor. Bizim insanlar›m›z diyo-

rum, bir kez daha... Bizim halk›m›z... ‹nsanlar›n heyecanlar› sloganlar›ndan belli oluyor. Evin her
karesini çekmeye çal›ﬂ›yorlar. Kimi
penceresine dokunuyor, onlar burdaym›ﬂ gibi hissediyorum diyor Akdeniz’den gelen bir genç.
‹ﬂte o an... O tarihi an... Sayg›
duruﬂuna duruyoruz. Yumruklar havada... s›ms›k› yumruklar... baﬂlar
dimdik... bize b›rakt›¤›n›z miras›
can kan pahas›na büyütece¤iz diyen
baﬂlar onurla dimdik duruyor önderlerinin huzurunda.
Köyden bir teyze yaklaﬂ›yor yan›m›za. 56 yaﬂ›nda. “Hoﬂgeldiniz”
diyor, onunla sohbet ediyoruz bu
kez... “Onlar (Mahirlerden bahsediyor) gitti k›z›m ecnebiler sard› her
yan›. Onlar ‹ngilizleri alm›ﬂlar esir,
bu memleket bizimdir diye. ﬁimdi
biz esir olduk. Onlar gitti ecnebiler
geldi.” Bir baﬂka amcaya duygular›n› soruyoruz. “Teslim olun dediler,
Mahirler teslim olmad›. Tamam tamam teslim olmayayd›lar ama ölmeyeydiler. Bazen diyorum keﬂke
teslim olayd›lar” diyor. Biz de ama
teslim olsayd› Mahir Çayan olmazd›, bir önder olamazd› diyoruz.
“Oras› öyle ama ölmeseydiler keﬂke. Ölmeseydiler... ölmeseydi” diyerek yan›m›zdan uzaklaﬂ›yor. Röportaj›m›z böyle eksik kal›yor ama
o amcan›n o içtenli¤i, ac›yla ölmeseydi deyiﬂi, ses tonu, yüre¤imize
dokunuyor.
Ad› K›z›ldere ﬂiiri okundu. Konuﬂma yap›ld›. “Bizi yenilmez k›lan
onlar›n son anlar›nda bile yaratt›kla-

K›z›lder e

r› gelenekler, de¤erler ve baﬂe¤mezliktir. O n l a r d a n g ü ç a l d › k . O n l a r l a
yolumuza devam ediyoruz” Sonra
Ahmet Kulaks›z’a söz verildi. “Dün
tarihi bir and›, bugün de tarihi bir
an.” Bir iki ﬂey dedi, yutkundu kusura bakmay›n çok heyecanl›y›m.
Konuﬂamayaca¤›m dedi. Mikrofonu
b›rakt›, elini evin penceresine koydu...
Grup Yorum... Direniﬂ destanlar›n› en güzel müzi¤e dökenler...
“K›z›ldere, Dev Genç, Bize Ölüm
Yok, Hakl›y›z Kazanaca¤›z” marﬂlar›n› söylüyorlar kitleyle hep bir
a¤›zdan... O arada Güler Zere telefonla arad›. Güler Zere ﬂu an sizi
dinliyor denildi, telefon aç›k tutuldu. Güler Zere Onurumuzdur slogan›yla Güler selamland›.
Anma 15.30’da sona erdi.
Kerpiç Evin sa¤› tepelik... yemyeﬂil bir alan... evin bahçesinde 3
a¤aç yan yana, kay›s› a¤ac›, erik a¤ac› filizlenmiﬂ. Çiçek açmaya yüz tutmuﬂ, mevsim bahara durmuﬂ. K›z›lbayrak hep dalgaland› evin önünde.
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38 y›l sonra yine bir tarih yaz›ld›
K›z›ldere’de... 38 y›l sonra ayn› gün
ayn› sloganlar yükseldi “o kerpiç
evin” yamac›ndan... Ayn› kararl›l›kla, ayn› cüretle, ayn› bilinçle ayn›
ideallerle ayn› sloganlar yükseldi
K›z›ldere’nin da¤lar›ndan tüm yurda... K›z›ldere 38 y›ld›r ayn› k›z›ll›kta ak›yor okyanusa. Yata¤› belli...
Devrim...
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K›z›ldere sana
biz de geliriz
K›z›ldere’deki direniﬂ, Mahir
Çayanlar’›n kuﬂatma karﬂ›s›ndaki
cüreti, halka ve devrime ba¤l›l›klar›
halk›n bilincinde, yüre¤inde derin
izler b›rakt›.
Onlar’›n kahramanl›¤›, halk ve
vatan sevgisi, ﬂiirlere, türkülere konu oldu. Kulaktan kula¤a, dilden dile söylendi. Anadolu’nun dört bir
yan›nda onlara a¤›tlar yak›ld›.
K › z › l d e re a d › n a h i re k a l s › n ”
“K
diye baﬂlayan türküde, “K›z›ldere
sana biz de geliriz”, “Mahir yoldaﬂ
sana biz de geliriz” diyen sözler, sadece bir türkünün sözleri de¤ildi.
Bu sözler, Türkiye devriminin
gerçe¤iydi. B i r t ü r k ü d e ö z e t l e n e n
Türkiye devrimiydi...
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K › z › l d e re ’ n i n ç a ¤ r › s ›
Çift eha vu zl ar ’da,
Ba¤c›lar ’da, Çaytaﬂ›’nda,
hapishanelerde savaﬂ
sloganlar›m›zd›
K›z›ldere’de düﬂman kuﬂatmas›
alt›nda, Mahir Çayanlar’›n son sözleri kararl›l›klar›n›n, uzlaﬂmazl›klar›n›n sonucuydu.
Onlar’›n yaratt›klar› kahramanl›k destan›, savaﬂ sloganlar› K›z›ldere’deki kerpiç evin y›k›nt›lar› alt›nda kalmad› elbette.
Oligarﬂinin, Onlar’› y›llarca
“anarﬂist-terörist” yalanlar› ile karalama çabalar›na, adlar›n› yasaklama, yok sayma politikalar›na karﬂ›n, Onlar’›n düﬂüncelerini yok edemediler.
K›z›ldere’yi havanlar, makinal›
tüfeklerle bombalay›p, kurﬂunlayarak tarihi durduracaklar›n› sananlar
yan›ld›lar. O y›k›nt›lar alt›na kendileri gömüldüler.
Zira o tarihten günümüze Anadolu’nun dört bir yan›nda ﬂehirde, k›rda, evlerde, üslerde, da¤larda onlar›n
savaﬂ sloganlar› hayk›r›ld›. Onlar’›n
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yolunu izleyen devrimciler, Mahirler’in yolunda, kendi ölçüleri içinde
yeni K›z›ldereler yaratt›lar.
Devrimci hareketin kadrolar›, savaﬂç›lar›, 1978’den bugüne kadarki
32 y›ll›k tarihinde, Mahir Çayan’›n
K›z›ldere’deki cevab›n› defalarca
tekrarlayarak yeni destanlar yazd›lar. K›z›ldere’de verilen cevap, Çiftehavuzlar’da verilmiﬂtir. K›z›ldere’de verilen cevap, Ba¤c›lar’da,
Bahçelievler’de, Çaytaﬂ›’nda, Emirgan’da, Ankara’da, hapishanelerde
defalarca tekrarlanm›ﬂt›r.
Daha do¤rusu Mahir Çayan’›n K›z›ldere’deki cevab› devrimci hareketin gelenekselleﬂtirdi¤i bir tavra dönüﬂmüﬂ, devrimci hareketin üslerinde, ﬂehirde, k›rda düﬂmana tereddüt
edilmeksizin, bu cevap verilmiﬂtir.
‹stanbul’da, Ankara’da, ‹zmir’de, Adana’da, devrimciler kuﬂatma alt›nda Mahir Çayan’›n cevab›n› vermiﬂlerdir.
Sivas’ta, Tokat’ta, Ordu’da, Dersim’de, Malatya’da da¤larda Mahir
‘in cevab› verilmiﬂtir düﬂmana...
Buca’da, Ümraniye’de, Ulucanlar’da, Sa¤malc›lar’da, Çanakkale’de ve bir çok hapishanede devrimci tutsaklar, kendilerine “teslim
ol!” ça¤r›lar› yapan, katleden kiral›k
katillere Mahir Çayan’›n cevab›n›
verdiler.
Kuﬂat›ld›klar› üslerde meydan
okuyan devrimciler, cüretlerini,
inançlar›n›, kararl›l›klar›n› K›z›ldere’den alm›ﬂlard›r.
Son an›na, son mermisine kadar,
gerekti¤inde silahs›z direnmek,
devrimci hareketin geleneksel bir
tavr› olmuﬂtur. Mahir Çayan’›n verdi¤i cevap, her yerde düﬂman›n karﬂ›s›na ç›km›ﬂt›r.
Mahir Çayan’›n ö¤rencileri, PartiCepheliler, K›z›ldere’yi direniﬂleri ile
yaﬂatm›ﬂ, mücadeleyi büyüterek bugüne taﬂ›m›ﬂlard›r. O nedenle K›z›lde-

re bir son de¤il, devrimci hareketin,
devrimimizin baﬂlang›c› olmuﬂtur.
O günden itibaren de Türkiye devriminin K›z›ldereler’i göze almaktan
geçti¤ini, K›z›ldere’ye, Mahir Çayan’a “gitmeyi” göze alamayanlar›n,
bu tarihi kavgay› omuzlayamayaca¤›
tekrar tekrar görülmüﬂtür.

H e p K › z › l d e re ’ d e y d i k !
Gazi mezarl›¤›ndan, Day›’n›n
baﬂucundan baﬂlatt›k K›z›ldere’ye
yürüyüﬂü... Tarih, K›z›ldere’den
Gazi’ye yaz›lm›ﬂt›. ﬁimdi Gazi’den
K›z›ldere’ye yürüyecektik. Mahir’den Day›’ya yaz›lm›ﬂt› tarih.
Day›’dan Mahir’e yürüyorduk.
38 y›l sonra K›z›ldere’ye gittik.
Ancak bu esas olarak fiziki bir buluﬂma olmas› aç›s›ndan 38 y›l sonrad›r. De¤ilse, politik bak›mdan
devrimci hareket, hep K›z›ldere’yle
idi, her direniﬂinde yeniden gitti K›z›ldere’ye, onu yeniden yaratt›.
38 y›l boyunca hep K›z›ldere’deydik. K›z›ldere, bizim için 30
Mart 1972’de kalm›ﬂ, dün yaﬂanm›ﬂ, unutulmaya yüz tutmuﬂ bir tarih de¤ildi.
K›z›ldere devrimcilere yol gösteren bir manifestoydu. Devrimci
hareketin ç›k›ﬂ noktas›yd›. Hep bu
yolu izledik. Bunun politik anlam›
ﬂudur; K›z›ldere ile devrimci hareketin tarihinde bir kesinti, bir uzakl›k, bir kopukluk hiç olmam›ﬂ, yaﬂanmam›ﬂt›r.
38 y›l boyunca bize güç veren,
yol gösterendi K›z›ldere. En karanl›k dönemlerde politika belirlerken,
kuﬂatmalar alt›nda direnirken,
ölümlere yatarken, ondan ald›k ilham›m›z›. Kavgam›zda sadece bir
tarih de¤il, kavgam›z›n k›lavuzuydu
K›z›ldere. 38 y›l boyunca hep K›z›ldere ile iç içeydik. ‹hanetlerde ve
kuﬂatmalarda da ondan güç ald›k.
Emperyalizmin sald›r›lar› karﬂ›s›nda dönüp ora- Partiyi
Selaml›yor
ya bakt›k. Devrim iddiam›z› büyütürken, oradan
güç ald›k. Bizi yenilmez
k›lan cüretimizi, tek baﬂ›na olsak da devrimci kav-

Gazi’den K›z›ldere’ye... Gazi mezarl›¤›ndan,
Day›’n›n baﬂucundan baﬂlatt›k K›z›ldere’ye yürüyüﬂü... Tarih,
K›z›ldere’den Gazi’ye yaz›lm›ﬂt›, ﬂimdi Gazi’den K›z›ldere’ye yürüyecektik.
Mahir’den Day›’ya yaz›lm›ﬂt› tarih, Day›’dan Mahir’e yürüyorduk
gay› sürdürmeyi, devrimci safl›¤›
ald›¤›m›z ana kayna¤›m›z hep K›z›ldere oldu.
38 y›l sonra K›z›ldere’ye görkemli gidiﬂimiz, bu tutumumuzu
pekiﬂtiren, tarih önünde kesintisizli¤i, her koﬂulda mücadeleyi sürdürme kararl›l›¤›n› belgeleyen, bunu
tescil eden, bir anlama sahiptir.
38 y›l sonra k›z›l bayraklar›m›zla, marﬂlar›m›z, sloganlar›m›zla K›z›ldere’ye yapt›¤›m›z görkemli yürüyüﬂümüzle, K›z›ldere’nin bir son
de¤il, bir baﬂlang›ç oldu¤unu bir
kez daha gösterdik.
K›z›ldere’ye yapt›¤›m›z görkemli yürüyüﬂümüz ile 38 y›ld›r politik olarak hep orada oldu¤umuzu,
hep K›z›ldere’nin yolundan yürüdü¤ümüzü dostada, düﬂmana da bir
kez daha gösterdik.
K›z›ldere’ye yapt›¤›m›z görkemli
yürüyüﬂümüz ile onlar›n düﬂüncelerinin, Parti-Cephe’nin yaﬂad›¤›n›,
yaﬂat›ld›¤›n› herkese gösterdik.

K › z › l d e re ’ d e n G a z i ’ y e s ü re n
T ü r k i y e d e v r i m i n i n d i r eniﬂ
çizgisidir
Türküde söylendi¤i gibi, K›z›l d e r e ’ n i n Ad › A h i r e K a l ﬁehitlerimizi d›. Çünkü orada gelecek
An›yoruz savunuldu, yaln›z o an›n
tarihi de¤il, gelece¤in tarihi yaz›ld›. Türkiye devriminin yolunun K›z›ldere’den geçti¤ini gösterdi

devrimciler.
O yan›yla K›z›ldere bir yenilgi
de¤il, bir zaferdir. Bir son de¤il, yeni bir baﬂlang›çt›r. Geçmiﬂ de¤il,
gelecektir. Bir yolun sonu de¤il,
devrimci çizginin do¤rulanmas›d›r.
Ç›kmaz bir yol de¤il, devrime götürecek, zaferler kazand›racak bir baﬂlang›çt›r.
K›z›ldere’nin ard›ndan çok uzun
bir zaman geçmeden, K›z›ldere’nin
unutulaca¤›n› sananlara, “biz yanl›ﬂ
yapt›k” deyip, geçmiﬂe küfredenlere karﬂ›n, devrimciler K›z›ldere’yi
sahiplendiler.
K›z›ldere’nin bir yenilgi de¤il,
siyasal bir zafer oldu¤unun bilinciyle yollar›na devam etti genç cepheliler. “ M a h i r yoldaﬂ sana biz de
geliriz” demiﬂlerdi. Ve geldiler...
Defalarca geldiler.
K›z›ldere’de oldu¤u gibi, her
an›nda bedeller ödemeyi göze alan
devrim çizgisinin önderi Day›’yd›.
K›z›ldere’den sonra genç bir
cepheli olarak Day›, bir yandan Parti-Cephe’yi ö¤renmeye, kavramaya
çal›ﬂ›rken, bir yandan da sahiplenmiﬂ, ö¤retmeye baﬂlam›ﬂt›r.
Day›’n›n çabalar›, eme¤i ile da¤›n›k olan Parti-Cephe potansiyeli
bir araya getirilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Art›k o süreç, devrimci hareketin
yeniden oluﬂturuldu¤u bir dönem
haline gelecektir.
Yaﬂam›n s›nad›¤›, prati¤in süzgecinden geçirdi¤i o y›llarda devrim yürüyüﬂü sürdürülerek, yeni

mevziler kazan›ld›.
Türkiye devrimci hareketinin “yok edilemeyece¤i” bir kez daha gösterildi.
Devrimci hareketin
40 y›ll›k tarihini, K›z›ldere’den Gazi’ye
uzanan devrimci çizgi
ve bu çizginin temsilcileri olan önderlerimiz Mahir ve
Day› yaratm›ﬂt›r.
As›l olarak, K›z›ldere’den Gazi’ye
süren Türkiye devriminin direniﬂ çizgisidir. Nitekim bu çizgi ile devrimci
hareket, devrim yürüyüﬂünü sürdürerek, bugünlere gelebilmiﬂtir.
K›z›ldere’den Gazi’ye uzanan
devrimci çizgi, anti-emperyalist,
anti-oligarﬂik devrimin çizgisidir.
K›z›ldere ve Gazi, kurtuluﬂ yolumuzdaki kesintisizliktir. K›z›ldere’den Gazi’ye uzanan kesintisiz 40
y›ll›k devrimci tarihimizin kurmaylar›n›n k›lavuzlu¤unda devrim yürüyüﬂümüz sürüyor.
Day›’n›n önderli¤inde sürdürülen mücadelede; “K›z›ldere sana biz
de geliriz!” diyerek, yüzlerce devrimci gitti K›z›ldere’ye. Elbette, bu
Mahir Çayanlar gibi uzlaﬂmaz olmak, son nefesine kadar devrim için
çarp›ﬂmak ve “ b i z b u r a y a d ö n m e ye de¤il, ölmeye geldik!” diyebilmekti.
K›z›ldere’yi kendi koﬂullar›nda
yeniden yeniden yaratan Cepheliler,
devrim için bu bedelleri göze alarak, kavgay› büyüttüler.
K›z›ldere’ye, Mahir Çayanlar’›n
yan›na gitmeyi göze alamayanlar›n
devrim yürüyüﬂünü sürdüremeyece¤i bir ülkeydi Türkiye. Nitekim, bunu göze alamayanlar, düzene dönmekte gecikmediler.
Devrimci olmak, devrimi savunmak, K›z›ldere’nin yolunda yürümek; onlara gitmekten, onlar gibi
iddial› olmaktan, onlar gibi savaﬂmaktan, onlar gibi ölümsüzlükten
geçmektedir.
Bunu göze alamayanlar, 38 y›ld›r, düzenin batakl›¤›nda debelenmeye devam etmektedirler.
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Destanlarla dolu, kararl›, istikSönmeyen, ölme rarl› bir tarihin “S
yen, de¤iﬂmeyen” üç yan›ndan söz
ediyoruz. K›z›ldere, neden “ssönme yen ”dir? Mahir ve Day›, neden
“öö l ü m s ü z d ü r”? Devrim, neden 40
y›ld›r, hala “dde¤iﬂmeyen”dir? Sorular›na cevap olarak baﬂlad›¤›m›z yaz› dizisinin ikinci bölümünde Mahir
ve Day›’n›n ölümsüzlü¤ü var.
Bir siyasi hareket, siyasi çizgisi,
önderli¤i ve hedefiyle bir bütündür.
Bu bütünlü¤ü gözönünde bulundurmak devrimci hareketi kavramay›
kolaylaﬂt›r›r.
Önderlik, sürecin “ana halkas›n›” yakalayabilmektir. Mahir ve
Day› bunu yapabildikleri için önderdirler. Kuﬂku yok ki, her örgütün, her siyasi hareketin yöneticileri
vard›r, Genel Sekreter veya benzeri
s›fatlar› taﬂ›yanlar vard›r. Ancak bu
konumda olmakla önder olmak
farkl› ﬂeylerdir ve Mahir’le Day›,
atanm›ﬂ, seçilmiﬂ de¤il, tarihsel olarak kazan›lm›ﬂ bir önderlik tarz›n›n
temsilcisidirler. Mahir de Day› da,
kongrelerde oylamalarla seçilmiﬂ
önderler de¤ildirler. Çünkü seçimle
önder yarat›lmaz. Seçimler, varolan› tescil edebilirler, ama tarihsel
olarak olmayan› yaratamazlar.

M a h i r ; tarihsel kopuﬂun
önderli¤idir
1960’lar›n ikinci yar›s›ndaki
Türkiye, toplumsal muhalefetin
gençlikten baﬂlayarak belli bir dinamizm kazand›¤› bir Türkiye’dir.
Ancak bu dinamizmin akaca¤› ihtilalci bir kanal yoktur. Tersine mevcut hareketler, parlamenterist, revizyonist, cuntac› çizgideki hareketlerdir. Baﬂlang›çta yo¤un bir biçimde
T‹P’e yönelen gençlik, k›sa sürede
pasifizmin yüzüyle karﬂ› karﬂ›ya kal›r ve h›zla T‹P saflar›n› terketmeye
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yönelir. Daha ihtilalci bir görünüm
veren hareketlere yönelir.
Bu yönelimler de henüz net bir
devrim ufku çizmez gençli¤e. Ancak süreç, teorik bir netleﬂme sürecidir ve iﬂte Mahir, bu netleﬂmenin
öncüsüdür.
Türkiye solunun o güne kadarki
tarihi, yaklaﬂ›k 50 y›ll›k bir tarihtir... O tarihin devamc›s› olarak siyasi arenada bir çok “eski” vard›r.
Dolay›s›yla “genç” Mahir’in karﬂ›s›nda hem 50 y›ll›k revizyonist teoriler, 50 y›ll›k revizyonist gelenekler ve onlarla özdeﬂleﬂmiﬂ “eski tüfekler” vard›r.
Bu koﬂullar› gözönüne getirirseniz, bir grup genç devrimcinin bu
koﬂullarda tarihsel bir kopuﬂu gerçekleﬂtirmesinin zorlu¤u çok daha
net görülür. Özellikle de o koﬂullarda farkl› bir stratejiyle ortaya ç›kacak bir önderli¤in kitleleri etraf›nda
toplamas› ise daha da zor gözükmekteydi.
Mahir Çayan, iﬂte bu zorluklar
ortas›nda, bu tarihsel görevi omuzlay›p devrim ve iktidar iddias›n› taﬂ›yan bir hareketi kurand›r.
Önderlik, tarihin ve s›n›flar mücadelesinin ihtiyaçlar›na cevap vermeyen kiﬂileri ve gruplar› aﬂmak,
devrimin önünde engel olan engelleri, statükolar› y›k›p geçmektir. Ve
iﬂte bu noktada Mahir hiç tereddüt
etmedi¤i için devrimin önderi olmuﬂ ve son nefesine kadar o tereddütsüzlü¤ü sürdürdü¤ü için ölümsüzleﬂmiﬂtir.

M a h i r ; Marksizm-Leninizm i n e v re n s e l i l k e l e r i n i n
savunucusu ve T ü r k i y e
devriminin kendi yolunun
mimar› olarak ölümsüzdür
Ülkemizdeki s›n›flar mücadele-

≠

si, daha özel anlamda da Türkiye devrimci hareketi, Mahir’in önderli¤indeki kopuﬂlarla birlikte tamamen yeni bir rotaya oturmuﬂtur. Bu, devrim rotas›d›r.
Mahir’in önderli¤inde gerçekleﬂen kopuﬂ; birincisi, ülkemizde ilk
kez olarak silahl› mücadeleyi temel
alan bir stratejik çizgiyi, ikincisi, bu
stratejik çizgiye uygun bir savaﬂ örgütünü, üçüncüsü, 50 y›ll›k gelenekleri, statükolar› parçalay›p atan
ihtilalci bir çal›ﬂma tarz›n›, d ö r dü n c ü s ü , “devrim için savaﬂmayana sosyalist denmez” sözünde özetlenen yeni bir devrimcilik anlay›ﬂ›n›, beﬂincisi, tüm bunlar› kendinde
somutlayan bir liderlik anlay›ﬂ›n›
içerir.
Türkiye devrimi için her biri temel önemde olan bu beﬂ noktay› gözönüne ald›¤›n›zda, Mahir’in önderli¤inin ve ölümsüzlü¤ünün kaynaklar›n› da aç›kça görürsünüz.
Mahir, ﬂablonculu¤u, taklitçili¤i
reddetti¤i için, reformizmin, revizyonizmin statükolar›n› k›r›p parçalama cüretini gösterdi¤i için, ölmeyendir.
Parti-Cephe hareketi, baﬂtan itibaren teorik araﬂt›rmalara, tart›ﬂmalara büyük önem ve de¤er verdi.
Okudular, araﬂt›rd›lar. Ama asl›nda
Marksizm-Leninizmi okuyan, bilen
çoktu ortal›kta. Mahirler’in fark›
ise, teoriyi ele al›ﬂlar›ndayd›.
Revizyonizm ve oportünizm diyordu Mahir, “teoriyi bir dogma ve
nas olarak ele al›r”. Reformistler
ise, “emperyalizmin de¤iﬂen iliﬂki
ve istismar biçimini dikkate almayarak, teoriyi bir Partiyi
eylem k›lavuzu olarak de- Selaml›yor
¤il de tam bir dogma olarak almaktad›r. ”
Ve sonra kendi ele al›ﬂlar›n› ﬂöyle özetler: “ Biz

Mar ksizm i ente llek tüel g evezel ik
ve dünya de vrimc i hare ketinin tra f i k pol i sl i ¤ i ni y a pma k i ç i n ok uyu p
ö ¤ r e n m i y o r u z . B iz d ü n y a y › d e ¤ i ﬂ tirmek için, dünyan›n Türkiye'sin d e d e v ri m y a p m a k iç i n M a r k s i z m i
ö¤ ren iy oruz!”
Mahir, Marksizm-Leninizmin
evrensel ilkelerini tereddütsüz savunup sahiplendi¤i ve fakat ülkemizin
sosyo-ekonomik gerçekleri ve Türkiye Devriminin Yolu söz konusu
oldu¤unda dogmatikli¤e, ﬂablonculu¤a asla düﬂmeyen oldu¤u için ölmeyendir.
Dünya ve ülkemiz solunda, devrim iddias›ndan ve hedefinden uzak
sol, iki temel teorik sapma içindeydi: Bunlar, Marks ve Engels'in baﬂka tarihi ﬂartlar için ileri sürdüklerini dogmatikleﬂtirirken, “istisnai”
durumlar için öngördüklerini de genelleﬂtiriyorlard›. Marksizm-Leninizmi böyle çarp›k ve dogmatik ele alanlar›n, onu bir
eylem k›lavuzuna çeviremeyecekleri ve s›n›flar mücadelesinde kal›c›laﬂamayacaklar› bellidir.

yerine getirmiﬂ olmazd›. O tarihin,
devrimin, halk›n kendinden bekledi¤ini yapt›.
Savaﬂ›n komutan› olarak, savaﬂ›
bizzat örgütleyip sürdüren bir önder
olarak, K›z›ldere’ye gelindi¤inde de
yine o tereddütsüz komutanl›¤›yla
ç›kt› tarih sahnesine.
“Benim yaﬂamam laz›m” demedi. “Örgütün üst tabakas›n› korumak laz›m” gibi teorilere sar›lmad›.
Tam tersine o, Marksist-Leninist bir
önderin, devrimci bir komutan›n
yapmas› gerekeni yapt›. Mahir’in
“intihar” etti¤ini sand› kimileri. Fakat hay›r, o direnmeseydi intihar etmiﬂ olurdu. O K›z›ldere’de verdi¤i
her kararla, fiziki olarak ölürken,
önderli¤ini ölümsüzleﬂtirdi. “Yolumuz Çayanlar’›n Yoludur” slogan›,
“K›z›ldere Manifestosu Yolunda
‹leri” slogan›, onun ölümsüzlü¤ünün tarih önündeki tescilidir. O öl-

M a h i r, Cephe’nin ve
K › z › l d e re ’ n i n
t e re d d ü t s ü z k o m u t a n ›
olarak ölümsüzdür
Ülke çap›nda gençlikten, köylülükten, iﬂçilerden,
askerlerden geniﬂ bir kesimi
etraf›nda toplayan bir örgütün kurucusu, önderi, merkez komite üyesiydi. Örgütüyle onun ad›, adeta özdeﬂleﬂmiﬂti. Maltepe Hapishanesi’nden firar etti¤inde, bu konumundan hareketle yurtd›ﬂ›na ç›kmas›n› önerdiler ona. O reddetti.
Önünde üç temel görev vard›: Örgütün toparlanmas›, silahl› savaﬂ›n
kald›¤› yerden devam ettirilmesi,
Türkiye devriminin presﬁehitlerimizi tiji haline gelen DenizAn›yoruz ler’in idam›n›n önlenmesi...
Bu görevleri omuzlamayan bir önder, tarihsel
olarak o s›fat›n gere¤ini

mesini bilen bir önder oldu¤u için
ölmeyendir...

Day ›; Kesintisizli¤in
önderli¤idir
1972’nin, yani Mahirler’in K›z›ldere’de katledilmesinin ard›ndan,
gençlik içinde, köylüler ve iﬂçiler
içinde yayg›n bir Mahir, Parti-Cephe sempatisi oluﬂmuﬂtu. Ama tabandaki bu tablonun tersine, geçmiﬂ hareketten arta kalan kadrolar aras›nda, solun “eski”leri aras›nda tam bir

kaos, kafa kar›ﬂ›kl›¤›, umutsuzluk,
inkarc›l›k e¤ilimi hakimdi.
Yeni, devrimci bir hareket, bu kar›ﬂ›k ortamda, eskilerin kof otoritelerine karﬂ› örgütlendi. Karmaﬂan›n
içinden ad›m ad›m devrim hedefinde
ve Parti-Cepheyi sahiplenmede net
bir hareketin örgütlenmesi Day›’n›n
önderli¤inde ﬂekillenecekti.
Sözünü etti¤imiz ortam›n özelliklerine bak›ld›¤›nda, gerçekte Mahir’in devrimin yolunu netleﬂtirip
yeni bir hareketi örgütledi¤i ortamla b ü y ü k b e n z e r l i k l e r oldu¤u görülür.
Tam bir teorik kaos vard›r; devrim iddias›n› kaybetmiﬂ eskiler, ortal›kta “otorite” olarak dolaﬂmaktad›rlar. “Biz eskiyiz, biz biliriz” tavr›
hem Mahir’in, hem Day›’n›n karﬂ›s›ndaki barikatlardan biriydi.
Teorik, ideolojik netleﬂmeyi sa¤larken, her ikisi de prati¤in görevlerini de üstlenmek zorundayd›lar. Ve her
ikisi de bir yerde bu iki
görevi birden omuzlayarak o tarihsel konumu kazand›lar.
Day› bu süreçte PartiCephe’yi yeniden yaratma iradesinin ad›d›r. Gerçekten de 1974’ü takip
eden süreçte bir çok ﬂey
yaﬂanm›ﬂ, ancak Day›,
“Partileﬂme süreci”nden
hiç ﬂaﬂmam›ﬂ, vazgeçmemiﬂtir.
Parti-Cephe sempatizanlar›n›n K›z›ldere yolunda mücadeleye devam
etme özlemleri, Day›’da
somutlanm›ﬂt›r.
Ne dedi¤i, neyi savundu¤u belirsiz “eski kadrolar” içinde Day›
ad›m ad›m öne ç›km›ﬂ, Parti-Cephelilere güven vererek, bu prati¤in
içinde önderlik misyonunu üstlenmiﬂtir. Day›, devrimci safl›¤›n, hesaps›zl›¤›n, devrim hedefini asla
tart›ﬂmaman›n temsilcisidir ve bu
yan›yla elbette pragmatizmle, istismarc›l›kla lekelenmiﬂ önderlerin
karﬂ›s›nda, tamamen yeni bir önderlik tarz› ve anlay›ﬂ›n› temsil etmek-
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teydi. Day›, böyle bir önderli¤in
temsilcisi olarak ölmeyendir.

Day›; devrimin
i h t i y a ç l a r › n a c e v a p v e re n
i r a d e n i n , c ü re t i n a d ›
olarak ölümsüzdür
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Mahir’in K›z›ldere’ye gitmeye
karar vermesiyle, Day›’n›n 1984
ölüm orucunda ölüme yatmaya karar vermesi, hem biçimsel olarak,
hem tarihsel olarak b ü y ü k b i r b e n zerlik içerir. ‹kisi de ölmeye karar
vermiﬂlerdir. ‹kisi de, çok belirleyici bir konumda olduklar› devrimci
hareketi, tarihe, yoldaﬂlar›na, halklar›na emanet etmekte bir an bile tereddüt etmemiﬂlerdir. Halka, yoldaﬂlar›na, örgütlerine duyduklar› ve
her vesileyle gösterdikleri bu büyük
güvenle ölmeyen önderlerdir.
Sivil faﬂist hareketin ülke çap›nda örgütlenip faﬂist terörünü yayd›¤› koﬂullarda, Day›, faﬂist teröre
karﬂ› do¤ru bir mücadele anlay›ﬂ›yla, do¤ru örgütlenmelerde sürecin
ihtiyaçlar›na cevap verebilendir. Sivil faﬂist terörün yerini devlet terörü
ald›¤›nda devlet terörüne karﬂ› mücadeleyi baﬂlatabilme cüretinin sahibidir... 12 Eylül cuntas› iﬂbaﬂ›na
geldi¤inde, bir çok siyasi hareket taraf›ndan aç›k veya utangaç ricat kararlar› al›n›rken, Day›, cuntaya karﬂ› silahl› mücadeleyi yükseltme
karar› verebilendir. Hapishanelerde
ölmeye yatmaya karar verebilendir.
At›l›m gibi cüretli bir sürece karar
verebilendir. Tüm bu cüretli politika
ve kararlar›yla, Day›’n›n önderlik
misyonu gün gün pekiﬂiyordu.
Day› da Mahir gibi. tutsakl›¤›na
bir firar eylemiyle son vermiﬂti ve o
da “yurtd›ﬂ›na” ç›kma önerisiyle
karﬂ›laﬂm›ﬂt›. Onun da öncelikli görevleri vard›, önce onlar yerine getirilmeli, sonra di¤er güvenlik unsurlar› düﬂünülmeliydi.
Sonuçta, Day›, ﬂu veya bu dönemde, mevcut koﬂullarda mücadeleyi geliﬂtirecek olan politika ve karar neyse, iradesini o yönde ortaya
koyuyordu. Tarih tan›kt›r ki, ony›llar boyunca belirlenen her politika,

gerçekleﬂtirilen her eylem, do¤rulu¤u, yerindeli¤i belki üç ay içinde,
belki üç y›l içinde belki daha uzun
zaman dilimlerinde, ama mutlaka
kan›tlanm›ﬂt›r.
Day›, Türkiye solunda do¤ru politika ve eylem kararlar›n›n ustas›,
mimar› olmuﬂtur. ﬁimdi, devrimciler, her sald›r›da, Day›’n›n ne yapt›¤›na, ne dedi¤ine dönüp bakacaklar;
iﬂte bu ölümsüzlüktür.

M a h i r ve Day›; d e v r i m
yolundan sapmaman›n
önderleridir
Faﬂizmin oldu¤u bir ülkede, silahl› mücadeleyi örgütlüyorlard›.
Dolay›s›yla, örgütlerinin, kendilerinin faﬂizmin en üst boyutta ﬂiddetinin hedefi olaca¤› baﬂtan belliydi.
Yeryüzünün her köﬂesinde, silahl›
mücadele veren örgütlerin ve liderlerinin karﬂ›laﬂt›¤› gerçek buydu.
Mücadelenin geliﬂmesine paralel olarak karﬂ›-devrim de sald›rganl›¤›n› art›rd›. THKP-C de, Devrimci Sol ve DHKP-C de büyük
operasyonlarla yüzyüze geldi. Mahir’in ve Day›’n›n en yak›nlar›ndakiler katledildi. Kendileri tutsak
düﬂtüler. Katliamlar, tutsakl›klar,
sapmalar›, ihanetleri ç›kard› ortaya.
Ancak ne Mahir’de, ne Day›’da bu
koﬂullar, stratejik çizgide en küçük
bir titremeye, oynamaya, sapmaya
yol açmad›.
Gerek Mahir, gerek Day›, mücadeleye önderlik ettikleri, örgütlerinin önderi olduklar› dönemlerde,
ihanetlerle ve kuﬂatmalarla karﬂ›laﬂt›lar. Bu koﬂullarda da ihanetle uzlaﬂmay› asla düﬂünmediler. Mahir’in iki Merkez Komite üyesi Münir Ramazan Aktolga ve Yusuf Küpeli ihaneti karﬂ›s›ndaki tavr›yla,
Day›’n›n 13 Eylül ihaneti karﬂ›s›ndaki tavr›, özü itibar›yla ayn› uzlaﬂmazl›¤› içerir. ‹haneti altedip silahl›
savaﬂ› sürdürmek, iki önderin de
öncelikli düﬂüncesidir.
Say›s›z örgüt, önder, a¤›r bask›
koﬂullar›nda, büyük kay›plar›n verildi¤i koﬂullarda, “durumu gözden geçirme” ad›na, “gerçekçilik” ad›na,

mevcut çizgilerini inkar ve tasfiyeye
yönelmiﬂlerdir. Onlar tarihin “öölümlü” önder ve liderleridir. Mahir’i ve
Day›’y› ölümsüz k›lan ise, iﬂte bunun tam tersini yapabilmeleridir.
ﬁimdi biraz geriye çekilip tarih
penceresinden bakal›m yaﬂananlara.
Mahir’le parlamenterizm, milli demokratik devrim, cuntac›l›k tart›ﬂmas› yapanlara bakal›m; hepsi istisnas›z düzen içi kulvarlardad›rlar.
Biri dünya halklar›na yüzy›llar boyu örnek olacak bir direniﬂ ve Türkiye halklar›n› kurtuluﬂa götürecek
bir devrimci strateji b›rak›rken geriye, di¤erleri düzeniçi solculu¤un
batakl›¤›nda her geçen gün biraz
daha erimiﬂlerdir.
Ve 1974 sonras›; bu kez Day›
vard›r tarih sahnesinde. Ve Day›’yla
tart›ﬂan THKP-C’nin sa¤ ve sol yorumcular›... Tasfiyeci hizip, sa¤ sapma, THKP-C savunuculu¤u iddias›ndan düzen solculu¤una uzanan
ibret verici bir tarih yazarken, di¤er yanda tarihsel öngörülerde bulunup, tasfiyecili¤e, inkarc›l›¤a tav›r alarak iﬂçilerin, köylülerin
Marksist-Leninist Partisini, Türkiye halklar›n›n anti-emperyalist,
anti-oligarﬂik kurtuluﬂ cephesini
yeniden yaratan destans› bir tarih
yaz›lm›ﬂt›r.
M a h i r ve Day› her ad›m›, her
aﬂamas›, her öngörüsü do¤rulanan
bu tarihin yaz›c›lar› olarak ölme y e n d i r l e r. T ü r k i y e d e v r i m i n i n
h e r aﬂamada yeniden kan›tlanan mimar› ve k›lavuzu olarak
ölme ye ndirler. Devrimcili¤in en
net tan›m›n› yapan ve onu kendi
pratiklerinde en net biçimiyle hayata geçiren p roleter de vrim c ile r
o l a r a k ö l m e y e n d i r l e r.
Ö l ü m s ü z d ü r l e r, çünkü ölme yi bilmiﬂlerdir. Ö l ü m s ü z d ü r l e r,
çünkü devrimci yaﬂamlar›n›n
h e r an›, saniyesi, devrim için
a d a n m › ﬂ t › r.
Ölenleri
ölümsüz k›lan, devriPartiyi
m i n k e n d i s i d ir ve dev- Selaml›yor
rim kendine sunulmuﬂ
hayatlar›, kendi önünü
açan ustalar›, ölümsüzl e ﬂ t i r i r.

Niye ﬂehitler veriyoruz?
40 y›ll›k bir tarih, yar›m as›ra yak›n bir zaman. Bir ideal, bir dava, bir
inanç u¤runa kesintisiz bir mücadele.
Nice kuﬂatmalardan ç›k›ld›. Nice
engeller aﬂ›ld›. Bu tarihin her kesitinde büyük bedeller var. Kahramanl›klar var. Kararl›l›k var, inanç
var, iddia var.
588 ﬂehit verdik bu 40 y›l içinde.
Mahirler’den Niyaziler’e, Sabolara’a, Sinanlar’a, Büyük Direniﬂin
kahraman fedailerine ve bize en zorlu dönemeçlerde yol gösteren Day›’ya kadar 40 y›ll›k tarihimizde önderlerimizi, önder kadrolar›m›z›, savaﬂç›lar›m›z› ﬂehit verdik. Tam 588
ﬂehit...
“Ölmeyin” diyorlar bize... “Niye ölüyorsunuz?”
Kimileri “ölümü kutsad›¤›m›z›” söyledi. Ölümlerimize; “ i n t i h a r ” diyenler oldu.
Kimileri yüksek perdeden
ak›l verdi: “Ölerek devrim
mi yapacaks›n›z?” “Ne
olursa olsun yaﬂamak laz›m!” “Devrimci olunca illa ölmek mi gerekir?”

Peki niye ölüyoruz?
Neden bunca ﬂehit?
Gelin bu sorulara tersten cevap
verelim. K›z›ldere’de Mahirler bir
köy evinde kuﬂat›ld›lar. Oligarﬂinin
askerleri, iti, M‹T’i, kontrgerillas›
oradayd›. Mahirler’e “teslim olun”
diye anons yapt›lar. ﬁimdi “niye
ölüyor sunuz, i l l a ö l m e k m i g e r e k i r ” diyenlere göre Mahirler ne
yapmal›yd›? Ellerini havaya kald›r›p d›ﬂar› ç›k›p teslim olmal›yd›.
Öyle yapsalard› Mahirler’in
Türkiye devrimi tarihinde yeri ne
olurdu? 40 y›l sonra kim Mahirler’den söz ederdi? Üzerine a¤›tlar
yak›lan, ﬂiirler yaz›lan,
türküler söylenen, halk›n
ﬁehitlerimizi bilincine yer edinen MaAn›yoruz
hirler’in, K›z›ldere’nin
bugün aç›s›ndan ne önemi
olabilirdi?
O günlerde “yaﬂamak”

ad›na ihanet edenler, teslimiyeti seçenler de vard›. Bugün için onlar›n
ad› bile an›lmazken, an›lsa da ihanetle birlikte an›l›rken, yukar›daki sorunun tarihi cevab› bellidir. K›z›ldere’dekiler “ölmeyi” de¤il de “dönmeyi” seçselerdi ne K›z›ldere’nin
ad› an›l›rd›, ne de Mahirler’in.
“Ölmeyin” deniyor bize... “Niye
ölüyorsunuz?”
“Niye ölüyorsunuz”un cevab›;
“niçin yaﬂ›yoruz”un cevab›ndan
farkl› de¤ildir. Biz devrimciyiz. Bir
amac›m›z, bir idealimiz, kurmak istedi¤imiz bir düzen, bir dünya var.
Bir avuç sömürücü halk›n eme¤ini sömürüp kan›n› emerek zevk ve

sefa içinde yaﬂarken bir milyar›n üzerinde insan açl›k içinde ölümle yüz
yüze yaﬂ›yor.
Dünyada her gün 17 bin çocuk
ölüyor. Her gün ölen 17 bin çocu¤un
tek sorumlusu bu sömürü düzenidir.
‹çilecek temiz su bulamad›¤› için her
y›l 1 milyon 800 bin çocuk ölüyor.
Bunun da tek sorumlusu emperyalist
tekellerdir. Ayn› ﬂey ülkemiz için de
geçerli.
Emperyalizmin iﬂgali alt›ndaki
bir ülkede yaﬂ›yoruz. En demokratik, en meﬂru taleplerimiz emperyalist tekeller ad›na bask› ve terörle
bast›r›l›yor. Ülkemiz Amerika’n›n
Ortado¤u’da, Afganistan’da halklara karﬂ› uygulad›¤› terörün karargah› olarak kullan›l›yor.
Topraklar›m›z kar›ﬂ kar›ﬂ sat›l›yor. Halk›m›z›n eme¤i, tekellere, iﬂbirlikçilerine peﬂkeﬂ çekiliyor. Her

türden yozlaﬂma teﬂvik ediliyor.
Ahlaks›zl›k, fuhuﬂ, uyuﬂturucu, sokuluyor. Oyun ça¤›ndaki çocuklar›m›z köle gibi çal›ﬂt›r›l›yor. Selde,
depremde, madenlerde, “iﬂ kazalar›nda”, “trafik kazalar›nda” her y›l
binlerce insan›m›z katlediliyor.
Biz devrimciyiz. Böyle bir düzeni y›kmak için devrimcilik yap›yoruz. ‹nsanlar›n açl›ktan ölmedi¤i,
ahlaks›zl›¤›n, uyuﬂturucunun, fuhuﬂun toplumu çürütmedi¤i, k›zlar›m›z›n, etlerini satmak zorunda kalmad›¤› bir düzeni kurmak için devrimcilik yap›yoruz.
‹ﬂgal alt›ndaki vatan›m›z›n ba¤›ms›zl›¤› için devrimcilik yap›yoruz. Karﬂ›m›zda halk›n eme¤ini,
al›nterini sömüren, halka
düﬂman milyonlarca insan›n ölümünü kendi kârlar›
için hiçe sayan bir düzen
var. Bu düzene karﬂ› ölümü
göze almadan savaﬂ›labilir
mi? Ölümü göze almadan
devrimcilik yap›labilir mi?
Bize “Niye ölüyorsu nuz” demek, niye mücadele
e d i y o r s u n u z demekle özdeﬂtir. “Ölmeyin!” demek
m ü c a d e l e e t m e y i n ” de“m
mektir.
Faﬂizm koﬂullar›nda devrimcilik
lafla yürütülmüyor. Büyük bedeller
gerektiriyor. Devrimcilik düﬂman›n
zorunu, bask›s›n›, terörünü görünce
“yan çizmek”, düﬂüncelerini, ideallerini terk etmek, de¤ildir. Ülkemizin mücadele tarihi her ikisine de
tan›k olmuﬂtur.
40 y›ll›k tarihimiz, 588 ﬂehit, her
koﬂulda halk›, devrimi, sosyalizmi
savunmakt›r.
588 ﬂehidin ﬂehitliklerine bak›n:
Niye öldü¤ümüzün cevab› vard›r
orada. Anlaﬂ›lmaz hiçbir ﬂey yoktur.
Çok somut, çok sade bir vatan ve
halk sevgisini görürsünüz.
Vatan›m›z›n ba¤›ms›zl›¤›, halk›m›z›n k u r t u l u ﬂ u için savaﬂ›yoruz.
K›z›ldere’de Mahirler teslim olsayd›, dara¤ac›nda Denizler piﬂmanl›k getirselerdi, iﬂkencede Kaypakkaya iﬂkencecilere teslim olup
düﬂüncelerine ihanet etseydi, kuﬂ-
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kusuz o gün ölmeyeceklerdi.
Ama o zaman Türkiye’de bir
devrim mücadelesinden bahsedilebilir miydi?
Onlarca insan›m›z kuﬂat›ld›klar› üslerde çat›ﬂarak ﬂehit
düﬂtü. Kuﬂat›ld›klar› üslerde
düﬂman kameralar›n önünde
“ t e s l i m o l u n ” ça¤r›lar› yapt›.
Ama o kameralardan Türkiye
halklar›na teslim olan devrimcilerin görüntülerini izletemediler.
Biraz sonra mutlak bir ölüm onlar› beklerken “as›l siz teslim
o lu n h al k ›n a d al et in e ” diyordu
onlar.

Ya ölmeseydik...
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Düﬂünün bir kere; o üslerden
beyaz bayra¤› çekip elleri havada
teslim olarak ç›ksalard›...
Biz devrimciyiz. Halk›n içinde
yaﬂ›yoruz. Halk›n ac›lar› ac›lar›m›zd›r. Halk›m›z›n kurtuluﬂu için
savaﬂ›yoruz. Halk›m›z bize güvenmiﬂ. Halk›m›z umudunu bize ba¤lam›ﬂ. O üs’te “yaﬂamay› düﬂünmek”,
sana umudunu ba¤layan halka ihanettir. Devrime ihanettir.
Onlarca devrimci iﬂkencede katledildi, gözalt›nda kaybedildi. Bize
“niye ölüyorsunuz” diyenler cevap
vermeli. Ne yapsayd› devrimciler:
“Arkadaﬂlar›n›, yoldaﬂlar›n› ele
ver” diyor iﬂkenceci. “Örgütünü,
davan› sat!” diyor. “ Kimler sana
yard›m etti, kim kap›s›n› açt›, kim
çay verdi, kim ekmek verdi sana?”
diyor, “tek tek anlat.” “Kendine eziyet ettirme, yoksa iﬂkenceye devam” diyor. “tutuklat›r›m”, “kaybederim, katlederim, ...” diyor. Cevab› siz verin: “Hiçbir ideal, u¤runda
ölünecek kadar de¤erli de¤ildir”
mi diyorsunuz? Düﬂman durmuyor
devam ediyor: Seni sen yapan tüm
de¤erlerine ihanet etmeni istiyor:
“‹ﬂbirlikçilik” teklif ediyor.
Bu durumda soruyoruz; “ Ö l m e k ” ne, “ y a ﬂ a m a k ” ne?
“Ölümü kutsamak”tan baﬂlay›p
“devrimci olunca illa ölmek mi laz›m”a kadar uzayan söylemlerin
sahipleri, ölüm ve yaﬂama bu gerçekliklerle birlikte bak›n.
Dünya gerçe¤i iﬂgaller, ya¤ma,

ﬁehitlik, sadece bireysel anlamda
bir kahramanl›k, fedakarl›k
meselesi de¤ildir. ﬁehitlik,
toplumsal bir olgudur. Ezilenlerin,
halk›n kurtuluﬂ mücadelesinin bir
parças› olarak anlam› ve iﬂlevi
vard›r ﬂehitli¤in. Canlar,
onun için verilir.
taland›r. Ülkemiz gerçe¤i sömürü,
iﬂkenceler, katliamlar, kay›plard›r.
Egemen s›n›flar, her koﬂulda “ Teslim mi olacaks›n›z, ölecek misiniz?”
diye dayat›yor.
Emperyalizme karﬂ› vatan›n ba¤›ms›zl›¤›n› m› savunuyorsun, sosyalizm mi diyorsun? Bu durumda
yap›lacak çok fazla seçenek yok.
Yaﬂamak m›, ölmek mi? Burada
sorun yaﬂamak ve ölmekten ne anlaﬂ›ld›¤›d›r.
Biz devrim için yaﬂ›yoruz, Devrim, emperyalizmin iﬂgali alt›ndaki
vatan›m›z›n kurtuluﬂudur. Açl›k,
yoksulluk, sefalet içindeki halk›m›z›n kurtuluﬂudur.
Devrimciler bu u¤urda her türlü
bedeli göze al›r. Düﬂman›n ölümü
dayatt›¤› noktada devrimci için yaﬂamak; halk›n› savunmakt›r, vatan›n› savunmakt›r, devrimi, sosyalizmi savunmakt›r.
ﬁehitlik, sadece bireysel anlamda bir kahramanl›k, fedakarl›k meselesi de de¤ildir. ﬁehitlik, toplum s a l b i r o l g u d u r. Ezilenlerin, halk›n
kurtuluﬂ mücadelesinin bir parças›
olarak anlam› ve iﬂlevi vard›r ﬂehitli¤in. Canlar, onun için verilir.
Halklar aç›s›ndan bile ölümün
s›radanlaﬂt›¤› direniﬂlere bakt›¤›m›zda bugün devrimciler aç›s›ndan
tart›ﬂ›lamayacak, reddedilemeyecek, kaç›lamayacak bir gerçe¤i daha
iyi kavrar›z; Faﬂizm koﬂullar›nda

devrim mücadelesi bedelsiz sürdürülemez. Bunun için “büyük
teorik tespitler” yapmaya gerek
yok. Ölümü ya da yaﬂam› biz tercih etmiyoruz. Faﬂizm dayat›yor: ‹nançlar›n m›, ölüm mü?
Devrimcinin bu noktada tercih yapacak seçenekleri yoktur.
Ne için devrimcilik yap›yorsa,
ne için yaﬂ›yorsa, onun için de
hiçbir tereddüde düﬂmeden ölümü
karﬂ›layacakt›r. Bunun d›ﬂ›nda tercihler devrimciler için tercih de¤ildir. ‹nsanl›¤›n tüm de¤erlerine ihanettir. Do¤ru tercihi yapmak için
namuslu, onurlu, halk›n›, vatan›n›
sevmek yeterlidir. 588 ﬂehidimizin her birinin ﬂehitli¤i bu konudaki tüm sorular›n cevab›d›r.

ﬁehitlik; “ölüm” de¤il,
“intihar” d e¤il,
ölümsüzleﬂmektir
“Devrim ﬂehitleri ölümsüzdür
slogan› sadece bir slogandan ibaret
de¤ildir. Devrimciler inançlar›, halk›, vatan›, davas› için ﬂehitli¤i göze
al›rlar. ﬁehit olmak o davan›n en üst
boyutta sahiplenilmesidir. Halk sevgisinin, vatan sevgisinin doruk noktas›d›r. Davan›n yaﬂat›lmas›d›r. U¤runa ölünen dava yaﬂat›ld›¤› sürece
ﬂehitler mücadelede, halk›n gönlünde yaﬂat›lacakt›r. Burada “ölümü
kutsamak” de¤il, devrimi savunmak vard›r, halk›na, vatan›na sahip
ç›kmak vard›r. Burada ölüm yoktur, ölümsüzlük vard›r.
ﬁehitlik ölerek t ü k e n m e k de¤il,
ölerek yeniden ü retmek, yarat›lan
de¤erlerin büyüklü¤üyle ço¤al m a k t › r.
ﬁehitlik; devrimin, inançlar›n,
hakl› bir davan›n ölümüne sahiplenilmesidir. Devrim için savaﬂarak
ölmek yenilmek de¤ildir. Yenilgi
ancak teslimiyet kabul edildi¤inde
yenilgi olur.
ﬁehitlerimiz halk›n en
Partiyi
yüce de¤erlerinin sahiple- Selaml›yor
nilmesi, yaﬂat›lmas›d›r.
Tarihimizdir. 588 ﬂehidimiz Geçmiﬂimiz, bugünümüz ve yar›n›m›zd›r.

Adalet!

Onlar halk›n adaletiydi

Bu köﬂede bir çok kez faﬂizmin adalet anlay›ﬂ›ndan
örnekler verdik. Burjuva adalet anlay›ﬂ›n›n burjuvazinin
iktidar›n› koruyan, halk› ezen bir anlay›ﬂ oldu¤unun say›s›z örne¤i ile karﬂ›laﬂt›k.
Bir toplumda adalet, halk›n ekmek su kadar ihtiyac›d›r. Çünkü adaletin olmad›¤› yerde ekmek su da adil da¤›t›lm›yordur. Ve ülkemizdeki adaletsizli¤in boyutunu
ekme¤in da¤›t›m›ndaki adaletsizlikle ölçebilirsiniz. Bu
yüzden adalet, halk›m›z›n her zaman en büyük özlemlerinden birisi olmuﬂtur.
Yaﬂam› boyunca u¤rad›¤› haks›zl›klar, adaletsizlikler
adeta içine oturmuﬂtur ve oturmaktad›r.
***
30 Mart 17 Nisan tarihleri aras›nda UMUT’un kuruluﬂunu kutluyor ve devrim ﬂehitlerini an›yoruz.
Devrim mücadelesi ayn› zamanda sömürü düzenine
karﬂ› adalet mücadelesidir. Bu u¤urda yüzlerce ﬂehit verdik. Onlar ayn› zamanda halk›n adaleti için ﬂehit düﬂmüﬂlerdir.
ﬁehitlerimiz mücadeleleriyle, yaﬂamlar›yla halk›n
adaleti olmuﬂlard›r.

“Yaﬂas›n Halk›n Adaleti” slogan› halk›n en geniﬂ kesimlerince sahiplenilmiﬂtir. Bu sahiplenme s›radan bir
slogan›n benimsenmesi de¤ildir. Devrimci hareketin eylemleri, adalet anlay›ﬂ› halk›n içine oturan adalet özlemine tercüman olmuﬂtur. Devrimci hareketin her cezaland›rma eyleminde devrimcileri hiç tan›mayan insanlar bile “oh” demiﬂtir. “‹yi oldu” çekmiﬂtir, “hak etti” demiﬂtir. Çünkü bu ülkede iﬂkenceciler, halka zulmedenler, sömürücü kan emiciler düzenin yasalar›na göre bile iﬂledikleri suçlardan H‹ÇB‹R ZAMAN cezaland›r›lmam›ﬂlard›r. Paras› olan›n yapt›¤› yan›na kâr kalm›ﬂt›r.
Oligarﬂinin devrimcilere yönelik tüm karalama propagandalar›na ra¤men halk devrimcilerin adaletine güven duymuﬂtur.
Bir mahallede, bir fabrikada nerede olursa olsun halk›m›z bir haks›zl›k durumunda devrimcilerin bu haks›zl›¤› giderece¤ine, adaletli bir çözüm getirece¤ine inan›r.
Kuﬂkusuz halkta bu güveni, bu inanc› oluﬂturan ﬂehitlerimizdir. ﬁehitlerimizin inançlar› u¤runa, halk› u¤runa
hiçbir ç›kar gözetmeksizin canlar›n› feda etmiﬂ olmalar›d›r. Böyle fedakar insanlar›n adaletine hiç kuﬂkusuz
güvenilecektir.
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‹ZM‹R
Eylemde yap›lan aç›klamada
“Amerika Defol!” dedikleri
için ABD ve iﬂbirlikçileri taraf›ndan suçlu ilan edildikleri
için vatanseverlerin tutukland›¤›
belirtildi.
‹stanbul Ba¤c›lar Yeni Mahalle
sokaklar›nda ‹ncirlik Üssü Kapat›ls›n talebiyle yüzlerce kuﬂlama yap›ld›.
24 Mart günü ‹zmir'de Halk
Cepheliler Kemeralt› giriﬂinde ‹ncirlik Üssü'nün kapat›lmas› için imza masas› açt›.
Halk Cepheliler yapt›klar› ko-

“Bu Ülkenin Gerçek
Vatanseverleri Bizleriz”
Halk Cepheliler Ankara’ya ard›ndan da K›z›ldere’ye gitme haz›rl›klar› yaparken “Amerika Defol
Bu Vatan Bizim” kampanyas›n›n
çal›ﬂmalar›n› yapmaya devam ettiler.
Antakya’da Ulus Alaﬁehitlerimizi n›’nda 27 Mart günü
An›yoruz
“Amerika Defol!” dedikleri için tutuklanan vatanseverlerin serbest b›rak›lmas› için eylem yap›ld›.

nuﬂmalarla; Aylard›r sürdürdükleri
"Amerika Defol Bu Vatan Bizim"
ve "‹ncirlik Üssü'nün kapat›lmas›"
için toplanan imzalar› 29 Mart'ta
Ankara'ya götüreceklerinin ça¤r›s›n› yapt›lar. Masada 482 adet imza
topland›.
Ankara Halk Cephesi’de yapt›¤›
aç›klamayla aylard›r toplad›klar›
imzalar› meclise götüreceklerini
bildirdiler. 28 Mart günü yay›nlanan aç›klamada; “‘Bu Ülkenin
Gerçek Vatanseverleri Bizleriz’. ‹ﬂte bu iddiayla baﬂlad›k kampanyam›za. Ülkenin dört bir yan›nda pankartlar›m›z, afiﬂlerimiz, imza masalar›m›zla “Amerika Defol Bu Vatan Bizim” dedik. Sesimize düﬂmana ayn› kini duyan yüz binlerin sesi kar›ﬂt›. Öyle ürküttü ki bu ses
Amerikal› emperyalistleri, endiﬂe
dolu bir mesaj dahi yay›nlad›lar”
denildi.
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Tarihe yazd›klar› destan
ﬂimdi ellerinde bir kitapt›

Elin alt›nda tam 1230 gün. Yani
3 y›l, 4 ay, 2 hafta, 1 gün...
Sene 2003’tü. TAYAD’l› Aileler,
2000 Ekimi’nden beri süren tecrite
karﬂ› direniﬂin sesini duyurabilmek
için Ankara’da Abdi ‹pekçi Park›’nda 10 günlü¤üne oturma eylemi
yapacaklard›.
Park›n içindeki el heykelinin alt›na çad›rlar›n› kurup oturdular. Fakat, zulüm sadece F Tiplerinde de¤ildi. TAYAD’l›lar›n oturma eyle-
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minin baﬂlamas›n›n üzerinden daha birkaç saat geçmemiﬂti ki, iﬂkenceci polisler sald›rd›. Yerlerde
sürükleyerek TAYAD’l›lar› gözalt›na ald›lar. Çad›r ve battaniyeleri
de gasbettiler. Sand›lar ki, çad›rlar› söküp oturma eylemi yapanlar›
gözalt›na al›rsak eylem bitecek...
Yan›ld›lar... Sald›r›n›n üzerinden
birkaç saat geçmiﬂti ki, “El”in alt›na
baﬂka TAYAD’l›lar gelip oturdu.
Sonra iﬂkenceciler defalarca gelip
sald›rd›, gözalt›lar, tutuklamalar birbirini izledi.
10 gün de¤il art›k haftalar, aylar,
mevsimler, birbirini izliyordu. Ankara’n›n dondurucu ayaz›n› da kavurucu s›ca¤›n› da onlar biliyordu

“Kendini, sadece kendini düﬂüneceksin!” diyor bu
kokuﬂmuﬂ düzeni savunanlar. Yani gönlünde; ailen, arkadaﬂlar›n, dostlar›n komﬂular›n, yüzlerini görmedi¤in
insanlar olmayacak!
Ailen olacak ama sadece “kendin” olacaks›n! Arkadaﬂlar›n olacak ama sadece “kendin”i düﬂüneceksin... Gözün,
hiç kimseyi görmeyecek, sadece “ben” diyeceksin...
Düzenin bu adaletsiz, bencilce düﬂüncelerle donatt›¤› biri, mesela, pekala yaﬂl› annesini kap›n›n önüne koyabilir. Muhtaç birine, en yak›n› bile olsa, elini uzatmayabilir. Zira, kendi bencil yaﬂam› için herﬂeyi çi¤neyecek duruma gelmiﬂtir. Böbre¤inin de¤iﬂmesi zorunlu
olan kardeﬂi umurunda bile de¤ildir mesela. Böbre¤inin
birini vermeyi akl›na bile getirmez. Kardeﬂi de olsa cevab› haz›rd›r: “Baﬂkas›ndan bulsun!”
Peki bu nas›l bir yaﬂamd›r? Hiç kimsenin derdi, ac›s›, ihtiyac› umurunda olmayan, sadece kendi yaﬂam›n›
düﬂünen bir insan, ne kadar ve nas›l bir insand›r? Ne kadar akl›, vicdan›, ne kadar de¤eri vard›r?
Herbirimizin kendimize iliﬂkin olarak kimi düﬂüncelerimiz vard›r. Bunlar›n olmas› do¤ald›r. Do¤al olmayan, herﬂeyin merkezine kendi yaﬂam›m›z› koyma-
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m›zd›r.
Sadece “kendini düﬂünmek”, kendini yaﬂam›n merkezine koymak,
b e n m e r k e z c i l i k t i r. Herﬂeyi kendine
hak olarak görmek, fedakarl›k yapmamak, s›k›nt›ya gelmemek, “baﬂkas›n›n sorunlar› ile
can›n› s›kmamak” bu bencilli¤in sonucudur.
Emek vermeyen, kendi d›ﬂ›ndaki sorunlara duyarl›
olmayan, hep “iyi giyinmeyi”, “hep iyi yemek yemeyi”,
“hep e¤lenmeyi”, “hep tek baﬂ›na para harcamay›”
düﬂünmektir mesela bencillik!
Düzenin bak›ﬂ›d›r bu. “Sadece kendin için yaﬂamal›s›n” diyor düzen. Kendini kurtar diyor düzen. Ve diyor ki,
“senin kendini kurtarman için baﬂkalar› batmal›d›r”. “Baﬂkalar›n› ezerek yüksel” diyor düzen. Böyle olunca da bencillik ve sadece kendini düﬂünmek yönetiyor o insan›.
Düzen; çocuklar›m›z›, anne ve babalar›m›z›, kardeﬂlerimizi, arkadaﬂlar›m›z›, insanl›¤›ndan ç›kar›yor, tan›nmaz hale getiriyor... Hergün birlikte oldu¤umuz, ayn›
yerde çal›ﬂt›¤›m›z insanlar› iﬂte bu nedenle tan›makta
zorluk çekiyoruz.
Tan›nmaz hale gelmek istemiyorsak, halk›n de¤erlerine sar›laca¤›z. Annesini kap›n›n önüne koyan, uyuﬂuturucu kullanan komﬂusunun çocu¤unu görmezden gelen insanlar›n durumuna düﬂmek
Partiyi
istemiyorsak, önce adaletli, vicdanl› olaca¤›z. Selaml›yor
Sadece kendimiz için de¤il, hepimiz için
düﬂünece¤iz. Yaﬂam› paylaﬂmak, hepimiz için
yaﬂamak, bu bencilce düﬂünceleri engelleyecektir.

Nas›l YAﬁAMALI?
Kendini düﬂünmek

art›k. Elin alt›nda tam 1230 gün boyunca, inanc›n, sabr›n, sahiplenmenin, kararl›l›¤›n destan›n› yazd›lar.
Tarihe o destan› yazarken, aksatmaks›z›n bir de günlük tutmuﬂtu
TAYAD’l›lar. ‹ﬂte o günlüklerden
yararlanarak, o destan›n kitab›n› da
yazd›lar ve yay›nlad›lar. Yazd›klar›
destan› tüm dünyaya anlatmak için
Elin Alt›’nda yaﬂad›klar› 1230 günü
bir kaç yüz sayfaya s›¤d›rmaya çal›ﬂm›ﬂlard›.
TAYAD’l› Aileler 20 Mart’ta yine El’in Alt›nda bir araya gelip direniﬂlerini anlatan kitab› tan›tt›lar.
El’in Alt›’ndaki direniﬂin bir çok
bölümünde orada olanlar yapt› kitab›n tan›t›m›n› da. Kitap için ilk sözü

alan TAYAD'l›
Mehmet Güvel,
Park’ta Elin Alt›’na ilk oturan
ve gözalt›na al›nanlardand›.
Tutukland›, tahliye oldu yine
Elin
Alt›’na
koﬂtu. ﬁimdi yine Elin Alt›’ndayd› ve direniﬂe nas›l baﬂlad›klar›n›, 1230
gün boyunca neler yaﬂad›klar›n› k›sa
kesitler halinde anlat›yordu.
ﬁair Mehmet Özer, Dr. Metin
Bakkalc› da Abdi ‹pekçi Park›’nda
Tayad’l›lar›n yan›ndayd›lar. Elin alt›ndaki direniﬂin baﬂ›ndan sonuna

kadar parktan ayr›lmayanlardan birisi de TAYAD'l› Mehmet Y›lmaz’d›. Y›lmaz; Direniﬂin tecrite
karﬂ› yap›ld›¤›n› söyleyerek tecrite
karﬂ› mücadelenin sürdü¤ünü belirti. Parktaki direniﬂçilerden birisi
olan tutsak anas› Zeynep Yayla ise,
o¤lu Emrah Yayla’n›n park›n ilk direniﬂçilerinden oldu¤unu, ﬂimdi ise
t u t s a k oldu¤unu belirtti. Park›n
emekçilerinden birisi olan TAYAD'l›
Semiha Eyilik de, yaﬂad›klar›ndan
baz› kesitler anlatt›.
“Abdi ‹pekçi Park› Direniﬂi Elin
Alt›” kitab›, o kesitlerden bir derleme
özelli¤i taﬂ›yor. Bir tarih anlat›yor.
Destanlar›n nas›l yaz›ld›¤›n›, devrimci, demokratik mücadelenin hakk›n›
vermenin ne demek oldu¤unu da
Elin Alt›” kitab›...
anlat›yor “E

Kelimelerin
Savaﬂ›
Taﬂ atan çocuklar
Onlara “taﬂ atan çocuklar” ad›n› koydular. Bas›nda,
televizyonlarda, hemen tüm aç›klamalarda onlardan söz
ederken, hep “taﬂ atan çocuklar” diyorlar.
Do¤u ve Güneydo¤u’da katil sürülerine, üzerlerine
sürülen panzerlere, z›rhl› araçlara ald›rmaks›z›n, o küçük bedenleri ile sokaklar› iﬂkencecilere dar eden “çocuklar” onlar.
Niye “taﬂ atan çocuklar”? Niye “Yu r t s e v e r çocukl a r ” de¤il mesela? Niye “ d i renen çocuklar” olmas›n
isimleri?
“Taﬂ atan çocuklar” adland›rmas›yla, sanki ortada
amaçs›z, anlams›z bir taﬂ atma varm›ﬂ havas› veriliyor;
“hem onlar daha çocuk” edebiyat› yaparak, onlara ac›nd›rmaya çal›ﬂarak, as›l sorunu gizlemektedirler. Savunduklar›
aç›kt›r; “onlar çocuk ve ne yapt›¤›n› bilmiyor!”
Bir ad›m ötesi, burjuvazi gibi, “onlar çocuk, onlar› kand›ranlar var, onlar› kullan›yorlar!” demektir. Nitekim burjuvazi, çocuklar›n mücadeleye kat›l›m›n› “onlar yapt›klar›n› oyun san›yor” diye de çarp›tmaktad›r. Hay›r,
ﬁehitlerimizi çocuklar yapt›klar›n›n oyun olmad›¤›n› biliyor.
An›yoruz
Bu düﬂünceler, taﬂ atman›n meﬂrulu¤unu
ortadan kald›ran, olanlar› belirsizleﬂtiren, direnmeyi, mücadele etmeyi meﬂru görmeyen
anlay›ﬂlard›r. “Taﬂ atan çocuklar” diyenlerin
gündeminde halk›n direnme ve ayaklanma

Erzincan’da
Yürüyüﬂ Da¤›t›m›
Erzincan Gençlik Derne¤i üyeleri 27 Mart günü Geçit Beldesi’nde Yürüyüﬂ dergisinin da¤›t›m›n› yapt›lar. Da¤›t›m boyunca yap›lan sohbetlerde ABD D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤›’n›n yapt›¤› uyar›y› anlatan
Gençlik Derne¤i üyeleri 20 dergi
satarken “Amerika Defol Bu Vatan
Bizim” bildirilerini de da¤›tt›lar.

hakk› yoktur, taﬂ atman›n meﬂrulu¤u
yoktur... Onlar, yaﬂ› küçük diye mücadele etmeyecekler mi? Çocuk yaﬂtakilerin sokaklarda olmas›n›n, direniﬂin içinde olmas›n›n neresi kötüdür?
Bundan korkacaksa zalimler korkmal›d›r. Ayd›nlar
veya kendine sol, ilerici diyenler de¤il. Kürt halk›na milli zulüm politikas› uygulayan, halklar› katleden, çocuklar› kurﬂuna dizmekten çekinmeyen bu düzenin sahipleri,
kiral›k katilleri korkmal›d›r.
1980 öncesi mücadele içinde ortaokul ö¤rencileri de
vard›. Devrimci olmak yerine, çetelere kar›ﬂmalar› daha
m› iyidir o “çocuklar›n”?
Filistin’de onlar, “ i n t i f a d a n › n ç o c u k l a r › ” ya da
Arafat’›n deyimiyle “ ç o c u k g e n e r a l l e r ” d i r. O “çocuk
generaller” tarih yazd›lar Filistin’de. Arafat’a o ismi
kulland›rtan da mücadelenin meﬂrulu¤udur elbette.
Oligarﬂi, onlar› çocuk olarak görmüyor zaten. Onlar
için özel yasalar ç›kard›lar. Katlettikleri çocuklar için;
“ölecek yaﬂtayd›lar!” diyor oligarﬂi... Katletmeye, tutuklamaya, iﬂkence yapmaya devam ediyor... Son 4 y›lda TMK’da yap›lan de¤iﬂiklik sonucu 28 bin çocuk yarg›lanmaya baﬂland›. 2010 rakamlar›na göre, hapishanelerde 2 bin 721 çocuk tutuklu bulunuyor.
Direnen çocuklar, yurtsever çocuklar üzerinden ac›nd›rarak “politika yapmak” çarp›k bir anlay›ﬂt›r. Hele onlar›n yaﬂ›n› sömürmek, taﬂ atmalar›n›n meﬂrulu¤unu tart›ﬂmak, düzeni teﬂhir etmemek, ilericilik, demokratl›k
de¤ildir. UNUTMAYA L I M K ‹ ; iﬂgalciye ve Kürt halk›na milli zulüm uygulayanlara taﬂ atmak meﬂrudur. Bunu hiç kimsenin karartmaya hakk› yoktur...
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Kapitalizm katildir!
u Dünyada her y›l 1 milyon 800 bin çocuk içme suyu bulamad›¤› için ölüyor,
ÖLDÜRÜLÜYOR.

u
u
u
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Dünyada her ay 150 bin çocuk susuzluktan ölüyor, ÖLDÜRÜLÜYOR.
Su ile hayat aras›nda kurulan iliﬂki, suHer ay, bir Artvin ya da 2 Bayburt büyüklü¤ünüdeki, bir nüfus yok ediliyor.
yun insan yaﬂam›n›n
zorunlu ve ayr›lmaz
HERGÜN, 5 B‹N ÇOCUK SUSUZLUKTAN ÖLÜYOR, ÖLDÜRÜLÜYOR...
bir parças› oldu¤unu
anlat›r.
ekme¤i, içecek suyu olmayan ve se“Uygarl›¤›n beﬂi¤i” oldu¤u söy‹nsan›, hayat› var eden su, ne yafil bir yaﬂam dayat›lan milyarlarca
lenen emperyalist ülkeler, sudan paz›k ki, bugün milyonlarca insan›n
insan, vahﬂi kapitalizmin yaratt›¤›
ra kazanmak için milyonlarca insaöl üm ne de ni haline getirilmiﬂtir.
bir gerçekliktir.
Milyonlarca insan, tüm dünyan›n
n›n ölümünü göze alm›ﬂ, k›llar› k›gözleri önünde, susuzlukla öldürüp›rdamadan, kanl› dolar ve eurolar›
Birleﬂmiﬂ Milletler’in “Hükülüyor!
karﬂ›l›¤›nda yoksul halklar›n can›na
metleraras› ‹klim De¤iﬂikli¤i Panek›ymaktad›rlar.
Suyu bilinçli olarak keserek, su
li” adl› organizasyonunun 2008’de
kaynaklar›n› kurutarak, kirleterek,
yay›nlad›¤› “‹klim De¤iﬂikli¤i ve
Y›llard›r, kapitalizmin parlak
suyu paral› hale getirerek yapmakSu” raporuna göre: dünyada
vitrinleriyle halklar› aldatanlar›n
tad›rlar bunu emperyalistler.
yaratt›¤› tablo ortadad›r.
2050’de 2 milyar, 2080’de de 3
mily ar i n s a n s u d a n m a h r u m k aSosyalizmin oldu¤u hiçbir üllacak!.. 2-3 milyar insan›n yoksulkede susuzluk nedeniyle tek bir
Ç o c u k l a r › ö l d ü re n
lar olaca¤› aç›kt›r. En do¤al hakk›nölüm yaﬂanmam›ﬂt›r. Sosyalist ül“uygarl›k”
dan, sudan yoksun b›rak›lan 3 mil kelerde temiz su hakk›ndan yoksun
Dünyada her y›l beﬂ yaﬂ›n alt›ny a r insan. Dünya nüfusunun yar›s›
olmak diye bir kavram dahi yoktur,
daki 1 milyon 800 bin çocuk suen do¤al ve en temel hakk›ndan
olmam›ﬂt›r.
suzluktan, içme suyu bulamad›¤›
mahrum edilmektedir.
Kapitalizm, en geliﬂmiﬂ teknoloiçin ölüyor.
Kapitalizm iﬂte böyle adaletsiz
jilerin ürünü ak›ll› bombalar›yla, siBizler, günlük yaﬂam›m›z› sürbir dünyay› dayat›yor insanl›¤a.
hirli elektronik oyuncaklar›yla, hadürürken, iﬂe ya da okula giderken,
rika cep telefonlar›, plazma televizevimizde otururken, hergün “bbizim
yonlar› ile övünebilir. Ama susuzSu kaynaklar›n› kurutan
h a b e r i m i z ” olmadan, 5 bin çocuk
luk
nedeniyle
öldürdü¤ü
çocuklar›,
emperyalist tekellerdir
öldürülüyor. Hem de do¤an›n bir
yoksul
halklar›
gizleyemez.
parças› olan temiz suyu bulamamaBirleﬂmiﬂ Milletler Genel KuruKapitalizm, yoksul ülke halklalar› nedeniyle.
lu, 1977 y›l›nda suyun bir “ i n s a n
r›n› aç ve susuz b›rakarak, onlar›
Bizlere co¤rafya derslerinde
h a k k › ” oldu¤una dair karar alm›ﬂt›.
günde 1 dolar›n alt›nda bir “gelirle”
dünyan›n dörtte üçünün sudan oluﬂUzun y›llar bu karar geçerlili¤ini
yaﬂamak zorunda b›rakarak, uygartu¤u ö¤retilir hep. Ama bu suyun
korudu.
l›k dersi veremez kimseye.
nas›l olup da milyonlarca insan›n
Bu karar al›n›rken, dünyada emÇ ü n k ü k a p i t a l i z m k a t i l d i r ! ..
ölüm nedeni haline dönüﬂtü¤ü ö¤reperyalist sistemin karﬂ›s›nda sosyaÇünkü kapitalizm öldürmektedir.
tilmez.
list sistem vard›. Sosyalizm, kapita‹çme suyuna at›k sular›n kaE t r a f › m › z › n s u l a r, denizler,
lizmin adeta kâbusu olmuﬂtu. O neokyanuslarla çevrili oldu¤u bir
r›ﬂmas›yla y›lda 5 milyon kiﬂi sal denle sömürü ve ya¤mada bugünkü
d ü n y a d a , h e r 1 saatte, 210 çocuk
g › n h a s t a l › k l a r d a n ö l m e k t e d i r.
ölçülerde, pervas›z ve sald›rgan deö l d ü r ü l m e k t e d i r.
Dünya genelinde b i r m i l y a r yüz
¤illerdi. O günkü dünya dengeleri
Yani dakikada 4 çocuk...
milyon kiﬂinin temiz içme suyu
içinde BM’den halklar›n,
kullanma
hakk›
elinden
al›nm›ﬂt›r.
ezilenlerin lehine kararlar Partiyi
Emperyalistler, halklar› aﬂa¤›larSelaml›yor
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ç›kabiliyordu.
ken, halklara “ça¤daﬂl›k” dersleri
kanalizasyondan yoksundur. 2.4
verirken, “modern uygarl›ktan” söz
Bu karardan 15 y›l
m i l y a r insan banyo ve tuvaletten
ederken, susuzluktan çocuklar› ölsonra ayn› BM, su ile ilgimahrum yaﬂamaktad›r.
dürmek ne kadar uygar bir davrali yeni bir karar ald›.
n›ﬂt›r acaba?
Evi, banyosu, tuvaleti, elektri¤i,
1992’de al›nan bu karar-

da, “suyun al› n›p sat ›l abil en bir
m e t a ” oldu¤una hükmedilmiﬂ ve
böylelikle su, emperyalist tekellerin
ya¤mas›na sunulmuﬂtu.
Bu karar›n al›nd›¤› koﬂullarda,
sosyalist iktidarlar peﬂ peﬂe emperyalist sald›rganlar taraf›ndan y›k›lm›ﬂ, dünya emperyalist tekeller taraf›ndan kuﬂat›lm›ﬂt›.
Suyun emperyalist tekeller taraf›ndan ya¤malanmas›n› düzenlemek
üzere de 1996’da Dünya Su Konseyi oluﬂturuldu. Dünyadaki su kaynaklar› art›k emperyalist tekeller taraf›ndan kolayca al›n›p-sat›labilir,
istedikleri gibi kullan›labilirdi.
Dünyadaki suyun sadece % 3 ’ ü
tatl› sudur. Ve bu tatl› su miktar›n›n
da sadece % 1’i kullan›labilir durumdad›r. Geçti¤imiz yüzy›lda dünya nüfusu 4 kat artarken, su ihtiyac›
9 kat›na ç›km›ﬂt›r.
Milyonlarca insan›n su ihtiyac›
karﬂ›lanmazken, emperyalist tekeller için su kaynaklar› seferber edilmiﬂtir. Kapitalist sanayi, geçti¤imiz
yüzy›l›n baﬂ›nda kulland›¤› su miktar›n›n TAM 40 KAT FAZLASINI
kullanmaktad›r.
Tekellerin aﬂ›r›, kontrolsüz ve
plans›z tüketimleri, yanl›ﬂ sulama,
çarp›k sanayileﬂme, kapitalistlerin
aﬂ›r› kâr h›rs›ndan dolay› ar›tma tesisleri kurmamas› ve su kaynaklar›n› kirletmesi ile ortaya SU SORU NU ç›kar›lm›ﬂt›r.
“Dünya Ticaret Örgütü, daha
1995’te ‘... tüm kamu sa¤l›¤› ve
çevre yasalar›n› ticaretin önündeki
engeller olarak gördü¤ünü’ aç›kça
ilan etmiﬂti.” (Halk Gerçe¤i, 15
Mart 2009, say›:1)
Yani tekeller; “ben kullan›r, kirletir, tahrip ederim” diyor, hiçbir
tedbir, yasa tan›mayaca¤›n› ilan ediyordu.
Emperyalist tekellerin ﬂantaj ve
tehditle kabul ettirdi¤i
ﬁehitlerimizi Çok Tarafl› Yat›r›m AnAn›yoruz laﬂmas›’n›n (MA‹), yeni
sömürge ülkelere dayatt›¤› maddelerden biri de
ﬂuydu; “Do¤al kaynakla r› n tüketiminde t oplum -

sal ç› kar lar ›n gözeti lmesi ﬂart › kal d›r›lacak.”
Milyarlarca insan›n ihtiyaçlar›n›n, sa¤l›¤›n›n hiçe say›ld›¤› bundan daha aç›k ifade edilemez zaten.
K A P ‹ TA L ‹ Z M A Ç I K Ç A KAT ‹ L OLDU⁄UNU ‹LAN ED‹YOR...
E M P E RYA L ‹ S T T E K E L L E R
AÇIKÇA, SAKLAMADAN; ‘ç› karlar›m›z için öldürmeye, su
kaynaklar›n› kirletmeye, tahrip
etmeye devam edece¤iz’ diyor.

Su sorununu yaratan
vahﬂi k a p i t a l i z m d i r
Bugün dünyada kullan›lan suyun %85’i, emperyalist ülkelerdeki
nüfusun % 1 2 ’si taraf›ndan kullan›lmaktad›r. Yoksul ülke halklar› su-

“Do¤al kaynaklar›n tüketi minde toplumsal ç›karlar›n gö zeti lmesi ﬂart› kald›r› lacak.”
‹mza: MA‹’yi imzalayan tüm
emperyalist ve yeni-sömürge
ülkeler
suzluktan k›r›l›rken, emperyalist ülkeler suyun neredeyse tamam›na
yak›n bir bölümünü kullanmaktad›rlar.
“Günlük ortalama su kullan›m›
ABD’de 575 litre, Avrupa’da 200300 litre olmas›na ra¤men yeni-sömürge ülkelerde yaﬂayan halklar›n
beﬂte biri insan hakk› olarak kabul
edilen en az günde 20 litre suyu dahi bulamamaktad›r.” (age)
Yoksul ülke halklar›, kendilerin-

den 250 kat daha fazla su tüketen
Amerikal›lar’a, 150 kat daha fazla
su tüketen Avrupal›lar’a göre, suyu
daha m› az seviyorlar acaba?
Yoksul ülke halklar›n›n suyu
sevmedikleri ya da suyu kullanmak
istemediklerini hiç kimse iddia edemeyece¤ine göre, farkl›l›¤›n nedeni
baﬂkad›r.
Sa¤l›k koﬂullar›n›n asgari düzeyde sa¤lanabilmesi için bir kiﬂinin
günde en az 50 litre suya ihtiyac› oldu¤unu söylüyor bilim...
Örne¤in, 150 milyon nüfuslu geri b›rakt›r›lm›ﬂ Bangladeﬂ’te, suyun
kirli ve zehirlenmiﬂ olmas›n›n sonucunda binlerce çocuk ölmekteydi.
1970’lerde her y›l sadece ishalden
250 bin çocuk öldü¤ü geçiyordu kay›tlara.
Katledenler sonra “çözüm” bulmak için, “temiz” oldu¤u
düﬂünülen kaynaklardan
kuyu suyunu borularla di¤er
bölgelere taﬂ›d›lar. Bangladeﬂ halk›, y›llarca BM ve
Dünya Bankas› taraf›ndan
aç›lan bu kuyulardan su içti.
Ancak 1990’da, milyonlarca kuyuda arsenik oldu¤u
ve y›llard›r halk›n zehirlendi¤i ortaya ç›kt›. 20 milyon
kiﬂi bu zehirden etkilenmiﬂti ve her y›l ortalama 13 bin
kiﬂi, bu zehirin yol açt›¤›
kanser sonucunda ölmüﬂtü.
Emperyalistler, milyonlarca kuyu açarken, açt›klar› kuyulardaki
suyu tahlil etme gere¤i bile duymam›ﬂlard›. O suyu kullanacak olanlar›n bir de¤eri yoktu nas›l olsa, onlar
ölebilirdi. Bir ölçüm milyonlarca
insan›n yaﬂam›n› kurtaracakken,
bunu yapmam›ﬂlard›.
Su kaynaklar›n›n ve suyun özelleﬂtirilmesi, ülkemiz örne¤inde de
yaﬂand›¤› gibi yayg›nlaﬂmaktad›r.
Dünya Bankas›, IMF gibi emperyalist kurumlar, yeni sömürge ülkelere
kredi verirken suyun özelleﬂtiril mesini de ﬂart koﬂmaktad›rlar.
Bu da demektir ki, daha çok çocu¤umuz ölecek, susuzluktan ya da
kirli sudan...
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KAP‹TAL‹ZMLE SOSYAL‹ZM‹N FARKI
Î Kapitalizm, k â r h › r s › y l a s o r u n l a r y a r a t › r... Sonra, sanki
yaratan kendisi de¤ilmiﬂ gibi, sorunlar› çözmek için
o r t a y a ç › k a r. . . S o r u n l a r › n ç ö z ü m ü n ü d e k â r a r a c › n a
d ö n ü ﬂ t ü r ü r..
S osyalizm, s o r u n u n o r t a y a ç › k m a s › n › ö n l e r !
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Yaﬂad›¤›m›z tüm
sorunlar›n kayna¤› Î K a p i t a l i z m , ö n c e s u y u k i r l e t i r. . . S o n r a , s u s o r u n u i ç i n
kapitalizmdir. Su
zirve düzenler. . . B u a r a d a s u d a n k â r etmeyi ihmal etmez
sorunu deniliyor,
küresel ›s›nma deni- Sosyalizm, s u y u n k i r l e n m e s i n i v e s u k a y n a k l a r › n › n t a h r i p
yor, sa¤l›k sorunlar›
edilmesini önler!
deniyor,
bulaﬂ›c›
hastal›klar, trafik so- Î K a p i t a l i z m , ö n c e k a n s e r e d e r. . . S o n r a , k a n s e re çözüm
runu, çevre kirlili¤i,
a r › y o r g i b i y a p a r. . . K a n s e r d e n b ü y ü k k â r l a r s a ¤ l a r..
açl›k, yoksulluk, iﬂsizlik ve daha akl›- Sosyalizm, k a n s e re y o l a ç a n n e d e n l e r i o r t a d a n k a l d › r › r !
n›za gelen ne varsa
da bir kazanç konusuna dönüﬂtürühepsinin sorumlusu kapitalizmdir.
Kapitalizm, insanl›¤a
yor. Tekellere bunun için milyarlar‹çme sular›n› kirletiyor, yeralt›
verdi¤i z arar› d a k âra
ca dolar› bulan yeni bir pazar aç›l›kaynaklar›n› kurutuyor, ›rmaklar›,
dönüﬂtürüyor
yor. Yani, insanlar ﬂiﬂmanlarken de
denizleri, okyanuslar› kirletiyor,
Sular› kirlenmesi “suyun bilinçzay›flarken de kazanan tekeller oluekosistemi bozuyor, “Küresel ›s›nsiz
ve
yanl›ﬂ
kullan›m›”
sonucu
deyor. Aynen su kirlenirken de içilebimaya” neden oluyor, salg›n hastalir su sat›l›rken de kazanan›n hep te¤ildir.
Bu,
emperyalist
üretimin,
kal›klara, yeni yeni mikroplar›n ortaya
keller olmas› gibi..
pitalistin dizginsiz kâr h›rs›n›n soç›kmas›na neden oluyor. Sonra da
nucu
olan
“bilinçli”
bir
kirletmedir.
Baﬂka bir örnek: Önce yiyecek
yaratt›¤› bu sorunlara tekrar çözüm
ve giyeceklerde her türlü zararl›
Tekeller için o anki kârlar›
üretmeye çal›ﬂ›yor. Zirveler, formkimyasal maddeleri kullan›p insanönemlidir. Yaratt›klar› bu sorunu da
lar düzenliyor. Araﬂt›rmalar yapt›r›lar› kanser yap›yor. Sonra güya çöyeni bir kâr kayna¤›na dönüﬂtürmüﬂ
yor, raporlar haz›rlat›yor.
züm ar›yor. Kanser tedavisi büyük
durumdad›rlar.
‹çilebilecek
sular›n
Sorunu yaratanlar sorunu çözebir sömürü alan›na dönüﬂüyor. Tekirlenmesi ve suyun azalmas› sonumez. Çünkü, emperyalist tekeller
keller, insanlar› kanser yaparken de
cunda
içilebilir
su,
ticari
bir
meta
bir taraftan zirveler, formlar yaparkazan›yor, kanseri tedavi ederken
haline
dönüﬂtürülmüﬂ
ve
büyük
bir
ken di¤er taraftan sular› ve bütün
de... ‹nsanlar kanser olduktan sonra
pazar oluﬂmuﬂtur. Su kaynaklar›n›
olarak dünyay› kirletmeye devam
çözümü yok; ama insanlar›n kanser
h›zla
ele
geçiren
tekeller,
bugün
ediyor. En büyük tekeller kirlenmeolmas›n› engellemek mümkün; fatüm dünyaya içme suyu sat›yorlar.
nin önlenmesi için al›nan kararlara,
kat bu da kapitalist üretime uygun
Su
k›tl›¤›
büyüdükçe,
suyu
daha
da
yap›lan anlaﬂmalara, dahi uymuyor.
de¤il... Suyu kuruttuktan, kirlettikpahal›
sat›yorlar.
Kapitalistler suyu iki türlü yok
ten sonra biliniyor ki, bunun da ge Bu, sadece su sorununda de¤il
ediyor. Birincisi, tekeller k›sa vaderi ye d ön üﬂ ü imkans›z gibidir.
birçok konuda geçerlidir.
deki karlar›n› düﬂünerek uygulad›kKapitalizm iﬂte bu; dizginsiz kâr
lar› su politikalar›yla do¤al dengeyi
Mesela kapitalizm yüz milyonlah›rs›,
kanser gibi, kirli su gibi, yüzbozuyor ve su kaynaklar›n› kurutur› bulan bir iﬂsizler ordusu yarat›yor.
lerce çözümsüz, geriye dönüﬂsüz
yor.
Sonra iﬂsizlik dünyan›n en önemli
sorun yarat›yor.
sorunlar›ndan biri diye formlar dü‹kincisi, var olan sular› da sanaKapitalizmin sa¤l›k politikas›
zenliyor. Sözde “çözüm” üretmeye
yi at›klar›yla, tar›mda ve tar›m d›ﬂ›
kâr üzerine kurulmuﬂtur.
çal›ﬂ›yor. Ama esas olarak tekeller
kullan›lan kimyasal maddelerle zeTeﬂhisten tedavisine kadar Partiyi
iﬂsizli¤i ucuz iﬂ gücü olarak kullahirleyip kullan›lamaz hale getiriyor.
en pahal›, en kârl› sektör- Selaml›yor
n›yor.
Aç›klanan raporlarda belirtildi¤ine
lerden birisidir.
Kapitalizm, sürekli tüketimi kögöre fabrikalar, at›klar›n›n yüzde
Kapitalizmin sa¤l›k
rüklüyor. ‹nsanlar› sa¤l›ks›z yiyedoksan›n› hiçbir iﬂleme tabi tutulpolitikas›na göre hasta saceklerle “obez” yap›yor, sonra
madan direk derelere, nehirlere ve
dece paras› al›nacak
obezli¤e çözüm ar›yor. Zay›flamay›
denize b›rak›yor.

m ü ﬂ t e r i”dir. Bunun içindir ki ka“m
pitalizmin sa¤l›k politikalar› insanlar›n hasta olmalar›n› önlemeye
yönelik de¤ildir. Koruyucu sa¤l›k,
kapitalizmin mant›¤›na terstir. Tam
tersine insanlar›n hasta olmalar›
adeta onlar›n iﬂine gelmektedir.
Kapitalist sa¤l›k sistemi, Hastal›¤› önlemeye de¤il, tedaviye göre
ﬂekillenmiﬂtir.

Çözüm sosyalizmde
Su sorununda olsun, sa¤l›k sorununda olsun, açl›kta, yoksullukta,
iﬂsizlikte olsun... insanl›¤›n yaﬂad›¤› tüm sorunlar›n çözümü sosyalizmdedir. Çünkü sorunlar› yaratan
kapitalizmdir. Birincisi, sosyalizm
sorunlar›n kayna¤› olan k a p i t a l i s t
sistemi ortadan kald›rd›¤› için,
çözümdür.
‹kincisi, sosyalizm sorun olabilecek ﬂeylere s o r u n ç › k m a d a n ö nleyici tedbirler ald›¤› için, insanl›¤›n yaﬂad›¤› tüm sorunlar›n çözümüdür. Bu say›s›z örneklerle kan›tlanm›ﬂt›r. Çünkü sosyalizm kapitalizm gibi bu sorunlar› kâr elde etmek için bir araç görmemektedir.
Sosyalist sa¤l›k politikas›n›n en
üstün yan› “ k o r u y u c u ö n l e m l e r ”de
ortaya ç›kar.
Mesela, sosyalizm, sa¤l›k politikas›n› hastal›klar›n tedavisi üzerine
de¤il, hastal›klar›n ortaya ç›kmas›n› engelleme üzerine oluﬂturmuﬂtur.
Sa¤l›k yat›r›mlar› da bu yöndedir.
Yani insanlar›n hastalanmadan sa¤l›kl› yaﬂamalar› üzerine kurulmuﬂ bir
sa¤l›k politikas›. Kapitalizmdeki gibi
insanlar› ilaç kullanarak hastal›klar›yla birlikte yaﬂatm›yor. Sa¤l›kl› yaﬂamak her insan›n en temel haklar›ndan birisidir. Bunun için sosyalizmde sa¤l›k giderleri ücretsizdir.
Koruyucu sa¤l›k önlemleri bebeklikten baﬂlar. Bebek daha anne
karn›nda iken düzenli konﬁehitlerimizi trolleri yap›l›r, do¤umdan
An›yoruz
ömrünün sonuna kadar da
koruyucu hizmetleri almaya devam eder. ‹nsanlar›n
sa¤l›kl› yaﬂamas› devletin
güvencesi alt›ndad›r.

Emperyalist p olitikalar
insanlar›n ö mrünü
tüketiyor sosyalizm ise,
ömürlerine ö mür kat›yor
Emperyalist tekellerin kimya
fabrikalar›nda, maden ocaklar›nda
çal›ﬂan iﬂçilerin, Afrika’da yaﬂayan
sömürge ülke halklar›n›n ortalama
ömürleri 35-40 yaﬂ›na kadar düﬂmüﬂtür. Dünya ortalamas› 66 yaﬂ.
Küba da ise dünya ortalamas›ndan
11 yaﬂ daha fazla. Küba’l› doktor
Eugenio Selman, Küba’da uzun yaﬂaman›n nedeninin h ü k ü m e t i n h a l k a s u n d u ¤ u i m k a n l a r oldu¤unu
söylüyor ve ekliyor; “Bizim devleti mizin, ana hedefi nedir? Yaln›zca
mutluluk. P eki dünyada ki di¤er ül kelerin ana hedefi nedir? Kazanç.”
Evet, meselenin özü, özeti budur. Kapitalizm tekellerin karlar›
için kurulmuﬂ bir sistem, sosyalizm
ise insanlar›n mutlulu¤unu düﬂünen
bir sistem. Fark bu kadar aç›kt›r.
Kapitalizmin 300 y›lda çözemedi¤i açl›k, iﬂsizlik, sa¤l›k, bar›nma,
e¤itim gibi insanlar›n en temel sorunlar› sosyalist sistemde çok k›sa
sürelerde çözülebilmiﬂtir.
Örne¤in emperyalizmin dünyas›nda 6 milyar insan›n 1 milyar›
o ku m a -y a z m a bilmiyor. 1 milyar
insan›n e¤itim hakk› gasp edilmiﬂtir.
100 milyon evsiz var emperyalizmin dünyas›nda. Yüzlerce milyon
yoksul ise, ev denemeyecek gecekondulara mahkum edilmiﬂtir. Her
y›l kötü beslenme ve önlenebilir
hastal›klar nedeniyle 5 yaﬂ›na gelmeden ölen 11 milyon çocuk var.
Sosyalist ülkelerde, kapitalist ülkelerin “gelir” kayna¤› olarak gördü¤ü sa¤l›k, e¤itim, kültür hizmetlerinden ülkede yaﬂayan herkes üc r e t s i z y a r a r l a n d › r › l m › ﬂ t › r.
Amerika, Avrupa dahil, emperyalist ve yeni-sömürgelerde yüzbinlerce insan evsizdir, sokakta yaﬂamaktad›r. Küba’da sokakta yaﬂayan
kimse yoktur. Küba’da her ailenin
g›da ve sa¤l›kl› beslenme hakk›
anayasal güvence alt›ndad›r.
ABD'de binde 12, Türkiye'de

binde 80 olan çocuk ölüm oranlar›
Küba’da binde 6'ya kadar düﬂürülmüﬂtür. Emperyalist ülkelerin en
büyük sorunlardan biri olarak gördü¤ü iﬂsizlik, Küba'da sorun olmaktan ç›kar›lm›ﬂt›r.

Sosyalizmde insana ait
hiçbir sorun çözümsüz
de¤ildir
Depremler, sel bask›nlar›, kas›rgalar ve benzeri do¤al olaylar kapitalist sistemde insanl›k için binlerin
onbinlerin hatta yüzbinlerin öldürüldü¤ü katliamlara dönüﬂür. Kapitalistler bunlar› “önlenmesi mümkün olmayan” do¤al felaketler olarak göstermeye çal›ﬂ›r. Oysa geliﬂen
bilim ve teknolojiyle bugün aç›s›ndan do¤al olaylar›n insanlara zarar
vermesi engellenemez de¤ildir. Ancak bu da yine insana de¤er veren
sosyalist sistemle mümkündür.
2005 y›l›nda yaﬂanan çok somut
bir örnek vard›. ABD ve Küba’da
ayn› ﬂiddette yaﬂanan kas›rga karﬂ›s›nda, iki ülkede oluﬂan tablo, sosyalizmle kapitalizmin fark›n› yans›t›yordu. Kas›rgan›n gelece¤i günler
öncesinden belliydi. Küba’da kas›rgan›n vuraca¤› ﬂehirdeki 1,5 mil yon insan, kas›rga gelmeden önce
tehlikesiz bir bölgeye nakledildi.
Kas›rgan›n yaratt›¤› çok büyük y›k›ma ra¤men tek bir insan›n bile
burnu kanamadan kas›rga atlat›ld›.
Amerika’n›n baz› eyaletleri de
ayn› kas›rgan›n etki alan› içindeydi.
Amerika hiçbir önlem almad›. Kas›rga vurdu¤unda dünyan›n en geliﬂmiﬂ teknolojisine ve en büyük
ekonomisine sahip olan ABD çaresizdi. Sadece zenginler ve kendi
olanaklar›yla eyaletten uzaklaﬂabilenler kurtuldu. Binlerce yoksul
halk ölüme terk edildi ve öldü.
Amerika’daki binlerce insan önlenemez bir felaketten dolay› ölmemiﬂtir. Emperyalist sistem taraf›ndan öldürülmüﬂtür.
Sosyalizmde bu ve bunun gibi
bir çok sorun çözümsüz de¤ildir.
Çözüm için çok büyük olanaklara da
sahip olmak gerekmiyor. Öncelikle
halktan yana bir iktidar gerekiyor.
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Bu anayasa de¤iﬂikli¤i

Kimin ihtiyac›?
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AKP'nin anayasa de¤iﬂikli¤i teklifi 30 Mart’ta TBMM Baﬂkanl›¤›'na sunuldu. Anayasa de¤iﬂiklik
paketi 26 as›l 3 geçici madde olmak
üzere toplam 29 maddeden oluﬂuyordu. Çeﬂitli kesimlerin paketi
eleﬂtirmesi üzerine AKP, pakete ek
maddeler koydu. Buna göre Anayasan›n 51’inci, 54’üncü, 166’›nc› ve
148’inci maddelerinde de¤iﬂiklik
önerileri de eklenerek paket meclise
sunuldu.
AKP, Meclis’te de¤iﬂiklik için
yeterli 367 oy ço¤unlu¤unu sa¤layamazsa r e f e r a n d u m a gidilecek.
Ancak AKP, birbirinden farkl›
niteliklere sahip tüm maddeleri tek
bir torbaya doldurup, hepsini tek bir
evet veya hay›ra s›¤d›rmak istiyor.
Aç›kça görülüyor ki, AKP, baz› de¤iﬂiklik maddeleriyle çeﬂitli kesimlerin a¤z›na bir parmak bal çalarken, kendisinin ve tekellerin ihtiyac› olan de¤iﬂiklikleri onaylatmak istemektedir.
AKP’nin demokrasiyle hiçbir
zaman ilgisi olmad›. O nedenle herhangi bir konuda AKP’den “demokratik” bir tutum beklemek, mümkün
de¤ildir ve bekleyenler, e¤er AKP
iﬂbirlikçisi de¤illerse, ancak siyasi
körlerdir.

AKP’nin a nayasa
de¤iﬂikli¤i halk›n talebi
de¤ildir
AKP, “12 Eylül Anayasas›’n› de¤iﬂtiriyorum” diyerek tam bir faﬂist
propagandayla yeni bir demokrasicilik oyunu oynuyor. Bu anayasa
de¤iﬂikli¤i halk›n talebi de¤ildir.
Halk, anayasa de¤iﬂiklik paketinin
içinde neyin olup olmad›¤›n› da bilmiyor. Ama AKP’liler tam bir faﬂist
propagandayla oligarﬂi içi çat›ﬂmada muhalefeti etkisizleﬂtirmek için
“Benim milletim 12 Eylül Anayasa-
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s›’n› de¤iﬂtirmek istiyor. Bütün millet bunda mutab›k, ama bunlar engel olmak istiyor” diyor. AKP, halk›n hangi sorununu çözmek istedi
de Anayasa önünde engel oldu? Bugüne kadar Anayasada birçok de¤iﬂiklik yap›ld›, bu de¤iﬂikliklerin
hiçbirisi halk›n talepleri do¤rultusunda olmad›. Halk›n sorunlar›n›
çözmek için yap›lmad›. TCK’da yap›lan de¤iﬂiklikler, ‹ﬂ Kanunlar›nda
yap›lan de¤iﬂiklikler, özelleﬂtirme
için ç›kart›lan yasalar, sa¤l›k politikalar›... bunlar›n hangisi halk›n sorunlar›n› çözdü? Yap›lan her de¤iﬂiklikle halk›n kazan›lm›ﬂ haklar›ndan bir parça daha yok edildi.

Anayasa de¤iﬂikli¤i
AKP’nin ihtiyac›d›r
AKP, oligarﬂi içi çat›ﬂmada iktidar›n› güçlendirmek istiyor. Anayasada yap›lacak de¤iﬂikliklerle oligarﬂik devlet içi dengelerde gücü
elinde toplamak istiyor. Yarg› organlar›n›, orduyu kendi iradesi alt›na almak istiyor. Anayasa de¤iﬂikli¤i çerçevesinde yaﬂanan oligarﬂi içi
kavgalar esas›nda bunun kavgas›d›r.

Anayasa de¤iﬂikli¤i
emperyalistlerin ve
iﬂbirlikçi tekellerin
ihtiyac›d›r
AKP iktidar› emperyalistlere ve
iﬂbirlikçi tekellere; “sizin ihtiyaçlar›n›z› en iyi ben karﬂ›lar›m” diyor.
AKP’nin sekizinci y›l›na giren iktidar›nda böyle de olmuﬂtur. AKP,
emperyalistlerin, iﬂbirlikçi tekellerin bir dedi¤ini ikiletmemiﬂtir.
Cumhurbaﬂkan›’ndan, Baﬂbakan›’na, D›ﬂiﬂleri Bakanlar›ndan Ekonomi Bakanlar›na kadar tekellerin hizmetçisi gibi çal›ﬂ›yor. Asya’dan Avrupa’ya, Afrika’dan Latin Amerika’ya kadar yap›lan gezilerin büyük

ço¤unlu¤u tekellere iﬂ ba¤lant›s›
yapmak ve ülkemizdeki mallar›n
pazarlanmas› üzerine gerçekleﬂtiriliyor.
Mevcut yarg› sistemi, bir çok
konuda emperyalist tekellerin ve
iﬂbirlikçilerinin önünde engel oluyor. Tekellerin kimi yat›r›mlar›, ald›klar› ihaleler, Dan›ﬂtay, Yarg›tay
engellerine tak›labiliyor. AKP, emperyalistlere ve iﬂbirlikçi tekellere
daha çok hizmet yapabilmek için bu
engeli de kald›rmak istiyor.
AKP’nin haz›rlay›p meclise sundu¤u bugünkü de¤iﬂiklik paketinin en
önemli yanlar›ndan biri budur.
TÜS‹AD baﬂta olmak üzere, düzen içi güç dengelerinin de¤iﬂmesini istemeyen iﬂbirlikçi tekellerin baz› kesimleri ise AKP’nin kimi düzenlemelerine karﬂ› ç›k›yor. Ancak
tekeller özünde “güçlü” bir tek parti iktidar›n›n varl›¤›na karﬂ› ç›kmaz.
Nitekim bugüne kadar esas olarak
AKP’yle uzlaﬂmalar› ve bu uzlaﬂma
içinde sürekli karlar›n› katlamalar›
da bunun ifadesidir. Anayasa konusundaki bugünkü karﬂ› ç›k›ﬂlar› da
kendi taleplerini daha çok dayatmak
ve statükolar›n› korumak içindir.
AKP, kendisinin ve emperyalistlerin ihtiyac› olan de¤iﬂiklikleri yaparken, toplumun çeﬂitli kesimlerinin deste¤ini almak amac›yla de¤iﬂiklik paketine “12 Eylülcülerin
yarg›lanmas›na engel olan maddenin kald›r›lmas›, anayasadan genel
grevi, dayan›ﬂma grevini yasaklayan maddelerin ç›kart›lmas›, emeklilerin de toplu sözleﬂme hükümlerinden yararlanmas›” gibi maddeler de koymuﬂtur. AKP’nin anayasa
üzerinden sürdürdü¤ü oligarﬂi içi
çat›ﬂmada muhalefet olabilecek halk›n çeﬂitli kesimlerini etkisizleﬂtirme ve politikalar›na yedekleme manevras›ndan baﬂka bir ﬂey de¤ildir.
AKP’nin Anayasa de¤iﬂikli¤inden “demokratikleﬂme” ya
da halk›n ç›kar›na tek bir Partiyi
Selaml›yor
madde umanlar oligarﬂi içi
çat›ﬂmada AKP’nin politikalar›na yedeklenmekten
baﬂka bir ﬂey yapmayacaklard›r.

Tek Yol
Düzenin Anayasas›n› de¤il,
Halk›n Anayasas›n› savunal›m
AKP iktidar›, oligarﬂi içi çat›ﬂmay› anayasa de¤iﬂikli¤i üzerinden
sürdürüyor. AKP’nin “Sivil anayasa” demagojisiyle gündeme getirdi¤i anayasa de¤iﬂikli¤i, kendi iktidar›n› güçlendirmeye yöneliktir.
AKP, iktidar›n› güçlendirmeye
çal›ﬂ›rken “demokratikleﬂme” maskesi alt›nda toplumun de¤iﬂik kesimlerini de yede¤ine almaya çal›ﬂ›yor. Anayasa de¤iﬂikli¤ini “mil letimin talebi” diye sunuyor.
Ba¤›ms›z olmayan bir ülkede her
ﬂey emperyalistler ve iﬂbirlikçileri
içindir. Anayasalar da onlar için yap›l›r. Her maddesi, onlar›n sömürü
ve ya¤ma düzenini sa¤lamlaﬂt›rmay›
amaçlar. Ba¤›ms›z olmayan bir ülke-

de; açl›k, sömürü, yoksulluk son bulmaz. Halk›n talepleri de¤il, tekellerin ç›karlar› önde gelir. Ba¤›ms›z olmayan bir ülkede; demokratikleﬂme
de bir masaldan, göz boyamadan
ibarettir. Meclise sunulan Anayasa
de¤iﬂikli¤i paketinin demokratikleﬂme ya da emekçilere yeni haklar›n
tan›nmas›yla bir ilgisi yoktur. Bugüne kadar yap›lan anayasadaki de¤iﬂiklikler bunun kan›t›d›r. Halk›n sahip oldu¤u ne kadar hakk› varsa bunlar›n hiçbirisi egemenler taraf›ndan
haz›rlanan anayasalarla tan›nmam›ﬂt›r. Halk bunlar› mücadele ederek kazanm›ﬂt›r. Halk›n lehine olan bir anayasa da ancak halk›n mücadelesiyle
mümkün olacakt›r.

Ya¤ma düzeninin ya¤mac›lar›
Ya¤ma, talan, rüﬂvet düzeni...
Özal, “benim memurum iﬂini bilir”
anlay›ﬂ›yla rüﬂveti meﬂrulaﬂt›rm›ﬂt›.
AKP bürokratlar›n›n durumunu
aç›klamak için Özal’a dayand›rmak
yetersiz kal›r. Osmanl›’n›n Lale
devri safahat›n› sürüyorlar.
Devlet Denetleme Kurulu, sekiz
özerk kurum ve kamuya yararl›
dernekler statüsüyle ilgili denetim
raporunu yay›nlad›.
Rapora göre RTÜK, reklam gelirlerinin yüzde 10’unu üst düzey
bürokratlar›n “ihtiyaçlar›” için kullanm›ﬂ. Neymiﬂ bu ihtiyaçlar: ‹stanbul’da milyon dolarl›k iki daire,
‹zmir’de iki villa alm›ﬂlar. Dayam›ﬂlar, döﬂemiﬂler, aileleri ile tatil
yapm›ﬂlar. Harc›rah almak için s›k
s›k yurtd›ﬂ› gezilerine ç›kﬁehitlerimizi m›ﬂlar. Ailece Türkiye tuAn›yoruz ru yapm›ﬂlar... K›sacas›
har vurup harman savurmuﬂlar. Bu sadece RTÜK
için geçerli de¤il elbette.
Rekabet kurumu, Bilgi

teknolojileri ve ‹letiﬂim kurumu...
k›sacas› devletin tüm kurumlar›nda
ya¤ma, talan, rüﬂvet diz boyudur.
Örne¤in Rekabet Kurumu’nda tekeller iﬂlerini yapt›rmak için yetkilileri yurtd›ﬂ›na futbol maçlar›na bile götürmüﬂler.

Bal›k b aﬂtan k okar
Sekiz kurumu Cumhurbaﬂkanl›¤›’na ba¤l› Devlet Denetleme Kurulu denetlemiﬂ. Ya en tepedekiler?
Onlar› kim denetleyecek. Onlar
farkl› m›? Onlar da Lale devrinin
padiﬂahlar› ve vezirleri gibi yaﬂ›yorlar. Halk otobüs, dolmuﬂ paras›
bulamazken onlar›n ulaﬂ›m için
kulland›klar› araçlara bak›n:
Cumhurbaﬂkan› Mercedes’e biniyor. 2 uça¤› bir de limuzini var.
Baﬂbakan, Mercedes’e biniyor. 2
uça¤› bir helikopteri var. Baﬂbakan
yard›mc›lar› ve tüm bakanlar Mercedes’e biniyor. Genelkurmay Baﬂkan›’n›n uça¤› var. M‹T Müsteﬂa-

Halk›n lehine olan anayasa
H a l k Anayasas›’d›r.
Haklar ve Özgürlükler Cephesi’nin 4. bask›s›n› yapt›¤› Halk
Anayasas› Tasla¤›’nda anayasan›n
özü ve anlam› ﬂöyle tan›mlanmaktad›r:
“Bu anayasa; çeﬂitli ulus ve
az›nl›klara mensup ancak bu top raklar› yüzy›llard›r paylaﬂan tüm
hal kl ar›n kardeﬂçe, i nsanca ve öz gürce birarada yaﬂamas›n› güven ce alt›na alan; Halk›n kat›l›m›n›,
halk›n yönetimini esas alan; Eme ¤ e v e e m e k ç i ye d e ¤ e r ve r e n, h a l k › n
ç›karlar›n›, ba¤›ms›zl›¤›n›, özgür lü¤ünü as›l varl›k nedeni olarak
gören; Kayna¤›n› halktan, halk›n
talepleri ve ç›karlar›ndan, tarihsel
hakl›l›¤›ndan ve halk›n Osman l›’ dan b u yan a y üzy›ll ar d›r sür dürdü¤ü mücadeleden alan, bir
anayasad›r. Bu anayasan›n temeli,
ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve halk
için yönetimdir.”
r›’n›n uça¤› var. Devlet bürokratlar›n›n kulland›¤› toplam 87 bin 130
m a k a m a r a c › var. Belediyeler ile
birlikte 125 bin makam arac›.
Hergün 110 milyon dolar faiz
ödüyor Türkiye... Her ay 3,3 milyar
dolar. Her sene 39,6 milyar dolar.
Bu paralar halk›n paras› ama
halk yiyecek ekmek, otobüse binecek para bulam›yor.
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Emperyalist d üzende
çarklar rüﬂvetle d önüyor
Mercedes’in üreticisi Alman
otomotiv tekellerinden Daimler’e
Türkiye’nin de dahil oldu¤u 22 ülkede rüﬂvet da¤›tmak suçuyla
ABD’de dava aç›ld›.
Dava dosyas›nda ‹zmir’de ESHOT’ta, Ankara’da da Polis Teﬂkilat›’na otobüs sat›ﬂ›nda; Mr X ve
Mrs X rumuzlu yetkililere kuruma
otobüs satmak için r ü ﬂ v e t verildi¤i
dava dosyas›na girdi.
Emperyalist düzenin özüne uygun bir durum. Ya¤ma talan düzeninde hangi ihalesi rüﬂvetsiz yap›l›yor ki?
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Parti, Onlar›n, Hepimizin
“ ﬁ e h it le ri m iz bu g ü n f iz ik i ol a rak ara m› zda yoklar be lki, ama dü ﬂün c eler iy l e, k av g ala r› yl a, y aﬂam
b iç im l e r i yl e , p a rt il i s a v a ﬂ m a d ü ﬂ l e riyle buradalar. Bizimle birlikteler.”
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THKP-C’nin K›z›ldere’de fiziki
olarak tasfiyesi sonras›, diyebiliriz
ki, Parti-Cephe’li savaﬂma, savaﬂ›
parti önderli¤inde sürdürme düﬂüncesi devrimci hareketin önderlerinin, kadrolar›n›n, taraftarlar›n›n ortak düﬂü, ortak hedefiydi.
Ve elbette Parti-Cephe önderli¤inde sürdürülecek bir savaﬂ için
yaﬂamlar›n› ortaya koyan ﬂehitlerimiz bu düﬂleri için mücadele edenlerin en baﬂ›nda geliyordu.
Aç›k ki, bu düﬂü gerçek k›lmak
için, K›z›ldere’den bu yana büyük
bedeller ödendi. Amans›z bir kavga
verilerek, mücadele büyük bir kararl›l›kla sürdürüldü.

“Partili savaﬂma düﬂleriyle
b u r a d a l a r”
Dursun Karataﬂ, Parti Kuruluﬂ
Kongresi’nde yapt›¤› konuﬂmada,
Parti’nin kuruluﬂuna iliﬂkin olarak,
ﬂunlar› söylüyordu.
“ﬁehitlerimiz bugün fiziki olarak
aram›zda yoklar belki, ama düﬂünceleriyle, kavgalar›yla, yaﬂam biçimleriyle, partili savaﬂma düﬂleriyle buradalar. Bizimle birlikteler.
Onlar›n düﬂünceleri ve kavgalar›yla daha güçlüyüz.” (Dursun Karataﬂ, Kongre Belgeleri-1, Haziran
Yay›nevi, syf: 6)
Day›, Parti’nin kuruluﬂuna dair,
de¤erlendirmeler yaparken, özellikle Parti ile ﬂehitlerimiz aras›nda bir
ba¤ kurarak anlatm›ﬂt›r o an›.
O nedenle tüm ﬂehitlerimiz parti
kuruluﬂ kongresindedir. Parti kurulurken onlar›n gözleri kongre delegelerinin üstündedir.
Birincisi; ﬁehitlerimiz, Day›’n›n
da özellikle vurgulad›¤› gibi bu tari-
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hin as›l yarat›c›lar›d›r. Parti’ye giden süreci onlar, emekleri, canlar›,
kanlar› ile yaratm›ﬂlard›r. Nitekim o
süreç onlar›n çabalar›yla ortaya ç›km›ﬂ, parti bu kararl›l›k ve inançla
kurulmuﬂtur.
‹kincisi; Partili savaﬂmak ayn›
zamanda ﬂehitlerimizin vasiyetiydi.
Onlar, geride kalanlara böyle bir sorumluluk yüklediler. Ne olursa olsun onlar›n vasiyeti yerine getirilmeliydi.
‹ﬂte, partinin kuruluﬂu onlar›n
bizlere yükledikleri sorumluluklar›n›n yerine getirilmesidir de bir bak›ma.
Ve en önemlisi o an›, partinin
kuruluﬂunu görmeyi en çok hak
edenlerin baﬂ›nda kuﬂkusuz ﬂehitlerimiz gelmektedir. Onlar, bu düﬂü
gerçek k›lmak için kavgan›n her zaman en önünde oldular.
Niyazi Ayd›n, Sabahat Karataﬂ,
Sinan Kukul, ‹brahim Erdo¤an, Ahmet Faz›l Ercüment Özdemir, Bedii
Cengiz, Kemal Askeri ve yüzlerce
ﬂehidimiz bu düﬂü gerçek k›lmak
için topra¤a düﬂtüler.
30 Mart 1994’te partimiz kurulurken, onlar›n hem “ppa rt il i sa va ﬂ m a” düﬂlerini hem de vasiyetlerini
gerçek k›ld›k. Onlara verdi¤imiz
sözleri yerine getirebildik. Partimiz
böyle bir vasiyet, böyle bir miras ve
düﬂün sonucunda kuruldu.
Partili bir savaﬂ yürütüyoruz.
Parti iktidar savaﬂ›m›z›n sürdürücüsü, dolay›s›yla ﬂehitlerimize verdi¤imiz “devrim sözünün” gerçekleﬂtiricisidir.

K › z › l d e re ’ d e n s o n r a o r t a k
düﬂümüz, Parti’ydi
“Partili ve Cepheli savaﬂma karar›n› almak, örgüt tarihimizde ve
ülkemiz devrim tarihinde önemli bir
sayfan›n aç›lmas›d›r. Zafer yolunun
aç›lmas›d›r...” (age, syf: 301)
Partili savaﬂma karar› ile mücadele tarihinde yeni bir sayfa açt›k.

Y›llard›r sürdürdü¤ümüz devrimci
mücadele yeni bir aﬂamaya geldi.
Art›k önümüzde partili mücadele ile
sürdürece¤imiz yeni bir kavga vard›. Art›k, iktidar hedefi daha somuttu.
30 Mart 1994 y›l›nda partileﬂen
devrimci hareket, o güne ateﬂ ve
ihanetler içinde, direnmeyi, savaﬂmay›, iç düﬂman› tan›may›, savaﬂta
ustalaﬂmay› ö¤renerek, bedeller
ödeyerek geldi.
En de¤erli önder kadrolar›n›,
kadrolar›n›, savaﬂç›lar›n›, taraftarlar›n› bu kavgada ﬂehit vererek geldi
o büyük güne. Binlerce tutsak verdi
devrimci hareket.
Devrimci hareketin temellerinin
ilk at›ld›¤› dönemden baﬂlayarak,
parti-cephe düﬂüncelerinin ö¤renildi¤i o y›llarda, Parti düﬂü ve hedefi
de devrimcilerin gündemine girecekti. Sürecin ad› da zaten hep
“ p a r t i l e ﬂ m e s ü reci” olarak an›lacakt›.
Nitekim 1977-78'li y›llar, ayn›
zamanda THKP-C'nin yeniden kuruluﬂ haz›rl›klar›n›n y›llar›d›r. Bir
yandan Parti-Cephe’nin devrimci
düﬂünceleri yayg›nlaﬂt›r›lmaya çal›ﬂ›l›rken, di¤er yandan halk›n içinde
devrimci düﬂünceler kök salmaya
baﬂlam›ﬂt›.
Devrimci hareket, Devrimci Sol
ile birlikte önüne bu kez partileﬂme
sürecini koymuﬂtu. Partileﬂme süreci ile birlikte bir yandan ideolojik
birlik sa¤lanmaya çal›ﬂ›l›rken, di¤er
yandan da sürece müdahale ediliyordu.
Özellikle, Parti-Cephe düﬂüncesinin sa¤ ve sol yorumlar›na, sapk›n
ak›mlara karﬂ› sürdürülen ideolojik
mücadele ile ileri do¤ru ad›mlar
at›ld›.
Anti-faﬂist mücadele Partiyi
Selaml›yor
bu bak›ﬂ aç›s› ile sürdürüldü o y›llarda. Devrimci
hareket ayn› zamanda
kadrolaﬂmas›n› bu perspektif ile ele alarak,

Ortak Düﬂüydü
önemli ad›mlar att›.
Bu do¤rult u d a

O günün sözde, anl›-ﬂanl› “komünist” partileri, devrimini yapm›ﬂ
ülke komünist partilerinden ald›klar› parti programlar›n›n ayn›s›n› savunarak, kendilerini öncü, iﬂçi s›n›f›n›n partisi olarak ilan etmiﬂlerdi.
Devrimci hareket, parti konusunu tart›ﬂ›rken bu yanl›ﬂ düﬂüncelerle de hesaplaﬂt›. Bu yanl›ﬂ
düﬂüncelere karﬂ› ideolojik mücadele sürdürdü.
Nas›l bir parti hedeflendi¤inin temelleri iﬂte o
y›llarda at›ld›.

“Partimiz bu
büyük amac›n
öncüsüdür”
az›msanmayacak
bir mesafe katedildi. Partili mücadele perspektifini bir yana b›rakanlara, Parti’yi ka¤›t üstünde kuranlara, Parti’yi iktidar mücadelesi d›ﬂ›nda düﬂünenlere karﬂ›n, Parti devrimci bir perspektif ile ele al›nd›.
O y›llardan baﬂlayarak devrimci
hareketin hep gündeminde oldu partileﬂme. O nedenle diyebiliriz ki,
partili savaﬂma düﬂümüzün tarihi on
y›llara uzanmaktad›r.
Devrimci hareket o y›llarda hiçbir zaman ad› ka¤›t üstünde parti
olan bir parti olmay› düﬂünmedi.
Böyle kurulmuﬂ ve ka¤›t üstünde
kalm›ﬂ onlarca parti vard›.
Ama tüm bunlar, parti olmayan
partilerdi. S›n›f mücadelesinde hiçbir rolleri olmayan, mücadeleye önderlik etmeyen, isimleri, s›fatlar› sadece “komünist” olan partilerdi.
Nitekim o y›llarda böyle kurulmuﬂ onlarca partiden buﬁehitlerimizi gün mücadeleye kazand›rAn›yoruz d›klar› tek bir gelenek, tek
bir de¤er yoktur. Bugüne
kalan tek bir ﬂey yoktur.
Bugün hiçbiri yoktur s›n›flar mücadelesinde.

“Ülkemiz devrimi, dünyan›n
herhangi ülkesindeki bir devrim olmayacakt›r. Devrimimiz Ortado¤u'dan Balkanlar'a, Asya'ya kadar,
hatta dünyay› etkileyecek büyük bir
devrim olacakt›r.
Partimiz bu büyük amac›n öncüsüdür.” (age, syf: 309)
ﬁehitlerimizin, önderlerimizin,
hepimizin ortak düﬂü olan partimiz,
do¤al ki, önüne büyük ve zor görevlerin baﬂar›lmas›n› koyacakt›.
Nitekim, devrimci hareketin önderi kuruluﬂ kongresinde devrimimizin niteli¤ine vurgu yapm›ﬂt›r. Devrimimizin zorlu süreçlerden geçti¤ini, geçece¤ini, iktidar mücadelesinin
zorlu olaca¤›n› belirtmiﬂtir.
Devrimimiz, emperyalizmi sarsacak, emperyalizme a¤›r darbeler
vuracakt›r. Dünyan›n ezilen halklar›na umut ve kurtuluﬂ ›ﬂ›¤› olacakt›r.
Partimiz, iﬂte bu kurtuluﬂ savaﬂ›na önderlik etmekte, emperyalizme
karﬂ› halk kurtuluﬂ savaﬂ›n› sürdürmektedir. Partimizin önüne koydu¤u iktidar mücadelesi, bu büyük
amac›n gerçekleﬂmesi için sürdürülen mücadele, partimizin kuruluﬂ
nedenidir.
30 Mart 1994 tarihi o nedenle
ortak düﬂlerimizin gerçek oldu¤u

bir tarih olmakla birlikte, ayn› zamanda önüne koydu¤u o büyük
amac› gerçek k›lacak, yar›nlar›m›z›
kuracak partinin kuruldu¤u tarihtir.
30 Mart 1994’ten bugüne, Parti,
o büyük amac›n›, öncülü¤ünü unutmadan yoluna devam etti. Bugün de
o hedefleri ile dopdolu olarak yoluna devam etmektedir.
Kald› ki, partinin kurulmas› ile
birlikte bu büyük amac› gerçek k›lma do¤rultusunda önemli bir ad›m
daha atm›ﬂ olduk.
“Parti, daha büyük bir ideolojik
güven ve bu güvenle savaﬂ›n daha
yükseltilmesi, halk kitlelerinin
umutlar›n› büyütmesi, iktidar›n yak›nlaﬂmas› demektir. Parti beynimizdir.
Düﬂüncemizdir. Neyi, nas›l yapaca¤›m›z› bilmektir. Cephe, elimiz,
kolumuz, aya¤›m›z, silah›m›zd›r.
Halk kitlelerini savaﬂt›rabilmektir. ”
(age,syf;304)
Parti beynimizdir. Ezilen milyonlar›n mücadelesini yürütecek,
kurtuluﬂ kavgam›za kumanda edecek olan bir beyindir ayn› zamanda.
Hepimizin ortak düﬂü olan partimiz, halka güven veren, onlar› iktidar mücadelesi için savaﬂt›ran, örgütleyen, düﬂman› etkisiz k›land›r.
‹ﬂte bu büyük kavgada parti k›lavuzumuz olurken, ölümsüz önderlerimiz Mahir ve Day›, 40 y›ld›r sürdürdü¤ümüz mücadelenin kurmaylar›, partimizin önderleri, k›lavuzu
oldular.
Parti, 30 Mart 1994’te böyle kuruldu, böyle yola devam etti. Savaﬂ›
böyle sürdürüyor. Önümüze ç›kan engelleri bugüne kadar, kararl›l›¤›m›z,
inanc›m›z ve büyük cüretimiz ile aﬂarak yolumuza devam ediyoruz.
Gönül rahatl›¤›yla diyebiliriz ki,
ﬂehitlerimizin, hepimizin ortak düﬂü
olan partili savaﬂma hedefimizi gerçekleﬂtirdi¤imiz gibi, o büyük güne
de ulaﬂacak ve dünyay› bir kez de
Türkiye’den sarsaca¤›z.
ﬁehitlerimizin, hepimizin ortak
düﬂünü, ba¤›ms›z ve sosyalist Türkiye’yi partimiz önderli¤inde er ya
da geç gerçek k›laca¤›z...
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Sevgili okurlar›m›z, Devrimci
Okul’un ö¤rencileri, merhaba. Bu
30 Mart’ta, önceki tüm 30 Martlar’dan farkl› bir yerdeydik; Manifestonun yaz›ld›¤› yerde, K›z›ldere’deydik. Bunun coﬂkusunu sizlerle paylaﬂarak baﬂl›yoruz dersimize.
Paylaﬂaca¤›m›z sadece bu coﬂkuyla
s›n›rl› da de¤il. K›z›ldere’ye giden
bak›ﬂ aç›s›n› düﬂünelim ﬂimdi. Bunun konumuzla ba¤›n›
düﬂünelim. Tarihimiz boyunca bir bak›n, yap›lamaz denilen nice ﬂeyi
yapt›k, girilemez denilen
nice yere girdik, sonuç
al›namaz denilen nice konuda zaferler kazand›k...
Abdi ‹pekçi gibi, s›radan
bir oturma eylemi olarak
baﬂlayan eylemlerden direniﬂ destanlar›, Edirne gibi, bir bas›n aç›klamas› olarak baﬂlayan eylemden, militan bir direniﬂ örne¤i
yaratt›k. Bu tarih, savaﬂ kültürü olmadan, savaﬂç› bir kültüre sahip olmadan yaz›labilir miydi? Bizi bugün K›z›ldere’ye götüren de bu kültürümüz, bu ruh halimizdir.
Evet, Savaﬂ Kültürü baﬂl›kl› dersimizin ilk bölümünde, savaﬂ gerçe¤inin ne oldu¤u, savaﬂ gerçe¤iyle ve
savaﬂ kültürüyle yaﬂaman›n ne demek oldu¤u, her devrimcinin “savaﬂç›” olup olmayaca¤› çerçevesinde, savaﬂ›n asl›nda hayat›n her alan›nda ve sürekli varoldu¤unu, bir
savaﬂç› gibi düﬂünmeden mücadelenin sürdürülemeyece¤ini ortaya
koymaya çal›ﬂt›k. Dersimize savaﬂ
kültürünün disiplinle, bulunulan
alanla, yoldaﬂl›k iliﬂkileriyle, eleﬂtiri özeleﬂtiriyle ba¤›n› kurarak devam edece¤iz.
ﬁunu bir kez daha net olarak ifade etmiﬂ olal›m: Savaﬂç› bak›ﬂ aç›s›,
düzenle, düzenin ideolojisiyle, düzenin empoze ettikleriyle her alan-

da, her anda savaﬂ
halinde olmakt›r.
Legalizm kültürü ve savaﬂç› kül t ü r iki ayr› bak›ﬂ
aç›s›n›n, iki ayr›
s tr a t e ji k d üﬂ ün üﬂün i fadesidi r. Bu

noktada soral›m:

– ‹ki bak›ﬂ aç›s› birbirinden
nas›l a yr›l›r?
Legal alanda çal›ﬂmak, faaliyet
yürütmek farkl› bir ﬂeydir, kafalar›n
legalizme teslim olmas›, legalizme
göre ﬂekillenmesi ise farkl› bir ﬂey...

linli olmak, “gerilla gibi” güçlüklere, imkans›zl›klara teslim olmamak,
“gerilla gibi” her eylemiyle düﬂmana vurmay› amaçlamak, “gerilla gi bi” yarat›c›, üretken, inisiyatifli olmakt›r.
Kitleleri örgütlemek, hantal,
beklemeci, ertelemeci bir anlay›ﬂla
mümkün müdür? Elbette hay›r. Kitleleri örgütlemek, yasalc›l›¤a, legalizme teslim olarak mümkün müdür? Onun cevab› da hay›rd›r. Kitle
çal›ﬂmas›nda da her eylemden sonuç almay› hedefleyen savaﬂç› kültürle davran›lmal›d›r. Zaten öyle bir
savaﬂç› ruha sahip olmadan kitleleri
örgütleyemeyiz.
Savaﬂç› kültür, bulundu¤umuz alandaki çal›ﬂmaya nas›l bakt›¤›m›z› da
belirler. Day›’n›n ﬂu sözlerini hat›rlayal›m:
“Silahl›
mücadele
perspektifini benimsemiﬂ
bir kadronun kitlelere bak›ﬂ›, örgütlemesi, e¤itimi,
propaganda ve ajitasyonu, olanaklar› de¤erlendirmesi vb. gibi her ﬂey silahl› savaﬂ›n ihtiyaçlar›na göre belirlenir. Silahl› savaﬂ› benimsememiﬂ olanlar,
bu ihtiyaçlar› hissedemez ve göremezler. Ve bunlar›n prati¤ini, kitlelerin güncel, ekonomik-demokratik
sorunlar› doldurur. Görünüﬂte silahl› mücadeleyi fiili olarak uygulayanlar da, di¤er mücadele biçimlerini hayata geçirenler de ayn› örgü t ü n kadrolar›d›rlar. Gerçekte ise
birbirlerini tamamlayan, temel mücadeleyi güçlendiren bir perspektifle çal›ﬂmad›klar›ndan, ayn› havay›
solumamaktad›rlar. ”
Ayn› havay› solumam›z› sa¤layacak temel unsurlardan biri iﬂte bu
savaﬂç› kültürdür. O kültür kendini
bazen çok küçük ayr›nt›larda gösterir. Legal alanda savaﬂç› kültür, mesela derneklerimizin meﬂrulu¤unu savunmakt›r; o- Partiyi
ligarﬂinin polisinin keyfi Selaml›yor
bask›nlar›na barikatlarla
direnmektir... Sabah erkenden kalk›p, derneklerimizi erkenden açmakt›r

Savaﬂç› olmak,
beyinde ve
yürekte baﬂlar
Ayn› ﬂekilde, yasal mücadele içinde
olunmas› farkl› bir ﬂeydir, beyinlerin yasalc›l›¤a göre biçimlenmesi
farkl› bir ﬂey...
Marksist-Leninist bir örgütün insanlar›, halk›n kurtuluﬂunun silahl›
mücadeleden geçti¤ini ve bar›ﬂç›l
mücadele biçimlerinin de silahl›
mücadeleyi tamamlad›¤›n› bilirler.
Her iki biçimdeki mücadele de devrimcidir. Her iki alanda mücadele
de ayn› militan ruh halini gerektirir.
Bir devrimci için mesele, hangi
alanda olursa olsun, bir savaﬂç› gibi
düﬂünmek ve davranmakt›r. D a ¤ d a
d a d e r n e k t e d e disipline, ayn› anlay›ﬂla, ayn› sorumlulukla yaklaﬂmakt›r.
Demokratik, legal alanda çal›ﬂan
bir devrimci de do¤al olarak silahl›
mücadele pe rs pe kt i fi ne sahip olacakt›r; ama bu yetmez, silahl› mücadele perspektifine de¤il, bizzat silahl› mücadeleyi yürütme r u h h a l i ne ve kül t ürüne, yani savaﬂç› kültüre sahip olmas› gerekir. Bunun anlam› nedir; bu, “gerilla gibi” disip-

savaﬂç›l›k... Reformizmin derne¤iyle, devrimcilerin derne¤inin fark› budur... O derne¤ini
10’da, 11’de açar, hiç açmaz...
Savaﬂç›l›k, tüm demokratik kurumlarda üretkenliktir, dinamikliktir, örgütleyiciliktir, militanl›kt›r...

– Bir uyarlama ve k›yaslama
yapsak...
Savaﬂç› kültürü somutlamak için
ﬂu sorular› sorabiliriz kendimize:
Gerilla (ister k›rda, ister ﬂehirde olsun) nas›l yaﬂar, nas›l düﬂünür, sorunlar› nas›l ele al›r, disiplini nas›l
ele al›r?.. Ve ayn› sorular› bu defa
kendimize sormal›y›z. ‹ﬂte bu sorular ve cevaplar, kendimizin savaﬂç›
kültür aç›s›ndan nerede oldu¤umuzu ve ne yapmam›z gerekti¤ini de
bize gösterir.
ﬁimdi en genel hatlar›yla o yaﬂama ﬂöyle bir bakal›m:
Can› istedi¤inde istedi¤i yere gidemez, istedi¤i zaman köylere gidemez, her zaman bir evde kalamaz.
haftalarca aylarca hatta y›llarca arazide yat›p kalkar... Gerekti¤inde
uzun süre, birkaç lokma yemek, birkaç yudum suyla idare etmek zorundad›r. Hemen her daim, s›rt›nda
a¤›r bir yükle dolaﬂmak zorundad›r.
Yeri gelir, günlerce uykusuz kal›r.
Aylarca banyo yapamayabilir. Gazete, televizyon yoktur yaﬂam›nda.
Aileleriyle görüﬂemez, mektuplaﬂamaz y›llarca. So¤uk, s›cak, ya¤mur,
kar, bunlar›n hiçbiri faaliyetlere engel olamaz. Gerilla, tek baﬂ›na kald›¤› koﬂullarda dahi, mücadelesini
sürdürebilecek bir iradedir.
ﬁimdi bütün bunlar›n biçimi de¤iﬂebilir ama, özü itibar›yla, bunlar›n hepsi, bir ﬂekilde her alandaki
militanlar›n yapmas› g e r e k e n l e r
de¤il mi?
Savaﬂç›, kafas›na estiﬁehitlerimizi ¤i zaman yat›p, kafas›na
An›yoruz esti¤i zaman kalkamaz.
Peki demokratik alanda
mücadele eden bir devrimci öyle yapabilir mi
sizce?

Baﬂka bir alanda, ucunda infaz, katliam
yok diye, “bir defadan bir ﬂey olmaz” diye,
“ucunda ölüm yok ya abartmaya gerek
yok” diye, “Biz demokratikteyiz, bu iﬂi
yar›n da yapsam olur” diye, disiplinsizlikler
meﬂrulaﬂt›r›labilir mi?

Savaﬂç›, her eylemini titizlikle,
k›l› k›rk yararak haz›rlar? Demokratik alanda farkl› m›d›r peki?
Biraz daha devam edelim soru
ve cevaplara. Gerilla ne yapar? Sald›r›lardan korunmak için yöntemler
geliﬂtirir? Baﬂka, düﬂmana yeni darbeler vurmak için yo¤unlaﬂ›r... Yeni
yöntemler geliﬂtirir. Ayn›s› demokratik alanda da geçerli de¤il mi?
düﬂman›n sald›r›lar› karﬂ›s›nda elbette demokratik alandaki insan›n
da alaca¤› önlemler vard›r, ayn› ﬂekilde, bir mahalle derne¤i bile, düﬂmana yeni darbeler vurmak üzerine
düﬂünür, düﬂünmelidir.
Diyelim ki bir eylemde polisin
engellemesiyle karﬂ› karﬂ›yay›z; Birinci yaklaﬂ›mda “Ne yapal›m olmad›” diye bak›l›r. Savaﬂç› bak›ﬂ
aç›s›ndan bakan ise, bunu kabul etmez. O, böyle bir sonuçla karﬂ›laﬂmamak için daha baﬂtan önlemlerini al›r, eylemin haz›rl›¤›n› ona göre
yapar. Bir gerilla gibi, eylemi yapmak, baﬂar›ya ulaﬂt›rmak, herkesin
güvenlik içinde da¤›lmas›n› sa¤lamak için planlar›n› yapar.
‹nsanlar eyleme nas›l götürülecek,
polis ne tür engellemeler ç›karabilir,
onlar› nas›l aﬂaca¤›z, sald›r› olursa ne
yapaca¤›z, barikat veya iﬂgal veya
baﬂka bir ﬂey yapacaksak nas›l yapaca¤›z... Evet, herhangi bir birimdeki,
bir dernekteki sorumlu, yönetici de
t›pk› savaﬂ›n içindeki bir “gerilla komutan›” gibi düﬂünmelidir.
Elbette düﬂman›n sald›r›s›na karﬂ›l›k vermenin biçimleri, araçlar›
farkl›d›r ama özü ayn›d›r, mant›¤›
ayn›d›r ve ruh hali ayn›d›r. Bunu
unutmayal›m.

– Savaﬂç› kültüre göre disiplin
nas›l ﬂekillenir?
Dersimizin ilk bölümünde de
k›smen vurgulad›k; Gerilla gibi bir
disipline sahip olmak, savaﬂç› kül-

tür içinde temel bir öneme sahiptir
Bu disiplinin temeli
nedir?
Önce yine ﬂuna bakal›m: Gerillada disiplin
nas›l ﬂekilleniyor?
Disiplin, gerilla için hayat i öne me sahiptir. Bunu mecazi anlamda
de¤il, g e r ç e k a n l a m d a söylüyoruz.
Aç›k ki; gerillada bir tek disiplinsizlik, o birimdeki, birlikteki tüm
savaﬂç›lar›n h a y a t › n a malolabilir.
Öyleyse, savaﬂç› bir disiplin anlay›ﬂ›n›n ilk kural›, “bir defadan bir
ﬂey olmaz” diye bir ﬂey olamayaca¤›d›r. Çünkü savaﬂ gerçe¤i içinde,
zaten “ i ki nc i de f a ” o l a m a y a c a k t › r.
Peki bu, baﬂka alanda geçerli
de¤il mi? Baﬂka bir alanda, ucunda
infaz, katliam yok diye, “bir defadan bir ﬂey olmaz” diye, “ucunda
ölüm yok ya abartmaya gerek yok”
diye, “Biz demokratikteyiz, bu iﬂi
yar›n da yapsam olur” diye, disiplinsizlikler meﬂrulaﬂt›r›labilir mi?
S›radan bak›ﬂ bu soruya evet cevab› verir, savaﬂç› kültür, kesin olarak hay›r der.
Savaﬂ, legal-illegal, silahl›-silahs›z birbirini tamamlayan bir bütündür. Dolay›s›yla, bir örgütün bir alan›nda s›k› bir disiplin, bir baﬂka alanda liberalizm ve gevﬂeklik olamaz.
Olursa, o örgütün bir yan› aks›yordur. Dolay›s›yla o örgütün yürüyüﬂü
de topal bir yürüyüﬂ olacakt›r.
Öyleyse, savaﬂ kültürüne uygun
bir disiplini nas›l sa¤layaca¤›z?
B i r : Net ilkeler, kurallar koyaca¤›z.
‹ k i : Bunlar› denetleyece¤iz.
Üç: Teorik politik e¤itimle disiplinin içselleﬂtirilmesini sa¤layaca¤›z.
D ö r t : ‹hlaller halinde belli yapt›r›mlar, cezalar uygulayaca¤›z.
Beﬂ: Gönüllülük temelinde kat›l›m› sa¤layaca¤›z.
Örgütün bir talimat›n›n savsaklanmas›, tecrübelerin ürünü olan talimatlara, kurallara, ﬂüpheyle yaklaﬂ›lmas›, herkesin kendi deneyini ya-
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d u r. Düﬂmanla hep çat›ﬂt›k, uzlaﬂorada mücadeleyi ve örgütlenmeyi
ﬂamakta ›srar etmesi, kararlar›n tarbüyütmek, savaﬂç› bir kültüre sahip
t›ﬂ›lmas›, o alanda, birimde disiplinmad›k. ‹hanetlerle, sapmalarla hep
olmadan mümkün de¤ildir.
sizli¤i, moralsizli¤i, yap›lan iﬂlerden
çat›ﬂt›k, uzlaﬂmad›k, kendimizle
sonuç al›namamas›n›, geliﬂme sa¤hep savaﬂ içinde olduk, olumsuz,
Tercihini yapm›ﬂ bir devrimci ﬂu
lanamamas›n› beraberinde getirir.
geri yanlar›m›zla uzlaﬂmad›k.
alanda olurum, bu alanda olmam, ﬂu
H e r koﬂulda, düﬂman›n her t ü‹yi biliyoruz ve tecrübelerimizle
iﬂi yapar›m, bu iﬂi yapmam demez.
r
ü
y
l e t e re d d ü t s ü z ç a t › ﬂ a b i l m e k ,
de sabittir ki, disiplinsizlik, sadece
Dememelidir. Ayn› ﬂekilde, onun
e
n
b
aﬂta bizim ideolojimize güve bir kura l i hl a l i meselesi de¤ildir.
için ilkeler, kurallar, disiplin anlay›nimizin, ikinci olarak da iktidar
Disiplinin yoklu¤u veya zay›flaﬂ› bulundu¤u alana göre de¤iﬂemez.
iddiam›z›n ifadesidir.
mas›, orada r ehaveti, iç sorunlar›,
Her alanda “ gerilla gibi ” bir diçekiﬂmeleri, laçkal›¤›, liberalizmi,
Savaﬂç› kültür, en somut ifadesini
siplin anlay›ﬂ›n› oturtursak, o alanm o r a lsizli¤i, savaﬂç› ruh“Çat›ﬂma Kültürü”nde
tan uzaklaﬂmay› da berabulur.
berinde getirir.
Gerilla, elinde silah eySavaﬂç› disiplin, gönüllülük temelindedir.
Savaﬂç› disiplin, gönüllem yapar, çat›ﬂ›r, savaﬂ›r.
Çünkü devrimcilik de, gerilla olmak da
lülük temelindedir. Çünkü
Savaﬂmad›¤› zaman ise, yigönüllülüktür.
Ancak gönüllülük temelinde
ne elinde silah, savaﬂa hadevrimcilik de, gerilla ololmas›,
istedi¤ine
uyup
istedi¤ine
uymama
z›rlan›r. Yani sürekli bir çamak da gönüllülüktür. Ananlam›na gelmez. Tersine, devrimcili¤e,
t›ﬂma ve çal›ﬂma halindedir.
cak gönüllülük temelinde
gerillaya gönüllü olmuﬂsak, onun gere¤i olan
olmas›, istedi¤ine uyup isDevrimci de sürekli çatedi¤ine uymama anlam›na
kat› disipline de harfiyen uymaya baﬂtan
t›ﬂma halinde olmak durugelmez. Tersine, devrimcigönüllü olmuﬂuz demektir. Israr edilen, müzmin
mundad›r. Her türlü düﬂli¤e, gerillaya gönüllü olmanla, düﬂman›n her biçidisiplinsizlikler, o gönüllülü¤ü tart›ﬂ›l›r hale
muﬂsak, onun gere¤i olan
miyle kesintisiz savaﬂ içingetirir.
kat› disipline de harfiyen
de olmal›d›r.
uymaya baﬂtan gönüllü olFaﬂizm alt›nda, düﬂmamuﬂuz demektir. Israr edin›n
ﬂiddete
baﬂvurdu¤u
ve ezilenleda herﬂey çok daha sistemli ve h›zl›
len, müzmin disiplinsizlikler, o görin de ﬂiddete baﬂvurmak zorunda
geliﬂecektir.
nüllülü¤ü tart›ﬂ›l›r hale getirir.
oldu¤u bir ülkede, savaﬂ, kurallarla
Önceki bölümden hat›rlanaca¤›
yürür. O kurallara can verecek olan
gibi, savaﬂ kültürünü belli bak›mSiz beni gerillada görün!
ise, i n s a n d › r, k a d ro l a r, k a d ro
lardan gerilla kültürüyle özdeﬂleﬂtiDiyene nas›l bakmal›y›z?
a d a y l a r › d › r en baﬂta. E¤er kadrolar
rerek ele ald›k. Çünkü elbette savaﬂ,
ve kadro adaylar›, savaﬂ kültürüyle
as›l olarak orada somutlan›r.
Savaﬂç›, militan bir kültür ve çadonanmam›ﬂlarsa, o kurallara can
l›ﬂma tarz› aç›s›ndan yap›lan eleﬂtiriGerilla, tan›m›yla, yaﬂam›yla, en
veremez, savaﬂ›n gereklerini yerine
lere, “milis, gerilla olunca bunlar›
baﬂta, her türlü zorlu¤a, yoklu¤a
getiremez, yürüyüﬂü sürdüremezler.
aﬂar›m” düﬂüncesi do¤ru de¤ildir. Bir
yoksunlu¤a meydan okumakt›r. Ve
Savaﬂç› kültürü yaymak, geliﬂ devrimci, savaﬂç› kültürünü, savaﬂç›
iﬂte bu yüzden, gerilla olsun olmatirmek için, gerillan›n cüretini, feolmadan da benimseyip uygulayans›n, her devrimcinin o kültürle dod›r. Bu çal›ﬂmam›zda zaten döne döne
dakarl›¤›n›,
kuﬂatma alt›nda dirennanmas› ﬂartt›r.
bunu vurgulamaya çal›ﬂ›yoruz.
me çat›ﬂma gelene¤ini her alana ve
Gerilla, düzen yaﬂam›ndan kesin
her Cepheli’ye yaymal›y›z.
Gerçek ﬂudur ki, e¤er mücadelebir kopuﬂtur. Ki bu da, her devrimZulmün her biçimdeki sald›r›lar›
nin hakk› verilecekse, örgütlenmecinin yapmas› gerekendir.
karﬂ›s›nda direnme gelene¤i, devnin, kitle çal›ﬂmas›n›n, eylemlerin
Gerilla, savaﬂ›, 24 saat boyunca
rimci hareketin tarihiyle özdeﬂleﬂhakk› verilecekse, demokratikte de
hissetmek
ve
yaﬂamakt›r.
Gerilla
kenmiﬂtir. Kuﬂatma alt›nda, hemen dihiçbir ﬂey kolay de¤ildir. Gerilladaki
disine, düﬂmana ve do¤aya karﬂ› savareniﬂe geçmek, barikatlar kurmak,
fedakarl›klar›n, güçlüklere gö¤üs
ﬂ› birleﬂtirendir. Ve bunlar da hangi
herﬂeyi silah yapmak, ölüme tilili
germe mücadelesi ve iradesinin aya
l
a
n
d
a
,
h
a
n
g
i
z
a
m
a
n
d
a
olursa
olsun,
çekmek, kurﬂunlar alt›nda
n›s› gerekir bu alanda da. Her alan›n
her devrimcide olmas› gerekendir.
marﬂlar söylemek, duvar- Partiyi
kendine özgü yanlar› vard›r ve fakat
lara kanlar›yla yaz›lar yaz- Selaml›yor
zorluklar, imkans›zl›klar, oligarﬂinin
Savaﬂ
k
ültürü
o
lmadan
b
u
mak, kuﬂat›lm›ﬂken, “as›l
ç›kard›¤› engeller, bask›lar, takipler,
siz teslim olun” diyebilher alan›n ortak özelli¤idir. Bu negelenekler yarat›labilir miydi?
mek, bizim gelene¤imizin
denle de hangi alanda olunursa olunsimgeleridir. Demokratik
Ta r i h i m i z ç a t › ﬂ m a l a r l a d o l u sun, sorunlar› çözüp, engelleri aﬂ›p
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a-landa da bir ﬂekilde kendini
göstermiﬂtir bu direniﬂ gelene¤i. Dergi bürolar›na, derneklere, mahallelerimize yönelik
sald›r›lar karﬂ›s›nda gerçekleﬂtirdi¤imiz direniﬂler de bu
gelene¤in bir uzant›s›d›r. ‹ﬂte
demokratik alandaki bu direniﬂ çizgisi ve gelene¤i de her
alandaki mücadeleye devrimci bir savaﬂ kültürüyle yaklaﬂmam›z›n sonucunda ortaya ç›km›ﬂt›r.
Bu bak›ﬂ aç›s›na sahip olmayanlar, benzeri sald›r›lar› yaﬂam›ﬂ olsalar da y›llard›r bizim gibi tek bir gelene¤in sahibi olamam›ﬂlard›r.

– Savaﬂ kültürüne dair baz›
yanlar:
Savaﬂ kültürü, idare-i maslahatç›l›¤›, s t a t ü k o c u l u ¤ u re d d e d e r. Savaﬂç›l›kla, statükoculuk çeliﬂir. Bulundu¤u alanda statüko oluﬂturanlar, gerilemeye mahkumdur.
Gerilla kültüründe “ o l m u y o r ” ,
“olmaz”, “yapam›yorum”, “yap›l a m a z ” yoktur. Ne yap›l›p edilecek
ve yap›lacakt›r. Buna ne imkans›zl›klar, ne paras›zl›k, ne hastal›klar
engel olamaz. Özü, gerçekten de
devrimcili¤in bir savaﬂç›l›k oldu¤unu içselleﬂtirmek ve bir savaﬂç› kültürüyle yaﬂamakt›r. Diyelim hastas›n›z, ama savaﬂ, insan› diri tutar.
E¤er her hücrenizde, her saniyenizde burjuvaziyle o savaﬂ› içinizde
hissediyorsan›z, o size ihtiyaç duydu¤unuz dinamizmi sa¤layacakt›r.
Savaﬂ kültüründe küçük iﬂ, büyük iﬂ, önemli iﬂ, önemsiz iﬂ ayr›m›
yoktur. Nöbet tutan da en önde çarp›ﬂan da savaﬂç›lara su bulup getiren de s›¤›nak kazan da e¤itim veren de ayn› önemde iﬂler yapm›ﬂ olmaktad›r.
Gerilla, her imkan› de¤erlendirmektir. O yüzden gerillan›n “ç›k›n›nda” zaman› gelince laﬁehitlerimizi z›m olacak nice ﬂey varAn›yoruz
d›r. Evet, hayata genel
olarak böyle bakmak gerekir. Herﬂeyi mücadele
için nas›l de¤erlendiririm
ﬂeklinde bakmak gerekir.

Gerilla kültüründe “olmuyor”,
“olmaz”, “yapam›yorum”, “yap›lamaz”
yoktur. Ne yap›l›p edilecek ve
yap›lacakt›r. Buna ne imkans›zl›klar, ne
paras›zl›k, ne hastal›klar engel olamaz.
Özü, gerçekten de devrimcili¤in bir
savaﬂç›l›k oldu¤unu içselleﬂtirmek ve bir
savaﬂç› kültürüyle yaﬂamakt›r.
Son olarak ﬂu yana da de¤inelim. Savaﬂç› kültür, y o l d a ﬂ l › k t › r.
Paylaﬂ›md›r, sahiplenmedir, vefad›r.
Bunlar, gerillan›n do¤as›nda vard›r
ve “savaﬂ kültürü” bunu da hayat›n
her alan›na yaymay› gerektirir.
Devrimcileﬂmek, militanlaﬂmak,
savaﬂç› haline gelmek, savaﬂ kültürünü bir çal›ﬂma tarz›na dönüﬂtürmek için kendimizle çat›ﬂmak zorunday›z. Eleﬂtiri-özeleﬂtiri de asl›nda bildi¤imiz gibi, bir savaﬂt›r.
Savaﬂ kültürünün bu konuyu d›ﬂta
b›rakmas› bu anlamda söz konusu
olamaz. Eleﬂtiri-özeleﬂtirideki sa v a ﬂ k ü l t ü r ü n a s › l s o m u t l a n › r ? Sadece eleﬂtiri yap›p b›rakmakla, bu
çat›ﬂma devrimci bir tarzda geliﬂtirilemez. Bir savaﬂ neleri gerektiriyorsa, bu mevzideki savaﬂ da ayn›
ﬂeyleri gerektirir. Emek, plan, sa b › r, cesaret...
Sosyalist insan›n, yeni insan›n
do¤du¤u, geliﬂti¤i ve olgunlaﬂt›¤›
yer, savaﬂ›n içidir. Savaﬂ kültürünü
içselleﬂtirmek yeni inkan› ve sosyalist insan› yaratma mücadelesinden
ayr› de¤ildir.
Çünkü asl›nda, gerillan›n üstlendi¤i misyonu yerine getirmek için
de, “sosyalist insan”da somutlanan
bir kiﬂili¤i hakim k›lmak, zorunludur.

– Sonuç: Devrim elinde
silah olsun veya olmas›n,
beyniyle ve yüre¤iyle
‘savaﬂç›’ kadrolar istiyor
Savaﬂç› kültürü de¤il, düzen içi
solculuk hakim olursa, gerilla tarz›n›n yerine k ü ç ü k - b u r j u v a z i n i n
a l ›ﬂ ka nl › kl ar› hakim olursa, o mücadelenin devrim yönünde geliﬂemeyece¤ini baﬂ›ndan söyleyebiliriz.
S›n›flar mücadelesinin zorlu ve

kat› koﬂullarda sürdürülmek
zorunda olundu¤u bir ülkede,
savaﬂ kültürüne sahip olunmadan, bu mücadelenin ihtiyaçlar›na cevap vermek
mümkün de¤ildir.
Savaﬂ kültürü, elbette buraya kadar ortaya koydu¤umuz gibi, disiplindedir, ilkeler ve kurallardad›r, direniﬂ ve çal›ﬂma tarz›ndad›r ama en önemlisi, o
kültür, beyinde ve yüre k t e d i r. Her
Cepheli’nin en baﬂta beyni ve yüre¤i savaﬂç› olmal›. Savaﬂç› gibi düﬂünmeye, savaﬂç› gibi hissetmeye
baﬂlad›¤›nda, gerisi do¤ru bir biçimde gelir.
Devrim, yaln›zca gerillada de¤il,
hayat›n her alan›nda savaﬂç›lara ihtiyaç duyuyor. Ekonomik demokratik mücadelede, sendikalarda, sanat
alan›nda, yoksul gecekondu semtlerinde, ayd›nlar aras›nda, k›sacas›
her yerde savaﬂç› kadrolara ihtiyaç
duyuyor devrim.
Daha önceki bir yaz›m›zdan aktaral›m: “ G e r i l l a c › l › k t a b a ﬂ a r › n › n
koﬂullar› neye ba¤l›ysa, legal alan da da baﬂar›n›n koﬂullar› ayn› ﬂey e
ba¤l›d›r. Gerillan›n elinde silah›n› n ol ma s› , di ¤er le r inde olma ma s› ,
onlar›n ayn› savaﬂ kurallar›na, ay n› savaﬂ yasalar›na ba¤l› oldu¤u
gerçe¤ini ortadan kal d›rmamakta d›r. ... Fark yaln›zca kullan›lan silah›n, baﬂvurulan araç ve metodla r›n çeﬂidindedir.”
Savaﬂ kültürünü hakim k›lmak,
kadrolar›m›z›, kadro adaylar›m›z› o
kültürle yetiﬂtirmek, “olursa iyi
olur” diyebilece¤imiz bir ﬂey de¤il,
kesin bir zorunluluktur.
Bunun sa¤lanamad›¤› yerde,
stratejik çizgiden ve hedeften uzaklaﬂmak, legal kafa yap›s›n›n giderek
hakim hale gelmesi, kaç›n›lmazd›r.
Böyle bir durumda, elbette devrimci çal›ﬂma tarz›n›n yerine, revizyonist, reformist tarza benzeyen çarp›kl›klar ç›kar ortaya.
Sevgili arkadaﬂlar, dersimizi burada sonuçland›r›yoruz. Her alanda
her zaman s av aﬂ i ç i nde olal›m.
Sonraki dersimizde görüﬂmek üzere
ﬂimdilik hoﬂçakal›n.
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Devrimci Demokratik Yap›lar Aras› Diyalog ve Çözüm Platformu’ndan

Devrimci Demokratik Kamuoyuna
Platformumuz taraf›ndan daha
önce yap›lan aç›klamalarda da belirtildi¤i gibi, ‹stanbul’un çeﬂitli
mahallelerinde Haklar ve Özgürlükler Dernekleri’ne, ellerinde silah ve
sopalar olan, " B›ji Serok Apo" sloganlar› atan kiﬂilerce sald›r›lar olmuﬂ, sald›r›lar sonucu dernek çal›ﬂanlar› dövülerek yaralanm›ﬂ ve
Gülsuyu Haklar Derne¤i, içinde
dernek çal›ﬂanlar› varken molotof
at›larak yak›lm›ﬂt›.
Ayr›nt›lara girmeden k›saca
özetlersek, sald›r›lar›n bilançosu
aﬂa¤›daki gibidir:
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* 9 Kas›m 2009 saat 19.00 s›ralar›nda 1 May›s Mahallesi’nde bulunan Anadolu Haklar Derne¤i,
yüzleri maskeli, elleri silahl›, sopal›, molotoflu 20 kiﬂi taraf›ndan bas›lm›ﬂ, aralar›nda misafirlerin de oldu¤u içerideki beﬂ kiﬂi "yay›nlar›n›zda bize ve önderlerimize küfür
ediyorsunuz" denilerek sopalarla
dövülmüﬂ, bir kiﬂi bay›lt›larak d›ﬂar›ya sürüklenmiﬂ, derne¤in içinde
20’den fazla kez silahla ateﬂ aç›lm›ﬂ, dernekteki tüpler özellikle aç›lm›ﬂ, etrafa iki bidon benzin dökülmüﬂ ve molotoflarla dernek yak›lmaya çal›ﬂ›lm›ﬂ, sonras›ndaysa "B›ji Serok Apo" sloganlar›yla kaçarak
uzaklaﬂ›lm›ﬂt›r. Bu sald›r› esnas›nda
çok yak›nda olan ve sald›r›y› gören
polis herhangi bir müdahalede bulunmam›ﬂt›r.
* Yine, 9 Kas›m 2009 saat 21.00
s›ralar›nda da Gülsuyu’nda bulunan
Gülsuyu Haklar Derne¤i, yine 20
kiﬂilik bir grup taraf›ndan bas›lm›ﬂ,
ﬂehit ve devrim önderlerinin foto¤raflar› parçalanarak yerlere at›lm›ﬂ,
içinde dernek çal›ﬂanlar› varken
dernek tamamen yak›lm›ﬂ, dernekte
bulunan bir kiﬂi arka pencereden atlayarak kurtulabilmiﬂtir. Ç›kar›lan
yang›n itfaiyenin yard›m›yla söndürülebilirken, üst katta oturan aileler
tehlikeye at›lm›ﬂ, bu arada dernek
tamamen kullan›lamaz hale gelmiﬂtir. Dernek bas›ld›¤› s›rada, baﬂka
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bir grup da Gülsuyu Heykel Meydan›’nda yüzleri maskeli bir ﬂekilde
eylem yapm›ﬂ ve Yürüyüﬂ Dergisi’nde ç›kan yaz›larda, önderliklerine hakaret edildi¤ini söyleyerek,
sald›r›lar›n›n bu yüzden yap›ld›¤›n›
ilan etmiﬂlerdir.
* 25 Kas›m 2009 gece saat
01.30- 04.15 aras›nda Eyüp Haklar
Derne¤i 15- 20 kiﬂilik bir grup taraf›ndan belirli zaman aral›klar›yla
dört defa taﬂl› sald›r›ya u¤ram›ﬂ,
sald›r›dan önce derne¤in kap›s›n›n
alt›ndan iki defa tehdit içerikli not
b›rak›lm›ﬂ, derne¤in cam›na ve karﬂ› duvar›na boya ile PKK- DTP yaz›lar› yaz›lm›ﬂ, sald›r›y› durdurmaya çal›ﬂan dernek çal›ﬂan›na silah
çekilmiﬂ, tüm bunlar› gören resmi
polis ekip otosunda bulunan polisler
gülerek oradan ayr›lm›ﬂlard›r.
* 26 Kas›m 2009 saat 18.30 s›ralar›na Okmeydan› Haklar ve Özgürlükler Derne¤i’ne, Okmeydan› Demokrasi ve Kültür Evi’nden olduklar›n› söyleyen ve herkes taraf›ndan
tan›nan dokuz kiﬂi gelerek, dernek
önüne as›lan pankart›n kendilerini
tahrik etti¤ini, pankart indirilmedi¤i
taktirde zorla indireceklerini söyleyerek tehdit etmiﬂlerdir. Ayn› kiﬂiler
bu tür konularda DTP’nin, Gençlik
Kollar›’n›, BAGEH ve YDGH örgütlenmelerini muhatap olarak görevlendirdi¤ini söylemiﬂler, ç›karken de "pankart orada, biz gerekeni
yapar›z" demiﬂlerdir.
* 12 Aral›k 2009 tarihinde ise
Alibeyköy’deki Eyüp Haklar Derne¤i’nin kap›s›n›n alt›ndan yine tehdit içerikli PKK imzal› ka¤›t b›rak›lm›ﬂ, bu notta ertesi gün Kad›köy’de yap›lacak olan mitingde
Halk Cephesi kortejine sald›racaklar› belirtilmiﬂtir.
* 14 Aral›k 2009 günü Eyüp
Haklar Derne¤i’nin çal›ﬂan› bir bayan›n evine tehdit içerikli PKK im-

zal› iki sayfa yaz› b›rak›lm›ﬂt›r.
* 15 Aral›k günü kalabal›k bir
grup Eyüp Haklar Derne¤i’ne girmeye çal›ﬂm›ﬂ, engel olunmas› sonucu elleri sopal›, yüzleri kapal› 20
kiﬂilik bir grup camlar› indirme tehdidinde bulunmuﬂ, uzaklaﬂt›klar›
esnada da "Kürt halk› uyuma, mahallene sahip ç›k" sloganlar› atm›ﬂlard›r. Bundan 15 dakika sonra etraf› kontrol etmeye ç›kan dernek çal›ﬂan›na molotof at›lm›ﬂt›r.
* 20 Aral›k 2009 günü gece saat
01.30 da Eyüp Haklar Derne¤i’ne
molotof at›lm›ﬂ, atanlar› yakalamaya çal›ﬂan dernek çal›ﬂan› bir kiﬂi
b›çakla yaralanm›ﬂ, sopayla dövülerek bay›lt›lm›ﬂt›r.
Sald›r›lar sürerken, toplant›lar›na
devam eden platformumuz, çeﬂitli
defalar konunun siyasi muhatab›
olan DTP ‹stanbul ‹l Baﬂkanl›¤› yöneticileri ile görüﬂmeler yapm›ﬂ. Bu
görüﬂmelerde DTP’li yöneticiler, zaman zaman "bilgileri olmad›¤›n›" ,
"araﬂt›rd›klar›n›" , "komisyon kurduklar›n›" yada "polis provokasyonu
olabilece¤ini" söylerken, bazen Halk
Cephesi ile yap›lan görüﬂmelerde
ifade ettikleri gibi sald›r›lara atfen
"ilk ad›m bu olmamal›yd›" ﬂeklindeki sözlerle dolayl› olarak sald›r›lar›
üstlenmiﬂlerdir. Ancak tüm bu görüﬂmelerde özür dileme, aç›klama yapma, sald›r›lar› k›nama ﬂeklindeki talepleri sürekli reddetmiﬂlerdir.
Platformumuz, bir Araﬂt›rma
Komisyonu kurma yönünde karar
alm›ﬂ, Halk Cephesi, süreçle ilgili
elinde bulunan bilgi ve belgeleri
paylaﬂm›ﬂ ancak DTP’yle sa¤l›kl›
bir diyalog kurulamad›¤›ndan, komisyon çal›ﬂt›r›lamam›ﬂt›r.
Yap›lan görüﬂmelerde,
sald›r›lar› kendilerinin sa- Partiyi
Selaml›yor
hiplenmedi¤i noktada, sald›r›lar› k›nayan bir aç›klama yapmalar› istenmiﬂ ancak bu da kabul edilmemiﬂtir. Gelinen son aﬂama-

da, platformun ›srarl› çabalar› sonucunda BDP Genel Merkez yöneticileri ile 27 Ocak 2010 tarihinde bir
görüﬂme yap›lm›ﬂt›r.
Görüﬂme sonucunda BDP Genel
Merkez yöneticileri, sald›r›lar›
onaylamad›klar›n›, araﬂt›racaklar›n›
ve Hukuk Platformuna 4 gün içinde
cevap vereceklerini taahhüt etmiﬂlerdir.
31 Ocak 2010 tarihinde BDP
merkezinden bir yetkili ‹stanbul'da
Hukuk Platformu’yla görüﬂmüﬂ,
olaylar› araﬂt›rd›klar›n›, Gülsuyu
Gülensu Haklar Derne¤i ile 1 May›s
Mahallesindeki Anadolu Haklar
Derne¤i'ne yönelik sald›r›lar› kendi
kitlelerinin yapt›klar›n› kabul etmiﬂ,
Eyüp’teki sald›r›larla bir ilgileri olmad›¤›n› dile getirmiﬂtir. Ancak,
kendi kitlelerinin yapt›¤›n› kabul ettikleri sald›r›lara iliﬂkin olarak dahi,
herhangi bir aç›klama yay›nlamayacaklar›n›, yaz›l› özür dilemeyeceklerini dile getirmiﬂtir. "Devrimci ve
Demokratik Yap›lar Aras› Diyalog
ve Çözüm Platformu", 2005 y›l›nda
yine DEHAP'›n, Haklar ve Özgürlükler Cephesi kurumlar›na sald›r›lar› üzerine biraraya gelen devrimci

ve demokratik yap›lar taraf›ndan
kurulmuﬂ ve bir ilk olmuﬂtur. Çeﬂitli konularda çok çeﬂitli politik/ideolojik anlay›ﬂlara sahip olan yap›lar,
bütün bu farkl›l›klar›na karﬂ›n" devrimci ve demokratik yap›lar aras›nda ﬂiddete karﬂ› olma" temelinde bir
araya gelmiﬂler ve bunu ilkesel bir
tutum ve görev olarak benimsemiﬂlerdir. Daha sonraki süreçlerde platformumuz bu konuda elinden geleni yapmaya çal›ﬂm›ﬂ, her somut durumda mümkün oldu¤unca "çözüm
ve diyalog" yöntemini öne ç›kararak yol almaya çal›ﬂm›ﬂt›r. Bugün
gelinen noktada da yapmaya çal›ﬂt›¤›m›z ﬂey budur.
Söz konusu sald›r›lar, devrimci
hareketlerin yay›nlar›nda yaz›lan
ideolojik eleﬂtiriler gerekçe gösterilerek yap›lm›ﬂt›r. Eleﬂtiriler, kimseye, bir baﬂka örgüte sald›r› hakk›n›
vermez. Platformumuzun ad›ndan
da anlaﬂ›laca¤› gibi, sorunlar›n diyalog yolu ile çözümü esast›r.
Devrimci kurumlara yap›lan sald›r›lar›n nedeni nas›l tan›mlan›rsa
tan›mlans›n, bu siyasetleri sindirmek, kendi gibi düﬂünmeyenlere
yaﬂam hakk› tan›mamakt›r. Burada

göz ard› edilen nokta ise, devrimci
kurumlar›n, siyasi iktidarlar›n nice
sald›r›lar›, katliamlar›na karﬂ› direndikleridir.
Bu tür sald›r›lar, devrim cephesini de¤il, düzen cephesini güçlendirir.
Bizler, devrimci ve demokratik
yap›lar aras›nda ﬂiddeti reddeden siyasetler olarak, yap›lan görüﬂmeler
ve gelinen süreç sonunda, BDP’nin
de sald›r›lar› kabul etmesiyle beraber, sald›r›lar› tekrar k›n›yor ve muhataplar›n› özeleﬂtiri vermeye ça¤›r›yoruz.
Sald›r›lar› kendi kitlesinin yapt›¤›n› kabul eden BDP, sald›r›lar›n bir
daha tekrarlanmamas› için sorumluluk üstlenmeli, bu konuda halka ve
sola taahhütte bulunmal›, devrimci,
demokratik, ilerici hareketler, gruplar aras›nda ç›kabilecek sorunlarda,
diyalog yolunu benimsemelidir.
15 Mart 2010
D E V R ‹ M C ‹ VE
D E M O K R AT ‹ K YA P I L A R
ARASI D‹YA L O G VE
Ç Ö Z Ü M P L AT F O R M U
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Biz devrimci bas›n›z. Düzen ile her ﬂeyimiz oldu¤u gibi suç tan›mlar›m›zda
farkl›d›r. Yeni-sömürge Türkiye'de, emperyalizme ve iﬂbirlikçilerine karﬂ› ba¤›ms›zl›k, demokrasi,
sosyalizm mücadelesi vermek, bu mücadelede bedeller ödemeyi göze alanlar› anlatmak suç de¤ildir.
As›l suç; vatan topraklar›n› emperyalizme peﬂkeﬂ
çekmek, hakk›n› arayan iﬂçilere sald›rmak, tutsaklar› tecritle, hastal›klarla öldürmeye çal›ﬂmakt›r. Dört duvar aras›ndaki devrimcilerin üzerine kimyasal gazlarla, a¤›r silahlarla sald›rarak katletmek suçtur. Emperyalistlerin iste¤i do¤rultusunda halk çocuklar›n›n kan›n› satmak, onlar› baﬂka halklar› katletmek için iﬂgal gücü olarak göndermektir suç.
(...)
Daha önce de belirtmiﬂtik. Biz tarafs›z de¤iliz. Tarafs›z
olmay› düzenin taraf›nda olmak olarak görüyoruz.
Halk›n yan›nda, halk için mücadele edenleri, halka
umut olanlar› anlatmaya devam edece¤iz.
Verilen toplatma kararlar›, yay›n durdurmalar, aç›lan davalar gerçeklerin sesini hayk›rmam›za engel olamayacak.
Ba¤›ms ›zl›k Demokrasi Sosyalizm ‹çin Y ü r ü y ü ﬂ
Derg is i
30.03.2010

Devrimcileri Anlatmak Suç De¤ildir
Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm ‹çin Yürüyüﬂ dergisinin 213. say›s› ‹stanbul 12. A¤›r Ceza Mahkemesi’nin
ald›¤› kararla toplat›ld› ve 1 ay süreyle yay›n› durduruldu. Yürüyüﬂ’ün aç›klamas›n› yay›nl›yoruz:
(...)
Mahkemenin ald›¤› bu karar›n hiçbir hukuki yan›
yoktur. Siyasi iktidar›n yönlendirmesiyle al›nm›ﬂ bir karard›r. ABD D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤›’n›n yapt›¤› bir aç›klamayla devrimcilerin “Amerika Defol Bu Vatan Bizim”
kampanyas›n› hedef göstermesinin ard›ndan siyasi iktidar dergimizi susturmaya çal›ﬂm›ﬂt›r. (...)
"Suçumuz" büyük; halka devrimi, devrimcileri anlatmak.
Çürümüﬂ, sömürücü düzene karﬂ› halk›na umut olan,
kurtuluﬂ yolunu göstermek için canlar› pahas›na mücadele
eden, kuﬂatmalar alt›nda canlar›n› veren ama
ﬁehitlerimizi umudu teslim etmeyen önderleri anlatmak.
An›yoruz
Çürümüﬂ asalak düzenin temsilcileri halka
umudu anlatmay› suç olarak göstermeye çal›ﬂ›yor. Yasalar›n› ona göre düzenliyor ve bu yasalar üzerinden cezalar ya¤d›r›yor.
(...)
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Ülkemizde Gençlik

Gençlik Federasyonu’ndan
‹yi kötü bir üniversiteye yerleﬂebilmek, hemen her lise son s›n›f ö¤rencisinin ve hala s›nava haz›rlanan
umudunu kaybetmemiﬂ binlerce ö¤rencinin hayalidir.
8 y›l ilkö¤retim, 4 y›lda orta ö¤retim e¤itiminden sonra emeklerinin
karﬂ›l›¤›n› hakl› olarak almak ister ö¤renciler. Ama daha ortaokul
s›ralar›ndayken baﬂlayan s›nav yar›ﬂ›nda birço¤u yenik
düﬂer. Koyduklar› hedeflerden vazgeçerler.
Ülkemizdeki e¤itim
sisteminin durumu ortadad›r. Nitelikli, demokratik,
12 y›l› dolu dolu geçen bir
e¤itimden bahsetmemiz
mümkün de¤ildir.
Ezberci e¤itimin yan›nda gerici,
faﬂist kadrolaﬂma her geçen gün artmaktad›r. S›navlar durumun en büyük kan›t›d›r. Neredeyse hemen her
sene de¤iﬂtirilen s›nav sistemleri e¤itimde nas›l büyük bir ç›kmaz›n içerisinde olundu¤unu göstermektedir.
S›navlar›n içeri¤i ve isimleri de¤iﬂsede her seferinde ayn› ﬂeyler sunulur ö¤rencilere. De¤iﬂen bir ﬂey
yoktur. Sadece ﬂekil olarak de¤iﬂmiﬂtir. En klasik ad›yla ÖSS s›nav›
bu sene yine de¤iﬂtirildi.
Daha öncekiler gibi tek aﬂamal›
de¤il iki aﬂamal› bir s›nav olacak.
11 Nisan 2010 günü 1,5 milyon ö¤renci s›nav›n ilk aﬂamas› olan
YGS’ye (yüksek ö¤retime geçiﬂ s›nav›) girecek.
B u s › n a v l a r neyi ölçüyor? S› n a v s i s t e m l e r i n e d e n s ü rek li de ¤iﬂtirilir? Peki, amaçlanan nedir?
Ortaokuldan itibaren baﬂlayan

ve üniversiteye girebilmek
için girilmesi
zorunlu olan s›navlar, sözde baﬂar›l›
olan ö¤rencilerin, seçilmesini sa¤l›yor. Ve s›nav sonunda da “hak
eden” ö¤renciler bir üniversiteye
yerleﬂiyorlar.
Oysaki bu sistemin böyle iﬂlemedi¤ini çevremizde s›navlara giren çal›ﬂt›¤› halde bir üniversiteye

layacak ödenek e¤itime ayr›lmaz.
Yeterli say›da okul yap›lmaz. Var
olan üniversitelerde aç›lmamas› gereken bölümlerde ek kontenjan aç›l›r. Bölümlerin örgün ö¤retim d›ﬂ›nda, uzaktan e¤itim ve ikinci ö¤retim
k›s›mlar› aç›l›r. Ve bu ö¤rencilerin
%80’i mezun olduktan sonra iﬂsiz
kalmaktad›rlar.
11 Nisan 2010 tarihinde tüm bu
eksiklere, bozukluklara ra¤men
YGS s›nav› yap›lacakt›r.
1,5 milyon ö¤renci heyecanla, umutla, inançla girecek bu s›nava. Kimisi
s›nav› kazanamad›¤› zaman, kimisi s›nav› kazan›p üniversitede ö¤retime baﬂlad›¤› zaman, kimisi de bitirdi¤i zaman
bu ülkede s›navlar›n gelecek vadetmek anlayacak.
Kimisi, aç, iﬂsiz kal›nca anlayacak; kimisi, diplomas› elinde kap›lar surat›na kapand›¤› zaman anlayacak. Paras› yetmedi¤i için okuyamad›¤› zaman anlayacak. Belki o
zaman sorgulayacak egemenlerin
çocuklar›n›n en iyi yerlerde hiç s›k›nt› çekmeden nas›l okudu¤unu.
Bir ﬂeyler yapmak gerekti¤ini
düﬂünecek. Haks›zl›¤›, adaletsizli¤i
e¤itimde görecek. Ülkemizde haks›zl›k, hukuksuzluk sözde gelece¤imize aç›lan kap› olan s›navlarda bile karﬂ›m›za ç›kmaktad›r.
Her ﬂeyiyle aç›k bir ﬂekilde karﬂ›m›zda duran tüm bu sorunlara karﬂ› ne yapaca¤›z?
Mücadele etmekten, örgütlenmekten, birlik olmaktan baﬂka bir
seçene¤imiz yoktur. Üniversitelerde, liselerde örgütlenmeli akademik-demokratik mücadeleyi büyütmeliyiz.

GELECE⁄E AÇILAN
YALANCI KAPILAR;
DÜZEN‹N SINAVLARI
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giremeyen ö¤rencilerden görebiliriz.1 ,5 milyon ö¤renciden sadece
300-400 bini bir üniversiteye girebiliyor.
Yap›lan tüm düzenlemelere ra¤men bu durumu de¤iﬂtiremezler.
Çünkü sorun, teknik ya da biçim sorunu de¤ildir. E¤itim sisteminin
baﬂtan bozuk olmas›yla ilgili bir sorundur bu. 500 soruyla hiçbir ö¤rencinin gelece¤i belirlenemez.
S›nav sistemlerinin sürekli de¤iﬂtirilmesi s›radan düzenlemeler
olarak veriliyor, e¤itim sistemi, her
geçen gün iyileﬂtiriliyormuﬂ gibi bir
görünüm çiziliyor. Bir nevi avutma
arac› olarak kullan›l›yor bu durum.
Aç›kta kalan binlerce ö¤renciyi,
ya da üniversiteden mezun olduktan
sonra iﬂsiz kalan binlerce insan› gizlemek içindir tüm bunlar. Üniversite s›nav›na giren ö¤renci say›s› oldukça fazlad›r.
Ama ülkemizde bu talebi karﬂ›-

‹mzalar Rektörlü¤e Teslim Edildi
Ad›yaman Üniversitesi Besni Meslek Yüksek okulunda 1.75 TL olan yemek fiyatlar›n›n 2.25 TL ye yükseltilmesi üzerine Gençlik Federasyonu üyesi ö¤renciler imza kampanyas› baﬂlatm›ﬂt›.
Toplanan 1000 imza, 26 Mart günü Ad›yaman Üniversitesi Rektör yad›mc›s› Abuzer Yücel'e teslim edildi.
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Ö¤renciler ad›na Gençlik Federasyonu üyesi Hüseyin
Oral bir konuﬂma yaparak, neden imza toplad›klar›n› ve yaﬂad›klar› s›k›nt›lar› dile getirdi.
Partiyi
Rektör yard›mc›s›, en yak›n zamanda so- Selaml›yor
mut ad›mlar atacaklar›n›, yemek fiyatlar›ndaki
zamm› geri çekebileceklerini söyledi. Ö¤renciler konunun ve at›lacak ad›mlar›n takipçisi
olacaklar›n› ifade ettiler.

‹stanbul Üniversitesi Avc›lar
Kampüsü’nde TGB’li Faﬂistlere
Panel Yapt›r›lmad›

O Bursa’da ve
Ankara’da Dev-Genç
Yaz›lamalar›

‹stanbul Üniversitesi Avc›lar Kampüsü’nde Anadolu
Gençlik adl› grubun açt›¤› sergi devrimci demokrat ö¤renciler taraf›ndan teﬂhir edildi. Serginin aç›lmas›n›n tamamen idare polis iﬂbirli¤iyle yap›ld›¤›n› anlatan ö¤renciler yemekhaneye ç›karak konuﬂmalar›na devam ettiler.
Yemekhanedeki ö¤renciler de alk›ﬂlar›yla ve “Katil Polis Üniversiteden Defol” sloganlar›yla destek verdi.
Ard›ndan Türkiye Gençlik Birli¤i (TGB) adl› faﬂist
grubun panelinin yap›laca¤› Mühendislik Fakültesi’ne
gittiler. Bunun üzerine Cumhuriyet gazetesi yazar›
Ümit Zileli’ nin konuﬂmac› oldu¤u paneli dekanl›k iptal
etmek zorunda kald›.

Bursa Uluda¤ Üniversitesi'nde 26 Mart günü üniversite giriﬂine “Dev-Genç”in 40.Y›l›nda; "‹ﬂçi, Köylü Ö¤renci Gençlik 40.Y›l›nda Dev-Genç Saflar›nda "
yaz›l›, Dev-Genç imzal› bir pankart, yaklaﬂ›k 10 dakika as›l› kald›.
***
25 Mart akﬂam› Ortado¤u Teknik Üniversitesi’nde
4 ayr› yere Dev-Genç yaz›lamas› yap›ld›. ElektrikElektronik Mühendisli¤i bölümüne “Dev-Genç”, ve
“Mahir Çayan Ölümsüzdür” yaz›lamalar›, Fizik bölümüne “30 Mart’ta K›z›ldere’deyiz” ve Endüstri Mühendisli¤i bölümüne “K›z›ldere Devrimin Yoludur”
yaz›lamalar› yap›ld›. Ayn› günün sabah›nda ise DevGenç’liler Matematik bölümüne “Amerika Defol, Bu
Vatan Bizim” yaz›l› bir pankart ast›lar.

Anadolu Üniversitesi’nde
ÖGB Ö¤rencilere Sald›rd›
24 Mart günü Anadolu Üniversitesi Yunus Emre
Kampüsü’nde afiﬂ asan ö¤rencilere Özel Güvenlik Birimleri "bu okulda siyaset bitti" diyerek copla, küfürle sald›rd›. Bunun üzerine yemekhane önünde toplanan devrimci demokrat yurtsever ö¤renciler afiﬂ yapmaya devam edip güvenlik görevlilerini teﬂhir etti.
Yaﬂanan bu sald›r›y› teﬂhir etmek için, 25 Mart günü
ö¤renciler afiﬂ asmaya devam ettiler. As›lan afiﬂleri sökmek için gelen 70 kiﬂilik ÖGB, ö¤rencilere coplarla,
tekmelerle sald›rd›. Ö¤rencilerin bu sald›r›ya karﬂ› direnerek sald›r›y› geri püskürttüler. Tekrar sald›ran ÖGB ile
yaﬂanan çat›ﬂmada bir çok ö¤renci yaraland›.
Yaﬂananlar› protesto etmek için rektörlü¤ün önüne
do¤ru yürüyüﬂe geçen yaklaﬂ›k 60 ö¤renci, burada
ÖGB'yi teﬂhir ederek 10 dakikal›k oturma eylemi yapt›lar. Eylemin ard›ndan okuldan toplu bir ç›k›ﬂ yapt›lar. Sald›r›da Eskiﬂehir Gençlik Derne¤i üyesi Hasan
Aksoy, baﬂ›ndan ald›¤› darbe sonucu kula¤›n›n arkas›nda ﬂiddetli bir kanama ile birlikte geçici iﬂitme kayb› yaﬂad›. Yine sald›r›dan kaynakl› baz› ö¤rencilerin
çenelerinde k›r›klar meydana geldi.

Yozlaﬂmaya Karﬂ› Örgütlenelim
Hatay Özgürlükler Derne¤i’nde 27 Mart günü “ Liselerde Yozlaﬂma Ve Örgütlenme” konulu seminer düzenlendi. Liseli Gençlik ad›na Coﬂkun Aç›kel ve Yasemin Gümüﬂ’ün sundu¤u seminerde liselerdeki
ﬁehitlerimizi e¤itim sorunu, verilen e¤itimin yozlaﬂma üzeAn›yoruz rindeki etkenleri, neden gençli¤in yozlaﬂt›r›lmaya hedef seçildi¤i ve tüm bunlara karﬂ› nas›l örgütlenilmesi gerekti¤i anlat›ld›.
Tiyatronun da oynand›¤› seminere 35 kiﬂi
kat›ld›.

O Mimar Sinan Üniversitesinde
K›z›ldere Anmas›
‹stanbul Mimar Sinan Üniversitesi’nde 30 Mart günü K›z›ldere anmas› yap›ld›. F›nd›kl› Yerleﬂkesi Oditoryumda yap›lan anmaya Avukat Behiç Aﬂç› ve sanatç›
Ercan Ayd›n kat›ld›. Türkiye’deki devrim sürecini K›z›ldere’ye kadar k›saca aktaran bir konuﬂma yap›lan
programda Behiç Aﬂç›’n›n neden ölüm orucuna baﬂlad›¤›n› ve o süreci anlatan sinevizyon gösterimi de yap›larak söz Behiç Aﬂç›’ya b›rak›ld›. Behiç Aﬂç› yapt›¤› konuﬂmas›nda “o dönem iktidar›n tek hedefi vard› Mahir
Çayan’› ölü yakalamak, ama o koﬂullarda Mahir Çayan’›n hedefi çok netti, Deniz Gezmiﬂ ve arkadaﬂlar›n›n
idam› engellenecekti” diyerek sahip olunan MarksistLeninist ideolojinin netli¤inden ve siper yoldaﬂl›¤›n›n
ne kadar önemli oldu¤unu anlatt›.
Behiç Aﬂç›’n›n ard›ndan Ercan Ayd›n K›z›ldere türkülerini söyledi. Hakl›y›z Kazanaca¤›z marﬂ› söylenerek anma sona erdi.
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O Bursa’da Ferhat ve Berna’ya
Özgürlük ‹stendi
Bursa’da, 27 Mart günü Kent Meydan›’nda, paras›z
e¤itim istedikleri için tutuklanan Ferhat Tüzer ve Berna Y›lmaz’›n serbest b›rak›lmas› için eylem yap›ld›.
“Paras›z E¤itim ‹stemek Suç De¤ildir!”, “Adalet
‹stiyoruz!” yaz›l› dövizlerin taﬂ›nd›¤› eylemde aç›klamay› okuyan Orkun Bayer; “Anayasal bir hakk›n uygulanmas›n› istemeyi bile suç sayan bir zihniyetin halka bask› ve zordan baﬂka verebilece¤i hiçbirﬂey yoktur” dedi.

37

Ülkemizde Gençlik

SORUNLARIMIZ ÇÖZÜMLER‹M‹Z baﬂar›l› olmal›”,
OKULLARDAK‹ BASKI
ARACI NOTLAR
Bir ö¤renci en büyük sorun olarak s›navlardan ald›¤› notlar› görür.
‹lkokulda, ortaokulda, lisede hatta
üniversite de s›navlardan alaca¤›
notlar çok önemlidir.
Çünkü ilkö¤retimde ki notlar›,
orta ö¤renimini, orta ö¤retimdeki
notlar›, yüksek ö¤renimdeki baﬂar›s›n› belirler. Son olarak üniversitedeki notlar›n›n ise, “iyi bir iﬂe” girebilmesi için yüksek olmas› gerekir.
K›sacas›, notlar tüm ö¤renim yaﬂam› boyunca bir ö¤rencinin gelece¤ini belirleyecek bir rol oynar hale getiilmiﬂtir.
Elbette “her ö¤renci, derslerinde

“girdi¤i s›navlar› da kazanmal›” diye temenniler de
bulunmak, tek baﬂ›na bir ﬂey ifade
etmiyor.
E¤itim sisteminin niteli¤i gere¤i,
ö¤renciler “ö¤renmek” için de¤il
sadece s›navdan iyi not alacak ﬂekilde çal›ﬂmaktad›rlar. Bu durum
e¤itim sisteminin ö¤rencilere dayatmas›, bask›s›d›r.
S›navdan birkaç gün sonra ayn›
s›nav tekrar yap›lsa, bir önceki s›nava göre ö¤rencilerin büyük ço¤unlu¤u düﬂük puan alacakt›r. S›nav
dönemlerinde birçok ö¤renci kendini tecrit ederek ders çal›ﬂmaktad›r.
Yani ona verilen bilgileri ezberlemektedir. Okul yönetimleri, aile
ve çevrenin beklentileri de eklenince ö¤renci için herﬂey zorlaﬂ›r.

E¤itim de notlar, ayn› zamanda
bir bask› arac› olarak kullan›lmaktad›r. E¤itim sistemi, ö¤retmek ve genel kültürü vermek yerine not tehditi ile ö¤rencilere gerici, ﬂoven e¤itimi zorla dayatmaktad›r. Korkutarak, sindirerek bir kal›ba dökmenin
ad›d›r bugünkü not sistemi.
Notlar öylesine kullan›l›r olmuﬂtur ki, ö¤retmen ö¤rencileri susturmaya çal›ﬂ›rken, aidat, fotokopi paras› gibi ö¤rencilerden zorla al›nmaya çal›ﬂ›lan paralarda dahi not
bir tehdit unsurudur.
Okullardaki gerici, bilimsel olmayan e¤itim sisteminin vazgeçilmez bir arac›d›r kullan›lan not sistemi. O nedenle, okullardaki bask›
araçlar› içinde notlar›n ayr› bir yeri
vard›r. Bu haliyle ö¤renciyi e¤itime
yabanc›laﬂt›ran bir sistemdir...

Gençlik
Üzerine
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SÖZLER
Gençlik, hemen
bütün halk hareketlerinde, özgürlük ve
ba¤›ms›zl›k savaﬂlar›nda hep en önde olmuﬂ, özveriler göstermiﬂ, ciddi ve aktif
bir güç olmuﬂtur.
Dursun KARATAﬁ

Bunlar›

B‹L‹YOR
MUSUNUZ?
Okuma yazma
bilmeyenlerin;
Kad›nlarda oran›;
y üzde 79.98
Kay›tl› 8 milyon
341 bin 937 engellilerde
yüzde 36.3
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Partiyi
Selaml›yor

rist ilan ediyorlar.
Bu güçle, hakl›l›¤›m›z›n gücü ile
meﬂrulu¤umuzun
gücü ile bir devrimci kitleye gitmeden
duramamal›. Her saniyesinde,
saatinde, gününde bir insana anlatmak, bir insan› örgütlemek
için can atmal›. Yani yok ﬂunun
para meselesi, yok bunun falanca meselesi gibi küçük dünyalar›n iﬂleriyle u¤raﬂmak olmamal›
bizim iﬂimiz. Bu açl›k ortam›nda,
bu iﬂsizlik ortam›nda halk›n
IMF'ye tepkisinin bizim k›rk y›l
anlatsak baﬂaramayaca¤›m›z bir
duruma geldi¤i ortamda bir

Öğrendiklerimiz
Sürekli "kitlelere gitmeliyiz"
diye anlatmak bile bir devrimci
için anormal bir ﬂeydir. Devrimci
zaten kitleleri örgütlemek için
vard›r. Oysa insanlar›m›z›n durumu hiç de böyle de¤ildir. O zaman biz bu gerçe¤i de düﬂünerek, de¤erlendirerek DE⁄‹ﬁT‹RMEK zorunday›z.
O kadar ideolojik olarak güçsüzlü¤üne ra¤men, o kadar suçuna
ra¤men,
halk› o kadar aç
b›rakmas›na,
zulmetmesine
ra¤men yine de
kitle çal›ﬂmas›
yap›yor AKP hükümeti.
Onlar, bizi öldürüyor.
Onlar, bizi aç
b›rak›yor.

yan›na çekmek için tüm umutsuz haline, haks›zl›¤›na, y›pranm›ﬂl›¤›na ra¤men çal›ﬂ›yor.
Biz ne yapaca¤›z?
Her arkadaﬂ›m›z; günlük geliﬂmeleri, politik, ekonomik geliﬂmeleri takip etmelidir. Propaganda ve ajitasyonda canl›l›k,
günceli yakalamak bu ﬂekilde
mümkün olacakt›r.
Örne¤in hükümetin Aleviler
konusundaki demagojisi, liselilere yapt›¤› korkutma sindirme…
"Yüzde alt› büyüdük" diyorlar,
hemen "bu konuda ne yapabiliriz" diye düﬂünmeliyiz. Anayasa
kand›rmacas›n› at›yorlar ortaya,
"hay›r, onlar halktan yana anayasa yapamazlar, bizim ise
anayasam›z
vard›r y›llar önce yapt›¤›m›z,
halktan
yana
anayasay› biz
yapar›z, çünkü
biz halk›z ve bizim
elimizde
halktan yana bir
anayasa vard›r,
her kap›ya da¤›tabilmeliyiz. Her
geliﬂmeyi, her ﬂeyi devletin söyledi¤i bütün yalanlar› ortaya ç›kartma gücümüz vard›r. Bu yalanlar› ve bizim do¤rular›m›z›
"kitle çal›ﬂmas›nda nas›l de¤erlendiririz" diye düﬂünmeliyiz.
Baﬂka konularda da ayn› ﬂekilde
düﬂünmeli ve hareket etmeliyiz.
Halk›n duyarl› olabilece¤i her
konuyu de¤erlendirmeliyiz. Yoksa kitle çal›ﬂmas› yapmak sürekli kendimizi anlatmakla olmaz. Halk kendini etkileyen konularda duyarl› olur. Bu gözle
bakarak gündemi takip etmeliyiz. Kald› ki, neredeyse halk› ilgilendiren her konuda mutlaka
bizim aç›klamalar›m›z, yaz›lar›m›z oluyor. Büyüdük, "yüzde alt›
büyüdük" diyorlar ama bu halka
nas›l yans›d›, halk daha da yoksullaﬂt›, zenginler daha da zenginleﬂti. ‹ﬂten at›lmalar hala devam ediyor, halk›n açl›¤›, halk›n
yoksullu¤u büyüdü. Nas›l büyü-

DEVR‹MC‹L‹K FAAL‹YET
ÖRGÜTLEMEKT‹R!
FAAL‹YET, B‹LD‹R‹D‹R
FAAL‹YET, EYLEMD‹R
FAAL‹YET, TOPLANTIDIR

Onlar,
bize
haks›zl›k yap›yor.
ONLAR TÜM BU NEDENLERLE SÜREKL‹ SAVUNMA
HAL‹NDED‹RLER.
Biz ise; hakl›, meﬂru zemindeyiz, ﬂimdiye kadar yalan söylememiﬂiz, çalmam›ﬂ›z, halk›n
aleyhine hiçbir ﬂey yapmam›ﬂ›z,
bunu kitlelere götürmüyoruz.
B‹Z, HAKLI VE MEﬁRU OLANIZ.
B‹Z, HESAP SORAN OLMALIYIZ.
Bizi neden aç b›rak›yorsunuz,
bizi neden katlediyorsunuz? Biz
neden yoksuluz? Bu sorulara cevap veremezler. Verecek cevaplar› yoktur. Bize sab›r, biﬁehitlerimizi ze katlanma, bize boyun
An›yoruz e¤meyi tavsiye edecekler. Boyun e¤medi¤imizde, hakk›m›z› istedi¤imizde ise zulmediyorlar,
iﬂkence ediyorlar, terö-

Cepheli’nin gereksiz, lüzumsuz
iﬂlerle u¤raﬂmas›, halka gitmemesi affedilemez.
"Ben devrim yapaca¤›m, halk› örgütleyece¤im" diyoruz, ama
halka gitmiyoruz. O zaman "sen
halk› nas›l örgütleyeceksin?",
cevap yoktur. Bunun ad› asl›nda
devrimcilik oyunu oynamakt›r.
Polis tek tek liselilerin ailelerini ar›yor, telefon ediyor.
En hakl› en meﬂru mitinglerde görüntülerini çekiyor, bir
CD’ye kaydediyor, ailelere da¤›t›yor, tek tek ailelere gidiyor.
Adalet ve ‹çiﬂleri Bakanlar›
ortak imzal› olarak ailelere mektup yaz›yor. "Çocu¤unuzu birlikte kurtaral›m" vs. tarz›nda mektuplar yaz›yor. Düﬂünün, hem
çocu¤unu katletmiﬂ hem de kurtaral›m diyor. Ama gerçek olan
ﬂu ki; buna ra¤men vazgeçmiyor, kitleyi kazanmak, devletin

Say›: 22

Yürüyüﬂ
4 Nisan
2010

39

Say›: 22

Yürüyüﬂ
4 Nisan
2010

40

dü zenginler, bizim yoksullu¤umuzu büyüterek büyüdüler, bizim açl›¤›m›z› büyüterek büyüdüler.
Önemli olan halka anlatabilmektir.
Kitle çal›ﬂmas› ve yeni insanlar›n ç›kmas›n›n yolu buradad›r. Türkiye bir olay› tart›ﬂ›yorken, neredeyse her geliﬂme
bizi hakl› ç›kar›yorken ve kullanabilece¤imiz yüzlerce malzeme veriyorken, durmamal›y›z.
Nas›l anlataca¤›z? Sadece dergiyi beklemekle de olmaz. Nas›l anlataca¤›z.
En bilinen en klasik yöntemi
bildiri yazmak ve da¤›tmakt›r.
Çok zor mudur bildiri yazmak? ‹lla eli çok iyi kalem tutan, HER ﬁEY‹ bilenler mi yazabilir bildiriyi? Hay›r, hiç öyle
de¤il.
HERKES,
"BEN
DEVR‹MC‹Y‹M" D‹YEN HERKES B‹LD‹R‹ YAZAB‹L‹R.
BU YANLIﬁ.
BU HAKSIZLIKTIR.
BU ZORBALIKTIR
B‹Z NEDEN YOKSULUZ?
B‹Z‹ YOKSUL BIRAKANLAR HIRSIZDIR, diyebilen…
Bizim neden yeterli otobüsümüz yok vs. vs. vs… bunlar› yaﬂayan herkes bildiri yazabilir.
Tek baﬂ›na dergi yetmez,
haftada bir ç›kan bir dergi halka do¤rular› anlatmaya yetmez, yaﬂananlar karﬂ›s›nda
çok s›n›rl› kal›r.
Sorun bir gerçe¤i anlatmakt›r.
Sorun do¤rular› hayk›rmakt›r.
Bazen amaç bir ça¤r› yapmakt›r.
Bunun için bazen iki cümle
bile yetebilir.
"ﬁehitlerimizi anmak için
ﬂurada ﬂu saatte bekliyoruz"...
yeterlidir.
"Bizi yoksul b›rakanlar› protesto edece¤iz" demek yeterli
olabilir.
‹lla merkezi bir bildiri, merkezi bir slogan beklemek ge-

rekmiyor. Hiçbir ﬂey bulamad›k; "akl›m›za gelmedi" mazeret olamaz. ﬁehitlerimizi anaca¤›z, hiçbir ﬂey bulamad›k
m›? Tüm duvarlara yazar›z;
"S‹Z‹ ASLA UNUTMAYACA⁄IZ"... Bu da yeter. Tarihimiz,
geleneklerimiz, ideolojimiz, o
kadar berrakt›r ki; ﬂaﬂ›rmay›z,
ne yapaca¤›m›z› bilmez hale
düﬂmeyiz, sorun sadece istemek ve düﬂünmektir.
Veya ortak bir iﬂ yapt›k; bir
gösteri, bir miting, bir piknik...
Mutlaka sonuçlar›n› de¤erlendiren, iki üç sat›r da olsa bilgi
vermek gerekir. ﬁurada ﬂu gün
piknik yapt›k, ﬂu konular› tart›ﬂt›k, ﬂu kararlar› ald›k gibi.
Sonuç olarak; moralli olduktan sonra her ﬂeyi yapabiliriz.
Moralden kast›m›z; sa¤asola gülümsemek de¤ildir.
Kendisiyle, yapt›¤› iﬂle bar›ﬂ›k olmakt›r.
Var olan› dönüﬂtürme coﬂkusu taﬂ›makt›r.
Moralli olmak budur.
Ancak böyle e¤itebiliriz insanlar›.
‹nsan her zaman sorundur.
Ama böyle de yürümek zorundad›r. Çevremizde tüm olumsuz
havaya, karﬂ› devrimci etkilerin
bunca yo¤unlu¤una ra¤men onlarca kadro aday› vard›r. ‹dealleﬂtirmeden, ama insanlar› da iyi
tan›yarak iﬂ yapaca¤›z.
E¤itece¤iz.
Baﬂka yolu yoktur.
Her mahallede, her alanda,
birimde her ﬂeye haz›r, her iﬂi
yapabilecek nitelikte kadrolar
olmaz.
Bunu herkes bilir.
Biz yetiﬂtirece¤iz.
Yetiﬂtirmenin yolu da faaliyet örgütlemektir.
Faaliyet, bildiridir duvar yaz›s›d›r.
Faaliyet, toplant›d›r e¤itimdir.
Faaliyet, bilgidir.
Faaliyet, devrimciliktir devrimdir.

Trakya'da 16 Mart
Anmalar›
Edirne Gençlik Derne¤i ö¤rencileri taraf›ndan 14 Mart günü D‹SK toplant› salonunda 16 Mart Beyaz›t katliam›nda ﬂehit düﬂen Dev-Gençliler
an›ld›. 25 kiﬂinin kat›ld›¤› anmada ﬂiir
dinletisi, 16 Mart Beyaz›t katliam›n›
anlatan sinevizyon gösterimi yap›l›rken Edirne Gençlik Derne¤i Müzik
Grubu da türküleriyle anmada yer ald›. 16 Mart katliamc›lar›n›n halâ cezaland›r›lmad›klar›n› aksine ödüllendirildiklerine dikkat çekilen anmada "16
Mart'› unutmad›k unutturmayaca¤›z"
denildi.
***

16 MART VE
GAZ‹ KATL‹AMINI
UNUTMADIK
UNUTTURMAYACA⁄IZ!
14 Mart günü K›rklareli’de Trakya
Kültür Merkezi'nde yap›lan söyleﬂiyle
16 Mart ve Gazi katliam› anlat›ld›.
Paras›z e¤itimin önemi ve DevGençliler'in yaratm›ﬂ oldu¤u ö¤renci
gençlik hareketinin mücadele tarihi
üzerine yap›lan konuﬂmalarla baﬂlayan söyleﬂi, 16 Mart 1978 Beyaz›t
katliam› ve 12 Mart 1995 Gazi katliamlar›n›n anlat›lmas›yla devam etti.
Ard›ndan Beyaz›t, Gazi katliam›nda ﬂehit düﬂen insanlar›m›z özelinde
tüm devrim ﬂehitleri ad›na
bir dakikal›k sayg› duruﬂu Partiyi
yap›ld›. Beyaz›t ve Gazi Selaml›yor
katliamlar›n› anlatan belgesellerin izlenmesiyle 19 kiﬂinin kat›ld›¤› söyleﬂi sona
erdi.

Devrimci Memur
Hareketi

KESK:
‹ki Konu ‹ki Yanl›ﬂ Tutum!

baﬂta bu temel noktalar; ba¤›ms›zl›k ve halk deBugünlerde KESK’in gündeminde iki konu öne
mokrasisi temelinde ele al›nmal›d›r. Dolay›s›yla
ç›k›yor. Anayasa tart›ﬂmalar› ve 1 May›s. Yüzbinçok aç›k ve net söyleyebiliriz ki ba¤›ms›zl›¤› ve delerce üyeyi temsil eden KESK’in bu iki temel konumokrasiyi esas almayan bir anayasa talebi düzen
da do¤ru bir tutum belirlemesi oldukça önemlidir.
içidir. Talepler ka¤›t üzerinde kalacakt›r. Çünkü bu
AKP’nin baﬂlatt›¤› ve haz›rlam›ﬂ oldu¤u bir tastaleplerin gerçekleﬂmesi mücadeleden de¤il düla¤› meclise sunmaya haz›rlanmas›yla anayasa
zenden beklenecektir.
tart›ﬂmalar› da yo¤unlaﬂt›. Bu tart›ﬂmalara ‘sol’dan
da kendilerini Sivil ve Demokratik Anayasa PlatAnayasa tart›ﬂmalar›n›n özü iﬂin bir yan›d›r diformu olarak adland›ran bir oluﬂum dahil oldu.
¤er bir yan KESK’in anayasa tart›ﬂmalar›na müdaAralar›nda D‹SK, KESK, kimi demokratik kitle örhil oluﬂ biçimidir. KESK ‘Yeni Anayasa Platforgütleri, ayd›n ve sanatç›lar›n da yer ald›¤› ‘Anayamu’nun 10 Nisan’da yapaca¤› ‘Sivil ve Demokratik
sa Platformu’ taleplerini ‘Sivil ve Demokratik Anaanayasa mitingi’ne kitlesel kat›lma karar› ald›.
yasa ‹stiyoruz’ baﬂl›kl› bir ça¤r› metniyle ortaya
Devrimci Memur Hareketi; KESK’in Anayasa
koydu.
Platformu’nun mitingine dahil olmas›n›n yanl›ﬂ olÖncelikle KESK’in de içinde yerald›¤› Anayasa
du¤unu belirterek, bu sürecin devrimci demokraPlatformu sorunu yanl›ﬂ ortaya koymaktad›r.
tik kurumlarla birlikte tart›ﬂ›larak KESK’in içeri¤i,
ﬂekli ﬂemali belirlenmiﬂ bir mitingin destekçisi
Ne denirse densin her anayasa bir s›n›fsal ç›kaolarak de¤il belirleyeni olarak ele al›nmas› gerekra hizmet eder. Bir s›n›f›n ç›karlar›n› gözeterek
ti¤ini savundu.
haz›rlan›r. Dolay›s›yla anayasa kimin anayasas›
olacakt›r. Hangi s›n›f›n ihtiyaçlar› için ve nas›l yaMitingin içeri¤ini eleﬂtiren Devrimci Memur Hap›laca¤›d›r belirleyici olan.
reketi, sivil anayasa talebinin yanl›ﬂ bir anlay›ﬂ oldu¤unu ifade ederek de¤iﬂik platformlarda
Anayasa Platformu yanl›ﬂl›¤› buradan baﬂlaKESK’in anayasa ile ilgili bu miting karar›n› onaymaktad›r. ‘Tüm kesimler’ biraraya gelerek bir analamad›¤›n› belirtti.
yasa yapmal› denmektedir. Bu yaklaﬂ›m gerçek d›ﬂ›d›r ve bu yaklaﬂ›m s›n›f›n ç›karlar›na, halk›n ç›KESK hakim anlay›ﬂ›, anayasa konusunu KESK
karlar›na hizmet etmekten uzakt›r.
üyeleri içinde de¤iﬂik platformlar yaratarak tart›ﬂt›rmayarak da demokratik olmayan, üyelerine ve
KESK bir s›n›f örgütüdür. Kamu emekçilerinin
kendine güvensiz yaklaﬂ›m›n› ortaya koymuﬂtur.
ç›karlar›n› temsil etme iddias›ndad›r. KESK’in taleDevrimci memurlar, anayasa konusunu da anayabi öncelikle kamu emekçilerinin ç›karlar›n› sasa konusunun KESK içindeki ele al›n›ﬂ›n› da tart›ﬂvunmak, anayasan›n halk›n kat›l›m›yla yap›lmas›mal›, yanl›ﬂ çarp›k anlay›ﬂlara karﬂ› ideolojik mün› istemek olmal›d›r.
cadele yürütmeye devam etmelidir.
Bu noktalarda do¤ru bir bak›ﬂ aç›s›na sahip
Benzer yanl›ﬂ yaklaﬂ›m KESK'in 1 May›s politiolunmad›¤›nda anayasa için ortaya konulan talepkas› konusunda da geçerlidir.
lerde de do¤ru bir yaklaﬂ›m ç›kmayacakt›r. Birincisi düzen içi ve bu düzen içinde gerçekleﬂmeyecek
Yanl›ﬂl›k birinci olarak bu konuda karar›n al›n›ﬂ
yaklaﬂ›mlar ortaya konulacakt›r. Nedir bunlar’
biçimi, ikincisi, Taksim'in bugünkü önemini gözetmeyen yaklaﬂ›m›ndad›r. KESK son iki y›lda tüm
Eme¤in haklar›, anadilde e¤itim, bar›ﬂ, inanç
Türkiye’de, Taksim’de merkezi 1 May›s yerine, ‹sözgürlü¤ü, düﬂünce özgürlü¤ü, adalet ve eﬂitlik,
tanbul’da Taksim, di¤er illerde ise bölgesel mitingkad›nlara özgürlük.
leri savunarak merkezi
Oysa yukardaki talepleTaksim’i zay›flatan bir tuKESK hakim anlay›ﬂ›, anayasa
re kaynakl›k eden temel
tum içindedir.
konusunu KESK üyeleri içinde de¤iﬂik
noktalar ülkenin ba¤›ms›zKESK’i büyütecek, geliﬂl›¤› ve demokratikli¤idir.
platformlar yaratarak tart›ﬂt›rmayarak
tirecek
olan üyelerine, kenDaha do¤rusu ülda demokratik olmayan, üyelerine ve
dine güvenen demokratik
kemizin ba¤›ms›z
ﬁehitlerimizi
kendine güvensiz yaklaﬂ›m›n› ortaya
karar alma mekanizmas›n›
olmay›ﬂ›
ve
halk
An›yoruz
demokrasisinin ol- koymuﬂtur. Devrimci memurlar, anayasa iﬂletmek ve emekçilerin ç›konusunu da anayasa konusunun KESK karlar›na hizmet eden, dümay›ﬂ› yaﬂad›¤›m›z
sorunlar›n temeli- içindeki ele al›n›ﬂ›n› da tart›ﬂmal›, yanl›ﬂ zene yedeklenmeyen do¤ru devrimci politikalard›r.
dir. Bir anayasa en
çarp›k anlay›ﬂlara karﬂ› ideolojik
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mücadele yürütmeye devam etmelidir.
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TEKEL ‹ﬁÇ‹LER‹N‹N EYLEM‹NDE
POL‹S TERÖRÜ
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Ankara'da 1 Nisan'da Tekel iﬂçilerinin eylemine karﬂ› polisin terörü
sabah›n erken saatlerinde ﬂehir giriﬂlerinden itibaren baﬂlad›. Ankara
Valili¤i bir gün öncesinden aç›klama yaparak eylemin yasad›ﬂ› oldu¤unu ve gereken müdahalelerin yap›laca¤›n› aç›klam›ﬂt›.
Ankara'n›n bütün giriﬂleri polis
taraf›ndan kesildi ve Türkiye'nin pek
çok yerinden gelen Tekel iﬂçileri ve
destekçileri ﬂehre sokulmad›. ‹ﬂçilerin otobüsleri durduruldu, ﬂehirleraras› otobüslerle gelenler otobüslerinden indirildi. Buna ra¤men iﬂçiler ve
destek için gelenler yürüyerek Ankara K›z›lay'a geldiler. K›z›lay polis
ablukas› alt›ndayd›. Türk-‹ﬂ binas›
polisler taraf›ndan kuﬂat›lm›ﬂt›. Yine
Sakarya Caddesi’nin tüm giriﬂleri
kapat›lm›ﬂt›.
Sabah 9.30-10.00 civar› Türk-‹ﬂ
binas›n›n oldu¤u soka¤a girmeye
çal›ﬂan iﬂçilere polis sald›rd›. Tekel
iﬂçilerine destek vermek için toplanan
KESK'lilere de de¤iﬂik yerlerde sald›r›lar oldu. Her sald›r›dan sonra
KESK'liler tekrar toplanarak Sakarya
Caddesi’ne do¤ru yürüyüﬂe geçtiler.
En son Tuna Caddesi’nde iﬂçiler,
sendikalar ve devrimci yap›lar bir
araya gelerek polis barikat›n›n kalkmas›na beklediler.
Tek G›da-‹ﬂ Sendikas› saat
14.00'da aç›klama ça¤r›s› yapm›ﬂt›.
Sabahtan beri sendikan›n net bir
toplanma yeri vermemesi ve karars›z tutumu nedeniyle K›z›lay ve

çevresinde bulunan Tekel iﬂçileri
toplu bir ﬂekilde bir araya gelemedi.
Daha sonra yapt›¤› bu aç›klama
ça¤r›s›n› da iptal etti. Bu arada Sendika Yönetimi Baﬂkanlar Kurulu
toplant›s› yap›yordu. K›z›lay'›n hemen her taraf› polis ablukas›ndayken, bir çok soka¤›nda iﬂçiler ve
devrimcilerin polisle çat›ﬂmas› sürerken, sendikalar›n toplant›s› saat
15.00'a kadar devam etti.

Tekel ‹ﬂçileri
Sakarya Caddesi’nde...
Ö¤leden sonra iﬂçiler Sakarya'ya
girdiler ve polis hemen sald›r› haz›rl›¤›na baﬂlad›. Tuna Caddesi’nde toplananlar polis sald›r›s›na karﬂ› iﬂçilerin
yan›na Sakarya'ya girmek istediler.
Toplanan kitlenin önü yine polisler taraf›ndan kesildi. Sloganlarla destek
veren kitleye polis müdahale etmek
için çevresini sard›. Kitle buradan Ziya Gökalp Caddesi’ne geçerek yolu
trafi¤e kapatt› ve sloganlarla yürümeye baﬂlad›. Biber gaz›yla sald›ran polise taﬂlarla karﬂ›l›k verildi. Yüksel
Caddesi’ne çekilen gruba polisin müdahalesi sürdü.
Sakarya Caddesi’nin her taraftan
zorlanmas› ve tek tek iﬂçilerin girmesiyle kitlenin kalabal›klaﬂmas›ndan kaynakl› polis bir noktay› açmak zorunda kald›.
Çevrede toplanan tüm kitlenin
de Sakarya Caddesi’ne girmesiyle
say› 3-4 bin kiﬂiyi buldu. Tek G›da-

‹ﬂ Sendikas› baﬂkan› Mustafa Türkel burada bir aç›klama yapt›.
Eylemin hiç bir an›nda hiç bir
yerinde bulunmayan, eylemler
sürerken toplant› yapan sendika yönetimi Sakarya Meydan›’na girilmesiyle aç›klama yapt›! Polisin tavr›n›n k›nanmas› d›ﬂ›nda iﬂçilere net
olarak bir aç›klamada bulunmad›,
burada kalaca¤›z diyerek konuﬂmas›n› bitirdi. D‹SK Baﬂkan› Süleyman Çelebi ve KESK Baﬂkan› Sami
Evren de birer konuﬂma yaparak
hükümetin ve polisin tavr›n› k›nad›lar.
KESK, Ça¤daﬂ Hukukçular Derne¤i, Petrol-‹ﬂ Sendikas› Kolej
Kavﬂa¤›’nda
toplanarak
saat
18.00'de Ziya Gökalp Caddesi’nden
Sakarya Caddesi’ne girmek istediler. Yol boyu polisin müdahalesiyle
karﬂ›laﬂt›lar. Engellemelere ra¤men
SSK ‹ﬂ han›n›n önüne kadar gelen
grubun önü burada tamamen kesildi. Oturma eylemi baﬂlatan grubun
giderek kalabal›klaﬂmas› sonucu
polis Sakarya Caddesi’ni açmak zorunda kald›. Kitle “Zafer Direnen
Emekçinin Olacak”, “Emekçiyiz
Hakl›y›z Kazanaca¤›z” sloganlar›yla Sakarya'ya girdi.
Tüm kitlenin Sakarya'da toplanmas›ndan bir süre sonra polis sald›r› için haz›rl›klara baﬂlad›. Panzerle
Sakarya Caddesi’ni saran polis kitlenin etraf›n› tamamen sard›. Üstüste müdahale anonslar› yap›ld›.
Tek G›da-‹ﬂ Sendikas› alandan
çekildi. Bunun üzerine KESK de
alandan çekildi. TKP ve Halkevleri
polisle bir saat içinde da¤›lacaklar›
yönünde görüﬂme yapmas› sonucu
polis kitleye müdahale etmedi.
Sakarya Caddesi’nde bu bekleyiﬂ
sürerken, Sakarya Caddesi’nden müdahale edilecek diye ç›kan gruplar ve
içeriye polis ablukas› nedeniyle giremeyenler Ziya Gökalp Caddesi’ni trafi¤e kapatt›. Sakarya'daki gruplar›n
ç›kmas›yla eylem sona erdi.
Partiyi
Eylemin ‹kinci
Selaml›yor

Günü...
S a l d › r › S ü r ü y o r...
Tekel iﬂçileri ikinci
günde de coplu, gazl› mü-

daheleye maruz kald›lar. Ankara'ya
bir günlük eylem için gelen Tekel
iﬂçileri ile onlar› destekleyen devrimciler, Türk- ‹ﬂ Genel Merkezi'ne
yürümek isteyince polis sald›rd›.
Polis gruba biber gaz› ve coplarla
müdahalede bulunurken, 11 kiﬂi gözalt›na al›nd›.
Caddeye ç›kan yollar› kapatan
çevik kuvvet, iﬂçilere sald›rd›. Burada iﬂçiler Tekel kimliklerini göstererek sloganlar at›p, oturma eylemi
baﬂlatt›. Tek- G›da ‹ﬂ Genel Baﬂkan›
Mustafa Türkel ve Türk- ‹ﬂ yöneticileri, iﬂçilerin yan›na geldiler. Ard›ndan polisle yap›lan pazarl›klar
sonucu Tekel ‹ﬂçileri Sakarya Caddesi’nden al›narak Türk- ‹ﬂ Genel
Merkezi’ne 50 metre kala Bay›nd›r
Sokak’ta durduruldu. Burada polis
barikat kurarak iﬂçilerin Türk-‹ﬂ’e
geçiﬂine izin vermedi.
TEK G›da- ‹ﬂ Sendikas› Baﬂkan›
Mustafa Türker, burada yapt›¤› bas›n
aç›klamas›ndan sonra eylemin bitti¤ini söylemesi üzerine, Tekel iﬂçilerinin tepkisiyle karﬂ›laﬂt›. Çünkü Tekel iﬂçileri bu bas›n aç›klamas›n› do¤al olarak kendi sendika binalar›n›n

“‹ﬂçiyiz Hakl›y›z
Kazanaca¤›z"
‹stanbul Su ve Kanalizosyon
‹daresi (‹SK‹) bünyesindeki
2300 iﬂçi taﬂeron firmalar›nda
çal›ﬂt›r›ld›ktan sonra haber verilmeden iﬂten ç›kar›ld›lar.
‹ﬂten ç›kar›lan ‹SK‹ iﬂçileri bu
durumu protesto etmek ve iﬂlerine geri dönmek için eyﬁehitlerimizi lem yapt›lar. 24 Mart
An›yoruz günü Taksim Tramvay
Dura¤›'nda toplanan iﬂçiler; “‹ﬂçiyiz, Hakl›y›z,
Kazanaca¤›z, ‹ﬂimizi
Geri ‹stiyoruz ‹SK‹ ‹ﬂ-

önünde yap›lmas› istiyorlard›. Türker'in uzlaﬂmac› tutumu ve çekincelerinden dolay› kendi baﬂkan› oldu¤u
Tek G›da-‹ﬂ'in ba¤l› bulundu¤u
Türk-‹ﬂ Genel Merkezi'ne de gitmek
istemedi ve bunun için hiç bir giriﬂimde bulunmad›. Bunun üzerine Tekel iﬂçileri ile sendika yöneticileri
aras›nda arbede yaﬂand›. Bu arbede
s›ras›nda iﬂçiler; “Sat›lm›ﬂ Sendika!”, “Sendika A¤alar›na Son!”,
“Sat›lm›ﬂ Baﬂkan ‹stemiyoruz!” sloganlar›n› att›lar. ‹ﬂçiler Mustafa Türker'i ve yönetimi iﬂbirlikçi olmakla
suçlad›lar. Buna yönelik sloganlarla
yönetimi protesto ettiler. Türker ise
onlara “Bu iﬂi biliyorsan›z, gelin
kendiniz yap›n. Siz de kim oluyorsunuz. Burada sendikan›n yönetimi
var. Siz kendi iﬂinize bak›n” diyerek
tersledi. Bunun üzerine iﬂçiler taraf›ndan tartaklanmaya baﬂlad›, bas›n
aç›klamas›n› yapt›¤› yerden polis
kontrolünde baﬂka bir iﬂ merkezine
sakland›. Daha sonra da polis korumas›yla alandan ç›kar›ld›.
Mustafa Türker alandan ç›kar›ld›ktan sonra Bay›nd›r Sokak’ta bulunan ve da¤›lmamakta direnen yaklaçileri” yaz›l› pankartlar›n› açarak
Galatasaray Lisesi'ne kadar ›sl›klar ve “‹ﬂçiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z, Babalar ‹ﬂsiz Çocuklar Aç,
Direne Direne Kazanaca¤›z!”
sloganlar›yla Galatasaray Lisesi
önüne kadar yürüdüler.
Galatasaray Lisesine gelindi¤inden iﬂten at›lan iﬂçilerden Adnan Kondak taraf›ndan bir aç›klama yap›ld›. 15 y›ld›r ‹SK‹'nin hizmet sat›n ald›¤› taﬂeron ﬂirketlerde çal›ﬂt›r›ld›klar›n› belirten Kondak, direniﬂlerinin 10. gününde
s›k›nt›lar›n› belirtebilecekleri bir
merci arad›klar›n› söyledi.
3 y›ld›r yaﬂad›klar› k›s›nt›lar›n son noktas› olarak iﬂten at›ld›klar›n› ifade eden Kondak,
"Taksim’e bile otobüs paras› bulamayan bu iﬂçilere, 'git hakk›n›
mahkemeler ara demek' adalet
midir?" diyerek iﬂten at›lan iﬂçiler olarak tek taleplerinin iﬂe geri dönmek oldu¤unu vurgulad›.

ﬂ›k 200 iﬂçi, burada oturma eylemi
yaparak sloganlar att›. Bu gruba daha sonra ‹stanbul ‹tfaiyesi çal›ﬂanlar›
da kat›ld›. Ve barikat›n en ön saf›nda
Tekel iﬂçileriyle birlikte karﬂ›l›kl›
oturarak ellerini birbirlerine kenetlediler. “Tekel ‹tfaiye Omuz Omuza!”
slogan›n› att›lar. Eyleme kat›lan herkes Tekel kimliklerini ve itfaiye kimliklerini göstererek burada sadece
do¤al haklar›n› isteyen iﬂçiler var diye anlatmaya çal›ﬂ›yorlard›. Buna
ra¤men polis megafonla grubu uyararak da¤›lmalar›n› istedi. Ancak da¤›lmamakta direnen iﬂçilere, polis
biber gaz› s›karak ve copla müdahale ederek da¤›tt›. Çevik kuvvetin att›¤› gözyaﬂart›c› gazdan esnaf ve
çevredeki insanlar da etkilendi.
Polisin müdahalesiyle karﬂ›laﬂan
iﬂçiler polise taﬂlarla direndiler. Polis, 11 kiﬂiyi gözalt›na ald›. Direniﬂe
devam eden iﬂçiler yaklaﬂ›k yar›m
saat sonra eylemlerini bitirdiler.
Sald›r›yla ilgili 1 Nisan günü bir
aç›klama yapan Devrimci ‹ﬂçi
Hareketi, polisin sald›r›s›n› k›nad›
ve iﬂçilerin yan›nda oldu¤unu
belirtti.
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AKP Halk Gününde Halka
Sald›rd›
AKP Malatya ‹l Baﬂkanl›¤›'nda AKP
Malatya Milletvekili ve TBMM ‹dare
Amiri Ömer Faruk Öz'ün kat›ld›¤› halk
günü yap›ld›. Toplant› baﬂlad›¤› esnada
yanlar›nda getirdikleri dövizleri açan Tekel iﬂçileri milletvekilinden söz hakk› istediler. Milletvekili Faruk Öz; iﬂçilerin
bas›n ç›kt›ktan sonra konuﬂmas›n› istedi.
‹ﬂçiler ad›na konuﬂan Halil Acar: “Madem demokrasi var diyorsunuz, b›rak›n
bas›n iﬂini yaps›n, bizde konuﬂal›m" diyerek söze baﬂlad›. Kölelik yasas› olan 4C'ye geçmek istemediklerini ve özlük
haklar›n› istediklerini söyledi.
Milletvekilinin Acar'a, "ﬂov yapma"
demesinin ard›ndan AKP'li yöneticiler iﬂçilere sald›rd›. ‹ﬂçiler polis taraf›ndan
gözalt›na al›nd›. Gözalt›na al›nan iﬂçiler
olan Halil Acar, Hasan Y›lmaz, Murat
Teymur, ‹smet Keleﬂ Ve Orhan Öztürkeri yap›lan sorgunun ard›ndan serbest
b›rak›ld›lar.
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Edirne’de linç davas›
baﬂlad›!
Azmettirenler, organize
edenler nerede?

“YOZLAﬁMAYA KARﬁI ÇIKMAK
SUÇ DE⁄‹LD‹R”
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Yozlaﬂmaya, fuhuﬂa, uyuﬂturucuya karﬂ› ç›kt›lar› için tutuklanan devrimcilerin davas› 1 Nisan günü ‹stanbul Beﬂiktaﬂ Adliyesi
13. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
Mahkemeden önce Beﬂiktaﬂ Meydan›’nda eylem yapan Halk
Cephesi üyeleri “Yozlaﬂmaya Karﬂ› Mücadele Ettikleri ‹çin Tutuklananlar Serbest B›rak›ls›n” pankart› açarak adalet taleplerini
dile getirdiler.
Tutsak yak›n› Burcu Delen taraf›ndan yap›lan aç›klamada;
“Uyuﬂturucu satmak m› suç, uyuﬂturucuya karﬂ› olmak m›, kumar oynatmak m› suç, kumar oynat›lmas›na karﬂ› ç›kmak m›, fuhuﬂ yapt›rmak m› suç, fuhuﬂ yapt›r›lmas›na karﬂ› ç›kmak m›?”
diye soruldu. “Adalet ‹stiyoruz” dövizlerinin taﬂ›nd›¤› eylemde
“Yozlaﬂmaya Karﬂ› Ç›kmak Suç De¤ildir, Adalet ‹stiyoruz, Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z, Tutuklananlar Serbest B›rak›ls›n”
sloganlar› at›ld›. 60 kiﬂinin kat›ld›¤› eylemin ard›ndan aileler duruﬂmay› izlemek için salona girdiler.
7 kiﬂinin tahliye edildi¤i mahkeme 27 Temmuz tarihine ertelendi.

Polis ‹ki Ayl›k Bebe¤i
Öldürüyordu
‹stanbul Okmeydan› Haklar ve Özgürlükler Derne¤i mahal-lede yaﬂanan polis terörünü teﬂhir eden bir aç›klama yay›nlad›.
29 Mart günü yay›nlanan aç›klamada polisin mahalleyi gaza
bo¤du¤u ve bir evin içine att›¤› gaz bombas› sonucu evde bulu-nan iki ayl›k bebe¤in ölümden döndü¤ü bildirildi.
Aç›klamada; “Ortada hiçbir sebep yokken kimlik kontrolü
yaparak, gaz bombas› atarak mahallemizde terör estiren polis
halk›m›z›n inançlar›na, geleneklerine sayg›s›zl›k etmekle kal-may›p az daha bir bebe¤in ölümüne sebep olacakt›. Cemevi
önünde bekleyen cenaze sahiplerinden, kundaktaki bebe¤e po-lis teröründen nasibini almayan kimse kalmad›” denildi.
Aç›klaman›n devam›nda; “Polis h›rs›zlar›n, ahlaks›zlar›n,
uyuﬂturucu tacirlerinin peﬂinden mi gidiyor? Elbette hay›r! Ak-sine uyuﬂturucuya, fuhuﬂa, çeteleﬂmeye karﬂ› mücadele eden
devrimcileri sindirmek istiyor. Bunun için geçti¤imiz haftalarda
‹stanbul Sar›gazi'de oldu¤u gibi helikopterlerle, yüzlerce polis-le operasyonlar düzenliyor, düzmece ifadelere dayanarak dev-rimcileri gözalt›na al›p tutuklatt›r›yor.
Mahallelerimizde polis terörüne izin vermeyece¤iz” denildi.
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27 Aral›k günü Edirne'de yaﬂanan linç sal-d›r›s› ile ilgili olarak, bugüne kadar tek bir
kiﬂi gözalt›na al›nm›ﬂ de¤ildir.
Tersine linç sald›r›s›na u¤rayanlar gözalt›-na al›n›p, iﬂkence görmüﬂ, tutuklanm›ﬂlard›r.
Linçcilerin tutuklanmas›, haklar›nda dava
aç›lmas› için defalarca talepte bulunulmuﬂtur.
‹ﬂte bunun sonucu olarak linçcilerden 5 kiﬂi-nin yarg›land›¤› bir dava aç›ld›.
Linç davas›, 18 Mart günü Edirne 2. As-liye Mahkemesinde görüldü.
Duruﬂma öncesi ve sonras› 5 linçci sivil
polislerle, samimi bir ﬂekilde adliye civar›nda
dolaﬂ›yordu. Bu tablo bile linçcilerin arkas›n-da kimlerin oldu¤unu göstermektedir.

Birand Ne Yapmaya
Çal›ﬂ›yor?
Sar›gazi Özgürlükler Derne¤i 28 Mart tarihinde yay›nlad›¤› yaz›l› aç›klama ile
'Mehmet Ali Birand Ne
Yapmaya Çal›ﬂ›yor?' diye
sordu.
Aç›klamada, Sar›gazi
Özgürlükler Derne¤i üyelerinin evlerinin ve derne¤in bas›lmas›n›n, Mehmet Ali Birand’›n
baﬂ›n› çekti¤i haberlerde polisin büyük bir baﬂar›s› olarak gösterildi¤i belirtildi.
“Birand haberinde tek tek insanlar› hedef
göstererek adeta yarg›s›z infaz yap›yor. Polisin infaz›na davetiye ç›kar›yor.
Soruyoruz; Birand polise ‘infaz et’ mi demektedir? "Polisle çat›ﬂt›lar", “molotof att›lar” söylemleriyle polisin Sar›gazi halk›na,
dernek üyelerine yönelik sald›r›s›na hakl›l›k
kazand›rmaya ve polisin hukuksuzlu¤unu örtbas etmeye çal›ﬂ›yor” denilen aç›klamada; Birand’›n haber- Partiyi
Selaml›yor
lerinden yozlaﬂmaya, uyuﬂturucuya,
fuhuﬂa karﬂ› ç›kman›n neresi suçtur
diye sormaya bile gerek duymad›¤›
söylendi.

Hani söz vermiﬂtiniz, tüm
sorunlar› çözecektiniz?
Elaz›¤ Karakoçan’a ba¤l› köy-lerde 8 Mart günü yaﬂanan deprem-den sonra “devlet yetkilileri” adeta
vaat yar›ﬂ›na girdiler.
Baﬂbakan da gazeteci ordusu eﬂ-li¤inde geldi¤i deprem bölgesinde,
sözler vermiﬂti; Evleri y›k›lan hal-k›n yaﬂad›¤› sorunlar›n hepsi çözü--

lecekti.
TOK‹’ye talimatlar verilmiﬂ,
hatta evlerin planlar› bile çizilmiﬂ-ti!..
So¤ukta, çamur içinde yaﬂam›n›
sürdüren halk›, hemen tüm sorunla-r›ndan “kurtaracaklard›.” Yollar ya-p›lacak, elektrik verilecek, so¤uktan

kurtulacakt› halk!!!
Elaz›¤ depreminin üzerinden ne-redeyse 1 ay geçti. Bu bir ay içinde
verilen sözlerden geriye birﬂey kal-mad› asl›nda.
Gazeteci ordusu eﬂli¤inde Anka-ra’dan gelenler, her zamanki gibi
vaatlerini, “yapaca¤›z, edece¤iz”le-rini çabuk unuttular.
Konut yapaca¤›z dediler ortada
at›lm›ﬂ tek bir somut ad›m yok. Evi
y›k›lan ailelerin baﬂvurusuna Kay-makaml›k r ed cevab› veriyor. Ko-nut yapacaklar›na dair tek bir belirti
yok. Ortada, ne plan ne TOK‹ var.
Sadece uçuﬂan yalanlar var.
Halk, art›k bas›n›n da ilgisi ol-may›nca kendi kaderi ile baﬂbaﬂa
b›rak›ld›.
Halk so¤ukta çad›rlarda yaﬂa-maya devam ediyor. Su, elektrik,
banyo tuvalet sorun olmaya de-vam ediyor. Çamurlu yollar halk›n
yaﬂam›n› zorlaﬂt›r›yor.
6 köyün sorununu çözemeyen,
halk› yalanlarla yöneten AKP daha
kapsaml› sorunlar› nas›l çözecek?
Kerpiç evleri ve “cahil köylüleri”
suçlayan AKP, halk› yine o koﬂul-larda yaﬂamak zorunda b›rak›yor.
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mizdir. Partimiz, 40 y›ll›k
tarihimiz ve yar›n›m›zd›r.
Umudumuzun ad›d›r. (...)
Partimiz, 40 y›ld›r, ayn› siyasi çizgisinde ›srarla
ve sebatla yürümektedir. Dünya
ve ülkemiz tarihinde, bu kadar
uzun süre böyle bir ›srar ve istikr ar› gösteren siyasi hareketlerin
say›s› kuﬂku yok ki, son derece azd›r.
Partimiz, 1994 y›l›n›n 30 Mart›nda kurulmuﬂtur. Ancak Parti tarihimiz, politik olarak 1970’de
baﬂlar. Tarihimizin öncüsü olarak
kabul etti¤imiz Türkiye Halk Kurtuluﬂ Partisi, 1970 y›l›n›n Aral›k ay›nda kurulmuﬂtur.
1970’den 2010’a geçen 40 y›lda, Partimiz, Türkiye
s›n›flar mücadelesinin bir çok aﬂamas›nda belirleyici
bir rol oynam›ﬂ, bu tarihe büyük kahr amanl›klar, istikrarl›, tutarl› bir politik hat, örnek bir önderlik ve zengin bir tarihsel miras kazand›rm›ﬂt›r.”

K›z›ldere zaferin yoludur!
Zaferin yolu, partimizin yoludur!
Devrimci Halk Kurtuluﬂ Partisi-Cephesi (DHKP-C), Parti kuruluﬂ y›ldönümü ve 30 Mart 17 Nisan
tarihleri aras›nda ﬂehitleri anma
haftas› nedeniyle 30 Mart 2010 ta rihli 43 say› No’lu bir B ül t e n ya y › n lad›.
K›z›ldere zaferin yoludur! Zaferin
yolu, partimizin yoludur! denilenerek
Türkiye halkalar›na seslenen bültende Partinin kuruluﬂu ve ﬂehitler hatas›na iliﬂkin ﬂu bilgiler yer almaktad›r:
“Partimiz 30 Mart-17 Nisan aras›n›, Devﬁehitlerimizi
rim
ﬁehitlerini Anma ve Partimizin KuruluﬂuAn›yoruz
nu Kutlama Günleri olarak ilan etmiﬂtir. ﬁehitlerimiz, devrim u¤runda, ba¤›ms›zl›k, demokr asi ve sosyalizm u¤runda verdi¤imiz ﬂehitlerdir. Geçmiﬂimiz ayn› zamanda gelece¤i-
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m Keyfi cezalar, y asaklar,
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m Hasta t utsaklar›n
tedavisi yap›lm›yor;
sessiz imha sürüyor
Hapishanelerde tecrit, iﬂkence
bask›lar sürüyor. ‹ktidar›n tutsaklar
üzerindeki bask› yöntemlerinden biri de tutsaklar›n de¤iﬂik hapishaneler aras›nda sürgüne gönderilmesi.
Tutsaklar ailelerinin oturdu¤u illerin yak›n›ndaki hapishanelerden
yüzlerce kilometre uzaktaki F Tiplerine sürgün ediliyor. Bir gece ans›z›n, tutsaklar›n hücreleri bask›na
u¤ruyor ve h i ç b i r g e rekçe gösteril meden, zorla, daha uzak bir F Tipine gönderiliyorlar. Bu sevkler yap›l›rken tutsa¤a hiçbir ﬂey s o r u l m uy o r. Tutsa¤›n hukuki durumu, ailesinin ne kadar uzakta oturdu¤u hiç
önemli olmuyor. Hatta ailesinden
mümkün oldu¤u kadar uzaktaki bir
hapishaneye sürülüyor.
Geçti¤imiz hafta içinde de¤iﬂik
hapishanelerden sürgünler yap›ld›.
El b i st a n E T i pi H a pi s h a ne s i 'ndeki
2 kad›n tutsak Gülay Efendio¤lu
ve Besime Duru, kendi iradeleri d›ﬂ›nda A d a n a / K a r a t a ﬂ Hapishane-
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si'ne sürgün edildiler. K a n d › r a 1
N o'l u F T ipi Hapishanesi'nde Veli
Dikme ve R›za K a r t a l isimli tutsaklar ailelerinin oturdu¤u ilden
yüzlerce kilometre uzaktaki Ankara
/ Sincan F T ipi Hapishanesi'ne sürgün edildiler. Kand›ra F Tipi Hapishanesi'nde kalan diyabet hastas›
Ufuk Keskin ise K › r › k k a l e F T ipi
H a pi s h a ne s i'ne sürgün edildi.
TAYAD'l› Aileler, 26 Mart günü
‹stanbul, Taksim Tramvay Dura¤›'nda
yapt›klar› eylemde hapishanelerde
sürgün ve sevklerin sürdü¤ünü belirterek Adalet Bakanl›¤›'n› uyard›lar.
Eylemde K›r›kkale F Tipine sürgün edilen Ufuk Keskin’in babas›
TAYAD'l› Fahrettin Keskin, F tiplerindeki tecrit uygulamalar›n› anlatt›.
TAYAD’l› Ailelerin yapt›¤› eyleme kat›lan ﬁair Ruhan Mavruk da
konuﬂmas›nda "Tecrite karﬂ› ayd›n
ve sanatç›lar olarak sesimizi daha
çok yükseltmeliyiz. Birbirimize sahip ç›kmal›y›z" dedi.
***

Tutsaklar›n h aberleﬂme
haklar› gasp ediliyor
Kocaeli 1 No’lu F Tipi Hapishanesi'nde S a d › k K a n 3 Mart tarihli
mektubunda tecrit hücrelerinde tutsaklar›n yaﬂad›klar›n› yazm›ﬂ:
Uzunca bir listede "sak›ncal›" denilerek haberleﬂme haklar› gasp edilen tutsaklar›n adlar› say›l›yor. Ayr›ca 11 ﬁubat 2010'da Sad›k Kan, Özcan Bayram ve Erhan Karaa¤aç'a
yap›lan sald›r› ve iﬂkenceyi anlatan
mektuplar› "sak›ncal›" denilerek 15
gün postaya verilmedi. F Tiplerinde
her türlü iﬂkence, keyfi uygulamalar
serbest, bunlar›n anlat›lmas› yasak.

Süngerli oda iﬂkencesi
Kocaeli 1 No’lu F Tipi’nde 26
Ocak'ta keyfi bir gerekçeyle verilen
hücre cezas›n›n infaz› için Gökhan
Gündüz'ün tekli hücreye götürülmesini protesto eden 16 tutsa¤a "durumu protesto edip, kap›lar› dövdük-

leri" gerekçesiyle bir ay baz› etkinliklerden men cezas› verildi.
Ayn› olayla ilgili ayn› tutsaklara
ikinci bir soruﬂturma daha aç›larak
hukuksuz bir ﬂekilde ikinci kez baz›
etkinliklerden bir ay men cezas› verildi.
Yine ayn› olayla ilgili Ö z k a n
Y›lmaz, Veli Dikme ve Ufuk Kes k i n ' e 3 ﬁubat 2010 tarihinde "hücre
kap›s›n›n sürgüsünün yamuk, kayna¤›n›n kopuk" oldu¤u gerekçesiyle
3 gün h ü c re cezas› verildi.

‹ﬂkenceyi protesto suç!
11 ﬁubat 2010'da ayl›k genel
aramada Özcan Bayram ve Sad›k
Kan'›n kald›¤› hücrede gardiyanlar,
duvarda as›l› olan resmin indirilmesine karﬂ› ç›kan tutsaklara sald›rarak iﬂkence yapt›lar. ‹ﬂkence, tutsaklar havaland›rmaya ç›kart›larak
orada sürdürüldü. Daha sonra bu
tutsaklar yaka-paça tutularak "süngerli oda" denilen ve ›s›tma sistemi
olmayan, içinde yatak, battaniye
bulunmayan iﬂkence hücresine
üzerlerindeki mont, kemer ve çoraplar› ç›kart›larak at›ld›lar. Hiçbir
ihtiyaçlar› karﬂ›lanmad›. Yap›lan iﬂkence revir doktoru taraf›ndan belgelenmiﬂ ve Özcan Bayram hastahaneye sevk edilmiﬂtir.
Baﬂka bir hücrede bulunan Erhan
Karaa¤aç da “neden arkadaﬂlar›m›za iﬂkence yap›yorsunuz" diye tepki
gösterdi¤i için gardiyanlar taraf›ndan iﬂkenceye u¤ram›ﬂ ve bu iﬂkence
de doktor raporuyla belgelenmiﬂtir.
Sald›r›ya u¤ray›p iﬂkence gören
Sad›k Kan, Özcan Bayram ve Erhan
Karaa¤aç'a soruﬂturma aç›larak 1-3
g ü n a r a s › h ü c re cezas› verilmiﬂtir.
Bu sald›r›lar› protesto eden 25
t u t s a ¤ a da " 4 5 gü n b a z ›
e t k i n l i k l e r d e n m e n " ce- Partiyi
zas› verildi. Ve ayn› olay Selaml›yor
için yine ikinci bir soruﬂturma aç›larak 45 günlük
bir ceza daha verilmiﬂtir.
***

Tutsaklar›n t edavisi
engelleniyor
- Kocaeli 1 No’lu F Tipi’nde Ercan Bay 1 ﬁubatta SEKA Devlet
Hastanesi’ne götürüldü. Nöroloji
poliklini¤inde doktor Gülseren Karabaﬂ'›n kelepçeleri açt›rmamas›
üzerine muayenesi yap›lmadan geri
hücresine götürüldü.
- Erhan Karaa¤aç hastaneye
sevk edildi. Ancak sevkinin ç›kmas›na ra¤men 1 ay boyunca hastaneye götürülmedi.
- R›za Kartal'a dizindeki sorun nedeniyle doktorlar dizlik verdi. Hapishane idaresi "heyet raporu gerekli"
diyerek dizlik verilmesini engelledi
***

“Sak›ncal›” m ektuplar ve
noktas› virgülü ayn› olan
“imha” k ararlar›
Sincan 1 No'lu F Tipi Hapishane-

sinde tutsak olan Rabbena Hanedar
21 Mart 2010 tarihli mektubunda
tecrit uygulamalar›n› ﬂöyle anlat›yor;
"11, 14, 17, 24, 31, 32, 33, 34 ve 35
No'lu sayfalar› ç›kard›m. Gerekçesi
ise tekrar olmas›n diye yazm›yorum.
Çünkü bunun gerekçesi de noktas›
virgülüne kadar di¤erlerininkilerle
ayn›. Bu arada Hüseyin abeyin Serdar Karabulut'la ilgili sana 3 Mart'ta
gönderdi¤i 7 sayfal›k anlat›m hakk›nda "imha" karar› al›nd›.
Oysa bu anlat›mlar›n bir k›sm›
daha önce bize di¤er hapishanelerden gelmiﬂti. O zaman "sak›ncal›"
görülmeyenler ﬂimdi "sak›ncal›" denip hakk›nda "imha" karar› al›nd›.
***
Tekirda¤ 2 No'lu F Tipi Hapishanesinde tutsak olan Oktay Kelebek
mektubunda yaﬂad›klar› keyfi uygulamalar› anlat›yor:
Türkü söylemek ve ﬂiir okumaktan dolay› onlarca tutukluya, 9 ile

36. Haftada Hasta Tutsak Abdullah
Akçay’dan Mektup
Av. Süleyman Gökten,
‹ S TANBUL haftalard›r sürdürdükleri
mücadele tutsaklar›n tedavilerini d›ﬂarda yap›lmas› ve özgürlüklerine
kavuﬂmalar› için verilen
mücadele ile s›n›rl› olmad›¤›n› ayn› zamada
temsil etti¤i idealerin
hakl›l›¤› için verilen mücadeledir diye belirtti.
Ard›ndan hasta adli
tutsak Abdullah Akçay’›n yazd›¤›
36 haftad›r hasta tusaklar› için
mektubu okundu.
süren eylemler devam ediyor.
“15 yaﬂ›nda hapishaneye gir2 Nisan ‹stanbul ve Ankara’da,
miﬂtim” yazan Akçay 108 y›la
27 Mart günü Adana’da yap›ld›.
varan cezalar verildi¤ini belirtti.
‹stanbul Taksim Tramvay DuraMektubunda tutsak ko¤uﬂunda
¤›ndan Galatasaray Lisesi önünde
askerlerin
baﬂ›nda bekledi¤ini ve
kadar yap›lan yürüyüﬂte Türkçe ve
bir fare kadar de¤er verilmedi¤ini
‹ngilizce “Hasta Tutsaklar
söyleyen Akçay; verilen mücadeleﬁehitlerimizi Serbest B›rak›ls›n” panAn›yoruz kartlar aç›ld›.
nin kendisini ayakta tuttu¤unu
belirtti.
Galatasaray Lisesine
Eylem 8 Nisan’da Adli T›p
gelendi¤inde burada aç›könünde yap›lacak eylemin ça¤r›s›ylamay› okuyan ÇHD ‹sla bitirildi.
tanbul ﬁb. Yönetiminden

12 ay› bulan iletiﬂim ve ziyaret yasa¤› verildi. Milletvekillerine yollamak istedi¤imiz mektuplar denetime tabi tutuluyor. Avukatlar›m›zla
iletiﬂim haklar›m›za yeni dayatmalarla engel olunuyor. Buralarda karla kar›ﬂ›k ya¤›ﬂlar sürüyor ve kaloriferler yine bozuk!
***

Kanserli tutsa¤a s evk
iﬂkencesi
Beyin kanseri olan ve yak›n
zamanda ameliyat geçiren Hayati
Kaytan, sa¤l›k kontrolleri için iki ay
kadar önce Ankara Sincan 2 No’lu F
Tipi Hapishanesi’ne sevk edilmiﬂti.
Kaytan’›n elinde tedavisinin Ankara’da yap›lmas› gerekti¤ine iliﬂkin rapor olmas›na ra¤men 22 Mart günü
Ankara Numune Hastanesi’ne götürülen Kaytan için doktorlar beyin
cerrahinin karar vermesi gerekti¤ini
söyleyerek Kaytan’› geri gönderdiler.
Ankara’da Yüksel Caddesi’nde
yap›lan eylemde hapishanelerde
tecrit politikas›n›n sürgün sevklerle, hasta tutsaklar›n tedavisinin
engellenerek sürdü¤ü söylendi. 40
kiﬂinin kat›ld›¤› eylemde; tecrit
sürdükçe hapishanelerin birer
iﬂkencehane olmaya devam edece¤i
söylendi.
Adana’da Halk Cephesi’ninde
aralar›nda bulundu¤u demokratik
kitle örgütleri ‹nönü Park›’nda hasta
tutsaklar için eylem yapt›lar. 35 kiﬂinin kat›ld›¤› eylemde “Abdül Samet
Çelik’e Özgürlük, Erol Zavar’a Özgürlük, Taylan Cintay’a Özgürlük,
Tecrit’i Kald›r›n Ölümleri Durdurun, Hasta Tutsaklara Özgürlük”
sloganlar› at›ld›. Kat›lan DKÖ’ler
ad›na bir aç›klama yap›lan eyleme
oturma eylemiyle son buldu.

Say›: 22

Yürüyüﬂ
4 Nisan
2010
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d e ğ i n m el e r
Laleler
9 milyon 300 bin lale ekilmiﬂ ‹stanbul’a...
Milyonlar harcan›yor elbette.
Kimler kazan›yor ﬂimdilik
belli de¤il, ama AKP ve Topbaﬂ hanedan›ndan oldu¤u kesindir..
Ekranlarda laleleri savunan
bir “yetkili”, “Laleler Osmanl›
kültüründe çooook çok önemli
önemli bir rol oynam›ﬂ” diye
ahkam kesiyordu.
Osmanl› dönemindeki rolünü bilmiyoruz, ama bugün köﬂe dönmedeki rolü aç›k.

Çizgiyle
Say›: 22

Yürüyüﬂ
4 Nisan
2010

Nazi Orman›

AKP Yozgat milletvekili
Osman Coﬂkun: Hitler’in Almanya’y› baﬂtan aﬂa¤› orman
haline getirdi¤ini söyleyerek övmüﬂ.
“Sonra Avrupa’y› baﬂtan aﬂa¤› toplama kamplar›yla donat›p, o a¤açlar› kullan›p komünistleri, Yahudileri, Çingeneleri, direnenleri ne güzel yakt› f›r›nlarda”
demesi yak›nd›r.

Gürültü
Abant gölü çevresinde yap›lan “düzenlemeler”de benzer örneklerine defalarca
rastland›¤› gibi, bir do¤a katliam› gerçekleﬂtiriliyor. ‹nsanlar bunu eleﬂtiriyor. Bolu
Valisi cevap veriyor: “Ne oldu¤unu bilmeden gürültü ç›kar›yorlar. ”
AKP iktidar›n›n demokrasiden ne anlad›¤›n› özetliyor asl›nda vali. Eleﬂtiriyi,
muhalefeti “ b o ﬂ g ü r ü l t ü ” olarak görüyorlar.

Patronlar da itiraf etti

Bu Bir Demokrasicilik
Oyunu!
Anayasa de¤iﬂiklik paketi tasla¤›n›n
215 vekilin imzas›yla TBMM Baﬂkanl›¤›’na verilmesi üzerine Star gazetesi
ﬂu baﬂl›¤› atm›ﬂ:
“ Ve söz Meclis'te ”
Meclismiﬂ!
Üç burjuva liderin d›ﬂ›nda sanki bir
“millet iradesi” var da...
Bak›n, TÜS‹AD’INIZ bile gerçe¤i biliyor ve resmediyor. Art›k “demokrasicilik oyunu”nuz da kendi içinizden
deﬂifre ediliyor ...

Korku korku
Binlerce baz istasyonu var ülkemizde. Ama kimse yerini ö¤renemiyor.
‹stasyonlar halktan gizleniyor
Bilgi Teknolojileri ve ‹letiﬂim kurumu (BTK), baz istasyonlar›n›n haritas›n›n yap›ld›¤›n›, ancak “terörist sald›r›lar” nedeniyle haritay› kamuoyuna
aç›klayamad›klar›n› bildirmiﬂ.
BTK’n›n TBMM’ye gönderdi¤i bir
yaz›da ﬂöyle deniyor:
“Avrupa ülkelerinin hiçbirinde
Türkiye’de yaﬂanan eylemler ve tepkiler yoktur. Baz istasyonlar›n›n tahrip edilmesiyle ilgili tepkiler, televizyonlar›n haberlerinde de görülmekte,
ayr›ca zaman zaman örgütlü terörist
eylemler haline dönüﬂmektedir. ”
Bu halk›m›z›n baﬂar›Partiyi
s›d›r bizce.
Selaml›yor
Korksunlar ve gizlesinler.
Halktan ne gizlenebilir
ki?
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Do¤ru
D‹SK Baﬂkan› Süleyman Çelebi, daha
önce AKP’ye Anayasa tasla¤› verdiklerini, ama AKP’nin bundan hiç yararlanmad›¤›n› söyleyip ﬂöyle demiﬂ:
“Bu iktidar›n en iyi bildi¤i ve en baﬂar›l› oldu¤u ﬂey, diyaloga aç›km›ﬂ görüntüsü verip kendi bildi¤ini okumakt›r.”
Do¤ru.
Ama art›k, bu oyuna ortak olmamak gerekmiyor mu?
Art›k b›rak›n bu hükümete Anayasa taslaklar› vermeyi, toplant›lar›na kat›lmay›...

Anayasa muhalefetleri
– Bahçeli: “Anayasayla Urfal› ’n›n cebine para m›
girec ek?
Faﬂistin muhalefeti bu kadar olur?
– C i nd o r u k : Osmanl› Cumhuriyeti kurmak istiyorlar..
Faﬂist cumhuriyetle sorunu yok.
– B a y k a l : “Bu paket, ülkenin anayasal çat›s›n› çökertir.”
AKP çat›s›na karﬂ› 12 Eylül çat›s›n› güçlendirmeye
çal›ﬂan aciz bir muhalefet!

Roman Tehdidi!
Süleyman Demirel Kongre Merkezi’nde Çingenelerle yap›lan toplant›da salonda çok gürültü olunca,
Bakan Faruk Çelik çok sinirlenmiﬂ
ve bak›n ne diyor:
“Bak›n Roman kardeﬂlerim. Lütfen çocuklar›n›za sahip ç›k›n. Ev
yapmaktan vazgeçeriz yoksa”.
(28 Mart Milliyet)
Aç›l›m tehditle devam ediyor anlaﬂ›lan...
Kürt aç›l›m›nda da öyle yapm›ﬂlard›.
Anlaﬂ›lan o ki; aç›l›m yap›l›nca, karﬂ›dakiler fazla
“ﬂ›marmas›n”lar diye, ondan sonra tehditler, ﬂantajlar
geliyor..

Sürpriz Yok!
ﬁike operasyonu yap›lm›ﬂ,
içinde “yine polis”ler...
Asl›nda ﬂaﬂ›raracak bir ﬂey yok. Nerede
ﬁehitlerimizi
An›yoruz bir pislik varsa, nerede rüﬂvet, yolsuzluk varsa orada polis vard›r. Almanya’da kotar›lan
ve milyonlarca dolar›n döndü¤ü “ﬂike”de
elebaﬂ›lar yine polis ç›kt›. Onlars›z olmaz da
zaten!

ZAMAN’›n YALANI!
26 Mart 2010 tarihli ZAMAN gazetesi “Öldürülen
DEP’li Vekilin Eﬂinden Dayan›ﬂma Mesaj›” baﬂl›¤›yla
bir haber yay›nlad›.
Haberde, katledilen DEP Milletvekili Mehmet Sincar’›n eﬂi Cihan Sincar’›n, "Bu olaylardan kim zarar
görmüﬂse onunla yan yana dururum. Gerekirse Gün Sazak'›n yak›nlar›n›n elinden tutar Meclis'e giderim." dedi¤i belirtiliyordu.
Fakat; Cihan Sincar öyle bir ﬂey D E M E M ‹ ﬁ T ‹ .
Zaman, son zamanlarda s›k s›k yapt›¤› gibi, apaç›k
yalan, çarp›t›lm›ﬂ bir haber yapm›ﬂt›.
Kur’an “yalan söylemeyiniz” diyordu.
Fethullahç› Zaman ise, politikalar›na, ç›karlar›na hizmet
etti¤i sürece, pervas›zca yalan söylemeyi meﬂru görüyordu.
4 Eylül 1993’te Batman’da kontrgerilla taraf›ndan
katledilen DEP Milletvekili Mehmet Sincar’›n eﬂi Cihan
Sincar’a dayand›rd›¤›; “Gün Sazak'›n yak›nlar›n›n elinden tutar, Meclis'e giderim.” haberi de iﬂte böyle bir yaland›.
ZAMAN gazetesinde ç›kan bu haber ile ilgili olarak
aray›p, düﬂüncelerini sordu¤umuz Cihan Sincar; bir
aç›klamas› oldu¤unu ancak isim anmad›¤›n› belirterek
ﬂöyle diyordu:
“Ben Gün Sazak' › tan›mam. Ertesi gün çocuklar›m
haberi görünce ve ismi görünce ﬂaﬂ›rd›lar, bana sordular Gün Sazak kim diye. Ben de bilmedi¤imi, bir isim anmad›¤›m› söyledim.”
“Kendilerinin kay›plar, yarg›s›z infazlar, katliamlarla
ilgili mücadele ettiklerini, bunlardan zarar gören herkesle bu mücadeleyi yürütmek istediklerini” söyleyen Sincar, aç›klamas›n›n da bu yönde oldu¤unu belirterek ﬂu
eki yapt›: “Gazeteci veya sorumlular› bu aç›klamama
Gün Sazak ismini eklemiﬂ olmal›lar.. Gün Sazak ismini
bilmem.”
“Kald› ki isim anacak olsam onlarca yüzlerce de¤erli
insan var, onlar›n isimlerini anar›m, Hrant Dink' i anar›m.”
Aç›kça görüldü¤ü gibi ZAMAN gazetesi, YALAN
SÖYLÜYOR! Cihan Sincar’›n böyle bir aç›klamas› olmamas›na karﬂ›n faﬂist katillerin katletti¤i Mehmet Sincar ile
bir halk düﬂman› Gün Sazak’› bilinçli olarak yan yana getiriyor.
MHP’nin yöneticilerinden faﬂist katil Gün Sazak’tan
devrimciler taraf›ndan hesap sorulmuﬂ olmas›, tüm faﬂistler gibi, islamc›lar›n da y›llard›r hazmedemedi¤i bir
devrimci eylemdir. Zaman da dahil olmak üzere, gerici,
faﬂist bas›n, bu eylemi çarp›tmak için defalarca komplo
teorileriyle dolu haberler yapm›ﬂt›r. Zaman da bugün ayn› çizgide yalan haberler yap›yor. Bunun için de faﬂizmin katletti¤i ilericilerin ailelerini “kk u l l a n › y o r.”
B u , o b j e k t i f h a b e rc ili¤e y a k›ﬂ ma z de me y e ce ¤ iz .
Zaman’a yak›ﬂ›yor!

Say›: 22

Yürüyüﬂ
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Avrupa
Almanya Baﬂbakan› Angela
Merkel 29 Mart’ta Türkiye’yi ziyaret etti.
Merkel, Türkiye ziyaretinden
önce Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an’›n
bir Alman gazetesine verdi¤i demeçte “Almanya’da Türk liseleri
aç›lmas›” önerisine tepki göstererek Almanya’da yaﬂayan Türklerin,
Türk liselerine gitmesinin “uyum”
sorununu çözmeyece¤ini savundu.
Merkel’in “uyum”dan kastetti¤i
Türk çocuklar›n›n asimilasyonudur.

Say›: 22

Yürüyüﬂ

Herkesin kendi anadilinde e¤itim almas› en temel hakk›d›r. 82
milyonluk Almanya’da 15 milyon
göçmen nüfus yaﬂamaktad›r. 2.5
milyon civar›nda da Türkiyeli yaﬂamaktad›r. Anadil e¤itimi hakt›r. ‹nsanlar kendi ana diliyle düﬂünür.
E¤itimi de ana diliyle yapmas› gerekir. Anadilinin d›ﬂ›nda bir dille e¤i-

Merkel’in “Uyum” dedi¤i
Asimilasyondur
tim yapmas› durumunda baﬂar›l› olma ihtimali de çok düﬂüktür. Ki, bugün Almanya’da okuyan Türkiyeli
gençlerin yüzde 72’si bir meslek
edinme diplomas›na sahip olamamaktad›r. Bunun için Almanya devleti ana dilde e¤itim hakk›n› sa¤lamak zorundad›r. Ancak Almanya
devleti bu hakk› sa¤lamak yerine
göçmen nüfusun anadilde e¤itimini
engelleyerek asimile etmeye çal›ﬂmaktad›r. Tenefüslerde bile anadilde konuﬂmay› yasaklayan bir zihniyetten baﬂka ne beklenir.
Bir di¤er nokta da Baﬂbakan
Tayyip Erdo¤an’›n Almanya’da lise
aç›lmas›n› gündeme getirmesi de
Almanya’da yaﬂayan Türkiyeli nüfusun sorunlar›n› çözmeye yönelik
de¤ildir. Tayyip Erdo¤an, Merkel’in
Türkiye ziyareti öncesinde böyle bir
sorunu gündeme getirmesi halk›
kand›rmaya yönelik politika yap-

maktan ibarettir.
Türkiyeli emekçiler yurtd›ﬂ›nda
y›llard›r say›s›z sorunlar yaﬂamaktad›r. Devlet hiçbir zaman bu sorunlarla ilgilenmemiﬂtir. Devlet ancak
onlar›n ülkeye getirece¤i dövizle ve
seçimlerde atacaklar› oylarla ilgilenmiﬂtir. AKP iktidar› da 8 y›ll›k
iktidar› boyunca hep bu gözle bakm›ﬂt›r.
Merkel’in Türkiye ziyareti esnas›nda yap›lan görüﬂmeler de göstermektedir ki, Almanya’da lise aç›lmas› sorunu görüﬂtükleri di¤er meseleleri gizlemenin maskesi yap›lm›ﬂt›r. Bu ziyaretin baﬂka bir gündemi yok muydu? Mesela ‹ran konusunda ne konuﬂuldu? Bunlar gündeme hiç getirilmedi.
Yurtd›ﬂ›nda yaﬂayan Türkiyeli
halk›m›z, asimilasyona karﬂ› ancak
kendi örgütlülükleriyle direnebilir.
Bugüne kadar da öyle olmuﬂtur.

18 Mart günü düzenlenen panelde 18 Mart’›n tarihçesi ve K›z›l Yard›m Enternasyonal'in tarihi anlat›ld›. 19 Mart günü 129b davas›n› konu olan bir panel düzenlendi. Lünte
Derne¤i’nde düzenlenen panelde,
slayt gösterisi eﬂli¤inde Stutgart ve
Düsseldorf davalar› anlat›ld›.
2008'den bu yana süren Stuttgart

davas› ele al›n›rken, Faruk Ereren
davas› ve Anadolu Federasyonu davas› ile ilgili de bilgiler verildi. Tutsaklar›n tecritteki durumlar›n›n da
konu edildi¤i panelin sonunda, tutsaklara mektup ve kart yaz›ld›.
Davalarla ilgilenenen birçok Alman anti-faﬂist, sol gruplar, davayla
ilgili geliﬂmeleri takip ederken, Siyasi Tutsaklara Özgürlük A¤›'n›n
ayl›k olarak Almanca ç›kard›¤›
"Genfangenen ‹nfo" dergisi Mart
say›s›na, Türkiye'ye iade davas› aç›lan Faruk Ereren'i kapak yaparken,
davayla ilgili geliﬂmeleri konu eden
yaz›lara yer veridi. Ayr›ca derginin
her ayki say›s›nda Cengiz Oban,
Nurhan Erdem, Ahmet ‹stanbullu
baﬂta olmak üzere devrimci tutsaklar›n mektuplar›, Almanca’ya çevrilerek yay›nlan›yor.
Yine 129b davas›yla il- Partiyi
gili ç›kar›lan afiﬂ da¤›t›l›r- Selaml›yor
ken, davayla ilgili ç›kar›lan broﬂür, imzaya aç›larak davaya duyarl›l›k
oluﬂturulmaya çal›ﬂ›l›yor.

4 Nisan
2010

Berlin'de 129 b
Davas›yla ‹lgili
Panel
Almanya'n›n baﬂkenti Berlin'de,
18 Mart Dünya Siyasi Tutsaklar
Günü çerçevesinde, 22 Mart'ta kadar programlar düzenlendi.

50

Mahir’den, Day›’ya
Sürüyor Bu Kavga
Almanya Berlin Ikad Derne¤i’nde, 28 Mart günü, 30 Mart K›z›ldere anmas› yap›ld›.
Anmada yap›lan aç›l›ﬂ konuﬂmas›nda; "K›z›ldere dünümüz, bugünümüz ve yar›n›m›zd›r. K›z›ldere ve
Mahirler’in yeri, her Parti-Cepheli
için çok farkl› ve anlaml›d›r. Her
Cepheli önce Mahirler’i ve K›z›lde-

reyi ö¤renir, onlar›
türkülerini, anlat›mlar›n›,
kitaplar›n›
okur, adeta K›z›ldere
aﬂk›yla büyür. ‘Biz
buraya dönmeye de¤il, ölmeye geldik!’
kararl›¤›yla yoluna
devam eder. ‹ﬂte
72’de Mahirler’i katlederek bitirdikleri
sananlar yan›ld›lar.
Bu gelenek ‘84’ ölüm orucunda
Apolar’la, 12 Temmuz ‘91’de Niyaziler’le, 17 Nisan’da Sabolar’la, Sibel Yalç›nlar’la, 96 ölüm oruçlar›yla, 2002-2007 büyük ölüm orucu direniﬂinde, Gülsümanlar’la, Canan
Zehralar’la devam etti" denildi.
Anmada; Mahirler’in k›sa dönemde yaratt›¤› geleneklerin, K›z›ldere’de bir manifestoya dönüﬂmesi
vurgulan›rken, K›z›ldere’den günümüze ise Day›’n›n önderli¤inde, bu
gelenekler sahiplenip geliﬂtirildi¤i

ve Parti-Cephe’nin yeniden kurularak yoluna devam etti¤i vurguland›.
Dev-Genç Marﬂ›’n›n söylende¤i
anma yap›lan sohbetlerle devam etti. Yap›lan sohbetlerde; “Amerika
Defol Bu Vatan Bizim” kampanyas›
dahilinde toplanan imzalar›n meclise verilece¤i ve Halk Cepheliler’in
oradan Türkiye devriminin manifestosunun yaz›ld›¤› K›z›ldere’ye
gidecekleri söylendi. K›z›ldere’nin
yolundan yürüyenlerin u¤rad›klar›
sald›r›lar anlat›l›rken Anadolu Federasyonu davas› mahkemelerine
kat›l›m›n önemi üzerinde duruldu.
“Paras›z E¤itim ‹stiyoruz Alaca¤›z” pankat› açan Gençlik Federasyonlu ö¤rencilerden tutuklanan
Berna Y›lmaz ve Ferhat Tüzer’e dayan›ﬂma mektubu yaz›lmas› karar›
al›nan anmada son olarak; 10 Nisan’da Wuppertal’da yap›lacak
Anadolu Halk ﬁöleni’ne, Ikad
önünden otobüs kald›r›laca¤› duyurusu yap›ld›.
Say›: 22

AVRUPA’daki B‹Z
13-14 Mart tarihlerinde Gençlik
hale getirmek için att›klar› yeni ve
Sömürü ve zulüm düzenine karﬂ›
önemli bir ad›md›r.
mücadele etmek, ancak örgütlü olKurultay› yap›ld›. Gençlik kurultaymakla
mümkündür.
Gençlik,
Anadoda bir dizi kararlar ald›. Bu kararlaBugün Avrupa’n›n de¤iﬂik ülkelelu Gençlik ad› alt›nda örgütlenme
r›n içinde “Anadolu Gençlik” ad› alrinde örgütsüz onbinlerce gencimiz
karar› alarak, bu alanda yeni bir
t›nda örgütlenme karar›da vard›r.
var. Emperyalizmin yoz kültürü bir
ad›m daha att›.
Bu karar gençli¤in, emperyalizbatakl›k gibi gençlerimizi içine çekimin gençli¤i yozlaﬂt›rma
yor. Gençlik örgütlenmesi
politikalar›na karﬂ› kendi
bunlara
ulaﬂabilmelidir.
kimli¤ini, kendi kültürünü
Gençlik örgütlenmesinin
koruma karar›d›r. Çünkü,
ulaﬂmad›¤› her gencimizi, o
gençlik emperyalizmin külbatakl›k kendi içine çeketürel sald›r›lar›na ancak örcek ve yutacakt›r. “Anadolu
gütlenerek karﬂ› koyabilir.
Gençli¤i”nin böyle bir
– Bizim ulaﬂmad›¤›m›z gençlik düzenindir–
onurlu misyonu vard›r.
Örgütsüz bir gençlik, bu
düzenin sald›r›lar›ndan ken“Anadolu Gençlik” çal›ﬂGençlik, ülkemizde ve dünyada
dini koruyamaz. Düzenin pisliklerinmalar›
henüz
çok yenidir. Fakat buna
yaﬂanan olaylara ülkemizin ve halk›den kendini ne kadar korumaya çal›ra¤men
çok
onurlu
bir misyona sam›z›n sorunlar›na duyarl›d›r. Bu duﬂ›rsa çal›ﬂs›n bu mümkün de¤ildir.
hiptir. Bu misyonuyla bir taraftan
yarl›l›¤› korumak, geliﬂtirmek ancak
kendi örgütlülü¤ünü oluﬂtururken bir
Gençlik, bu sömürü ve zulüm düörgütlü olmakla mümkündür. De¤iltaraftan da en geniﬂ gençlik kitlesine
zeninden rahats›z ve ona
se, kendisi d›ﬂ›nda birﬂey düﬂünmeulaﬂmay› hedeflemelidir. Bunu en
karﬂ›
mücadele
eden
bir
yen, günübirlik yaﬂayan, nerede içeﬁehitlerimizi
önemli sorumluluklar›ndan birisi olaAn›yoruz gençliktir. E¤er, bu söce¤inden, nerede e¤lenece¤inden
rak görmelidir. Bizim ulaﬂmad›¤›mürü ve zulüm düzenine
baﬂka birﬂey düﬂünmeyen bir gençm›z gençlik, düzenindir. Elimizi
karﬂ› mücadele etmiyorlik bizim de¤il, düzenin gençli¤i
uzat›p elinden tuttu¤umuz her genç
sa, onun bir parças› olaolacakt›r. Gençlik örgütlenmesi ad›cakt›r.
m›, gençli¤in duyarl›l›¤›n› örgütlü
bizim olacakt›r.

Yürüyüﬂ
4 Nisan
2010

GENÇL‹K ÖRGÜTÜYLE
GÜÇLÜDÜR
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Avrupal› Emperyalistler Küba
Halk›na ‹nsanl›k Dersi Veremez

Say›: 22

Yürüyüﬂ
4 Nisan
2010

Küba’da iﬂledi¤i adli suçlar nedeniyle, tutuklu olan bir
adli tutuklunun yemek yemeyi kabul etmemesi sonucu ölmesi Avrupal› emperyalistleri “aya¤a kald›rd›”.
Avrupal› emperyalistler bunu f›rsat bilerek, Küba halk›na insanl›k ve demokrasi dersi vermeye kalkt›lar. Yine
Avrupa Parlamentosu Küba halk›n› hedef alan bir k›nama
karar› ald›.
K›sacas›, Küba halk›na karﬂ› k›ﬂk›rt›lan bu adli tutuklunun ölümünü emperyalistler sosyalizme bir sald›r›ya dönüﬂtürmek istediler.
Küba Cumhuriyeti Halk ‹ktidar› Ulusal Meclisi’nin 11
Mart 2010’da yay›nlad›¤› deklarasyonu ile emperyalistlere gereken cevaplarda verildi.
Deklarasyonda, Küba’ya yönelik sald›r›n›n Avrupa’n›n
güçlü medya ﬂirketleri taraf›ndan sürdürülen alçakça bir sald›r› kampanyas›na dönüﬂtürüldü¤ü belirtildi.
Deklarasyonda, Avrupal› emperyalistlerin iki yüzlü tav›rlar›na da de¤inildi. Kübal› doktorlar›n tam 11 y›ld›r
Haiti’de oldu¤u, Haiti halk›na sa¤l›k hizmeti götürdü¤ü
buna karﬂ›n Avrupal› emperyalistlerin yard›m için karar almalar›na karﬂ›n, Haiti halk›na yard›m etmedikleri gerçe¤i
aç›kland›.
Küba’ya insanl›k dersi vermeye kalkan emperyalistler,
Haiti halk›na yard›m etmeyerek kitlesel olarak ölüme
mahkum etmiﬂtir.
Deklarasyon Avrupal› emperyalistlerin suçlar›n› saymakta, Avrupa’da göçmen halklar›n ve iﬂsizlerin bask›
gördüklerini, ABD’nin kaç›rd›¤› esirlere iﬂkence yap›ld›¤›,
suç orta¤›n›n ise Avrupal› emperyalistler oldu¤u belirtilerek, bu iki yüzlülük karﬂ›s›nda ﬂu de¤erlendirme yap›lm›ﬂt›r; “Bu gerçekler karﬂ›s›nda Kübal›lar, kendilerine ders
vermeyi amaçlayan bu giriﬂimi sald›rganl›k olarak de¤erlendirmektedir. ”

‹srail bu kez de
Gazze’ye sald›rd›
‹srail ordusu s›n›rda yaﬂanan bir
çat›ﬂma da, 2 ‹srail askerinin cezaland›r›lmas› üzerine Gazze’ye sald›rd›.
Filistinli 2 savaﬂc›n›n da ﬂehit
düﬂtü¤ü çat›ﬂma da “önünde kimse
duramaz” denilen, ‹srail ordusu Filisitinli savaﬂç›lardan ciddi bir darbe yedi.
Bu sald›r›y› gerekçe yapan ‹srail ordusu, tanklarla gece saatlerinde
Gazze ﬁeridine girerek, Filistin halk›na sald›rd›.
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Milliyetçilik ve Dincilik
Halklar›n Meﬂru Mücadelesine
Zarar Veriyor
Rusya’n›n baﬂkenti Moskova’da ki Lubyanka ve
Park Kulturiy metrolar›na yap›lan bombal› sald›r›da
39 kiﬂi yaﬂam›n› yitirdi.
Moskova metrosunu günde yaklaﬂ›k olarak 5,5
milyon kiﬂi kullan›yor. Sald›r› için metronun ve sabah
saatlerinin seçilmesi, hesaplar›n, halka daha çok zarar
vermek üzerine kuruldu¤unu göstermektedir.
Çeçen liderlerinden Doku Umarov, ‹slamc› bir internet sitesinde yay›mlanan görüntülü mesaj›nda, sald›r› emrinin kendisinin verdi¤ini belirterek, “patlamalar›n Rus askerlerinin Çeçenistan'daki operasyonlar›na misilleme oldu¤unu” söyledi.
K›sacas›, Çeçenistan’daki milliyetçi ve dinci örgütler, Rusya’ya karﬂ› özellikle bu tür eylemler yaparak, misilleme yapt›klar›n› düﬂünmektedirler.
Bu düﬂünce tarz›n›n yanl›ﬂ ve çarp›k oldu¤u aç›kt›r.
Halk›n toplu olarak bulundu¤u metro istasyonlar›n›
bombalamak halka zarar vermek meﬂru görülemez.
O nedenle metro istasyonuna yap›lan ve halka zarar veren bu sald›r›lar do¤ru de¤ildir. Bu sald›r›lar›n
hiçbir hakl› gerekçesi olamaz.
Kald› ki, milliyetçilerin ve dincilerin bu tür yanl›ﬂ
eylemleri halklar›n meﬂru mücadelesine zarar vermektedir. O mücadeleye, mücadelenin hakl›l›¤›na
gölge düﬂürmektedir.
Nitekim y›llard›r bask› alt›nda tutulan Çeçen halk›n hakl› ve meﬂru mücadelesi Rus halk›n› hedef alan
yanl›ﬂ eylemler ile tart›ﬂ›l›r hale getirilmiﬂtir.
As›l sorun bu hareketlerin önderlikleridir. Milliyetçi ve dincilerin eylem anlay›ﬂ›nda bir adalet ölçüsü yoktur.

Yaﬂanan çat›ﬂmalarda 5 kiﬂi
ölürken 7 Filistinli de yaraland›.
Gece tanklarla Filistin halk›na sald›ran ‹srail ordusu sabah saatlerinde tekrar geri çekildi.
Y›llard›r Filistin halk›na sald›ran, katliam yapan, ‹srail siyonizmi Gazze’deki sald›r›s›n› bu kez
k›sa tutmak zorunda kald›.
‹srail’in Gazze sald›r›s› ve ç›kan
çat›ﬂma, ‹srail ordusunun 2008 y›l›
sonunda Gazze ﬁeridi'ne düzenledi¤i sald›r› ard›ndan meydana gelen
en ﬂiddetli çat›ﬂma ve direniﬂ oldu.
‹srail siyonizmi Ocak 2009'da

sonuçland›rd›¤› katliam ve imha
sald›r›s›nda ço¤u çocuk ve kad›n
olmak üzere, 1400 Filistinli’yi katletmiﬂti.
Gazze’ye sald›ran, Filistin halk›na yeni katliamlar yaﬂatan ‹srail,
bir yandan da “yeni yerleﬂim” bölgeleri kurarak, Filistin halk›n› göçe
zorluyor. Evlerinden zorla
ç›kar›lan Filistinliler’in Partiyi
yerine ‹srail ›rkç› ve faﬂist- Selaml›yor
leri dolduruyor.
Filistinde on y›llard›r
‹srail siyonizminin sald›r›lar› durmad›, sürüyor.

K›z›ldere ‹stismara ‹zin Vermez!
“Dilimiz, terminolojimiz ... genel olarak dünya devrimci prati¤inin, özel olarak da prati¤imizin
ürünü olmal›d›r.” (Mahir ÇAYAN)
Peki siz hangi prati¤inizin sonucu olarak Mahir’in mezar›n›n baﬂ›nda “K›z›ldere son de¤il, savaﬂ sürüyor” diyorsunuz?
Hangi savaﬂ?
Emperyalizme, oligarﬂiye tek bir
kurﬂun s›km›yorken, hangi savaﬂtan
söz ediyorsunuz?
Kendinizi mi, kitleleri mi aldat›yorsunuz?

n
M a h i r Ç a y a n ve yoldaﬂlar›n›
herkes anmal›, 70 milyon anmal›.
70 milyonun kat›ld›¤› anmalar düzenlenmeli bu ülkede.
Mahir için havaya kalkan her
yumruk sevindirir bizi. Çünkü o
yumru¤un sahibi, anlay›ﬂ› ne olursa
olsun, devrimden yanad›r, bizdendir, bizimdir.
Ama bu, K›z›ldere’yi anma, Mahir’i anma ad›na çeﬂitli siyasi çevreler taraf›ndan sergilenen riyakarl›klar›, istismarc›l›¤› görmezden gelmeyi gerektirmez.

n
B i z , M a h i r ’in yoldaﬂlar›y›z.
Biz Mahir’in yolundan yürüyenleriz. Yolumuz Çayanlar’›n yoludur.
Biz, Türkiye halklar›n› bu yolda birleﬂmeye ve savaﬂmaya ça¤›r›yoruz.
Siyasal olarak, Çayanlar’›n yolunda olman›n gere¤i bellidir: Emperyalizme ve oligarﬂiye karﬂ› savaﬂmak,
direnmek, uzlaﬂmamak... Çayanlar’›n
yolunda olman›n stratejisi, çal›ﬂma
tarz›, örgüt anlay›ﬂ› da bellidir...

n
Ç a y a n l a r ’›n yoluyla ilgisi olmayanlar›n, o yoldaym›ﬂ
ﬁehitlerimizi gibi yaz›p konuﬂmalar›na
An›yoruz karﬂ› ç›k›yoruz; çünkü bu
bir riyakarl›k ve istismarc›l›kt›r.
Savaﬂ›n “s”siyle ilgisi
olmayanlar›n Mahir’in

mezar› baﬂ›nda “K›z›ldere son de¤il
savaﬂ sürüyor” slogan›n› atmalar›na
karﬂ› ç›k›yoruz, çünkü bu da bir
baﬂka aldatmacad›r.

n
Reformist kesi mler bir anma
yapm›ﬂ Mahir’in mezar›n›n baﬂ›nda. Haberde ﬂunlar belirtiliyor:
“Anmada ‘K›z›ldere son de¤il, savaﬂ sürüyor’, ‘Yaﬂas›n devrimci dayan›ﬂma’, ‘Mahir, Hüseyin, Ulaﬂ, kurtuluﬂa kadar savaﬂ’ sloganlar› at›ld›.”
Emperyalizme ve oligarﬂiye bir
tek kurﬂun s›kmayanlar›n, s›kmaya
da en küçük bir niyeti olmayanlar›n
Mahirler’in manevi huzurunda “ s a vaﬂ sürüyor” demeleri, nas›l bir riyakarl›k, nas›l bir aldatmacad›r?
Yoksa, bu kesimler için sloganlar›n bir k›ymeti, bir karﬂ›l›¤› gerçekli¤i yok mudur?

n
THKP-C tasfiyecili¤inin ülkemizdeki en önemli ismi, eski Devrimci Yol lideri O ¤ u z h a n M ü f t üo¤lu’nun K›z›ldere de¤erlendirmesinde ﬂu sat›rlar› okuyoruz:
“Ortak bir kaderi paylaﬂt›¤›m
arkadaﬂlar›m›n, Kaz›m’›n, Hüdai’nin, Sabahattin’in, Mahir’in ve di¤erlerinin dramatik sonu, hayat›m
boyunca unutamad›¤›m derin izler
b›rakarak sonraki yaﬂant›m›n da
yolunu çizdi.” (28 Mart 2010, Birgün)
‹nkarc›, tasfiyeci bir serüvenin
sonunda legal particilik kulvar›na
yerleﬂen O¤uzhan Müftüo¤lu için
“dramatik son”dan sözedilebilir
belki, ama K›z›ldere’de ﬂehit düﬂenler için asla öyle bir son olmam›ﬂt›r.
Devam ediyor Müftüo¤lu ve K›z›ldere hakk›nda ﬂu “bilgeleri!” veriyor okurlar›na:
“Kendi özgücüne dayanarak yürütülecek devrimci mücadeleyle
emekçi halk› kazanarak kitlelerin örgütlü mücadelesiyle eﬂitlikçi özgürlükçü sosyalist bir dünya kurma hedefi: K›z›ldere’ye hayatlar›n› ortaya koyarak yürüyenlerin yolu buydu.”

B i r : Bu yolda “silahl› mücadeleden” söz etmek gerekmiyor muydu?
Unuttu mu acaba Müftüo¤lu, yoksa
onu, o gerçe¤i yazmas›n›n kendisinin art›k onlarla bir ilgisinin kalmad›¤›n› ortaya sermesinden korktu¤u
için K›z›ldere’de ﬂehit düﬂenlerin
y o l u n u bilinçli olarak G‹ZLED‹
M‹?
‹ k i : K›z›ldere’de ﬂehit düﬂenler,
“özgürlükçü sosyalizm” için de¤il,
sosyalizm için mücadele ettiler.
O¤uzhan Müftüo¤lu, yine keyfince
oynuyor tarihle ve teoriyle. Mahirler’in zaman›nda o dedi¤i kavram
–özgürlükçü sosyalizm– kavram olarak bile yoktu. Mahir’in Bütün Yaz›lar’›nda “ara-bul” yapanlar, öyle bir
kelimeye bir tek kez bile rastlamayacaklard›r. Ama Müftüo¤lu için bunun da önemi yok. Çünkü asl›nda bu
örnek de gösteriyor ki, onun K›z›ldere’de ölenlerin amac›na, devrimci
yoluna sayg›s› kalmam›ﬂ.

n
78’liler Giriﬂimi imzal› bir yaz›
yer al›yor Birgün’de.
“K›z›ldere katliam› ile hesaplaﬂal›m” diyorlar. “12 Mart’›n cuntac› katilleri, tarih önünde hesap versinler istiyoruz.” diyorlar. Ve sonra
da sözü ﬂöyle ba¤l›yorlar:
“Hiçbir kuﬂa¤›n yok edilmemesi,
s›n›flar›n, sorunlara kan ve k›y›c›l›kla de¤il, bar›ﬂ ve diyalog içinde
çözüm aramalar› için bunu istiyor
ve takip ediyoruz.”
K›z›ldere’nin hesab›n› sormak
istiyorlar, ama s›n›flardan, yani burjuvaziden, yani emperyalizmden ve
oligarﬂiden ‘kan dökücü ve k›y›c›’ olmamalar›n›, ‘bar›ﬂ ve diyalog içinde
çözüm aramalar›n›’ istiyorlar.
“Hesaplaﬂal›m” derken bile, hesap sormak istediklerinin, Mahirler’i
katledenlerin insaf›na, icazetine s›¤›nanlar, onlardan diyalog dilenenler,
Mahirler’in, K›z›ldere’nin ad›n›
a¤›zlar›na hiç almas›nlar, daha iyidir.

Say›: 22

Yürüyüﬂ
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n
Ege Üniversitesi’nde bir etkin-
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lik düzenlemiﬂ bir grup genç.
“K›z›ldere’nin devrimci yolunda yürüyoruz” yazan
y›ld›z yumruklu bir pankart asm›ﬂlar.
“Yürüyece¤iz” deyin, “yürümeyi hedefliyoruz” deyin, ama yürüyoruz diyemezsiniz. Çünkü K›z›ldere’nin
yolu bellidir.
Emperyalizme ve oligarﬂiye karﬂ› silahl› savaﬂ yoludur o yol.
Kuﬂatmalarda silah elde direnmek, savaﬂmakt›r.
Ve ony›llar var ki, o pankart› asanlar›n böyle bir
prati¤ine rastlanmam›ﬂt›r.
Kendi gerçe¤ini gizleyerek, K›z›ldere sahiplenilemez. Aç›k ki, bu kesimler, neden K›z›ldere’nin yolunda yürüyemiyoruz sorusunu tart›ﬂmaktan kaç›yorlar.
Bu muhasebeden kaçmak, onlar› K›z›ldere konusunda gerçe¤i ifade etmeyen bir sahiplenmeye ve kaba
bir istismarc›l›¤a sürüklüyor.

n
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B i r r eformist legal partinin taraftarlar›, Bahçelievler’de K›z›ldere’de “yaﬂam›n› yitirenleri” anm›ﬂlar.
Anman›n haberinde diyor ki: “Deniz Gezmiﬂ ve arkadaﬂlar›n›n idam›n› önlemek için THKP-C ve THKO
militanlar›n›n yapt›¤› ortak eylem anlat›ld›, devrimci
dayan›ﬂmaya dikkat çekildi.” (1 Nisan 2010, Evrensel)
Ans›nlar elbette, tam bu noktaya dikkat çekmelerinde de bir mahsur yok. Hatta, anmada, bu çevrenin o
dönemi yaﬂayan bir kadrosu “K›z›ldere’de öldürülen
10 kiﬂinin, Deniz Gezmiﬂ ve arkadaﬂlar›n›n idam›n›
durdurmak için kendilerini feda ettiklerini belirtiyor..”
‹yi güzel; ama sormak hakk›m›zd›r. 7 y›l boyunca
tecrite karﬂ› direnenler 122 ﬂehit verirken dönüp bakmayanlar›n, yeni ﬂehitler verilmesini önlemek için k›l›n› k›p›rdatmayanlar›n ve üstüne üstlük, eleﬂtiren, dayan›ﬂmaya ça¤r› yapanlara “cepte keklik mi sand›n›z”
diyenlerin biraz tutarl› olmalar› gerekmez mi?
ﬁimdi, “cepte keklik mi sand›n›z” teorisi do¤ruysa,
Mahirler’in Denizler için birﬂeyler yap›lmas›n› önerenlere, mesela THKO’lulara “bizi cepte keklik mi sand›n›z” demesi gerekirdi. E¤er bu do¤ruysa, K›z›ldere’de
övülecek bir ﬂey yoktur, Mahirler, boﬂu boﬂuna ölmüﬂtür. Ama K›z›ldere’de yap›lan do¤ruysa, o zaman “cepte keklik mi sand›n›z” cevab› yanl›ﬂt›r ve THKP-C ve
THKO militanlar›n›n tarihi devrimci dayan›ﬂmas› karﬂ›s›nda o yanl›ﬂ›n özeleﬂtirisi yap›lmal›d›r.
Baﬂka türlü tutarl› olunamaz, baﬂka türlü, bu tür anmalarda ikiyüzlü olmaktan kurtulunamaz.

n

10 Nisan 1996’da ‹stanbul Göztepe kavﬂa¤›nda kuﬂat›lan iki silahl› birlik komutan›, direnerek cevap verdiler. Muharrem Karakuﬂ, Göztepe köprüsü alt›ndaki çat›ﬂmada, Mustafa
Bektaﬂ ise yaral› bir ﬂekilde kuﬂatmaMuharem KARAKUﬁ Mustafa BEKTAﬁ y› yard›ktan sonra, Üsküdar K›s›kl›’da
baﬂka bir kuﬂatmada ﬂehit düﬂtüler.
Muharrem Karakuﬂ, devrimcileri küçük yaﬂta tan›d›. Örgütlü yaﬂama oligarﬂinin
ordusunda askerlik yaparken karar vererek, ordudan kaçt›. Mücadele içinde çeﬂitli görevler ald›.
Mustafa Bektaﬂ, devrimcilerle, çocukluk y›llar›nda tan›ﬂt›. Eme¤inin çok geçti¤i,
Küçükarmutlu'da çeﬂitli görevler ald›. Daha sonraki süreçte ise farkl› görevler
üstlendi. ﬁehit düﬂtü¤ünde, Hüseyin Aslan Silahl› Propaganda Birli¤i komutan›yd›.
9 Nisan 1991’de ‹zmir Karﬂ›yaka’da bir direniﬂ destan› yaratarak
ﬂehit düﬂtüler.
Faruk Bayrakç›, devrimci mücadeleye 1987 sonlar›nda Liseli Dev-Genç
saflar›nda kat›ld›. ‹stanbul’da bir süre
faaliyet sürdürdü.
Olcay UZUN
Faruk BAYRAKÇI
Olcay Uzun, ise 80 öncesinden beri mücadelenin içindeydi. Eczac›l›k Fakültesi mezunuydu. Düzenin tüm imkanlar›n› elinin tersiyle iterek mücadeleye devam etti. Bir süre Kad›köy Kültür Dayan›ﬂma Derne¤i’nde ki, faaliyetler içinde yer ald›.

Abdulah BOZDA⁄

1946 Malatya Kürecik do¤umlu. Devrimci mücadeleye lise
y›llar›nda kat›ld›. ‹stanbul’da üniversitede okurken bir
Dev-Gençli olarak mücadele etti. Kald›¤› Bal›kesir Ö¤renci
Yurdu’na faﬂistlerin sald›r›s›nda, silahla a¤›r yaraland›. 11
Nisan 1971’de ﬂehit düﬂtü.

Niyazi TEK‹N

Murat ÇOBAN

Son söz:
“Devrimci önderler, kimsenin “ticari”, “popülist”
kayg›lar›n›n arac› yap›lamazlar. Bunu yapmaya kalk›ﬂanlar, tarih ve bu çizginin savunucular› karﬂ›s›nda sorumlu olurlar.” (Boran Yay›nlar›, Bütün Yaz›lar Giriﬂ
bölümü)
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25 ﬁubat 1975 Adana do¤umlu. Aslen Mardin K›z›ltepelidir. Devrimci Hareketle 1992 y›l› ortalar›nda tan›ﬂt›. Adana’da demokratik mücadelede, ‹stanbul’da de¤iﬂik alanlarda görev üstlendikten sonra 96’da Ege Bölge sorumlusu
olarak atand›. Ayn› y›l tutsak düﬂtü. Buca Hapishanesi
ölüm orucu ekibinde yer ald›. Direniﬂini kararl›l›kla sürdürdü. 12 Nisan 2001’de ﬂehit düﬂtü.

Canan KULAKSIZ

1973 Denizli do¤umlu. 1990’da mücadeleye baﬂlad›. Mücadele dergisinde çal›ﬂt›. Mu¤la’da gençli¤in mücadelesinde yerald›. 1994’te Ege Kültür Sanat Merkezi bünyesinde Grup
Gün›ﬂ›¤› eleman› olarak kültürel çal›ﬂmalar yürütürken tutukland›. F Tipi hapishane sald›r›s› gündeme geldi¤inde ölüm
orucuna gönüllü oldu. 14 Nisan 2001’de ölümsüzleﬂti.
17 Kas›m 1981 Rize do¤umlu. Büyük direniﬂin kahraman
k›zkardeﬂlerindendi. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi ö¤rencisiyken mücadelede yer ald›. Ayn› zamanda Ege TAYAD’da çal›ﬂt›. F Tipi sald›r›s› baﬂlad›¤›nda ‹zmir’de ölüm orucuna baﬂlad›.
Kardeﬂi Zehra’da ‹stanbul’da ölüm orucu direniﬂindeydi. Bir süre sonra ‹stanbul’a geldi ve iki k›zkardeﬂ Küçükarmutlu’nun
yoksul gecekondu evinde ölüm orucunu birlikte sürdürdüler.
15 Nisan 2001’de yürekleri, beyinleri sarsarak ﬂehit düﬂtü.

