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Say›: 1

z Kavga b urada b itmiﬂ d e¤il...

K›z›ldere
Halk›n Kurtuluﬂ
Yoludur

SSGSS’YE ve Tüm Hak Gasplar›na
KARﬁI MÜCADELEY‹ YÜKSELTEREK
SÜRDÜREL‹M!
Ba¤›ms›zl›k, Demokrasi, Sosyalizmden
Yana Olanlar›n Sesi

Halk ‹çin
Ölmesini
Bilmektir

Canan KULAKSIZ

Ç a¤lay›p ak›yoruz
n e h i r d e n d e n i z l e re
Çelik bir z›rh› kuﬂan›yor
onurlu gö¤sümüz
can veriyoruz hayata
r otas› çizilmiﬂ yolculuklarla
Bu Tarih Bizim

YAﬁIYORLAR
11 Nisan-17 Nisan

Adil CAN
1961 do¤umluydu.
Devrimci
hareketin militan kadrolar›ndand›. FTKSME
içerisinde yer ald›. Beyaz›t’ta
faﬂist bir oda¤›n da¤›t›lmas›
eylemi s›ras›nda jandarmalarla girdi¤i silahl› çat›ﬂmada yaral› olarak yakaland›. Tedavisinin geciktirilmesi sonucu 16
Nisan 1980’de ﬂehit düﬂtü.

Boy veriyoruz
tohumdan baﬂaklara
ço¤al›yoruz
Fidandan ormanlara
Karanl›k sularda
u m u t s a ç › y o r gözlerimiz
Köprü oluyoruz gelece¤e
k›v›lc›mdan yang›nlara
Ya r › n l a r Bizim!

Ça¤r› /Duyuru
Tarih:
19 Nisan
Cumartesi
Saat:
15.00
Yer:
Le Palais
des Congres
Kamu
Emekçileri
Cephesi
Nisan 2008
Tarihli
6. Say›s›
ÇIKTI!

Haftalık Süreli Yerel Yayın Fiyatı: 1 YTL
Sahibi ve Yaz›iﬂleri Müdürü:
Ünal Ç‹MEN
Adres: Kocatepe Mah. Feridiye Cad.
Farabi Sok. No: 7/9 Beyo¤lu ‹STANBUL

Ya r › n l a r Bizim!

ﬁehitlerimizi An›yoruz!
Haklar ve Özgürlükler
Cephesi
Tarih: 13 Nisan 2008 Saat:
14.00 - Yer: Cebeci Mezarl›¤›
D ‹ YA R B A K I R ’ d a
O r t a k D ü ﬂ m a n Am e r i k a ’ d› r konseri
Ta r i h : 11 Nisan 2008 - Sa a t : 18.30
Ye r : Geterler Dü¤ün Salonu

Yozlaﬂmaya
Karﬂ› Mücadele
Etmek Suç Olamaz!
Yo zlaﬂ may a Karﬂ›
Mücadele Edenleri
Ya r g › l a m a k
‹stiyorlar;
‹ z i n Ve r m e y e l i m !
Ta r i h : 8 Nisan 2008
Ye r : 13. A¤›r Ceza
Mahkemesi
Beﬂiktaﬂ/ ‹stanbul
S a a t : 10.00

Telefon-Faks: 0212 225 52 33

Yenibosna / ‹ST. Tel: 0 212 452 23 02

Ofset Haz›rl›k: Ozan Yay›nc›l›k

Da¤›t›m: Merkez Da¤›t›m Pazarlama San.
ve Tic. A.ﬁ. Tel: 0 212 354 37 67

Adres: Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Cad.
Atlas Apt. No: 155-157
Kat: 5/14 ﬁiﬂli/ ‹STANBUL
Tel: 0212 241 26 41
Faks: 0212 241 11 16
Bask›: Ezgi Matbaac›l›k-Sanayi Cad. Altay
Sokak No:10 Çobançeﬂme/

Avrupa: 4 Euro
Almanya: 4 Euro
Fransa: 4 Euro
‹sviçre: 6 Frank

Hollanda: 4 Euro
‹ngiltere: £ 2.5
Belçika: 4 Euro
Avusturya: 4 Euro

Murat ÇOBAN
1973, Denizli
do¤umludur.
1990’da devrim
saflar›na kat›ld›.
Mücadele Dergisi’nde çal›ﬂt›. Mu¤la’da gençli¤in mücadelesinde yer ald›.
1994’te Ege Kültür Sanat Merkezi bünyesinde Grup Gün›ﬂ›¤›
eleman› olarak kültürel çal›ﬂmalar yürütürken tutukland›.
Ayd›n Hapishanesi’nde, F Tipi’ ne karﬂ› o da yoldaﬂlar› gibi ölüm orucuna gönüllüydü.
Aln›na k›z›l bant›n› takt› ve
ölüm orucunun 177. gününde, 14 Nisan 2001’de ölümsüzleﬂti.

Niyazi TEK‹N

Büyük Direniﬂ’in kahraman k›zkardeﬂlerinin yaﬂça
küçük olan›yd›. Canan, 17 Kas›m 1981 y›l›nda Rize’de do¤du. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi ö¤rencisiyken gençli¤in mücadelesinde yer ald›. Ayn› zamanda Ege TAYAD’da çal›ﬂt›. F Tipi sald›r›s›
baﬂlad›¤›nda ‹zmir’de ölüm orucuna baﬂlad›. Kardeﬂi Zehra da
‹stanbul’da ölüm orucu eylemindeydi. Bir süre sonra Canan da
‹stanbul’a geldi ve iki k›zkardeﬂ Küçükarmutlu’nun yoksul gecekondu evinde ölüm orucunu birlikte sürdürdüler.
Canan, 15 Nisan 2001’de yürekleri, beyinleri sarsarak ﬂehit düﬂtü.

1946 Malatya
Kürecik do¤umlu Niyazi
Tekin, ‹stanbul’da DevGenç saflar›nda yer ald›.
Bal›kesir Ö¤renci Yurdu’na
faﬂistlerin gerçekleﬂtirdi¤i
bask›nda silahla a¤›r yaraland›. 11 Nisan 1971’de
hastanede ﬂehit düﬂtü.

Fatma ERSOY
10 Mart 1974
Dersim do¤umluydu.
Ebe hemﬂire
olarak çal›ﬂ›rken, halk›n›n kurtuluﬂ mücadelesine kat›ld›. Malatya örgütlenmesinde yer ald›.
‘94’te tutsak düﬂtü.
F Tipleri’ne karﬂ› Büyük Direniﬂ’te, 1. Ölüm Orucu
ekiplerinde yer ald›. 19 Aral›k Katliam›’ndan sonra zorla
müdahaleyle direniﬂi k›r›lmak istendi. Fatma tüm bilinciyle zafere kilitlenmiﬂti
11 Nisan 2001’de direniﬂte
174. gün ﬂehit düﬂtü.

Mustafa SELÇUK
Seyhan AYYILDIZ
ﬁirin EROL
12 Nisan 1995’te gece saat 23.00 s›ralar›nda Ankara Bat›kent’te birlikte bulunduklar› eve polis taraf›ndan yap›lan bask›nda katledildiler.
Mustafa Selçuk, 1961’de Erzincan-Tercan’da do¤du. 1978’de ‹stanbul gecekondu halk›n›n mücadelesi içinde yer alarak baﬂlad› mücadeleye. Cunta
y›llar›nda tutsakl›k koﬂullar›nda direniﬂini sürdürdü. Tahliye olduktan sonra tereddütsüzdü. Son
görevi ‹ç Anadolu Bölge Sorumlulu¤u idi.
Seyhan Ayy›ld›z, 1972’de, Tokat-Zile ‹¤dir Köyü’nde dünyaya geldi. Lise y›llar›nda mücadeleye kat›ld›. Zile Halkevi’nin kurucular›ndand›.
ﬁirin Erol, 1974’te Tokat’ta do¤du. Lise y›llar›n›n
ard›ndan düzende yaﬂamay› reddederek devrim
saflar›nda yer alan gençlerimizdendi.

Gürsel AKMAZ
1960 Denizli Ac›payam ‹lçesi Yaz›r Köyü’nde do¤du. Mücadeleye 12 Eylül öncesi kat›ld›, Ac›payam’da yoksul köylülü¤ün örgütlenmesinde yer
ald›. Tutsakl›klar yaﬂad›. 1988’de yurtd›ﬂ›na ç›kan
Gürsel, Avrupa’da da kavgan›n içinde yerald›. Bir
süre sonra da ülkesine gerilla olarak döndü.
1988’de Ege da¤lar›nda tutsak düﬂtü. F Tipi sald›r›s›na karﬂ›
Buca Hapishanesi’nde 3. Ekip’le ölüm orucuna baﬂlad›. 16 Nisan 2001’de ölümsüzleﬂti.
Erol EVC‹L
1966 Tokat-Almus Çambulak Köyü do¤umluydu.
K›z›ldere’nin etkisiyle büyüdü. 1989’da ‹stanbul
Ba¤c›lar-Çiftlik’te mücadele içinde yer almaya
baﬂlad›. Mahalli bölgelerde sorumluluklar üstlendi. 1992’de da¤lara ç›kt›. Ayn› y›l tutsak düﬂtü.
Ölüm Orucu 3. Ekibi direniﬂçisi olarak ölüm orucuna baﬂlad› ve katliamlara, tecrit hücrelerine ra¤men direniﬂini
sürdürerek 13 Nisan 2001’de Sincan F Tipi’nde ölümsüzleﬂti.
Abdullah BOZDA⁄
25 ﬁubat 1975’te Adana’da do¤du. Aslen Mardin
K›z›ltepeli’dir. Devrimci hareketle ‘92 y›l› ortalar›nda tan›ﬂt›. Adana’da demokratik mücadelede,
‹stanbul’da de¤iﬂik alanlarda görev üstlendikten
sonra ‘96’da Ege Bölge Sorumlusu olarak atand›.
Ayn› y›l tutsak düﬂtü.
Buca hapishanesi ölüm orucu ekibinde yer ald›. 19 Aral›k sald›r›s›, zorla müdahale, iﬂkenceler onu direniﬂinden vazgeçiremedi. 12 Nisan 2001’de Büyük Direniﬂ içinde ölümsüzleﬂti.
Nuran DEM‹R
1969’da Sivas ‹mranl› ‹lçesi4nde do¤du. 1992’de
Afyon ‹ktisadi-‹dari Bilimler Fakültesi’nde ö¤renciyken devrimci gençlik içinde mücadeleye kat›ld›. 17 Nisan 1995’te bir eylem haz›rl›¤› s›ras›nda
silah›n›n elinde patlamas› sonucu ﬂehit düﬂtü.
Enver HOCA
Arnavutluk halk›n›n ‹talyan iﬂgaline karﬂ› ba¤›ms›zl›k savaﬂ›n›n önderiydi. ‹ﬂgale karﬂ›
savaﬂ› ulusal ve toplumsal kurtuluﬂ perspektifiyle ele ald›. Kurtuluﬂtan sonra sosyalist inﬂaya
önderlik yapt›. Uzun süre Arnavutluk Komünist Partisi genel sekreterli¤i görevini yürüten
Enver Hoca, devrimi yaln›zl›¤a mahkum eden
politikalar›yla sosyalist sistemi zay›flatan
tav›rlar geliﬂtirmiﬂ olsa da, emperyalizm ve kapitalizmle uzlaﬂmayan bir sosyalist olarak 11 Nisan 1985’te aram›zdan ayr›ld›.
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K›z›ldere dünümüz,
bugünümüz, yar›n›m›zd›r.
ürkiye halklar›n›n mücadelesinin
politikleﬂerek yükseldi¤i 1960’lar›n sonlar›ndan bugüne, mücadelenin ilerledi¤i, geriledi¤i, kesintilere maruz kald›¤› çeﬂitli dönemler
oldu. Bugün aç›s›ndan bakt›¤›m›zda, mücadelemizin kitlesellik ve
di¤er baz› aç›lardan geçen 40 y›l›n
en üst düzeyinde oldu¤unu söyleyemeyiz; fakat Türkiye devrimi
aç›s›ndan umudumuzun ve inanc›m›z›n en üst düzeyde oldu¤unu
söyleyebiliriz. Çünkü geçen 40 y›l,
ülkemizin devrimden baﬂka ç›k›ﬂ›n›n olmad›¤›n› tekrar tekrar göstermiﬂtir. Bunun kitleler taraf›ndan
aç›k olarak görülüp politik bir tavra dönüﬂmesi, bir süreç iﬂidir, ama
bu nesnelli¤in kendini her geçen
gün daha fazla hissettirece¤ini bugünden söyleyebiliriz.

T

lkemizin tek ç›k›ﬂ yolunun, halk›n tek kurtuluﬂ yolunun anti-emperyalist, anti-oligarﬂik devrim oldu¤u, 36 y›l önce K›z›ldere’de ortaya konulmuﬂtur. Sonraki ony›llar
boyunca yaﬂanan her olay ve geçen her zaman, tarihsel ve ideolojik olarak bu düﬂünceyi güçlendiren bir rol oynam›ﬂt›r. Tarihe s›n›fsal ve bilimsel aç›dan bakanlar,
koﬂullar nas›l olursa olsun, hiçbir
zaman umutsuzlu¤a düﬂmezler.
Bilirler ki, tarihin ak›ﬂ› geriye döndürülemez. 12 Martlar, 12 Eylüller, ülkemiz devrimci hareketine
büyük darbeler vurmuﬂ, halk›n
devrimci mücadelesini geriletmiﬂ
olsalar da, devrimi Türkiye’nin
gündeminden ve ufkundan ç›karamam›ﬂlard›r.

Ü

›z›ldere Türkiye’nin ufkunu açan
bir harekettir. Halk›n, gençli¤in
en ileri kesimlerinin ufkuna devrimi yerleﬂtirendir. Bu nedenledir ki,
K›z›ldere’yi anlatmak, bir direniﬂi
anlatmaktan ibaret de¤ildir; K›z›ldere’yi anlatmak, Türkiye devrimini anlatmakt›r. K›z›ldere ülkemiz devriminin o güne kadar katet-

K

ti¤i mesafenin, o güne kadarki ideolojik, politik birikimin bir özeti
ve simgesidir. K›z›ldere bir baﬂkald›r›d›r, bir anlay›ﬂt›r, stratejidir,
yaﬂam biçimidir, tarihtir, gelecektir; çünkü o Türkiye devrimidir.
portünist, revizyonist cephede siyasi arenaya ç›k›p da THKP-C ve
Mahir eleﬂtirisi yapmayan yoktur.
Bu neden böyledir? Bunun birkaç
ayr› nedeni vard›r. Birincisi, K›z›ldere öyle kal›n ve net bir hat çizmiﬂtir ki, siyasi arenaya ç›kan herkes, kendi konumunu, yolunu “K›z›ldere’ye göre” tarif etmek durumundad›r. Gerçekten de, ülkemiz
solunda kimin revizyonist, kimin
reformist, kimin oportünist veya
ﬂabloncu oldu¤unu anlamak için,
K›z›ldere karﬂ›s›ndaki tutumuna
bakmak yeterlidir ço¤u zaman.

O

›z›ldere’de sadece bir “katliam”,
sadece bir “kahramanl›k” görenler, Türkiye devrimi gibi bir iddias›, sosyalizm hedefi olmayanlard›r.
K›z›ldere “trajik bir geçmiﬂ”,
“hüzünlü bir son” ya da “siyasal
bir yenilgi” olmad› hiçbir zaman.
Sadece baz›lar› onu öyle görmek
istediler. K›z›ldere’de bir “son”
gördüler; fakat asl›nda bu onlara
gösterilendi. Oligarﬂi öyle gösterdi ve kendi iradesini, kendi bak›ﬂ
aç›s›n› kaybedenler gösterileni
do¤ru diye kabul ettiler. Burjuvazinin yaymak istedi¤i umutsuzlu¤a
ilk kap›lanlar bu kesimler oldu.
Devrimci g›das›n› Mahirler’den,
Cephe’den, K›z›ldere’den alanlar
ise, ülkemizde devrim ›srar›n›, iddias›n› sürdürdüler; Marksist-Leninist hareket de iﬂte bu kesimler
taraf›ndan yeniden örgütlendi ve
mücadeleyi omuzlad›. 197374’lerde gençlik, “Yolumuz Çayanlar›n Yoludur” diye meydanlara ç›kt›¤›nda, Mahir Çayan’›n
“Bütün Yaz›lar’›n› tüm imkans›zl›klar›na ra¤men ço¤alt›p elden ele
da¤›tmaya baﬂlad›¤›nda, “Mahir

K
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“
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Hüseyin Ulaﬂ, Kurtuluﬂa Kadar
Savaﬂ” en çok at›lan ve en çok
sevilen slogan olarak ortaya ç›kt›¤›nda, gerek oligarﬂi cephesinde, gerekse de ayd›nlar, bunu sadece Mahirler’e yönelik bir “ve fa”, bir “ h a y r a n l › k ” olarak de¤erlendirdiler. Oysa, genç Cepheli önderlerin öncülü¤ündeki
bu sahiplenme elbette bunlar› da
içermekle birlikte, bunun çok
ötesindeydi. Bu, devrimi sahiplenmekti. Bu, tarihimizi ve gelece¤imizi sahiplenmekti. Çünkü
K›z›ldere hem kucaklamam›z
gereken tarihimiz, hem açt›¤›
yoldan yürüyerek ulaﬂaca¤›m›z
gelece¤imizdi.
Bizler, devrimciler, ins anlar›n
f iz ik se l y a ﬂam › n ›n g eç ic il i¤ i n e,
fakat bir insan tarih boyunca
halklar› esinlendiren ve onlara
k›lav uzluk e den bir örn ek oluﬂ turmuﬂsa e¤er, o insan›n miras
b›rakt›¤› örne¤in, davran›ﬂ ve
düﬂüncelerin kal›c›l›¤›na her kesten fazla inananlar›z.” Aktard›¤›m›z bu sözler, Castro’ya
aittir. Che’nin ölümünün ard›ndan söylemiﬂti bunlar› Castro.
K›z›ldere ve K›z›ldere’de ﬂehit
düﬂenler, iﬂte bu anlamda kal›c›laﬂm›ﬂlard›r. Çünkü onlar, Che
gibi, halklara esin kayna¤› olan,
Türkiyeli devrimcilere, vatanseverlere klavuz olan bir miras b›rakt›lar geride. Kal›c›l›k budur.
O miras, herkesin tan›k oldu¤u
gibi, yaﬂayan, büyük bir inanç ve
kararl›l›kla sahiplenilen bir mirast›r. Bu anlamdad›r ki, bugün
Mahirler’i, Niyaziler’i anmak
için eylemler, toplant›lar yap›yor, onlar›n b›rakt›klar› miras
üzerine yaz›yor, konuﬂuyoruz.
Onlar› konuﬂmak, Türkiye devrimini konuﬂmakt›r. Onlar› anlamak, onlar gibi olma yolunda
ilerlemek, onlar›n düﬂüncelerini
yayg›nlaﬂt›rmak, Türkiye devrimine bir ad›m daha yaklaﬂmakt›r. Bugün devrimimize ne kadar
yak›n›z? Bu noktada bir kehanette bulunmak bilimsel de¤ildir, gerekli de de¤ildir. Ama gerekli olan, devrim için durmaks›-

6 Nisan 2008 / Say›: 1

imdi devrimci ol m a k z a m a n › d › r.
K › z › l d e re’de aç›lan yol,
devrim yoludur; bizi
ba¤›ms›zl›¤a, demokrasi ye v e s os y a li zm e
g ö t ü re c e k u z u n v e a n c a k
güzel ve görkemli bir
y o l d u r. Diyoruz ki, bu
yolda birleﬂelim.

ﬁ

z›n, y›lmaks›z›n çal›ﬂmak, savaﬂmakt›r. Mahir’in dedi¤i gibi, ﬂu
an iktidar› alabilecek durumda
olmayabiliriz, devrimin eﬂi¤inde
olmayabiliriz, ama bu umutsuzlu¤u, hantall›¤›, beklemecili¤i,
statükoculu¤u, düzen için manevralarla, parlamentoculukla
oynamay› getirmez; getirmemelidir! Devrimcilerin görevi her
ﬂart alt›nda devrimi yak›nlaﬂt›rmaya çal›ﬂmakt›r. Çünkü asl›nda, emperyalizm ve proleter
devrimler ça¤›nda, devrim san›ld›¤›ndan çok daha yak›n›m›zdad›r. Devrim, K›z›ldere kadar yak›n›m›zdad›r.
917’de Rusya’da devrimin arifesinde baz›lar› hala Avrupa’dan
bekliyordu devrimi. Bolﬂevik
Parti’nin 26 Temmuz 1917’de
yap›lan VI. Kongresi’nde, baﬂta
Troçkistler olmak üzere baz› kesimler, sosyalist devrim hedefine, iktidar›n ele geçirilmesine
iliﬂkin karara karﬂ› ç›karak, “ancak Bat›da bir proleter devrimi
oldu¤u takdirde ülkenin sosyalist yola yöneltilebilece¤ini” savunmaktayd›lar. Stalin bu öneriye karﬂ› ﬂöyle diyordu: “Sosyalizm yolunu açacak ülkenin Rusya olmas› ihtimali yok say›lamaz... Sadece Avrupa'n›n bize
yol gösterebilece¤ini iddia eden
eskimiﬂ fikirleri atmal›y›z.” (Stalin, Eserler 15, Syf. 226)
ü n y a y › b i r kez de T ü r k i y e ’ d e n s a r s a c a ¤ › z iddiam›z,
iﬂte bu Marksist-Leninist yaklaﬂ›mdan, Marksist-Leninistler’e
özgü bu kendine güvenden,
halklara inançtan kayna¤›n› almaktad›r. Bu iddiay›, ülkemizde
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ilk kez Mahir Çayan ve yoldaﬂlar› somutlad›lar. Onlar, ilk kez,
tüm ﬂablonlar›, statükolar› reddederek, Türkiye devrimini so m u t b i r hedef haline getirdiler.
O güne kadar ki hakim ak›mlar
içinde, cuntac›l›k, parlamentoculuk, kapitalist olmayan yolculuk gibi birçok düﬂünce vard›,
bir tek devrim düﬂüncesi ve hedefi yoktu. Devrimin henüz zaman› de¤ildi, henüz koﬂullar› olgunlaﬂmam›ﬂt› vb... Mahirler, iﬂte en baﬂta bu düﬂünceleri ezip
geçtiler. K›z›ldere’de bu kopuﬂ
pekiﬂtirilmiﬂ oldu. O günden bu
yana da Cephe çizgisi, ideolojik
ba¤›ms›zl›¤a sahip bir hareket
olarak varoldu. Deyim yerindeyse, kendi ayaklar›m›z üzerinde
kendi baﬂ›m›z› taﬂ›d›k. Revizyonist cepheden gelen ideolojik
sapmalar›n, karﬂ›-devrim rüzgarlar›n›n veya burjuvazinin empoze etti¤i düﬂüncelerin etkisi alt›nda kalmadan bugüne gelinebilmesinde iﬂte bu devrimci gelene¤in etkisi belirleyicidir.
u ülkenin gerçek sahipleri devrimcilerdir. Ülkemizin kurtuluﬂu devrimdedir. ‹ﬂte bu nedenle
ﬂimdi devrimci olmak zaman›d›r. K›z›ldere’yi anmak devrimci
olmakt›r. ﬁu ya da bu biçimde
politikadan uzak kalanlara diyoruz ki ﬂimdi devrimci olmak zaman›d›r. Geçmiﬂte mücadele
içinde yer al›p da çeﬂitli nedenlerle mücadelenin d›ﬂ›na düﬂenlere diyoruz ki, ﬂimdi devrimci
olmak zaman›d›r. Belli bir devrimci inanç ve coﬂkuya sahip
olan ancak bu inanç ve coﬂkular›
reformist, revizyonist saflarda
hergün biraz daha törpülenenlere
diyoruz ki, ﬂimdi devrimci olmak zaman›d›r. K›z›ldere’de aç›lan yol, devrim yoludur; bizi ba¤›ms›zl›¤a, demokrasiye ve sosyalizme götürecek uzun ve ancak güzel ve görkemli bir yoldur. Diyoruz ki, bu yolda birleﬂelim; bu yolda birleﬂmek, tarihimize sahip ç›kmak, kendimize
ba¤›ms›z, demokratik ve sosyalist bir ülke inﬂa etmektir.
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Türkiye’nin Dört Bir Yan›nda

ﬁehitler An›ld›,
Umudumuz Selamland›!
ANKARA- HÖC’lüler 30
Mart günü Karﬂ›yaka Mezarl›-¤›’nda yapt›klar› anmada
THKP-C önderleri Mahir Çayan,
Ulaﬂ Bardakç› ve Hüseyin Ceva-hir’in foto¤raflar›n› taﬂ›yarak “Em-peryalizme ve Oligarﬂiye Karﬂ› Mü-cadelede ﬁehit Düﬂenleri An›yor,
Umudu Büyütüyoruz” yaz›l› pankart
açt›lar. Mezarl›k giriﬂinden k›z›l bay-raklarla “Mahir Hüseyin Ulaﬂ Kurtu-luﬂa Kadar Savaﬂ, Kurtuluﬂ Kavgada
Zafer Cephede, Devrim ﬁehitleri
Ölümsüzdür” sloganlar›yla yap›lan
yürüyüﬂün ard›ndan ilk anma Ulaﬂ
Bardakç› ve Koray Do¤an’›n mezar›
baﬂ›nda gerçekleﬂti. Ulaﬂ Bardakç›
ve Koray Do¤an’›n mezarlar› baﬂ›n-da hayatlar› ve devrim mücadelesine
katt›klar› anlat›ld›.
HÖC’lüler buradan sloganlarla
ve pankartlarla Mahir Çayan’›n me-zar›na yürüdüler. Mezar baﬂ›nda say-g› duruﬂuyla baﬂlayan anmada K›z›l-dere’de ﬂehit düﬂen tüm devrimcile-rin hayatlar› anlat›ld›. “Mahir, Hüse-yin, Ulaﬂ… ve daha nice devrimci,
erdemli ve onurlu olmay› yaﬂamla-r›yla ortaya koymuﬂ ve bedelini öde-miﬂlerdir. K›z›ldere, tarihin sayfala-r›na kendi ad›n› bu anlay›ﬂ›n bu erde-min kalemiyle yazd›rm›ﬂt›r. Yok ola-caklar›n› biliyorlard› ama adlar› ahi-re kalacakt›. Adal›lar’›n türküsü dil-den dile dolaﬂacak gürleﬂecek ve hiç
susmayacakt›” denildi.
Mahir Çayan’›n mezar› baﬂ›nda
yap›lan anman›n ard›ndan da THKO
önderleri Deniz Gezmiﬂ, Hüseyin
‹nan ve Yusuf Aslan’›n mezarlar› zi-yaret edildi. Anma törenine 110 kiﬂi
kat›ld›.

Ankara

30 Mart-17 Nisan Günleri
nedeniyle Türkiye’nin dört
bir yan›nda baﬂta Türkiye
Devrimci Hareketi önderleri Mahir Çayan, Hüseyin
Cevahir, Ulaﬂ Bardakç›
olmak üzere onlar ﬂahs›nda
tüm devrim ﬂehitleri
an›s›na anma törenleri
düzenlendi.
Anma törenlerinde
K›z›ldere’nin tarihsel, siyasal önemi anlat›ld›.
K›z›ldere’den bugüne
ba¤›ms›zl›k, demokrasi,
sosyalizm mücadelesinin
sürdü¤ü belirtilirken
K›z›ldere’nin bu mücadelede yolumuzu ayd›nlatan bir
meﬂale oldu¤u vurguland›.
30 Mart’ta ﬂehitler an›l›rken
Türkiye halklar›n›n kurtu luﬂ umudu da selamland›.

Dersim

‹ S TANBUL- K›z›ldere'de Türki-ye devriminin manifestosunu yazan
Mahir Çayan ve arkadaﬂlar›, katledi-liﬂlerinin 38. y›l›nda ‹dil Kültür Mer-kezi'nde yap›lan bir programla an›l--

d›. Sayg› duruﬂunun ard›ndan yap›-lan konuﬂmada “Bir an de¤il, bir sü-reç; tekil bir tav›r de¤il, bir yoldur.
K›z›ldere Türkiye devriminin yolu-dur" denildi.
Konuﬂmadan sonra ekrana gelen
sinevizyonda, kayna¤›n› K›z›lde-re'den alarak, coﬂkuyla bugünlere
ak›p gelen devrimci direniﬂin k›sa bir
tarihi anlat›ld›. Halklar›n umudu bir
kez daha selamland›. Anma progra-m›nda Ümit ‹lter'in 'Umut Ya¤muru'
isimli ﬂiir kitab›ndan al›nan bir bö-lüm de, ba¤lama ezgileriyle birlikte
okundu.
Tecrite Karﬂ› Sanatç›lar'dan Er-can Ayd›n da ba¤lamas› ve ﬂark›la-r›yla anma töreninde yer alarak ﬂar-k›lar›n› seslendirdi.
Ortaköy Halk Sahnesi’nin oyna-d›¤› oyunlardan derlenen ve Ayçe
‹dil ile Ayﬂe Gülen'i anlatan bir oyu-nu canland›ran ‹dil Tiyatro Atölyesi
de, izleyenler taraf›ndan büyük be-¤eni toplad›.
Anma program›n›n sonunda ise
Grup Yorum sahne ald›. Grup Yo-rum’un marﬂlar›yla sona eren anma-ya 100 kiﬂi kat›ld›.
***
Gülsuyu HÖC Temsilcili¤i 30
Mart gecesi saat 19:00’da Gülsuyu
Gülensu Temel Haklar ve Özgürlük-ler Derne¤i’nin önünde toplanarak
bir anma gerçekleﬂtirdi. Dernek
önünde toplanan HÖC’lüler davul
zurna eﬂli¤inde halay çekip, Heykel
Meydan›’na do¤ru yürüyüﬂe geçti.
Yürüyüﬂ s›ras›nda s›k s›k “K›z›ldere
Son De¤il, Savaﬂ Sürüyor, Mahir
Hüseyin Ulaﬂ, Kurtuluﬂa Kadar Sa-vaﬂ” sloganlar› atarak Heykel Mey-dan›’na varan yaklaﬂ›k 60 kiﬂilik kit-le meydanda davul zurna eﬂli¤inde
halaya durdular.
Burada sayg› duruﬂunda bulunan
kitle ad›na aç›klamay› Gülseren Ka-rademir okudu. Eylem okunan aç›k-Say›: 1 / 6 Nisan 2008
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mahalle halk› da
kat›ld›. 65 kiﬂinin
kat›ld›¤› program›
balkonlardan izle-Kocaeli
Edirne
yenler ise alk›ﬂlar,
z›lg›tlar, slogan-larla destek verdi.
***
1 May›s Ma-hallesi, Sar›gazi,
Bahçelievler ’de
Temel Haklar der-neklerinde yap›-Antalya
Trabzon
lan anma-kutlama
törenlerinde de
“Bir an de¤il, bir süreç; tekil bir tav›r de¤il, bir
coﬂku hakimdi.
Dernek binalar›n-yoldur. K›z›ldere Türkiye devriminin yoludur."
da yap›lan tören-K›z›ldere’yi selamlayanlar bu yolda yürümenin
lerde 30 Mart'tan
hakl› onurunu yaﬂ›yorlar.
bugüne süren mü-cadelenin k›sa bir
laman›n ard›ndan “Hakl›y›z Kazana-anlat›m› yap›l›rken K›z›ldere'den bu-ca¤›z” ve “Gündo¤du” marﬂlar›n›n
güne süren mücadele ve mücadelede
söylenmesiyle sona erdi.
ﬂehit düﬂenleri anlatan bir sineviz-yon gösterimi yap›ld›. Törenler söy-***
lenen marﬂlar, türküler, ﬂiirler ve ha-‹kitelli
HÖC
Temsilcili¤i
laylarla sona ererken 5 Nisan günü
taraf›ndan düzenlenen 30 Mart anma
Okmeydan› Sibel Yalç›n Park›’nda
program› 30 Mart günü saat
yap›lacak olan programa ve 13 Ni-19.30’da ‹kitelli Atatürk Mahallesi
san Cebeci Mezarl›¤›’ndaki anmaya
1. Sokakta gerçekleﬂtirildi. Sayg› du-ça¤r› yap›ld›.
ruﬂu ve konuﬂman›n ard›ndan Ümit
‹lter’in Birol Karasu için yazd›¤›
T R A K YA- Trakya’da 30 Mart“Yozlaﬂmaya Karﬂ› Birol Olmak” ﬂi-17 Nisan Devrim ﬁehitlerini anma
iri okundu. 30 Mart’›n tarihsel süre-törenlerinden ilki 30 Mart günü Lü-cini anlatan bir sinevizyon gösterimi
leburgaz’daki Tekstil ‹ﬂçileri Yar-yap›ld›. Marﬂlar ve halaylarla devam
d›mlaﬂma ve Dayan›ﬂma Derne¤i sa-eden anma törenine sokaktan geçen

‹stanbul’un Mahallelerinden
“ﬁEH‹TLERE VE UMUDA SELAM”
Mahallelerde as›lan “Emperyalizme ve Oligarﬂiye Karﬂ› ﬁehit Düﬂenleri An›yor, Umudu Selaml›yoruz – HÖC” imzal› pankartlar, duvar
yaz›lamalar› ve da¤›t›lan bildiriler
ile 38. y›l›nda K›z›ldere baﬂta olmak
üzere tüm devrim ﬂehitleri an›ld›,
Türkiye halklar›n›n kurtuluﬂ umudu
selamland›.
3 Nisan günü sabah saatlerinde
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‹stanbul’un çeﬂitli yerlerinde 30
Mart – 17 Nisan ﬂehitlerini anma ve
umudun selamland›¤› pankartlar›n
as›ld›¤› görüldü.
ﬁu ana kadar elimize geçen haberlere yer veriyoruz:
‹ k i t e l li ’de Parseller, ‹kitelli
Etaplar karﬂ›s›, Atatürk Mahallesi 1.
ve 8. Sokak giriﬂine, Mehmet Akif
Mahallesi 9. sokak ve Sanayi karﬂ›-

lonunda yap›ld›. Gençlik Federas-yonlu ö¤renciler taraf›ndan yap›lan
programa tekstil iﬂçileri de destek
verdiler. Kitle ad›na konuﬂmay› Oral
Melleç yapt›. Melleç konuﬂmas›nda
30 Mart’in önemini ortaya koydu.
30 Mart-17 Nisan’la ilgili ikinci
anma töreni ayn› gün Edirne Gençlik
Derne¤i
taraf›ndan
Edirne’de
D‹SK/Genel-‹ﬂ Abdullah Baﬂtürk
Toplant› Salonu’nda gerçekleﬂtirildi.
Toplant› Salonu giriﬂine Devrim ﬁe-hitleri’nin foto¤raflar›n›n bulundu¤u
bir sergi aç›ld›. Edirne Gençlik Der-ne¤i Baﬂkan› Metin Do¤an’›n konuﬂ-mas›n›n ard›ndan 30 Mart-17 Nisan
ﬂehitleri müzik eﬂli¤inde canland›r›l-d›. Edirne Gençlik Derne¤i müzik
grubunun seslendirdi¤i marﬂlarla so-na eren programa 40 kiﬂi kat›ld›.
Anma törenlerinin üçüncüsü de
Babaeski’de faaliyetlerini sürdüren
Trakya Kültür Merkezi taraf›ndan
düzenlendi. 30 Mart gecesi Kültür
Merkezi sahnesinde “Kültür Gecesi”
ad›yla düzenlenen ve yüz kiﬂinin ka-t›ld›¤› gecede coﬂku hakimdi. Ko-nuﬂman›n ard›ndan sahneyi TKM
Müzik toplulu¤u ald›. Müzik toplu-lu¤u, söyleyece¤i türküleri 30 Mart
an›s›na K›z›ldere’de katledilen Ma-hir Çayan ve yoldaﬂlar› için söyleye-ce¤ini belirterek, yar›nlar için canla-r›n› feda edenlerin halklar›n yüre¤in-de hiçbir zaman öldürülemeyece¤i
vurgusunu yapt›. Daha sonra sahneyi
20 kiﬂilik TKM Çocuk Korosu ald›.

s›na... G a zi M a h a l le si’nde Düz, 8
Evler, Heykel, Eski Karakol, Dörtyol, Nalbur dura¤›, Köﬂe dura¤›,
Son durak ve Esentepe bölgelerinde... N u r t e p e’de Sokullu Caddesi,
Osmanpaﬂa, Aﬂ›kVeysel, Güzeltepe
Mahallesi otobüs son dura¤›, Güzeltepe’de otoban üst geçidi bölgelerinde onbeﬂ ayr› yere... O k mey d an ›’nda Piyalepaﬂa, Mahmut ﬁevket
Paﬂa, Örnektepe, Fetihtepe’nin çeﬂitli yerlerinde 10 ayr› yere... Ba¤ c›l a r’da Yeni Mahalle Mevlana Caddesi, Kirazl› Mevlana Park›, Kirazl›
Mahmutbey Cami’nin karﬂ›s›na ve

10 türküden oluﬂan programlar›n›
“Güzel Günler Görece¤iz” ﬂark›s›yla
noktalayan çocuk korosu izleyenler
taraf›ndan büyük ilgi gördü.
ANTA LYA- HÖC Temsilcili¤i
30 Mart günü K›ﬂlahan Meydan›’nda
yapt›¤› eylemle “Emperyalizme ve
Oligarﬂiye Karﬂ› Mücadelede ﬁehit
Düﬂenleri An›yor Umudu Selaml›yo-ruz” dediler.
“30 Mart- 17 Nisan ﬁehitlerimizi
An›yor Umudu Selaml›yoruz” pan-kart›n›n aç›ld›¤› eylemde, ayn› içe-rikte dövizler ve ﬂehitlerin resimleri
ile k›z›l bayraklar taﬂ›nd›.
Kitle ad›na aç›klamay› Dursun
Göktaﬂ okudu. Göktaﬂ aç›klamada
K›z›ldere’den bugüne emperyalizme
ve iﬂbirlikçilerine karﬂ› mücadelenin
sürdü¤ünü belirterek, ﬂehitlerin bu
mücadelede yaﬂat›ld›¤›n› söyledi.
Eylem “Gündo¤du” marﬂ›n›n söy-lenmesiyle bitirildi.
Antalya’daki 30 Mart-17 Nisan
anma törenlerinin ikincisi Antalya Te-mel Haklar’da gerçekleﬂtirildi. Der-nek binas›nda yap›lan anma progra-m›nda ba¤›ms›zl›k, demokrasi, K›z›l-dere konulu bir de seminer verildi.
Anma törenine 40 kiﬂi kat›ld›.
D E R S ‹ M - Dersim HÖC’lüler
K›z›ldere ﬂehitleri ve Onlar ﬂahs›nda
tüm devrim ﬂehitlerini 30 Mart günü
Belediye Mezarl›¤›’nda yapt›klar›

Yüzy›l Oto Center’a... E s e n l e r’de
Yeni Mahalle’de 3 ayr› yere, Karabay›r E-5 geçit üstüne, Yukar› Karabay›r otobüs dura¤› karﬂ›s›na...
Ç a ¤ l a y a n’da Levent Sokak, Dere
Trafo, Ka¤›thane Caddesi Dere,
Fevzi Çakmak Caddesi Teras Hotel, Ça¤layan Merkez Dere Önder
‹lkö¤retim Okulu giriﬂine... B a hçe li ev l e r’de Çobançeﬂme ve So¤anl›’da... 1 M a y›s Ma h a l le si’nde
Karakol Dura¤›, Sa¤l›k Oca¤› yan›,
Yön Sürücü Kursu önüne ve Çeﬂme Dura¤›’na... A r m u t l u’da Armutlu giriﬂ ve ç›k›ﬂ olmak üzere iki

törenle and›lar. Mezarl›kta bulunan
devrim ﬂehitlerinin mezarlar›n› ziya-ret eden HÖC’lüler mezarlar› karan-fillerle süslediler. “Emperyalizme
ve Oligarﬂiye Karﬂ› Mücadelede ﬁe-hitlerimizi An›yoruz” pankart›n›n
aç›ld›¤› anmada yap›lan konuﬂmada
K›z›ldere manifestosuyla çizilen yo-la, direnme gelene¤ine sahip ç›k›la-ca¤›na vurgu yap›ld›. Anma “K›z›l-dere Son De¤il Savaﬂ Sürüyor” slo-ganlar›n›n ard›ndan ﬂehitler için
söylenen “K›z›ldere” marﬂ› ile sona
erdi.
E L A Z I ⁄- 30 Mart 17 Nisan dev-rim ﬂehitlerini anma umudun kurulu-ﬂunu kutlama günleri çerçevesinde
Elaz›¤ Temel Haklar ve Özgürlükler
Derne¤i’nde biraraya gelen HÖC'lü-ler K›z›ldere'den günümüze süren 38
y›ll›k mücadele tarihi üzerine konuﬂ-malar yapt›lar. Anmada marﬂlar söylendi, ﬂiirler okundu, halaylar çekil-di.

lar›n ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sos-yalizm mücadelesine ›ﬂ›k tuttu¤unu
anlatan bir sinevizyon gösteriminin
yap›ld›¤› anma Grup Boran Halay›-n›n söyledi¤i türküler ve marﬂlarla
son buldu.
K O C A E L ‹ - Kocaeli Gençlik
Derne¤i, 1 Nisan’da Kocaeli Üniver-sitesi An›tpark Yerleﬂkesi önünde
yapt›¤› aç›klamayla 30 Mart 1972
y›l›nda K›z›ldere’de ﬂehit düﬂenleri
and›. 36 y›ll›k gelene¤i ö¤rencilere
anlatmak ve hat›rlatmak amaçl› ya-p›lan aç›klamay› dernek ad›na Yi¤it
Ünal okudu.
K›z›ldere Son De¤il, Sürüyor
Mücadelemiz, Yolumuz Çayanlar›n
Yoludur sloganlar›n›n at›ld›¤› ve dö-vizlerin taﬂ›nd›¤› aç›klama:
“Selam olsun K›z›ldere’den al-d›klar› umudu bir türkü gibi bayrak
edinenlere ve selam olsun sana K›-z›ldere…” sözleriyle son buldu.

E S K ‹ ﬁ E H ‹ R- Eskiﬂe-hir Gençlik Derne¤i de 30
Mart günü yapt›¤› etkinlik-le K›z›ldere ﬂehitlerini an-d›. KESK'in toplant› salo-nunda K›z›ldere’yi ve Ma-hir Çayan'› anlatan sunum-larla baﬂlayan anma prog-ram›nda ﬂiirlerle direniﬂ ve
K›z›ldere anlat›ld›. K›z›l-dere manifestosunun halk--

ayr› yere... G ü l s u y u’nda Heykel
Meydan›nda iki ayr› yere, Dinler
Sokak, Esenkent Tatl›su Park›, Ertu¤rul Gazi Lisesi karﬂ›s›, Cevizli
Köprüsü, Gülsuyu Köprüsü, Kartal
Esentepe Mahallesi Cemevi yan›,
Kartal dört yol a¤z›, Kartal So¤anl›k Caddesi top sahas› yan›na...
“Emperyalizme ve Oligarﬂiye
Karﬂ› ﬁehit Düﬂenleri An›yor,
Umudu Selaml›yoruz – HÖC” imzal› pankartlar›n as›ld›¤› görüldü.
Gazi Mahallesi’nde pankart ast›¤› iddia edilen bir kiﬂinin gözalt›na al›nd›¤› ancak k›sa süre sonra

serbest b›rak›ld›¤› ö¤renildi.
Duvar yaz›lamalar›yla da ﬂehitler an›ld›, umudumuz selamland›.
‹kitelli, Nurtepe, Okmeydan›,
Esenler, Ba¤c›lar, Ça¤layan, Bahçelievler, 1 May›s Mahallesi, Gülsuyu, Sar›gazi, Tarabyaüstü ve Alibeyköy’ün çeﬂitli yerlerindeki duvarlara “Emperyalizme ve Oligarﬂiye Karﬂ› Mücadelede Umudu Büyütüyoruz” vb içerikli yaz›lar yaz›ld›¤› ve HÖC imzal› binlerce 30
Mart-17 Nisan içerikli bildirinin
emekçi halka da¤›t›ld›¤› belirtildi.
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erdi.
‹zmir’deki
ikinci
tören
Eskiﬂehir
‹skenderun
PSAKD Çi¤li
ﬁubesi’nde ya-p›ld›. 30 Mart
akﬂam› düzenle-nen programda
yap›lan konuﬂ-malarda “Zalim-ler var oldukça,
‹zmir
Kars
emperyalizm ül-üzerine
Anmalarda K›z›ldere'nin yakt›¤› meﬂalenin ›ﬂ›¤›yla kemiz
kara bir bulut gi-yürüyenlerin teslim al›namayaca¤›, mücadeleden
bi çöktükçe Ker-döndürülemeyece¤inin vurguland› bir kez daha...
bela’da Hüseyin
ve K›z›ldere’de
Mahir’in direniﬂ
örne¤i halk›m›za meﬂale olacakt›r”
‹SKENDERUN- Temel Haklar
denildi.
ve Özgürlükler Derne¤i’nde 30
Mart günü yap›lan anma töreniyle
UﬁAK- Gençlik Derne¤i bina-emperyalizme karﬂ› ba¤›ms›zl›k,
s›nda yap›lan anmayla 30 Mart-17
demokrasi ve sosyalizm mücadele-Nisan selamland›. K›z›ldere'nin
sinde ﬂehit düﬂenler an›l›rken der-yakt›¤› meﬂalenin ›ﬂ›¤›yla yürüyen-nek ad›na yap›lan aç›klamay› oku-lerin teslim al›namayaca¤›, müca-yan Murat Kaya konuﬂmas›nda mü-deleden döndürülemeyece¤inin vur-cadelenin a¤›r bedeller gerektirdi¤i-guland›¤› anmada K›z›ldere direni-ni, mücadelede düﬂenlerin ölümsüz
ﬂini anlatan bir slayt gösterimi ya-oldu¤unu vurgulad›. 30 kiﬂinin ka-p›ld›. Anma türkülerle, marﬂlarla
t›ld›¤› törende ﬂiirler okundu, marﬂ-son buldu.
lar söylendi, halaylar çekildi.
‹ Z M ‹ R- ‹zmir’deki anma-kut-lama törenlerinin ilki Ege Temel
Haklar ve Özgürlükler Derne¤i’nde
yap›ld›. Program›n ilk bölümünde
ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve K›z›lde-re konulu bir seminer verildi. Semi-nerde ülkemizin gerçekli¤i ve K›-z›ldere ﬂehitlerinin kiﬂilikleri, öz-geçmiﬂleri anlat›ld›. ‹kinci bölümde
ise Gün›ﬂ›¤› Müzik Grubu, K›z›lde-re ile ilgili türkü ve marﬂlar› söyle-di. Program ﬂiir ve halaylarla sona

‹stanbul
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T R A B Z O N- Temel Haklar’da
30 Mart günü yap›lan anmada K›-z›ldere’nin son olmad›¤› vurgulan-d›. K›z›ldere’nin teslim olmama ge-lene¤ini yaratt›¤›n›n anlat›ld›¤› an-mada K›z›ldere'ye Denizler'e dair
yaz›lm›ﬂ türküler ve marﬂlar söylen-di. 30 Mart’› anlatan slayt gösteri-minin ard›ndan anma umudun kuru-luﬂunu kutlamak için yap›lan ikram-larla bitirildi. Anmaya 17 Nisan ﬂe-hidi Sinan Kukul’un akrabalar› da
kat›ld›.
K A R S -Kars Gençlik Derne¤i
Giriﬂimi taraf›ndan 30 Mart 1972
K›z›ldere katliam›n›n y›ldönümünde Kars E¤itim-Sen ﬁubesi’nde
anma düzenlendi. K›z›ldere'yi anlatan “Bir damladan okyanuslara”
adl› yaz›n›n okunmas›n›n ard›ndan
Kars Gençlik Derne¤i Giriﬂimi’nin
haz›rlam›ﬂ oldu¤u K›z›ldere katliam›n› anlatan temsili bir oyun ser-

gilendi. Slayt gösteriminin de
yap›ld›¤› anmaya 25 kiﬂi kat›ld›.
B U R S A - Devlet Tiyatrosu
önünde aç›lan “Devrim Yürüyüﬂü-müz Sürüyor, Yaﬂas›n Siper Yoldaﬂ-l›¤›m›z” pankart› ve yap›lan aç›kla-ma ile 30 Mart Direniﬂi ve ﬁehitle-ri an›ld›. 30 Mart günü HÖC,
BDSP, Partizan ve ESP taraf›ndan
yap›lan eylemde kitle ad›na aç›kla-may› Nevzat Demir yapt›. Demir’in
“K›z›ldere’de yarat›lan de¤erleri
bugün de yaﬂat›yoruz, K›z›ldere
son olmad›, devrim yürüyüﬂünü
sürdürüyoruz” sözleri alk›ﬂlarla ve
sloganlarla son buldu. Eyleme 35
kiﬂi kat›ld›.
***
HÖC’lüler, G e mlik’te 30 Mart
1992'de kaç›r›l›p katledilen Kadir
Bülent Ülkü'yü, Gemlik'e ba¤l› Ka-racaali Köyü’nde 30 Mart günü me-zar› baﬂ›nda and›. Mezar baﬂ›nda
yap›lan konuﬂmada “Bir kez daha
buraday›z. Her zaman da burada
olaca¤›z. 16 y›l önce kaç›r›p katlet-tiklerinde senden, senin düﬂüncele-rinden, savunduklar›ndan korktuk-lar›n› gösterdiler” denildi.
Anma öncesi köylülerle sohbet
eden HÖC’lüler Bülent Ülkü'nün
sevdi¤i Naz›m Hikmet'in “Dünya-n›n En Tuhaf Mahlukusun” ﬂiirini
okudular. Anma Bize Ölüm Yok
marﬂ› ve sloganlarla son buldu.

“Bir kez daha buraday›z. Her zamanda burada olaca¤›z. Bizler asla unutmay›z devrimci de¤erleri
yarat›p taﬂ›yanlar›. K›z›ldere’den
bu güne tarihi yaratanlar›n yolu
yolumuzdur.”

“ﬁehitlerimiz Özgür
Vatan Ça¤r›s›d›r”
Türkiye'nin devrim yolu olan
K›z›ldere'de, emperyalizme ve oligarﬂiye karﬂ› mücadelede ﬂehit düﬂenler Avrupa'n›n da de¤iﬂik yerlerinde an›ld›.

devrime b›rakt›klar› devrimci miras
anlat›ld›. 50 kiﬂinin kat›ld›¤a anmada Bize Ölüm Yok, Dev Genç Marﬂ›, Hakl›y›z Kazanaca¤›z marﬂlar›
coﬂkuyla hep birlikte söylendi.

Al m a n ya’da Stuttgart ve Dortmund, Köln, Berlin kentlerinde
Haklar ve Özgürlükler Cephesi
Temsilcili¤i 30 Mart-17 Nisan ﬂehitlerini anma program› düzenledi.
S t u t g a rt’ta yap›lan anmada, yarat›lan 38 y›ll›k destan›n tarihinin anlat›ld›¤› anmada ﬂehitler sayg› duruﬂuyla an›ld›. “Benim oldu¤um her
yerde hareketimiz vard›r” diyen ﬂehitlerin inanç ve kararl›l›¤› anlat›ld›.
D o r t m u n d- 30 Mart günü Dortmund Anadolu Kültür Merkezi’nde
bir anma yap›ld›. Devrim ﬂehitlerini
anlatan bir sinevizyon gösterimiyle
baﬂlayan anmada Cevahirler’den,
Ulaﬂlar’a, 30 Mart’tan 17 Nisan’a
kadarki devrim mücadelesinin köﬂe
taﬂlar› olan direniﬂçiler ve direniﬂ
tarihleri, yaratt›klar› gelenekler ve

Ba¤›ms›zl›k, demokrasi, sosyalizm kavgas›nda ﬂehit düﬂenler
Köln Anadolu Halk Kültür Evi'nde
düzenlenen anma töreniyle selamland›. Devrim ﬂehitlerinin anlat›ld›¤› sinevizyon gösterimiyle baﬂlayan
anmada 38 y›ld›r kesintisiz süregelen ba¤›ms›zl›k mücadelesi anlat›ld›.
B e rlin’de IKAD’da gerçekleﬂtirilen anmaya kat›lanlar "30 Mart,
K›z›ldere, Mahirler" dendi¤inde
duygular›n›, düﬂüncelerini paylaﬂt›lar. “Mahir, Hüseyin, Ulaﬂ Kurtuluﬂa Kadar” slogan›yla sona eren anmada bu yürüyüﬂün zafere ulaﬂaca¤› vurguland›.
Hol l a n d a ’ d a i se R o t t e r d a m
ﬂehrinde bulunan ANADOLUDER'de yap›lan bir anmada ise K›-

‹ngiltere

Almanya

Fransa

Avusturya

z›ldere ﬂehitleri nezdinde tüm devrim ﬂehitleri an›l›rken, umudun kuruluﬂ y›ldönümü de selamland›. 30
Mart'›n siyasal anlam›n›n anlat›ld›¤›
anmada "Gündo¤du, K›z›ldere, 71
S›ca¤›nda" marﬂlar› hep birlikte
söylendi.
F r a n sa'n›n baﬂkenti P ar i s'te ayn› gün K›z›ldere ve tüm devrim ﬂehitlerini anmak için bir program düzenlendi. Paris Anadolu Kültür ve
Dayan›ﬂma Derne¤i Lokali’nde düzenlenen anmada ﬂehitlerin panolar›
ve “Kurtuluﬂa Kadar Savaﬂ” yaz›s›
as›ld›. “ﬁehitlerimiz sosyalizm
inanc›n›n ve yarat›lan tüm de¤erlerin gerçek sahipleridir” denilen anman›n sonunda FOSEM taraf›ndan
haz›rlanan "Ortak Düﬂman Amerika'd›r" filmi izlendi.
Bel çi k a’n›n L ie ge ﬁehri’nde faaliyet yürüten BAHKEM'de bir anma program› düzenlendi. Mahir'in
resmiyle yap›lm›ﬂ sahnede bir tiyatro gösterimi yap›l›rken Anadolu
halklar›n›n kurtuluﬂu için yarat›lan
gelenekleri ﬂiirsel tarzla anlatan
gösterim sunuldu.
Avus t u r ya Graz, Linz ve Innsbruck’da HÖC’ün düzenledi¤i 30
Mart-17 Nisan ﬂehitlerimizi anma
ve umudun kuruluﬂunu kutlama
günleri çerçevesinde anma ve kutlamalar düzenlendi.
‹ n n s b r u c k’ta yap›lan anma ve
kutlamada “ﬁehitlerimiz Özgür Vatan Ça¤r›s›d›r, Kahramanlar Ölmez
Halk Yenilmez” pankartlar› as›ld›.
Linz ﬁehri’nde ise ﬂehitlerin resimleri as›l›rken K›z›ldere ﬂehitleri selamland›. G r a z’da yap›lan anmada
günün önemini belirten bir konuﬂmalar yap›ld›.
‹ ngil te r e’de HÖC’ün düzenledi¤i anmada Meryem Altun ve Bülent
Dil’le birlikte 30 Mart ve 17 Nisan
devrim ﬂehitleri için düzenledikleri
anmada K›z›ldere için “Türkiye
devriminin feneri denilebilir ona;
veya pusulas› veya kutup y›ld›z›;
hepsini kapsar onun tarihsel misyonu” sözlerine yer verildi. 100 kiﬂinin kat›ld›¤› anma devrimci türküler ve marﬂlar›n söylenmesi ve halaylar›n çekilmesiyle sona erdi.
Say›: 1 / 6 Nisan 2008
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K›z›ldere,
Demokrasiyi
Savunmakt›r
Demokrasi herkesin dilindedir,
fakat demokrasi K›z›ldere’de sadece dildeki bir sözcük de¤il, u¤runa
can verilen bir davad›r.
Ülkemizde demokrasiyi savunman›n yolu K›z›ldere’den geçer.
Yolu K›z›ldere’ye u¤ramayanlar,
demokrasi mücadelesi de yürütemezler. Birçok kesim faﬂizme karﬂ›
ﬂu ya da bu düzeyde bir tepki gösterebilir, fakat sadece K›z›ldereler yaratmay› göze alanlar, K›z›ldereler’i
yaratan ideolojik-politik, stratejik
çizgiye sahip olanlar, faﬂizmle yönetilen ülkemize, demokrasiyi bir
yönetim biçimi olarak getirebilirler.
Çünkü, demokrasi, faﬂist düzen
içinde, kimi hak ve özgürlüklerin
geniﬂletilmesinden ibaret bir reform
sorunu de¤il, bir devrim sorunudur.
K›z›ldere devrim için bir direniﬂin ötesinde, devrimin yolunun çizilmesidir. Devrimin yolu K›z›ldere’den geçti¤i içindir ki, demokrasiyi savunman›n yolu da K›z›ldere’den geçmektedir.

“Demokrasi Mücadelesi”
E ﬂ i t t i r “ﬁiddet Karﬂ›tl›¤›”
De¤ildir
Çeﬂitli kesimlerin yan›lg›s›, çeﬂitli kesimlerin de bilinçli olarak
kitleleri yan›ltma çabas›, demokrasi
savunuculu¤unu, “ﬂiddet karﬂ›tl›¤›na” indirgemeleri ve buna ba¤l›
olarak da “demokrasi mücadelesi
sadece yasal zeminlerde verilir” düﬂüncesini empoze etmeleridir.
Bu bak›ﬂ aç›s›, demokrasiye de¤il, faﬂizmin sürmesine hizmet eder.
Çünkü, bu bak›ﬂ aç›s›, kitleleri ege-
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men s›n›flardan demokrasi talep etmekten ileriye götüremez. Demokrasinin salt bir “talep” düzeyinde
kalmas›, faﬂizm için zarars›zd›r. Faﬂizm, kitlelerin demokrasi mücadelesi yürütmek yerine, sistemin kendisinden demokrasi talep etmekle
yetinmesinden rahats›zl›k duymaz.
Tersine, bu durumu, demokrasicilik
oyununun bir parças› olarak kullanabilir. Demokratikleﬂme ad›mlar›
att›¤› propagandalar› yürütür. Ki, bu
ülkemizde s›kl›kla yaﬂanan bir durumdur. Reformist kesimlerin, düzenin bask› ve terörünü, sadece kimi yasa maddelerini öne ç›kararak
gündeme getirmeleri, düzen taraf›ndan o yasa maddeleri de¤iﬂtirilmiﬂ
gibi yap›larak, demokratikleﬂme
oyununa malzeme olarak kullan›l›r.
Fakat, faﬂizm için as›l tehlikeli
olan, kitlelerin demokrasi için mücadele etmesidir. Bu mücadele ise,
ancak K›z›ldere’nin yolundan giderek yürütülebilir ve hedefe ulaﬂt›r›labilir. Bu nedenledir ki, kitleleri
K›z›ldere’den uzak tutmak için yürütülen her çaba, demokrasiyi uzaklaﬂt›r›r, faﬂizmi güçlendirir, mevcut
düzenin ömrünü uzat›r.
Emperyalistlerin ve iﬂbirlikçi
oligarﬂinin kitleleri K›z›ldere Yolu’ndan uzak tutmaya çal›ﬂmalar›
bu nedenle anlaﬂ›l›rd›r, onlar kendi
konumlar› ile uyum içinde davranmaktad›rlar. Çeliﬂkili olan, hem demokrasi isteyip hem K›z›ldere’ye
karﬂ› ç›kanlar›n durumudur.
Önce ﬂu “demagojik” yaklaﬂ›m›
düzeltelim: Demokrasi mücadelesi
ﬂiddetle ba¤daﬂmaz m›?
Bu düﬂünce demokrasi mücadelesinin son yar›m as›rda kazand›¤›
biçimi kavramaktan uzak bir düﬂüncedir. Emperyalizm ve oligarﬂik

diktatörlükler faﬂizme
baﬂvurduklar› için,
demokrasi mücadelesi
sadece ﬂiddet d›ﬂ›ndaki mücadele yöntemleriyle s›n›rland›r›lamaz. S›n›rland›r›lmaya çal›ﬂ›l›rsa, demokrasi mücadelesi yürütülemez. E¤er halk›n
silahl› kurtuluﬂ mücadelesinin meﬂrulu¤u baﬂtan d›ﬂlan›rsa, mücadele faﬂizmin demokrasicilik oyunu çerçevesine s›k›ﬂt›r›l›r ki,
böylesi bir mücadele etkisiz kalmaya mahkum olur.
Demokrasi mücadelesini, ﬂiddet
karﬂ›tl›¤› olarak alg›layan çarp›k anlay›ﬂ›n günümüzde geldi¤i boyut,
her türlü ﬂiddete karﬂ› ç›kma ad›na,
halklar›n faﬂizm ve emperyalizm
karﬂ›s›ndaki direniﬂlerine de karﬂ›
ç›kma noktas›d›r.
Bu kesimlere göre, faﬂizmin uygulad›¤› zulmün karﬂ›s›nda, halklar
sadece “ d e m o k r a t i k t e p k i ” diye
ifadelendirdikleri, -ki bu ifade tarz›
da yanl›ﬂt›r. Tepkilerin demokratikli¤ini belirleyen ﬂiddet içerip içermemesi de¤il, politik muhtevas›d›r-,
edilgen, protesto ile s›n›rl› mücadele yöntemlerini kullanmal›d›r. Elbette, bunun pratikteki anlam›, faﬂizmin zulmünü sürdürmesine engel
olamamak ve boyun e¤mektir.
Deneyimlerle de kan›tlanm›ﬂt›r
ki, K›z›ldere’nin temsil etti¤i devrimci çizgiden uzaklaﬂ›ld›kça, demokrasi mücadelesinden uzaklaﬂmak, burjuvazinin etkisi alt›na girmek kaç›n›lmazd›r. Bu durum, en
çok ﬂiddet karﬂ›tl›¤› yapan bu kesimlerin, faﬂizmin ve emperyalizmin ﬂiddeti karﬂ›s›nda da tepkisiz
denebilecek bir konumda kalmalar›
sonucunu do¤urur.
Buradaki çeliﬂki kaç›n›lmaz ve
do¤al oland›r. ﬁiddete karﬂ› olmak
tek baﬂ›na bir anlam ifade etmemektedir, önemli olan ﬂiddetin en örgütlü
hali olan faﬂizmin, halklar›n üzerinde
tahakküm kurma, iktidar olma arac›
olarak kullan›lmas›n›n önüne geçebilmektir. Bunu yapabilen, bunun
mücadelesini yürüten, gerçek anlam-

da demokrasiyi savunmuﬂ olur.
K›z›ldere ise nettir. Faﬂizm koﬂullar›nda, ﬂiddete baﬂvurmadan demokrasi mücadelesi yürütmenin koﬂulunun olmad›¤›n›, bu nesnel gerçekli¤in kiﬂilerin iradesiyle belirlenmedi¤inin bilinciyle hareket etmektir. Devrimci teoriyi e¤ip, bükmeye çal›ﬂmadan, gere¤ini yerine
getirmektir.
K›z›ldere, faﬂizme karﬂ› mücadele bayra¤›n› dalgaland›rd›¤› için,
faﬂist düzeni y›karak, halk demokrasisini kurman›n yolunu gösterdi¤i
için, demokrasiyi savunmak, K›z›ldere’yi de savunmay› gerektirir.

Ba ¤›m s›z l›k ve D e m o k r a s i ,
D e v r i m S o r u n u d u r, K›z›lde r e Devrimi Savunmakt › r
K›z›ldere’yi yaratan çizgiye karﬂ› ç›kanlar, devrime de karﬂ› ç›kmaktad›rlar. Devrime karﬂ› ç›kmak,
halk›n iktidar› mücadelesini reddetmek, demokrasiden burjuva demokrasisini anlamakt›r. Bu bak›ﬂ aç›s›n›n sahipleri faﬂizmle yönetildi¤imiz gerçe¤ini de inkar ederek, ülkemizde “iyi kötü de olsa” bir demokrasinin oldu¤unu, fakat yetersiz oldu¤unu söylerler.
Bu durumda, demokrasi mücadelesi de, var olan demokrasinin korunup, yeni haklar elde ederek geliﬂtirilmesine indirgenir. Ki, bu da,
ülkemizin sosyo-ekonomik yap›s›n›n yanl›ﬂ tahlil edilmesi, ya da ülkemiz gerçe¤inin inkar edilmesidir.
K›z›ldere ise, ülkemizin emperyalizmin yeni sömürgesi oldu¤u
gerçe¤ini, iﬂbirlikçi oligarﬂinin iktidarda oldu¤u, yönetim biçiminin faﬂizm oldu¤u gerçe¤ini tahlil etmek,
bu tahlile uygun bir strateji oluﬂturmak ve onun gereklerini yerine getirmektir.
‹ki bak›ﬂ aç›s› aras›nda temel
farkl›l›k vard›r. Birisi, MarksizmLeninizm ›ﬂ›¤›nda sorunu bilimsel
yöntemle tahlil ederek devrime yürürken, di¤eri sorunu burjuva ideolojisinin gölgesi alt›nda de¤erlendirerek reformizme yönelir.
Biri, demokrasi sorununu ba¤›m-

M a r k s i s t g ö r ü ﬂ,
sosyalist ihtilâli gerçek
anlamda demokratik b i r
y o l o l a r a k k a b u l e d e r.
Revizyonist görüﬂ ise,
sosyalist ihtilâl yolunu
anti-demokratik
y o l o l a r a k g ö r ü r.

Mahir Çayan
s›zl›k ve halk›n iktidar› sorunu olarak
görürken, di¤eri sorunu burjuvazinin
iktidar› alt›nda, demokratik haklar›
geniﬂletme sorunu olarak ele al›r.
Biri, ülkemizin ba¤›ms›zl›¤›n›
savunurken ve demokrasi sorununu
ba¤›ms›zl›k sorunu ile birlikte ele
al›rken, di¤eri, mevcut dünyada art›k ba¤›ms›zl›k düﬂüncesinin hayal
oldu¤unu söyler ve kitlelere demokrasinin adresi olarak sömürgeci emperyalist ülkeleri gösterir.
Biri, halk›m›z›n ba¤›ms›zl›k ve
demokrasi mücadelesini, ezilen
dünya halklar›n›n ulusal-toplumsal
kurtuluﬂ savaﬂlar› ile birleﬂtirirken,
di¤eri, emperyalist sistemle bütünleﬂmenin, sömürgecilik iliﬂkilerinin
geliﬂtirilmesinin teorisini yapar.
Biri Parti-Cephe’nin; ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve devrim soru nunu, ülkemizde ilk kez tüm netli¤iyle ortaya koyan çizgisidir, di¤eri burjuvazinin egemenli¤ini mutlak gören, halk› burjuvazinin egemenli¤i alt›nda yaﬂamaya mahkum
gören, düzeniçi çizgidir.
Bu, K›z›ldere’nin Yolu’ndan yürüyenlerle, K›z›ldere inkarc›lar›n›n
aras›ndaki büyük ve derin fark› göstermektedir. Nihayetinde birisi h a l k
i ç i n d e m o k r a s i n i n savunucusu
olurken, di¤eri, ideolojik olarak
b u r j u v a d e m o k r a s i s i n i savunur,
fakat pratikte burjuva demokrasisinin de gerisine düﬂerek, kendisini
faﬂizmin aﬂ›r›l›klar›n› törpülemeye çal›ﬂmakla s›n›rlar.

Halk›n ‹ k t i d a r › n ›
Sa v u n m a m a k , Demokrasiyi
Sa v u n m a m a n › n ‹ t i r a f › d › r
Kimileri, ekonomik-demokratik
mücadele ile demokrasi mücadelesini ayn› ﬂey gibi görmektedirler.

Birbirlerinden tamamen kopar›labilecek kavramlar olmamakla birlikte
aralar›nda nitelik farkl›l›k vard›r.
Demokrasi, bir sistemin yönetim
biçimini tan›mlamak için kullan›lan
bir kavramd›r. Örne¤in, günümüz
emperyalist ülkelerindeki yönetim
biçimi burjuva demokrasisidir veya
sosyalist ülkelerdeki yönetim biçimi sosyalist demokrasidir. Demokrasi mücadelesi bu sistemlerden birisinin getirilmesi için yürütülen
mücadeledir. (Ki emperyalizmle
birlikte, art›k burjuvazi tarihsel olarak ilerici misyonunu yitirdi¤inden
dolay›, burjuva demokrasileri için
mücadele dönemi bitmiﬂ, burjuva
demokratik devrimlerinin ilerici görevlerini de, sosyalist demokrasi
için mücadele yürüten proletarya
üstlenmiﬂtir.) Örne¤in biz, sosyalist
d e m o k r a s i için mücadele ederiz.
Bu mücadelenin baﬂar›s› demek bir
sistemin de¤iﬂmesi, baﬂka bir sistemin kurulmas› demektir, ki bu bir
devrim sorunudur.
Fakat bununla birlikte, sistemi
de¤iﬂtirmeden de hak taleplerimiz
olur ve bunlar ekonomik hak talepleri oldu¤u gibi, örne¤in anayasan›n
kimi maddelerinin de¤iﬂtirilerek
halk›n lehine düzenlenmesi, hapishanelerin boﬂalt›l›p tutsaklara özgürlüklerinin verilmesi, halka karﬂ›
suç iﬂleyenlerin yarg›lanmas›,
YÖK’ün kald›r›lmas›, e¤itim sisteminin halk›n yarar›na düzenlenmesi, bar›nma hakk›m›z›n sa¤lanmas›
gibi demokratik hak talepleri de
olabilir. Bunlar sistemin de¤iﬂimini
do¤rudan hedeflemeden, sistem
içinde düzenlemeler yap›lmas›n›
içeren taleplerdir. Bu taleplerimiz
mücadelemizin boyutuna göre kimi
zaman hayata geçebilir, kimi zaman
hayata geçmez, fakat demokratik talepler etraf›nda sürdürülen mücadele sonuç almasa bile halk›n bilinçlenmesine, mücadele içinde deneyim kazanmas›na, örgütlenmesine
hizmet eder. B u , d e m o k r a t i k m üc a de l e d i r, demokrasi mücadelesi ne hizmet eder, f a k a t d e m o k r a s i
mücadelesinin kendisi de¤ildir.
Demokratik mücadele illa sisteSay›: 1 / 6 Nisan 2008
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min de¤iﬂtirilmesine ba¤l› olmad›¤›
için, emperyalizmin sömürgesi bir
ülkede, faﬂizm koﬂullar› içinde de
d e m o k r a t i k k i m i k a z a n › m l a r elde
edilebilir. Fakat k e n d i s i n i b u n u n l a
s › n › r l a y a n k e s i m l e r, d e m o k r a s i
savunucusu olamaz, sadece r eformist olabilirler.
Yine demokratik mücadelenin
tüm taleplerinin, sistem içinde gerçekleﬂebilir talepler olmas› gerekmez, mevcut sistem içinde gerçekleﬂmeyecek talepler de demokratik
mücadelenin talepleri içinde olabilir. Örne¤in, mevcut anayasan›n tamamen de¤iﬂmesini ve yerine halk
anayasas›n›n getirilmesini istemek,
ba¤›ms›zl›k istemek gibi talepler
esas olarak bu sistem içinde gerçekleﬂmeyecek, devrim talepleridir. Fakat bu durum bilinerek, bunlar› demokratik mücadele içinde gündeme
getirmek de halk›n bilinçlenmesine
ve bu taleplere ancak devrim yoluyla ulaﬂabilece¤ini anlamas›na hizmet eder, ba¤›ms›zl›k demokrasi
propagandas› yapmaya olanak sa¤lar. Bu yan›yla bu tür sistem içinde
hayata geçirilmesinin koﬂullar› olmayan talepler etraf›nda da halk bilinçlenip örgütlenip demokratik
mücadele yürütebilir.
K›z›ldere çizgisinde, demokratik
mücadele ve demokrasi mücadelesi
çok net olarak tan›mlan›r. Demok rasi mücadelesi, iktidar m ü c a d elesini ifade eder. ‹ k t i d a r m ü c a d e l e s i n i n ; s i l a h l › p ro p a g a n d a y › t e mel, di¤er ekonomik demokratik
mücadele biçimlerini ona tabi olarak ele alan bir halk savaﬂ› stratejisi
ile baﬂar›ya ulaﬂaca¤› öngörülür.
Görülece¤i gibi, demokratik mücadele bu çizgide bir parçad›r, fakat
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iktidar mücadelesinin, dolay›s›yla demokrasi mücadelesinin kendisi de¤ildir.
‹ﬂte, K›z›ldere’ye
gitmek de, K›z›ldere’de bir manifesto
yazarak ölümsüzleﬂmek de, demokrasi
mücadelesi yürütmenin bir gere¤i, bu
devrim stratejisinin sonucudur.

Ba¤›ms›zl›¤› Savunmamak,
Demokrasiyi Savunmaman›n ‹tiraf›d›r
Ba¤›ms›zl›k, içinde bulundu¤umuz dünyada hayalse, demokrasi de
hayaldir. Dolay›s›yla, ba¤›ms›zl›¤a
inanmayanlar demokrasiye de inanmazlar. Bu gerçek, kimsenin inkar
edemeyece¤i aç›kl›ktad›r.
Birincisi, ba¤›ms›zl›k olmadan,
halk›n iktidar› da olamaz. Halk›n iktidar› yoksa, demokrasi de yoktur.
‹kincisi, emperyalizmin sömürgesi bir ülkede demokrasinin herhangi bir biçimi olamaz. Çünkü,
emperyalist sömürgecilik, ancak faﬂizmle birlikte yürütülebilir.
Ülkemizde yönetim biçiminin,
demokrasi de¤il de, faﬂizm olmas›
nedensiz de¤ildir. Ülkemiz, emperyalizmin yeni-sömürgesi oldu¤u
için faﬂizmle yönetilmektedir. Faﬂizmin kitleler üzerinde kurdu¤u bask›
ve terör sömürü düzenini sürdürebilmek içindir. Dolay›s›yla sömürü ile
bask› birbirinden ayr›lamaz.
Derler ki, o zaman, AB ülkeleri,
Amerika gibi emperyalist ülkelerde
neden yönetim biçimi faﬂizm de¤il?
Emperyalizmin, kendi ülkelerinde
burjuva demokrasilerini uygulayabilmelerinin yolu da, sömürgecilikten geçmektedir. Sömürgecilik, o ülkelerdeki krizlerin derinleﬂmesini
engellemekte, bu ülkeler kendi krizlerini sömürgelerine aktararak, sistemi tehdit edecek düzeyde mücadelenin geliﬂmesinin önüne geçebilmektedirler. Bu nedenle de, kendi ülkelerinde faﬂizme ihtiyaç duymazlar.

Fakat, ayn› ülkelerin bizim gibi
ülkeler için savunduklar› yönetim
biçimi faﬂizmdir. Hiçbir emperyalist ülke, Türkiye’deki faﬂizmin de¤iﬂmesinden yana de¤ildir, en fazla
daha fazla makyaj yap›lmas›n› ister.
Dolay›s›yla, emperyalizmin sömürgesi olup, demokrasi ile yönetilen ülke olamaz. Bunun anlam›
aç›kt›r, ba¤›ms›zl›¤› savunmayanlar
demokrasiyi de savunamazlar demektir.
Emperyalizm, kimsenin iste¤i
ile yap›s›n› de¤iﬂtirmez. Emperyalizmi yaratan da, onun niteli¤ini belirleyen de, toplumlar›n geliﬂim yasalar›d›r.
Emperyalizmden, demokrasi
bekleyenler, onun de¤iﬂti¤ini, art›k
demokrasi savunucusu oldu¤unu iddia edenler, bilimsel verilerle düﬂünmeyen, kendi niyetlerini, beklentilerini gerçeklerin yerine geçirmeye çal›ﬂan, idealistlerdir.
K›z›ldere çizgisi, ülkemiz gerçeklerinin çözümlenmesi, aç›klanmas› ve de¤iﬂtirmenin yolunun gösterilmesidir. Kimse, onda hayat›n
gerçekleri ile çeliﬂen bir yan, bir
boﬂluk bulamaz.
K›z›ldere çizgisi gerçekleri, kiﬂisel ç›karlar, icazet aray›ﬂlar›, politik
cüretsizlik, bedel ödemekten kaçmak gibi nedenlerle inkar etmez.
Bilimseldir, ﬂu ya da bu nedenle bilimsel gerçeklere ayk›r› teorilerin
savunucusu olmaz.
Halktan yanad›r, halk›n ç›karlar›n›n savunucusudur. Halk düﬂmanlar›n›n net olarak karﬂ›s›ndad›r.
Halktan yana olmak, ba¤›ms›zl›¤›, demokrasiyi, sosyalizmi savunmakt›r. Bunlar, K›z›ldere çizgisinde
çok yal›n olarak ifade edilirler.
K›z›ldere çizgisi, gerekti¤inde
ölümü tercih etmek fakat, gerçekleri hayk›rmaktan, do¤rular› savunmaktan, halklar›n kurtuluﬂu için
çarp›ﬂmaktan geri durmamakt›r.
Bu nitelikleri nedeniyledir ki, ülkemizde bir gün halk için demokrasi olacaksa, buna K›z›ldere’nin ›ﬂ›¤›nda yürünerek ulaﬂ›lacakt›r.

Hiçbir kurﬂun, hiçbir bomba
onlar›n ideallerini öldüremedi!

YAﬁIYORLAR!
1992’nin 16 Nisan’›nda ‹stanbul’un dört yerinde, Çif tehavuzlar'da, Erenköy'de, Üstbostanc›'da, Sahray›
Cedit'te dört eve karﬂ› ölüm mangalar› taraf›ndan
bask›nlar düzenlendi.
Çiftehavuzlar'da Sabahat Karataﬂ, Taﬂk›n Usta ve Eda
Yüksel, Erenköy'de Sinan Kukul, Arif Öngel ve ﬁadan Öngel, Üstbostanc›'da A. Faz›l Özdemir, Sat› Taﬂ
ve Hüseyin K›l›ç, Sahray› Cedit'te ise Ayﬂe Nil Ergen
ve Ayﬂe Gülen vard›.
Katiller, hiçbir yerde karﬂ›lar›nda teslim olan kimseyi
bulamad›lar. 11 devrimci katledildi.
S a b a h a t K A R ATAﬁ, 1970’lerde
‹YÖKD’de, fabrikalarda, Dev-Genç içinde
faaliyet yürüttü. ‘76'da Devrimci Kad›nlar
Derne¤i kurucular› aras›nda yerald›. 12 Eylül sonras›n›n güç koﬂullar›nda hareketi
omuzlad›. 22 y›ll›k devrimci yaﬂam›nda ilkeli, kurall›, disiplinli yaﬂam›yla örnek oldu.
Devrimci Sol Merkez Komite Üyesi, ﬂehir
SDB'leri ve bir k›s›m
örgütlenmeden sorumluydu.
Taﬂk›n USTA, Tüm yaﬂam›n›
çal›ﬂmakla, üretmekle geçiren
ve her ﬂeyini harekete sunan
bir devrimciydi.
E d a YÜKSEL, Lisede, üniversitede bir
Dev-Genç'li olarak yerald› kavgada. Üniversiteyi bitirdikten sonra
çal›ﬂmalar›na Elektrik Mühendisleri Odas›’nda devam etti. ﬁehit düﬂtü¤ünde üssün
kurumlaﬂmas›nda görevliydi.
Sinan KUKUL,
1974’de kat›ld› mücadeleye. ‹YÖD yönetiminde yerald›. ‹stanbul Dev-Genç Genel
Sekreterlik görevini üstlendi.
DY tasfiyecili¤ine karﬂ› yeni
bir siyasi hareketin örgütlenmesinde büyük emek harcad›.
Aral›k ‘80'de tutsak düﬂtü.
‘90'da gerçekleﬂtirilen özgürlük eylemiyle tekrar s›cak mücadeleye kat›ld›. Devrimci Sol
Merkez Komitesi Üyesi, Anadolu ve baz› alan
örgütlenmeleri sorumlusuydu.
A r i f Ö N G E L, Lise ö¤retmeniydi. Son görevinden önce Devrimci Memur Hareketi’nin
yöneticilerindendi.

K o r k u y o r l a r sizden.
A d › n › z d a n k o r k u y o r l a r.
Resminizden
k o r k u y o r l a r.
Düﬂüncelerinizden
k o r k u y o r l a r.
D i re n i ﬂ i n i z d e n
k o r k u y o r l a r.
Korkular›n›
bask›larla
yasaklarla
toplatmalarla
yay›n durdurmalarla
bast›rmaya
çal›ﬂ›yorlar.
K o r k s u n l a r.
Ya s a k l a s › n l a r.
S i z b i r gerçeksiniz.
Sizi unutturmaya
kimsenin gücü yetmez.
Sizin yazd›¤›n›z tarihi
kimse si lemez .
Çünkü o tarih
o tarih
sizin kanlar›n›zla
ya z› l d›.
Ta r i h t a n › k t › r,
yüzy›llar›n bilgisidir k i :
Kanla yaz›lan tarih
s il inme z.
Canlar›n› Türkiye
halklar›n›n kurtuluﬂu
i ç i n v e re n ﬂ e h i t
de vri m c i l er,
h a l k l a r sizi an›yor,
sizi ar›yor
ve emin olun
bask›lara
kuﬂatmalara karﬂ›n
sizi yaﬂat›yorlar!

ﬁadan
Ö N G E L,
Devrimcilikle ev
kad›n› olarak tan›ﬂt›. Eﬂiyle birlikte mücadelede yer almakta tereddüt
etmedi.
A h m e t F a z › l E rc ü m e n t Ö Z D E M ‹ R,
1974'te kat›ld› mücadeleye. ‹YÖD Yönetim
Kurulu üyeli¤i, iﬂçi ve
mahalle örgütlenmesinde sorumluluklar,
bir dönem Ege Bölgesi
sorumlulu¤u yapt›. 12
Eylül'den sonra 10 y›ll›k tutsakl›¤›n›n ard›ndan ‘91'de özgürlük eylemiyle yeni görevler üstlenmek üzere mücadeleye at›ld›. Devrimci Sol ﬁehir Silahl› Devrimci Birlikler
Genel Komutan›’yd›.
Sat› TAﬁ (KILIÇ), Bir
hemﬂire olarak yerald›
önce mücadelede. Memurlar›n mücadelesinde yol aç›c›lardan biri
oldu. Sonra her görevi
tereddütsüz üstlendi.

Hüseyin
KILIÇ,
Gültepe,
Okmeydan›, Kas›mpaﬂa gibi
gecekondu
semtlerinde devrimci çal›ﬂmalar yürüttü. Eﬂi Sat› ve önder
yoldaﬂ› Faz›l’la ﬂehit düﬂtü.
Ayﬂe GÜLEN, Devrimci mücadelenin kültür/sanat alan›nda çal›ﬂmalar›n› yürüttü. O düﬂünen,
yaratan, kitlelere bilinç taﬂ›yan bir
sanatç›yd›.
Ayﬂe Nil ERGEN, Mühendis-mimar odalar›nda çeﬂitli
çal›ﬂmalarda bulundu. Ayn›
zamanda bir sanatç›yd›. Kültür-sanat alan›nda ürettikleriyle, kat›l›m›yla halktan ve mücadeleden yana
bir sanat›n güçlenmesi için çal›ﬂt›.
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Ankara

SSGSS’ye Karşı Mücadele Sürüyor

1 N‹SAN’DA TÜRK‹YE
EYLEM ALANIYDI
gortas› Yasa Tasar›s›na Hay›r” yaz›l› D‹SK imzal›
pankart açan emekçilere
halktan da destek geldi. Okmeydan› SSK’da di¤er senMeclis gündeminde tart›ﬂ›lan,
dikalarla birleﬂen emekçiler buraemekçilerin gelece¤ini karartan,
dan hastane bahçesine “Sa¤l›¤›m›z›
sa¤l›¤› tamamen paral› hale getiren
Eme¤imizi Gelece¤imizi IMF’nin
SSGSS Yasa Tasar›s›n›n geri çekilVekillerine Yedirmeyece¤iz” panmesi için 1 Nisan günü emekçiler
kart› ve “Uzlaﬂma Yok Direniﬂ Var,
birçok ilde alanlardayd›. Eylemden
Zafer Direnen Emekçinin Olacak”
önceki gün Cemil Çiçek emekçileri
sloganlar›yla yürüyerek kararl›l›klatehdit etmiﬂ ve “ortada bir anlaﬂma
r›n› dile getirdiler. Emekçilerin önüvarken bu anlaﬂman›n hilaf›na genel
ne AKP ‹l binas› yak›n›nda barikat
ço¤unlu¤un hilaf›na yar›n bir eylem
kuran polise “Yürüyüﬂ Hakk›m›z
yapacaklar. Kanunlara uyulmazsa
Engellenemez, Barikat Kalks›n Yüdevletin gücü ne ise gere¤ini yaparüyüﬂ Baﬂlas›n, Emekçiye De¤il
cakt›r” demiﬂti. 1 Nisan günü AKP
Çetelere Barikat” sloganlar› susmapolisi baﬂta Ankara olmak üzere bird›. E5 Karayolunu trafi¤e kapatan
çok ilde haklar›n› emekçilerin önüemekçilerle polis aras›ndan gerginne barikatlar kurdular, emekçilere
lik yaﬂand›. D‹SK, KESK,
sald›rd›lar.
TMMOB, TTB ad›na yap›lan aç›klaman›n ard›ndan Herkese Sa¤l›k
E m e k çil e rden Uzlaﬂm a
Güvenli Gelecek Platformu ad›na
Ali Çerkezo¤lu bir konﬂuma yapt›.
De ¤il Ge n e l G rev Ça¤r ›s›
3000 kiﬂinin kat›ld›¤› eylemde
‹ S TAN B U L : Herkese Sa¤l›k
HÖC’lüler “Sa¤l›k Hakt›r Sat›laGüvenli Gelecek Platformu, SSGSS
maz, Mezarda Emeklilik ‹stemiyoyasa tasar›s›na karﬂ› ilk olarak saat
ruz” dövizleri taﬂ›d›lar.
11.30’da E¤itim-Sen, Metro ç›k›Ayn› saatte Haydarpaﬂa Gar›
ﬂ›ndan yürüyerek Cevahir Otel
önünde
iﬂ b›rakan 2 bin emekçi
önünde toplanan D‹SK’lilerle bu“Genel
Grev
Genel Direniﬂ” talepluﬂtu. Yaklaﬂ›k 500 emekçi pankartlerini vurgulad›lar. Kad›köy Meydalar ve sloganlarla yolu tek yönlü tran›’na yürüyen emekçiler yasa tasafi¤e kapatarak Okmeydan› SSK
r›s›n›n “reform” de¤il y›k›m olduönüne kadar yürüyüﬂ yapt›lar. “Sos¤unu hayk›rd›lar.
yal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k SiSa¤l›k Emekçileri Çapa’da bulunan ‹stanbul Üni‹stanbul
versitesi T›p Fakültesi Hastanesi’nde de iﬂ b›rakma eylemine destek verdiler. 100
kiﬂinin kat›ld›¤› eylemde
Songül Beydilli bir konuﬂma
yapt›.
AN KA R A : Mecliste görüﬂülecek yasa tasar›s› için
meclis önünde aç›klama yap›p taleplerini dile getirmek
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isteyen 4 bin’e yak›n emekçiye polis sald›rd›. Akay Yokuﬂu’nda D‹SK
ve TMMOB, Numune Hastanesi’nde SES, Güvenpark yan› YKM
önünde KESK üyeleri toplan›rken
polis kitleyi adeta ablukaya ald›.
Numune Hastanesi ve Güvenpark’ta toplanan emekçilerin önüne
barikat kuran polis emekçilerin direniﬂini k›ramay›nca sald›rd›. Akay
önünde bekleyen kitle sald›r›y› duyunca polis ablukas›n› yararak K›z›lay’a ulaﬂt›. Aralar›nda HÖC,
BDSP, ESP, Partizan, Al›nteri, Kald›raç, Halkevleri, Marksist Bak›ﬂ,
ÖDP ve TKP’nin de oldu¤u emekçiler, devrimciler polisle çat›ﬂarak
K›z›lay Meydan›’na girdi. Devrimcilerin ve emekçilerin kararl›l›¤› ve
militanl›¤›n›n coﬂkusunun hakim
oldu¤u eylemde K›z›lay’da sesini
yükselten emekçiler bir süre oturma
eylemi yaparak ve meydan› trafi¤e
kapatarak seslerini duyurmaya çal›ﬂt›lar. Eylem boyunca Ankara’da
polis terörü hakimdi.
ADA NA: Herkese Sa¤l›k Güvenli Gelecek Platformu, Çukurova
Üniversitesi Balcal› Hastanesi
önünde yapt›¤› eylemle de tepkisini
ortaya koydu. Emekçiler yapt›klar›
aç›klamada SSGSS sald›r›s›na karﬂ›
mücadelelerine devam edeceklerini
hayk›rd›lar. Ayr›ca Seyhan Baﬂkent
Hastane önünde de toplanan 1000
kadar emekçi ise U¤ur Mumcu
Meydan›’na yürüyerek taleplerini
dile getirdi.

2 0 B i n E m e k çi SSGSS’nin
Ger i Ç ekil mesi ni ‹stedi
‹ ZM ‹ R:
KESK,
D‹SK,
TMMOB, TTB ve Herkese Sa¤l›k
Güvenli Gelecek Platformu’nun
ça¤r›s›yla biraraya gelen 20 bin
emekçi SSGSS yasas›na karﬂ› alanlara ç›kt›lar. Basmane Meydan›’ndan Konak’a yürüyen binlerce

Gazetecilerden SSGSS’ye
Karﬂ› Oturma Eylemi
Türkiye Gazeteciler Sendikas› üyeleri TGS Ankara ﬁubesi önünde biraraya gelerek “Y›pranma Hakk›m›z
Gasp Edilemez” pankart› açarak
Abdi ‹pekçi Park›’na yürüdüler.
“Meclis Y›pratma Yeri De¤ildir,
Mecliste Y›pratan Sand›kta Y›pranacak” sloganlar› atan gazeteciler
yürüyüﬂün ard›ndan oturma eylemi
yapt›lar. ÇHD ve TGC’nin destek
verdi¤i eylemde konuﬂma yapan
TGS Genel Baﬂkan› Ercan ‹pekçi
SSGSS yasa tasar›s›yla kazan›lan
haklar›n gasbedilece¤ini kaydetti.
emekçi SSGSS’ye karﬂ› daha güçlü,
daha büyük eylemler örgütleyeceklerinin uyar›s›n› hükümete yapt›lar.
Genel-‹ﬂ Sendikas› ve E¤itimSen’in kitlesel kat›l›m› dikkat çekti.
Belediye-‹ﬂ’in kitlesel kat›l›m› ile
belediye hizmeti verilmezken otobüsler çal›ﬂmad›. KESK ‹zmir ﬁubeler Platformu Dönem Sözcüsü Ali
R›za Özer konuﬂmas›nda “AKP hükümetini buradan uyar›yoruz 70
milyonun sesine kulak versin,
SSGSS’yi geri çeksin” dedi.
HÖC’lüler “‹ﬂçiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z, Ortak Düﬂman Amerika’d›r” sloganlar›n› hayk›rd›lar.
AN TA L YA : SSGSS’ye karﬂ›
KESK, D‹SK, TMMOB, TTB,
TDB ve TEB’nin düzenledi¤i bir
eylem gerçekleﬂtirildi. Antalya SES
Sendikas› önünde toplanan emekçiler “Sa¤l›kta Y›k›ma Sosyal Güven-

sizli¤e ‹zin Vermeyece¤iz, IMF Politikalar›na SSGSS Yasas›na Hay›r”
pankart› açarak, Güllük Caddesi’nde yürüyüﬂ yapt›lar. Antalya
Atatürk Devlet Hastanesi önünde
aç›klama yapan KESK ﬁubeler
Platformu Baﬂkan› Nurettin Sönmez tepkilerini dile getirdi.
HÖC’ün de yer ald›¤› eyleme 750
kiﬂi kat›ld›.
M E R S‹N: KESK, D‹SK, TTB,
TMMOB, TDB’nin düzenledi¤i eylemde KESK binas›ndan AKP ‹l
baﬂkanl›¤›na yüründü. HÖC’ün de
kat›ld›¤› eylemde konuﬂma yapan
SES ﬁube Baﬂkan› Y›lmaz Bozkurt
“bizim mutabakat›m›z yoktur” dedi.
Emekçiler eylemde “IMF’nin De¤il
Emekçinin Sözü Dinlensin” talebini
dile getirdiler.

SAM SUN: Samsun’da da alanlara inen emekçiler “Herkese Sa¤l›k
ve Güvenli Gelecek ‹çin SSGSS Yasas›na Hay›r/ D‹SK, KESK,
TMMOB, TTB, TDB” pankart› açarak bir protesto eylemi gerçekleﬂtirdiler. Konak Sinemas› önünde yap›lan eyleme HÖC, EMEP, TKP, Halkevleri gibi DKÖ’ler de kat›larak
destek verdi.

E L AZ I ⁄ : Elaz›¤’da Postahane
Meydan›’nda biraraya gelen 70 kiﬂi
Türkiye çap›nda yap›lan eyleme
destek verdi. HÖC’ün de destek
verdi¤i eylemde s›k s›k “Direne Direne Kazanaca¤›z” sloganlar› at›ld›.

Z O N G U L D A K : Zonguldak'›n
Çaycuma ‹lçesi’nde "Herkese Sa¤l›k, Güvenli Gelecek Çaycuma Platformu" taraf›ndan SSGSS sald›r›s›
protesto edildi. Ö¤retmen Evi önünden "Çok çal›ﬂt›, y›llarca prim ödedi; emekli olamadan rahmetli oldu.
Suçlu; SSGSS Yasas›" yaz›l› bir tabutla ilçe merkezine kadar yürüyen
emekçiler taleplerini dile getirirken
SSGSS’yi protesto ettiler.

D E RS ‹ M : Tunceli Devlet Hastanesi önünde toplanan KESK,
D‹SK, TTB, Türk-‹ﬂ’e ba¤l› sendikalar, DTP, EMEP, Dersim Temel
Haklar, ESP, Dersim Kültür Derne¤i’nin de aralar›nda oldu¤u 2 bin kiﬂi Yeralt› Çarﬂ›s›’na yürüdü. SES
ﬁube Baﬂkan› Gürbüz Solmaz bir
aç›klama yaparak emekçilerin taleplerini dile getirdi. Eylemde “AKP
Eme¤imizden Elini Çek” slogan›
at›l›rken Ovac›k’ta da emekçiler
alanlarda protesto eylemi yapt›lar.

Dersim

M A L AT YA :
Malatya
E¤itim-Sen ﬁubesi önünden
AKP binas›na yürüyen emekçiler yolu trafi¤e kapatarak
genel grev ça¤r›s› yapt›lar.
KESK, TMMOB, HÖC,
EMEP, ESP, ÖDP ve Partizan
üyelerinin yer ald›¤› eyleme
150 kiﬂi kat›ld›. 5 dakikal›k
oturma eyleminin yap›ld›¤›
eylemde biz karﬂ› ç›karsak
yapamazlar denildi.

AVANO S : Avanos E¤itim-Sen
Temsilcili¤i 1 Nisan’da Avanos
Meydan›’nda aç›klama yaparak
“çocuklar›m›z›n gelece¤inin sat›l›¤a
ç›kart›lmas›na izin vermeyece¤iz”
denildi.
K O C A EL ‹ : Herkes ‹çin Sa¤l›k
Güvenli Gelecek Platformu, Kocaeli’de Sabri Yal›m Park›’nda yapt›¤›
eylemle iktidar›n emekçilerin ekme¤ine göz dikmesine tepki gösterdi. HÖC’ün de yer ald›¤› eylemde
1000 kiﬂi kat›ld›
K ‹L ‹ S : ‹ﬂ b›rakma eylemi Kilis’te
de gerçekleﬂtirildi. KESK binas›
önünde yap›lan bas›n aç›klamas›na
kat›lan 75 emekçi “Hükümet Yasan›
Al Baﬂ›na Çal” diye hayk›rd›lar. DTP
eyleme destek verdi.
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‹LBEK TEKST‹L ‹ﬁÇ‹LER‹
D‹RENEREK KAZANIYOR
15 ﬁubat tarihinden beri, 10 y›ld›r
ödenmeyen 45 dakikal›k mesai ücretleri, ihbar ve k›dem tazminatlar›n› alabilmek için direnen iﬂçilerin direniﬂi sonuç veriyor.
Binbir türlü ayak oyunlar›yla iﬂçilerin direniﬂini bitiremeyen patron ‹lyas
Bektaﬂ, 24 Mart’ta, iﬂçilerin taleplerini
reddederek, ‹lbek Tekstil’i kapat›p yeni
bir firmayla üretime devam edece¤ini,
çal›ﬂmak isteyenlerin direniﬂi b›rak›p iﬂbaﬂ› yapabileceklerini söylemiﬂti. Ancak
iﬂçilerin patronun direniﬂi k›rma yönündeki bu oyununa gelmeyerek hep birlikte direnme kararl›l›¤› göstermesi patrona
geri ad›m att›rd›. ‹lyas Bektaﬂ’›n direniﬂ
komitesindeki iﬂçileri arayarak yeniden
görüﬂmek istedi¤ini belirtmesi üzerine
28 Mart’ta direniﬂ komitesi ve avukatlarla bir görüﬂme yap›ld›. Görüﬂmede
Patron ‹lyas Bektaﬂ, iﬂçilerin talebini kabul edece¤ini ifade etti. Buna göre; yeni
fabrikada çal›ﬂmak istemeyen 140 iﬂçinin ihbar, k›dem tazminatlar› ve direniﬂ
sürecindeki alacaklar›n› peﬂin ödeyece¤ini, yeni firmada çal›ﬂmak isteyen iﬂçilere de bin YTL peﬂin ödeme yap›p ihbar
ve k›dem tazminatlar›n› 12 ay içinde
taksitle ödeyece¤ini, güvence olarak da
ﬂahsi mal varl›¤›n› teminat olarak göste-
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rece¤inin sözünü verdi. Ancak iﬂçiler, verilen sözlerin
hukuki bir protokolle güvence alt›na al›nmadan direniﬂi bitirmeyeceklerini
söylerek kararl›l›klar›n› ifade ettiler. 31
Mart günü ise yeni firmada çal›ﬂmak isteyen iﬂçilere bin YTL ödenirken 140
iﬂçinin ki henüz ödenmedi. ‹ﬂçiler talepleri tam olarak kabul edilmedi¤i için
fabrika önünde kurduklar› çad›rda direnmeye devam ediyorlar.

‹dil Tiyatro Atölyesi ve
Tiyatro Simurg’dan
‹ﬂçilere Ziyaret
30 Mart günü direniﬂlerinin 42. gününde olan ‹lbek Tekstil iﬂçilerini ‹dil
Tiyatro Atölyesi ve Tiyatro Simurg, ziyaret ederek destekte bulundular. Ziyarete gelenleri davul zurna ve alk›ﬂlarla
karﬂ›layan iﬂçiler, “‹ﬂçiyiz Hakl›y›z
Kazanaca¤›z! Tazminatlar Hakk›m›z,
Söke Söke Al›r›z! sloganlar›n› att›lar.
‹dil Tiyatro Atölyesi oyuncular›
daha sonra “Amerika’ya Çüﬂ De” adl› oyunlar›n› oynad›lar. Tiyatro Simurg ad›na konuﬂma yapan Mehmet

Esato¤lu da “Direniﬂiniz çevrenizdeki tüm iﬂçilere örnek bir direniﬂtir”
diyerek bir gösteri
canland›rd›.

UPS ‹ﬂçileri
Haklar›n› ‹stiyor
Adana’da sendikalaﬂma mücadelesi verdikleri için iﬂten at›lan ERKA iﬂçileri yapt›klar› eylemle iﬂe geri al›nmalar›n› ve haklar›n›n verilmesini istediler. 25 Mart’ta UPS Kargo
önünde eylem yapan iﬂçiler “Direnen
ER-KA ‹ﬂçisi Kazanacak” pankart›
açarak “Zafer Direnen Emekçinin
Olacak” sloganlar› att›lar. ‹ﬂten at›lan
Deniz Hasano¤lu yapt›¤› aç›klamada
fazla çal›ﬂt›r›ld›klar›n›, haklar›n›n verilmedi¤ini söyledi. Eyleme Adana
Temel Haklar da destek verdi.

Mutab›k De¤iliz
Yasa Geri Çekilsin!

Sosyal Güvenlik
Tasar›s›na Hay›r!

Hakk›n› Kullanmaya
Soruﬂturma!

Herkese Sa¤l›kl› Güvenli Gelecek
Platformu ‹stanbul bileﬂenleri, devletle
yap›lan görüﬂmelerde %90 anlaﬂma sa¤lan›lmad›¤›n› dile getirerek mutab›k olmad›klar›n›, SSGSS yasa tasar›s›n›n›n
geri çekilmesini istediler.
30 Mart günü ‹stanbul Tabip Odas›’nda düzenlenen ve E¤itim-Sen ad›na
Yunus Öztürk, ‹stanbul Tabip Odas› Genel Sekreteri Hüseyin Demirdizen, TTB
Merkez Konsey Üyesi Dr. Ali Çerkezo¤lu, KESK’li Nebat Bukrek’in kat›ld›¤›
aç›klamada yap›lan görüﬂmelerde sadece
üç maddede anlaﬂ›ld›¤› belirtildi.

D‹SK Bölge Temsilcili¤i,
KESK ﬁubeler Platformu, TTB ve
TMMOB üyeleri de 27 Mart günü
Antalya K›ﬂlahan Meydan›’nda
yapt›klar› eylemde “Tasar›ya Hay›r” dediler. Yap›lan eylemde halk›n gelece¤iyle oynamay›n diyerek hükümeti uyaran D‹SK Bölge
Temsilcisi Recep Koç “IMF ne
derse AKP onu yap›yor. Bizler bu
yasaya karﬂ› mücadelenizi her yerde sürdürece¤iz” diye konuﬂtu.

SSGSS’yi protesto etmek
amac›yla Emek Platformu taraf›ndan 14 Mart T›p Bayram›’nda
yap›lan iﬂ b›rakma eylemine kat›ld›klar› gerekçesiyle Milli E¤itim çal›ﬂanlar›na soruﬂturma baﬂlat›ld›.
Soruﬂturmalara tepki gösteren Antalya E¤itim-Sen Yönetim
Kurulu 26 Mart’ta sendika binas›nda yapt›¤› bas›n toplant›s›nda
ö¤retmenlere aç›lan soruﬂturmalar›n geri çekilmesi istenirken,
soruﬂturmalar›n amac›na ulaﬂamayaca¤› vurguland›.
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80 kiﬂinin kat›ld›¤› eyleme
HÖC’lüler de destek verdiler.

Keyfi Gözalt› ve Tutuklama Terörü

Haks›z Düzenlerine
Boyun E¤dirmek ‹çindir
21 Mart: ‹stanbul-Küçük A rmutlu’da polis, Figen Cengiz’in
e v i n e e ﬂ k iy a g ib i g i re re k , a r a m a
ad› alt›nda eﬂyalar› talan etti
2 6 M a r t : ‹stanbul Ün alan Mahallesi’nde polis, Deniz Kabak’›
muhbirli¤e zorlad› ve tehdit etti
2 8 M a r t : A n k a r a ' d a 9 k iﬂi ﬂe h i t l e r i n re s i m l e r i n i t a ﬂ › d › k l a r ›
için t u t u k l a n d ›
1 Nisan: D e r s i m ’ d e S a k i n e
Ögeyik ve Evin T i m t i k k e y f i b i r
ﬂekilde gözalt›na al›nd›
1 Nisan: B a r t › n ' d a 3 k i ﬂ i k e y f i
ﬂekilde gözalt›na al ›nd›, Simay
A t a m a n v e B u ¤ r a B a y r a k t a r t utukland›

Bunlar, iki hafta içinde yaﬂand›.
Hiçbirisinin hukuki bir gerekçesi
yoktur. Hepsinin tek gerekçesi var,
o da hak ve özgürlükler için mücadele ediyor olmalar›d›r.
Gözalt›na al›nd›lar ve tutukland›lar. Çünkü onlar, bir avuç zenginin hizmetindeki düzene karﬂ›lar,
bu düzene karﬂ› mücadele ediyorlar.
Onlar› gözalt›na alan, tutuklayan, iﬂbirlikçilik dayatan, zorla eve
girip talan eden hakimler, polisler
bir avuç zenginin hizmetinde olduklar› için, hak ve özgürlük mücadelesine sald›r›yorlar.
Ev basarken, insanlar› tutuklarken, muhbirlik teklif ederken hukuk

Tutuklananlar
Serbest B›rak›ls›n!
Ankarada evleri bas›larak ve yolda
yürürken gözalt›na al›nan Erdinç Ero¤lu,
Tuncer Gümüﬂ, Ezgi ﬁahin, Gültaç Harmanc›, Didem Akman, Funda Tosun,
Alev ﬁahin, Bilgehan Karpat, Murat Korkut 28 Mart günü tutukland›. 8 Mart Dünya Emekçi Kad›nlar Günü’nde eyleme
kat›ld›klar› gerekçesiyle gözalt›na al›nan
ve “örgüt üyesi olmak ve örgüt propagandas› yapmak” iddias›yla tutuklanan 9
HÖC üyesinin serbest b›rak›lmas› için
Devrimci 8 Mart Platformu taraf›ndan bir

uygulam›yorlar, çürümüﬂ düzenlerinin ç›karlar›, neyi gerektiriyorsa, onu yap›yor ve bunun
ad›na yasa hukuk diyorlar.

Devrimcilerin evleri bas›ld›¤›nda, keyfi ﬂekilde gözalt›na
al›nd›klar›nda, tutukland›klar›nda, iﬂkence gördüklerinde, muhbirli¤e zorlan›p tehdit edildiklerinde
burjuva bas›n›n, kendine demokrat
olanlar›n›n sesleri ç›km›yor. Hukuksuzlu¤a, yasad›ﬂ›l›¤a itiraz etmiyorlar.
Çünkü, onlar devrimcilere karﬂ›,
faﬂizmin bask›lar›ndan yanad›rlar.
‹ﬂte, bu ülkede en küçük demokratik
talepler bile, hapishanelerde yatmay› göze alarak, faﬂizmin bask›lar›na
karﬂ› direnerek gerçekleﬂtirilebiliyor. Biz, en küçük demokratik haklar de¤il, ülkemizde ba¤›ms›zl›k ve
demokrasi istiyoruz. Bunun için
bask›lar bizleri y›ld›ram›yor. Vurulsak da, tutuklansak da azalm›yor,
mücadeleyi daha üst boyutlarda sürdürüyoruz.

eylem gerçekleﬂtirildi.

Devrimci 8 Mart Platformu
içinde bulunan Al›nteri,
BDSP, DHD, HÖC, Kald›raç
ve Partizan üyeleri 1 Nisan
günü Yüksel Caddesi’nde toplanarak bir
eylem gerçekleﬂtirdiler. Eylemde “Tutuklamalar Bask›lar Kaç›rmalar Bizi Y›ld›ramaz” pankart› aç›larak, “Tutuklananlar
Serbest B›rak›ls›n, Yaﬂas›n Devrimci Dayan›ﬂma” sloganlar› at›ld›. Aç›klamay›
okuyan Onur Y›ld›r›m son süreçte devrimci-demokrat-ilerici güçler üzerine sald›r›lar›n yo¤unlaﬂt›¤›n› söyleyerek Ocak
ay›nda da benzer bir sald›r›n›n yaﬂand›¤›n›, polis taraf›ndan katledilen bir devrimcinin cenazesine kat›ld›klar› ve infazlar›
protesto ettikleri için 12 kiﬂinin hukuksuzca tutukland›¤›n› hat›rlatt›.
Y›ld›r›m, sald›r›lar›n bunlarla s›n›rl›
olmad›¤›n› 8 Mart’a kat›ld›klar› için gözalt›na al›nan arkadaﬂlar›n› görmeye, Adliyeye giden Bahtiyar Do¤ruyol’un kaç›r›larak ajanl›k yapmaya zorland›¤›n› söyledi. Eylemde yaﬂanan tutuklamalar›n hukuksuzlu¤una de¤inilerek tutuklananlar›n
serbest b›rak›lmas› istendi.

Dersim’de
Keyfi
Gözaltı !
1 Nisan tarihinde Dersim Temel Haklar üyesi
Evin Timtik ve Sakine
Ögeyik yolda yürürken
polis taraf›ndan gözalt›na
al›nd›lar.
Gözalt›na
al›narak
Tunceli Emniyet Müdürlü¤ü’ne götürülen Temel
Haklar üyeleri HÖC’ün
yay›nlad›¤› 30 Mart - 17
Nisan haftas› ile ilgili bildirileri da¤›tt›klar› gerekçesiyle, Tunceli Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤›’n›n iste¤i
üzerine gözalt›na al›n›rken 2 Nisan günü ç›kar›ld›klar› mahkemede serbest b›rak›ld›lar.
Say›: 1 / 6 Nisan 2008
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yapar a k
“ A r mutlu’da
Polis Terörüne Komplolara Son”
pankart› açt›. “Komplolar› Boﬂa Ç›karaca¤›z, Armutlu’da Polis Terörüne Son” sloganlar›n›n at›ld›¤› eylemde aç›klamay› Yücel Hano¤lu yapt›.
Polis Armutlu halk›ndan ne istiyor,
“Armutlu’da oturmak suç mudur?”
diye soran Hano¤lu “Suç kanunsuz
bir ﬂekilde ev basmakt›r. Suç komplo düzenlemeye çal›ﬂmaktad›r” dedi.
Aç›klaman›n ard›ndan Av. Ebru
Timtik bir konuﬂma yaparak ev
bask›n›nda yaﬂanan hukuksuzluk-

ARMUTLU’da Polis
Terörüne, Komplolara Son!
21 Mart günü Küçük Armutlu
Hasan Uzun Sokak’ta bulunan Figen Cengiz’e ait eve polis taraf›ndan “büyük operasyon” havas›nda
bask›n düzenlenmiﬂ ve polis mahallede terör estirmiﬂti. Ev sahibi evde
olmamas›na ra¤men içeri giren polis
tüm hukuku ayaklar alt›na alarak sabah 8.00’den 13.30’a kadar evde kal›p arama ad› alt›nda evi talan etti.
Polisin bu sald›r›s›na tepki gösteren Armutlu halk› 30 Mart günü Armutlu Cemevi’ne önünde bir eylem

Polisin
Bildik
Oyunlar›!
Hukuksuzluk, komplo, sahte
belgeler, tutanaklar, iﬂkenceler
alt›nda al›nan ifadeler ve s›rf
bunlara dayanarak verilen ifadeler bu ülkede hukuk sistemini
ortaya koymaya yetiyor.
26 Mart günü yaﬂanan bir
olay polisin devrimci demokrat
insanlar› tutuklatmak için bildik
yöntemlerle iﬂbaﬂ›nda oldu¤unu
bir kez daha gösterdi. 26 Mart
günü çal›ﬂt›¤› iﬂyerinden polisler
taraf›ndan sipariﬂ var ölçü alaca¤›z bahanesiyle d›ﬂar› ça¤r›lan
HÖC üyesi Deniz Kabak’a iﬂbirlikçilik teklif edilmiﬂti. Devrim
mücadelesini bitiremeyen polis
alçakça yöntemler insanlar üze-
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rinde komplolar kurmaya, iﬂbirlikçilikle halk› devrimcilerden
uzaklaﬂt›rmaya çal›ﬂmaktad›r.
Olayla ilgili 1 Nisan günü
Temel Haklar Federasyonu’nda
bas›n toplant›s› düzenleyen Deniz Kabak yaﬂad›klar›n› anlatt›.
Polislerin ‘seni takip ediyoruz,
nerede oturdu¤unu ve ne yapt›¤›n› biliyoruz. Ankara’da tutukland›n, Yürüyüﬂ Dergisi satarken gözalt›na al›nd›n, hakk›nda
her ﬂeyi biliyoruz. Ailenin maddi durumunu da biliyoruz ve sana yard›m etmek istiyoruz’dedi¤ini belirterek ‘seninle devaml›
konuﬂmak istiyoruz. Temel
Haklar’›n içinde neler oluyor
bilmek istiyoruz’ diyerek polisin iﬂbirli¤i teklif etti¤ini anlatt›. Polisin ahlaks›z tavr›na alet
olmad›¤›n›, iﬂbirlikçilik tekliflerini kabul etmedi¤ini belirten
Kabak sözlerini ﬂöyle sonland›rd› ;
“Polis benim gibi demokrat
duyarl› insanlar› tehditle, bask›yla sindirmek istiyor. Gözalt›lar ve tutuklamalarla baﬂaramad›¤›n› tehdit ve iﬂbirli¤i teklifleri ile yapmak istiyor. Polisin bu
çabas› sonuçsuz bir çabad›r. Bu
ülkede bask›lar oldu¤u sürece
bask›lara karﬂ› direnenler ve yaﬂananlara duyarl› olan insanlar
da hep var olacakt›r”

lar› dile getirdi. Eve geldiklerinde
evde yaln›zca polislerin oldu¤unu
gördüklerini söyleyen Timtik, bütün uluslararas› yasalarda polisin
bir eve bu ﬂekilde girebilmesi için
ciddi suç unsuru olmas› gerekti¤ini
ancak polisin ciddi hiçbir gerekçe
gösteremedi¤ini belirtti.

MALATYA 3.
ACM’de Hukuksuz luk Sürüyor
Malatya’da bir itirafç›n›n verdi¤i
ifadeler do¤rultusunda Malatya E Tipi
Hapishanesi’nde tutuklu bulunan Mehmet Do¤an’›n 2. duruﬂmas› 2 Nisan günü görüldü.
Duruﬂmada tan›k olarak öncesinde
de ifade veren itirafç› dinlendi. ‹tirafç›n›n, verdi¤i ifade daha önceki ifadeleriyle çeliﬂmesine ra¤men hiçbir gerekçe
gösterilmeden tutukluluk halinin devam›na karar verildi.

BARTIN'da Keyfi
Tutuklamalar
Bart›n ve Amasra’da 1 Nisan günü,
polis, ayn› anda üç eve bask›n düzenledi.
Yap›lan bask›nlarda Zonguldak
Gençlik Derne¤i Üyesi Simay Ataman
ve Bu¤ra Bayraktar ile ad›n› ö¤renemedi¤imiz bir kiﬂi örgüt propagandas›
yapt›klar› gerekçesiyle evlerinden gözalt›na al›nd›lar. Ertesi gün ç›kar›ld›klar› mahkeme sonucu Simay Ataman ve
Bu¤ra Bayraktar tutuklanarak Bart›n
Hapishanesi’ne konuldu.

AKP’nin Newroz Terörü
2008 y›l› Newroz kutlamalar›,
AKP iktidar›n›n Kürt halk›na karﬂ›
düﬂmanl›¤›n›, katlederek, iﬂkence
yaparak, gözalt› ve tutuklama terörü
estirerek gösterdi¤i bir Newroz oldu.
Fakat, sald›r›lar, gözalt›lar Newroz
günü ile s›n›rl› olmad›, halen sürdürülüyor.
2008 Newroz’u ayn› zamanda,
burjuva bas›nda bolca demokrasiden
söz eden kimi kesimlerin, sadece
kendileri için demokrasi istediklerini, örne¤in Kürt halk›na karﬂ› estirilen terörü görmezden geldiklerini de
gösterdi.
DTP Genel Merkezi taraf›ndan
yap›lan aç›klamada Newroz’da 2 bine yak›n kiﬂinin gözalt›na al›nd›¤›;
DTP’nin birçok il ve ilçe yöneticilerinin de aras›nda oldu¤u 402 ki ﬂi n i n
t u t u kl a nd› ¤› belirtildi.
Van’daki Newroz kutlamalar›na
karﬂ› polisin gerçekleﬂtirdi¤i sald›r›da Zeki Er i nç katledilmiﬂ, çok say›da kiﬂi de a¤›r yaralanm›ﬂt›. A¤›r yaral›lardan R am azan Da¤ da 1 Nisan’da tedavi gördü¤ü Yüzüncü Y›l
Üniversitesi T›p Fakültesi hastanesinde yaﬂam›n› yitirdi. Zeki Erinç ve

Ramazan Da¤’›n d›ﬂ›nda Yüksekova’daki sald›r›da da 20 yaﬂ›ndaki ‹ kbal Ya ﬂ a r katledilmiﬂti. Böylelikle
Newroz’da polis kurﬂunlar›yla katledilenlerin say›s› üçe ç›kt›.
Newroz günü yaﬂananlar, burjuva
bas›n ve TV’lerde kendilerine yer
bulamad›lar. Çünkü, o görüntüler eﬂli¤inde, ülkemizde demokrasi vard›r
yalanlar›n› sürdürmek zordur, çünkü
burjuva bas›n›n o görüntülere muhalefeti yoktur. Görüntülerde, polislerin yaﬂl› analar›m›z› yerlerde joplamalar› vard›r, yakalad›klar› gençlerimizin kollar›n› bükerek bilinçli bir
ﬂekilde k›rma vard›r. Bu tablolar,
halka karﬂ› düﬂmanlaﬂt›r›lm›ﬂ, beyni
ﬂovenizmle ﬂartland›r›lm›ﬂ AKP’nin
polisini göstermektedir.
Oligarﬂi içi iktidar çat›ﬂmas›nda,
AKP iktidar›na demokrasi savunucusu payesi biçenler, bu yaﬂananlar›
AKP’nin demokrasi savunuculu¤uyla nas›l ba¤daﬂt›rd›lar?
Her konuda AKP iktidar›n›n politikalar›n› eleﬂtiren CHP’nin, bu görüntüler üzerinden k›yamet koparmas› gerekmez miydi?
Her zaman söyledi¤imiz gerçek

burada da somutlanmaktad›r. Onlar halka karﬂ›
birlikteler ve aralar›nda R a m a z a n D a ¤
bir farkl›l›k yoktur.
Bir Newroz kutlamas›n› bile böylesine kan gölüne çeviren, terör estiren bir iktidar›n Kürt
sorununa halk›n cephesinden bir çözüm üretmesinin olana¤› var m›d›r?
Bu görüntüye bile tepki göstermeyen CHP’nin, Kürt sorununda yeni aç›l›mlar yapaca¤›n› söylemesinin
bir inand›r›c›l›¤› var m›d›r?
Yoktur.
Ve Newroz’da yaﬂananlara karﬂ›
ç›kmayanlar›n, tepki göstermeyenlerin, gündeme taﬂ›mayanlar›n demokratl›klar›nda bir tutarl›l›k bulunabilir
mi?
Hay›r.

AKP’nin Mad›mak Katliam›n› Sahiplenme Israr›
AKP iktidar›, 2007 y›l› Aral›k ay›nda, 37 Alevi ayd›n›m›z›n yak›ld›¤› Mad›mak Oteli’nin alt›ndaki kebapç›y› baﬂka yere taﬂ›yarak, yerine en geç iki ay içinde çiçekçi dükkan› yapacaklar›n› söylemiﬂti.
Bir lütuf de¤ildi. Alevi halk oran›n müze olmas›n› istiyordu, fakat AKP iktidar› b›rakal›m müzeyi, aradan
dört ay zaman geçmesine ra¤men söz verdi¤i çiçekçiyi
bile yapmad›.
Alevi halk› sistem içine çekmek ve AKP’ye oy deposu haline getirmek için, Alevi halka yönelik kampanyalar›n›n bir parças› olarak bunu gündeme getirmiﬂlerdi.
Aradan zaman geçti, verdikleri sözleri unuttular.
O zaman aç›klamay› Sivas Valisi Veysel Dalmaz
yapm›ﬂt›. Ayn› vali, neden halen çiçekçi dükkan› yap›lmad›¤›n› “Lokantan›n baﬂka yere taﬂ›nmas›n›n mali yeti var. Henüz buraya tahsis edilebilecek kaynak bulamad›k” sözleriyle aç›kl›yor.

Bu cümleler aleni olarak
Alevi halkla alay etme cümleleridir. Sahi b u l a m a d › k l a r › k a yn a k k a ç p a r a d › r ? Aç›klasalar
da komiklikleri ve Alevi halka
düﬂman kimlikleri ortaya ç›ksa.
Koca devlet, milyonlarca Aleviyi bire bir ilgilendiren bir konuda, bir çiçekçi dükkan› açacak kaynak bulam›yor.
Ne demek gerekir buna? AKP iktidar›n›n milyonlarca Alevi için bir çiçekçi dükkan› kadar bile kaynak ay›rm›yor mu demeli?
Gerçek ﬂudur ki, AKP iktidar› Mad›mak katliam›n›
halen savunmakta ve Alevi halka düﬂmanl›k politikas›n›
de¤iﬂik biçimlerde sürdürmektedir. Yar›n ihtiyaç duyduklar›nda, f›rsat oluﬂtu¤unda yine katletmekten de çekinmeyeceklerdir.
Say›: 1 / 6 Nisan 2008
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Susmayacak!
Yürüyüﬂ Dergisi’nin son say›s› toplat›ld› ve ayr›ca dergiye bir ay yay›n
durdurma “cezas›” verildi. Aﬂa¤›da Yürüyüﬂ Dergisi taraf›ndan bu bask›lara
iliﬂkin yap›lan aç›klamay› sunuyoruz:

Yürüyüﬂ Toplat›ld›, Yay›n› Durduruldu
UYDURMA B‹R SUÇ, HUKUKSUZ B‹R CEZA!
Ba¤›ms›zl›k Demok Dergimiz “B
rasi Sosyalizm ‹çin Y ü r ü y ü ﬂ”ün
145. say›s›na, 9. sayfas›nda yer alan
bir yaz› nedeniyle el konulmas›na
karar verildi. Da¤›t›m ve sat›ﬂ›na
yasak getirildi.
Bununla da yetinmeyip 1 ay süre ile dergimizin yay›n›n›n durdurulmas›na karar verildi.
Peki neydi suçumuz?
‹ddiaya ve karara göre suçumuz,
klasikti: “Terör örgütünün propagandas›n› yapmak.”
Biz sadece bir dergi olsak da,
tank›m›z, topumuz, bombalar›m›z
olmasa da, “Terörle Mücadele Kanunu’na göre” cezaland›r›ld›k!
Kararda, sözü edilen örgütün,
DHKP-C örgütü oldu¤u belirtiliyor.
“Terör örgütünün propagandas›n›” NASIL YAPTI⁄IMIZA gelince;
‹ﬂte bu sorunun cevab›, aﬂa¤›ya
tamam›n› aktard›¤›m›z 9.sayfadaki
yaz›d›r.
*** [Yürüyüﬂ aç›klamas›n›n b u
bölümünde derginin 145. say›s› n›n 9. sayfas›ndaki toplatma nedeni olan yaz› aktar›l›yor.] ***
Evet, el koyma, sat›ﬂ ve da¤›t›m
yasa¤› ve bir ay yay›n durdurmaya
gerekçe yap›lan yaz› iﬂte bu.
Evet, DHKP-C örgütünün propagandas›n› yapt›¤›m›z iddia edilen
yaz› bu.
Görülece¤i gibi, yaz›n›n esas›,
K›z›ldere’de katledilen 10 devrimcinin çok k›sa yaﬂam öyküleridir.
Onlar›n an›lar›na sayg› ifade
eden birkaç paragrafla da sayfa tamamlanmaktad›r.
Dergimiz, iﬂte bu sayfa nedeniy-
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le toplat›ld›.
Toplatma, da¤›t›m ve sat›ﬂ yasa¤› ve bir ay yay›n durdurma cezas›n›, ‹ s t a n b u l C u m h u r i y e t B a ﬂ s a vc›l›¤› talep etti; Karar, ‹stanbul 12.
A¤›r Ceza Mahkemesi taraf›ndan
verildi. Baﬂsavc›l›¤›n ve Mahkemenin karar›n›n keyfili¤ine bak›n;
O tarihte DHKP-C yok. Sayfada
anlat›lan ﬂehitler DHKP-C’li de¤il.
DHKP-C’yle ilgili tek bir kelime
geçmiyor sayfada. Ama savc› uyduruyor. Mahkeme bu uyduruk iddiay›
ciddiye al›p karar veriyor.
Savc› yorum yap›yor, tahmin yürütüyor, olsa olsa böyledir hükmü
veriyor.
‹ﬂte ülkemizde dergiler böyle
toplat›l›yor. Hukuk böyle iﬂliyor!
Hukuk, yorumlar, tahminler ama
bunlar›n hepsinin de ötesinde aleni
bir düﬂmanl›k üzerine kuruluyor.
Bu düﬂmanl›k devrime ve devrimcilere karﬂ›d›r.
Savc› da, hakim de sözkonusu
sayfada, iddia ettikleri türden bir
“suç”un iﬂlenmedi¤ini çok çok iyi
biliyorlar. N e r ede bu yaz›da
DHKP-C? N e rede bu yaz›da örgüt
propagandas›? Gösteremezler. Kendileri de hukuksuz bir ceza verdiklerinin fark›nda olmal›d›rlar.
Sanki DHKP-C’nin bir propaganda ﬂablonu var. Bu öyle bir “ﬂablon” ki savc›, herhangi bir derginin
üzerine o ﬂablonu koyup, o derginin
DHKP-C propagandas› yap›p yapmad›¤›n› ﬂ›p diye anl›yor... Bir savc›, bir hakim, hukuku bu kadar
ayaklar alt›na al›r m›?
Bir savc›, bir hakim, gözlerini
böyle bir düﬂmanl›k bürümüﬂken,
adaleti temsil edebilir mi?

Savc›lar ve hakimler, kimin
ad›na veriyorsunuz bu kararlar›,
kim için, ne için?
Bu hukuksuzluk, bu kokuﬂmuﬂluk düzenini, düzenin pisliklerini savunmak için mi?
Bu düzenin hukukuna da, hukukçular›na da yaz›k!
Dergimiz hakk›nda verilen bu
karar hukuksuzlu¤u bir yana, ayn›
zamanda bir cehalet örne¤idir.
K›z›ldere’de katledilen devrimcilerin özgeçmiﬂleri bugüne kadar
yüzlerce dergide, kitapta yaz›lm›ﬂt›r. K›z›ldere’ye dair onlarca kitap
vard›r. Ve bunlar›n hemen hiçbiri
toplat›lmam›ﬂ, yasaklanmam›ﬂt›r.
Bu karar› veren hukuktan nasibini
almam›ﬂ hukukçular, keyfi yorumlar›yla toplatma, sat›ﬂ yasa¤›, yay›n
durdurma cezalar› vereceklerine,
biraz okusun ö¤rensinler.
Bu karar› inan›yoruz ki, kendi
mahkemelerinde savunamayacaklar. Çünkü bu karar o kadar çürük, o
kadar temelsiz, o kadar tutars›zd›r.
Aynen savunduklar› düzen gibi. Aynen uygulad›klar› hukuk gibi.
ﬁunu bir kez daha belirtelim ki,
Yürüyüﬂ susmayacakt›r.
Devrime ve devrimcilere düﬂmanl›ktan gözleri kararm›ﬂ, kendi
hukuklar›n› bile ayaklar alt›na alacak kadar pervas›zlaﬂm›ﬂ olanlar iyi
bilsinler ki, devrim bu ülkenin gündeminde varolmaya devam edecek;
devrimciler, gerçekleri yazmaya
söylemeye devam edecek.
Çürümüﬂ pislik dolu bir düzeni,
çürümüﬂ bir hukukla savunan ve
dergimiz hakk›nda bu karar› alanlar›, o batakl›kla baﬂbaﬂa b›rak›yoruz.
Dibine kadar gömülebilirler.
Halk›m›z devrimin, devrimcilerin, gerçe¤in sesini duymaya devam
edecek.
2 Nisan 2008
Ba¤›ms›zl›k Demokrasi
Sosyalizm ‹çin
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Dergileri Toplat›n, Ya y › n l a r › n › D u r d u r u n , K a p a t › n !
Dergi Da¤›tanlar› Vu r u n !
Hepsini y›llard›r yapt›n›z ve yapmaya devam ediyorsunuz!
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YÜRÜYÜﬁ
Halk›n Oldu¤u
Her Yerde...
Geçti¤imiz hafta Antakya’n›n
Yukar› Harbiye Mahallesi’nde sat›ﬂ yapan Yürüyüﬂ
okurlar› halkla yapt›klar›
sohbetlerde birlik olman›n
önemine de¤indiler. Sat›ﬂ
ta Harbiye halk› ülkemizin
Amerikan iﬂbirlikçisi olmas›ndan duydu¤u rahats›zl›¤›
dile getirdiler.
29 Mart günü ‹zmir’in emekçi
mahallelerinden biri olan
Gültepe’de yap›lan sat›ﬂta
ise
AKP
hükümetinin
“SSGSS” yasas›n› ç›kartarak sa¤l›¤› özelleﬂtirmek istemesini anlatan Yürüyüﬂ
okurlar› 42 derginin da¤›t›m›n› yapt›lar.
Yürüyüﬂ okurlar› Antalya K›ﬂlahan Meydan›’nda 29 Mart
günü yapt›klar› sat›ﬂta da
34 dergiyi halka ulaﬂt›rd›lar.

YÜRÜYÜﬁ’ü Halka
Ulaﬂt›ran
Her El Ferhat’›n
Elidir!
Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm
‹çin Yürüyüﬂ Dergisi’nin sat›ﬂ›n› yapt›¤› için Ferhat’› vuran polisler gerçe¤i hayk›ranlara, haklar›n› arayanlara
sald›r›lar›n› sürdürüyor. 30 Mart’ta
Yürüyüﬂ Dergisi’nin sat›ﬂ›n› yapan
Federasyon üyelerine sald›ran polis 1
Nisan’da SSGSS’ye hay›r demek için
alanlar› dolduran emekçilere de sald›rd›. S›k›lan kurﬂunlar, havaya kalkan
coplar, gazlar bu sömürü düzeninin
sürmesini sa¤lamak, halk›n gerçekleri
görmesini engellemek içindir.
1 May›s Mahallesi’nde Federasyon üyelerine yap›lan sald›r› da bunun içindir. Her Yürüyüﬂ okuru bir
Ferhat’t›r denilen eylemlerde Ferhat’›n ayaklar›yla yürünerek Ferhat’›n dilinden gerçekler anlat›l›yor
halka. Yürüyüﬂ’ü tutan, halka ulaﬂt›ran her el Ferhat’›n elidir.
Bu sahiplenmeye tahammül edemeyen polis yeni Ferhatlar yaratmak
için sald›rd› 30 Mart’ta. Ferhat Gerçek'in vurulmas› ve felçli kalmas›n›n
sorumlular›n›n hala yarg› önüne ç›kar›lmamas›n› protesto eden Federasyon üyeleri “Ferhat Gerçek’i Vuran
Polis Halen Tutuklanmad›” pankart›
açarak bir eylem yapt›lar.
Aç›klaman›n ard›ndan Üsküdar
Esatpaﬂa Mahallesi'nde Yürüyüﬂ Dergisi’ni halka tan›tan Federasyon üyelerini polis durdurarak kimlik kontrolü yapt›. Kimliklere bakarken hiçbir
gerekçe göstermeden sald›ran polis
etraftakilere ve dergi sat›ﬂ› yapanlara
da silah çekip ateﬂ etti. Polisin sald›r›s› sonucunda Hüseyin Tepe, F›rat Geleﬂ, Efdal Bayram, Yeﬂim Y›lmaz,

Gökhan ﬁahin, Elif Eker ve Alper ...
adl› kiﬂiler dövülerek gözalt›na al›nd›lar. Gözalt›na alma s›ras›nda polis
F›rat Geleﬂ'in kafas›na silah kabzas›yla da vurdu. Gözalt›ndayken özellikle
18 yaﬂ›ndan küçüklere iﬂbirli¤i teklif
eden polis komplolara bir kez daha s›¤›nmak istedi. Gözalt›na al›nanlar ertesi gün ç›kar›ld›klar› savc›l›ktan serbest b›rak›ld›lar.
Ayn› gün O k meyd a n› Fe t i hte pe
Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Dura¤›’nda biraraya gedi Ferhatlar. “Yürüyüﬂ Susturulamaz, Adalet ‹stiyoruz”
sloganlar› at›p Ferhat’›n foto¤raflar›n›
taﬂ›d›lar. Cihan Gün yapt›¤› aç›klamada “Bak›n yeni Ferhatlar var ﬂimdi
sokaklarda. Yürüyüﬂ Dergisi’ni al›p
ellerine t›pk› Ferhat gibi dolaﬂ›yorlar
mahallenin ara sokaklar›nda. Ve her
hafta yeni yeni Ferhatlar devral›yor
Yürüyüﬂ Dergisi’nin da¤›t›m›n›” dedi. Sat›ﬂta 14 dergi da¤›t›ld›.
30 Mart günü Ferhat’›n sesinin
hayk›r›ld›¤› yerlerden biri de Yeni b o s n a Z a f e r M ah al l e si’ydi. Zafer
Mahallesi’nde toplanan Temel Haklar
Federasyonu üyeleri adalet talebini
burada da yinelediler. Kudret Sar›gül’ün okudu¤u aç›klamada “Bizler
yeni yeni Ferhatlar olarak daima halk›n içinde ve yan›nda olacak, savundu¤umuz düﬂüncelerimizi halka ulaﬂt›raca¤›z” denildi. Aç›klamadan sonra
Yürüyüﬂ Dergisi’nin sat›ﬂ› yap›ld›. 65
dergi halka ulaﬂt›r›l›rken Ferhatlar her
daim yürüyecekler mesaj› verildi.
Say›: 1 / 6 Nisan 2008
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Krizler bitmez!
Çözüm; Ba¤›ms›z
Demokratik Türkiye’de
Oligarﬂi içi iktidar çat›ﬂmas›n›n
bir sonucu olarak, AKP’nin kapat›lmas› istemiyle, Yarg›tay Cumhuriyet Baﬂsavc›s› Abdurrahman Yalç›nkaya’n›n haz›rlad›¤› iddianame,
31 Mart’ta Anayasa Mahkemesi taraf›ndan kabul edildi ve dava fiilen
baﬂlam›ﬂ oldu.
4 üyenin itiraz›na ra¤men, oy
çoklu¤u ile al›nan kararla, Cumhurbaﬂkan› Abdullah Gül de yarg›lanacaklar listesinde yer ald›.
TÜS‹AD, TOBB gibi patronlar›n, çat›ﬂmay› uzlaﬂt›rma ve krizin
derinleﬂmesini engelleme çabalar›
ﬂimdilik çat›ﬂmay› durduracak bir
sonuç ortaya ç›karmad›. ‹ddianamenin kabul edilmesi, krizi sürdüren
bir ad›m oldu. ‹ktidar çat›ﬂmas›n›n
derinleﬂmesi, hem sistemin krizinin
bir sonucu ve ayn› zamanda krizi
büyüten bir geliﬂmedir.
Geçmiﬂten günümüze, bu iktidar
çat›ﬂmalar› sürmektedir ve bundan
sonra da bitmeyecektir. ‹ktidar çat›ﬂmas›nda, partiler kapat›rlar, birbirlerine darbeler yaparlar. Çeliﬂki
ve çat›ﬂmalar kimi zaman yumuﬂayabilir, fakat krizleri ve çat›ﬂmalar›
bitmez. Çünkü, krizleri üreten sistemin yap›s›d›r. Emperyalizmle iﬂbirli¤i içinde olan küçük bir az›nl›¤›n,
sömürü düzenidir.
Fakat, krizler devrim saflar›n›n
büyümesinde f›rsat olarak de¤erlendirilemedi¤i sürece, krizlerini aﬂman›n yollar›n› bulurlar. Kriz atlat›-

22

6 Nisan 2008 / Say›: 1

l›r ve sistem kendisini yenileyerek
varl›¤›n› sürdürür.

AB’si, ABD’si, Emperyalist l e r AKP’nin A r k a s › n d a
Kapatma davas›na emperyalist
ülkelerin gösterdi¤i tepki, AKP’nin
nas›l bir iﬂbirlikçi oldu¤unu göstermesi aç›s›ndan çarp›c› olmuﬂtur.
Emperyalist ülkelerin, oligarﬂi
içi iktidar çat›ﬂmas›nda, aleni olarak
bir taraftan yana tav›r aç›klamalar›
s›k rastlanan bir durum de¤ildir. Fakat AKP’ye aç›lan kapatma davas›n›n ard›ndan gerek AB, gerekse de
ABD aç›kça AKP’den yana tav›r
aç›klad›lar.
AB'nin Geniﬂlemeden Sorumlu
Üyesi Olli Rehn; "AKP kapat›l›rsa
müzakereler ask›ya al›n›r" aç›klamas› yapt›. Bunun AKP’yi en üst
düzeyde sahiplenmek anlam›na geldi¤ini bilen Rehn, sözlerine
“AKP’yi gözü kapal› desteklemiyo ruz” diye bir ek yapma ihtiyac› da
duymuﬂ. Ama mesele aç›k, emperyalist tekeller, AKP’nin üzerine kol
kanat geriyorlar.
Oysa ayn› AB’nin Refah Partisi’nin kapat›lmas›ndaki tavr› farkl›yd›, A‹HM’si de kapatma karar›n›
onaylam›ﬂt›. Demek ki, AB her partinin kapat›lmas›na karﬂ› de¤il, fakat AKP’nin kapat›lmas›na müzakereleri ask›ya almakla tehdit edecek kadar karﬂ›.

Ki, ayn› kol kanat germe tavr›
ABD için de geçerlidir. ABD D›ﬂiﬂleri de, iddianamenin Anayasa
Mahkemesi taraf›ndan kabul edilmesinin ard›ndan yapt›¤› aç›klamada; “Bu süreç siyasal olmamal›d›r.
Di l e ¤i mi z süre c i n se ç me nl e ri n ge çe n s eç i m d e i f a d e et t i ¤ i t e m s i l i d e m okr a si ye ba ¤l › bi r ﬂ ek il de s ür m e sidir.” diyerek, Anayasa Mahkemesi’ne kapatma karar› vermemesini
buyurdu.
Emperyalizm ç›karlar›n› en iyi
savunacak iﬂbirlikçisini iyi biliyor.
Fakat, iﬂbirlikçi de kimlerin kendisinin efendisi oldu¤unu, kendisine kol
kanat gerece¤ini biliyor. Bunun için
Tayyip Erdo¤an, yapt›klar› görüﬂmede, ABD Baﬂkan Yard›mc›s› Dick
Cheney’e, sözkonusu iddianamede
kendisinin “ABD’nin Büyük Ortad o ¤ u P rojesi’nin E ﬂ ba ﬂkan› ” olarak gösterildi¤ini söylüyor.
Tayyip’in sözlerinin anlam› herkes için aç›k olsa gerektir.
Emperyalizmin bu sahiplenmesi,
aç›kça emperyalizmin ç›karlar›n› en
iyi temsil eden kesimin, islamc› kimlikli AKP oldu¤unu göstermektedir.
Acaba, bir yandan emperyalizmin
Ortado¤u’daki varl›¤›na karﬂ› ç›kt›¤›n› söylerken, bir yandan da oligarﬂi içi iktidar çat›ﬂmas›nda AKP’den
yana saf tutan islamc› kesim, emperyalizmin bu AKP sevgisini kendilerine nas›l izah etmektedirler?

H e r ‹ki Ta r a f Da H a l k a
Karﬂ› Haks›z, Adaletsiz Ve
Hukuksuzdur
Çat›ﬂman›n her iki kesimi de,
birbirlerini çifte standart uygulamakla suçluyorlar. Her iki kesim
yarg›n›n siyasal ç›karlar için kullan›ld›¤›n›, ba¤›ms›z olmad›¤›n›, haks›z yere insanlar› gözalt›na ald›¤›n›,
tutuklad›¤›n›, ya da parti kapatma
davalar› açt›¤›n› söylüyorlar. Haks›zl›ktan, adaletsizlikten, hukuksuzluktan yak›n›yorlar.
Oysa, y›llard›r her iki kesim halka ve devrimcilere karﬂ› yarg›y›
kulland›lar. Her zeminde haks›z,
hukuksuz, adaletsiz davrand›lar.

Bugün de, halka karﬂ› ayn› politikalar› sürdürüyorlar.
Her iki kesim de ç›karc›d›r. Tüm
kavramlar onlar›n ç›karlar› için yeniden ﬂekillendirilir. Ç›karlar›na zarar veriyorsa, yarg›n›n ba¤›ms›zl›¤›n› unuturlar, yarg›ya verip veriﬂtirmeye baﬂlarlar. Ç›karlar›na hizmet
ediyorsa, yarg›y› göklere ç›kar›rlar.
Ç›karlar› gerektirdi¤inde, seçimler
demokrasinin tek göstergesidir, ç›karlar› gerektirdi¤inde demokrasi
seçim demek de¤ildir.
Her iki taraf da, halka karﬂ› bask› ve terör politikalar›n›n savunucusu ve uygulay›c›s›d›r. Her iki kesim
de, ç›karlar›na hizmet etti¤inde darbeleri de, kontrgerilla örgütlerini de
savunur ve iktidar olman›n, iktidarlar›n› koruman›n arac› olarak kullan›rlar ve kullanmaktad›rlar. Birbirleriyle çat›ﬂsalar da, halka karﬂ› birlikte, ayn› saflardad›rlar.

O n l a r Kendi ‹ktidar›n›,
Devrimciler H a l k › n
‹ktidar›n› ‹stiyor
Sistem içi güçlerin iktidar ça t › ﬂ m a l a r › , K › z › l d e re m a n i f e s t o s u nun y›ldönümünde karﬂ›m›za
ç a r p › c › b i r t a b l o ç › k a r m a k t a d › r.
Bir yanda oligarﬂi içi güçlerin ç›karc›l›klar›, kendi iktidar çat›ﬂmalar›nda halk› kullanmalar›, di¤er yanda
halk›n kurtuluﬂu için yürüttükleri
savaﬂta, tereddütsüz can›n› veren
devrimciler vard›r.
Biri ülkenin tüm zenginliklerini,
emperyalizmle iﬂbirli¤i içinde kendisi yemek için birbiriyle çat›ﬂma
içindedir ve her türlü ahlaks›zl›¤›,
ikiyüzlülü¤ü, yalanc›l›¤›, riyakarl›¤›
bu çat›ﬂmada kazanan olmak için
yapmaktan çekinmemektedir. Di¤eri ba¤›ms›zl›k için, demokrasi için,
ülkenin zenginliklerinden tüm halk›n adaletli bir ﬂekilde yararlanmas›
için can›n› vermektedir.
Hiçbir AKP destekçisnin, AKP
yalakas›n›n, Tayyipler’in, Güller’in, Ar›nçlar’›n halk için kendi
canlar›n› feda edebileceklerini propaganda malzemesi olarak kullanmak bile ak›llar›ndan geçemez.

Ancak ba¤›ms›z ve halk
için d emo krasin in old u¤u bir
ülkede, halk›n sorunlar›,
oligarﬂi içi iktidar
çat›ﬂmalar›n›n malzemesi
olm ak tan ç›kacak ve
çözüme kavuﬂabilecektir.
B u ge rçe k, hal k güçle ri n in ön ün e somu t bir görev
koymaktad›r. Bu görev
halk›, oligarﬂi içi çat›ﬂman›n
taraf› olmaktan kurtararak
b a¤›ms›zl›k ve demokrasi
mücadelesi saflar›na
kazanmakt›r.
Böyle bir ﬂeyi hayallerinde bile canland›ramazlar.
Fakat di¤er yanda, K›z›lderelerde can verenler, “bin can›m olsa fe d a o l s u n h a l k › m a ” diyenlerdir. Bu
iki farkl› tavr› yaratan iki farkl› felsefedir. Oligarﬂi içi güçlerin tek derdi kendi iktidarlar›, K›z›ldere’de
halk› için canlar›n› veren Mahirler’in tek düﬂüncesi halk›n iktidar›d›r.

Halk›n Saf› Ba¤›ms›zl›k
ve Demokrasi Mücadelesi
Saflar›d›r
Sistem içi iktidar çat›ﬂmalar›,
sistemi zay›flataca¤›, kimi gerçeklerin halk taraf›ndan anlaﬂ›lmas›n›
daha kolay hale getirece¤i için, halk›n mücadelesini geliﬂtirmek için
yararl›d›r.
Fakat, halk›n iktidara karﬂ› saflaﬂt›r›lmas› baﬂar›labildi¤inde yararl› olacakt›r. Aksi halde, bu çat›ﬂma
süreci, halk›n oligarﬂi içi iktidar çat›ﬂmas›n›, kendi çat›ﬂmas› gibi alg›lamas› ve oligarﬂi içi güçlerin saflar›nda yer almas› sonucunu da do¤urabilir ki, bu durum, halk›n sistemden kopuﬂundan daha çok, sistemle
bütünleﬂmesine hizmet edece¤i için
halk›n mücadelesine zarar veren bir
boyutu da içinde taﬂ›yacakt›r.
Peki halk›, hangi zeminde düzenin karﬂ›s›nda saflaﬂt›raca¤›z? Bunun cevab› ba¤›ms›zl›k ve demokrasi mücadelesidir.
Laikçi ve islamc› kesimlerin ba-

¤›ms›zl›k ve demokrasi kavramlar›n› kullanmalar› boﬂuna de¤ildir. Çat›ﬂman›n bu zeminlerde sürdü¤ü görüntüsü yaratmaya çal›ﬂmalar›, halk› kendi cephelerinde saflaﬂmaya
katabilmek içindir. Çünkü, ba¤›ms›zl›k ve demokrasi halk› en fazla ilgilendiren iki temel noktad›r.
Gerçekte, islamc› kesimlerin demokrasi ile ilgileri yoktur. Demokratik bir kültürleri yoktur, ideolojik
olarak demokrasi savunucusu de¤illerdir. Fakat, demokrasi kavram›
çok geniﬂ kesimleri etkileyen iktidara destek vermelerini sa¤layabilen bir kavramd›r.
Çeﬂitli kesimlerin gözünde demokrasi, sistemin halk üzerindeki
bask›lar›n›n ortadan kald›r›lmas›,
çeﬂitli demokratik sorunlar›n çözülmesidir. Ve AKP’nin demokrasiyi
geliﬂtirmek, halka bask› ve zulüm
uygulayan güçleri tasfiye etmek gibi ulvi amaçlar› oldu¤una inanmaktad›rlar.
Keza, AKP’nin iﬂbirlikçili¤ini
dillerine dolayan laikçi kesiminde
ba¤›ms›zl›k için mücadele yürüten
bir pratikleri yoktur. Fakat ayn› ﬂekilde onlar da, ba¤›ms›zl›k sorununun öneminin fark›ndad›rlar ve bunu kullanmaktad›rlar.
Fakat, sol güçlerin ba¤›ms›zl›k
ve demokrasi çerçevesinde halk›
saflaﬂt›rmay› baﬂaramad›klar› koﬂullarda, sistem içi güçler bu zemini
kendi iktidar çat›ﬂmalar›n›n arac›
olarak kullanmaktad›rlar.
Ülkemize demokrasi de, ba¤›ms›zl›k da, devrimcilerin öncülü¤ünde emperyalizme ve oligarﬂiye karﬂ›
yürütülecek mücadelenin sonucunda gelecektir.
Ancak ba¤›ms›z ve halk için demokrasinin oldu¤u bir ülkede, halk›n sorunlar›, oligarﬂi içi iktidar çat›ﬂmalar›n›n malzemesi olmaktan ç›kacak ve çözüme kavuﬂabilecektir.
Bu gerçek, halk güçlerinin önüne somut bir görev koymaktad›r. Bu
görev halk›, oligarﬂi içi çat›ﬂman›n
taraf› olmaktan kurtararak ba¤›ms›zl›k ve demokrasi mücadelesi saflar›na kazanmakt›r.
Say›: 1 / 6 Nisan 2008
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‘Seçimle Gelen’ Faﬂizm, Meﬂru Mu Olur?
Parti kapatma davas›n›n bir baﬂka nakarat› “seçimle gelen seçimle
gitmeli” oldu.
Çok klasik bir örnektir ama çok
da çarp›c›d›r; Hitler de seçimle gelmiﬂti iktidara. ﬁimdi ne yapaca¤›z
peki; “seçimle gelen seçimle git meli” diye halklar›n faﬂizme karﬂ›
direniﬂ ve savaﬂlar›n› gayri-meﬂru
mu sayaca¤›z?
Bu örnek, “seçimle gelen se çimle gitmeli” nakarat›n› demokrasinin savunulmas› ad›na tekrarlayanlar›n, kimi zaman bu nakaratla
faﬂizmin savunucusu konumuna da
düﬂebildiklerini gösterir. Demek ki,
demokrasiyi savunmak, seçimleri
savunmakla s›n›rland›r›lamayacak
bir olgudur.
Sorun asl›nda; nas›l bir demokrasiyi savunmal›y›z? Demokrasiyi
savunurken meﬂrulu¤umuzu nerede
arayaca¤›z? gibi noktalardan kaynaklanmaktad›r.
Halk›n ç›karlar› zemininden
bakmayanlar, demokrasi kavramlar›n›n da içini boﬂaltm›ﬂ oluyorlar.
Elbette, seçimler halk demokrasilerinde de vard›r. Fakat, her seçim
otomatik olarak demokrasinin uyguland›¤› anlam›na gelmez. Örne¤in, burjuva demokrasilerinde se-

çimler vard›r, fakat bu seçimler halk›n iradesinin sand›¤a yans›mas›na
de¤il, burjuvazinin iktidar›n›n sand›kla seçimlerle meﬂrulaﬂt›r›lmas›na hizmet ederler. Ülkemizde ise,
seçimler hem egemen s›n›flar›n iktidar›n›n meﬂrulaﬂt›r›lmas›na ve
hem de faﬂizm gerçe¤inin gizlenmesine hizmet ederler.
Oysa, halk demokrasilerinde seçimler halk›n iradesini yans›t›rlar.
Demek ki, seçimlerin hangi koﬂullarda, nas›l bir sistem içinde yap›ld›¤›ndan kopar›larak, demokrasinin
bir göstergesi olarak mutlaklaﬂt›rmak do¤ru de¤ildir.
Örne¤in, AKP halk›n oylar›n›
de¤il, as›l olarak ABD ve AB emperyalizminin ve ülkemizdeki tekellerin deste¤ini alarak iktidar olmuﬂtur. ﬁimdi, bir yanda emperyalist güçlerin, iﬂbirlikçi tekellerin
devasa olanaklar› ile seçime giren
AKP ile, onun karﬂ›s›nda seçimlere
kat›lan herhangi bir sistem d›ﬂ› partinin eﬂit koﬂullarda seçimlere kat›ld›klar› söylenebilir mi? Ve o sand›ktan ç›kan sonuçlar “ d e m o k r a si” denilerek meﬂru görülebilir mi?
Aç›ktan halk demokrasisini savunamayanlar›n ya da savunmak
istemeyenlerin, meﬂrulu¤unu halk›n ç›karlar›n› savunmak, halka

Kaç Dolarl›k Yaz› ‹sterdiniz?
Burjuva bas›n›n ilkelerini, patronlar›n›n ç›karlar›, hizmetinde olduklar› burjuva s›n›f›n ç›karlar›,
emperyalizmin ve oligarﬂik düzenin
ç›karlar› ﬂekillendirir.
Bu zeminde ony›llard›r devrimcilere karﬂ› kalem oynat›rlar. Yalan
haberler üretirler, polisin, ordunun
haber bülteni gibi çal›ﬂ›rlar. Bir yandan bunlar› yaparken, di¤er yandan
bas›n ilkelerinden söz etmeyi sürdürdüler, patronlar›n›n yaz›lar›na
hiç müdahale etmedi¤i üzerine, ba¤›ms›z gazetecilik üzerine ahkam
kestiler.
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Fakat kimi zamanlar olur ki,
burjuva bas›n›n köﬂe yazarlar› o cenahta gerçekte neler yaﬂand›¤›n› itiraf ederler. Laikçi islamc› iktidar
çat›ﬂmas› da, hem burjuva bas›n›n
gazetecilik ilkeleri ile ilgisinin olmad›¤›n›, her birinin bir patronun
ç›karlar›n›n savunucusu oldu¤unu
gösterdi. Hem de, burjuva bas›n›n
kimi yazarlar› bu gerçe¤i itiraf eden
yaz›lar yazd›lar.
Bu yaz›lardan birisi Mehmet
Barlas’›n yaz›s›yd›. Barlas ﬂöyle diyor; “ patronlar için yaz›l›yor. Pat ronlar kötü duruma düﬂünce, bu

yaslanmak yerine sistemin yasalar›nda arayanlar›n içine düﬂtükleri
çeliﬂkidir.
Bu gerçekler ›ﬂ›¤›nda tekrarlanan nakarata dönersek, ﬂöyle demek gerekir, seçimle gelen zaten
h a l k › n i r a d e s i n i y a n s › t a n b i r se çimle gelmemiﬂtir ki, bizler se çimle gelenin meﬂrulu¤unun savunucusu olal›m.
Dahas›, halk›n iradesini daha iyi
yans›tt›¤› zeminlerde de, demokrasiyi savunmak yine seçimlere indirgenemez. Kitleler seçimlerde oy
kullan›rken yan›labilirler. Kimi partiler, kitleleri kand›rarak, yalan vaatlerde bulunarak, kitlelerin sorunlar›n› kullanarak iktidara gelir, fakat
iktidara geldikten sonra halka karﬂ›
politikalar uygulayabilirler. Ne yapaca¤›z? Halka, “madem oy verdiniz, sonuçlar›na katlan›n” m› diyece¤iz? Böylece demokrasiyi savundu¤umuzu mu iddia edece¤iz?
Oysa, halk demokrasisi, yani
halk›n yönetimi, sadece seçim sand›klar›yla sa¤lanamaz. Halk as›l
olarak meclisleriyle, de¤iﬂik örgütlenmeleriyle bizzat yasalar›n yap›lmas›ndan uygulanmas›na yönetimin içindedir. Seçimler de, yönetimin bir arac›d›r, fakat seçimler
mutlak de¤ildir.

defa onun ipli¤ini pazara ç›kar mak için yaz›l›yor... yeni patron alk› ﬂl ›y o r b u d ef a d a .”
Bir iktidar çat›ﬂmas› yaﬂan›yor.
Burjuva bas›n›n kimisi, AKP’yi demokrasi ad›na savunuyor, kimisi laiklik, ulusalc›l›k ad›na AKP karﬂ›s›nda saf tutuyor. Fakat, her iki kesimin tavr›n› da belirleyen ne bas›n
ilkeleri, ne demokrasiye, ba¤›ms›zl›¤a inançlar›d›r. Bugün baﬂka bir
safta gördü¤ünüzü, bir baﬂka zaman
saf de¤iﬂtirmiﬂ olarak görebilirsiniz.
Onlar›n ilkesini belirleyen ceplerine
patronlar›n›n koyduklar› paralard›r.
Ald›klar› dolara göre düﬂünce
aç›klay›p haber yapanlar›n, yazd›klar›na, söylediklerine güvenilir mi?

Özü sözü bir, teorisiyle pratiği
uyumlu bir önder

Bu mücadele s›n›flar
mücadelesidir. Burada el
titremesine, tereddüte ve
karars›zl›¤a yer yoktur.
Geçmiﬂin mirasç›s›..
olmak isteyen kimse,
bugün d o¤ru d evrimci
çizgide, proletaryan›n
devrimci b ayra¤›n›
yükseklerde t utmak
zorundad›r.
“Bugün, kim
L e n in i zm ’in y ü c e
bay ra¤›n ›, h em teoride,
hem sosyal pr atik te emper ya l iz m i n v e o po rt ün iz m in
sald›r›lar›n› gö¤üsleyerek
y ük se klerd e tutu yo rsa,
T ü rk i y e ’ d e k i M a r k s i s t
hareketin tarihi zincirinin
haldeki halkas› olur;
devam› olur!..”
Mahir Çayan

Türkiye solunun son 40 y›l›n› belirleyen isimlerin en baﬂ›nda o geliyor. Solun tarihinin tan›k oldu¤u en kapsaml› ideolojik mücadeleler sonucunda ortaya koydu¤u devrimin yolu, o
günden bu yana milyonlarca insan›n yürüdü¤ü bir yol oldu.
Mahir Çayan’› tan›mak, yaﬂam›n› ö¤renmek, asl›nda Türkiye devrim tarihinin en belirleyici dönemini ö¤renmek, devrimin
yoluna vak›f olmakt›r. Mahir
Çayan’›n devrimci yaﬂam›, denilebilir ki, bu dönemle içiçe olman›n ötesinde, bu dönemin
kendisidir.
Mahir Çayan ad›n› düzenin
iletiﬂim araçlar›nda, edebiyat›nda, roman›nda, ﬂiirinde çok s›k
duyamazs›n›z. B u r j u v a z i n i n
Mahir Çayan’a dair yaklaﬂ›m›n›
iki kelimeyle özetlemek gerekirse,
onu sürekli olarak yok sayd›lar. Yok
etmek, unutturmak istiyorlard› çünkü.
Mahir’i ve onun yolundan yürüyenleri
yok etmek oligarﬂinin 40 y›ld›r en temel
politikalar›ndan biridir ve daha ileride
al›nt›larla da gösterece¤imiz gibi, tüm
burjuva kesimlerin yaklaﬂ›m›n› belirleyen de budur.
K ü ç ü k - b u r j u v a z i n i n y a k l a ﬂ › m › ise,
inkarla sahiplenme aras›nda gidip gelmiﬂ
ve bu da ço¤u kez içten, samimi veya siyasal olarak tutarl› olmayan bir yaklaﬂ›m
ortaya ç›karm›ﬂt›r.
Bu tutars›zl›k, bir yan›yla da kaç›n›lmazd›r. Böyle bir kiﬂilik Türkiye solunda
ilk kez ortaya ç›km›ﬂt›r Mahir Çayan’la
birlikte. Teoriyi ve prati¤i birleﬂtiren, statükoyu reddeden, bedeli ölüm de olsa,
hiçbir an gerekeni yapmaktan geri durmayan bir kiﬂilik, do¤al olarak o güne kadar ki statükocu, uzlaﬂmac›, teorisiyle
prati¤i birbirinden uzak sol kiﬂili¤in de
köklü bir eleﬂtirisidir.
Bu anlamda küçük-burjuva kesimler,
Mahir Çayan için “yi¤itti fedakard›” demenin ötesine geçemediler. Düzen karﬂ›s›nda onun devrimci çizgisini savunama-

MAHİR
d›lar. Asl›nda bu noktada belirtmek gerekir ki en çok sahipleniyor göründükleri
Deniz Gezmiﬂ nezdinde dahi, Deniz’in
ihtilalci yan›n› savunamam›ﬂ, tam tersine
“kimseyi öldürmemiﬂti ki” söylemine sar›lm›ﬂlard›r. Bu söylemi sürdürebilmek
için Denizler’in, Mahirler’in ve Kaypakkaya’n›n stratejik düﬂüncelerini, nas›l bir
örgütlenme içinde olduklar›n› ve dahas›,
12 Mart Cuntas› karﬂ›s›nda “silahl› devrim cephesi” içinde yer ald›klar› gerçe¤ini yok saym›ﬂlard›r. ‹ﬂte bu çarp›tma içinde “silahs›z” olmak yüceltilirken, K›z›l d e re ve M a h i r l e r, unutturulmak istendi.
61 Anayasas›’n› savunmak yüceltilirken,
devrim için yola ç›kt›klar› unutturulmak
istendi.
Burjuvazi
ve
küçük-burjuvazi,
1970’lerin devrimci önderlerine yönelik
bu çarp›tma operasyonunu sürdürürken,
Deniz Gezmiﬂ nezdinde iﬂleri daha kolayd›. Çünkü, onun çizgisinden gelenler de
Denizler’in çizgisini mahkum etmiﬂlerdi
çoktan. Fakat Mahir Çayan gerçe¤ini
unutturmalar›n›n, çarp›tmalar›n›n önünde
bir engel vard›: Mahir’in izleyicileri, ö¤rencileri, yoldaﬂlar›!
Mahir’in çizgisini savunan devrimci
bir hareket oldu¤u için, Mahir’i istedikleri kal›ba sokmalar› mümkün de¤ildi. Bu
yüzden Mahir’i kendi gerçe¤iyle hat›rlamak yerine yok saymak daha ye¤di...
Ama iﬂte baﬂaramad›lar bunu. Buna
da Mahir’in yolundan yürüyenler engeldi. “ Yo l u m u z Ç a y a n l a r › n Yo l u d u r ”
pankartlar›n arkas›ndan duyulan “rap
rap” sesleri, burjuvazinin K›z›ldere korkusunu hala yaﬂamas›na yetiyor, Mahir’in yaﬂad›¤›n› hissediyorlard›... Bu
yüzdendi belki ikide bir “Mahir yaﬂasayd›” diye spekülasyonlara giriﬂmeleri.
Mahir’e iliﬂkin, ayn› dönemi paylaﬂanlar›n anlat›mlar›ndan en çarp›c› olanlar›ndan biri ﬂudur: “ Onun.. hiçbir eyle minde yar›m kalm›ﬂ bir ﬂey yoktur.
‹lk eylemini 1963 Mart’›nda Haydarpaﬂa Lisesi ö¤rencisiyken gerçekleﬂtirmiﬂti. Ö¤retmenlere yönelik as›ls›z haberlerinden dolay› Hürriyet Gazetesi’ni
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protesto etmek için gerçekleﬂtirilen bir eylemdi bu. Son eylemi K›z›ldere’deydi. Ve
art›k orada Türkiye halklar›na k u r t u l u ﬂ
yolunu gösteren, iktidar› isteyen bir devrimci önder vard›r. 1963’ten 1972’ye, bir
ö¤renci eyleminden devrimin önderli¤ine
uzanan süreç, Türkiye solunun teorik ve
pratik olarak en yo¤un dönemlerinden biridir.
Mahir’in yaﬂam›nda, prati¤inde, “dev ri m içi n sa va ﬂm ay an a so sy al is t d en m e z”
sözü son derece önemli bir yer tutar. Bu
sözde dile getirilen devrimcilik ölçütü,
onun devrimci yaﬂam›na yön veren ölçütlerden biri olmuﬂtur.

“Konuﬂma
iste¤inde bulunan
üniversitelilerden
ço¤unlu¤u Siyasal
Bilgiler Fakülte s i ’n d en d i. Sö zc ü le ri
iyi yetiﬂmiﬂ, terbiyeli
ve sempatik etki
yapan, enerji dolu,
ama ölçülü bir
gençti... konuﬂmuﬂ,
di nl e miﬂ, ola yl a r›
t a r t › ﬂ m › ﬂ t › k . ..
G en ell ik le bi r ki ﬂi
konu ﬂuyo rd u. ...
grubun sözcüsünün
yüzü ve konuﬂmalar›
unutulacak cinsten
de¤ildi...
‹ ki y›l son r a,
bir gün o hiç
unutamad›¤›m yüzün
foto¤raf›n› bir
gazet ede g ördü ¤ü m
zaman donup
k al m › ﬂ t› m .
Mahir Çayan’d›
bu...”
(Eski Baﬂbakan Yard›mc›lar›ndan Sadi Koçaﬂ, Atatürk’ten 12
Mart’a An›lar, C.4, S.
1910-1912)
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K›sa b ir özgeçmiﬂ:
Mahir’in M ahir oluﬂu;
Mahir Çayan’›n önderli¤inde geliﬂen
mücadelenin Türkiye solunun o güne kadarki çizgisi aç›s›ndan bir “kopuﬂ” oluﬂturdu¤u konusunda kimsenin ﬂüphesi bir itiraz› yoktur. Fakat Mahirler’de somutlanan
“kopuﬂ”, sadece devrimin yoluna, stratejisine iliﬂkin de¤ildir.
Devrimci kimdir, nas›l yaﬂar, nas›l savaﬂ›r, nas›l düﬂünür; Mahir ve yoldaﬂlar›,
bütün bu sorulara da kendilerinden önceki
soldan farkl› cevaplar vermiﬂler ve bu aç›dan da yeni bir çizginin, yeni bir gelene¤in
yarat›c›s› olmuﬂlard›r.
Bunun bir devam› olarak Mahirler’le
birlikte yeni bir önderlik anlay›ﬂ› ve tarz›
gelmiﬂtir sola. “Önderler masa baﬂ›nda
oturmazlar” sözlerinde ifadesini bulan bu
tarz, esas olarak revizyonist, reformist soldaki mülteci veya masa baﬂ› önderliklere,
salon sosyalistli¤ine de bir eleﬂtiriydi.
Bu eleﬂtirinin tamam›n› daha iyi kavramak için Mahir’in devrimci geçmiﬂine
uzanal›m k›saca da olsa. 14 A¤ustos
1945’te Samsun’da do¤du Mahir. ‹lkokulu
Üsküdar Halil Güçlü ‹lkokulu’nda, ortaokul ve liseyi Haydarpaﬂa Lisesinde bitirdi.
Bu y›llardaki protesto eylemlerinde gözalt›larla, mahkemelerle tan›ﬂt›. Bir süre Beﬂiktaﬂ genç tak›m›nda futbol oynad›.
1963’te ‹stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne kayd›n› yapt›rd›. 1964’te ise
Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne kaydoldu. SBF’nin 2690 No’lu ö¤rencisidir.
Bir y›l sonra, ö¤renci hareketi içinde
özel bir yeri bulunan SBF F i k i r K u l ü b ü ’ n ü n B a ﬂ k a n Yard›mc›l›¤›’na seçildi.

‹zmir’de 6. Filo’nun Türkiye’ye geliﬂinin protesto edilmesi s›ras›nda gözalt›na
al›nd›. Ayn› dönemde gençlik eylemlerinin
d›ﬂ›nda say›s›z iﬂçi, köylü eylemi içerisinde yer ald›.
FKF’nin ad›n›n Türkiye Devrimci
Gençlik Federasyonlar› olarak de¤iﬂtirildi¤i 4. Kurultay›’nda yapt›¤› konuﬂma ve
Ayd›nl›k’›n 1970 Ocak say›s›nda yay›nlanan “Sa¤ sapma, Devrimci Pratik ve
Te o r i ” yaz›s›, onun geliﬂimindeki en
önemli dönüm noktalar›ndand›r.
Her alanda k›yas›ya bir mücadele içindedir. Mesela ayn› dönemde ileride devrimci hareketi oluﬂturacak olan “çekirdek
grup”un SBF bünyesindeki örgütlenmesi
içindeyken, Devrimci T‹P Komitesi’nin
sözcülü¤ünü ve ASD Yaz› Kurulu üyeli¤ini de sürdürmektedir.
Zorlu bir savaﬂ vard›r genç önderlerin
önünde. Aﬂmalar› gereken “ o t o r i t e ” l e r,
hesaplaﬂmalar› gereken 50 y›ll›k gelenek l e r vard›r.
Reformizm, parlamenterizm, cuntac›l›k
ve nihayetinde lafazanl›k, o günün solundaki hakim e¤ilimlerdir. Bir yandan bunlara karﬂ› müthiﬂ zorlu bir ideolojik kavga
sürdürülürken, bir yandan da bu ideolojik,
teorik geliﬂmeye paralel olarak bir pratik
ortaya koymak durumundayd›lar. Ö¤renirken ö¤retecekler, yol açarken, açt›klar›
yoldan ilk kendileri yürüyeceklerdi. Devrimci yaﬂam da, devrimci eylem de bu prati¤in bir parças›yd›.

‹deolojik ve pratik kavgan›n
içinde pekiﬂen önderlik
Mahir Çayan, 8 Kas›m 1965’te SBF Fikir Kulübü ikinci baﬂkan› olmuﬂtu. O zaman 19 yaﬂ›ndayd›. T‹P içinde T‹P parlamenterizmine, reformizmine karﬂ› eleﬂtirileri o dönemden baﬂlam›ﬂt›r. Bu çizginin
alternatifi –hem teorik, hem pratik anlamda– p roleter devrimcilik olmal›yd›. Bu
dönem Mahir’in T‹P’e karﬂ› yürütülen mücadelede proleter devrimcilik kavram›n›
yo¤un olarak kulland›¤› görülür. Sorun, bir
anlamda bu kavram›n içini doldurmakt›r.
Her ﬂey tart›ﬂma konusuydu; devrim
nedir, devlet nedir, ülkemizin sosyo ekonomik yap›s› nedir, emperyalizmin iliﬂki
ve çeliﬂkileri ne durumdad›r, ülkemizde s›n›flar›n yap›s›, ayd›nlar›n, kemalizmin durumu... k›sacas› her ﬂey! Do¤al ve olmas›

“ Mahir Çayan’›
ben ilk defa Ayd›nl›k
De r g i si ’ n i n 15 . s a y › s ›n da ç › ka n y a z ›s ›y la
tan›d›m... Daha sonra
M a h i r ’in 20. sa y›daki
yaz›s› da ç›kt›
ve bu yaz›lar bizi
adeta büyüledi...
MD D ’ci o l mu ﬂ t u k
ama onun da genel
formülasyonlar› ne
bize heyecan veriyor,
ne bizi tatmin ediyor,
n e de y eterli b ir u mu t
verebiliyordu. Özcesi
tam bir t›kan›kl›¤›n
a r a y› ﬂ › i ç in d ey di k .
‹ﬂte Mahir Çayan
tam da bu t›kan›kl›¤a
çö züm v e aray›ﬂlara
cevap verecek
halkay› yakalam›ﬂt›.”
(T‹P Çarﬂamba ilçe
Baﬂkan› ‹smet Öztürk)

“Hümanist, yumu ﬂak görünmesine
ra¤men, çok kararl›
bir insand›. Çünkü
o nu ﬂ öy le g ö re b il ir s i n iz ; hi ç bi r e yl e min de
y ar ›m ka lm ›ﬂ b i r ﬂ ey i
yo ktur Mahir ’in.”
(Mustafa ﬁahin,
Mahir’le ayn› süreci
paylaﬂanlardan)

gereken de buydu. Çünkü her ﬂey birbirine ba¤l›yd› ve devrimci çizgi, tüm bunlara
ba¤l› olarak netleﬂecekti.
Mahir Çayan, bu sorular›n cevaplar›n›
bulmak istiyordu. Verilmiﬂ cevaplar›n yetersiz geldi¤ini pratikte görüyordu. Bu anlamda çok yo¤un bir biçimde Marks’›n,
Lenin’in kitaplar›n› okuyor, dünyan›n çeﬂitli ülkelerindeki muzaffer devrimlerin
tecrübelerini inceliyordu. Mahir’le ayn›
süreci paylaﬂanlar›n ona iliﬂkin gözlemlerinden birinin mutlaka “çok okuyordu”
ﬂeklinde olmas› tesadüf de¤ildir ve bu geliﬂigüzel bir okuma de¤ildir. Okuyor, tart›ﬂ›yor, makaleleriyle, tav›rlar›yla tart›ﬂt›r›yordu da.
O günün teorik ideolojik ortam›nda bir
yandan “kimin ne dedi¤inin, neyi savundu¤unun belli olmad›¤›” tam bir kaos hali
vard›, di¤er yandan parlamenterizm, cuntac›l›k, ﬂablonculuk, tüm düﬂüncelerin s›n›rlar›n› belirliyordu. As›l sorun en baﬂta
düﬂüncede bu s›n›rlar› y›kabilmekti.
S›n›rlar y›k›ld›¤› ölçüde teorik geliﬂmenin önü aç›ld›, “teorik keﬂmekeﬂ” ortam›nda Mahir’in her yaz›s›, bir binay› kat
kat yükselten, bir yolu ad›m ad›m ayd›nlatan bir rol oynuyordu. Dönemin Çarﬂamba
T‹P Baﬂkan› ‹smet Öztürk’ün yanda aktard›¤›m›z sözleri bu durumun tipik bir göstergesidir.
Türkiye Solu’nda o zaman özellikle
SBKP’ye (Sovyetler Birli¤i Komünist
Partisi’ne) yönelik oldukça yanl›ﬂ bir yaklaﬂ›m vard›. TKP ve ayn› gelenekten gelenler için SBKP politik, ideolojik her bak›mdan bir “merkez” olarak kabul edilmekteydi. Ancak Mahir’in ideolojik mücadele içinde ç›kard›¤› sonuçlardan biri de
Türkiye devriminin ﬂablonculukla, Sovyet
veya baﬂka bir Komünist Parti’nin merkez
kabul edilmesiyle ilerleyemeyece¤iydi.
Bu anlamda da hiçbir kayg›ya kap›lmadan, hiçbir pragmatik hesap yapmadan, ülkemizde ve uluslararas› siyasal arenada
y›llard›r ﬂekillenmiﬂ bir gelene¤e baﬂ kald›rd›. Mahir Çayan’›n siyasal cüretinin
en önemli göstergelerinden biridir bu da.
Mahir, t e o r i s y e n d i r teorisyen olmas›na. Fakat o güne kadarki “teorisyenlik”
kal›b›na da girmez. Teorik olarak kendini
geliﬂtirirken, ﬂablonculuktan, soyut tart›ﬂmalardan, entellektüel ç›k›ﬂlardan özenle
kaç›nm›ﬂt›r. Çünkü... çünküsünü de Mahir
ﬂu sözleriyle çok ö¤retici biçimde ortaya

koymuﬂt›r: “ Biz Marksizmi entellektüel
g ev e z el i k v e d ü n y a d e v r i m ci h a r e k et i n i n
t r a f i k p ol is l i¤ in i ya pm a k i çi n okuy up ö¤ renmiyoruz. Biz dünyay› de¤iﬂtirmek
i çin, dünyan›n T ürkiye's inde de vr im yap mak için Mar ksizmi ö¤reniyoruz!”
Böyle oldu¤u içindir ki, ﬂu veya bu ülkenin devrim modelini, stratejilerini ülkemize taﬂ›maya hiç giriﬂmemiﬂ, tam tersine
ülkemizin özgün sosyo-ekonomik yap›s›n›
tahlil ederek, devrim yolunu buradan hareketle netleﬂtirmiﬂtir. Devrimci hareketin
gelene¤inde teorinin prati¤e ›ﬂ›k tutmas›,
teoriyle prati¤in bütünlü¤ü Mahir Çayan’la baﬂlam›ﬂ ve süregelmiﬂtir.
Mahir Çayan’›n, teoride ve pratikte att›¤› hemen her ad›m Türkiye solu aç›s›ndan bir “ilk”tir.
Mahir Çayan ve Hüseyin Cevahir 1
Haziran 1971'de Maltepe'de kuﬂat›ld›klar›nda direniﬂleriyle devrimci hareketin
“ilk”lerinden birini daha yaratt›lar.

Burjuvazinin
Mahir düﬂmanl›¤›
En baﬂta ﬂunu belirtelim ki, burjuvazinin ve küçük-burjuvazinin sahiplendi¤i,
daha do¤rusu sahipleniyor göründü¤ü Deniz Gezmiﬂ, “silahtan ar›nd›r›lm›ﬂ” bir
Deniz’dir. Yani kendisi de¤ildir Deniz’in.
THKO’nun önderlerinden biri olan Deniz
Gezmiﬂ’le “sahiplenilen” Deniz, baﬂka
baﬂka Denizler’dir. Ve bu yüzden de, bu
sahiplenme, baﬂtan aya¤a bir riyad›r.
Burjuvazinin bu riyakarl›¤›n› ve bu riyakarl›k içinde Mahir Çayan karﬂ›s›ndaki
korkusunun ve tavr›n›n, en aç›k ifadelerinden birini, Ertu¤rul Özkök’ün ﬂu sözlerinde bulabilirsiniz:
"Deniz Gezmiﬂ saf bir romantikti. Mahir Çayan ise ac›mas›z bir rasyonalist.
Birisinin devrimcili¤i insan›n hayat›n›n baﬂlad›¤› yerde bitiyor. Ötekinin ise
insan can›n›n al›nd›¤› nokta baﬂl›yordu.
Biri 1968'in romantik yan›n›, öteki ise
gaddar taraf›n› temsil ediyordu.
‹ki ayr› genç tipi, iki ayr› kimlik ve iki
ayr› izlenim." (Ertu¤rul Özkök, 26 Ekim
1997, Hürriyet)
Mahir’e yönelik ony›llard›r bu topraklardan söküp atamad›klar› sempatiyi, güveni, güçlü ba¤l›l›k duygular›n› zay›flatmak için yaz›ld›¤› aç›k de¤il mi bu sat›rlaSay›: 1 / 6 Nisan 2008
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“ ﬁ u sö z ün ü ç o k iy i
hat›rl›yorum , ‘Biz
genciz. Biz düzenle
ba¤ lan t› için d e d e¤ i liz.’... Ciddiyetiyle
d i k k a t i m i ç e k m i ﬂt i . . .
söyledi¤ini belli
bir kesinlik ve iyi
ifadelerle, düzgün
cümlelerle , k esin , n et
aktarmaya çal›ﬂan
b ir is i iz l e n im i
veri yordu. Mahir ’in
konuﬂmas›nda
bir... politik
irade netli¤i vard›.”
(Necmiye Alpay, aktaran Turan Feyizo¤lu,
Mahir, s.29)

“Savundu¤unu
sonuna kadar
savunurdu, söyledi¤i
ﬂ e y i n b i r yanl›ﬂ›
varsa onu ikna
etmek için bilimsel
olarak o yanl›ﬂ› önün e k o y m a k g e re k i r d i . O z a m a n d i re n mekten vazgeçerdi.
M a h i r’in tart›ﬂmada
t e o r i ü re t m e d e d e r l i
toplu bir düﬂünce
yap›s› vard›.”
(Amcas› Enver Çayan)
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r›n... Benzer yaz›landan birkaç›n› daha aktar›p hat›rlatal›m:
“Çayan zaman›m›zda yaﬂ›yor olsayd›,
'ﬂehir gerillas›' m› olacakt›?
Hay›r! Belki bir akademisyen, belki
meﬂru bir politikac›, belki bir iﬂadam›,
belki bir gazeteci olacakt›! (...) Mahir Çayan, delikanl›l›kta kap›ld›¤› bir psikoloji
yüzünden, hayat›n›n bu de¤erlerinin tümünü gözden ç›karm›ﬂt›r. ” (Taha Akyol)
Bunlara, “Mahir yaﬂasayd› holding yöneticisi olurdu” diyen Gülay Göktürk gibi
ahlaks›z dönekleri veya onlar›n katledilmelerine karﬂ› ç›kma hümanizmini gösterirken, onlar› anlamaktan fersah fersah
uzak ﬂu sat›rlar› da ekleyebilirsiniz:
"Mahir Çayan ve onun gibi hedef edilmiﬂ gençler bu ülkenin ›zd›rab›d›r. Yüre¤i
halk için bir ﬂeyler yapma heyecan›yla dolu nice genç adam, kimi zaman heyecan ve
cehalet sonucu, kimi zaman tahrikçi ajanlar›n eliyle teröre sapt›... Sapt›r›ld›..."
(Melih Aﬂ›k)
Son olarak Mahir’le ilgili yaz›lanlar›n
amac›n› tart›ﬂma götürmeyecek aç›kl›kta
ortaya koyan bir al›nt› daha:
"(...) '68 kuﬂa¤›ndan Mahir Çayan'›n
yola ç›karkenki ideallerinden, düzene
meydan okuyan 'özgürlükçü' ütopyas›ndan
söz etmek bir ﬂeydir. Fakat onu idealize
edip bir hareketin bayra¤› haline getirmek
baﬂka bir ﬂeydir. Mahir'in ölümüne a¤›t
yakmak bir ﬂeydir. Ama Elrom'u kaç›r›p
öldürmesini, Sibel'i rehin almas›n›, ‹ngiliz
teknisyenleri kaç›r›p öldürmesini, yani
ﬂiddet ve terör eylemlerini onaylamak
baﬂka bir ﬂeydir." (Hasan Cemal, Kimse
K›zmas›n Kendimi Yazd›m, Syf: 65-66)
Evet, mesele aç›kt›r.
Mahirler’in Denizler’in ne kadar kahraman oldu¤unu anlatabilirsiniz; onlar›n
“özgürlükçü ütopyalar›”ndan, yüreklerindeki halk sevgisinden söz edebilirsiniz;
ama bir tek ﬂartla: Onu idealize edip hareketin bayra¤› haline getirmemek ﬂart›yla...
Onun kurtuluﬂun tek yolu olarak gösterdi¤i mücadele biçimini, stratejisini savunmamak ﬂart›yla...
Bu ﬂartla istedi¤inizi söyleyebilirsiniz.
Ertu¤rul Özkök, Deniz Gezmiﬂ’e ﬂu
yukar›daki sat›rlarda dile getirildi¤i gibi
bir sempati duyabilir mi? Elbette hay›r. Bu
yüzden her kelimesi riya ve her kelimesi
bilinçli bir s›n›fsall›kla yaz›lm›ﬂt›r.

Özkök gibilerin, bugün Deniz’e övgüler dizen riyakarlar›n, Amerikan emperyalizmine karﬂ› savaﬂ bayra¤›n› dalgaland›rm›ﬂ, dara¤ac›n›n gölgesinde her türlü uzlaﬂma ve teslimiyeti reddetmiﬂ ve yaﬂam›n› sonuçta sosyalizm için feda etmiﬂ Deniz
Gezmiﬂ gibi birine karﬂ› ne gerçek bir sevgileri, ne onun an›s›na ba¤l›l›klar› olabilir.
Özkök gibilerin tek bir amac› vard›r;
Denizler’i sahipleniyor gibi görünüp Mahir’de simgeleﬂen –ve asl›nda Denizler’in
de bu noktada çok farkl› düﬂünmedikleri–
silahl› kurtuluﬂ çizgisini mahkum etmektir. Amaçlar›, aradan 36 y›l geçmiﬂ olmas›na karﬂ›n hala “Yo l u m u z Ç a y a n l a r › n Yol u d u r ” diye mücadeleyi sürdürenlere karﬂ› ideolojik, psikolojik savaﬂt›r.
Ama bu savaﬂ›n istedikleri sonucu vermesine ne Mahir’in kiﬂili¤i izin verir, ne
Mahir’in yoldaﬂlar›.
Mahir’in tarihi öyle bir tarihtir ki; onu
y›kmak, unutturmak, imkans›zd›r. Zorlu
bir ideolojik savaﬂ... Parlamenterizmden
kopuﬂ ve MDD’cilik; MDD içinde ilk saflaﬂma, Perinçek grubundan kopuﬂ... MDD
içinde Belli çevresinden kopuﬂ... KüpeliAktolga ihanetine tav›r... Kuﬂatmalar, ﬂehitlikler, tutsakl›klar, firarlar... S›k s›k karﬂ›lar›na ç›kan yol ayr›mlar› ve her yol ayr›m›nda ihtilalci olanda ›srar.
Mahir iﬂte tüm bu süreçlerdeki ustal›¤›yla, bu yol ayr›mlar›ndaki tereddütsüzlü¤üyle, devrimi ve iktidar› esas alan bak›ﬂ
aç›s›yla, ad›m ad›m önderlik konumunu
pekiﬂtirmiﬂtir. Büyük ve zorlu bir kavgan›n içinde hak edilmiﬂ, s›nanm›ﬂ bir önderliktir Mahir’inki.
Mahir Çayan’› do¤ru tan›man›n, do¤ru
anlam›n›n yolu, onu ideolojik mücadelesiyle, devrimin yolu stratejisiyle kiﬂili¤i,
eylemleri, düﬂünce sistemati¤i ile bir bütün olarak ele almakt›r. Onun siyasal cüretini stratejisinden, devrimcilik anlay›ﬂ›n›
ülke tahlilinden, önderlik tarz›n› sosyalizm anlay›ﬂ›ndan ayr› düﬂünemezsiniz.
Kuﬂku yok ki Mahir Çayan bugün bir
kiﬂi olman›n ötesinde, bir siyasi çizginin
önderi ve simgesidir. Onun ve K›z›ldere’nin ad›, Türkiye devrimiyle özdeﬂleﬂmiﬂtir. M a h i r ’d en d evra l › na n Ce phe l i
kimlik ve kiﬂilik, tarih içinde onun yo lu n d a n y ü r ü y e n l e r taraf›ndan geliﬂtirilmiﬂ, pekiﬂtirilmiﬂ ve bu devrimci kiﬂilik,
T ü r k i y e s o l u n d a K › z › l d e re g i b i , d e s t an l a r ya z ma ya d e va m e t mi ﬂ t i r.

Bir Ayd›n›n Gözünden 1970-71’ler,
Mahirler ve Silahl› Mücadele...

Bugün ülkemiz
ayd›n›n›n a¤z›ndan
“bar›ﬂ”tan baﬂka bir
söz ç›km›yor.
Oysa ayd›n, ça¤›n›,
ülkesinin koﬂullar›n›,
zorunluluklar›n› ve
özgürlüklerini
a n l a y a n d › r.
Nesnelli¤i do¤ru tespit
ed e bi l en d ir.
Ayd›n›n bu özelli¤ini
g ö s t e re m e d i k l e r i i ç i n d i r
ki, ülkemiz ayd›n›, bu
t o p r a k l a r d a s ü re n
silahl› mücadeleyi
hemen hiçbir dönem
anlamad›, anlamaya
çal›ﬂmad›.
Yanda, 37 y›l önceki bir
yaz›y› sunuyoruz.
Do¤an Avc›o¤lu,
o s ü re c i n “ c u n t a c › ”
düﬂünceleri de
s a v u n a n b i r a y d › n › d › r.
Fakat bu onun o günkü
koﬂullar› tahlildeki
i s a b e t i v e a y d › n c ü re t i n i
ortadan kald›rmaz.
Ayd ›n la r›m› z›n
–AB’cisiyle,
ulusalc›s›yla, kendine
sosyalist diyeniyle–
birço¤unun nas›l
gerçe¤i teslim etmekten
uzak olduklar›n›
görmek, k›yaslamak
a ç › s › n d a n ö ¤ r etici
olacakt›r umuyoruz.

“NATO’nun kuzeyden gelecek her
sald›r›ya karﬂ› Türkiye’yi korumayaca¤›, ünlü Johnson mektubuyla anlaﬂ›l›nca, Genelkurmay’da bir ulusal savunma stratejisi çizme ihtiyac› do¤du.
Türk vatan›, üstün has›m karﬂ›s›nda
kendi olanaklar›yla nas›l korunacakt›?
Bu sorunun cevab›, gerilla idi. Bütün
mazlum milletlerin, süper devlet sald›r›lar› karﬂ›s›nda tek savunma yolu gerilla idi. Çok baﬂka koﬂullarda yürütülen Kurtuluﬂ savaﬂ›m›z dahi, bir gerilla
hareketi olarak baﬂlam›ﬂ de¤il miydi?
...
ﬁimdi Türkiye’de baﬂka tip bir gerilla savaﬂ›n›n ilk belirtileri görülüyor.
Bu, ülke içinde, siyasi iktidarlara egemen s›n›flara ve emperyalistlere karﬂ›
bir savaﬂ... Ad›na ‘ﬂehir gerillas›’ deniyor ve devrimci gençli¤in bu savaﬂ›
baﬂlatt›¤› ileri sürülüyor.
Oysa, devrimci gençlik kitlesi, üçdört y›l öncesine kadar, yürürlükteki
hukuk düzeni içinde, Devrim’in sand›ktan ç›kaca¤› inanc›ndayd›. Enerjisini, ilerici sayd›¤› siyasi partilerin saflar›nda harc›yordu. Bu tutumda belirli ilk
de¤iﬂiklik, 1968 y›l›nda görüldü:
Gençlik üniversitede reform istiyordu.
Aradan üç y›l geçti, hiç bir ﬂey yap›lmad›. Gençlik, kurulu düzen taraftarlar›n›n reform yapamayaca¤›n› gördü.
Reform yerine, iktidarlar, devrimci
gençli¤in karﬂ›s›na silahl› komandolar
dikti. ‘Fruko’lar, k›rm›z› görmüﬂ bo¤a
gibi devrimci gençli¤in üzerine sürüldü. Vahﬂet, son SBF ve Hacettepe olaylar› ile görülmemiﬂ boyutlara ulaﬂt›. Silahlanmak ve savaﬂmak, ‘nefis müdafaas›’n›n gere¤i oldu.
Gençlerin ilerici sayd›¤› siyasi partiler, giderek gençli¤in aleyhine döndüler. Anti-emperyalist eylemleri k›nad›lar. ‘Haytalar, serseriler’ edebiyat› baﬂlad›. Silahl› çat›ﬂmalardan devrimci
gençlik suçlu tutuldu.
Politikac›lar oybirli¤i ile gençli¤i
suçlamaya koyulurken, ülkede ekonomik ve toplumsal bunal›m ﬂiddetlendi.
Toprak ve fabrika iﬂgalleri h›zland›.

Köylüler, barikatlar kurdular; iﬂçiler
sokaklara döküldüler. Yarg›çlar yürüdüler, vali ve kaymakamlar dahi direniﬂe geçtiler. ‘ﬁellefyan düzeni’ bütün
pislikleriyle gözler önüne serildi.
Bu iflas tablosuna ra¤men, iktidar›
ve muhalefetiyle birlikte siyasi parti
yöneticileri, gaflet ve delalet çizgisindedirler. Bunlar, içine düﬂülen ç›kmaza
bir çözüm getirmekten acizdirler. Ne
Demirel’in düﬂmesi, ne de erken seçim, hiçbir ﬂeyi de¤iﬂtirecek de¤ildir.
Parlamento, partilere ve meb’uslara
Hazineden para sa¤lamak amac›yla
Anayasay› de¤iﬂtirmeye kalkacak kadar ak›l almaz bir vurdumduymazl›k
içindedir. ...
Manzar-› Umumiye, 1919 y›l›n› hat›rlatacak kadar karanl›kt›r. Devrimci
gençlik, bu duruma hakl› olarak isyan
etmektedir. Art›k hiçbir etki uyand›rmayan bildiriler, toplant›lar, gösteriler
dönemi geçmiﬂtir. Polis vahﬂeti, bunu
en aç›k biçimde göstermektedir. Gençli¤in kurulu düzeni protestosu - istense
de, istenmese de- en ﬂiddetli biçimlere
dönüﬂmektedir. ‹ktidar›n vahﬂet tedbirleri, kaç›n›lmaz biçimde devrimci ﬂiddeti körükleyecektir.
ﬁehir gerillas›, bu çerçeve içinde
de¤erlendirilmelidir. Ve hat›rlanmal›d›r
ki, egemen s›n›flar›n yay›lmas›ndan
pek korktuklar› gerilla, toplumun ayn›
isyan› paylaﬂan uyan›k kesimlerinden
destek gördü¤ü taktirde mümkündür.
‹ktidar›n vahﬂetine karﬂ› dikilen toplumun uyan›k kesimleri, devrimcilerin
saf›nda cesaretle yer ald›¤› ölçüde, gerilla, yenilmez bir güç haline gelir.
Türkiye’de ﬂimdi bu koﬂullar h›zla
oluﬂmaktad›r. Ülkede devrimci bir iktidar iﬂ baﬂ›na gelene kadar bu koﬂullar
de¤iﬂmeyece¤ine ve hatta a¤›rlaﬂaca¤›na göre, gerilla eylemlerinin büyümesi
ve geniﬂlemesi beklenmelidir.”
(Do¤an Avc›o¤lu, 23 ﬁubat 1971
Devrim Dergisi, Aktaran, Sosyalizm ve
Toplumsal Mücadeleler Ansiklopedisi,
C.7, sf. 510)
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Mahir
Olmak
"Devrimcinin
görevi, devrim
için çarp›ﬂmakt›r,
hem de tüm
olanaklar› ile.
Büyük ustalar›n
s›k s ›k b elirtt ikleri
g i bi 'd e v ri m i ç in
savaﬂmayana
sosyalist
denmez.' Bu
n e d en l e d e v r im ci
kendini devrime
haz›rlamal›,
ye ten ek ler ini
geliﬂtirmeli, uz manlaﬂmal›d›r;
bu da teorik v e
p ratik çal›ﬂma
i ç i nde e ¤i t i l m e kl e
olur. "
Mahi r Çayan
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K›z›ldere manifestosunun arkas›ndan
söylenen türkülerimizden birisi “Hepimiz
b i re r M a h i r i z ” der.
Asl›nda türkümüz, oligarﬂinin katliam›na en yal›n cevab› vermiﬂtir. Evet, hepimizin birer Mahir olmas›, oligarﬂinin katliam›n›n sonuç alamad›¤›n›n, Mahirler’i öldürmeyi baﬂaramad›¤›n›n göstergesidir.
Bir yan›yla h e pi mi z bi re r M a h i r i z ,
bir yan›yla Mahir olmak, ulaﬂmak için kesintisiz koﬂtu¤umuz bir hedeftir.
Hepimiz birer Mahiriz, çünkü, Mahirler bizlere devrimin yolunu gösterdiler ve
bizler tereddütsüz düﬂtük o yola. Ve Mahir
olmak sürekli olarak koﬂtu¤umuz bir hedeftir. Çünkü Mahir, her zaman ileride ve
yolumuzu ayd›nlatand›r. Ve bizler, Mahir’e
ulaﬂmak için sürekli olarak kendimizi geliﬂtirdi¤imiz, yeniledi¤imiz, ileriye yürümeyi baﬂard›¤›m›z ölçüde Mahir’e de daha
çok yak›nlaﬂ›r›z.
Bizlere K›z›ldere manifestosunu b›rakarak, ﬂehit düﬂüﬂünün y›ldönümünde, bir
kez daha Önderimiz Mahir Çayan’›n özelliklerini gözümüzün önüne getirelim. Bir
kez daha ulaﬂmak için yürüdü¤ümüz hedefi somutlayal›m.

Mahir olmak için, halk›n
kurtuluﬂu davas›n›n önünde
engel tan›mamak gerekir
Mücadele yaﬂam›m›zda, yerine getirmekte zorland›¤›m›z görevlerimiz olmuﬂtur. Devrimin görevlerini yerine getirirken
çeﬂitli zorluklarla karﬂ›laﬂmak, mücadelenin do¤as›na uygun oland›r.
Kimi zaman çal›ﬂma koﬂullar›m›z yorucudur, kimi zaman politik birikimimiz, mücadele deneyimimiz yüklendi¤imiz görevlerimizi yerine getirebilmek için yetersizdir.
Devrimci mücadele, bizleri öyle koﬂullarla karﬂ› karﬂ›ya b›rak›r ki, burjuvazinin
olanaklar›na sahip olmad›¤›m›z için, uzun
y›llar› bulan e¤itimlerin üzerinden görevler üstlenmeyiz. Bir yandan görevlerimizi
yürütürken, bir yandan kendimizi e¤itmekle karﬂ› karﬂ›ya kal›r›z.
Önemli olan ise, karﬂ›laﬂt›¤›m›z zorluklarda nas›l bir tav›r ald›¤›m›z, nas›l davrand›¤›m›zd›r.
Mahir’in yoldaﬂlar› olmak, Mahir’in
yaﬂam›ndan, kiﬂili¤inden, eylemlerinden
ö¤renmek zorluklar karﬂ›s›nda gerileme-

yen, zorluklar› sab›rla, kararl›l›kla, emekle
aﬂan olmay› gerektirir.
Mahirler’in, 1960’lar›n sonlar›nda devrime önderlik etme misyonuyla ortaya ç›kt›klar› koﬂullarda da, devrimin önünde bir
çok engel de vard›.
Emperyalizmin bask› ve terörü, reformizmin sola hakim olan çizgisi gibi birçok
ﬂey Mahirler’in devrim yolunda yürümelerinin önündeki engellerdi. Mahirler’in
misyonu, ayn› zamanda bu engellerin aﬂ›lmas›nda ortaya ç›km›ﬂt›r.
Mahir için, mücadelenin zorluklar› karﬂ›s›nda geri ad›m atmak yoktur. Mücadelenin zorluklar›ndan y›lan bir devrimcinin,
hedefe giden yoldan yürüyebilmesi de, zaten mümkün olmaz.
Türkiye devrimci hareketinin, mücadelenin zorlu dönemeçlerinde ayr›ﬂmalar yaﬂamas›n›n nedenleri içinde, zorluklar karﬂ›s›nda y›lg›nl›k göstermek de vard›r. Y›lg›nlar, mücadele yorgunlar› do¤ru yoldan
yürümeyi baﬂaramazlar. Hedefe giden yoldan saparlar, rahat yollar ararlar.
‹ﬂte, K›z›ldere’yi yaratan devrimcilik
ile, düzenin icazetine s›¤›nan “devrimcilik” aras›ndaki farkl›l›k bir yan›yla da, mücadelenin zorluklar› karﬂ›s›nda al›nan tav›rda, bedel ödemekten kaç›p kaçmamakta
ortaya ç›kmaktad›r.

Mahir olmak için, devrimci
eylemi, devrimci teori ile
birleﬂtirmek gerekir
Okumadan, ö¤renmeden, kendimizi
e¤itip geliﬂtirmeden de devrimcilik yap›labilir mi? Bu soruya kimimiz gizli ya da
aç›k “evet” cevab›n› verse de, bu do¤ru
de¤ildir, kendimizi e¤itip geliﬂtirmeden
yapt›¤›m›z devrimcilik yüzeyseldir.
Kimi zaman, mücadelenin prati¤i içinde okumay› gereksiz görebilmekte, tali
plana itebilmekteyiz. Öncelikle pratik görevlerimize koﬂturmay› tercih edebilmekteyiz. Ya da örne¤in, pratik bir görevimizin
aksat›lmas›nda duydu¤umuz s›k›nt›y›,
okuma programlar›m›z›, e¤itimimizi aksatt›¤›m›zda duymayabiliyoruz.
Oysa, devrimci teori ve devrimci pratik
birbirinden kopar›lamaz, bir bütünün iki
parças›d›r. Mahir’den ö¤renece¤imiz en
temel yanlardan birisi “Devrimci Teori
Olmadan Devrimci Eylem Olmaz” ger-

¤i önemi vermekle mümkündür.

Mahir olmak için, “ben”i
yok edip, onun yerine
“biz”i koymak gerekir

çe¤idir.
Önderimiz Mahir Çayan’›n bizlere b›rakt›¤› en büyük miraslardan birisi devrimci teoridir. Teoriyi bilmemek, ö¤renmemek neyi nas›l yapaca¤›m›z› bilmemek demektir. Karﬂ›laﬂt›¤›m›z problemlerde, sorunlarda,
do¤ru ve isabetli kararlar vermekte
zorlanmak, yanl›ﬂ kararlar almak demektir.
Yanl›ﬂ düﬂüncelerden birisi, teorinin salt yönetici konumdaki insanlar›m›z için gerekli oldu¤u düﬂüncesidir. Elbette, yöneticilik görevi için teoriyi ö¤renmek, kendini
teorik olarak geliﬂtirmek olmazsa olmazd›r. Fakat, teori salt yönetmek
için gerekli de¤ildir. Teori, yani mücadelemize ›ﬂ›k tutan bilgi, her devrimci için gerekli ve zorunludur.
Örne¤in, her devrimci, hangi konumda olursa olsun, kitleleri örgütlemek, mücadeleye katmakla görevlidir. Kitlelere ne anlataca¤›n› bilmek, kitlelere do¤ru yolu gösterebilmek, kafalar›ndaki sorulara cevap
verebilmek, devrim yolunu gösterebilmek, ikna edebilmek, okumadan,
ö¤renmeden, kendimizi devrimci
teori ile de donatmadan mümkün de¤ildir. Salt bu nedenle bile okumak
ve ö¤renmenin gereklili¤i tart›ﬂ›lmazd›r. Ki, bu teorik e¤itimin asgari
iﬂlevidir. De¤ilse, teorik e¤itim olmadan, ço¤unlukla devrimcili¤in
kal›c›laﬂt›r›labilmesi de mümkün olmaz. Çünkü, mücadele devrimcinin
karﬂ›s›na sürekli cevaplanmas› gereken yeni sorular, çeliﬂkiler ç›kar›r,
bunlara net cevaplar verilerek devrimcilik geliﬂebilir, ilerleyebilir. Bu
yap›lmad›¤›nda, devrimcilik bir
noktadan sonra dura¤anlaﬂmaya ve
tükeniﬂe gider.
Demek ki Mahir’e bir ad›m daha
yaklaﬂmak devrimci teoriye hak etti-

Düzenle devrimin ideolojik çat›ﬂmas›n›n temel noktas› “ b e n ” ile
“biz” üzerinden yaﬂanmaktad›r. Kapitalist düzen, “ben” üzerine kuruludur. Bunun ekonomik ifadesi özel
mülkiyettir. Kapitalist düzende, bir
yanda, küçük bir az›nl›¤›n s›n›rs›z
varl›¤›, bir yanda açl›ktan, yoksulluktan ölen insanlar vard›r.
Devrim ise, kapitalist düzenin
tersine, küçük bir az›nl›¤›n ç›karlar›n›n yerine, milyonlar›n ortak ç›karlar›n›n konmas› demektir.
Milyonlar halkt›r.
Mahirler’in devrimcili¤inde ben
yok, halk vard›r.
Mahirler’in teori ve eylemi, bireysel kurtuluﬂu reddederek, halk›n
ve vatan›n kurtuluﬂu için mücadele
etmektir.
Kendi bireysel gelece¤in için de¤il, halk›n gelece¤i için çal›ﬂmakt›r.
Bu zemin üzerine kurulan devrimcilik, kendini halk için feda edebilen bir prati¤i ortaya ç›karm›ﬂt›r.
Bu yan›yla düﬂündü¤ümüzde,
Mahir olmay› hedeflemek demek,
kapitalist düzenin kiﬂili¤imize bulaﬂt›rd›¤› pislik olan, bireycili¤e, bencilli¤e karﬂ› savaﬂ açmak demektir.
Elbette ki, bu savaﬂ›n baﬂlang›c›
devrimci saflarda yer almakt›r. Fakat, devrimci saflarda yer almakla,
devrimci tercihte bulunmakla bencillik, bireycilik otomatik olarak ortadan kalkmaz. Bireycili¤e karﬂ›
mücadeleyi süreklileﬂtirmek, her geçen zaman içinde, bir parça daha ondan kurtulmak gerekir.
Mahirler’in gözlerinden yans›yan
yoldaﬂ sevgisi, halk sevgisi, vatan
sevgisi, ancak her ad›mda bencilliklerinden biraz daha ar›nmay› baﬂaran
devrimcilerin gözlerinde yaﬂayabilir.
Mahir olmak demek, belli baﬂl›klar alt›nda toplanacak özelliklere sahip olmakla s›n›rlanamayacak bir
geniﬂlikte, devrimci kiﬂili¤in baﬂtan

aﬂa¤›ya ﬂekillendirilmesi demektir.
Mahir’in devrimci bir önder olarak kiﬂili¤ini bütünlüklü olarak görebilmek için bakaca¤›m›z yer, k›sa
zamanda hayata geçirmeyi baﬂard›klar›d›r.
Halk› kurtuluﬂa götürmeyecek
olan reformist çizgiden kopuﬂta,
devrimin yolunun ustaca çizilmesinde, devrimci prati¤in örgütlenmesinde, kitlelerin örgütlenmesinde, kuﬂatmalarda teslim al›namamakta,
tutsakl›k koﬂullar›na son vererek
devrimci prati¤e koﬂulmas›nda, çizilen devrim yolunun ka¤›t üzerinde
kalmamas›, yaﬂam bulmas›, kitleler
taraf›ndan benimsenip izlenmesi
için, en büyük bask› koﬂullar›nda ülkede kal›p mücadele etmeyi tercih
etmekte, Denizler’in idam›n› engelleyebilmek için kendi yaﬂamlar›n›
feda etmekteki devrimci safl›kta,
“biz buraya dönmeye de¤il, ölmeye
geldik” diyen kararl›l›kta... K›sacas›
Mahir’in att›¤› her ad›mda devrimci
tercihler, devrimin ç›karlar›, devrimci kiﬂili¤in gerekleri vard›r.
Mahir olmak demek, tüm bu pratikten ö¤renmek, dersler ç›karmak,
kiﬂili¤imizde ve devrimci prati¤imizde uygulamak demektir.
Kuﬂkusuz, Mahir’i yetiﬂtiren
Anadolu topraklar› ve halk›m›z,
ba¤r›ndan yeni Mahirler ç›karmaktad›r ve ç›karmaya devam edecektir.
K›z›ldereler’in 12 Temmuzlar’la,
16-17 Nisan direniﬂleriyle, kuﬂatmalar alt›nda teslimiyeti reddeden devrimcilerin sloganlar›nda yeniden yeniden yaﬂanmas› bunun göstergesidir. Denilebilir ki, Anadolu halk›,
gelenekleriyle, kültürüyle, de¤erleriyle var oldu¤u sürece, ülkemizde
Mahirler bitirilemez.
Mahirler ülkemizde bir gün ba¤›ms›zl›k bayra¤›n› dalgaland›raca¤›m›z›n, faﬂizmin egemenli¤ine son
vererek, halk›m›z için demokratik
bir düzen kuraca¤›m›z›n, bir avuç
zenginin sömürüsüne son vererek,
sosyalizmi inﬂa edece¤imizin garantisidir. Bunun içindir ki, hepimiz birer Mahiriz, hepimiz burjuvazinin
korkulu rüyas›, halk›m›z›n kurtuluﬂ
umuduyuz.
Say›: 1 / 6 Nisan 2008
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K›z›ldere’yle ilgisi kalmayanlar›n

K›z›ldere ilgisi
Birgün Gazetesi K›z›ldere’nin
y›ldönümünde “ O nl a r d a O l m a sal a r.. K› z›l d e r e ’ d e n G ü n ü m ü z e ”
baﬂl›kl› bir yaz› dizisi yay›nlamaya
baﬂlad›.
Birgün’ün ve onun savunucusu
oldu¤u ÖDP’nin K›z›ldere’yle ne ilgisi var? Birgün K›z›ldere’yi ne için
gündemine al›r; eleﬂtirmek için mi,
savunmak için mi, tarihi bir muhasebe için mi?
Tek nedenin “gazetecilik” olmad›¤› aç›kt›r. ÖDP sisteme yerleﬂmektir; K›z›ldere ise tam tersidir. Sisteme yerleﬂen bu anlay›ﬂ, K›z›ldere,
Mahir istismar›yla konumunu perdeleyerek kendisini “devrimci” olarak
göstermek istemektedir. Ayn› anlay›ﬂ, ÖDP’nin kongrelerinde Mahir
Çayan resimleri asarak da ayn› ﬂeyi
yapmaya çal›ﬂm›ﬂ, 12 Eylül’den itibaren yaﬂad›klar› sürecin Mahir’le
hiç ilgisi kalmad›¤›n› gözlerden saklamak istemiﬂtir.
Bu yaz› dizisinin tarihi bir muhasebe olmad›¤› ve olamayaca¤› aç›kt›r; bunu görmek için Birgün’ün bu
yaz› dizisinde konuﬂturdu¤u kiﬂilere
bak›n. Bir muhasebenin döneklerle
yap›lamayaca¤› bilimin ve akl›n bildi¤i bir ﬂeydir.
Öyle bir K›z›ldere dizisi ki, Mahir Çayan’›n ortaya koydu¤u ideolojik, stratejik çizgiyi savunanlar yok;
K›z›ldere esasta sadece bir geç miﬂ
olarak yaz›l›p konuﬂuluyor. Muhtemelen Can Yücel’in ﬂiirinden esinlenilmiﬂ “ o n lar da ol ma sa l a r ” baﬂl›¤›
nas›l da umutsuzluk kokan kelimelere dönüﬂtürülmüﬂ.
Can Yücel, "0 çocuklar/ o yapraklar/ o ﬂar abi eﬂk›yalar/onlar da
olmasalar/benim gayr› kimim var?"
derken, kuﬂku yok devrimcilere bir
övgü yap›yordu.
Peki Birgün ne yap›yor?
Kuﬂatmalarda direnen, can›n› fütursuzca ortaya koyan devrimcilerin
sadece dünde kald›¤› izlenimi vere-
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ÖDP sisteme yerleﬂmektir;
K›z›ldere ise tam tersidir.
ÖDP devrimi u nutmak v e
unutturmakt›r. K›z›ldere
devrimi y aﬂatmakt›r.
Hal b uyken, Ö DP anlay›ﬂ›n›n
ne ilgisi olabilir K›z›ldere’yle?
rek, umutsuzluk taﬂ›yor. Onlar vard›lar ve K›z›ldereler’i yaratan ve yaratacak olanlar, bugün de varlar.
Birgün’ün çok hoﬂuna giden bir
televizyon dizisi vard›: Ç e m be r i mde Gül Oya. O dizide de devrimciler hep geçmiﬂte kalm›ﬂ tipler olarak
sunuluyordu. Reformizmin küflü,
tozlu, coﬂkusuz, heyecans›z parti binalar›ndan, devrimcilik öyle görünüyor demek ki.
O zaman ç›k›n o statükolar›n batakl›klar›ndan d›ﬂar›. Ç›k›p hayat›n
içine gelin. Ülkemizin sadece son 7
y›l›nda bu ülkede nas›l kahramanl›klar yap›ld›¤›na bak›n, o zaman K›z›ldere’nin asl›nda günümüzde sürdü¤ünü görürsünüz, o zaman K›z›ldere
dizisinin nas›l ve kimlerle yap›lmas›
gerekti¤ini belki anlars›n›z.
*
Mahirler, 12 Mart’ta, K›z›ldere’de emperyalizme, oligarﬂiye ve
ölüme meydan okuyorlar. Her türlü
uzlaﬂmay›, teslimiyeti reddediyorlar.
12 Eylül’de emperyalizmin kuklas› cuntaya ve ölüme meydan oku-

yamayanlar, d›ﬂar›da ve hapishanelerde K›z›ldere’ler yaratmak yerine
uzlaﬂmay› ve teslimiyeti seçenler,
K›z›ldere’yi anarken ne diyecekler?
‹ki ayr› yol, iki ayr› strateji, iki
ayr› anlay›ﬂ var ortada... Birgün
kendisini devrimci göstermek istiyor, ama onu da tam beceremiyor.
Çünkü K›z›ldere’yi bugüne getirmek tehlikeli. Sahip ç›k›yor gibi
görünse de onu “o dönemde” b›rak›yor. Bunu da üstü örtülü yap›yor.
ÖDP devrimi unutmak ve unutturmakt›r. K›z›ldere ise tarihsel anlam›n› devrimi yaﬂatmakta bulmuﬂtur. ÖDP’nin sadece bu aç›dan
bile K›z›ldere’yle uzaktan yak›ndan bir ilgisi yoktur.
ÖDP bugün nesini savunuyor K›z›ldere’nin?
Hiçbir ﬂeyini? Tersine, K›z›ldere’de somutlanan devrimci çizgiyi
mahkum ediyor.
Peki neden?
Bu inkar, “O günkü koﬂullar
farkl›, bugünkü koﬂullar farkl›” denilerek de aç›klanamaz.
Fark ne?.. Emperyalizm mi de¤iﬂti? Faﬂizm mi yok oldu?
De¤iﬂen bir ﬂey yok asl›nda bütün bu aç›lardan. De¤iﬂen bir ﬂey olmad›¤› için Türkiye devrimcilerinin
önündeki hedef, Mahir’in ortaya
koydu¤u gibi hala anti-emperyalist,
anti-oligarﬂik bir mücadeledir.
Fakat, Türkiye’nin koﬂullar›n›n,
sosyo-ekonomik yap›s›n›n temelde
de¤iﬂmemiﬂ
olmas›na
karﬂ›n,
ÖDP’liler -eski Devrimci Yolcularde¤iﬂmiﬂtir.
Devr i mi sa v u nm a kt a n v a z geçmiﬂ l e rd i r ; de¤iﬂimin özü özeti de
budur.
Devrimi savunmaktan vazgeçmek ne demektir; devrimi savunmaktan vazgeçmek, emperyalizme
karﬂ›, faﬂizme, oligarﬂiye karﬂ› savaﬂmaktan vazgeçmektir.
Ve çok aç›kt›r ki, emperyalizme
oligarﬂiye karﬂ› savaﬂmaktan vazgeçmek de K› z›l de r e’den vaz geçm e kt i r. E¤er ki emperyalizme, oligarﬂiye karﬂ› savaﬂmaktan vazgeçmiﬂseniz, Mahirler’le aran›zdaki

t ü m i d e olo jik, poli t i k , p r a t i k b a ¤la r › k o p a r › p atm›ﬂs›n›zd›r; bu noktada da K›z›ldere hakk›nda söyledi¤iniz her söz boﬂunad›r.
Sen emperyalizme karﬂ› ç›kmayacaks›n, sistemden kopmayacaks›n, geceleri rahat uyuyal›m, tembellik yapal›m diye teoriler geliﬂtireceksin, çolu¤unla çocu¤unla iﬂyerinle sistemin içine boylu boyunca
yerleﬂeceksin ve düzeniçili¤in partisini kurup gazetesini ç›karacaks›n,
sonra da diyeceksin ki K›z›ldere!..
EMEP’in Denizler’le ilgisi neyse, ÖDP’nin Mahirler’le ilgisi de o
kadard›r.
EMEP Genel Baﬂkan› ‹stanbul’da yap›lan son Newroz kutlamas›nda meydana “size Denizlerden selam getirdim” diye sesleniyordu. Siz o selam› nas›l getirebilirsiniz ki? Her ﬂeyini reddetti¤iniz,
mahkum etti¤iniz bir devrimci önderin selam›n› nas›l getirebilirsiniz?
EMEP’te THKO’dan, Denizler’den kalan ne vard›r? Denizler’in
ihtilalci çizgiyi inkar etmiﬂ baz› “arkadaﬂlar›n›n” d›ﬂ›nda ne kalm›ﬂ o
günden?..
ÖDP de ayn› durumda?
Mahirler döneminde alt düzeyde
de olsa onunla birlikte mücadele
yürüten birkaç “eski”nin d›ﬂ›nda
Mahirler’den, THKP-C’den kalan
hiçbir ﬂey yoktur ÖDP’de.
Bu yüzden K›z›ldere’yi yaz› dizisi yaparken, kimse ç›k›p dizide
geçmiﬂi anlatma payesini verdikleri
Kürkçü’ye nas›l sa¤ kald›¤›n› sormuyor? Hadi bunu sormuyorsunuz,
onlar›n an›lar›na nas›l ihanet etti¤ini de sormuyorlar?
Tam tersine, o süreç, o olay hakk›nda asla “nesnel” olamayacak bu
kiﬂiyi ve kiﬂeleri, o konuda “otorite” olarak konuﬂturuyorlar.
K›z›ldere’nin b ug ü nk ü a n la m›
da yok dizide. “K›z›ldere’nin günümüze sundu¤u perspektifler” diye
bir altbaﬂl›k var dizinin spotunda.
Ama prati¤i yok. K›z›ldere’nin miras›n› savunanlar, bugün hayat›n çeﬂitli alanlar›nda ne yapmal›lar, nas›l
davranmal›lar, yok.

Bunun gerçek anlamda tart›ﬂmas›na, muhasebesine giremezler.
Çünkü: Mahirler, emperyalizme
karﬂ› halk kurtuluﬂ savaﬂ›n› örgütlerken, 12 Mart Cuntas›’na karﬂ› direniﬂi örgütlerken, ÖDP ne yap›yor? Sand›¤› adres gösteriyor. ‹ﬂte
f a r k b u k a d a r b a r i z d i r asl›nda.
K›z›ldere’ye giden yol, parlamentarizmin mahkum edilmesinden geçerken, ÖDP’nin yolu, bugün her
vesileyle parlamentarizmin yüceltilmesinden geçiyor. F a r k b u k ad a r b a r i z d i r. Farkl›l›k, “Mahir’i
aﬂma” iddias›yla da aç›klanamaz.
Kald› ki, teslimiyetin dayat›ld›¤›
yerde, kuﬂatmalarda Mahirler ve
yoldaﬂlar› gibi ölümü göze almak
yerine bu devrimci çizgiyi ve onun
militan direniﬂçili¤ini ad›m ad›m,
sinsice tasfiye edip inkar edenlerin,
düzeniçileﬂmenin teorisini yapanlar›n, legalizm batakl›¤›na gömülenlerin, Mahir’i, THKP-C’yi aﬂma iddialar› tarih karﬂ›s›nda ciddiye al›nabilir mi?
K›z›ldere’yle hiçbir ilgileri kalmad›¤› tarihi gerçe¤i orta yerde olmas›na ra¤men, K›z›ldere’yi “hat›rlamalar›”n›n son zamanlarda bas›na
da yans›m›ﬂ olan bir “iç nedeni” de
var. Her ne kadar, biri krizlerin
“sand›kla” bir an önce çözümünü isteyen, biri “krizlerin derinleﬂmesinin” mücadeleyi geliﬂtirece¤ini
söyleyen “iki ÖDP” var gibiyse de,
esasta devrimden uzaklaﬂmakta ayn› noktad›r hepsi. ﬁimdi kendi iç iktidar mücadeleleri nedeniyle bir taraf devr i mcili¤i hat › rlam›ﬂ gözükmektedir. Devr i mcili¤e verd i kler i
zar ar › n b üy ü klü¤ün ü hala ve ›srarla görmezden gelmeleri ve bunun
muhasebesini yapmamalar› da, bu
“hat›rlama”n›n çok ciddi bir siyasal,
ideolojik zemine oturmad›¤›n› gösteriyor. ÖDP içinde iktidarlar›n›
sa¤lamlaﬂt›rd›klar›nda, muhtemelen
birden bire hat›rlad›klar›n› ayn› h›zla da unutacaklard›r. O zaman ne
K›z›ldere kalacakt›r ortada, ne Mahir... Kal›rsa da yaln›z adlar› kal›r!

EGE’den b ir ses:
“TOPRA⁄IN SES‹”
Yeni bir ses geldi... Yeni bir
Merhaba Ege’den: TOPRA⁄IN SES‹.
“Ege’den Akdeniz’e Topra¤›n Sesi”
yay›n hayat›na baﬂlarken kendini ﬂöyle
tan›t›yor:
“‘Biz bir dost sofras›nda, bir de harmandal›nda diz k›rar›z.’ Diyerek hep
beraber diz k›rm›ﬂt›k ﬁeyh Bedreddin’in, Dede Sultan’›n sofras›nda. ‹lk
günden bugüne ‘Yarin yana¤›ndan
gayri her yerde her ﬂeyde hep beraber
diyebilmek için…’ mücadele ettik. (...)
Anam›z, bac›m›z›n namusu için, bu
topra¤›n namusu için ‘gavura’ karﬂ›
Kara Fatma, Yörük Ali Efe, Atçal› Kel
Mehmet Efe olduk.
‹nsan anas›z, babas›z, o¤ulsuz yaﬂar
ama vatans›z, topraks›z yaﬂayamaz deyip tüm iﬂgalcilere karﬂ› savaﬂt›k. (...)
Biz isteyince, birlik olunca yedi düveli
dize getirtece¤imizi gördük.
(…)
Biz yurdumuzda açl›ktan, yoksulluktan ölmek de¤il, siyanürle ya da
hastane kap›lar›nda ölmek de¤il, insanca yaﬂamak istiyoruz. Efe, zeybek bir
kere olunur ve ölmeden zeybeklikten
ç›k›lmaz hepimiz biliriz. Ve ﬂunu da
biliriz damarlar›m›zda dedelerimizin,
nenelerimizin kan›, efelerin kan› dolaﬂmaktad›r. ‹ﬂte bu yüzden bize namertlik, korkakl›k yak›ﬂmaz. Efelerin diyar›ndan, Ege’den yeniden sesimizi yükseltmenin zaman›d›r.
‹ﬂgalcilere, sömürenlere, zalimlere
karﬂ› tek ses olma zaman›d›r.
ﬁimdi TOPRA⁄IN SES‹ olma zaman›d›r.”
Topra¤›n Sesi’ne baﬂar›lar diyoruz!
Say›: 1 / 6 Nisan 2008
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Medya O’na, 33 ‹lden
Daha Çok Kazand›r›yor
2007 y›l›n›n en yüksek vergi ödeyenleri aç›kland›. Bu ayn› zamanda,
2007 y›l›n›n en fazla kasalar›n› dolduranlar›n›n da ifadesidir.
Listenin baﬂ›nda bir medya tekelcisi Ayd›n Do¤an vard›. Do¤an’›n son
5 y›lda, 33 ilin 2007’de ödedi¤i vergilerden daha fazla vergi ödedi¤i aç›kland›.
33 il demek milyonlarca insan ve
Do¤an Holding, tek baﬂ›na milyonlarca insan›n toplam›ndan daha fazla
gelire sahip demektir.
Bu tablo insana neler anlatmaz ki?
Düzenin nas›l bir adaletsizlik düzeni
oldu¤unu anlat›r. Gazete tekelinin nas›l
bir rant arac› olarak kullan›ld›¤›n› anlat›r. Do¤an Holding’e ait gazetelerin
manﬂetlerinin ne iﬂe yarad›¤›n›, iktidarlar› desteklemesinin de, eleﬂtirmesinin
de amac›n›n ne oldu¤unu anlat›r.
Do¤an Holding’in bas›n arac›l›¤›yla iktidardan, sömürüden pay kapma kavgas›n› nas›l yürüttü¤ü çok daha aç›k hale gelmiﬂtir.
Do¤an Holding, ﬂirketlere banka-

lara sahiptir, fakat o, “medya patronu” olarak tan›n›r. Zenginli¤inin
önemli kayna¤›, soygun silah› olarak
kulland›¤› medyas›d›r. Do¤an Holding’in medyas›, hiçbir soyguncunun
tabancas›n›n etkili olamayaca¤› kadar
etkili bir silaht›r.
Ayd›n Do¤an'›n medya ile ilgili, 8
günlük gazete, 6 televizyon, 3 radyo,
kitap ve dergi yay›nc›l›¤›, da¤›t›m ve
bask›, film ve müzik prodüksiyon ﬂirketlerinden oluﬂan 22 ﬂirketi bulunmaktad›r. Bu, Ayd›n Do¤an’›n yükseliﬂinin de tablosudur. Bu yükseliﬂ,
baﬂl› baﬂ›na, sömürü, soygun çark›n›n, medyan›n niteli¤inin, medya-iktidar iliﬂkilerinin resmidir.
Bas›n ilkeleri üzerine ahkam kesen Do¤an Holding’in kalemﬂörleri,
bu paralar›n nas›l kazan›ld›¤›n› anlatsalar da, Do¤an Holding bas›n›n›n
okurlar› da, sansasyon yaratan manﬂetlerin nas›l ve hangi amaçlar için
seçildi¤ini görseler. Zira Do¤an Holding’in gerçekleri yazma üzerine kurulu, fakat tek maddesine uymad›kla-

r› 20 maddelik bas›n ilkeleri vard›r.
AKP ile iktidar çat›ﬂmas› yürüten
kesimlerin içinde de, Do¤an Holding
baﬂlardad›r. ‹ﬂte, oligarﬂi içi iktidar
çat›ﬂmas› dedi¤imiz de, bir yan›yla
budur. Do¤an Holding’in ç›karlar›
m›, islami sermayenin ç›karlar› m› ön
planda olacak?
Do¤an Holding ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyalizm mücadelesinin
en büyük düﬂmanlar›ndand›r. Buna
karﬂ›l›k emperyalizmle sürdürülen
ba¤›ml›l›k ve sömürgecilik iliﬂkilerinin savunucusudur. Onun bas›n›, devrimcilerin infazlar›n› alk›ﬂlayan, hapishanelerde 122 ölüme kararl› bir ﬂekilde sansür uygulayan, Genelkurmay elbisesini kuﬂan›p “s›n›r ötesi
operasyonlara” ç›kand›r. Emekçilerin
grevlerinin, direniﬂlerinin karﬂ›s›nda,
özelleﬂtirmelerden yanad›r. Gecekondular›n y›k›lmas›ndan yanad›r, bask›
ve terörün en koyu destekçisidir.
Neye taraftar, neye karﬂ› olduklar›n› bas›n ilkeleri de¤il, holding ç›karlar› belirlemektedir.

Neden, Çukurlar Hep Yoksul Çocuklar›n Canlar›n› Al›r?
5 yaﬂ›ndaki Mazlum Özden,
31 Mart’ta,
Muﬂ’un K›z›la¤aç Beldesi’ndeki
K›z›la¤aç ‹lkö¤retim
Okulu’nun
bahçesinde kapa¤› aç›k foseptik çukuruna düﬂüp öldü.
Bu kadar basit ve önemsizdir, onlar›n ölümü. Çünkü, onlar yoksuldur.
Önlem al›nmayan göletler onlar›n
canlar›n› almak içindir, üstü aç›k b›rak›lan kanalizasyonlar, foseptik çukurlar› da onlar›n can›n› al›r. Araﬂt›r›n,
bir tek zenginin çocu¤u böyle ölmez.
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Çünkü, yoksullar›n canlar›n› korumak için bir rögar kapa¤› yapmak
da gereksiz görülür, önemsenmez.
Zenginlerin çocuklar›n›n okullar›nda
foseptik çukurlar› aç›kta olmaz, kapaklar› aç›k unutulmaz. Onlar›n
oyun alanlar› özenle yap›l›r, canlar›n›n de¤eri ölçüsünde her ayr›nt› düﬂünülür.
Yoksullar›n çocuklar› için ne bu
kadar para ödemeye de¤er, ne o kadar özenmek gereklidir. Yoksullar öldü¤ünde, sorumlular›n yakas›na
kimse yap›ﬂmaz. Hesap soran olmaz.
Birbirleriyle iktidar çat›ﬂmas›nda
adaletine verip veriﬂtirdikleri yarg›n›n, yoksullardan yana çal›ﬂmayan
terazisi sorgulanmaz.
Mazlum’un babas› isyan ediyor,

ö¤rencilerin velileri daha önce okul
yönetimini sözkonusu çukurun kapat›lmas› için defalarca uyard›klar›n›
söylüyorlar. Fakat dinleyen kim?
Sistem, zenginlere göre düzenlenmiﬂtir. Zenginlerin yaﬂam›na
önem veren, fakat yoksullar›n yaﬂamlar›n› önemsemeyen müdürler,
bürokratlar bu sistemin ürünü olarak
yetiﬂirler. Bu nedenle, kimi zaman
yoksul çocuklar›n canlar›n› alan çukurlar›n kapat›lmas›, üç kuruﬂluk bir
maliyet bile de¤ildir. Yoksul aﬂa¤›lan›r, hor görülür, yoksullar›n en ufak
bir haklar›n›n oldu¤una inan›lmaz.
Ve ölür çocuklar›m›z... Yoksullar
kendilerinin de insan olduklar›n›, bu
düzenin sahiplerine, anlayacaklar›
dilden anlat›ncaya kadar!

Baﬂbakan M›? Patronlar›n ‹ﬂ Takipçisi Mi?
Çok
kez tekrarlad›k;
“AKP
iktid ar ›
t e k e l le r i n i k t id a r ›d›r”.
Çok kez yazd›k bunlar›, çünkü
bunu do¤rulayan çok s›k örnekler
yaﬂanmaktad›r. ‹ﬂte, bir örnek daha,
ülkemizdeki yasalar› patronlar›n ç›karlar› için düzenlemekle yetinmediler, baﬂka ülkelerin iﬂçilerin lehine
olan yasalar›n›n da patronlar›n ç›karlar› için düzenlenmesini istiyorlar.
Tayyip Erdo¤an, Türkiye ﬁiﬂecam grubunun, Bulgaristan’›n Targovishte kentindeki yat›r›m›n›n aç›l›ﬂ töreninde, Bulgar hükümetine
“grevlerle bu ﬂir ketimizi ürkütmeyin” uyar›s› ve ricas›nda bulundu.
Bulgaristan hükümetinden grev yasas›n›n de¤iﬂtirilmesini istedi.

G ö r ü l d ü ¤ü gi b i , b a ﬂ b a k a n › n
E m e k d ü ﬂ m a nl› ¤› ve ser m a ye aﬂk›, s › n › r t a n › m › y o r !
Erdo¤an Sofya’da yapt›¤› görüﬂmelerde de “ G revi düzen le yen yasa la r › n›zd a k i b i r m a dde ﬁi ﬂe cem’›
te d i rgin edi y o r, bu te d i rginli ¤i ort a d a n k a l d › r a c a k a d › m l a r › a t s a n›z
iyi olur” diyor.
AKP iktidar›n› ve ﬁiﬂecam patronunun rahats›zl›k duydu¤u madde, iﬂçiye; “ t o plu sözleﬂ me imzal a nm›ﬂ ol s a d a h i , b i r iﬂyer i n de çal› ﬂ a n la r › n y ü zde 51’inin is te¤iyle,
ye n i h a k l a r için greve ç› k a bil m e ”
hakk› tan›yor.
ﬁiﬂecam’›n aç›ld›¤› dönemde, iﬂçiler bu haklar›n› kullanarak greve
gitmiﬂler.
Ayn›, Tayyip ekranlar›n karﬂ›s›na geçti¤inde, kendisinin halk›n
içinde, halktan yana oldu¤undan
söz ediyor. Bulgaristan’da bile, patronlar›n ç›karlar›n›n peﬂinden ko-

Kredi Kart› Borçlular› ‹ntihar Ediyor

S o n
günlerde
peﬂpeﬂe
kredi kart›
borcu nedeniyle intiharlar yaﬂan›yor. AKP
iktidar› döneminde kredi kart› kullan›m› ve limitleri kat be kat artm›ﬂt›,
iﬂte sonuçlar; AKP “ekonomi politikas›yla!” övünebilir.
Bu tablo, AKP iktidar›n›n insanlar›m›z›, aç, yoksul b›rakt›¤›n›n resmidir. Arka arkaya ç›kar›lan yasalarla insanlar›m›z›n açl›k s›n›r›n›n
alt›ndaki maaﬂlarla yaﬂamaya zorlanmalar›n›n, iﬂsizli¤in sonuçlar›d›r
yaﬂananlar.
Bu yaﬂananlara ra¤men, AKP
halk›n ekonomik durumun düzelttikleri yalan›n› söylemeye devam
ediyor.
Halk› sadakayla ve borçlanarak
yaﬂamaya zorluyorlar. Bir yandan
tüketimi körüklüyor, bir yandan

Katilleri Kim?
2006'da bir ara ayda ortalama 30
kiﬂi kredi kart› borcu yüzünden intihar etmiﬂti. Bu y›lki tablo, 2006 y›l›ndan daha iyi de¤ildir;
20 Mart’ta 40 yaﬂ›nda bir kad›n,
Ba¤c›lar'da evin balkonundan atlay›p intihar etti.
19 Mart’ta Kahramanmaraﬂ'ta
bir esnaf, dükkan›nda tabancas›yla
intihar etti.
Daha önce Mu¤la'da bir ö¤retim
görevlisi, 800 liral›k kredi kart› borcunu ödeyemedi¤i için okulun merdiven boﬂlu¤unda kendini ast›.
2008’in ilk iki ay›nda kredi kart
borcunu ödemeyen say›s› 100 bini
aﬂt›. 2007 y›l›n›n ilk iki ay›ndaki rakamlara göre art›ﬂ oran›, yüzde 84.
Bireysel kredi borçlular› iki ayda

3 kat artt›.

ﬂan, iﬂçilerin haklar›n›n gaspedilmesi için ricalarda bulunan, kendi
iktidar›nda patronlar›n isteklerini
ikiletir mi? ‹kiletmez ve ikiletmiyor
zaten. Fakat, halka yalan söylüyor,
emekçilere düﬂman yüzünün görülmesini istemiyor.
Tayyip Erdo¤an ve AKP’liler
patronlar› ve zenginleri severler.
Bunu aç›k aç›k söylemeseler de gerçek budur. Böyle oldu¤u için,
ABD’si, AB’si tüm emperyalist ülkelerin, tekellerin deste¤ini al›yorlar. ‹ﬂçilerin emekçilerin ise onlar›n
gözünde bir de¤eri yoktur.
Bak›n, nerede hak talebiyle halk
sokaklara ç›km›ﬂsa, AKP iktidar›
halk›n üzerine panzerler sürdürüyor, kurﬂunlar ya¤d›r›yor, sokaklar›
iﬂkencehaneye çeviriyor.
Ç›kard›klar› yasalar, iﬂçilerin
emekçilerin ellerindeki üç kuruﬂu
da al›p, patronlar›n kasalar›na ak›tma yasalar›d›r.

kredi kartlar›yla borçland›r›yor.
Sonra, borçlar›n karﬂ›l›¤› olarak insanlar›n ellerinde ne var ne yok al›yorlar. Sonuç, borçlar›n› ödemenin
yolunu bulamayan insanlar, yakalar›na yap›ﬂan bankalardan, sistemden kurtuluﬂun yolunu, canlar›ndan
vazgeçmekte buluyorlar.
Bu insanlar›m›z›n yaﬂamlar›, sistemin patronlara kazand›rmay› sürdürmesi için ellerinden al›nmaktad›r.
AKP iktidar› kendisini, insanlar›n
ödeyebilecekleri kadar kredi almalar›n› söyleyerek kurtaramaz. Kendilerinin kurdu¤u sistem, insanlara kredi
almak d›ﬂ›nda bir yol b›rakmamaktad›r. Ayr›ca tüketim kültürünün bilinçli olarak körüklenmesi de, kredi
borçlanmalar›n›n nedenlerindendir.
Bunu yapan da iktidard›r.
Bu ölümlerin ad› intihar de¤ildir.
Bunlar, AKP iktidar›n›n, patronlar›n
kasten, tasarlayarak adam öldürmesidir.
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ERZ‹NCAN Gençlik
Derneklilere Sald›r›
Gençlik Federasyonu’nun yay›nlad›¤› bildirileri
da¤›tan Erzincan Gençlik Derne¤i ö¤rencileri 29 Mart
günü polisin sald›r›s›na maruz kalarak gözalt›na
al›nd›lar.
Ö¤renciler yasal bir bildirinin da¤›t›lmas›na dahi
tahammülsüz olan polisin, kendilerine gözalt›nda
iﬂkence yaparak y›ld›rmaya çal›ﬂt›¤›n› söylediler. Ayn›
gün serbest b›rak›lan ö¤renciler “‹nsanl›k Onuru ‹ﬂkenceyi Yenecek, Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz” sloganlar›yla
emniyet müdürlü¤ünden ayr›larak haklar›n› kullanmaya
devam edeceklerini ifade ettiler. Sald›r›y› protesto eden
Erzincan Gençlik Derne¤i ö¤rencileri gençli¤e sald›ranlar›n Amerika’n›n iﬂbirlikçileri oldu¤unu söyleyerek
gözalt›na tepki gösterdiler.

‹ﬂbirlikçi AKP
ED‹RNE’den Defol
Trakya Üniversitesi ö¤rencileri Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an’›n Edirne’ye gelmesini yapt›klar› eylemle protesto ettiler. 29 Mart günü Edirne PTT önünde “‹ﬂbirlikçi AKP Halka Hesap Verecek” pankart› açan ö¤renciler AKP’yi protesto ettiler. Edirne Gençlik Derne¤i Baﬂkan› Metin Do¤an taraf›ndan okunan aç›kla mada “Biz AKP’yi ve Recep Tayyip
Erdo¤an’› ilimizde istemiyoruz” denilerek AKP’nin iﬂbirlikçili¤i anlat›ld›. Edirne Gençlik Derne¤i, Ekim Gençli¤i,
Emek Gençli¤i, SGD, DGH ve T›p Ö¤renci Kolu üyelerinin
gerçekleﬂtirdi¤i eyleme 50 kiﬂi kat›l›rken ö¤rencilerin aileleri ve çevredeki halk da destek verdi.
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Tutuklanan DTCF’liler
Serbest B›rak›ls›n!
Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Co¤rafya Fakültesi’nde, faﬂistlerin devrimci-demokrat ö¤rencilere yönelik
sald›r›s›n›n ard›ndan olaylar ç›km›ﬂ birçok ö¤renci polis
ve faﬂistlerin sald›r›s› sonucu yaralanm›ﬂ, devrimci-demokrat üç ö¤renci gözalt›na al›nm›ﬂt›. Gözalt›na al›nan
üç ö¤renci 26 Mart’ta ç›kar›ld›klar› mahkemece ‘polise
mukavemet ettikleri gerekçesiyle’ tutukland›lar.
Arkadaﬂlar›n›n tutuklanmas›n› protesto eden devrimci-demokrat ö¤renciler 27 Mart günü Yüksel Caddesi’nde biraraya geldiler. Ö¤renciler, “Faﬂizme Geçit Vermeyece¤iz, Tutuklanan Ö¤renciler Serbest B›rak›ls›n”
pankart› aç›p “Dil Tarih Faﬂizme Mezar Olacak, Tutuklananlar Serbest B›rak›ls›n” sloganlar› atarak sald›r›lar›
protesto ettiler. Ö¤renciler ad›na Ya¤›z Özel bir aç›klama
yaparak üniversite ö¤rencileri üzerindeki idare ve polis
bask›s›na dikkat çekti. Sat›rlarla, b›çaklarla devrimci ö¤rencilere sald›ran faﬂistlere göz yumanlar devrimcelere
sald›r›lar›n› artt›rarak gençli¤i teslim almaya çal›ﬂ›yor.
Ancak gençlik eylemleriyle meydanlarda y›lmayacaklar›n› ilan ediyor.

Seçim Öncesi
‘SÜRGÜN’ Tehdidi

ULUDA⁄ Üniversitesi’nde
Ö¤renci Av›

‹stanbul Tabib Odas›’n›n seçim süreci yaklaﬂt›kça
AKP’de ‹TO’yu kendi denetimine geçirmek, burada kadrolaﬂma sa¤lamak için TTB üyeleri üzerinde bask›lar›n›
art›r›yor. ‹TO Genel Sekreteri Hüseyin Demirdizen hakk›nda 24 Mart’ta ç›kar›lan 'sürgün' karar› da bu sald›r›lar›n bir parças›.
‹TO üyeleri sürgün karar›n› 28 Mart’ta odalar›nda
yapt›klar› aç›klamayla protesto ettiler. Bas›n toplant›s›
öncesi "yanl›ﬂl›kla, bilinmeden böyle bir karar ç›kar›ld›¤›" öne sürülerek karar›n geri çekildi¤ini ö¤renen hekimler, sürgün karar›n›n hekimlere gözda¤› verme amaçl› oldu¤unu vurgulad›lar. Dr. Ali Çerkezo¤lu yapt›¤› konuﬂmada AKP’nin muhalefetsiz bir demokrasi istedi¤ini
söyleydi. Aç›klamaya kat›lan yaklaﬂ›k 200 kiﬂi sürgün
tehditlerinin amac›na ulaﬂmayaca¤›n› vurgulad›lar.

Uluda¤ Üniversitesi’nde 10 Mart’ta yap›lan faﬂist
sald›r›lardan sonra gözalt›na al›n›p serbest b›rak›lan 60
ö¤renciden 10’u, 27-28 Mart günü yurtlardan ve kentin
çeﬂitli yerlerinden ‘örgüt üyeli¤i ve devlet mal›na zarar
vermek’ten tekrar gözalt›na al›nd›lar. Mahkemeye ç›kar›lan ö¤rencilerden Mücahit Kop ve Mehmet Berki Kanalp isimli devrimci-demokrat ö¤renciler tutuklan›rken
di¤erleri tutuksuz yarg›lanmak üzere serbest b›rak›ld›.
Uluda¤ Üniversitesi’ndeki mücadeleyi bo¤maya yönelik bask› ve sald›r›lar›n bir parças› olan tutuklamalarla bir yandan devrimci-demokrat ö¤rencilere gözda¤›
verilirken bir yandan da faﬂist sald›r›lara aç›ktan destek
vermekten çekinmeyen rektörlük ve jandarma, 11 devrimci-demokrat ö¤renci hakk›nda arama karar›yla üniversite içinde insan av›na baﬂlad›lar.
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Gençli¤in
Kaleminden
Liselerimizde yozlaﬂmaya,
kavgalara dair haberler ço¤ald› ve s›radanlaﬂt›. Özellikle madde ba¤›ml›l›¤› ortaokul
s›ralar›na kadar girmiﬂ durumdad›r. Öyle ki k›sa bir süre
sonra madde ba¤›ml›l›¤› da normal karﬂ›lan›rsa kimse ﬂaﬂ›rmamal›d›r. Çünkü madde ba¤›ml›l›¤› öyle boyutlara ulaﬂm›ﬂt›r ki;
yap›lan istatistikler ya da aç›klamalar›n hiçbiri tam olarak rakamlar›
göstermemektedir.
Madde ba¤›ml›l›¤› çok yayg›n
durumda oldu¤u için, örne¤in;
her geçen gün uyuﬂturucu ve
esrar gibi maddeleri kullananlar›n say›s› de¤iﬂiyor. Gençlik içerisindeki özenti, kendini kan›tlama aray›ﬂ›n›n da etkisiyle sonunun ne olaca¤›n› bilmedi¤i halde, bu batakl›¤›n içerisinde kendini bulabiliyor. Okullar›m›zda o
kadar ilginç örneklerle karﬂ›laﬂ›yoruz ki; birçok zaman otobüse
verecek paras› dahi olmayan
yoksul gençlerimizin ceplerinden esrar, uyuﬂturucu gibi maddeler ç›kabiliyor. Yani bu maddeleri bulmak art›k gerçekten de
ÇOCUK OYUNCA⁄I haline gelmiﬂtir. Bu durumu ortaya ç›karan nedir acaba? Bu yaﬂad›klar›m›z›n kendili¤inden geliﬂti¤ini
iddia edebilecek kimse yoktur
san›r›z.
Bu ülkede nas›l ki yoz, bencil,
Amerikan kültürü planl›-programl› bir ﬂekilde medya arac›l›¤›yla pazarlan›yorsa, uyuﬂturucu madde ba¤›ml›l›¤› da ayn› ﬂekilde, özellikle gençlik aras›nda
yayg›nlaﬂt›r›l›yor. Çünkü daha
önce de defalarca bahsetti¤imiz gibi gençlik bu ülkenin en dinamik, ayd›n, haks›zl›k, adaletsizlikler karﬂ›s›nda en h›zl› ﬂekilde örgütlenen kesimidir. Yani bu düzenin can düﬂmanlar›ndan
biridir. Onun içindir ki her
zaman hedef halindedir, bu
noktada önce gençli¤in
kültürünü yok etmek, tek

L‹SELERDE MADDE BA⁄IMLILI⁄I
VE YOZLAﬁMA VER‹LEN E⁄‹T‹M‹N
SONUCUDUR
- Gençlik Federasyonu tip, yoz kiﬂilikleri yaratmaya çal›ﬂ›yor. Daha önce iﬂkenceyi,
katletmeyi denediler ama teslim
alamad›lar. Tam tersine bask›
uygulad›kça gençlik karﬂ›lar›na
daha fazla cüretle ç›kt›. ﬁimdi de
bu potansiyeli yok etmek için
akl›m›za gelebilecek tüm pislikleri yayma çabas›ndalar. Onlar
da çok iyi biliyorlar ki kültürü
yok edilmiﬂ bir halk› teslim almaktan daha kolay bir ﬂey yoktur. Onun içindir Mc Donalds,
Burger King’ler… Ülkemizin birçok yerinde en merkezi, kalabal›k yerlerine gözümüze sokarcas›na dikilmiﬂtir.
ﬁimdi de bu söylediklerimizle
çeliﬂen, medyaya yans›yan bir
habere bakal›m. 31.03.2008 tarihli bu haber, “Liselere Bakkaldan Uyuﬂturucu Servisi” olarak
geçiyordu. “‹stanbul Kad›köy’de
bir bakkal dükkan›nda sat›ﬂa
haz›rlad›klar› uyuﬂturucuyu lise
ö¤rencilerine pazarlayan iki kiﬂi
polisin bask›n›yla yakaland›.”
Olay›n geçti¤i yer Moda Yaver
Bey Sok. Birçok insan›n u¤rad›¤› özellikle de liseli gençli¤in u¤rak yerlerinden biri. ‹lk okudu¤umuzda “Polisin büyük baﬂar›s›” olarak görünüyor de¤il mi?
ﬁöyle bir düﬂündü¤ümüzde bunun bir reklam oldu¤unu çok rahat anlayaca¤›z. Art›k çocuklar›n dahi çok kolay bir ﬂekilde
buldu¤u uyuﬂturucu maddeler
nas›l oluyor da ortal›kta sürü ha-

linde gezen polis taraf›ndan bulunam›yor, uyuﬂturucuya ulaﬂ›lam›yor? Ya da okullar›m›z›n
önünde gençlerimizi zehirleyenleri göremeyen polis acaba kör
mü? Elbette ki de¤il. Polis
teﬂkilat› ﬂu veya bu biçimde bu
iﬂin içerisinde olan kurumdur.
Çeteleri kollayan, tüm pisliklerin
yay›lmas› noktas›nda çal›ﬂan
kurumdur. Çünkü onlar, bizi yöneten bir avuç Amerikan uﬂa¤›n›n en sad›k hizmetkar›d›r. Üç
kuruﬂ para için insanlara iﬂkence yapan onlard›r. Uyuﬂturucu
sat›c›lar›n›, çeteleri görmeyen
polis s›ra okulun önlerinde yozlaﬂmaya, uyuﬂturucuya karﬂ›
mücadele eden devrimcilere gelince aslan kesiliyor, her türlü
bask›y› uyguluyor. Yani Amerikan›n kültürüne karﬂ› mücadele
edenlerin önündeki en büyük
engeldir onlar. Yozlaﬂt›rmaya,
uyuﬂturucuya ve tüm ahlaks›zl›klara karﬂ› mücadele etmeyelim diye canla baﬂla çal›ﬂan,
komplo kuran sat›l›k kiﬂiliklerdir. Bugün baz› anlaﬂmazl›klardan kaynakl› uyuﬂturucu sat›c›lar›na darbe vurduk demeleri
göz boyama, iki yüzlülükten
baﬂka bir ﬂey de¤ildir. Çünkü
uyuﬂturucu sat›ﬂ›n›n yayg›nlaﬂmas›n› sa¤layan polistir ve bu
sistemin bütün kurumlar›d›r.
Liseli gençlerimiz! ﬁöyle bir
çevremize bakt›¤›m›zda mutlaka
hepimizin çevresinde tan›d›¤›m›z birkaç arkadaﬂ›m›z
uyuﬂturucu veya esrar kullan›r durumdad›r. ‹ﬂte madde ba¤›ml›l›¤› bu kadar
yayg›n ve göz önündedir.
Yaﬂad›¤›m›z bütün yozluklar, adaletsizlikler ve madde ba¤›ml›l›¤› düzenin e¤itiminin sonuçlar›d›r. Ve tek
çözümü de gençlerimizin
devrimcileﬂmesindedir…
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çektiler.
Av. Hakan Karada¤ taraf›ndan yap›lan aç›klamada, “Siyasi iktidar›n yapmas› gereken iﬂ-

ÇHD’DEN BAﬁIBÜYÜK
HALKINA Z‹YARET
Y›k›ma
karﬂ› 32 gündür direniﬂte
olan Baﬂ›büyük halk›na
ÇHD Çevre ve Kentleﬂme Komisyonu üyelerinden destek
geldi. 29 Mart’ta Baﬂ›büyük
halk›n› ziyaret eden avukatlar
'Kentsel Dönüﬂüm Projesi' çerçevesinde Maltepe Baﬂ›büyük
Mahallesi'nde yap›lmas› planlanan TOK‹ evlerinde halk ç›kar›n›n gözetilmedi¤ine dikkat

lem mahalle halk›na yaﬂatt›¤›
zulme son vermek, bar›nma
haklar›n› güvence alt›na alacak
idari iﬂlemleri derhal gerçekleﬂtirmek ve mahallede yap›lmas› düﬂünülen planlar›n tüm
mahalle halk›n›n kat›l›m› ve
uzlaﬂ›s› sa¤land›ktan sonra
onaylamas›d›r" denildi. Polisin mahallede yaﬂanan olaylarda aﬂ›r› güç kulland›¤›na de¤inen Av. Karada¤ yetkililer hakk›nda suç duyurusunda bulunacaklar›n› belirtti.

“Biz de
Örgüt
Üyesiyiz,
Bizi de
Tutuklay›n!”
Sincan Hapishanesi’nde tutuklu bulunan SES MYK üyesi Meryem Özsö¤üt’ün serbest b›rak›lmas› talebiyle 2 Nisan günü Yüksel Caddesi’nde SES üyeleri taraf›ndan eylem yap›ld›. Eylemde SES üyeleri ad›na konuﬂan ‹brahim Kara Meryem Özsö¤üt’ün Mahir Çayan’›n kitab›n› ve buna benzer 4 kitab› evinde bulundurdu¤u gerekçesi ile
örgüt üyeli¤i ile yarg›land›¤›n› söyleyerek Mahir Çayan’›n Bütün Yaz›lar kitab›n› sat›n ald›lar.
“Meryem Özsö¤üt Serbest B›rak›ls›n, Gözalt›lar Tutuklamalar Bizi Y›ld›ramaz” sloganlar›n› atan, ellerinde Mahir Çayan’›n kitaplar›n› taﬂ›yan SES üyeleri ad›na yap›lan aç›klamada
; Meryem Özsö¤üt’ün evinde bulunan dergi ve kitaplar›n çok
ve farkl› olmas› nedeniyle “örgütsel doküman” olarak de¤erlendirildi¤ini ve bu yüzden örgüt üyeli¤i ile yarg›land›¤› belirtilerek bunun hukuksuzlu¤u dile getirildi.
“Özsö¤üt’ün özgürlü¤üne kavuﬂturulmas› ve ülkemizin demokratikleﬂtirilmesi için sa¤l›k ve sosyal hizmet emekçileri
olarak mücadele edece¤imizi kamuoyuna duyururuz” denilen
eyleme KESK, E¤itim-Sen ve BES’de destek verdi.
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Başıbüyük Halkına
Destek Veren
HÖC'lülere Saldırı!
HÖC'lüler 1 Nisan günü Baﬂ›büyük
halk› ile dayan›ﬂma amaçl› y›k›mlara karﬂ›
kurulan çad›rlar› ziyaret etti. HÖC'lülerin
ziyaretine tahammül edemeyen polis halk›n kurdu¤u çad›rlara sald›rd›. Halk›n
HÖC'lüleri sahiplenmesi karﬂ›s›nda daha
da azg›nlaﬂan polis 50-60 yaﬂ›ndaki kad›nlara dahi küfür ve hakaret ederek tekme
tokat yerlerde sürükledi, mahalle halk›n›n
evlerine ve yoldan geçen insanlara biber
gaz› s›kt›.
Bu sald›r› sonucunda yaralanan HÖC
üyesi Yusuf Ayd›nda¤ dövülerek gözalt›na
al›nd›. Gözalt› boyunca iﬂkence gören Ayd›nda¤, 2 Nisan günü savc›l›ktan serbest
b›rak›ld›. 2 Nisan günü tekrar çad›rlar› ziyarete giden HÖC’lüler halk›n ilgisi ve sahiplenmesi ile karﬂ›laﬂt›lar.

‹çi Boﬂ Vaatler
Duymak ‹stemiyoruz!
Davutpaﬂa’da havai fiﬂek atölyesinde ç›kan patlamada yaﬂam›n› yitiren iﬂçilerin aileleri sürdürdükleri mücadeleye kamuoyundan
destek beklediklerini aç›klad›lar.
Patlamada yaﬂam›n› yitiren Yaﬂar Kara’n›n kardeﬂi Halil Kara’n›n okudu¤u bas›n
aç›klamas›nda “Bu kadar ac› bir olay› yaﬂam›ﬂ kiﬂilerin en son duymak isteyece¤i ﬂey
içi boﬂ vaatlerdir” denildi. Kara taleplerini
“Harç paras› nedeniyle hukuki süreci takip
hakk›m›z engellenmesin, açaca¤›m›z davalarda, adli yard›m talebimiz kabul edilsin.
Yaral›lar›n tedavileri sürsün, ailelere psikolojik destek verilsin. TOK‹ ve ‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi ma¤dur ailelere konut versin. Ma¤dur ailelere, hukuki iﬂlemler için gerekli evraklar› toplamak üzere gitikleri kamu
kurumlar›nda kolayl›k sa¤lans›n. Sigortal›sigortas›z ailelere maaﬂ sözü veren Çal›ﬂma
ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›, bu sözünü yerine getirsin" sözleriyle ifade etti.
Bir Umut Derne¤i ad›na konuﬂan Av. Nermin Kaplan da "Bu, toplumsal bir hak aray›ﬂ› mücadelesi" sözleriyle ailelere destek olacaklar›n› aç›klad›.

TAYAD’LI A‹LELER:

“AKP Yalan Söylüyor!”
AKP iktidar› hapishanelerde tecrit uyguluyor, d›ﬂar›da yalan söylüyor, tecriti inkar ediyor. Tutuklular,
heyetler, avukatlar, hapishanelerle ilgili birinci dereceden bilgi sahibi
olan herkes, hapishanelerde tecritin
sürdürüldü¤ünü, Adalet Bakanl›¤›’n›n kendi genelgesinin, tutuklulara haftada 10 saat biraraya gelerek
sohbet etme hakk› tan›yan maddesinin uygulanmad›¤›n› söylüyor, fakat
bakanl›k yetkilileri milletvekillerine
bile yalan söylüyor.
TAYAD’l› Aileler, Adalet Bakanl›¤› yetkililerinin, geçti¤imiz ay milletvekillerine hapishanelerle ilgili
verdikleri brifingde “ F T ip le r i n de
tec r i t y o k , 1 0 s a a t lik soh b e t g e nel ge si uy gu l a n › y o r ” yalan›na tepki
gösterdiler.
29 Mart’ta Taksim Tramvay Dura¤›’nda eylem yapan TAYAD’l›lar
“ A K P ‹ k t i d a r › H a pis h a n e l e r K on u s u nd a Ya lan Söylü y o r F T ipi

H a pis h a n e l e r de 10 Sa a t lik Soh b e t
H a k k› Uy g u l a n m › y o r ” pankart›
açarak Adalet Bakanl›¤›’n›n yalanlar›n› aç›klad›lar.
Gülsen Karg›n taraf›ndan okunan
aç›klamada 45/1 say›l› genelgenin
‘sohbet hakk›’ ile ilgili olan maddesi
hariç tümünün uyguland›¤›n›, sohbet
hakk›n›n k›smi de olsa tecriti kald›ran bir madde oldu¤u için uygulanmad›¤›na dikkat çektiler.
Aradan 1.5 y›l geçmesine ra¤men
genelgenin uygulanmad›¤› gibi Adalet Bakanl›¤›’n›n yalan söyledi¤ini
vurgulayan TAYAD’l›lar, gerçeklerin her koﬂulda ortaya ç›kaca¤›na de¤inerek “ y a lan söy lem e kle hiç b i r
ﬂe yi giz le ye mez si niz. A d a let Bak a nl› ¤› sor unun çö zümü için sohb e t h a kk› n›n uy gu l a n m as› n› sa¤lam a l› d › r ” dediler.
Eylem Adalet Bakanl›¤›’n›n yalanlar›n› ortaya seren dosyan›n bas›na da¤›t›lmas›yla sona erdi.

Bakanl›k yetkililerinin “ F T ipi
Yü ksek Güvenlikli Kap al› C eza Ve
‹ n faz K u r u mlar › nd a Ya p›lan E ¤itim Ve ‹ yileﬂt i rme F a aliyetler i” raporundaki yalanlar›ndan baz›lar›:
“ … F tipi ceza infaz kur u mlar › nda gerçekleﬂtirilen soh bet hak k› dahil her türlü etkinli¤in takibi…”
“…yu kar›da say›l a n lar d›ﬂ›n da
10 kiﬂilik grupl a r h alin de haftada
10 saate kadar soh bet etmelerine
imkan tan › nm›ﬂ t›r.”
“ H alen ceza infaz kurumlar›m›zda bulunan tüm terör örgütlerine
mensup hükümlü ve tutuklular sohbet ve di¤er etkinliklerden ayr›m gözetmeksizin faydalanmaktad›rlar.”
“ Ancak, baz› hükümlü ve tutuklular... ortak etkinliklere kat›lmay›
‘bilinçli’ olarak reddetmekte, kamuoyun a ‘tecrit’ edildikleri kan›s›n›
vermek istemektedirler.”

Belediyesi, polisle
iﬂbirli¤i
yaparak
verdi¤i izni yok sayd›. 6 Nisan’a kadar aç›lmas› düﬂünülen sergi ilk gününde engele u¤rayarak saat 16.30’da toplanmak
zorunda kald›.

TAYAD Sergisi Belediye-Polis
‹ﬂbirli¤iyle Engellendi
TAYAD’l› Aileler, hapishanelerde
tecrit alt›ndaki tutsaklar›n ürettikleri
el ürünleri, resimler ve çizimlerden
oluﬂan “tutsak ürünleri” sergisini ‹stanbul’un Harbiye Demokrasi Park›’nda 30 Mart günü açarak tutsaklar›n sesini d›ﬂar›ya taﬂ›d›.
Tecrit duvarlar›n› aﬂ›p üretmenin,
yaratman›n tüm güzelli¤inin sergilendi¤i sergide tutsaklar›n çizimlerinden
karikatürlerine, el örgülerinden maket ürünlerine kadar birçok ürün yer
ald›. Bas›n›n ve halk›n ilgisine, Adalet Bakanl›¤›’n›n tüm yalanlar›na ra¤men tecritin halen sürdü¤ünün anlat›lmas›na tahammül edemeyen AKP
polisi belediyeden serginin kald›r›lmas›n› istedi. TAYAD’l›lara parkta
sergi açma iznini veren ancak bu izni
polis karﬂ›s›nda savunamayan ﬁiﬂli

ﬁiﬂ li Be le d iy e si ’n in
‹kiyüzlülü¤ü
Olay› protesto etmek için eylem
yapaca¤›n› duyuran TAYAD’l›lara eylemden 3-4 saat önce belediye taraf›ndan izin verilece¤i söylenmiﬂ ancak
belediye bu sözüne de sad›k kalmayarak görüﬂmeye giden aileleri belediyeye almam›ﬂt›r.
Belediyenin ikiyüzlü tutumunu ve
polisin bask›lar›n› protesto eden TAYAD’l›lar 31 Mart günü ﬁiﬂli Belediyesi Ek Hizmet Binas› önünde bir eylem gerçekleﬂtirdiler. ﬁiﬂli Belediyesi

Kültür Müdürü Kenan Malkoç’la izin
için görüﬂtüklerini söyleyen TAYAD’l›lar belediyede gerekli baﬂvuru
prosedürünü tamamlad›klar›n› ve kendilerine belediye yetkilileri taraf›ndan
“zab›taya izin belgenizi gönderdik”
dediklerini ancak serginin aç›ld›¤› gün
ise polisin iste¤i üzerine serginin engellendi¤ini dile getirdiler. TAYAD’l›
Fahrettin Keskin taraf›ndan yap›lan
aç›klamada her yerde ﬁiﬂli Belediye
Baﬂkan› Mustafa Sar›gül ve onun Kültür Müdürü Kenan Malkoç’u teﬂhir
edeceklerini denildi.
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Tecrite Karﬂ› Sanatç›lar:

“ﬁimdi de ABD’ye
Karﬂ› Biraraday›z!”

Tecrite Karﬂ› Sanatç›lar 20
Mart’tan 30 Mart’a kadar Amerikan
emperyalizminin suç dosyas›n› canl› performanslarla ortaya koydu.
“Suç Dosyas› Amerika’y› Nas›l Bilirdiniz” konulu sergi Taksim’deki
TMMOB Makine Mühendisleri
Odas›’n›n giriﬂ kat›nda yap›ld›.
Av. Behiç Aﬂc›’n›n ölüm
orucuna baﬂlamas›yla biraraya gelen ve tecrite karﬂ›
mücadele veren sanatç›lar
ﬂimdi de ayd›n olman›n sorumlulu¤uyla dünya halklar›n›n katiline karﬂ› seslerini
yükseltiyor, ürettikleriyle
halka emperyalizmin suçlar›n› teﬂhir ediyorlar. Irak iﬂgalinin 5. y›ldönümünde
baﬂlayan sergide sanatç›lar
görsel malzemelerle, film gösterileriyle Amerika’n›n suç dosyas›n› anlatt›lar.
Serginin 8. gününde 28 Mart’ta
Ercan Ayd›n, ‹lkay Akkaya ve Grup
Yorum müzik dinletisi verirken ‹dil
Tiyatro Atölyesi ise “Amerika’ya
Çüﬂ De” oyununu sergiledi. 200 kiﬂinin izledi¤i performansta emperyalizme karﬂ› konuﬂmalar yap›ld›.
Amerikan emperyalizminin medya
arac›l›¤›yla beyinlerde yaratt›¤›
bombard›man ve halklar üzerindeki
politikalar, katliamlar konuﬂuldu
sergiye gelenlerle.
‹lk olarak söz alan Ercan Ayd›n,
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“1.5 y›ld›r birlikteyiz. Tecrite Karﬂ›
Sanatç›lar olarak birçok ﬂeyi baﬂard›k. ﬁimdi de ABD’ye karﬂ› bir araday›z” diyerek sergiye kat›lanlarla
“Amerika Katil Katil” türküsünü
söyledi. ‹lkay Akkaya ise “Unutturulmaya çal›ﬂ›lan gerçeklere karﬂ›
sesimizi yükseltiyoruz” derken sesini Amerikan emperyalizmine karﬂ›
yükseltti. ‹dil Tiyatro Atölyesi’nin
“Amerika’ya Çüﬂ De” oyununun ard›ndan Grup Yorum söz ald›. Yorum
üyesi Cihan Keﬂkek yapt›¤› konuﬂmada emperyalizmin sadece bombalarla sald›rmad›¤›na de¤inerek n
Keﬂkek emperyalizmin magazin
programlar›yla, Coca Cola’s›yla, fuhuﬂla halk›n beyinlerini teslim almaya çal›ﬂt›¤›n› bunu göstermek için

ortaya bir televizyon ve koltuk koyduklar›n› söyledi. Yapt›klar›n› ayn›
zamanda yozlaﬂmaya karﬂ› bir savaﬂ
oldu¤unu da vurgulayan Keﬂkek
Mahirler’in 30 Mart 1972’de K›z›ldere’de büyük bir miras ve direniﬂ
gelene¤i yaratt›¤›na da de¤indi.

Sanatç›lard a n
Bush’a Mektup
Tecrite Karﬂ› Sanatç›lar, 10 gün
boyunca ‹stanbul Makina Mühendisleri Odas›’nda düzenledikleri sanatsal faaliyetler sonunda haz›rlad›klar› “Karar Dosyas›”n› ABD

Baﬂkan› George Bush’a postalamak
için 31 Mart günü Galatasaray Lisesi önünde topland›lar.
Dosyay› postalamadan önce bas›na bilgi vermek için sanatç›lar
ad›na Gamze Mimaro¤lu taraf›ndan
okunan karar dosyas›nda dünya
halklar›n›n Bush’a duyduklar› öfke
dile getirildi. Mimaro¤lu "Rüyalar›n›za girsin, uykular›n›z iﬂkence
görmüﬂ çocuk görüntüleriyle bölünsün diye, halklar›n öfkesini biraz olsun hissediniz, korkunuz büyüsün
diye foto¤raflar derledik vahﬂet uygulad›¤›n›z ülkelerden. Etkinli¤imize sizi de ça¤›rmak istedik ama sonra gereksiz bulduk. Sizin için haz›rlad›¤›m›z suç dosyas›nda Dünya
Halklar› Mahkemesi'nin size yönelik ald›¤› karar metni de var.
Belki merak edersiniz diye"
sözleriyle amaçlar›n› dile getirdi.
Al›nan karar “ABD emperyalizminin iﬂledi¤i suçlar
sabittir. Bu suçlara karﬂ›l›k
gelen yasalar belki ceza kanunlar›nda bulunmamaktad›r
ama buna ra¤men ABD emperyalizmi dünya halklar›n›n
vicdanlar›nda çoktan mahkum olmuﬂtur. ABD’ye dünya halklar›n›n öfkesinin ve nefretinin maddi temelleri bu yüzden mevcuttur.
Cezas› önünde sonunda kesilecektir” olarak aç›kland›.
Amerika’n›n halklara yaﬂatt›klar›n› ortaya koyan resimleri taﬂ›yan
sanatç›lar aç›klaman›n ard›ndan karar dosyas›n› ABD Baﬂkan› Bush'a
yollad›.
Eyleme Ruhan Mavruk, Sennur
Sezer, Birol Topalo¤lu, Nurettin
Güleç, Özcan Yaman, Adnan Özyalç›ner, Mehmet Arslan, Tiyatro
Simurg ve Grup Yorum üyeleri ve
Emekli-Sen kat›ld›.

1 May›s

Mahirler’den Bu Yana
Emperyalizme Karﬂ›
Verilen Mücadele Sürüyor
Adana

Haklar ve Özgürlükler Cephesi
üyeleri kurduklar› standlarla Ortak
Düﬂman Amerika’y› 1 May›s ve
Gülsuyu mahallelerinde de anlatarak
çal›ﬂmalar›na devam ediyorlar. 27
Mart günü 1 May›s Mahallesi’nde
stand açan HÖC’lüler Amerika’n›n
suçlar›n› içeren resimlerin as›l› oldu¤u bir panoyla da da halka emperyalizm gerçe¤ini anlatt›lar. ‹ki saat bo-

yunca aç›k kalan stantta “Katil
Amerika, Felluce ve Dünya Halklar›” parçalar› çal›nd›.
29 Mart’ta ise Gülsuyu Heykel
Meydan›’nda aç›lan standda Amerika’n›n katliamc› yüzünü teﬂhir eden
foto¤raflar sergilendi. Halk›n ilgiyle
karﬂ›lad›¤› standda Amerika’ya olan
tepkilerini paylaﬂt› Gülsuyu halk›.
megafonla yapt›klar› konuﬂmalarla
halka ortak düﬂman›m›z›n Amerika
oldu¤unu anlat›rken, Amerika’ya
karﬂ› ba¤›ms›zl›k ve demokrasi mücadelesinde birleﬂelim ça¤r›s› yapt›lar. Standdan kampanya bildirileri
da¤›t›l›rken 50 kiﬂinin izledi¤i ortak
düﬂman Amerika’d›r konulu sinevizyon gösterimi yap›ld›.
Malatya’da 31 Mart, 1–2 Nisan
tarihlerinde Cemal Gürsel, Paﬂaköﬂkü, Zaviye, Ataköy mahallelerinde ve

Emeksiz Caddesi ile Yeﬂilyurt Caddesi’nde HÖC’ lüler, “Amerika’n›n
Yönetti¤i De¤il Ba¤›ms›z Demokratik Sosyalist Türkiye ve 30 Mart–17
Nisan ﬁehitlerimizi An›yor Umudu
Büyütüyoruz” baﬂl›kl› bildirileri da¤›tt›lar. 1200 bildiriyi da¤›tan
HÖC’lüler Mahirler’den bu yana emperyalizme verilen anti-emperyalist
mücadelenin sürdü¤ünü vurgulad›lar.
Adana’n›n Yamaçl› Mahallesi’nde 3 Nisan’da yap›lan bildiri da¤›t›m› ile kampanya çal›ﬂmalar›n›
sürdüren HÖC’lüler “ba¤›ms›zl›¤›m›z için birleﬂelim” ça¤r›s› yaparken polis bu ça¤r›dan duydu¤u korkuyu bir kez daha gösterdi. Bildiri
da¤›tanlar› engellemeye çal›ﬂan polis amac›na ulaﬂamay›nca GBT kontrolü yapt›ktan sonra ayr›ld›.
HÖC’lüler 400 bildiriyi da¤›tt›lar.

ken 10. y›l›n› dolduran Tiyatro Simurg’un “Trafik Polisi” ve “Mefaret
Teyze” k›sa oyunlar›
be¤eniyle izlendi. Çerkezköy’den gelerek kat›lan Elif Buse Ünal ve Hülya
Nur Ünal ﬂair Naz›m Hikmet’in ﬂiirlerinden oluﬂmuﬂ bir derleme sundular. Tiyatro Simurg “Ömer Hayyam
ve Mapustakiler” ve “Bar›ﬂ” adl› k›sa
oyunlar› sunarken Alternatif Sanat
Oyuncular› “Kap›lar” adl› gösteriyi
sergilediler. Divri¤i Kültür’den
“Acep Senin Suçun Ne” ve Tiyatro
Simurg’dan f›kra canland›rmas›,
“O¤ullar› Öldürülen Analar” gösterileriyle süren program, “Otobüs Dura¤›nda Üç Kad›n” adl› gösterisi de
gerçekleﬂtirildi. ﬁair Ruhan Mavruk
ﬂiiriyle yer al›rken Yazar Bilgesu Erenus ise son çal›ﬂmas› “Sahneye Ç›karabildi¤im Ve Ç›karamad›¤›m Kad›nlar”dan bir bölüm sundu. Program
Bilgesu Erenus’un “Tiyatro Devrimin Provas›d›r” sözleriyle sona erdi.
###

27 Mart günü ‹stanbul’da Harbiye Muhsin Ertu¤rul Tiyatrosu önünde tiyatronun y›k›m›na karﬂ› “Karanl›¤a Karﬂ› Sanat Cephesi” taraf›ndan bir protesto eylemi gerçekleﬂtirildi. Eylemde uluslararas› sermayenin kullan›m› için y›k›laca¤›, bunu kabul etmenin olanaks›z oldu¤u
vurguland›. Bir baﬂka eylemde Galatasaray’da yap›ld›. TODER Baﬂkan› Ulvi Alacakaptan yapt›¤› konuﬂmada AKP’li yönetimlerin tiyatro
y›k›m›na destek verdi¤ini belirtti.
28 Mart günü ise Bahçelievler
Anadolu Lisesi’nde bir söyleﬂi düzenlendi. Amatör Tiyatrolar Çevresi’nden oyuncu Suat Usta, yönetmen
Mehmet Esato¤lu ve e¤itimci M. Ali
Aygan’›n kat›ld›¤› söyleﬂide tiyatronun günümüzde içinde bulundu¤u
sorunlar konuﬂuldu. Tiyatro Simurg
oyuncusu Bilgesu Ataman da k›sa
oyun gösterileri sundu. Ayn› gün
Divri¤i Kültür Merkezi’nde, Tiyatro
Simurg ve Divri¤i Kültür Merkezi
Tiyatro Atölyesi’nin kat›l›m›yla bir
program düzenledi.

27 Mart Dünya Tiyatro
Günü Kutland›
‹dil Kültür Merkezi, 27 Mart
Dünya Tiyatro Günü dolay›s›yla 28
Mart günü bir program düzenledi.
Dünya Tiyatro Günü bildirisinin
okunmas›yla baﬂlayan programda
devrimci sanatç›lardan Ayﬂe Gülen
ve Ayﬂe Nil Ergen de an›ld›. Halk›n,
sanatç›s›ndan ›ﬂ›k bekledi¤inin vurguland›¤›
programda ‹dil Kültür
Merkezi Tiyatro Atölyesi “Amerika’ya Çüﬂ
De” oyununu sergiler-
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Kukla Ordu Direniﬂ
Irak Karﬂ›s›nda Etkisiz
Amerikan
emperyalizminin,
Irak’ta ve Afganistan’daki en büyük
açmazlar›ndan birisi, bu ülkelerde iﬂgalci konumunda bulunmas›d›r.
‹ﬂgalcinin kendisini, iﬂgal etti¤i
ülke halklar›na kabul ettirmesi mümkün olmuyor. ‹ﬂgalci, bu nedenle
kukla hükümetler kurdu, kukla ordular oluﬂturdu. Fakat, ﬁii liderlerden
Sadr’a ba¤l› Mehdi Ordusu’nun, 25
Mart’tan bu yana sürdürdü¤ü direniﬂ
de gösterdi ki, iﬂbirlikçi kukla ordu
direniﬂçi güçler karﬂ›s›nda etkisizdir.
Kukla ordunun, direniﬂçilerle
kendi baﬂ›na baﬂ edememesi üzerine,
Amerikan askerleri de do¤rudan çat›ﬂmalara kat›ld›lar. Amerikan savaﬂ
uçaklar›, Basra ve Ba¤dat’ta ﬁii’lerin
mevzilerini bombalarken, Amerikan
askerleri Irak ordusu saflar›nda çat›ﬂmalara kat›ld›lar.
Basra’ya yönelik sald›r› öncesinde direniﬂçiler, iﬂgalci Amerikan
güçlerinin ve iﬂbirlikçi ordunun en

büyük güçleriyle bulundu¤u, en güvenli yer olarak bilinen “yeﬂil böl ge”yi onlarca dakika havan toplar›yla ateﬂ alt›na alm›ﬂ, Amerikal›lar’a
kay›p verdirmiﬂti. Mehdi Ordusu, iﬂgalcinin kendisini en fazla güvende
hissetti¤i “yeﬂil bölge”yi geçen hafta bir kez daha vurdu.
Sadr güçlerine yönelik sald›r›, bir
yerde Amerika’n›n güçlendirmeye
çal›ﬂt›¤› kukla ordunun durumunu da
gördü¤ü bir operasyon oldu. Görüldü
ki, iﬂbirlikçi ordu, iﬂgal güçleri olmadan direniﬂçilerin karﬂ›s›nda dayanam›yor.
Di¤er yandan, iﬂgalcinin açmazlar›ndan birisini de, kukla ordunun
içinde de, direniﬂçilere karﬂ› savaﬂmak istemeyen ve direniﬂ güçlerine
ba¤l› askerlerin varl›¤› oluﬂturuyor.
‹ngiliz Independent Gazetesi muhabirinin haberine göre, kukla hükümetin polis ve ordu gücü, direniﬂçilere karﬂ› savaﬂmak istemiyorlar.
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Direniﬂ, azalarak, yükselerek ama
sürüyor. ‹ﬂgalci, halka kendisini kabul ettiremiyor. Ve halk›n iﬂgalciye
tav›r ald›¤› ülkede, iﬂgalci direniﬂçilere karﬂ› etkili bir kukla ordu da
oluﬂturam›yor.
Emperyalizmin teknik donan›mlar›, bombalar›, tanklar›, ak›ll› silahlar›, insans›z uçaklar›, ona, halk›n
üzerinde hakimiyet kurabilme, halka
iradesini kabul ettirebilme gücü veremiyor. Çünkü o bir iﬂgalci!
‹ﬂgalcisi, kukla ordusu, Sadr’a
ba¤l› güçleri silahs›zland›rmaya çal›ﬂ›yor, Sadr’›n yard›mc›s› Hazim El
Araci çat›ﬂmalara son vermeye yönelik çal›ﬂmalara s›cak bakt›klar›n› ancak silahlar›n› kesinlikle teslim etmeyeceklerini aç›klad›.

Fransa:

Filistin: Toprak Günü

Emekçiler ve
Engelliler Eylemde

To p r a k G ü n ü dolay›s›yla binlerce kiﬂi, ‹srail ve Filistin'in çeﬂitli bölgelerinde gösteriler düzenledi. To p r a k
G ü n ü , 1976'da iﬂgale karﬂ› yap›lan protesto gösterilerinde 6 Filistinli’nin ‹srail taraf›ndan katledilmesi vesilesiyle her y›l 30 Mart’ta an›l›yor. Mülteci konumundaki veya
iﬂgal alt›nda yaﬂayan Filistinliler toprak taleplerini dile
getiriyorlar. Bu y›l ki gösterilere Filistinliler’i destekleyen ‹srail’li Araplar da kat›ld›.

Fransa hükümetinin “reform” ad› alt›nda hak gasplar›
gerçekleﬂtirmesine
karﬂ›
emekçiler 30 Mart’ta bir kez
daha protesto eylemleri yaparak tepki gösterdiler.
CGT, FSU ve Solidares sendikalar›, tam emeklilikten yararlanmak için, çal›ﬂma süresinin 41 y›la yükseltilmesine karﬂ› tepkilerini, birçok kentte on binin üzerinde kitlenin kat›ld›¤› gösterilerle protesto etti.
Sendikalar, hükümeti kendileriyle müzakere etmeye ça¤›r›yor.
***
Di¤er yandan, Paris’te bir gösteri yapan onbinlerce
hasta ve özürlü de, engelli ve hastalara yap›lan yard›m
paras›n›n art›r›lmas›n› istediler. Özürlüler, kendilerine
verilen ayda 328 euro yard›m›n, pahal›l›k karﬂ›s›nda
hiçbir ﬂey ifade etmedi¤ini aç›klad›lar.
Tekerlekli sandalyeler, pankart ve dövizleriyle eylem yapan kitle ad›na bir heyet cumhurbaﬂkanl›¤› ile
görüﬂerek sorunlar›n› anlatt›.
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Irak direniﬂi her defas›nda iﬂgalci
güçlerin baﬂar›s›zl›klar›n› gösteriyor.
Son süreçte, iﬂgalcilerin Afganistan’da direniﬂ karﬂ›s›ndaki çaresizlikleri daha fazla gündeme gelse de,
Irak’taki durumlar›n›n da farkl› olmad›¤› görülüyor.

Somali: 53 Göçmen Öldü
Emperyalizm, do¤rudan katlederek veya yoksul ve aç
b›rakarak katletmeye devam ediyor.
Somali'den, Yemen'in Aden Liman›’na kaçak göçmen
taﬂ›yan geminin batmas› sonucu 53 göçmen hayat›n› kaybetti. Yemenli yetkililer, geminin Abyan Vilayeti aç›klar›na geldi¤inde, gemi kaptan›n›n 145 göçmeni denize atlay›p karaya yüzmeye zorlad›¤›n›, bunun sonucunda 53
göçmenin öldü¤ünü, 92 kiﬂinin de kurtar›larak göçmen
kamplar›na yerleﬂtirildi¤ini aç›klad›.
Bir önceki hafta da göçmenleri taﬂ›yan bir geminin
batmas› sonucu 75 Somalili bo¤ularak ölmüﬂtü. BM
verilerine göre, 2008 y›l› baﬂ›ndan itibaren Afrika'dan Yemen'e göç edenlerin say›s› 8 bini geçti.

6. K ahire Konferans› Yap›ld›
Dünyan›n çeﬂitli ülkelerinden
parti ve demokratik kitle örgütlerinin bir araya gelerek düzenledi¤i 6.
Kahire Konferans›, 27-31 Mart aras›nda topland›. A¤›rl›kl› olarak Avrupa, Afrika ve Asya’dan kat›l›mlar›n oldu¤u, baﬂta M›s›r olmak üzere
bölgenin islamc› ve sosyalist örgütlerinin kat›ld›¤› konferans›n a¤›rl›kl› tart›ﬂma konular›, bölgede emperyalizmin, siyonizmin iﬂgali alt›ndaki direniﬂlere yönelikti.
Haklar ve Özgürlükler Cephesi,
Konferans çal›ﬂmalar› çerçevesinde
ilk gün stand açarken, ertesi gün bir
panel düzenlediler.
Stand’ta, Türkiye genelinde 2
ayd›r sürdürülen ‘ O r t a k D ü ﬂ m a n
A m e r i k a d › r ’ kampanyas› çerçevesinde yap›lan eylem ve etkinliklerin
posterlerini sergileyen HÖC’lüler
yo¤un ilgiyle karﬂ›laﬂt›lar. Ayn› zamanda çeﬂitli M›s›r’l› bas›n organlar›na röportaj veren HÖC’lüler el
ilanlar› da¤›tarak panelin duyurusunu yapt›lar.
HÖC’ün düzenledi¤i "Amerikan
Emperyalizmi Dünya Halklar›n›n
Ortak Düﬂman›d›r" baﬂl›kl› panel
28 Mart günü yap›ld›. Panelde öncelikle Türkiye’deki emperyalizm

ve yeni sömürgecilik anlat›ld›.
AKP’nin Amerikanc›’l›¤›n›n yo¤un olarak teﬂhir edildi¤i bu bölümde AKP’nin Türkiye politik tarihinde en fazla iﬂbirlikçi parti olma niteli¤i taﬂ›d›¤› vurguland›. Amerika’n›n BOP’da en stratejik-lojistik
rolü AKP’nin oynad›¤› ve bölgede
Amerika’n›n "truva at›" oldu¤u belirtilerek, AKP hakk›ndaki yan›lsamalara dikkat çekildi.
Konuﬂmalar›n sonunda soru-cevap bölümüne geçildi. Kürt sorununun Arap halk›n› yak›ndan ilgilendiren bir konu olmas› nedeniyle bu
konuda yo¤un sorular soruldu.
HÖC’lüler Kürt halk›n›n kurtuluﬂunun emperyalizme karﬂ› mücadeleye ba¤l› oldu¤unu söylediler. Kuzey
Irak örne¤inde oldu¤u gibi, orada
kaderi tayin edenin Kürt halk› olmay›p Amerikan emperyalizmi oldu¤u vurguland›. ‹ﬂbirlikçili¤in hiçbir ﬂekilde ba¤›ms›zl›k ve demokrasi getiremeyece¤i vurgulanarak,
Kürt sorununa nas›l bir çözüm öngörüldü¤ü anlat›ld›.
Sorular aras›nda AKP’nin niteli¤i’ne iliﬂkin olanlar da vard›. Arap
ülkelerinde, özellikle ‹slamc› çevrelerin yo¤un sempatisini toplayan
AKP’nin, Ortado¤u’daki mevcut ‹s-

"Amerikan E mperyalizmi D ünya
Halklar›n›n O rtak D üﬂman›d›r"
Paneli Sonuç Deklarasyonu’ndan:
Biz inan›yoruz ki,
Amerikan emperyalizmi sadece dünya çap›nda sömürücü, silahl› bir haydut olmakla birlikte, genel anlamda yeni sömürge ülkelerde ekonomik sosyal ve politik yap›lar›
belirleyen esas güçtür. Geri b›rakt›r›lm›ﬂ ülkelerde Amerikan emperyalizmi sömürünün, adaletsizli¤in ve faﬂizmin
sorumlusudur. Amerika yakar ve y›kar. Amerika halklar›
aç b›rak›r. Topraklar›nda zengin yeralt› kaynaklar› bulunan her ülke Amerikan tekelleri için bir "pazar"d›r. Amerika’n›n ﬂiddeti hiçbir ayr›cal›k tan›maks›z›n bütün ülke ve
halklara yönelmektedir. Bu Amerika’n›n vazgeçilmez kural›d›r. Anti-emperyalist ülkelere karﬂ› tecrit, savaﬂ ve ambargo Amerika’n›n kendi ç›karlar› için hayata geçirdi¤i
stratejik politikas›d›r.
Amerikan imparatorlu¤u büyük askeri gücü ve yeni

lamc› örgütlerden farkl› oldu¤u anlat›ld›. Hamas, El Fetih gibi örgütler
emperyalizme karﬂ› savaﬂ›rken,
AKP’nin Ortado¤u’da ‹srail’den
sonra, Amerika’n›n en iyi iﬂbirlikçisi oldu¤u bir kez daha vurguland›.
Bir yandan Filistin halk›n› destekler
gibi görünürken öte yandan ‹srail’le
ekonomik, politik, askeri anlamda
çok iyi iliﬂki içerisinde olan AKP’nin
Filistin halk›na s›k›lan her kurﬂundan
sorumlu oldu¤u teﬂhir edildi.
Bir baﬂka soru ise t ü r b a n ile ilgiliydi. Türban›n AKP için politik
bir araç olarak kullan›ld›¤›n› anlatt›
HÖC’lüler. Ç›kard›klar› yeni antidemokratik yasalar› örtbas etmek,
kendilerini “özgürlükçü” göstermek
için türban› kulland›klar› belirtildi.
Panelin sonunda ortaklaﬂa haz›rlanan bir sonuç deklarasyonu imzaland›.

sömürgelerindeki iﬂbirlikçi hükümetler arac›l›¤›yla
ayakta durabilmektedir. E¤er kendi ülkemizdeki iﬂbirlikçilere karﬂ› ba¤›ms›zl›k ve demokrasi mücadelesini
devam ettirmezsek o zaman savunacak hiçbir ﬂeyimiz
kalmaz. Gerçek basit ve nettir, kendi zalimlerine ve iﬂbirlikçi hükümetlerine karﬂ› ç›kmayanlar Amerika’ya
karﬂ› ç›kamazlar. Kendi zalimlerimize karﬂ› verdi¤imiz
mücadele ayn› zamanda Amerika’ya karﬂ› verdi¤imiz bir
mücadeledir. Bize karﬂ› uygulanan zulmün sorumlusu
Amerika’d›r.
(...) Bugün Amerikan emperyalizmi dünya halklar›n›n
ortak düﬂman›d›r. ‹deolojik farkl›l›klar›m›za ra¤men mücadelemizi sürdürürken, Amerikan emperyalizmine karﬂ›
birleﬂmeliyiz.
S u z a n n e E s m a t , K a r a m a P a r t y, M › s › r / Da Dosta
M a r i a G r a z i a C a m p o Anti-emperyalisto , ‹ t a l y a / R am i A b u - J a b a r a S ocia list T h o u g h t F o r u m , Ü r d ü n /
U s a ma El b a z , M ü s l ü m a n K a r d e ﬂ l e r, M › s › r / Fouz
R e i h a n, Filistin / A h m e d M u h a m m e d , M › s › r / Ta r › k
Z i y a , H a k l a r v e Ö z g ü r l ü k l e r Cephesi, T ü r k i y e
Say›: 1 / 6 Nisan 2008
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Bir sen kalm›ﬂt›n!

B i r ilerici,
demokrat
olarak
e l e ﬂ t i r em ey iz
söylediklerini;
ç ü n k ü b u n l a r,
b i r d e m o k r at›n, ilericinin
s ö yl e m e ye c e ¤i ,
s ö y l e y e m e ye ce¤i ﬂeylerdir!
Bir hukukçu
olarak
bakt›¤›m›zda
da yine
taﬂ›n›lan
s›fatla çeliﬂen
b i r tav›r v a r
karﬂ›m›zda.
Hukukçu,
hukukun en
temel de¤erle rini çi¤nemez.
B i r ﬂe y s öy ler ken, belge
a r a r, bilgilere,
kan›tlara
b a k a r.
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“Sabanc› suikast› oldu¤u gibi ilginç. ... Bu
kadar karanl›klar içinde bir cinayettir. Neden
Ergin kardeﬂler çetesi Duyar'› öldürdü? Sabanc› bile olay›n üzerine gitmedi. Hiç kimse bana
bunu sadece bir Dev-Sol'un eylemi olarak anlatmas›n. Evet, maﬂa olarak kullan›lm›ﬂ olabilirler ama Duyar konuﬂacakt›, neler söyleyecekti? ‹ddianame ç›k›nca bunlar› görece¤iz.”
Yukar›daki cümleyi okuyunca, eminiz ki
en az›ndan okurlar›m›z›n birço¤u, “ben bunlar› daha önce de bir yerde okudum” diye düﬂünmüﬂ olmal›d›r.
Bir de¤il, onlarca yerde okudunuz bu cümleleri veya benzerlerini.
M a h i r K a y n a k l a r’dan, M e h m e t E y m ü r l e r’den, E y ü p A ﬂ › k l a r’dan okudunuz veya
duydunuz önce. Sonra aﬂama aﬂama baz› ayd›nlar, sonra “sol”un baz› kesimleri ayn› cümleleri, ayn› komplo senaryolar›n› tekrar etmeye baﬂlad›. Ergin Cinmen gibi. Yaz›n›n giriﬂinde okudu¤unuz paragraf da Cinmen’e
ait. 31 Mart 2008 tarihli Sabah Gazetesi’nde
kendisiyle “ergenekon” üzerine yap›lan röportajda söylüyor bunlar›.
Daha birkaç hafta evvel de, Star Gazetesi’nde E s e r K a r a k a ﬂ, Milliyet’te C a n D ü n d a r, Yeni ﬁafak’tan da Ta m e r K o r k m a z , ayn› konuda, ayn› senaryolar› tekrarlayan yaz›lar yazd›lar. Sa¤olsunlar, Yürüyüﬂ yazarlar› da
onlara hakettikleri cevaplar› vermiﬂti.
Peki biz ﬂimdi Ergin Cinmen’e ne diye lim? Tek kelimeyle, a y › p t › r. Hukukçu, hukukun en temel de¤erlerini çi¤nemez böyle bir
durumda. Susurluk’a karﬂ› mücadele etti¤ini
söyleyen bir demokrat, Susurlukçular’›n en
temel araçlar›ndan ve yöntemlerinden biri
olan psikolojik savaﬂa, karalama, çarp›tma
kampanyalar›na alet olmaz.
Kimse bay Ergin Cinmen’i o eylemi Devrimci Sol’un yapt›¤›na inand›ramazm›ﬂ! Peki
kime inan›r bay Cinmen, onu inand›rmak için
Devrimci Sol ne yapmal› mesela?
Ergin Cinmen, kiﬂisel olarak inan›r veya
inanmaz, o kendi bilece¤i iﬂ. Ama halk›n karﬂ›s›na ç›k›p devrimci bir eylemi ﬂaibe alt›nda
b›rakma söylemlerine, karﬂ›-devrimcilerin
komplo teorilerine ortak olursa, o zaman durum baﬂkad›r.
O zaman ﬂunu sormak durumunday›z Ergin Cinmen’e: Ne biliyorsan anlat!.. Eylemi
Devrimci Sol yapmam›ﬂ, maﬂa olarak kullan›lm›ﬂ, Duyar konuﬂacakm›ﬂ... Bunlar› söyle-

yen her kim olursa olsun, söylediklerini ispatlamak zorundad›r. Aksi halde, ﬂ a i b e l i d u r u m a k e n d i s i d ü ﬂ e r. E¤er Cinmen de söylediklerini ispatlamazsa, ﬂaibe alt›nda kalacakt›r.
Cinmen, “ b ü y ü k l a f l a r ” ediyor; diyor ki
“Ergenekon içinde mafya da, T‹T de hatta sol
kesim de var”!
Kim bunlar? Ergenekon içinde yeralan sol
hangi sol, aç ›k l am ak v e is p at la ma k zorundas›n›z bay Cinmen. Sol, böyle ayak üstü iftira atabilece¤iniz bir güç de¤ildir. Oligarﬂinin
her kesimi bunu zaten yeterince yap›yor.
12 Eylül’den bu yana bu hikayeleri çok
dinledik. Yok ö¤leden önce ayn› silahla bir
solcu öldürülmüﬂ, ö¤leden sonra ayn› silahla
bir sa¤c› vurulmuﬂ hikayelerini hiç mi duymad›n›z Bay Cinmen? Sözlerinizin bu alçak demagojileri güçlendirmekten baﬂka bir anlam›
olmayaca¤›n› idrak edemiyor musunuz?
Ergenekon içinde yeralan bu sol kimler?
Madem ki Ergenekon’un içinde kimin olup
olmad›¤›n› biliyorsun, bu kadar “kesin!” konuﬂuyorsun, o zaman Ergenekon’un içinde oldu¤unu iddia etti¤in solun ad›n›, adresini de
vereceksiniz. Ortaya bu ﬂaibeleri at›p “ben
‹P’i kastettim” denilemez. Sabanc› eylemini
“yapt›rtan›n(!)” da ad›n›, adresini vermek durumundas›n›z. Vermezseniz, siz sol hakk›nda
ﬂaibe yaratan, solu karalayan bir kiﬂi olursunuz yaln›zca.
“Ergenekon”un Malatya, Hrant Dink katliamlar›yla ilgisi var m›?” sorusuna “Davan›n
aç›lmas›n› beklememiz gerekiyor” diyen hukukçu, sözkonusu olan devrimcilerin bir eylemi olunca, neden muhataplar›na sormak gerekir demiyor da, kontrgerillan›n yorumlar›n›
tekrarl›yor?
Sabanc› eylemini devrimcilerin yapt›¤›na
inanm›yorsun demek. Peki birisi de kalkar s›k
s›k “mimar›” oldu¤unu iddia etti¤in “Ayd›nl›k
için bir dakika karanl›k” eylemlerini de asl›nda
bizzat Susurlukçular’›n yapt›rd›¤›n›, Yurttaﬂ
Giriﬂimi’nin de onlar›n maﬂas› oldu¤unu söylerse ne diyeceksin? Nas›l kan›tlayacaks›n tersini?..
Son derece dikkat çekicidir; bu ülkede balyozcu Nihat Erimler’den, faﬂist ﬂef Gün Sazaklar’dan, infazc›, katliamc› polis ﬂeflerine
kadar devrimcilerin gerçekleﬂtirdi¤i birçok
öldürme eylemi var. Ama herkes illa Sabanc›’y› tart›ﬂ›yor.
Bu Sabanc› aﬂk› nereden geliyor.. Sömürü-

yü mü seviyorsunuz, burjuvalara m› hayrans›n›z, nedir meseleniz? Biz de bunu çok merak
ediyoruz... Ortada yeterince komplo teorisyeni
varken, devrimci eylemlere sald›ranlar yeterince varken, Ergin Cinmen neden böyle bir
ﬂeye ihtiyaç duydu? Bunu da merak ediyoruz.
B›rak›n bunlar› oligarﬂi ve onlar›n teorisyenleri söyleyedursun...
Sabanc› eylemine bu kadar “yo¤unlaﬂanlar”, bilseler de bilmeseler de, tekelci burjuvazinin “herkes öldürülebilir, herkese dokunulabilir ama ülkenin as›l sahibi olan tekellere dokunulamaz” düﬂüncesini pekiﬂtirmiﬂ oluyorlar. Evet Sabanc› eylemi gerçekten de düzenin
sahiplerini vuran en büyük eylemlerden biridir
ve yank›s› iﬂte bunun için büyüktür. Eylemin
politik boyutu üzerine daha çok ﬂey söylenebilir ama bunlara bu yaz›da gerek yok. Fakat
Cinmen, o büyük laflar› etmeden önce, bu konuda devrimciler ne demiﬂ, mutlaka okuyup
ö¤renmeli. “Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi
olmak”, bir ayd›na da, hukukçuya da yak›ﬂm›yor. Ortaya da böyle ilerici bir ayd›n›n zeka
düzeyine hiç yak›ﬂmayan, M‹T’cilerin kliﬂelerini tekrarlayan u c u z s e n a r y o l a r ç›k›yor.
Cinmen senaryosunun sonunda diyor ki
“Duyar konuﬂacakt›, neler söyleyecekti? ‹ddianame ç›k›nca bunlar› görece¤iz.”
Boﬂ laf. Ergenekon iddianamesi ç›k›nca da
hiçbir ﬂey göremeyecek bay Cinmen. Genel
olarak da bir ﬂey göremeyecek, Sabanc› eylemine iliﬂkin ise, görebilece¤inin en fazlas› yeni
komplolar, senaryolard›r. Hala “Ergenekon soruﬂturmas›”ndan bir ﬂeyler ç›kabilece¤ini bekliyor demek ki Cinmen. Bütün bu pislikler, bütün bu infazlar, katliamlar, faili meçhuller,
komplo ve provokasyonlar, linç tezgahlar›, birkaç tane zibidinin baﬂ›n›n alt›ndan m› ç›k›yor
yani, burjuvalar suçsuz, devlet suçsuz, “Ergenekon” diye ortaya ç›kar›landa oldu¤u gibi bir
kaç “küçük” adam m› yapm›ﬂ bunca ﬂeyi!? Sizin Susurluk’tan, Ergenekon’dan anlad›¤›n›z
bu mu Bay Cinmen. Elbette, kafan›z› komplo
teorilerine gömünce, gerçe¤i görmeniz de zorlaﬂ›yor. Susurluk, Çiller-A¤ar-Bucak’tan, Ergenekon Veli Küçükler’den ibaret, zaten devrimci eylemleri de onlar yapt›rtm›ﬂ!!! Ne güzel,
her ﬂey bir anda ayd›nlan›verdi de¤il mi?!
‹ﬂte tam bu noktada Ergin Cinmen’e ﬂunlar› da söylemek zorunluluk oluyor: S u s u r l u k ’ t a n h i ç b i r ﬂey anlamam›ﬂs›n›z! Susurluk’la ilgili o kadar araﬂt›rmay› boﬂuna yapm›ﬂs›n›z; yaz›k ki, toplumu, ülkeyi ayd›nlatmaktan önce, k en d i n iz in ay d › n la n ma y a ihtiyac›n›z var...

Günübirlik siyaset
ve tarihi yan›lg›:
D‹SK Genel Baﬂkan› Süleyman Çelebi, Sabah Gazetesi’nde
D‹SK’in 12 Eylün öncesiyle bugününü karﬂ›laﬂt›r›rken ﬂöyle diyor: “12 Eylül’ü iyi analiz ettik, bize duyulan güveni art›rd›k...
Yeni söylem tarz›m›z daha fazla destek görüyor. Örgütümüze
duyulan güven art›yor.” (30 Mart 2008, Sabah)
Bilmemek mi, çarp›tmak m› veya baﬂka bir ﬂey mi?
Genel Baﬂkan Çelebi, D‹SK’in tarihinin büyük bölümünde
yeralan biridir; bu anlamda sözünü etti¤i tarihi bilmiyor olma
ihtimali sözkonusu de¤ildir. Öyleyse nas›l böyle bir de¤erlendirme yapabiliyor.
D‹SK’in tarihini anlatacak de¤iliz burada. Ancak Çelebi ya
büyük bir yan›lg›, ya da büyük bir çarp›tma içindedir. 12 Eylül
öncesini hat›rlay›n; D‹SK’in emekçiler için nas›l bir çekim
merkezi oldu¤unu, Türk-‹ﬂ üyesi iﬂçilerin bile D‹SK’e sayg› ve
sempati duydu¤unu hat›rlay›n. Hangisi var bugün bunlar›n?
E v e t d o ¤ r u d u r, “bugünkü D‹SK”e daha fazla güven duyanlar vard›r, ama bunlar›n iﬂçiler olmad›¤› kesindir. D‹SK, 12
Eylül sonras› çizgisiyle sadece ve sadece burjuvazinin övgülerini
alm›ﬂ, onlar›n güvenine, alk›ﬂ›na mazhar olmuﬂtur. Devrimci çizg i d e n u z a k l a ﬂ t › ¤ › n › z d a d u y d u ¤ u n u z a l k › ﬂ l a r sizi yan›ltmas›n;
devrimci çizgiden, mücadeleden uzaklaﬂan› yaln›z burjuvazi alk›ﬂlar...
D‹SK’e bugün iﬂçilerin daha fazla güven duymad›¤› aç›kça
ortada de¤il midir! Üye say›s›, mücadele içindeki etkinli¤i bile
bu aç›dan ne durumda olundu¤unu göstermeye yetmez mi?
Kuﬂkumuz yok ki, bu durumun Çelebi de fark›ndad›r.
Fark›nda oldu¤u içindir ki daha iki ay önce D‹SK Genel
Kurulu’nda baﬂka ﬂey söylüyordu. Belki, kendisinin de unutmuﬂ olabilece¤i o sözleri hat›rlatal›m:
“ ﬁimdi 41 y›l önce(ki) miras› sahiplenme zaman›d›r. ﬁimdi
yeniden devrim, yeniden D‹SK deme zaman›d›r.”
15-18 ﬁubat’ta Caddebostan Kültür Merkezi’nde yap›lan
D‹SK’in 13. Genel Kurulu’nda söyledi bunlar› Süleyman Çelebi.
E¤er burjuvazinin gazetesinde b u r j u v a z i y e b a ﬂ k a , i ﬂ ç i l e re
b a ﬂ k a türlü konuﬂma gibi bir oportünizm söz konusu de¤ilse bile,
burada aç›k bir tutars›zl›k ve günübirlik siyaset oldu¤u aç›kt›r.
Günübirlik siyasetle, tarihi roller üstlenilemez. D‹SK de bu
yüzden 12 Eylül sonras› yeniden aç›ld›¤› tarihten bu yana, iﬂçi
s›n›f›n›n mücadelesi aç›s›ndan bir misyon üstlenemedi. O cüreti
ve tutarl›l›¤› gösteremedi. “Ça¤daﬂ sendikac›l›k” denilerek s›n›f
sendikac›l›¤› tasfiye edildi. Sonuç, iﬂte bugünkü, D‹SK’in Türk‹ﬂ’i aﬂamad›¤› tablodur. Sonuç eriyen, güçsüzleﬂen D‹SK’tir.
Çelebi hala diyor ki; yeni söylem tarz›m›z daha fazla destek
görüyor! Kendinizi kand›rmay›n! Bu çizgiyle, bu söylemle,
dedi¤imiz gibi olsa olsa burjuvazinin deste¤ini övgüsünü kazanabilirsiniz; iﬂçilerin ve tüm halk›n de¤il. Oysa ad›nda “devrimci” kelimesini taﬂ›yan, onurlu bir tarihe sahip D‹SK’in misyonu, burjuvazinin de¤il, iﬂçilerin güveni ve deste¤ini kazanmak
olmal›!

Say›: 1 / 6 Nisan 2008

45

Tarih
Sayfalar›
Aﬂa¤›da bir özetini sundu¤umuz yaz›,
Kübal› yazar ve tarihçi M a r i o M e n c i a'n›n
La Prision Fecunda (Bereketli Zindan)
isimli kitab›n›n ‹ngilizce versiyonundan
çevrilerek haz›rlanm›ﬂt›r. Kand›ra F Tipi
Hapishanesi’ndeki özgür tutsaklar taraf›ndan yap›lan bu çeviri, Fidel Castro’nun
hapishanede, tecrit alt›ndaki yaﬂam›ndan
kesitler sunuyor.
Yaz›, hem tecritin ne olup olmad›¤›n›
baﬂka bir ülkenin prati¤inden örneklerle
anlat›yor, hem devrimcilerin, halk›n öncülerinin kuﬂatma karﬂ›s›ndaki tavr›n›... Sözü
daha fazla uzatmadan yaz›y› sunuyoruz:
12 ﬁubat 1954'te, diktatör Batista, hapishaneye bir ziyaret gerçekleﬂtirir. Tutsaklar durumu anlad›klar›nda 26 Temmuz Marﬂ›'n› söylemeye baﬂlar. Batista bunu önce hapishane idaresinin karﬂ›lama jesti san›p
çok sevinir. Sonras›nda durumu anlar ve kendini küçük düﬂürülmüﬂ
hissedip öfkeyle hapishaneden ayr›l›r. Olup bitenleri ko¤uﬂun dar pencerelerinden gözleyen tutsak Moncado savaﬂç›lar›, bu küçük zaferlerinden mutlu olur, sevinirler. O andan itibaren bir misilleme beklemeleri gerekti¤inin de fark›ndad›rlar.
Beklenen misilleme iki gün sonra
gerçekleﬂir. Fidel ve beﬂ yoldaﬂ›,
herhangi bir direnmeyi engellemek
için, ziyaret günü ça¤r›l›p, ﬂüphe
yaratmadan ko¤uﬂtan ç›kar›l›r ve
tecrit hücrelerine götürülürler.
Bundan birkaç ay önce, 16
Ekim'de savunmas› s›ras›nda Fidel,
bugünü öngörürcesine yarg›çlara
ﬂöyle sesleniyordu; "Biliyorum ki
hapishane, korkakça tehditleri ve
aﬂa¤›l›k eziyetleriyle, herhangi biri
için oldu¤undan çok daha zorlu
olacak benim için. Fakat hapishaneden korkmuyorum, ayn› 70 yoldaﬂ›m›n can›n› alan sefil zalimin öfkesinden korkmad›¤›m gibi..."
Hapishanenin hastane binas›n›n
giriﬂindeki Fidel'in kapat›ld›¤› tek
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kiﬂilik hücre gün boyu ›ﬂ›ks›zd›r.
Gündüz saatlerinde, hücrenin tavan›na yak›n, dar ve parmakl›kl› pencereden çok az, ölgün bir ›ﬂ›k süzülse de geceleri zifiri karanl›kt›r.
1 Mart günü yazd›¤› mektubunda Fidel, geçirdi¤i bir f›rt›nal› tecrit
gecesini anlat›yor: "Buradaki 17
günün ard›ndan halen ›ﬂ›¤›m yok.
Muma da izin verilmeyecek. Fakat
son gece yaln›zca karanl›k ve tek
baﬂ›nal›k de¤il ya¤mur da vard›.
Gök gürledi¤inde karanl›k henüz
çökmüﬂtü... F›rt›na, ya¤muru içeri
savuran güçlü bir rüzgarla patlak
verdi. Her ﬂey ›slan›yordu. Kitaplar›m› valize koyup battaniyeye sard›m."
Bu mektubu yazd›¤› gün, tecritteki di¤er beﬂ kiﬂi ko¤uﬂa geri götürülmüﬂtür. Ancak Fidel'in ne bundan, ne de tecritte yoldaﬂlar›n›n u¤rad›¤› a¤›r iﬂkenceden haberi vard›r.

Tecrit
Alt›nda
Önderlik
S›nav›
Alt› haftal›k karanl›k iﬂkencesinin ard›ndan Fidel'in hücresine sonunda ›ﬂ›k verilir: "Art›k ›ﬂ›¤›m var.
Iﬂ›ks›z 40 gün geçirdim ve de¤erini
ö¤rendim. Bunu asla unutmayaca¤›m; karanl›¤a mahkum edilmiﬂ olman›n korkunç küçük düﬂürücülü¤ünü de... Buna karﬂ› savaﬂt›m...
200 saat karanl›¤› etkisiz k›lmaya
çal›ﬂt›m. Gözlerim yan›yor, yüre¤im
nefretle çarp›yordu. Tüm barbarl›klar›n içinde en az katlan›labilir olan› 'saçmal›k't›r..."
Saçmal›klar›n saçma krall›¤›...
Yazar Mencia böyle nitelendirir tecrit zulmünü; ﬂöyle yazar: “Yaln›zca
bir tepsi yemek getirdi¤i, 'aya¤a

kalk' emriyle itaate zorlayabildi¤i,
baﬂkalar›n›n mektuplar›n› okuyabildi¤i, düﬂüncelerine müdahale edip
okumalar›na, yazmalar›na engel
olabildi¤i konumu nedeniyle herhangi bir ahmak, burada büyük bir
etkide bulunabilmektedir."

‘Farkl› Bir Kal›ba Sokulmak
‹ ç i n P reslenmek’: Tecrit
Mahkeme sevkleri, birkaç saat
için bile olsa, sert tecrit rejiminin
k›r›ld›¤› ve Fidel'in yoldaﬂlar›yla
karﬂ›laﬂma ﬂans›n›n oldu¤u yegane
anlard›r. Ne var ki Fidel'in mahkemeye sevki keyfi olarak, sürekli engellenmekte, böylece bir an olsun
tecritin gevﬂemesine izin verilmemekteydi. Tek baﬂ›na götürüldü¤ü
duruﬂmalardan birinden sonra, 11
Nisan'da ﬂunlar› yaz›yor Fidel;
"Birkaç gün önce mahkemeye
götürüldüm. Tarlalar› ve uzak ufuklar› görmeyeli uzun zaman olmuﬂtu... Duruﬂma salonunda bir süre
memurlarla ulusal sorunlar hakk›nda konuﬂtum... Hücreme döndü¤ümde kendimi yabanc› ve huzursuz
hissetim. Onlara anlatt›klar›m› düﬂündüm. H›zl› ve kesin ﬂeylerdi,
ama mekanik konuﬂmuﬂ oldu¤umu
farketim... Sanki yabanc›, uzak ve
unutulmuﬂ bir dünyaya girmiﬂtim."
Fidel'in bu sat›rlar›nda dile gelen
asl›nda tecritin tipik etkileridir. Tecrit tüm a¤›rl›¤›yla sürerken 11 Nisan'da yazd›¤› baﬂka bir mektupta
Fidel, bu iﬂkenceye direnmek için
kendisini motive eden, güç veren etkenleri ortaya koyuyor;
"Yaln›zca iki buçuk ay oldu ama
her biçimde en çok ac› çekmek zorunda kald›m. Tüm bu zaman› tek
baﬂ›ma geçirdim. Bir bak›ma kaderimdi bu. Fiziksel dünyada oldu¤u
gibi moral dünyan›n da bir ölüm
kanunu var. Her iki dünya da kendi
çekim kanunlar›na sahip. Binlerce
kuvvet sizi tükeniﬂe yöneltmeye çal›ﬂ›r ve bazen bunlarla tüm fiziksel
ve ruhsal enerjinizle çarp›ﬂman›z
gerekir.
"Sa¤lam bir biçimde dayan›yorum, do¤ru. Fakat sürdürdü¤üm,
normal bir hayat de¤il... Kendi biçi-

mi olan bir beden sanki farkl› bir
kal›ba sokulmak için presleniyor.
“Tuhaf olan ﬂu ki, hiçbir kiﬂisel
h›rs›m yok. Motivasyonlar›m›n tümü mo ral; o nu r, ﬂeref ve görev
duygusu... Ço¤unun hayat›na de¤er
katan gerekçeler benim için bir ﬂey
ifade etmiyor. Benim durumumdaki
en büyük çeliﬂki, fiziksel ya da maddi cezaya, biyolojik varoluﬂa karﬂ›
tamamen kay›ts›z olmam. Bunlar›n
hepsini bir gülümsemeyle rezil edebilirim...
"Kendimi güçlü ve güvenli hissediyorum, öyle ki yeryüzünde hiçbir
güç bana zarar veremez."

‘ A k m a s › G e re k e n K a n › m › z ’
Moncado bask›nc›lar›n›n önderi
Fidel için tecrit giderek a¤›rlaﬂt›r›l›r. Ziyaretçileri geri çevrilmekte,
mektuplar› postalanmamaktad›r.
Hayat›ndan endiﬂe eden hareketin d›ﬂar›daki üyeleri, durumu kamuoyuna duyurmak için seferber olmuﬂlard›r.
Fidel, 18 Haziran'da
Haydee ve Melba'ya
(hareketin
d›ﬂardaki
önemli kadrolar›d›r ikisi
de) aﬂa¤›daki sat›rlar›
yazd›¤›nda tecrit sürmektedir: “Dört ay bir haftad›r
bu tecrit hücresine kilitlenmiﬂ
durumday›m. Baﬂta 4 ay için demiﬂlerdi, fakat gerçekte sonsuza dek
burada tutmak istiyorlar beni.
“Gerçekten durum daha kötü
olamaz. Küba'da bu tür ﬂeylerin
mutlak dokunulmazl›kla gerçekleﬂtirilebilece¤i fikri gibi büyük bir zihinsel iﬂkencenin ve anormalli¤in
yan›nda benim durumumun sözü
olur mu, bundan da emin de¤ilim.
Ülkemin ahlaki sefaletten çektiklerini ö¤rendikçe hazmetmek güçleﬂiyor.(...)”
"... düﬂününce ﬂu sonuca var›yorum; bu ulusal kriz kaç›n›lmazd›,
zorunluydu. Ve kriz ne denli büyük
olursa, farkl› bir gelecek için besledi¤imiz umut da o denli büyük olabilir. Bu zamanda idealleri samimi
olanlar›m›z için Küba, üzerinde te-

r i mi zi n d e¤i l ka n› m› z› n a kma s› ge reken Zeytin Da¤›'na benziyor.

B i r Ces et Bi le...
14 ﬁubat'ta baﬂlayan tecrit günleri, 134 gün sonra 27 Haziran'da
sona erer. Bundan birkaç gün önce
yazd›¤› sat›rlar›nda Fidel, diktatörlü¤ün tecrit iﬂkencesini ve vahﬂetini
sergilemektedir: "Diktatörün hapishane ziyareti s›ras›nda kahramanl›k
marﬂ›n› söyledi¤imizden bu yana,
aylard›r, hücremden yaln›zca 50
metre ötedeki kardeﬂimi görmeme
ve hatta birkaç sat›r yazmama dahi
izin verilmiyor. Yak›nlar›mda birilerinin oldu¤u yegane zaman, gizemli bir biçimde as›lm›ﬂ, dövülmüﬂ
ya da baﬂka bir ifadeyle ölümüne iﬂkence edilmiﬂ bir mahkumun cese-

Hay›r yorgun de ¤iliz biz! 20 ay sonra ilk gün oldu¤u
gibi kararl› ve
dim dik ayakta y ›z. O n u r u mu z
pahas›na af is temiyoruz.
Aﬂa¤›l›k zali me boyun e¤ menin büyük
utanc›yla yaﬂa mayaca¤›z. Onuru m u z u f e da e d e c e ¤ i m i z e ha pis t e bi n y›l da ha!

denin, hücremin karﬂ›s›ndaki küçük cenaze odas›nda yatt›¤› anlar.
Ancak ölü ya da diri, tek bir insan
bile görmemi engellemek için hücremin giriﬂinin önünde 6 ayakl›k bir
bölme yükseltildi. Bir cesetle arkadaﬂl›k etmeme izin verilmesi bile
çok büyük bir alicenapl›k olacakt›r!"
Tecrit böylesine kat›d›r ama elbette Fidel'i önderlik misyonunu yerine getirmekten al›koyamam›ﬂt›r.
D›ﬂar›daki kadrolara yönelik tecrit
alt›nda iken yaz›lm›ﬂ ve gizlilik içerisinde ulaﬂt›r›lm›ﬂ ﬂu sat›rlar bunun
kan›t›d›r:

"(...) Sonunda alaca¤›n›z karar›
kabul edece¤imizi tekrarl›yorum,
çünkü bir yarg›da bulunmak için sizin konumunuz daha elveriﬂli. ‹stedi¤im tek ﬂey, her ad›m› ak›ll›ca ve
tüm a¤›rl›¤›yla tartman›zd›r. Say›m›z›n az oluﬂunun önemi yok, çünkü
önümüzde uzun bir yol var. E¤er ilk eler imiz i el üstü nd e t utab ili rsek ,
bir gün onlar, gerçek ve olas› bir
devrimin sanca¤› olacakt›r."

" ... H apiste Bin Y›l Da h a ! "
Tutsakl›klar›n›n 22. ay›nda diktatör Batista, Moncado savaﬂç›lar›n›
ve önderleri Fidel'i bir " a f " ilan›yla
b›rakmak zorunda kald›; asl›nda
Batista'n›n niyeti kamuoyu karﬂ›s›nda durumunu güçlendirmekti. Bu
amaçla; "Bar›ﬂa hizmet ve düzene
s a d a k a t " sözü vermeleri koﬂuluyla
Moncada'ya sald›ranlar için "af"
ilan edebilece¤ini duyurdu. Bu teklifinin reddedilebilece¤ini akl›ndan
geçirmiyordu elbette. Oysa karﬂ›s›nda, Küba'da devrim yapmaya
and içmiﬂ bir önder ve savaﬂç›lar
vard›. Diktatörün bu teklifini Fidel
hepsi ad›na yan›tlad›;
"Ha y› r yorgun de¤i l iz bi z ! 20
ay sonra ilk gün oldu¤u gibi karar l › v e d i m d i k a y a k t a y › z . O n u r u m uz
pahas›na af istemiyoruz. Aﬂa¤›l›k
zalime boyun e¤menin büyük
utanc›yla yaﬂamayaca¤›z. Onuru m uz u f e da e de c e ¤ im iz e h a p is te b in
y ›l d a ha ! Uta n c› sin ey e çe km ek t en se hapiste bin y›l daha!"
Sonuçta Batista kendi ﬂovunun
alt›nda kald›. Halk›n bask›s› karﬂ›s›nda "Bar›ﬂa hizmet ve düzene sad a k a t " sözü verilmesi koﬂulunu daha fazla dayatamad›. Fidel ve Moncado savaﬂç›lar› 15 May›s 1955'te
koﬂulsuz olarak b›rak›ld›lar. Daha bir
ay bile geçmeden 26 Temmuz Har eketi'nin kuruluﬂunu ilan eden Fidel
ve yoldaﬂlar›, gerilla savaﬂ›n› haz›rlamak üzere Meksika'ya geçtiler.
26 Temmuz Hareketi çok gecikmeden Küba'ya dönecek, önce Sierra Maestra da¤lar›na ç›kacak ve 1
Ocak 1959'da da Havana'ya gireceklerdir. Bu büyük zaferde, tecrit
alt›ndaki o kararl›l›¤›n hiç kuﬂkusuz
büyük pay› olacakt›..
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K › s a c a s › ...
Tüneldeki
Baﬂbakan
‹sveç’te bulunan Baﬂbakan Erdo¤an,
Kürtler, Süryaniler taraf›ndan protesto
edilince
bir
daha
göstericilerle
karﬂ›laﬂmamak için bir sonraki toplant›
yerine nehrin alt›ndaki bir tünelden geçirilerek götürüldü.
Korku ve utanç, hiçbiri yoksa bile suçluluk psikolojisi insan› iﬂte böyle “tünellere” mahkum eder.

AKP’nin
Üstünlü¤ü
Bir gün diyorlar ki, “Anayasa
de¤iﬂikli¤ini içermeyen herhangi bir çal›ﬂmam›z yok.” (2
Nisan bas›n)
Ertesi gün diyorlar ki,
“Kapatmayla ilgili Anayasa

küçük
kontralar!
Kontrgerilla olsun, takiyyeci ﬂeriatç›lar olsun, faﬂistler olsun, itirafç›lar›,
psikopatlar›, hapç›lar›, meczuplar›
kullanmay› severler.
ﬁimdi yeni moda “yaﬂ› küçükleri” kullanmak.
Hrant Dink’i katledenler, Trabzon’da,
Samsun’da
rahiplere
yönelik
sald›r›lar› gerçekleﬂtirenler, 18 yaﬂ›ndan küçüktüler!
Cumhuriyet’e yönelik son molotoflu
sald›r›da yaﬂ iyice küçülmüﬂ: Sald›-

de¤iﬂikli¤i çal›ﬂmam›z yok.”
(3 Nisan bas›n)
Bu ülke çok yanar döner iktidar gördü. Ayak üstü yalan
söyleyen çok burjuva politikac› gördü.
Ama do¤rusu, Sezar’›n hakk›
Sezar’a; AKP’liler hepsini
ceplerinden ç›kar›rlar.

ülkücü mukaddesatç›
dalavereciler
Ankara’da “iﬂ takibi” yapan, daha do¤rusu rüﬂvet, tehdit, ﬂantaj
ve bilumum yollarda hukuksuz iﬂleri “halleden” bir gruba yönelik operasyonda
ANAP hükümeti bakanlar›ndan Eyüp Aﬂ›k bir patronun mahkemedeki davas›n› halletmek için çeteden yard›m istiyor. Çete
üyesi “say›n bakana” diyor ki:
- Say›n bakan›m, 100 bin dolar isteyece¤im, 15 bin dolar›n› size
yat›raca¤›m”.
Sonra çete, –çete bu ad› üstünde, verdi¤i sözü tutacak de¤il ye,
Eyüp Aﬂ›k’a 15 bin dolar yerine 7500 dolar yat›r›yor.
Aﬂ›k “Dün 15’ti, bugün 7.5’a düﬂtü” diye tepki göstermiﬂ.
*
Alavere dalavere iﬂinin icrac›lar›ndan biri de eski Ülkü Ocaklar›
Baﬂkan› Azmi Karamahmuto¤lu.
Birileri Futbol Federasyonu Genel Kurulu’nu ask›ya ald›rmak
istiyor.
Bu karar› verebilecek bir hakim ayarlamas› için
Karamahmuto¤lu’na baﬂvuruluyor (o camiada herkes kimi
kimin ayarlayabilece¤ini biliyor demek ki!)
Karamahmuto¤lu’na bu iﬂ için “300 bin dolar haz›r” diyorlar.
Ama onun gözü doymuyor olmal› ki, “Motivasyon için baﬂka
ekleyece¤in var m›?” diye soruyor.
Onlar› vatan millet sakarya de¤il, dolar, Euro, YTL farketmez,
her cinsten para motive ediyor...
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r›yla ilgili gözalt›na al›nanlar›n üçünün yaﬂ› 18’den küçük! Biri ise 13 yaﬂ›nda...
Ama yaﬂ küçüklü¤ünün d›ﬂ›nda
hemen hepsinin ortak yanlar›ndan biri
de hapç› veya psikolojik sorunlar›
olan, dengesiz tipler olmalar›.. Kontra
iﬂlere soyunanlar›n yeni “kayna¤›”
bunlar anlaﬂ›lan... Kendileri çocuklara
komando k›yafeti giydirip törenlere
ç›karan ama solun eylemlerinde
çocuklar yerald›¤›nda “çocuklar› kullan›yorlar” diye feryad› figan eden
sahtekarlar›n kontrgerillaya diyece¤i
bir ﬂey yok mu?!

Çak›l taﬂ›
edebiyatç›lar›
dikkat:
Bodrum
sahillerinde
ya¤ma ve do¤a k›y›m› pervas›zca ve alenen sürdürülüyor. K›y›da do¤al kaya
oluﬂumlar› kalmam›ﬂ neredeyse... Yap›lan son araﬂt›r-

maya göre, Bodrum yar›madas›ndaki 385 k›y› yap›s›ndan sadece 69’u yasal...
Bu düzene yak›ﬂ›r!
Yak›ﬂmas›na yak›ﬂ›r
da, bak›n, bu inﬂaatlar k›y›
çizgisini, yani baﬂka bir deyiﬂle, h a r i t a y › de¤iﬂtirmiﬂ
durumda... Çak›l taﬂ› vermeyiz diyenlerin bir diyecekleri var m›?

bir savc›, bir savc›ya,
bre savc›...
Yarg›tay Baﬂsavc›s› da sonunda “yarg›ya” baﬂvurmaya karar vermiﬂ.
Kendisine yönelik eleﬂtiriler karﬂ›s›nda “adli yarg› mercilerince gerekli yasal iﬂlemlerin yap›laca¤›” tehdidini savuran
Baﬂsavc›, savc›lara da üstü kapal› kendisine yönelik eleﬂtiriler karﬂ›s›nda harekete geçme ça¤r›s›nda bulunuyor...
Eee, “yüksek yarg›” da al›ﬂacak art›k böyle eleﬂtirilere.
Hepsinin “ipli¤i pazara ç›k›nca”, hangisinin, kimin adam›
oldu¤u bu kadar alenileﬂince, bu da kaç›n›lmaz...
Ya bay Baﬂsavc›, bu arada ﬂuna da dikkatinizi çekelim; bu
ülkenin devrimcileri, y›llard›r sizin iki gün bile dayanamad›¤›n›z türden mesnetsiz, haks›z, hukuksuz, keyfi
sald›r›lar›n hedefidir. Bir güne bir gün, bu “eleﬂtiriler” durdurulsun dediniz mi, dava açt›n›z, aç›lmas›n› istediniz
mi?.. Ne gezer!

düﬂün
düﬂün..
Sizce ne düﬂünüyorlar,
yeni takiyyeler mi,
kapat›l›rsak ne olur diye
mi, sonraki seçimleri kaç ton kömüre götürebileceklerini
mi hesapl›yorlar yoksa...

Can›na okuma bayram›
K›r›kkale’nin Bahﬂ›l› ‹lçesi Özel Gazi ‹lkö¤retim Okulu’nda düzenlenen o k u m a b a y r a m › etkinli¤inde, ilkokul
ö¤rencilerinin sergiledi¤i müzikalde, çocuklar komando
k›yafetleriyle, maket silahlarla ateﬂ edip, “düﬂman” öldürüyor.. Bahﬂ›l› Kaymakam›, ‹l Milli E¤itim Müdür Yard›mc›s› da “Bu güzel program› haz›rlayanlar›” kutluyor.
Çocuklara okumay› de¤il, devlet düﬂmanlar›n›n can›na
okumay› ö¤retiyorlar.. Hay bu kontrgerillac› kafalar›, çocuklar›m›z›n baﬂ›na e¤itmen yapan sistemin ...

kazd›¤› kuyuya düﬂenler!
Te r ö r demagojisine en çok baﬂvuranlar, ﬂimdi kendileri “terör”le yaftaland›. ‹çiﬂleri Bakanl›¤›’na Emniyet
Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan verilen raporda ‘ulusalc›l›k’
ak›m›, ‘aﬂ›r› sa¤ faaliyetler’ kapsam›nda de¤erlendirilmiﬂ.
Üstüne üstlük, “Ulusalc›lar›n” faaliyetleri “ Te rö rl e M üc adele ve Hare k a t D a i resi Baﬂkanl›¤›” faaliyetleri kapsam›nda ele al›n›yormuﬂ art›k. Kendi kazd›¤› kuyuya düﬂmek
bu olsa gerek.
Sen önüne geleni “teröristlikle” suçla.
Sonra bir gün o suçlama sana dönsün!
Demiﬂtik ya, “Ergenekon iktidars›z olmaz” diye.
‹ktidars›z kalan Ergenekon da terörist oluyor demek
ki!.. Etme bulma dünyas›!

Irkç›l›k
damgal›yor:
“ﬁimdi Herkes
Ölecek!”

Irkç› tehdide
boyun e¤meyece¤iz!
Baﬂta Almanya olmak üzere, Avrupa’n›n çeﬂitli emperyalist ülkelerinde, göçmenlere yönelik ›rkç› sald›r›lar süreklileﬂti. Her hafta, bir ya da birkaç tane ›rkç› sald›r› haberi bas›na yans›yor. Bas›na yans›mayan, gündeme gelmeyen ne
kadar sald›r› yaﬂand›¤› belli de¤il. Bununla birlikte, Avrupa’daki göçmenlerin yan›nda, sald›r›lar›n yaﬂand›¤› ülke
halklar›ndan da, ›rkç›l›¤a karﬂ› kimi tepkiler ortaya ç›k›yor.
Son sald›r›lardan birisi yine, Almanya'da gerçekleﬂti.
Stuttgart yak›nlar›ndaki Backnang Kasabas›’nda, hemen tamam› Türkiyeli ailelerden oluﬂan çok katl› bir bina, 29 Mart
saat 04.00 civar›nda kundakland›. Ç›kan yang›nda, en üst
katta oturan iki kad›n dumandan hafif zehirlendi ve tedavi
edildi. Binan›n avlusundaki duvara iki gamal› haç iﬂareti ve
sprey boyayla " ﬁ i md i h e rkes öle c e k " yaz›ld›¤› görüldü.
Anadolu Federasyonu’na ba¤l› “ S t u t t g a r t A n ado lu Kült ü r Sa n a te vi” çal›ﬂanlar›, yanan eve giderek, geçmiﬂ olsun
dile¤inde bulunup, olay›n takipçisi olacaklar›n› söylediler.
***
Anadolu Federasyonu “ I r kç› Sald›r ›lar a Son” kampanyas›n› sürdürüyor. Kampanya kapsam›nda, 30 Mart’ta Wupertall’da bir panel düzenlendi. Ludwigshafen’de 9 kiﬂinin yanarak can verdi¤i olaydan sonra Almanya’da giderek yay›lan
›rkç› sald›r›lar›n nedenlerinin tart›ﬂ›ld›¤› panelde, özellikle sald›r›lar›n planl› ve sistematik bir ﬂekilde gerçekleﬂti¤i belirtildi.
***
30 Mart’ta Almanya-Duisburg Anadolu E¤itim ve Kültür
Merkezi çal›ﬂanlar› Hamborn’da ›rkç› sald›r›lara karﬂ› afiﬂler
yap›ﬂt›rd›.
***
Anadolu Federasyonu, 1 Nisan’da Almanya-Köln’de Türkiye’lilerin yo¤un yaﬂad›¤› mahallelerden birisi olan Weidengasse Caddesi’nde, "Irkç› Sald›r›lara Son" afiﬂleri ast›.
Ayn› gün, Almanya-Solingen’de Türk Halk Derne¤i ziyaret edilerek, dernekte kampanya'n›n tan›t›m› yap›ld› ve afiﬂleri as›ld›.
***

Danimarkal›lar’dan
›rkç›l›¤a protesto:
Danimarka’da gazete da¤›t›rken ›rkç› 3 Danimarkal›’n›n
sald›r›s› sonucu ölen Özgür Deniz Uzun’un an›s›na 27
Mart’ta binlerce kiﬂi Kopenhag’da meﬂaleli bir yürüyüﬂ yapt›. “ﬁid de t i D u rd ur u n ” slogan›yla düzenlenen mitinge Danimarkal› ve göçmen 10 binden fazla kiﬂi kat›ld›.
Say›: 1 / 6 Nisan 2008
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Uras’›n önerisi kime hizmet eder?

Uras’› ÖDP
Genel Baﬂkanl›¤›’na
seçenlerin
bir k›sm›
kuﬂkusuz
tam da
bunu, yani
düzeniçi
politika
yapmas›
için
seçmiﬂlerdi.
Kendisini
bunun için
seçenleri
yan›ltm›yor
Ufuk Uras...
ÖDP’de hala
devrimin,
sosyalizmin
savunulabilece¤ini
düﬂünen,
“Genel
Baﬂkan›”
ndan bunu
yapmas›n›
bekleyenlere ise kalan,
sadece bir
hayal
k›r›kl›¤› ve
aldat›lm›ﬂl›k
olacakt›r.
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Oligarﬂinin Ergenekon Davas›-AKP’ye kapatma davas› üzerinde somutlaﬂan siyasal krizi,
düzenin çeﬂitli kesimlerini “krizi çözmek üzere ”
harekete geçirdi. Harekete geçenlerden biri de
Cumhurbaﬂkan› Abdullah Gül’dü. Gül, bu geliﬂmeleri görüﬂmek üzere meclisteki partilerin
(DTP hariç) temsilcilerini Çankaya’ya ça¤›rd›.
ÖDP Genel Baﬂkan› ve milletvekili Ufuk
Uras da ça¤r›l›yd› Çankaya’ya. Çankaya’ya ç›k›p görüﬂtükten sonra yapt›¤› aç›klamada bak›n
ne söyledi:
“Gül önceli¤inde tüm pa rti lide rlerinin bir
yuvar l ak masa topl ant› s› ya pmas› n› öner di m.
G ü l b u ön e r i y e s › c a k y a k l a ﬂ t › . E c e v i t v e D e m i rel’in 12 Eylül ön cesind e uzun s üre görü ﬂmedi ¤i daha sonra bundan piﬂmanl›k duyduklar›n›
biliyoruz. Anamuhalefet lideri ile Baﬂbakan da
2006’dan bu yana görüﬂmüyor .”
40 y›l sonra “Mecliste ilk sosyalist” diye propaganda edilen vekilin önerisine bak›n.
TBMM’de kendisine sosyalist diyen bir kiﬂi var,
fakat söylediklerinin, çeﬂitli gündemlere iliﬂkin
tav›rlar›n›n de¤il sosyalistlikle, o da bir yana tutarl› bir demokratl›kla bile ilgisi yok.
Ufuk Uras, kendisine Baykal’la Erdo¤an’›
b a r › ﬂ t › r m a misyonu biçiyor... B›rak, burjuvalar
aras›nda arabulucuk yapacak yeterince kiﬂi ve
kurum var. Sen halk ad›na, sol ad›na siyaset yapacaksan, baﬂka bir sözün, baﬂka önerin olmal›...
Düzeniçi düﬂünenler, burjuva politikas›n›n
demir parmakl›klar› d›ﬂ›na ç›kamazlar. Demek ki
Ecevit’le Demirel görüﬂselermiﬂ, Evren’in deyiﬂiyle “sen ben kavgas›na tutuﬂmasalar”m›ﬂ, 12
Eylül de olmayacakt›?!..
Peki, Ufuk Uras anlatsa da bilsek, yuvarlak
masada Deniz Baykal ile Tayyip Erdo¤an’› uzlaﬂt›rd›¤›nda, bunun halka ne gibi bir yarar› olacak. Sistem krizsiz, sorunsuz iﬂledi¤inde, halk›n
yarar›na iﬂliyor da, iktidar çat›ﬂmalar›ndan m›,
halk zarar görüyor?
Fakat, görünen odur ki, Uras çoktan halk›n
yarar›, halk›n ç›karlar›, halk için politika üretmek
gibi kavramlarla ilgisini koparm›ﬂt›r. Uras, solu
güçlendirmek için çal›ﬂm›yor, hatta denilebilir
ki, reformist bir yan bile yok bu politikalarda.
Sanki tekellerin ç›karlar›n› savunmak için meclise girmiﬂ gibi, sistemin krizini atlatmas›n› sa¤lamak için politika üretiyor, önerilerde bulunuyor.
Yapt›¤› ‘sol siyaset’ de¤il!.. Solcunun görevi,
burjuvalar› bar›ﬂt›rmak de¤ildir! Sol, burjuvazinin iktidar çat›ﬂmas›n›n, sistemin krizinin derinleﬂmesini ister.

Sistemin krizsiz, sorunsuz iﬂlemesini istemek, halk›n üzerindeki sömürüsünü, bask›s›n›
sorunsuz sürdürmesini istemekle eﬂ anlaml›d›r.
Ne diyor yani Uras? Tayyip Erdo¤an ve Deniz
Baykal, bir biriyle çat›ﬂmas›n, görüﬂsünler, çeliﬂkilerini h›zla çözsünler! O zaman biz soruyoruz
Uras’a; yani halka karﬂ› savaﬂta daha m› güçlü
olsunlar?
Yoksa Uras, sistemin krizinden, ülkemizin
“ ﬂ a h a n e ” demokrasisinin zarar görece¤ini mi
düﬂünüyor?
Ne dedi¤inin, ne önerdi¤inin kuﬂkusuz fark›nda Ufuk Uras. Kendi içinde mesela Birgün’ün
bu s›ralarda devrimcili¤i hat›rlayan, düzen için
siyaset yapt›klar›n› unutan kesimlerine göre “daha tutarl›” oldu¤u bile söylenebilir. Sistem içinde
siyaset yapacaksan, parlamenter mücadele senin
için temelse, yapman gereken budur.
Ba¤›ms›zl›k, gündemlerinde yok. Eh, “iyi kötü de olsa bir demokrasi” de varsa, yani ülkemizdeki demokrasi Mahir’in dedi¤i gibi demokrasiyle uzaktan yak›nda ilgisi olmayan Filipin
T ipi Demokrasi de¤ilse, ülkemizde yönetim biçimi faﬂizm de¤ilse, o zaman yapaca¤›n›z Ufuk
Uras’›n yapt›¤›d›r.
Bu durumda da, Ufuk Uras’›n “ﬂahane demokrasi” için kayg›lanmas›na gerek yoktur, bu
düzenin burjuvalar›n ç›kar›na iﬂleyen “demokrasisi” zarar görmesin diye, ondan önce TÜS‹AD
kollar›n› s›vad›. ABD’si, AB’si aç›klamalar yapt›lar. Kendisine s›ra gelmez.
Ama Uras, hala sosyalist oldu¤u, mecliste sosyalist politikay› temsil etti¤i iddias›ndaysa, o zaman kayg›lans›n. Ama burjuvazi için de¤il, kendisi için. Ben neredeyim, kimin saf›nday›m, kimin
de¤irmenine su taﬂ›yorum diye kayg›lans›n.
Sosyalist, sistemin krizinden yararlanarak,
halka düzenin gerçeklerini göstermeye çal›ﬂ›r,
elindeki imkanlar› bunun için kullan›r, halka kendi alternatifini anlat›r. Kald› ki, bunu yapmak için
illa devrimci, sosyalist olmaya da gerek yoktur,
reformist partilerin de yapmas› gereken budur.
Bu, kendisini iktidara aday olarak gören her politik gücün, asgari düzeyde yapmas› gerekendir.
Fakat, Uras öyle yapm›yor, o üretti¤i politikalarla oligarﬂinin düzen partilerini “düze” ç›karmaya çal›ﬂ›yor. Belki de tekellere, sistemin ç›karlar›n› nas›l düﬂündü¤ünü kan›tlama gayreti
içine giriyor. Ve bunlar›, nas›l politika yapaca¤›n› bilemeyen bir toylukla de¤il, ne yaz›k ki bilinçli bir politik tercihin ürünü olarak yap›yor.!

