
Mahir’den Day›’ya Sürüyor Bu Kavga

‘‹ncirlik Üssü Kapat›ls›n’ diyen 
vatanseverlerin sözcüsü olarak

ANKARA’YA G‹D‹YORUZ!

Kurtuluflumuzun yolunu ayd›nlatan
önderlerimizi anmak için 

KIZILDERE’YE G‹D‹YORUZ!
28 Mart’ta Ankara’da 

30 Mart’ta K›z›ldere’deyiz 

Yozlaflmaya Karfl› Ç›k›yoruz;

Tutuklan›yoruz!

Amerika’ya Karfl› Ç›k›yoruz;

Tutuklan›yoruz!

Bizi Tutuklayanlar, Uyuflturucu 

ve Fuhufl Tüccarlar›n›n,

Emperyalist Katillerin Orta¤›d›r!
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16 Ekim 1971 ‹skenderun do¤umlu. Arap-Alevi (Nusay-
ri) bir ailenin çocu¤uydu. 1995’te Dicle Üniversitesi ö¤-
rencisiyken gençlik örgütlenmesi içinde mücadeleye ka-
t›ld›. 1998 ortalar›nda illegal alana geçti. Son olarak Ak-
deniz SPB komutan›yd›. 2000 A¤ustos’unda tutsak düfl-
tü. 8. Ölüm Orucu Ekibindeydi. 1 May›s 2002’de baflla-
d›¤› ölüm orucunun 330. gününde, 26 Mart

2003’de Ankara Numune Hastahanesi’nde, zorla müdahale iflkencesi
alt›nda flehit düfltü.

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
2266 MMaarrtt -- 11 NNiissaann

YYuussuuff AARRAACCII

1 Nisan 1993’de, 30 Mart-17 Nisan
fiehitlerimizi Anma Günleri dolay›s›yla ifl-
kencecilere karfl› gerçeklefltirilen bir ey-
lemde flehit düfltüler. 
Hakk› KARAHAN, 1970 Malatya do-
¤umlu. 1989’da ‹stanbul Üniversitesi Ve-
terenerlik Fakültesi ö¤rencisi iken DEV-

GENÇ saflar›nda mücadeleye kat›ld›. Aksaray Bölge Komi-
tesi’nde yerald›. 1992’de DEV-GENÇ milis örgütlenmesinde
komutan olarak görev ald›. 
Ferda C‹VELEK, 1969 ‹stanbul do¤umlu. 1988’de Sa¤l›k
Meslek Lisesi’nde devrimci mücadeleye kat›ld›. DEV-GENÇ
saflar›nda aktif olarak görev ald›. DEV-GENÇin yeniden ör-

gütlenmesinde Kad›köy koordinasyon sorumlulu¤unu yürüttü. 
Veysel BEYSÜREN 1973 do¤umluydu. 1991’de Liseli DEV-GENÇ saflar›n-
da mücadeleye kat›ld›. DEV-GENÇ milislerinde görevlendirildi. 

1964 Ankara  do¤umlu. Devrimci düflüncelerle lise y›lla-
r›nda tan›flt›. Bursa bölgesinde mücadele yürütüyordu.
Körfeze Bak›fl Gazetesi’nin yaz›iflleri müdürü ve sahibiydi.
Kontrgerilla taraf›ndan kaç›r›ld›ktan sonra, 31 Mart
1992’de Bursa Uluda¤ yolunda iflkence yap›lm›fl ve ba-
fl›ndan vurulmufl olarak bulundu.BBüülleenntt ÜÜLLKKÜÜ

Yaflam›n anlam›n› bu saflarda ö¤rendim. Benim için en güzel y›llar hareketle
tan›flt›¤›m ve mücadele etti¤im y›llard›r. Hareketimiz tüm güzelliklerin, erdemlerin,
de¤er ve geleneklerin, kahramanl›klar›n topland›¤› bir aile.                                

Ümit Günger

28 Mart'ta 2004’te Dersim'in Hozat
ilçesi yak›nlar›nda, Kinzir ormanlar›nda
ç›kan çat›flmada halk›n kurtuluflu için
ölümsüzlefltiler.
H›d›r DEM‹R, 25 Kas›m 1974 Dersim
Çemiflgezek Paflac›k köyü do¤umlu. Çiftçi
bir ailenin alt› çocu¤undan biriydi. Örgüt-

lü mücadeleye 1993'te kat›ld›. Bir süre ‹stanbul'da Seher
fiahin SPB’de yer ald›. 1995'te k›r gerillas›na kat›ld›. Yakla-
fl›k on y›l da¤larda mücadele etti. Ekip komutan›yd›. 
Haydar BOYRAZ, 1972 Sivas’›n Gürün ilçesi Telin kasa-
bas› do¤umlu. Babas› bekçiydi. 1994'te oligarflinin ordu-
sunda askerlik yapt›¤› dönemde Mücadele dergisi okumaya
bafllad› ve bir süre sonra da devrimci hareketle iliflkiye geç-

ti. Askerlik sonras› örgütlü bir devrimci olarak ‹stanbul ‹kitelli bölgesinde ça-
l›flt›. 1997 Eylül'ünde Tokat K›r Gerilla Birli¤i'ne kat›ld›. 7 y›ld›r da¤lardayd›. 
Erhan KÖKDEM‹R, Elaz›¤ Sivrice do¤umlu. 1994’de Gebze Liseli Dev-Genç
içinde yerald›. K›sa sürede sorumluluklar üstlendi. 1996 Ocak’›nda tutukland›.
Tahliye olduktan sonra bir süre ‹stanbul Küçükarmutlu’da çal›flmalarda yer
ald›. May›s 1998'de gerillaya kat›ld›.

HH››dd››rr DDEEMM‹‹RR

HHaayyddaarr BBOOYYRRAAZZ

EErrhhaann KKÖÖKKDDEEMM‹‹RR
HHaakkkk›› KKAARRAAHHAANN

VVeeyysseell BBEEYYSSÜÜRREENN

FFeerrddaa CC‹‹VVEELLEEKK

“Boykotçu” 
Karadenizli bir ailenin k›z› olan Ferda Cive-

lek, Sa¤l›k Meslek Lisesi’ni bitirdikten sonra bir
süre hemflire olarak çal›flt›. Daha sonra Marmara
Üniversitesi Atatürk E¤itim Fakültesi’nde okuma-
ya bafllad›.

6 Kas›m boykot çal›flmalar›nda okulunda ne-
redeyse onu tan›mayan, onun konuflmad›¤› insan
yok gibiydi. Öyle ki, ona herkes "boykotçu k›z"
demeye bafllam›flt›. Okulda 6 Kas›m'›n baflar›s›
onun özverili çal›flmalar›n›n eseridir. Forumlarda,
faflistlere karfl› ald›¤› tav›r onun düflmana karfl›
duydu¤u kinin, öfkenin bir sonucudur.

“Boykotçu” okulunda kantinde oturup, bofla
çene çalmay›, bofla zaman geçirmeyi hiç do¤ru
bulmad›. O dönem, kantinlerde oturup, zaman
geçirmek, kimi günlük ifllerle u¤raflmak s›k görü-
len bir al›flkanl›kt›.

Nitekim, yapacak onca ifl varken, ö¤renci
gençli¤i örgütleme gibi bir sorun varken, kantin-

de geçirilen onca bofla
zaman›n anlams›z ol-
du¤unu en iyi bilenler-

den biriydi.
O, sadece kendi fakültesi ile s›n›rl› bir

çal›flma yürütmedi. Kampüsteki bütün s›n›f-
lar, ö¤renciler Ferda'y› tan›d›lar, sevdiler.
‹nsanlara de¤er ve emek vermesiyle, sami-
miyetiyle onlar›n dostluklar›n› kazanan, dü-
flünceleri ve davran›fllar›yla onlara devrimci
bir örnek sunan  iyi bir örgütleyici oldu.

Bir yanda kantinde gününü gün eden-
ler vard›. Di¤er yanda ise gündüzleri okul-
da günlük görevleri yerine getiren, gençli¤i
örgütlemeye çal›flan, mücadeleyi büyütme-
ye çal›flan mütevaz› bir devrimci.

Onun çal›flmalar› gündüzle s›n›rl› de¤il-
di elbette. Geceleri de özel hastanelerde
hemflire olarak çal›fl›r, 2-3 saat uykuyla
haftalarca dolafl›rd›. Bundan yak›nd›¤›n› da
hiç kimse duymad›. Bunu büyük bir istekle,
mücadeleye maddi olarak katk›da bulunman›n
sevinciyle yapard›.

O geceleri çal›flmay›, mücadelenin bir ihtiya-

c›n›n karfl›lanmas› olarak görmüfl ve bunun için
zorluklar› da göze alm›flt›. Mücadelede fedakarl›k
yap›lmadan, mücadelenin büyütülemeyece¤ini
bir kez daha onun yaflam› göstermektedir.

An›lar› Miras›m›z

‘‹ncirlik Üssü
Kapat›ls›n’
diyen
vatanseverlerin
sözcüsü olarak

ANKARA’YA
G‹D‹YORUZ!
28 Mart’ta Ankara’da
olaca¤›z

Kurtuluflumuzun
yolunu
ayd›nlatan
önderlerimizi
anmak için

KIZILDERE’YE
G‹D‹YORUZ!
30 Mart’ta K›z›ldere’de
olaca¤›z

11 Nisan 2010, 
Saat: 16.30 LONDRA

10 Nisan 2010, saat: 11.00
WUPPERTAL



Ça¤r› / ‹lan

‹çindekiler
faflistlerin gösterisine izin
verilmedi...

21 Gençlik FFederasyonu’ndan:

Faflizme karfl› gençli¤in
örgütlü mücadelesi 

22 Paras›z e¤itim istiyoruz

alaca¤›z! 

25 Sorunlar›m›z

Çözümlerimiz:
Gençli¤in psikolojik sorun-
lar› var m›?

26 Mahallemizi uyuflturucuya

fuhufla  teslim etmeyece¤iz

27 Polisin oyunlar›na ortak

olmak, katliamlara davetiye
ç›karmakt›r!...

28 AKP herkesi kkullan›yor,

herkesin iinançlar›n›
sömürüyor

30 Devrimci OOkul:  ÇÇal›flma

Tarz› -- 22

34 Ümit ‹lter’in tedavisi engelle-

niyor

37 Dünyadan Haberler

38 Ö¤retmenimiz:

Elefltirmek,  ee¤itmektir...

4 K›z›ldere’yi Ankara’ya

tafl›yaca¤›z!

6 Manifesto’nun 38. y›l›nda

K›z›ldere’ye gitmek... 

8 28 Mart’ta Ankara’da,

30 Mart’ta

K›z›ldere’deyiz!

11 Ankara’ya ggidiyoruz,

K›z›ldere’ye ggidiyoruz!

12 Devrim’in meflalesi

K›z›ldere (2. Bölüm)

15 Kampanya; Amerika Defol

Bu Vatan Bizim

17 Baflbakan’›n ttepesinde

uçan kkufllamalar ve
sahiplenmenin
pankart›...

18 Savaflan KKelimeler:

“Sosyal sorumluluk
projesi”

19 Beyaz›t’tan Gazi’ye

Katleden Devlet  

20 ‹stanbul Üniversitesi’nde

40 fiehitlerimiz kkavga

ça¤r›m›zd›r...

42 Devrimci ‹flçi Hareketi:     1

Nisan’da bin de¤il, binler
olmal›y›z...

43 Malatya’da direnifl sürüyor 

44 Roman aaç›l›m› flflovu!

45 Yüzsüz, faflist, h›rs›z ve

ars›z

46 Newroz: Emperyalizme

karfl› halklar›n isyan
ça¤r›s›

47 Irak KKomünist

Partisi’yle rröportaj 

48 Avrupa’da YYürüyüfl

49 Avrupa’da BBiz:

Dar gelirliler so¤uk su
ile y›kans›n!

51 Yürüyüfl      GGerçeklerin

Sesi

52 Yeni DDe¤inmeler

53 Nas›l BBir Yaflam? 

54 Nurtepe’de ppolis tterörü-

ne kkarfl› eeylem

55 Yitirdiklerimiz...

‹stanbul
tutuklu
aileleri
bülteni
TAYAD 
7. Say›s› 

ÇIKTI!

Kamu
Emekçileri
Cephesi
Say›: 11
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Ülkemizde Gençlik



Ankara ve K›z›ldere... ‹ki farkl›
s›n›f›n, iki farkl› dünyan›n, iki

farkl› gelene¤in ve iki farkl› gelece-
¤in temsilcisi ve simgesidirler. 

Ankara karfl›-devrim; K›z›ldere
devrimdir. Ankara, sömürü ve

zulümdür; K›z›ldere, sömürü ve zul-
me karfl› kurtulufl bayra¤›. Ankara
emperyalizm demektir; K›z›ldere
emperyalizme karfl› ba¤›ms›zl›k.
Ankara vatana ihanettir, K›z›ldere
vatanseverlik! Ankara, halk›na iha-
nettir, K›z›ldere halk› u¤runa ölmek!
Ankara, oligarfli demektir, K›z›ldere
halk›n öncüleri. Ankara, iflbirlikçili-
¤in merkezidir. Amerikanc› yöne-
timlerin karargah›d›r; K›z›ldere dev-
rimin karargah›. Ankara, tarihi ola-
rak hükmünü doldurmufl olan›n tem-
silcisidir, K›z›ldere gelece¤in. Anka-
ra bugün, K›z›ldere yar›nd›r.

Ba¤›ms›z, demokratik, sosyalist
Türkiye, K›z›ldere’de temsil

edilen de¤erlerin, K›z›ldere’de tem-
sil edilen politikalar›n hakim oldu¤u
bir Türkiye olacakt›r. Emperyaliz-
min ve oligarflinin Ankara’s›n›n ye-
rini, devrimci halk iktidar›n›n Anka-
ra’s› alacakt›r. Halk›n taleplerine ku-
laklar›n› t›kayan, halk› sürü gören,
halk› terörle susturan Ankara’n›n
yerini, hhaallkk››nn yyöönneettttii¤¤ii AAnnkkaarraa
alacakt›r. K›z›ldere’yi Ankara’ya ta-
fl›mak budur. Bunu baflaraca¤›z. 

Devrimci hareket, 1960’lar›n
ikinci yar›s› boyunca, gençlik-

ten köylülü¤e, iflçi s›n›f›ndan ayd›n-
lara kadar hayat›n her alan›ndaki
mücadeleler içinde 1970 Aral›¤›nda
partileflmifl ve 1972 y›l›n›n 30
Mart’›nda fiziki olarak tasfiye
olurke n, Türkiye devrimine iliflkin
son manifestosunu yazm›flt›r. 

1970’lerin bafl›ndan bu yana,
dünyam›z ve ülkemiz bir çok

de¤ifliklikler geçirdi. Alt üst olufllar
yafland›. Devrim rüzgarlar›yla kar-
fl›-devrim rüzgarlar› yer de¤ifltirdi.
40 y›ll›k bu dönemde, ülkemizde
de aç›k faflizmle, gizli faflizm bir
kaç kez yer de¤ifltirdi. Dünya ça-

p›nda ve ülkemizde güç dengelerin-
de çeflitli de¤ifliklikler meydana gel-
di. Bütün bu geliflmeler, solda da çe-
flitli de¤iflikliklere, sa¤ ve sol sap-
malara ve daha çok da düzene sav-
rulmalara yolaçt›. Biz yerimizde
kald›k. Bütün bu alt üst olufllar için-
de, de¤iflen dengeler içinde, stratejik
hedefimizi de¤ifltirmedik. Devrim-
den, sosyalizmden vazgeçmedik.
Devrimi ve sosyalizmi, emperyaliz-
min ve burjuvazinin kabul edebile-
ce¤i s›n›rlara çekmeye çal›flmad›k.
Marksist-Leninist kald›k.

Macerac›l›k, intihar, kitleden ko-
pukluk, küçük-burjuva hayalci-

li¤i... Bunlar, K›z›ldere için söylenen-
lerden baz›lar›yd›. Tarih, büyük bir
süzgeçtir. K›z›ldere’ye iliflkin bu de-
¤erlendirmeler, tarihin eledikleri ara-
s›nda bulunuyor. Tarih, daha o zaman,
bir kaç y›l içinde eledi hepsini. Çün-
kü, K›z›ldere, herfleyden önce bu kav-
ramlara s›¤d›r›lamayacak çapta bir ta-
rihsel olayd›. 

Türkiye solunda THKP-C’nin or-
taya ç›k›fl›, köklü bir hesaplafl-

man›n ve kopuflun sonucudur ve bu
ç›k›fl, sol üzerinde son derece etkili
olmufltur. K›z›ldere, bu sars›c› etki-
yi daha da pekifltirmifl, solu adeta
yeniden flekillendirmifltir. K›z›ldere
denilebilir ki, o günden sonra bir ni-
rengi noktas› olmufl, herkesin yeri,
K›z›ldere’ye ideolojik, stratejik ve
politik olarak nas›l yaklaflt›¤›yla be-
lirlenmifltir. 

Türkiye solunda K›z›ldere kadar,
daha genel anlamda Parti-Cephe

kadar ideolojik sald›r›ya u¤rayan,
tahrif edilen, çarp›t›lan bir baflka ha-
reket yoktur ve K›z›ldere’nin bu ka-
dar tahrifata, çarp›tmaya, ideolojik
sald›r›ya ra¤men hala tart›fl›lmaz bir
de¤er olmaya, hala ayd›nlatan bir
meflale olmaya devam etmesi, onun
tarihsel ve siyasal gücünü gösterir. 

Yukar›da sözünü etti¤imiz ko-

pufl, teorik düzeyde bir strateji-

nin yerine baflta bir stratejiyi koy-

maktan ibaret de¤ildir. Strateji bir

sonuçtur ve ayn› zamanda yeni ge-

leneklerin, yeni bir devrimcilik tar-

z›n›n bafllang›c›d›r. Bu kopufl, o gü-

ne kadar ki statükolar› parçalayan,

devrim gerçe¤ini hayat›n içinde so-

mutlayan, devrimcili¤in iktidar› he-

deflemek demek oldu¤unu gösteren

köklü, niteliksel bir kopufltur. Bu

yüzdendir ki, Türkiye solunun tarihi

aç›s›ndan 1970 öncesiyle, sonras›

apayr› iki dönemdir. DDeevvrriimm vvee iikk--

ttiiddaarr,, 1970’deki bu devrimci gelifl-

meyle birlikte Türkiye solunun var-

l›k nedeni olmufltur. 

Halk Cephesi’nin aylard›r, “ABD
Defol, Bu Vatan Bizim” sloga-

n›yla sürdürülen kampanyas› da ay-
n› bak›fl aç›s›yla flekillenmifltir: Dev-
rim ve iktidar. “ABD Defol, Bu Va-
tan Bizim” kampanyas›, anti-emper-
yalist mücadele tarihimiz aç›s›ndan
önemli bir kampanya olmufltur. Tür-
kiye solunun bir kesiminin Avrupa
Birli¤i’ni savunarak emperyalizmin
bir k›sm›n› iyi, bir k›sm›n› kötü ilan
etti¤i, Avrupa Birli¤i üyeli¤i savu-
nusuyla emperyalizmin sömürgesi
olmay› meflrulaflt›rd›¤› koflullarda;
solun bir di¤er kesiminin Amerikan
emperyalizminin Irak iflgalini mefl-
rulaflt›r›c› politikalar› savundu¤u,
bunun teorisini yapt›¤› koflullarda
ve ABD’ye ve AB’ye “bir fley de-
memenin”; onlara karfl› aç›kça sa-
vaflmaman›n revaçta bir tav›r haline
getirildi¤i koflullarda, devrimci ha-
reketin, emperyalizmin karfl›s›na
aç›k ve net tutumuyla ç›kmas›
önemlidir. ““DDeeffooll”” güçlü ve kesin

“Defol” güçlü ve kesin bir
kelimedir. Emperyalizmle her

türlü uzlaflmay› reddeden bir
kelimedir ve tutarl› bir anti-emper-

yalistin savunmas› gereken tek
kelimedir. Bu netli¤in kayboldu¤u
yerde, burjuvazinin ve faflizmin
milliyetçilik üzerine demagojiler

yapmas›n›n alan› aç›l›r. 

K›z›ldere’yi Ankara’ya Tafl›yaca¤›z!

4

Yürüyüfl

21 Mart
2010

Say›: 212



bir kelimedir. Emperyalizmle her
türlü uzlaflmay› reddeden bir keli-
medir ve tutarl› bir anti-emperyalis-
tin savunmas› gereken tek kelimedir.
Bu netli¤in kayboldu¤u yerde, bur-
juvazinin ve faflizmin milliyetçilik
üzerine demagojiler yapmas›n›n ala-
n› aç›l›r. Bu netli¤in kayboldu¤u ve
emperyalistlerle uzlaflma görüntüle-
rinin öne ç›kt›¤› yerde, burjuvazinin
sola karfl› karalamalar›na zemin ha-
z›rlanm›fl olunur. Türkiye solunun
bir kesimi, Mahirler’den devrald›¤›-
m›z bu miras› çarçur etmifllerdir.
Emperyalizme karfl› olmak deyince,
sadece ve sadece solun akla geldi¤i
bir tablodan, solun AB’yle özdefllefl-
tirilebildi¤i bir noktaya gelinmifltir.
Bu tabloyu de¤ifltirmek, K›z›lde-
re’ye borcumuzdur.  Bu tabloyu de-
¤ifltirmek,  devrimimizi gelifltirmek
için zorunlu görevimizdir. 

Emperyalizme karfl› yaln›z sol,

devrimciler mücadele edebi-

lir. Bunu er geç en genifl kitlelere

gösterece¤iz. Ancak “ABD Defol,

Bu Vatan Bizim” kampanyas›n›n

da bir kez daha teyid etti¤i gibi,

bugünden görülen odur ki, Türki-

ye halklar›n›n anti-emperyalist

duygular› hala güçlüdür. Bu kam-

panyada gördük ki, “‹ncirlik Üs-

sü’nün kapat›lmas›”, halk›n ezici

ço¤unlu¤unun talebidir ve bu ta-

leple birlikte aç›¤a ç›kan, güçlü

bir ba¤›ms›zl›k iste¤idir.  ‹flte bu

güçle, bu talepleri hayk›rmak, bu

özlemi dile getirmek  için Anka-

ra’ya gidiyoruz. Ayn› yürüyüflün de-

vam› olarak Türkiye halklar›n› anti-

emperyalist tavr› ve özlemleri, K›-

z›ldere’ye de ulaflacak. 

“‹ncirlik Üssü’nün Kapat›lma-

s›”, ulusal ve demokratik bir

taleptir. Baz› “dogmatikler” için

flimdiden belirtelim ki, ‹ncirlik Üs-

sü’nün kapat›lmas›yla elbette ülke-

miz ba¤›ms›z olmayacakt›r ve en

az›ndan bugün için, iflbirlikçi ikti-

darlardan bu üssün kapat›lmas›n›

beklemek de mümkün de¤ildir.

Ama halklar›n ulusal ve sosyal kur-

tulufl mücadeleleri bu temelde geli-

flir. Bilinçlenme bu temelde oluflur. 

K›z›ldere, bizim hiçbir koflulda
k›r›nt›larla yetinmeyece¤imi-

zin simgesidir. K›z›ldere, ekonomik
demokratik mücadeleyi yads›yan
veya abartan sol ve sa¤ sapma anla-
y›fllara o günden verilmifl cevab›-
m›zd›r. K›z›ldere, politik anlamda
böylesine güçlü bir meflaledir. 

K›z›ldere’de tarihimizden güç
alaca¤›z, tarihimize, bugünkü

kavgam›zla güç verece¤iz. K›z›lde-
re’den devrald›¤›m›z anti-emperya-
list, anti-oligarflik mücadelenin bay-
ra¤›n› 40 y›ld›r tafl›yoruz. 40 y›ld›r,
ideolojide, politikada ve pratikte
kesintisiz bir tarih yaratt›k. Sapma-
dan, savrulmadan ayn› çizgide yü-
rüdük 40 y›l. Bu, ideolojik olarak
büyük bir güçtür. Tarihi olarak bü-
yük bir güçtür. Bu süre boyunca ya-
rat›lan gelenekler, elde edilen tecrü-
be, her koflulda yol gösterecek k›la-
vuzlard›r. 

Mahirlerden bu yana anti-em-
peryalist, anti-oligarflik dev-

rim bayra¤›n› büyük bedellerle tafl›-
yan tteekk ggüüccüüzz.. Her koflulda bu çiz-
giyi savunmufl ve uygulam›fl baflka
herhangi bir güç yoktur. Bunun
onuruyla, bunun gücüyle gidiyoruz
K›z›ldere’ye. Mahir Çayan’›n for-
müle etti¤i devrim stratejisini sa-
vunmaya devam ettik. Mahirler’in
K›z›ldere’de verdikleri “biz buraya
dönmeye de¤il, ölmeye geldik” ce-
vab›n›, 1980’ler, 90’lar, 2000’ler
boyunca bulundu¤umuz her yerde
defalarca ve defalarca tekrarlad›k.
Bu anlamda biz hep K›z›ldere’dey-
dik elbette. K›z›ldere hep bizim ne-
rede olursak olal›m, yolumuzu ay-

d›nlatan meflale olarak elimizdeydi. 

Mahir Çayan ve yoldafllar›n›n
önderli¤inde oluflturulan dev-

rimci hareket; Marksizm-Leniniz-
min evrensel ilkelerinin savunulma-
s›n›n, dünya ve ülkemiz tarihindeki
ilerici, devrimci tüm ö¤elere sahip
ç›kan tarih bilincinin, enternasyona-
lizm ve halk de¤erlerinin savunul-
mas›d›r. Devrimci hareket, “bürok-
ratik, revizyonist, halka yukar›dan
buyuran, söylediklerini yapmayan,
sadece iflin gevezeli¤i ile meflgul
olan, halka umut ve güven verme-
yen, flarlatan-oportünist çal›flma
tarz›”n›n reddedilmesidir.” 

E¤er devrimci hareket, tarihi bo-
yunca karfl› karfl›ya kald›¤› ku-

flatmalara, ihanetlere, sapmalara
ra¤men bugün hala ayn› çizgide ka-
labilmiflse, gelenekleriyle, kültürüy-
le direnebilmiflse, hareket olarak bu
niteliklere sahip olabilmesindendir.
K›z›ldere’ye gidiflimiz, asla “geçmifl
özlemi”yle s›n›rl› bir gidifl de¤ildir.
K›z›ldere bizim için hiçbir zaman
“geçmifl” olmad›. Hiçbir zaman
“nostaljik” bir unsur haline dönüfl-
medi. K›z›ldere hep bugünümüz-
deydi. Baflta da belirtti¤imiz gibi,
K›z›ldere geçmifl de¤il, gelecekti. Ve
hala öyledir. Evet, 1972’den bu yana
çok fley de¤iflti dünyada ve ülkemiz-
de. Ama ça¤›m›z›n ve s›n›flar müca-
delesinin temel ilkeleri aç›s›ndan
de¤iflen bir fley yoktur. Emperyaliz-
min niteli¤inde ve tarihsel geliflimin
seyrinde de¤iflen bir fley yoktur. Tür-
kiye Devriminin Yolunu vareden
koflullar, bugün hala geçerlili¤ini
sürdüren koflullard›r. K›z›ldere o
aç›dan da dün de¤il, bugündür. 

Ne devrimler ça¤› kapand›, ne
sosyalizm öldü. Stratejik hede-

fimiz, aannttii--eemmppeerryyaalliisstt,, aannttii--oollii--
ggaarrflfliikk halk devrimidir. Bu, Mahir-
ler taraf›ndan tesbit edilen stratejik
çizginin devam›d›r. Bu stratejik çiz-
gi, ddeevvrriimmccii hhaallkk iikkttiiddaarr›› alt›nda
kesintisiz biçimde sosyalizme geçil-
mesini öngörür. Kurtulufl yolunun
en özet tarifi budur ve bu yol, K›z›l-
dere’nin yoludur. K›z›ldere’nin yo-
lu, zaferin yoludur. Bugün yine bu
yolday›z.

K›z›ldere’ye gidiflimiz, asla
“geçmifl özlemi”yle s›n›rl› bir

gidifl de¤ildir. K›z›ldere bizim için
hiçbir zaman “geçmifl” olmad›.

Hiçbir zaman “nostaljik” bir unsur
haline dönüflmedi. K›z›ldere hep

bugünümüzdeydi. Baflta da
belirtti¤imiz gibi, K›z›ldere geçmifl
de¤il, gelecekti. Ve hala öyledir.
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Mahir Ça-
yanlar’›n K›z›l-
dere’de kuflat-
ma alt›nda tes-
lim olmay› red-
dederek, ölüm
pahas›na dev-
rim iddialar›n›
sürdürerek yaz-
d›klar› Mani-
festodan bu ya-
na 38 y›l geçti. 

38 y›l bir ül-
kenin mücade-
le tarihi aç›s›n-
dan belki çok

uzun bir süre de¤ildir. Devrimciler,
K›z›ldere’nin yol göstericili¤inde,
bu 38 y›la kesintisiz bir mücadele
tarihi s›¤d›rd›lar.

MMaanniiffeessttoonnuunn 3388.. yy››ll››nnddaa
KKIIZZIILLDDEERREE’’yyee,,
MMAANN‹‹FFEESSTTOO’’nnuunn iillaann eeddiillddii¤¤ii
ttoopprraakkllaarraa ggiiddiiyyoorruuzz!!

““OOnnllaarr lliiddeerrddiirrlleerr,, bbuu ssaavvaaflflttaa
eenn öönn ssaaffttaa ssaavvaaflfl››rrllaarr”” 

Mahir Çayan’›n cenazesini bir
taksi ile Ankara’ya getiren annesi
Naciye Çayan ile amcas› Enver Ça-
yan’›n yolu Ankara giriflinde kesilir.

K›z›ldere’deki, kontrgerilla ope-
rasyonunu yöneten, Ankara Merkez
Komutan› faflist katil Tümgeneral
Tevfik Türüng, ailenin Mahir Ça-
yan’› gündüz gömmek istemesine
bile tahammül edememifltir. 

“20-25 dakika geçtikten sonra 1-
2 cemse dolusu asker, 1-2 sivil ara-
ba gelir M‹T taraf›ndan. Bir polis
taraf›ndan kullan›lan Mahir'in ce-
sedinin bulundu¤u otomobil, askeri
güvenlik güçlerinin kontrolunda
konvoy halinde, Ankara'n›n bir
ucundan, Kayafl'tan di¤er bir ucu
say›lan Karfl›yaka Mezarl›¤›na do¤-
ru gece saat 22.00 veya 22.30'da
a¤›r a¤›r yola koyulur, gece yar›s›

saat 01.00 civar›nda Karfl›yaka Me-
zarl›¤›na var›rlar.” (Mahir, Turan
Feyizo¤lu, syf: 527-528) 

Bir ya¤murlu Ankara gecesinde
Mahir Çayan’›n cenazesini aileden
zorla alarak, gömdürmüfltür faflist
katil Türüng. 

“Karfl›ya Mezarl›¤›nda, araba
farlar›n›n ›fl›¤›nda, yar›m metre de-
rinli¤inde yeni kaz›lm›fl çukurlara,
tabutsuz gömmek isterler.

"- Tabutla gömülsün" diyerek
karfl› ç›karlar. (Annesi ve amcas›-
bn-)

Kürekle çukurun sa¤ ve sol tara-
f›n› biraz geniflleterek 2 Nisan 1972
Pazar günü, Mahir Çayan'›n cese-
dini, Karfl›yaka Mezarl›¤›'na defne-
derler.” (age)

O dönem iki dudaklar› aras›ndan
ç›kan her cümle emir kabul edilen,
halk düflman› generaller, halk›n ge-
leneklerine sayg›s›zd›r. Bir anne ve
amcan›n çocuklar›n› geleneklerine
göre gömmelerini engellemifl, Ma-
hir’in cenazesini sayg›s›zca ve düfl-
manca gömmeye çal›flm›fllard›.

O faflist generalin Mahir Ça-
yan’a düflmanl›¤›n› ve Mahir Çayan
korkusunu iyi anl›yoruz.

Aylarca, vur emirleri ile arad›klar›,
“anarflist-terörist” yalanlar› ile kara-
lamaya çal›flt›klar› Mahirler’i, halk›n
bilincinden, halk›n vicdan›ndan sile-
mediklerini iyi bilmektedirler.

Aylarca Mahir Çayan’› ve Parti-
Cephe önderlerini arayan oligarfli-
nin kiral›k uflaklar›, onlar›n önder-
liklerinin farkl› bir önderlik oldu¤u-
nu görmüfllerdir. Korkular› büyük-
tür. 

Mahir Çayan ve yoldafllar›n›,
K›z›ldere’de fiziki olarak katlet-
mekle, onlar› öldüremediklerini çok
k›sa süre içinde göreceklerdi zaten. 

Faflist general, Mahir’in ailesi-
nin cenazeyi gündüz gömme iste¤i-
ne, cenazenin sahiplenilece¤i, hal-

k›n öfkesini görecekleri korkusuyla
“Hay›r” demifltir. Ne var ki, kork-
tuklar› ve engelemeye çal›flt›klar›
hiçbir fleyi engelleyememifllerdir. 

K›z›ldere’de düflenleri, 38 y›l
boyunca halk›n bilincinden, halk›n
yüre¤inden hiç kimse silemezdi, si-
lemedi.

Onlar›n ö¤retileriyle donanan
devrimciler, bu kavgay› Day›’n›n
önderli¤inde 38 y›l boyunca sürdür-
düler.

BBiizzee aatteeflfl vvee kkaavvggaa oorrttaass››nnddaa,,
hheepp ‹‹LLEERR‹‹YY‹‹ ggöösstteerreennlleerrii,, ddeevvrrii--
mmiimmiizziinn yyaarraatt››cc››llaarr››nn›› aannmmaakk iiççiinn
KKIIZZIILLDDEERREE’’yyee ggiiddiiyyoorruuzz..

KKIIZZIILLDDEERREE ssoonn ddee¤¤iill,,
bbiirr bbaaflflllaanngg››ççtt››

KIZILDERE, Türkiye devrimi
aç›s›ndan sadece önder kadrolar›n
çat›fl›p flehit düfltü¤ü bir yer olmad›
hiçbir zaman. O nedenle s›radan bir
kuflatma ve s›radan bir çat›flma de-
¤ildir KIZILDERE. 

Elbette oradaki direnifl, kuflat-
maya karfl› al›nan tav›r önemlidir.
Parti-Cephe önderleri, hayat›n her
alan›nda ilkleri gerçeklefltirmifller-
dir. Ordaki tav›r, devrimci hareketin
geleneklerine yeni bir halka ekledi,
yeni gelenekler ve de¤erler yaratt›.

Tüm bunlar yan›nda KIZILDE-
RE’nin devrimimiz aç›s›ndan oyna-
d›¤› tayin edici bir rol vard›r.

38 y›l sonra KIZILDERE, bizim
aç›m›zdan, halk aç›s›ndan, devrimi-
miz aç›s›ndan bir umut olarak varl›-
¤›n› koruyorsa, bunu Parti-Cep-
he’nin atefl ve ihanet içinde s›nanan,
do¤rulanan ideolojik-politik çizgisi-
ne borçluyuz.

KIZILDERE, ideolojik-politik
hatt›m›z›n do¤ruland›¤› TÜRK‹YE
DEVR‹M‹’nin bafllang›c› olmufltur.

KIZILDERE Türkiye devrimi-
nin yolunun art›k silinemeyecek bir

Manifesto’nun 38. y›l›nda
KIZILDERE’ye Gitmek!
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flekilde ihtilaci çizgiden geçti¤inin
kan›tlanmas› olmufltur. O nedenle
KIZILDERE hep bir manifesto ol-
du.

O nedenle KIZILDERE bir son
de¤il, kurtulufla kadar sürecek bir
kavgan›n ad›d›r.

O nedenle KIZILDERE bir ye-
nilgi de¤ildir. Siyasal olarak devri-
min kazan›lmas›d›r. KIZILDE-
RE’de bunlar› “görecek”, bunlar›
“yaflayaca¤›z”.

Bize devrimimizin anahtar›n› su-
nan, kurtulufl kavgas›n›n yolunu
gösteren önderlerimizi anmak için
KIZILDERE’ye gidiyoruz.

Son nefeslerine kadar, bu ülke-
nin kurtuluflu için savaflanlar›n bay-
ra¤›n› daha yukar›lara tafl›mak için
KIZILDERE’ye gidiyoruz.

““BBiizz bbuurraayyaa ddöönnmmeeyyee ddee¤¤iill,,
ööllmmeeyyee ggeellddiikk””

Süren çat›flma da makinal› tüfek
atefli ve havan mermileri aras›nda
son sözleri aras›nda, iflte bu cüret,

meydan okuma ve kararl›l›k vard›.

Onlar devrim mücadelesinin na-

s›l sürdürülece¤ini bize yaflamlar›,

düflünceleri ve pratikleri ile göster-

diler.

Elbette bu bir sonuçtu. Onlar›

böylesine uzlaflmaz, her koflulda

devrimi büyütmek için sürdürdükle-

ri mücadelede yenilmez k›lan siyasi

görüflleriydi.

‹flte o görüfllerle, Parti-Cephe

önderleri, Türkiye devrimi için yola

ç›kt›lar. O görüfllerle, en zor koflul-

larda mücadeleyi sürdürdüler. O gö-

rüfllerle kesintisiz bir devrimci mü-

cadele tarihi yarat›ld›.

O görüfllerle, bu ülkenin, mahal-

lelerinde, sokaklar›nda, fabrikala-

r›nda, okullar›nda, da¤lar›nda, ha-

pishanelerinde kavga sloganlar› hiç

susmad›.

O görüfllerle, “komünizm öldü”
ç›¤l›klar›n›n at›ld›¤› bir dünya da

“SSoossyyaalliizzmmiinn yyüükksseelliiflfl yy››llllaarr›› ddaa

ggeelleecceekkttiirr”” öngörüsü, inanc› ile yo-

la devam edildi.

O görüfllerle, 12 Mart ve 12 Ey-
lül faflist cuntalar›na, emperyaliz-
min kuflatma ve sald›r›lar›na karfl›
silahlar›m›z hiç susmad›, susturula-
mad›.

O görüfllerimizle, devrimimizde
hep bize ›fl›k olan KIZILDERE’ye
gidiyoruz.

Ellerimizde anti-emperyalist
mücadelenin bayraklar›yla, KIZIL-
DERE’ye gidiyoruz.

3388 yy››lldd››rr hheerr aann››mm››zz
KKIIZZIILLDDEERREE iillee ddooppddoolluuyydduu

KIZILDERE bizler aç›s›ndan
her y›l bir kez 30 Mart günü hat›rla-
d›¤›m›z bir tarih de¤il elbette. K›z›l-
dere’de yaz›lan manifesto, hep yan›
bafl›m›zdayd›. 

KIZILDERE bir kurtulufl ça¤r›-
s›, bir kurtulufl destan›d›r. Bu desta-
n›n 38. y›l›nda KIZILDERE’ye gi-
diyoruz.

30 Mart’ta onlar›n meydan oku-
duklar›, bir tarih yazd›klar› KIZIL-
DERE’de olaca¤›z!..

“‹ncirlik Üssü'nün kapat›lmas›n› iste-
miyorum” diyen hiç oolmad›

CCeeyyhhuunn BBAAYY

Halk›m›z›n tepkisi oldukça iyiydi ve ilgileri de yo-

¤undu. Halk›m›z›n içinde katliamc›lara, sömürenlere,

karfl› bir tepki var… Biz bu tepkiyi örgütlülü¤e çevir-

meye çal›flt›k… 

‹nsanlara ““AAmmeerriikkaa''yyaa kkaarrflfl››yyssaann››zz ssiizz ddee bbiirr iimmzzaa
vveerriinn”” dememiz bile yeterli oldu. Çünkü halk›m›z

Amerika'n›n kanl› tarihini biliyor. ‹mza atmas›yla ‹ncir-

lik Üssü’nün kapat›lmayaca¤›n›n fark›nda olan insanlar

da vard›. Onlara mücadele biçimlerinin çok yönlü oldu-

¤unu ifade ettik. 

“Ben ‹ncirlik Üssü'nün kapat›lmas›n› istemiyorum”
diyen hhiiçç oollmmaadd››.. Ama buna ra¤men imza atmayanlar
da vard›. Bunlar, ya imza atmakla ‹ncirlik Üssü’nün ka-
pat›lmayaca¤›n› düflündükleri için ya da düzenin ilgi-
sizlefltirdi¤i, duyars›zlaflt›rd›¤› bireyler olduklar› için
veya çeflitli korkular›ndan dolay› imzalam›yorlard›...
Bir MHP'li; "sizler komünistsiniz ama hakl› ddoo¤¤rruu bbiirr

flfleeyy yyaapp››yyoorrssuunnuuzz bu yüzden imza ataca¤›m" dedi ve
imzas›n› att› gitti.. 20-30 dakika sonra arkadafllar›n›
da getirdi ve yine imzalar att›rt›.  

‹nsanlar imzadan korkuyor ismini soy ismini ya-

z›nca bafl›na bir ifl gelece¤inden korkuyor… Kimileri

de, doland›r›c›l›k, sahtekarl›k gibi fleylerin olabilece¤i

kayg›s›yla imza atmaktan çekiniyordu. Bizler o insan-

lar›n baz›lar›n› da ikna ettik ama tereddütte kalanlar,

imza vermeden geçenlerde oldu.

Amerika’ya olan öfkeleri ve baflka halklar›n katliam

üssü olarak kullan›lmas›n› istemedi¤i için imza atanla-

r›n yan›s›ra milliyetçi duygularla imza atanlar da oldu.

Bizler bilgi vererek insanlara kampanya sürecini anlat-

t›k. O kadar güzel ayr›nt›lara denk geldik ve bu ayr›nt›-

lardan bir tanesini daha ifade etmek istiyorum. kendi

aralar›nda konuflan 3-4 kiflilik grup "Ben bu masay› her

yerde görüyorum ve her yerde imza at›yorum" dedi.

e) Israr›m›zla; kar, so¤uk, gece, gündüz demeden

emperyalizmin katliamlar›n› anlatt›k ve ülkemizin bu

katliamlar da üs olarak kullan›lmas›n› istemedi¤imizi

dile getirdik. Yafll› analar›m›z "benim elim kalem tut-

maz" dedi kalemlerini tuttuk. Karda tipide elleri tutma-

yan insanlar›m›z için ellerimizi a¤z›m›zdan ç›kan bu-

harla ›s›tarak el olduk ve emperyalizme karfl› kitlelere

malolan bir kampanya yürüttük.

‹‹mmzzaa mmaassaallaarr››nnddaann;;
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Kim söyleyebilir ba¤›ms›z bir

ülke oldu¤umuzu?

Evet, ülkemizin bir bayra¤›, bir

“milli” marfl›, bir ordusu, bir parla-

mentosu var.

Ancak, kim söyleyebilir bu par-

lamentonun ba¤›ms›z oldu¤unu?

Kim söyleyebilir ulusal ç›karlar

do¤rultusunda kararlar al›p uygula-

d›¤›n›? Kim söyleyebilir ordunun

ba¤›ms›z oldu¤unu?

‹flbirlikçi iktidarlar, 1945’lerden

bugüne ülkemizi ad›m ad›m Ameri-

ka’n›n uydusu haline getirdiler. 

AAmerika aad›na, eemper-
yalistler ad›na yyönetiyor-
lar ülkemizi... ‹flbirlikçi ikti-

darlar›n a¤z›lar›ndan düflürmedikle-

ri “ba¤›ms›zl›k”, halk› kand›rmak

için tekrarlan›p duran bir  ddeemmaaggoo--

jjiiddeenn bbaaflflkkaa bbiirr flfleeyy ddee¤¤iillddiirr.. Ülke-

mizi, ekonomik, siyasi, askeri, kül-

türel anlaflmalarla emperyalizmin

yeni-sömürgesi yapt›lar. Kukla or-

dular›yla, kukla parlamentolar›yla

göbekten ba¤land›lar Amerika’ya. 

Kurtulufl savafl›yla, büyük bedel-

ler ödenerek kovulan emperyalistler
iflbirlikçi hükümetler ve tekeller
arac›l›¤›yla geri  girdiler ülkemize.
Menderesler’den Demireller’e,
Ecevitler’e, Erbakanlar’dan, Tür-
kefller’e, Özallar’dan Çillerler’e,
Tayyip Erdo¤anlar’a, Baykallar’a
tüm düzen partileri emperyalistlerin
ve iflbirlikçi tekellerin uflaklar›d›r.

‹flbirlikçi iktidarlar topraklar›m›-
z›, dünya halklar›n› kan ve göz yafl›-
na bo¤an Amerikan ve NATO üsle-
riyle doldurdu.

Ony›llar boyunca sosyalist ülke-
lere ve ulusal, sosyal kurtulufl mü-
cadelesi veren halklara karfl› kullan-
d›lar bu üsleri. Bizim topraklar›m›z-
da bizim halk›m›za karfl› kulland›-
lar. Darbeler yapt›rd›lar, kontrgeril-
lay› örgütlediler, binlerce insan›m›-
z› katlettiler. 

Bugün de Amerika topraklar›-
m›z›, Ortado¤u halklar›na karfl› sal-
d›r›lar› için bir üs olarak kullan-
maktad›r. 

‹ncirlik Üssü’nden kalkan Ame-
rikan uçaklar› Irak’ta, Afganis-
tan’da kardefl halklar›n üzerine
bombalar ya¤d›r›yor. 

Emperyalistler topraklar›m›z›

babalar›n›n çiftli¤i gibi görüyor.

Bu vvatan ssahipsiz dde¤il!
Topraklar›m›z› ssonsuza
kadar babalar›n›n ççiftli¤i
gibi kkullanmalar›na iizin
vermeyece¤iz... Türkiye halk-

lar› emperyalistleri topraklar›m›z-

dan kovmak için Kurtulufl Sava-

fl›’nda binlerce flehit verdi. Vatan›-

m›z›n her kar›fl topra¤› ba¤›ms›zl›k

u¤runa can›n› feda eden halk›n ka-

n›yla suland›. 

Kan dökerek kovduklar›m›z, do-

larlar sererek yeniden girdiler ülke-

mize. Emperyalistler ve ülkemizin

egemen s›n›flar›, bu kez elbirli¤i

içinde halk› sömürüp zulmetmeye

bafllad›lar. 

1960’lar›n ikinci yar›s›nda yeni-

den yükselttik kurtulufl bayra¤›n›.

Yeniden emperyalizme karfl› müca-

deleye girifltik. O günden bu yana

da ba¤›ms›zl›k u¤runa can›n› feda

edenler hiç eksik olmad› bu toprak-

lardan. 40 y›ld›r kan-can pahas›na

ba¤›ms›zl›k mücadelesi veriyoruz.

Bu ba¤›ms›zl›k mücadelesini 40 y›l-

d›r kesintisiz sürdürenler, ddeevvrriimm--

“‹ncirlik Üssü Kapat›ls›n” Diyen Vatanseverlerin 

Sözcüsü Olarak; 28 Mart’ta Ankara’da
Kurtuluflumuzun yolunu ayd›nlatan önderlerimizi 

anmak için; 30 Mart’ta K›z›ldere’deyiz!..

8

Yürüyüfl

21 Mart
2010

Say›: 212



cciilleerrddiirr..

Halk›m›z, 

‹flçiler, kköylüler, mmemurlar,
esnaflar, aayd›nlar, eev kkad›nlar›,

iflsizler, eemekliler, öö¤renciler!..

28 MMart’ta AAnkara’ya
30 MMart’ta KK›z›ldere’ye
gidiyoruz... Vatan›m›z›n ba¤›m-

s›zl›¤› için, gidiyoruz Ankara’ya,
ulusal onurumuz, özgürlü¤ümüz
için gidiyoruz.

Ankara’ya Türkiye halklar›n›n;
ööffkkeessiinnii,, emperyalizme olan kkiinniinnii
götürüyoruz. 

Ankara’ya Türkiye halklar›n›n;
bbaa¤¤››mmss››zzll››kk öözzlleemmiinnii götürüyoruz.

Halk›m›z›n ba¤›ms›zl›k özlemi,
emperyalizme olan öfkesi ve kini, eenn
ddiirrii,, eenn ggüüççllüü yanlar›ndan biridir.

Emperyalizmin onlarca y›ld›r
sürdürdü¤ü propagandalar›na, ide-
olojik, kültürel, psikolojik sald›r›la-
r›na, iflbirlikçilerin Amerika ve Av-
rupa övgülerine ra¤men, halk›m›z›n
emperyalizme olan öfke ve kini bi-
tirilememifltir.

Ankara’ya halk›m›z›n, toprakla-
r›m›zdaki emperyalist üslere, em-
peryalist tekellere, emperyalistlerin
damgas›n› tafl›yan her fleye, “De-
fol!” diyen hayk›r›fl›n› götürüyoruz. 

Halk Cephesi 2009 Ekim ay›n›n
bafl›nda “ABD DEFOL, BU VA-
TAN B‹Z‹M” diyerek bir kampanya
bafllatt›.

Kampanya çerçevesinde yurdun
dört bir yan›nda; yüzlerce pankart
as›ld›. 557755 bbiinn bbiillddiirrii da¤›t›ld›. 550000
bbiinn kkuuflflllaammaa,, 220000 bbiinn ppuullllaammaa ya-
p›ld›, 115500 bbiinn aaffiiflfl as›ld›. 

Kampanyan›n temel yanlar›ndan
biri de ““‹‹nncciirrlliikk ÜÜssssüü kkaappaatt››llss››nn””
talebiyle sürdürülen imza kampan-
yas› oldu. Onlarca flehirde onlarca
iimmzzaa mmaassaass›› aç›ld›. Bunlarla yeti-
nilmeyip ssookkaakk ssookkaakk,, kkaapp›› kkaapp››
imza topland›. Vapurlardan cami ön-
lerine, dü¤ün salonlar›ndan miting-
lere, konserlere kadar halk›n bulun-
du¤u her yerde yüzbinin üzerinde

imza topland›. Öyle anlar oldu ki,
imza atmak için kuyruklar olufltu. 

22 Kas›m’da yüzlerce Halk Cep-
heli Anadolu’nun dört bir yan›ndan
toplanarak ‹‹nncciirrlliikk ÜÜssssüü’’nnee yyüürrüüddüü..

‹stanbul ve Anadolu’nun birçok
ilinde “ABD Defol Bu Vatan Bi-
zim” ad›yla binlerce kiflinin kat›ld›-
¤› konserler düzenlendi. 

Halk Cepheliler, kampanyan›n
her aflamas›nda, bildiriden imzaya
konsere kadar tüm biçimlerinde hal-
k›n deste¤ini ve kat›l›m›n› gördüler. 

Bu kampanya ““bbaa¤¤››mmss››zzll››¤¤››nn
mmooddaass›› ggeeççmmiiflflttiirr”” diyen tüm teori-
leri de çürütmektedir. 

Halk›n emperyalizme olan tepki-
si, öfkesi, kini çok güçlüdür. Halk›-
m›z, Amerika’n›n topraklar›m›zdan
defolup gitmesini istemektedir. Ula-
fl›lan yüzbinlerce kifli ‹ncirlik Üs-
sü’nün kapat›lmas›n› istemektedir. 

Halk ““Amerika ddefol”
derken, AAKP iktidar› vve
onun ppolisi dde bbofl ddurma-
d›... ‹flbirlikçi AKP’nin polisi, kam-

panyan›n bafl›ndan itibaren anti-em-
peryalist mücadeleyi bast›rmak için
Halk Cepheliler’e sald›rarak sad›k
bir uflak oldu¤unu gösterdi. 

Baz› illerde ‹stanbul’un mahalle-
lerinde polis, özel ekipler oluflturup
Halk Cepheliler’in yap›flt›rd›¤› afifl-
leri söktürdü. ‹mza masalar›na sal-
d›rd›, ‹mza toplayan, afifl asan,
kampanyan›n çeflitli faaliyetlerini
yürüten çok say›da Halk Cepheli
gözalt›na al›nd›. ‹flkencelere maruz
kald›. Edirne’de üç Gençlik Derne-
¤i üyesi tutukland›. Tutuklananlar›n

serbest b›rak›lmas›n› isteyen Halk
Cepheliler, Edirne’de, Erzincan’da,
Kars’ta iflbirlikçi AKP’nin polisi ve
onlar›n örgütledi¤i faflist güruh tara-
f›ndan linç edilmek istendiler. Linç-
ci faflist güruha dokunulmazken sal-
d›r›ya u¤rayanlar gözalt›na al›n›p
tutukland›. Bütün sald›r›lar›na ra¤-
men meydanlarda “Amerika defol”
sloganlar›n›, duvarlardaki “Ameri-
ka Defol” afifllerini yok edemediler.
Kimi yerlerde AKP’nin polisi tam
bir acz içine düfltü: BBeelleeddiiyyee zzaabb››--
ttaallaarr››nn›› sald›lar Halk Cepheliler’in
üzerine. Para cezalar›yla y›ld›rmaya
çal›flt›lar. 

‹flbirlikçilerin ttüm ççaba-
lar› bboflunad›r! BBu ttoprak-
lardan AAnti-emperyalist
mücadeleyi ssilemezsiniz...
40 y›ld›r bu ülkede emperyalizme
karfl› ba¤›ms›zl›k için anti-emperya-
lizm bayra¤›n› dalgaland›ran vatan-
severler var. Faflizme karfl› demokra-
si, kapitalizme karfl› sosyalizm mü-
cadelesi veren devrimciler var. 

Türkiye halklar›n›n anti-emper-
yalist mücadele tarihi büyük bedel-
ler ödenerek yaz›lm›flt›r. Devrimci-
lerin kanlar›yla yaz›lm›flt›r.

Bu tarihin yarat›c›lar›, önderleri
Mahirler’dir. Mahirler, 30 Mart
1972’de K›z›ldere direnifliyle Tür-
kiye halklar›na, bir daha asla yok
edilemeyecek güçlü bir miras b›rak-
t›lar. Bu miras, Türkiye halklar›na
kurtuluflu gösteren yoldur. Bu mi-
ras, Amerika’n›n ülkemizdeki sö-
mürüsüne son verecek olan ba¤›m-
s›zl›¤›n bayra¤›d›r.  

Bugün de bu bayrak dalgalan-
maya devam ediyor. Ve zafere kadar
dalgalanmaya devam edecektir. 

K›z›ldere kkurtulufl yyolu-
muzu aayd›nlatan ssönme-
yen mmeflalemizdir. Mahirler,

K›z›ldere’de vatan›n ba¤›ms›zl›¤›,
halk›n kurtuluflu için flehit düfltüler.
fifieehhiittlliikklleerriiyyllee devrimin, kurtulu-
flun meflalesi oldular. Onlar›n yakt›-
¤› devrimin meflalesini, zafere kadar
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Ankara’ya Türkiye halklar›n›n;
öfkesini, emperyalizme olan

kinini götürüyoruz. 

Ankara’ya Türkiye halklar›n›n;
ba¤›ms›zl›k özlemini götürüyoruz.

Halk›m›z›n ba¤›ms›zl›k özlemi,
emperyalizme olan öfkesi ve kini,

en diri, en güçlü yanlar›ndan
biridir.



tafl›yaca¤›m›z› simgesel olarak biz-
zat K›z›ldere’de göstermek için 2288
MMaarrtt AAnnkkaarraa yürüyüflünden sonra
3300 MMaarrtt’’ttaa KK››zz››llddeerree’de olaca¤›z. 

K›z›ldere’de UUMMUUDDUU,, ÖÖNN--
DDEERRLLEERR‹‹MM‹‹ZZ‹‹,, fifiEEHH‹‹TTLLEERR‹‹--
MM‹‹ZZ‹‹ anaca¤›z.

Ankara, AAmerikan iiflbir-
likçilerinin mmerkezidir. AAn-
kara aayn› zzamanda ‹‹ncir-
lik’tir... ‹ncirlik, Anadolu’daki

Amerikan iiflflggaalliinniinn kkaalleessiiddiirr.. Ameri-
ka’n›n halklara bbaasskk›› vvee ggöözzddaa¤¤››
merkezlerindendir.. ‹ncirlik, sadece
Türkiye halklar›na de¤il, Irak’tan Af-
ganistan’a, Suriye’den Libya’ya,
Lübnan’a kadar, Amerika’n›n As-
ya’ya, Ortado¤u’ya sald›r› merkezi-
dir. Amerika’n›n Irak ve Afganistan’a
asker, silah ve mühimmat sevk›yatla-
r›n›n karargah› durumundad›r. 

28 Mart’ta Ankara’ya, halk›m›-
z›n ba¤›ms›zl›k talebini iletmek için
gidiyoruz. ‹ncirlik Üssü’nün kapa-
t›lmas› için toplanan 100 bini aflk›n

imzay› götürmek için gidiyoruz. 

‹ncirlik ÜÜssü’nü ssadece
devrimciler kapatabilir.
AKP, AAmerika’n›n iiflbir-

likçisidir. ‹‹ncirlik ÜÜssü’nü
kapatamaz!.. Ermeni soyk›r›m

tasar›s›n›n Amerikan Temsilciler

Meclisi D›fl ‹liflkiler Komitesi tara-

f›ndan onaylanmas›n›n üzerine

AKP iktidar› ve MHP gibi faflist

partiler ““‹‹nncciirrlliikk ÜÜssssüü’’nnüünn kkuullllaa--
nn››mm››nn››nn yyeenniiddeenn ddee¤¤eerrlleennddiirriillmmee--
ssii””nden söz etmeye bafllad›lar. 

Hay›r, ne AKP, ne CHP,  ne

MHP, ne de baflka bir düzen partisi,

‹ncirli¤in kullan›m› üzerinde Ame-

rika’ya karfl› bir yapt›r›mda buluna-

maz. Bu, y›llard›r flovenizmle besle-

dikleri halk› kand›rmak için baflvur-

duklar› bir demagojiden baflka bir

fley de¤ildir. Bu ülkenin Baflbakan›

Tayyip Erdo¤an, Amerika’n›n izni

olmadan ‹ncirlik Üssü’nün kap›s›n-

dan bile giremez. ‹ncirli¤i kapat-

mak hiçbir siyasi, askeri taahhüt al-

t›na girmeden ““vvaann mmiinnuutt”” demeye

benzemez. 

‹ncirlik, sahte efelenmelerle, fli-

flinmelerle kapat›lamaz. ‹ncirlik’i

emperyalizme karfl› savaflmaya cüret

edebilenler kapat›r. AKP’de ise, o

cüretin de, niyetin de zerresi yoktur. 

28 Mart’ta Ankara’ya ülkemizi

emperyalistlere satan iflbirlikçi ikti-

darlar›n gerçek yüzlerini göstermek

için gidiyoruz. 

Halk›m›z,

‹flçiler, köylüler, memurlar, es-

naflar, ayd›nlar, ev kad›nlar›, iflsiz-

ler, emekliler, ö¤renciler!

TToopprraakkllaarr››mm››zz››nn eemmppeerryyaalliisstt--

lleerree kkaappaatt››llmmaass›› iiççiinn,, vvaattaann››mm››zz››nn

bbaa¤¤››mmss››zzll››¤¤›› iiççiinn,, uulluussaall oonnuurruu--

mmuuzz iiççiinn 2288 MMaarrtt’’ttaa AAnnkkaarraa’’yyaa,,

eezziilleennlleerree uummuudduunn ››flfl››¤¤››nn›› ggöösstteerr--

mmeekk iiççiinn,, 3300 MMaarrtt’’ttaa KK››zz››llddeerree’’yyee

yyüürrüüyyeelliimm.. 

‹mza masalar›ndan;
""HHeerr iimmzzaa AAmmeerriikkaa''yyaa
aatt››llaann bbiirr ttookkaatttt››rr"" 

FFeerriidduunn OOssmmaannaa¤¤aaoo¤¤lluu ((TTAAYYAADD’’ll››))

a) Bizler ‹ncirlik Üssü kapat›ls›n derken, bu
vatan bizim derken imza verenlerin ço¤unda
anti-emperyalist ruhun çok yo¤un oldu¤unu
gördük. 

b) ‹mza atmakta çeflitli kayg›lar› olanlarla da karfl›-
laflt›k elbette. Mesela “‹mzam› atay›m da TTaayyyyiipp bbiizzii
mmii ffiiflfllleessiinn”” diyenler oldu. Kimisi önlüklerimizi kast
edip renginizi be¤enmedim dedi, biz de onlara Irak'ta
Guantanamo'da, Afganistan'da Amerika'n›n halklara
yaflatt›¤› zulmü ve açl›¤›n resimlerinin oldu¤u sergiyi
iflaret ederek 'bu renkleri be¤eniyor musunuz' diye sor-
duk. fiafl›rd› durdu düflündü kimisi. Bu resimlere bak-
t›ktan sonra imza atanlar da oldu sonradan. Umutsuz
olanlar vard›, ““ççookk uu¤¤rraaflfltt››kk ççookk,, bbiirr flfleeyy çç››kkmmaazz bbuu iimm--
zzaallaarrddaann”” diyenler vard›.

c) O, kar-tipi oldu¤u havalarda masa açt›¤›m›zda
bizi görenler flafl›yorlard›. Gelip bizimle bildiri da¤›-
tanlar da oldu, sonuna kadar sizinleyiz, sizi takip edi-
yorum diyenler oldu ya da sizi nas›l takip edebiliriz di-

ye soranlar oldu. Edirne'de tutuklanan ar-
kadafllar› ve neden böyle bir olay›n yaflan-
d›¤›n› soranlar oldu. Edirne'deki linç sald›-
r›lar›ndan, bizim orada bir hafta bekleme-
mizi büyük bir kesim duymufltu, kimi fla-
kayla tak›l›p “hala iimmzzaa ttoopplluuyyoorr mmuussuu--
nnuuzz” diyerek imza atanlar oldu. "Her imza
Amerika'ya at›lan bir tokatt›r" dedi¤imizde
bir tokatta ben atay›m diyerek imza att›lar.
Asl›nda bu Amerika'ya karfl› olan tepkinin
en aç›k örneklerinden birisidir. Bir de Ana-

dolu insan› gerçekten vatan›n› seviyor. Bunu gördük. 

d) De¤iflik insanlarla tan›flt›k, tart›flt›k. Bazen Ab-
dullah Çatl›'y› sevdi¤ini söyleyen ç›kt› karfl›m›za, ona
anlatt›k Abdullah Çatl›lar'›… Ülkü Oca¤›'na gidip ge-
len bir gençti. O yoldan her geçti¤inde gelip bizimle
sohbet etti. Yani ona anlatt›¤›m›zda, ilgilendi¤imizde
gördük ki, bilmedi¤inden yap›yor. Düflmanl›¤›ndan de-
¤il. Kurtlar Vadisi'nden etkilenmifl. Ya da türbanl›lar at-
t›, ö¤renciler att›, her kesimden insan Amerika defol bu
vatan bizim çat›s› alt›nda imzalar›n› birlefltirdi, sesleri-
ni birlefltirdi. Bu çok güzel bir tabloydu. Ö¤renci kesim
de çok ilgiliydi. Grup grup gelip imza atanlar oldu. ‹n-
sanlar›m›zda Amerika alerjisi var… Ne kadar allay›p
pullasalar da Amerika'y› halk›m›z gerçekleri görüyor.
Ama tabi büyük bir kesim de televizyonlar›n yalanlar›n
etkisinde. 
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Halk Cephesi olarak 2009 Ekimi’nden bu yana, ül-
kemizin dört bir yan›nda "Amerika Defol, Bu Vatan
Bizim" slogan›yla emperyalizme karfl› mücadele bay-
ra¤›n› yükselttik. 

"‹ncirlik Üssü Kapat›ls›n" talebiyle yüzbini afl-
k›n(*) imza toplad›k. 

28 Mart'ta, bu imzalar› götürece¤iz Ankara'ya. 

Halk›m›z›n emperyalizme karfl› öfkesini, ba¤›m-
s›zl›k özlemini götürece¤iz. 

‹ncirlik, dünya halklar›n› kan ve göz yafl›na bo¤an
bir emperyalist üs, Anadolu'nun ba¤r›na saplanm›fl
kanl› bir hançerdir. 

Bu hançeri söküp atmak için 

gidiyoruz Ankara'ya!

Türkiye HHalklar›!

Emperyalizme ba¤›ml› bir ülke, onuruyla yaflaya-
maz. 

Emperyalizmi kovamayan bir halk, ba¤›ms›zl›¤a,
adalete, eflitli¤e, refaha, demokrasiye ulaflamaz.

Ankara yürüyüflüne siz de kat›l›n. 

Türkiye HHalklar›!

Ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyalizmin tek yolu
vard›r ülkemizde: Devrim. 

Devrimimizin meflalesi ise, 30 Mart 1972'de K›z›l-
dere'de yak›lm›flt›r. 

Tokat'›n Niksar ilçesinin K›z›ldere köyünde. 

Bize kurtuluflun yolunu gösteren önderlerimizi an-
mak için, Ankara'dan K›z›ldere'ye gidece¤iz. 

K›z›ldere umuttur. 

K›z›ldere zaferin yoludur. 

Umudu büyütmek, zafer yolunda yürüme kararl›l›-
¤›m›z› pekifltirmek için 

K›z›ldere'ye gidiyoruz.

Mahir Çayanlar, 1970'de ba¤›ms›zl›k, demokrasi
ve sosyalizm için bir mücadele bayra¤› açt›lar. 

Elimizdeki bayrak, iflte o bayrakt›r. 

Türkiye halklar›, 

emperyalizme karfl› ba¤›ms›zl›ktan, faflizme karfl›
demokrasiden, kapitalizme karfl› sosyalizmden yana
olanlar; 

bu bayrak alt›nda birleflelim. 

AAnnkkaarraa,, vatan›m›z› karanl›¤a bo¤an iflbirlikçile-
rin yönetimi demektir. 

KK››zz››llddeerree,, kurtulufl yolumuzu ayd›nlatan sönme-
yen bir meflale demektir. 

‹flbirlikçilere vatanseverlerin taleplerini duyurmak
için 

28 Mart'ta Ankara'ya, 

ezilenlere umudun ›fl›¤›n› göstermek için 

30 Mart'ta K›z›ldere'ye

yürüyelim. 

Halk Cephesi olarak, tüm gençli¤i, ö¤rencileri, ifl-
çileri, memurlar›, köylüleri, ayd›nlar› ve sanatç›lar›,
tutsak yak›nlar›n›, ev kad›nlar›n›, esnaflar›

tüm vatanseverleri, tüm devrimcileri, ilericileri,
demokratlar›, 

bu yürüyüflte birlikte olmaya ça¤›r›yoruz.

(*) Ülke çap›nda toplanan imzalar, scanerde taran›p inter-
net üzerinde iki sitede topland›. 

Sitelerden birinde toplanan imzalar›n say›m› tamamlan-
m›fl olup, bu sitede 

61 bbini ‹stanbul, 48 bbini Anadolu’dan olmak üzere, 109
bin imza vard›r. ‹kinci sitenin say›m› tamamland›¤›nda bu da
ayr›ca aç›klanacakt›r. 

28 MMart'ta AAnkara'da, 330 MMart'ta KK›z›ldere'deyiz

‘‹ncirlik Üssü Kapat›ls›n’ diyen vatanseverlerin sözcüsü olarak

AANNKKAARRAA''YYAA GG‹‹DD‹‹YYOORRUUZZ!!
Kurtuluflumuzun yolunu ayd›nlatan önderlerimizi anmak için 

KKIIZZIILLDDEERREE''YYEE GG‹‹DD‹‹YYOORRUUZZ!!

HHaallkk CCeepphheessiiHHaallkk CCeepphheessii
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“Birde ço¤uz çokta biriz

Ne evveliz ne ahiriz

Hepimiz birer Mahiriz

Kan›m›za kan isteriz

K›zl›dereyi sard›lar bomba 

Kurflun ya¤d›rd›lar Ertan'a

Böyle k›yd›lar cana

Kan›m›za kan isteriz

Köyün evleri tezekten

Cellatlar ç›ks›n tuzaktan

Kurflun s›kar Alp uzaktan

Kan›m›za kan isteriz

K›z›ldere doymaz kana

Kan yarafl›r mert olana

Faflistler k›yd› Cihana

Kan›m›za kan isteriz...”

Savafl›n taraflar› karfl› karfl›yayd›...

K›z›ldere’de o an, kuflatmaya
al›nacak tav›r, teslim olmak ya da
direnmek Türkiye devriminin yar›-
n›n› belirleyecekti. 

Bir tarafta, emperyalizmin uflak-
lar›, iflbirlikçiler ve onlar›n katil sü-
rüleri vard›. Helikopterleri, z›rhl›
araçlar›, havanlar›, makinal› tüfek-
leri, bombalar› ile oligarflinin katlet-
meye haz›r katilleri... 

Öte yanda ise oligarfliye korku

salan, bir avuç Adal› vard›. Kuflatma
alt›nda, etraflar› sar›lm›fl, çember
üstüne çember at›lm›flken, On’lar el-
bette orada bir avuç de¤ildi.

Kimler yoktu ki yanlar›nda?..

Karadeniz’in yoksul köylüleri,
çay üreticileri, vatansever gençli¤i,
maden iflçileri, bal›kç›lar›, 

Do¤u ve Güneydo¤u’nun top-
raks›z köylüleri, Bismil’in toprak
a¤alar›na karfl› direnen yoksul köy-
lüleri, yar›c›lar, Ad›yaman’›n, Ma-
latya’n›n tütün üreticileri, 

Akdeniz’in verimli ovalar›nda
k›zg›n günefl alt›nda çal›flan pamuk
iflçileri, 

Ege’nin zeytinini, tütününü ye-
tifltiren köylüleri, 

‹stanbul’un, ‹zmir’in, Anka-
ra’n›n, Kocaeli’nin... bilcümle sana-
yi flehrinin iflçileri, 

Ülkemizin anti-emperyalist
gençli¤i, üniversitelileri, liselileri
onlarla omuz omuza, tarihin yaz›l-
d›¤› o köy evinde birlikteydiler.

Emperyalizmin uflaklar› Mahir-
ler’i katlederek, halk›n umudunu öl-
dürmeye çal›fl›yorlard›. Günlerdir
sürdürdükleri takip, ‹stanbul’dan
Ankara’dan Karadeniz’e kadar her
yerde yüzlerce ilerici-demokrat ve
devrimcinin gözalt›na al›nmas›, ifl-
kencelerden geçirilmesi, tutuklan-
mas› ile ülke sath›nda tam bir ““iinn--
ssaann aavv››”” sürdürülmüfltü.

Onlarca devrimciyi katletmifller-
di. K›z›ldere’ye böyle gelmiflti ka-

tiller sürüsü. Emperyalizmin kiral›k
katilleri karar vermiflti. Mahirler’i
katledeceklerdi. HALKIN UMU-
DUNU, YARINA DA‹R ‹NANÇ-
LARINI BÖYLE YOK EDECEK-
LER‹N‹ san›yorlard›.

Nitekim dönemin Baflbakan› Ni-
hat Erim, K›z›ldere’deki devrimci
önderlere iliflkin infaz karar›n›, o
zaman tuttu¤u günlüklerinde flöyle
belgeliyordu: “Akflam saat 18’de
Ta¤maç telefon etti. [Genelkurmay
Baflkan› Org. Memduh Ta¤maç-bn]
Hepsi ölü olarak ele geçmifl. Saat
16.30’da nasihatin etkisi olmad›¤›-
n› ve devaml› bomba ve silah att›k-
lar›n› görünce, jandarma da atefl
açm›fl. EEvvee ssookkuulluupp ggiirrmmiiflfllleerr,, ‹‹nnggii--
lliizzlleerrii ööllüü bbuullmmuuflflllaarr,, öötteekkiilleerrddeenn
ssaa¤¤ kkaallaannllaarr›› ööllddüürrmmüüflfllleerr..”” (Gün-
lükler, Nihat Erim, Yap› Kredi Ya-
y›nlar›, 2005.)

Cellatlar katleder, kan dökerken,
tarihin susturulaca¤›n› sand›lar.
Halk›n umutlar›n›, karartt›klar›n›
düflündüler.

Yan›ld›lar!..Tarihin tekerle¤i ile-
ri do¤ru dönmeye devam etti. Bere-
ketli Anadolu topraklar› at›lan to-
humlarla yeni filizler verdi.

Tarih durmad›. Zaman durmad›.
Katliam emirleri verenler, soka¤a
ç›kamaz oldular. Tarihi katledenler
de¤il, MMaahhiirrlleerr yyaazzdd››llaarr.. 

Elbette tarih hükmünü verecekti.
12 Mart döneminde, halka uygula-
nan faflist terörün sorumlusu, K›z›l-
dere’de Mahirler’in katledilmeleri-
nin emirlerini veren Baflbakan Nihat
Erim K›z›ldere’den 8 y›l sonra hal-
k›n adaleti ile yüz yüze gelecekti.

GGeennççttiilleerr aammaa......

Mahir Çayanlar’a, onlar›n dü-
flüncelerine, Anadolu devriminde
oynad›klar› role sald›ran burjuvazi,
onlar› hep “gençtiler, cahildiler...”
diyerek gözden düflürmeye çal›flt›-
lar.

BBuurrjjuuvvaazzii,, bbuu ssaalldd››rr››llaarr›› iillee
aass››ll oollaarraakk oonnllaarr››nn AAnnaaddoolluu iihhttiillaa--
lliinnddee üüssttlleennddiikklleerrii mmiissyyoonnuu kküü--
ççüüllttmmeeyyee ooyynnaadd››kkllaarr›› rroollüü ttaarrtt››flfl››--
ll››rr hhaallee ggeettiirrmmeeyyee ççaall››flfl››yyoorrdduu..

Devrimin meflalesiDevrimin meflalesi
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Yafl olarak gençtiler. Kimi
20’sinde, kimi 22’inde, kimi 24’ün-
de, kimi 25’inde idi... Gençtiler ama
her ad›mlar›n›, bilinçle, büyük bir
cesaret ve kararl›l›kla att›lar.

Halk ve vatan sevgisi ile hareket
ettiler. Ba¤›ms›z bir ülke için, gen-
cecik yafllar›nda Anadolu’yu kar›fl
kar›fl dolaflt›lar. Üniversitelerden ç›-
k›p, Anadolu’nun dört bir yan›na
da¤›ld›lar.

Halk›n sofras›n› paylaflt›lar.
Halkla beraber mücadeleyi örgütle-
yip, örgütlenmeler yaratt›lar.

Ba¤›ms›z bir ülke için iflkencele-
ri, tutuklanmay›, katledilmeyi, dara-
¤açlar›n› göze ald›lar. 

Yap›lamaz, olmaz denileni ba-
flard›lar. Hep ilkleri yaratt›lar. Nite-
kim Türkiye Solunun 50 y›ll›k sa¤,
pasifist anlay›fllar›n›, halka güven-
meyen kal›plar›n›, bak›fl aç›lar›n›
y›kt›lar.

Gencecik yafllar›nda “biz eskiyiz,
biz herfleyi biliriz” diyen, kendileri-
ni solun ak›l vericileri olarak gören,
“eski tüfeklerle” ideolojik olarak
hesaplaflarak, devrimin önünü açt›-
lar.

Sa¤a, sola savrulmadan Anadolu
ihtilalini ad›m ad›m örgütlediler.
Hem yazd›lar, hem tart›flt›lar, hem
de silah elde savaflt›lar.

Onlar›n önderlikleri atefl çem-
berlerinden geçti. Hayat›n önlerine
ç›kard›¤› tüm s›navlar› baflar›yla
verdiler.

Gençtiler ama bu, statükolar› y›-
kan, Anadolu devriminin yolunu çi-
zen bir partiyi yaratmalar› önünde
engel de¤ildi. Gençtiler ama bu on-
lar›n mücadeleleri sonucu ortaya ç›-
kard›klar› devrimci geliflme önünde
engel de¤ildi.

Genç olmak, tarihi de¤ifltirme-
nin, tarih yazman›n önünde engel
de¤ildi. 

Onlar yafllar› ile de¤il, as›l ola-
rak inançlar› ile, cüretleri ile, kendi-
lerini hiç bir fleyden sak›nmayan
yanlar› ile, halk ve vatan sevgileri
ile hep gençtiler.

‹flte sahip olduklar› bu nitelikle-
riyle, tarih yazmaya, ülkenin kade-
rini de¤ifltirmeye soyundular. 11997700 

AArraall››kk aayy››nnddaa,, AAnnkkaarraa KKüüççüü--
kkeessaatt’’ttaa yyaapp››llaann ttooppllaanntt›› ssoonnuu--
ccuunnddaa ddeevvrriimmccii hhaarreekkeett PPAARRTT‹‹--
LLEEfifiTT‹‹.. AArrtt››kk TTüürrkkiiyyee HHaallkk KKuurr--
ttuulluuflfl PPaarrttiissii vvee TTüürrkkiiyyee HHaallkk
KKuurrttuulluuflfl CCeepphheessii kkuurruullmmuuflflttuu..
TTüürrkkiiyyee hhaallkkllaarr›› iikkttiiddaarr mmüüccaaddee--
lleessiinnii öönnccüü öörrggüüttüü TTHHKKPP--CC iillee
ssüürrddüürreecceekkttii.. 

Parti-Cephe’nin kurulufluyla bir-
likte, Merkez Komite ve Genel Ko-
mitesi oluflturularak, iflbölümü ya-
p›ld›. Parti-Cephe ka¤›t üstünde ku-
rulmufl bir parti de¤ildi. Nitekim
Parti-Cephe’nin kurulmas›yla bir-
likte silahl› savafl da yükseltilmeye
baflland›. THKC’nin 1 No’lu Bülte-

ni’nde aç›kland›¤› gibi anti-emper-
yalist eylemler gerçeklefltirildi:
“Amerikan askeri malzeme deposu
Tuslog’un fiiflli ve Zincirlikuyu flu-
beleri, Amerikan-Türk D›fl Ticaret
Bankas›'n›n Elmada¤ flubesi, ABD
Baflkonsoloslu¤u, ‹ngiltere Baflkon-
soloslu¤u, Emperyalist Amerikan
tekeli IBM'in Gümüflsuyu’ndaki
merkezi bombaland›. Yine ‹stanbul
Sal›pazar›'ndaki Amerikan askeri
botu Cepheli savaflç›lar taraf›ndan
bombalanm›fl ve tahrip edilmifl-
tir...”

Emperyalistleri hedef alan bu ey-
lemlerin yan›s›ra iflbirlikçileri hedef
alan çok say›da eylem de yap›ld›. 

Parti-Cephe, henüz yeni kurul-
mufl olmas›na karfl›l›k, k›sa sürede
emperyalistlere ve iflbirlikçi oligar-
fliye ciddi darbeler vuran eylemler
gerçeklefltirdi.

Kuflkusuz burada önemli olan,
Parti-Cephe’nin savaflma kararl›l›¤›
ve her koflulda alternatif olma iddi-

TT..HH..KKCC''nniinn 11  NNOO ''LLUU
BBÜÜLLTTEENN‹‹

“‹‹flflççiilleerr,, KKööyyllüülleerr,, AAsskkeerrlleerr,,
YYuurrttsseevveerr AAyydd››nnllaarr,, HHaallkk››mm››zz......” 

(...)

Biz T.H.KC olarak diyoruz ki;

1. Amerikan Emperyalizminin
hakimiyetini ve yerli ufla¤› sömü-
rücü s›n›flar›n iktidar›n› y›kmak,
ba¤›ms›zl›¤› kazanmak için tek
yol Silahl› Kurtulufl Savafl›d›r.

T.H.KC bu yolda mücadeleye
kararl› bütün yurtseverleri kucak-
layan halk›n savaflç› öncülerinin
örgütüdür.

TTüürrkkiiyyee HHaallkk KKuurrttuulluuflfl CCeepp--
hheessii,, mücadelelerinde Türkiye ifl-
çi s›n›f›n›n savaflan örgütü olan
TTüürrkkiiyyee HHaallkk KKuurrttuulluuflfl PPaarrttiissii--
nniinn önderli¤ini kabul eder ve mü-
cadelesini onun emir ve kuman-
das› alt›nda yürütür.

2. Türkiye Halk Kurtulufl Cep-
hesi, Amerikan emperyalizmini
ve köpeklerini ülkeden kovana
kadar mücadele etmeye ve her
flart alt›nda en son savaflç›s› ölün-
ceye kadar savafl›m sürdürmeye
kararl›d›r.

3. Türkiye Halk Kurtulufl Cep-
hesinin düflmanlar› Amerikan em-
peryalistleri, fînans kapitalistler,
toprak a¤alar›, arac› ve tefeciler.
Amerikanc› asker-sivil bürokrat-
lar ve bütün halk düflmanlar›d›r.

4. Türkiye Halk Kurtulufl Cep-
hesinin temel görevi Amerikan
Emperyalistleri ve yerli müttefik-
lerinin oluflturdu¤u düflman cep-
hesini çökertmek ve y›kmak, hal-
k›n s›rt›ndan elde edilen bütün
mülkleri kamulaflt›rarak Cephenin
savafl gücünü yükseltmek, gerekli
malzemeleri ele geçirmek, bask›
ve zor kuvvetlerini parçalamak...”
(K›z›ldere Adal›lar›n Türküsü,
Boran yay›nlar›, syf: 10)

‹srail Baflkonsolosu kaç›r›ld›k-
tan sonra, THKC’nin 1 No’lu
Bülteni ve “‹htilalin Yolu” isimli
THKP’nin devrim stratejisini an-
latan bildiri yay›nland›. 

Elrom’un kaç›r›lmas› ayn› za-
manda THKP-C’nin ilan›yd›...

Tarihten Bir Belge
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as›n›, iktidar perspektifini sürdür-
mesi idi. 

TTeesslliimm oollmmaakk,, mmüüccaaddeelleeyyii
ttaattiill eettmmeekk yyeerriinnee ccuunnttaayyaa
kkaarrflfl›› ssaavvaaflfl›› yyüükksseellttttiilleerr

12 Mart aç›k faflizmi ilan edildi-
¤inde, Parti-Cephe cüreti ve eylem-
leri ile cuntaya meydan okuyordu.
Y›lg›nl›¤›n, mücadeleden kaç›fl›n
kol gezdi¤i o günkü koflullarda Par-
ti-Cephe önder ve savaflç›lar›, hak-
lar›nda ç›kar›lm›fl, “vur emirleri”ne
karfl›n, silahl› savafl› yükselttiler.

Parti-Cephe, pasifizme, mülteci-
li¤e, en zor koflullarda, halk› b›rak›p
kaçan kolay zamanlar›n “devrimci-
li¤ine” karfl› bir alternatifti. Parti-
Cephe demek, her koflulda mücade-
le demekti.

“Bu koflullarda mücadele edile-
mez” deyip, halk› cuntan›n faflist te-
rörü ile yüzyüze b›rakanlar, solu¤u
yurtd›fl›nda al›rken, Parti-Cepheliler
bafllar›nda önderleri ile silahl› sava-
fl› sürdürdüler. Geriye çekilmeyi,
mücadeleyi tatil etmeyi, önderleri
ve kadrolar› “yurt d›fl›na ç›karma”y›
tart›flmaya bile gerek duymad›lar. 

Bunlar Parti-Cepheliler’e uzak
anlay›fllard›. O koflullarda, savafl-
may› “intihar etmek”le özdefl gö-
renlerin aksine Mahir Çayanlar,
Türkiye halklar›na ve devrime ba¤-
l›l›¤›n, devrim iddias›n› sürdürme-
nin yolu olarak gördüler.

Cuntaya karfl› sürdürülen müca-
delenin en önemli eylemlerinden bi-
ri de, 17 May›s 1971’de ‹srail’in ‹s-
tanbul Baflkonsolosu Efraim El-
rom’un kaç›r›lmas›yd›.

Türkiye Halk Kurtulufl Cephesi
taraf›ndan gerçeklefltirilen eyleme
karfl› Baflbakan Yard›mc›s› Sadi Ko-
çafl’›n radyoda okudu¤u hükümet
bildirisinde; “Elrom’un derhal ser-
best b›rak›lmamas› halinde, bu ey-
lemi düzenleyen örgütle uzaktan ya-
k›ndan iliflkisi bulunan herkesin tu-
tuklanarak s›k›yönetim komutanl›k-
lar›na teslim edilece¤i, baflkonsolos
öldürüldü¤ü takdirde de idam ceza-
s›n›n uygulanaca¤›” aç›kland›.

Elrom’un kaç›r›lmas› faflist cun-
tay› flaflk›na çevirmiflti. ‹srail siyo-
nizmi ve emperyalizm için de bü-
yük bir darbeydi Elrom eylemi. 

THKC’nin Elrom eylemi sonras›
yay›nlanan “Amerikanc› Bakanlar
Kuruluna” bafll›kl› aç›klamas›, cun-
taya bir meydan okumad›r. 

Cunta, tüm Parti-Cepheliler’i
tehdit ediyordu. Eylem ile ilgisi
olup olmamas›na bakmaks›z›n, tüm
Parti-Cepheliler hedefti. Kadro, sa-
vaflç› olup olmamas› da önemli de-
¤ildi. Hatta Parti-Cephe’li olup ol-
mamas› da önemli de¤ildi. Baflba-
kan Yard›mc›s› gerçekte devrimci,
ilerici, demokrat tüm kesimleri teh-
dit ediyordu. Tehdidin arac›, alenen
iflkenceler, tutuklamalar ve idamlar-
d›. 

Nitekim, cunta hükümeti bu teh-
didini uygulamaktan da geri durma-
d›. Asker ve polisin ortaklafla yap-
t›klar› operasyonlar ile yayg›n bir
tutuklama dalgas› bafllat›ld›. Elrom,
kaç›r›l›fl›n›n üzerinden bir hafta
geçmesine ra¤men bulunamam›flt›.
Bunun üzerine 23 May›s’ta ‹stan-
bul’da 15 saat süreyle soka¤a ç›kma
yasa¤› kondu. Bir ‹srail ajan›n› bul-
mak için tüm ‹stanbul eve hapsedi-
liyor, aramalarda yüzlerce insan gö-
zalt›na al›n›yordu.

‹flkencehaneler a¤z›na kadar dol-
durulmufltu. Gözalt›na al›n›p da ifl-
kence yap›lmayan kimse yok gibiy-
di. Oligarfli, bu sald›r›y› ““BBaallyyoozz
ooppeerraassyyoonnuu”” olarak adland›rm›flt›.
Yani ezecek, k›racak, katledecekler-
di. Tüm halka savafl açm›fllard›!..

Faflist terörün hedefinde ayd›nlar
da vard›. Onlar da gözalt›na al›n›-
yor, iflkencelerden geçirilerek, tu-

tuklan›yorlard›.

Nihat Erim hükümeti, emperya-
lizmin bir ajan› için tüm orduyu ve
polisi seferber etmifl, halk›n üzerine
salm›flt›. ‹stanbul’da binlerce ev tek
tek arand›.

23 May›s 1971’de, Elrom, Ni-
flantafl›’nda bir evde flaka¤›na üç
kurflun s›k›larak cezaland›r›lm›fl
olarak bulundu. 

(Devam edecek...)

17 May›s 1971 , Saat: 17.00

AAMMEERR‹‹KKAANNCCII BBAAKKAANNLLAARR

KKUURRUULLUUNNAA::

Türkiye Halk Kurtulufl Cephe-
si 1 MAYIS HAREKATI 'nda Or-
tado¤u halklar›n›n bafl düflman›
Amerikan emperyalizminin mafla-
s› Siyonist ‹srail'in Türkiye Bafl-
konsolosu olan ve de ülkemizdeki
siyonist hareketlerin organizasyo-
nunda önemli rolü, olan Efraim
Elrom'u kaç›rm›flt›r.

Efraim Elrom'un hayat›na
karfl›l›k, derhal flu flartlar›n yeri-
ne getirilmesi gerekmektedir:

1- Tutuklu bulunan bütün dev-
rimcilerin derhal serbest b›rak›l-
mas›, (Yer sonra bildirilecektir)

2- Türkiye Halk Kurtulufl Cep-
hesi'nin 1 No’lu bülteninin 7.30,
13.00, 19.00 ve 22.45 TRT Haber
Bültenleri'nde 3 gün devaml› ve
eksiksiz anons edilmesi,

3- Mühlet doluncaya kadar
polisin ve di¤er zab›tan›n hiçbir
takibe giriflmemesi ve aleyhte ya-
y›n yap›lmamas›.

Mühlet bu ültimatomun veril-
di¤i tarihten itibaren 3 gündür.
fiartlar yerine getirilmezse derhal
Efraim Elrom kurfluna dizilecek-
tir. (Mühlet: 20. 5. 1971 Saat
17.00'ye kadar.)

TTÜÜRRKK‹‹YYEE HHAALLKK KKUURRTTUULLUUfifi
CCEEPPHHEESS‹‹ MMEERRKKEEZZ KKOOMM‹‹TTEE

Tarihten Bir Belge
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Halk Cepheliler, ‘Amerika Defol
Bu Vatan Bizim’ demeye devam
ediyorlar. Yapt›klar› eylemlerle
tutuklanan vatanseverlerin serbest
b›rak›lmas›n› isterken, toplad›klar›
imzalar› Ankara’ya götürmeye
haz›rlan›yorlar.

‹‹stanbul: Halk Cephesi üye-

leri, 13 Mart  günü Galatasaray Li-
sesi önünde, ‹ncirlik Üssü’nün ka-
pat›lmas› için imza toplad›lar. Gün
boyu 4500 bildiri da¤›t›ld›, 1800
imza topland›. 

Ayn› yerde ertesi günü aç›lan
imza masas›nda 520 imza topland›.

13 Mart günü Mecidiyeköy Met-
robüs Dura¤› önünde ‹ncirlik Üs-
sü’nün kapat›lmas› için imza masas›
açt›lar. Masada 550 imza topland›.

15 ve 17 Mart günleri ayn› yerde
tekrar aç›lan imza masas›nda ise
600’ü aflk›n imza topland›. 

Ankara: 11 Mart günü

'’Amerika Defol Bu Vatan Bizim'
diyen Dev-Gençliler her türlü bas-
k›ya, sald›r›ya ra¤men yine ‹zmir
Caddesi'ndeydi. Bir gün önce Ame-
rika Defol diyenlere sald›ran Ame-
rikan uflaklar› ‹ncirlik Üssü'nün ka-
pat›lmas› talebiyle aç›lan masan›n
etraf›nda birikerek tacizlerini sür-
dürdüler. Bununla da yetinmeyen

Ankara polisi  imza toplayan dev-
rimcileri, çekim yaparak taciz etme-
ye çal›flt›. Kalabala›k polis grubu
Dev-Gençliler’in yan›na gelerek
"Burada böyle masa açamazs›n›z,
e¤er masa açmaya devam ederseniz
gözalt›na alaca¤›z" fleklinde tehdit-
ler savurdular. Bütün bu tacizlere
ra¤men 2 saat boyunca aç›k kalan
masada bir yandan imza toplan›rken
240 bildiri da¤›t›ld›.

‹zmir: Karfl›yaka Çarfl›s›'nda

17 Mart günü Halk Cepheliler tara-

f›ndan “‹ncirlik Üssü’nün” kapat›l-

mas› için imza masas› aç›ld›.

Halk Cepheliler yapt›klar› ko-

nuflmalarda “Amerika defol bu va-

tan bizim diyorsan›z bir imzada siz

verin, gerçek vatanseverlik Ameri-

kan emperyalizmine karfl› olmakt›r,

ülkemizde katil iflkenceci Amerikan

askeri istemiyoruz, katil Amerika

ülkemizden defol” dediler.

Ayn› gün Konak Kemeralt› gi-

riflinde aç›lan masada 726 adet imza

topland›. 

Adana: Halk Cepheli'ler 13

Mart günü  Kültür soka¤› önünde
imza stand› açt›lar. Aç›lan imza
stand›nda 400 adet bildiri ve 180
adet imza topland›. Gün boyu aç›k
tutulan masaya terörle mücadele

polisleri gelerek kimlik dayatmas›n-
da bulundular. Bu s›rada  çevrede
bulanan insanlar da polisin kimlik
kontrolü dayatmas›na ra¤men gelip
desteklerini sunarak imza verdiler.
Halk Cepheliler de polisin kimlik
kontrolünden sonra imza toplamaya
devam ettiler.

14 Mart günü Kültür Soka¤›
önünde ''Amerika Defol'' dedikleri
için tutuklanan vatanseverlerin ser-
best b›rak›lmas› için eylem  yap›ld›.

“Yaflas›n Dev-Genç Yaflas›n
Dev-Gençliler, Tutuklananlar Ser-
best B›rak›ls›n, Amerika Defol Bu
Vatan Bizim, Kahrolsun Faflizm Ya-
flas›n Mücadelemiz” sloganlar› at›l-

‹ncirlik Üssü kapat›ls›n
talebine hapishanelerden

de destek geldi. Bolu F Tipi
Hapishanesi’nden Özgür

Tutsaklar ‹ncirlik’in
kapat›lmas› için imza att›.

KAT‹L AMER‹KA ÜLKEM‹ZDEN DEFOL
BU VATAN B‹Z‹M!
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d›¤› eylemden sonra ayn› gün  Ada-
na  Merkez, Cemal Gürsel,  Özler
Caddesi ve Atatürk Caddelerinde
kampanya afifllemeleri yap›ld›.

KKocaeli Gençlik Derne¤i tu-
tuklanan  vatanseverlerin serbest b›-
rak›lmas› için 14 Mart günü eylem
yapt›. Eylemin ard›ndan ‹ncirlik
Üssü'nün kapat›lmas› için imza top-
lad›lar. ‹mza masas›na gelen zab›ta-
lar Dev-Gençlilerin ast›¤› 'Amerika
Defol Bu Vatan Bizim' yaz›l› pan-
kart› indirmek istediler ve izin al›n-
mas› gerekti¤ini söylediler. Dev-
Gençliler pankart› indirmeyecekle-
rini "Amerika Defol!" demek için
izin alman›n gerekmedi¤ini söyledi-
ler ve zab›talar› masadan uzaklaflt›r-
d›lar. 1 buçuk saat sonunda yaklafl›k
130 imza topland›.

Bursa Gençlik Derne¤i Girifli-
mi, 14 Mart günü Bursa Kent Mey-
dan›'nda yapt›klar› eylemle tutukla-
nan vatanseverlerin serbest b›rak›l-
mas›n› istedi. Eylemin ard›ndan aç›-
lan imza masas›nda 211 imza top-
land›.

Mu¤la Gençlik Derne¤i Giri-
flimi, 14 Mart günü S›n›rs›zl›k
Meydan›'nda, Edirne'de tutuklanan
vatansever ö¤rencilerin serbest b›-
rak›lmas› için eylem yapt›. Eylem-
de, ülkemizde y›llard›r devrimci ile-
rici gençli¤e yönelik bask›lar›n,
gözalt›lar›n ve tutuklamalar›n h›z
kesmeden devam etti¤i vurguland›. 

Hatay Özgürlükler Derne¤i

Antakya Ulus Meydan›'nda 13 Mart
günü tutuklanan vatanseverlerin ser-
best b›rak›lmas› için eylem  yapt›. 

"Amerika Defol Bu Vatan Bizim,
Tutuklananlar Serbest B›rak›ls›n,
Bask›lar Cezalar Bizi Y›ld›ramaz,
Yaflas›n Dev-Genç Yaflas›n Dev-
Gençliler" sloganlar›n›n at›ld›¤› ey-
lemde AKP iktidar›n›n vatansever
devrimcilere karfl› yapt›¤› bask›lar ve
gözalt›lar protesto edildi.

14 Mart günü aç›lan imza masa-
s›nda 203 imza topland›.

Samsun: Halk Cepheliler ‹n-

cirlik Üssü’nün kapat›lmas› için im-
za toplamaya devam ettiler. 13-14
Mart tarihlerinde Toptepe mahalle-
sinde imza toplayan Halk Cepheli-
ler, mahalle halk›yla yoksulluk ve
iflsizli¤in nedeni, sömürünün orta-
dan kald›r›lmas› için neler yap›lma-
s› gerekti¤i üzerine sohbet ettiler.
Ayn› zamanda Yürüyüfl Dergisinin
tan›t›m›n› da yapan Halk Cepheli-
ler, Toptepe’de 20 dergi da¤›tt›lar.

Dersim: Halk Cepheliler Der-

sim'de 10 Mart, 11 Mart günü çarfl›
merkezinde masa açarak "Amerika
Defol Bu Vatan Bizim" kampanyas›
kapsam›nda ‹ncirlik Üssü'nün kapa-
t›lmas› için imza toplad›lar. ‹ki gün
boyunca 400’ü aflk›n  imza topland›.

8 Mart günü Dersim'in Ovac›k
ilçesinde masa aç›larak bildiriler
da¤›t›l›p, ‹ncirlik Üssünün kapat›l-
mas› için imza topland›. Belediye
dü¤ün salonunda 8 Mart Dünya
Emekçi Kad›nlar Günü ile ilgili De-
mokrasi Platformu’nun düzenledi¤i
programda Halk Cepheliler imza
masas› açt›lar. Aç›lan masada 120
imza topland›.

Mersin: 13 Mart günü Tafl Bi-
na önünde Halk Cepheliler “Ameri-
ka Defol Bu Vatan Bizim” dedikleri
için tutuklananlar›n serbest b›rak›l-
mas› için eylem yapt›lar. DHF’nin de
destek verdi¤i eylemde “Tutuklanan-
lar Serbest B›rak›ls›n, Gözalt›lar Tu-
tuklamalar Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz,
Amerika Defol Bu Vatan Bizim, Ya-
flas›n Dev-Genç Yaflas›n Dev-Genç-
liler” sloganlar› at›ld›. Halk Cephesi
ad›na Servet Göçmen eylemde bir
aç›klama yaparak; “Kampanyam›z
halk›m›z taraf›ndan sahiplenildikçe
Amerika'n›n ve iflbirlikçilerinin kor-
kular› büyümüfltür. Bu korkular›n-
dan dolay› “Amerika Defol Bu Vatan
Bizim” afifllerini asan, bildiri da¤›-
tan, kampanyay› sürdüren vatanse-
verlere sald›r›lar gün geçtikçe art›-
yor. Ancak bask›lar, gözalt›lar, iflken-
celer, tutuklamalar bizleri yolumuz-
dan al›koymayacakt›r” dedi.

18 Mart günü Akdeniz belediye-

sine ba¤l› Kazanl› mahalesinde
Halk Cepheliler taraf›ndan afiflleme
yap›ld›. “Amerika Defol Bu Vatan
Bizim” kampanyas›n›n afifllerini
asan Halk Cepheliler kazanl› maha-
lesinin cadde ve sokaklar›nda top-
lam 40 adet afifl yapt›lar.

‹ZM‹R

MERS‹N

BURSA
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14 Mart günü AKP iktidar›n›n
‘Roman aç›l›m›’ flovu yapt›¤›, ‹s-
tanbul’daki Abdi ‹pekçi Spor salo-
nunda, Baflbakan ve Bakanlar,
gençli¤in paras›z e¤itim talebi ile
yüzyüze geldiler.

Bütün bas›n› toplam›fl, iktidar
olanaklar›yla getirdikleri Çingene
halk›n karfl›s›nda “kurtar›c›” rolüne
soyunmufllard›. Keyiflerine diye-
cek yoktu. Baflbakan her zamanki
gibi kürsüden esip gürledi. Çinge-
neleri aldatmak için yalanlar› arka
arkaya s›ralad›.

O ara Gençlik Federasyonu üye-
leri, bir pankart açt›. Moralleri önce
buna bozuldu.

Baflbakan konuflmas› bittikten
sonra yan›ndaki bakanlar› ile proto-
kole yöneldi. Etraf›nda koruma or-
dusu ile s›ralar›n önünden geçer-
ken, orada oturan bir Gençlik Fede-
rasyonu üyesi, üzerinde “Paras›z
E¤itim ‹stiyoruz Alaca¤›z” slogan›-
n›n yaz›l› oldu¤u el ilanlar›n›n on-
larcas›n›, Baflbakan ve Bakanlar›n
bafllar›na do¤ru savurdu. Onlarca el
ilan› Baflbakan ve Bakanlar›n bafl-
lar›n›n üstünden uçuflarak etrafa
savruldu.

Baflbakan ve Bakanlar oturduk-
tan bir süre sonra tam üstündeki s›-

ralardan birinde oturan Gençlik Fe-
derasyonu üyesi el ilanlar›n›n on-
larcas›n› Baflbakan ve Bakanlar›n
üstüne do¤ru tekrar att›. 

El ilanlar› hepsinin bak›fllar›
aras›nda bafllar›n›n üstünden önle-
rine düfltü. Suratlar›n›n rengi de-
¤iflti. Nefleleri gitti, moralleri bo-
zuldu. fiovlar› bir kez daha bozul-
du.

Önleri, yerler el ilanlar› dolunca
ne oldu¤unu da “anlad›lar”. Baflba-
kan›n koruma ordusu harekete geç-
ti. Ancak Baflbakan› b›rak›p, el
ilanlar›n› atan vatanseveri etkisiz-
lefltiremediler. 

Orada oturanlardan Gençlik Fe-
derasyonu üyesini, bir insan boyu
yüksekli¤inde olan balkon gibi bir
yerden afla¤› atmalar›n› istedi koru-
malar. Sonra yaka paça gözalt›na
ald›lar el ilanlar› atan vatanseveri.

AAyynn›› TTaalleepplleerr,, AAyynn›› PPaannkkaarrtt
BBuu KKeezz BBeeflfliikkttaaflfl’’ttaa
MMaahhkkeemmee ÖÖnnüünnddeeyyddii

Abdi ‹pekçi Spor Salonu’nda

“Paras›z E¤itim ‹stiyoruz Alaca-
¤›z” pankart›n› açan Gençlik Fede-
rasyonu üyeleri; Ferhat Tüzer, Ber-
na Y›lmaz gözalt› sonras› mahke-

meye ç›kar›lacaklard›.

O gün mahkeme önünde Genç-
lik Federasyonu üyeleri ellerinde
pankartlar› ile arkadafllar›na destek
için geldiler. 

Arkadafllar›n› mahkeme önünde
beklerken, “Paras›z E¤itim ‹stiyo-
ruz Alaca¤›z” pankart›n› hep aç›k
tuttular. Gençlik Federasyonu üye-
leri ayn› pankart› açarak, “ppaarraass››zz
ee¤¤iittiimm iisstteemmeekk ssuuççssaa,, bbuu ssuuççuu bbiizz
ddee iiflfllliiyyoorruuzz” diyorlard›. 

E¤er o pankart› açmak suç ise,
gelip onlar› da gözalt›na almal› ve
ttuuttuukkllaammaall››yydd››llaarr!!

Bir ara yanlar›na gelip “Pankar-
t› kald›rmazsan›z müdahale edece-
¤iz” diye tehdit eden polise ra¤men
o pankart saatlerce aç›k tutuldu.

O pankart için polis, 3 Federas-
yon üyesini gözal›na alm›fl, o pan-
kart için mahkeme 2 kifliyi tutukla-
m›flt›. Ama gençlik kararl›yd›; hem
paras›z e¤itim talebinde, hem tu-
tuklanan arkadafllar›n› sahiplen-
mekte.

Baflbakan›n tepesinde uçuflan kufllamalar
ve sahiplenmenin pankart›

2008 Nisan ay›nda Akdeniz Üniversitesi'nde faflist-
lerin sald›r›lar›yla bafllayan olaydan beri ola¤anüstü
hal yaflanmaktad›r.  Akdeniz Üniversitesi’nde en son
türkülerde yasakland›.

Aral›k 2009’da Diyarbak›r’da ç›kan olaylarda polis
kurflunu ile öldürülen üniversite ö¤rencisi Ayd›n Er-
dem’i anmak için Akdeniz Üniversitesi ö¤rencileri,
Ö¤renci Evi'nin önünde sadece türkülerle anma düzen-
ledi. Buna rektörlü¤ün cevab› o anda orada olan veya
olmayan hatta Antalya’da olmayan ö¤rencilere sorufl-
turma açmak oldu. Buna karfl› ö¤rencilerde. 4 haftad›r
perflembe günleri Ö¤renci Evinin önünde toplan›p,
Umudun Türküsü Müzik Grubu’nun da kat›l›m› ile tür-

küler söylüyorlar. Soruflturmalar geri al›nana kadar da
ö¤renciler türkülerini söylemeye devam edeceklerini
duyuruyorlar.

AKDEN‹Z ÜN‹VERS‹TES‹’NDE TÜRKÜLER B‹LE YASAK!
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Son zamanlarda özellikle burjuvazi cephesinde, dü-
zenin sanatç›lar› aras›nda, s›k duyulan bir kavram da
bu: “Sosyal sorumluluk projesi”... Ne anlat›yor derse-
niz; sömürücülerin, asalaklar›n vicdanlar›n› tatmin et-
me kavram›d›r. 

BBiirriinncciissii:: Halk› iliklerine kadar soyanlar, sömürü
ve ya¤may› bu kavramlarla ustaca gizlemeye çal›fl›yor-
lar. Hem soyuyor, hem aç b›rak›yor hem de “sosyal so-
rumluluk projeleri”yle kkuurrttaarr››cc›› rolüne soyunuyorlar. 

‹‹kkiinncciissii:: Sömürü ve ya¤man›n yol açt›¤› tahribatlar
öylesine a¤›rd›r ki, bunu “iyilik mele¤i” rolüne soyu-
nan hiçbir sömürücü ortadan kald›ramaz. Ya¤ma ve sö-
mürü, düzenin ayr›lmaz varl›k nedenleridir. O nedenle
karfl›m›za ç›kar›lan “sosyal sorumluluk projeleri” ile
bunu ortadan kald›rmak olanaks›zd›r.

ÜÜççüünnccüüssüü:: Burjuvazi ve di¤er asalak kesimler,
“normal zamanlarda” sömürüye, asalakl›¤a devam
edip, sonra bir iki flov eflli¤inde “ama iflte bak›n, flu ka-
dar zaman›m›z› da size ay›r›yoruz” demektedirler.

Soyduklar›, yoksulluflt›rd›klar› emekçiler için “göz

boyama” ve “uyutma” pojeleridir bunlar. Örne¤in,

okula gidemeyen k›z çocuklar› için sosyal sorumluluk

projesi olufltururlar. 

“Haydi k›zlar okula” kampanyala-

r› açarlar. “Baba beni okula gönder!”

sloganlar› ile “cahil ve gerici” babalar ile u¤rafl›rlar.

Baflka bir zaman “engelliler”, baflka bir gün de lösemi-

li çocuklar” için seferber(!) olurlar.. Genellikle burjuva

medyan›n kameralar› alt›nda gerçeklefltirilen bu “sos-

yal sorumluluk projeleri” ile çözdükleri bir fley yoktur.

Zaten sorun çözme gibi bir düflünceleri de yoktur.

O sorunlar› yaratan zaten kendileridir. E¤itimi paral›

hale getiren sömürücülerin kendisidir. Gençli¤in elinden

bu hakk› alanlar, göz boyamak, halk› uyutmak ve düzen-

lerine emniyet sübab› olarak böyle projeler yaparlar. Bu-

nu kendi düzenlerinin yar›n› için gerekli görürler.

Ayr›ca bu projelerle bir de “adaletli”, “iyiliksever”

s›fatlar›n› alacaklard›r. K›sacas›, sömürücü yüzlerini

gizlemek için baflvurduklar› manevralardan biridir bu

da. Kavram da bunun ürünüdür. Bilmeliyiz ki, sömürü-

cüler karfl›l›ks›z hiçbir fley yapmazlar. Hele sömürdük-

leri, inim inim inlettikleri halk için k›llar›n› bile k›p›r-

datmazlar. Sömürücülerin, yapt›klar› her fleyde mutla-

ka kendi ç›karlar› vard›r.

O nedenle ortada, ““ssoossyyaall ssoorruummlluulluukk” projesi de¤il,

halk› uyutma ve sömürü düzenini daha uzun süreli sürdü-

rebilmenin projeleri vard›r. Bu projeler, düzenin devam›,

çeliflkilerin “yumuflat›lmas›” için kullan›l›r. Halk› sömü-

renler, ç›plak sömürüyü bu projelerle gizlerler.

Savaflan
Kelimeler 

‘Sosyal ssorumluluk pprojesi’

Erzincan polisi bu s›ra yo¤un
bir mesaide. Adeta gecelerini gün-
düzlerine kat›p, “çal›fl›yor.” Nere-
deyse hiç uykuya zamanlar› olma-
yacak!

Bunlar› duyanlar, Erzincan poli-
sinin gençli¤i zehirlemeye çal›flan
uyuflturucu tacirleri, fuhufl yapt›ran
ve Erzincan’› bir batakhaneye çe-
virmeye çal›flanlar›n peflinde oldu-
¤unu sanacak!

Elbette, Erzincan polisi uyufltu-
rucu sat›c›lar›n›n, faflist çetelerin,
kad›n sat›c›lar›n›n, halk› soyanlar›n
peflinde de¤il. Bu mesaisi tümüyle
vatansever gençlik için!

Cansiperane bir biçimde Erzin-
can Gençlik Derne¤i düflmanl›¤›
yaparak, ö¤renci gençli¤i yalanla-
r›yla zehirliyorlar. Poliste yalan m›
yok?

Erzincan polisinin bu s›ra ifli,
gücü, tüm u¤rafl› Erzincan Gençlik
Derne¤i ile. Bunun için okullar›
kendilerine mesken tuttular.

Sistematik olarak, okullar› geze-
rek, ö¤rencileri toplad›klar› salon-
larda konferans ad› alt›nda, gençli-
¤i zehirliyorlar.

Tek gündemleri, tek konular›,
devrimciler ve Gençlik Derne¤idir.
Örne¤in, bu konferanslarda polisin,
“E¤itim neden paral›?”, “Gençlik
neden iflsiz”, “Türkiye neden ba-
¤›ms›z de¤il” konular›nda tek keli-
me etmedi¤i, gençli¤in yaflad›¤› so-
runlarla ilgili tek aç›klama yapma-
d›¤›d›r.

Peki niye bu konular› tart›flm›-
yorlar? Paras›z e¤itim konusunda
neden konferans düzenlemiyor po-
lisler?

Erzincan Gençlik Derne¤i,
iflte bu sorular› soruyor, bu so-
rular›n cevab›n› veriyor. Onun
için polis Gençlik Derne¤ini ve
devrimcileri hedef gösteriyor.

Polis hangi konular üzerine ya-
lanlar üretiyor?..

Devletin 19 Aral›k’ta katletti¤i
tutsaklar›, devlet de¤il, tutuklular
katletmifl! Erzincan polisi böyle bu-
yuruyor. Herhalde herkesi kendileri
gibi kör, sa¤›r ve aptal san›yor.

Polis gençli¤in dernekten, mü-
cadeleden uzak durmas›n› istiyor.
Peki neden? Çünkü onlar liseli
gençli¤in çeteleflmesini, yoz bir ya-
flam›n içine saplanmas›n› istiyor. 

Bunun için kap› kap› dolafl›yor,
ö¤renci gençli¤i yalanlar›yla zehir-
liyor, olmad› m› tehdit ediyor. Yet-
medi mi, bu kez de ailelere bask›
yap›yorlar.

Polis, bofluna kendini paral›yor.
Gençlik mücadele etmeye, sorunla-
r›na sahip ç›kmaya devam edecek.

EErrzziinnccaann ppoolliissiinniinn GGeennççlliikk DDeerrnnee¤¤ii
ddüüflflmmaannll››¤¤›› vvee ppssiikkoolloojjiikk ssaavvaaflfl››
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16 Mart 1978'de Beyaz›t'da ya-
p›lan katliam Anadolu’nun bir çok
yerinde yap›lan eylemlerle protesto
edildi ve flehit düflen 7 devrimci ö¤-
renci an›ld›.

‹‹stanbul: Merkez Fakülte'deki

ö¤renciler havuzlu bahçede, Edebi-
yat Fakültesi'ndeki ö¤renciler Her-
gele meydan›nda toplan›p pankart
açt›ktan sonra fakülte içinde dolafl›p
eylem ça¤r›s›nda bulundular. Daha
sonra Merkez Fakülte, Edebiyat Fa-
kültesi ve Beyaz›t tramvay dura¤›n-
da toplanan devrimci demokrat ö¤-
renciler Beyaz›t ana kap› önüne
do¤ru yürüyüfle geçtiler.

Aralar›nda Gençlik Federasyonu
ö¤rencilerinin de oldu¤u gençlik ör-
gütleri "Beyaz›t Katliam›n›n So-
rumlusu Devlettir, Onlar Aklad› Biz
Hesap Soraca¤›z; 16 Mart Beyaz›t,
Halepçe Katliamlar›n› Unutmad›k,
Hesap Soraca¤›z" pankart› tafl›d›lar
ve "16 Mart'› Unutma, Unutturma;
Beyaz›t Faflizme Mezar Olacak"
sloganlar›n› att›lar. 

Beyaz›t ana kap› önünde yap›lan
aç›klaman›n ard›ndan 16 Mart Be-
yaz›t katliam›n›n gerçekleflti¤i yer
olan Eczac›l›k Fakültesi önüne yü-
rüyen ö¤renciler 7 devrim flehidi
için fakülte kap›s›na karanfiller b›-
rakt›lar. Grup Yorum'un söyledi¤i
türküler marfllarla eylem sona erdi.

Eyleme yaklafl›k 250 ö¤renci ka-
t›ld›. 

Malatya: ‹nönü Üniversitesi’nde

Malatya Gençlik Derne¤i Giriflimi,
SGD, DYG-M‘li ö¤rencilerin ortak
düzenledi¤i eyleme YDG ve
DGH’l› ö¤renciler de destek verdi.
“Beyaz›t, Halepçe, Gazi Katliamla-
r›n› Unutmad›k Unutturmayaca¤›z”
pankart›n›n aç›ld›¤› eylemde; Beya-
z›t, Halepçe, Gazi katliamlar› anla-
t›larak “ biz devrimci, demokrat,
yurtsever ö¤renciler olarak tarihi-
mizi, katliamlar› unutmuyoruz ve
unutturmayaca¤›z” denildi. Eyleme
60 kifli kat›ld›.

Dersim: Gençlik Federasyonu

üyeleri 16 Mart açt›klar› resim ser-
gisi ve yapt›klar› eylemle 16 Mart
Beyaz›t katliam› flehitlerini and›lar. 

Tunceli Üniversitesi'nde aç›lan
resim sergisine okul idaresi müda-
hale ederek açt›rmamaya çal›flt›.
Ö¤rencilerin engel olmas› üzerine
Rektör Durmufl Boztu¤ polis ça¤›r-
makla tehdit etti. Ö¤rencilerin ka-
rarl› tav›rlar› karfl›s›nda rektör kan-
tini terketmek zorunda kald›. 

Daha sonra yap›lan eylemle 16
Mart flehitlerinin mücadelesinin
sürdürülece¤i vurguland›. 

Ankara: 16 Mart günü Ankara

Üniverstesi, Dil ve Tarih Co¤rafya Fa-
kültesi önünde 16 Mart Beyaz›t kat-
liam› protesto edildi. Ankara Gençlik
Derne¤i ve Ekim Gençli¤i'nin yapt›¤›
eyleme YDG ve DGH da destek ver-
di. Eyleme 40 kifli kat›ld›. 

Mu¤la: Mu¤la Gençlik Derne¤i

Giriflimi, 16 Mart günü S›n›rs›zl›k

Meydan›'nda 16 Mart Beyaz›t kat-

liam› ile ilgili eylem yapt›. EMEP,

DGH, YDG'nin de destek verdi¤i

eyleme toplam 17 kifli kat›ld›. Ey-

lemde yap›lan aç›klamada 16 Mart

katliam›n›n aradan 32 sene geçme-

sine ra¤men unutulmad›¤› ve de

adalet yerini bulana kadar da unut-

turulmayaca¤› vurguland›.
Kocaeli: Kocaeli Üniversitesi

An›tpark Kampüsü önünde 16 Mart

günü Kocaeli Gençlik Derne¤i,

Ekim Gençli¤i, DGH ve Ö¤renci

Kolektifleri 16 Mart Beyaz›t katlia-

m› anmas› yapt›lar. 16 Mart katlia-

m› davas›n›n zaman afl›m›na u¤ra-

t›ld›¤› belirtilen eylemde; "Beya-

z›t'tan Gazi'ye Marafl'a Sivas'a bü-

tün katliamlar›n sorumlusunun bu

devlet oldu¤u vurguland›. Eyleme

50 kifli kat›ld›.
Kars: 16 Mart günü Kafkas Üni-

versitesi E¤itim Fakültesi önünde

Kars Gençlik Derne¤i taraf›ndan 16

Mart katliam›n› protesto etmek için

eylem yap›ld›. Eylemde; 16 Mart kat-

liam›n› gerçeklefltiren katillerin belli

olmas›na ra¤men cezaland›r›lmak bir

yana terfi ettirildikleri söylendi. 
Bursa: 16 Mart günü Kent Mey-

dan›'nda Bursa Gençlik Derne¤i

Giriflimi taraf›ndan eylem yap›ld›.

Eylemde, "Tüm katliamlar›n›za,

bask›lar›n›za, tehditlerinize karfl›n

bizler mücadelemizden vazgeçme-

yece¤iz"denildi. 
Antalya: Halk Cephesi, 16 Mart

Beyaz›t ve 12 Mart Gazi katliam›

için eylem yapt›. 14 Mart günü

“Beyaz›t’tan Gazi’ye Katliamlar›n

Sorumlusu Devlettir Hesap Vere-

cek” pankart›n›n aç›ld›¤› eylemde

“Beyaz›t’tan Gazi’ye Katil Devlet

Hesap Verecek, Gazi fiehitleri

Ölümsüzdür, 16 Mart Beyaz›t fie-

hitleri ölümsüzdür” sloganlar› at›l-

d›. Eylemde yap›lan aç›klamada;

“Adalet yerini bulup, halka hesap

verilinceye kadar mücadelemizi

sürdürmeye devam edece¤iz ve ne

katledilenleri ne de katledenleri

unutaca¤›z" denildi. 

16 Mart fiehitleri Anadolu’nun
Dört Bir Yan›nda An›ld›
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Gençlik Örgütlenmesinde Yeni Bir
Mevzi

Kars'ta y›llard›r akademik, demokratik alanda ve
sosyalizm mücadelesinde yürüttükleri faaliyetlerini
giriflim olarak yürüten Kars Gençlik Derne¤i Giriflim-
li ö¤renciler 15 Mart günü resmi olarak Kars Gençlik
Derne¤i'ni kurdular.

DEV-GENÇ'in flanl› tarihi kendilerine rehber edi-
nerek yollar›na devam edeceklerini söyleyen Gençlik
Derne¤i üyeleri Her türlü bask›ya ve sald›r›ya ra¤men
geri ad›m atmayacaklar›n› ve sosyalizm bayra¤›n› hep
daha yükse¤e tafl›yacaklar›n› belirttiler.

24 Liseli Okuldan At›ld›!
24 fiubat'ta Mehmetçik Lisesi ö¤rencileri taraf›n--

dan oluflturulan 'Tekel ‹flçileri ile Dayan›flma Platfor--
mu' 24, 25, 26 fiubat tarihleri aras›nda Tekel iflçilerine
destek amaçl› ders boykotlar›, skeçler ve yürüyüfller
düzenlemiflti. Okul idaresi eylemlerin bitiflinden sonra
25 fiubat'ta okul içinde ders boykotu ve oturma eylemi
yapan ö¤rencilerden 24 ö¤renciye soruflturma açt› ve
1O Mart tarihinde ailelerini de okula ça¤›rarak 24 ö¤--
renciye de tasdikname verdi¤ini aç›klad›. Okul idare--
sinin bu karar› ailelere aç›klad›¤› odada terörle müca--
dele flubesinden iki sivil polis de bulunmaktayd›.

Aileler, polislerin okulda bulunmas›na ve tasdikna--
me karar›na karfl› ç›karak "çocuklar›m›z› okuldan ata--
mayacaks›n›z" sözleriyle okuldan ayr›ld›.

11 Mart'ta ö¤renciler arkadafllar› hakk›nda ç›kan ka--
rar› protesto ederek kantinde eylem yapt›lar. Ders biti--
minde, okuldan toplu flekilde ç›kan ö¤renciler sloganlar--
la yürürken sivil polis arabas›ndan foto¤raflar›n›n›n çe--
kildi¤ini görmesi üzerine polis arabas›n› tafllad›lar.

10 Mart günü ‹stanbul Üniversi--
tesi Ö¤renci Kültür Merkezi’nde fa--
flistlerin kulübü olan Türkçe Yaflam
Kulübü'nün 11 Mart’ta tiyatro salo--
nunda yapmak istedikleri progra--
m›n afiflleri devrimci demokrat ö¤--
renciler taraf›ndan indirildi. Yap›l--
mak istenen program›n içeri¤inin
‹stiklal Marfl›’ndan ibaret olmad›¤›
bunu kullanarak ›rkç› söylemlerin
yürütülece¤i, gelecek olanlar›n ço--
¤unun daha önce ö¤rencilere sald›--

ran eli kanl› faflistlerin oldu¤u da
ö¤rencilere anlat›ld›. 11 Mart günü
de faflistleri kültür merkezlerine al--
mamak için  200 devrimci demokrat
ö¤renci ÖKM’de topland›. Kulüple--
rine girmek isteyen ö¤renciler
ÖKM’nin özel güvenliklerince al›n--
mak istemeseler de kap›ya yüklene--
rek kap›y› açt›rd›lar. Üniversite et--
raf›nda toplanan 40 kiflilik faflist
grup sivil polislerin yönlendirme--
siyle tekbir getirerek ÖKM’ye sal--

d›rd›. Kültür merkezlerini sahiple--
nen devrimci ö¤renciler sloganlarla
üzerlerine yürüyüp karfl›l›k vermek
isteyince polisler ö¤rencilerin önü--
ne barikat kurarak faflistleri koruma
alt›na ald›lar. Daha sonra faflistler
polis deste¤iyle okuldan ç›kt›lar. 

Lisede Faflist Sald›r›
15 Mart günü ‹stanbul Esenkent'teki Ertu¤rulgazi

Lisesi önünde, d›flar›dan araçlarla gelen faflistler sopa--
larla, biber gazlar›yla okuldan ç›kan ve okul önünde
bekleyen devrimcilere sald›rd›. Devrimciler faflist sal--
d›r›ya tafllarla ve sloganlarla karfl›l›k verdiler. 

16 Mart günü sabah saatlerinde, bir gün önce okul
ç›k›fl› devrimcilere sald›ranlar›n içinde olan faflistler,
içerisinde Liseli Dev-Gençlilerin de oldu¤u devrimci--
lerce cezaland›r›ld›. Faflistler acizlik içinde önce oku--
lun 2. kat›ndan sonra da tellerden atlayarak kaçt›lar.
Faflistler okuldan kovulduktan sonra sivil polisler oku--
la gelerek ö¤rencilerden ifade almaya çal›flt›lar. Bunu
kabul etmeyen ö¤renciler s›n›flar›na döndüler, ancak
okul, idare taraf›ndan 2. dersten sonra tatil edildi.

Tehdit ve Tacize Son
Anadolu Üniversitesi yeni rektörü Davut Ayd›n

aralar›nda Eskiflehir Gençlik Derne¤i üyesi Hasan Ak--
soy'un da bulundu¤u dört ö¤rencinin ailelerini rektör--
lü¤e ça¤›rd›. Rektör, görüflmeye giden Hasan Ak--
soy’un ailesine "Çocu¤unuz yasad›fl› eylemler yap›--
yor, okulda izinsiz yerlerde eylem yapt›r›yor” diyerek
aileyi çocuklar›n› okuldan atmakla tehdit etti.

Bu yöntemlerle sinmeyece¤ini belirten devrimci
demokrat ö¤renciler 15 Mart günü rektörlük önünde
eylem yapt›lar.

Akdeniz Üniversitesi’nde
Alternatif T›p fienli¤i

Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi'nin düzenledi¤i
“14 Mart T›p Bayram›” program›na, ideolojik müzik
yapmak, Kürtçe parça söylemek gi--
bi gerekçelerle ç›kar›lmayan Grup
Umudun türküsü flenli¤in yap›ld›¤›
15 Mart günü alternatif flenlik dü--
zenledi. Umudun Türküsü'nün yap--
t›¤› flenli¤e 100 kifli kat›ld›. 

‹stanbul Üniversitesi’nde Faflistlerin
Gösterisine ‹zin Verilmedi
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Son günlerde üniversitelerde fa-
flist sald›r›lar artm›fl durumda. Dik-
kat çekici olan nokta, faflist sald›r›-
lar›n, anl›k geliflen olaylar olmama-
s›d›r. Sivil faflistler son derece plan-
l›, sistemli bir sald›r› yürütüyorlar.
Kantinlerde, yemekhanelerde, faflist
terör estirmekten, devrimci ö¤renci-
lere yönelik pusulara
kadar sald›r›larda bir-
çok yönteme baflvuru-
yorlar.

SSiivviill ffaaflfliissttlleerr
ppoolliiss hhiimmaayyeessiinnddee
ssaalldd››rr››yyoorr......

Sivil faflistler tüm üniversiteler-
de, mutlak bir serbestli¤e sahiptir-
ler. Bunun nedeni ise sivil faflistle-
rin polis güdümünde hareket etme-
sidir. Devrimci, demokrat ö¤renci-
ler ise; polis, idare, ÖGB’ler, sivil
faflistler taraf›ndan kuflat›lm›fl du-
rumdad›rlar.                      

Ö¤renci olmayan faflist katiller,
okullara rahatça, hatta elini kolunu
sallayarak gruplar halinde girip sal-
d›rmaktad›rlar. Aralar›nda devrim-
ci,demokrat ö¤rencilerin de oldu¤u
tüm ö¤renciler, okul girifllerinde bir
sürü engelle karfl›lafl›yorlar. Okul
idareleri taraf›ndan her vesileyle
haklar›nda soruflturmalar aç›l›yor.
Ö¤renci velileri aran›p, aileler k›fl-
k›rt›l›yor. Birde aile bask›s› yarat›l-
maya çal›fl›l›yor.

FFaaflfliisstt tteerröörrllee tteesslliimm
aall››nnmmaayyaa ççaall››flfl››llaann ggeennççlliikk......

Okullardaki sivil faflist sald›r›la-
r›n amaçlar›na gelince;

BBiirriinncciissii;; sivil faflist sald›r›lar›n
amac› okullardaki devrimci demok-
ratik örgütlenmeleri da¤›tmak,
gençli¤i örgütsüzlefltirmektir.

‹‹kkiinncciissii;; tüm ö¤renci kitlesini
y›ld›rmak ve sindirmektir. Devrim-
cilere yönelik sald›r›lar arac›l›¤›yla
kitleye gözda¤› verilmektedir. Fa-
flist terör daha çokta bu noktada et-
kili olmaktad›r.

G e n ç l i k
kitlesi faflist
sald›r›larla bü-

yük oranda devrimci gençlikten
uzaklaflt›r›lmaktad›r. “Devrimcilere
yak›n olursan›z, devrimci demokrat
örgütlenmeler içinde yer al›rsan›z
ayn› fleyler ( soruflturma, okuldan
atma, gözalt›, iflkence vs.) sizinde
bafl›n›za gelir” denmektedir binler-
ce ö¤renciye. 

ÜÜççüünnccüüssüü;; devrimci, demokrat
ö¤rencilerin okullardan fiziki olarak
tasfiye edilmesidir. Faflist sald›r›lar,
ço¤u kez polis ve mahkemelerin gö-
zalt› ve tutuklamalar›yla, üniversite
yönetimlerinin soruflturmalar›yla ta-
mamlanmaktad›r. 

Sivil faflistlere ise b›çakl›, silahl›
sald›r›lar›na karfl›n, ne polis, ne
üniversite yönetimleri dokunma-
maktad›r. Buna karfl›l›k devrimci
demokrat ö¤renciler hakk›nda gö-
zalt›lar, soruflturmalar, okuldan
uzaklaflt›rmalar birbirini izlemekte-
dir. Tehdit aç›kt›r; mücadele ederse-
niz, örgütlü olursan›z, okuldan at›-
l›r, okulu bitiremezsiniz.

Sivil faflist sald›r›lar “ssaa¤¤--ssooll ççaa--
tt››flflmmaass››”” ya da TTGGBB’’llii kkaarrflfl›› ddeevv--
rriimmcciilleerriinn sald›r›lar›nda oldu¤u gi-
bi, “ssooll ggöörrüüflflllüü öö¤¤rreenncciilleerr aarraass››nn--
ddaakkii kkaavvggaa” gibi yans›t›larak faflist
terörün amac› gizlenmektedir.

Faflist sald›r›lar›n en son örne¤i;
1111 MMaarrtt’’ttaa ‹‹ssttaannbbuull ÜÜnniivveerrssiitteessii
ÖÖ¤¤rreennccii KKüüllttüürr MMeerrkkeezziinnddee fa-
flistlerin ‹stiklal Marfl›n› gerekçe
göstererek, faflist propaganda yap-
mak istemesi, nedeniyle yafland›.

Sivil faflistlerin propogandas›na
devrimci, demokrat ö¤rencilerin
izin vermemesi nedeniyle o gün bu-
nu gerçeklefltiremediler.

15 Mart günü ise yo¤un polis
güvenli¤iyle ve polisin yard›mlar›y-
la, ÖKM’ de etkinliklerini yapt›lar.

ÖKM’den ç›k›flta, devrimci ö¤ren-
cilerin faflistlerden hesap sormaya
çal›flmas›na polis engel oldu. Polis,
sivil faflistleri korumufl, devrimci
ö¤rencilere sald›rm›flt›r.

Sivil faflistlerin ÖKM’de faflist
propaganda yapmalar›na yard›mc›
olan polis, devrimci ö¤rencilerin
ÖKM’ye girmesini engellemifltir.

Faflist sald›r›lara karfl› koymakta
tereddüte yer yok-
tur. Sivil faflist sal-
d›r›lar› püskürt-
mekte, tereddüt
edilir, geri ad›m
at›l›rsa, giderek o
mevziye sivil fa-
flistlerin yerleflme-
sine, sald›r›lar›n

meflru hale gelmesine yol açacakt›r.

Ayr›ca 15 Mart günü ‹stanbul
Ertu¤rul Gazi lisesinde, faflist güru-
hun sat›rl›, dönerli, b›çakl› sald›r›s›
sonucu birçok ö¤renci yaraland›. 

Faflist sald›r›lar geçmiflten gü-
nümüze özünde bir fley de¤ifltirme-
den devam etmektedir.

16 Mart 1978’de, ‹stanbul Üni-
versitesi Hukuk Fakültesi ö¤renci-
lerine Beyaz›t’ta, okul ç›k›fl› bom-
bal› sald›r› düzenlenmifl, atefl aç›l-
m›fl, 7 ö¤renci flehit olmufltu. Marafl,
Sivas, Çorum’da faflist sald›r›lar,
katliamlar yafland›.

Faflist terörün karfl›s›na militan-
ca ve kitlesellikle ç›k›ld›¤›nda, fa-
flistlerin yapabilece¤i bir fley yok-
tur. Kitleselli¤i ancak örgütlenerek
ve faflizme karfl› ortak mücadeleyi
gelifltirerek gerçeklefltirebiliriz.

Devrimci gençlik faflist sald›r›-
lar›n karfl›s›na tüm antifaflist gençli-
¤i dikmeyi hedeflemelidir. Oligarfli-
nin y›llard›r sürdürdü¤ü apolitiklefl-
tirme sald›r›lar›na karfl›n önemli bir
antifaflist potansiyel vard›r. Bu ke-
simler örgütsüz olduklar› için faflist
terör en çok da onlar üzerinde etkili
olmaktad›r. Faflist teröre karfl› ancak
militan bir mücadele sürdürülerek
bu kesimlere güven verilebilir.

Faflistlerin gerçek yüzü aç›¤a ç›-
kart›l›p teflhir edilmelidir. Gençlik
faflist sald›r›lara teslim olmayacak.

GGeennççlliikk FFeeddeerraassyyoonnuu’’nnddaann

Ülkemizde Gençlik

Faflizme karfl› gençli¤in
örgütlü mücadelesi
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E¤itimin paral› olmas›, ülkemiz-

de milyonlarca gencin en temel so-

runlar›ndan biridir. E¤itimin paral›

olmas›, bir hak olan e¤itimin yoksul

emekçilerin ve çocuklar›n›n, bu

haktan yararlanamamas› demektir.

E¤itimin paral› olmas› demek,

milyonlarca yoksulun, bu haktan

yararland›r›lmamas›, paras› yoksa

okuyamamas›d›r. 

Siyasi iktidarlar, y›llard›r

IMF’nin istekleri do¤rultusunda,

e¤itimi de paral› hale getirdiler. E¤i-

tim tekellerin ihtiyaçlar› için düzen-

lenerek, milyonlarca yoksul için bir

hak olmaktan ç›kar›l›p, bir “lüks”

haline getirildi.

KK››rrkk yy››lldd››rr aayynn›› kkaavvggaayy››
ssüürrddüürrüüyyoorruuzz!!

Denilebilir ki, Devrimci Gençlik
k›rk y›ld›r “paras›z e¤itim” için mü-
cadele etmektedir. Tam tam›na k›rk
y›ld›r, ›srarla ve hiç ertelemeden
milyonlarca gencin, temel sorunu
olan e¤itim hakk› için bu mücadele
sürdürülmektedir.

E¤itim hakk› ve paras›z e¤itime
karfl› sürdürülen mücadele ayn› za-
manda devrimcilerin demokratik ta-
lepleri nas›l ›srarla ve “olmaz” de-
meden sürdürüldü¤ünün en güzel
örneklerinden birisidir.

Nitekim, bu hakl› ve meflru talep
için devam ettirilen mücadele, mil-
yonlarca gencin talepleridir. E¤er
bugün, paras›z e¤itim hakk› için
mücadele ediliyorsa, e¤itimin bir
hak oldu¤u savunuluyorsa, bunda
k›rk y›ll›k mücadelenin az›msanma-
yacak bir yeri vard›r.

On y›llard›r bu ülkede e¤itim
ad›m ad›m paral› hale getirilmeye
çal›fl›ld›. Nitekim paral› e¤itim he-
men bafllat›lmad›, bafllat›lamad›.
Ad›m ad›m uygulanan bu sistem ile
YÖK’ün oluflturuldu¤u y›llarda
özel üniversitelerin önü aç›ld›.

H›zl› bir biçimde yayg›nlaflt›r›lan
dershaneler, paral› özel okullar, üni-
versitelerde kay›t, kimlik, ö¤renci
belgesi, harç, yemekhane, yurt, araç-

gereçler ve ulafl›m paras› ad› alt›n-
da sürdürülen sömürü, paral› e¤iti-
min nas›l bir sömürü arac› haline
getirildi¤inin somut örnekleridir.

Paral› e¤itim ve sömürü, lise-
lerde de; kay›t paras›, katk› pay›
paras›, spor paras›, k›rtasiye para-
s›, yemek paras› ve yine ulafl›m
paras› fleklinde ç›kar›l›yor karfl›-
m›za. Bunlar› karfl›layacak paras›
olmayan bir ö¤renci, ö¤renimini
sürdüremiyor, sürdüremez.

Nitekim, paral› soygunun
en yak›c› taraf›n› üniversite-
lerde; 284 lirayla 4289 lira
aras›nda al›nan harçlarla, 600
lirayla 2178 lira aras›nda al›-
nan kay›t paralar› oluflturuyor.

Bunun d›fl›nda ayl›k harcamas›
iki bin liray› bulan bir üniversite ö¤-
rencisine verilen krediler ise çok
komik bir rakam tutmaktad›r.

K›sacas›, ister liseli, ister üniver-
siteli olsun, bir okulda ö¤renim gör-
mesi, masraflar› için paras› olmak
zorundad›r. Paras› olmayanlar›n ise
e¤itim hakk› elinden al›nmaktad›r.

‹flte bu düzen milyonlarca genci-
mizin e¤itim hakk›n› elinden alm›flt›r.
Bu gençlere düzen, “gidin ucuz iflçi
olun”, “okumak sizin neyinize” diyor.

BBiizz ppaarraass››zz ee¤¤iittiimm iissttiiyyoorruuzz,,
oonnllaarr ggöözzaalltt››nnaa aall››yyoorr,,
ttuuttuukklluuyyoorr

14 Mart günü AKP iktidar›n›n

bir flov günüydü. Binlerce Çingene

türlü vaatlerle ‹stanbul’daki Abdi

‹pekçi Spor salonuna toplanm›flt›.

Baflbakan Erdo¤an’›n kat›l›p konu-

flaca¤› bu gösteriye AKP kurmayla-

r› “Roman aç›l›m›” diye kulp takt›.

fiov sürerken, Çingene halk›n

aras›nda oturan 3 Gençlik Federas-

yonu üyesi, Ferhat Tüzel, Berna

Y›lmaz, Utku Aykar “Paras›z E¤i-

tim ‹stiyoruz Alaca¤›z” pankart›n›

açt›lar.

Tribünlere dakikalard›r masal

anlatan Baflbakan’›n masal›n›n bü-

yüsü çabuk bozuldu. Herkes ç›plak

bir gerçek ile yüzyüze gelmiflti.

Bofl vaatlerde bulunan, pembe
tablolar çizen Baflbakan’a yalanlar›-

PPaarraass››zz EE¤¤iittiimm ‹‹ssttiiyyoorruuzz AAllaaccaa¤¤››zz!!
Gençlik Federasyonu, paras›z

e¤itim için kampanya bafllatt›

Paral› e¤itim, üniversitelerin yok-

sul, emekçi halk çocuklar›na

kapat›lmas›d›r

Paras›z e¤itim bir hakt›r. Bu hak

için mücadele ediyoruz!

Paras›z e¤itim için mücadele, ayn›

zamanda “Halk için e¤itim,

Halk için bilim” mücadelesidir 

Paral› holding üniversiteleri de¤il,

paras›z, bilimsel, demokratik

e¤itimin verildi¤i halk üniversi-

teleri istiyoruz!

14 Mart’ta Abdi ‹pekçi Spor Salo-

nu’nda Paras›z e¤itim istiyoruz

pankart› açan 2 Gençlik Fede-

rasyonu üyesi tutukland›
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n›n buraya kadar oldu¤unu söylü-
yordu o eylem.

Bu ülkede hemen herfleyin para-
l› oldu¤unu, e¤itimin paras›z olmas›
için mücadele edildi¤ini anlatan o
pankart milyonlarca insana bu ç›p-
lak gerçe¤i hat›rlatm›flt›.

Pankart açan Gençlik Federas-

yonu üyeleri, Ferhat Tüzel, Berna

Y›lmaz, Utku Aykar Baflbakan’›n

korumalar› taraf›ndan yaka paça,

sürüklenerek, zorla d›flar› ç›kar›l-

m›fl, gözalt›na al›nm›fllard›r.

Paras›z e¤itim talebinden korkan

Baflbakan ve AKP kurmaylar› 3

devrimciye korumalar› sald›rtm›fl

ve onlar› susturmak istemifltir.

Kürsüde kardefllikten, hoflgörü-

den, bar›fltan söz edip, yalanlar söy-

leyerek Çingene halka mavi boncuk

da¤›tan Baflbakan›n yalanlar› bir

kez daha aç›¤a ç›km›flt›r.

Siyasi flubeye götürülerek, orada

tutulan Gençlik Federasyonu üyele-

rinden Ferhat Tüzel'in evi gece po-

lisler taraf›ndan bas›larak darmada-

¤›n edilmifltir. 

Gençlik Federasyonu üyelerin-

den Ferhat Tüzel, Berna Y›lmaz ç›-

kar›ld›klar› mahkeme taraf›ndan

“örgüt üyesi” olduklar› gerekçesiyle

tutukland›lar.

“Örgüt üyeli¤i”  bir suç olarak,

AKP iktidar› taraf›ndan, haz›rda tu-

tulmakta, kim iktadara karfl› ç›k›yor

ve talepleri için mücadele ediyorsa,

bu gerekçe ile gözalt›na al›nmakta

ve tutuklanmaktad›r.

Paras›z e¤itim istemek, ne zaman-

dan beri örgüt üyeli¤inin delilidir?

Halk›n, gençli¤in her talebi “ör-

güt üyeli¤i” demagojisi ile bo¤ul-

mak isteniyor. Aç›k ki, paras›z e¤i-

tim istemek, bir hakt›r. Bu hakk› sa-

vundu diye Gençlik Federasyonu

üyelerini tutuklatmak, e¤itimin pa-

ral› olmas›n› zorla savunmakt›r.

AKP iktidar› emekçilerin, hal-

k›n, gençli¤in taleplerine sahip ç›k-

mas›n›, hak aramas›n› istemi-

yor.Gözalt›na alarak, tutuklatarak

sindirmek istiyor.

Elbette, bu sald›r›lar, tutuk-

lamalar paras›z e¤itim talebini

savunmam›z› engelleyemez.

PPaarraass››zz ee¤¤iittiimm iiççiinn kk››rrkk
yy››lldd››rr ssüürrddüürrddüü¤¤üümmüüzz
mmüüccaaddeelleeyyii ddeevvaamm
eettttiirriiyyoorruuzz

Gençlik Federasyonu’nun
yürüttü¤ü, paras›z e¤itim tale-
biyle ilgili; ‹stanbul’da, Anka-
ra’da, Kocaeli’de, Mu¤la’da,
Adana’da eylemler yap›ld›!        

***

‹‹ssttaannbbuull 

Gençlik Federasyonu, ‹stanbul’-
da 11 Mart  günü Beyaz›t Meyda-
n›'nda “Paras›z E¤itim ‹stiyoruz,
Alaca¤›z!” kampanyas›n›n duyuru-
su ile ilgili eylem yapt›. Eylemde
“Paras›z E¤itim ‹stiyoruz, Alaca-
¤›z!” pankart› ve Dev-Genç flama-
lar›  tafl›nd›. 

Gökçe Uluada’n›n okudu¤u
aç›klamada, “Üniversitelerde kay›t,
kimlik, ö¤renci belgesi, harç, ye-
mekhane, yurt, araç-gereçler ve ula-
fl›m paras› ad› alt›nda sürdürülen sö-
mürü, liselerde de kay›t paras›, kat-
k› pay› paras›, spor paras›, k›rtasiye
paras›, yemek paras› ve yine ulafl›m
paras› fleklinde ç›kar›l›yor karfl›m›-
za. Bu soygunun en yak›c› taraf›n›
ise 284 lirayla 4289 lira aras›nda
al›nan harçlarla, 600 lirayla 2178 li-
ra aras›nda al›nan kay›t paralar›
oluflturuyor” denildi.

Daha sonras›nda ülkemizde as-
gari ücretin 577 Lira oldu¤una, her
y›l trilyonlarla ifade edilen gelir
beklentileri aç›klan›rken bütçenin
sadece %2 veya %3'ünün e¤itime
ayr›ld›¤›na dikkat çekerek bu konu-
daki adaletsizli¤e vurgu yap›ld›.

Bu tablo de¤iflmelidir denilerek,
kampanya dahilinde kay›t paralar›-
n›n ve harçlar›n kald›r›lmas› için
imza kampanyas› bafllatt›klar›n› ve
çal›flmalar›n sonunda toplanan im-
zalar›n TBMM'ye götüreceklerini
duyurdular.

"Harçlar Kald›r›ls›n! Kay›t Para-
lar› Kald›r›ls›n! Müflteri de¤iliz,

Ö¤renciyiz! Ö¤renciyiz, Hakl›y›z,
Kazanaca¤›z!" sloganlar› at›lan
eyleme 70 kifli kat›ld›.

***

AAnnkkaarraa

11 Mart günü "Paras›z E¤itim ‹s-
tiyoruz, Alaca¤›z" talebiyle Ankara
Üniversitesi Cebeci Kampüsü
önünde bir eylem yap›ld›. E¤itim
Fakültesi'nin kantinine sloganlarla
giren  Dev-Genç’liler; “Bizler bu
ülkenin vatanseverleri olarak, bizler
Dev-Genç'liler olarak, Paras›z E¤i-
tim ‹stiyoruz, Alaca¤›z!" diyerek
eyleme ça¤r› yapt›lar.

E¤itim Fakültesi'nden ç›kan Dev-
Genç’liler ayn› flekilde Hukuk Fa-
kültesi'nde de eylem yapt›lar.
Eylemde bas›na bir aç›klama yapan
Melis Ciddio¤lu; "E¤itim ve sa¤l›k
gibi temel haklar›n sat›l›k olmas› ka-
pitalizmin do¤as›na uygundur. Kapi-
talizmde nereden ne kadar daha faz-
la kâr gelirse, o kadar iyidir. Bunun
için bilimin üretildi¤i yerler olmas›
gereken okullar, kapitalist sistemde
birer ticarethane olarak ifllev gör-
mektedir...

Bizler har(a)çlar›n ve katk› pay-
lar›n›n kald›r›lmas›n› istiyoruz, Biz-
ler ö¤renciler olarak bu hakl› talep-
lerimizi dile getirmeye devam ede-
ce¤iz" dedi.

Eylem "Paras›z E¤itim ‹stiyoruz,
Alaca¤›z! Halk ‹çin Bilim Halk ‹çin
E¤itim!, F Tipi Üniversite ‹stemiyo-
ruz! E¤itimde Soyguna Son! Ö¤ren-
ciyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z!" slo-
ganlar› at›larak sona erdi.

***
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AAddaannaa

11 Mart tarihinde Adana Gençlik
Derne¤i ‹nönü Park›'nda "Paras›z
E¤itim ‹stiyoruz, Alaca¤›z!" kam-
panyas›n›n duyurusu ile ilgili eylem
yapt›.

Eylemde; "Paras›z E¤itim ‹sti-
yoruz Alaca¤›z” pankart› aç›larak
"Ö¤renciyiz Hakl›y›z Kazanaca-
¤›z”, “Halk ‹çin Bilim Halk ‹çin
E¤itim”, “Harçlar ve Katk› Paylar›
Kald›r›ls›n” dövizleri tafl›nd›.

Kampanyan›n anlat›ld›¤› eylem-
de; e¤itimin genel bir sorun haline
çevrildi¤ine dikkat çekilerek, e¤iti-
min ç›kar için kullan›lan bir rant ka-
p›s›  oldu¤u belirtildi.

Son olarak "Bu sömürüyü ancak
birleflirsek, örgütlenirsek, haklar›-
m›z için mücadele edersek kazan›-
r›z" denildi. Eylem "Paras›z E¤itim
Hakk›m›zd›r, Müflteri De¤il Ö¤ren-
ciyiz, Ö¤renciyiz Hakl›y›z Kazana-
ca¤›z" sloganlar› ile sona erdi.

***

KKooccaaeellii

Kocaeli Gençlik Derne¤i 11
Mart günü Kocaeli Üniversitesi
An›tpark Kampüsü önünde bir ey-
lem yapt›.

“Paras›z E¤itim ‹stiyoruz Alaca-
¤›z” kampanyas›n›n duyurusunu ya-
pan Dev-Genç'liler yapt›klar› ey-
lemde “Y›llard›r ö¤rencilerin ve ai-
lelerin en yak›c› sorunlar›ndan biri-
nin e¤itimin paral› olmas› oldu¤u
vurguland›. Üniversitelerde ve lise-
lerde kay›t, kimlik, ö¤renci belgesi,
har(a)ç, yemekhane, yurt, çeflitli
araç gereçler ve ulafl›m paras› ad›
alt›nda al›nan paralarla ö¤rencilerin
ve ailelerin sömürüldü¤üne dikkat
çekildi.

Harçlar›n ve kay›t paralar›n›n
kald›r›lmas› talebiyle toplanacak
imzalar›n kampanyan›n sonunda
TBMM'ye verilece¤i duyurularak
eylem sona erdi.

***

MMuu¤¤llaa

Mu¤la Genclik Derne¤i giriflimi
11 Mart günü S›n›rs›zl›k Meyda-
n›’nda “Paras›z E¤itim istiyoruz

Alaca¤›z” kampanyas› ile
ilgili bir eylem düzenledi. 

8 kiflinin kat›ld›¤› ey-

lemde yap›lan aç›klamada,

e¤itimin ve bilimin halk

için de¤il,  zengin para ba-

balar› için verildi¤i belirti-

lerek oysa ki e¤itimin bir

insan›n en do¤al hakk› ol-

du¤unu vurgu yap›larak, bu

hakk› alana kadar da müca-

deleyi sürdüreceklerini ifa-

de ettiler. Eylem sloganlar-

la sona erdi.

DDeevv--GGeennçç’’lliilleerrddeenn TTaayyyyiipp
EErrddoo¤¤aann’’aa PPrrootteessttoo:: PPaarraass››zz
EE¤¤iittiimm ‹‹ssttiiyyoorruuzz AAllaaccaa¤¤››zz!! 

14 Mart günü, Abdi ‹pekçi Spor

Salonu'nda düzenlenen Devlet Ba-

kanl›¤› Roman aç›l›m›nda Gençlik

Federasyonlu ö¤renciler pankart

açt›lar. “Paras›z E¤itim istiyoruz

Alaca¤›z” yazan pankart› Tayyip

Erdo¤an konufltu¤u s›rada açan

Gençlik Federasyonlu ö¤renciler,

aç›l›mlar›n yalan oldu¤unu, oradaki

roman vatandafllar›n birço¤unun

paras› olmad›¤› için çocuklar›n›

okutamad›klar›n›, bu aç›l›mla so-

runlar›n çözülemeyece¤ini zaten

sorunu devletin yaratt›¤›n› ve para-

s›z e¤itimin bir hak oldu¤unu an-

latt›lar. 

Bu s›rada Tayyip Erdo¤an’›n ko-

rumalar›n›n sald›rmas› üzerine ö¤-

renciler "Ö¤renciyiz Hakl›y›z Kaza-

naca¤›z, Paras›z E¤itim ‹stiyoruz

Alaca¤›z" sloganlar›n› att›lar. Ö¤-

renciler yaka paça merdivenlerden

ç›kar›larak, gözalt›na al›nd›lar.

Paras›z e¤itim istedikleri için

gözalt›na al›nan Utku Aykar, Ferhat

Tüzer ve Berna Y›lmaz ‹stanbul

Emniyet Müdürlü¤ü Terörle Müca-

dele fiubesi’nde dört gün gözalt›nda

tutuldu.

17 Mart günü, özel yetkili ‹stan-

bul A¤›r Ceza Mahkemesine ç›kar›-

lan ö¤rencilerden Ferhat Tüzel ve

Berna Y›lmaz tutuklan›rken Utku

Aykar serbest b›rak›ld›. 

TTuuttuukkllaannaannllaarr SSeerrbbeesstt
BB››rraakk››llss››nn!!

Tutuklamalarla ilgili Gençlik
Federasyonu yaz›l› bir aç›klama ya-
parak; “Baflbakan›n kat›ld›¤› bir
yerde "Paras›z E¤itim ‹stiyoruz!"
demek terörist ilan edilmek, günler-
ce iflkenceye tabi tutulmak, tutuk-
lanmak için yeterli görülmektedir.
Bu da Tayyip Erdo¤an'›n taham-
mülsüzlü¤ünün resmidir” dedi. Pa-
ras›z e¤itim istemenin suç olmad›¤›
belirtilen aç›klamada; as›l suçun
e¤itim kurumlar›n› rant kap›s› hali-
ne getirmek, "harç, kay›t paras›" gi-
bi adlarla ö¤renciden paralar almak
yani ö¤renciyi müflteri gibi görmek
tir denildi. Aç›klamada tutuklanan-
lar›n derhal serbest b›rak›lmas› is-
tendi.

Konuyla ilgili Halk›n Hukuk
Bürosu’nca bir aç›klama yap›larak;
“Son tutuklamalar salt birer adli
olay olarak de¤erlendirilemez. Bu
tutuklamalar Türkiye'deki siyasal
iktidar›n ve onun bir parças› olan
yarg›n›n gerçek niteli¤ini göster-
mektedir. Kendisinin protesto edil-
mesine dahi tahammül göstermeye-
rek emrindeki kolluk güçlerini ö¤-
rencilere sald›rtan, onlar› gözalt›na
ald›ran siyasal iktidar›n DEMOK-
RATLI⁄ININ, iktidara ba¤l›l›¤›n›
Baflbakan›n önünde paras›z e¤itim
isteyen ö¤rencileri tutuklayarak
gösterecek kadar kendinden geçen
yarg›n›n BA⁄IMSIZLI⁄ININ,
SAHTE oldu¤u bir kez daha aç›¤a
ç›km›flt›r.” denildi.
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Ülkemizde Gençlik

GGEENNÇÇLL‹‹⁄⁄‹‹NN
PPSS‹‹KKOOLLOOJJ‹‹KK
SSOORRUUNNLLAARRII VVAARR MMII??

Düzen, gençli¤i sorunlarla ku-
flatm›fl, omuzlar›na kald›ramayaca-
¤› a¤›r yükler yüklemifltir. Gençli¤i
yar›ns›z b›rakarak, bunal›ml›, psi-
kolojik hastal›klarla bo¤uflan bir
durumda yaflatmaya çal›fl›yor.

Örgütsüz ve “çözümsüz” b›rak›-
lan gençlik ise bunal›ml› bir yafla-
m›n potansiyel aday›d›r. Okullarda
sadece ders çal›flmas› dayat›lan,
apolitiklefltirilen gençlik, psikolojik
sorunlar› çözümsüz kald›¤› noktada
daha çok yaflamaktad›r.

Özellikle son y›llar da, psikolo-
jik hastal›klara daha küçük yafllarda
rastlanmaktad›r. Çocuk yafllarda,
özellikle aile içindeki çeliflkiler,

ekonomik ve kültürel sorunlardan
dolay› yaflanan bu ruh hali devam
eder y›llarca. Lise ve üniversite
gençli¤inin yaflad›¤› sorunlardan
dolay›, gelece¤e dönük kayg›lardan
dolay› daha s›k görülmektedir psi-
kolojik hastal›klar.

Örne¤in liselerde psikolojik
hastal›klar›n en fazla yafland›¤› za-
manlar, üniversite haz›rl›k süreci-
dir. Ö¤renciler bu anlamda hem
toplumun biçti¤i rolü yerine getir-
mek, hem de kurdu¤u hayallere yer
bulmak ister. Eme¤inin karfl›l›¤›n›
almak ister. Ancak düzenin karfl›s›-
na ç›kard›¤› zorluklar ve yar›fl siste-
mi karfl›s›nda umutsuz, çaresizdir.

Üniversite gençli¤i ise dersler,
ekonomik sorunlar, bar›nma ve sos-
yal yaflam sunulmamas› nedeniyle
yaflar hastal›klar›. Ayr›ca, en fazla

okuldan mezun oldu¤u zaman ifl
bulamama, istedi¤i koflullarda ya-
flayamama kayg›s› ile çözümsüzlü-
¤ü, umutsuzlu¤u yaflar.

Düzen gençli¤in yar›na dair
umutlu olmas›n›, kendisini güven-
de hissetmesini sa¤layacak flartlar›
sunamaz. 

Bu s›n›rlar içinde s›k›flm›fl kal-
m›fl bir gençlik düzenin ç›kar›nad›r.
Düzen, politikalar›yla y›llard›r,
böyle bir gençlik yaratmak için her
yolu denedi.

Sa¤l›kl› bir gençlik yarat›lmas›
umurunda de¤ildir düzenin. O
gençli¤i hep tehlike olarak görmüfl-
tür.

Mesele düzenin istedi¤i gibi bir
gençlik olmamakt›r. ‹laçla ve buna-
l›m içinde bir yaflam kabul edilme-
melidir.

SORUNLARIMIZ ÇÖZÜMLER‹M‹Z

LLiisseelleerrddee ookkuuyyaa--
bbiillmmeekk iiççiinn::

681 lirayla 2 bin
178 lira aras›nda har-
cama yap›lmaktad›r.
500 lira’y› bulan
katk› pay› var...

ÜÜnniivveerrssiittee’’ddee ::

Ayl›k 2 bin  liray›
bulan harcamalar›n
d›fl›nda bir de 284 li-
rayla 4289 lira aras›n-
da de¤iflen harçlar
var...

Bunlar›  
BiLiYOR 
MUSUNUZ?

““DDiinnçç,, hhaayyaatt ddoolluu
ggeennççlleerr ssaabbaahh ggüünneeflflii
ggiibbii ppaarrllaakk vvee hhaayyaa--
tt››nn ççiiççeekklleennmmee ddöönnee--
mmiinnddeessiinniizz,, uummuudduu--
mmuuzz ssiizzlleerriinn üüzzeerriinnee
kkuurruulluudduurr..”

MMaaoo

GGeennc¸c¸lliikk 
U¨U¨zzeerriinnee 
SSO¨O¨ZZLLEERR

“Liseli Gençlik ve Yozlaflma Kurultay› Yap›l›yor
Liseli devrimci gençlik, 33--44 NNiissaann 22001100 tarihleri aras›nda “YOZLAfiMA KURULTA-

YI” düzenleyecek. Özellikle, liseli gençli¤in yozlaflma sald›r›s› ile ciddi bir biçimde kufla-
t›lmas›, okullardaki çeteleflme, gençli¤i yoz yaflama özendirme sald›r›lar› karfl›s›nda liseli
devrimci gençlik, yozlaflmay› tart›flarak, çözümler üretmeyi amaçlamaktad›r. Gençlik
Federasyonu, bunun için tüm liselileri, liseli gençlik ve yozlaflma kurultay›na kat›lmaya
ça¤›rmaktad›r. 
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‹stanbul Sar›gazi’de, 9 Mart sa-
bah› gün a¤armadan, onlarca yoksul
emekçinin evi katil sürüleri taraf›n-
dan bas›lm›fl, talan edilmiflti. Ayn›
sald›r›da, Sar›gazi Özgürlükler Der-
ne¤i’ne özel timler taraf›ndan bas-
k›n düzenlenmiflti.

Yüzlerce özel timin, havada do-
laflan helikopterin eflli¤inde gerçek-
lefltirilen bask›nda amaç, fuhuflu,
uyuflturucuyu, faflist çeteleri, pisli¤i
Sar›gazi’ye sokmak, Sar›gazi’yi
teslim almakt›. Bunun için de önce
devrimci, demokrat insanlar y›ld›-
r›lmal›, sindirilmeliydi.

O nedenle Sar›gazi Özgürlükler
Derne¤i üyelerine selam vermek,
derne¤in çeflitli faaliyetlerine kat›l-
mak, gözalt›na al›nmak ve tutuklan-
mak için yeterli gerekçe olarak gö-
rüldü.

Gözalt›na al›nan 33 kifliden 9’u
tutukland›lar.

““BBaass››llaann ddeerrnneekk,, SSaarr››ggaazzii
hhaallkk››nn››nndd››rr""

‹stanbul Sar›gazi’de, 13 Mart
günü polisin sald›r›s› ve tutuklama-
lar bir kez daha protesto edildi. 

SSaarr››ggaazzii ÖÖzzggüürrllüükklleerr DDeerrnnee¤¤ii
önünde toplanan yaklafl›k 70 kifli
“Polis Onursuzlu¤u Biz Onuru Sa-
vunuyoruz Komplolar› Bofla Ç›kar-
taca¤›z” yaz›l› bir pankart açt›. 

Daha sonra “Sar›gazide Polis
Terörüne Son, Tutuklananlar Ser-
best B›rak›ls›n, Bask›lar Bizi Y›ld›-
ramaz” sloganlar›yla mahalle için-
de yürüyüfle geçildi. Yürüyüfl s›ra-
s›nda polis terörünü teflhir eden, sal-
d›r›n›n amac›n› anlatan bildiriler da-
¤›t›ld›. Demokrasi Caddesi'ne ka-
dar yüründükten sonra yap›lan aç›k-
lamada flunlar belirtildi;

“Bas›lan dernek Sar›gazi halk›-
n›nd›r... Gözalt›na al›nanlar, tutuk-

lananlar Sar›gazi halk›n›n evlat-
lar›d›r. Bizler, mahallemizi uyufl-
turucuya, fuhufla, mafyaya, pisli¤e
teslim etmeyece¤iz. Bunun bedeli
gözalt›lar tutuklamalar dahi olsa
mücadelemiz devam edecek.” 

Aç›klaman›n ard›ndan slogan-

larla, marfllarla dernek önüne kadar

yürünerek eylem bitirildi. 

SSeenn ddee bbaaflflaarraammaayyaaccaakkss››nn
HHüüsseeyyiinn ÇÇaappkk››nn!! GGüüccüünn
yyeettiiyyoorrssaa,, yyookkssuull eemmeekkççii
mmaahhaalllleelleerriinnii ddee¤¤iill,,
bbaattaakkhhaanneelleerrii,, ffuuhhuuflfl
mmeerrkkeezzlleerriinnii,, ppiisslliikk
yyuuvvaallaarr››nn›› kkuuflflaatt!!

Yoksul emekçi mahalleri devlet

terörünü ilk defa yaflam›yor.

Kontrgerilla flefi Çapk›n’dan önce

de onlarca kontrgerilla flefi, yoksul

emekçi mahallelerine sald›r›lar dü-

zenledi.

‹stanbul’un yoksul emekçi ma-

halleleri kurulduklar› günlerden bu

yana resmi ve sivil faflist terörün her

türünü yaflad›lar.

12 Eylül faflist cuntas›n›n gözde

kontrgerilla flefi fiükrü Balc›, daha

cunta gelmeden günlerce önce

emekçi mahalleleri kuflatarak teslim

almaya çal›flm›flt›.

OO ggüünnddeenn ssoonnrraa aayynn›› flfleeyyii
kkiimmlleerr ddeenneemmeeddii kkii??.... 

Gazi’ye, Armutlu’ya, 1 May›s’a

Çayan Mahallesi’ne, Gültepe’ye

bak›n!.. Küçükarmutlu’da katledi-

len Hüsnü ‹fleri’yi, küçük Sevcan’›

da unutmad›k elbette! 

Bofluna u¤rafl›yorsun Hüseyin

Çapk›n! 

‹stanbul’u de¤il, 4002 mobese
kameras›, 44 bin kamera ile donat-
san da her soka¤¤a kameralar yer-

lefltirsen de kavgan›n baflkentini tes-
lim alamazs›n...

Yoksul emekçi mahallelerini bi-
rer pislik yuvas›, birer batakhane,
birer h›rs›z cenneti haline getirmene
izin vermeyece¤iz. 

Yoksul ve onurlu insanlar›n açl›-
¤›n›, yoksullu¤unu f›rsat bilip, bir
lefl kargas› gibi onlar›n bafl›na üflü-
flüp “üç kurufl” karfl›l›¤›nda, onlar›
halka karfl› kullanman›za izin ver-
meyece¤iz. 

Devrimcileri, demokratlar› sin-
direrek, örgütlülü¤ünü engelleye-
rek, emekçi mahallelerini ele geçi-
rip, birer pislik yuvas› haline getir-
menize izin vermeyece¤iz.

Sar›gazi halk›na estirdi¤iniz te-
rörle, gözalt›lar ve tutuklamalarla
boyun e¤direce¤inizi düflünüyorsa-
n›z yan›l›yorsunuz?

Kavgan›n baflkenti, bugüne ka-
dar onlarca kontrgerilla flefi gördü.

Necdet Menzirler, Kemal Yaz›-
c›o¤lular, Mehmet A¤arlar, Hasan
Özdemirler, Celallettin Cerrahlar...
Hiçbiri baflaramad› ‹stanbul’da dev-
rimcileri yoketmeyi... Hiçbiri dev-
rimcileri gecekondu semtlerinden
“temizleme” hayalini gerçeklefltire-
medi. O nedenle sen de bofluna u¤-
rafl›yor, sald›r›yor, evleri bas›yor,
çoluk-çocuk demeden terör estiri-
yorsun! Çocuklar›n› zorla kopar›p
ellerinden ald›¤›n, evlerini talan et-
ti¤in, mahallelerini pislik yuvas›na
çevirmeye çal›flt›¤›n anneler, baba-
lar elbette seni unutmayacakt›r!

Evlatlar›n› zorla ellerinden ald›-
¤›n aileleri, senin bunal›ml›, hasta-
l›kl› “psikoloji uzman›” polislerin
ikna edemez, “kazanamaz”. UNUT-
MA K‹, BURJUVAZ‹ ÖYLE B‹R
“S‹LAH”I 200 YILDIR BULAMA-
DI!..

Bedeli Tutuklanmak Olsa da 
Mahallemizi Uyuflturucuya
Fuhufla Teslim Etmeyece¤iz
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12 Mart akflam›,
Kanal D ana haber
bültenini izleyenler,
polisin halka karfl›
estirdi¤i terörün
“teröre karfl› müca-
dele ad›na” övülüp
alk›flland›¤› bir ha-

berle karfl›laflt›lar. 

‹stanbul polisinin Sar›gazi halk›-
na yönelik sald›r›s›, Mehmet Ali Bi-
rand’›n sundu¤u haber bülteninde
polisin “büyük baflar›s›” olarak su-
nuldu. 

Devrimcilere yönelik ““ssaaddeeccee
KKaannaall DD’’ddee”” yay›nlanan uydurma
“canl› bomba” haberleriyle, kontrge-
rillan›n komplo teorileri ve  senaryo-
lar›n›  yay›nlamas›yla, Kanal D son
zamanlarda oldukça dikkat çekici bir
yay›n yap›yor. 

Birand, son haberinde de Sar›ga-
zi halk›na sald›ran polisi aklarken,
ayn› haberde devrimcileri, demok-
ratlar›, tek tek, isim isim, görüntü
vererek teflhir edip hedef gösteriyor
ve daha mahkemeye bile ç›kar›lma-
m›fl insanlar› kesin ssuuççlluu ilan edi-
yordu. 

BBiirraanndd,, ddeevvrriimmcciilleerrii hheeddeeff
ggöösstteerriipp,, iinnffaazzllaarraa ddaavveettiiyyee
çç››kkaarr››yyoorr

Polis bir gece yar›s› yoksul hal-
k›n kap›lar›na, demokratik dernek-
lerin kap›lar›na dayan›p, terör estiri-
yor, sonra da bunu “büyük terör
operasyonu” flovuna dönüfltürüyor. 

Peki Birand ne yap›yor?

Bu flova, insanlar› hedef göstere-
rek kat›l›yor. Bu yay›nlar, bu ülkede
yaflayan herkes bilir ki, polis infaz-
lar›na davetiyedir. Birand da çok iyi
bilir bu tarz yay›nlar sonucu katle-
dilen devrimcileri. Onlarca devrim-
ci, önce bu flekilde burjuva bas›n or-
ganlar›nda hedef gösterilmifl, poli-
sin dikte ettirdi¤i haberlerle “ccaannll››
bboommbbaa” olarak veya flu veya bu ey-
lemin faili ilan edilerek, arkas›ndan

infaz edilmifltir. 

Mehmet Ali Birand, çok iyi bil-

di¤i bu infazlar›n devam etmesini

mi istemektedir?

‹stanbul kontrgerillas›, bu haber-

lerle terörünü ve hukuksuzlu¤unu

örtbas etmek istiyor. Kanal D’nin

“operasyon” haberi, tam da polisin

istedi¤i gibidir. Haberde “polisle
çat›flt›lar”, “molotof att›lar” söy-

lemleriyle polisin Sar›gazi halk›na

yönelik sald›r›s›na hakl›l›k kazand›-

r›lmak istenmekte, polisin hukuk-

suzlu¤u örtbas edilmektedir.

BBiirraanndd vvee KKaannaall DD,,
kkoonnttrrggeerriillllaann››nn tteettiikkççiissii
oollmmaammaall››dd››rr!!

Kanal D, polisin Sar›gazi Halk›-

na yönelik sald›r›s›nda helikopter

ile mini kamera kullanmas›n› bal-

land›ra balland›ra anlat›yor. Ne bü-

yük güç, ne ileri teknoloji!!! 

Baflka zaman, baflka olaylarda

“yakalad›¤›” basit ve kaba çeliflkile-

ri bu defa yakalayam›yor Birand. 

Ne bu, bir derne¤e, s›radan bir

eve bask›na, niye “savafla gider gi-

bi” gidiliyor diye sormuyor. Tersi-

ne, operasyondaki “Halka gözda-

¤›”n› ekranlardan devam ettiriyor. 

Polisin infaz haz›rl›¤›na, terörü-

ne ortak oluyorlar. Bu gazetecilik

de¤ildir. Bu, ppoolliiss ggaazzeetteecciillii¤¤ii’dir.

Bu, katliamlara, infazlara davetiye

ç›karmakt›r...

Operasyonu güya “hakl› göster-

mek” için polisin servis etti¤i bir

görüntüyü getiriyor ekranlara Kanal

D. Bir kad›n pazarlamac›s›n›n dö-

vüldü¤ünü gösteriyor söz konusu

görüntü. Görüntünün do¤rulu¤u,

yanl›fll›¤› bir yana, aç›k olan fludur

ki; devrimciler orada fuhuflun, yoz-

laflman›n karfl›s›nda durmaktad›rlar. 

Peki, fuhufla, yozlaflmaya, uyufl-

turucuya karfl› ç›kmak neden ve na-

s›l suç oluyor?

BBiirraanndd,, uuyyuuflflttuurruuccuuyyaa,,
ffuuhhuuflflaa eevveett mmii ddiiyyoorr??

Devrimcilerin yozlaflmaya karfl›
mücadelesini “terör” olarak, “suç
olarak yans›tan Birand’›n kendisi
de, haber bülteninde defalarca me-
sela “Uyuflturucu ilkokullara, orta-
okullara girdi” diye haberler yap-
m›flt›r. Peki, uyuflturucu ilkokullara,
ortaokullara kimle, nas›l giriyor?

Bu sorunun cevab› aç›kt›r. Bi-
rand’›n alk›fllad›¤› ppoolliissiinn hhiimmaayyee--
ssiinnddee giriyor uyuflturucu okullara.

Uyuflturucuyu, fuhuflu engelle-
yen ise, “katli vaciptir” diye yay›n
yapt›¤›, hedef gösterdi¤i devrimci-
lerden baflkas› de¤ildir. 

Mehmet Ali Birand, uyuflturucu-
ya, fuhufla, h›rs›zl›¤a, sömürüye
karfl› mücadele eden devrimcileri,
““ssuuççlluu””,, ““tteerröörr öörrggüüttüü üüyyeessii”” ola-
rak ilan etmifltir.

‹fl gazetecilik mesle¤ine gelince,
“Do¤an Holding yay›n ilkele-
ri”nden sözederek, herkese ders ve-
rirler. Hani nerede bu ilkeler?

Polisin, 40 türlü iftiras›n› karala-
mas›n›, ekranlar›ndan on milyonlar-
ca insana yayan Kanal D televizyo-
nu, neden Sar›gazi Özgürlükler
Derne¤i’ne ba¤lan›p, “hakk›n›zdaki
bu iddialara ne diyorsunuz?” diye
sormad›?

Bunca karalama karfl›s›nda onla-
r›n cevap hakk› yok mu?

Sar›gazi Özgürlükler Derne¤i
bask›ndan sonra aç›klamalar yapt›;
onlara da bir sat›r olsun yer verme-
di Birand. 

Hani tarafs›z yay›nc›l›k ilkeleri-
niz?

Hani Sar›gazi Özgürlükler Der-
ne¤i’nin kutsal cceevvaapp hhaakkkk››??

Generaller, burjuva gazeteciler,
patronlar gözalt›na al›nd›¤›nda, Bi-
randlar, hukuku hat›rl›yor, devrim-
ciler gözalt›na al›n›nca, gece yar›la-
r› evleri bas›l›nca, hukuk ak›llar›na
gelmiyor.

Polisin oyunlar›na ortak olmak,
katliamlara davetiye ç›karmakt›r! 
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44. Uluslararas› Turizm Borsas›
Fuar›'na kat›lmak için Almanya'n›n
baflkenti Berlin'de bulunan Kültür
ve Turizm Bakan› Ertu¤rul Günay,
Antakya Medeniyetler Korosu'nun
verdi¤i konseri izledi. Daha sonra
da sanatç› fiivan Perwer ile sahnede
birlikte “Memleketim” flark›s›n›
söylediler. 

Bakan Günay, aralar›nda fiivan
Perwer ve Medeniyetler Koro-
su’nun da oldu¤u topluluk ile bir de
foto¤raf çektirdi. 

Bu haber ve foto¤raf asl›nda
AKP’nin ç›karc›l›¤›n›n, herkesi kul-
lanma mant›¤›n›n nerelere kadar
ulaflt›¤›n›n en somut örne¤idir.

Kuflkusuz yukardaki tablo, tek
örnek de¤ildir. Günay’a özgü bir
politika tarz› da de¤ildir. AKP, 8 y›l-
d›r halk›n, hemen her kesimini kul-
lanma politikas› izlemektedir.

Kuflkusuz bu politikan›n as›l mi-
mar› Baflbakan Erdo¤an’d›r. 

Nitekim, AKP’nin kurulmas›n-
dan bafllayarak, bugüne kadar AKP
hemen her kesimi kendi ç›karlar›
için kulland›. Kendi program›n› uy-
gulamak için, bu kesimlerin üzerine
basarak yürüdü. Kulland›, aldatt›.
‹fli bitince de bir kenara att›.

Düflünün ki, sanatç› fiivan Per-
wer y›llard›r sürgün edilmifl, hak-
k›nda arama kararlar› ç›kar›lm›fl, ül-
keyi girmesi yasaklanm›flt›r. Konser
vermesi yasaklanm›fl, kasetlerinin
sat›fl› engellenmifltir. 

Kürt halk› fiivan Perwer’i gizli
olarak dinlemek zorunda kalm›flt›r.
‹flte AKP, flimdi bu fiivan Perwer’i
›srarla Türkiye’ye getirmek istiyor.
fiivan’› Türkiye’ye getirerek, onun
üzerinden “demokrasicilik”, “aç›-
l›m” tart›flmalar›n› yürütecek, fii-
van’ › kullanarak Kürt halk›na sem-

patik görünecektir. Bunun ad› da
“tabular› y›kmak” olacakt›r.

Bir yandan Kürt halk›na ac›ma-
s›zca sald›r›r, katlederken, yüzlerce
Kürt yurtseveri tutuklarken, bir
yandan da fiivan’›n Kürtçe konser-
lerine kat›l›yor AKP’liler. 

AAKKPP’’nniinn ffaayyddaacc››ll››¤¤››
AAKKPP’’yyee hheerrflfleeyyii yyaapptt››rr››yyoorr!! 

AKP ilk kuruldu¤u günden bafl-
layarak, her kesimi kullanan bir po-
litika izledi. ‹slami inançlar› için çe-
flitli talepleri olan müslüman kesim-
lerden bafllayarak, ayd›nlar›, partiye
vitrin yapt›¤› bafl› aç›k kad›nlar›, li-
beralleri, Kürtleri, Alevileri, Çinge-
neleri, sanatç›lar›... Herkesi kullan-
maya çal›flt›. 

AKP ilk kuruldu¤unda, parti ta-
ban› olarak yasland›¤› as›l kesimi
oluflturan müslüman kesimlerin ta-
leplerine sahip ç›k›yor görünerek,
onlar›n inançlar›n› sömürerek, onla-
r› da kulland›.

Özellikle “türban” konusunda
izledi¤i politika tam da böyle bir
politikad›r. Bu kesimlere verdi¤i
sözleri bir süre sonra “unutmufl”,
“gerilim oluyor” gerekçesiyle soru-
nu rafa kald›rm›flt›r.

AKP’nin inanç özgürlü¤ü konu-
sunda samimi olmad›¤› aç›kt›r. Kal-

d› ki, AKP, müslü-
manl›¤›, sömürü politikas›n› gizle-
mek, Amerikanc›l›¤›n› örtmek için
kullanm›fl, uygulad›¤› sömürüye,
zulme ra¤men bu kesimi istismar
etmeyi sürdürebilmek için hep is-
lamc›, dini bütün gözükmüfltür.
‹nançl› gözükürken, sömürü düze-
ninin gelece¤i için de inançlar› kul-
lanm›flt›r.

AKP iktidar›, yoksul halka
inançlar üzerinden ça¤r›lar, ajitas-
yonlar yap›p, tavsiyeler verirken,
AKP kurmaylar› ve onlar› destekle-
yen kesimler ekonomik olarak iyice
palazlan›p, yaflam tarz› olarak da
burjuvalaflt›lar; “dünya nimetlerin-
den” yararlanmay› hiç ihmal etme-
meye bafllad›lar. 

ABD emperyalizmi tam da bu
noktada AKP’yi kullanm›flt›r. “Il›m-
l› ‹slam” konusunda AKP Ortado-
¤u’da emperyalizmin modeli ol-
mufltur.

Emperyalistler ve iflbirlikçi te-
keller taraf›ndan kkuullllaann››llaann,, kendi-
ni kulland›rtmaya hep haz›r olan
AKP, kendisi de ülke içinde, müslü-
man inançlar›na ba¤l› olan halk›
kullanm›flt›r.

AKP ilk kuruldu¤u dönemde, bir
yandan türban, imam hatip ve ben-
zeri istismar›n› sürdürürken, bir
yandan da tekellere güvence ver-
mek için ““mmiillllii ggöörrüüflfl ggöömmllee¤¤iinnii””
ç›kard›¤›n› aç›klam›flt›. “Yeni bir
vitrin” oluflturma çal›flmas› buydu. 

Buna göre, bu vitrinin bir köfle-
sinde bafl› aç›k kad›nlar, “liberal ay-
d›nlar” olacakt›. Bugün AKP yöne-
timinde AKP’nin dünya görüflü ve
yaflam tarz› ile iliflkisi olmayan bafl›
aç›k kad›nlar ve kendisine “ayd›n”
diyen kifliler vard›r.

Ayr›ca, AKP kuruldu¤undan iti-
baren “sol”cu olarak bilinen kimi

Müslümanlar, KKürtler, AAleviler, 

Çingeneler, AAyd›nlar, KKad›nlar...

AKP herkesi kullan›yor! 
Herkesin inançlar›n› sömürüyor

Erdo¤an ve bakanlar›,
halka Naz›m Hikmet’ten
fliirler okumufl, Ahmet
Kaya’y› övmüfl, Sol’un

de¤erlerine “el atm›fl”lar,
ama ba¤›ms›zl›k isteyen
devrimcileri katletmeye,

tutuklatmaya devam
etmifllerdir.

28

Yürüyüfl

21 Mart
2010

Say›: 212



burjuva politikac›lar›n› da kendisine
vitrin oluflturmakta kulland›. Örne-
¤in bir dönem bunlardan biri Ertu¤-
rul Yalç›nbay›r, bir di¤eri Zafer Üs-
kül’dü. Yalç›nbay›r, parti içinde
“sol’a” aç›k bir portre çizdi; bu gö-
rünümüyle AKP taraf›ndan kulla-
n›ld›. Sonra kald›r›l›p at›ld›. Bugün
onun rolünü Ertu¤rul Günay oyna-
maktad›r. Günay, geçmiflinde kendi-
sini “sosyalist” olarak tan›mlam›fl,
sonra “sosyal demokrat” CHP çiz-
gisinde olmufl, sonra müslümanl›kla
sosyalistli¤i ba¤daflt›rmaya(!) çal›fl-
m›fl, kaypak, koltuk peflinde bir
“sol”cudur; bu yönüyle de tam
AKP’nin arad›¤› tipte kullan›lmaya
haz›r bir politikac›d›r. Bakanl›k kar-
fl›l›¤›nda AKP’nin vitrini olmay› ka-
bullenmifltir. AKP bu tür tipler ve
onlar›n burjuva bas›ndaki uzant›lar›
sayesinde, halk düflman› yüzünü
gizleyebilmektedir. 

KKuullllaannmmaa ppoolliittiikkaallaarr››nn››nn
mmiimmaarr›› ÖÖzzaall’’dd››rr.. AAKKPP
ÖÖzzaall’’››nn ppoolliittiikkaallaarr››nn››
ssüürrddüürrmmeekktteeddiirr

Türkiye’de gerici, faflist kesim-
ler özellikle 1950’li y›llardan bu ya-
na düzen partileri arac›l›¤›yla halk›n
çeflitli kesimlerini düzenin temel
dayana¤› yap›p kulland›lar. Öyle ki,
onlar için halk, kendi ç›karlar› için
kullan›lacak bir nesneden ibaretti. 

Bu politikac›lar içinde Özal’›n
faydac›l›¤› tart›fl›lmazd›r. Özal,
ANAP’› ilk kurdu¤unda, yapt›¤› ilk
ifl, ““ddöörrtt ee¤¤iilliimmii bbiirrlleeflflttiirriiyyoorruuzz”” ad›
alt›nda de¤iflik kesimleri kendine
yedeklemifl ve y›llarca da onlar›
kullanarak, politikalar›n› bu kesim-
ler üzerinden sürdürmüfltür.

Özal’›n birlefltirdi¤ini iddia etti-
¤i e¤ilimler, iissllaammcc›› MMSSPP,, mmiilllliiyyeett--
ççii ffaaflfliisstt MMHHPP,, ssoollccuu CCHHPP,, lliibbeerraall
AAPP iiddii.. Dolay›s›yla ANAP ve onun
lideri Özal, ifline gelince mmüüssllüü--
mmaann, ifline gelince mmiilllliiyyeettççii,, ifline
gelince lliibbeerraall,, ifline gelince sol-
cuydu... 

Bugün AKP de, Özal’›n bu halk
düflman› iissttiissmmaarr politikalar›n› ge-
lifltirerek kullanmaktad›r. Diyebili-

riz ki, AKP çeflitli kesimleri kendine
yedekleyerek kullanmakta, faydac›-

l›kta Özal’a rahmet okutmufltur.

Önce AB’ye uyum yasalar›yla,

ard›ndan Ergenekon davas› gibi ma-

nevralar›yla, demokrasi, özgürlük-

ler konusunda bir çok kesimi bek-

lentilere sokmufl, deste¤ini alm›flt›r.

Bu kesimleri yedekleyerek, kendisi-

ni meflrulaflt›rm›flt›r. “Demokrasi
standartlar› yükseltilecek” yalanlar›

ile ayd›nlar›n, “liberallerin” deste-

¤ini alan AKP, faflist ve Amerikanc›

politikalar›n› böylece gizleyip, sür-

dürebilmifltir. 

Özellikle bas›nda, ne kadar dö-

nek, y›lg›n varsa AKP’nin kuyru¤u-

na tak›lm›flt›r. AKP bunlar› kullan-

m›flt›r. Demokrasi, özgürlük flampi-

yonlu¤u yapan AKP tam tersine hal-

ka sald›r›da s›n›r tan›mam›fl, uygu-

lad›¤› faflist terör 12 Eylül faflist

cuntas› y›llar›n› bile aflm›flt›r.

Yine Kürtleri, Alevileri, Çinge-
neleri, kad›nlar› “aç›l›m” ad›na kul-

lanm›flt›r. Görünürde özgürlükler-
den yana, halklar›n kültürlerini ifa-
de etmesinden yana, inançlar›n öz-
gürlü¤ünden yana bir portre çizmifl,
ama hep tersini yapm›flt›r.

Büyük yalan kampanyalar› ile
Kürt halk›n›, Alevileri, Çingeneleri
kand›rabildi¤i kadar kand›r›p, kul-
lanma yoluna gitmifltir. Çingenelere
bir yandan Selendi’de linç uygula-
m›fl, bir yandan da “büyük Çingene
buluflmas›” n› örgütlemifltir. 

Alevi çal›fltaylar› yapm›fl, ama
Alevi çal›fltaylar›na Alevi halk›n ka-
tillerini ça¤›rm›flt›r.

Kad›nlara gitmekte ama kad›nla-
r›n haklar›n› yok saymaktad›r. Ka-
d›nlar›, seçim dönemlerinde soka¤a
salarak, sokak çal›flmas› yapt›rmak-
ta, ama onlar› eve hapseden, onlara
daya¤› reva gören gerici kültürü ya-
flatmaya devam etmektedir. Parti
vitrinine konulan bafl› aç›k kad›nlar,
kad›n konusundaki gericiliklerinin
perdesidir sadece. 

Erdo¤an, halka Naz›m Hik-
met’ten fliirler okumufl, Ahmet Ka-
ya’y› övmüfl, Sol’un de¤erlerine “el
atm›fl” ama ba¤›ms›zl›k isteyen
devrimcileri katletmeye, tutuklat-
maya devam etmifltir.

AAKKPP’’nniinn kkuullllaannmmaakkttaa vvee
aallddaattmmaakkttaa ss››nn››rr›› yyookkttuurr

AKP’nin faydac›l›¤›, iflbirlikçili-
¤i, halk düflman› yüzü görülmeyip,
iyi tan›nmad›¤›nda bu pervas›zl›¤›
da anlafl›lamaz.

AKP kullanmakta, aldatmakta
s›n›r tan›mamaktad›r. Kullanmak
için, aldatmak için her kesime git-
mektedir. Her kesimi pervas›zca
kullanmakta, her alana, her kesime
ulafl›p, kullanmaya devam etmekte-
dir. 

Bunca olup-biten aras›nda, AKP
kulland›¤› kesimlerin tek bir soru-
nunu çözmemifltir. O sorunlar› dile
getirmifl, sonra üstünü örtmüfltür.
Bu durum AKP politikalar› için ya-
n›lt›c› görülebilir ama de¤ildir.
AKP’nin Amerikanc› politikalar›
tam da bugün uygulad›¤› politika-
lard›r.

Yine Kürtleri, Alevileri,
Çingeneleri, kad›nlar›

“aç›l›m” ad›na kullanm›flt›r.
Görünürde özgürlüklerden
yana, halklar›n kültürlerini

ifade etmesinden yana,
inançlar›n özgürlü¤ünden

yana bir portre çizmifl ama
tersini yapm›flt›r.
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Sevgili Arkadafllar, Merhaba!
Çal›flma Tarz› bafll›¤›yla yapt›¤›m›z
dersimizin ilkinde, a¤›rl›kl› olarak
›srar ve sonuç alma meselesi üzerin-
de durmufltuk. 

Olmazlar›n, yap›lamazlar›n, ko-
flullar uygun de¤il ge-
rekçelerinin devrim
yürüyüflümüzü yavafl-
latmas›na karfl›, en te-
mel silahlar›m›zdan bi-
ri, ›srard›r. Israr hiçbir
koflulda vazgeçme-
mektir. Israr, tüm en-
gellere ra¤men hedefe
yürümektir. Israr, ide-
olojimize inançt›r. Ne-
ticede geçen çal›flmada
““IIssrraarr ddeevvrriimmii iisstteemmeekkttiirr”” diye de
özetlemifltik. 

Yine çal›flma tarz›m›z aç›s›ndan
bu noktada iflaret etti¤imiz bir di¤er
nokta, sonuç alamad›¤›m›z durum-
larda, suçu nesnel koflullarda ara-
mamam›z gerekti¤i idi. 

Suçu önce kendimizde aramal›-
y›z dedik ve buna ba¤l› olarak da
sonuç alabilmek için ppllaannll›› olma-
n›n, program yapman›n, ddiissiipplliinn ve
ddeenneettiimmiinn ve elbette yo¤un bir
eemmee¤¤iinn gere¤ine iflaret ettik. 

Yapt›¤›m›z her iflte, her eylemde,
her çal›flmada kal›c› sonuçlar yara-
tabilmek için son olarak iflaret etti-
¤imiz nokta ise ““iiddddiiaall››”” olma me-
selesi idi; “sonuç al›nam›yorsa, id-
dial› olmakta bir sorun vard›r” de-
mifltik sonuç olarak da. 

‹ddia nedir asl›nda? ‹ddia, inanç-
t›r. Yürütece¤imiz çal›flma, hiçbir
koflulda varolanla yetinmemeyi te-
mel almak durumundad›r. ‹ktidar›
istemek ve hedeflemek, vvaarroollaannllaa
yyeettiinnmmeemmeeyyii gerektirir. 

‹ktidar iddias›n› kaybeden, ken-
disini, iddias›zlaflm›fl, örgütünü tas-
fiye etmifl, politik olarak düzen kul-

var›na kaymaya
bafllam›fl sol ke-
simlerle k›yasla-
maya bafllar. Bu
tarz bir k›yaslama-
n›n hiçbir anlam›
ve önemi yoktur. 

Elbette iddia,
inanç dedi¤imiz olgular soyut de¤il-
dir. ‹nanç varsa, iddia varsa, mutla-
ka bunun pratikte bir karfl›l›¤› olma-
l›d›r. 

Bir kifli veya bir birim örgütlen-

mesi düflünün; çal›flma tarz›nda, di-
siplininde, kolektivizminde, günlük
yaflam biçiminde bu iddian›n, inan-
c›n karfl›l›¤› yoksa, o iddia ve inanç
soyut de¤il midir? 

Asl›nda “ssooyyuutt” derken, sorunu
da biraz yumuflatm›fl da oluyoruz
belki; burada bir soyutluktan da de-
¤il, düpedüz iddia ve inanç YOK-
LU⁄UNDAN sözetmek en do¤ru-
sudur. Evet, hayat›n hiçbir alan›nda,
hiçbir davran›fl›m›zda, düflüncemiz-
de, eylemimizde yans›mayan bir
inanc›n, iddian›n varl›¤› tart›fl›l›r el-
bette. 

Bir devrimcinin düflünüfl ve ya-
flam tarz›na, yaflam›na, yapt›¤› ey-
lemlere, ifllerini nas›l örgütledi¤ine
bakt›¤›m›zda, çal›flma tarz›n› afla¤›
yukar› anlam›fl oluruz. Devrimci ça-
l›flma tarz›, yaflam›m›z›n bütünüdür. 

E¤er, devrimcili¤i ““mmeemmuurr--
lluukk””,, ““bbüürrookkrraattll››kk”” olarak kavra-
m›yorsak; olmayan, eksik kalan ifl-
ler için iki gerekçeyi kullanamay›z: 

BBiirr:: bana söylenmemiflti, bana
öyle söylenmedi, ben öyle anlama-
d›m... 

‹‹kkii:: Ben söylemifltim, ben her

fleyini anlatm›flt›m, söyledim yap-
mad›...

Sonuçta, bu iki fl›kta söylendi¤i
gibi de olsa, bunlar, bizim sorumlu-
lu¤umuzu ve iflin yap›lamam›fl ol-
du¤u gerçe¤ini ortadan kald›rmaz. 

Bu noktada, sa¤l›kl› bir çal›flma
tarz› yaratmak, eksiklikleri önce
kkeennddiinnddee aramak, önce kkeennddiinnddee
disiplin uygulamak, önce kkeennddiinnii
denetlemekle mümkündür. 

––PP rrooggrraamm

yyaappmmaakk yyeettmmeezz;;
pp rrooggrraammddaa ››ssrraarr
ggeerreekkiirr

Asl›nda hemen
her alanda, birimde
zaman zaman prog-
ramlar ç›kar›l›r. Baz›
yerlerde programs›z-
l›k da söz konusudur,
ama bir çok yerde de
as›l sorun, program-

s›zl›k de¤il, program› hayata geçir-
memektedir. 

Buna pek çok gerekçeler gösteri-
lir. Geliflmelere, de¤iflmelere göre,
planlar›m›zda. program›m›zda, do-
lay›s›yla hedeflerimizde baz› dü-
zeltmeler yapmak. normaldir, an-
cak, her engelde programlar›m›z›
iptal etmek, kökten de¤ifltirmek, her
seferinde yyeennii bbaaflflttaann yyaappmmaakk,,
do¤ru bir çal›flma tarz› de¤ildir. 

Israrc›l›¤›m›z iflte bu noktada
kendini göstermelidir. Birimde,
alanda “biz bu ifli mutlaka yapaca-
¤›z... bu iflten mutlaka flu sonucu
alaca¤›z” fleklinde bir kararl›l›k ya-
rat›lmal›d›r.  

Yeni geliflmeler ç›kt› diyelim ki.
Varsayal›m ki, bir çok yeni görev,
zaman zaman o program›n önüne
geçti. ‹flte burada da yine ›srarc›l›¤›-
m›z kendini göstermelidir. Her yeni
geliflme, yeni görevler karfl›s›nda
yap›lan ilk ifl, varolan program›m›z›
iptal etmek olmamal›d›r. ZZaammaann››--
mm››zz››,, iirraaddeemmiizzii,, iimmkkaannllaarr››mm››zz››
zorlayarak program›m›z› devam et-
tirmeye çal›flmal›y›z. 

Yeni görevler, ek zorluklar karfl›-

devrim içindevrim için
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Ders: Çal›flma
Tarz›-2

Kolektivizm, Cüret,
Elefltiri-Özelefltiri,
Program, Israr =

Sonuç Almak!



s›nda diyelim ki, eski prog-
ram› iptal edip, yenisini yap-
t›k. Ama o yenisinin “rahat
koflullarda”, yeni hiçbir gö-
rev, yeni bir engel ç›kmadan
uygulanabilece¤inin bir ga-
rantisi var m›? Olabilir mi?
Tam tersine, bizim gibi bir
ülkede mutlaka yeni gelifl-
meler, görevler ortaya ç›ka-
ca¤› kesin gibidir. 

Dolay›s›yla, böyle bir ül-
kede, difle difl mücadelenin ortas›n-
da, programlar›, hiç engelsiz, sorun-
suz uygulayabilece¤imiz düflünüle-
mez. Mesele, o engellere, sorunlara,
yeni geliflme ve görevlere ra¤men
program› uygulayabilmektir. Prog-
ram iflte o zaman anlam kazan›r. 

Hayata geçirilemeyen program-
lar, ulafl›lamayan hedefler, moral-
sizlik, umutsuzluk yayarlar. Ama
hedefe ulaflmada gösterece¤miz ›s-
rar, bu do¤rultudaki kavgam›z, gü-
ven verir, bizi biler, gelifltirir. 

“Olmuyor, yapam›yoruz, edemi-
yoruz...” düflüncelerinin temelinde
zorluklara, nesnelli¤e teslim olmak,
kendili¤indencilik ve programda ›s-
rar›n olmamas› vard›r. 

Karfl›-devrim de ›srarl›d›r. Bunu
hiç akl›m›zdan ç›karmamal›y›z. Ör-
gütlenmelerimizi da¤›tmak, dev-
rimcileri halktan tecrit etmek, mefl-
rulu¤umuzu tart›fl›l›r hale getirmek,
düflüncelerimizin kitlelere ulaflma-
s›n› engellemek için akla gelebile-
cek her yola baflvuruyor, her f›rsat›,
her malzemeyi kullan›yor. 

‹ki ›srar›n niteli¤i aras›nda, kufl-
ku yok ki biz önemli bir avantaja
sahibiz: Biz do¤rular› gerçekleri an-
lat›yoruz. Halk›n ç›karlar›na hizmet
eden çözümleri ortaya koyuyoruz. 

Düflman s›n›f kinine ve bilincine
sahiptir. Biz de kendi s›n›f›m›z›n ki-
nine ve bilincine sahibiz. Oligarfli-
nin bizimle çat›flmas›n› fliddetli k›-
lan da budur. O s›n›f bilincine ve ki-
nine sahip olmayanlar, o bilinci ve
kini sadece teoride savunup prati¤i-
ne tafl›yamayanlar, oligarflinin bas-
k›lar›, dayatma ve kuflatmalar› kar-
fl›s›nda ne yap›yor; uzlafl›yor. O
noktada da do¤al olarak çat›flma,

yerini uzlaflmaya b›rak›yor. 

––SSoonnuuçç aall››cc››ll››¤¤››nn eenn

öönneemmllii flflaarrttllaarr››nnddaann bbiirrii
kkoolleekkttiivviizzmmddiirr

Bu konuyu, k›sa süre önce, Dev-
rimci Okul’un iki dersinde peflpefle
ele alm›flt›k. Bu nedenle burada
üzerinde uzun durmayaca¤›z. K›sa-
ca konumuz aç›s›ndan önemli baz›
noktalar› hat›rlatmakla yetinelim.  

Herhangi bir arkadafl› getirin gö-
zünüzün önüne. Gece gündüz kofl-
turuyordur. Gerçekten de eme¤i, fe-
dakarl›¤› tart›fl›lmazd›r. Ama yine
de yetiflmiyordur bir çok fley. E¤er
böyle bir durumla karfl› karfl›ya
isek, ilk bakaca¤›m›z fley, o birimde
kolektivizmin olup olmad›¤›d›r.
Bakt›¤›m›zda da genellikle kolekti-
vizmin yoklu¤unu görürüz. ‹fllerin
yetiflmemesinin en önemli nedenle-
rinden biri, her ifle tek bafl›na kofl-
turma tarz›d›r. Bu tarz›n sonucu,
hiçbir zaman olumlu de¤ildir. Bir
kaç sefer veya bir dönem, ifller yap›-
l›yor, iyi gidiyor olabilir; ama bu
tarz, bu bireyci tarz, eninde sonunda
bir yerde t›kanmak zorundad›r. T›-
kand›¤› noktadaki tablo ise, genel-
likle, herfleyin karma kar›fl›k oldu-
¤u, ortada bir program›n kalmad›¤›,
neyin, ne zaman yap›laca¤›n›n belli
olmad›¤›, belli bir zamana yetifltiril-
mesi gereken ifllerin sürekli ertelen-
di¤i.. bir tablodur. Elbette bu tablo-
da, herhangi bir çal›flmadan,  her-
hangi bir programdan SSOONNUUÇÇ AALL--
MMAAKK mümkün de¤ildir. 

Yap›lmas› gereken bellidir:
“Herfleyi kendi yapma” al›flkanl›¤›-
n› terketmek; yeni insanlara güve-

nip onlara görevler vermek,
onlara sorumluluk vermek,
inisiyatif tan›mak, üretim ve
denetimi birlikte gerçekleflti-
recek kolektif mekanizmalar
kurmak... Bunlar› yapt›¤›-
m›zda, birimde her fley de¤i-
flecektir. Bireyci çal›flma tar-
z›n›n sonuçsuzlu¤unun yeri-
ne, kolektif çal›flma tarz›n›n
sonuç al›c›l›¤› geçecektir. ‹n-
san yetifltirmeyen, dolay›s›y-
la ifllerin ayn› insanlar›n üze-

rine bindi¤i ve dolay›s›yla yeni hiç-
bir mevziye yönelinmedi¤i bo¤ucu
çal›flmadan, yeni insanlar›n yetiflti-
¤i, görevlerin paylafl›ld›¤›, yeni
alanlara el at›ld›¤› bir çal›flmaya ge-
çilmifl olacakt›r. 

––BBiirreeyyccii ttaarrzzllaa nneerreeyyee

kkaaddaarr??

Bir yönetici tarz› vard›r ki, so-
rumlulu¤u alt›ndaki insanlara görev
vermez, sorumluluk vermez. O yö-
netici, insanlar› gelifltiremez, kadro-
laflma yapamaz. Böyle bir kolektif
pratik olmadan, insanlar kendi ek-
siklikleriyle nas›l yüzleflecekler,
kendilerini nas›l gelifltirecekler?

Yeni insanlara görev verildi¤in-
de, o konuda daha tecrübeli ve yet-
kin olan birine göre, o ifl, tam iste-
nildi¤i gibi olmayabilir. Ama gelifl-
menin, baflka insanlar› da yetkinlefl-
tirmenin baflka bir yolu yoktur. 

Kolektivizm, yeni insan yetifltir-
mektir. Yeni insanlar›n yetiflmesi,
yapt›¤›m›z her fleyden “katlamal›”
olarak daha büyük sonuçlar alabil-
menin yolunun aç›lmas› demektir.
Ve çünkü, yeni insanlar, çal›flma
alan›m›z›n, ulaflt›¤›m›z kitlelerin
genifllemesi demektir. 

Kolektivizmi, derece derece, çe-
flitli biçimlerde, tüm iliflkilerimizi
kapsayacak flekilde yaymaya çal›fl-
mal›y›z. Kolektivizm, kitlemize ya-
y›ld›kça, daha büyük bir güç aç›¤a
ç›kacakt›r. Meclisler fleklinde orta-
ya koydu¤umuz anlay›fl›n en önem-
li yanlar›ndan biri de buydu zaten. 

Kolektivizm, yaln›z prati¤e kat-
mak de¤ildir elbette. Birimdeki in-
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kendi yapma” al›flkanl›¤›n› terketmek; yeni
insanlara güvenip onlara görevler vermek,

onlara sorumluluk vermek, inisiyatif
tan›mak, üretim ve denetimi birlikte

gerçeklefltirecek kolektif mekanizmalar
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sanlar›m›z›n, en baflta da kadro ve
kadro adaylar›n›n politika üretimi-
ne, o birim faaliyetleriyle ilgili ka-
rarlar›n al›nmas›na kat›l›m›n› sa¤la-
mak da kolektivizmin gere¤idir.  

Kolektivizm hayata geçirildi¤i
ölçüde, her kampanya, her eylem,
bizi gelifltiren, büyüten bir rol oy-
nar. Tersine olarak, kolektivizm ne
kadar eksikse, kampanyalardan, ey-
lemlerden geriye kalan da o kadar
az olur. 

Kimseyi be¤enmeyen, her ifli
kendisi yapmaya kalk›flan
arkadafllar›n unuttuklar›
bir fley var; kendileri de
bafllang›çta ayn› durumda
de¤iller miydi? Onlar da
yapt›klar›n› analar›n›n
karn›nda ö¤renmedikleri-
ne göre, yeni insanlara
flans verecekler, görev ve-
recekler, sorumluluk ve-
recekler ki, onlar da ken-
disinin seviyesine gelsin. 

Kolektivizmin bir biri-
me sa¤layaca¤› yarar, sadece kadro-
laflmayla, sadece görevlerin daha
yayg›n da¤›t›m›yla, sadece politika
üretimi ve karar  alma süreçlerine
insanlar›m›z›n kat›l›m›n› sa¤lamayla
da s›n›rl› de¤ildir. Kolektivizm, hem
üretimi, hem çal›flmalardaki verim-
lili¤i art›r›r. Kolektivizm, do¤al bir
denetim arac›d›r. Yap›lan daha kolay
yap›l›r, yap›lmayan, eksik kalan da-
ha çabuk ve kolay farkedilir. 

Bireyci tarz, hem hareketin, hem
bizzat o birimin, çal›flma alan›n›n
gelece¤ini tehlikeye atmakt›r. Bi-
reyci çal›flma tarz› esas al›nd›¤›nda,
her birimdeki sorumlu, yönetici, her
ifli kendisi yapmaya kalk›flt›¤›nda, o
kifli flehit veya tutsak düfltü¤ünde ne
olacak? Ne olaca¤› belli. Geriye
koskoca bir boflluk kalacak. Kolek-
tivizm ve kolektif mekanizmalar
içinde kadrolaflma, bu anlamda da
süreklili¤in flart›d›r. 

–– SSoonnuuçç aall››cc››ll››¤¤››nn bbiirr ddii¤¤eerr

flflaarrtt››;; ddee¤¤eerrlleennddiirrmmee,,
eelleeflflttiirrii,, öözzeelleeflflttiirrii

Programlar›n kolay kolay mü-

kemmel flekilde ifllemeyece¤ini, he-
deflenen sonuçlar›n yüzde yüz ger-
çekleflmesinin oldukça zor oldu¤u-
nu biliyoruz. Ama biz her koflulda
sonuç almay› hedefleyece¤iz. Ald›-
¤›m›z sonuçlar› eksik veya yetersiz
olarak de¤erlendirebiliriz; ama ke-
sinlikle küçümsememeliyiz. Küçük
kazan›mlar ve baflar›lar, bize daha
büyük kazan›m ve baflar›lar›n ve gi-
derek zaferlerin yolunu açar. 

Bu anlamda, ilerlerken, ad›m
ad›m yapt›¤›m›z her ifli de¤erlendir-
mek, onlar›n kazan›mlar›n›, art› ve

eksilerini tespit etmek, son derece
önemlidir. 

De¤erlendirme, bizi, eksiklikleri
tekrar etmekten kurtar›r. De¤erlen-
dirme, kazan›mlar›m›z› büyütmenin
yolunu açar. Neyi, nerede, nas›l
yapt›k, ne sonuç ald›k, birimdeki in-
sanlar›m›z nerede, ne yapt›, eksik-
likleri neydi, olumluluklar› neydi,
Kim nerede nas›l eksik davrand›,
daha iyisini nas›l yapabilirdik? Za-
man› yeterince iyi de¤erlendirdik
mi? Tüm iliflkilerimizi harekete ge-
çirebildik mi? ‹mkanlar›m›z› de¤er-
lendirebildik mi, yeni imkanlar ya-
ratabildik mi? Baflar›lar›m›z nas›l
mümkün olabildi, eksikliklerimiz
nelerden kaynakland›?.. 

Soru sormaktan korkmamal›y›z.
Sormak, eksikliklerini görmeye ce-
saret etmektir. Sormayan, göremez.
Kendini de¤erlendirmeyen bir bi-
rim, alan, ilerleyemez. Sormak,
kendini elefltirmek, kendine güven-
dir. Kendine güvenemeyenler, kendi
gerçekleriyle yüzleflmek istemezler. 

Sorular sorabilen, kendini eleflti-
rebilen bir birim, geliflmeye aç›kt›r. 

Hata yapmaktan korkmamal›y›z.
Hata yapmamak, asl›nda hhiiççbbiirr flfleeyy
yyaappmmaammaakktt››rr.. Meselemiz, hatalar-
dan ders ç›karmakt›r. Mesele, ayn›
hatalar› tekrar tekrar yapmakt›r.
Yanl›fl yapmak, hiçbir fley yapma-
maktan iyidir. 

Her faaliyetimizde, her eylemi-
mizde ne istiyoruz, neyi amaçl›yo-
ruz, bunda net olmal› att›¤›m›z her
ad›mdan sonra da bunun mmuuhhaassee--
bbeessiinnii yapmal›y›z. E¤er amaçta net
olamazsak, yani ne istedi¤imizi bil-
mezsek ve sürekli bir muhasebe

yapmazsak, bir sonuç ala-
mayaca¤›m›z da ortadad›r. 

––SSoonnuuçç aallmmaayyaa

ççaall››flflmmaakk ddoo¤¤rruu,,
aacceelleecciilliikk,,
ssaabb››rrss››zzll››kk,, yyaannll››flfltt››rr!!

Elbette istedi¤imiz so-
nucu en k›sa zamanda al-
maya çal›flmak durumunda-
y›z. Fakat, bunu acelecilik-
le, gerçekçi olmayan hedef

tespitleriyle kar›flt›rmamak gerekir.
Sab›rs›zl›¤›n, acelecili¤in ürünü
olan programlar, bizi sonuca çabuk
götürmek bir yana, büsbütün sonuç-
suz kalmam›za yol açabilir. 

Acelecilik, sab›rs›zl›k, küçük
burjuvaca bir düflünüfl tarz›n›n ürü-
nüdür. Herhangi bir sonucu almak
için gereken eme¤i, sabr› göstere-
memektir. Aceleci küçük-burjuva,
sonuçta bekledi¤i zamanda o sonu-
cu alamay›nca, bu kez tersine olarak
karamsarl›k, y›lg›nl›k, moralsizlik
geliflir. Ve e¤er bu durum devrimci
bir tarzda afl›lmazsa, sonras› düzene
dönüfltür.  

Hele ki söz konusu olan, kkiittlleellee--
rrii kkaazzaannmmaakk ise, söz konusu olan
iinnssaann yyeettiiflflttiirrmmeekk ise, sab›r, sonuç
alman›n olmazsa olmaz›d›r. “O ka-
dar u¤raflt›m, ikna edemiyorum”
veya “o kadar e¤itim çal›flmas›
yapt›k, olmuyor” gibi de¤erlendir-
meler, iflaret etti¤imiz küçük-burju-
va acelecili¤in ürünüdür. Yüzy›lla-
r›n önyarg›lar›n› beyinlerinde tafl›-
yan, flu veya bu düzen partisinin et-
kisi alt›nda olan kitleleri devrime
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mektir. Aceleci küçük-burjuva, sonuçta

bekledi¤i zamanda o sonucu alamay›nca, bu
kez  tersine olarak karamsarl›k, y›lg›nl›k, mo-
ralsizlik geliflir. Ve e¤er bu durum devrimci bir
tarzda  afl›lmazsa, sonras› düzene dönüfltür.



kazanmak için emek ve sab›r
gösterece¤iz. Baflka türlü sonuç
alamay›z. E¤er bunu bafltan bil-
mez ve kabul etmezsek, sonra,
flu kadar bildiri da¤›tt›k, flu kadar
konufltuk, hala bize gelmiyorlar
diye halka güvensizli¤in boy
vermesi kaç›n›lmazd›r. 

–– CCüürreettllii oollmmaakk ddaa

ssoonnuuçç aall››cc›› oollmmaann››nn
kkooflfluullllaarr››nnddaanndd››rr

Cesaret, sonuç alman›n bir baflka
flart›d›r. Bazen bir birimde, çal›flma
alan›nda, üç befl kifli oluruz; bazen,
herhangi bir konuda, herhangi bir
direniflte, siyasi anlamda yaln›z b›-
rak›l›r›z. Say›m›z az da olsa, hedef-
lediklerimiz her zaman çok olmal›.
Yaln›z da b›rak›lsak, hedeflerimiz
yine büyük olmal›. Bu siyasi cüret-
tir. Hareketin kurulufl dönemini ha-
t›rlay›n; “elimizdeki malzeme bu-
dur, ne yapacaksak bunlarla yapaca-
¤›z” diyordu Day›. Burada hedefler-
den bir vazgeçifl yoktu. Elbette eli-
mizdeki gücü bilerek, onu hesap
ederek ç›karaca¤›z programlar›m›-
z›. Ama belli bir dönemdeki güçle-
rin s›n›rl›l›¤› veya tek bafl›nal›k, si-
yasi olarak hedeflerimizi küçültme-
mize yol açmamal›d›r. 

Her zorluk karfl›s›nda hedeflerini
gözden geçirmek de küçük-burjuva-
ziye özgü bir yaklafl›md›r. Böyle bir
bak›fl aç›s›na sahip olanlar, darbeler,
yenilgiler karfl›s›nda hemen ya ide-
olojilerinin ya çizgilerinin yanl›fll›-
¤›n› keflfedip sa¤a savrulurlar. Ülke-
miz solunda bunun bir çok örne¤ine
tan›k olmufluzdur.  

'80 öncesi faflist sald›r›n›n her
alanda alabildi¤ine yo¤unlaflt›¤› y›l-
lard›r. fiehitlerimizden fiaban fien
bu y›llarda faflist iflgal alt›ndaki hu-
kuk fakültesinde ö¤rencidir. Bak›n
nas›l anlat›yor okula gidifllerini: "‹ki
k›z dört erkek gidiyorduk, her gün
dayak yedik. Anfide arkam›z tama-
men bofltu. Sonra yedi olduk, on ol-
duk, giderek biz de dayak atmaya
bafllad›k. Her geçen gün faflistlerin
arkas› boflalmaya bafllad›, biz kala-
bal›klaflt›k. Sonunda onlar› okuldan

att›k." 

“ Faflistler çok” deyip, “her gün
dayak yiyoruz” deyip okulu faflist-
lere b›rakmay› tercih etmemifllerdi.
diler. Tersine, cüret ettiler, kitleleri
kazanmakta ›srar ettiler... Bir avuç
da olsalar, "faflist iflgalleri k›rma"
politikas› ve hedefiyle hareket etti-
ler. Ve k›rd›lar da. 

Day›’n›n belirtti¤i gibi:

“Her fley, en küçük bir ekono-
mik, demokratik faaliyetten, politik
bir askeri faaliyete kadar, somut ko-
flullar›n eflli¤inde özenle ele al›n-
m›fl, araflt›r›lm›fl, politik taktikler,
çal›flma tarz›, örgüt anlay›fl› buna
göre saptanm›fl ve hayata geçiril-
mifltir. BBuu ççiizzggii,, bbuu ttaarrzz,, ddeeffaallaarrccaa
hhaayyaatt››nn iiççeerriissiinnddee ddeenneennmmiiflfl,, hhiiçç
kkiimmsseenniinn iinnkkâârr eeddeemmeeyyeeccee¤¤ii bbaaflflaa--
rr››ll›› ss››nnaavvllaarrddaann ggeeççmmiiflflttiirr..”

Ama mücadele sürekli bir s›nav-
d›r da. Dün o s›navlar› geçmifl ol-
mak, dünde yaratt›¤›m›z örnekler,
yetmez. Onlar, örnek almam›z aç›-
s›ndan önemlidir. Ama o s›navlar›
her gün, her süreçte yeniden vermek
durumunday›z. Israr ve cesaret, nes-
nelli¤e teslimiyetin panzehiridir.
Evet, bu mücadele, çeflitli vesileler-
le de vurgulad›¤›m›z gibi, bu savafl
ayn› zamanda bir iradeler savafl›d›r,
iki irade her zeminde karfl› karfl›ya-
d›r. ‹rade çat›flmas›n›n bir di¤er bo-
yutu da, oligarflinin bizim faaliyet-
lerimizi engellemesi, engelleyeme-
di¤i noktada onlardan istedi¤imiz
sonuçlar› almam›z› engellemeye ça-
l›flmas›d›r. Oligarfli, sürekli olarak
kendi iradesini dayatmaktad›r. Ken-
di iradesini hakim k›lmak için terör-
den provokasyona her yönteme bafl-
vurmaktad›r. Her zaman, her çal›fl-
mam›zda flu veya bu flekilde, fiziki,

ideolojik, kültürel, provokatif
engellemeler olacakt›r. Unut-
mamam›z gereken fludur: Kar-
fl›m›zda her fleyiyle bize karfl›
örgütlenmifl bir düflman vard›r.
Onun tek amac›, devrimcileri
yoketmek veya tamamen etki-
sizlefltirmektir. Sonuçsuz kalan
faaliyetler, etkisizleflmektir. 

Tüm bu engellemelere ra¤-
men sonuç almak ise, elbette

›srar ve cüret olmadan olmaz. Oli-
garfliden veya nesnellikten gelen
her türlü engellere ra¤men, görevle-
rimizi yerine getirmekte, hedefleri-
mize ulaflmakta cüretli ve kararl›
olursak, iflte o zaman, oligarflinin
politikalar›n› da bofla ç›karm›fl olu-
ruz. Diyor ki, size dernek açt›rma-
yaca¤›z, diyor ki, size dergi da¤›tt›r-
mayaca¤›z, diyor ki sizin burada
kökleflmenize izin vermeyece¤iz,
diyor ki, eylem yapt›rmayaca¤›z,
diyor ki, kitleselleflmenizi engelle-
mek için her yola baflvuraca¤›z... Ve
daha bir çok fley diyor düflman. 

Siyasi olarak bizim ne diyece¤i-
miz bellidir; sizin tüm yaygaran›za,
terörünüze ra¤men bunlar› yapaca-
¤›z... Ama bunu demek yetmez. Bu-
nun içini doldurmak gerekir. Çal›fl-
ma tarz›m›z›n devrimci bir tarzda
olmas›, iflte bu siyasal cevab›n içini
doldurmakt›r. 

Evet sevgili arkadafllar, çal›flma
tarz› konusunda her iki dersimizde
farkl› yanlar› iflledik, ancak ikisinde
de ortak nokta olarak ››ssrraarr ve ssoonnuuçç
aallmmaa meselesi üzerinde durduk.
Çünkü bu gerçekten de çal›flmalar›-
m›z›n bütününde son derece tayin
edici bir unsurdur. Yapt›¤›m›z iflten
sonuç ald›¤›m›zda, kazan›m›m›z, sa-
dece bir hedefe ulaflm›fl olmakla s›-
n›rl› kalmaz. Sonuç al›nan her ey-
lem, her faaliyet, kendimize güveni-
mizi gelifltirir, büyük bir moral ka-
zand›r›r, önümüzü açar, yapt›¤›m›-
z›n daha fazlas›n›, daha büyü¤ünü
yapmam›z için koflullar› haz›rlar.

Devrimci okulun bu dersini de
burada sonland›r›yoruz. Hiçbir ifli-
niz, eyleminiz, faaliyetiniz sonuç-
suz kalmas›n diyoruz. Haftaya bu-
luflmak üzere hoflça kal›n!

Tüm bu engellemelere ra¤men
sonuç almak ise, elbette ›srar ve cüret

olmadan olmaz. Oligarfliden veya
nesnellikten gelen her türlü engellere

ra¤men, görevlerimizi yerine
getirmekte, hedeflerimize ulaflmakta

cüretli ve kararl› olursak, iflte o
zaman, oligarflinin politikalar›n› da

bofla ç›karm›fl oluruz.
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J AAKP iktidar› hhapisha-

nelerde ttecrit iiflkencesini
sürdürüyor!

J AKP Hasta ttutsaklar›n

tedavilerini eengelliyor!
Sessiz iimha ppolitikalar›yla
katletmeye ddevam eediyor!

J Ümit ‹‹lter’in hhastal›¤›-

na, 22008 KKas›m aay›ndan
beri tteflhis kkonulmad›

Hasta tutsaklar›n tedavilerinin
yap›lmas› için aylard›r verilen mü-
cadele sonucunda kanser hastas›
Güler Zere özgürlü¤üne kavuflmufl-
tu. Ancak devletin hasta tutsaklar›n
tedavilerini engelleyerek “sessiz
imha”yla katletme politikas› sürü-
yor. Güler Zere’nin çok genifl ke-
simler taraf›ndan sahiplenilmesiyle
devlete bu politikalar›nda geri ad›m
att›r›lsa da halen hapishanelerde 41
tutsak kanser hastas› ve tedavileri
AKP iktidar› taraf›ndan engellene-
rek gün gün katlediliyor. 

Ümit ‹‹lter hasta ttutsaklar
listesine eeklenen son iisim

Ümit ‹lter son on y›l› F Tipi
tecrit hücrelerinde olmak üzere 19
y›ld›r hapishanede olan devrimci bir

tutsakt›r. Ayn› zamanda bir flair, bir
yazar. Eserlerinin tümü tecrit hücre-
lerinde kal›rken ç›km›fl. fiu anda
BBoolluu FF TTiippii HHaappiisshhaanneessii'nde kal›-
yor. Ve flimdi Ümit ‹lter hakk›nda
lleennff ttüübbeerrkküülloozzuu vveeyyaa kkaannsseerr flüp-
hesi var. 

‹lter’in ttedavisi
engellenerek kkatledilmek
isteniyor

Ümit ‹lter, 22000088 KKaass››mm aayy››nnddaann
bbuu yyaannaa defalarca hastane hastane
dolaflt›r›lm›fl, fakat muayene dahi
yap›lmadan, hatta kimi zaman ring
arac›ndan indirilmeden tekrar ha-
pishaneye götürülerek tedavisi en-
gellenmifltir. 

Bafllang›çta hafif olan rahats›zl›k-
lar› gittikçe artm›flt›r. fiu anda akci-
¤erlerinde yo¤un a¤r›lar hissetmekte
ve solunum güçlü¤ü yaflamaktad›r.
Ayr›ca bu süre içinde bbooyyuunn bbööllggee--
ssiinnddee bbaazz›› sseerrttlliikklleerr oolluuflflmmuuflfl vvee bbee--
zzeelleerr ortaya ç›km›flt›r. 

Ankara Numune Hastanesi, aakk--
ccii¤¤eerrlleerrddee nnooddüülllleerriinn oolluuflflttuu¤¤uu vvee
ddaammaarr››nnddaa kkaall››nnllaaflflmmaann››nn oolldduu--
¤¤uunnuu, ancak kesin tan› için ileri tet-
kiklerinin yap›lmas› gerekti¤ini tes-
pit etmifl ve ‹lter’i Atatürk Gö¤üs
Hastal›klar› Hastanesi'ne sevket-
mifltir. 

1111 OOccaakk 22001100’’ddaa götürüldü¤ü
Ankara gö¤üs hastal›klar› sanator-
yumunda ““ttoommooggrraaffii CCDD''ssiinniinn
aaçç››llaammaadd››¤¤››”” gerekçesi ile ring ara-
c›ndan indirilmeden Bolu F Tipi
Hapishanesi’ne geri götürüldü.

1166 fifiuubbaatt 22001100’’ddaa tteekkrraarr Anka-
ra Atatürk Gö¤üs Hastal›klar› ve
Gö¤üs Cerrahisi E¤itim Araflt›rma
Hastanesi'ne götürülen Ümit ‹lter,
ringten  indirilmiyor. Doktor, ‹l-

ter’in durumunu
“askerle görüflme-
yi” yeterli buluyor.
Buna itiraz eden
‹lter tart›flma sonu-
cunda doktorla gö-
rüflmüfl. Ancak
““ttüübbeerrkküülloozz hhaass--
ttaass›› oollmmaadd››¤¤››”” ge-
rekçesiyle mmuuaayyeennee eeddiillmmeeddeenn ge-
ri hapishaneye götürülmüfltür.

‹lter daha sonra yine Bolu ‹zzet
Baysal Hastanesi’ne götürüldü. Or-
da daha önce kendisi ile ilgilenen
doktor, “sen hala tetkiklerini yapt›r-
mad›n m›” diyerek ‹stanbul Yediku-
le Hastanesi’ne sevk etti. Fakat bu-
rada da Adalet Bakanl›¤›’n›n onay›
gerekti¤i için tedavisi yap›lmamak-
tad›r. 

Güler Zere’ye “tedavi” sürecin-
de yaflat›lanlar›n ayn›s› flimdi Ümit
‹lter’e yap›lmaktad›r. ‹lter'in tteeddaa--
vviissii keyfi olarak eennggeelllleennmmeekktteeddiirr.. 

Halk›n Hukuk Bürosu bu konuda
1155 MMaarrtt 22001100 PPaazzaarrtteessii günü ‹stan-
bul Barosu Orhan Adli Apayd›n sa-
lonunda bir bas›n toplant›s› yapt›. 

Bas›n toplant›s›na Tecrite Karfl›
Sanatç›lar'dan Bilgesu Erenus, Ru-
han Mavruk, Mehmet Esato¤lu, ‹dil
Kültür Merkezi, TAYAD'l› Aileler,
Av. Behiç Aflç›, ÇHD, TH‹V ad›na
Hürriyet fiener ve ‹stanbul Tabib
Odas› Sekreteri Hüseyin Demirdi-
zen kat›ld›.

Bas›n toplant›s›nda Halk›n Hu-
kuk Bürosu avukatlar›ndan Ebru
Timtik, Ümit ‹lter’in sa¤l›k durumu
hakk›nda bilgi verirken, fiair Ruhan
Mavruk, Güler Zere mücadelesinde
oldu¤u gibi, ““ÜÜmmiitt ‹‹lltteerr iiççiinn ddee eellee--
llee vveerrmmeemmiizz ggeerreekkiiyyoorr.. "" dedi.

Tiyatro yönetmeni ve oyuncusu
Mehmet Esato¤lu ise; ‹lter'in Yaban

Eskimiflsin hücrem 

bbuu ddüüzzeenn ggiibbii

Ümit ‹lter’in 
tedavisi 
engelleniyor

Hapishanelerde Sessiz imha sürüyür!..
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O¤lak Mist›r Co'ya karfl› kitab›n›
oyunlaflt›rd›klar›ndan ve o oyunun
tüm Anadolu'yu gezdi¤inden bah-
setti. Esato¤lu, ""OOnnllaarr››nn yyookk eettttii¤¤ii
iinnssaannllaarr ggüüzzeell TTüürrkkiiyyee''yyii yyaarraattaa--
ccaakk iinnssaannllaarr"" dedi ve ''aacciill'' sözcü-

¤ünü Ümit ‹lter kelimesinin yan›na

koyulmas› gerekti¤ini belirtti.

‹TO sekreteri Hüseyin Demirdi-

zen; ““TTuuttuukklluu vvee hhüükküümmllüülleerr,, hhaass--

ttaallaanndd››¤¤››nnddaa ddee¤¤iill iiddaarree iisstteeddii¤¤iinn--

ddee ddookkttoorruu ggöörrüüyyoorr,, iihhttiiyyaacc›› oolldduu--

¤¤uunnddaa ddee¤¤iill ppeerrssoonneell hhaazz››rr oolldduu¤¤uu

zzaammaann hhaassttaanneeyyee ggiiddeebbiilliiyyoorr”” di-

yerek tutsaklar›n tedavilerini nas›l

engellendi¤ini anlatt›.

TTiiyyaattrroo yyaazzaarr›› BBiillggeessuu EErree--
nnuuss’’uunn bbaass››nn ttooppllaanntt››ss››nnddaa ssuunndduu--
¤¤uu mmeettnnii kk››ssaallttaarraakk yyaayy››nnll››yyoorruuzz..

(...)

Tarihimizde hiçbir dönem, ken-
dini bu kadar meydanda gizleyerek
ben burday›m diye ba¤›rmad›. ‹kti-
dar›n h›rs›na ve acemicili¤ine bu
nedenle çok fley borçluyuz. As›l aç›-
l›mlar› kendilerini tan›t›fl biçimleri-
dir; yetmifllerden bu yana sola nefes
ald›rmayan “derin devletin” yeni
yüzünü kendi yüzlerinde aç›¤a ç›-
kart›yorlar. fiimdi bütün mesele
saklambaç oyununu tersine çeviren,
gizlenerek burday›m diyen ebeyi,
kafa kar›fl›kl›¤›ndan derhal kurtula-
rak sobeleyebilmekte…

Anamalc› düzenin sobelemece
oyunudur oynanan.

Duyabilene; bbuurraaddaayy››mm vvee hheellee
bbiirr ggöörrüünn,, yyaakkaarr››mm diyor sakland›-
¤› yerden.

HHaallkk mmaahhkkeemmeelleerrii kkaavvrraamm››--
nn››nn ddaayyaatt››llmmaass››nnaa bbuu yyüüzzddeenn iihhttii--
yyaacc››mm››zz vvaarr.. ((......))

Hapishanelerde kim kimi neden
tutuyor, kitlelerce de görülmüfltür
art›k. Bu türden davalar› ancak halk
mahkemeleri karara ba¤layabilir. O

halde, hasta ya da
de¤il; bütün siyasi
mahkumlar d›flar›da
olmal›… Davalar›-
n›n d›flar›da yeni-
den görülmesinde
sonsuz toplumsal
yarar var… 

HHaassttaa yyaa ddaa ddee¤¤iill,, bütün siyasi
mahkumlar, halklar›n sorunlar›n›
halklarla birlikte halk mahkemele-
rinde tart›flmak üzere toplum için-
deki özlenen yerlerini almal›lar. 

(...) HHaassttaa yyaa ddaa ddee¤¤iill;; umut
ya¤murlar›n›n ya¤d›r›c›s› ozan
Ümit ‹lter de derhal sal›verilmelidir.
‹ktidar›n olmayabilir ama bizlerin
onun hapishanelerde üretti¤i dizele-
rine ihtiyac›m›z sürüyor.

Umut ya¤murlar›n›n ya¤d›r›c›s›
Ümit ‹lter; "Ey güzel Anadolum
as›rlar var ki / Sana deli gömle¤i
giydirir gibi / Amerikan bezinden,
Avrupa basmas›ndan / Muas›r me-
deniyet denilen kefeni biçiyorlar."
diyor.

Onun dizelerinin toplumu flafl-
k›nl›ktan kurtaran iyilefltirici nitele-
¤i göz ard› edilemez.

"Çocuklar›n üflümesine, / Ço-
cuklar›n açl›¤›na / Çocuklar›n mut-
suzlu¤una / Çocuklar›n ölümüne /
Çocuklar›n bilgisizli¤ine izin veren-
ler / ‹nsan de¤il, bireydirler / Halk
de¤il, bireydirler / Adam de¤il, bi-
reydirler / Bitmeyen bir düflme ha-
lindeler / Ki dipsizlik daimi düflkün-
lüktür / Ve yüzlerinde muhteris bir
ihanetle / El pençe divand›rlar hü-

kümranlar›n ete¤inde..." diyor.

(...) Bu kadar a¤›r tahrike daya-
nan bir toprak, duymad›m hiç! Ne
güzel insan›m›z var. Sakarya Dire-
nifl Alan›'ndaki Ad›yaman çad›r›na,
davam›z›, Kürdün inad›, Türkün
sabr›, Laz›n çoflkusu ile kazanaca-
¤›z yazm›fllard›; bu yaz›y› seslendi-
rifl biçimleri ise flöyleydi: Aç›l›m
burada iktidar nerde?

Dün görmüflsünüzdür, Tekel ‹fl-
çileri, Samsun'da, bir bakan rahatça
kurdele kessin diye "ifl ekmek yok-
sa bar›fl da yok!" savsözleriyle bir-
likte alandan polisçe itelendiler. Ne
güzel bir toprakm›fl bu, ne güzel in-
sanlar›m›z var. Ne güzel söylüyor-
lar. O halde, 

HHaassttaa yyaa ddaa ddee¤¤iill,, hapishane-
lerdeki siyasi tutsaklarla d›flar›da
buluflup ülkeye ve insan›na lay›k ol-
du¤u yaflam biçimine kavuflturma
zaman›.

HHaassttaa yyaa ddaa ddee¤¤iill,, politik dava-
lar›n tüm tutsaklar›n›n özgürlü¤üne
ülkeye rahat bir nefes ald›rmak için
de ihtiyac›m›z var.

Ümit ‹lter'in bir dizesinde vurgu-
lad›¤› gibi, ""DDoollaarr››nn AAddaalleettii"" bizi
ülkece düze ç›karamaz. Bizim yol
haritam›z iktidar›nkinden farkl›,
Ümit ‹lter; ""hhaayyaatt››nn aarraass››"" olma-
d›¤›n› biliyor, çi¤nenen ya da çi¤ne-
yen olmamak için önerisi flu;

E¤er yeryüzünde anlaml› ve gü-
zel bir fley aranacaksa, iflte en an-
laml›s›, ‹‹ssyyaann!!

E¤er yeryüzünde u¤runa her fe-
dakarl›¤›n yap›laca¤› bir ideal ara-
n›yorsa, iflte en sade olan›: EEmmppeerr--
yyaalliizzmmiinn,, bbaasskk››nn››nn,, ssöömmüürrüünnüünn
oollmmaadd››¤¤›› bbiirr ddüünnyyaa!!

Kendi ad›ma söyleyeceklerimdi.
Sanat›n ad›na da söyledim. Özetle
bu kadar!

BBiillggeessuu EERREENNUUSS

BBiillggeessuu EErreennuuss:: ““uummuutt yyaa¤¤mmuurrllaarr››nn››nn
yyaa¤¤dd››rr››cc››ss›› oozzaann ÜÜmmiitt ‹‹lltteerr ddee ddeerrhhaall

ssaall››vveerriillmmeelliiddiirr.. ””
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Maltepe Çocuk Hapishanesi’nde
tutuklu olan Abdullah Akçay 17 ya-
fl›nda. 14 yafl›nda hapishaneye girdi.
Hapishaneye girmeden önce sa¤-
lamd›. Hapishane koflullar›nda kan-
ser oldu. 7 ayd›r Okmeydan› E¤itim
ve Araflt›rma Hastanesi tutuklu hüc-
resinde tutuluyor.

Güler Zere’nin durumunu hat›r-
lars›n›z. Hastal›¤›n›n teflhisi konul-
duktan sonra da uzunca bir süre
hastaneye götürülmeyerek tedavisi
bile bafllat›lmam›flt›. 

Akçay’›n babas›n›n anlatt›klar›
hasta olan tüm tutsaklar›n yaflad›¤›
gerçektir. Akçay’›n babas› o¤lunun
durumunu flöyle anlat›yor: “... kköö--
ttüülleeflfliinnccee ddeeffaallaarrccaa hhaappiisshhaannee rreevvii--
rriinnee ggiittmmee ttaalleebbiinnddee bbuulluunndduuyyssaa
ddaa cceevvaapp aallaammaamm››flfl.. BBiirr ggüünn bbaakk--
mm››flflllaarr kkii,, aarrtt››kk aa¤¤rr››ddaann yyaattaakkttaann
kkaallkkaammaazz hhaallee ggeellmmiiflfl,, aannccaakk oo zzaa--
mmaann ttaaflfl››yyaarraakk rreevviirree ggööttüürrmmüüflfllleerr
vvee oorraaddaann ddaa KKaarrttaall DDeevvlleett HHaassttaa--
nneessii’’nnee sseevvkk eeddiillmmiiflfl””

Hastaneye sevk edildikten sonra
da Güler’in yaflad›klar›ndan çok
farkl› fleyler yaflam›yor Akçay.

Kartal Devlet Hastanesi’nde mu-

ayene yapan doktor
Akçay’›n durumunun
a¤›r oldu¤unu, tedavi

yap›lmas› ve hastanede kalmas› ge-
rekti¤ini söylüyor. Ancak askerler
hastanede kalmas›na izin vermiyor
ve Akçay’› tedavisi yap›lmadan tek-
rar hapishaneye götürüyor. 

A¤›r hasta olmas›na ra¤men ha-
pesshane idaresi ancak 1100 ggüünn ssoonn--
rr aa tekrar hastaneye sevkini yap›yor.
Akçay, Haseki Hastanesi’ne götürü-
lüyor fakat ““yyaatt››rr››llaaccaakk yyeerr oollmmaa--
dd››¤¤››”” gerekçesiyle tekrar hapisha-
neye gönderiliyor. Hastane, hapis-
hane aras›nda 22 aayy geçiyor. Bu iki
ayl›k süreçte Akçay’›n hastal›¤› da-
ha da ilerliyor. ‹‹kkii aayy ssoonnrraa Ok-
meydan› E¤itim ve Araflt›rma Has-
tanesi’ne yat›r›l›yor.

Hastahanede tedavisinin yap›ld›-
¤› söylenemez. Ki, doktorlar ““ttuutt--
ssaakkll››kk kkooflfluullllaarr››nnddaa”” kanser teda-
visinin mümkün olmad›¤›n› söylü-
yor. Güler Zere’nin yine hastanede
yaflad›klar örnektir. Zere, adeta ölü-
mün k›y›s›na getirildi. Akçay’a ya-
p›lan da ayn›s›. Akçay’›n babas› o¤-
lunun kald›¤› hücreyi anlat›yor:
““OO¤¤lluumm aasskkeerr ggöözzeettiimmii aalltt››nnddaa,,
bbooddrruumm kkaatt››nnddaa,, ››flfl››kk ggöörrmmeeyyeenn bbiirr
ooddaaddaa ‘‘tteeddaavvii’’ ggöörrüüyyoorr””......

Esas›nda Akçay’›n gördü¤ü bir
tedavi yok. Adr›m ad›m Akçay AKP
iktidar› taraf›ndan ölüme gönderili-
yor. 

Kuflkusuz, Akçay’›n yaflad›klar›
tüm hasta tutsaklar için geçerlidir.
Hapishanelerde ayn› durumda olan
41 hasta tutsak daha var. 

Kan kanseri Abdülsamet Çe-
lik’in durumu ise tutsakl›k koflulla-
r›nda tedavinin mümkün olmad›¤›-
n›n baflka bir kan›t›d›r. Tedavi için
her hastahaneye götürülüflünde 8
saat ring arac›nda kapal› tutularak
““tteeddaavvii”” iiflflkkeenncceeyyee dönüfltürül-
mektedir. 

Bunlar tekil olaylar de¤il. Tüm
hasta tutsaklar için kullan›lan sis-
temli bir politikad›r. Sorunun tek bir
çözümü vard›r. O da mücadele.
Hasta tutsaklar için özgürlük mü-
cadelesini büyütelim.

AKP, Abdulah Akçay’› katlediyor

Sessiz imha sürüyor

"... de¤iflen bir fley olmad›. Bir süre sonra yeniden
Bak›rköy'e, Gebze'ye Uflak'a ve Ankara'ya sevk is-
teriz ama ç›kaca¤›n› sanmam. (...)
Daha önce sana ddiiflfllleerriimmiinn tteeddaavviissiiyyllee ilgili yaflad›-
¤›m sorunlar› yazm›flt›m. Asl›na bakarsan tedavi
aflamas›na geçemiyoruz. KKeelleeppççeellii mmuuaayyeennee ddaayyaa--
tt››ll››yyoorr.. Doktorun hhaakkaarreettlleerrii ayr› konu. Bunun için
suç duyurusu yapm›flt›m. Bugün yan›t geldi ve pek
flafl›rt›c› de¤il. Tam da "doktorun" (!) dedi¤i gibi ol-
du. ""NNeerrddeenn flflaahhiitt bbuullaaccaakkss››nn"" demiflti. Kararda
aynen flöyle deniliyor: "... tan›k, beyan› da dikkate
al›nd›¤›nda suçlaman›n soyut ve mesnetsiz oldu¤u,
iddianame düzenlemeye yeterli nitelikte kan›t bulu-
namad›¤› anlafl›lmakla; flüpheli hakk›nda müsnet
suçtan dolay› kovuflturmaya yer olmad›¤›na..." de-
niliyor. Otomati¤e ba¤lanm›fl gibi bütün kararlar
ayn›." (4 Mart 2010)

EEllbbiissttaann HHaappiisshhaanneessii
GGüüllaayy EEffeennddiioo¤¤lluu

HHaappiisshhaanneelleerrddee oottoommaattii¤¤ee bbaa¤¤llaannmm››flfl kkaarraarrllaarr::

“... kovuflturmaya yer olmad›¤›na..."
Adalet Yerini Bulana Kadar,
‹smail’in Sesini Duymaya Devam
Edeceksiniz… 
‹stanbul'da 12 Mart günü Bak›rköy Adliyesi'nde ‹smail
Karaman'›n katledilmesi davas› görüldü. Duruflma 4 Hazi-
ran'a ertelenirken Halk Cepheliler katillerin cezaland›r›l-
mas› için adliye önünde eylem yapt›lar.  “‹smail Kara-
man’›n Katilleri Cezaland›r›ls›n” yaz›l› pankart ve “Adalet
‹stiyoruz” dövizleri tafl›nan eylemde;  “‹smail Karaman’›n
Katilleri Cezaland›r›ls›n!”, “Adalet ‹stiyoruz!”, “Kahrol-
sun Faflizm Yaflas›n
Mücadelemiz!”, “Hal-
k›z Hakl›y›z Kazana-
ca¤›z!” sloganlar›yla
adalet istendi.  Eylem-
de yap›lan aç›klamada
adalet yerini bulana
kadar mücadelenin de-
vam edece¤i vurgulan-
d›.
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Kopenhag "Adalet"i
Örne¤i!

Danimarka'da 15 Mart tarihinde Opror

sözcüsü Patrick MacManus’ hakk›nda

“FARC ve FHKC’ye yard›m toplama” iddi-

as›yla aç›lan davadan ceza verildi. MacMa-

nus’a 6 ay hapis cezas›n›n yan›s›ra 110000

Danimarka Kronu para cezas› verildi.

700 üyesi olan Opror grubunun birçok

sözcüsü olmas›na ra¤men, polis sadece 65

yafl›ndaki ‹rlanda kökenli MacManus'u yar-

g›lad›. Mahkeme, kendisini kilit isim ola-

rak de¤erlendirdi ama bunun yan›nda sav-

c›l›¤›n "terörist örgütlere" herhangi bir ba-

¤›fl sevki yap›ld›¤›na dair bir kan›t sunma-

d›¤›n› da kabul etti.

Savc› Jakob Buch-Jepsen, polisin elinde

delillerin olmad›¤›n›, ancak yarg›, karar›n›

MacManus'un A¤ustos 2004'te yap›lan bir

Opror etkinli¤inde 4$ ba¤›fl (20 kron) ver-

di¤ine dair yapt›¤› kendi itiraflar›na dayan-

d›rd›¤›n› ifade etti. 

Karar›n ard›ndan Macmanus; "Bu, ne

beni ne de bizi engellemeyecek. Bizler, bu

terör yasalar›na ve onlar›n terör savafllar›na

son verme çabalar›m›z› sürdürece¤iz. Mah-

keme kararlar› durduramaz” dedi. 

Hasta tutsaklara özgürlük için
yap›lan eylemler devam ediyor.

‹stanbul’da 19 Mart günü her
hafta  Taksim Tramvay Dura¤›’ndan
Galatasaray Lisesi önüne kadar ya-
p›lan yürüyüfle devam edildi. Türk-
çe ve ‹ngilizce “Hasta Tutsaklar

Serbest B›rak›l-
s›n” pankartlar›n
aç›ld›¤› eylemde;
“Hasta Tutsaklar
Serbest B›rak›l-
s›n, Katil Devlet
Hesap Verecek,
Abdullah Akçay
Serbest B›rak›l-
s›n, Yaflas›n Dev-
rimci Dayan›fl-
ma” sloganlar›
at›ld›.

E y l e m d e
D‹SK Genel-ifl 2
Nolu fiube baflkan›
Hasan Gülüm bir

aç›klama yaparak, tutsaklar›n AKP
iktidar› döneminde a¤›r hastal›klar
yaflad›¤›n› ve tedavileri yap›lmad›¤›
için ölmeye devam ettiklerini belirt-
ti. Gülüm; Hasta tutsaklardan Ümit
‹lter’in de sa¤l›k sorunlar› yaflad›¤›-
n› söyleyerek “bir buçuk y›ld›r tek

bir ad›m at›lmam›fl ve hastaneye
sevki s›ras›nda dahi sevk arac›ndan
indirilmeden geri getirilerek tedavi-
si yap›lmam›flt›r” dedi.

Ankara'da 12 Mart günü hasta
tutsaklar için Yüksel Caddesinde bir
araya gelindi. “Tecrite Son, Tedavi
Hakk› Engellenemez, Adalet ‹stiyo-
ruz” sloganlar›n›n at›ld›¤› eylemde
aç›klamay› Halk Cephesi'nden Se-
miha Eyilik okudu. Yaflam hakk›n›n
her alanda gaspedildi¤ini söyleyen
Eyilik; "Hapishanelerde tutsaklar,
maden ocaklar›nda iflçiler, deprem-
lerde yoksul halk›m›z katlediliyor"
dedi.

AKP ‹ktidar› Tecrit Politikas›n›
Sürdürüyor

Yunan parlamentosunda, Pasok Hüküme--
ti'nin yaklafl›k 300 milyar Euro’’yu bulan borcu
ödemek için "yeni önlemler paketi" ad› alt›nda
oylamaya sundu¤u 4.8 milyar euroluk kemer
s›kma paketi kabul edildi. Bu pakette, kamu ça--
l›flanlar›n›n maafllar›nn›n indirilmesi, vergilerin
yükseltilmesi, kamu harcamalar›n›n k›s›tlanma--
s› gibi emekçiler aleyhine a¤›r yapt›r›mlar var.

Baflta baflkent Atina ve ikinci büyük flehir Se--
lanik olmak üzere bütün Yunanistan genelinde
11 Mart günü GSEE – ADEDY ve PAME gibi

sendika konfederasyonlar›n›n ald›¤› kararla 50 bin emekçi genel grev
yaparak krizin faturas›n› ödemeyeceklerini hayk›rd›lar.

4 Mart'tan sonra ikinci uyar› genel grevi olan bu grevde; ulafl›m
hizmetleri durduruldu, otobüs ve tramvaylar çal›flmad›. Okullarda
ders yap›lmad›, acil durumlar d›fl›nda hastanelerde hizmet verilmedi,
devlet dairelerinde resmi ifller yap›lmad›. 12 Mart günü Yunanis--
tan'daki ulusal gazeteler ç›kmad›. Sendikac›lar taraf›ndan kat›l›m›n
%90'a yak›n oldu¤u ifade edildi. Gösteriler s›ras›nda ç›kan çat›flma--
larda göstericilerden ve polisten çok say›da yaralanma olurken 12 ki--
fli de gözalt›na al›nd›.

Yunanistan Polis, ‹tfai--
ye ve Limanc›lar Sendika--
lar› Federasyon'u, hüküme--
tin uygulanamaz sert ve
haks›z önlemlerine karfl›
mücadelede iflçilerin ya--
n›nda yer alacaklar›n› aç›k--
lad›. 

Yunanistan’da Genel Grev 

‹talya’da Eylem 
‹talya’da giderek artan iflsizlik ve

göçmen sorunlar› üzerine bir günlük
grev yap›ld›. Grev sonucunda baflta
Roma olmak üzere pek çok bölgede
ulafl›m hizmetlerinin durdu.  
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Genel olarak bilmediklerini ka-
bul etmezler. 

Hatta çok bilirler. 
fiunu ö¤reterek bafllamal›y›z;

biz kendisinin bir ifli, yöneticili¤i,
savaflç›l›¤›, herhangi küçük bir ifli
yapabilece¤inden emin olmazsak;
onun yeteneklerinden, ahlak›ndan,
adaletinden, bilgisinden, mütevaz›-
l›¤›ndan emin olmazsak; onun
"ben yapar›m, ben bilirim" deyifli-
nin hiçbir hikmeti yoktur. 

Örne¤in, kendisinin tek prati¤i
bir pankart asmakt›r diyelim. Buna
ra¤men nas›l mütevaz› olmaz? Ol-
muyor iflte, mütevaz› olsa
sorun çok azal›r zaten.
Ama olmuyorsa ne yapa-
ca¤›z? Bazen bunlar› çok
aç›k anlat›r›z, "ama ben iyi
savaflç› olurum" sözleri
hiçbir fley ifade etmez. De-
¤iflmezse, ö¤renmezse sa-
vaflç›l›ktan da üç-befl gün
içinde "ben böyle bilmiyor-
dum" diyerek kaçar. Ve hainleflir. 

Bunun için ya ö¤renip güven
verecek veya görev almayacak. 

Ayr›nt›larla, sab›rla, sakin bir
flekilde u¤raflaca¤›z. 

"De¤iflebilir" diye bakaca¤›z el-
bette. Emek vermeyi, yo¤unlafl-
may›, düflünmeyi, mütevaz›l›¤›, so-
nuç almay› ö¤retece¤iz.

Daha e¤itimdeyken, gurur so-
runu yaparsa, yar›n pratikte hiçbir
söz dinlemez. 

Bildi¤ini yapar ve üç gün içinde
tutsak düfler. 

Çok s›k karfl›m›za ç›kar, "Kendi-
mi baflka bir alana haz›rlad›m" ve-
ya "baflka taleplerim var ondan
böyle oluyor"... sözü bofl bir sözdür.
E¤itti¤imiz veya elefltirdi¤imiz kifli,
böyle söyleyerek; bir yandan kendi
gururunu okfluyor, bir yandan da
sanki baflka alanlar çok kolay, her
türlü disiplinsizli¤in oldu¤u bir alan-
m›fl gibi ele al›yor. Böyle de¤il, böy-
le olmad›¤›n› anlataca¤›z. 

Kald› ki gerek da¤da,
gerek flehirde her savaflç›
ayn› zamanda kitle çal›fl-
mas› da yapar. ‹nsan e¤itir,
yönetir, propaganda yapar,
siyasi faaliyet yapar. Ama

bu tür kifliler, savaflç› deyince; si-
lah elde, her gün kurflun s›kmay›
anl›yorsa yan›l›yor ve o konuda
hiçbir fley bilmiyorlar demektir. Ör-
ne¤in köylüleri e¤itemeyen bir k›r
gerillas› olamaz. 

Belirgin hava atmay› içeren,
kendini be¤endiren, laf dinleme-
yenler , hata yaparlar. Örne¤in bu
türlere “tan›d›klar›na gitmeyecek-
sin” deriz giderler. Kendileri ile hiç
ilgisi olmad›¤› halde, "iflte falanca
ifli biz yapt›k" diyerek resmen ya-
lan söylerler. Herhangi bir tart›fl-
mada, sadece farkl› görünmek
için, bilgisizce karfl› ç›k›fllar yapar-

lar. Bütün bunlar, görünen durum
nedir; en s›radan hali ile popülist,
kariyerist, hava atmay› seven özel-
likleri tafl›d›klar›n› anlar›z. Bu du-
rumda da "Sen kariyeristsin" de-
memeliyiz. Ama bilmeden, biliyor
görünmenin, ö¤renmemenin, söz
dinlememenin, farkl› görünmek
için karfl› ç›kman›n, ne anlama gel-
di¤ini; farkl› biçimlerde, gerekirse
baflka örnekler nezdinde ö¤retebil-
meliyiz. 

Bütün bunlar› yaparken; onun
beyniyle, düflünceleriyle bir ba¤
kurabilmeliyiz. 

‹tiraz edebilece¤i, kaçabilece¤i
hiçbir nokta kalmamal› ve bir nok-
tada kendisi özelefltirel bir duruma
gelmeli. Mutlaka bir diyalog kur-
mal›y›z. Bir dostluk, sevgi ba¤› ku-
rabilmeliyiz. Onu anlayabildi¤imizi
görmesi gerekir. Bunu yapabilirsek
bir yerde aç›labilir. Ve o noktada
onu güçlendirmek istedi¤imizi, ha-
ta yapmas›n›n önüne geçmek iste-
di¤imizi, gurur, farkl› görünme gibi
fleylerin çok basit fleyler oldu¤unu,
kendisinin isterse ciddi, güvenilir,

baflar›l› bir kadro olabilece¤ini, ze-
kâs›n›n, prati¤inin bunlar› yapmas›
için elveriflli oldu¤unu anlatabilme-
liyiz. 

Her yönetici, her kadro, her mi-
litan her zaman, her an iyi bir e¤i-
tici, propagandac› ve savaflç›d›r.
Savaflç› ve kitle çal›flmas› yapan
diye bir ay›r›m yoktur. Bir insan her
koflulda mücadeleye haz›r ve dü-
zenden kopmuflsa -özel olarak fizi-
ki bir eksi¤i yoksa- o, o an hangi
ifli yaparsa yaps›n bir savaflç›d›r.
Bu konuda savaflç›l›k nedir, bunla-
r› da kavratmal›y›z. Birçok insan
savaflç›l›¤›, silah elde, gezip hava
atmak olarak anl›yor. Disipline gel-
memifl, zorluk görmemifl, kitleleri
beyninde yaflam›yorsa, do¤al ki
böyle bir insan, iki gün içinde, mü-
cadelenin zorluklar› karfl›s›nda mo-
ralsizleflir. Ne yapaca¤›z? 

Elefltirirken, ö¤-
retirken, bir heyecan
yaratarak, her iflin
yap›labilirli¤ini gös-
tererek; ama muhte-
mel eksikliklerin, za-
aflar›n, hatalar›n
hangi koflulda neye
yol açaca¤›n› göste-
rerek; nas›l afl›laca-

¤›n› da çok iyi bir flekilde anlata-
rak, kendisine olan güveni ve de
e¤itimin önemini anlatabiliriz. 

"Çokbilmifl" diyerek insanlar›
suçlamak basit oland›r. Sab›r ve
özen buralarda bir kat daha fazla
gereklidir. Nihayet karfl›m›zdaki
bilmeyen ama hasbelkader bir kaç
kifliyi yönetmifl, belli bir dönemde,
özgün koflullarda, sorumluluk yap-
m›fl veya öne ç›km›fl birisidir. Bu
tür insanlar çoktur. Bu yan›yla ha-
reketi, mücadeleyi, yap›lmas› ge-
rekenleri kavratabildi¤imiz oranda
onun beynini büyütebilir, inanc›n›
yükseltebiliriz. Aksi halde, onlar
beyinlerini popülizm, kariyerizm
sorunlar›yla meflgul ederler. Bunla-
r› da anlatmal›y›z.

Biz de konum- kariyer hiç
önemli de¤ildir. Bir insan, çok ileri
bir yönetici bile olabilir. ‹htiyaç ol-
mufltur bir bölgede, bir birimde hiç
kimse kalmam›flt›r, o insan kurye-
lik yapar... Üç tane insan›n e¤itimi-
ni de üstlenir. S›f›rdan örgütlenme
bafllat›r. Ve öyle koflullar oluflur ki,
o alanda operasyon olur, hareket

ELEfiT‹RMEK, E⁄‹TMEKT‹R
E⁄‹TMEK, ‹KNA ETMEKT‹R 

E⁄‹TMEK, DÖNÜfiTÜRMEKT‹R 

ÖğretmenimizÖğretmenimizÖğretmenimi
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k›sa sürede müdahale edemez.
Oradaki bir sempatizan›m›z, ge-
rekti¤inde fiilen o birimin- alan›n
yöneticili¤ini üstlenir. Sonra koflul-
lar oluflur. Hareket yeni bir insan
atar. Di¤er insan ise kendi konu-
muna ya geri döner, ya da farkl› bir
ifl yapar. Bizim iliflkilerimizin ko-
num- yetki iliflkilerine dayanmad›-
¤›n› çok iyi anlamal›d›r. Bugün çok
s›radan olan bir insan, yar›n pratik
içinde iyi bir örgütleyici, iyi bir sa-
vaflç› oldu¤unu gösterebilir. Sorun
hareketin ihtiyaçlar›d›r. O insan
hareketin ihtiyaçlar›na cevap veri-
yorsa, yönetici odur. Hak- hukuk-
adalet ondad›r. Hareket oradad›r.
Ama vermiyorsa; kendine dönük-
se, sürekli gerekçeler üretiyorsa
konumu ve yetkisi ne olursa olsun
o kifli orada bir hiçtir, orada hare-
ket yoktur. 

E¤itimsiz insanlar›n kafas›, me-
kanik ve flematiktir. "fiu iflin so-
rumlusu olursam, hep benim dedi-
¤im olur" diye düflünür; emirler,
yetkiler, cezalar, adaletsizlikler ka-
ç›n›lmaz olarak bu anlay›flta boy
verir. Elbette ki, bu tür bir anlay›fl
kapitalizmin karikatüründen al›n-
m›flt›r. Ama kapitalizmin de asl›nda
öyle olmad›¤›n› bilmez. Öyle oldu-
¤unu san›r, kapitalizmin de kendi-
ne özgü yüzy›llar›n deneyimine da-
yal› kar ve verim esas›na göre ça-
l›flan hiyerarflisi terfileri, denetim-
leri fleklinde iliflkileri vard›r. 

Bu yanlar›yla e¤itim çok boyut-
ludur. ‹nsan›n beynindeki eksik
olan fleyi, yanl›fl düflündüren, eksik
b›rakt›ran boflluklar› bulup oralar›
nas›l dolduraca¤›m›z› e¤itimle ver-
meliyiz. Küçük burjuva gururu, po-
pülizm bunlar en yayg›n olanlar›d›r.
Bunlar› "sen böylesin" diyerek dü-
zeltemeyiz. Asl›nda kapitalizm ve
devrimcili¤i ö¤retmek; devrimcili-
¤in, sosyalizmin, kapitalizmin al-
ternatifi oldu¤unu bütün yönleriyle
gösterebilmek ve kavratmak, e¤iti-
min esas›d›r. Bizim sorunumuz, ne
kapitalizmi ne de sosyalizmi ger-
çek anlamda kavramam›fl, kültürel
anlamda e¤itimsiz insan tipleriyle
u¤raflmam›zd›r. 

Onlar›n bilmediklerini, deneyle-
rinin olmad›¤›n›, uygun bir flekilde
anlatabilmeliyiz. 

Hissettirebilmeliyiz. 
Nitelikleri bu oldu¤u halde, çar-

p›k geliflme seyri yaflam›fllard›r.
Yani bazen, hiçbir pratik yaflama-
dan, ufak bir eylemden; bir pan-
karttan vs. hapishaneye girmifl,
y›llarca yatm›flt›r.

Hasbelkader sorumluluklar al-
m›flsa, sa¤dan, soldan duydukla-
r›yla da bir fleyler ö¤renmiflse, ço-
¤unlukla kendilerini oldu¤undan
daha farkl› gösterirler. 

Burada, biz bu insanlar› tan›d›-
¤›m›zdan; anlat›mlar›m›zla, tav›rla-
r›m›zla, bilgimizle, onlar› dolayl›
veya dolays›z s›nava çekme yön-
temlerimizle, hatta pratikli¤i, ka-
rarl›l›¤› gibi birçok konuda, s›nava
çekerek gerçek durumlar›n›, onla-
ra gösterebilmeliyiz.

Ama bu gururlar›n› k›rarak,
kendilerine güvensizlefltirerek veya
korkutarak de¤il, tam tersine ya-
p›lmas› gerekenlerin, herkesin ya-
pabilece¤i iflleri oldu¤unu, önemli
olan noktalar›n; 

sürekli kafa yormak, 
disiplinli olmak, 
mant›kl› olmak, 
yarat›c› olmak, 
düflman› tan›mak, 
kendimizi tan›mak, 
Eksik yanlar›m›z varsa, süratle

gidermek, ö¤renmek… gibi birçok
noktay› sab›rla ve ›srarla anlatabil-
meliyiz. Onlar, bizim yöneticimizin
gözlerinin önünde her saat büyü-
yebilmeliler. 

Heyecanlanabilmeliler. 
Ukalal›k yapan de¤il, ö¤renmek

için, onlarca soru soran konumda
olmal›lar. Birisi “ben biliyorum” di-
yorsa, onun bilmedi¤ini uygun
yöntemlerle aç›¤a ç›kartabiliriz. 

Bu insanlar, elimizdeki malze-
medir. Tercih yapt›klar›n› söyle-
mifllerdir. 

Çok özel bir olumsuzluklar›
yoktur. Ama elbette dönem dönem
yeniden hesaplaflmalar yaflayabi-
lirler. Süreç de¤iflir, insanlar de¤i-
flebilir. Fakat bizim bugün bu in-
sanlarda yakalamam›z gereken te-
mel halka, bu insanlar›n tercih
yapmas› ve az çok bir fleyler bil-
meleridir...

ÖÖ⁄RENEB‹L‹RLER.
‹flte bu noktay› temel al›p onla-

ra ö¤retmeliyiz. Ö¤retirken eksik-
lerini görüp, bunlar› tamamlamak
için heyecan kazanmal›lar. 

Yapabilirim duygusunu güçlen-

dirmeliler. Anlatmak, e¤itmek s›ra-
dan sohbetler de¤ildir. Biz prog-
ramlayaca¤›z, nas›l anlataca¤›m›z›
düflünece¤iz. Bizim anlat›m tarz›-
m›z, ö¤retme tarz›m›z onlar için ör-
nek olmal›d›r. 

Onlar sesli veya sessiz "...de-
mek ki böyle düflünmek gerekir.
Bir eylemi, böyle örgütlemek gere-
kir, insanlara böyle bakmak gere-
kir…" gibi birçok noktada bizim gi-
bi düflünmeliler... Biz bunun için
bütün anlat›mlar› bilinçli ve prog-
raml› yapmak durumunday›z. Yani
hangi konuflmada, hangi derste
neyi anlat›rsak, hangi örne¤i verir-
sek, nas›l kavrayacaklar›n›, nas›l
düflüneceklerini hesap etmek du-
rumunday›z. 

Hatta bütün bunlar›n sonunda
veya her pratik deneyin sonunda
veya e¤itim çal›flmas› dersinin so-
nunda s›nav yapabilmeliyiz. Örne-
¤in bir eylem örgütlenmesi mi fark-
l› bir biçimde, e¤itti¤imiz insanlar
da yapabilmeli... Ve nas›l yapt›kla-
r›n›; neyi eksik veya yanl›fl yapt›k-
lar›n› gösterebilmeyiz onlara.

Keza bir insana, nas›l yaklafl-
mak gerekir, ne tür insanlar, ne tür
özellikler gösterirler?.. gibi birçok
konuda ayr›nt›lara inebilmeliyiz.
"Biliyorum" sözlerinin hiçbir hik-
meti yoktur. O bilmeye devam et-
sin... Ama biz kendi bildiklerimizi,
do¤rular› ö¤retmeli ve kavratmal›-
y›z. Anlad›¤›n› hissetmeliyiz. 

Hissetmezsek anlatamam›fl›z
demektir. Elbetteki kifli e¤itime ce-
vap verebilmelidir. 

E¤itime cevap vermiyorsa, niye
cevap alamad›¤›m›z› düflünmek
zorunday›z. Yani insanlar olumlu
ve olumsuz, bilgili- az bilgili, bilgi-
siz, deneyli- deneyimsizdir. Onlar›
bu halleriyle kabul edip, bunlar
üzerinden e¤itim yapmak duru-
munday›z. Her insan e¤itilebilir.
Her insan ö¤renebilir temelinde
bakmal›y›z. Elbette ö¤retmenin,
hal ve hareketleri, anlat›m tarz›, di-
siplini, konuflma flekli her fley, e¤i-
tici ve programl› olmak zorundad›r.
Biz hangi cümlelerle, hangi ses to-
nuyla, hangi tav›rlarla nas›l etkile-
neceklerini bilmek durumunday›z.
‹nsanlar olumlulu¤u da olumsuzlu-
¤u da al›rlar. Ama olumsuzlu¤u da-
ha kolay ve çabuk al›rlar. Bunu
unutmamal›y›z.
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12 Mart 1995 Gazi katliam›n›n
15. y›ldönümünde Gazi ve Ümra-
niye flehitleri için yürüyüfl yap›larak
mezarlar› bafl›nda anma yap›ld›. ‹s-
tanbul Gazi Mahallesi'nde Eski Ka-
rokol Dura¤›nda toplanan Halk
Cepheliler en önde flehit ailelerinin
bulundu¤u kortejlerini oluflturarak
yürüyüfle bafllad›lar. Yaklafl›k 3000
kiflinin bulundu¤u Halk Cephesi
kortejinde, “Gazi fiehitleri Ölüm-
süzdür”,  “Hakl›y›z Kazanaca¤›z”,
“fiehitlerimiz Kavga Ça¤r›s›d›r Bir-
leflelim Örgütlenelim Hesap Sora-
l›m” pankartlar›n›n yan›nda  flehitle-
rin foto¤raflar›n›n oldu¤u bir pan-
kart da kortejin yan taraf›nda tafl›n-
d›.  Yürüyüfl yolu üzerindeki binala-
ra Halk Cephesi imzal› flehitlerin re-

simlerinin oldu¤u dev pankartlar
as›ld›. Yürüyüfl boyunca “Gazi’de
Ümraniye’de Katleden Devlettir”,
“Kahramanlar Ölmez Halk Yenil-
mez”, “Bedel Ödedik Bedel Ödete-
ce¤iz” sloganlar› at›ld›.  

Mahalle esnaf› da her y›l oldu¤u
gibi kepenklerini kapatarak Gazi di-
reniflini sahiplendi. Gazi mezarl›¤›-
na gelindi¤inde eylem yapan di¤er
DKÖ'ler gelene kadar anma prog-
ram› bafllat›lmad›. Bekleme esna-
s›nda mezarl›¤›n karfl›s›ndaki bir te-
peye ç›kan Halk Cepheliler "Hakl›-
y›z Kazanaca¤›z" pankart› açarak
umudun ad›n› hayk›rd›lar.

Anma program› flehit aileleri
ad›na yap›lan aç›klamayla bafllad›.
Aç›klamada; “O gün bu mahallenin
insanlar› olarak bizler, kurflunlara
karfl› kendi bedenlerimizi ortaya ko-
yarak direnifli seçtik. O gün o sald›-
r›da yaflam›n› yitirenler, sokaklarda
kurulu barikatlarda direnirken flehit
düflenler bizden biriydi” denilerek
katliam› gerçeklefltiren tüm sorum-
lular›n›n cezas›n› alana dek peflleri-
nin b›rak›lmayaca¤› belirtildi.  

Aç›klamadan sonra program sa-
natç› Hasan Sa¤lam’›n okudu¤u fli-
irle devam etti. Son olarak bir ko-
nuflma yapan Grup Yorum üyeleri;
Gazi ayaklanmas› ve direniflinin,
halk›n gücünün karfl›s›nda hiçbir
gücün geçemeyece¤ini gösterdi¤ini
söyledi. Anma Grup Yorum’un “Bi-
ze Ölüm Yok” marfl›n› söylemesinin
ard›ndan sona erdi. Anman›n ard›n-
dan Halk Cephesi yeniden kortejle-
rini oluflturarak Gazi Cemevi'ne ka-
dar yürüyüfl yap›p burada eylemi
sonland›rd›.

““GGaazzii’’ddee ÜÜmmrr aanniiyyee’’ddee
KKaattlleeddeenn DDeevvlleettttiirr”” 

14 Mart günü 1 May›s Mahalle-
si’nde Gazi ve Ümraniye flehitleri
için bir eylem yap›ld›. Eylemden
önce Ümraniye flehitleri an›s›na ce-
mevinde yemek verildi. 1 May›s
Mahallesi Cemevinde bafllayan yü-
rüyüflte Gazi ve Ümraniye flehitleri-

fiehitlerimiz Kavga
Ça¤r›m›zd›r...
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nin bulundu¤u ortak pankart aç›ld›.
Pankart›n arkas›nda yer alan flehit
aileleri ve anmaya kat›lan demokra-
tik kitle örgütleri cemevinden ç›ka-
rak 3001 Caddesi'nin bafl›na kadar
yürüdüler. Yürüyüflün ard›ndan kat-
ledilenlerden Genco Demir’in k›z›
Berak Demir bir aç›klama yapt›.
Demir aç›klamada, “Bugün bizleri
katledenler Kürdistan da¤lar›nda, F
Tiplerinde, sokak ortalar›nda dev-
rimcileri katletmeye devam ediyor”
dedi. 12, 15 Mart’lardaki direnifl ru-
hu bu mahallenin özü oldu¤unu
vurgulanarak aç›klama bitirildi. A-
ç›klaman›n ard›ndan katliam›n ol-
du¤u yere karanfiller b›rak›lmas›yla
eylem sona erdi. 

‹stanbul'da ‹kitelli Halk Cephesi
taraf›ndan 9 Mart günü Gazi katlia-
m› anmas› yap›ld›. 

AAnnttaallyyaa’’ddaa RReessiimm SSeerrggiissii
AAçç››lldd››

Antalya’da Halk Cephesi 12
Mart günü K›fllahan Meydan›’nda
Beyaz›t Katliam›, Halepçe Katlia-
m› ve  Gazi Ayaklanmas›n› konu
alan bir resim sergisi açarak katli-
amlar› teflhir etti. Foto¤raflara bak-
maya gelenlere katliamlarla ilgili

bilgi verildi.

““SSuuççlluu 1155
YY››lldd››rr KKaattiill--
lleerrii KKoorr uuyyaann
KKoonnttrrggeerriillllaa
DDeevvlleettiiddiirr””

Gazi katliam›
ve ayaklanmas›-
n›n 15. y›l›nda
Ankara'da bir me-
flaleli yürüyüfl ya-
p›ld›. Halk Cep-
hesi, Aka-Der,

Mamak ‹flçi Kültürevi ve Partizan'›n
birlikte yapt›¤› yürüyüflte “Gazi Kat-
liam ve Direniflinin 15. Y›l›nda Bir-
leflelim, Örgütlenelim, Katil Devlet-
ten Hesap Soral›m!“ yazan pankart
aç›ld›.  Eyleme 50 kifli ile kat›lan
Halk Cepheliler “Yaflas›n Gazi Dire-
niflimiz” ve “Katil Devlet Hesap Ve-
recek” yazan dövizler tafl›d›lar. Yü-
rüyüflün ard›ndan yap›lan aç›klama-
da Gazi ve Ümraniye baflta olmak
üzere devletin katliamlar›ndan bah-
sedilerek; “Suçlu kim biliyoruz, suç-
lu 15 y›ld›r katilleri gizleyen, koru-
yan, mahkemelerde aklayan kontrge-
rilla devletidi" denildi.

Aç›klamadan sonra mahallede
sloganlarla k›sa bir yürüyüfl daha
yap›ld›. Eyleme 110 kiflinin kat›ld›.

‹‹zzmmiirr:: GGaazzii’’ddee KKaattlleeddeenn
DDeevvlleettttiirr

12 Mart günü ‹zmir’de de me-
flaleli yürüyüfl yap›ld›. PSKAD ‹z-
mir fiubeleri ve Halk Cephesi ‹zmir
Temsilcili¤i'nin ortak yapt›¤› ey-
lemde; Karfl›yaka dolmufl durakla-
r›ndan Çarfl› Caddesi boyunca me-
flaleler ve sloganlar eflli¤inde yürü-
yerek ‹fl Bankas› önüne gelindi.
Burada yap›lan aç›klamada Gazi
katliam› anlat›ld›. 

Gazi Katliam›'n›n as›l failleri ce-
zaland›r›lmak yerine ödüllendirildi-
¤i belirtilen aç›klama; "Gazi katli-
am›nda yitirdi¤imiz canlar›m›z›
sayg› ile an›yoruz; sorumlular›
unutmad›k, unutturmayaca¤›z!" de-
nilerek bitirildi.

Halk Cephesi ‹zmir Temsilcili¤i

57 kifliyle kat›ld›¤› eylemde "Ga-
zi'de Ümraniye'de Halk› Katleden
Devlettir" pankart› tafl›d›. Eyleme,
‹zmir Dersimliler Dayan›flma ve
Yard›mlaflma Derne¤i ile Komünist
KÖZ de destek verdi. 

AAddaannaa'da 13 Mart günü K›z›l-

dere, 16 Mart, Gazi ve Ümraniye
katliamlar› için eylem yap›ld›. 5
Ocak Meydan›'ndan ‹nönü Park›'na
kadar yürüyüfl yap›lan eylemde;
"Darbelerin, ‹flkencelerin, ‹damlar›n
ve Katliamlar›n Hesab› Sorulacak-
t›r" yaz›l› pankart tafl›nd›. "Devrim
fiehitleri Ölümsüzdür, Gazinin He-
sab› Sorulacak, Beyaz›t Katliam›n›n
Hesab›n› Soraca¤›z" sloganlar› at›-
lan eylemde BDSP, BDP, Devrimci
Proletarya, D‹P, E¤itim-Sen, Emek
ve Özgürlük Cephesi, EMEP, ESP,
Halk Cephesi, Hac› Bektafli Veli
Adana fiubesi, D‹SK Genel-‹fl,
‹HD, SDP, TÖP, Türkiye Gerçe¤i
ad›na Recep Gedik bir aç›klama
yapt›. Gedik aç›klamada; "Bugün
görülmektedir ki ne darbeler, ne
idamlar, ne iflkenceler, ne de katli-
amlar ülkemizdeki mücadeleyi en-
gelleyememifltir. Bizler bu mücade-
le içerisinde bedel ödeyenleri bir kez
daha sayg›yla anarken, 'onlar› unut-
mad›k, unutturmayaca¤›z' diyoruz"
dedi. Okunan aç›klamadan sonra
150 kiflinin kat›ld›¤› eylem bitirildi. 
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78 gün boyunca Anka-
ra’da çad›rlarda süren te-
kel iflçilerinin direnifli, 2
Mart’ta Dan›fltay’›n 4-C
uygulamas›nda yürütme-
yi durdurma karar› vermesi üzerine sona erdirilmifl-
ti. Direnifl bitirilirken, Ankara’ya dönüfl için de bir
tarih aç›klanm›flt›: 1 Nisan. 

Bu tarih yaklafl›yor. 

Tekel iflçilerinin üye oldu¤u Tek G›da-‹fl, 1 Nisan
eylemini, daha bafltan s›n›rland›r›lm›fl bir eylem ola-
rak flekillendirdi.

1 Nisan’da Ankara’ya sadece bin kiflinin gelece¤i-
ni aç›klad›. Tekel iflçisinin gücünü aç›¤a ç›karan de-
¤il, o gücü devre d›fl› b›rakan bir “mücadele” anlay›-
fl› var karfl›m›zda. Bu, düzen sendikac›l›¤›n›n y›llar-
d›r sürdürdü¤ü “temsili” mücadele anlay›fl›d›r. Ne
yap›lacaksa, sendika yöneticileri, en fazla temsilci-
ler yaps›n, iflçiler d›fl›nda kals›n. 

Bu, düzenle uzaflma halindeki bir mücadele anla-
y›fl›d›r. Haklar› militan ve kitlesel bir mücadeleyle
söke söke kazanmay› de¤il, düzenin icazeti d›fl›na
ç›kmamay› esas alan bir anlay›flt›r. 

Çünkü iflçi, eylemin içine girdi¤inde, söz, karar
hakk›, inisiyatif sahibi oldu¤unda “ne olaca¤› belli
olmaz”! ‹flçilerin söz, karar hakk›, inisiyatif sahibi ol-
du¤u her eylem, her an militanlaflabilir, radikallefle-
bilir. Asl›nda Ankara’daki tekel iflçilerinin direnifli de
bir anlamda böyle do¤mufltur. 

‹flçi s›n›f› mücadelesinin radikalleflmesinden, mi-
litanlaflmas›ndan, iflçilerin kendi örgütlülüklerini ya-
ratmas›ndan burjuvazi kadar, düzen sendikac›l›¤› da
rahats›z olur. Bu yüzden, mücadelemize onlar da s›-
n›r koymaya çal›fl›rlar. 

1 Nisan’› “Bin Kifli”yle s›n›rland›rmak iflte bunun
sonucudur. 

Tekel iflçileri; bu s›n›rland›rmay› aflmal›y›z. 

Ankara’ya B‹N de¤il, B‹NLERLE gidelim.
Sendikay› bu do¤rultuda zorlayal›m. 

Bin kiflilik temsili eylem, yasak savmakt›r. 

Göstermelik bir eylem anlay›fl›d›r. 

Kazanmak istiyorsak, gerçekten hakk›m›z› ala-
cak bir mücadele sürdürmek istiyorsak, bu s›n›rlar›
zorlamal› ve aflmal›y›z. 

Ankara’ya B‹N de¤il, B‹NLERLE gitmeliyiz. 
1 Nisan’da yeniden Ankara’da olmak, meflrudur. 
Bulundu¤umuz flehirlerde, talebimizi dile

getirecek eylemlere devam etmek meflrudur. 
2 Mart’taki karar›n ard›ndan flöyle demifltik:

“Aç›lan dava TEKEL iflçilerinin lehine sonuçlan-
m›flt›r. Bu süre uzat›m›, direnifli tasfiye etmek

için de¤il, daha güçlü bir biçimde örgütlemek
için kullan›lmal›d›r.” (Bkz. Yürüyüfl, say›: 210, 7
Mart 2010)

Geçen süre, sendika taraf›ndan direnifli güçlen-
dirmek için kullan›lmam›flt›r. Bu do¤rultuda ciddi bir
haz›rl›k yoktur. 

Tekel iflçileri, sendikalar›n› da zorlayarak, bu gö-
revi kendileri omuzlamal›d›rlar. 

Sendika 1 Nisan’dan sonra ne olaca¤›na dair so-
nuç al›c› bir program dahi aç›klamam›flt›r. 

Sendikay› buna zorlamal›y›z. 
“Aç›klay›n, biz 1 Nisan’dan sonra ne yapaca¤›z?”

diye sormal›y›z sendika yönetimine. Yerimizde otu-
rup konfederasyonlar›n May›s’a havale ettikleri
“grevi!” mi beklemeliyiz?

Tekel iflçileri, baflta Malatya’daki Hamdullah Uy-
sal direnifl çad›r› olmak üzere, Diyarbak›r’dan Sam-
sun’a kadar bir çok yerdeki eylemleriyle taleplerini
gündemde tutmaya çal›fl›yorlar. 

Tekel iflçisi için bu sorun hayat memat meselesi-
dir. Düzen sendikac›l›¤›, iktidarlarla çat›flmamak
için, kendi statülerini riske sokmamak için, iflçiyi sa-
tarlar. Yasak savmac› eylemlerle iflçiyi oyalarlar.
Bunun çok örne¤ini gördük. 

Tekel iflçileri, yasak savma de¤il, haklar›m›z› sö-
ke söke alma mücadelesindedir. 

Tekel iflçisi, dahi büyük direnifllere dün haz›rd›,
bugün de haz›rd›r. Direnifli güçlendirmek, gelifltir-
mek yerine “ara vermek” karar›, iflçilerin de¤il, sen-
dikac›lar›n karar›yd›. 

Düzen sendikac›l›¤› elbette bugün de tekel iflçile-
rinin önüne ç›kacakt›r. Mücadeleyi militan ve kitle-
sel bir zeminde sürdürmeliyiz, mutlaka hakk›m›z›
alacak eylem biçimleri bulmal›y›z diyen iflçiyi etki-
sizlefltirmeye, pasifize etmeye çal›flacakt›r. Yap›l-
mas› gerekeni söyleyen, do¤ruyu öneren devrimci-
leri flu veya bu biçimde karalayacakt›r. 

Bu uzun bir mücadeledir. Bu engelleri, ad›m ad›m
mücadele ve direnifller içinde bilinçlenip tecrübe
kazand›kça, kendi örgütlülüklerimizi yaratt›kça afla-
ca¤›z. Tüm devrimci, ilerici iflçiler, tekel iflçileri, ilk
ad›mda çabalar›n›, 1 Nisan eylemini güçlendirmek,
eylemi yasak savma eylemi olmaktan ç›karmak için
yo¤unlaflt›rmal›d›rlar. 

1 Nisan ve sonras›, 78 günlük direniflimize
yarafl›r olmal›. 1 Nisan, yasak savma eylemi olma-
mal›; haklar›m›z› söke söke alacak bir mücadelenin
yeni aflamas›n›n bafllang›c› olmal›. 

1 Nisan’da Bin
De¤il, Binler Olmal›y›z

Devrimci ‹flçi
Hareketi
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Bak›rköy Belediye
Baflkanl›¤›’nda
eylemler

Bak›rköy Belediye Baflkanl›-
¤›’nda yürütülen Toplu ‹fl Sözlefl-
mesi Görüflmeleri 22 Aral›k’ta bafl-
lamas›na ra¤men halen sonuçlan-
mad›.

Toplu ‹fl Sözleflmesinin ne za-
man imzalanaca¤›, önceki sözlefl-

me döneminden kalan alacaklar›n
ödenmemesi ve bu konulara iliflkin
herhangi bir çal›flma yap›lmay›fl›
nedeniyle Tüm-Bel-Sen 3 Mart gü-
nü yemek boykotu yapt›. 10 Mart
günü ise yemekhanede sloganlarla,
alk›fllarla eylem yap›ld›. 

Tüm-Bel-Sen yapt›¤› yaz›l›
aç›klamayla toplu ifl sözleflmesi
imzalan›ncaya, alacaklar ödenince-
ye kadar eylemlerinin devam ede-
ce¤ini söyledi.

Büro Emekçileri Sendikas›
(BES) 1 Nolu fiube üyeleri ‹stan-
bul-Cevizliba¤’da bulunan Vergi
Dairesi Baflkanl›¤› Topkap› Ek
Hizmet Binas› önünde; çal›flanlar
aras›nda yarat›lan ücret uçurumuna
karfl› eylem yapt›. “Emekçiyiz
Hakl›y›z Kazanaca¤›z” ve “Eflit ‹fle
Eflit Ücret ‹stiyoruz” pankart lar›n›
açan emekçiler; “Ücrette Adalet ‹s-
tiyoruz, Emekçiyiz Hakl›y›z Kaza-
naca¤›z, Sözleflmeli Köle Olmaya-
ca¤›z” sloganlar›n› att›lar.

BES 1 Nolu fiube Baflkan› Dur-

sun Do¤an eylem-
de bas›na bir aç›k-
lama yaparak; Ka-

munun Yeniden Yap›land›r›lmas›
bafll›¤› alt›nda, kamu kurum ve ku-
rulufllar›n›n görev ve sorumluluk-
lar›n›n ortadan kald›r›ld›¤› ayr›flt›-
r›ld›¤›, giderek parçal› ve ifl güven-
cesiz istihdam biçimlerinin ifl yer-
lerinde yayg›nlaflt›r›ld›¤›n› söyledi
ve tüm maliye emekçilerini birlikte
mücadele etmeye ça¤›rd›. 

Do¤an; 25 Mart günü tüm Tür-
kiye’de yar›m gün ifl b›r›karak Ver-
gi Dairesi Baflkanl›klar› ve Deftar-
l›klar önünde eylemler yap›laca¤›-
n› belirtti. Eyleme 250 kifli kat›ld›. 

Malatya Paflaköflkü'nde Ham-

dullah Uysal Direnifl Çad›r›'nda di-

renifl sürüyor. Tekel iflçileri gittikle-

ri her yerde 4-C’ye karfl› mücadele-

lerinin sürdü¤ünü anlat›yorlar.

17 Mart günü Yol-‹fl Sendikas›

temsilcisi ve iflçiler ziyaret etti. Te-

kel iflçileri taraf›ndan sloganlarla ve

alk›fllarla karfl›lanan karayollar› ifl-

çileri direnifl çad›r›nda bir bas›n

aç›klamas› yapt›lar.

Ayn› gün akflam direnifl çad›r›n-

da bir araya gelen kitle meflalelerle

AKP önüne kadar yürüdü. 100’ü afl-

k›n kiflinin kat›ld›¤› yürüyüflün so-

nunda AKP önünde yap›lan aç›kla-

mada direniflin kararl›l›¤› vurgulan-

d›. Eyleme Halk Cephesi, ESP ve

SHP destek verdiler. 
Diyarbak›r: Tekel Tütün ‹fl-

leme ve ‹flletme Fabrikas› iflçi-
leri, milletvekillerinin de kat›l-
d›¤› AKP ‹l Dan›flma Kurulu
toplant›s›n›n yap›ld›¤› Kent Dü-

¤ün Salonu önünde eylem yapt›lar.
100’ü aflk›n iflçinin kat›ld›¤› eylemde
AKP toplant›s›n›n yap›ld›¤› salona
girmek isteyen iflçilerle AKP’liler
aras›nda arbede yafland›. Bir AKP’li-
nin iflçilere silah çekti¤i arbedede,
Müzeyyen Yalç›n ad›ndaki kad›n ifl-
çi fenalaflarak hastaneye kald›r›ld›.
Milletvekillerinin görüflmeyi kabul
etmemesi üzerine iflçiler, bir süre da-

ha eylemlerini sürdürdüler. Tekel ifl-
çileri “Her yer Tekel her yer direnifl”
sloganlar› att›lar.

Burada iflçilere hitap eden Tek
G›da-‹fl Diyarbak›r fiube Baflkan›
M. Can Sar›,  4-C yasas› iptal edile-
ne kadar mücadeleye devam ede-
ceklerini söyledi.

SamSamsun:sun: Tekel iflçileri, Devlet
Bakan› Mustafa Demir’i protesto
ettiler. Bakan›n kat›ld›¤› hafif rayl›
sistem test sürüflü töreninde eylem
yapan iflçilere, polis müdahale etti.

Ekipler, iflçileri iterek bölgeden
uzaklaflt›rmaya çal›flt›. Yaflanan ar-
bedede iflçiler ezilme tehlikesi ge-
çirdi. Eylem nedeniyle rayl› sistem
aç›l›fl›, Tekel iflçilerinin AKP’yi
protesto gösterisine dönüfltü. Eyle-
min ard›ndan sendikalar›na giden
iflçiler, direnifl çad›rlar›n› Cumhuri-
yet Meydan›’nda kuracaklar›n› ve
AKP temsilcilerini Samsun’da ko-
nuflturmayacaklar›n› aç›klad›lar.

‹SK‹’de iflçilerden
oturma eylemi

‹SK‹, 16 y›ld›r çal›flt›rd›¤› tafleron
firmalar›n sözleflmesini yenilemeyin-
ce, bine yak›n iflçi iflsiz kald›. 15
Mart'ta iflçiler ‹SK‹ önünde oturma ey-
lemi yapmaya bafllad›lar.  ‹flçiler ad›na
aç›klama yapan Adnan Kondak, 12
Mart itibariyle iflten at›ld›klar›n› söyle-
di. Kondak, iflleri geri verilene kadar
eylemlere devam edeceklerini söyledi. 

Bursa Uluda¤ Üniversitesi Has-
tanesi’nde yaklafl›k bin tafleron sa¤-
l›k iflçisi, 16 Mart günü Dev Sa¤l›k-
‹fl’e üye olduklar› için bask› uygu-
lanmas›n› ve maafllar›n›n yat›r›lma-
mas›n›n al›flkanl›k haline getirilme-
sini protesto etti. Eylemde “Direne
direne kazanaca¤›z”, “Biz hakl›y›z
biz kazanaca¤›z” sloganlar› at›ld›.
Eyleme hasta yak›nlar› da alk›fllarla
destek verdi. ‹flçiler maafllar› yatm-
ad›¤› takdirde eylemlerine devam
edeceklerini söylediler. 

Malatya'da Tekel ‹flçilerinin
Eylemi Devam Ediyor

Sa¤l›k iflçileri haklar›
için eylem yapt›

“Ücrette Adalet ‹stiyoruz”
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AKP, ‘Roman aç›l›m›’ kapsa-
m›nda 14 Mart’ta ‹stanbul Abdi
‹pekçi Spor Salonu’nda binlerce
Çingene’nin kat›l›m›yla bir “flenlik”
düzenledi. Onlarca flehirden Çinge-
neler AKP taraf›ndan otobüslerle
‹stanbul’a tafl›nd›. Elbette, Çingene-
ler’in “Tayyip sevgisi”yle oraya
gelmeyece¤ini bildiklerinden
““aaddaamm bbaaflfl›› 110000 TTLL hhaarrççll››kk”” da¤›t-
m›fl, Baflbakan Tayyip Erdo¤an’› k›-
sa bir süre dinledikten sonra da ““‹‹ss--
ttaannbbuull ttuurruu”” vaadetmifllerdi. 

Erdo¤an, toplant›da bolca kar-
defllikten bahsetti. Kendisinin de
Çingeneler’in yaflad›¤› Kas›mpa-
fla’da do¤up büyüdü¤ünden, kimse-
nin “buçuk” yerine konulamayaca-
¤›ndan sözetti. 

AKP, Kürt aç›l›m›nda, Alevi aç›-
l›m›nda oldu¤u gibi,  iki yüzlü poli-
tikalar›yla Çingeneler’i de yalan va-
atlerle kand›rmaya çal›flt›. Çingene-
ler’i “buçuk” yerine koyma ege-
menlerin zihniyetidir. AKP de bu-

nun bafl›nda gelir. Çok de¤il daha
2-3 hafta önce AKP’nin Devlet
Bakan› Hayati Yaz›c›, Ankara’da
direnen Tekel iflçilerine sald›r›r-
ken ““7722,,55 mmiilllleett oorrddaa.. ‹‹flflee flfleeyyttaann
kkaarr››flfltt››”” diye Tekel iflçisine des-
tek veren tüm halk› küçümsedi¤i
gibi, ““bbuuççuukk”” diyerek Çingene

halk›na bak›fllar›n› da ortaya koyu-
yordu. 

fiu çok aç›k ki AKP, halk›n hiç
bir kesiminin sorunlar›n› çözemez.
AKP’nin ne böyle bir politikas›, ne
de niyeti var. Geçti¤imiz bir y›l bu-
nu çok aç›k olarak göstermifltir.
“Kürt Aç›l›m›”n›n, “Alevi Aç›l›-
m›”n›n, sonuçlar› ortada. AKP’nin
amac›, sistemle çeliflkisi olan toplu-
mun tüm kesimlerini, sisteme ve
AKP politikalar›na yedeklemektir.

Erdo¤an, flenlikte Çingeneler’e
hitaben ““AArrtt››kk ççaadd››rrllaarrddaa yyaaflflaayyaann
RRoommaann vvaattaannddaaflfl››mm›› ggöörrmmeekk iissttee--
mmiiyyoorruumm”” diyerek, TOK‹’nin (Top-
lu Konut ‹daresi) yapaca¤› “lüks ev-
lerin” müjdesini verdi.

Çingeneler’e ““uuccuuzzaa,, llüükkss eevvlleerr
yyaapptt››rraaccaa¤¤››zz”” diye vaatte bulunan
AKP iktidar›, Çingeneler’i, yafla-
d›klar›, DDoollaappddeerree,, SSuulluukkuullee,, KKuu--
llaakkss››zz gibi mahallelerden flfleehhiirr dd››--
flfl››nnaa ssüürrüüyyoorr. Niye? Çünkü birinci-

si, buralar, ‹stanbul merkezinde.
AKP, bir taraftan rant de¤eri olduk-
ça yüksek olan bu mahallelerin ar-
sas›na el koymak isterken, ikinci
olarak da Çingeneler’i kendi dille-
riyle, kültürleriyle topluca yaflad›k-
lar› mahallelerden sürerek aassiimmiillee
etmek istiyor. 

Di¤er taraftan egemenlerin Çin-
geneler’i ““bbuuççuukk””tan sayma anla-
y›fl› toplumun di¤er kesimlerine de
yans›maktad›r. ‹zmir Tire’den
toplant› için getirilen bir grup Çin-
gene dönüfl yolunda Bal›kesir’de
mola için durduklar› dinlenme tesi-
sisine sokulmad›lar.

‹zmir Roman Dernekleri Baflka-
n› Abdullah C›st›r yap›lanlar› flöyle
de¤erlendirdi: ““EEttkkiinnlliikk flfloovvaa ddöö--
nnüüflflttüürrüüllddüü.. BBaaflflbbaakkaann EErrddoo¤¤aann
‘‘AAyyrr››mmcc››ll››kk yyookk’’ ddeeddii aannccaakk ddaahhaa
ddöönnüüflfl yyoolluunnddaa vvaattaannddaaflflllaarr››mm››zzaa
aayyrr››mmcc››ll››kk yyaapp››lldd››..””

* Çingeneler hakk›nda daha ay-
r›nt›l› bilgi için:

(Bkz. 1- Halk için Kurtulufl, Sa-
y›: 51, 18 Ekim 1997, Halk Gerçe-
¤imiz Çingeneler

2- Özgür Vatan, say›: 14, 11
Mart 2002, Anadolu’da Bir Halk:
Çingeneler)

‘Roman aç›l›m›’ flovu!

Baflbakan Erdo¤an düne kadar
“Ermeni Aç›l›m›”ndan sözedip, Er-
meni halk› ile kardeflli¤e vurgu ya-
p›yordu.

Söylediklerinin üzerinden fazla
bir zaman geçmeden, bu kez ›rkç›,
faflist bir lider oldu¤unu göstererek,
100 bin Ermeni’yi kovmaktan söz
etmifltir.

“Bak›n benim ülkemde, 170 bin
Ermeni var; bunlar›n 70 bini benim
vatandafl›md›r. Ama yüz binini biz
ülkemizde flu anda idare ediyoruz.

E, ne yapaca¤›m ben yar›n, gere-
kirse bu yüz binine hadi siz de
memleketinize diyece¤im.” (Ak-
flam, 17 Mart 2010)

Baflbakan Erdo¤an, 100 bin Er-
meni’yi Ermenistan’a karfl› bir koz
olarak kullanmakta, flantaj yapmak-
tad›r. Aç›kça, Ermenistan’a “benim
dedi¤imi yapmazsan›z, 100 bin Er-
meni’yi kovar›m” demektedir.

Bu herfleye para ve ç›kar gözüy-
le bakan, herfleyi kullanan, çç››kkaarrcc››,,
kkaabbaa vvee ››rrkkçç›› bir bak›fl aç›s›d›r.

Dün, sözünü etti¤i, “Ermeni
aç›l›m›” da, Ermeni kardeflli¤i
vurgular› da yaland› elbette.
Dünkü ç›karlar› gere¤i o yalanlar›
söylemiflti.

Ermenileri kovmaktan söz
eden, Erdo¤an, “Bizim ülkemizde
100 bin kadar vatandafl›m›z olma-
yan Ermeni'nin bizde yaflamas›na
çal›flmas›na müsaade ediyorsak, bu
da bizim bir yaklafl›m tarz›m›zd›r.
E¤er biz bunun karfl›l›¤›n› göre-
mezsek...”

Türkiye’de kaçak olarak çal›flan
100 bin Ermeni var ama ifllem yap-
mad›lar bugüne kadar. Çünkü ucuz
iflgücü olarak Ermeniler’i kulland›-
lar hep. Ermeniler, hizmetçi olarak
çal›flt›r›l›yor, çocuk bak›c›l›¤› yap-

“Hadi memleketinize”
BBuu iikkii kkeelliimmee,, EErrddoo¤¤aann’’››nn bbeeyynniinniinn iiççiinnii ggöösstteerriiyyoorr
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Î TTehdit, flflantaj, yya¤ma,

talan, hher fley vvar bu iit
dalafl›nda... 

Î 21 yy›ld›r birlikte

soydular flimdi rrant
paylafl›m›nda
birbirlerine ggirdiler...

Aytaç Durak, 5 dönemdir Adana
Büyükflehir Belediye Baflkanl›¤› ya-
p›yor. Üç dönem ANAP’tan, bir dö-
nem AKP’den ve son olarak da
MHP’den belediye baflkan› oldu. 

Aytaç Durak 2211 yy››ll›› aflk›n za-
mand›r. Her türlü ayak oyunlar›yla,
mafya yöntemleriyle rüflvetle, vaat-
le kendini belediye baflkan› olarak
seçtirmeyi baflard›. Tam da burjuva
partilerinin ahlak›na uygun olarak,
o partiden bu partiye dolaflt›. Hangi
dönem, hangi partinin durumu par-

laksa, o partiden aday oldu. Ayn›
mant›kla düzen partileri de, Aytaç
Durak’› kendi partilerinden aday
göstermek istedi.

Bugüne kadar Adana’y› ya¤ma-
lad›lar. Yedikçe, yediler... Durak,
milyon dolarlar› bulan servetler
yapt›. fiimdi 2200 yy››lldd››rr ya¤ma ve ta-
landa birlikte oldu¤u Belediye Mec-
lis Baflkan Vekili MMuussttaaffaa TTuunncceell
ile rraanntt ppaayyllaaflfl››mm››nnddaa bbiirrbbiirrlleerriinnee
ggiirrddiilleerr.. Ve h›rs›zl›kta oldu¤u gibi
ars›zl›kta da üstlerine yok. 

Belediye Meclis Baflkan Vekili
MHP’li Mustafa Tuncel, Aytaç Du-
rak’›n Belediye baflkanl›¤› süresin-
ce yapt›¤› yolsuzluklar›, kendi ara-
zilerini imara açarak rant elde etti-
¤ini ve 22 mmiillyyaarr ddoollaarr mal varl›¤›-
n›n oldu¤unu iddia etti.

Aytaç Durak da 20 y›ll›k “yol ar-
kadafl›”n›n rüflvet pazarl›¤› yapar-
ken kaydedilmifl ses kasetini dinlet-
ti. 

Mustafa Tuncel, Durak’›n eki-
bindendi, o da Durak gibi, Durak’la
beraber parti parti dolaflm›flt›. Yani,
y›llard›r birlikte çalm›fl, birlikte
soymufllard›. ‹kisinin de birbirinden
fark› yoktu ve ikisi de faflist ve halk
düflman›yd›. 

H›rs›z de¤iliz ddiiyyeemmiiyyoorrllaarr, h›r-
s›zl›klar›na “aç›kl›k” getirmeye ça-
l›fl›yorlar. H›rs›zl›¤›n normal bir
fleymifl gibi kabul edilmesini isti-
yorlar. 

Aytaç Durak bir bas›n toplant›s›
düzenleyerek servetinin miktar›n›
ve nereden geldi¤ini aç›klamaya
çal›flt›: “Belediye baflkan› olmadan
bana ait 1 milyon 800 bin metreka-
re arsa vard›. Bunun 1 milyon 400
bin metrekaresi de eflimin ölen ba-
bas›ndan miras kald›. Eflim zengin
k›z›ysa ben ne yapay›m!”

Ne kadar ikna ve izah edici! Da-
ha sonraki aç›klamalar›nda bu söy-
lediklerini de inkar etti. ‹nflaat flir-
ketlerinin oldu¤unu, paray› ticari
faaliyetlerinden kazand›¤›n› aç›kla-
d›. Her aç›klamas›nda yeni yalanlar
uydurdu. 

Mafya yöntemleriyle ““iiflfl hhaalllleett--
mmee””ye o kadar al›flm›fl ki, bas›n top-
lant›s›nda aç›ktan tehdit savurdu:
““BBeenniimmllee uu¤¤rraaflflaannllaarr yyaa mmeevvttaa ooll--
dduu ((ööllddüü)) yyaa ddaa ssiiyyaassii mmeevvttaa oolldduu..”” 

Bunlar› söyleyen, bir ilin büyük-
flehir belediye baflkan›d›r. 

Gazetecilerin, ““4400 mmiillyyoonn ddoollaa--
rr››nn üüzzeerriinnddee mmaall vvaarrll››¤¤››nn››zz oolldduu¤¤uu
iiddddiiaa eeddiilliiyyoorr,, nnee ddiiyyoorrssuunnuuzz”” soru-
suna piflkince; ““ddaahhaa ffaazzllaa ddaa oollaa--
bbiilliirr”” diye cevap verdi. Ama serve-
ti Mustafa Tuncel’in iddia etti¤i gi-
bi 2 milyar dolar de¤ildi, henüz o
kadar çalamam›flt›.

Aytaç Durak, kendine ait arazile-
re imar ç›kart›p, imar ç›kartaca¤›
bölgelerdeki arsalar› da ucuzu kapa-
t›p rant elde ederek milyon dolarla-
ra yeni milyon dolarlar eklemifl.
Fakat o kadar yüzsüz, o kadar ars›z
ki, yapt›klar›n› çok s›radan bir fley
gibi anlat›yor. Üzerinde biraz bask›
oluflmasayd›, istifa etmeyi de dü-
flünmüyordu. Çünkü ona göre, bu
kadar h›rs›zl›k, bu ya¤ma, “gayet
normal”di... 

fiunu da belirtelim ki, MHP’nin
pislikleri ortaya saç›lm›fl Aytaç Du-
rak’a “istifa et” demesinin hiçbir
anlam› yoktur. MHP, ne Aytaç Du-
rak’›n h›rs›zl›¤›ndan habersizdir, ne
de Aytaç Durak MHP’li belediye
baflkanlar› içindeki tek h›rs›zd›r.
MHP de, öteki düzen partileri de
Durak’›n h›rs›zl›¤›n› bile bile aday
göstermifllerdir. Düzenin belediye
baflkanlar›n›n ifli budur, partiler de
bundan pay›n› al›r; çark böyle ku-
rulmufltur...

t›rd›lar k›saca hem sömürüp kullan›-
yor hem de tehdit flantaj konusu yap-
t›lar.

Üstelik Erdo¤an, Ermenilerin
Türkiye’de çal›flmalar› ile ilgili ola-
rakta, buna izin verdikleri için bir
karfl›l›k beklemektedir.

AKP’nin politikas›, karfl›l›¤›n›
almadan hiçbir fley yapmamakt›r. O
nedenle 100 bin Ermeni’nin Türki-
ye’de çal›flmas› Ermenilere verilmifl
bir lütuf de¤ildir. Oligarflinin ç›kar-
lar› nedeniyle, Ermenilere izin veril-
mifltir.

Baflbakan, ›rkç› ve faflist bir lider
olarak, hiçbir zaman gerçek anlam-
da, Ermeni halk›n›n kardeflli¤ini is-
tememifltir. Onun bütün derdi, en
küçük bir fleyi dolara tahvil etmektir.
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Yüzsüz, faflist, h›rs›z ve ARSIZ
MHP’nin pislikleri ortaya saç›lm›fl
Aytaç Durak’a “istifa et” demesinin
hiçbir anlam› yoktur. MHP, ne Aytaç
Durak’›n h›rs›zl›¤›ndan habersizdir,
ne de Aytaç Durak MHP’li belediye
baflkanlar› içindeki tek h›rs›zd›r. MHP
de, öteki düzen partileri de Durak’›n
h›rs›zl›¤›n› bile bile aday göstermifl-
lerdir. Düzenin belediye baflkanlar›n›n
ifli budur, partiler de bundan pay›n›
al›r; çark böyle kurulmufltur...
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Yeni gündür Newroz. Kutlu gündür. ‹syan günüdür. 
TTaarriihhii bbiirr tteessaaddüüff mmüü,, ttaarriihhee bbaa¤¤ll››ll››¤¤››nn ssiimmggeesseell

bbiirr iiffaaddeessii mmii bbiilliinnmmeezz;; aammaa Dersim ‹syan›’n›n bafl-
lang›c› da o gündedir: 2211 MMaarrtt 1937. 

Kürt halk›na teslimiyetin dayat›ld›¤› Diyarbak›r Ha-
pishanesi’nde, teslimiyete karfl› bir hayk›r›fl olan Maz-
lum Do¤an’›n bu hayk›r›fl› için seçti¤i tarih de ayn›d›r:
2211 MMaarrtt 1982. Ça¤r›s›, emperyalizme ve oligarfliye kar-
fl› ulusal ve sosyal kurtulufl için isyana ça¤r›d›r. 

2211 MMaarrtt 1992, oligarflinin yüzy›llard›r yanan New-
roz ateflini söndürmek için kan döktü¤ü günlerden biri
oldu. Newroz’u coflkuyla kutlayan halk›n üzerine, Ciz-
re’de kurflunlar ya¤d›r›ld›: Onlarca kifli katledildi. fi›r-
nak'ta da sald›rd› Newroz’un düflmanlar›: 2266 kifli katle-
dildi. Nusaybin'de halka sald›r›n›n bilançosu 1100 flehitti.
Batman’dan, Hakkari'ye her yerde kurflunlar, söndürül-
müfl Newroz atefllerinin bafl›nda ölüm mangalar› vard›.
O günün gecesinde –2211 MMaarrtt 1992 Newroz gecesi– ‹z-
mir Kadifekale'de Rahflan Demirel adl› genç k›z, söndü-
rülen Newroz atefllerinin yerine, bedeninde tutuflturdu
atefli.. Atefl, katleden oligarfliyle savafla ça¤r›yd›. 

Karanl›kt› hücre. Zulmün hapishaneleri karanl›¤›n
arkas›na gizlenmiflti. Daha o günden onlarca flehidin ve-
rildi¤i Büyük Direnifl,  Türkiye halklar›ndan gizleniyor-

du. ‹nkar ediyordu
oligarfli, “direnifl yok”
diyordu... Ne bildiri-
ler, ne pankartlar de-
¤il; karanl›¤› ancak
tek bir fley parçalaya-
bilirdi, tek bir fley. Bir
flehit. 

TTaarr iihhii bbiirr tteessaa-
ddüüff mmüü,, ttaarriihhee bbaa¤¤-
ll››ll››¤¤››nn ssiimmggeesseell bbiirr
iiffaaddeessii mmii bbiilliinnmmeezz;;
CCeennggiizz SSooyyddaaflfl’’››nn
kkaarraannll››¤¤›› ppaarrççaallaa-
yyaann flfleehhiittllii¤¤ii ddee oo ggüü-
nnee ddeennkk ggeellddii.. 2211 MMaarrtt 2001...

Newroz’un ad› art›k Cengiz Soydafl’t›. Çünkü Büyük
Direnifl’in, hapishanelerin “yeni günü”ydü art›k o gün.
Bir daha kimse direniflin varl›¤›n› inkar edemeyecekti. 

Devrimcileri halktan, halklar› birbirinden tecrit et-
mek isteyen emperyalizme karfl›, yeni bir isyan  ça¤r›s›
kaydedildi o gün tarihe. Emperyalizme isyan sürdü¤ü
müddetçe, Newroz ateflleri bu topraklarda hiç sönmeye-
cekti!

Emperyalizme karfl› Emperyalizme karfl› 
halklar›n isyan ça¤r›s›halklar›n isyan ça¤r›s›

AKP iktidar›, Elaz›¤ depremi-
nin suçlusunu ilan etmiflti. Suçlu
kerpiç ve o kerpiçlerden ev yapan
“cahil” köylülerdi... Ölen ölmüfltü
art›k. fiimdi geride kalanlar›n ac›la-
r›n› paylaflma(!) zaman›yd›. 

Deprem bölgesi adeta ““zziiyyaarreett--
ççii aakk››nn››nnaa”” u¤rad›. Devlet erkan›n-
dan, muhalefet partilerine, yard›m
kurulufllar›ndan, futbol kulüplerine
kadar herkes deprem bölgesine gi-
dip kendini göstermeye bafllad›. 

Yapt›klar›, bir “yard›m” da yok.
Daha sonra unutulmak üzere yap›-
lan vaatlerden ve kameralar karfl›s›-

na geçip kendi reklamlar›n› yap-

maktan ibaretti. 

Tam bir utanmazl›k, ars›zl›k,

ahlaks›zl›k tablosu. Halk›n ac›lar›n›

bile ç›karlar› için kullan›yorlar. Ya-

flam›n› yitiren 42 kifli konuflulmu-

yor. Depremin sorumlular› konu-

flulmuyor. Burjuva bas›n annesi ve

yak›nlar›n› kaybetmifl 8 yafl›ndaki

KKeekkoo’’yu adeta magazin malzemesi

yaparak depremle ilgili tüm ger-

çeklerin üzerini örtmeye çal›fl›yor.

Bölgeyi ziyarete giden herkes önce

bir ““iinncceelleemmee””de bulunuyor, sonra

da KKeekkoo’’yyllaa hhaatt››rraa ffoottoo¤¤rraaff›› çek-

tiriyor. Keko’ya kendi firmalar›n›n

ya da kurulufllar›n›n formas›n›, flap-

kas›n› giydiriyor. 

Turkcell firmas›
deprem bölgesindeki
çocuklar› toplam›fl,
televizyon reklamla-
r›nda kulland›klar›
Turkcell’in simgesi
olan bafll›klar› çocuk-

lara giydirip reklam u¤runa haya-
s›zca adeta palyaçoya çeviriyor. 

Befliktafl Spor Kulübü yönetici-
leri gidip “Keko”ya Befliktafl for-
mas›n› giydirip foto¤raf çektiriyor.
Futbol üzerine espriler yap›l›yor.
Befliktafl kulübü bunlar› yap›nca
Galatasaray kulübü geri kalm›yor.
Onlar da “Keko”ya ve köyün ço-
cuklar›na Galatasaray formas› geti-
rip, Keko’ya bir de maç bileti ver-
diler. Benzer flovlar›, ayn› gün Ke-
ko’yu ziyaret eden CHP Genel bafl-
kan› Deniz Baykal da yapt›.

Halk›n ac›lar›na bile sayg›s› ol-
mayanlardan baflka ne beklenebi-
lirki?!

UTANMAZLAR!
Halk›n ac›lar›n› dahi flova 
dönüfltürüp kullan›yorlar
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IIrraakk KKoommüünniisstt PPaarrttiissii Halk Bir-
li¤i temsilcisi  ve Irak  ulusal milli
ve demokratik cephe yüksek komite-
si üyesi DDrr.. MMuuhhaammmmeett CCeevvaatt FFaa--
rriiss ile Irak’ta 7 Mart 2010 Tarihin-
de yap›lan son sseeççiimmlleerr üzerine gö-
rüfltük.

FFaarriiss:: "Ba¤dat'ta yap›lan son se-
çimler 2005 y›l›nda yap›lan seçim-
lerden daha farkl› bir sonuç yarat-
mayacakt›r. Seçim listeleri Ameri-
kan tanklar› üzerinde iktidara gelen-
lerin seçim listeleridir. Mezhep ve
›rk ayr›mc›l›¤› temelinde haz›rlan-
m›flt›r.

Bu gün Irak’ta 1155''tteenn ffaazzllaa
AAmmeerriikkaann üüssssüü bulunuyor. Sözko-
nusu üsler Irak Amerika stratejik
anlaflmalar› ad› alt›nda yap›ld›.
Bunlara ek olarak Amerikal› Sivil
Hakim Pol Premer Irak'› mmeezzhheepp
aayyrr››ll››kkllaarr››nnaa ddaayyaannaarraakk ppaarrççaallaa--
yyaann yyeennii bbiirr aannaayyaassaa haz›rlad›. Bu
anayasa, gene Pol Premer taraf›n-
dan oluflturulan bir karar konseyi ta-
raf›ndan onayland›.

Ba¤dat'ta son yap›lan seçimler,
Irak'ta iki kutup aras›nda süren bir
çat›flmay› ifade ediyor. Bu iki kutup
iflgalci Amerika ve fiii kesime hego-
manya kuran ve Irak'›n iç ifllerine
kar›flmak isteyen ‹ran'dan olufluyor.
Seçime kat›lan listelerden Nuri el-
Maliki'nin listeleri Amerikan iflgali-
ni temsil ederken Allavi'nin listesi
‹ran'› temsil ediyor. Bütün bu gayr›
meflruluklar›n yan›nda seçimlerden
ç›kan ilk sonuçlara göre birçok sah-
tecilik yap›ld›¤›n› biliyoruz. Bu
sahtecilikler aras›nda Nuri el Mali-
ki'ye oy vermeyece¤ini söyleyen
seçmenlerin her hangi bir bahaney-
le oy kullanmalar›na izin verme-
mek. 

Bugün hükümette bulunan ve se-
çimlere bir liste ile kat›lan Nuri el

Maliki'nin verdi¤i rüflvetler bu rüfl-
vetler aras›nda tabancalar›n d›fl›nda
mal mülk de bulunuyor. Öyle ki afli-
ret reislerine hediye ad› alt›nda veri-
len tabancalar televizyon haberleri-
ne de konu oldu.

Ayr›ca seçim sonuçlar›n›n h›zl›
aç›klanmamas›, sseeççmmeenn ssaayy››ss››nnddaann
2200 mmiillyyoonn ffaazzllaa yyaapp››llaann ooyy ppuussuu--
llaallaarr›› da sahtecili¤in aleni yap›lma-
s› anlam›na geliyordu. 

Bu gün belli listeler aras›nda
baflbakan›n kim olaca¤›n› belirle-
mek için gizli görüflmeler yap›l›yor.
Bir yandan Kürdistan listesi ile Al-
lavi aras›nda di¤er yandan Nuri el
Maliki ve Ammar el Hekim baflkan-
l›¤›nda haz›rlanan Irak Ulusal ittilaf
listesi aras›nda görüflmeler sürüyor.

Bu seçimlerin en belirgin sonuç-
lar›ndan biri de CCeellaall TTaallaabbaannii’’nn
KKüürrddiissttaann UUlluussaall BBiirrllii¤¤ii’’nniinn mmeecc--
lliissttee ççoo¤¤uunnlluu¤¤uu ssaa¤¤llaayyaammaayyaarraakk
hheezziimmeettee uu¤¤rraammaass››ddrr.. Bunun ne-
deni de Neflirvan Mustafa’n›n Irak
Ulusal Birli¤i listesinden çekilerek
de¤iflim listesi ad›yla seçimlere ka-
t›lmas› sonucu bir bölünme olma-
s›yd›. Ayr›ca Cumhurbaflkan› Yar-
d›mc›s› ‹yad Allavi'nin de yapt›¤›
aç›klamada belirtti¤i gibi Irak cum-
hurbaflkan›n›n Arap olmas› gerekti-
¤ini dile getiren seslerin yükselmesi
de Talabani’nin hezimetinin neden-
lerinden birini oluflturuyor.

Seçimlerden sonra gelecek yö-
netim de öncekiler gibi Amerika'n›n
ifllerini yürütecek ve Amerika'n›n
kendilerinden istediklerini yerine
getirmeye çal›flacaklard›r. Halk›n
su, elektrik,sa¤l›k,e¤itim gibi ihti-
yaçlar› cevap bulamayacakt›r. Böy-
lece petrol hazinesi olan bu vatan›n
evlatlar› yoksulluk s›n›r›n›n alt›nda
yaflayacak. 

Direniflin seçimlere yaklafl›m›
bbooyykkoott fleklinde olmufltur. Gerek

önceki seçimlerde gerekse flimdi-
ki seçimler direnifl taraf›ndan
boykot edilmifltir. Çünkü, iiflflggaalliinn
vvee ssiillaahhllaarr››nn ggööllggeessiinnddee ddeemmookk--
rraattiikk vvee flfleeffffaaff sseeççiimmlleerriinn yyaapp››ll--
mmaass›› mmüümmkküünn ddee¤¤iillddiirr..

Direnifl; iflgali vatan›ndan de-
fetmek, Irak devletini yeniden

kurduktan sonra demokratik ve flef-
faf seçimler yaparak halk› temsil
eden bir hükümetin seçilmesini isti-
yor. Boykot ça¤r›s› yapan en belir-
gin direnifl gruplar› aras›nda Müca-
hitler Ordusu ve 1920 Devrimi Bir-
likleri bulunuyor.

Bu gün Irak'ta do¤ru yanl›fl bir
çok silahl› eylem yap›l›yor. Medya
ise halk› hedef alan silahl› eylemle-
ri direnifl yap›yormufl gibi yans›t›-
yor. Irak Ulusal Direniflinin ilk günü
olan 9 Nisan 2003 tarihinden bu ya-
na direniflin tek hedefi Amerikan or-
dusu ve iflbirlikçileri olmufltur. An-
cak terör eylemleri iflgalciler tara-
f›ndan yap›l›yor ve sivilleri hedef
al›yor. Amaçlar› ise direniflin sivil-
leri hedef ald›¤› yalan›yla direnifli
kötülemektir. 

ABD direniflin eylemleri sonucu
verdi¤i kay›plar hakk›nda do¤ru ra-
kamlar vermemektedir. Bunun ne-
deni Amerikan toplumunda yarata-
ca¤› sars›c› etkiden korkmas›d›r.
Daha önce Vietnam savafl›nda da
buna benzer bir sorun yaflanm›flt›.

Irak’ta Amerikan askerlerinden
3355 bbiinn ölünün yan›s›ra büyük say›-
da yaral› ve psikolojik sorunlar ya-
flayanlar ve intihar eden askerler de
bulunuyor. 

Di¤er yandan iflgalciler, terör ey-
lemleriyle sünniler ve fliiler aras›n-
daki mezhep ayr›l›klar›ndan kay-
naklanan çat›flmalar› artt›rmaya ça-
l›fl›yor. Yüzlerce Irakl›’n›n ölmesine
ve göç etmesine neden olan bu ça-
t›flmalar› ise Mehdi Ordusu ile Kai-
de aras›ndaki çat›flmalar olarak lan-
se ediyor.

Kald› ki iflgalden önce Irak’ta
mezhepçilik diye bir fley bilinmi-
yordu. Mezhep çat›flmalar› iflgalle
birlikte geldi. Bununla amaçlanan
Irak halk›n›n iflgale karfl› direniflini
zay›flatmakt›r. 

Irak KKomünist PPartisi DDr. MMuhammet CCevat FFaris

“‹flgalin ve silahlar›n gölgesinde
demokratik ve fleffaf seçimlerin 
yap›lmas› mümkün de¤ildir”
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J AAvrupa’daki ddevrim-

ci, demokrat ggençli¤in
“Anadolu GGençlik” olarak
6 aayd›r sürdürdü¤ü ççal›fl-
malar sonucunda 113 MMart
2010’da ""Anadolu GGençlik
1. KKurultay›" yap›ld›. 

JAlmanya'n›n Köln

kentinde yyap›lan
kurultaya; FFransa, BBelçika,
Hollanda, ‹‹ngiltere ve
Avusturya’dan ddelegeler
kat›ld›.

Kurultay Avrupa'da Anadolu
Gençlik oluflumuna neden ihtiyaç du-
yuldu¤unu anlatan ve bu do¤rultuda,
6 ayd›r süren gençlik çal›flmalar›
hakk›nda bilgi veren bir konuflmayla
aç›ld›. Divan heyetinin seçilmesinden
sonra Avrupa'n›n de¤iflik yerlerinden
gelen delegelerin haz›rlad›klar› teb-
li¤ler ve önerilerin sunumuna geçildi.

Belçika'dan kat›lan delegeler,

""KKuuflflaakk ÇÇaatt››flflmmaass››"" ile ilgili haz›rla-
d›klar› tebli¤ ve çözüm önerilerini
sundular.

Stuttgart bölgesinin delegeleri

haz›rlad›klar› ""KKiimmlliikk"" konulu tebli-
¤i ve önerilerini aç›klad›lar. 

Hollanda’dan kat›lan delege-

ler ise, 'Gençli¤in Kültür ve Sanat An-
lay›fl›' bafll›kl› tebli¤i sunarak Avru-
pa’da yaflayan gençli¤in sorunlar›na
de¤indi. Çözüm olarak AAnnaaddoolluu
GGeennççlliikk ddeerrnneekklleerriinnii kkuurrmmaayy››
öönneerrddii..

Fransa gençlik delegelerinin

tebli¤inde; Fransa'da yaflayan gençli-
¤in sorunlar›na ve Fras›z hükümetinin
yeni ç›kartt›¤› yasalar ile birlikte göç-

Anadolu Gençlik 
1. Kurultay› Yap›ld›

men gençli¤in
üzerindeki etki-
lerine de¤indi. 

Avus tu r-
ya'dan kat›lan

delegeler, Avru-
pa'daki E¤itim
Sistemi'ni anla-
tan bir konuflma
yapt›lar. Gençli-
¤in haklar›n› sa-
vunmas› için di-
renifl ruhu yara-
t›lmas› gerekti¤i
ve üniversiteler-
de, kampüslerde örgütlenilmesi ge-
rekti¤i belirtildi.

Hamburg gençlik delegele-
rinin sunumunda, uyuflturucu mad-
de ba¤›ml›l›¤› vard›. Çözüm olarak
Avrupa genelinde ppaanneelllleerr,, sseemmii--
nneerrlleerr ve dönem dönem kkaammppaann--
yyaallaarr ile mücadeleyi yükseltmeyi
önerdi.

‹ngiltere gençlik delegeleri
ise çeteleflmenin gençler aras›ndaki
nedenlerine ve sonuçlar›na de¤inen
konuflmalar›nda, baflta ‹ngiltere ol-
mak üzere Avrupa'n›n bir çok ülke-
sinde göçmen gençlerin uyuflturucu
sat›fllar›nda yer ald›¤›n›, cinayetlere
kar›flt›¤›n›, h›rs›zl›k olaylar›nda ba-
fl› çekti¤i belirtildi. 

Kuzey RRen VVestfalya
eyaletinden kat›lan delege Irkç›l›k
konulu tebli¤ini sundu. 

Daha sonra Avrupa'da yaflanan
››rrkkçç›› ssaalldd››rr››llaarr›› aannllaattaann kk››ssaa bbiirr
ffiillmm ggöösstteerriillddii ve ard›ndan "Irkç›-
l›k - Kara Kafal› Olmak" konulu,
gençlerle yap›lan bir röportaj izlen-
di.

Kurultay’da, Türkiye'den Genç-
lik Federasyonu ile canl› ba¤lant›
yap›larak görüflüldü. Gençlik Fede-
rasyonu, liseli gençli¤in nisan ay›n-
da yapaca¤› Yozlaflmaya Karfl› Ku-
rultay'›na ve Gençlik Federasyo-
nu'nun yapaca¤› baz› etiknliklere
Anadolu Gençlik'i davet etti. 

Kurultay’a sunulan öneriler so-
nuca ba¤land›ktan sonra gelen me-
sajlar okundu. 

Günün de¤erlendirilmesinin ya-
p›ld›¤› kapan›fl konuflmas›n›n ar-
d›ndan hep beraber çekilen coflkulu
halaylarla Anadolu Gençlik 1. Ku-
rultay› sona erdi.

14 Mart Pazar günü flenlik ya-
p›ld›. Saat 14.30'da sayg› durufluyla
bafllayan flenlikte Kurultay sonuç
bildirgesi de aç›kland›. Çeflitli böl-
gelerin haz›rlay›p sundu¤u etkinlik-
lerle flenlik devam etti. 18.30’da bi-
ten flenli¤e 150 kifli kat›ld›.

Kurultay’da al›nan 
kararlar
11-- Örgütlenmek bir ihtiyaçt›r.

Bunun için dernekler biçiminde ör-
gütlenme yap›lacak.

22-- Anadolu Gençlik Bülteni ç›-
kart›lacak.

33--Uyuflturucu, yozlaflma ve ›rk-
ç›l›k konulu paneller ve özel kam-
panyalar örgütlenmelidir. 

44-- Anadolu Gençlik Yaz kamp›
örgütlenecektir. 

55-- Anadolu Gençlik merkezi
toplant›lar› yap›lacakt›r. wwwwww..
aannaaddoolluuggeenncclliikk..eeuu adl› web site-
sinden sürekli bir iletiflim sa¤lana-
cak

66-- Ülkemizde yürütülen gençlik
çal›flmalar›yla ba¤lar gelifltirilecek. 

Irkç›l›¤a, Asimilasyona ve 
Dejenerasyona Karfl› Örgütlenelim

Avrupa’da
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““TTüürrkklleerr vvee AArraappllaarr üürreettiiccii
ddee¤¤iill,,

DDaarr ggeelliirrlliilleerr ssoo¤¤uukk ssuuyyllaa
yy››kkaannss››nn,,

TTüürrkklleerr uuyyuumm kkoonnuussuunnddaa
iisstteekkssiizz””

Bu sözler, Alman Merkez Banka-
s› Yönetim Kurulu üyesi ve
Berlin eski Maliye Senatörü
Thilo Sarrazin’ne ait. 

Fakat bu sözlerdeki zihniyet
sadece Sarrazin ile s›n›rl› de¤il-
dir. Bu emperyalistlerin, ›rkç›,
faflist kafatasç› bak›fl aç›s›n›n
bir yans›mas›d›r. 

“Türkler ve Araplar üretici” de-
¤ilmifl. Kim üretiyor? Kim çal›fl›yor
fabrikalarda? Yak›lm›fl, y›k›lm›fl Al-
manya’y› yeniden aya¤a kald›ran
kimlerdi? 

Kuflkusuz, Sarrazin’in sözleri sa-
dece Türkler ve Araplar’›
kapsam›yor. Hedefte onlar olsa da
tüm göçmenler için söylenen bir
sözdür. ‹li¤ine kadar sömürdükleri

göçmen emekçilere söylenen bir
sözdür. 

Avrupa’daki göçmen halklar›
asalak, ifle yaramaz ilan eden, ya-
banc› düflmanl›¤› yapan bu emper-
yalistlerin bak›fl›d›r

Avrupada faflist-›rkç› kafalar›n
küçümsedi¤i göçmenler bir gün ça-
l›flmasa emperyalistler aç kal›r. F›-

r›nlar ekmek ç›kartamaz. Fabrikalar
üretim yapamaz. Pislikten kokarlar;
çünkü Avrupa’n›n bir çok ülkesinde
hemen tüm temizlik iflleri göçmen-
ler taraf›ndan yap›l›r... Sarrazin, da-
ha önce de Türkiyeliler için “ma-
navc›l›ktan baflka bir fley bilmezler”
diye hakaret etmiflti. Evet, Avru-
pa’da emek gerektiren her türlü ifli
yapt›¤›m›z gibi “manavc›l›k” da ya-
par›z. 

Sömürücü asalaklar!.. Manavc›-
l›k yapmasak, temizlik ifllerinizi
yapmasak, fabrikalarda çal›flmasak,
aç kal›rs›n›z, pislik içinde yaflars›-
n›z. Bizlerin eme¤ini sömürerek se-
fa sürüyorsunuz. 

Bize de s›cak suyu bile çok görü-
yorsunuz. fiunu iyi bilin ki, hiçbir
fleyi llüüttuuff olarak vermiyorsunuz.

Sahip oldu¤umuz her fley
eme¤imizin karfl›l›¤›d›r, sömür-
düklerinizden kalan al›nterimiz-
dir. 

Irkç›-faflist kafan›n derdi bafl-
ka; Avrupa emperyalistleri göç-
menleri ›rkç› faflist zihniyetleriy-
le afla¤›lad›klar› gibi, göçmenle-

rin eme¤i olmadan da yapam›yorlar.
Onun için  “uyum” ad› alt›nda da
göçmenleri asimile etmek istiyorlar.
Kimli¤imizi kiflili¤imizi yok etmek
istiyorlar. Y›llard›r tüm çabalar›na
ra¤men bunu baflaramad›lar. Asimile
edemedikleri için beyinlerindeki
›rkç›l›¤› kusuyorlar. Baflaramaya-
caks›n›z. Avrupa’da eme¤imizle ve
kimli¤imizle var›z ve öyle de
olaca¤›z.

“Dar gelirliler so¤uk 
su ile y›kans›n”!

AVRUPA’daki B‹Z

Almanya'n›n Düsseldorf kentin-
de 11 Mart'ta Nurhan Erdem, Cen-
giz Oban ve Ahmet ‹stanbullu'nun
tutuklanmalar›ndan 16 ay sonra bi-
rinci duruflmas› yap›ld›.

Önce savc›n›n haz›rlad›¤› iddi-
aname okundu. ‹ddianamenin okun-
mas›ndan sonra duruflma savc›s›n›n
mahkeme heyetinden 10 y›la kadar
hapis cezas› vermesini istemesine
savunma avukatlar› itiraz etti.

Tutsak devrimcilerden Cengiz
Oban, haz›rlad›¤› 14 sayfal›k
savunmas›n› okudu.

Mao'nun "ABD dünya halklar›-
n›n bafl düflman›d›r" cümlesiyle
savunmas›na bafllayan Oban, ABD
emperyalizminin dünden bugüne
kadar sürdürdü¤ü halklara düflman-
l›¤›n›, sald›rganl›¤›n› örneklerle

aç›klad›. ABD'ye yap›lan 11 Eylül

2001 sald›r›lar›n›n, ABD'nin halkla-

ra sald›rganl›¤›n›n, düflmanl›¤›n›n

bir sonucu olarak gerçekleflti¤ini

belirterek, 11 Eylül sonras›, Afga-

nistan, Irak sald›r›lar›n› ve bu ülke-

lerin halklar›na karfl›, gelifltirdi¤i

politikalar ve Almanya dahil di¤er

ülkelerin bu konudaki iflbirlikçilik-

lerini ve ABD'nin sald›r›lar›na or-

takl›klar›n› ifade etti.

Oban devam›nda, Almanya'n›n

Türkiye faflizmiyle iflbirli¤i yaparak

devrimcilere karfl› nas›l sald›rgan

bir politika sürdürdü¤ünü ve bu po-

litikan›n sonucunda tutukland›klar›-

n›, koyu bir tecrit politikalar›na tabi

tutulduklar›n› belirtti.

Türkiye faflizmine karfl› DHKP-

C'nin meflru ve hakl› bir mücadele

verdi¤ini söyleyen Oban; Türkiye
devletiyle iflbirli¤i yapan Alman
devletinin demokratik mücadele
sürdüren devrimcilere "terörist"
muamelesi yaparak sald›rd›¤›n›
söyledi.

Duruflma, 18 Mart günü devam
etmek üzere sona erdi. Duruflman›n
bitiminde mahkeme binas›n›n önün-
de Anadolu Federasyonu üyeleri
aç›klama yapt›lar.

16 Ay Sonra Mahkeme Bafllad›
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Nancy'de ‹mza
Topland›

Fransa'da, Nancy Özgürlük Ko--
mitesi, 'Faruk Erenen'e Özgürlük'
kampanyas› çerçevesinde, 13 Mart
günü, Nancy ve Jarville flehir mer--
kezlerinde bildiri da¤›t›m› yap›p im--
za toplad›lar. Bir saat içerisinde top--
lanan 100 imza, Paris'teki Alman
atefleli¤ine faksland›.

‹ngiltere'nin Bedford flehrinde

bulunan Yarl's Wood ‹lticac› Nakil

Merkezi’nde bekletilen kad›nlar

uzun zamand›r tutuklu kalmalar›n›

ve maruz kald›klar› muameleleri

protesto etmek için açl›k grevinde.

5 fiubat’ta seksen kad›n›n bafllat--

t›¤› açl›k grevini halen on kad›n sür--

dürüyor. Merkezin çal›flanlar› tara--

f›ndan "elebafl›" olarak saptanan befl

kad›n Holloway Kad›n Hapishane--

si’ne sevkedildi.

Açl›k grevindekileri destekle--

mek amaçl› 12 Mart günü Yarl's

Wood ‹lticac› Nakil Merkezi önün--

de eylem yap›ld›. Yarl's Wood ‹lti--

cac› Dayan›flma Grubu'nun organi--

ze etti¤i eyleme 50 kifli kat›ld›. Mer--

kezin bulundu¤u alana yaklafl›k 200

metre öncesinden yolu kapatan po--

lis ve merkez görevlileri eylemcile--

rin seslerini duyurmalar›n› engelle--

diler. 

Merkezdeki ilticac›lardan Zim--

babweli Mary ile telefon ba¤lant›s›

yapan eylemciler durumla ilgili bil--

gi ald›lar. "Herhangi bir s›n›rd›fl› et--

me karar› olmamas›na ra¤men uzun

süredir burada tutuluyoruz” diyen

Mary; 2 y›ld›r kalanlar›n oldu¤unu

ayr›ca çocuklar›yla kalanlar, hatta
hamile olanlar bile oldu¤unu ve
sa¤l›ks›z koflullarda yaflad›klar›n›
söyledi. 

Mary ayr›ca; “Umulmad›k za--
manlarda gelip odalar›m›z› darma
da¤›n ediyorlar. Irkç› muamelelere
maruz kal›yoruz. Burada memurlar
görevlerini yerine getirmiyorlar.
Adalet uygulanana kadar grevimize
devam edece¤iz” dedi. 

Stuttgart'ta Söylefli
Almanya'n›n Stuttgart flehrinde

Anadolu Federasyonu'na ba¤l›
Halk Kültür Evinde, Halk Kültür
Evi gençli¤i söylefli yapt›.

5 Mart günü yap›lan söyleflide;
yaflayan yabanc› gençlerin oku-
duklar› okullarda, çal›flt›klar› ifl
yerlerinde ve herhangi bir ifl için

gittikleri devlet dairelerinde karfl›-

laflt›klar› ›rkç› tutumlar üzerine

konuldu.

Devletin bu yaklafl›m›n›n ›rkç›

örgütlenmeleri destekleyerek, ör-

gütlenmelerine zemin kazand›rd›-

¤› vurguland›. Ayr›ca yozlaflma

üzerine konuflmalar›n yap›ld›¤›

söylefliye 50 kifli kat›ld›.

Viyana'da Özgürlük
Talebi

Avurturya’nin baflkenti Viya--
na’da Nurhan Erdem, Ahmet ‹s--
tanbullu, Cengiz Oban ve Faruk
Ereren’le dayan›flmak; ayr›ca Al--
manya Anadolu Federasyonu'na
yönelik bask›lar› protesto etmek
için eylem yap›ld›.

11 Mart’ta yap›lan eylemde;
Almanca "Faruk Ereren'e Özgür--
lük" ve "Almanya Anadolu Fede--
rasyonu Üzerindeki Keyfi Bask›--
lara Son!" pankart› aç›ld›. Alman--
ya ve Türkiye’nin hukuksuzlu¤u--
nu teflhir eden konuflmalar yap›lan
eyleme 20 kifli kat›ld›. 

Faruk Ereren
Duruflmas›

11 Mart günü Almanya'n›n
Düsseldorf kentinde Faruk Ere--
ren'in duruflmas›na devam edildi.
Ça¤r›lan bir tan›¤›n dinlemesiyle
devam eden duruflma; tan›¤›n Fa--
ruk Ereren’i tan›mad›¤›n› söyle--
mesi üzerine 25 Mart gününe er--
telendi. 70 kiflinin izledi¤i durufl--
mada "Faruk Ereren 'e Özgürlük",
"Kahrolsun Emperyalizm", "Dev--
rimci Tutsaklar Onurumuzdur"
sloganlar› at›ld› ve alk›flland›.

Paris'te Gazi Katliam›
Anmas›

Fransa'n›n baflkenti Paris'te, Gazi
katliam› ve ayaklanmas›n›n 15. y›--
l›nda Paris Halk Cephesi taraf›ndan
anma yap›ld›.

“fiehitlerimizi anmak katillerden
hesap sormakt›r” denilen anmada;
Faruk Ereren ve Anadolu Fedarasyo--
nu ile ilgili dövizler aç›larak Alman
devletinin Türkiye faflist devleti ile
iflbirli¤i protesto edildi. 

Mülteci Kad›nlar Açl›k Grevinde
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Yürüyüfl dergisi okurlar› yeni
Ferhatlar, Enginler olarak gerçeklerin
sesini hayk›rmaya devam ediyorlar. 

‹‹zzmmiirr’de 10 Mart Narl›dere

Narkent’te yap›lan Yürüyüfl tan›t›-
m› ve sat›fl›nda 40 dergi halka ulafl-
t›r›ld›. 13  Mart günü  de Eski ‹zmir
ve Uzundere’de Yürüyüfl sat›fl› ya-
p›ld›. Üç saat yap›lan tan›t›m ve sa-
t›flta 37 dergi halka ulaflt›r›ld›.  Yü-
rüyüfl okurlar› 14 Mart günü ise
Egekent 2 Mahallesi'nde de dergi
sat›fl› yapt›lar. Burada 43 dergi hal-
ka ulaflt›r›ld›. 

MMeerrssiinn’de 12 Mart Cuma gü-

nü Yürüyüfl okurlar› Akdeniz Bele-

diyesi’ne ba¤l› Adanal›o¤lu Maha-
lesi’nde Yürüyüfl dergisinin 210.
say›s›n›n tan›t›m ve sat›fl›n› yapt›lar.

Yürüyüfl okurlar› “Zenginler da-
ha da zengin, Yoksullar daha da
yoksullafl›yor, Ülkemiz katliamlar
ülkesi, katiller ellerini kollar›n› sa-
layarak geziyor” diyerek yapt›klar›
tan›t›m ve sat›flta toplam 18 dergiyi
halka ulaflt›rd›lar.

MMaallaattyyaa’da 16 Mart günü Pa-
flaköflkü Mahallesi’nde yap›lan ta-
n›t›mda halka; AKP iktidar›’n›n
“‹ncirlik Üssü’nü kapatabiliriz” ya-
lan› ve flantaj›yla halk› kand›rd›¤›,
emperyalizmin ufla¤› AKP'nin ‹n-
cirlik Üssü’nü kapatmayaca¤› anla-
t›ld›. Yap›lan sohbetlerde Beyaz›t
ve Gazi katliamlar›n›n bafl sorumlu-
su devlet oldu¤u ve katillerin ceza-
land›r›lma¤› söylendi.

TTookkaatt’ta 7 Mart günü Tokat

Gençlik Derne¤i Giriflimi, ÖDP,

TKP, Tokat Mücadele ‹nisiyatifi ta-

raf›ndan Cumhuriyet Meydan›'nda 8

Mart Dünya Emekçi Kad›nlar Günü

ile ilgili eylem yap›ld›. Eylemin ar-

d›ndan kad›nlarla ilgili bir program

düzenlendi. Programda sinevizyon

gösterimi yap›ld› ve kad›n korosu

sahneye ald›. Program Grup

Emek’in türkülerle sona erdi. 10

Mart günü de “Kad›n Hikayeleri”

isimli tiyatro oyunu sahnelendi. 

8 Mart Dünya Emekçi Kad›nlar

Günü dolay›s›yla DDeerrssiimm'in Ova-

c›k ilçesinde yürüyüfl yap›ld›. Halk

Cephesi' nin de bileflenleri içerisin-

de yer ald›¤› Ovac›k Demokrasi

Platformu taraf›ndan yap›lan yürü-

yüflte; "Cinsel

Ulusal S›n›fsal

Sömürüye Son Yaflas›n 8 Mart Dün-

ya Emekçi Kad›nlar Günü” pankar-

t› tafl›nd›. "Analar›n Öfkesi Katilleri

Bo¤acak", "Devrime Meflale Bizim

Kad›nlar›m›z" sloganlar› at›lan ey-

lem  Hükümet Meydan› önünde ya-

p›lan aç›klamayla sona erdi.

Ayn› gün Belediye Dü¤ün Salo-

nu’nda bir program düzenlenerek 8

Mart Dünya Emekçi Kad›nlar Günü

kutland›.

Hasan Coflkun
Vefat Etti

KÖZ dergi-
si çal›flan› Ha-
san Coflkun, 15
Mart günü 6
ayd›r tedavi
gördü¤ü akci-
¤er kanserinden hayat›n› kaybetti.

16 yafl›nda devrimcilerle ilifl-
kiye geçen Coflkun 12 Eylül ifl-
kencehanelerinden geçerek
1981’de tutsak düfltü. Metris,
Zincidere, Malatya ve Elaz›¤ ha-
pishanelerinde 7 y›l tutsak kalan
Coflkun’un cenazesi 17 Mart gü-
nü, 1 May›s Mahallesi'nde kald›-
r›ld›.

Ailesi ve arkadafllar›na bafl-
sa¤l›¤› diliyoruz.

Yürüyüfl Gerçeklerin Sesi...

Tokat ve Ovac›k’ta 8 Mart Eylemleri
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Test!
Tayyip Erdo¤an’›n d›fl gezile-

rinin listesi ilginç:
Bir düflünün ve kendi kendini-

ze cevaplay›n bakal›m: Erdo-
¤an’›n en çok d›fl gezi yapt›¤› ül-
ke neresi?

...
Evet, büyük ço¤unlu¤unuz

bildiniz. Do¤ru cevap ABD.
Tayyip tam 1144 kkeezz ziyaret et-

mifl ABD’yi. 
‹ktidarda 7 y›l› doldurdu¤u

hesaba kat›l›rsa, 14 bölü 7, her y›l

iki defa gitmifl yani.
Efendilerine alt› ayda
bir tekmil vermifl. 

Sonraki ziyaret yer-
leri ve rakamlar› da
flöyle s›ralan›yor:

Belçika: 13 kez (Bu
ülkenin ikinci s›rada
olmas› da anlafl›l›r: Bu-
rada da Avrupal› emperyalist
efendilerine tekmil veriyor çün-
kü.)

Almanya: 11 kez
Azerbaycan: 10 kez
‹ngiltere: 9  kez. 

Durum Ciddi!
Bir kaç hafta önce memleketin bütün

“Or”lar› (yani orgeneralleri), toplan›p ““dduu--
rruumm cciiddddii”” diye aç›klama yapm›fllard›. 

Ama kimse kaale almad›. Hiçbir fley de-
¤iflmedi, hükümet bunu de¤erlendirme gere-
¤i bile duymad›.. 

Durum “ciddi” olsa da, Or’lar› kimse cid-
diye alm›yor anlafl›lan! 

Ba¤dat
K›sa bir al›nt›: “Ba¤dat’ta binlerce y›ld›r

birlikte yaflayan Sünni ve fiiiler art›k mahal-
le, sokak ve evlerini ay›rm›fllar. Yemeklerini
bile seçiyorlar. Dicle’de avlanan Cürri bal›-
¤›n› fiiiler yiyor, Sünniler ise a¤›zlar›na koy-
muyor”... (17 Mart Sabah)

Irak’a özgürlük gelmiflti, Saddam dikta-
törlü¤ü yerine bir demokrasi kurulmufltu!

Öyle bir özgürlük ki, sokaklar›, evleri ve
bal›klar› ay›rmay› baflarm›fl!

ddeeğğiinnmmeelleerrddeeğğiinnmmeelleerryyee
nnii

Beyne Hitap!
Baflbu¤ demifl ki

“Terörle mücadele
kalbe ve beyne hitap
etmeli.”

Mübarek sanki, müzik icra
ediyor... Halbuki uygulamada
“Terörle mücadele kalp ve beyin-
lerin yan›nda göze de hitap edi-
yor. 

‹nfaz edilmifl, bafllar› kesilmifl
gerillalar›, arazide sergilemek göze
hitap etme kayg›s›ndan olsa gerek.
Göze hitap anlafl›lmadan beyinlere
ve kalbe hitap anlafl›lmaz. 

Hat›rlay›n, polis olsun, subay-
lar olsun, okullarda terörle müca-
dele semineri verdiklerinde ne
yaparlar, yine önce gözlere hitap
eder, parçalanm›fl cesetleri göste-
rirler sinevizyondan.. 

Sonra, “bak›n devrimci olur-
san›z böyle yapar›z” diye bbeeyyiinn--
lleerree seslenir ve kkaallpplleerree korkuyu
ekmeye çal›fl›rlar. 

Yani, dememiz o ki, Baflbu-
¤un beyinlere ve kalplere hitap
ederken elinde ne bir müzik aleti,
ne bir edebiyat eseri yok; kurflun
ve bomba ya¤d›ran silahlarla ko-
nufluyor o... 
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Devlet onca iflin aras›nda
bir de sizi mi korusun?

Bingöl Valisi ‹rfan Balkanl›o¤lu sab›kal› kocas›
taraf›ndan burnu ve kulaklar› kesilen Aysun K’yi ko-
rumakta geç kald›k” diyor. Sab›kal› koca G›yasettin
K, efline fliddet uygulad›¤› için daha önce üç kez fli-
kayet edilmifl, ama resmi merciler, H‹ÇB‹R fiEY
yapmam›fl. 

Benzer bir olay da Ardahan'›n Göle ilçesinde ya-
fland›. Orada da savc›l›¤a korunmas› için baflvuru ya-
pan Anaokulu ö¤retmeni Saadet Ulus öldürüldü. 

Ardahan Valisi ise, Ulus’u korumayan polisi so-
ruflturmak bir yana, onlara ödül verdi.. 

Sonuç, devlet, kendisine bizzat ve resmen baflvu-
ran insanlar› bile korumuyor. 

Niye? Çünkü devletin baflka iflleri var. 

Mesela, sabah erken saatlerde yüzlercesi, binler-
cesi toplan›p, ayn› anda bilmem kaç yerde bask›nlar
yapacaklar.. Panzerler, helikopterler kald›r›p bir ya-
sal derne¤i basacaklar... Sonra, gözalt›na al›nacak
daha onlarca, yüzlerce devrimci, vatansever var...
Takip edilecekler cabas›.... fiimdi kim kalk›p da sa-
p›klar›n pefline düflecek.. 

Olacak ifl de¤il!!

Burjuva demokrasisinin hali
Eski ABD Baflkan› Bush’un beyni olarak bilinen

dan›flman› Karl Rove, aralar›nda “waterboarding”
olarak da adland›r›lan ve suda bo¤ulma hissi veren
tekni¤in de bulundu¤u iflkence yöntemlerinde “gurur
duydu¤unu” aç›klad›. 

AAff ÖÖrrggüüttüü 77 AAvvrruuppaa bbiirrllii¤¤ii üüllkkeessiinniinn iiflflkkeennccee
aalleettlleerrii iihhrraaçç eettttii¤¤iinnii aaçç››kkllaadd››.. 

Aç›kl›k!
Erdo¤an’›n kaçak çal›flan Ermi-

nilerle ilgili sözlerine aç›kl›k! geti-
ren AKP D›fl ‹liflkiler Baflkan Yar-
d›mc›s› Suat K›n›kl›o¤lu ““mmaakkssaatt,,
hhooflflggöörrüü vvee iiyyii nniiyyeettee vvuurrgguuyydduu..””

K›n›kl›o¤lu pek aç›kl›k getirememifl ama, biz ek-
leyelim: Hoflgörüsü, iyi niyeti buysa, 

Hoflgörüsüzlü¤ü, kötü niyeti, hiç tereddütsüz,
1915’e ç›kar. 

Olmazsa kesin!
MHP, “tafl atan çocuklar”la il-

gili yasal düzenlemeye iliflkin
flöyle dedi:

“o çocuklar›n daha sonra askerimize kurflun s›k-
mayaca¤›ndan emin olmam›z laz›m.”

K›r›n o zaman parmaklar›n›... ezin.. olmad›, bi-
leklerinden kesin.

UU¤¤rraadd››¤¤››mm››zz hhaakkss››zzll››kkllaarr kkaarrflfl››ss››nnddaa nnee yyaapp››yyoorruuzz??

Herhalde bu soruya karfl›l›k, “ben hiç haks›zl›¤a u¤-
ramad›m” diyebilen ç›kmayacakt›r. Çünkü herbirimiz
hergün küçük, büyük onlarca haks›zl›kla karfl›lafl›yoruz. 

Ya fazla çal›flt›r›l›yor, hakk›m›z› alam›yoruz ya key-
fi ve a¤›r koflullar dayat›l›yor. Ya da insan yerine kon-
muyor, bir eflya gibi görülüyoruz.

Diyelim ki, çal›flt›¤›m›z iflyerinde haks›zl›¤a u¤ra-
d›k. Mesela, keyfi olarak çal›flma sürelerimizi uzat›yor-
lar. BBiirr ççookk eemmeekkççii bbuu ttüürr bbiirr dduurruummddaa mm››rr››nn kk››rr››nn
eettssee ddee sseessssiizz kkaall››yyoorr.. NNee yyaappaaccaa¤¤››zz?? 

Okulda ö¤retmenden dayak yiyor, azar iflitiyoruz? 

Bulundu¤umuz yerlerde eme¤imizin hakk› verilmi-
yor? 

Daha onlarcas›n› ekleyebilece¤imiz bu haks›zl›klar
karfl›s›nda ssiinniipp ssuussaaccaakkmm››yy››zz?? SSeessssiizz mmii kkaallaaccaa¤¤››zz??
BBaannaa nnee mmii ddiiyyeeccee¤¤iizz??

Bunlar›n hepsini yapt›¤›m›z› düflünelim. Yani “m›r›n
k›r›n edip”, “sinip”, sessiz kalal›m, susal›m!. Sonra...

Elbette bu da bir “yaflam tercihi”dir. Böyle yaflayan
milyonlarca insan var. Kimileri, “iflten at›lma” korkusu
ile, kimileri “bafl›m belaya girmesin” kayg›s› ile, kimi-
si tek bafl›na olman›n çaresizli¤iyle, “dayanacak bir
güç” bulamad›¤› için böyle davranmaktad›r.

Sorun böyle bir yaflam›n, ne kadar yaflam oldu¤udur.
Böyle bir yaflamda, hep “ezik”, hep ““kkoorrkkuullaarr››nn”” eessiirrii
olarak, hep bafl›m›z e¤ik yaflamak zorunda kal›r›z. 

Ömür boyu, hep “itaat eden”, hep “susan” olarak ya-
flar›z.

‹flte böyle bir yaflam› kabul etmemeliyiz. Bu, insan›n
do¤as›na da ayk›r›d›r. Bize “bir tokat vuruldu¤unda”,
sinip hemen”di¤er yana¤›m›z›” çevirmeyece¤iz. Bunu
önerenler, bizi köleli¤e mahkum etmek isteyenlerdir. 

Önce “di¤er yana¤›m›z› çevirmemekle” bafllamal›-
y›z, haks›zl›klara karfl› mücadelemize. 

Elbette, haks›zl›¤a karfl› ç›kacak, haklar›m›z› araya-
ca¤›z. Haks›zl›¤a isyan, do¤ru ve meflru oland›r. Bunun
için bedel ödemek gerekirse, bundan kaç›nmamak gere-
kir.

Yaflad›¤›m›z haks›zl›klar karfl›s›nda, yapmam›z ge-
reken tek fley, korkulardan, kayg›lardan s›yr›l›p hakk›-
m›z› sonuna kadar aramak olmal›d›r.

Nitekim bizim ataca¤›m›z bir ad›mda, yan›m›zda bir
baflkas› da olacakt›r. Hep böyle bafllam›flt›r ilk ad›mlar...

Haks›zl›¤a isyan, 
do¤ru ve meflru

oland›r!
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31 Mart 1998’de Ege
Bölgesinde gözalt›na
al›nd›lar. Gözalt›na al›n-
d›klar› kabul edilmedi.
Yaklafl›k bir y›l sonra, iti-
raflarda bulunan Turan
Ünal adl› kontrgerilla
eleman›, dört devrimci-
nin Foça’daki askeri bir-
liklerde iflkence yap›ld›k-
tan sonra, kollar›, bacak-
lar› k›r›lm›fl olarak bir
tekneye konulduklar›n›
ve teknenin Seferihisar

aç›klar›nda bombayla bat›r›ld›¤›n› aç›klad›. 
Neslihan USLU (Hayat), 1968 Düzce’nin Çilimli köyü do-
¤umlu. ‹stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ö¤rencisiyken
Dev-Genç içinde yerald›. Devrimci Gençlik Dergisi’nin Yaz› ‹flleri
Müdürlü¤ünü ve muhabirli¤ini yapt›. ‹YÖ-DER kurucu üyesidir.
Bir dönem Bursa’da çeflitli görevler üstlendi. 
Metin ANDAÇ, 1952 ‹zmir, Bergama, Narl›ca Köyü do-
¤umlu. 46 yafl›ndayd›. Çiftçiydi. 1980 öncesinde ‹zmir Tarifl
Direnifli'nde yerald›. Bir devrimci sendikac›yd›. '90'dan son-
ra ‹zmir ‹flçi Hareketi Gazetesi'nin temsilcisi oldu. Bergama
köylülerinin "Metin Abi”siydi. Siyanürcü flirket Eurogold’a
karfl› 17 köyün direniflinin önderlerinden biriydi. 
Mehmet Ali MANDAL; 1958 ‹zmir Menemen Alia¤a do-
¤umlu. 1974’te iflçi çocu¤u olarak yurtd›fl›na ç›kt›. 1986 y›-
l›nda Yunanistan’da örgütlü mücadeleye kat›ld›. Mücadele
içinde ülkeye geldi. Savafl›n en ön cephesindeydi. 
Hasan AYDO⁄AN; 1974 Tokat-Almus Akarçay do¤umlu. Dü-
zene olan öfkesi ve devrimcilere olan sempatisi çocuk yafllarda
bafllad›. 16 yafl›nda devrimci oldu, çeflitli görevler üstlendi. 

1972 Artvin'in fiavflat ilçesi Kayadibi kö-
yü do¤umlu. 1990'da Marmara Üniversi-
tesi Atatürk E¤itim Fakültesi ö¤rencisiy-
ken DEV-GENÇ saflar›nda yer ald›. K›sa
bir tutsakl›k yaflad›. Temmuz 1991'de il-
legal alanda mücadelesini sürdürdü. Ar-
d›ndan bir savaflç› oldu. 23 Nisan

1993’de gözalt›na al›narak tutukland›. 9. Ölüm Orucu
Ekibi  direniflçisi oldu. Tekirda¤ Devlet Hastanesi'nde 31
Mart 2004 günü bedenini tutuflturup zulmü yere sere-
rek flehit düfltü. 

ÜÜmmiitt GGÜÜNNGGEERR

1976 ‹stanbul  do¤umlu.  Liseli gençli¤in
mücadelesinde yerald›. 1991 sonlar›ndan iti-
baren, 7 y›l ‹ngiltere’de yaflad›. Orada da
mücadele içinde yer ald›. ‹ngiltere hapisha-
nelerinin hücrelerinde 6 ay tutsak kald›.
1998’de mücadeleyi Türkiye’de sürdürmek

için geri döndü. Ülkesinde tutsak düfltü bu
kez de. 3 Haziran 2001'de aln›na k›z›l bant›n› takarak, ölüm
orucuna bafllad›. 31 Mart 2002’de Sa¤malc›lar Devlet Hastane-
si'nde flehit düfltü.
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‹stanbul Okmeydan› halk›
mahallesinde polis istemiyor…
13 Mart  akflam› Okmeydan›
Kad›nlar Çeflmesi’nde bulunan
polis araçlar›na Halk Cepheliler
müdahale etti.

Müdahale s›ras›nda slogan-
lar at›ld›.

Polisler ise korkakl›klar›n›
silahlar›n› çekerek gösterdiler
ve defalarca havaya atefl ettiler.

Okmeydan›’nda PPolis
P rovokasyonu TTeflhir
Edildi

15 Mart günü Okmeydan›'da
2 adet akrep ve 1 adet resmi po-
lis arac› Okmeydan› Haklar Ve

Özgürlükler Derne-
¤i ve cem evi önün-
den geçerken yavafl-
lay›p “ölürüm Tür-

kiyem” flark›s›n›n sesini açarak
provokasyon yaratmaya çal›flt›.
Polisin yaratmaya çal›flt›¤› pro-
vokasyon Halk Cepheliler tara-
f›ndan teflhir edildi. Halk Cep-
heliler polisin her türlü ahlaks›z-
l›¤› kendi eliyle daha h›zl› yay-
mas› için mahallenin abluka al-
t›nda oldu¤unu, polislerin her
türlü pisli¤in devrimciler tara-
f›ndan çözülece¤ini bildi¤i,
halklar›n kurtuluflunun devrim-
den geçti¤ini bildi¤i için dev-
rimcileri sindirmeye çal›flt›klar›-
n› anlatt›lar. 

Teflhir s›ras›nda “ Polis Terö-
rüne Son, Katil Polis Mahallemiz-
den Defol” sloganlar› at›ld› ve
marfllar söylendi.

Son zamanlardan ‹stan-
bul’un emekçi mahallelerinde
artan polis terörü örneklerine bir
yenisi de Ka¤›thane’de eklendi.
Pazar günü maç ç›k›fl›nda bir
genci hastanelik edene kadar

döven polis, gencin
ailesini de flikayetçi
olmamas› için tehdit
etti. Tüm bu polis te-
rörüne karfl›, Nurtepe
Dilan Kafe önünde 50

kiflinin kat›l›m›yla bir
eylem yap›ld›. Kafe
önünde yap›lan aç›kla-
man›n ard›ndan slogan

ve marfllar eflli¤inde yürüyüfle
geçildi. Dörtyola kadar yürüyü-
flün ard›ndan eylem, mahalle-
mizde polis terörüne izin ver-
meyece¤iz denilerek sona erdi-
rildi.

Nurtepe’de Polis
Terörüne Karfl› Eylem 

Okmeydan› Sokaklar›nda
Polis Provokasyonu
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