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1966 Tokat-Almus Çambulak Köyü do¤umlu. Ortaokul y›llar›n-
da 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. EErrooll EEVVCC‹‹LL

“Okudukça ezilenlerin mücadelesinin tarihsel hakl›l›¤›n›
anlad›m ve bu mücadeleye at›lmadan hayatta hiçbir hayalin
gerçekleflme flans› olmad›¤›n› gördüm.”            Fatma ErsoyBa¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yafl›yorlar
99 NNiissaann --1155 NNiissaann

Arnavutluk halk›n›n, ‹talyan iflgaline karfl›
ba¤›ms›zl›k savafl›n›n önderiydi. ‹flgale karfl›
savafl› ulusal ve toplumsal kurtulufl perspek-
tifiyle ele ald›. Kurtulufltan sonra sosyalist in-
flaya önderlik yapt›. Uzun süre Arnavutluk
Komünist Partisi Genel Sekreterli¤i görevini
yürüten Enver Hoca, devrimi yaln›zl›¤a mah-
kum eden politikalar›yla sosyalist sistemi za-
y›flatan tav›rlar gelifltirmifl olsa da, emperya-
lizm ve kapitalizmle uzlaflmayan bir sosyalist
olarak 11 Nisan 1985’de aram›zdan ay-
r›ld›.Enver HOCA

10 Mart 1974 Dersim do¤umlu. Konya’da ebe hemflire ola-
rak çal›fl›rken, istifa edip mücadeleye kat›ld›. Devrimci faali-
yetlerini Malatya’da sürdürdü. ‘94’te tutsak düfltü.  F Tiple-
rine karfl› büyük direniflte, 1. Ölüm Orucu Ekibi’nde yer al-
d›. Tüm tehditlere karfl›n, direniflini kararl›l›kla sürdürdü.
Band›n› onurla tafl›d›. 11 Nisan 2001’de flehit düfltü.

FFaattmmaa EERRSSOOYY

Ankara Bat›kent’te  bulunduklar›
eve polis taraf›ndan 12 Nisan
1995’de gece saat 23.00 s›ralar›n-
da yap›lan bask›nda katledildiler. 
Mustafa SELÇUK, 1961 Erzin-
can-Tercan do¤umlu. 1978’de ‹s-
tanbul gecekondu halk›n›n müca-
delesi içinde yer ald›. Cunta y›lla-

r›nda tutsakl›k koflullar›nda direniflini sürdürdü. fiehit
düfltü¤ünde, ‹ç Anadolu Bölge Sorumlusuydu.
Seyhan AYYILDIZ, 1972, Tokat-Zile ‹¤dir köyü do¤um-
lu. Lise y›llar›nda mücadeleye kat›ld›. Zile Halkevi’ni ku-
ranlardand›. 
fiirin EROL, 1974 Tokat do¤umlu. Lise y›llar›n›n ard›n-
dan düzen yerine devrim saflar›nda yerald›.

MMuussttaaffaa SSEELLÇÇUUKK SSeeyyhhaann AAYYYYIILLDDIIZZ

fifiiirriinn EERROOLL

28 May›s 1964 Tokat Karaoluk Köyü do¤umlu. Yoksulluk-
tan dolay› okula gidemedi.17 yafl›nda evlendi. Çocuk bak›-
c›l›¤›, temizlikçilik, hizmetçilik yapt›. 1994’te Küçükarmut-
lu’ya tafl›nd›. Devrimcilerle burada tan›flt›. Devrimcilerin
ablas›, anas› oldu. F Tiplerine karfl› direniflte d›flar›da ölü-
me 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

GGüüllssuummaann DDÖÖNNMMEEZZ

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.

HHaammiiyyeett YYIILLDDIIZZ

Gülsüman ve O¤lu
Gülsüman Dönmez,  flehit düfltü¤ünde

3377,  o¤lu Sinan 1111 yafl›ndayd›. O¤lu, dire-
nifli boyunca annesinin yan›nda oldu hep.

11 yafl›nda olan Sinan, annesinin
ad›m ad›m flehitli¤e yürüyüflünü de gör-
dü, tan›k oldu.

O¤lu Sinan’a yazd›¤› mektupta,  daha
önce Küçükarmutlu’da devrimci faaliyet
yürüten sonra da flehit düflen Muharrem
Karakufl’u örnek almas›n› istemiflti.

Son günlerinde bile o¤lunun “nas›l
biri olmas›” gerekti¤ini düflünen bir an-
nedir  Gülsüman Dönmez. O, ölüme yü-
rürken bile o¤lunun devrimcileri örnek
almas›n› isteyecek kadar, devrimcilere

ba¤l›, düzenin ne oldu¤unu çok iyi
bilen bir annedir.

O¤luna yazd›¤› mektupta, o¤lu-
na dair duygular›n› dile getirir. Ora-
da o¤luna duydu¤u sevgiyi, özlemi
ifade eder.

“Can›m o¤lum. Seni çok seviyorum.
Yeryüzündeki bütün insanlar› sevdi¤im
gibi. Sinan’›n sevgisi baflkad›r benim
için. Seni can›mdan çok seviyorum. Bu-
nun için Ölüm Orucunday›m ya...”

Tüm bunlar, o¤lunun yan› bafl›nda
ölüm orucuna bafllamas›na engel olma-
m›flt›r. Tercihini ölüm orucundan yana ya-
parken, ölüm orucuna gönüllü olurken, el-
bette o¤lu Sinan’› “bir kenara” itmedi.

O¤luna, Sinanlar’a olan sevgisi ve
ba¤l›l›¤›, duydu¤u sorumluluk, ölüm
orucuna bafllatm›flt›r. O mücadeleden
yana tercih yaparken, binlerce Sinan
için, onlara daha yaflan›las› bir yar›n b›-
rakmak için kendini feda etti. Anne ol-
mak, bu sorumlulu¤u da duymakt›r.

Onlar Vard› 
 Kavgan›n ve Hayat›n ‹çinde

KK››zz››llddeerree aadd››nn aahhiirree kkaallss››nn 
MMaahhiirr yyoollddaaflfl flflaann››nn aahhiirree kkaallss››nn 
HHaallkkllaarr ddüüflflmmaann››nn›› ssaarrss››nn kkuuflflaattss››nn 
KK››zz››llddeerree ssaannaa bbiizz ddee ggeelliirriizz
MMaahhiirr yyoollddaaflfl ssaannaa bbiizz ddee ggeelliirriizz

GGaazzeetteeddee yyaallaann rraaddyyooddaa yyaallaann 
OOlliiggaarrflfliikk ddiikkttaa zzeehhiirrllii yy››llaann 
EEnn öönnddee ssaavvaaflfl››rr öönnddeerriimmiizz ÇÇaayyaann 
KK››zz››llddeerree ssaannaa bbiizz ddee ggeelliirriizz 
MMaahhiirr yyoollddaaflfl ssaannaa bbiizz ddee ggeelliirriizz
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TAR‹H:17 Nisan, Cumartesi
YER: Okmeydan› Sibel Yalç›n
Park› 

UMUDU
BÜYÜTEL‹M
HALK GECES‹
TTaarriihh:: 11 Nisan, Pazar
SSaaaatt:: 16.30
Yer: 270 Mare Street,
Hackney Londra

PP rrooggrraamm:: 
GGrruupp YYoorruumm
SSuuaavvii
EErrddaall BBaayyrraakkoo¤¤lluu
AAHHKKMM HHaallkk OOyyuunnllaarr››
EEkkiibbii
KKoonnuukkllaarr:: BBeehhiiçç AAflflçç››
((AAvvuukkaatt))
AAhhmmeett KKuullaakkss››zz
((TTAAYYAADD))

‹‹lleettiiflfliimm::
07950 893 326
07830 963 277
07962 621 711

Ça¤r› / ‹lan

ADALET ‹ST‹YORUZ! 
Engin Çeber’in Katilleri
Cezaland›r›ls›n! 
TTaarriihh:: 12 Nisan, Pazartesi
YYeerr:: Bak›rköy, 14. ACM
SSaaaatt:: 09.30

HALK CEPHES‹



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›, sos-
yalizm 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 dö-
nem, 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. 

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 sis-
tem, yapabilmifl de¤ildir. Sosyalizmin tasfiye edilip
kapitalizmin yeniden hakim hale geldi¤i ülkelerde
yaflanan y›k›m tablolar› ve sosyalizmin kimsenin in-
kar edemeyece¤i tarihsel kazan›mlar› önünde daha
kesin bir biçimde ileri sürüyoruz ki; insanl›¤›n dün-
ya çap›ndaki tüm sorunlar›n› çözebilecek, daha
önemlisi, bu sorunlar›n ortaya ç›kmas›n› önleyebile-
cek tek sistem sosyalizmdir.

TTüürrkkiiyyee hhaallkkllaarr››!!
Emperyalizmin televizyonlar›yla, gazeteleriyle,

politikac›lar›yla ördü¤ü yalan perdesinin arkas›nda-
ki dünya gerçe¤i budur. Mücadelenin sürdü¤ü bir
dünyada umut yafl›yor demektir. Dünyada ve ülke-
mizde mücadele sürüyor. Umutlu olun ve umutlar›-
n›z› gerçeklefltirmek için harekete geçin. 

Devrimci Hareket, 30 Mart-17 Nisan aras›n›,
DDeevvrriimm fifieehhiittlleerriinnii AAnnmmaa vvee PPaarrttiinniinn KKuurruulluuflfluunnuu
KKuuttllaammaa GGüünnlleerrii olarak ilan etmifltir. fiehitlerimiz,
devrim u¤runda, ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosya-
lizm u¤runda verdi¤imiz flehitlerdir. Geçmiflimiz ay-
n› 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 emperyaliz-
me 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 yön-
lendirmeye 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. Emper-
yalizm, devrim yolunda yürüyenleri y›ld›rmak, yo-
lundan döndürmek, döndüremediklerini fiziki olarak

yok etmek için sürekli sald›r› halindedir. 
Emperyalizmi kovup ba¤›ms›zl›¤›n› kazanmay›,

faflizmi y›k›p halk için demokrasiyi kurmay›, kapita-
lizmi 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.

4400 YY››llll››kk TTaarriihh,, DDeevvrriimmccii HHaarreekkeett’’iinn
OOnnuurruu vvee GGuurruurruudduurr
4400 YY››ll,, HHeerr AAnn››nn›› ‹‹nnaannççllaa,, KKaarraarrll››ll››kkllaa
vvee KKaann››mm››zzllaa YYaazzdd››¤¤››mm››zz BBiirr TTaarriihhttiirr 
4400 YY››lldd››rr YY››llmmaayyaann,, YYoolluunnddaann
DDöönnmmeeyyeenn DDeevvrriimmccii HHaarreekkeett,,
TTüürrkkiiyyee DDeevvrriimmiinniinn KK››llaavvuuzzuudduurr

Devrimci Hareket, 40 y›ld›r, ayn› siyasi çizgisin-
de ›srarla ve sebatla yürümektedir. Dünya ve ülke-
miz 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 TTüürrkkiiyyee HHaallkk KKuurrttuulluuflfl
PPaarrttiissii, 1970 y›l›n›n Aral›k ay›nda kurulmufltur. 

11997700’’ddeenn 22001100’’aa geçen 40 y›lda, Devrimci Hare-
ket, Türkiye s›n›flar mücadelesinin bir çok aflamas›n-
da belirleyici bir rol oynam›fl, bu tarihe büyük kahra-
manl›klar, istikrarl›, tutarl› bir politik hat, örnek bir ön-
derlik ve zengin bir tarihsel miras kazand›rm›flt›r. 

11997700--22001100 aras› y›llarda dünyada ve ülkemizde
yaflananlar hat›rlanacak olursa, bütün bu badireler
alt›nda, ayn› siyasi çizgide, ayn› hedef do¤rultusun-
da mücadeleyi sürdürebilmifl olman›n önemi daha
aç›k görülür. Özellikle son yirmi y›l, dünya çap›nda
hemen tüm siyasal güçlerin büyük savrulufllar yafla-
d›¤› bir dönem olarak geçmifltir tarihe. 

4400 yy››llddaa,, ülkemizde cuntalar gelip geçmifltir. 12
Mart ve 12 Eylül cuntalar›yla, halka ve devrimcilere
karfl› büyük bir terör uygulanm›fl, yüz binlerce insa-
n›m›z iflkencelerden geçirilip hapishanelere doldu-
rulmufl, yüzlerce devrimci katledilmifltir. Her iki
cunta dönemini izleyen y›llarda, solun belli kesimle-
ri sa¤a savrularak, düzeniçileflmifllerdir. Parti-Cephe
çizgisi ise, hem 12 Mart’a, hem 12 Eylül’e karfl›, fa-
flizmle hiçbir biçimde uzlaflmayan, bedeller ödeme
pahas›na hayat›n her alan›nda direnen ve siyasi çiz-
gisinden, 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-

K›z›ldere Yolunday›z

Yürüyüfl
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ler birbirini izlemifl ve karfl›-devrim
rüzgarlar›, dünya solunun büyük bir
bölümünü etkisini alt›na alarak onlar›
sa¤a, emperyalist sisteme savurmufl-
tur. 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. 

Sosyalist sistemin y›k›lmas›yla mo-
ral güç kazanan burjuvazi, bu dö-
nemde ulusal ve sosyal kurtulufl ha-
reketlerine karfl› ideolojik, politik, as-
keri her cephede büyük bir sald›r›ya geçti. Bu sald›r›-
n›n amac›, emperyalizme ve iflbirlikçi iktidarlara kar-
fl› savaflan tüm ilerici, devrimci, vatansever hareket-
leri tasfiye etmekti. Dünyan›n bir çok ülkesinde, çok
say›da ulusal ve sosyal kurtulufl hareketi, silahl› mü-
cadeleyi terk ederek, devrim ve sosyalizm hedefin-
den vazgeçerek, ba¤›ms›zl›ktan vazgeçerek, tasfiye
sald›r›s›na teslim oldular. Emperyalistler ve oligarflik
diktatörlükler için, esas olan direnen ve savaflan güç-
leri 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 ger-
çe¤ini söylemeye devam ettik. Söylemekle yetin-
medik, emperyalizme karfl› savafl› yükselttik. 

HHeerr flfleehhiiddiimmiizz yyüürrüüyyüüflflüümmüüzzüünn öönnüünnddee
bbiirr bbaayyrraakk,, bbiizzii kkaavvggaayyaa ççaa¤¤››rraann bbiirr
hhaayykk››rr››flfltt››rr

‹deolojide, politikada Marksist-Leninist çizgide ›srar
etmek, dün de bugün de büyük bedeller ödemeyi gö-
ze almadan mümkün de¤ildi. 40 y›l boyunca devrim
ve sosyalizmde ›srar›m›z›n bedeli de olacakt› elbette.

Devrimci hareketimiz bu süre içinde 558888 flfleehhiitt ver-
mifltir. Onlar büyük bir ço¤unlu¤u itibar›yla en önde
olanlar›m›zd›r. En birikimli kadrolar›m›z, en militan sa-
vaflç›lar›m›zd›r. Bizi mücadele arenas›ndan silmek,
bunu yapamad›klar› noktada, silahl› mücadele çizgi-
sinden vazgeçirmek için hareketimize karfl› say›s›z in-
faz ve katliam gerçeklefltirilmifltir. Üslerimizde, hapis-
hanelerde, sokak ortalar›nda, da¤larda, iflkencehane-
lerde 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 kaybe-
dildi. Kuflat›lan üslerimizde direnerek öldük. Teslim ol-
ma 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 gü-
cünü gösterdiler tüm dünyaya. 

Mücadelede büyük birikimler el-
de etmifl, tecrübeler kazanm›fl yüz-
lerce yoldafl›m›z› verdik zafer yolun-
da. Onlar, o anlarda direndikleri için,
onlar o günlerde flehit olabildikleri

için, bugün hala var›z, hala iddi-
am›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 ide-
oloji, savafl ve mücadele ilkelerinde de netlik demek-
tir. 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-tali-
mat 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 bur-
juvazinin a¤z›ndan ““flfliiddddeettiinn,, ööllüümmlleerriinn oollmmaadd››¤¤››
bbiirr mmüüccaaddeellee ççiizzggiissii”” izlememizi öneriyor. fiiddeti
ve ölümleri yaratan da tercih eden de biz de¤iliz. Bu,
nesnel bir zorunluluktur. Burjuvaziden iktidar› alma-
n›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›n-
da flehitler vermeksizin, tek bir tutsak dahi vermek-
sizin sosyalist oldu¤unu söylüyorsa, devrimi hedef-
ledi¤ini söylüyorsa, sosyalizm için savaflt›¤›n› söylü-
yorsa, do¤ru söylemiyordur. fiehitler, tutsaklar veril-
miyorsa, o mücadele, emperyalizmin ve oligarflile-
rin icazeti alt›nda, yasall›¤a s›¤›n›larak sürdürülen
bir mücadeledir ve o çizgideki bir mücadeleden bel-
ki k›smi baz› reformlar elde edilebilir ama asla DDEEVV--
RR‹‹MMEE uullaaflfl››llaammaazz!!

SSaavvaaflflmmaaddaann,, flfleehhiittlleerr vveerriillmmeeddeenn
ddeevvrriimm vvee ssoossyyaalliizzmm ssaavvuunnuullaammaazz;;
iikkttiiddaarr mmüüccaaddeelleessii vveerriilleemmeezz

Biz devrimciyiz. Devrimi hedefliyoruz. 
Devrim mücadelesi özünde bir iikkttiiddaarr mücadele-

sidir ve Devrimci Hareket, tekelci burjuvazinin, top-
rak a¤alar›n›n, tefeci tüccarlar›n iktidar›n› y›k›p DDeevv--
rriimmccii HHaallkk ‹‹kkttiiddaarr››’n› kurma mücadelesi veriyor.
Ezen ve ezilen s›n›flar aras›ndaki iktidar mücadele-
si, tarih boyunca hep kanl› olmufltur, flfliiddddeettii ve zzoo--
rruu içermifltir ve yine öyle olmaktad›r. Burjuvazi sa-
vaflmadan iktidar›n› teslim etmeyece¤i için, ezilen-
ler, savaflmadan iktidar› alamazlar. 

BBööyyllee oolldduu¤¤uu iiççiinnddiirr kkii;; eemmppeerryyaalliizzmmiinn ddeevvrriimmccii

Mücadelede büyük birikim-
ler 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. 
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hhaarreekkeettee yyöönneelliikk kkuuflflaattmmaa vvee ssaalldd››rr››ss›› ssüürrüüyyoorr..
Devrimci hareket Amerika’da, Avrupa Birli¤i ülkele-
rinde “terör listelerine” konulup faaliyetleri engelle-
niyor, yasaklan›yor. Üyelerimiz, taraftarlar›m›z ve
hatta örgütümüzle do¤rudan ba¤› olmayan devrim-
ci insanlar, tutuklan›yor, yarg›lan›yor. 

OOlliiggaarrflfliinniinn tteerröörrüü ssüürrüüyyoorr.. ‹nsanlar hiçbir kan›t-
s›z, belgesiz, komplolarla DHKP-C üyesi, taraftar›
olmaktan tutuklan›p y›llarca hapis yat›r›l›yor. ‹kti-
darla yarg› aras›ndaki “iç çat›flma”, hareketimize
karfl› politika ve kararlar›nda tam bir ittifaka dönüfl-
mektedir. ‹flkence biçim de¤ifltirmifl olarak sürmek-
tedir. Devrimci demokratik kurumlara yönelik bas-
k›nlar, özellikle devrimci hareketi hedefleyen linç
sald›r›lar›, mücadelemize ve örgütlenmemize yöne-
lik polis sald›r›lar› sürmektedir. 

OOlliiggaarrflfliinniinn ppssiikkoolloojjiikk ssaavvaaflfl›› ssüürrüüyyoorr.. Parti ve
Cephe, flu veya bu flekilde Ergenekoncular’la, kont-
rgerillac›larla iliflkilendirilmeye çal›fl›l›yor. Bu kara-
lamalar›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›fl-
malar›na karfl›n, örgütümüze kara çalamam›fllar,
pisliklerini bulaflt›ramam›fllard›r. 

Bütün bunlar›n hiçbiri bizim için yeni de¤ildir.
Parti-Cephemiz 40 y›ld›r bunlar›n hedefidir. Dönem-
sel olarak sald›r›lar›n biçimi, boyutlar› de¤iflse de te-
melde bu olgu hiç de¤iflmemifltir. 

Devrim mücadelesinin zorlu¤u, iktidar iddias›n›
bu sald›r›lar alt›nda sürdürebilmek, bu kuflatma al-
t›nda kitleleri örgütleyebilmek, kan ve atefl içinde
sosyalizmi savunabilmektedir. 

Devrimci Hareket, 40 y›ll›k tarihinin her aflama-
s›nda, her ad›m›nda bunu baflarabilmifltir. 

KK››zz››llddeerree yyoolluu,, uummuuttssuuzzllaarr iiççiinn uummuutt,,
ççaarreessiizzlleerr iiççiinn ççaarree,, zzaaffeerr iiççiinn tteekk
aalltteerrnnaattiiffttiirr
YYoollddaaflflllaarr!! UUmmuuttssuuzzllaarraa uummuudduu,,
ççaarreessiizzlleerree ççaarreeyyii ggööttüürrmmeekk bbiizziimm
ssoorruummlluulluu¤¤uummuuzzdduurr

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 em-
peryalizme teslim oldu¤unun fark›ndad›r. Ancak çare-
sizlik, alternatifsizlik duygusu, halk›n önemli bir bölü-
münü yine de düzen partilerinin yan›na itiyor. 

Bu koflullar alt›nda bir düzen partisi ç›k›yor orta-
ya. Oylar›n yüzde otuzunu, k›rk›n›, ellisini al›yor. ‹le-
rici sol kesimlerde, ayd›nlarda umutsuzluk yayg›n-
lafl›yor, halka güven sars›l›yor. 

Bu durum böyle sürüp gitmemelidir. 
Devrimcilerin görevi, emeklerini, enerjilerini, fe-

dakarl›klar›n›, cüretlerini, disiplinlerini iki kat üç kat
ve daha fazla art›rarak çaresizlere çareyi, umutsuz-
lara umudu götürmektir. 

Yoldafllar›yla birlikte sürdürdü¤ü yo¤un ideolojik
mücadele sonucunda Türkiye devriminin yolunu
ayd›nlatan, THKP-C’nin devrim stratejisini flekillen-
diren önderimiz MMaahhiirr ÇÇaayyaann, K›z›ldere’de bir mani-
festo yazarak flehit düflerken, genç Cepheliler k›sa
sürede mücadele bayra¤›n› devralarak, DDuurrssuunn KKaa--
rraattaaflfl’’››nn önderli¤inde THKP-C çizgisini sürdürdüler.
TTHHKKPP--CC’’ddeenn DDeevvrriimmccii SSooll’’aa,, DDeevvrriimmccii SSooll’’ddaann
DDHHKKPP--CC’’yyee,, MMaahhiirr’’ddeenn DDaayy››’’yyaa devam eden yürü-
yüfl, Türkiye devriminin K›z›ldere yolundaki kesinti-
siz yürüyüflüdür. 

K›z›ldere, bu yürüyüflün bafllang›c›ndaki dönüm
noktalar›ndan biridir. Türkiye devriminin yolunun ay-
d›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›lde-
re’de yak›lan meflaledir. Türkiye halk kurtulufl sava-
fl›n› zafere ulaflt›rmak için K›z›ldere yolunday›z.

HHaallkk››mm››zz,, YYoollddaaflflllaarr!!
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 di-
limidir. Dünya halklar›n›n tarihine, devrimler tarihi-
ne bakt›¤›m›zda görüyoruz ki, kurtuluflun de¤iflmez
bir reçetesi ve takvimi yoktur. Ama aslolan, kurtu-
lufla kadar savaflma ›srar›n› tafl›makt›r. Tarihimiz,
ideolojide, politikada, halk› ve vatan› savunmakta,
pürüzsüz bir tarihtir. Devrimi, sosyalizmi, halk›, va-
tan› savunmakta tereddüte düfltü¤ümüz, bulan›kl›k-
lar yaflad›¤›m›z tek bir an› yoktur. Devrim yolunda
yürümeye devam ediyoruz. Devrimler öyle süreçler-
dir ki, bazen on y›llara yay›lan geliflmeler, bir baflka
zaman aylar içinde gerçekleflir. ‹flte o anlar, “gün ge-
lir devran döner!” dedi¤imiz zamanlard›r. ‹flte o za-
manlar, devrim zamanlar›d›r. 

EEmmiinn oolluunn;; dünyay› bir kez de Türkiye’den sarsa-
ca¤›z. 

EEmmiinn oolluunn;; halk›n devrimci iktidar›n› kuraca¤›z
bu ülkede. 

EEmmiinn oolluunn;; zafer bayraklar› dalgalanacak ülke-
mizin meydanlar›nda! 

Emin olman›n en kesin yolu, iiflflççiilleerriinn,, kkööyyllüülleerriinn
MMaarrkkssiisstt--LLeenniinniisstt PPaarrttiissii’nin önderli¤inde, TTüürrkkiiyyee
hhaallkkllaarr››nn››nn aannttii--eemmppeerryyaalliisstt aannttii--oolliiggaarrflfliikk cceepphheessii
saflar›nda savaflmakt›r. 

Zafer bbizim oolacak!
K›z›ldere zzaferin yyoludur! ZZaferin

yolu, ddevrimci hhareketin yyoludur! 

Yürüyüfl
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“Amerika Defol Bu Vatan Bi-
zim” diye hayk›rd› Halk Cepheliler
aylard›r Anadolu’nun dört bir ya-
n›nda... Vatanseverlerin sözcüsü
olarak 28 Mart’ta Ankara’ya gidile-
ce¤i ve toplanan  200 bini aflk›n im-
zan›n meclise götürülece¤i duyurul-
mufltu 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 Yolu-
dur” diyen vatanseverler... 

Ankara’ya, Mahir Çayan’a ora-
dan da K›z›ldere’ye do¤ru yol al›na-
cakt›. Yolculuk 28 Mart’ta Gazi’de-
ki Day›’n›n Mezar›’ndan bafllad›.
“Mahirden Day›ya Sürüyor Bu
Kavga” sloganlar› atarak geliyorlar-
d› Halk Cepheliler, Day›n›n baflucu-
na, umudun coflkusuyla... Mahir’in
yolunda Day›’n›n k›lavuzlu¤unda
devrimi yapacak olan umudun in-
sanlar› geliyordu birer birer, onar
onar... 

Saat 12.00'de "K›z›ldere, Sön-
meyen 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 veril-
di bir kez daha ““ggöösstteerrddii¤¤iinniizz yyooll--
ddaa yyoolluummuuzzaa ddeevvaamm eeddiipp ddeevvrriimmii
yyaappaaccaa¤¤››zz”” diye. 

Yap›lan sayg› duruflunun ard›n-
dan söz alan TAYAD’l› Ahmet Ku-
laks›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 Anka-
ra'ya do¤ru hareket ettiler. 

“K›z›ldere’ye Gidiyoruz,
Mayam›z Ordad›r Çünkü"

KKooccaaeellii'ye var›ld›¤›nda. Kocae-
li’den kat›lacaklar sabahtan heye-
canla bekliyorlard›. Merkez Banka-

s› önü yürüyüfl yolunda pankartlar
arkas›nda kortej oluflturuldu. 

K›z›ldere'de flehit düflen ON'la-
r›n resimlerinin alt›nda "Unutmaya-
ca¤›z" yaz›l› dövizleri ve "Mahir
Hüseyin Ulafl Kurtulufla Kadar Sa-
vafl" dövizleri tafl›yarak ‹nsan Hak-
lar› Park›'na yürüdü 220 kifli. Tay-
fun 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 tes-
lim al›namam›z›n, devrim yolunda-
ki kesintisiz yürüyüflümüzün en bü-
yük ve en anlaml› ad›m› orada at›l-
d›. 39 y›ld›r bunu bir an olsun unut-
mad›k” denildi.  

Yürüyüfl kolu akflam saatlerinde
BBuurrssaa'dayd›. Meflalelerle, k›z›lbay-
raklarla, dövizler ve sloganlarla
Bursa halk›na ba¤›ms›z, demokratik
ve sosyalist bir ülke kurmak için
Halk Cephesi saflar›na ça¤r›lar ya-
p›ld›. Yap›lan aç›klaman›n ard›ndan
yeni kat›l›mlarla Ankara'ya yola de-
vam edildi. 

KIZILDERE’DEN
BUGÜNE 

YÜRÜYORUZ
DEVR‹ME...

KIZILDERE’DEN
BUGÜNE 

YÜRÜYORUZ
DEVR‹ME...
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Mahirler’e: And›n›z And›m›z,
Devrim Düflünüz Boyun
Borcumuzdur 

29 Mart günü sabah saatlerinden
itibaren, ‹stanbul ve Anadolu’dan
gelen Halk Cepheliler Abdi ‹pekçi
Park›'nda toplanmaya bafllad›.

“‹ncirlik Üssü Kapat›ls›n” talep-
li imzalar›n meclise verilmesinin
ard›ndan 13.30’da otobüslerle Kar-
fl›yaka’da bulunan Mahir Çayan’›n
mezar›na gidildi. En önde iki san-
cakl› genç ve Mahir ambleminin ol-
du¤u “Yolumuz Çayanlar›n Yolu-
dur” pankart› arkas›nda kortej olufl-
turan Halk Cephesi üyeleri coflkulu
sloganlarla önderlerini selamlad›lar.

Mezar bafl›nda yap›lan aç›klama-
da “Bugün bir kez daha Mahir’e,
Day›ya ve flehitlerimize sözümüz
olsun. Ö¤rettiklerinizi bilinçlerimiz-
de 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 bor-
cumuzdur” sözlerine yer verildi.

Halk Cephesi ad›na söz alan Ah-
met Kulaks›z’›n yapt›¤› konuflmada
“Emperyalizme asla boyun e¤me-
yece¤iz. Faflizme asla boyun e¤me-
yece¤iz. Bizler ne kadar kitleselle-
flirsek Mahirler’e o kadar lay›k olu-
ruz” sözleri alk›fllarla karfl›land›.  

Day›n›n mezar›ndan getirilen
toprak Mahir’in topra¤›na kar›flt›r›l-
d›. fiehit analar›  ise Eyüp Bafl ve di-
¤er flehitlerimizin mezar›ndan getir-
dikleri topra¤› da Mahir Çayan’›n
topra¤›na katt›. Ve Mahir’in meza-
r›ndan toprak al›p karanfiller b›ra-
kan 320 kifli hep bir a¤›zdan  “Hak-
l›y›z Kazanaca¤›z” marfl›n› söyledi.
Tam bir izdiham vard› mezar bafl›n-
da. 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 Bar-
dakç›’n›n, Deniz Gezmifl, Hüseyin

‹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›yo-
ruz 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… Otobüstekiler-
le 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›yo-
ruz Niksar’›n girifline. Buyarlar
Dinlenme Tesisleri’nde duruyoruz.
Niksar’›n o temiz havas› vuruyor
yüzümüze, ci¤erlerimize çekiyo-
ruz… 5-6 köy evi ile karfl›lafl›yoruz.
Fatma K›z›laslan teyzeyle tan›fl›yo-
ruz. Tesisin hemen solunda olan iki
üç evden birisi. Gülerek karfl›l›yor
bizi, kendimizi tan›t›yoruz, nereye

gitti¤imizi anlat›yoruz. Susuyor
topra¤›na bak›yor. Önce bir fley
duymad›m bilmiyorum diyor. Çeki-
niyor anlatmaya. Sonra do¤all›¤›n-
da bafll›yor o güne dair sohbetler.
““‹‹llkk dduuyydduu¤¤uummddaa ddaahhaa yyeennii ggeelliinn--
ddiimm.. 3388 yy››lldd››rr ggeelliinn oollmmuuflfluumm,, oollaayy
oollaall›› ddaa bbiirr oo kkaaddaarr yy››ll oolldduu.. AAttaa--
kkööyy’’ddeenn kkoommflfluumm ggeellddii,, ttaarrllaaddaann
ggeelliiyyoorrdduu üüzzggüünnddüü.. NNeerreeyyee ggiiddii--
yyoorrssuunn ddeeddiimm.. KKaarrddeeflfliimmggiilliinn oorraa--
llaarr›› hheepp yyaannmm››flfl vviirraann oollmmuuflfl ddeeddii..
NNee oollmmuuflfl ddeeddiimm.. ÖÖyyllee ööyyllee ddeeddii..
MMaahhiirr ÇÇaayyaann ggeellmmiiflfl kkööyyüümmüüzzee,,
ddeevvrriimmcciilleerr ggeellmmiiflfl,, jjaannddaarrmmaayyllaa
ççaatt››flfl››yyoorrllaarrmm››flfl KK››zz››llddeerree’’ddee.. HHeeyyee--
ccaannllaann››yyoorruumm.. DDuuyygguullaann››yyoorruumm..
CCaann››mm yyaann››yyoorr aammaa bbiirr flfleeyy yyaappaa--
mm››yyoorruumm”” diyor. Sonra nemlenen
gözlerini önlemek istercesine gü-
lümseyerek bize bak›yor. “Yolunuz
Aç›k Olsun” diyor. Ayran, çay ik-
ram 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 gele-
cek deyip gülüyor. Evi boyas›z. Me-
lihcan torunu geliyor, daha çok kü-
çük bize bak›yor utana utana. Fatma

6 ayd›r “Amerika Defol Bu Vatan
Bizim” diyen Halk Cepheliler, “‹ncir-
lik Üssü Kapat›ls›n” talebiyle bafllat-
t›klar› imza kampanyas›nda toplad›k-
lar›  220000 bbiinnii aaflflkk››nn iimmzzaayy›› Meclise
götürmek için 29 Mart’ta sabah saat
06.00’dan itibaren Ankara Abdi ‹pek-
çi Park›’nda biraraya geldiler.   

Saat 11.00’de yap›lan aç›klamada
“Biz Amerika Defol deme cüretini
Mahirler’den ald›k, bu cüretle sesi-
mizi daha gür hayk›rmaya çal›flt›k”
diyen Halk Cepheliler ad›na bir heyet
imzalar› meclise götürmek istedi, he-
yete polis engel olmaya çal›flt›. Ön-
lüklü ve flapkal› gidemezsiniz, toplu
gösteriye giriyor, propaganda yap›-
yorsunuz bu flekilde buna izin verme-
yiz diyen Ankara’n›n AKP polisi ile
Halk Cephesi üyeleri uzun süre tart›fl-
t›. Tart›flma sonunda 12 kifliden olu-
flan önlüklü ve flapkal› Halk Cephesi
heyeti imzalar› Meclise götürdüler.

300 kifli, heyeti, sloganlar atarak, ha-
lay çekerek bekledi.

Görüflmeden dönen heyet ad›na
Nurflen Ekin Canpolat “Bugün halk
günü olmas›na ra¤men kendimize
muhatap bulamad›k. CHP’li milletve-
killerinden randevu istedik. Görüfltü-
¤ümüz milletvekilleri 200 bin imza
toplad›¤›m›z duyduklar›nda çok fla-
fl›rd›lar. Vurgulayarak 200 bin imza
m› diyerek flaflk›nl›klar›n› dile getir-
diler. Ama biz muhatap bulamad›k.
Halk gününde sorunlar›n› anlatan
halka kulak verecek hiç kimse yoktu
orda” diye bilgi verdi.

200 B‹N‹ AfiKIN ‹MZA 
MECL‹SE VER‹LD‹
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teyzenin evinin yan›nda tu¤la bir ev
var. Komflusu Yücel Bak›r’›n evi. O
da geliyor yan›m›za. Onunla da soh-
bet ediyoruz. Sonra efli de kat›l›yor
sohbete. Hiç yabanc›l›k çekmiyo-
ruz. Çay, ayran ikram etmek istiyor-
lar. Hemen haz›rlar›z diyorlar ama
vaktimiz yok. Tesise arkadafllar›n
yan›na gidiyoruz. Tokat da¤lar›nda
flehit düflen gerilla Sabahattin Ya-
vuz’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 bi-
zimle 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.... Yo-
rum’un K›z›ldere türküsü söyleni-
yor “Sanma Faflist Olandan Bir Gün
Hesap Sorulmaz” en vurgulu, en öf-
keli, en umutlu söylenen dize olu-
yor... ve “K›z›ldere K›z›ldere 10 Ye-
rimde 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 dire-
niflle örülen yola... Yolda tu¤lal› ev-
ler, otlayan kuzular... Yeflilin, kah-
verenginin, 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, otobüs-
tekiler “Mahirlerin bereketi bu” di-
yorlar.  Korulu’ya dönüyoruz. Ku-
ruyan bir dere yol boyu uzan›yor.
Köy evlerinin aras›ndan yol al›yo-
ruz. 2 yafll› amca merakla bak›yor-
lar otobüslere. Sonra anlam›fl ola-
caklar ki el sallamaya bafll›yorlar te-
bessümle. Bir evden zafer iflareti
yap›l›yor. Otobüstekiler alk›fllarla
selaml›yorlar zafer iflaretini. Bizim-
kiler diyoruz iflte bizim halk›m›z... 5
otobüs geçti 6. otobüs dönerken yo-
la bat›yor ç›kam›yor. Son 4 otobüs

yolda kalm›fl
oluyor. Halk
Cepheliler
var güçle-
riyle bir
kaç defa
i t i y o r l a r
o t o b ü s ü ,
olacak gi-
bi de¤il.
Köylüler
insanlar
yard›ma

geliyor. ‹ki traktör, iki kürekçi, zin-
cir getiren geliyor. Hoflgeldiniz kö-
yümüze diyorlar. Hal hat›r soruyor-
lar. “OO eevvee mmii ggiiddiiyyoorrssuunnuuzz??” di-
yor içlerinden biri. “Evet, Mahir
Çayan’a gidiyoruz” diye cevap ve-
riyor bir Halk Cepheli. Tokalafl›p
yar›m saat sonra yola düflüyoruz ye-
niden.  Bu kez Kürdistan’dan gelen
otobüsteyiz. Kars, Ad›yaman, Ma-
latya, Dersim, Elaz›¤, Yozgat, Ad›-
yaman... Gençler a¤›rl›kta, genç so-
luklar... 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 flafl-
k›nl›k yafl›yor herkes. ‹zin vermez-
ler giriflimize, gerekirse haftalarca
kal›r›z, girmeden dönmeyiz diyen-
ler vard›, K›z›ldere’ye var›nca önce
onun flaflk›nl›¤›n› yafl›yorlar. “Bura-
s› K›z›ldere mi?”, “Vard›k m›?” di-
yenlerin 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›y-
la “Yolumuz Çayanlar›n Yoludur”
ve di¤er pankartlar diziliyor. Bütün
kortejin her iki yan›nda k›z›l bay-
raklar dalgaland›, ortalarda üste
“Özgür Vatan ‹çin Öldüler” alt›na
“Unutmayaca¤›z” yazan ve ON’la-
r›n resimlerinin oldu¤u döviz ile

KocaeliKocaeli
BursaBursa
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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›lde-
re’nin sokaklar›nda do¤ru dürüst
kimsecikler yok. Adeta ›ss›z, terke-
dilmifl bir köy havas›nda. Çok az in-
san görüyoruz. Evlerin perdeleri çe-
kili, bir k›sm› perdesini aralay›p ba-
k›yor. Seyrek olan evler bir yerden
sonra s›klafl›yor. 44 yafl›nda çiftçi
bir amca soluk solu¤a geliyor, gü-
lümseyerek bak›yor korteje. Yanda-
ki köyden motosikletle gelmifl. Yol-
lar jandarma dolu diyor. Jandarma
iki gündür evleri dolafl›yor “terörist-
ler 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. Köy-
lüler kendi aralar›nda konuflurken
günefl yan›¤› tenli amca köylülerden
devrimcilerin gelece¤ini duyuyor.
Heyecanlan›yor ve bu yürüyüfle ka-
t›lmaya karar veriyor. Yetiflemiye-
ce¤im diye korkmufltum diyor. Rö-
portaj yapmak istiyoruz yanaflm›-
yor. ‹smini vermek istemiyor. Niye
kat›lmak istediniz yürüyüfle diye
sorduk, “MMaahhiirr ÇÇaayyaann iiççiinn.. Onu
çok seviyorum. Ben onu her 30
Mart’ta an›yorum” diyor. Daha ön-
ce bu köyde hiç anma yap›ld› m›
Mahirler için diye soruyoruz. “Yok ,
sizin gibi böylesi görkemli hiç gör-
medim. Bir televizyonlarda gördüy-
düm” dedi. Heyecanl› heyecanl› gü-
lüyor.  

“Mahir Çayan’› Öldürdüler
Bugün”

Yürüdükçe ilgiyle izliyoruz çev-
remizi, çevremizdekiler de bizi ta-
bi... Traktöründe o¤luyla oturan gri
flapkal› bir amcaya soruyoruz. Bu
yürüyüflün neden yap›ld›¤›n› biliyor
musunuz? “Mahir Çayan’› öldürdü-
ler 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 yapa-
ca¤›n› bilmiyor, çaresiz bak›yor, bu
görüntüyü içine sindiremedi¤i as›-
lan yüzlerinden belli oluyor komu-
tanlar›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 an-
maya ça¤r›lar yap›yorlar yürüyüfl
sürerken. Bir evin önünde toplan-
m›fl ço¤u kad›n  köylüler alk›fll›yor,
el sall›yorlar kortejimize. Ast›m
hastas›, solunum cihaz›na ba¤l›, yü-
zü maskeli 70-75 yafllar›nda bir am-
ca penceresine tutunarak bak›yor.
Zafer iflaretleri yap›yor el sall›yor
bize. Tek eli pencerenin kolunu b›-
rakmamacas›na sar›lm›fl, di¤er eliy-
le 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›l-
dereden Bugüne Yürüyoruz Devri-
me” Bir amca ona uzat›lan bildiriyi
al›yor, bak›yor sonra “Hoflgeldiniz
hhooflflggeellddiinniizz,, AAmmaa ççookk ggeeçç ggeellddiinniizz,,

nneerrddee kkaalldd››nn››zz” diyor mutlu bir
sesle. Elindeki bildiriyi s›ms›k› tu-
tuyor kortejin arkas›ndan yürüyüp
korteji takip ediyor. 

KKeerrppiiçç eevvee yaklafl›rken “Mahir
Hüseyin Ulafl Kurtulufla Kadar Sa-
vafl, K›z›ldere Yolu Zaferin Yolu-
dur” sloganlar›n›n yank›s› duyulu-
yor. Mahir de bizimle slogan at›yor,
diyerek yank›y› güzel anlamland›r›-
yor gençlerden birisi. 

Yeflilliklerin içinde bir k›z›lbay-
rak denizi ak›yor Mahirlere do¤ru...
Dev-Genç marfl›yla devrimin yolu-
nun yaz›ld›¤› o eve giriyoruz. SSaaaatt
1144..3300...... ‹‹flflttee oo aann...... OONN’’llaarr››nn eevvii.....
DDeevvrriimm ddeevvrriimm aatt››yyoorrdduu ttaarriihhiinn
kkaallbbii 3300 MMaarrtt 11997722’’ddee........ “Biz Bu-
raya Dönmeye De¤il Ölmeye Gel-
dik” sesi yank›lan›yor her bir yan-
dan. “Mahir Hüseyin Ulafl Kurtula-
fla Kadar Savafl” diye hayk›r›yor
Halk Cepheliler... 

Evin önü miting alan› gibi... He-
men evin ön ve arka cephesine iki
k›z›l bayrak dikiliyor. “Yolumuz
Çayanlar›n Yoludur” yaz›l› Ma-
hir’in meflaleli silüeti... Evin çat›s›-
n›n üstüne “Biz Buraya Dönmeye
De¤il Ölmeye Geldik” yaz›l› pan-
kart as›l›yor. Evin etraf›na komflular
toplanmaya bafll›yor. Ço¤u biraz
uzaktan izliyorlar hayranl›kla. On-
lar› as›l etkileyen orda bulunanlar›n
gerçekten o tarihi an› hissetmeleri,
yaflamalar›yd›. “Buraya hiç böylesi-
ne gelinmemiflti” diyor köylüler. 5-
10 ya da 10’ar 20’fler gruplar gelip
resim çektiriyor, jandarman›n ruhu
bile duymuyor, öyle gidiyorlar.

Gazi MMezarl›¤›Gazi MMezarl›¤› Karfl›yaka Mezarl›¤›
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Böyle bir tören daha önce hiç olma-
d› burda diyorlar bize. 

Birisi siz Mahir’in arkadafllar›s›-
n›z de¤il mi diyor, biz de evet. O bi-
zim önderimiz diyoruz. Belli oluyor
kimse öyle gelmedi diye cevap ver-
iyor. Çok güzel görünüyor canl›,
mutlu... Mahir Çayan Halk Cephe-
si’nden mi diye soruyor baflka bir
köylü. Hiç tereddütsüz, o bizden bi-
ri... O bizim önderimiz... diye cevap
veriyor bir Halk Cepheli. “Ona ya-
k›fl›yorsunuz yavrum” diye cevap
veriyor. 

Kipriye Durmufl teyze anma ya-
p›l›rken evin önünde durup gözyafl-
lar›yla izliyor olan biteni. Yan›na
yaklafl›yorum. Tan›fl›yoruz. Duygu-
lar›n› soruyoruz “Çok mutluyum.
‹yi ki ölmeden sizi gördüm. Hoflgel-
diniz köyümüze. Hoflgeldiniz hepi-
niz. Bakmay›n köyümüz de sizi se-
viyor. Bir tek MHP’liler sevmez
belki sizi. Ama di¤er hepsi seviyor
ama korkuyorlar candarmadan, çok
bask› yap›yorlar bize. Ben sizi yol-
da gördüm çok duyguland›m. A¤la-
yarak size efllik ettim. Hep sizinle
yürüdüm. Onlar› nas›l götürdükleri-
ni gördüm, üst üste y›¤d›lar yav-
rum. Hayvanca davrand›lar. ‹çim
yand› da bir fley diyemedik yavrum.
BBiirr oo ggüünn bbööyyllee aa¤¤llaadd››mm,, hhüüzznnüümm--
ddeenn,, zzaavvaallll››¤¤››mmddaann.. BBiirr ddee flfliimmddii
bbööyyllee aa¤¤llaadd››mm sseevviinnççtteenn,, flfleenniimm--
ddeenn.. 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› slo-
ganlar›ndan belli oluyor. Evin her
karesini çekmeye çal›fl›yorlar. Kimi
penceresine dokunuyor, onlar bur-
daym›fl gibi hissediyorum diyor Ak-
deniz’den gelen bir genç. 

‹‹flflttee oo aann...... OO ttaarriihhii aann...... Sayg›
durufluna duruyoruz. Yumruklar ha-
vada... s›ms›k› yumruklar... bafllar
dimdik... bize b›rakt›¤›n›z miras›
can kan pahas›na büyütece¤iz diyen
bafllar onurla dimdik duruyor ön-
derlerinin huzurunda. 

Köyden bir teyze yaklafl›yor ya-
n›m›za. 56 yafl›nda. “Hoflgeldiniz”
diyor, onunla sohbet ediyoruz bu
kez... “Onlar (Mahirlerden bahsedi-
yor) 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 ta-
mam teslim olmayayd›lar ama öl-
meyeydiler. Bazen diyorum keflke
teslim olayd›lar” diyor. Biz de ama
teslim olsayd› Mahir Çayan olmaz-
d›, bir önder olamazd› diyoruz.
“Oras› öyle ama ölmeseydiler kefl-
ke. Ölmeseydiler... ölmeseydi” di-
yerek yan›m›zdan uzaklafl›yor. Rö-
portaj›m›z böyle eksik kal›yor ama
o amcan›n o içtenli¤i, ac›yla ölme-
seydi deyifli, ses tonu, yüre¤imize
dokunuyor. 

Ad› K›z›ldere fliiri okundu. Ko-
nuflma yap›ld›. “Bizi yenilmez k›lan
onlar›n son anlar›nda bile yaratt›kla-

r› gelenekler, de¤erler ve bafle¤mez-
liktir. OOnnllaarrddaann ggüüçç aalldd››kk.. OOnnllaarrllaa
yyoolluummuuzzaa ddeevvaamm eeddiiyyoorruuzz” Sonra
Ahmet Kulaks›z’a söz verildi. “Dün
tarihi bir and›, bugün de tarihi bir
an.” Bir iki fley dedi, yutkundu ku-
sura bakmay›n çok heyecanl›y›m.
Konuflamayaca¤›m dedi. Mikrofonu
b›rakt›, elini evin penceresine koy-
du...

Grup Yorum... Direnifl destanla-
r›n› en güzel müzi¤e dökenler...
“K›z›ldere, Dev Genç, Bize Ölüm
Yok, Hakl›y›z Kazanaca¤›z” marfl-
lar›n› söylüyorlar kitleyle hep bir
a¤›zdan... O arada Güler Zere tele-
fonla arad›. Güler Zere flu an sizi
dinliyor denildi, telefon aç›k tutul-
du. Güler Zere Onurumuzdur sloga-
n›yla Güler selamland›. 

Anma 15.30’da sona erdi.

KKeerrppiiçç EEvviinn sa¤› tepelik... yem-
yeflil bir alan... evin bahçesinde 3
a¤aç yan yana, kay›s› a¤ac›, erik a¤a-
c› filizlenmifl. Çiçek açmaya yüz tut-
mufl, mevsim bahara durmufl. K›z›l-
bayrak hep dalgaland› evin önünde. 

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›k-
la, ayn› cüretle, ayn› bilinçle ayn›
ideallerle ayn› sloganlar yükseldi
K›z›ldere’nin da¤lar›ndan tüm yur-
da... K›z›ldere 38 y›ld›r ayn› k›z›l-
l›kta ak›yor okyanusa. Yata¤› belli...
DDeevvrriimm...

K›z›lderK›z›lderee K›z›ldere
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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 ko-
nu oldu. Kulaktan kula¤a, dilden di-
le söylendi. Anadolu’nun dört bir
yan›nda onlara a¤›tlar yak›ld›.

“KK››zz››llddeerree aadd››nn aahhiirree kkaallss››nn””
diye bafllayan türküde, “K›z›ldere
sana biz de geliriz”, “Mahir yoldafl
sana biz de geliriz” diyen sözler, sa-
dece bir türkünün sözleri de¤ildi.

Bu sözler, Türkiye devriminin
gerçe¤iydi. BBiirr ttüürrkküüddee öözzeettlleenneenn
TTüürrkkiiyyee ddeevvrriimmiiyyddii......

KK››zz››llddeerree’’nniinn ççaa¤¤rr››ss››
ÇÇiifftteehhaavvuuzzllaarr’’ddaa,,
BBaa¤¤cc››llaarr’’ddaa,, ÇÇaayyttaaflfl››’’nnddaa,,
hhaappiisshhaanneelleerrddee ssaavvaaflfl
ssllooggaannllaarr››mm››zzdd››

K›z›ldere’de düflman kuflatmas›
alt›nda, Mahir Çayanlar’›n son söz-
leri kararl›l›klar›n›n, uzlaflmazl›kla-
r›n›n sonucuydu.

Onlar’›n yaratt›klar› kahraman-
l›k destan›, savafl sloganlar› K›z›l-
dere’deki kerpiç evin y›k›nt›lar› al-
t›nda kalmad› elbette.

Oligarflinin, Onlar’› y›llarca
“anarflist-terörist” yalanlar› ile kara-
lama çabalar›na, adlar›n› yasakla-
ma, yok sayma politikalar›na kar-
fl›n, Onlar’›n düflüncelerini yok ede-
mediler.

K›z›ldere’yi havanlar, makinal›
tüfeklerle bombalay›p, kurflunlaya-
rak tarihi durduracaklar›n› sananlar
yan›ld›lar. O y›k›nt›lar alt›na kendi-
leri gömüldüler.

Zira o tarihten günümüze Anado-
lu’nun dört bir yan›nda flehirde, k›r-
da, evlerde, üslerde, da¤larda onlar›n
savafl sloganlar› hayk›r›ld›. Onlar’›n

yolunu izleyen devrimciler, Mahir-
ler’in yolunda, kendi ölçüleri içinde
yeni K›z›ldereler yaratt›lar. 

Devrimci hareketin kadrolar›, sa-
vaflç›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, Çif-
tehavuzlar’da verilmifltir. K›z›lde-
re’de verilen cevap, Ba¤c›lar’da,
Bahçelievler’de, Çaytafl›’nda, Emir-
gan’da, Ankara’da, hapishanelerde
defalarca tekrarlanm›flt›r.

Daha do¤rusu Mahir Çayan’›n K›-
z›ldere’deki cevab› devrimci hareke-
tin geleneksellefltirdi¤i bir tavra dö-
nüflmüfl, devrimci hareketin üslerin-
de, flehirde, k›rda düflmana tereddüt
edilmeksizin, bu cevap verilmifltir.

‹stanbul’da, Ankara’da, ‹z-
mir’de, Adana’da, devrimciler ku-
flatma alt›nda Mahir Çayan’›n ceva-
b›n› vermifllerdir.

Sivas’ta, Tokat’ta, Ordu’da, Der-
sim’de, Malatya’da da¤larda Mahir
‘in cevab› verilmifltir düflmana...

Buca’da, Ümraniye’de, Ulucan-
lar’da, Sa¤malc›lar’da, Çanakka-
le’de ve bir çok hapishanede dev-
rimci 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›lde-
re’den alm›fllard›r.

Son an›na, son mermisine kadar,
gerekti¤inde silahs›z direnmek,
devrimci hareketin geleneksel bir
tavr› olmufltur. Mahir Çayan’›n ver-
di¤i cevap, her yerde düflman›n kar-
fl›s›na ç›km›flt›r.

Mahir Çayan’›n ö¤rencileri, Parti-
Cepheliler, K›z›ldere’yi direniflleri ile
yaflatm›fl, mücadeleyi büyüterek bu-
güne 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 dev-
riminin K›z›ldereler’i göze almaktan
geçti¤ini, K›z›ldere’ye, Mahir Ça-
yan’a “gitmeyi” göze alamayanlar›n,
bu tarihi kavgay› omuzlayamayaca¤›
tekrar tekrar görülmüfltür. 

HHeepp KK››zz››llddeerree’’ddeeyyddiikk!!
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. Ma-
hir’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 bu-
luflma olmas› aç›s›ndan 38 y›l son-
rad›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›lde-
re’deydik. K›z›ldere, bizim için 30
Mart 1972’de kalm›fl, dün yaflan-
m›fl, unutulmaya yüz tutmufl bir ta-
rih de¤ildi.

K›z›ldere devrimcilere yol gös-
teren bir manifestoydu. Devrimci
hareketin ç›k›fl noktas›yd›. Hep bu
yolu izledik. Bunun politik anlam›
fludur; K›z›ldere ile devrimci hare-
ketin tarihinde bir kesinti, bir uzak-
l›k, bir kopukluk hiç olmam›fl, ya-
flanmam›flt›r. 

38 y›l boyunca bize güç veren,
yol gösterendi K›z›ldere. En karan-
l›k dönemlerde politika belirlerken,
kuflatmalar alt›nda direnirken,
ölümlere yatarken, ondan ald›k il-
ham›m›z›. Kavgam›zda sadece bir
tarih de¤il, kavgam›z›n k›lavuzuydu
K›z›ldere. 38 y›l boyunca hep K›z›l-
dere ile iç içeydik. ‹hanetlerde ve
kuflatmalarda da ondan güç ald›k.

Emperyalizmin sald›r›-
lar› karfl›s›nda dönüp ora-
ya bakt›k. Devrim iddi-
am›z› büyütürken, oradan
güç ald›k. Bizi yenilmez
k›lan cüretimizi, tek bafl›-
na olsak da devrimci kav-

K›z›ldere sana 
biz de geliriz
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gay› sürdürmeyi, devrimci safl›¤›
ald›¤›m›z ana kayna¤›m›z hep K›-
z›ldere oldu.

38 y›l sonra K›z›ldere’ye gör-
kemli gidiflimiz, bu tutumumuzu
pekifltiren, tarih önünde kesintisizli-
¤i, her koflulda mücadeleyi sürdür-
me kararl›l›¤›n› belgeleyen, bunu
tescil eden, bir anlama sahiptir.

38 y›l sonra k›z›l bayraklar›m›z-
la, marfllar›m›z, sloganlar›m›zla K›-
z›ldere’ye yapt›¤›m›z görkemli yü-
rüyüflümüzle, K›z›ldere’nin bir son
de¤il, bir bafllang›ç oldu¤unu bir
kez daha gösterdik.

K›z›ldere’ye yapt›¤›m›z gör-
kemli yürüyüflümüz ile 38 y›ld›r po-
litik 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 düflüncele-
rinin, Parti-Cephe’nin yaflad›¤›n›,
yaflat›ld›¤›n› herkese gösterdik.

KK››zz››llddeerree’’ddeenn GGaazzii’’yyee ssüürreenn
TTüürrkkiiyyee ddeevvrriimmiinniinn ddiirreenniiflfl
ççiizzggiissiiddiirr

Türküde söylendi¤i gibi, KK››zz››ll--
ddeerree’’nniinn AAdd›› AAhhiirree KKaall--
dd››.. Çünkü orada gelecek
savunuldu, yaln›z o an›n
tarihi de¤il, gelece¤in tari-
hi yaz›ld›. Türkiye devri-
minin yolunun K›z›lde-
re’den geçti¤ini gösterdi

devrimciler.

O yan›yla K›z›ldere bir yenilgi
de¤il, bir zaferdir. Bir son de¤il, ye-
ni 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 götü-
recek, zaferler kazand›racak bir bafl-
lang›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 küfredenle-
re karfl›n, devrimciler K›z›ldere’yi
sahiplendiler.

K›z›ldere’nin bir yenilgi de¤il,
siyasal bir zafer oldu¤unun bilinciy-
le yollar›na devam etti genç cephe-
liler. ““MMaahhiirr yyoollddaaflfl ssaannaa bbiizz ddee
ggeelliirriizz”” 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 Par-
ti-Cephe’yi ö¤renmeye, kavramaya
çal›fl›rken, bir yandan da sahiplen-
mifl, 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 süz-
gecinden geçirdi¤i o y›llarda dev-
rim yürüyüflü sürdürülerek, yeni

mevziler kazan›ld›.
Türkiye devrimci ha-
reketinin “yok edile-
meyece¤i” bir kez da-
ha gösterildi.

Devrimci hareketin
40 y›ll›k tarihini, K›-
z›ldere’den Gazi’ye
uzanan devrimci çizgi
ve bu çizginin temsil-

cileri olan önderlerimiz Mahir ve
Day› yaratm›flt›r.

As›l olarak, K›z›ldere’den Gazi’ye
süren Türkiye devriminin direnifl çiz-
gisidir. Nitekim bu çizgi ile devrimci
hareket, devrim yürüyüflünü sürdüre-
rek, bugünlere gelebilmifltir.

K›z›ldere’den Gazi’ye uzanan
devrimci çizgi, anti-emperyalist,
anti-oligarflik devrimin çizgisidir. 

K›z›ldere ve Gazi, kurtulufl yolu-
muzdaki kesintisizliktir. K›z›lde-
re’den Gazi’ye uzanan kesintisiz 40
y›ll›k devrimci tarihimizin kurmay-
lar›n›n k›lavuzlu¤unda devrim yü-
rüyüflümüz sürüyor.

Day›’n›n önderli¤inde sürdürü-
len mücadelede; “K›z›ldere sana biz
de geliriz!” diyerek, yüzlerce dev-
rimci gitti K›z›ldere’ye. Elbette, bu
Mahir Çayanlar gibi uzlaflmaz ol-
mak, son nefesine kadar devrim için
çarp›flmak ve ““bbiizz bbuurraayyaa ddöönnmmee--
yyee ddee¤¤iill,, ööllmmeeyyee ggeellddiikk!!”” diyebil-
mekti.

K›z›ldere’yi kendi koflullar›nda
yeniden yeniden yaratan Cepheliler,
devrim için bu bedelleri göze ala-
rak, kavgay› büyüttüler.

K›z›ldere’ye, Mahir Çayanlar’›n
yan›na gitmeyi göze alamayanlar›n
devrim yürüyüflünü sürdüremeyece-
¤i bir ülkeydi Türkiye. Nitekim, bu-
nu göze alamayanlar, düzene dön-
mekte gecikmediler.

Devrimci olmak, devrimi savun-
mak, K›z›ldere’nin yolunda yürü-
mek; onlara gitmekten, onlar gibi
iddial› olmaktan, onlar gibi savafl-
maktan, onlar gibi ölümsüzlükten
geçmektedir.

Bunu göze alamayanlar, 38 y›l-
d›r, düzenin batakl›¤›nda debelen-
meye devam etmektedirler.

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 

fiehitlerimizi
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Destanlarla dolu, kararl›, istik-
rarl› bir tarihin “SSöönnmmeeyyeenn,, ööllmmee--
yyeenn,, ddee¤¤iiflflmmeeyyeenn”” üç yan›ndan söz
ediyoruz. K›z›ldere, neden “ssöönnmmee--
yyeenn”dir? Mahir ve Day›, neden
“ööllüümmssüüzzddüürr”? Devrim, neden 40
y›ld›r, hala “ddee¤¤iiflflmmeeyyeenn”dir? Soru-
lar›na cevap olarak bafllad›¤›m›z ya-
z› 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 bulundur-
mak devrimci hareketi kavramay›
kolaylaflt›r›r.  

Önderlik, sürecin “ana halkas›-
n›” yakalayabilmektir. Mahir ve
Day› bunu yapabildikleri için ön-
derdirler. Kuflku yok ki, her örgü-
tün, 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 ola-
rak 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, varola-
n› tescil edebilirler, ama tarihsel
olarak olmayan› yaratamazlar.

MMaahhiirr;; ttaarriihhsseell kkooppuuflfluunn
öönnddeerrllii¤¤iiddiirr

1960’lar›n ikinci yar›s›ndaki
Türkiye, toplumsal muhalefetin
gençlikten bafllayarak belli bir dina-
mizm kazand›¤› bir Türkiye’dir.
Ancak bu dinamizmin akaca¤› ihti-
lalci bir kanal yoktur. Tersine mev-
cut hareketler, parlamenterist, reviz-
yonist, cuntac› çizgideki hareketler-
dir. Bafllang›çta yo¤un bir biçimde
T‹P’e yönelen gençlik, k›sa sürede
pasifizmin yüzüyle karfl› karfl›ya ka-
l›r ve h›zla T‹P saflar›n› terketmeye

yönelir. Daha ihtilalci bir görünüm
veren hareketlere yönelir. 

Bu yönelimler de henüz net bir
devrim ufku çizmez gençli¤e. An-
cak süreç, teorik bir netleflme süre-
cidir ve iflte Mahir, bu netleflmenin
öncüsüdür. 

Türkiye solunun o güne kadarki
tarihi, yaklafl›k 50 y›ll›k bir tarih-
tir... O tarihin devamc›s› olarak si-
yasi arenada bir çok “eski” vard›r.
Dolay›s›yla “genç” Mahir’in karfl›-
s›nda hem 50 y›ll›k revizyonist te-
oriler, 50 y›ll›k revizyonist gelenek-
ler ve onlarla özdeflleflmifl “eski tü-
fekler” vard›r. 

Bu koflullar› gözönüne getirirse-
niz, bir grup genç devrimcinin bu
koflullarda tarihsel bir kopuflu ger-
çeklefltirmesinin zorlu¤u çok daha
net görülür. Özellikle de o koflullar-
da farkl› bir stratejiyle ortaya ç›ka-
cak bir önderli¤in kitleleri etraf›nda
toplamas› ise daha da zor gözük-
mekteydi. 

Mahir Çayan, iflte bu zorluklar
ortas›nda, bu tarihsel görevi omuz-
lay›p devrim ve iktidar iddias›n› ta-
fl›yan bir hareketi kurand›r.

Önderlik, tarihin ve s›n›flar mü-
cadelesinin ihtiyaçlar›na cevap ver-
meyen kiflileri ve gruplar› aflmak,
devrimin önünde engel olan engel-
leri, statükolar› y›k›p geçmektir. Ve
iflte bu noktada Mahir hiç tereddüt
etmedi¤i için devrimin önderi ol-
mufl ve son nefesine kadar o tered-
dütsüzlü¤ü sürdürdü¤ü için ölüm-
süzleflmifltir.  

MMaahhiirr;; MMaarrkkssiizzmm--LLeenniinniizz--
mmiinn eevvrreennsseell iillkkeelleerriinniinn
ssaavvuunnuuccuussuu vvee TTüürrkkiiyyee
ddeevvrriimmiinniinn kkeennddii yyoolluunnuunn
mmiimmaarr›› oollaarraakk ööllüümmssüüzzddüürr

Ülkemizdeki s›n›flar mücadele-

si, daha özel an-
lamda da Türkiye devrimci hareke-
ti, Mahir’in önderli¤indeki kopufl-
larla birlikte tamamen yeni bir rota-
ya oturmufltur. Bu, devrim rotas›d›r. 

Mahir’in önderli¤inde gerçekle-
flen kopufl; bbiirriinncciissii,, ülkemizde ilk
kez olarak silahl› mücadeleyi temel
alan bir stratejik çizgiyi, iikkiinncciissii,, bu
stratejik çizgiye uygun bir savafl ör-
gütünü, üüççüünnccüüssüü,, 50 y›ll›k gele-
nekleri, statükolar› parçalay›p atan
ihtilalci bir çal›flma tarz›n›, ddöörr--
ddüünnccüüssüü,, “devrim için savaflmaya-
na sosyalist denmez” sözünde özet-
lenen yeni bir devrimcilik anlay›fl›-
n›, bbeeflfliinncciissii,, tüm bunlar› kendinde
somutlayan bir liderlik anlay›fl›n›
içerir.    

Türkiye devrimi için her biri te-
mel önemde olan bu befl noktay› gö-
zönüne ald›¤›n›zda, Mahir’in ön-
derli¤inin ve ölümsüzlü¤ünün kay-
naklar›n› da aç›kça görürsünüz. 

Mahir, flablonculu¤u, taklitçili¤i
reddetti¤i için, reformizmin, reviz-
yonizmin statükolar›n› k›r›p parça-
lama cüretini gösterdi¤i için, ölme-
yendir. 

Parti-Cephe hareketi, bafltan iti-
baren teorik araflt›rmalara, tart›flma-
lara 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 di-
yordu Mahir, “teoriyi bir dogma ve
nas olarak ele al›r”. Reformistler
ise, “emperyalizmin de¤iflen iliflki
ve istismar biçimini dikka-
te almayarak, teoriyi bir
eylem k›lavuzu olarak de-
¤il de tam bir dogma ola-
rak almaktad›r. ”

Ve sonra kendi ele al›fl-
lar›n› flöyle özetler: “ BBiizz

≠
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MMaarrkkssiizzmmii eenntteelllleekkttüüeell ggeevveezzeelliikk
vvee ddüünnyyaa ddeevvrriimmccii hhaarreekkeettiinniinn ttrraa--
ffiikk ppoolliissllii¤¤iinnii yyaappmmaakk iiççiinn ookkuuyyuupp
öö¤¤rreennmmiiyyoorruuzz.. BBiizz ddüünnyyaayy›› ddee¤¤iiflfl--
ttiirrmmeekk iiççiinn,, ddüünnyyaann››nn TTüürrkkiiyyee''ssiinn--
ddee ddeevvrriimm yyaappmmaakk iiççiinn MMaarrkkssiizzmmii
öö¤¤rreenniiyyoorruuzz!!””

Mahir, Marksizm-Leninizmin
evrensel ilkelerini tereddütsüz savu-
nup sahiplendi¤i ve fakat ülkemizin
sosyo-ekonomik gerçekleri ve Tür-
kiye Devriminin Yolu söz konusu
oldu¤unda dogmatikli¤e, flabloncu-
lu¤a asla düflmeyen oldu¤u için öl-
meyendir. 

Dünya ve ülkemiz solunda, dev-
rim iddias›ndan ve hedefinden uzak
sol, iki temel teorik sapma içindey-
di: Bunlar, Marks ve Engels'in bafl-
ka tarihi flartlar için ileri sürdükleri-
ni dogmatiklefltirirken, “istisnai”
durumlar için öngördüklerini de ge-
nellefltiriyorlard›. Marksizm-Leni-
nizmi böyle çarp›k ve dog-
matik ele alanlar›n, onu bir
eylem k›lavuzuna çevire-
meyecekleri ve s›n›flar mü-
cadelesinde kal›c›laflamaya-
caklar› bellidir. 

MMaahhiirr,, CCeepphhee’’nniinn vvee
KK››zz››llddeerree’’nniinn
tteerreeddddüüttssüüzz kkoommuuttaann››
oollaarraakk ööllüümmssüüzzddüürr

Ülke çap›nda gençlik-
ten, köylülükten, iflçilerden,
askerlerden genifl bir kesimi
etraf›nda toplayan bir örgü-
tün kurucusu, önderi, mer-
kez komite üyesiydi. Örgü-
tüyle onun ad›, adeta özdefl-
leflmiflti. Maltepe Hapisha-
nesi’nden firar etti¤inde, bu konu-
mundan hareketle yurtd›fl›na ç›kma-
s›n› önerdiler ona. O reddetti.
Önünde üüçç tteemmeell ggöörreevv vard›: Ör-
gütün toparlanmas›, silahl› savafl›n
kald›¤› yerden devam ettirilmesi,

Türkiye devriminin pres-
tiji haline gelen Deniz-
ler’in idam›n›n önlenme-
si...

Bu görevleri omuzla-
mayan bir önder, tarihsel
olarak o s›fat›n gere¤ini

yerine getirmifl olmazd›. O tarihin,
devrimin, halk›n kendinden bekle-
di¤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” deme-
di. “Örgütün üst tabakas›n› koru-
mak 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. Fa-
kat hay›r, o direnmeseydi intihar et-
mifl olurdu. O K›z›ldere’de verdi¤i
her kararla, fiziki olarak ölürken,
önderli¤ini ölümsüzlefltirdi. “Yolu-
muz Çayanlar’›n Yoludur” slogan›,
“K›z›ldere Manifestosu Yolunda
‹leri” slogan›, onun ölümsüzlü¤ü-
nün tarih önündeki tescilidir. O öl-

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

DDaayy››;; KKeessiinnttiissiizzllii¤¤iinn
öönnddeerrllii¤¤iiddiirr

1972’nin, yani Mahirler’in K›-
z›ldere’de katledilmesinin ard›ndan,
gençlik içinde, köylüler ve iflçiler
içinde yayg›n bir Mahir, Parti-Cep-
he sempatisi oluflmufltu. Ama taban-
daki bu tablonun tersine, geçmifl ha-
reketten arta kalan kadrolar aras›n-
da, solun “eski”leri aras›nda tam bir

kaos, kafa kar›fl›kl›¤›, umutsuzluk,
inkarc›l›k e¤ilimi hakimdi.   

Yeni, devrimci bir hareket, bu ka-
r›fl›k ortamda, eskilerin kof otoritele-
rine 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 özel-
liklerine bak›ld›¤›nda, gerçekte Ma-
hir’in devrimin yolunu netlefltirip
yeni bir hareketi örgütledi¤i ortam-
la bbüüyyüükk bbeennzzeerrlliikklleerr oldu¤u gö-
rülür.   

Tam bir teorik kaos vard›r; dev-
rim iddias›n› kaybetmifl eskiler, or-
tal›kta “otorite” olarak dolaflmakta-
d›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 üstlen-
mek zorundayd›lar. Ve her
ikisi de bir yerde bu iki
görevi birden omuzlaya-
rak o tarihsel konumu ka-
zand›lar. 

Day› bu süreçte Parti-
Cephe’yi yeniden yarat-
ma iradesinin ad›d›r. Ger-
çekten de 1974’ü takip
eden süreçte bir çok fley
yaflanm›fl, ancak Day›,
“Partileflme süreci”nden
hiç flaflmam›fl, vazgeçme-
mifltir. 

Parti-Cephe sempati-
zanlar›n›n K›z›ldere yo-
lunda mücadeleye devam
etme özlemleri, Day›’da

somutlanm›flt›r.
Ne dedi¤i, neyi savundu¤u belir-

siz “eski kadrolar” içinde Day›
ad›m ad›m öne ç›km›fl, Parti-Cephe-
lilere güven vererek, bu prati¤in
içinde önderlik misyonunu üstlen-
mifltir. Day›, devrimci safl›¤›n, he-
saps›zl›¤›n, devrim hedefini asla
tart›flmaman›n temsilcisidir ve bu
yan›yla elbette pragmatizmle, istis-
marc›l›kla lekelenmifl önderlerin
karfl›s›nda, tamamen yeni bir önder-
lik tarz› ve anlay›fl›n› temsil etmek-
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teydi. Day›, böyle bir önderli¤in
temsilcisi olarak ölmeyendir.  

DDaayy››;; ddeevvrriimmiinn
iihhttiiyyaaççllaarr››nnaa cceevvaapp vveerreenn
iirraaddeenniinn,, ccüürreettiinn aadd››
oollaarraakk ööllüümmssüüzzddüürr

Mahir’in K›z›ldere’ye gitmeye
karar vermesiyle, Day›’n›n 1984
ölüm orucunda ölüme yatmaya ka-
rar vermesi, hem biçimsel olarak,
hem tarihsel olarak bbüüyyüükk bbiirr bbeenn--
zzeerrlliikk içerir. ‹kisi de ölmeye karar
vermifllerdir. ‹kisi de, çok belirleyi-
ci bir konumda olduklar› devrimci
hareketi, tarihe, yoldafllar›na, halk-
lar›na emanet etmekte bir an bile te-
reddüt etmemifllerdir. Halka, yol-
dafllar›na, örgütlerine duyduklar› ve
her vesileyle gösterdikleri bu büyük
güvenle ölmeyen önderlerdir.     

Sivil faflist hareketin ülke çap›n-
da örgütlenip faflist terörünü yayd›-
¤› koflullarda, Day›, faflist teröre
karfl› do¤ru bir mücadele anlay›fl›y-
la, do¤ru örgütlenmelerde sürecin
ihtiyaçlar›na cevap verebilendir. Si-
vil faflist terörün yerini devlet terörü
ald›¤›nda devlet terörüne karfl› mü-
cadeleyi bafllatabilme cüretinin sa-
hibidir... 12 Eylül cuntas› iflbafl›na
geldi¤inde, bir çok siyasi hareket ta-
raf›ndan aç›k veya utangaç ricat ka-
rarlar› al›n›rken, Day›, cuntaya kar-
fl› 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 gö-
revleri vard›, önce onlar yerine geti-
rilmeli, sonra di¤er güvenlik unsur-
lar› düflünülmeliydi. 

Sonuçta, Day›, flu veya bu dö-
nemde, mevcut koflullarda mücade-
leyi gelifltirecek olan politika ve ka-
rar neyse, iradesini o yönde ortaya
koyuyordu. Tarih tan›kt›r ki, ony›l-
lar 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 po-
litika ve eylem kararlar›n›n ustas›,
mimar› olmufltur. fiimdi, devrimci-
ler, her sald›r›da, Day›’n›n ne yapt›-
¤›na, ne dedi¤ine dönüp bakacaklar;
iflte bu ölümsüzlüktür. 

MMaahhiirr vvee DDaayy››;; ddeevvrriimm
yyoolluunnddaann ssaappmmaammaann››nn
öönnddeerrlleerriiddiirr

Faflizmin oldu¤u bir ülkede, si-
lahl› mücadeleyi örgütlüyorlard›.
Dolay›s›yla, örgütlerinin, kendileri-
nin faflizmin en üst boyutta fliddeti-
nin hedefi olaca¤› bafltan belliydi.
Yeryüzünün her köflesinde, silahl›
mücadele veren örgütlerin ve lider-
lerinin karfl›laflt›¤› gerçek buydu. 

Mücadelenin geliflmesine para-
lel olarak karfl›-devrim de sald›r-
ganl›¤›n› art›rd›. THKP-C de, Dev-
rimci Sol ve DHKP-C de büyük
operasyonlarla yüzyüze geldi. Ma-
hir’in ve Day›’n›n en yak›nlar›nda-
kiler 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›, müca-
deleye önderlik ettikleri, örgütleri-
nin önderi olduklar› dönemlerde,
ihanetlerle ve kuflatmalarla karfl›lafl-
t›lar. Bu koflullarda da ihanetle uz-
laflmay› asla düflünmediler. Ma-
hir’in iki Merkez Komite üyesi Mü-
nir Ramazan Aktolga ve Yusuf Kü-
peli ihaneti karfl›s›ndaki tavr›yla,
Day›’n›n 13 Eylül ihaneti karfl›s›n-
daki tavr›, özü itibar›yla ayn› uzlafl-
mazl›¤› 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 veril-
di¤i koflullarda, “durumu gözden ge-
çirme” ad›na, “gerçekçilik” ad›na,

mevcut çizgilerini inkar ve tasfiyeye
yönelmifllerdir. Onlar tarihin “ööllüümm--
llüü” önder ve liderleridir. Mahir’i ve
Day›’y› ölümsüz k›lan ise, iflte bu-
nun tam tersini yapabilmeleridir. 

fiimdi biraz geriye çekilip tarih
penceresinden bakal›m yaflananlara.
Mahir’le parlamenterizm, milli de-
mokratik devrim, cuntac›l›k tart›fl-
mas› yapanlara bakal›m; hepsi istis-
nas›z düzen içi kulvarlardad›rlar.
Biri dünya halklar›na yüzy›llar bo-
yu örnek olacak bir direnifl ve Tür-
kiye halklar›n› kurtulufla götürecek
bir devrimci strateji b›rak›rken geri-
ye, 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 yo-
rumcular›... Tasfiyeci hizip, sa¤ sap-
ma, THKP-C savunuculu¤u iddi-
as›ndan düzen solculu¤una uzanan
ibret verici bir tarih yazarken, di-
¤er yanda tarihsel öngörülerde bu-
lunup, tasfiyecili¤e, inkarc›l›¤a ta-
v›r alarak iflçilerin, köylülerin
Marksist-Leninist Partisini, Türki-
ye halklar›n›n anti-emperyalist,
anti-oligarflik kurtulufl cephesini
yeniden yaratan destans› bir tarih
yaz›lm›flt›r. 

MMaahhiirr vvee DDaayy›› her ad›m›, her
aflamas›, her öngörüsü do¤rulanan
bu tarihin yaz›c›lar› olarak ööllmmee--
yyeennddiirrlleerr.. TTüürrkkiiyyee ddeevvrriimmiinniinn
hheerr aaflflaammaaddaa yyeenniiddeenn kkaann››ttllaa--
nnaann mmiimmaarr›› vvee kk››llaavvuuzzuu oollaarraakk
ööllmmeeyyeennddiirrlleerr.. DDeevvrriimmcciillii¤¤iinn en
net tan›m›n› yapan ve onu kendi
pratiklerinde en net biçimiyle ha-
yata geçiren pp rroolleetteerr ddeevvrriimmcciilleerr
oollaarraakk ööllmmeeyyeennddiirrlleerr.. 

ÖÖllüümmssüüzzddüürrlleerr,, ççüünnkküü ööllmmee--
yyii bbiillmmiiflfllleerrddiirr.. ÖÖllüümmssüüzzddüürrlleerr,,
ççüünnkküü ddeevvrriimmccii yyaaflflaammllaarr››nn››nn
hheerr aann››,, ssaanniiyyeessii,, ddeevvrriimm iiççiinn
aaddaannmm››flfltt››rr.. ÖÖlleennlleerrii
ööllüümmssüüzz kk››llaann,, ddeevvrrii--
mmiinn kkeennddiissiiddiirr vvee ddeevv--
rriimm kkeennddiinnee ssuunnuullmmuuflfl
hhaayyaattllaarr››,, kkeennddii öönnüünnüü
aaççaann uussttaallaarr››,, ööllüümmssüüzz--
lleeflflttiirriirr.. 
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40 y›ll›k bir tarih, yar›m as›ra ya-
k›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 kesi-
tinde büyük bedeller var. Kahra-
manl›klar var. Kararl›l›k var, inanç
var, iddia var. 

558888 flehit verdik bu 40 y›l içinde.

Mahirler’den Niyaziler’e, Sabo-
lara’a, Sinanlar’a, Büyük Direniflin
kahraman fedailerine ve bize en zor-
lu dönemeçlerde yol gösteren Da-
y›’ya kadar 40 y›ll›k tarihimizde ön-
derlerimizi, önder kadrolar›m›z›, sa-
vaflç›lar›m›z› flehit verdik. Tam 558888
flehit...

“Ölmeyin” diyorlar bi-
ze... “Niye ölüyorsunuz?”

Kimileri “ölümü kutsad›-
¤›m›z›” söyledi. Ölümlerimi-
ze; ““iinnttiihhaarr”” diyenler oldu.
Kimileri yüksek perdeden
ak›l verdi: “Ölerek devrim
mi yapacaks›n›z?” “Ne
olursa olsun yaflamak la-
z›m!” “Devrimci olunca il-
la ölmek mi gerekir?” 

Peki nniye öölüyoruz?
Neden bbunca flflehit? 

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 ““nniiyyee
ööllüüyyoorrssuunnuuzz,, iillllaa ööllmmeekk mmii ggeerree--
kkiirr”” 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 Mahir-
ler’den söz ederdi? Üzerine a¤›tlar

yak›lan, fliirler yaz›lan,
türküler söylenen, halk›n
bilincine yer edinen Ma-
hirler’in, K›z›ldere’nin
bugün aç›s›ndan ne önemi
olabilirdi? 

O günlerde “yaflamak”

ad›na ihanet edenler, teslimiyeti se-
çenler de vard›. Bugün için onlar›n
ad› bile an›lmazken, an›lsa da ihanet-
le birlikte an›l›rken, yukar›daki soru-
nun tarihi cevab› bellidir. K›z›lde-
re’dekiler “ölmeyi” de¤il de “dön-
meyi” seçselerdi ne K›z›ldere’nin
ad› an›l›rd›, ne de Mahirler’in. 

“Ölmeyin” deniyor bize... “Niye
ölüyorsunuz?”

““NNiiyyee ööllüüyyoorrssuunnuuzz””un cevab›;
““nniiççiinn yyaaflfl››yyoorruuzz””un cevab›ndan
farkl› de¤ildir. Biz devrimciyiz. Bir
amac›m›z, bir idealimiz, kurmak iste-
di¤imiz bir düzen, bir dünya var. 

Bir avuç sömürücü halk›n eme¤i-
ni sömürüp kan›n› emerek zevk ve

sefa içinde yaflarken bir milyar›n üze-
rinde 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 demokra-
tik, en meflru taleplerimiz emperya-
list tekeller ad›na bask› ve terörle
bast›r›l›yor. Ülkemiz Amerika’n›n
Ortado¤u’da, Afganistan’da halkla-
ra karfl› uygulad›¤› terörün kararga-
h› olarak kullan›l›yor. 

Topraklar›m›z kar›fl kar›fl sat›l›-
yor. Halk›m›z›n eme¤i, tekellere, ifl-
birlikçilerine peflkefl çekiliyor. Her

türden yozlaflma teflvik ediliyor.
Ahlaks›zl›k, fuhufl, uyuflturucu, so-
kuluyor. Oyun ça¤›ndaki çocuklar›-
m›z köle gibi çal›flt›r›l›yor. Selde,
depremde, madenlerde, “ifl kazala-
r›nda”, “trafik kazalar›nda” her y›l
binlerce insan›m›z katlediliyor. 

Biz devrimciyiz. Böyle bir düze-
ni y›kmak için devrimcilik yap›yo-
ruz. ‹nsanlar›n açl›ktan ölmedi¤i,
ahlaks›zl›¤›n, uyuflturucunun, fuhu-
flun toplumu çürütmedi¤i, k›zlar›-
m›z›n, etlerini satmak zorunda kal-
mad›¤› bir düzeni kurmak için dev-
rimcilik yap›yoruz. 

‹flgal alt›ndaki vatan›m›z›n ba-
¤›ms›zl›¤› için devrimcilik yap›yo-
ruz. Karfl›m›zda halk›n eme¤ini,

al›nterini sömüren, halka
düflman milyonlarca insa-
n›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 ““NNiiyyee ööllüüyyoorrssuu--
nnuuzz”” demek, nniiyyee mmüüccaaddeellee
eeddiiyyoorrssuunnuuzz demekle öz-
defltir. ““ÖÖllmmeeyyiinn!!”” demek
“mmüüccaaddeellee eettmmeeyyiinn”” de-
mektir. 

Faflizm koflullar›nda devrimcilik
lafla yürütülmüyor. Büyük bedeller
gerektiriyor. Devrimcilik düflman›n
zorunu, bask›s›n›, terörünü görünce
“yan çizmek”, düflüncelerini, ideal-
lerini terk etmek, de¤ildir. Ülkemi-
zin 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 bbaa¤¤››mmss››zzll››¤¤››, halk›-
m›z›n kkuurrttuulluuflfluu için savafl›yoruz. 

K›z›ldere’de Mahirler teslim ol-
sayd›, dara¤ac›nda Denizler pifl-
manl›k getirselerdi, iflkencede Kay-
pakkaya iflkencecilere teslim olup
düflüncelerine ihanet etseydi, kufl-

Niye flehitler veriyoruz?

fiehitlerimizi
An›yoruz

Yürüyüfl

4 Nisan
2010

Say›: 22

17



kusuz o gün ölmeyeceklerdi.
Ama o zaman Türkiye’de bir
devrim mücadelesinden bahsedi-
lebilir miydi? 

Onlarca insan›m›z kuflat›l-
d›klar› üslerde çat›flarak flehit
düfltü. Kuflat›ld›klar› üslerde
düflman  kameralar›n önünde
““tteesslliimm oolluunn”” ça¤r›lar› yapt›.
Ama o kameralardan Türkiye
halklar›na teslim olan devrimci-
lerin görüntülerini izletemediler.
Biraz sonra mutlak bir ölüm on-
lar› beklerken ““aass››ll ssiizz tteesslliimm
oolluunn hhaallkk››nn aaddaalleettiinnee”” diyordu
onlar. 

YYaa ööllmmeesseeyyddiikk......
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 güven-
mifl. Halk›m›z umudunu bize ba¤la-
m›fl. O üs’te “yaflamay› düflünmek”,
sana umudunu ba¤layan halka iha-
nettir. Devrime ihanettir. 

Onlarca devrimci iflkencede kat-
ledildi, 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 ezi-
yet ettirme, yoksa iflkenceye de-
vam” diyor. “tutuklat›r›m”, “kaybe-
derim, katlederim, ...” diyor. Ceva-
b› 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; ““ÖÖll--
mmeekk”” ne, ““yyaaflflaammaakk”” ne? 

“Ölümü kutsamak”tan bafllay›p
“devrimci olunca illa ölmek mi la-
z›m”a kadar uzayan söylemlerin
sahipleri, ölüm ve yaflama bu ger-
çekliklerle birlikte bak›n. 

Dünya gerçe¤i iflgaller, ya¤ma,

taland›r. Ülkemiz gerçe¤i sömürü,
iflkenceler, katliamlar, kay›plard›r.
Egemen s›n›flar, her koflulda “Tes-
lim mi olacaks›n›z, ölecek misiniz?”
diye dayat›yor. 

Emperyalizme karfl› vatan›n ba-
¤›ms›zl›¤›n› m› savunuyorsun, sos-
yalizm mi diyorsun? Bu durumda
yap›lacak çok fazla seçenek yok.
Yaflamak m›, ölmek mi? Burada
sorun yaflamak ve ölmekten ne an-
lafl›ld›¤›d›r. 

Biz devrim için yafl›yoruz, Dev-
rim, 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 ya-
flamak; halk›n› savunmakt›r, vata-
n›n› savunmakt›r, devrimi, sosya-
lizmi savunmakt›r. 

fiehitlik, sadece bireysel anlam-
da bir kahramanl›k, fedakarl›k me-
selesi de de¤ildir. fifieehhiittlliikk,, ttoopplluumm--
ssaall bbiirr oollgguudduurr.. Ezilenlerin, halk›n
kurtulufl mücadelesinin bir parças›
olarak anlam› ve ifllevi vard›r flehit-
li¤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, reddedilemeye-
cek, kaç›lamayacak bir gerçe¤i daha
iyi kavrar›z; Faflizm koflullar›nda

devrim mücadelesi bedelsiz sür-
dürülemez. Bunun için “büyük
teorik tespitler” yapmaya gerek
yok. Ölümü ya da yaflam› biz ter-
cih etmiyoruz. Faflizm dayat›-
yor: ‹nançlar›n m›, ölüm mü? 

Devrimcinin bu noktada ter-
cih yapacak seçenekleri yoktur.
NNee iiççiinn devrimcilik yap›yorsa,
ne için yafl›yorsa, oonnuunn iiççiinn de

hiçbir tereddüde düflmeden ölümü
karfl›layacakt›r. Bunun d›fl›nda ter-
cihler devrimciler için tercih de¤il-
dir. ‹nsanl›¤›n tüm de¤erlerine iha-
nettir. Do¤ru tercihi yapmak için
namuslu, onurlu, halk›n›, vatan›n›
sevmek yeterlidir. 558888 flfleehhiiddiimmii--
zziinn her birinin flehitli¤i bu konuda-
ki tüm sorular›n cevab›d›r.

fiehitlik; ““ölüm” dde¤il,
“intihar” dde¤il,
ölümsüzleflmektir

“Devrim flehitleri ölümsüzdür
slogan› sadece bir slogandan ibaret
de¤ildir. Devrimciler inançlar›, hal-
k›, vatan›, davas› için flehitli¤i göze
al›rlar. fiehit olmak o davan›n en üst
boyutta sahiplenilmesidir. Halk sev-
gisinin, vatan sevgisinin doruk nok-
tas›d›r. Davan›n yaflat›lmas›d›r. U¤-
runa ölünen dava yaflat›ld›¤› sürece
flehitler mücadelede, halk›n gönlün-
de yaflat›lacakt›r. Burada “ölümü
kutsamak” de¤il, devrimi savun-
mak vard›r, halk›na, vatan›na sahip
ç›kmak vard›r. Burada ölüm yok-
tur, ölümsüzlük vard›r. 

fiehitlik ölerek ttüükkeennmmeekk de¤il,
ölerek yeniden üü rreettmmeekk,, yarat›lan
de¤erlerin büyüklü¤üyle ççoo¤¤aall--
mmaakktt››rr.. 

fiehitlik; devrimin, inançlar›n,
hakl› bir davan›n ölümüne sahiple-
nilmesidir. Devrim için savaflarak
ölmek yenilmek de¤ildir. Yenilgi
ancak teslimiyet kabul edildi¤inde
yenilgi olur. 

fiehitlerimiz halk›n en
yüce de¤erlerinin sahiple-
nilmesi, yaflat›lmas›d›r.
Tarihimizdir.  588 flehidi-
miz Geçmiflimiz, bugünü-
müz ve yar›n›m›zd›r. 

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.
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Onlar halk›n adaletiydiAAddaalleett!!  
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 sa-
y›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 özlemle-
rinden 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 kuru-
luflunu kutluyor ve devrim flehitlerini an›yoruz. 

Devrim mücadelesi ayn› zamanda sömürü düzenine
karfl› adalet mücadelesidir. Bu u¤urda yüzlerce flehit ver-
dik. Onlar ayn› zamanda halk›n adaleti için flehit düfl-
müfllerdir. 

fiehitlerimiz mücadeleleriyle, yaflamlar›yla halk›n
adaleti olmufllard›r. 

“Yaflas›n Halk›n Adaleti” slogan› halk›n en genifl ke-
simlerince sahiplenilmifltir. Bu sahiplenme s›radan bir
slogan›n benimsenmesi de¤ildir. Devrimci hareketin ey-
lemleri, adalet anlay›fl› halk›n içine oturan adalet özlemi-
ne tercüman olmufltur. Devrimci hareketin her cezalan-
d›rma eyleminde devrimcileri hiç tan›mayan insanlar bi-
le “oh” demifltir. “‹yi oldu” çekmifltir, “hak etti” demifl-
tir. Çünkü bu ülkede iflkenceciler, halka zulmedenler, sö-
mürücü kan emiciler düzenin yasalar›na göre bile iflle-
dikleri suçlardan H‹ÇB‹R ZAMAN cezaland›r›lmam›fl-
lard›r. Paras› olan›n yapt›¤› yan›na kâr kalm›flt›r. 

Oligarflinin devrimcilere yönelik tüm karalama pro-
pagandalar›na ra¤men halk devrimcilerin adaletine gü-
ven duymufltur.

Bir mahallede, bir fabrikada nerede olursa olsun hal-
k›m›z bir haks›zl›k durumunda devrimcilerin bu haks›z-
l›¤› giderece¤ine, adaletli bir çözüm getirece¤ine inan›r. 

Kuflkusuz halkta bu güveni, bu inanc› oluflturan flehit-
lerimizdir. 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.    

Halk Cepheliler Ankara’ya ar-
d›ndan da K›z›ldere’ye gitme haz›r-
l›klar› yaparken “Amerika Defol
Bu Vatan Bizim” kampanyas›n›n
çal›flmalar›n› yapmaya devam etti-
ler. 

Antakya’da Ulus Ala-
n›’nda 27 Mart günü
“Amerika Defol!” dedik-
leri için tutuklanan vatan-
severlerin serbest b›rak›l-
mas› için eylem yap›ld›.

Eylemde yap›lan aç›klamada
“Amerika Defol!” dedikleri
için ABD ve iflbirlikçileri ta-
raf›ndan suçlu ilan edildikleri

için vatanseverlerin tutukland›¤›
belirtildi. 

‹stanbul Ba¤c›lar Yeni Mahalle
sokaklar›nda ‹ncirlik Üssü Kapat›l-
s›n talebiyle yüzlerce kufllama ya-
p›ld›. 

24 Mart günü ‹zmir'de Halk
Cepheliler Kemeralt› giriflinde ‹n-
cirlik Üssü'nün kapat›lmas› için im-
za masas› açt›.

Halk Cepheliler yapt›klar› ko-

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›nla-
nan  aç›klamada; “‘Bu Ülkenin
Gerçek Vatanseverleri Bizleriz’. ‹fl-
te bu iddiayla bafllad›k kampanya-
m›za. Ülkenin dört bir yan›nda pan-
kartlar›m›z, afifllerimiz, imza masa-
lar›m›zla “Amerika  Defol Bu Va-
tan Bizim” dedik. Sesimize düflma-
na ayn› kini duyan yüz binlerin se-
si kar›flt›. Öyle ürküttü ki bu ses
Amerikal› emperyalistleri, endifle
dolu bir mesaj dahi yay›nlad›lar”
denildi.

“Bu Ülkenin Gerçek
Vatanseverleri Bizleriz”

fiehitlerimizi
An›yoruz
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Elin alt›nda tam 1230 gün. Yani
3 y›l, 4 ay, 2 hafta, 1 gün... 

Sene 22000033’tü. TAYAD’l› Aileler,
2000 Ekimi’nden beri süren tecrite
karfl› direniflin sesini duyurabilmek
için Ankara’da Abdi ‹pekçi Par-
k›’nda 10 günlü¤üne oturma eylemi
yapacaklard›. 

Park›n içindeki el heykelinin al-
t›na çad›rlar›n› kurup oturdular. Fa-
kat, zulüm sadece F Tiplerinde de-
¤ildi. TAYAD’l›lar›n oturma eyle-

minin bafllamas›n›n üzerinden da-
ha birkaç saat geçmemiflti ki, ifl-
kenceci polisler sald›rd›. Yerlerde
sürükleyerek TAYAD’l›lar› gözal-
t›na ald›lar. Çad›r ve battaniyeleri
de gasbettiler. Sand›lar ki, çad›rla-
r› 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 bir-
birini izledi. 

10 gün de¤il art›k haftalar, aylar,
mevsimler, birbirini izliyordu. An-
kara’n›n dondurucu ayaz›n› da ka-
vurucu s›ca¤›n› da onlar biliyordu

art›k. Elin alt›nda tam 1230 gün bo-
yunca, inanc›n, sabr›n, sahiplenme-
nin, kararl›l›¤›n destan›n› yazd›lar. 

Tarihe o destan› yazarken, aksat-
maks›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 ça-
l›flm›fllard›.

TAYAD’l› Aileler 20 Mart’ta yi-
ne El’in Alt›nda bir araya gelip dire-
nifllerini anlatan kitab› tan›tt›lar. 

El’in Alt›’ndaki direniflin bir çok
bölümünde orada olanlar yapt› kita-
b›n tan›t›m›n› da. Kitap için ilk sözü

“Kendini, sadece kendini düflüneceksin!” diyor bu
kokuflmufl düzeni savunanlar. Yani gönlünde; ailen, ar-
kadafllar›n, dostlar›n komflular›n, yüzlerini görmedi¤in
insanlar olmayacak!

Ailen olacak ama sadece “kendin” olacaks›n! Arkadafl-
lar›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 ko-
yabilir. Muhtaç birine, en yak›n› bile olsa, elini uzatma-
yabilir. Zira, kendi bencil yaflam› için herfleyi çi¤neye-
cek 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 ce-
vab› 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 ka-
dar akl›, vicdan›, ne kadar de¤eri vard›r?

Herbirimizin kendimize iliflkin olarak kimi düflünce-
lerimiz vard›r. Bunlar›n olmas› do¤ald›r. Do¤al olma-
yan, hheerrflfleeyyiinn mmeerrkkeezziinnee kkeennddii yyaaflflaamm››mm››zz›› koyma-

m›zd›r.

Sadece “kendini düflünmek”, ken-
dini yaflam›n merkezine koymak,
bbeennmmeerrkkeezzcciilliikkttiirr.. Herfleyi kendine
hak olarak görmek, fedakarl›k yap-

mamak, 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”. “Bafl-
kalar›n› ezerek yüksel” diyor düzen. Böyle olunca da ben-
cillik ve sadece kendini düflünmek yönetiyor o insan›. 

Düzen; çocuklar›m›z›, anne ve babalar›m›z›, kardefl-
lerimizi, arkadafllar›m›z›, insanl›¤›ndan ç›kar›yor, tan›n-
maz 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¤erle-
rine sar›laca¤›z. Annesini kap›n›n önüne koyan, uyuflu-
turucu kullanan komflusunun çocu¤unu gör-
mezden gelen insanlar›n durumuna düflmek
istemiyorsak, önce adaletli, vicdanl› olaca¤›z.

Sadece kendimiz için de¤il, hepimiz için
düflünece¤iz. Yaflam› paylaflmak, hepimiz için
yaflamak, bu bencilce düflünceleri engelleye-
cektir.

KKeennddiinnii ddüüflflüünnmmeekk 

Nas›l YAfiAMALI?Nas›l YAfiAMALI?

Tarihe yazd›klar› destan 
flimdi ellerinde bir kitapt›
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alan TAYAD'l›
Mehmet Güvel,
Park’ta Elin Al-
t›’na ilk oturan
ve gözalt›na al›-
nanlardand› .
Tutukland›, tah-
liye oldu yine
Elin Alt›’na
kofltu. fiimdi yi-
ne Elin Alt›’n-
dayd› ve direni-
fle nas›l baflla-
d›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 al-
t›ndaki direniflin bafl›ndan sonuna

kadar parktan ayr›lmayanlardan bi-
risi de TAYAD'l› Mehmet Y›l-
maz’d›. Y›lmaz; Direniflin tecrite
karfl› yap›ld›¤›n› söyleyerek tecrite
karfl› mücadelenin sürdü¤ünü belir-
ti. Parktaki direniflçilerden birisi
olan tutsak anas› Zeynep Yayla ise,
o¤lu Emrah Yayla’n›n park›n ilk di-
reniflçilerinden oldu¤unu, flfliimmddii iissee
ttuuttssaakk oldu¤unu belirtti. Park›n
emekçilerinden birisi olan TAYAD'l›
Semiha Eyilik de, yaflad›klar›ndan
baz› kesitler anlatt›.

““AAbbddii ‹‹ppeekkççii PPaarrkk›› DDiirreenniiflflii EElliinn
AAlltt››”” kitab›, o kesitlerden bir derleme
özelli¤i tafl›yor. Bir tarih anlat›yor.
Destanlar›n nas›l yaz›ld›¤›n›, devrim-
ci, demokratik mücadelenin hakk›n›
vermenin ne demek oldu¤unu da
anlat›yor “EElliinn AAlltt››”” kitab›... 

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 kü-
çük bedenleri ile sokaklar› iflkencecilere dar eden “ço-
cuklar” onlar. 

Niye ““ttaaflfl aattaann ççooccuukkllaarr””?? Niye ““YYuurrttsseevveerr ççooccuukk--
llaarr”” ddee¤¤iill mmeesseellaa?? Niye ““ddiirreenneenn ççooccuukkllaarr”” oollmmaass››nn
iissiimmlleerrii??

“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›r-
maya 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› kan-
d›ranlar var, onlar› kullan›yorlar!” demektir. Nitekim bur-
juvazi, çocuklar›n mücadeleye kat›l›m›n› “onlar yapt›klar›-

n› oyun san›yor” diye de çarp›tmaktad›r. Hay›r,
çocuklar yapt›klar›n›n oyun olmad›¤›n› biliyor. 

Bu düflünceler, tafl atman›n meflrulu¤unu
ortadan kald›ran, olanlar› belirsizlefltiren, di-
renmeyi, mücadele etmeyi meflru görmeyen
anlay›fllard›r. “Tafl atan çocuklar” diyenlerin
gündeminde halk›n direnme ve ayaklanma

hakk› yoktur, tafl atman›n meflrulu¤u
yoktur... Onlar, yafl› küçük diye mü-
cadele etmeyecekler mi? Çocuk yafl-
takilerin sokaklarda olmas›n›n, dire-

niflin içinde olmas›n›n neresi kötüdür?

Bundan korkacaksa zalimler korkmal›d›r. Ayd›nlar
veya kendine sol, ilerici diyenler de¤il. Kürt halk›na mil-
li zulüm politikas› uygulayan, halklar› katleden, çocukla-
r› 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”?

FFiilliissttiinn’’ddee onlar, ““iinnttiiffaaddaann››nn ççooccuukkllaarr››”” ya da
Arafat’›n deyimiyle ““ççooccuukk ggeenneerraalllleerr””ddiirr.. 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;
“öölleecceekk yyaaflflttaayydd››llaarr!” diyor oligarfli... Katletmeye, tu-
tuklamaya, iflkence yapmaya devam ediyor... Son 4 y›l-
da TMK’da yap›lan de¤ifliklik sonucu 2288 bbiinn ççooccuukk yar-
g›lanmaya baflland›. 2010 rakamlar›na göre, hapishane-
lerde 22 bbiinn 772211 ççooccuukk ttuuttuukklluu bulunuyor. 

Direnen çocuklar, yurtsever çocuklar üzerinden ac›n-
d›rarak “politika yapmak” çarp›k bir anlay›flt›r. Hele on-
lar›n yafl›n› sömürmek, tafl atmalar›n›n meflrulu¤unu tar-
t›flmak, düzeni teflhir etmemek, ilericilik, demokratl›k
de¤ildir. UUNNUUTTMMAAYYAALLIIMM KK‹‹;; iflgalciye ve Kürt hal-
k›na milli zulüm uygulayanlara tafl atmak meflrudur. Bu-
nu hiç kimsenin karartmaya hakk› yoktur...

Erzincan’da
Yürüyüfl Da¤›t›m›

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

fiehitlerimizi
An›yoruz

Yürüyüfl
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2010

Say›: 22

21

KKeelliimmeelleerriinn
SSaavvaaflfl››

Tafl atan çocuklar



Su ile hayat aras›n-
da kurulan iliflki, su-
yun insan yaflam›n›n
zorunlu ve ayr›lmaz
bir parças› oldu¤unu
anlat›r.

‹nsan›, hayat› var eden su, ne ya-
z›k ki, bugün milyonlarca insan›n
ööllüümm nneeddeennii haline getirilmifltir.
Milyonlarca insan, tüm dünyan›n
gözleri önünde, susuzlukla öldürü-
lüyor!

Suyu bilinçli olarak keserek, su
kaynaklar›n› kurutarak, kirleterek,
suyu paral› hale getirerek yapmak-
tad›rlar bunu emperyalistler.

ÇÇooccuukkllaarr›› ööllddüürreenn
““uuyyggaarrll››kk”” 

Dünyada her y›l befl yafl›n alt›n-
daki 11 mmiillyyoonn 880000 bbiinn ççooccuukk su-
suzluktan, içme suyu bulamad›¤›
için ölüyor.

Bizler, günlük yaflam›m›z› sür-
dürürken, ifle ya da okula giderken,
evimizde otururken, hergün “bbiizziimm
hhaabbeerriimmiizz”” olmadan, 5 bin çocuk
öldürülüyor. Hem de do¤an›n bir
parças› olan temiz suyu bulamama-
lar› nedeniyle.

Bizlere co¤rafya derslerinde
dünyan›n dörtte üçünün sudan olufl-
tu¤u ö¤retilir hep. Ama bu suyun
nas›l olup da milyonlarca insan›n
ölüm nedeni haline dönüfltü¤ü ö¤re-
tilmez.

EEttrraaff››mm››zz››nn ssuullaarr,, ddeenniizzlleerr,,
ookkyyaannuussllaarrllaa ççeevvrriillii oolldduu¤¤uu bbiirr
ddüünnyyaaddaa,, hheerr 11 ssaaaattttee,, 221100 ççooccuukk
ööllddüürrüüllmmeekktteeddiirr..

YYaannii ddaakkiikkaaddaa 44 ççooccuukk...... 

Emperyalistler, halklar› afla¤›lar-
ken, halklara “ça¤dafll›k” dersleri
verirken, “modern uygarl›ktan” söz
ederken, susuzluktan çocuklar› öl-
dürmek ne kadar uygar bir davra-
n›flt›r acaba?

“Uygarl›¤›n befli¤i” oldu¤u söy-
lenen emperyalist ülkeler, sudan pa-
ra kazanmak için milyonlarca insa-
n›n ölümünü göze alm›fl, k›llar› k›-
p›rdamadan, kanl› dolar ve eurolar›
karfl›l›¤›nda yoksul halklar›n can›na
k›ymaktad›rlar.

Y›llard›r, kapitalizmin parlak
vitrinleriyle halklar› aldatanlar›n
yaratt›¤› tablo ortadad›r.

Sosyalizmin oldu¤u hiçbir ül-
kede susuzluk nedeniyle tek bir
ölüm yaflanmam›flt›r. Sosyalist ül-
kelerde temiz su hakk›ndan yoksun
olmak diye bir kavram dahi yoktur,
olmam›flt›r. 

Kapitalizm, en geliflmifl teknolo-
jilerin ürünü ak›ll› bombalar›yla, si-
hirli elektronik oyuncaklar›yla, ha-
rika cep telefonlar›, plazma televiz-
yonlar› ile övünebilir. Ama susuz-
luk nedeniyle öldürdü¤ü çocuklar›,
yoksul halklar› gizleyemez.

Kapitalizm, yoksul ülke halkla-
r›n› aç ve susuz b›rakarak, onlar›
günde 1 dolar›n alt›nda bir “gelirle”
yaflamak zorunda b›rakarak, uygar-
l›k dersi veremez kimseye.

ÇÇüünnkküü kkaappiittaalliizzmm kkaattiillddiirr!!...
Çünkü kapitalizm öldürmektedir.

‹‹ççmmee ssuuyyuunnaa aatt››kk ssuullaarr››nn kkaa--
rr››flflmmaass››yyllaa yy››llddaa 55 mmiillyyoonn kkiiflflii ssaall--
gg››nn hhaassttaall››kkllaarrddaann ööllmmeekktteeddiirr..

Dünya genelinde bbiirr mmiillyyaarr yyüüzz
mmiillyyoonn kiflinin temiz içme suyu
kullanma hakk› elinden al›nm›flt›r.
Yine 22 mmiillyyaarr 660000 mmiillyyoonn kkiiflflii ise
kanalizasyondan yoksundur. 22..44
mmiillyyaarr insan banyo ve tuvaletten
mahrum yaflamaktad›r. 

Evi, banyosu, tuvaleti, elektri¤i,

ekme¤i, içecek suyu olmayan ve se-
fil bir yaflam dayat›lan milyarlarca
insan, vahfli kapitalizmin yaratt›¤›
bir gerçekliktir.

Birleflmifl Milletler’in “Hükü-
metleraras› ‹klim De¤iflikli¤i Pane-
li” adl› organizasyonunun 2008’de
yay›nlad›¤› “‹klim De¤iflikli¤i ve
Su” raporuna göre: dünyada
2050’de 22 mmiillyyaarr,, 2080’de de 33
mmiillyyaarr iinnssaann ssuuddaann mmaahhrruumm kkaa--
llaaccaakk!!.... 2-3 milyar insan›n yoksul-
lar olaca¤› aç›kt›r. En do¤al hakk›n-
dan, sudan yoksun b›rak›lan 33 mmiill--
yyaarr insan. Dünya nüfusunun yar›s›
en do¤al ve en temel hakk›ndan
mahrum edilmektedir.

Kapitalizm iflte böyle adaletsiz
bir dünyay› dayat›yor insanl›¤a. 

SSuu kkaayynnaakkllaarr››nn›› kkuurruuttaann
eemmppeerryyaalliisstt tteekkeelllleerrddiirr

Birleflmifl Milletler Genel Kuru-
lu, 11997777 y›l›nda suyun bir ““iinnssaann
hhaakkkk››”” oldu¤una dair karar alm›flt›.
Uzun y›llar bu karar geçerlili¤ini
korudu.

Bu karar al›n›rken, dünyada em-
peryalist sistemin karfl›s›nda sosya-
list sistem vard›. Sosyalizm, kapita-
lizmin adeta kâbusu olmufltu. O ne-
denle sömürü ve ya¤mada bugünkü
ölçülerde, pervas›z ve sald›rgan de-
¤illerdi. O günkü dünya dengeleri
içinde BM’den halklar›n,
ezilenlerin lehine kararlar
ç›kabiliyordu. 

Bu karardan 15 y›l
sonra ayn› BM, su ile ilgi-
li yeni bir karar ald›.
1992’de al›nan bu karar-

u Dünyada her y›l 1 milyon 800 bin çocuk içme suyu bulamad›¤› için ölüyor,
ÖLDÜRÜLÜYOR. 

u Dünyada her ay 150 bin çocuk susuzluktan ölüyor, ÖLDÜRÜLÜYOR. 

u Her ay, bir Artvin ya da 2 Bayburt büyüklü¤ünüdeki, bir nüfus yok ediliyor.

u HERGÜN, 5 B‹N ÇOCUK SUSUZLUKTAN ÖLÜYOR, ÖLDÜRÜLÜYOR... 

KKaappiittaalliizzmm kkaattiillddiirr!! 
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da, ““ssuuyyuunn aall››nn››pp ssaatt››llaabbiilleenn bbiirr
mmeettaa”” oldu¤una hükmedilmifl ve
böylelikle su, emperyalist tekellerin
ya¤mas›na sunulmufltu. 

Bu karar›n al›nd›¤› koflullarda,
sosyalist iktidarlar pefl pefle emper-
yalist sald›rganlar taraf›ndan y›k›l-
m›fl, dünya emperyalist tekeller ta-
raf›ndan kuflat›lm›flt›.

Suyun emperyalist tekeller tara-
f›ndan ya¤malanmas›n› düzenlemek
üzere de 1996’da Dünya Su Konse-
yi oluflturuldu. Dünyadaki su kay-
naklar› art›k emperyalist tekeller ta-
raf›ndan kolayca al›n›p-sat›labilir,
istedikleri gibi kullan›labilirdi.

Dünyadaki suyun sadece %% 33’’üü
tatl› sudur. Ve bu tatl› su miktar›n›n
da sadece % 1’i kullan›labilir du-
rumdad›r. Geçti¤imiz yüzy›lda dün-
ya nüfusu 4 kat artarken, su ihtiyac›
9 kat›na ç›km›flt›r.

Milyonlarca insan›n su ihtiyac›
karfl›lanmazken, emperyalist tekel-
ler için su kaynaklar› seferber edil-
mifltir. Kapitalist sanayi, geçti¤imiz
yüzy›l›n bafl›nda kulland›¤› su mik-
tar›n›n TTAAMM 4400 KKAATT FFAAZZLLAASSIINNII
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 te-
sisleri kurmamas› ve su kaynaklar›-
n› kirletmesi ile ortaya SSUU SSOORRUU--
NNUU ç›kar›lm›flt›r.

“Dünya Ticaret Örgütü, daha
1995’te ‘... tüm kkaammuu ssaa¤¤ll››¤¤›› vvee
ççeevvrree yyaassaallaarr››nn›› ttiiccaarreettiinn öönnüünnddeekkii
eennggeelllleerr oollaarraakk gördü¤ünü’ aç›kça
ilan etmiflti.” (Halk Gerçe¤i, 15
Mart 2009, say›:1) 

Yani tekeller; “ben kullan›r, kir-
letir, tahrip ederim” diyor, hiçbir
tedbir, yasa tan›mayaca¤›n› ilan edi-
yordu.

Emperyalist tekellerin flantaj ve
tehditle kabul ettirdi¤i
Çok Tarafl› Yat›r›m An-
laflmas›’n›n (MA‹), yeni
sömürge ülkelere dayatt›-
¤› maddelerden biri de
fluydu; ““DDoo¤¤aall kkaayynnaakkllaa--
rr››nn ttüükkeettiimmiinnddee ttoopplluumm--

ssaall çç››kkaarrllaarr››nn ggöözzeettiillmmeessii flflaarrtt›› kkaall--
dd››rr››llaaccaakk..”” 

Milyarlarca insan›n ihtiyaçlar›-
n›n, sa¤l›¤›n›n hiçe say›ld›¤› bun-
dan daha aç›k ifade edilemez zaten. 

KKAAPP‹‹TTAALL‹‹ZZMM AAÇÇIIKKÇÇAA KKAA--
TT‹‹LL OOLLDDUU⁄⁄UUNNUU ‹‹LLAANN EEDD‹‹--
YYOORR...... 

EEMMPPEERRYYAALL‹‹SSTT TTEEKKEELLLLEERR
AAÇÇIIKKÇÇAA,, SSAAKKLLAAMMAADDAANN;; ‘‘çç››--
kkaarrllaarr››mm››zz iiççiinn ööllddüürrmmeeyyee,, ssuu
kkaayynnaakkllaarr››nn›› kkiirrlleettmmeeyyee,, ttaahhrriipp
eettmmeeyyee ddeevvaamm eeddeeccee¤¤iizz’’ diyor.

SSuu ssoorruunnuunnuu yyaarraattaann
vvaahhflflii kkaappiittaalliizzmmddiirr

Bugün dünyada kullan›lan su-
yun %%8855’’ii,, emperyalist ülkelerdeki
nüfusun %%1122’’si taraf›ndan kullan›l-
maktad›r. Yoksul ülke halklar› su-

suzluktan k›r›l›rken, emperyalist ül-
keler suyun neredeyse tamam›na
yak›n bir bölümünü kullanmakta-
d›rlar.

“Günlük ortalama su kullan›m›
ABD’de 557755 lliittrree,, Avrupa’da 220000--
330000 lliittrree olmas›na ra¤men yeni-sö-
mürge ülkelerde yaflayan halklar›n
beflte biri insan hakk› olarak kabul
edilen en az günde 2200 lliittrree suyu da-
hi 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 ede-
meyece¤ine göre, farkl›l›¤›n nedeni
baflkad›r. 

Sa¤l›k koflullar›n›n asgari düzey-
de sa¤lanabilmesi için bir kiflinin
günde en az 50 litre suya ihtiyac› ol-
du¤unu söylüyor bilim... 

Örne¤in, 150 milyon nüfuslu ge-
ri b›rakt›r›lm›fl Bangladefl’te, suyun
kirli ve zehirlenmifl olmas›n›n sonu-
cunda binlerce çocuk ölmekteydi.
1970’lerde her y›l sadece ishalden
250 bin çocuk öldü¤ü geçiyordu ka-
y›tlara. 

Katledenler sonra “çözüm” bul-
mak için, “temiz” oldu¤u
düflünülen kaynaklardan
kuyu suyunu borularla di¤er
bölgelere tafl›d›lar. Bangla-
defl halk›, y›llarca BM ve
Dünya Bankas› taraf›ndan
aç›lan bu kuyulardan su içti. 

Ancak 1990’da, milyon-
larca kuyuda arsenik oldu¤u
ve y›llard›r halk›n zehirlen-
di¤i ortaya ç›kt›. 20 milyon
kifli bu zehirden etkilenmifl-
ti ve her y›l ortalama 13 bin
kifli, bu zehirin yol açt›¤›

kanser sonucunda ölmüfltü. 

Emperyalistler, milyonlarca ku-
yu açarken, açt›klar› kuyulardaki
suyu tahlil etme gere¤i bile duyma-
m›fllard›. O suyu kullanacak olanla-
r›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 özel-
lefltirilmesi, ülkemiz örne¤inde de
yafland›¤› gibi yayg›nlaflmaktad›r.
Dünya Bankas›, IMF gibi emperya-
list kurumlar, yeni sömürge ülkelere
kredi verirken ssuuyyuunn öözzeelllleeflflttiirriill--
mmeessiinnii de flart koflmaktad›rlar.

Bu da demektir ki, daha çok ço-
cu¤umuz ölecek, susuzluktan ya da
kirli sudan...

““DDoo¤¤aall kkaayynnaakkllaarr››nn ttüükkeettii--
mmiinnddee ttoopplluummssaall çç››kkaarrllaarr››nn ggöö--
zzeettiillmmeessii flflaarrtt›› kkaalldd››rr››llaaccaakk..”” 

‹mza: MA‹’yi imzalayan tüm
emperyalist ve yeni-sömürge

ülkeler 
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Yaflad›¤›m›z tüm
sorunlar›n kayna¤›
kapitalizmdir. Su
sorunu deniliyor,
küresel ›s›nma deni-
yor, sa¤l›k sorunlar›
deniyor, bulafl›c›
hastal›klar, trafik so-
runu, çevre kirlili¤i,
açl›k, yoksulluk, ifl-
sizlik ve daha akl›-
n›za gelen ne varsa
hepsinin sorumlusu kapitalizmdir. 

‹çme sular›n› kirletiyor, yeralt›
kaynaklar›n› kurutuyor, ›rmaklar›,
denizleri, okyanuslar› kirletiyor,
ekosistemi bozuyor, “Küresel ›s›n-
maya” neden oluyor, salg›n hasta-
l›klara, yeni yeni mikroplar›n ortaya
ç›kmas›na neden oluyor. Sonra da
yaratt›¤› bu sorunlara tekrar çözüm
üretmeye çal›fl›yor. Zirveler, form-
lar düzenliyor. Araflt›rmalar yapt›r›-
yor, raporlar haz›rlat›yor. 

Sorunu yaratanlar sorunu çöze-
mez. Çünkü, emperyalist tekeller
bir taraftan zirveler, formlar yapar-
ken di¤er taraftan sular› ve bütün
olarak dünyay› kirletmeye devam
ediyor. En büyük tekeller kirlenme-
nin önlenmesi için al›nan kararlara,
yap›lan anlaflmalara, dahi uymuyor. 

Kapitalistler suyu iki türlü yok
ediyor. BBiirriinncciissii,, tekeller k›sa vade-
deki karlar›n› düflünerek uygulad›k-
lar› su politikalar›yla do¤al dengeyi
bozuyor ve su kaynaklar›n› kurutu-
yor. 

‹‹kkiinncciissii,, var olan sular› da sana-
yi at›klar›yla, tar›mda ve tar›m d›fl›
kullan›lan kimyasal maddelerle ze-
hirleyip kullan›lamaz hale getiriyor.
Aç›klanan raporlarda belirtildi¤ine
göre fabrikalar, at›klar›n›n yüzde
doksan›n› hiçbir iflleme tabi tutul-
madan direk derelere, nehirlere ve
denize b›rak›yor. 

Kapitalizm, iinsanl›¤a
verdi¤i zzarar› dda kkâra
dönüfltürüyor

Sular› kirlenmesi “suyun bilinç-
siz ve yanl›fl kullan›m›” sonucu de-
¤ildir. Bu, emperyalist üretimin, ka-
pitalistin dizginsiz kâr h›rs›n›n so-
nucu olan “bilinçli” bir kirletmedir. 

Tekeller için o anki kârlar›
önemlidir. Yaratt›klar› bu sorunu da
yeni bir kâr kayna¤›na dönüfltürmüfl
durumdad›rlar. ‹çilebilecek sular›n
kirlenmesi ve suyun azalmas› sonu-
cunda içilebilir su, ticari bir meta
haline dönüfltürülmüfl ve büyük bir
pazar oluflmufltur. Su kaynaklar›n›
h›zla ele geçiren tekeller, bugün
tüm dünyaya içme suyu sat›yorlar.
Su k›tl›¤› büyüdükçe, suyu daha da
pahal› sat›yorlar. 

Bu, sadece su sorununda de¤il
birçok konuda geçerlidir. 

Mesela kapitalizm yüz milyonla-
r› bulan bir iflsizler ordusu yarat›yor.
Sonra iflsizlik dünyan›n en önemli
sorunlar›ndan biri diye formlar dü-
zenliyor. Sözde “çözüm” üretmeye
çal›fl›yor. Ama esas olarak tekeller
iiflflssiizzllii¤¤ii uuccuuzz iiflfl ggüüccüü olarak kulla-
n›yor. 

Kapitalizm, sürekli tüketimi kö-
rüklüyor. ‹nsanlar› sa¤l›ks›z yiye-
ceklerle “obez” yap›yor, sonra
obezli¤e çözüm ar›yor. Zay›flamay›

da bir kazanç konusuna dönüfltürü-
yor. Tekellere bunun için milyarlar-
ca dolar› bulan yeni bir pazar aç›l›-
yor. Yani, insanlar fliflmanlarken de
zay›flarken de kazanan tekeller olu-
yor. Aynen su kirlenirken de içilebi-
lir su sat›l›rken de kazanan›n hep te-
keller olmas› gibi.. 

Baflka bir örnek: Önce yiyecek
ve giyeceklerde her türlü zararl›
kimyasal maddeleri kullan›p insan-
lar› kanser yap›yor. Sonra güya çö-
züm ar›yor. Kanser tedavisi büyük
bir sömürü alan›na dönüflüyor. Te-
keller, insanlar› kanser yaparken de
kazan›yor, kanseri tedavi ederken
de... ‹nsanlar kanser olduktan sonra
çözümü yok; ama insanlar›n kanser
olmas›n› engellemek mümkün; fa-
kat bu da kapitalist üretime uygun
de¤il... Suyu kuruttuktan, kirlettik-
ten sonra biliniyor ki, bunun da ggee--
rriiyyee ddöönnüüflflüü imkans›z gibidir.  

Kapitalizm iflte bu; dizginsiz kâr
h›rs›, kanser gibi, kirli su gibi, yüz-
lerce çözümsüz, geriye dönüflsüz
sorun yarat›yor. 

Kapitalizmin sa¤l›k politikas›
kâr üzerine kurulmufltur.
Teflhisten tedavisine kadar
en pahal›, en kârl› sektör-
lerden birisidir. 

Kapitalizmin sa¤l›k
politikas›na göre hasta sa-
dece paras› al›nacak

Î KKaappiittaalliizzmm,, kkâârr hh››rrss››yyllaa ssoorruunnllaarr yyaarraatt››rr...... SSoonnrraa,, ssaannkkii
yyaarraattaann kkeennddiissii ddee¤¤iillmmiiflfl ggiibbii,, ssoorruunnllaarr›› ççöözzmmeekk iiççiinn
oorrttaayyaa çç››kkaarr...... SSoorruunnllaarr››nn ççöözzüümmüünnüü ddee kkâârr aarraacc››nnaa
ddöönnüüflflttüürrüürr.... 

SSoossyyaalliizzmm,, ssoorruunnuunn oorrttaayyaa çç››kkmmaass››nn›› öönnlleerr!!

Î KKaappiittaalliizzmm,, öönnccee ssuuyyuu kkiirrlleettiirr...... SSoonnrraa,, ssuu ssoorruunnuu iiççiinn
zziirrvvee ddüüzzeennlleerr...... BBuu aarraaddaa ssuuddaann kkâârr eettmmeeyyii iihhmmaall eettmmeezz

SSoossyyaalliizzmm,, ssuuyyuunn kkiirrlleennmmeessiinnii vvee ssuu kkaayynnaakkllaarr››nn››nn ttaahhrriipp
eeddiillmmeessiinnii öönnlleerr!!

Î KKaappiittaalliizzmm,, öönnccee kkaannsseerr eeddeerr...... SSoonnrraa,, kkaannsseerree ççöözzüümm
aarr››yyoorr ggiibbii yyaappaarr...... KKaannsseerrddeenn bbüüyyüükk kkâârrllaarr ssaa¤¤llaarr.... 

SSoossyyaalliizzmm,, kkaannsseerree yyooll aaççaann nneeddeennlleerrii oorrttaaddaann kkaalldd››rr››rr!!

KAP‹TAL‹ZMLE SOSYAL‹ZM‹N FARKI
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“mmüüflfltteerrii”dir. Bunun içindir ki ka-
pitalizmin sa¤l›k politikalar› insan-
lar›n hhaassttaa oollmmaallaarr››nn›› öönnlleemmeeyyee
yönelik de¤ildir. KKoorruuyyuuccuu ssaa¤¤ll››kk,,
kapitalizmin mant›¤›na terstir. Tam
tersine insanlar›n hasta olmalar›
adeta onlar›n ifline gelmektedir. 

Kapitalist sa¤l›k sistemi, Hasta-
l›¤› önlemeye de¤il, tteeddaavviiyyee göre
flekillenmifltir. 

Çözüm ssosyalizmde
Su sorununda olsun, sa¤l›k soru-

nunda olsun, açl›kta, yoksullukta,
iflsizlikte olsun... insanl›¤›n yaflad›-
¤› tüm sorunlar›n çözümü sosya-
lizmdedir. Çünkü sorunlar› yaratan
kapitalizmdir. BBiirriinncciissii,, sosyalizm
sorunlar›n kayna¤› olan kkaappiittaalliisstt
ssiisstteemmii oorrttaaddaann kkaalldd››rrdd››¤¤›› iiççiinn,,
çözümdür. 

‹‹kkiinncciissii,, sosyalizm sorun olabi-
lecek fleylere ssoorruunn çç››kkmmaaddaann öönn--
lleeyyiiccii tteeddbbiirrlleerr aalldd››¤¤›› iiççiinn,, insanl›-
¤›n yaflad›¤› tüm sorunlar›n çözü-
müdür. Bu say›s›z örneklerle kan›t-
lanm›flt›r. Çünkü sosyalizm kapita-
lizm gibi bu sorunlar› kâr elde et-
mek için bir araç görmemektedir. 

Sosyalist sa¤l›k politikas›n›n en
üstün yan› ““kkoorruuyyuuccuu öönnlleemmlleerr””de
ortaya ç›kar. 

Mesela, sosyalizm, sa¤l›k politi-
kas›n› hastal›klar›n tedavisi üzerine
de¤il, hhaassttaall››kkllaarr››nn oorrttaayyaa çç››kkmmaass››--
nn›› eennggeelllleemmee üüzzeerriinnee 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›kla-
r›yla birlikte yaflatm›yor. Sa¤l›kl› ya-
flamak her insan›n en temel haklar›n-
dan birisidir. Bunun için sosyalizm-
de sa¤l›k giderleri ücretsizdir. 

Koruyucu sa¤l›k önlemleri be-
beklikten bafllar. Bebek daha anne

karn›nda iken düzenli kon-
trolleri yap›l›r, do¤umdan
ömrünün sonuna kadar da
koruyucu hizmetleri alma-
ya devam eder. ‹nsanlar›n
sa¤l›kl› yaflamas› devletin
güvencesi alt›ndad›r. 

Emperyalist ppolitikalar
insanlar›n öömrünü
tüketiyor sosyalizm iise,
ömürlerine öömür 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 düfl-
müfltür. Dünya ortalamas› 66 yafl.
Küba da ise dünya ortalamas›ndan
11 yafl daha fazla. Küba’l› doktor
Eugenio Selman, Küba’da uzun ya-
flaman›n nedeninin hhüükküümmeettiinn hhaall--
kkaa ssuunndduu¤¤uu iimmkkaannllaarr oldu¤unu
söylüyor ve ekliyor; ““BBiizziimm ddeevvlleettii--
mmiizziinn,, aannaa hheeddeeffii nneeddiirr?? YYaallnn››zzccaa
mmuuttlluulluukk.. PPeekkii ddüünnyyaaddaakkii ddii¤¤eerr üüll--
kkeelleerriinn aannaa hheeddeeffii nneeddiirr?? KKaazzaannçç..””

Evet, meselenin özü, özeti bu-
dur. 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 çözeme-
di¤i açl›k, iflsizlik, sa¤l›k, bar›nma,
e¤itim gibi insanlar›n en temel so-
runlar› sosyalist sistemde çok k›sa
sürelerde çözülebilmifltir.

Örne¤in emperyalizmin dünya-
s›nda 6 milyar insan›n 11 mmiillyyaarr››
ookkuummaa--yyaazzmmaa bilmiyor. 1 milyar
insan›n e¤itim hakk› gasp edilmifltir.
110000 mmiillyyoonn eevvssiizz var emperyaliz-
min dünyas›nda. Yüzlerce milyon
yoksul ise, ev denemeyecek gece-
kondulara mahkum edilmifltir. Her
y›l kötü beslenme ve önlenebilir
hastal›klar nedeniyle 5 yafl›na gel-
meden ölen 1111 mmiillyyoonn ççooccuukk var. 

Sosyalist ülkelerde, kapitalist ül-
kelerin “gelir” kayna¤› olarak gör-
dü¤ü sa¤l›k, e¤itim, kültür hizmet-
lerinden ülkede yaflayan herkes üücc--
rreettssiizz yyaarraarrllaanndd››rr››llmm››flfltt››rr.. 

Amerika, Avrupa dahil, emper-
yalist ve yeni-sömürgelerde yüzbin-
lerce insan evsizdir, sokakta yafla-
maktad›r. Küba’da sokakta yaflayan
kimse yoktur. Küba’da her ailenin
g›da ve sa¤l›kl› beslenme hakk›
aannaayyaassaall ggüüvveennccee alt›ndad›r. 

ABD'de binde 12, Türkiye'de

binde 80 olan çocuk ölüm oranlar›
Küba’da binde 6'ya kadar düflürül-
müfltür. Emperyalist ülkelerin en
büyük sorunlardan biri olarak gör-
dü¤ü iflsizlik, Küba'da sorun olmak-
tan ç›kar›lm›flt›r. 

Sosyalizmde iinsana aait
hiçbir sorun ççözümsüz
de¤ildir

Depremler, sel bask›nlar›, kas›r-
galar ve benzeri do¤al olaylar kapi-
talist sistemde insanl›k için binlerin
onbinlerin hatta yüzbinlerin öldü-
rüldü¤ü katliamlara dönüflür. Kapi-
talistler bunlar› “önlenmesi müm-
kün olmayan” do¤al felaketler ola-
rak göstermeye çal›fl›r. Oysa geliflen
bilim ve teknolojiyle bugün aç›s›n-
dan do¤al olaylar›n insanlara zarar
vermesi engellenemez de¤ildir. An-
cak 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, sos-
yalizmle kapitalizmin fark›n› yans›-
t›yordu. Kas›rgan›n gelece¤i günler
öncesinden belliydi. Küba’da kas›r-
gan›n vuraca¤› flehirdeki 11,,55 mmiill--
yyoonn iinnssaann,, 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›. Ka-
s›rga vurdu¤unda dünyan›n en ge-
liflmifl teknolojisine ve en büyük
ekonomisine sahip olan ABD çare-
sizdi. Sadece zenginler ve kendi
olanaklar›yla eyaletten uzaklaflabi-
lenler kurtuldu. Binlerce yoksul
halk ölüme terk edildi ve öldü. 

Amerika’daki binlerce insan ön-
lenemez bir felaketten dolay› ölme-
mifltir. Emperyalist sistem taraf›n-
dan 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.

fiehitlerimizi
An›yoruz

Yürüyüfl

4 Nisan
2010

Say›: 22

25



AKP'nin anayasa de¤iflikli¤i tek-
lifi 30 Mart’ta TBMM Baflkanl›-
¤›'na sunuldu. Anayasa de¤ifliklik
paketi 26 as›l 3 geçici madde olmak
üzere toplam 29 maddeden oluflu-
yordu. Çeflitli kesimlerin paketi
elefltirmesi üzerine AKP, pakete ek
maddeler koydu. Buna göre Anaya-
san›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¤la-
yamazsa rreeffeerraanndduummaa 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 kesim-
lerin a¤z›na bir parmak bal çalar-
ken, kendisinin ve tekellerin ihtiya-
c› olan de¤ifliklikleri onaylatmak is-
temektedir. 

AKP’nin demokrasiyle hiçbir
zaman ilgisi olmad›. O nedenle her-
hangi bir konuda AKP’den “demok-
ratik” bir tutum beklemek, mümkün
de¤ildir ve bekleyenler, e¤er AKP
iflbirlikçisi de¤illerse, ancak siyasi
körlerdir. 

AKP’nin aanayasa
de¤iflikli¤i hhalk›n ttalebi
de¤ildir

AKP, “12 Eylül Anayasas›’n› de-
¤ifltiriyorum” diyerek tam bir faflist
propagandayla yeni bir demokrasi-
cilik oyunu oynuyor. Bu anayasa
de¤iflikli¤i halk›n talebi de¤ildir.
Halk, anayasa de¤ifliklik paketinin
içinde neyin olup olmad›¤›n› da bil-
miyor. Ama AKP’liler tam bir faflist
propagandayla oligarfli içi çat›flma-
da muhalefeti etkisizlefltirmek için
“Benim milletim 12 Eylül Anayasa-

s›’n› de¤ifltirmek istiyor. Bütün mil-
let bunda mutab›k, ama bunlar en-
gel olmak istiyor” diyor. AKP, hal-
k›n hangi sorununu çözmek istedi
de Anayasa önünde engel oldu? Bu-
güne kadar Anayasada birçok de¤i-
fliklik yap›ld›, bu de¤iflikliklerin
hiçbirisi halk›n talepleri do¤rultu-
sunda olmad›. Halk›n sorunlar›n›
çözmek için yap›lmad›. TCK’da ya-
p›lan de¤ifliklikler, ‹fl Kanunlar›nda
yap›lan de¤ifliklikler, özellefltirme
için ç›kart›lan yasalar, sa¤l›k politi-
kalar›... bunlar›n hangisi halk›n so-
runlar›n› çözdü? Yap›lan her de¤i-
fliklikle halk›n kazan›lm›fl haklar›n-
dan bir parça daha yok edildi. 

Anayasa dde¤iflikli¤i
AKP’nin iihtiyac›d›r

AKP, oligarfli içi çat›flmada ikti-
dar›n› güçlendirmek istiyor. Anaya-
sada yap›lacak de¤iflikliklerle oli-
garflik devlet içi dengelerde gücü
elinde toplamak istiyor. Yarg› or-
ganlar›n›, orduyu kendi iradesi alt›-
na almak istiyor. Anayasa de¤iflikli-
¤i çerçevesinde yaflanan oligarfli içi
kavgalar esas›nda bunun kavgas›d›r. 

Anayasa dde¤iflikli¤i
emperyalistlerin vve
iflbirlikçi ttekellerin
ihtiyac›d›r

AKP iktidar› emperyalistlere ve
iflbirlikçi tekellere; “sizin ihtiyaçla-
r›n›z› en iyi ben karfl›lar›m” diyor.
AKP’nin sekizinci y›l›na giren ikti-
dar›nda böyle de olmufltur. AKP,
emperyalistlerin, iflbirlikçi tekelle-
rin bir dedi¤ini ikiletmemifltir.
Cumhurbaflkan›’ndan, Baflbakan›’-
na, D›fliflleri Bakanlar›ndan Ekono-
mi Bakanlar›na kadar tekellerin hiz-
metçisi gibi çal›fl›yor. Asya’dan Av-
rupa’ya, Afrika’dan Latin Ameri-
ka’ya kadar yap›lan gezilerin büyük

ço¤unlu¤u tekellere ifl ba¤lant›s›
yapmak ve ülkemizdeki mallar›n
pazarlanmas› üzerine gerçekleflti-
riliyor. 

Mevcut yarg› sistemi, bir çok
konuda emperyalist tekellerin ve
iflbirlikçilerinin önünde engel olu-

yor. Tekellerin kimi yat›r›mlar›, al-
d›klar› ihaleler, Dan›fltay, Yarg›tay
engellerine tak›labiliyor. AKP, em-
peryalistlere 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, dü-
zen içi güç dengelerinin de¤iflmesi-
ni istemeyen iflbirlikçi tekellerin ba-
z› kesimleri ise AKP’nin kimi dü-
zenlemelerine karfl› ç›k›yor. Ancak
tekeller özünde “güçlü” bir tek par-
ti 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 konu-
sundaki bugünkü karfl› ç›k›fllar› da
kendi taleplerini daha çok dayatmak
ve statükolar›n› korumak içindir. 

AKP, kendisinin ve emperyalist-
lerin ihtiyac› olan de¤ifliklikleri ya-
parken, toplumun çeflitli kesimleri-
nin deste¤ini almak amac›yla de¤i-
fliklik paketine “12 Eylülcülerin
yarg›lanmas›na engel olan madde-
nin kald›r›lmas›, anayasadan genel
grevi, dayan›flma grevini yasakla-
yan maddelerin ç›kart›lmas›, emek-
lilerin de toplu sözleflme hükümle-
rinden yararlanmas›” gibi madde-
ler de koymufltur. AKP’nin anayasa
üzerinden sürdürdü¤ü oligarfli içi
çat›flmada muhalefet olabilecek hal-
k›n çeflitli kesimlerini etkisizlefltir-
me ve politikalar›na yedekleme ma-
nevras›ndan baflka bir fley de¤ildir. 

AKP’nin Anayasa de¤iflikli¤in-
den “demokratikleflme” ya
da halk›n ç›kar›na tek bir
madde umanlar oligarfli içi
çat›flmada AKP’nin politi-
kalar›na yedeklenmekten
baflka bir fley yapmaya-
caklard›r.

Bu anayasa de¤iflikli¤i

Kimin ihtiyac›?
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AKP iktidar›, oligarfli içi çat›fl-
may› anayasa de¤iflikli¤i üzerinden
sürdürüyor. AKP’nin “Sivil anaya-
sa” demagojisiyle gündeme getirdi-
¤i anayasa de¤iflikli¤i, kendi iktida-
r›n› güçlendirmeye yöneliktir.

AKP, iktidar›n› güçlendirmeye
çal›fl›rken “demokratikleflme” mas-
kesi alt›nda toplumun de¤iflik ke-
simlerini de yede¤ine almaya çal›-
fl›yor. Anayasa de¤iflikli¤ini ““mmiill--
lleettiimmiinn ttaalleebbii”” diye sunuyor. 

Ba¤›ms›z olmayan bir ülkede her
fley emperyalistler ve iflbirlikçileri
içindir. Anayasalar da onlar için ya-
p›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 bul-
maz. Halk›n talepleri de¤il, tekelle-
rin ç›karlar› önde gelir. Ba¤›ms›z ol-
mayan bir ülkede; demokratikleflme
de bir masaldan, göz boyamadan
ibarettir. Meclise sunulan Anayasa
de¤iflikli¤i paketinin demokratiklefl-
me ya da emekçilere yeni haklar›n
tan›nmas›yla bir ilgisi yoktur. Bugü-
ne kadar yap›lan anayasadaki de¤i-
fliklikler bunun kan›t›d›r. Halk›n sa-
hip oldu¤u ne kadar hakk› varsa bu-
nlar›n hiçbirisi egemenler taraf›ndan
haz›rlanan anayasalarla tan›nmam›fl-
t›r. Halk bunlar› mücadele ederek ka-
zanm›flt›r. Halk›n lehine olan bir ana-
yasa da ancak halk›n mücadelesiyle
mümkün olacakt›r. 

Halk›n lehine olan anayasa
HHaallkk AAnnaayyaassaass››’d›r. 

Haklar ve Özgürlükler Cephe-
si’nin 4. bask›s›n› yapt›¤› Halk
Anayasas› Tasla¤›’nda anayasan›n
özü ve anlam› flöyle tan›mlanmak-
tad›r:

““BBuu aannaayyaassaa;; ççeeflfliittllii uulluuss vvee
aazz››nnll››kkllaarraa mmeennssuupp aannccaakk bbuu ttoopp--
rraakkllaarr›› yyüüzzyy››llllaarrdd››rr ppaayyllaaflflaann ttüümm
hhaallkkllaarr››nn kkaarrddeeflflççee,, iinnssaannccaa vvee öözz--
ggüürrccee bbiirraarraaddaa yyaaflflaammaass››nn›› ggüüvveenn--
ccee aalltt››nnaa aallaann;; HHaallkk››nn kkaatt››ll››mm››nn››,,
hhaallkk››nn yyöönneettiimmiinnii eessaass aallaann;; EEmmee--
¤¤ee vvee eemmeekkççiiyyee ddee¤¤eerr vveerreenn,, hhaallkk››nn
çç››kkaarrllaarr››nn››,, bbaa¤¤››mmss››zzll››¤¤››nn››,, öözzggüürr--
llüü¤¤üünnüü aass››ll vvaarrll››kk nneeddeennii oollaarraakk
ggöörreenn;; KKaayynnaa¤¤››nn›› hhaallkkttaann,, hhaallkk››nn
ttaalleepplleerrii vvee çç››kkaarrllaarr››nnddaann,, ttaarriihhsseell
hhaakkll››ll››¤¤››nnddaann vvee hhaallkk››nn OOssmmaann--
ll››’’ddaann bbuu yyaannaa yyüüzzyy››llllaarrdd››rr ssüürr--
ddüürrddüü¤¤üü mmüüccaaddeelleeddeenn aallaann,, bbiirr
aannaayyaassaadd››rr.. BBuu aannaayyaassaann››nn tteemmeellii,,
bbaa¤¤››mmss››zzll››kk,, ddeemmookkrraassii vvee hhaallkk
iiççiinn yyöönneettiimmddiirr..””

Düzenin Anayasas›n› de¤il, 
Halk›n Anayasas›n› savunal›m 

Tek Yol

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 ge-
lirlerinin yüzde 10’unu üst düzey
bürokratlar›n “ihtiyaçlar›” için kul-
lanm›fl. Neymifl bu ihtiyaçlar: ‹s-
tanbul’da milyon dolarl›k iki daire,
‹zmir’de iki villa alm›fllar. Daya-
m›fllar, döflemifller, aileleri ile tatil
yapm›fllar. Harc›rah almak için s›k

s›k yurtd›fl› gezilerine ç›k-
m›fllar. Ailece Türkiye tu-
ru yapm›fllar... K›sacas›
har vurup harman savur-
mufllar. 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 te-
keller ifllerini yapt›rmak için yetki-
lileri yurtd›fl›na futbol maçlar›na bi-
le götürmüfller. 

Bal›k bbafltan kkokar
Sekiz kurumu Cumhurbaflkanl›-

¤›’na ba¤l› Devlet Denetleme Ku-
rulu 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 bi-
niyor. 2 uça¤› bir de limuzini var.
Baflbakan, Mercedes’e biniyor. 2
uça¤› bir helikopteri var. Baflbakan
yard›mc›lar› ve tüm bakanlar Mer-
cedes’e biniyor. Genelkurmay Bafl-
kan›’n›n uça¤› var. M‹T Müstefla-

r›’n›n uça¤› var. Devlet bürokratlar›-
n›n kulland›¤› toplam 8877 bbiinn 113300
mmaakkaamm aarraacc›› var. Belediyeler ile
birlikte 112255 bbiinn mmaakkaamm aarraacc››. 

Hergün 111100 mmiillyyoonn dolar faiz
ödüyor Türkiye... Her ay 33,,33 mmiillyyaarr
dolar. Her sene 3399,,66 mmiillyyaarr dolar.

Bu paralar halk›n paras› ama
halk yiyecek ekmek, otobüse bine-
cek para bulam›yor.

Emperyalist ddüzende
çarklar rüflvetle ddönüyor

Mercedes’in üreticisi Alman
otomotiv tekellerinden Daimler’e
Türkiye’nin de dahil oldu¤u 22 ül-
kede rüflvet da¤›tmak suçuyla
ABD’de dava aç›ld›. 

Dava dosyas›nda ‹zmir’de ES-
HOT’ta, Ankara’da da Polis Teflki-
lat›’na otobüs sat›fl›nda; Mr X ve
Mrs X rumuzlu yetkililere kuruma
otobüs satmak için rrüüflflvveett verildi¤i
dava dosyas›na girdi. 

Emperyalist düzenin özüne uy-
gun bir durum. Ya¤ma talan düze-
ninde hangi ihalesi rüflvetsiz yap›l›-
yor ki? 

Ya¤ma düzeninin ya¤mac›lar›
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“fifieehhiittlleerriimmiizz bbuuggüünn ffiizziikkii oollaa--
rraakk aarraamm››zzddaa yyookkllaarr bbeellkkii,, aammaa ddüü--
flflüünncceelleerriiyyllee,, kkaavvggaallaarr››yyllaa,, yyaaflflaamm
bbiiççiimmlleerriiyyllee,, ppaarrttiillii ssaavvaaflflmmaa ddüüflflllee--
rriiyyllee bbuurraaddaallaarr.. BBiizziimmllee bbiirrlliikkttee--
lleerr..””

THKP-C’nin K›z›ldere’de fiziki
olarak tasfiyesi sonras›, diyebiliriz
ki, Parti-Cephe’li savaflma, savafl›
parti önderli¤inde sürdürme düflün-
cesi devrimci hareketin önderleri-
nin, kadrolar›n›n, taraftarlar›n›n or-
tak düflü, ortak hedefiydi.

Ve elbette Parti-Cephe önderli-
¤inde sürdürülecek bir savafl için
yaflamlar›n› ortaya koyan flehitleri-
miz bu düflleri için mücadele eden-
lerin 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 ka-
rarl›l›kla sürdürüldü.

““PPaarrttiillii ssaavvaaflflmmaa ddüüflfllleerriiyyllee
bbuurraaddaallaarr” 

Dursun Karatafl, Parti Kurulufl
Kongresi’nde yapt›¤› konuflmada,
Parti’nin kurulufluna iliflkin olarak,
flunlar› söylüyordu. 

“fiehitlerimiz bugün fiziki olarak
aram›zda yoklar belki, ama düflün-
celeriyle, kavgalar›yla, yaflam bi-
çimleriyle, partili savaflma düflle-
riyle buradalar. Bizimle birlikteler.
Onlar›n düflünceleri ve kavgalar›y-
la daha güçlüyüz.” (Dursun Kara-
tafl, Kongre Belgeleri-1, Haziran
Yay›nevi, syf: 6)

Day›, Parti’nin kurulufluna dair,
de¤erlendirmeler yaparken, özellik-
le Parti ile flehitlerimiz aras›nda bir
ba¤ kurarak anlatm›flt›r o an›. 

O nedenle tüm flehitlerimiz parti
kurulufl kongresindedir. Parti kuru-
lurken onlar›n gözleri kongre dele-
gelerinin üstündedir. 

BBiirriinncciissii;; fiehitlerimiz, Day›’n›n
da özellikle vurgulad›¤› gibi bu tari-

hin as›l yarat›c›lar›d›r. Parti’ye gi-
den süreci onlar, emekleri, canlar›,
kanlar› ile yaratm›fllard›r. Nitekim o
süreç onlar›n çabalar›yla ortaya ç›k-
m›fl, parti bu kararl›l›k ve inançla
kurulmufltur.

‹‹kkiinncciissii;; Partili savaflmak ayn›
zamanda flehitlerimizin vasiyetiydi.
Onlar, geride kalanlara böyle bir so-
rumluluk yüklediler. Ne olursa ol-
sun onlar›n vasiyeti yerine getiril-
meliydi.

‹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 flehitle-
rimiz gelmektedir. Onlar, bu düflü
gerçek k›lmak için kavgan›n her za-
man en önünde oldular.

Niyazi Ayd›n, Sabahat Karatafl,
Sinan Kukul, ‹brahim Erdo¤an, Ah-
met 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 kuru-
lurken, onlar›n hem “ppaarrttiillii ssaavvaaflfl--
mmaa” 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 sürdürücü-
sü, dolay›s›yla flehitlerimize verdi-
¤imiz  “devrim sözünün” gerçeklefl-
tiricisidir. 

KK››zz››llddeerree’’ddeenn ssoonnrraa oorrttaakk
ddüüflflüümmüüzz,, PPaarrttii’’yyddii

“Partili ve Cepheli savaflma ka-
rar›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 müca-
dele 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 var-
d›. Art›k, iktidar hedefi daha somut-
tu. 

30 Mart 1994 y›l›nda partileflen
devrimci hareket, o güne atefl ve
ihanetler içinde, direnmeyi, savafl-
may›, iç düflman› tan›may›, savaflta
ustalaflmay› ö¤renerek, bedeller
ödeyerek geldi.

En de¤erli önder kadrolar›n›,
kadrolar›n›, savaflç›lar›n›, taraftarla-
r›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¤renil-
di¤i o y›llarda, Parti düflü ve hedefi
de devrimcilerin gündemine gire-
cekti. Sürecin ad› da zaten hep
““ppaarrttiilleeflflmmee ssüürreeccii”” olarak an›la-
cakt›. 

Nitekim 1977-78'li y›llar, ayn›
zamanda THKP-C'nin yeniden ku-
rulufl 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 süre-
ci ile birlikte bir yandan ideolojik
birlik sa¤lanmaya çal›fl›l›rken, di¤er
yandan da sürece müdahale edili-
yordu.

Özellikle, Parti-Cephe düflünce-
sinin sa¤ ve sol yorumlar›na, sapk›n
ak›mlara karfl› sürdürülen ideolojik
mücadele ile ileri do¤ru ad›mlar
at›ld›.

Anti-faflist mücadele
bu bak›fl aç›s› ile sürdürül-
dü o y›llarda. Devrimci
hareket ayn› zamanda
kadrolaflmas›n› bu pers-
pektif ile ele alarak,

Parti, Onlar›n, Hepimizin 
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önemli ad›mlar att›.

Bu do¤rul-
t u d a

az›msan-
m a y a c a k

bir mesafe katedildi. Partili müca-
dele perspektifini bir yana b›rakan-
lara, Parti’yi ka¤›t üstünde kuranla-
ra, Parti’yi iktidar mücadelesi d›fl›n-
da düflünenlere karfl›n, Parti dev-
rimci bir perspektif ile ele al›nd›.

O y›llardan bafllayarak devrimci
hareketin hep gündeminde oldu par-
tileflme. O nedenle diyebiliriz ki,
partili savaflma düflümüzün tarihi on
y›llara uzanmaktad›r.

Devrimci hareket o y›llarda hiç-
bir 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 hiç-
bir rolleri olmayan, mücadeleye ön-
derlik etmeyen, isimleri, s›fatlar› sa-
dece “komünist” olan partilerdi.

Nitekim o y›llarda böyle kurul-
mufl onlarca partiden bu-
gün mücadeleye kazand›r-
d›klar› tek bir gelenek, tek
bir de¤er yoktur. Bugüne
kalan tek bir fley yoktur.
Bugün hiçbiri yoktur s›-
n›flar mücadelesinde.

O günün sözde, anl›-flanl› “ko-
münist” partileri, devrimini yapm›fl
ülke komünist partilerinden ald›kla-
r› parti programlar›n›n ayn›s›n› sa-
vunarak, kendilerini öncü, iflçi s›n›-
f›n›n partisi olarak ilan etmifllerdi.

Devrimci hareket, parti konusu-
nu tart›fl›rken bu yanl›fl düflünce-

lerle de hesaplaflt›. Bu yanl›fl
düflüncelere karfl› ideolo-

jik mücadele sürdürdü.
Nas›l bir parti hedeflen-
di¤inin temelleri iflte o
y›llarda at›ld›.

““PPaarrttiimmiizz bbuu
bbüüyyüükk aammaacc››nn

öönnccüüssüüddüürr”” 
“Ülkemiz devrimi, dünyan›n

herhangi ülkesindeki bir devrim ol-
mayacakt›r. Devrimimiz Ortado-
¤u'dan Balkanlar'a, Asya'ya kadar,
hatta dünyay› etkileyecek büyük bir
devrim olacakt›r.

Partimiz bu büyük amac›n öncü-
südür.” (age, syf: 309)

fiehitlerimizin, önderlerimizin,
hepimizin ortak düflü olan partimiz,
do¤al ki, önüne büyük ve zor görev-
lerin baflar›lmas›n› koyacakt›.

Nitekim, devrimci hareketin ön-
deri kurulufl kongresinde devrimimi-
zin niteli¤ine vurgu yapm›flt›r. Dev-
rimimizin zorlu süreçlerden geçti¤i-
ni, geçece¤ini, iktidar mücadelesinin
zorlu olaca¤›n› belirtmifltir.

Devrimimiz, emperyalizmi sar-
sacak, emperyalizme a¤›r darbeler
vuracakt›r. Dünyan›n ezilen halkla-
r›na umut ve kurtulufl ›fl›¤› olacakt›r. 

Partimiz, iflte bu kurtulufl savafl›-
na önderlik etmekte, emperyalizme
karfl› halk kurtulufl savafl›n› sürdür-
mektedir. Partimizin önüne koydu-
¤u iktidar mücadelesi, bu büyük
amac›n gerçekleflmesi için sürdürü-
len mücadele, partimizin kurulufl
nedenidir.

30 Mart 1994 tarihi o nedenle
ortak düfllerimizin gerçek oldu¤u

bir tarih olmakla birlikte, ayn› za-
manda 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 unut-
madan yoluna devam etti. Bugün de
o hedefleri ile dopdolu olarak yolu-
na devam etmektedir.

Kald› ki, partinin kurulmas› ile
birlikte bu büyük amac› gerçek k›l-
ma 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 ya-
k›nlaflmas› demektir. Parti beyni-
mizdir.

Düflüncemizdir. Neyi, nas›l ya-
paca¤›m›z› bilmektir. Cephe, elimiz,
kolumuz, aya¤›m›z, silah›m›zd›r.
Halk kitlelerini savaflt›rabilmektir. ”
(age,syf;304)

Parti beynimizdir. Ezilen mil-
yonlar›n mücadelesini yürütecek,
kurtulufl kavgam›za kumanda ede-
cek olan bir beyindir ayn› zamanda.

Hepimizin ortak düflü olan parti-
miz, halka güven veren, onlar› ikti-
dar mücadelesi için savaflt›ran, ör-
gütleyen, düflman› etkisiz k›land›r.

‹flte bu büyük kavgada parti k›la-
vuzumuz olurken, ölümsüz önderle-
rimiz Mahir ve Day›, 40 y›ld›r sür-
dürdü¤ümüz mücadelenin kurmay-
lar›, partimizin önderleri, k›lavuzu
oldular.

Parti, 30 Mart 1994’te böyle ku-
ruldu, böyle yola devam etti. Savafl›
böyle sürdürüyor. Önümüze ç›kan en-
gelleri bugüne kadar, kararl›l›¤›m›z,
inanc›m›z ve büyük cüretimiz ile afla-
rak yolumuza devam ediyoruz.

Gönül rahatl›¤›yla diyebiliriz ki,
flehitlerimizin, hepimizin ortak düflü
olan partili savaflma hedefimizi ger-
çeklefltirdi¤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 Tür-
kiye’yi partimiz önderli¤inde er ya
da geç gerçek k›laca¤›z... 

Ortak Düflüydü
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Sevgili okurlar›m›z, Devrimci
Okul’un ö¤rencileri, merhaba. Bu
30 Mart’ta, önceki tüm 30 Mart-
lar’dan farkl› bir yerdeydik; Mani-
festonun yaz›ld›¤› yerde, K›z›lde-
re’deydik. Bunun coflkusunu sizler-
le 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. Bu-
nun konumuzla ba¤›n›
düflünelim. Tarihimiz bo-
yunca bir bak›n, yap›la-
maz denilen nice fleyi
yapt›k, girilemez denilen
nice yere girdik, sonuç
al›namaz denilen nice ko-
nuda zaferler kazand›k...
Abdi ‹pekçi gibi, s›radan
bir oturma eylemi olarak
bafllayan eylemlerden di-
renifl destanlar›, Edirne gibi, bir ba-
s›n aç›klamas› olarak bafllayan ey-
lemden, militan bir direnifl örne¤i
yaratt›k. Bu tarih, savafl kültürü ol-
madan, savaflç› bir kültüre sahip ol-
madan yaz›labilir miydi? Bizi bu-
gün K›z›ldere’ye götüren de bu kül-
türümüz, bu ruh halimizdir. 

Evet, Savafl Kültürü bafll›kl› der-
simizin ilk bölümünde, savafl gerçe-
¤inin ne oldu¤u, savafl gerçe¤iyle ve
savafl kültürüyle yaflaman›n ne de-
mek oldu¤u, her devrimcinin “sa-
vaflç›” olup olmayaca¤› çerçevesin-
de, savafl›n asl›nda hayat›n her ala-
n›nda ve sürekli varoldu¤unu, bir
savaflç› gibi düflünmeden mücadele-
nin sürdürülemeyece¤ini ortaya
koymaya çal›flt›k. Dersimize savafl
kültürünün disiplinle, bulunulan
alanla, yoldafll›k iliflkileriyle, eleflti-
ri özelefltiriyle ba¤›n› kurarak de-
vam edece¤iz. 

fiunu bir kez daha net olarak ifa-
de etmifl olal›m: Savaflç› bak›fl aç›s›,
düzenle, düzenin ideolojisiyle, dü-
zenin empoze ettikleriyle her alan-

da, her anda savafl
halinde olmakt›r.
LLeeggaalliizzmm kküüllttüü--
rrüü vvee ssaavvaaflflçç›› kküüll--
ttüürr iikkii aayyrr›› bbaakk››flfl
aaçç››ss››nn››nn,, iikkii aayyrr››
ssttrraatteejjiikk ddüüflflüünnüü--
flflüünn iiffaaddeessiiddiirr.. Bu

noktada soral›m:

–– ‹ki bbak›fl aaç›s› bbirbirinden
nas›l aayr›l›r?

Legal alanda çal›flmak, faaliyet
yürütmek farkl› bir fleydir, kafalar›n
legalizme teslim olmas›, legalizme
göre flekillenmesi ise farkl› bir fley...

Ayn› flekilde, yasal mücadele içinde
olunmas› farkl› bir fleydir, beyinle-
rin yasalc›l›¤a göre biçimlenmesi
farkl› bir fley... 

Marksist-Leninist bir örgütün in-
sanlar›, halk›n kurtuluflunun silahl›
mücadeleden geçti¤ini ve bar›flç›l
mücadele biçimlerinin de silahl›
mücadeleyi tamamlad›¤›n› bilirler.
Her iki biçimdeki mücadele de dev-
rimcidir. 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. DDaa¤¤ddaa
ddaa ddeerrnneekkttee ddee disipline, ayn› anla-
y›flla, ayn› sorumlulukla yaklafl-
makt›r. 

Demokratik, legal alanda çal›flan
bir devrimci de do¤al olarak silahl›
mücadele ppeerrssppeekkttiiffiinnee sahip ola-
cakt›r; ama bu yetmez, silahl› mü-
cadele perspektifine de¤il, bizzat si-
lahl› mücadeleyi yürütme rruuhh hhaallii--
nnee vvee kküüllttüürrüünnee,, yani savaflç› kül-
türe sahip olmas› gerekir. Bunun an-
lam› nedir; bu, ““ggeerriillllaa ggiibbii”” disip-

linli olmak, ““ggeerriillllaa ggiibbii”” güçlükle-
re, imkans›zl›klara teslim olmamak,
““ggeerriillllaa ggiibbii”” her eylemiyle düflma-
na vurmay› amaçlamak, ““ggeerriillllaa ggii--
bbii”” yarat›c›, üretken, inisiyatifli ol-
makt›r. 

Kitleleri örgütlemek, hantal,
beklemeci, ertelemeci bir anlay›flla
mümkün müdür? Elbette hay›r. Kit-
leleri örgütlemek, yasalc›l›¤a, lega-
lizme teslim olarak mümkün mü-
dür? Onun cevab› da hay›rd›r. Kitle
çal›flmas›nda da her eylemden so-
nuç almay› hedefleyen savaflç› kül-
türle davran›lmal›d›r. Zaten öyle bir
savaflç› ruha sahip olmadan kitleleri
örgütleyemeyiz. 

Savaflç› kültür, bulun-
du¤umuz alandaki çal›fl-
maya nas›l bakt›¤›m›z› da
belirler. Day›’n›n flu söz-
lerini hat›rlayal›m:

“Silahl› mücadele
perspektifini benimsemifl
bir kadronun kitlelere ba-
k›fl›, örgütlemesi, e¤itimi,
propaganda ve ajitasyo-
nu, olanaklar› de¤erlen-

dirmesi vb. gibi her fley silahl› sava-
fl›n ihtiyaçlar›na göre belirlenir. Si-
lahl› savafl› benimsememifl olanlar,
bu ihtiyaçlar› hissedemez ve göre-
mezler. Ve bunlar›n prati¤ini, kitle-
lerin güncel, ekonomik-demokratik
sorunlar› doldurur. Görünüflte si-
lahl› mücadeleyi fiili olarak uygula-
yanlar da, di¤er mücadele biçimle-
rini hayata geçirenler de aayynn›› öörrggüü--
ttüünn kadrolar›d›rlar. Gerçekte ise
birbirlerini tamamlayan, temel mü-
cadeleyi güçlendiren bir perspektif-
le çal›flmad›klar›ndan, ayn› havay›
solumamaktad›rlar.”

Ayn› havay› solumam›z› sa¤la-
yacak temel unsurlardan biri iflte bu
savaflç› kültürdür. O kültür kendini
bazen çok küçük ayr›nt›larda göste-
rir. Legal alanda savaflç› kültür, me-
sela derneklerimizin mefl-
rulu¤unu savunmakt›r; o-
ligarflinin polisinin keyfi
bask›nlar›na barikatlarla
direnmektir... Sabah er-
kenden kalk›p, dernekleri-
mizi erkenden açmakt›r
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savaflç›l›k... Reformizmin der-
ne¤iyle, devrimcilerin derne¤i-
nin fark› budur... O derne¤ini
10’da, 11’de açar, hiç açmaz...
Savaflç›l›k, tüm demokratik ku-
rumlarda üretkenliktir, dina-
mikliktir, örgütleyiciliktir, militan-
l›kt›r... 

––Bir uyarlama vve kk›yaslama
yapsak... 

Savaflç› kültürü somutlamak için
flu sorular› sorabiliriz kendimize:
Gerilla (ister k›rda, ister flehirde ol-
sun) nas›l yaflar, nas›l düflünür, so-
runlar› nas›l ele al›r, disiplini nas›l
ele al›r?.. Ve ayn› sorular› bu defa
kendimize sormal›y›z. ‹flte bu soru-
lar ve cevaplar, kendimizin savaflç›
kültür aç›s›ndan nerede oldu¤umu-
zu ve ne yapmam›z gerekti¤ini de
bize gösterir. 

fiimdi en genel hatlar›yla o yafla-
ma flöyle bir bakal›m:

Can› istedi¤inde istedi¤i yere gi-
demez, istedi¤i zaman köylere gide-
mez, her zaman bir evde kalamaz.
haftalarca aylarca hatta y›llarca ara-
zide yat›p kalkar... Gerekti¤inde
uzun süre, birkaç lokma yemek, bir-
kaç yudum suyla idare etmek zo-
rundad›r. Hemen her daim, s›rt›nda
a¤›r bir yükle dolaflmak zorundad›r.
Yeri gelir, günlerce uykusuz kal›r.
Aylarca banyo yapamayabilir. Ga-
zete, televizyon yoktur yaflam›nda.
Aileleriyle görüflemez, mektuplafla-
maz y›llarca. So¤uk, s›cak, ya¤mur,
kar, bunlar›n hiçbiri faaliyetlere en-
gel olamaz. Gerilla, tek bafl›na kal-
d›¤› koflullarda dahi, mücadelesini
sürdürebilecek bir iradedir. 

fiimdi bütün bunlar›n biçimi de-
¤iflebilir ama, özü itibar›yla, bunla-
r›n hepsi, bir flekilde her alandaki
militanlar›n yapmas› ggeerreekkeennlleerr
ddee¤¤iill mmii??

Savaflç›, kafas›na esti-
¤i zaman yat›p, kafas›na
esti¤i zaman kalkamaz.
Peki demokratik alanda
mücadele eden bir dev-
rimci öyle yapabilir mi
sizce?

Savaflç›, her eylemini titizlikle,
k›l› k›rk yararak haz›rlar? Demokra-
tik alanda farkl› m›d›r peki?

Biraz daha devam edelim soru
ve cevaplara. Gerilla ne yapar? Sal-
d›r›lardan korunmak için yöntemler
gelifltirir? Baflka, düflmana yeni dar-
beler vurmak için yo¤unlafl›r... Yeni
yöntemler gelifltirir. AAyynn››ss›› demok-
ratik alanda da ggeeççeerrllii ddee¤¤iill mmii??
düflman›n sald›r›lar› karfl›s›nda el-
bette demokratik alandaki insan›n
da alaca¤› önlemler vard›r, ayn› fle-
kilde, bir mahalle derne¤i bile, düfl-
mana yeni darbeler vurmak üzerine
düflünür, düflünmelidir. 

Diyelim ki bir eylemde polisin
engellemesiyle karfl› karfl›yay›z; Bi-
rinci yaklafl›mda “Ne yapal›m ol-
mad›” diye bak›l›r. Savaflç› bak›fl
aç›s›ndan bakan ise, bunu kabul et-
mez. O, böyle bir sonuçla karfl›lafl-
mamak için daha bafltan önlemleri-
ni al›r, eylemin haz›rl›¤›n› ona göre
yapar. Bir ggeerriillllaa ggiibbii,, eylemi yap-
mak, baflar›ya ulaflt›rmak, herkesin
güvenlik içinde da¤›lmas›n› sa¤la-
mak 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 yapa-
ca¤›z... Evet, herhangi bir birimdeki,
bir dernekteki sorumlu, yönetici de
t›pk› savafl›n içindeki bir “gerilla ko-
mutan›” gibi düflünmelidir. 

Elbette düflman›n sald›r›s›na kar-
fl›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› kkültüre ggöre ddisiplin
nas›l flflekillenir? 

Dersimizin ilk bölümünde de
k›smen vurgulad›k; Gerilla gibi bir
disipline sahip olmak, savaflç› kül-

tür içinde temel bir öne-
me sahiptir

Bu disiplinin tteemmeellii
nedir?

Önce yine fluna baka-
l›m: Gerillada disiplin

nas›l flekilleniyor?

Disiplin, gerilla için hhaayyaattii öönnee--
mmee sahiptir. Bunu mmeeccaazzii anlamda
de¤il, ggeerrççeekk aannllaammddaa söylüyoruz.
Aç›k ki; gerillada bir tek disiplin-
sizlik, o birimdeki, birlikteki tüm
savaflç›lar›n hhaayyaatt››nnaa malolabilir. 

Öyleyse, savaflç› bir disiplin an-
lay›fl›n›n ilk kural›, “bir defadan bir
fley olmaz” diye bir fley olamayaca-
¤›d›r. Çünkü savafl gerçe¤i içinde,
zaten ““iikkiinnccii ddeeffaa”” oollaammaayyaaccaakktt››rr.. 

Peki bu, baflka alanda ggeeççeerrllii
ddee¤¤iill mmii?? Baflka bir alanda, ucunda
infaz, katliam yok diye, “bir defa-
dan bir fley olmaz” diye, “ucunda
ölüm yok ya abartmaya gerek yok”
diye, “Biz demokratikteyiz, bu ifli
yar›n da yapsam olur” diye, disip-
linsizlikler meflrulaflt›r›labilir mi?

S›radan bak›fl bu soruya evet ce-
vab› verir, savaflç› kültür, kesin ola-
rak hay›r der. 

Savafl, legal-illegal, silahl›-silah-
s›z birbirini tamamlayan bir bütün-
dür. Dolay›s›yla, bir örgütün bir ala-
n›nda s›k› bir disiplin, bir baflka alan-
da liberalizm ve gevfleklik olamaz.
Olursa, o örgütün bir yan› aks›yor-
dur. Dolay›s›yla o örgütün yürüyüflü
de topal bir yürüyüfl olacakt›r. 

Öyleyse, savafl kültürüne uygun
bir disiplini nas›l sa¤layaca¤›z?

BBiirr:: Net ilkeler, kurallar koya-
ca¤›z. 

‹‹kkii:: Bunlar› denetleyece¤iz. 

ÜÜçç:: Teorik politik e¤itimle di-
siplinin içsellefltirilmesini sa¤laya-
ca¤›z. 

DDöörrtt:: ‹hlaller halinde belli yap-
t›r›mlar, cezalar uygulayaca¤›z. 

BBeeflfl:: Gönüllülük temelinde kat›-
l›m› sa¤layaca¤›z. 

Örgütün bir talimat›n›n savsak-
lanmas›, tecrübelerin ürünü olan ta-
limatlara, kurallara, flüpheyle yakla-
fl›lmas›, herkesin kendi deneyini ya-

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?
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flamakta ›srar etmesi, kararlar›n tar-
t›fl›lmas›, o alanda, birimde disiplin-
sizli¤i, moralsizli¤i, yap›lan ifllerden
sonuç al›namamas›n›, geliflme sa¤-
lanamamas›n› beraberinde getirir. 

‹yi biliyoruz ve tecrübelerimizle
de sabittir ki, disiplinsizlik, sadece
bir kkuurraall iihhllaallii meselesi de¤ildir. 

Disiplinin yoklu¤u veya zay›fla-
mas›, orada rreehhaavveettii,, iiçç ssoorruunnllaarr››,,
ççeekkiiflflmmeelleerrii,, llaaççkkaall››¤¤››,, lliibbeerraalliizzmmii,,
mmoorraallssiizzllii¤¤ii,, ssaavvaaflflçç›› rruuhh--
ttaann uuzzaakkllaaflflmmaayy›› da bera-
berinde getirir. 

Savaflç› disiplin, ggöönnüüll--
llüüllüükk temelindedir. Çünkü
devrimcilik de, gerilla ol-
mak da gönüllülüktür. An-
cak gönüllülük temelinde
olmas›, istedi¤ine uyup is-
tedi¤ine uymama anlam›na
gelmez. Tersine, devrimci-
li¤e, gerillaya gönüllü ol-
muflsak, onun gere¤i olan
kat› disipline de harfiyen
uymaya bafltan gönüllü ol-
mufluz demektir. Israr edi-
len, müzmin disiplinsizlikler, o gö-
nüllülü¤ü tart›fl›l›r hale getirir. 

–– Siz bbeni ggerillada ggörün!
Diyene nnas›l bbakmal›y›z?

Savaflç›, militan bir kültür ve ça-
l›flma tarz› aç›s›ndan yap›lan elefltiri-
lere, “milis, gerilla olunca bunlar›
aflar›m” düflüncesi do¤ru de¤ildir. Bir
devrimci, savaflç› kültürünü, savaflç›
olmadan da benimseyip uygulayan-
d›r. Bu çal›flmam›zda zaten döne döne
bunu vurgulamaya çal›fl›yoruz. 

Gerçek fludur ki, e¤er mücadele-
nin hakk› verilecekse, örgütlenme-
nin, kitle çal›flmas›n›n, eylemlerin
hakk› verilecekse, demokratikte de
hiçbir fley kolay de¤ildir. Gerilladaki
fedakarl›klar›n, güçlüklere gö¤üs
germe mücadelesi ve iradesinin ay-
n›s› gerekir bu alanda da. Her alan›n
kendine özgü yanlar› vard›r ve fakat
zorluklar, imkans›zl›klar, oligarflinin
ç›kard›¤› engeller, bask›lar, takipler,
her alan›n ortak özelli¤idir. Bu ne-
denle de hangi alanda olunursa olun-
sun, sorunlar› çözüp, engelleri afl›p

orada mücadeleyi ve örgütlenmeyi
büyütmek, savaflç› bir kültüre sahip
olmadan mümkün de¤ildir. 

Tercihini yapm›fl bir devrimci flu
alanda olurum, bu alanda olmam, flu
ifli yapar›m, bu ifli yapmam demez.
Dememelidir. Ayn› flekilde, onun
için ilkeler, kurallar, disiplin anlay›-
fl› bulundu¤u alana göre de¤iflemez. 

Her alanda ““ggeerriillllaa ggiibbii”” bir di-
siplin anlay›fl›n› oturtursak, o alan-

da herfley çok daha sistemli ve h›zl›
geliflecektir. 

Önceki bölümden hat›rlanaca¤›
gibi, savafl kültürünü belli bak›m-
lardan gerilla kültürüyle özdeflleflti-
rerek ele ald›k. Çünkü elbette savafl,
as›l olarak orada somutlan›r. 

Gerilla, tan›m›yla, yaflam›yla, en
baflta, her türlü zorlu¤a, yoklu¤a
yoksunlu¤a meydan okumakt›r. Ve
iflte bu yüzden, gerilla olsun olma-
s›n, her devrimcinin o kültürle do-
nanmas› flartt›r. 

Gerilla, düzen yaflam›ndan kesin
bir kopufltur. Ki bu da, her devrim-
cinin yapmas› gerekendir.

Gerilla, savafl›, 24 saat boyunca
hissetmek ve yaflamakt›r. Gerilla ken-
disine, düflmana ve do¤aya karfl› sava-
fl› birlefltirendir. Ve bunlar da hhaannggii
aallaannddaa,, hhaannggii zzaammaannddaa olursa olsun,
her devrimcide olmas› gerekendir. 

––Savafl kkültürü oolmadan bbu
gelenekler yarat›labilir miydi?

TTaarriihhiimmiizz ççaatt››flflmmaallaarrllaa ddoolluu--

dduurr.. Düflmanla hep çat›flt›k, uzlafl-
mad›k. ‹hanetlerle, sapmalarla hep
çat›flt›k, uzlaflmad›k, kendimizle
hep savafl içinde olduk, olumsuz,
geri yanlar›m›zla uzlaflmad›k. 

HHeerr kkooflfluullddaa,, ddüüflflmmaann››nn hheerr ttüü--
rrüüyyllee tteerreeddddüüttssüüzz ççaatt››flflaabbiillmmeekk,,
eenn bbaaflflttaa bbiizziimm iiddeeoolloojjiimmiizzee ggüüvvee--
nniimmiizziinn,, iikkiinnccii oollaarraakk ddaa iikkttiiddaarr
iiddddiiaamm››zz››nn iiffaaddeessiiddiirr.. 

Savaflç› kültür, en somut ifadesini
““ÇÇaatt››flflmmaa KKüüllttüürrüü””nnddee
bulur.

Gerilla, elinde silah ey-
lem yapar, çat›fl›r, savafl›r.
Savaflmad›¤› zaman ise, yi-
ne elinde silah, savafla ha-
z›rlan›r. Yani sürekli bir ça-
t›flma ve çal›flma halindedir. 

Devrimci de sürekli ça-
t›flma halinde olmak duru-
mundad›r.  Her türlü düfl-
manla, düflman›n her biçi-
miyle kesintisiz savafl için-
de olmal›d›r. 

Faflizm alt›nda, düflma-
n›n fliddete baflvurdu¤u ve ezilenle-
rin de fliddete baflvurmak zorunda
oldu¤u bir ülkede, savafl, kurallarla
yürür. O kurallara can verecek olan
ise, iinnssaanndd››rr,, kkaaddrroollaarr,, kkaaddrroo
aaddaayyllaarr››dd››rr en baflta. E¤er kadrolar
ve kadro adaylar›, savafl kültürüyle
donanmam›fllarsa, o kurallara can
veremez, savafl›n gereklerini yerine
getiremez, yürüyüflü sürdüremezler. 

SSaavvaaflflçç›› kküüllttüürrüü yyaayymmaakk,, ggeelliiflfl--
ttiirrmmeekk iiççiinn,, gerillan›n cüretini, fe-
dakarl›¤›n›, kuflatma alt›nda diren-
me çat›flma gelene¤ini her alana ve
her Cepheli’ye yaymal›y›z. 

Zulmün her biçimdeki sald›r›lar›
karfl›s›nda direnme gelene¤i, dev-
rimci hareketin tarihiyle özdefllefl-
mifltir. Kuflatma alt›nda, hemen di-
renifle geçmek, barikatlar kurmak,
herfleyi silah yapmak, ölüme tilili
çekmek, kurflunlar alt›nda
marfllar söylemek, duvar-
lara kanlar›yla yaz›lar yaz-
mak, kuflat›lm›flken, “as›l
siz teslim olun” diyebil-
mek, bizim gelene¤imizin
simgeleridir. Demokratik

Savaflç› disiplin, gönüllülük temelindedir.
Çünkü devrimcilik de, gerilla olmak da

gönüllülüktür. Ancak gönüllülük temelinde
olmas›, istedi¤ine uyup istedi¤ine uymama

anlam›na gelmez. Tersine, devrimcili¤e,
gerillaya gönüllü olmuflsak, onun gere¤i olan

kat› disipline de harfiyen uymaya bafltan
gönüllü olmufluz demektir. Israr edilen, müzmin

disiplinsizlikler, o gönüllülü¤ü tart›fl›l›r hale
getirir. 
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a-landa da bir flekilde kendini
göstermifltir bu direnifl gelene-
¤i. Dergi bürolar›na, dernekle-
re, mahallelerimize yönelik
sald›r›lar karfl›s›nda gerçek-
lefltirdi¤imiz direnifller de bu
gelene¤in bir uzant›s›d›r. ‹flte
demokratik alandaki bu dire-
nifl çizgisi ve gelene¤i de her
alandaki mücadeleye devrim-
ci bir savafl kültürüyle yaklaflmam›-
z›n sonucunda ortaya ç›km›flt›r. 

Bu bak›fl aç›s›na sahip olmayan-
lar, benzeri sald›r›lar› yaflam›fl olsa-
lar da y›llard›r bizim gibi tek bir ge-
lene¤in sahibi olamam›fllard›r. 

–– Savafl kkültürüne ddair baz›
yanlar:

Savafl kültürü, idare-i maslahatç›-
l›¤›, ssttaattüükkooccuulluu¤¤uu rreeddddeeddeerr.. Sa-
vaflç›l›kla, statükoculuk çeliflir. Bu-
lundu¤u alanda statüko oluflturan-
lar, gerilemeye mahkumdur. 

Gerilla kültüründe ““oollmmuuyyoorr””,,
““oollmmaazz””,, ““yyaappaamm››yyoorruumm””,, ““yyaapp››--
llaammaazz”” yoktur. Ne yap›l›p edilecek
ve yap›lacakt›r. Buna ne imkans›z-
l›klar, ne paras›zl›k, ne hastal›klar
engel olamaz. Özü, gerçekten de
devrimcili¤in bir savaflç›l›k oldu¤u-
nu içsellefltirmek ve bir savaflç› kül-
türüyle yaflamakt›r. Diyelim hasta-
s›n›z, ama savafl, insan› diri tutar.
E¤er her hücrenizde, her saniyeniz-
de burjuvaziyle o savafl› içinizde
hissediyorsan›z, o size ihtiyaç duy-
du¤unuz dinamizmi sa¤layacakt›r. 

Savafl kültüründe küçük ifl, bü-
yük ifl, önemli ifl, önemsiz ifl ayr›m›
yoktur. Nöbet tutan da en önde çar-
p›flan da savaflç›lara su bulup geti-
ren de s›¤›nak kazan da e¤itim ve-
ren de ayn› önemde ifller yapm›fl ol-
maktad›r. 

Gerilla, her imkan› de¤erlendir-
mektir. O yüzden gerillan›n “ç›k›-

n›nda” zaman› gelince la-
z›m olacak nice fley var-
d›r. Evet, hayata genel
olarak böyle bakmak ge-
rekir. Herfleyi mücadele
için nas›l de¤erlendiririm
fleklinde bakmak gerekir. 

Son olarak flu yana da de¤ine-
lim. Savaflç› kültür, yyoollddaaflflll››kktt››rr.
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 kültü-
rünü bir çal›flma tarz›na dönüfltür-
mek için kkeennddiimmiizzllee ççaatt››flflmmaakk zo-
runday›z. Elefltiri-özelefltiri de as-
l›nda bildi¤imiz gibi, bir savaflt›r.
Savafl kültürünün bu konuyu d›flta
b›rakmas› bu anlamda söz konusu
olamaz. EElleeflflttiirrii--öözzeelleeflflttiirriiddeekkii ssaa--
vvaaflfl kküüllttüürrüü nnaass››ll ssoommuuttllaann››rr?? Sa-
dece elefltiri yap›p b›rakmakla, bu
çat›flma devrimci bir tarzda geliflti-
rilemez. Bir savafl neleri gerektiri-
yorsa, bu mevzideki savafl da ayn›
fleyleri gerektirir. EEmmeekk,, ppllaann,, ssaa--
bb››rr,, cceessaarreett......

Sosyalist insan›n, yeni insan›n
do¤du¤u, geliflti¤i ve olgunlaflt›¤›
yer, savafl›n içidir. Savafl kültürünü
içsellefltirmek yeni inkan› ve sosya-
list insan› yaratma mücadelesinden
ayr› de¤ildir. 

Çünkü asl›nda, gerillan›n üstlen-
di¤i misyonu yerine getirmek için
de, “sosyalist insan”da somutlanan
bir kiflili¤i hakim k›lmak, zorunlu-
dur. 

–– Sonuç: DDevrim eelinde
silah oolsun vveya oolmas›n,
beyniyle vve yyüre¤iyle
‘savaflç›’ kadrolar istiyor

Savaflç› kültürü de¤il, ddüüzzeenn iiççii
ssoollccuulluukk hakim olursa, gerilla tarz›-
n›n yerine kküüççüükk--bbuurrjjuuvvaazziinniinn
aall››flflkkaannll››kkllaarr›› hakim olursa, o mü-
cadelenin devrim yönünde gelifle-
meyece¤ini bafl›ndan söyleyebiliriz. 

S›n›flar mücadelesinin zorlu ve

kat› koflullarda sürdürülmek
zorunda olundu¤u bir ülkede,
savafl kültürüne sahip olun-
madan, bu mücadelenin ihti-
yaçlar›na cevap vermek
mümkün de¤ildir. 

Savafl kültürü, elbette bu-
raya kadar ortaya koydu¤u-
muz gibi, disiplindedir, ilke-

ler ve kurallardad›r, direnifl ve çal›fl-
ma tarz›ndad›r ama en önemlisi, o
kültür, bbeeyyiinnddee vvee yyüürreekktteeddiirr.. Her
Cepheli’nin en baflta beyni ve yüre-
¤i savaflç› olmal›. Savaflç› gibi dü-
flünmeye, savaflç› gibi hissetmeye
bafllad›¤›nda, gerisi do¤ru bir bi-
çimde gelir. 

Devrim, yaln›zca gerillada de¤il,
hayat›n her alan›nda savaflç›lara ih-
tiyaç duyuyor. Ekonomik demokra-
tik mücadelede, sendikalarda, sanat
alan›nda, yoksul gecekondu semtle-
rinde, ayd›nlar aras›nda, k›sacas›
her yerde savaflç› kadrolara ihtiyaç
duyuyor devrim. 

Daha önceki bir yaz›m›zdan ak-
taral›m: ““GGeerriillllaacc››ll››kkttaa bbaaflflaarr››nn››nn
kkooflfluullllaarr›› nneeyyee bbaa¤¤ll››yyssaa,, lleeggaall aallaann--
ddaa ddaa bbaaflflaarr››nn››nn kkooflfluullllaarr›› aayynn›› flfleeyyee
bbaa¤¤ll››dd››rr.. GGeerriillllaann››nn eelliinnddee ssiillaahh››--
nn››nn oollmmaass››,, ddii¤¤eerrlleerriinnddee oollmmaammaass››,,
oonnllaarr››nn aayynn›› ssaavvaaflfl kkuurraallllaarr››nnaa,, aayy--
nn›› ssaavvaaflfl yyaassaallaarr››nnaa bbaa¤¤ll›› oolldduu¤¤uu
ggeerrççee¤¤iinnii oorrttaaddaann kkaalldd››rrmmaammaakkttaa--
dd››rr.. ...... FFaarrkk yyaallnn››zzccaa kkuullllaann››llaann ssii--
llaahh››nn,, bbaaflflvvuurruullaann aarraaçç vvee mmeettooddllaa--
rr››nn ççeeflfliiddiinnddeeddiirr..”” 

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 uzak-
laflmak, legal kafa yap›s›n›n giderek
hakim hale gelmesi, kaç›n›lmazd›r.
Böyle bir durumda, elbette devrim-
ci çal›flma tarz›n›n yerine, revizyo-
nist, reformist tarza benzeyen çar-
p›kl›klar ç›kar ortaya. 

Sevgili arkadafllar, dersimizi bu-
rada sonuçland›r›yoruz. Her alanda
her zaman ssaavvaaflfl iiççiinnddee olal›m.
Sonraki dersimizde görüflmek üzere
flimdilik hoflçakal›n.  

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.
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Platformumuz taraf›ndan daha
önce yap›lan aç›klamalarda da be-
lirtildi¤i gibi, ‹stanbul’un çeflitli
mahallelerinde Haklar ve Özgürlük-
ler Dernekleri’ne, ellerinde silah ve
sopalar olan, " B›ji Serok Apo" slo-
ganlar› atan kiflilerce sald›r›lar ol-
mufl, 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:

* 9 Kas›m 2009 saat 19.00 s›ra-
lar›nda 1 May›s Mahallesi’nde bu-
lunan Anadolu Haklar Derne¤i,
yüzleri maskeli, elleri silahl›, sopa-
l›, molotoflu 20 kifli taraf›ndan ba-
s›lm›fl, aralar›nda misafirlerin de ol-
du¤u içerideki befl kifli "yay›nlar›-
n›zda bize ve önderlerimize küfür
ediyorsunuz" denilerek sopalarla
dövülmüfl, bir kifli bay›lt›larak d›fla-
r›ya sürüklenmifl, derne¤in içinde
20’den fazla kez silahla atefl aç›l-
m›fl, dernekteki tüpler özellikle aç›l-
m›fl, etrafa iki bidon benzin dökül-
müfl ve molotoflarla dernek yak›l-
maya 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 bu-
lunmam›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 at-
layarak kurtulabilmifltir. Ç›kar›lan
yang›n itfaiyenin yard›m›yla söndü-
rülebilirken, üst katta oturan aileler
tehlikeye at›lm›fl, bu arada dernek
tamamen kullan›lamaz hale gelmifl-
tir. Dernek bas›ld›¤› s›rada, baflka

bir grup da Gülsuyu Heykel Meyda-
n›’nda yüzleri maskeli bir flekilde
eylem yapm›fl ve Yürüyüfl Dergi-
si’nde ç›kan yaz›larda, önderlikleri-
ne 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 tara-
f›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 kar-
fl› duvar›na boya ile PKK- DTP ya-
z›lar› yaz›lm›fl, sald›r›y› durdurma-
ya 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›ra-
lar›na Okmeydan› Haklar ve Özgür-
lükler Derne¤i’ne, Okmeydan› De-
mokrasi ve Kültür Evi’nden olduk-
lar›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 söyle-
yerek tehdit etmifllerdir. Ayn› kifliler
bu tür konularda DTP’nin, Gençlik
Kollar›’n›, BAGEH ve YDGH ör-
gütlenmelerini muhatap olarak gö-
revlendirdi¤ini söylemifller, ç›kar-
ken de "pankart orada, biz gerekeni
yapar›z" demifllerdir.

* 12 Aral›k 2009 tarihinde ise
Alibeyköy’deki Eyüp Haklar Der-
ne¤i’nin kap›s›n›n alt›ndan yine teh-
dit içerikli PKK imzal› ka¤›t b›ra-
k›lm›fl, bu notta ertesi gün Kad›-
köy’de yap›lacak olan mitingde
Halk Cephesi kortejine sald›racak-
lar› belirtilmifltir.

* 14 Aral›k 2009 günü Eyüp
Haklar Derne¤i’nin çal›flan› bir ba-
yan›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 gir-
meye çal›flm›fl, engel olunmas› so-
nucu elleri sopal›, yüzleri kapal› 20
kiflilik bir grup camlar› indirme teh-
didinde bulunmufl, uzaklaflt›klar›
esnada da "Kürt halk› uyuma, ma-
hallene sahip ç›k" sloganlar› atm›fl-
lard›r. Bundan 15 dakika sonra etra-
f› 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› yakalama-
ya çal›flan dernek çal›flan› bir kifli
b›çakla yaralanm›fl, sopayla dövüle-
rek 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›¤› yö-
neticileri ile görüflmeler yapm›fl. Bu
görüflmelerde DTP’li yöneticiler, za-
man zaman "bilgileri olmad›¤›n›" ,
"araflt›rd›klar›n›" , "komisyon kur-
duklar›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›" fleklinde-
ki sözlerle dolayl› olarak sald›r›lar›
üstlenmifllerdir. Ancak tüm bu görüfl-
melerde özür dileme, aç›klama yap-
ma, sald›r›lar› k›nama fleklindeki ta-
lepleri 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, ko-
misyon çal›flt›r›lamam›flt›r.

Yap›lan görüflmelerde,
sald›r›lar› kendilerinin sa-
hiplenmedi¤i noktada, sal-
d›r›lar› k›nayan bir aç›kla-
ma yapmalar› istenmifl an-
cak bu da kabul edilme-
mifltir. Gelinen son aflama-
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da, platformun ›srarl› çabalar› sonu-
cunda BDP Genel Merkez yönetici-
leri 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 etmifl-
lerdir. 

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 ol-
mad›¤›n› dile getirmifltir. Ancak,
kendi kitlelerinin yapt›¤›n› kabul et-
tikleri sald›r›lara iliflkin olarak dahi,
herhangi bir aç›klama yay›nlamaya-
caklar›n›, yaz›l› özür dilemeyecek-
lerini dile getirmifltir. "Devrimci ve
Demokratik Yap›lar Aras› Diyalog
ve Çözüm Platformu", 2005 y›l›nda
yine DEHAP'›n, Haklar ve Özgür-
lükler Cephesi kurumlar›na sald›r›-
lar› üzerine biraraya gelen devrimci

ve demokratik yap›lar taraf›ndan
kurulmufl ve bir ilk olmufltur. Çeflit-
li konularda çok çeflitli politik/ide-
olojik anlay›fllara sahip olan yap›lar,
bütün bu farkl›l›klar›na karfl›n" dev-
rimci ve demokratik yap›lar aras›n-
da fliddete karfl› olma" temelinde bir
araya gelmifller ve bunu ilkesel bir
tutum ve görev olarak benimsemifl-
lerdir. Daha sonraki süreçlerde plat-
formumuz bu konuda elinden gele-
ni yapmaya çal›flm›fl, her somut du-
rumda mümkün oldu¤unca "çözüm
ve diyalog" yöntemini öne ç›kara-
rak 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 gösteri-
lerek yap›lm›flt›r. Elefltiriler, kimse-
ye, bir baflka örgüte sald›r› hakk›n›
vermez. Platformumuzun ad›ndan
da anlafl›laca¤› gibi, sorunlar›n di-
yalog yolu ile çözümü esast›r.

Devrimci kurumlara yap›lan sal-
d›r›lar›n nedeni nas›l tan›mlan›rsa
tan›mlans›n, bu siyasetleri sindir-
mek, 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› diren-
dikleridir.

Bu tür sald›r›lar, devrim cephesi-
ni de¤il, düzen cephesini güçlendirir. 

Bizler, devrimci ve demokratik
yap›lar aras›nda fliddeti reddeden si-
yasetler olarak, yap›lan görüflmeler
ve gelinen süreç sonunda, BDP’nin
de sald›r›lar› kabul etmesiyle bera-
ber, sald›r›lar› tekrar k›n›yor ve mu-
hataplar›n› özelefltiri vermeye ça¤›-
r›yoruz. 

Sald›r›lar› kendi kitlesinin yapt›-
¤›n› kabul eden BDP, sald›r›lar›n bir
daha tekrarlanmamas› için sorumlu-
luk üstlenmeli, bu konuda halka ve
sola taahhütte bulunmal›, devrimci,
demokratik, ilerici hareketler, grup-
lar aras›nda ç›kabilecek sorunlarda,
diyalog yolunu benimsemelidir.

15 Mart 2010

DDEEVVRR‹‹MMCC‹‹ VVEE
DDEEMMOOKKRRAATT‹‹KK YYAAPPIILLAARR
AARRAASSII DD‹‹YYAALLOOGG VVEE
ÇÇÖÖZZÜÜMM  PPLLAATTFFOORRMMUU

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm ‹çin Yürüyüfl dergi-
sinin  213. say›s› ‹stanbul 12. A¤›r Ceza Mahkemesi’nin
ald›¤› kararla toplat›ld› ve 1 ay süreyle yay›n› durdurul-
du. 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 ka-
rard›r. ABD D›fliflleri Bakanl›¤›’n›n yapt›¤› bir aç›kla-
mayla devrimcilerin “Amerika Defol Bu Vatan Bizim”
kampanyas›n› hedef göstermesinin ard›ndan siyasi ikti-
dar dergimizi susturmaya çal›flm›flt›r. (...) 

"Suçumuz" büyük; halka devrimi, devrimcileri anlat-
mak. 

Çürümüfl, sömürücü düzene karfl› halk›na umut olan,
kurtulufl yolunu göstermek için canlar› pahas›na mücadele

eden, kuflatmalar alt›nda canlar›n› veren ama
umudu teslim etmeyen önderleri anlatmak.

Çürümüfl asalak düzenin temsilcileri halka
umudu anlatmay› suç olarak göstermeye çal›fl›-
yor. Yasalar›n› ona göre düzenliyor ve bu yasa-
lar üzerinden cezalar ya¤d›r›yor.

(...)

Biz devrimci bas›n›z. Düzen ile her fle-
yimiz oldu¤u gibi suç tan›mlar›m›zda
farkl›d›r. Yeni-sömürge Türkiye'de, em-

peryalizme ve iflbirlikçilerine karfl› ba¤›ms›zl›k, demokrasi,
sosyalizm mücadelesi vermek, bu mücadelede bedeller öde-
meyi göze alanlar› anlatmak suç de¤ildir. 

As›l suç; vatan topraklar›n› emperyalizme peflkefl
çekmek, hakk›n› arayan iflçilere sald›rmak, tutsaklar› tec-
ritle, hastal›klarla öldürmeye çal›flmakt›r. Dört duvar ara-
s›ndaki devrimcilerin üzerine kimyasal gazlarla, a¤›r si-
lahlarla sald›rarak katletmek suçtur. Emperyalistlerin is-
te¤i do¤rultusunda halk çocuklar›n›n kan›n› satmak, on-
lar› baflka halklar› katletmek için iflgal gücü olarak gön-
dermektir 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 da-

valar gerçeklerin sesini hayk›rmam›za engel olamayacak.
BBaa¤¤››mmss››zzll››kk DDeemmookkrraassii SSoossyyaalliizzmm ‹‹ççiinn YYüürrüüyyüüflfl
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‹mzalar Rektörlü¤e Teslim Edildi
Ad›yaman Üniversitesi Besni Meslek Yüksek oku-

lunda 1.75 TL olan yemek fiyatlar›n›n 2.25 TL ye yük-
seltilmesi üzerine Gençlik Federasyonu üyesi ö¤renci-
ler  imza kampanyas› bafllatm›flt›. 

Toplanan 1000 imza, 26 Mart günü Ad›yaman Üniver-
sitesi Rektör yad›mc›s› Abuzer Yücel'e teslim edildi.

Ö¤renciler ad›na Gençlik Federasyonu üyesi Hüseyin
Oral bir konuflma yaparak, neden imza toplad›k-
lar›n› ve yaflad›klar› s›k›nt›lar› dile getirdi.

Rektör yard›mc›s›,  en yak›n zamanda so-
mut ad›mlar atacaklar›n›, yemek fiyatlar›ndaki
zamm› geri çekebileceklerini söyledi. Ö¤ren-
ciler konunun ve at›lacak ad›mlar›n takipçisi
olacaklar›n› ifade ettiler.

‹yi kötü bir üniversiteye yerlefle-
bilmek, 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¤re-
tim 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› hedefler-
den vazgeçerler.

Ülkemizdeki e¤itim
sisteminin durumu ortada-
d›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 art-
maktad›r. S›navlar durumun en bü-
yük kan›t›d›r. Neredeyse hemen her
sene de¤ifltirilen s›nav sistemleri e¤i-
timde nas›l büyük bir ç›kmaz›n içeri-
sinde olundu¤unu göstermektedir. 

S›navlar›n içeri¤i ve isimleri de-
¤iflsede her seferinde ayn› fleyler su-
nulur ö¤rencilere. De¤iflen bir fley
yoktur. Sadece flekil olarak de¤ifl-
mifltir. 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. 

BBuu ss››nnaavvllaarr nneeyyii ööllççüüyyoorr?? SS››--
nnaavv ssiisstteemmlleerrii nneeddeenn ssüürreekkllii ddee--
¤¤iiflflttiirriilliirr?? PPeekkii,, aammaaççllaannaann nneeddiirr??

Ortaokuldan itibaren bafllayan

ve üniversite-
ye 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 iflle-
medi¤ini çevremizde s›navlara gi-
ren çal›flt›¤› halde bir üniversiteye

giremeyen ö¤rencilerden görebili-
riz.1 ,5 milyon ö¤renciden sadece
300-400 bini bir üniversiteye gire-
biliyor.

Yap›lan tüm düzenlemelere ra¤-
men bu durumu de¤ifltiremezler.
Çünkü sorun, teknik ya da biçim so-
runu de¤ildir. E¤itim sisteminin
bafltan bozuk olmas›yla ilgili bir so-
rundur bu. 500 soruyla hiçbir ö¤ren-
cinin 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› giz-
lemek içindir tüm bunlar. Üniversi-
te s›nav›na giren ö¤renci say›s› ol-
dukça fazlad›r. 

Ama ülkemizde bu talebi karfl›-

layacak ödenek e¤itime ayr›lmaz.
Yeterli say›da okul yap›lmaz. Var
olan üniversitelerde aç›lmamas› ge-
reken bölümlerde ek kontenjan aç›-
l›r. Bölümlerin örgün ö¤retim d›fl›n-
da, 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 heye-
canla, umutla, inançla gi-
recek bu s›nava. Kimisi
s›nav› kazanamad›¤› za-
man, kimisi s›nav› kaza-
n›p üniversitede ö¤reti-
me bafllad›¤› zaman, ki-
misi de bitirdi¤i zaman
bu ülkede s›navlar›n ge-

lecek vadetmek anlayacak.

Kimisi, aç, iflsiz kal›nca anlaya-
cak; kimisi, diplomas› elinde kap›-
lar surat›na kapand›¤› zaman anla-
yacak. Paras› yetmedi¤i için okuya-
mad›¤› 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 hak-
s›zl›k, hukuksuzluk sözde gelece¤i-
mize aç›lan kap› olan s›navlarda bi-
le karfl›m›za ç›kmaktad›r.

Her fleyiyle aç›k bir flekilde kar-
fl›m›zda duran tüm bu sorunlara kar-
fl› ne yapaca¤›z?

Mücadele etmekten, örgütlen-
mekten, birlik olmaktan baflka bir
seçene¤imiz yoktur. Üniversiteler-
de, liselerde örgütlenmeli akade-
mik-demokratik mücadeleyi büyüt-
meliyiz. 

GGeennççlliikk FFeeddeerraassyyoonnuu’’nnddaann
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� Bursa’da ve
Ankara’da Dev-Genç
Yaz›lamalar›

Bursa Uluda¤ Üniversitesi'nde 26 Mart günü üni-
versite girifline “Dev-Genç”in 40.Y›l›nda; "‹flçi, Köy-
lü Ö¤renci Gençlik 40.Y›l›nda Dev-Genç Saflar›nda "
yaz›l›, Dev-Genç imzal› bir pankart, yaklafl›k 10 daki-
ka as›l› kald›. 

***

25 Mart akflam› Ortado¤u Teknik Üniversitesi’nde
4 ayr› yere Dev-Genç yaz›lamas› yap›ld›. Elektrik-
Elektronik Mühendisli¤i bölümüne “Dev-Genç”, ve
“Mahir Çayan Ölümsüzdür” yaz›lamalar›, Fizik bölü-
müne “30 Mart’ta K›z›ldere’deyiz” ve Endüstri Mü-
hendisli¤i bölümüne “K›z›ldere Devrimin Yoludur”
yaz›lamalar› yap›ld›. Ayn› günün sabah›nda ise Dev-
Genç’liler Matematik bölümüne “Amerika Defol, Bu
Vatan Bizim” yaz›l› bir pankart ast›lar.

Yozlaflmaya Karfl› Örgütlenelim
Hatay Özgürlükler Derne¤i’nde 27 Mart günü “ Li-

selerde Yozlaflma Ve Örgütlenme” konulu seminer dü-
zenlendi. Liseli Gençlik ad›na Coflkun Aç›kel ve Yase-

min Gümüfl’ün sundu¤u seminerde liselerdeki
e¤itim sorunu, verilen e¤itimin yozlaflma üze-
rindeki etkenleri, neden gençli¤in yozlaflt›r›l-
maya hedef seçildi¤i ve tüm bunlara karfl› na-
s›l örgütlenilmesi gerekti¤i anlat›ld›.

Tiyatronun da oynand›¤› seminere 35 kifli
kat›ld›.

� 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 Ber-
na 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›kla-
may› okuyan Orkun Bayer; “Anayasal bir hakk›n uy-
gulanmas›n› istemeyi bile suç sayan bir zihniyetin hal-
ka bask› ve zordan baflka verebilece¤i hiçbirfley yok-
tur” dedi.

Anadolu Üniversitesi’nde
ÖGB Ö¤rencilere Sald›rd›

24 Mart günü Anadolu Üniversitesi Yunus Emre
Kampüsü’nde afifl asan ö¤rencilere Özel Güvenlik Bi-
rimleri "bu okulda siyaset bitti" diyerek copla, küfür-
le sald›rd›. Bunun üzerine yemekhane önünde topla-
nan devrimci demokrat yurtsever ö¤renciler afifl yap-
maya 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 sök-
mek için gelen 70 kiflilik ÖGB,  ö¤rencilere coplarla,
tekmelerle sald›rd›. Ö¤rencilerin bu sald›r›ya karfl› dire-
nerek 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 yap-
t›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 arka-
s›nda fliddetli bir kanama ile birlikte geçici iflitme kay-
b› yaflad›. Yine sald›r›dan kaynakl› baz› ö¤rencilerin
çenelerinde k›r›klar meydana geldi. 

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

‹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 ta-
mamen idare polis iflbirli¤iyle yap›ld›¤›n› anlatan ö¤ren-
ciler yemekhaneye ç›karak konuflmalar›na devam ettiler.
Yemekhanedeki ö¤renciler de alk›fllar›yla ve “Katil Po-
lis 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›.

� Mimar Sinan Üniversitesinde
K›z›ldere Anmas› 

‹stanbul Mimar Sinan Üniversitesi’nde 30 Mart gü-
nü K›z›ldere anmas› yap›ld›. F›nd›kl› Yerleflkesi Oditor-
yumda 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›la-
rak söz Behiç Aflç›’ya b›rak›ld›. Behiç Aflç› yapt›¤› ko-
nuflmas›nda “o dönem iktidar›n tek hedefi vard› Mahir
Çayan’› ölü yakalamak, ama o koflullarda Mahir Ça-
yan’›n hedefi çok netti, Deniz Gezmifl ve arkadafllar›n›n
idam› engellenecekti” diyerek sahip olunan Marksist-
Leninist 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 tür-
külerini söyledi. Hakl›y›z Kazanaca¤›z marfl› söylene-
rek anma sona erdi.
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Ülkemizde Gençlik

OKULLARDAK‹ BASKI
ARACI NOTLAR 

Bir ö¤renci en büyük sorun ola-
rak 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 üniversite-
deki notlar›n›n ise, “iyi bir ifle” gi-
rebilmesi için yüksek olmas› gere-
kir.

K›sacas›, notlar tüm ö¤renim ya-
flam› boyunca bir ö¤rencinin gele-
ce¤ini belirleyecek bir rol oynar ha-
le getiilmifltir.

Elbette “her ö¤renci, derslerinde

baflar›l› olmal›”,
“girdi¤i s›navla-

r› 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 fle-
kilde çal›flmaktad›rlar. Bu durum
e¤itim sisteminin ö¤rencilere dayat-
mas›, bask›s›d›r. 

S›navdan birkaç gün sonra ayn›
s›nav tekrar yap›lsa, bir önceki s›na-
va göre ö¤rencilerin büyük ço¤un-
lu¤u düflük puan alacakt›r. S›nav
dönemlerinde birçok ö¤renci kendi-
ni tecrit ederek ders çal›flmaktad›r. 

Yani ona verilen bilgileri ezber-
lemektedir. Okul yönetimleri, aile
ve çevrenin beklentileri de eklenin-
ce ö¤renci için herfley zorlafl›r. 

E¤itim de notlar, ayn› zamanda
bir bask› arac› olarak kullan›lmakta-
d›r. E¤itim sistemi, ö¤retmek ve ge-
nel kültürü vermek yerine not tehdi-
ti ile ö¤rencilere gerici, floven e¤iti-
mi zorla dayatmaktad›r. Korkuta-
rak, sindirerek bir kal›ba dökmenin
ad›d›r bugünkü not sistemi.

Notlar öylesine kullan›l›r olmufl-
tur ki, ö¤retmen ö¤rencileri sustur-
maya çal›fl›rken, aidat, fotokopi pa-
ras› gibi ö¤rencilerden zorla al›n-
maya çal›fl›lan paralarda dahi not
bir tehdit unsurudur. 

Okullardaki gerici, bilimsel ol-
mayan e¤itim sisteminin vazgeçil-
mez bir arac›d›r kullan›lan not siste-
mi. O nedenle, okullardaki bask›
araçlar› içinde notlar›n ayr› bir yeri
vard›r. Bu haliyle ö¤renciyi e¤itime
yabanc›laflt›ran bir sistemdir...

SORUNLARIMIZ ÇÖZÜMLER‹M‹Z

OOkkuummaa yyaazzmmaa
bbiillmmeeyyeennlleerriinn;;

Kad›nlarda  oran›;
yyüüzzddee 7799..9988

Kay›tl› 8 milyon
341 bin 937 engelli-
lerde 

yyüüzzddee 3366..33  

Bunlar›  
B‹L‹YOR 
MUSUNUZ?

Gençlik, hemen
bütün halk hareketle-
rinde, özgürlük ve
ba¤›ms›zl›k savaflla-
r›nda hep en önde ol-
mufl, özveriler gös-
termifl, ciddi ve aktif
bir güç olmufltur. 

Dursun KARATAfi
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Sürekli "kitlelere gitmeliyiz"
diye anlatmak bile bir devrimci
için anormal bir fleydir. Devrimci
zaten kitleleri örgütlemek için
vard›r. Oysa insanlar›m›z›n duru-
mu hiç de böyle de¤ildir. O za-
man biz bu gerçe¤i de düflüne-
rek, de¤erlendirerek DE⁄‹fiT‹R-
MEK zorunday›z. 

O kadar ideolojik olarak güç-
süzlü¤üne ra¤men, o kadar su-
çuna ra¤men,
halk› o kadar aç
b › r a k m a s › n a ,
zu lme tmes ine
ra¤men yine de
kitle çal›flmas›
yap›yor AKP hü-
kümeti.

Onlar, bizi öl-
dürüyor.

Onlar, bizi aç
b›rak›yor.

Onlar, bize
haks›zl›k yap›yor.

ONLAR TÜM BU NEDEN-
LERLE SÜREKL‹ SAVUNMA
HAL‹NDED‹RLER. 

Biz ise; hakl›, meflru zemin-
deyiz, flimdiye kadar yalan söy-
lememifliz, çalmam›fl›z, halk›n
aleyhine hiçbir fley yapmam›fl›z,
bunu kitlelere götürmüyoruz. 

B‹Z, HAKLI VE MEfiRU OLA-
NIZ. 

B‹Z, HESAP SORAN OLMA-
LIYIZ. 

Bizi neden aç b›rak›yorsunuz,
bizi neden katlediyorsunuz? Biz
neden yoksuluz? Bu sorulara ce-
vap veremezler. Verecek cevap-

lar› yoktur. Bize sab›r, bi-
ze katlanma, bize boyun
e¤meyi tavsiye edecek-
ler. Boyun e¤medi¤imiz-
de, hakk›m›z› istedi¤i-
mizde ise zulmediyorlar,
iflkence ediyorlar, terö-

rist ilan ediyorlar. 
Bu güçle, hakl›-

l›¤›m›z›n gücü ile
meflrulu¤umuzun
gücü ile bir devrim-
ci kitleye gitmeden

duramamal›. Her saniyesinde,
saatinde, gününde bir insana an-
latmak, bir insan› örgütlemek
için can atmal›. Yani yok flunun
para meselesi, yok bunun falan-
ca meselesi gibi küçük dünyala-
r›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

Cepheli’nin gereksiz, lüzumsuz
ifllerle u¤raflmas›, halka gitme-
mesi affedilemez. 

"Ben devrim yapaca¤›m, hal-
k› 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 aileleri-
ni ar›yor, telefon ediyor. 

En hakl› en meflru mitingler-
de görüntülerini çekiyor, bir
CD’ye kaydediyor, ailelere da¤›-
t›yor, tek tek ailelere gidiyor.

Adalet ve ‹çiflleri Bakanlar›
ortak imzal› olarak ailelere mek-
tup yaz›yor. "Çocu¤unuzu birlik-
te kurtaral›m" vs. tarz›nda mek-
tuplar yaz›yor. Düflünün, hem
çocu¤unu katletmifl hem de kur-
taral›m diyor. Ama gerçek olan
flu ki; buna ra¤men vazgeçmi-
yor, kitleyi kazanmak, devletin

yan›na çekmek için tüm umut-
suz haline, haks›zl›¤›na, y›pran-
m›fll›¤›na ra¤men çal›fl›yor.

Biz ne yapaca¤›z?
Her arkadafl›m›z; günlük ge-

liflmeleri, politik, ekonomik ge-
liflmeleri takip etmelidir. Propa-
ganda ve ajitasyonda canl›l›k,
günceli yakalamak bu flekilde
mümkün olacakt›r. 

Örne¤in hükümetin Aleviler
konusundaki demagojisi, liselile-
re yapt›¤› korkutma sindirme…
"Yüzde alt› büyüdük" diyorlar,
hemen "bu konuda ne yapabili-
riz" diye düflünmeliyiz. Anayasa
kand›rmacas›n› at›yorlar ortaya,
"hay›r, onlar halktan yana ana-

yasa yapamaz-
lar, bizim ise
a n a y a s a m › z
vard›r y›llar ön-
ce yapt›¤›m›z,
halktan yana
anayasay› biz
yapar›z, çünkü
biz halk›z ve bi-
zim elimizde
halktan yana bir
anayasa vard›r,
her kap›ya da¤›-
tabilmeliyiz. Her

geliflmeyi, her fleyi devletin söy-
ledi¤i bütün yalanlar› ortaya ç›-
kartma gücümüz vard›r. Bu ya-
lanlar› ve bizim do¤rular›m›z›
"kitle çal›flmas›nda nas›l de¤er-
lendiririz" diye düflünmeliyiz.
Baflka konularda da ayn› flekilde
düflünmeli ve hareket etmeliyiz. 

Halk›n duyarl› olabilece¤i her
konuyu de¤erlendirmeliyiz. Yok-
sa kitle çal›flmas› yapmak sü-
rekli kendimizi anlatmakla ol-
maz. Halk kendini etkileyen ko-
nularda duyarl› olur. Bu gözle
bakarak gündemi takip etmeli-
yiz. Kald› ki, neredeyse halk› il-
gilendiren 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 yok-
sullaflt›, zenginler daha da zen-
ginleflti. ‹flten at›lmalar hala de-
vam ediyor, halk›n açl›¤›, halk›n
yoksullu¤u büyüdü. Nas›l büyü-

ÖğrendiklerimizÖğrendiklerimiz

DEVR‹MC‹L‹K FFAAL‹YET
ÖRGÜTLEMEKT‹R! 

FAAL‹YET, BB‹LD‹R‹D‹R
FAAL‹YET, EEYLEMD‹R 

FAAL‹YET, TTOPLANTIDIR 
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dü zenginler, bizim yoksullu¤u-
muzu büyüterek büyüdüler, bi-
zim açl›¤›m›z› büyüterek büyü-
düler. 

Önemli olan halka anlata-
bilmektir. 

Kitle çal›flmas› ve yeni in-
sanlar›n ç›kmas›n›n yolu bura-
dad›r. Türkiye bir olay› tart›fl›-
yorken, neredeyse her geliflme
bizi hakl› ç›kar›yorken ve kulla-
nabilece¤imiz yüzlerce malze-
me veriyorken, durmamal›y›z.
Nas›l anlataca¤›z? Sadece der-
giyi beklemekle de olmaz. Na-
s›l anlataca¤›z.

En bilinen en klasik yöntemi
bildiri yazmak ve da¤›tmakt›r. 

Çok zor mudur bildiri yaz-
mak? ‹lla eli çok iyi kalem tu-
tan, HER fiEY‹ bilenler mi ya-
zabilir bildiriyi? Hay›r, hiç öyle
de¤il. HERKES, "BEN
DEVR‹MC‹Y‹M" D‹YEN HER-
KES B‹LD‹R‹ YAZAB‹L‹R. 

BU YANLIfi. 
BU HAKSIZLIKTIR. 
BU ZORBALIKTIR 
B‹Z NEDEN YOKSULUZ? 
B‹Z‹ YOKSUL BIRAKAN-

LAR HIRSIZDIR, diyebilen… 
Bizim neden yeterli otobüsü-

müz yok vs. vs. vs… bunlar› ya-
flayan herkes bildiri yazabilir. 

Tek bafl›na dergi yetmez,
haftada bir ç›kan bir dergi hal-
ka do¤rular› anlatmaya yet-
mez, yaflananlar karfl›s›nda
çok s›n›rl› kal›r. 

Sorun bir gerçe¤i anlatmak-
t›r. 

Sorun do¤rular› hayk›rmakt›r. 
Bazen amaç bir ça¤r› yap-

makt›r. 
Bunun için bazen iki cümle

bile yetebilir. 
"fiehitlerimizi anmak için

flurada flu saatte bekliyoruz"...
yeterlidir. 

"Bizi yoksul b›rakanlar› pro-
testo edece¤iz" demek yeterli
olabilir. 

‹lla merkezi bir bildiri, mer-
kezi bir slogan beklemek ge-

rekmiyor. Hiçbir fley bulama-
d›k; "akl›m›za gelmedi" maze-
ret olamaz. fiehitlerimizi ana-
ca¤›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 iste-
mek ve düflünmektir. 

Veya ortak bir ifl yapt›k; bir
gösteri, bir miting, bir piknik...
Mutlaka sonuçlar›n› de¤erlen-
diren, iki üç sat›r da olsa bilgi
vermek gerekir. fiurada flu gün
piknik yapt›k, flu konular› tar-
t›flt›k, flu kararlar› ald›k gibi.

Sonuç olarak; moralli olduk-
tan sonra her fleyi yapabiliriz. 

Moralden kast›m›z; sa¤a-
sola gülümsemek de¤ildir. 

Kendisiyle, yapt›¤› iflle bar›-
fl›k olmakt›r.

Var olan› dönüfltürme cofl-
kusu tafl›makt›r.

Moralli olmak budur. 
Ancak böyle e¤itebiliriz in-

sanlar›. 
‹nsan her zaman sorundur.

Ama böyle de yürümek zorun-
dad›r. Çevremizde tüm olumsuz
havaya, karfl› devrimci etkilerin
bunca yo¤unlu¤una ra¤men on-
larca kadro aday› vard›r. ‹deal-
lefltirmeden, 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 faali-

yet örgütlemektir.
Faaliyet, bildiridir duvar ya-

z›s›d›r. 
Faaliyet, toplant›d›r e¤itimdir. 
Faaliyet, bilgidir. 
Faaliyet, devrimciliktir dev-

rimdir.

Trakya'da 16 Mart
Anmalar›

Edirne Gençlik Derne¤i ö¤rencile-
ri taraf›ndan 14 Mart günü D‹SK top-
lant› salonunda 16 Mart Beyaz›t katli-
am›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›r-
ken Edirne Gençlik Derne¤i Müzik
Grubu da türküleriyle anmada yer al-
d›. 16 Mart katliamc›lar›n›n halâ ceza-
land›r›lmad›klar›n› aksine ödüllendi-
rildiklerine 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 Dev-
Gençliler'in yaratm›fl oldu¤u ö¤renci
gençlik hareketinin mücadele tarihi
üzerine yap›lan konuflmalarla baflla-
yan söylefli, 16 Mart 1978 Beyaz›t
katliam› ve 12 Mart 1995 Gazi katli-
amlar›n›n anlat›lmas›yla devam etti.

Ard›ndan Beyaz›t, Gazi katliam›n-
da flehit düflen insanlar›m›z özelinde
tüm devrim flehitleri ad›na
bir dakikal›k sayg› duruflu
yap›ld›. Beyaz›t ve Gazi
katliamlar›n› anlatan belge-
sellerin izlenmesiyle 19 ki-
flinin kat›ld›¤› söylefli  sona
erdi.
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Bugünlerde KESK’in gündeminde iki konu öne
ç›k›yor. Anayasa tart›flmalar› ve 1 May›s. Yüzbin-
lerce üyeyi temsil eden KESK’in bu iki temel konu-
da do¤ru bir tutum belirlemesi oldukça önemlidir. 

AKP’nin bafllatt›¤›  ve haz›rlam›fl oldu¤u bir tas-
la¤› meclise sunmaya haz›rlanmas›yla anayasa
tart›flmalar› da yo¤unlaflt›. Bu tart›flmalara ‘sol’dan
da kendilerini Sivil ve Demokratik Anayasa Plat-
formu olarak adland›ran bir oluflum dahil oldu.
Aralar›nda D‹SK, KESK, kimi demokratik kitle ör-
gütleri, ayd›n ve sanatç›lar›n da yer ald›¤› ‘Anaya-
sa Platformu’ taleplerini ‘Sivil ve Demokratik Ana-
yasa ‹stiyoruz’ bafll›kl› bir ça¤r› metniyle ortaya
koydu. 

Öncelikle KESK’in de içinde yerald›¤› Anayasa
Platformu sorunu yanl›fl ortaya koymaktad›r. 

Ne denirse densin her anayasa bir s›n›fsal ç›ka-
ra hizmet eder. Bir s›n›f›n ç›karlar›n›  gözeterek
haz›rlan›r. Dolay›s›yla anayasa kimin anayasas›
olacakt›r. Hangi s›n›f›n ihtiyaçlar› için ve nas›l ya-
p›laca¤›d›r belirleyici olan. 

Anayasa Platformu yanl›fll›¤›  buradan baflla-
maktad›r. ‘Tüm kesimler’ biraraya gelerek bir ana-
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›-
karlar›na hizmet etmekten uzakt›r. 

KESK bir s›n›f örgütüdür. Kamu emekçilerinin
ç›karlar›n› temsil etme iddias›ndad›r. KESK’in tale-
bi öncelikle kamu emekçilerinin ç›karlar›n›  sa-
vunmak, anayasan›n halk›n kat›l›m›yla yap›lmas›-
n› istemek olmal›d›r. 

Bu noktalarda do¤ru bir bak›fl aç›s›na sahip
olunmad›¤›nda anayasa için ortaya konulan talep-
lerde de do¤ru bir yaklafl›m ç›kmayacakt›r. Birinci-
si düzen içi ve bu düzen içinde gerçekleflmeyecek
yaklafl›mlar ortaya konulacakt›r. Nedir bunlar’

Eme¤in haklar›, anadilde e¤itim, bar›fl, inanç
özgürlü¤ü, düflünce özgürlü¤ü, adalet ve eflitlik,
kad›nlara özgürlük.

Oysa yukardaki taleple-
re kaynakl›k eden temel
noktalar ülkenin ba¤›ms›z-
l›¤› ve demokratikli¤idir.

Daha do¤rusu ül-
kemizin ba¤›ms›z
olmay›fl› ve halk
demokrasisinin ol-
may›fl› yaflad›¤›m›z
sorunlar›n temeli-
dir. Bir anayasa en

baflta bu temel noktalar; ba¤›ms›zl›k ve halk de-
mokrasisi temelinde ele al›nmal›d›r. Dolay›s›yla
çok aç›k ve net söyleyebiliriz ki ba¤›ms›zl›¤› ve de-
mokrasiyi esas almayan bir anayasa talebi düzen
içidir. Talepler ka¤›t üzerinde kalacakt›r. Çünkü bu
taleplerin gerçekleflmesi mücadeleden de¤il dü-
zenden beklenecektir. 

Anayasa tart›flmalar›n›n özü iflin bir yan›d›r di-
¤er bir yan KESK’in anayasa tart›flmalar›na müda-
hil olufl biçimidir. KESK ‘Yeni Anayasa Platfor-
mu’nun 10 Nisan’da yapaca¤› ‘Sivil ve Demokratik
anayasa mitingi’ne kitlesel kat›lma karar› ald›. 

Devrimci Memur Hareketi; KESK’in Anayasa
Platformu’nun mitingine dahil olmas›n›n yanl›fl ol-
du¤unu belirterek, bu sürecin devrimci demokra-
tik kurumlarla birlikte tart›fl›larak KESK’in içeri¤i,
flekli flemali belirlenmifl bir mitingin destekçisi
olarak de¤il belirleyeni olarak ele al›nmas› gerek-
ti¤ini savundu.  

Mitingin içeri¤ini elefltiren Devrimci Memur Ha-
reketi, sivil anayasa talebinin yanl›fl bir anlay›fl ol-
du¤unu ifade ederek de¤iflik platformlarda
KESK’in anayasa ile ilgili bu miting karar›n› onay-
lamad›¤›n› belirtti. 

KESK hakim anlay›fl›, anayasa konusunu KESK
üyeleri içinde de¤iflik platformlar yaratarak tart›fl-
t›rmayarak da demokratik olmayan, üyelerine ve
kendine güvensiz yaklafl›m›n› ortaya koymufltur.
Devrimci memurlar, anayasa konusunu da anaya-
sa konusunun KESK içindeki ele al›n›fl›n› da tart›fl-
mal›, yanl›fl çarp›k anlay›fllara karfl› ideolojik mü-
cadele yürütmeye devam etmelidir.

Benzer yanl›fl yaklafl›m KESK'in 1 May›s politi-
kas› konusunda da geçerlidir. 

Yanl›fll›k birinci olarak bu konuda karar›n al›n›fl
biçimi, ikincisi, Taksim'in bugünkü önemini gözet-
meyen yaklafl›m›ndad›r. KESK son iki y›lda tüm
Türkiye’de, Taksim’de merkezi 1 May›s yerine, ‹s-
tanbul’da Taksim, di¤er illerde ise bölgesel miting-

leri savunarak merkezi
Taksim’i zay›flatan bir tu-
tum içindedir.

KESK’i büyütecek, gelifl-
tirecek olan üyelerine, ken-
dine güvenen demokratik
karar alma mekanizmas›n›
iflletmek ve emekçilerin ç›-
karlar›na hizmet eden, dü-
zene yedeklenmeyen do¤-
ru devrimci politikalard›r.

KESK: 
‹ki Konu ‹ki Yanl›fl Tutum!

Devrimci Memur
Hareketi
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An›yoruz
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platformlar yaratarak tart›flt›rmayarak
da demokratik olmayan, üyelerine ve
kendine güvensiz yaklafl›m›n› ortaya

koymufltur. Devrimci memurlar, anayasa
konusunu da anayasa konusunun KESK

içindeki ele al›n›fl›n› da tart›flmal›, yanl›fl
çarp›k anlay›fllara karfl› ideolojik

mücadele yürütmeye devam etmelidir.



Ankara'da 1 Nisan'da Tekel iflçi-
lerinin eylemine karfl› polisin terörü
sabah›n erken saatlerinde flehir gi-
rifllerinden itibaren bafllad›. Ankara
Valili¤i bir gün öncesinden aç›kla-
ma yaparak eylemin yasad›fl› oldu-
¤unu ve gereken müdahalelerin ya-
p›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›.  ‹flçile-
rin otobüsleri durduruldu, flehirlera-
ras› otobüslerle gelenler otobüslerin-
den indirildi. Buna ra¤men iflçiler ve
destek için gelenler yürüyerek Anka-
ra 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 kalk-
mas›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 karar-
s›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 Sen-
dika Yönetimi  Baflkanlar Kurulu
toplant›s› yap›yordu. K›z›lay'›n he-
men her taraf› polis ablukas›nday-
ken, bir çok soka¤›nda iflçiler ve
devrimcilerin polisle çat›flmas› sü-
rerken, sendikalar›n toplant›s› saat
15.00'a kadar devam etti.

TTeekkeell ‹‹flflççiilleerrii
SSaakkaarryyaa CCaaddddeessii’’nnddee......

Ö¤leden sonra iflçiler Sakarya'ya
girdiler ve polis hemen sald›r› haz›rl›-
¤›na bafllad›. Tuna Caddesi’nde topla-
nanlar polis sald›r›s›na karfl› iflçilerin
yan›na Sakarya'ya girmek istediler.
Toplanan kitlenin önü yine polisler ta-
raf›ndan kesildi. Sloganlarla destek
veren kitleye polis müdahale etmek
için çevresini sard›. Kitle buradan Zi-
ya Gökalp Caddesi’ne geçerek yolu
trafi¤e kapatt› ve sloganlarla yürüme-
ye bafllad›. Biber gaz›yla sald›ran po-
lise tafllarla karfl›l›k verildi. Yüksel
Caddesi’ne çekilen gruba polisin mü-
dahalesi sürdü.

Sakarya Caddesi’nin her taraftan
zorlanmas› ve tek tek iflçilerin gir-
mesiyle kitlenin kalabal›klaflmas›n-
dan kaynakl› polis bir noktay› aç-
mak zorunda kald›.

Çevrede toplanan tüm kitlenin
de Sakarya Caddesi’ne girmesiyle
say› 3-4 bin kifliyi buldu. Tek G›da-

‹fl Sendikas› baflkan› Mustafa Tür-
kel burada bir aç›klama yapt›.

Eylemin hiç bir an›nda hiç bir
yerinde bulunmayan, eylemler
sürerken toplant› yapan sendika yö-
netimi Sakarya Meydan›’na giril-
mesiyle aç›klama yapt›! Polisin tav-
r›n›n k›nanmas› d›fl›nda iflçilere net
olarak bir aç›klamada bulunmad›,
burada kalaca¤›z diyerek konuflma-
s›n› bitirdi. D‹SK Baflkan› Süley-
man Çelebi ve KESK Baflkan› Sami
Evren de birer konuflma yaparak
hükümetin ve polisin tavr›n› k›nad›-
lar.

KESK, Ça¤dafl Hukukçular Der-
ne¤i, Petrol-‹fl Sendikas› Kolej
Kavfla¤›’nda toplanarak saat
18.00'de Ziya Gökalp Caddesi’nden
Sakarya Caddesi’ne girmek istedi-
ler. Yol boyu polisin müdahalesiyle
karfl›laflt›lar. Engellemelere ra¤men
SSK ‹fl han›n›n önüne kadar gelen
grubun önü burada tamamen kesil-
di. Oturma eylemi bafllatan grubun
giderek kalabal›klaflmas› sonucu
polis Sakarya Caddesi’ni açmak zo-
runda kald›. Kitle “Zafer Direnen
Emekçinin Olacak”, “Emekçiyiz
Hakl›y›z Kazanaca¤›z” sloganlar›y-
la Sakarya'ya girdi.

Tüm kitlenin Sakarya'da toplan-
mas›ndan bir süre sonra polis sald›-
r› için haz›rl›klara bafllad›. Panzerle
Sakarya Caddesi’ni saran polis kit-
lenin etraf›n› tamamen sard›. Üstüs-
te 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 mü-
dahale edilecek diye ç›kan gruplar ve
içeriye polis ablukas› nedeniyle gire-
meyenler Ziya Gökalp Caddesi’ni tra-
fi¤e kapatt›. Sakarya'daki  gruplar›n
ç›kmas›yla eylem sona erdi.

EEyylleemmiinn ‹‹kkiinnccii
GGüünnüü......
SSaalldd››rr›› SSüürrüüyyoorr......

Tekel iflçileri ikinci
günde de coplu, gazl› mü-

TEKEL ‹fiÇ‹LER‹N‹N EYLEM‹NDE
POL‹S TERÖRÜ 

Partiyi 
Selaml›yor
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daheleye maruz kald›lar. Ankara'ya
bir günlük eylem için gelen Tekel
iflçileri ile onlar› destekleyen dev-
rimciler, Türk- ‹fl Genel Merkezi'ne
yürümek isteyince polis sald›rd›.
Polis gruba biber gaz› ve coplarla
müdahalede bulunurken, 11 kifli gö-
zalt›na al›nd›.

Caddeye ç›kan yollar› kapatan
çevik kuvvet, iflçilere sald›rd›. Bura-
da iflçiler Tekel kimliklerini göstere-
rek sloganlar at›p, oturma eylemi
bafllatt›. Tek- G›da ‹fl Genel Baflkan›
Mustafa Türkel ve Türk- ‹fl yöneti-
cileri, iflçilerin yan›na geldiler. Ar-
d›ndan polisle yap›lan pazarl›klar
sonucu Tekel ‹flçileri Sakarya Cad-
desi’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 iflçile-
rinin tepkisiyle karfl›laflt›. Çünkü Te-
kel iflçileri bu bas›n aç›klamas›n› do-
¤al olarak kendi sendika binalar›n›n

önünde yap›lmas› istiyorlard›. Tür-
ker'in uzlaflmac› tutumu ve çekince-
lerinden 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 giri-
flimde bulunmad›. Bunun üzerine Te-
kel iflçileri ile sendika yöneticileri
aras›nda arbede yafland›. Bu arbede
s›ras›nda iflçiler; “Sat›lm›fl Sendi-
ka!”, “Sendika A¤alar›na Son!”,
“Sat›lm›fl Baflkan ‹stemiyoruz!” slo-
ganlar›n› att›lar. ‹flçiler Mustafa Tür-
ker'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 oluyorsu-
nuz. Burada sendikan›n yönetimi
var. Siz kendi iflinize bak›n” diyerek
tersledi. Bunun üzerine iflçiler tara-
f›ndan tartaklanmaya bafllad›, bas›n
aç›klamas›n› yapt›¤› yerden polis
kontrolünde baflka bir ifl merkezine
sakland›. Daha sonra da  polis koru-
mas›yla alandan ç›kar›ld›.

Mustafa Türker alandan ç›kar›l-
d›ktan sonra Bay›nd›r Sokak’ta bulu-
nan ve da¤›lmamakta direnen yakla-

fl›k 200 iflçi, burada oturma eylemi
yaparak sloganlar att›. Bu gruba da-
ha sonra ‹stanbul ‹tfaiyesi çal›flanlar›
da kat›ld›. Ve barikat›n en ön saf›nda
Tekel iflçileriyle birlikte karfl›l›kl›
oturarak ellerini birbirlerine kenetle-
diler. “Tekel ‹tfaiye Omuz Omuza!”
slogan›n› att›lar. Eyleme kat›lan her-
kes Tekel kimliklerini ve itfaiye kim-
liklerini göstererek burada sadece
do¤al haklar›n› isteyen iflçiler var di-
ye anlatmaya çal›fl›yorlard›. Buna
ra¤men polis megafonla grubu uya-
rarak da¤›lmalar›n› istedi. Ancak da-
¤›lmamakta direnen iflçilere, polis
biber gaz› s›karak ve copla müdaha-
le ederek da¤›tt›. Çevik kuvvetin at-
t›¤› gözyaflart›c› gazdan esnaf ve
çevredeki insanlar da etkilendi.

Polisin müdahalesiyle karfl›laflan
iflçiler polise tafllarla direndiler. Po-
lis, 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. 

‹stanbul Su ve Kanalizosyon
‹daresi (‹SK‹) bünyesindeki
2300 iflçi tafleron firmalar›nda
çal›flt›r›ld›ktan sonra haber ve-
rilmeden iflten ç›kar›ld›lar. 

‹flten ç›kar›lan ‹SK‹ iflçileri bu
durumu protesto etmek ve iflleri-

ne geri dönmek için ey-
lem yapt›lar. 24 Mart
günü Taksim Tramvay
Dura¤›'nda toplanan ifl-
çiler; “‹flçiyiz, Hakl›y›z,
Kazanaca¤›z,  ‹flimizi
Geri ‹stiyoruz ‹SK‹ ‹fl-

çileri” yaz›l› pankartlar›n› açarak
Galatasaray Lisesi'ne kadar ›sl›k-
lar ve “‹flçiyiz Hakl›y›z Kazana-
ca¤›z, Babalar ‹flsiz Çocuklar Aç,
Direne Direne Kazanaca¤›z!”
sloganlar›yla Galatasaray Lisesi
önüne kadar yürüdüler. 

Galatasaray Lisesine gelindi-
¤inden iflten at›lan iflçilerden Ad-
nan Kondak taraf›ndan bir aç›kla-
ma yap›ld›. 15 y›ld›r ‹SK‹'nin hiz-
met sat›n ald›¤› tafleron flirketler-
de çal›flt›r›ld›klar›n› belirten Kon-
dak, direnifllerinin 10. gününde
s›k›nt›lar›n› belirtebilecekleri bir
merci arad›klar›n› söyledi.   

3 y›ld›r yaflad›klar› k›s›nt›la-
r›n son noktas› olarak iflten at›l-
d›klar›n› ifade eden Kondak,
"Taksim’e bile otobüs paras› bu-
lamayan bu iflçilere, 'git hakk›n›
mahkemeler ara demek' adalet
midir?" diyerek iflten at›lan iflçi-
ler olarak  tek taleplerinin ifle ge-
ri dönmek oldu¤unu vurgulad›.

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 Te-
kel iflçileri milletvekilinden söz hakk› is-
tediler. Milletvekili Faruk Öz; iflçilerin
bas›n ç›kt›ktan sonra konuflmas›n› istedi.
‹flçiler ad›na konuflan Halil Acar: “Ma-
dem demokrasi var diyorsunuz, b›rak›n
bas›n iflini yaps›n, bizde konuflal›m" di-
yerek söze bafllad›. Kölelik yasas› olan 4-
C'ye geçmek istemediklerini ve özlük
haklar›n› istediklerini söyledi.

Milletvekilinin Acar'a, "flov yapma"
demesinin ard›ndan AKP'li yöneticiler ifl-
çilere 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 Öztür-
keri yap›lan sorgunun ard›ndan serbest
b›rak›ld›lar.

“‹flçiyiz Hakl›y›z
Kazanaca¤›z"
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“YOZLAfiMAYA KARfiI  ÇIKMAK
SUÇ DE⁄‹LD‹R”

Yozlaflmaya, fuhufla, uyuflturucuya karfl› ç›kt›lar› için tutukla-
nan 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 Tu-
tuklananlar 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›, ku-
mar oynatmak m› suç, kumar oynat›lmas›na karfl› ç›kmak m›, fu-
hufl 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, Hal-
k›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z, Tutuklananlar Serbest B›rak›ls›n”
sloganlar› at›ld›. 60 kiflinin kat›ld›¤› eylemin ard›ndan aileler du-
ruflmay› izlemek için salona girdiler.

7 kiflinin tahliye edildi¤i mahkeme 27 Temmuz tarihine erte-
lendi. 

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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Edirne’de linç davas›
bafllad›!
Azmettirenler, organize
edenler nerede?

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 Der-
ne¤i 28 Mart tarihinde yay›n-
lad›¤› yaz›l› aç›klama ile
'Mehmet Ali Birand Ne
Yapmaya Çal›fl›yor?' diye
sordu. 

Aç›klamada, Sar›gazi
Özgürlükler Derne¤i üyeleri-
nin evlerinin ve derne¤in bas›l-
mas›n›n, Mehmet Ali Birand’›n
bafl›n› çekti¤i haberlerde polisin bü-
yük bir baflar›s› olarak gösterildi¤i belirtildi. 

“Birand haberinde tek tek insanlar› hedef
göstererek adeta yarg›s›z infaz yap›yor. Poli-
sin infaz›na davetiye ç›kar›yor.

Soruyoruz; Birand polise ‘infaz et’ mi de-
mektedir? "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 hukuksuz-
lu¤unu örtbas etmeye çal›fl›yor” de-
nilen aç›klamada; Birand’›n haber-
lerinden yozlaflmaya, uyuflturucuya,
fuhufla karfl› ç›kman›n neresi suçtur
diye sormaya bile gerek duymad›¤›
söylendi. 

Partiyi 
Selaml›yor



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 rreedd cceevvaabb›› 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.

DDeevvrriimmccii HHaallkk KKuurrttuulluuflfl PPaarrttii--
ssii--CCeepphheessii ((DDHHKKPP--CC)),, PPaarrttii kkuurruu--
lluuflfl yy››llddöönnüümmüü vvee 3300 MMaarrtt 1177 NNiissaann
ttaarriihhlleerrii aarraass››nnddaa flfleehhiittlleerrii aannmmaa
hhaaffttaass›› nneeddeenniiyyllee 3300 MMaarrtt 22001100 ttaa--
rriihhllii 4433 ssaayy›› NNoo’’lluu bbiirr BBüülltteenn yyaayy››nn--
llaadd››.. 

K›z›ldere zaferin yoludur! Zaferin
yolu, partimizin yoludur! denilenerek
Türkiye halkalar›na seslenen bülten-
de Partinin kuruluflu ve flehitler hata-

s›na iliflkin flu bilgiler yer almaktad›r: 

“Partimiz 30 Mart-17 Nisan aras›n›, Dev-
rim fiehitlerini Anma ve Partimizin Kuruluflu-
nu Kutlama Günleri olarak ilan etmifltir. fie-
hitlerimiz, devrim u¤runda, ba¤›ms›zl›k, de-
mokrasi ve sosyalizm u¤runda verdi¤imiz fle-
hitlerdir. Geçmiflimiz ayn› zamanda gelece¤i-

mizdir. Partimiz, 40 y›ll›k
tarihimiz ve yar›n›m›zd›r.
Umudumuzun ad›d›r. (...)

Partimiz, 40 y›ld›r, ay-
n› siyasi çizgisinde ›srarla

ve sebatla yürümektedir. Dünya
ve ülkemiz tarihinde, bu kadar
uzun süre böyle bir ›srar ve istik-
rar› gösteren siyasi hareketlerin
say›s› kuflku yok ki, son derece az-
d›r. 

Partimiz, 1994 y›l›n›n 30 Mar-
t›nda kurulmufltur. Ancak Parti ta-
rihimiz, 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 kahramanl›klar, istik-
rarl›, tutarl› bir politik hat, örnek bir önderlik ve zen-
gin bir tarihsel miras kazand›rm›flt›r.”

Hani söz vermifltiniz, tüm
sorunlar› çözecektiniz?

K›z›ldere zaferin yoludur!
Zaferin yolu, partimizin yoludur!
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m F Tiplerinde zzorla ssevk
ve ssürgünler sürüyor

m Keyfi ccezalar, yyasaklar,
fiili ssald›r›lar, ssüngerli
odada iiflkence ssürüyor

m Hasta ttutsaklar›n
tedavisi yyap›lm›yor;
sessiz iimha ssürüyor

Hapishanelerde tecrit, iflkence
bask›lar sürüyor. ‹ktidar›n tutsaklar
üzerindeki bask› yöntemlerinden bi-
ri de tutsaklar›n de¤iflik hapishane-
ler aras›nda sürgüne gönderilmesi.
Tutsaklar ailelerinin oturdu¤u ille-
rin yak›n›ndaki hapishanelerden
yüzlerce kilometre uzaktaki F Tip-
lerine sürgün ediliyor. Bir gece an-
s›z›n, tutsaklar›n hücreleri bask›na
u¤ruyor ve hhiiççbbiirr ggeerreekkççee ggöösstteerriill--
mmeeddeenn,, zorla, daha uzak bir F Tipi-
ne gönderiliyorlar. Bu sevkler yap›-
l›rken tutsa¤a hiçbir fley ssoorruullmmuu--
yyoorr. Tutsa¤›n hukuki durumu, aile-
sinin 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›.
EEllbbiissttaann EE TTiippii HHaappiisshhaanneessii''ndeki
2 kad›n tutsak GGüüllaayy EEffeennddiioo¤¤lluu
vvee BBeessiimmee DDuurruu,, kendi iradeleri d›-
fl›nda AAddaannaa // KKaarraattaaflfl Hapishane-

si'ne sürgün edildiler. KKaanndd››rraa 11
NNoo''lluu FF TTiippii HHaappiisshhaanneessii'nde VVeellii
DDiikkmmee vvee RR››zzaa KKaarrttaall isimli tut-
saklar ailelerinin oturdu¤u ilden
yüzlerce kilometre uzaktaki Ankara
/ SSiinnccaann FF TTiippii Hapishanesi'ne sür-
gün edildiler. Kand›ra F Tipi Hapis-
hanesi'nde kalan diyabet hastas›
UUffuukk KKeesskkiinn ise KK››rr››kkkkaallee FF TTiippii
HHaappiisshhaanneessii'ne sürgün edildi. 

TAYAD'l› Aileler, 2266 MMaarrtt ggüünnüü
‹stanbul, Taksim Tramvay Dura¤›'nda
yapt›klar› eylemde hapishanelerde
sürgün ve sevklerin sürdü¤ünü belir-
terek Adalet Bakanl›¤›'n› uyard›lar.

Eylemde K›r›kkale F Tipine sür-
gün edilen Ufuk Keskin’in babas›
TAYAD'l› Fahrettin Keskin, F tiple-
rindeki tecrit uygulamalar›n› anlatt›.

TAYAD’l› Ailelerin yapt›¤› eyle-
me kat›lan fiair Ruhan Mavruk da
konuflmas›nda "Tecrite karfl› ayd›n
ve sanatç›lar olarak sesimizi daha
çok yükseltmeliyiz. Birbirimize sa-
hip ç›kmal›y›z" dedi. 

***

Tutsaklar›n hhaberleflme
haklar› ggasp eediliyor

Kocaeli 1 No’lu F Tipi Hapisha-
nesi'nde SSaadd››kk KKaann 3 Mart tarihli
mektubunda tecrit hücrelerinde tut-
saklar›n yaflad›klar›n› yazm›fl:
Uzunca bir listede "sak›ncal›" deni-
lerek hhaabbeerrlleeflflmmee hhaakkllaarr›› ggaasspp eeddii--
lleenn tutsaklar›n adlar› say›l›yor. Ayr›-
ca 11 fiubat 2010'da Sad›k Kan, Öz-
can 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 aannllaatt››llmmaass›› yyaassaakk..

Süngerli ooda iiflkencesi
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 götürülme-
sini protesto eden 16 tutsa¤a "duru-
mu protesto edip, kap›lar› dövdük-

leri" gerekçesiyle bir ay baz› etkin-
liklerden 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› ve-
rildi. 

Yine ayn› olayla ilgili ÖÖzzkkaann
YY››llmmaazz,, VVeellii DDiikkmmee vvee UUffuukk KKeess--
kkiinn''ee 3 fiubat 2010 tarihinde "hücre
kap›s›n›n sürgüsünün yamuk, kay-
na¤›n›n kopuk" oldu¤u gerekçesiyle
3 gün hhüüccrree cceezzaass›› verildi. 

‹flkenceyi pprotesto ssuç!
11 fiubat 2010'da ayl›k genel

aramada Özcan Bayram ve Sad›k
Kan'›n kald›¤› hücrede gardiyanlar,
duvarda as›l› olan resmin indirilme-
sine karfl› ç›kan tutsaklara sald›ra-
rak iflkence yapt›lar. ‹flkence, tut-
saklar havaland›rmaya ç›kart›larak
orada sürdürüldü. Daha sonra bu
tutsaklar yaka-paça tutularak "sün-
gerli oda" denilen ve ›s›tma sistemi
olmayan, içinde yatak, battaniye
bulunmayan iflkence hücresine
üzerlerindeki mont, kemer ve ço-
raplar› ç›kart›larak at›ld›lar. Hiçbir
ihtiyaçlar› karfl›lanmad›. Yap›lan ifl-
kence revir doktoru taraf›ndan bel-
gelenmifl ve Özcan Bayram hasta-
haneye sevk edilmifltir. 

Baflka bir hücrede bulunan Erhan
Karaa¤aç da ““nneeddeenn aarrkkaaddaaflflllaarr››mm››--
zzaa iiflflkkeennccee yyaapp››yyoorrssuunnuuzz"" diye tepki
gösterdi¤i için gardiyanlar taraf›n-
dan 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 11--33
ggüünn aarraass›› hhüüccrree cezas› verilmifltir. 

Bu sald›r›lar› protesto eden 2255
ttuuttssaa¤¤aa da ""4455 ggüünn bbaazz››
eettkkiinnlliikklleerrddeenn mmeenn"" ce-
zas› verildi. Ve ayn› olay
için yine ikinci bir sorufl-
turma aç›larak 4455 ggüünnllüükk
bir ceza daha verilmifltir. 

***

F Tiplerinde Sevk Sürgün Zorbal›¤›

Eskimiflsin hücrem 

bbuu ddüüzzeenn ggiibbii

Partiyi 
Selaml›yor
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Tutsaklar›n ttedavisi
engelleniyor

- Kocaeli 1 No’lu F Tipi’nde Er-
can Bay 1 fiubatta SEKA Devlet
Hastanesi’ne götürüldü. Nöroloji
poliklini¤inde doktor Gülseren Ka-
rabafl'›n kelepçeleri açt›rmamas›
üzerine muayenesi yap›lmadan geri
hücresine götürüldü. 

- Erhan Karaa¤aç hastaneye
sevk edildi. Ancak sevkinin ç›kma-
s›na ra¤men 1 ay boyunca hastane-
ye götürülmedi. 

- R›za Kartal'a dizindeki sorun ne-
deniyle doktorlar dizlik verdi. Hapis-
hane idaresi "heyet raporu gerekli"
diyerek dizlik verilmesini engelledi

***

“Sak›ncal›” mmektuplar ve
noktas› vvirgülü aayn› oolan
“imha” kkararlar›

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 nnookkttaass››
vviirrggüüllüünnee kadar di¤erlerininkilerle
ayn›. Bu arada Hüseyin abeyin Ser-
dar Karabulut'la ilgili sana 3 Mart'ta
gönderdi¤i 7 sayfal›k anlat›m hak-
k›nda "imha" karar› al›nd›. 

Oysa bu anlat›mlar›n bir k›sm›
daha önce bize di¤er hapishaneler-
den gelmiflti. O zaman "sak›ncal›"
görülmeyenler flimdi "sak›ncal›" de-
nip hakk›nda "imha" karar› al›nd›. 

***

Tekirda¤ 2 No'lu F Tipi Hapisha-
nesinde tutsak olan Oktay Kelebek
mektubunda yaflad›klar› keyfi uygu-
lamalar› anlat›yor: 

Türkü söylemek ve fliir okumak-
tan dolay› onlarca tutukluya, 9 ile

12 ay› bulan iletiflim ve ziyaret ya-
sa¤› verildi. Milletvekillerine yolla-
mak istedi¤imiz mektuplar deneti-
me tabi tutuluyor. Avukatlar›m›zla
iletiflim haklar›m›za yeni dayatma-
larla engel olunuyor. Buralarda kar-
la kar›fl›k ya¤›fllar sürüyor ve kalori-
ferler yine bozuk! 

***

Kanserli ttutsa¤a ssevk
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 Anka-
ra’da yap›lmas› gerekti¤ine iliflkin ra-
por olmas›na ra¤men 22 Mart günü
Ankara Numune Hastanesi’ne götü-
rülen Kaytan için doktorlar beyin
cerrahinin karar vermesi gerekti¤ini
söyleyerek Kaytan’› geri gönderdiler.

36 haftad›r hasta tusaklar› için
süren eylemler devam ediyor.

2 Nisan ‹stanbul ve Ankara’da,
27 Mart günü Adana’da yap›ld›. 

‹stanbul Taksim Tramvay Dura-
¤›ndan Galatasaray Lisesi önünde
kadar yap›lan yürüyüflte Türkçe ve

‹ngilizce “Hasta Tutsaklar
Serbest B›rak›ls›n” pan-
kartlar aç›ld›. 

Galatasaray Lisesine
gelendi¤inde burada aç›k-
lamay› okuyan ÇHD ‹s-
tanbul fib. Yönetiminden

Av. Süleyman Gökten,
haftalard›r sürdürdükleri
mücadele tutsaklar›n te-
davilerini d›flarda yap›l-
mas› ve özgürlüklerine
kavuflmalar› için verilen
mücadele ile s›n›rl› ol-
mad›¤›n› ayn› zamada
temsil etti¤i idealerin
hakl›l›¤› için verilen mü-
cadeledir diye belirtti. 

Ard›ndan hasta adli
tutsak Abdullah Akçay’›n yazd›¤›
mektubu okundu.

“15 yafl›nda hapishaneye gir-
mifltim” yazan Akçay 108 y›la
varan cezalar verildi¤ini belirtti. 

Mektubunda tutsak ko¤uflunda
askerlerin bafl›nda bekledi¤ini ve
bir fare kadar de¤er verilmedi¤ini
söyleyen Akçay; verilen mücadele-
nin kendisini ayakta tuttu¤unu
belirtti.

Eylem 8 Nisan’da Adli T›p
önünde yap›lacak eylemin ça¤r›s›y-
la bitirildi.

Ankara’da Yüksel Caddesi’nde
yap›lan eylemde hapishanelerde
tecrit politikas›n›n sürgün sevkler-
le, 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 kifli-
nin kat›ld›¤› eylemde “Abdül Samet
Çelik’e Özgürlük, Erol Zavar’a Öz-
gürlük, Taylan Cintay’a Özgürlük,
Tecrit’i Kald›r›n Ölümleri Durdu-
run, Hasta Tutsaklara Özgürlük”
sloganlar› at›ld›. Kat›lan DKÖ’ler
ad›na bir aç›klama yap›lan eyleme
oturma eylemiyle son buldu.

36. Haftada Hasta Tutsak Abdullah
Akçay’dan Mektup

fiehitlerimizi
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Nazi Orman›
AKP Yozgat milletvekili

Osman Coflkun: Hitler’in Al-
manya’y› bafltan afla¤› orman

haline getirdi¤ini söyleyerek övmüfl. 

“Sonra Avrupa’y› bafltan afla¤› topla-
ma kamplar›yla donat›p, o a¤açlar› kul-
lan›p komünistleri, Yahudileri, Çingene-
leri, direnenleri ne güzel yakt› f›r›nlarda”
demesi yak›nd›r. 

Gürültü
Abant gölü çevresinde yap›lan “düzen-

lemeler”de benzer örneklerine defalarca
rastland›¤› gibi, bir ddoo¤¤aa kkaattlliiaamm›› gerçek-
lefltiriliyor. ‹nsanlar bunu elefltiriyor. Bolu
Valisi cevap veriyor: “Ne oldu¤unu bil-
meden gürültü ç›kar›yorlar.”

AKP iktidar›n›n demokrasiden ne anla-
d›¤›n› özetliyor asl›nda vali. Elefltiriyi,

muhalefeti ““bbooflfl ggüürrüüllttüü”” olarak gö-
rüyorlar. 

ddeeğğiinnmmeelleerrddeeğğiinnmmeelleerr

ÇÇ ii zz gg ii yy ll ee

Patronlar da itiraf etti

Bu Bir Demokrasicilik
Oyunu!
Anayasa de¤ifliklik paketi tasla¤›n›n
215 vekilin imzas›yla TBMM Baflkan-
l›¤›’na verilmesi üzerine Star gazetesi
flu bafll›¤› atm›fl:
““VVee ssöözz MMeecclliiss''ttee””
Meclismifl!
Üç burjuva liderin d›fl›nda sanki bir
“millet iradesi” var da... 
Bak›n, TTÜÜSS‹‹AADD’’IINNIIZZ bile gerçe¤i bi-
liyor ve resmediyor. Art›k “demokrasi-
cilik oyunu”nuz da kendi içinizden
deflifre ediliyor ... 

Korku korku
BBiinnlleerrccee bbaazz iissttaassyyoonnuu vvaarr üüllkkee--

mmiizzddee.. AAmmaa kkiimmssee yyeerriinnii öö¤¤rreenneemmiiyyoorr..
‹‹stasyonlar halktan gizleniyor

Bilgi Teknolojileri ve ‹letiflim kuru-
mu (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 tep-
kiler yoktur. Baz istasyonlar›n›n tah-
rip edilmesiyle ilgili tepkiler, televiz-
yonlar›n haberlerinde de görülmekte,
ayr›ca zaman zaman örgütlü terörist
eylemler haline dönüflmektedir. ”

Bu halk›m›z›n baflar›-
s›d›r bizce. 

Korksunlar ve gizle-
sinler. 

Halktan ne gizlenebilir
ki?

Laleler
9 milyon 300 bin lale ekil-

mifl ‹stanbul’a... 

Milyonlar harcan›yor elbette. 

Kimler kazan›yor flimdilik
belli de¤il, ama AKP ve Top-
bafl hanedan›ndan oldu¤u ke-
sindir..  

Ekranlarda laleleri savunan
bir “yetkili”, “Laleler Osmanl›
kültüründe çooook çok önemli
önemli bir rol oynam›fl” diye
ahkam kesiyordu. 

Osmanl› dönemindeki rolü-
nü bilmiyoruz, ama bugün kö-
fle dönmedeki rolü aç›k. 

Partiyi 
Selaml›yor
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Do¤ru
D‹SK Baflkan› Süleyman Çelebi, daha

önce AKP’ye Anayasa tasla¤› verdikleri-
ni, ama AKP’nin bundan hiç yararlanma-
d›¤›n› söyleyip flöyle demifl:

““BBuu iikkttiiddaarr››nn eenn iiyyii bbiillddii¤¤ii vvee eenn bbaaflflaa--
rr››ll›› oolldduu¤¤uu flfleeyy,, ddiiyyaallooggaa aaçç››kkmm››flfl ggöörrüünnttüü--
ssüü vveerriipp kkeennddii bbiillddii¤¤iinnii ookkuummaakktt››rr..””

Do¤ru. 

Ama art›k, bu oyuna ortak olmamak gerekmiyor mu? 

Art›k b›rak›n bu hükümete Anayasa taslaklar› ver-
meyi, toplant›lar›na kat›lmay›... 

Sürpriz Yok!
fifiiikkee ooppeerraassyyoonnuu yyaapp››llmm››flfl,,

iiççiinnddee ““yyiinnee ppoolliiss””lleerr......

Asl›nda flafl›raracak bir fley yok. Nerede
bir pislik varsa, nerede rüflvet, yolsuzluk var-
sa 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!

Roman Tehdidi!
Süleyman Demirel Kongre Mer-

kezi’nde Çingenelerle yap›lan top-
lant›da salonda çok gürültü olunca,
Bakan Faruk Çelik çok sinirlenmifl
ve bak›n ne diyor:

“Bak›n Roman kardefllerim. Lüt-
fen 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.. 

Anayasa muhalefetleri
–– BBaahhççeellii:: ““AAnnaayyaassaayyllaa UUrrffaall››’’nn››nn cceebbiinnee ppaarraa mm››

ggiirreecceekk??

Faflistin muhalefeti bu kadar olur?

–– CCiinnddoorruukk:: Osmanl› Cumhuriyeti kurmak istiyorlar.. 
Faflist cumhuriyetle sorunu yok. 

–– BBaayykkaall:: “Bu paket, ülkenin anayasal çat›s›n› çö-
kertir.”

AKP çat›s›na karfl› 12 Eylül çat›s›n› güçlendirmeye
çal›flan aciz bir muhalefet!

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 Sin-
car’›n efli Cihan Sincar’›n, "Bu olaylardan kim zarar
görmüflse onunla yan yana dururum. Gerekirse GGüünn SSaa--
zzaakk''›n yak›nlar›n›n elinden tutar Meclis'e giderim." de-
di¤i belirtiliyordu.

Fakat; Cihan Sincar öyle bir fley DDEEMMEEMM‹‹fifiTT‹‹.. 

Zaman, son zamanlarda s›k s›k yapt›¤› gibi, apaç›k
yalan, çarp›t›lm›fl bir haber yapm›flt›. 

Kur’an ““yyaallaann ssööyylleemmeeyyiinniizz”” 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 elin-
den tutar, Meclis'e giderim.” haberi de iflte böyle bir ya-
land›. 

ZAMAN gazetesinde ç›kan bu haber ile ilgili olarak
aray›p, düflüncelerini sordu¤umuz Cihan Sincar; bir
aç›klamas› oldu¤unu ancak iissiimm aannmmaadd››¤¤››nn›› belirterek
flöyle diyordu:

“Ben Gün Sazak' › tan›mam. Ertesi gün çocuklar›m
haberi görünce ve ismi görünce flafl›rd›lar, bana sordu-
lar Gün Sazak kim diye. Ben de bilmedi¤imi, bir isim an-
mad›¤›m› söyledim.”

“Kendilerinin kay›plar, yarg›s›z infazlar, katliamlarla
ilgili mücadele ettiklerini, bunlardan zarar gören herkes-
le bu mücadeleyi yürütmek istediklerini” söyleyen Sin-
car, aç›klamas›n›n da bu yönde oldu¤unu belirterek flu
eki yapt›: “Gazeteci veya sorumlular› bu aç›klamama
GGüünn SSaazzaakk iissmmiinnii eekklleemmiiflfl oollmmaall››llaarr.... 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› olma-
mas›na karfl›n faflist katillerin katletti¤i Mehmet Sincar ile
bir halk düflman› Gün Sazak’› bilinçli olarak yan yana geti-
riyor.

MHP’nin yöneticilerinden faflist katil Gün Sazak’tan
devrimciler taraf›ndan hesap sorulmufl olmas›, tüm fa-
flistler 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 ay-
n› çizgide yalan haberler yap›yor. Bunun için de fafliz-
min katletti¤i ilericilerin ailelerini “kkuullllaann››yyoorr..” 

BBuu,, oobbjjeekkttiiff hhaabbeerrcciillii¤¤ee yyaakk››flflmmaazz ddeemmeeyyeeccee¤¤iizz..
ZZaammaann’’aa yyaakk››flfl››yyoorr!!

ZAMAN’›n YALANI!
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Berlin'de 129 b
Davas›yla ‹lgili
Panel

Almanya'n›n baflkenti Berlin'de,
18 Mart Dünya Siyasi Tutsaklar
Günü çerçevesinde, 22 Mart'ta ka-
dar programlar düzenlendi.

18 Mart günü düzenlenen panel-
de 18 Mart’›n tarihçesi ve K›z›l Yar-
d›m Enternasyonal'in tarihi anlat›l-
d›. 19 Mart günü 129b davas›n› ko-
nu 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 da-
vas› ile ilgili de bilgiler verildi. Tut-
saklar›n tecritteki durumlar›n›n da
konu edildi¤i panelin sonunda, tut-
saklara mektup ve kart yaz›ld›.

Davalarla ilgilenenen birçok Al-
man anti-faflist, sol gruplar, davayla
ilgili geliflmeleri takip ederken, Si-
yasi 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 tutsak-
lar›n mektuplar›, Almanca’ya çevri-
lerek yay›nlan›yor.

Yine 129b davas›yla il-
gili ç›kar›lan afifl da¤›t›l›r-
ken, davayla ilgili ç›kar›-
lan broflür, imzaya aç›la-
rak davaya duyarl›l›k
oluflturulmaya çal›fl›l›yor.

Almanya Baflbakan› Angela
Merkel 29 Mart’ta Türkiye’yi ziya-
ret etti. 

Merkel, Türkiye ziyaretinden
önce Baflbakan Tayyip Erdo¤an’›n
bir Alman gazetesine verdi¤i de-
meçte “Almanya’da Türk liseleri
aç›lmas›” önerisine tepki göstere-
rek Almanya’da yaflayan Türklerin,
Türk liselerine gitmesinin “uyum”
sorununu çözmeyece¤ini savundu. 

Merkel’in “uyum”dan kastetti¤i
Türk çocuklar›n›n asimilasyonudur. 

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

tim yapmas› durumunda baflar›l› ol-
ma ihtimali de çok düflüktür. Ki, bu-
gün Almanya’da okuyan Türkiyeli
gençlerin yüzde 72’si bir meslek
edinme diplomas›na sahip olama-
maktad›r. Bunun için Almanya dev-
leti ana dilde e¤itim hakk›n› sa¤la-
mak zorundad›r. Ancak Almanya
devleti bu hakk› sa¤lamak yerine
göçmen nüfusun anadilde e¤itimini
engelleyerek asimile etmeye çal›fl-
maktad›r. Tenefüslerde bile anadil-
de konuflmay› yasaklayan bir zihni-
yetten 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 nü-
fusun 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 yaflamak-
tad›r. Devlet hiçbir zaman bu sorun-
larla ilgilenmemifltir. Devlet ancak
onlar›n ülkeye getirece¤i dövizle ve
seçimlerde atacaklar› oylarla ilgi-
lenmifltir.  AKP iktidar› da 8 y›ll›k
iktidar› boyunca hep bu gözle bak-
m›flt›r. 

Merkel’in Türkiye ziyareti esna-
s›nda yap›lan görüflmeler de göster-
mektedir ki, Almanya’da lise aç›l-
mas› sorunu görüfltükleri di¤er me-
seleleri gizlemenin maskesi yap›l-
m›flt›r. Bu ziyaretin baflka bir gün-
demi yok muydu? Mesela ‹ran ko-
nusunda ne konufluldu? Bunlar gün-
deme hiç getirilmedi. 

Yurtd›fl›nda yaflayan Türkiyeli
halk›m›z, asimilasyona karfl›  ancak
kendi örgütlülükleriyle direnebilir.
Bugüne kadar da öyle olmufltur. 

Merkel’in “Uyum” dedi¤i 
Asimilasyondur
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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 konuflma-
s›nda; "K›z›ldere dünümüz, bugü-
nümüz 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›m-
lar›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 kat-
lederek bitirdikleri
sananlar yan›ld›lar.

Bu gelenek ‘84’ ölüm orucunda
Apolar’la, 12 Temmuz ‘91’de Niya-
ziler’le, 17 Nisan’da Sabolar’la, Si-
bel Yalç›nlar’la, 96 ölüm oruçlar›y-
la, 2002-2007 büyük ölüm orucu di-
reniflinde, Gülsümanlar’la,  Canan
Zehralar’la devam etti" denildi.

Anmada; Mahirler’in k›sa dö-
nemde yaratt›¤› geleneklerin, K›z›l-
dere’de bir manifestoya dönüflmesi
vurgulan›rken, K›z›ldere’den günü-
müze ise Day›’n›n önderli¤inde, bu
gelenekler sahiplenip gelifltirildi¤i

ve Parti-Cephe’nin yeniden kurula-
rak yoluna devam etti¤i vurguland›.

Dev-Genç Marfl›’n›n söylende¤i
anma yap›lan sohbetlerle devam et-
ti. Yap›lan sohbetlerde; “Amerika
Defol Bu Vatan Bizim” kampanyas›
dahilinde toplanan imzalar›n mecli-
se verilece¤i ve Halk Cepheliler’in
oradan Türkiye devriminin mani-
festosunun yaz›ld›¤› K›z›ldere’ye
gidecekleri söylendi. K›z›ldere’nin
yolundan yürüyenlerin u¤rad›klar›
sald›r›lar anlat›l›rken Anadolu Fe-
derasyonu davas› mahkemelerine
kat›l›m›n önemi üzerinde duruldu. 

“Paras›z E¤itim ‹stiyoruz Alaca-
¤›z” pankat› açan Gençlik Federas-
yonlu ö¤rencilerden tutuklanan
Berna Y›lmaz ve Ferhat Tüzer’e da-
yan›flma mektubu yaz›lmas› karar›
al›nan anmada son olarak; 10 Ni-
san’da Wuppertal’da yap›lacak
Anadolu Halk fiöleni’ne, Ikad
önünden otobüs kald›r›laca¤› duyu-
rusu yap›ld›. 

13-14 Mart tarihlerinde Gençlik
Kurultay› yap›ld›. Gençlik kurultay-
da bir dizi kararlar ald›. Bu kararla-
r›n içinde “Anadolu Gençlik” ad› al-
t›nda örgütlenme karar›da vard›r. 

Bu karar gençli¤in, emperyaliz-
min gençli¤i yozlaflt›rma
politikalar›na karfl› kendi
kimli¤ini, kendi kültürünü
koruma karar›d›r. Çünkü,
gençlik emperyalizmin kül-
türel sald›r›lar›na ancak ör-
gütlenerek karfl› koyabilir. 

Örgütsüz bir gençlik, bu
düzenin sald›r›lar›ndan ken-
dini koruyamaz. Düzenin pisliklerin-
den kendini ne kadar korumaya çal›-
fl›rsa çal›fls›n bu mümkün de¤ildir.

Gençlik, bu sömürü ve zulüm dü-
zeninden rahats›z ve ona
karfl› mücadele eden bir
gençliktir. E¤er, bu sö-
mürü ve zulüm düzenine
karfl› mücadele etmiyor-
sa, onun bir parças› ola-
cakt›r. 

Sömürü ve zulüm düzenine karfl›
mücadele etmek, ancak örgütlü ol-
makla mümkündür. Gençlik, Anado-
lu Gençlik ad› alt›nda örgütlenme
karar› alarak, bu alanda yeni bir
ad›m daha att›. 

Gençlik, ülkemizde ve dünyada
yaflanan olaylara ülkemizin ve halk›-
m›z›n sorunlar›na duyarl›d›r. Bu du-
yarl›l›¤› korumak, gelifltirmek ancak
örgütlü olmakla mümkündür. De¤il-
se, kendisi d›fl›nda birfley düflünme-
yen, günübirlik yaflayan, nerede içe-
ce¤inden, nerede e¤lenece¤inden
baflka birfley düflünmeyen bir genç-
lik bizim de¤il, düzenin gençli¤i
olacakt›r. Gençlik örgütlenmesi ad›-
m›, ggeennççllii¤¤iinn dduuyyaarrll››ll››¤¤››nn›› öörrggüüttllüü

hale getirmek için att›klar› yeni ve
önemli bir ad›md›r. 

Bugün Avrupa’n›n de¤iflik ülkele-
rinde örgütsüz onbinlerce gencimiz
var. Emperyalizmin yoz kültürü bir
batakl›k gibi gençlerimizi içine çeki-

yor. Gençlik örgütlenmesi
bunlara ulaflabilmelidir.
Gençlik örgütlenmesinin
ulaflmad›¤› her gencimizi, o
batakl›k kendi içine çeke-
cek ve yutacakt›r. “Anadolu
Gençli¤i”nin böyle bir
onurlu misyonu vard›r.
“Anadolu Gençlik” çal›fl-

malar› henüz çok yenidir. Fakat buna
ra¤men çok onurlu bir misyona sa-
hiptir. Bu misyonuyla bir taraftan
kendi örgütlülü¤ünü olufltururken bir
taraftan da en genifl gençlik kitlesine
ulaflmay› hedeflemelidir. Bunu en
önemli sorumluluklar›ndan birisi ola-
rak görmelidir. BBiizziimm uullaaflflmmaadd››¤¤››--
mm››zz ggeennççlliikk,, ddüüzzeenniinnddiirr.. Elimizi
uzat›p elinden tuttu¤umuz her genç
bizim olacakt›r. 

GENÇL‹K ÖRGÜTÜYLE 
GÜÇLÜDÜR

–– BBiizziimm uullaaflflmmaadd››¤¤››mm››zz ggeennççlliikk ddüüzzeenniinnddiirr–– 

AVRUPA’daki B‹Z
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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 in-
ternet sitesinde yay›mlanan görüntülü mesaj›nda, sal-
d›r› emrinin kendisinin verdi¤ini belirterek, “patla-
malar›n Rus askerlerinin Çeçenistan'daki operasyon-
lar›na misilleme oldu¤unu” söyledi.

K›sacas›, Çeçenistan’daki milliyetçi ve dinci ör-
gütler, Rusya’ya karfl› özellikle bu tür eylemler yapa-
rak, 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 za-
rar 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 ver-
mektedir. O mücadeleye, mücadelenin hakl›l›¤›na
gölge düflürmektedir.

Nitekim y›llard›r bask› alt›nda tutulan Çeçen hal-
k›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. Milli-
yetçi ve dincilerin eylem anlay›fl›nda bir adalet ölçü-
sü yoktur.

‹srail bu kez de
Gazze’ye sald›rd›

‹srail ordusu s›n›rda yaflanan bir
çat›flma da, 2 ‹srail askerinin cezalan-
d›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 Fi-
lisitinli savaflç›lardan ciddi bir dar-
be yedi.

Bu sald›r›y› gerekçe yapan ‹sra-
il ordusu, tanklarla gece saatlerinde
Gazze fieridine girerek, Filistin hal-
k›na sald›rd›.

Yaflanan çat›flmalarda 5 kifli
ölürken 7 Filistinli de yaraland›.
Gece tanklarla Filistin halk›na sal-
d›ran ‹srail ordusu sabah saatlerin-
de tekrar geri çekildi.

Y›llard›r Filistin halk›na sald›-
ran, katliam yapan,  ‹srail siyoniz-
mi  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 düzenle-
di¤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 kat-
letmiflti.

Gazze’ye sald›ran, Filistin hal-
k›na yeni katliamlar yaflatan ‹srail,
bir yandan da “yeni yerleflim” böl-
geleri kurarak, Filistin halk›n› göçe
zorluyor. Evlerinden zorla
ç›kar›lan Filistinliler’in
yerine ‹srail ›rkç› ve faflist-
leri dolduruyor.

Filistinde on y›llard›r
‹srail siyonizminin sald›r›-
lar› durmad›, sürüyor.

Avrupal› Emperyalistler Küba
Halk›na ‹nsanl›k Dersi Veremez

Küba’da iflledi¤i adli suçlar nedeniyle, tutuklu olan  bir
adli tutuklunun yemek yemeyi kabul etmemesi  sonucu öl-
mesi Avrupal› emperyalistleri “aya¤a kald›rd›”.

Avrupal› emperyalistler bunu f›rsat bilerek, Küba hal-
k›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 tutuklu-
nun ölümünü emperyalistler sosyalizme bir sald›r›ya dö-
nüfltürmek istediler.

Küba Cumhuriyeti Halk ‹ktidar› Ulusal Meclisi’nin 11
Mart 2010’da yay›nlad›¤› deklarasyonu ile emperyalistle-
re gereken cevaplarda verildi.

Deklarasyonda, Küba’ya yönelik sald›r›n›n Avrupa’n›n
güçlü medya flirketleri taraf›ndan sürdürülen alçakça bir sal-
d›r› kampanyas›na dönüfltürüldü¤ü belirtildi.

Deklarasyonda, Avrupal› emperyalistlerin iki yüzlü ta-
v›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 al-
malar›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› say-
makta, 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 belirtile-
rek, bu iki yüzlülük karfl›s›nda flu de¤erlendirme yap›lm›fl-
t›r; “Bu gerçekler karfl›s›nda Kübal›lar, kendilerine ders
vermeyi amaçlayan bu giriflimi sald›rganl›k olarak de¤er-
lendirmektedir. ”
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“Dilimiz, terminolojimiz ... ge-
nel olarak dünya devrimci prati¤i-
nin, özel olarak da prati¤imizin
ürünü olmal›d›r.” (Mahir ÇAYAN)

Peki siz hangi prati¤inizin sonu-
cu olarak Mahir’in mezar›n›n bafl›n-
da “K›z›ldere son de¤il, savafl sürü-
yor” diyorsunuz?

Hangi savafl?

Emperyalizme, oligarfliye tek bir
kurflun s›km›yorken, hangi savafltan
söz ediyorsunuz? 

Kendinizi mi, kitleleri mi aldat›-
yorsunuz? 

nn
MMaahhiirr ÇÇaayyaann ve yoldafllar›n›

herkes anmal›, 70 milyon anmal›.
70 milyonun kat›ld›¤› anmalar dü-
zenlenmeli bu ülkede. 

Mahir için havaya kalkan her
yumruk sevindirir bizi. Çünkü o
yumru¤un sahibi, anlay›fl› ne olursa
olsun, devrimden yanad›r, bizden-
dir, bizimdir.

Ama bu, K›z›ldere’yi anma, Ma-
hir’i anma ad›na çeflitli siyasi çevre-
ler taraf›ndan sergilenen riyakarl›k-
lar›, istismarc›l›¤› görmezden gel-
meyi gerektirmez. 

nn
BBiizz,, MMaahhiirr’’iinn yyoollddaaflflllaarr››yy››zz..

Biz Mahir’in yolundan yürüyenle-
riz. Yolumuz Çayanlar’›n yoludur.
Biz, Türkiye halklar›n› bu yolda bir-
leflmeye ve savaflmaya ça¤›r›yoruz. 

Siyasal olarak, Çayanlar’›n yolun-
da olman›n gere¤i bellidir: Emperya-
lizme ve oligarfliye karfl› savaflmak,
direnmek, uzlaflmamak... Çayanlar’›n
yolunda olman›n stratejisi, çal›flma
tarz›, örgüt anlay›fl› da bellidir...  

nn
ÇÇaayyaannllaarr’’››nn yyoolluuyyllaa ilgisi ol-

mayanlar›n, o yoldaym›fl
gibi yaz›p konuflmalar›na
karfl› ç›k›yoruz; çünkü bu
bir riyakarl›k ve istismar-
c›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. 

nn
RReeffoorrmmiisstt kkeessiimmlleerr bir anma

yapm›fl Mahir’in mezar›n›n bafl›n-
da. Haberde flunlar belirtiliyor:

“Anmada ‘K›z›ldere son de¤il, sa-
vafl sürüyor’, ‘Yaflas›n devrimci daya-
n›flma’, ‘Mahir, Hüseyin, Ulafl, kurtu-
lufla 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 ““ssaa--
vvaaflfl ssüürrüüyyoorr”” demeleri, nas›l bir ri-
yakarl›k, nas›l bir aldatmacad›r?

Yoksa, bu kesimler için slogan-
lar›n bir k›ymeti, bir karfl›l›¤› ger-
çekli¤i yok mudur? 

nn
THKP-C tasfiyecili¤inin ülke-

mizdeki en önemli ismi, eski Dev-
rimci Yol lideri OO¤¤uuzzhhaann MMüüffttüü--
oo¤¤lluu’’nnuunn K›z›ldere de¤erlendirme-
sinde flu sat›rlar› okuyoruz:

“Ortak bir kaderi paylaflt›¤›m
arkadafllar›m›n, Kaz›m’›n, Hüda-
i’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, Bir-
gün)

‹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 düflen-
ler için asla öyle bir son olmam›flt›r. 

Devam ediyor Müftüo¤lu ve K›-
z›ldere hakk›nda flu “bilgeleri!” ve-
riyor okurlar›na:

“Kendi özgücüne dayanarak yü-
rütülecek devrimci mücadeleyle
emekçi halk› kazanarak kitlelerin ör-
gütlü mücadelesiyle eflitlikçi özgür-
lükçü sosyalist bir dünya kurma hede-
fi: K›z›ldere’ye hayatlar›n› ortaya ko-
yarak yyüürrüüyyeennlleerriinn yyoolluu buydu.” 

BBiirr:: Bu yolda “silahl› mücadele-
den” söz etmek gerekmiyor muydu?
Unuttu mu acaba Müftüo¤lu, yoksa
onu, o gerçe¤i yazmas›n›n kendisi-
nin art›k onlarla bir ilgisinin kalma-
d›¤›n› ortaya sermesinden korktu¤u
için KK››zz››llddeerree’’ddee flfleehhiitt ddüüflfleennlleerriinn
yyoolluunnuu bilinçli olarak G‹ZLED‹
M‹?

‹‹kkii:: K›z›ldere’de flehit düflenler,
““öözzggüürrllüükkççüü ssoossyyaalliizzmm”” için de¤il,
ssoossyyaalliizzmm için mücadele ettiler.
O¤uzhan Müftüo¤lu, yine keyfince
oynuyor tarihle ve teoriyle. Mahir-
ler’in zaman›nda o dedi¤i kavram
–özgürlükçü sosyalizm– kavram ola-
rak bile yoktu. Mahir’in Bütün Yaz›-
lar’›nda “ara-bul” yapanlar, öyle bir
kelimeye bir tek kez bile rastlamaya-
caklard›r. Ama Müftüo¤lu için bu-
nun da önemi yok. Çünkü asl›nda bu
örnek de gösteriyor ki, onun K›z›lde-
re’de ölenlerin amac›na, devrimci
yoluna sayg›s› kalmam›fl. 

nn
7788’’lliilleerr GGiirriiflfliimmii imzal› bir yaz›

yer al›yor Birgün’de.  

“K›z›ldere katliam› ile hesapla-
flal›m” diyorlar. “12 Mart’›n cunta-
c› katilleri, tarih önünde hesap ver-
sinler istiyoruz.” diyorlar. Ve sonra
da sözü flöyle ba¤l›yorlar:

“Hiçbir kufla¤›n yok edilmemesi,
ss››nn››ffllaarr››nn,, sorunlara kkaann vvee kk››yy››cc››--
ll››kkllaa 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 bur-
juvaziden, yani emperyalizmden ve
oligarfliden ‘kan dökücü ve k›y›c›’ol-
mamalar›n›, ‘bar›fl ve diyalog içinde
çözüm aramalar›n›’ istiyorlar.

“Hesaplaflal›m” derken bile, he-
sap 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. 

nn
EEggee ÜÜnniivveerrssiitteessii’’nnddee bir etkin-

K›z›ldere ‹stismara ‹zin Vermez!
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25 fiubat 1975 Adana do¤umlu. Aslen Mardin K›z›ltepeli-
dir. Devrimci Hareketle 1992 y›l› ortalar›nda tan›flt›. Ada-
na’da demokratik mücadelede, ‹stanbul’da de¤iflik alanlar-
da görev üstlendikten sonra 96’da Ege Bölge sorumlusu
olarak atand›. Ayn› y›l tutsak düfltü.  Buca Hapishanesi
ölüm orucu ekibinde yer ald›.  Direniflini kararl›l›kla sür-
dürdü. 12 Nisan 2001’de flehit düfltü.

10 Nisan 1996’da ‹stanbul Gözte-
pe kavfla¤›nda kuflat›lan iki silahl› bir-
lik komutan›, direnerek cevap verdi-
ler. Muharrem Karakufl, Göztepe köp-
rüsü alt›ndaki çat›flmada, Mustafa
Bektafl ise yaral› bir flekilde kuflatma-
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 çe-
flitli 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›.

MMuuhhaarreemm KKAARRAAKKUUfifi MMuussttaaffaa BBEEKKTTAAfifi

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. 

17 Kas›m 1981 Rize do¤umlu. Büyük direniflin kahraman
k›zkardefllerindendi. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi ö¤renci-
siyken  mücadelede  yer ald›. Ayn› zamanda Ege TAYAD’da ça-
l›flt›. F Tipi sald›r›s› bafllad›¤›nda ‹zmir’de ölüm orucuna bafllad›.
Kardefli Zehra’da ‹stanbul’da ölüm orucu direniflindeydi. Bir sü-
re 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. CCaannaann KKUULLAAKKSSIIZZ

1973 Denizli do¤umlu. 1990’da mücadeleye bafllad›. Müca-
dele dergisinde çal›flt›. Mu¤la’da gençli¤in mücadelesinde ye-
rald›. 1994’te Ege Kültür Sanat Merkezi bünyesinde Grup
Gün›fl›¤› eleman› olarak kültürel çal›flmalar yürütürken tu-
tukland›.  F Tipi hapishane sald›r›s› gündeme geldi¤inde ölüm
orucuna gönüllü oldu.   14 Nisan 2001’de ölümsüzleflti. 

MMuurraatt ÇÇOOBBAANN

9 Nisan 1991’de ‹zmir Karfl›ya-
ka’da   bir direnifl destan› yaratarak
flehit düfltüler. 
Faruk Bayrakç›, devrimci mücadele-
ye 1987 sonlar›nda Liseli Dev-Genç
saflar›nda kat›ld›. ‹stanbul’da bir süre
faaliyet sürdürdü. 
Olcay Uzun, ise 80 öncesinden be-

ri mücadelenin içindeydi. Eczac›l›k Fakültesi mezunuydu. Düzenin tüm imkanla-
r›n› elinin tersiyle iterek mücadeleye devam etti. Bir süre Kad›köy Kültür Daya-
n›flma Derne¤i’nde ki, faaliyetler içinde yer ald›. 

FFaarruukk BBAAYYRRAAKKÇÇII OOllccaayy UUZZUUNN

NNiiyyaazzii TTEEKK‹‹NN

AAbbdduullaahh BBOOZZDDAA⁄⁄

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” de-
yin, ama yürüyoruz diyemezsiniz. Çünkü K›z›ldere’nin
yolu bellidir. 

Emperyalizme ve oligarfliye karfl› silahl› savafl yolu-
dur 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 sahiplenile-
mez. Aç›k ki, bu kesimler, neden K›z›ldere’nin yolun-
da yürüyemiyoruz sorusunu tart›flmaktan kaç›yorlar. 

Bu muhasebeden kaçmak, onlar› K›z›ldere konu-
sunda gerçe¤i ifade etmeyen bir sahiplenmeye ve kaba
bir istismarc›l›¤a sürüklüyor. 

nn
BBiirr rreeffoorrmmiisstt legal partinin taraftarlar›, Bahçeliev-

ler’de K›z›ldere’de “yaflam›n› yitirenleri” anm›fllar. 

Anman›n haberinde diyor ki: “Deniz Gezmifl ve ar-
kadafllar›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 çekmele-
rinde 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 bak-
mayanlar›n, yeni flehitler verilmesini önlemek için k›-
l›n› k›p›rdatmayanlar›n ve üstüne üstlük, elefltiren, da-
yan›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› öneren-
lere, 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 ölmüfl-
tür. Ama K›z›ldere’de yap›lan do¤ruysa, o zaman “cep-
te 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 an-
malarda ikiyüzlü olmaktan kurtulunamaz. 

nn
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 so-
rumlu olurlar.” (Boran Yay›nlar›, Bütün Yaz›lar Girifl
bölümü)


