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Canan KKULAKSIZ

Büyük Direnifl’in kahraman kk›zkardefllerinin yaflça
küçük olan›yd›. Canan, 17 Kas›m 1981 y›l›nda Ri-
ze’de do¤du. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi ö¤-
rencisiyken gençli¤in mücadelesinde yer ald›. Ay-
n› zamanda Ege TAYAD’da çal›flt›. F Tipi sald›r›s›

bafllad›¤›nda ‹zmir’de ölüm orucuna bafllad›. Kardefli Zehra da
‹stanbul’da ölüm orucu eylemindeydi. Bir süre sonra Canan da
‹stanbul’a geldi ve iki k›zkardefl Küçükarmutlu’nun yoksul gece-
kondu evinde ölüm orucunu birlikte sürdürdüler.

Canan, 15 NNisan 22001’de yürekleri, beyinleri sarsarak flehit düfltü.Niyazi TTEK‹N 

1946 Malatya
Kürecik do-
¤umlu Niyazi
Tekin, ‹stan-
bul’da Dev-

Genç saflar›nda yer ald›.
Bal›kesir Ö¤renci Yurdu’na
faflistlerin gerçeklefltirdi¤i
bask›nda silahla a¤›r yara-
land›. 11 Nisan 1971’de
hastanede flehit düfltü. 

Fatma EERSOY

10 Mart 1974
Dersim do-
¤umluydu.
Ebe hemflire
olarak çal›fl›r-

ken, halk›n›n kurtulufl müca-
delesine kat›ld›. Malatya ör-
gütlenmesinde yer ald›.
‘94’te tutsak düfltü. 

F Tipleri’ne karfl› Büyük Di-
renifl’te, 1. Ölüm Orucu
ekiplerinde yer ald›. 19 Ara-
l›k Katliam›’ndan sonra zorla
müdahaleyle direnifli k›r›l-
mak istendi. Fatma tüm bi-
linciyle zafere kilitlenmiflti
11 NNisan 22001’de direniflte
174. gün flehit düfltü.

Mustafa SSELÇUK
Seyhan AAYYILDIZ
fiirin EEROL

12 NNisan 11995’te gece saat 23.00 s›ralar›nda An-
kara Bat›kent’te birlikte bulunduklar› eve polis ta-
raf›ndan yap›lan bask›nda katledildiler.
Mustafa Selçuk, 1961’de Erzincan-Tercan’da do¤-
du. 1978’de ‹stanbul gecekondu halk›n›n mücade-
lesi içinde yer alarak bafllad› mücadeleye. Cunta
y›llar›nda tutsakl›k koflullar›nda direniflini sürdür-
dü. Tahliye olduktan sonra tereddütsüzdü. Son
görevi ‹ç Anadolu Bölge Sorumlulu¤u idi. 

Seyhan Ayy›ld›z, 1972’de, Tokat-Zile ‹¤dir Köyü’n-
de dünyaya geldi. Lise y›llar›nda mücadeleye ka-
t›ld›. Zile Halkevi’nin kurucular›ndand›.

fiirin Erol, 1974’te Tokat’ta do¤du. Lise y›llar›n›n
ard›ndan düzende yaflamay› reddederek devrim
saflar›nda yer alan gençlerimizdendi. 

Erol EEVC‹L

1966 Tokat-Almus Çambulak Köyü do¤umluydu.
K›z›ldere’nin etkisiyle büyüdü. 1989’da ‹stanbul
Ba¤c›lar-Çiftlik’te mücadele içinde yer almaya
bafllad›. Mahalli bölgelerde sorumluluklar üstlen-
di. 1992’de da¤lara ç›kt›. Ayn› y›l tutsak düfltü. 

Ölüm Orucu 3. Ekibi direniflçisi olarak ölüm orucu-
na bafllad› ve katliamlara, tecrit hücrelerine ra¤men direniflini
sürdürerek 13 NNisan 22001’de  Sincan F Tipi’nde ölümsüzleflti. 

Abdullah BBOZDA⁄

25 fiubat 1975’te Adana’da do¤du. Aslen Mardin
K›z›ltepeli’dir. Devrimci hareketle ‘92 y›l› ortala-
r›nda tan›flt›. Adana’da demokratik mücadelede,
‹stanbul’da de¤iflik alanlarda görev üstlendikten
sonra ‘96’da Ege Bölge Sorumlusu olarak atand›.
Ayn› y›l tutsak düfltü. 

Buca hapishanesi ölüm orucu ekibinde yer ald›. 19 Aral›k sald›-
r›s›, zorla müdahale, iflkenceler onu direniflinden vazgeçireme-
di. 12 NNisan 22001’de Büyük Direnifl içinde ölümsüzleflti.

Gürsel AAKMAZ

1960 Denizli Ac›payam ‹lçesi Yaz›r Köyü’nde do¤-
du. Mücadeleye 12 Eylül öncesi kat›ld›, Ac›pa-
yam’da yoksul köylülü¤ün örgütlenmesinde yer
ald›. Tutsakl›klar yaflad›. 1988’de yurtd›fl›na ç›kan
Gürsel, Avrupa’da da kavgan›n içinde yerald›. Bir
süre sonra da ülkesine gerilla olarak döndü.

1988’de Ege da¤lar›nda tutsak düfltü. F Tipi sald›r›s›na karfl›
Buca Hapishanesi’nde 3. Ekip’le ölüm orucuna bafllad›. 16 NNi-
san 22001’de ölümsüzleflti.

Enver HHOCA

Arnavutluk halk›n›n ‹talyan iflgaline karfl› ba-
¤›ms›zl›k savafl›n›n önderiydi. ‹flgale karfl›
savafl› ulusal ve toplumsal kurtulufl perspektifi-
yle ele ald›. Kurtulufltan sonra sosyalist inflaya
önderlik yapt›. Uzun süre Arnavutluk Komü-
nist Partisi genel sekreterli¤i görevini yürüten
Enver Hoca, devrimi yaln›zl›¤a mahkum eden
politikalar›yla sosyalist sistemi zay›flatan

tav›rlar gelifltirmifl olsa da, emperyalizm ve kapitalizmle uzlaflma-
yan bir sosyalist olarak 11 NNisan 11985’te aram›zdan ayr›ld›. 

Adil CCAN

1961 do¤umluy-
du. Devrimci
hareketin mili-
tan kadrolar›n-
dand›. FTKSME

içerisinde yer ald›. Beyaz›t’ta
faflist bir oda¤›n da¤›t›lmas›
eylemi s›ras›nda jandarmalar-
la girdi¤i silahl› çat›flmada ya-
ral› olarak yakaland›. Tedavisi-
nin geciktirilmesi sonucu 16
Nisan 11980’de flehit düfltü. 

Nuran DDEM‹R

1969’da Sivas ‹mranl› ‹lçesi4nde do¤du. 1992’de
Afyon ‹ktisadi-‹dari Bilimler Fakültesi’nde ö¤ren-
ciyken devrimci gençlik içinde mücadeleye kat›l-
d›. 17 NNisan 11995’te bir eylem haz›rl›¤› s›ras›nda
silah›n›n elinde patlamas› sonucu flehit düfltü.

Murat ÇÇOBAN

1973, Denizli
do¤umludur.
1990’da devrim
saflar›na kat›ld›.
Mücadele Der-

gisi’nde çal›flt›. Mu¤la’da genç-
li¤in mücadelesinde yer ald›.
1994’te Ege Kültür Sanat Mer-
kezi bünyesinde Grup Gün›fl›¤›
eleman› olarak kültürel çal›fl-
malar yürütürken tutukland›.

Ayd›n Hapishanesi’nde, F Ti-
pi’ ne karfl› o da yoldafllar› gi-
bi ölüm orucuna gönüllüydü.
Aln›na k›z›l bant›n› takt› ve
ölüm orucunun 177. günün-
de, 14 NNisan 22001’de ölüm-
süzleflti. 

SSaahhiibbii vvee YYaazz››iiflfllleerrii MMüüddüürrüü::
Ünal Ç‹MEN

AAddrreess:: Kocatepe Mah. Feridiye Cad.
Farabi Sok. No: 7/9  Beyo¤lu ‹STANBUL

Telefon-Faks: 0212 225 52 33

OOffsseett HHaazz››rrll››kk:: Ozan Yay›nc›l›k

Adres: Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Cad.
Atlas Apt. No: 155-157 
Kat: 5/14 fiiflli/ ‹STANBUL

Tel: 0212 241 26 41

Faks: 0212 241 11 16

BBaasskk››:: Ezgi Matbaac›l›k-Sanayi Cad. Altay
Sokak No:10 Çobançeflme/

Yenibosna / ‹ST. Tel: 0 212 452 23 02

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

YYoozzllaaflflmmaayyaa
KKaarrflfl›› MMüüccaaddeellee

EEttmmeekk SSuuçç OOllaammaazz!!
YYoozzllaaflflmmaayyaa KKaarrflfl››
MMüüccaaddeellee EEddeennlleerrii

YYaarrgg››llaammaakk
‹‹ssttiiyyoorrllaarr;;

‹‹zziinn ‹‹zziinn VVVVeerrmmeeyyeelliimm!!eerrmmeeyyeelliimm!!

TTaarriihh:: 8 Nisan 2008 

YYeerr:: 13. A¤›r Ceza
Mahkemesi
Befliktafl/ ‹stanbul 

SSaaaatt:: 10.00

Ça¤r›/Duyuru

ÇÇaa¤¤llaayy››pp aakk››yyoorruuzz

nneehhiirrddeenn ddeenniizzlleerree

ÇÇeelliikk bbiirr zz››rrhh›› kkuuflflaann››yyoorr

oonnuurrlluu ggöö¤¤ssüümmüüzz

ccaann vveerriiyyoorruuzz hhaayyaattaa

rroottaass›› ççiizziillmmiiflfl yyoollccuulluukkllaarrllaa

BBuu TTaarriihh BBiizziimm

BBooyy vveerriiyyoorruuzz

ttoohhuummddaann bbaaflflaakkllaarraa

ççoo¤¤aall››yyoorruuzz 

FFiiddaannddaann oorrmmaannllaarraa

KKaarraannll››kk ssuullaarrddaa 

uummuutt ssaaçç››yyoorr ggöözzlleerriimmiizz

KKööpprrüü oolluuyyoorruuzz ggeelleeccee¤¤ee

kk››vv››llcc››mmddaann yyaanngg››nnllaarraa

YYaarr››nnllaarr BBiizziimm!!

YYaarr››nnllaarr BBiizziimm!!

Kamu
Emekçileri

Cephesi 
Nisan 2008

Tarihli
6. Say›s›

ÇÇIIKKTTII!!

Tarih:
19 Nisan 

Cumartesi 
Saat:
15.00

Yer:
Le Palais

des Congres

Haklar ve Özgürlükler 
Cephesi

Tarih: 13 Nisan 2008 Saat:
14.00 - Yer: Cebeci Mezarl›¤›

DD‹‹YYDD‹‹YYAARRBBAAKKIIRRAARRBBAAKKIIRR’’ddaa
OOrrttaakk DDüüflflmmaann AAmmeerriikkaa’’dd››rr kkoonnsseerrii

TTaarriihh:: 11 Nisan 2008 - SSaaaatt:: 18.30
YYeerr:: Geterler Dü¤ün Salonu

fifieehhiittlleerriimmiizzii AAnn››yyoorruuzz!!fifieehhiittlleerriimmiizzii AAnn››yyoorruuzz!!

YAfiIYORLAR
11 NNisan-17 NNisan

Haftalık Süreli Yerel Yayın    Fiyatı: 1 YTL

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

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



3Say›: 1 // 6 NNisan 22008 

Türkiye halklar›n›n mücadelesinin
politikleflerek yükseldi¤i 1960’la-

r›n sonlar›ndan bugüne, mücadele-
nin ilerledi¤i, geriledi¤i, kesintile-
re maruz kald›¤› çeflitli dönemler
oldu. Bugün aç›s›ndan bakt›¤›m›z-
da, mücadelemizin kitlesellik ve
di¤er baz› aç›lardan geçen 40 y›l›n
en üst düzeyinde oldu¤unu söyle-
yemeyiz; fakat Türkiye devrimi
aç›s›ndan umudumuzun ve inanc›-
m›z›n eenn üüsstt ddüüzzeeyyddee oldu¤unu
söyleyebiliriz. Çünkü geçen 40 y›l,
ülkemizin devrimden baflka ç›k›fl›-
n›n olmad›¤›n› tekrar tekrar göster-
mifltir. Bunun kitleler taraf›ndan
aç›k olarak görülüp politik bir tav-
ra dönüflmesi, bir süreç iflidir, ama
bu nesnelli¤in kendini her geçen
gün daha fazla hissettirece¤ini bu-
günden söyleyebiliriz. 

Ülkemizin tek ç›k›fl yolunun, hal-
k›n tek kurtulufl yolunun anti-em-

peryalist, anti-oligarflik devrim ol-
du¤u, 36 y›l önce K›z›ldere’de or-
taya konulmufltur. Sonraki ony›llar
boyunca yaflanan her olay ve ge-
çen her zaman, tarihsel ve ideolo-
jik olarak bu düflünceyi güçlendi-
ren bir rol oynam›flt›r. Tarihe s›n›f-
sal ve bilimsel aç›dan bakanlar,
koflullar nas›l olursa olsun, hiçbir
zaman umutsuzlu¤a düflmezler.
Bilirler ki, tarihin ak›fl› geriye dön-
dürülemez. 12 Martlar, 12 Eylül-
ler, ülkemiz devrimci hareketine
büyük darbeler vurmufl, halk›n
devrimci mücadelesini geriletmifl
olsalar da, devrimi Türkiye’nin
gündeminden ve ufkundan ç›kara-
mam›fllard›r. 

K›z›ldere Türkiye’nin ufkunu açan
bir harekettir. Halk›n, gençli¤in

en ileri kesimlerinin ufkuna devri-
mi yerlefltirendir. Bu nedenledir ki,
K›z›ldere’yi anlatmak, bir direnifli
anlatmaktan ibaret de¤ildir; K›z›l-
dere’yi anlatmak, Türkiye devri-
mini anlatmakt›r. K›z›ldere ülke-
miz devriminin o güne kadar katet-

ti¤i mesafenin, o güne kadarki ide-
olojik, politik birikimin bir özeti
ve simgesidir. KK››zz››llddeerree bir bafl-
kald›r›d›r, bir anlay›flt›r, stratejidir,
yaflam biçimidir, tarihtir, gelecek-
tir; çünkü o Türkiye devrimidir. 

Oportünist, revizyonist cephede si-
yasi arenaya ç›k›p da THKP-C ve

Mahir elefltirisi yapmayan yoktur.
Bu neden böyledir? Bunun birkaç
ayr› nedeni vard›r. Birincisi, K›z›l-
dere öyle kal›n ve net bir hat çiz-
mifltir ki, siyasi arenaya ç›kan her-
kes, kendi konumunu, yolunu “K›-
z›ldere’ye göre” tarif etmek duru-
mundad›r. Gerçekten de, ülkemiz
solunda kimin revizyonist, kimin
reformist, kimin oportünist veya
flabloncu oldu¤unu anlamak için,
K›z›ldere karfl›s›ndaki tutumuna
bakmak yeterlidir ço¤u zaman. 

K›z›ldere’de sadece bir “katliam”,
sadece bir “kahramanl›k” gören-

ler, Türkiye devrimi gibi bir  iddia-
s›, sosyalizm hedefi olmayanlard›r.
K›z›ldere “trajik bir geçmifl”,
“hüzünlü bir son” ya da “siyasal
bir yenilgi” olmad› hiçbir zaman.
Sadece baz›lar› onu öyle görmek
istediler. K›z›ldere’de bir “son”
gördüler; fakat asl›nda bu onlara
ggöösstteerriilleennddii.. Oligarfli öyle göster-
di ve kendi iradesini, kendi bak›fl
aç›s›n› kaybedenler gösterileni
do¤ru diye kabul ettiler. Burjuva-
zinin yaymak istedi¤i umutsuzlu¤a
ilk kap›lanlar bu kesimler oldu.
Devrimci g›das›n› Mahirler’den,
Cephe’den, K›z›ldere’den alanlar
ise, ülkemizde devrim ›srar›n›, id-
dias›n› sürdürdüler; Marksist-Le-
ninist hareket de iflte bu kesimler
taraf›ndan yeniden örgütlendi ve
mücadeleyi omuzlad›. 1973-
74’lerde gençlik, “Yolumuz Ça-
yanlar›n Yoludur” diye meydanla-
ra ç›kt›¤›nda, Mahir Çayan’›n
“Bütün Yaz›lar’›n› tüm imkans›z-
l›klar›na ra¤men ço¤alt›p elden ele
da¤›tmaya bafllad›¤›nda, “Mahir

K›z›ldere dünümüz, bugünümüz,
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Hüseyin Ulafl, Kurtulufla Kadar
Savafl” en çok at›lan ve en çok
sevilen slogan olarak ortaya ç›k-
t›¤›nda, gerek oligarfli cephesin-
de, gerekse de ayd›nlar, bunu sa-
dece Mahirler’e yönelik bir ““vvee--
ffaa””,, bir ““hhaayyrraannll››kk”” olarak de-
¤erlendirdiler. Oysa, genç Cep-
heli önderlerin öncülü¤ündeki
bu sahiplenme elbette bunlar› da
içermekle birlikte, bunun çok
ötesindeydi. Bu, devrimi sahip-
lenmekti. Bu, tarihimizi ve gele-
ce¤imizi sahiplenmekti. Çünkü
K›z›ldere hem kucaklamam›z
gereken tarihimiz, hem açt›¤›
yoldan yürüyerek ulaflaca¤›m›z
gelece¤imizdi.  

““BBiizzlleerr,, ddeevvrriimmcciilleerr,, iinnssaannllaarr››nn
ffiizziikksseell yyaaflflaamm››nn››nn ggeeççiicciillii¤¤iinnee,,
ffaakkaatt bbiirr iinnssaann ttaarriihh bbooyyuunnccaa
hhaallkkllaarr›› eessiinnlleennddiirreenn vvee oonnllaarraa
kk››llaavvuuzzlluukk eeddeenn bbiirr öörrnneekk oolluuflfl--
ttuurrmmuuflflssaa ee¤¤eerr,, oo iinnssaann››nn mmiirraass
bb››rraakktt››¤¤›› öörrnnee¤¤iinn,, ddaavvrraann››flfl vvee
ddüüflflüünncceelleerriinn kkaall››cc››ll››¤¤››nnaa hheerr--
kkeesstteenn ffaazzllaa iinnaannaannllaarr››zz..”” Ak-
tard›¤›m›z bu sözler, Castro’ya
aittir. Che’nin ölümünün ard›n-
dan söylemiflti bunlar› Castro.
K›z›ldere ve K›z›ldere’de flehit
düflenler, iflte bu anlamda kal›c›-
laflm›fllard›r. Çünkü onlar, Che
gibi, halklara esin kayna¤› olan,
Türkiyeli devrimcilere, vatanse-
verlere klavuz olan bir miras b›-
rakt›lar geride.  Kal›c›l›k budur.
O miras, herkesin tan›k oldu¤u
gibi, yaflayan, büyük bir inanç ve
kararl›l›kla sahiplenilen bir mi-
rast›r. Bu anlamdad›r ki, bugün
Mahirler’i, Niyaziler’i anmak
için eylemler, toplant›lar yap›-
yor, onlar›n b›rakt›klar› miras
üzerine yaz›yor, konufluyoruz.
Onlar› konuflmak, Türkiye dev-
rimini konuflmakt›r. Onlar› anla-
mak, onlar gibi olma yolunda
ilerlemek, onlar›n düflüncelerini
yayg›nlaflt›rmak, Türkiye devri-
mine bir ad›m daha yaklaflmak-
t›r. Bugün devrimimize ne kadar
yak›n›z? Bu noktada bir keha-
nette bulunmak bilimsel de¤il-
dir, gerekli de de¤ildir. Ama ge-
rekli olan, devrim için durmaks›-

z›n, y›lmaks›z›n çal›flmak, savafl-
makt›r. Mahir’in dedi¤i gibi, flu
an iktidar› alabilecek durumda
olmayabiliriz, devrimin efli¤inde
olmayabiliriz, ama bu umutsuz-
lu¤u, hantall›¤›, beklemecili¤i,
statükoculu¤u, düzen için ma-
nevralarla, parlamentoculukla
oynamay› getirmez; getirmeme-
lidir! Devrimcilerin görevi her
flart alt›nda devrimi yak›nlaflt›r-
maya çal›flmakt›r. Çünkü asl›n-
da, emperyalizm ve proleter
devrimler ça¤›nda, devrim san›l-
d›¤›ndan çok daha yak›n›m›zda-
d›r. Devrim, K›z›ldere kadar ya-
k›n›m›zdad›r. 

1917’de Rusya’da devrimin arife-
sinde baz›lar› hala Avrupa’dan
bekliyordu devrimi. Bolflevik
Parti’nin 26 Temmuz 1917’de
yap›lan VI. Kongresi’nde, baflta
Troçkistler olmak üzere baz› ke-
simler, sosyalist devrim hedefi-
ne, iktidar›n ele geçirilmesine
iliflkin karara karfl› ç›karak, “an-
cak Bat›da bir proleter devrimi
oldu¤u takdirde ülkenin sosya-
list yola yöneltilebilece¤ini” sa-
vunmaktayd›lar. Stalin bu öneri-
ye karfl› flöyle diyordu: “Sosya-
lizm yolunu açacak ülkenin Rus-
ya olmas› ihtimali yok say›la-
maz... Sadece Avrupa'n›n bize
yol gösterebilece¤ini iddia eden
eskimifl fikirleri atmal›y›z.” (Sta-
lin, Eserler 15, Syf. 226)

DDüünnyyaayy›› bbiirr kkeezz ddee TTüürrkkii--
yyee’’ddeenn ssaarrssaaccaa¤¤››zz iddiam›z,

iflte bu Marksist-Leninist yakla-
fl›mdan, Marksist-Leninistler’e
özgü bu kendine güvenden,
halklara inançtan kayna¤›n› al-
maktad›r. Bu iddiay›, ülkemizde

ilk kez Mahir Çayan ve yoldafl-
lar› somutlad›lar. Onlar, ilk kez,
tüm flablonlar›, statükolar› red-
dederek, Türkiye devrimini ssoo--
mmuutt bbiirr hheeddeeff haline getirdiler.
O güne kadar ki hakim ak›mlar
içinde, cuntac›l›k, parlamento-
culuk, kapitalist olmayan yolcu-
luk gibi birçok düflünce vard›,
bir tek devrim düflüncesi ve he-
defi yoktu. Devrimin henüz za-
man› de¤ildi, henüz koflullar› ol-
gunlaflmam›flt› vb... Mahirler, ifl-
te en baflta bu düflünceleri ezip
geçtiler. K›z›ldere’de bu kopufl
pekifltirilmifl oldu. O günden bu
yana da Cephe çizgisi, ideolojik
ba¤›ms›zl›¤a sahip bir hareket
olarak varoldu. Deyim yerindey-
se, kendi ayaklar›m›z üzerinde
kendi bafl›m›z› tafl›d›k. Revizyo-
nist cepheden gelen ideolojik
sapmalar›n, karfl›-devrim rüzgar-
lar›n›n veya burjuvazinin empo-
ze etti¤i düflüncelerin etkisi al-
t›nda kalmadan bugüne geline-
bilmesinde iflte bu devrimci ge-
lene¤in etkisi belirleyicidir. 

Bu ülkenin gerçek sahipleri dev-
rimcilerdir. Ülkemizin kurtulu-

flu devrimdedir. ‹flte bu nedenle
flimdi devrimci olmak zaman›-
d›r. K›z›ldere’yi anmak devrimci
olmakt›r. fiu ya da bu biçimde
politikadan uzak kalanlara diyo-
ruz ki flimdi devrimci olmak za-
man›d›r. Geçmiflte mücadele
içinde yer al›p da çeflitli neden-
lerle mücadelenin d›fl›na düflen-
lere diyoruz ki, flimdi devrimci
olmak zaman›d›r. Belli bir dev-
rimci inanç ve coflkuya sahip
olan ancak bu inanç ve coflkular›
reformist, revizyonist saflarda
hergün biraz daha törpülenenlere
diyoruz ki, flimdi devrimci ol-
mak zaman›d›r. K›z›ldere’de aç›-
lan yol, devrim yoludur; bizi ba-
¤›ms›zl›¤a, demokrasiye ve sos-
yalizme götürecek uzun ve an-
cak güzel ve görkemli bir yol-
dur. Diyoruz ki, bu yolda birle-
flelim; bu yolda birleflmek, tari-
himize sahip ç›kmak, kendimize
ba¤›ms›z, demokratik ve sosya-
list bir ülke infla etmektir. 
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fifiiimmddii ddeevvrriimmccii ooll--
mmaakk zzaammaann››dd››rr..

KK››zz››llddeerree’’ddee aaçç››llaann yyooll,,
ddeevvrriimm yyoolluudduurr;; bbiizzii
bbaa¤¤››mmss››zzll››¤¤aa,, ddeemmookkrraassii--
yyee vvee  ssoossyyaalliizzmmee
ggööttüürreecceekk uuzzuunn vvee aannccaakk
ggüüzzeell vvee ggöörrkkeemmllii bbiirr
yyoolldduurr.. DDiiyyoorruuzz kkii,, bbuu
yyoollddaa bbiirrlleeflfleelliimm..



AANNKKAARRAA- HÖC’lüler 30
Mart günü Karfl›yaka Mezarl›--
¤›’nda yapt›klar› anmada

THKP-C önderleri Mahir Çayan,
Ulafl Bardakç› ve Hüseyin Ceva--
hir’in foto¤raflar›n› tafl›yarak “Em--
peryalizme ve Oligarfliye Karfl› Mü--
cadelede fiehit Düflenleri An›yor,
Umudu Büyütüyoruz” yaz›l› pankart
açt›lar. Mezarl›k giriflinden k›z›l bay--
raklarla “Mahir Hüseyin Ulafl Kurtu--
lufla Kadar Savafl, Kurtulufl Kavgada
Zafer Cephede, Devrim fiehitleri
Ölümsüzdür” sloganlar›yla yap›lan
yürüyüflün ard›ndan ilk anma Ulafl
Bardakç› ve Koray Do¤an’›n mezar›
bafl›nda gerçekleflti. Ulafl Bardakç›
ve Koray Do¤an’›n mezarlar› bafl›n--
da hayatlar› ve devrim mücadelesine
katt›klar› anlat›ld›. 

HÖC’lüler buradan sloganlarla
ve pankartlarla Mahir Çayan’›n me--
zar›na yürüdüler. Mezar bafl›nda say--
g› durufluyla bafllayan anmada K›z›l--
dere’de flehit düflen tüm devrimcile--
rin hayatlar› anlat›ld›. “Mahir, Hüse--
yin, Ulafl… ve daha nice devrimci,
erdemli ve onurlu olmay› yaflamla--
r›yla ortaya koymufl ve bedelini öde--
mifllerdir. K›z›ldere, tarihin sayfala--
r›na kendi ad›n› bu anlay›fl›n bu erde--
min kalemiyle yazd›rm›flt›r. Yok ola--
caklar›n› biliyorlard› ama adlar› ahi--
re kalacakt›. Adal›lar’›n türküsü dil--
den dile dolaflacak gürleflecek ve hiç
susmayacakt›” denildi. 

Mahir Çayan’›n mezar› bafl›nda
yap›lan anman›n ard›ndan da THKO
önderleri Deniz Gezmifl, Hüseyin
‹nan ve Yusuf Aslan’›n mezarlar› zi--
yaret edildi. Anma törenine 110 kifli
kat›ld›. 

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

d›. Sayg› duruflunun ard›ndan yap›--
lan konuflmada “Bir an de¤il, bir sü--
reç; tekil bir tav›r de¤il, bir yoldur.
K›z›ldere Türkiye devriminin yolu--
dur" denildi.

Konuflmadan sonra ekrana gelen
sinevizyonda, kayna¤›n› K›z›lde--
re'den alarak, coflkuyla bugünlere
ak›p gelen devrimci direniflin k›sa bir
tarihi anlat›ld›. Halklar›n umudu bir
kez daha selamland›. Anma progra--
m›nda Ümit ‹lter'in 'Umut Ya¤muru'
isimli fliir kitab›ndan al›nan bir bö--
lüm de, ba¤lama ezgileriyle birlikte
okundu. 

Tecrite Karfl› Sanatç›lar'dan Er--
can Ayd›n da ba¤lamas› ve flark›la--
r›yla anma töreninde yer alarak flar--
k›lar›n› seslendirdi.

Ortaköy Halk Sahnesi’nin oyna--
d›¤› oyunlardan derlenen ve Ayçe
‹dil ile Ayfle Gülen'i anlatan bir oyu--
nu canland›ran ‹dil Tiyatro Atölyesi
de, izleyenler taraf›ndan büyük be--
¤eni toplad›.

Anma program›n›n sonunda ise
Grup Yorum sahne ald›. Grup Yo--
rum’un marfllar›yla sona eren anma--
ya 100 kifli kat›ld›.

***

Gülsuyu HÖC Temsilcili¤i 30
Mart gecesi saat 19:00’da Gülsuyu
Gülensu Temel Haklar ve Özgürlük--
ler Derne¤i’nin önünde toplanarak
bir anma gerçeklefltirdi. Dernek
önünde toplanan HÖC’lüler davul
zurna eflli¤inde halay çekip, Heykel
Meydan›’na do¤ru yürüyüfle geçti.
Yürüyüfl s›ras›nda s›k s›k “K›z›ldere
Son De¤il, Savafl Sürüyor, Mahir
Hüseyin Ulafl, Kurtulufla Kadar Sa--
vafl” sloganlar› atarak Heykel Mey--
dan›’na varan yaklafl›k 60 kiflilik kit--
le meydanda davul zurna eflli¤inde
halaya durdular. 

Burada sayg› duruflunda bulunan
kitle ad›na aç›klamay› Gülseren Ka--
rademir okudu. Eylem okunan aç›k--
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Türkiye’nin Dört Bir Yan›nda

fiehitler An›ld›, 
Umudumuz Selamland›!

3300 MMaarrtt--1177 NNiissaann GGüünnlleerrii
nneeddeenniiyyllee TTüürrkkiiyyee’’nniinn ddöörrtt
bbiirr yyaann››nnddaa bbaaflflttaa TTüürrkkiiyyee

DDeevvrriimmccii HHaarreekkeettii öönnddeerrllee--
rrii MMaahhiirr ÇÇaayyaann,, HHüüsseeyyiinn

CCeevvaahhiirr,, UUllaaflfl BBaarrddaakkçç››
oollmmaakk üüzzeerree oonnllaarr flflaahhss››nnddaa

ttüümm ddeevvrriimm flfleehhiittlleerrii
aann››ss››nnaa aannmmaa ttöörreennlleerrii

ddüüzzeennlleennddii.. 
AAnnmmaa ttöörreennlleerriinnddee

KK››zz››llddeerree’’nniinn ttaarriihhsseell,, ssiiyyaa--
ssaall öönneemmii aannllaatt››lldd››..

KK››zz››llddeerree’’ddeenn bbuuggüünnee
bbaa¤¤››mmss››zzll››kk,, ddeemmookkrraassii,,

ssoossyyaalliizzmm mmüüccaaddeelleessiinniinn
ssüürrddüü¤¤üü bbeelliirrttiilliirrkkeenn

KK››zz››llddeerree’’nniinn bbuu mmüüccaaddeellee--
ddee yyoolluummuuzzuu aayydd››nnllaattaann bbiirr
mmeeflflaallee oolldduu¤¤uu vvuurrgguullaanndd››..

3300 MMaarrtt’’ttaa flfleehhiittlleerr aann››ll››rrkkeenn
TTüürrkkiiyyee hhaallkkllaarr››nn››nn kkuurrttuu--
lluuflfl uummuudduu ddaa sseellaammllaanndd››.. 

Ankara

Dersim



laman›n ard›ndan “Hakl›y›z Kazana--
ca¤›z” ve “Gündo¤du” marfllar›n›n
söylenmesiyle sona erdi.

***

‹kitelli HÖC Temsilcili¤i
taraf›ndan düzenlenen 30 Mart anma
program› 30 Mart günü saat
19.30’da ‹kitelli Atatürk Mahallesi
1. Sokakta gerçeklefltirildi. Sayg› du--
ruflu ve konuflman›n ard›ndan Ümit
‹lter’in Birol Karasu için yazd›¤›
“Yozlaflmaya Karfl› Birol Olmak” fli--
iri okundu. 30 Mart’›n tarihsel süre--
cini anlatan bir sinevizyon gösterimi
yap›ld›. Marfllar ve halaylarla devam
eden anma törenine sokaktan geçen

mahalle halk› da
kat›ld›. 65 kiflinin
kat›ld›¤› program›
balkonlardan izle--
yenler ise alk›fllar,
z›lg›tlar, slogan--
larla destek verdi. 

***

1 May›s Ma--
hallesi, Sar›gazi,
Bahçelievler ’de
Temel Haklar der--
neklerinde yap›--
lan anma-kutlama
törenlerinde de
coflku hakimdi.
Dernek binalar›n--
da yap›lan tören--
lerde 30 Mart'tan
bugüne süren mü--
cadelenin k›sa bir

anlat›m› yap›l›rken K›z›ldere'den bu--
güne süren mücadele ve mücadelede
flehit düflenleri anlatan bir sineviz--
yon gösterimi yap›ld›. Törenler söy--
lenen marfllar, türküler, fliirler ve ha--
laylarla sona ererken 5 Nisan günü
Okmeydan› Sibel Yalç›n Park›’nda
yap›lacak olan programa ve 13 Ni--
san Cebeci Mezarl›¤›’ndaki anmaya
ça¤r› yap›ld›. 

TTRRAAKKYYAA- Trakya’da 30 Mart-
17 Nisan Devrim fiehitlerini anma
törenlerinden ilki 30 Mart günü Lü--
leburgaz’daki Tekstil ‹flçileri Yar--
d›mlaflma ve Dayan›flma Derne¤i sa--

lonunda yap›ld›. Gençlik Federas--
yonlu ö¤renciler taraf›ndan yap›lan
programa tekstil iflçileri de destek
verdiler. Kitle ad›na konuflmay› Oral
Melleç yapt›. Melleç konuflmas›nda
30 Mart’in önemini ortaya koydu. 

30 Mart-17 Nisan’la ilgili ikinci
anma töreni ayn› gün Edirne Gençlik
Derne¤i taraf›ndan Edirne’de
D‹SK/Genel-‹fl Abdullah Bafltürk
Toplant› Salonu’nda gerçeklefltirildi.
Toplant› Salonu girifline Devrim fie--
hitleri’nin foto¤raflar›n›n bulundu¤u
bir sergi aç›ld›. Edirne Gençlik Der--
ne¤i Baflkan› Metin Do¤an’›n konufl--
mas›n›n ard›ndan 30 Mart-17 Nisan
flehitleri müzik eflli¤inde canland›r›l--
d›. Edirne Gençlik Derne¤i müzik
grubunun seslendirdi¤i marfllarla so--
na eren programa 40 kifli kat›ld›. 

Anma törenlerinin üçüncüsü de
Babaeski’de faaliyetlerini sürdüren
Trakya Kültür Merkezi taraf›ndan
düzenlendi. 30 Mart gecesi Kültür
Merkezi sahnesinde “Kültür Gecesi”
ad›yla düzenlenen ve yüz kiflinin ka--
t›ld›¤› gecede coflku hakimdi. Ko--
nuflman›n ard›ndan sahneyi TKM
Müzik toplulu¤u ald›. Müzik toplu--
lu¤u, söyleyece¤i türküleri 30 Mart
an›s›na K›z›ldere’de katledilen Ma--
hir Çayan ve yoldafllar› için söyleye--
ce¤ini belirterek, yar›nlar için canla--
r›n› feda edenlerin halklar›n yüre¤in--
de hiçbir zaman öldürülemeyece¤i
vurgusunu yapt›. Daha sonra sahneyi
20 kiflilik TKM Çocuk Korosu ald›.
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Mahallelerde as›lan “Emperya-
lizme ve Oligarfliye  Karfl› fiehit Dü-
flenleri An›yor, Umudu Selaml›yo-
ruz – HÖC” imzal› pankartlar, duvar
yaz›lamalar› ve da¤›t›lan bildiriler
ile 38. y›l›nda K›z›ldere baflta olmak
üzere tüm devrim flehitleri an›ld›,
Türkiye halklar›n›n kurtulufl umudu
selamland›.

3 Nisan günü sabah saatlerinde

‹stanbul’un çeflitli yerlerinde 30
Mart – 17 Nisan flehitlerini anma ve
umudun selamland›¤› pankartlar›n
as›ld›¤› görüldü. 

fiu ana kadar elimize geçen ha-
berlere yer veriyoruz:

‹‹kkiitteellllii’de Parseller, ‹kitelli
Etaplar karfl›s›, Atatürk Mahallesi 1.
ve 8. Sokak girifline, Mehmet Akif
Mahallesi 9. sokak ve Sanayi karfl›-

s›na... GGaazzii MMaahhaalllleessii’nde Düz, 8
Evler, Heykel, Eski Karakol, Dört-
yol, Nalbur dura¤›, Köfle dura¤›,
Son durak ve Esentepe bölgelerin-
de... NNuurrtteeppee’de Sokullu Caddesi,
Osmanpafla, Afl›kVeysel, Güzeltepe
Mahallesi otobüs son dura¤›, Güzel-
tepe’de otoban üst geçidi bölgele-
rinde onbefl ayr› yere... OOkkmmeeyyddaa-
nn››’nda Piyalepafla, Mahmut fievket
Pafla, Örnektepe, Fetihtepe’nin çe-
flitli yerlerinde 10 ayr› yere... BBaa¤¤cc››-
llaarr’da Yeni Mahalle Mevlana Cad-
desi, Kirazl› Mevlana Park›, Kirazl›
Mahmutbey Cami’nin karfl›s›na ve

‹stanbul’un Mahallelerinden 
“fiEH‹TLERE VE UMUDA SELAM”

““BBiirr aann ddee¤¤iill,, bbiirr ssüürreeçç;; tteekkiill bbiirr ttaavv››rr ddee¤¤iill,, bbiirr
yyoolldduurr.. KK››zz››llddeerree TTüürrkkiiyyee ddeevvrriimmiinniinn yyoolluudduurr..""
KK››zz››llddeerree’’yyii sseellaammllaayyaannllaarr bbuu yyoollddaa yyüürrüümmeenniinn

hhaakkll›› oonnuurruunnuu yyaaflfl››yyoorrllaarr..

KocaeliEdirne

Trabzon Antalya



10 türküden oluflan programlar›n›
“Güzel Günler Görece¤iz” flark›s›yla
noktalayan çocuk korosu izleyenler
taraf›ndan büyük ilgi gördü.

AANNTTAALLYYAA- HÖC Temsilcili¤i
30 Mart günü K›fllahan Meydan›’nda
yapt›¤› eylemle “Emperyalizme ve
Oligarfliye Karfl› Mücadelede fiehit
Düflenleri An›yor Umudu Selaml›yo--
ruz” dediler. 

“30 Mart- 17 Nisan fiehitlerimizi
An›yor Umudu Selaml›yoruz” pan--
kart›n›n aç›ld›¤› eylemde, ayn› içe--
rikte dövizler ve flehitlerin resimleri
ile k›z›l bayraklar tafl›nd›. 

Kitle ad›na aç›klamay› Dursun
Göktafl okudu. Göktafl aç›klamada
K›z›ldere’den bugüne emperyalizme
ve iflbirlikçilerine karfl› mücadelenin
sürdü¤ünü belirterek, flehitlerin bu
mücadelede yaflat›ld›¤›n› söyledi.
Eylem “Gündo¤du” marfl›n›n söy--
lenmesiyle bitirildi. 

Antalya’daki 30 Mart-17 Nisan
anma törenlerinin ikincisi Antalya Te--
mel Haklar’da gerçeklefltirildi. Der--
nek binas›nda yap›lan anma progra--
m›nda ba¤›ms›zl›k, demokrasi, K›z›l--
dere konulu bir de seminer verildi.
Anma törenine 40 kifli kat›ld›.

DDEERRSS‹‹MM- Dersim HÖC’lüler
K›z›ldere flehitleri ve Onlar flahs›nda
tüm devrim flehitlerini 30 Mart günü
Belediye Mezarl›¤›’nda yapt›klar›

törenle and›lar. Mezarl›kta bulunan
devrim flehitlerinin mezarlar›n› ziya--
ret eden HÖC’lüler mezarlar› karan--
fillerle süslediler. “Emperyalizme
ve Oligarfliye Karfl› Mücadelede fie--
hitlerimizi An›yoruz” pankart›n›n
aç›ld›¤› anmada yap›lan konuflmada
K›z›ldere manifestosuyla çizilen yo--
la, direnme gelene¤ine sahip ç›k›la--
ca¤›na vurgu yap›ld›. Anma “K›z›l--
dere Son De¤il Savafl Sürüyor” slo--
ganlar›n›n ard›ndan flehitler için
söylenen “K›z›ldere” marfl› ile sona
erdi. 

EELLAAZZII⁄⁄- 30 Mart 17 Nisan dev--
rim flehitlerini anma umudun kurulu--
flunu kutlama günleri çerçevesinde
Elaz›¤ Temel Haklar ve Özgürlükler
Derne¤i’nde biraraya gelen HÖC'lü--
ler K›z›ldere'den günümüze süren 38
y›ll›k mücadele tarihi üzerine konufl--
malar yapt›lar. Anmada marfllar söy-
lendi, fliirler okundu, halaylar çekil--
di. 

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

lar›n ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sos--
yalizm mücadelesine ›fl›k tuttu¤unu
anlatan bir sinevizyon gösteriminin
yap›ld›¤› anma Grup Boran Halay›--
n›n söyledi¤i türküler ve marfllarla
son buldu. 

KKOOCCAAEELL‹‹- Kocaeli Gençlik
Derne¤i, 1 Nisan’da Kocaeli Üniver--
sitesi An›tpark Yerleflkesi önünde
yapt›¤› aç›klamayla 30 Mart 1972
y›l›nda K›z›ldere’de flehit düflenleri
and›. 36 y›ll›k gelene¤i ö¤rencilere
anlatmak ve hat›rlatmak amaçl› ya--
p›lan aç›klamay› dernek ad›na Yi¤it
Ünal okudu. 

K›z›ldere Son De¤il, Sürüyor
Mücadelemiz, Yolumuz Çayanlar›n
Yoludur sloganlar›n›n at›ld›¤› ve dö--
vizlerin tafl›nd›¤› aç›klama: 

“Selam olsun K›z›ldere’den al--
d›klar› umudu bir türkü gibi bayrak
edinenlere ve selam olsun sana K›--
z›ldere…” sözleriyle son buldu.
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Yüzy›l Oto Center’a... EEsseennlleerr’de
Yeni Mahalle’de 3 ayr› yere, Kara-
bay›r E-5 geçit üstüne, Yukar› Ka-
rabay›r otobüs dura¤› karfl›s›na...
ÇÇaa¤¤llaayyaann’da Levent Sokak, Dere
Trafo, Ka¤›thane Caddesi Dere,
Fevzi Çakmak Caddesi Teras Ho-
tel, Ça¤layan Merkez Dere Önder
‹lkö¤retim Okulu girifline... BBaahh-
ççeelliieevvlleerr’de Çobançeflme ve So-
¤anl›’da... 11 MMaayy››ss MMaahhaalllleessii’nde
Karakol Dura¤›, Sa¤l›k Oca¤› yan›,
Yön Sürücü Kursu önüne ve Çefl-
me Dura¤›’na... AArrmmuuttlluu’da Ar-
mutlu girifl ve ç›k›fl olmak üzere iki

ayr› yere... GGüüllssuuyyuu’nda Heykel
Meydan›nda iki ayr› yere, Dinler
Sokak, Esenkent Tatl›su Park›, Er-
tu¤rul Gazi Lisesi karfl›s›, Cevizli
Köprüsü, Gülsuyu Köprüsü, Kartal
Esentepe Mahallesi Cemevi yan›,
Kartal dört yol a¤z›, Kartal So¤an-
l›k Caddesi top sahas› yan›na...
“Emperyalizme ve Oligarfliye
Karfl› fiehit Düflenleri An›yor,
Umudu Selaml›yoruz – HÖC” im-
zal› pankartlar›n as›ld›¤› görüldü.

Gazi Mahallesi’nde pankart as-
t›¤› iddia edilen bir kiflinin gözalt›-
na al›nd›¤› ancak k›sa süre sonra

serbest b›rak›ld›¤› ö¤renildi.

Duvar yaz›lamalar›yla da flehit-

ler an›ld›, umudumuz selamland›.

‹kitelli, Nurtepe, Okmeydan›,

Esenler, Ba¤c›lar, Ça¤layan, Bah-

çelievler, 1 May›s Mahallesi, Gül-

suyu, Sar›gazi, Tarabyaüstü ve Ali-

beyköy’ün çeflitli yerlerindeki du-

varlara “Emperyalizme ve Oligar-

fliye Karfl› Mücadelede Umudu Bü-

yütüyoruz” vb içerikli yaz›lar ya-

z›ld›¤› ve HÖC imzal› binlerce 30

Mart-17 Nisan içerikli bildirinin

emekçi halka da¤›t›ld›¤› belirtildi.



‹‹SSKKEENNDDEERRUUNN- Temel Haklar
ve Özgürlükler Derne¤i’nde 30
Mart günü yap›lan anma töreniyle
emperyalizme karfl› ba¤›ms›zl›k,
demokrasi ve sosyalizm mücadele--
sinde flehit düflenler an›l›rken der--
nek ad›na yap›lan aç›klamay› oku--
yan Murat Kaya konuflmas›nda mü--
cadelenin a¤›r bedeller gerektirdi¤i--
ni, mücadelede düflenlerin ölümsüz
oldu¤unu vurgulad›. 30 kiflinin ka--
t›ld›¤› törende fliirler okundu, marfl--
lar söylendi, halaylar çekildi.

‹‹ZZMM‹‹RR- ‹zmir’deki anma-kut--
lama törenlerinin ilki Ege Temel
Haklar ve Özgürlükler Derne¤i’nde
yap›ld›. Program›n ilk bölümünde
ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve K›z›lde--
re konulu bir seminer verildi. Semi--
nerde ülkemizin gerçekli¤i ve K›--
z›ldere flehitlerinin kiflilikleri, öz--
geçmiflleri anlat›ld›. ‹kinci bölümde
ise Gün›fl›¤› Müzik Grubu, K›z›lde--
re ile ilgili türkü ve marfllar› söyle--
di. Program fliir ve halaylarla sona

erdi.
‹ z m i r ’ d e k i

ikinci tören
PSAKD Çi¤li
fiubesi’nde ya--
p›ld›. 30 Mart
akflam› düzenle--
nen programda
yap›lan konufl--
malarda “Zalim--
ler var oldukça,
emperyalizm ül--
kemiz üzerine
kara bir bulut gi--
bi çöktükçe Ker--
bela’da Hüseyin
ve K›z›ldere’de
Mahir’in direnifl

örne¤i halk›m›za meflale olacakt›r”
denildi. 

UUfifiAAKK- Gençlik Derne¤i bina--
s›nda yap›lan anmayla 30 Mart-17
Nisan selamland›. K›z›ldere'nin
yakt›¤› meflalenin ›fl›¤›yla yürüyen--
lerin teslim al›namayaca¤›, müca--
deleden döndürülemeyece¤inin vur--
guland›¤› anmada K›z›ldere direni--
flini anlatan bir slayt gösterimi ya--
p›ld›. Anma türkülerle, marfllarla
son buldu.

TTRRAABBZZOONN- Temel Haklar’da
30 Mart günü yap›lan anmada K›--
z›ldere’nin son olmad›¤› vurgulan--
d›. K›z›ldere’nin teslim olmama ge--
lene¤ini yaratt›¤›n›n anlat›ld›¤› an--
mada K›z›ldere'ye Denizler'e dair
yaz›lm›fl türküler ve marfllar söylen--
di. 30 Mart’› anlatan slayt gösteri--
minin ard›ndan anma umudun kuru--
luflunu kutlamak için yap›lan ikram--
larla bitirildi. Anmaya 17 Nisan fle--
hidi Sinan Kukul’un akrabalar› da
kat›ld›.

KKAARRSS-Kars Gençlik Derne¤i
Giriflimi taraf›ndan 30 Mart 1972
K›z›ldere katliam›n›n y›ldönümün-
de Kars E¤itim-Sen fiubesi’nde
anma düzenlendi. K›z›ldere'yi anla-
tan “Bir damladan okyanuslara”
adl› yaz›n›n okunmas›n›n ard›ndan
Kars Gençlik Derne¤i Giriflimi’nin
haz›rlam›fl oldu¤u K›z›ldere kat-
liam›n› anlatan temsili bir oyun ser-

gilendi. Slayt gösteriminin de
yap›ld›¤› anmaya 25 kifli kat›ld›.

BBUURRSSAA- Devlet Tiyatrosu
önünde aç›lan “Devrim Yürüyüflü--
müz Sürüyor, Yaflas›n Siper Yoldafl--
l›¤›m›z” pankart› ve yap›lan aç›kla--
ma ile 30 Mart Direnifli ve fiehitle--
ri an›ld›. 30 Mart günü HÖC,
BDSP, Partizan ve ESP taraf›ndan
yap›lan eylemde kitle ad›na aç›kla--
may› Nevzat Demir yapt›. Demir’in
“K›z›ldere’de yarat›lan de¤erleri
bugün de yaflat›yoruz, K›z›ldere
son olmad›, devrim yürüyüflünü
sürdürüyoruz” sözleri alk›fllarla ve
sloganlarla son buldu. Eyleme 35
kifli kat›ld›.

***

HÖC’lüler, GGeemmlliikk’te 30 Mart
1992'de kaç›r›l›p katledilen Kadir
Bülent Ülkü'yü, Gemlik'e ba¤l› Ka--
racaali Köyü’nde 30 Mart günü me--
zar› bafl›nda and›. Mezar bafl›nda
yap›lan konuflmada “Bir kez daha
buraday›z. Her zaman da burada
olaca¤›z. 16 y›l önce kaç›r›p katlet--
tiklerinde senden, senin düflüncele--
rinden, savunduklar›ndan korktuk--
lar›n› gösterdiler” denildi.

Anma öncesi köylülerle sohbet
eden HÖC’lüler Bülent Ülkü'nün
sevdi¤i Naz›m Hikmet'in “Dünya--
n›n En Tuhaf Mahlukusun” fliirini
okudular. Anma Bize Ölüm Yok
marfl› ve sloganlarla son buldu.
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AAnmalarda KK›z›ldere'nin yyakt›¤› mmeflalenin ››fl›¤›yla
yürüyenlerin tteslim aal›namayaca¤›, mmücadeleden
döndürülemeyece¤inin vvurguland› bbir kkez ddaha...

Eskiflehir ‹skenderun

‹zmir Kars

‹stanbul

“BBir kkez ddaha bburaday›z. HHer zza-
manda bburada oolaca¤›z. BBizler aas-
la uunutmay›z ddevrimci dde¤erleri
yarat›p ttafl›yanlar›. KK›z›ldere’den
bu ggüne ttarihi yyaratanlar›n yyolu
yolumuzdur.”
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Türkiye'nin devrim yolu olan
K›z›ldere'de, emperyalizme ve oli-
garfliye karfl› mücadelede flehit dü-
flenler Avrupa'n›n da de¤iflik yerle-
rinde an›ld›. 

AAllmmaannyyaa’da  Stuttgart  ve Dort-
mund, Köln, Berlin kentlerinde
Haklar ve Özgürlükler Cephesi
Temsilcili¤i 30 Mart-17 Nisan fle-
hitlerini anma program› düzenledi.
SSttuuttggaarrt’ta yap›lan anmada, yarat›-
lan 38 y›ll›k destan›n tarihinin anla-
t›ld›¤› anmada flehitler sayg› duru-
fluyla an›ld›. “Benim oldu¤um her
yerde hareketimiz vard›r” diyen fle-
hitlerin inanç ve kararl›l›¤› anlat›ld›. 

DDoorrttmmuunndd-- 30 Mart günü Dort-
mund Anadolu Kültür Merkezi’nde
bir anma yap›ld›. Devrim flehitlerini
anlatan bir sinevizyon gösterimiyle
bafllayan anmada Cevahirler’den,
Ulafllar’a, 30 Mart’tan 17 Nisan’a
kadarki devrim mücadelesinin köfle
tafllar› olan direniflçiler ve direnifl
tarihleri, yaratt›klar› gelenekler ve

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

Ba¤›ms›zl›k, demokrasi, sosya-
lizm kavgas›nda flehit düflenler
KKööllnn Anadolu Halk Kültür Evi'nde
düzenlenen anma töreniyle selam-
land›. Devrim flehitlerinin anlat›ld›-
¤› sinevizyon gösterimiyle bafllayan
anmada 38 y›ld›r kesintisiz sürege-
len ba¤›ms›zl›k mücadelesi anlat›l-
d›. 

BBeerrlliinn’de IKAD’da gerçekleflti-
rilen anmaya kat›lanlar "30 Mart,
K›z›ldere, Mahirler" dendi¤inde
duygular›n›, düflüncelerini paylaflt›-
lar. “Mahir, Hüseyin, Ulafl Kurtulu-
fla Kadar” slogan›yla sona eren an-
mada bu yürüyüflün zafere ulaflaca-
¤› vurguland›. 

HHoollllaannddaa’’ddaa iissee RRootttteerrddaamm
flehrinde bulunan ANADOLU-
DER'de yap›lan bir anmada ise K›-

z›ldere flehitleri nezdinde tüm dev-
rim flehitleri an›l›rken, umudun ku-
rulufl y›ldönümü de selamland›. 30
Mart'›n siyasal anlam›n›n anlat›ld›¤›
anmada "Gündo¤du,  K›z›ldere, 71
S›ca¤›nda" marfllar› hep birlikte
söylendi. 

FFrraannssaa'n›n baflkenti PPaarriiss'te ay-
n› gün K›z›ldere ve tüm devrim fle-
hitlerini anmak için bir program dü-
zenlendi. Paris Anadolu Kültür ve
Dayan›flma Derne¤i Lokali’nde dü-
zenlenen anmada flehitlerin panolar›
ve “Kurtulufla Kadar Savafl” yaz›s›
as›ld›. “fiehitlerimiz sosyalizm
inanc›n›n ve yarat›lan tüm de¤erle-
rin gerçek sahipleridir” denilen an-
man›n sonunda FOSEM taraf›ndan
haz›rlanan "Ortak Düflman Ameri-
ka'd›r" filmi izlendi. 

BBeellççiikkaa’n›n LLiieeggee fiehri’nde fa-
aliyet yürüten BAHKEM'de bir an-
ma program› düzenlendi. Mahir'in
resmiyle yap›lm›fl sahnede bir tiyat-
ro gösterimi yap›l›rken Anadolu
halklar›n›n kurtuluflu için yarat›lan
gelenekleri fliirsel tarzla anlatan
gösterim sunuldu.

AAvvuussttuurryyaa Graz, Linz ve Inns-
bruck’da HÖC’ün düzenledi¤i 30
Mart-17 Nisan flehitlerimizi anma
ve umudun kuruluflunu kutlama
günleri çerçevesinde anma ve kutla-
malar düzenlendi. 

‹‹nnnnssbbrruucckk’ta yap›lan anma ve
kutlamada “fiehitlerimiz Özgür Va-
tan Ça¤r›s›d›r, Kahramanlar Ölmez
Halk Yenilmez” pankartlar› as›ld›.
LLiinnzz fiehri’nde ise flehitlerin resim-
leri as›l›rken K›z›ldere flehitleri se-
lamland›. GGrraazz’da yap›lan anmada
günün önemini belirten bir konufl-
malar yap›ld›. 

‹‹nnggiilltteerree’de HÖC’ün düzenledi-
¤i anmada Meryem Altun ve Bülent
Dil’le birlikte 30 Mart ve 17 Nisan
devrim flehitleri için düzenledikleri
anmada K›z›ldere için “Türkiye
devriminin feneri denilebilir ona;
veya pusulas› veya kutup y›ld›z›;
hepsini kapsar onun tarihsel misyo-
nu” sözlerine yer verildi. 100 ki-
flinin kat›ld›¤› anma devrimci türkü-
ler ve marfllar›n söylenmesi ve ha-
laylar›n çekilmesiyle sona erdi. 

“fiehitlerimiz Özgür
Vatan Ça¤r›s›d›r”

‹ngiltere

Almanya Avusturya

Fransa
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Demokrasi herkesin dilindedir,
fakat demokrasi K›z›ldere’de sade-
ce dildeki bir sözcük de¤il, u¤runa
can verilen bir davad›r.

Ülkemizde demokrasiyi savun-
man›n yolu K›z›ldere’den geçer.
Yolu K›z›ldere’ye u¤ramayanlar,
demokrasi mücadelesi de yürüte-
mezler. Birçok kesim faflizme karfl›
flu ya da bu düzeyde bir tepki göste-
rebilir, fakat sadece K›z›ldereler ya-
ratmay› göze alanlar, K›z›ldereler’i
yaratan ideolojik-politik, stratejik
çizgiye sahip olanlar, faflizmle yö-
netilen ülkemize, demokrasiyi bir
yönetim biçimi olarak getirebilirler.

Çünkü, demokrasi, faflist düzen
içinde, kimi hak ve özgürlüklerin
geniflletilmesinden ibaret bir reform
sorunu de¤il, bir devrim sorunudur.

K›z›ldere devrim için bir direni-
flin ötesinde, devrimin yolunun çi-
zilmesidir. Devrimin yolu K›z›lde-
re’den geçti¤i içindir ki, demokrasi-
yi savunman›n yolu da K›z›lde-
re’den geçmektedir.

““DDeemmookkrraassii MMüüccaaddeelleessii””

EEflfliittttiirr ““fifiiiddddeett KKaarrflfl››ttll››¤¤››””

DDee¤¤iillddiirr

Çeflitli kesimlerin yan›lg›s›, çe-
flitli kesimlerin de bilinçli olarak
kitleleri yan›ltma çabas›, demokrasi
savunuculu¤unu, “fliddet karfl›tl›¤›-
na” indirgemeleri ve buna ba¤l›
olarak da “demokrasi mücadelesi
sadece yasal zeminlerde verilir” dü-
flüncesini empoze etmeleridir. 

Bu bak›fl aç›s›, demokrasiye de-
¤il, faflizmin sürmesine hizmet eder.
Çünkü, bu bak›fl aç›s›, kitleleri ege-

men s›n›flardan demokrasi talep et-
mekten ileriye götüremez. Demok-
rasinin salt bir “talep” düzeyinde
kalmas›, faflizm için zarars›zd›r. Fa-
flizm, kitlelerin demokrasi mücade-
lesi yürütmek yerine, sistemin ken-
disinden demokrasi talep etmekle
yetinmesinden rahats›zl›k duymaz.
Tersine, bu durumu, demokrasicilik
oyununun bir parças› olarak kulla-
nabilir. Demokratikleflme ad›mlar›
att›¤› propagandalar› yürütür. Ki, bu
ülkemizde ss››kkll››kkllaa yaflanan bir du-
rumdur. Reformist kesimlerin, dü-
zenin bask› ve terörünü, sadece ki-
mi yasa maddelerini öne ç›kararak
gündeme getirmeleri, düzen taraf›n-
dan o yasa maddeleri de¤ifltirilmifl
gibi yap›larak, demokratikleflme
oyununa malzeme olarak kullan›l›r. 

Fakat, faflizm için as›l tehlikeli
olan, kitlelerin demokrasi için mü-
cadele etmesidir. Bu mücadele ise,
ancak K›z›ldere’nin yolundan gide-
rek yürütülebilir ve hedefe ulaflt›r›-
labilir. Bu nedenledir ki, kitleleri
K›z›ldere’den uzak tutmak için yü-
rütülen her çaba, demokrasiyi uzak-
laflt›r›r, faflizmi güçlendirir, mevcut
düzenin  ömrünü uzat›r.

Emperyalistlerin ve iflbirlikçi
oligarflinin kitleleri K›z›ldere Yo-
lu’ndan uzak tutmaya çal›flmalar›
bu nedenle anlafl›l›rd›r, onlar kendi
konumlar› ile uyum içinde davran-
maktad›rlar. Çeliflkili olan, hem de-
mokrasi isteyip hem K›z›ldere’ye
karfl› ç›kanlar›n durumudur.

Önce flu “demagojik” yaklafl›m›
düzeltelim: Demokrasi mücadelesi
fliddetle ba¤daflmaz m›?

Bu düflünce demokrasi mücade-
lesinin son yar›m as›rda kazand›¤›
biçimi kavramaktan uzak bir düflün-
cedir. Emperyalizm ve oligarflik

diktatörlükler faflizme
baflvurduklar› için,
demokrasi mücadelesi
sadece fliddet d›fl›nda-
ki mücadele yöntem-
leriyle s›n›rland›r›la-
maz. S›n›rland›r›lma-
ya çal›fl›l›rsa, demok-
rasi mücadelesi yürü-
tülemez. E¤er halk›n
silahl› kurtulufl müca-

delesinin meflrulu¤u bafltan d›fllan›r-
sa, mücadele faflizmin demokrasici-
lik oyunu çerçevesine s›k›flt›r›l›r ki,
böylesi bir mücadele etkisiz kalma-
ya mahkum olur.

Demokrasi mücadelesini, fliddet
karfl›tl›¤› olarak alg›layan çarp›k an-
lay›fl›n günümüzde geldi¤i boyut,
her türlü fliddete karfl› ç›kma ad›na,
halklar›n faflizm ve emperyalizm
karfl›s›ndaki direnifllerine de karfl›
ç›kma noktas›d›r.

Bu kesimlere göre, faflizmin uy-
gulad›¤› zulmün karfl›s›nda, halklar
sadece ““ddeemmookkrraattiikk tteeppkkii”” diye
ifadelendirdikleri, -ki bu ifade tarz›
da yanl›flt›r. Tepkilerin demokratik-
li¤ini belirleyen fliddet içerip içer-
memesi de¤il, politik muhtevas›d›r-,
edilgen, protesto ile s›n›rl› mücade-
le yöntemlerini kullanmal›d›r. El-
bette, bunun pratikteki anlam›, fa-
flizmin zulmünü sürdürmesine engel
olamamak ve boyun e¤mektir.

Deneyimlerle de kan›tlanm›flt›r
ki, K›z›ldere’nin temsil etti¤i dev-
rimci çizgiden uzaklafl›ld›kça, de-
mokrasi mücadelesinden uzaklafl-
mak, burjuvazinin etkisi alt›na gir-
mek kaç›n›lmazd›r. Bu durum, en
çok fliddet karfl›tl›¤› yapan bu ke-
simlerin, faflizmin ve emperyaliz-
min fliddeti karfl›s›nda da tepkisiz
denebilecek bir konumda kalmalar›
sonucunu do¤urur. 

Buradaki çeliflki kaç›n›lmaz ve
do¤al oland›r. fiiddete karfl› olmak
tek bafl›na bir anlam ifade etmemek-
tedir, önemli olan fliddetin en örgütlü
hali olan faflizmin, halklar›n üzerinde
tahakküm kurma, iktidar olma arac›
olarak kullan›lmas›n›n önüne geçe-
bilmektir. Bunu yapabilen, bunun
mücadelesini yürüten, gerçek anlam-

K›z›ldere,
Demokrasiyi
Savunmakt›r



da demokrasiyi savunmufl olur.

K›z›ldere ise nettir. Faflizm ko-
flullar›nda, fliddete baflvurmadan de-
mokrasi mücadelesi yürütmenin ko-
flulunun olmad›¤›n›, bu nesnel ger-
çekli¤in kiflilerin iradesiyle belir-
lenmedi¤inin bilinciyle hareket et-
mektir. Devrimci teoriyi e¤ip, bük-
meye çal›flmadan, gere¤ini yerine
getirmektir.

K›z›ldere, faflizme karfl› müca-
dele bayra¤›n› dalgaland›rd›¤› için,
faflist düzeni y›karak, halk demok-
rasisini kurman›n yolunu gösterdi¤i
için, demokrasiyi savunmak, K›z›l-
dere’yi de savunmay› gerektirir. 

BBaa¤¤››mmss››zzll››kk vvee DDeemmookkrraassii,,
DDeevvrriimm SSoorruunnuudduurr,, KK››zz››llddee--
rree DDeevvrriimmii SSaavvuunnmmaakktt››rr

K›z›ldere’yi yaratan çizgiye kar-

fl› ç›kanlar, devrime de karfl› ç›k-
maktad›rlar. Devrime karfl› ç›kmak,
halk›n iktidar› mücadelesini reddet-
mek, demokrasiden burjuva demok-
rasisini anlamakt›r. Bu bak›fl aç›s›-
n›n sahipleri faflizmle yönetildi¤i-
miz gerçe¤ini de inkar ederek, ülke-
mizde “iyi kötü de olsa” bir demok-
rasinin oldu¤unu, fakat yetersiz ol-
du¤unu söylerler.

Bu durumda, demokrasi müca-
delesi de, var olan demokrasinin ko-
runup, yeni haklar elde ederek ge-
lifltirilmesine indirgenir. Ki, bu da,
ülkemizin sosyo-ekonomik yap›s›-
n›n yanl›fl tahlil edilmesi, ya da ül-
kemiz gerçe¤inin inkar edilmesidir.

K›z›ldere ise, ülkemizin emper-
yalizmin yeni sömürgesi oldu¤u
gerçe¤ini, iflbirlikçi oligarflinin ikti-
darda oldu¤u, yönetim biçiminin fa-
flizm oldu¤u gerçe¤ini tahlil etmek,
bu tahlile uygun bir strateji olufltur-
mak ve onun gereklerini yerine ge-
tirmektir.

‹‹kkii bbaakk››flfl aaçç››ss›› aras›nda temel
farkl›l›k vard›r. Birisi, Marksizm-
Leninizm ›fl›¤›nda sorunu bilimsel
yöntemle tahlil ederek devrime yü-
rürken, di¤eri sorunu burjuva ide-
olojisinin gölgesi alt›nda de¤erlen-
direrek reformizme yönelir.

Biri, demokrasi sorununu ba¤›m-

s›zl›k ve halk›n iktidar› sorunu olarak
görürken, di¤eri sorunu burjuvazinin
iktidar› alt›nda, demokratik haklar›
geniflletme sorunu olarak ele al›r.

Biri, ülkemizin ba¤›ms›zl›¤›n›
savunurken ve demokrasi sorununu
ba¤›ms›zl›k sorunu ile birlikte ele
al›rken, di¤eri, mevcut dünyada ar-
t›k ba¤›ms›zl›k düflüncesinin hayal
oldu¤unu söyler ve kitlelere demok-
rasinin adresi olarak sömürgeci em-
peryalist ülkeleri gösterir. 

Biri, halk›m›z›n ba¤›ms›zl›k ve
demokrasi mücadelesini, ezilen
dünya halklar›n›n ulusal-toplumsal
kurtulufl savafllar› ile birlefltirirken,
di¤eri, emperyalist sistemle bütün-
leflmenin, sömürgecilik iliflkilerinin
gelifltirilmesinin teorisini yapar.

BBiirrii PPaarrttii--CCeepphhee’’nniinn;; bbaa¤¤››mm--
ss››zzll››kk,, ddeemmookkrraassii vvee ddeevvrriimm ssoorruu--
nnuunnuu,, üüllkkeemmiizzddee iillkk kkeezz ttüümm nneett--
llii¤¤iiyyllee oorrttaayyaa kkooyyaann ççiizzggiissiiddiirr,, di-
¤eri burjuvazinin egemenli¤ini mut-
lak gören, halk› burjuvazinin ege-
menli¤i alt›nda yaflamaya mahkum
gören, düzeniçi çizgidir.

Bu, K›z›ldere’nin Yolu’ndan yü-
rüyenlerle, K›z›ldere inkarc›lar›n›n
aras›ndaki büyük ve derin fark› gös-
termektedir. Nihayetinde birisi hhaallkk
iiççiinn ddeemmookkrraassiinniinn savunucusu
olurken, di¤eri, ideolojik olarak
bbuurrjjuuvvaa ddeemmookkrraassiissiinnii savunur,
fakat pratikte burjuva demokrasisi-
nin de gerisine düflerek, kendisini
ffaaflfliizzmmiinn aaflfl››rr››ll››kkllaarr››nn›› ttöörrppüülleemmee--
yyee ççaall››flflmmaakkllaa s›n›rlar.

HHaallkk››nn ‹‹kkttiiddaarr››nn››
SSaavvuunnmmaammaakk,, DDeemmookkrraassiiyyii
SSaavvuunnmmaammaann››nn ‹‹ttiirraaff››dd››rr

Kimileri, ekonomik-demokratik
mücadele ile demokrasi mücadele-
sini ayn› fley gibi görmektedirler.

Birbirlerinden tamamen kopar›labi-
lecek kavramlar olmamakla birlikte
aralar›nda nitelik farkl›l›k vard›r.

Demokrasi, bir sistemin yönetim
biçimini tan›mlamak için kullan›lan
bir kavramd›r. Örne¤in, günümüz
emperyalist ülkelerindeki yönetim
biçimi burjuva demokrasisidir veya
sosyalist ülkelerdeki yönetim biçi-
mi sosyalist demokrasidir. Demok-
rasi mücadelesi bu sistemlerden bi-
risinin getirilmesi için yürütülen
mücadeledir. (Ki emperyalizmle
birlikte, art›k burjuvazi tarihsel ola-
rak ilerici misyonunu yitirdi¤inden
dolay›, burjuva demokrasileri için
mücadele dönemi bitmifl, burjuva
demokratik devrimlerinin ilerici gö-
revlerini de, sosyalist demokrasi
için mücadele yürüten proletarya
üstlenmifltir.) Örne¤in biz, ssoossyyaalliisstt
ddeemmookkrraassii için mücadele ederiz.
Bu mücadelenin baflar›s› demek bir
sistemin de¤iflmesi, baflka bir siste-
min kurulmas› demektir, ki bu bir
devrim sorunudur.

Fakat bununla birlikte, sistemi
de¤ifltirmeden de hak taleplerimiz
olur ve bunlar ekonomik hak talep-
leri oldu¤u gibi, örne¤in anayasan›n
kimi maddelerinin de¤ifltirilerek
halk›n lehine düzenlenmesi, hapis-
hanelerin boflalt›l›p tutsaklara öz-
gürlüklerinin verilmesi, halka karfl›
suç iflleyenlerin yarg›lanmas›,
YÖK’ün kald›r›lmas›, e¤itim siste-
minin halk›n yarar›na düzenlenme-
si, bar›nma hakk›m›z›n sa¤lanmas›
gibi demokratik hak talepleri de
olabilir. Bunlar sistemin de¤iflimini
do¤rudan hedeflemeden, sistem
içinde düzenlemeler yap›lmas›n›
içeren taleplerdir. Bu taleplerimiz
mücadelemizin boyutuna göre kimi
zaman hayata geçebilir, kimi zaman
hayata geçmez, fakat demokratik ta-
lepler etraf›nda sürdürülen mücade-
le sonuç almasa bile halk›n bilinç-
lenmesine, mücadele içinde dene-
yim kazanmas›na, örgütlenmesine
hizmet eder. BBuu,, ddeemmookkrraattiikk mmüü--
ccaaddeelleeddiirr,, ddeemmookkrraassii mmüüccaaddeelleessii--
nnee hhiizzmmeett eeddeerr,, ffaakkaatt ddeemmookkrraassii
mmüüccaaddeelleessiinniinn kkeennddiissii ddee¤¤iillddiirr..

Demokratik mücadele illa siste-
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MMaarrkkssiisstt ggöörrüüflfl,, 
ssoossyyaalliisstt iihhttiillââllii ggeerrççeekk

aannllaammddaa ddeemmookkrraattiikk bbiirr
yyooll oollaarraakk kkaabbuull eeddeerr..
RReevviizzyyoonniisstt ggöörrüüflfl iissee,,
ssoossyyaalliisstt iihhttiillââll yyoolluunnuu

aannttii--ddeemmookkrraattiikk
yyooll oollaarraakk ggöörrüürr.. 

MMaahhiirr ÇÇaayyaann
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min de¤ifltirilmesine ba¤l› olmad›¤›
için, emperyalizmin sömürgesi bir
ülkede, ffaaflfliizzmm kkooflfluullllaarr›› iiççiinnddee ddee
ddeemmookkrraattiikk kkiimmii kkaazzaann››mmllaarr eellddee
eeddiilleebbiilliirr.. Fakat kkeennddiissiinnii bbuunnuunnllaa
ss››nn››rrllaayyaann kkeessiimmlleerr,, ddeemmookkrraassii
ssaavvuunnuuccuussuu oollaammaazz,, sadece rreeffoorr--
mmiisstt olabilirler.

Yine demokratik mücadelenin
tüm taleplerinin, sistem içinde ger-
çekleflebilir talepler olmas› gerek-
mez, mevcut sistem içinde gerçek-
leflmeyecek talepler de demokratik
mücadelenin talepleri içinde olabi-
lir. Örne¤in, mevcut anayasan›n ta-
mamen de¤iflmesini ve yerine halk
anayasas›n›n getirilmesini istemek,
ba¤›ms›zl›k istemek gibi talepler
esas olarak bu sistem içinde gerçek-
leflmeyecek, devrim talepleridir. Fa-
kat bu durum bilinerek, bunlar› de-
mokratik mücadele içinde gündeme
getirmek de halk›n bilinçlenmesine
ve bu taleplere ancak devrim yoluy-
la ulaflabilece¤ini anlamas›na hiz-
met eder, ba¤›ms›zl›k demokrasi
propagandas› yapmaya olanak sa¤-
lar. Bu yan›yla bu tür sistem içinde
hayata geçirilmesinin koflullar› ol-
mayan talepler etraf›nda da halk bi-
linçlenip örgütlenip demokratik
mücadele yürütebilir.

K›z›ldere çizgisinde, demokratik
mücadele ve demokrasi mücadelesi
çok net olarak tan›mlan›r. DDeemmookk--
rraassii mmüüccaaddeelleessii,, iikkttiiddaarr mmüüccaaddee--
lleessiinnii iiffaaddee eeddeerr.. ‹‹kkttiiddaarr mmüüccaaddee--
lleessiinniinn;; ssiillaahhll›› pprrooppaaggaannddaayy›› ttee--
mmeell,, di¤er ekonomik demokratik
mücadele biçimlerini ona tabi ola-
rak ele alan bir halk savafl› stratejisi
ile baflar›ya ulaflaca¤› öngörülür.
Görülece¤i gibi, demokratik müca-
dele bu çizgide bir parçad›r, fakat

iktidar mücadelesi-
nin, dolay›s›yla de-
mokrasi mücadelesi-
nin kendisi de¤ildir. 

‹flte, K›z›ldere’ye
gitmek de, K›z›lde-
re’de bir manifesto
yazarak ölümsüzlefl-
mek de, demokrasi
mücadelesi yürüt-
menin bir gere¤i, bu

devrim stratejisinin sonucudur.

BBaa¤¤››mmss››zzll››¤¤›› SSaavvuunnmmaammaakk,,
DDeemmookkrraassiiyyii SSaavvuunnmmaammaa--
nn››nn ‹‹ttiirraaff››dd››rr

Ba¤›ms›zl›k, içinde bulundu¤u-
muz dünyada hayalse, demokrasi de
hayaldir. Dolay›s›yla, ba¤›ms›zl›¤a
inanmayanlar demokrasiye de inan-
mazlar. Bu gerçek, kimsenin inkar
edemeyece¤i aç›kl›ktad›r.

Birincisi, ba¤›ms›zl›k olmadan,
halk›n iktidar› da olamaz. Halk›n ik-
tidar› yoksa, demokrasi de yoktur.

‹kincisi, emperyalizmin sömür-
gesi bir ülkede demokrasinin her-
hangi bir biçimi olamaz. Çünkü,
emperyalist sömürgecilik, ancak fa-
flizmle birlikte yürütülebilir.

Ülkemizde yönetim biçiminin,
demokrasi de¤il de, faflizm olmas›
nedensiz de¤ildir. Ülkemiz, emper-
yalizmin yeni-sömürgesi oldu¤u
için faflizmle yönetilmektedir. Fafliz-
min kitleler üzerinde kurdu¤u bask›
ve terör sömürü düzenini sürdürebil-
mek içindir. Dolay›s›yla sömürü ile
bask› birbirinden ayr›lamaz. 

Derler ki, o zaman, AB ülkeleri,
Amerika gibi emperyalist ülkelerde
neden yönetim biçimi faflizm de¤il?
Emperyalizmin, kendi ülkelerinde
burjuva demokrasilerini uygulaya-
bilmelerinin yolu da, sömürgecilik-
ten geçmektedir. Sömürgecilik, o ül-
kelerdeki krizlerin derinleflmesini
engellemekte, bu ülkeler kendi kriz-
lerini sömürgelerine aktararak, siste-
mi tehdit edecek düzeyde mücadele-
nin geliflmesinin önüne geçebilmek-
tedirler. Bu nedenle de, kendi ülkele-
rinde faflizme ihtiyaç duymazlar.

Fakat, ayn› ülkelerin bizim gibi
ülkeler için savunduklar› yönetim
biçimi faflizmdir. Hiçbir emperya-
list ülke, Türkiye’deki faflizmin de-
¤iflmesinden yana de¤ildir, en fazla
daha fazla makyaj yap›lmas›n› ister. 

Dolay›s›yla, emperyalizmin sö-
mürgesi olup, demokrasi ile yöneti-
len ülke olamaz. Bunun anlam›
aç›kt›r, ba¤›ms›zl›¤› savunmayanlar
demokrasiyi de savunamazlar de-
mektir.

Emperyalizm, kimsenin iste¤i
ile yap›s›n› de¤ifltirmez. Emperya-
lizmi yaratan da, onun niteli¤ini be-
lirleyen de, toplumlar›n geliflim ya-
salar›d›r.

Emperyalizmden, demokrasi
bekleyenler, onun de¤iflti¤ini, art›k
demokrasi savunucusu oldu¤unu id-
dia edenler, bilimsel verilerle dü-
flünmeyen, kendi niyetlerini, bek-
lentilerini gerçeklerin yerine geçir-
meye çal›flan, idealistlerdir.

K›z›ldere çizgisi, ülkemiz ger-
çeklerinin çözümlenmesi, aç›klan-
mas› ve de¤ifltirmenin yolunun gös-
terilmesidir. Kimse, onda hayat›n
gerçekleri ile çeliflen bir yan, bir
boflluk bulamaz.

K›z›ldere çizgisi gerçekleri, kifli-
sel ç›karlar, icazet aray›fllar›, politik
cüretsizlik, bedel ödemekten kaç-
mak gibi nedenlerle inkar etmez.
Bilimseldir, flu ya da bu nedenle bi-
limsel gerçeklere ayk›r› teorilerin
savunucusu olmaz.

Halktan yanad›r, halk›n ç›karla-
r›n›n savunucusudur. Halk düflman-
lar›n›n net olarak karfl›s›ndad›r.

Halktan yana olmak, ba¤›ms›zl›-
¤›, demokrasiyi, sosyalizmi savun-
makt›r. Bunlar, K›z›ldere çizgisinde
çok yal›n olarak ifade edilirler.

K›z›ldere çizgisi, gerekti¤inde
ölümü tercih etmek fakat, gerçekle-
ri hayk›rmaktan, do¤rular› savun-
maktan, halklar›n kurtuluflu için
çarp›flmaktan geri durmamakt›r.

Bu nitelikleri nedeniyledir ki, ül-
kemizde bir gün halk için demokra-
si olacaksa, buna K›z›ldere’nin ›fl›-
¤›nda yürünerek ulafl›lacakt›r.



SSaabbaahhaatt KKAARRAATTAAfifi, 1970’lerde
‹YÖKD’de, fabrikalarda, Dev-Genç içinde
faaliyet yürüttü. ‘76'da Devrimci Kad›nlar
Derne¤i kurucular› aras›nda yerald›. 12 Ey-
lül sonras›n›n güç koflullar›nda hareketi
omuzlad›. 22 y›ll›k devrimci yaflam›nda ilke-
li, kurall›, disiplinli yaflam›yla örnek oldu.
Devrimci Sol Merkez Komite Üyesi, flehir
SDB'leri ve bir k›s›m

örgütlenmeden sorumluydu. 

TTaaflflkk››nn UUSSTTAA,, Tüm yaflam›n›
çal›flmakla, üretmekle geçiren

ve her fleyini harekete sunan
bir devrimciydi. 

EEddaa YYÜÜKKSSEELL,, Lise-
de, üniversitede bir
Dev-Genç'li olarak ye-
rald› kavgada. Üniversiteyi bitirdikten sonra
çal›flmalar›na Elektrik Mühendisleri Oda-
s›’nda devam etti. fiehit düfltü¤ünde üssün
kurumlaflmas›nda görevliydi.

SSiinnaann KKUUKKUULL,,
1974’de kat›ld› müca-

deleye. ‹YÖD yönetiminde ye-
rald›. ‹stanbul Dev-Genç Genel

Sekreterlik görevini üstlendi.
DY tasfiyecili¤ine karfl› yeni
bir siyasi hareketin örgütlen-

mesinde büyük emek harcad›.
Aral›k ‘80'de tutsak düfltü.

‘90'da gerçeklefltirilen özgürlük eylemiyle tek-
rar s›cak mücadeleye kat›ld›. Devrimci Sol

Merkez Komitesi Üyesi, Anadolu ve baz› alan
örgütlenmeleri sorumlusuydu. 

AArriiff ÖÖNNGGEELL, Lise ö¤retmeniydi. Son göre-
vinden önce Devrimci Memur Hareketi’nin
yöneticilerindendi.  

fifiaaddaann
ÖÖNNGGEELL,
Devrimci-
likle ev
kad›n› ola-

rak tan›flt›. Efliyle birlikte mü-
cadelede yer almakta tereddüt
etmedi. 

AAhhmmeett FFaazz››ll EErrccüü--
mmeenntt ÖÖZZDDEEMM‹‹RR,

1974'te kat›ld› müca-
deleye. ‹YÖD Yönetim
Kurulu üyeli¤i, iflçi ve

mahalle örgütlenme-
sinde sorumluluklar,

bir dönem Ege Bölgesi
sorumlulu¤u yapt›. 12
Eylül'den sonra 10 y›ll›k tut-

sakl›¤›n›n ard›ndan ‘91'de öz-
gürlük eylemiyle yeni görev-
ler üstlenmek üzere mücade-
leye at›ld›. Devrimci Sol fie-

hir Silahl› Devrimci Birlikler
Genel Komutan›’yd›. 

SSaatt›› TTAAfifi ((KKIILLIIÇÇ)), Bir
hemflire olarak yerald›
önce mücadelede. Me-
murlar›n mücadelesin-
de yol aç›c›lardan biri
oldu. Sonra her görevi

tereddütsüz üstlendi. 

HHüüsseeyyiinn
KKIILLIIÇÇ,,
Gültepe,
Okmeyda-
n›, Kas›m-
pafla gibi
gecekondu

semtlerinde devrimci çal›flma-
lar yürüttü. Efli Sat› ve önder
yoldafl› Faz›l’la flehit düfltü. 

AAyyflflee GGÜÜLLEENN,, Devrimci mü-
cadelenin kültür/sanat alan›n-

da çal›flmalar›n› yürüttü. O düflünen,
yaratan, kitlelere bilinç tafl›yan bir
sanatç›yd›.

AAyyflflee NNiill EERRGGEENN,, Mühen-
dis-mimar odalar›nda çeflitli
çal›flmalarda bulundu. Ayn›

zamanda bir sanatç›yd›. Kül-
tür-sanat alan›nda ürettikle-

riyle, kat›l›m›yla halktan ve mücadeleden yana
bir sanat›n güçlenmesi için çal›flt›. 
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Hiçbir kurflun, hiçbir bomba
onlar›n ideallerini öldüremedi!

YYAAfifiIIYYOORRLLAARR!!
1992’nin 16 Nisan’›nda ‹stanbul’un dört yerinde, ÇÇiiff--

tteehhaavvuuzzllaarr'da, EErreennkkööyy'de, ÜÜssttbboossttaanncc››'da, SSaahhrraayy››
CCeeddiitt'te dört eve karfl› ölüm mangalar› taraf›ndan

bask›nlar düzenlendi. 
ÇÇiifftteehhaavvuuzzllaarr'da Sabahat Karatafl, Taflk›n Usta ve Eda

Yüksel, EErreennkkööyy'de Sinan Kukul,  Arif Öngel ve fia-
dan Öngel, ÜÜssttbboossttaanncc››'da A. Faz›l Özdemir, Sat› Tafl
ve Hüseyin K›l›ç, SSaahhrraayy›› CCeeddiitt'te ise Ayfle Nil Ergen

ve Ayfle Gülen vard›. 
Katiller, hiçbir yerde karfl›lar›nda teslim olan kimseyi

bulamad›lar. 11 devrimci katledildi. 

KKoorrkkuuyyoorrllaarr ssiizzddeenn.. 

AAdd››nn››zzddaann kkoorrkkuuyyoorrllaarr.. 

RReessmmiinniizzddeenn
kkoorrkkuuyyoorrllaarr.. 

DDüüflflüünncceelleerriinniizzddeenn
kkoorrkkuuyyoorrllaarr..

DDiirreenniiflfliinniizzddeenn
kkoorrkkuuyyoorrllaarr.. 

KKoorrkkuullaarr››nn››

bbaasskk››llaarrllaa

yyaassaakkllaarrllaa

ttooppllaattmmaallaarrllaa

yyaayy››nn dduurrdduurrmmaallaarrllaa

bbaasstt››rrmmaayyaa 

ççaall››flfl››yyoorrllaarr.. 

KKoorrkkssuunnllaarr.. 

YYaassaakkllaass››nnllaarr.. 

SSiizz bbiirr ggeerrççeekkssiinniizz.. 

SSiizzii uunnuuttttuurrmmaayyaa
kkiimmsseenniinn ggüüccüü yyeettmmeezz..

SSiizziinn yyaazzdd››¤¤››nn››zz ttaarriihhii
kkiimmssee ssiilleemmeezz.. 

ÇÇüünnkküü oo ttaarriihh

oo ttaarriihh

ssiizziinn kkaannllaarr››nn››zzllaa
yyaazz››lldd››.. 

TTaarriihh ttaann››kktt››rr,,
yyüüzzyy››llllaarr››nn bbiillggiissiiddiirr kkii::

KKaannllaa yyaazz››llaann ttaarriihh
ssiilliinnmmeezz..

CCaannllaarr››nn›› TTüürrkkiiyyee
hhaallkkllaarr››nn››nn kkuurrttuulluuflfluu

iiççiinn vveerreenn flfleehhiitt
ddeevvrriimmcciilleerr,, 

hhaallkkllaarr ssiizzii aann››yyoorr,, 

ssiizzii aarr››yyoorr

vvee eemmiinn oolluunn

bbaasskk››llaarraa

kkuuflflaattmmaallaarraa kkaarrflfl››nn

ssiizzii yyaaflflaatt››yyoorrllaarr!!



Meclis gündeminde tart›fl›lan,
emekçilerin gelece¤ini karartan,
sa¤l›¤› tamamen paral› hale getiren
SSGSS Yasa Tasar›s›n›n geri çekil-
mesi için 1 Nisan günü emekçiler
birçok ilde alanlardayd›. Eylemden
önceki gün Cemil Çiçek emekçileri
tehdit etmifl ve “ortada bir anlaflma
varken bu anlaflman›n hilaf›na genel
ço¤unlu¤un hilaf›na yar›n bir eylem
yapacaklar. Kanunlara uyulmazsa
devletin gücü ne ise gere¤ini yapa-
cakt›r” demiflti. 1 Nisan günü AKP
polisi baflta Ankara olmak üzere bir-
çok ilde haklar›n› emekçilerin önü-
ne barikatlar kurdular, emekçilere
sald›rd›lar.

EEmmeekkççiilleerrddeenn UUzzllaaflflmmaa
DDee¤¤iill GGeenneell GGrreevv ÇÇaa¤¤rr››ss››

‹‹SSTTAANNBBUULL:: Herkese Sa¤l›k
Güvenli Gelecek Platformu, SSGSS
yasa tasar›s›na karfl› ilk olarak saat
11.30’da  E¤itim-Sen, Metro ç›k›-
fl›ndan yürüyerek Cevahir Otel
önünde toplanan D‹SK’lilerle bu-
lufltu. Yaklafl›k 500 emekçi pankart-
lar ve sloganlarla yolu tek yönlü tra-
fi¤e kapatarak Okmeydan› SSK
önüne kadar yürüyüfl yapt›lar. “Sos-
yal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Si-

gortas› Yasa Tasar›s›na Ha-
y›r” yaz›l› D‹SK imzal›
pankart açan emekçilere
halktan da destek geldi. Ok-
meydan› SSK’da di¤er sen-

dikalarla birleflen emekçiler bura-
dan hastane bahçesine “Sa¤l›¤›m›z›
Eme¤imizi Gelece¤imizi IMF’nin
Vekillerine Yedirmeyece¤iz” pan-
kart› ve “Uzlaflma Yok Direnifl Var,
Zafer Direnen Emekçinin Olacak”
sloganlar›yla yürüyerek kararl›l›kla-
r›n› dile getirdiler. Emekçilerin önü-
ne AKP ‹l binas› yak›n›nda barikat
kuran polise “Yürüyüfl Hakk›m›z
Engellenemez, Barikat Kalks›n Yü-
rüyüfl Bafllas›n, Emekçiye De¤il
Çetelere Barikat” sloganlar› susma-
d›. E5 Karayolunu trafi¤e kapatan
emekçilerle polis aras›ndan gergin-
lik yafland›. D‹SK, KESK,
TMMOB, TTB ad›na yap›lan aç›k-
laman›n ard›ndan Herkese Sa¤l›k
Güvenli Gelecek Platformu ad›na
Ali Çerkezo¤lu bir konfluma yapt›.
3000 kiflinin kat›ld›¤› eylemde
HÖC’lüler “Sa¤l›k Hakt›r Sat›la-
maz, Mezarda Emeklilik ‹stemiyo-
ruz” dövizleri tafl›d›lar. 

Ayn› saatte Haydarpafla Gar›
önünde ifl b›rakan 2 bin emekçi
“Genel Grev Genel Direnifl” talep-
lerini vurgulad›lar. Kad›köy Meyda-
n›’na yürüyen emekçiler yasa tasa-
r›s›n›n “reform” de¤il y›k›m oldu-
¤unu hayk›rd›lar. 

Sa¤l›k Emekçileri Ça-
pa’da bulunan ‹stanbul Üni-
versitesi T›p Fakültesi Has-
tanesi’nde de ifl b›rakma ey-
lemine destek verdiler. 100
kiflinin kat›ld›¤› eylemde
Songül Beydilli bir konuflma
yapt›.

AANNKKAARRAA:: Mecliste gö-
rüflülecek yasa tasar›s› için
meclis önünde aç›klama ya-
p›p taleplerini dile getirmek

isteyen 4 bin’e yak›n emekçiye po-
lis sald›rd›. Akay Yokuflu’nda D‹SK
ve TMMOB, Numune Hastane-
si’nde SES, Güvenpark yan› YKM
önünde KESK üyeleri toplan›rken
polis kitleyi adeta ablukaya ald›.
Numune Hastanesi ve Güven-
park’ta toplanan emekçilerin önüne
barikat kuran polis emekçilerin di-
reniflini k›ramay›nca sald›rd›. Akay
önünde bekleyen kitle sald›r›y› du-
yunca polis ablukas›n› yararak K›z›-
lay’a ulaflt›. Aralar›nda HÖC,
BDSP, ESP, Partizan, Al›nteri, Kal-
d›raç, Halkevleri, Marksist Bak›fl,
ÖDP ve TKP’nin de oldu¤u emek-
çiler, devrimciler polisle çat›flarak
K›z›lay Meydan›’na girdi. Devrim-
cilerin ve emekçilerin kararl›l›¤› ve
militanl›¤›n›n coflkusunun hakim
oldu¤u eylemde K›z›lay’da sesini
yükselten emekçiler bir süre oturma
eylemi yaparak ve meydan› trafi¤e
kapatarak seslerini duyurmaya ça-
l›flt›lar. Eylem boyunca Ankara’da
polis terörü hakimdi.   

AADDAANNAA:: Herkese Sa¤l›k Gü-
venli Gelecek Platformu, Çukurova
Üniversitesi Balcal› Hastanesi
önünde yapt›¤› eylemle de tepkisini
ortaya koydu. Emekçiler yapt›klar›
aç›klamada SSGSS sald›r›s›na karfl›
mücadelelerine devam edeceklerini
hayk›rd›lar. Ayr›ca Seyhan Baflkent
Hastane önünde de toplanan 1000
kadar emekçi ise U¤ur Mumcu
Meydan›’na yürüyerek taleplerini
dile getirdi. 

2200 BBiinn EEmmeekkççii SSSSGGSSSS’’nniinn
GGeerrii ÇÇeekkiillmmeessiinnii ‹‹sstteeddii

‹‹ZZMM‹‹RR:: KESK, D‹SK,
TMMOB, TTB ve Herkese Sa¤l›k
Güvenli Gelecek Platformu’nun
ça¤r›s›yla biraraya gelen 20 bin
emekçi SSGSS yasas›na karfl› alan-
lara ç›kt›lar. Basmane Meyda-
n›’ndan Konak’a yürüyen binlerce
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SSGSS’ye Karşı Mücadele Sürüyor

1 N‹SAN’DA TÜRK‹YE
EYLEM ALANIYDI

Ankara

‹stanbul



emekçi SSGSS’ye karfl› daha güçlü,
daha büyük eylemler örgütleyecek-
lerinin uyar›s›n› hükümete yapt›lar.

Genel-‹fl Sendikas› ve E¤itim-
Sen’in kitlesel kat›l›m› dikkat çekti.
Belediye-‹fl’in kitlesel kat›l›m› ile
belediye hizmeti verilmezken oto-
büsler çal›flmad›. KESK ‹zmir fiu-
beler Platformu Dönem Sözcüsü Ali
R›za Özer konuflmas›nda “AKP hü-
kümetini buradan uyar›yoruz 70
milyonun sesine kulak versin,
SSGSS’yi geri çeksin” dedi. 

HÖC’lüler “‹flçiyiz Hakl›y›z Ka-
zanaca¤›z, Ortak Düflman Ameri-
ka’d›r” sloganlar›n› hayk›rd›lar. 

AANNTTAALLYYAA:: SSGSS’ye karfl›
KESK, D‹SK, TMMOB, TTB,
TDB ve TEB’nin düzenledi¤i bir
eylem gerçeklefltirildi. Antalya SES
Sendikas› önünde toplanan emekçi-
ler “Sa¤l›kta Y›k›ma Sosyal Güven-

sizli¤e ‹zin Vermeyece¤iz, IMF Po-
litikalar›na SSGSS Yasas›na Hay›r”
pankart› açarak, Güllük Cadde-
si’nde yürüyüfl yapt›lar. Antalya
Atatürk Devlet Hastanesi önünde
aç›klama yapan KESK fiubeler
Platformu Baflkan› Nurettin Sön-
mez tepkilerini dile getirdi.
HÖC’ün de yer ald›¤› eyleme 750
kifli kat›ld›. 

MMEERRSS‹‹NN:: KESK, D‹SK, TTB,
TMMOB, TDB’nin düzenledi¤i ey-
lemde KESK binas›ndan AKP ‹l
baflkanl›¤›na yüründü. HÖC’ün de
kat›ld›¤› eylemde konuflma yapan
SES fiube Baflkan› Y›lmaz Bozkurt
“bizim mutabakat›m›z yoktur” dedi.
Emekçiler eylemde “IMF’nin De¤il
Emekçinin Sözü Dinlensin” talebini
dile getirdiler. 

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

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

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

SSAAMMSSUUNN:: Samsun’da da alan-
lara inen emekçiler “Herkese Sa¤l›k
ve Güvenli Gelecek ‹çin SSGSS Ya-
sas›na Hay›r/ D‹SK, KESK,
TMMOB, TTB, TDB” pankart› aça-
rak bir protesto eylemi gerçeklefltir-
diler. Konak Sinemas› önünde yap›-
lan eyleme HÖC, EMEP, TKP, Hal-
kevleri gibi DKÖ’ler de kat›larak
destek verdi.     

ZZOONNGGUULLDDAAKK:: Zonguldak'›n
Çaycuma ‹lçesi’nde "Herkese Sa¤-
l›k, Güvenli Gelecek Çaycuma Plat-
formu" taraf›ndan SSGSS sald›r›s›
protesto edildi. Ö¤retmen Evi önün-
den "Çok çal›flt›, y›llarca prim öde-
di; emekli olamadan rahmetli oldu.
Suçlu; SSGSS Yasas›" yaz›l› bir ta-
butla ilçe merkezine kadar yürüyen
emekçiler taleplerini dile getirirken
SSGSS’yi protesto ettiler. 

AAVVAANNOOSS:: Avanos E¤itim-Sen
Temsilcili¤i 1 Nisan’da Avanos
Meydan›’nda aç›klama yaparak
“çocuklar›m›z›n gelece¤inin sat›l›¤a
ç›kart›lmas›na izin vermeyece¤iz”
denildi. 

KKOOCCAAEELL‹‹:: Herkes ‹çin Sa¤l›k
Güvenli Gelecek Platformu, Kocae-
li’de Sabri Yal›m Park›’nda yapt›¤›
eylemle iktidar›n emekçilerin ek-
me¤ine göz dikmesine tepki göster-
di. HÖC’ün de yer ald›¤› eylemde
1000 kifli kat›ld›

KK‹‹LL‹‹SS:: ‹fl b›rakma eylemi Kilis’te
de gerçeklefltirildi. KESK binas›
önünde yap›lan bas›n aç›klamas›na
kat›lan 75 emekçi “Hükümet Yasan›
Al Bafl›na Çal” diye hayk›rd›lar. DTP
eyleme destek verdi. 
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Gazetecilerden SSGSS’ye
Karfl› Oturma Eylemi

Türkiye Gazeteciler Sendikas› üye-
leri TGS Ankara fiubesi önünde bi-
raraya gelerek “Y›pranma Hakk›m›z
Gasp Edilemez” pankart› açarak
Abdi ‹pekçi Park›’na yürüdüler.
“Meclis Y›pratma Yeri De¤ildir,
Mecliste Y›pratan Sand›kta Y›pra-
nacak” sloganlar› atan gazeteciler
yürüyüflün ard›ndan oturma eylemi
yapt›lar. ÇHD ve TGC’nin destek
verdi¤i eylemde konuflma yapan
TGS Genel Baflkan› Ercan ‹pekçi
SSGSS yasa tasar›s›yla kazan›lan
haklar›n gasbedilece¤ini kaydetti.

Dersim
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Mutab›k De¤iliz
Yasa Geri Çekilsin!

Herkese Sa¤l›kl› Güvenli Gelecek
Platformu ‹stanbul bileflenleri, devletle
yap›lan görüflmelerde %90 anlaflma sa¤-
lan›lmad›¤›n› dile getirerek mutab›k ol-
mad›klar›n›, SSGSS yasa tasar›s›n›n›n
geri çekilmesini istediler.

30 Mart günü ‹stanbul Tabip Oda-
s›’nda düzenlenen ve E¤itim-Sen ad›na
Yunus Öztürk, ‹stanbul Tabip Odas› Ge-
nel Sekreteri Hüseyin Demirdizen, TTB
Merkez Konsey Üyesi Dr. Ali Çerkezo¤-
lu, KESK’li Nebat Bukrek’in kat›ld›¤›
aç›klamada yap›lan görüflmelerde sadece
üç maddede anlafl›ld›¤› belirtildi.

Sosyal Güvenlik
Tasar›s›na Hay›r!

D‹SK Bölge Temsilcili¤i,

KESK fiubeler Platformu, TTB ve

TMMOB üyeleri de 27 Mart günü

Antalya K›fllahan Meydan›’nda

yapt›klar› eylemde “Tasar›ya Ha-

y›r” dediler. Yap›lan eylemde hal-

k›n gelece¤iyle oynamay›n diye-

rek hükümeti uyaran D‹SK Bölge

Temsilcisi Recep Koç “IMF ne

derse AKP onu yap›yor. Bizler bu

yasaya karfl› mücadelenizi her yer-

de sürdürece¤iz” diye konufltu.

80 kiflinin kat›ld›¤› eyleme

HÖC’lüler de destek verdiler.

Hakk›n› Kullanmaya
Soruflturma!

SSGSS’yi protesto etmek
amac›yla Emek Platformu tara-
f›ndan 14 Mart T›p Bayram›’nda
yap›lan ifl b›rakma eylemine ka-
t›ld›klar› gerekçesiyle Milli E¤i-
tim çal›flanlar›na soruflturma bafl-
lat›ld›. 

Soruflturmalara tepki göste-
ren Antalya E¤itim-Sen Yönetim
Kurulu 26 Mart’ta sendika bina-
s›nda yapt›¤› bas›n toplant›s›nda
ö¤retmenlere aç›lan soruflturma-
lar›n geri çekilmesi istenirken,
soruflturmalar›n amac›na ulafla-
mayaca¤› vurguland›. 

15 fiubat tarihinden beri, 10 y›ld›r
ödenmeyen 45 dakikal›k mesai ücretle-
ri, ihbar ve k›dem tazminatlar›n› alabil-
mek için direnen iflçilerin direnifli so-
nuç veriyor.

Binbir türlü ayak oyunlar›yla iflçile-
rin direniflini bitiremeyen patron ‹lyas
Bektafl, 24 Mart’ta, iflçilerin taleplerini
reddederek, ‹lbek Tekstil’i kapat›p yeni
bir firmayla üretime devam edece¤ini,
çal›flmak isteyenlerin direnifli b›rak›p ifl-
bafl› yapabileceklerini söylemiflti. Ancak
iflçilerin patronun direnifli k›rma yönün-
deki bu oyununa gelmeyerek hep birlik-
te direnme kararl›l›¤› göstermesi patrona
geri ad›m att›rd›. ‹lyas Bektafl’›n direnifl
komitesindeki iflçileri arayarak yeniden
görüflmek istedi¤ini belirtmesi üzerine
28 Mart’ta direnifl komitesi ve avukat-
larla bir görüflme yap›ld›. Görüflmede
Patron ‹lyas Bektafl, iflçilerin talebini ka-
bul edece¤ini ifade etti. Buna göre; yeni
fabrikada çal›flmak istemeyen 140 iflçi-
nin ihbar, k›dem tazminatlar› ve direnifl
sürecindeki alacaklar›n› peflin ödeyece-
¤ini, yeni firmada çal›flmak isteyen iflçi-
lere de bin YTL peflin ödeme yap›p ihbar
ve k›dem tazminatlar›n› 12 ay içinde
taksitle ödeyece¤ini, güvence olarak da
flahsi mal varl›¤›n› teminat olarak göste-

rece¤inin sözünü verdi. An-
cak iflçiler, verilen sözlerin
hukuki bir protokolle gü-
vence alt›na al›nmadan  di-
renifli bitirmeyeceklerini
söylerek kararl›l›klar›n› ifade ettiler. 31
Mart günü ise yeni firmada çal›flmak is-
teyen iflçilere bin YTL ödenirken 140
iflçinin ki henüz ödenmedi. ‹flçiler talep-
leri tam olarak kabul edilmedi¤i için
fabrika önünde kurduklar› çad›rda diren-
meye devam ediyorlar.

‹dil Tiyatro Atölyesi ve
Tiyatro Simurg’dan
‹flçilere  Ziyaret

30 Mart günü direnifllerinin 42. gü-
nünde olan ‹lbek Tekstil iflçilerini ‹dil
Tiyatro Atölyesi ve Tiyatro Simurg, zi-
yaret ederek destekte bulundular. Ziya-
rete gelenleri davul zurna ve alk›fllarla
karfl›layan iflçiler, “‹flçiyiz Hakl›y›z
Kazanaca¤›z! Tazminatlar Hakk›m›z,
Söke Söke Al›r›z! sloganlar›n› att›lar.

‹dil Tiyatro Atölyesi oyuncular›
daha sonra “Amerika’ya Çüfl De” ad-
l› oyunlar›n› oynad›lar. Tiyatro Si-
murg ad›na konuflma yapan Mehmet

Esato¤lu da “Dire-
nifliniz çevrenizde-
ki tüm iflçilere ör-
nek bir direnifltir”
diyerek bir gösteri
canland›rd›. 

UPS ‹flçileri
Haklar›n› ‹stiyor 

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

‹LBEK TEKST‹L ‹fiÇ‹LER‹
D‹RENEREK KAZANIYOR



2211 MMaarrtt:: ‹‹ssttaannbbuull--KKüüççüükk AArr--
mmuuttlluu’’ddaa ppoolliiss,, FFiiggeenn CCeennggiizz’’iinn
eevviinnee eeflflkkiiyyaa ggiibbii ggiirreerreekk,, aarraammaa
aadd›› aalltt››nnddaa eeflflyyaallaarr›› ttaallaann eettttii

2266 MMaarrtt:: ‹‹ssttaannbbuull ÜÜnnaallaann MMaa--
hhaalllleessii’’nnddee ppoolliiss,, DDeenniizz KKaabbaakk’’››
mmuuhhbbiirrllii¤¤ee zzoorrllaadd›› vvee tteehhddiitt eettttii

2288 MMaarrtt:: AAnnkkaarraa''ddaa 99 kkiiflflii flflee--
hhiittlleerriinn rreessiimmlleerriinnii ttaaflfl››dd››kkllaarr››
iiççiinn ttuuttuukkllaanndd››

11 NNiissaann:: DDeerrssiimm’’ddee SSaakkiinnee
ÖÖggeeyyiikk vvee EEvviinn TTiimmttiikk kkeeyyffii bbiirr
flfleekkiillddee ggöözzaalltt››nnaa aall››nndd››

11 NNiissaann:: BBaarrtt››nn''ddaa 33 kkiiflflii kkeeyyffii
flfleekkiillddee ggöözzaalltt››nnaa aall››nndd››,, SSiimmaayy
AAttaammaann vvee BBuu¤¤rraa BBaayyrraakkttaarr ttuu--
ttuukkllaanndd››

Bunlar, iki hafta içinde yafland›.
Hiçbirisinin hukuki bir gerekçesi
yoktur. Hepsinin tek gerekçesi var,
o da hak ve özgürlükler için müca-
dele ediyor olmalar›d›r.

Gözalt›na al›nd›lar ve tutuklan-
d›lar. Çünkü onlar, bir avuç zengi-
nin hizmetindeki düzene karfl›lar,
bu düzene karfl› mücadele ediyorlar.

Onlar› gözalt›na alan, tutukla-
yan, iflbirlikçilik dayatan, zorla eve
girip talan eden hakimler, polisler
bir avuç zenginin hizmetinde olduk-
lar› için, hak ve özgürlük mücadele-
sine sald›r›yorlar.

Ev basarken, insanlar› tutuklar-
ken, muhbirlik teklif ederken hukuk

uygulam›yorlar, çürümüfl dü-
zenlerinin ç›karlar›, neyi gerek-
tiriyorsa, onu yap›yor ve bunun
ad›na yasa hukuk diyorlar.

Devrimcilerin evleri bas›ld›-

¤›nda, keyfi flekilde gözalt›na

al›nd›klar›nda, tutukland›klar›n-

da, iflkence gördüklerinde, muh-

birli¤e zorlan›p tehdit edildiklerinde

burjuva bas›n›n, kendine demokrat

olanlar›n›n sesleri ç›km›yor. Hukuk-

suzlu¤a, yasad›fl›l›¤a itiraz etmiyorlar.

Çünkü, onlar devrimcilere karfl›,

faflizmin bask›lar›ndan yanad›rlar.

‹flte, bu ülkede en küçük demokratik

talepler bile, hapishanelerde yatma-

y› göze alarak, faflizmin bask›lar›na

karfl› direnerek gerçeklefltirilebili-

yor. Biz, en küçük demokratik hak-

lar de¤il, ülkemizde ba¤›ms›zl›k ve

demokrasi istiyoruz. Bunun için

bask›lar bizleri y›ld›ram›yor. Vurul-

sak da, tutuklansak da azalm›yor,

mücadeleyi daha üst boyutlarda sür-

dürüyoruz.
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Keyfi Gözalt› ve Tutuklama Terörü

Haks›z Düzenlerine 
Boyun E¤dirmek ‹çindir

Ankarada evleri bas›larak ve yolda
yürürken gözalt›na al›nan Erdinç Ero¤lu,
Tuncer Gümüfl, Ezgi fiahin, Gültaç Har-
manc›, Didem Akman, Funda Tosun,
Alev fiahin, Bilgehan Karpat, Murat Kor-
kut 28 Mart günü tutukland›. 8 Mart Dün-
ya Emekçi Kad›nlar Günü’nde eyleme
kat›ld›klar› gerekçesiyle gözalt›na al›nan
ve “örgüt üyesi olmak ve örgüt propagan-
das› yapmak” iddias›yla tutuklanan 9
HÖC üyesinin serbest b›rak›lmas› için
Devrimci 8 Mart Platformu taraf›ndan bir

eylem gerçeklefltirildi. 

Devrimci 8 Mart Platformu
içinde bulunan Al›nteri,
BDSP, DHD, HÖC, Kald›raç
ve Partizan üyeleri 1 Nisan

günü Yüksel Caddesi’nde toplanarak bir
eylem gerçeklefltirdiler. Eylemde “Tutuk-
lamalar Bask›lar Kaç›rmalar Bizi Y›ld›ra-
maz” pankart› aç›larak, “Tutuklananlar
Serbest B›rak›ls›n, Yaflas›n Devrimci Da-
yan›flma” sloganlar› at›ld›. Aç›klamay›
okuyan Onur Y›ld›r›m son süreçte dev-
rimci-demokrat-ilerici güçler üzerine sal-
d›r›lar›n yo¤unlaflt›¤›n› söyleyerek Ocak
ay›nda da benzer bir sald›r›n›n yafland›¤›-
n›, polis taraf›ndan katledilen bir devrim-
cinin cenazesine kat›ld›klar› ve infazlar›
protesto ettikleri için 12 kiflinin hukuk-
suzca tutukland›¤›n› hat›rlatt›.

Y›ld›r›m, sald›r›lar›n bunlarla s›n›rl›
olmad›¤›n› 8 Mart’a kat›ld›klar› için gö-
zalt›na al›nan arkadafllar›n› görmeye, Ad-
liyeye giden Bahtiyar Do¤ruyol’un kaç›-
r›larak ajanl›k yapmaya zorland›¤›n› söy-
ledi. Eylemde yaflanan tutuklamalar›n hu-
kuksuzlu¤una de¤inilerek tutuklananlar›n
serbest b›rak›lmas› istendi. 

Dersim’de
Keyfi 
Gözaltı !

1 Nisan tarihinde Der-

sim Temel Haklar üyesi

Evin Timtik ve Sakine

Ögeyik yolda yürürken

polis taraf›ndan gözalt›na

al›nd›lar. 

Gözalt›na al›narak

Tunceli Emniyet Müdür-

lü¤ü’ne götürülen Temel

Haklar üyeleri HÖC’ün

yay›nlad›¤› 30 Mart - 17

Nisan haftas› ile ilgili bil-

dirileri da¤›tt›klar› gerek-

çesiyle, Tunceli Cumhuri-

yet Baflsavc›l›¤›’n›n iste¤i

üzerine gözalt›na al›n›r-

ken 2 Nisan günü ç›kar›l-

d›klar› mahkemede ser-

best b›rak›ld›lar. 

Tutuklananlar 
Serbest B›rak›ls›n!
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21 Mart günü Küçük Armutlu
Hasan Uzun Sokak’ta bulunan Fi-
gen Cengiz’e ait eve polis taraf›n-
dan “büyük operasyon” havas›nda
bask›n düzenlenmifl ve polis mahal-
lede terör estirmiflti. Ev sahibi evde
olmamas›na ra¤men içeri giren polis
tüm hukuku ayaklar alt›na alarak sa-
bah 8.00’den 13.30’a kadar evde ka-
l›p arama ad› alt›nda evi talan etti.

Polisin bu sald›r›s›na tepki göste-
ren Armutlu halk› 30 Mart günü Ar-
mutlu Cemevi’ne önünde bir eylem

y a p a -
r a k
“ A r -
m u t -
l u ’ d a

Polis Terörüne Komplolara Son”
pankart› açt›. “Komplolar› Bofla Ç›-
karaca¤›z, Armutlu’da Polis Terörü-
ne Son” sloganlar›n›n at›ld›¤› eylem-
de aç›klamay› Yücel Hano¤lu yapt›.
Polis Armutlu halk›ndan ne istiyor,
“Armutlu’da oturmak suç mudur?”
diye soran Hano¤lu “Suç kanunsuz
bir flekilde ev basmakt›r. Suç komp-
lo düzenlemeye çal›flmaktad›r” dedi. 

Aç›klaman›n ard›ndan Av. Ebru
Timtik bir konuflma yaparak ev
bask›n›nda yaflanan hukuksuzluk-

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

BARTIN'da KKeyfi 
Tutuklamalar

Bart›n ve Amasra’da 1 Nisan günü,
polis, ayn› anda üç eve bask›n düzenle-
di. 

Yap›lan bask›nlarda Zonguldak
Gençlik Derne¤i Üyesi Simay Ataman
ve Bu¤ra Bayraktar ile ad›n› ö¤reneme-
di¤imiz bir kifli örgüt propagandas›
yapt›klar› gerekçesiyle evlerinden gö-
zalt›na al›nd›lar. Ertesi gün ç›kar›ld›kla-
r› mahkeme sonucu Simay Ataman ve
Bu¤ra Bayraktar tutuklanarak Bart›n
Hapishanesi’ne konuldu.

MMAALLAATTYYAA 33..
AACCMM’’ddee HHuukkuukkssuuzz--
lluukk SSüürrüüyyoorr

Malatya’da bir itirafç›n›n verdi¤i

ifadeler do¤rultusunda Malatya E Tipi

Hapishanesi’nde tutuklu bulunan Meh-

met Do¤an’›n 2. duruflmas› 2 Nisan gü-

nü görüldü. 

Duruflmada tan›k olarak öncesinde

de ifade veren itirafç› dinlendi. ‹tirafç›-

n›n, verdi¤i ifade daha önceki ifadeler-

iyle çeliflmesine ra¤men hiçbir gerekçe

gösterilmeden tutukluluk halinin deva-

m›na karar verildi.

Hukuksuzluk, komplo, sahte
belgeler, tutanaklar, iflkenceler
alt›nda al›nan ifadeler ve s›rf
bunlara dayanarak verilen ifade-
ler bu ülkede hukuk sistemini
ortaya koymaya yetiyor. 

26 Mart günü yaflanan bir
olay polisin devrimci demokrat
insanlar› tutuklatmak için bildik
yöntemlerle iflbafl›nda oldu¤unu
bir kez daha gösterdi. 26 Mart
günü çal›flt›¤› iflyerinden polisler
taraf›ndan siparifl var ölçü alaca-
¤›z bahanesiyle d›flar› ça¤r›lan
HÖC üyesi Deniz Kabak’a iflbir-
likçilik teklif edilmiflti. Devrim
mücadelesini bitiremeyen polis
alçakça yöntemler insanlar üze-

rinde komplolar kurmaya, iflbir-
likçilikle halk› devrimcilerden
uzaklaflt›rmaya çal›flmaktad›r. 

Olayla ilgili 1 Nisan günü
Temel Haklar Federasyonu’nda
bas›n toplant›s› düzenleyen De-
niz Kabak yaflad›klar›n› anlatt›.
Polislerin ‘seni takip ediyoruz,
nerede oturdu¤unu ve ne yapt›-
¤›n› biliyoruz. Ankara’da tutuk-
land›n, Yürüyüfl Dergisi satar-
ken gözalt›na al›nd›n, hakk›nda
her fleyi biliyoruz. Ailenin mad-
di durumunu da biliyoruz ve sa-
na yard›m etmek istiyoruz’dedi-
¤ini belirterek ‘seninle devaml›
konuflmak istiyoruz. Temel
Haklar’›n içinde neler oluyor
bilmek istiyoruz’ diyerek poli-
sin iflbirli¤i teklif etti¤ini anlat-
t›. Polisin ahlaks›z tavr›na alet
olmad›¤›n›, iflbirlikçilik teklifle-
rini kabul etmedi¤ini belirten
Kabak sözlerini flöyle sonlan-
d›rd› ; 

“Polis benim gibi demokrat
duyarl› insanlar› tehditle, bas-
k›yla sindirmek istiyor. Gözalt›-
lar ve tutuklamalarla baflarama-
d›¤›n› tehdit ve iflbirli¤i teklifle-
ri ile yapmak istiyor. Polisin bu
çabas› sonuçsuz bir çabad›r. Bu
ülkede bask›lar oldu¤u sürece
bask›lara karfl› direnenler ve ya-
flananlara duyarl› olan insanlar
da hep var olacakt›r” 

ARMUTLU’da Polis
Terörüne, Komplolara Son!

PPoolliissiinn
BBiillddiikk
OOyyuunnllaarr››!!



2008 y›l› Newroz kutlamalar›,
AKP iktidar›n›n Kürt halk›na karfl›
düflmanl›¤›n›, katlederek, iflkence
yaparak, gözalt› ve tutuklama terörü
estirerek gösterdi¤i bir Newroz oldu.
Fakat, sald›r›lar, gözalt›lar Newroz
günü ile s›n›rl› olmad›, halen sürdü-
rülüyor.

2008 Newroz’u ayn› zamanda,
burjuva bas›nda bolca demokrasiden
söz eden kimi kesimlerin, sadece
kendileri için demokrasi istedikleri-
ni, örne¤in Kürt halk›na karfl› estiri-
len terörü görmezden geldiklerini de
gösterdi.

DTP Genel Merkezi taraf›ndan
yap›lan aç›klamada Newroz’da 2 bbii-
nnee yyaakk››nn kiflinin gözalt›na al›nd›¤›;
DTP’nin birçok il ve ilçe yöneticile-
rinin de aras›nda oldu¤u 440022 kkiiflfliinniinn
ttuuttuukkllaanndd››¤¤›› belirtildi. 

Van’daki Newroz kutlamalar›na
karfl› polisin gerçeklefltirdi¤i sald›r›-
da ZZeekkii EErriinnçç katledilmifl, çok say›-
da kifli de a¤›r yaralanm›flt›. A¤›r ya-
ral›lardan RRaammaazzaann DDaa¤¤ da 1 Ni-
san’da tedavi gördü¤ü Yüzüncü Y›l
Üniversitesi T›p Fakültesi hastane-
sinde yaflam›n› yitirdi. Zeki Erinç ve

Ramazan Da¤’›n d›fl›nda Yükseko-
va’daki sald›r›da da 20 yafl›ndaki ‹‹kk-
bbaall YYaaflflaarr katledilmiflti. Böylelikle
Newroz’da polis kurflunlar›yla katle-
dilenlerin say›s› üçe ç›kt›.

Newroz günü yaflananlar, burjuva
bas›n ve TV’lerde kendilerine yer
bulamad›lar. Çünkü, o görüntüler efl-
li¤inde, ülkemizde demokrasi vard›r
yalanlar›n› sürdürmek zordur, çünkü
burjuva bas›n›n o görüntülere muha-
lefeti yoktur. Görüntülerde, polisle-
rin yafll› analar›m›z›  yerlerde jopla-
malar› vard›r, yakalad›klar› gençleri-
mizin kollar›n› bükerek bilinçli bir
flekilde k›rma vard›r. Bu tablolar,
halka karfl› düflmanlaflt›r›lm›fl, beyni
flovenizmle flartland›r›lm›fl AKP’nin
polisini göstermektedir.

Oligarfli içi iktidar çat›flmas›nda,
AKP iktidar›na demokrasi savunu-
cusu payesi biçenler, bu yaflananlar›
AKP’nin demokrasi savunuculu¤uy-
la nas›l ba¤daflt›rd›lar?

Her konuda AKP iktidar›n›n poli-
tikalar›n› elefltiren CHP’nin, bu gö-
rüntüler üzerinden k›yamet kopar-
mas› gerekmez miydi?

Her zaman söyledi¤imiz gerçek

burada da somutlanmak-
tad›r. Onlar halka karfl›
birlikteler ve aralar›nda
bir farkl›l›k yoktur. 

Bir Newroz kutlama-
s›n› bile böylesine kan gölüne çevi-
ren, terör estiren bir iktidar›n Kürt
sorununa halk›n cephesinden bir çö-
züm üretmesinin olana¤› var m›d›r?

Bu görüntüye bile tepki göster-
meyen CHP’nin, Kürt sorununda ye-
ni aç›l›mlar yapaca¤›n› söylemesinin
bir inand›r›c›l›¤› var m›d›r?

Yoktur.

Ve Newroz’da yaflananlara karfl›
ç›kmayanlar›n, tepki göstermeyenle-
rin, gündeme tafl›mayanlar›n demok-
ratl›klar›nda bir tutarl›l›k bulunabilir
mi?

Hay›r.
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AKP iktidar›, 2007 y›l› Aral›k ay›nda, 37 Alevi ayd›-
n›m›z›n yak›ld›¤› Mad›mak Oteli’nin alt›ndaki kebapç›-
y› baflka yere tafl›yarak, yerine en geç iki ay içinde çi-
çekçi dükkan› yapacaklar›n› söylemiflti.

Bir lütuf de¤ildi. Alevi halk oran›n müze olmas›n› is-
tiyordu, fakat AKP iktidar› b›rakal›m müzeyi, aradan
dört ay zaman geçmesine ra¤men söz verdi¤i çiçekçiyi
bile yapmad›.

Alevi halk› sistem içine çekmek ve AKP’ye oy depo-
su haline getirmek için, Alevi halka yönelik kampanya-
lar›n›n bir parças› olarak bunu gündeme getirmifllerdi.
Aradan zaman geçti, verdikleri sözleri unuttular.

O zaman aç›klamay› Sivas Valisi Veysel Dalmaz
yapm›flt›. Ayn› vali, neden halen çiçekçi dükkan› yap›l-
mad›¤›n› ““LLookkaannttaann››nn bbaaflflkkaa yyeerree ttaaflfl››nnmmaass››nn››nn mmaallii--
yyeettii vvaarr.. HHeennüüzz bbuurraayyaa ttaahhssiiss eeddiilleebbiilleecceekk kkaayynnaakk bbuu--
llaammaadd››kk”” sözleriyle aç›kl›yor.

Bu cümleler aleni olarak
Alevi halkla alay etme cümlele-
ridir. Sahi bbuullaammaadd››kkllaarr›› kkaayy--
nnaakk kkaaçç ppaarraadd››rr?? Aç›klasalar
da komiklikleri ve Alevi halka
düflman kimlikleri ortaya ç›ksa.
Koca devlet, milyonlarca Alevi-
yi bire bir ilgilendiren bir konu-
da, bir çiçekçi dükkan› açacak kaynak bulam›yor.

Ne demek gerekir buna? AKP iktidar›n›n milyonlar-
ca Alevi için bir çiçekçi dükkan› kadar bile kaynak ay›r-
m›yor mu demeli?

Gerçek fludur ki, AKP iktidar› Mad›mak katliam›n›
halen savunmakta ve Alevi halka düflmanl›k politikas›n›
de¤iflik biçimlerde sürdürmektedir. Yar›n ihtiyaç duy-
duklar›nda, f›rsat olufltu¤unda yine katletmekten de çe-
kinmeyeceklerdir.

AKP’nin Mad›mak Katliam›n› Sahiplenme Israr›

AKP’nin Newroz Terörü

RRaammaazzaann DDaa¤¤



Dergimiz “BBaa¤¤››mmss››zzll››kk DDeemmookk--
rraassii SSoossyyaalliizzmm ‹‹ççiinn YYüürrüüyyüüflfl”ün
145. say›s›na, 9. sayfas›nda yer alan
bir yaz› nedeniyle el konulmas›na
karar verildi. Da¤›t›m ve sat›fl›na
yasak getirildi.

Bununla da yetinmeyip 1 ay sü-
re ile dergimizin yay›n›n›n durdu-
rulmas›na karar verildi.

Peki neydi suçumuz?

‹ddiaya ve karara göre suçumuz,
klasikti: “Terör örgütünün propa-
gandas›n› yapmak.” 

Biz sadece bir dergi olsak da,
tank›m›z, topumuz, bombalar›m›z
olmasa da, “Terörle Mücadele Ka-
nunu’na göre” cezaland›r›ld›k! 

Kararda, sözü edilen örgütün,
DHKP-C örgütü oldu¤u belirtiliyor. 

“Terör örgütünün propagandas›-
n›” NASIL YAPTI⁄IMIZA gelince; 

‹flte bu sorunun cevab›, afla¤›ya
tamam›n› aktard›¤›m›z 9.sayfadaki
yaz›d›r. 

*** [Yürüyüfl aç›klamas›n›n bbuu
bbööllüümmüünnddee ddeerrggiinniinn 114455.. ssaayy››ss››--
nn››nn 99.. ssaayyffaass››nnddaakkii ttooppllaattmmaa nnee--
ddeennii oollaann yaz› aktar›l›yor.] ***

Evet, el koyma, sat›fl ve da¤›t›m
yasa¤› ve bir ay yay›n durdurmaya
gerekçe yap›lan yaz› iflte bu. 

Evet, DHKP-C örgütünün pro-
pagandas›n› yapt›¤›m›z iddia edilen
yaz› bu. 

Görülece¤i gibi, yaz›n›n esas›,
K›z›ldere’de katledilen 10 devrim-
cinin çok k›sa yaflam öyküleridir. 

Onlar›n an›lar›na sayg› ifade
eden birkaç paragrafla da sayfa ta-
mamlanmaktad›r. 

Dergimiz, iflte bu sayfa nedeniy-

le toplat›ld›. 

Toplatma, da¤›t›m ve sat›fl yasa-
¤› ve bir ay yay›n durdurma cezas›-
n›, ‹‹ssttaannbbuull CCuummhhuurriiyyeett BBaaflflssaavv--
cc››ll››¤¤›› talep etti; Karar, ‹‹ssttaannbbuull 1122..
AA¤¤››rr CCeezzaa MMaahhkkeemmeessii taraf›ndan
verildi. Baflsavc›l›¤›n ve Mahkeme-
nin karar›n›n keyfili¤ine bak›n; 

O tarihte DHKP-C yok. Sayfada
anlat›lan flehitler DHKP-C’li de¤il. 

DHKP-C’yle ilgili tek bir kelime
geçmiyor sayfada. Ama savc› uydu-
ruyor. Mahkeme bu uyduruk iddiay›
ciddiye al›p karar veriyor.  

Savc› yorum yap›yor, tahmin yü-
rütüyor, olsa olsa böyledir hükmü
veriyor. 

‹flte ülkemizde dergiler böyle
toplat›l›yor. Hukuk böyle iflliyor!

Hukuk, yorumlar, tahminler ama
bunlar›n hepsinin de ötesinde aleni
bir düflmanl›k üzerine kuruluyor.
Bu düflmanl›k devrime ve devrimci-
lere karfl›d›r. 

Savc› da, hakim de sözkonusu
sayfada, iddia ettikleri türden bir
“suç”un ifllenmedi¤ini çok çok iyi
biliyorlar. NNeerreeddee bu yaz›da
DHKP-C? NNeerreeddee bu yaz›da örgüt
propagandas›? Gösteremezler. Ken-
dileri de hukuksuz bir ceza verdik-
lerinin fark›nda olmal›d›rlar.  

Sanki DHKP-C’nin bir propa-
ganda flablonu var. Bu öyle bir “flab-
lon” ki savc›, herhangi bir derginin
üzerine o flablonu koyup, o derginin
DHKP-C propagandas› yap›p yap-
mad›¤›n› fl›p diye anl›yor... Bir sav-
c›, bir hakim, hukuku bu kadar
ayaklar alt›na al›r m›? 

Bir savc›, bir hakim, gözlerini
böyle bir düflmanl›k bürümüflken,
adaleti temsil edebilir mi?

Savc›lar ve hakimler, kimin
ad›na veriyorsunuz bu kararlar›,
kim için, ne için?

Bu hukuksuzluk, bu kokufl-
muflluk düzenini, düzenin pislik-
lerini savunmak için mi?

Bu düzenin hukukuna da, hu-
kukçular›na da yaz›k!

Dergimiz hakk›nda verilen bu
karar hukuksuzlu¤u bir yana, ayn›
zamanda bir cehalet örne¤idir. 

K›z›ldere’de katledilen devrim-
cilerin özgeçmiflleri bugüne kadar
yüzlerce dergide, kitapta yaz›lm›fl-
t›r. K›z›ldere’ye dair onlarca kitap
vard›r. Ve bunlar›n hemen hiçbiri
toplat›lmam›fl, yasaklanmam›flt›r.
Bu karar› veren hukuktan nasibini
almam›fl hukukçular, keyfi yorum-
lar›yla toplatma, sat›fl yasa¤›, yay›n
durdurma cezalar› vereceklerine,
biraz okusun ö¤rensinler. 

Bu karar› inan›yoruz ki, kendi
mahkemelerinde savunamayacak-
lar. Çünkü bu karar o kadar çürük, o
kadar temelsiz, o kadar tutars›zd›r.
Aynen savunduklar› düzen gibi. Ay-
nen uygulad›klar› hukuk gibi. 

fiunu bir kez daha belirtelim ki,
Yürüyüfl susmayacakt›r. 

Devrime ve devrimcilere düfl-
manl›ktan gözleri kararm›fl, kendi
hukuklar›n› bile ayaklar alt›na ala-
cak kadar pervas›zlaflm›fl olanlar iyi
bilsinler ki, devrim bu ülkenin gün-
deminde varolmaya devam edecek;
devrimciler, gerçekleri yazmaya
söylemeye devam edecek. 

Çürümüfl pislik dolu bir düzeni,
çürümüfl bir hukukla savunan ve
dergimiz hakk›nda bu karar› alanla-
r›, o batakl›kla baflbafla b›rak›yoruz.
Dibine kadar gömülebilirler. 

Halk›m›z devrimin, devrimcile-
rin, gerçe¤in sesini duymaya devam
edecek. 

2 Nisan 2008

BBaa¤¤››mmss››zzll››kk DDeemmookkrraassii 
SSoossyyaalliizzmm ‹‹ççiinn 

YYÜÜRRÜÜYYÜÜfifi

Yürüyüfl Toplat›ld›, Yay›n› Durduruldu
UYDURMA B‹R SUÇ, HUKUKSUZ B‹R CEZA!

Yürüyüfl Dergisi’nin son say›s› toplat›ld› ve ayr›ca dergiye bir ay yay›n
durdurma “cezas›” verildi.  Afla¤›da Yürüyüfl Dergisi taraf›ndan bu bask›lara

iliflkin yap›lan aç›klamay› sunuyoruz:

SSuussmmaayyaaccaakk!!
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YÜRÜYÜfiYÜRÜYÜfi
Halk›n OOldu¤u
Her YYerde...
Geçti¤imiz hafta AAnnttaakkyyaa’n›n

Yukar› Harbiye Mahalle-
si’nde sat›fl yapan Yürüyüfl
okurlar› halkla yapt›klar›
sohbetlerde birlik olman›n
önemine de¤indiler. Sat›fl
ta Harbiye halk› ülkemizin
Amerikan iflbirlikçisi olma-
s›ndan duydu¤u rahats›zl›¤›
dile getirdiler.

29 Mart günü ‹‹zzmmiirr’in emekçi
mahallelerinden biri olan
Gültepe’de yap›lan sat›flta
ise AKP hükümetinin
“SSGSS” yasas›n› ç›karta-
rak sa¤l›¤› özellefltirmek is-
temesini anlatan Yürüyüfl
okurlar› 42 derginin da¤›t›-
m›n› yapt›lar.  

Yürüyüfl okurlar› AAnnttaallyyaa K›fl-
lahan Meydan›’nda 29 Mart
günü yapt›klar› sat›flta da
34 dergiyi halka ulaflt›rd›lar. 

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm
‹çin Yürüyüfl Dergisi’nin sat›fl›n› yap-
t›¤› için  Ferhat’› vuran polisler gerçe-
¤i hayk›ranlara, haklar›n› arayanlara
sald›r›lar›n› sürdürüyor. 30 Mart’ta
Yürüyüfl Dergisi’nin sat›fl›n› yapan
Federasyon üyelerine sald›ran polis 1
Nisan’da SSGSS’ye hay›r demek için
alanlar› dolduran emekçilere de sald›r-
d›. S›k›lan kurflunlar, havaya kalkan
coplar, gazlar bu sömürü düzeninin
sürmesini sa¤lamak, halk›n gerçekleri
görmesini engellemek içindir. 

11 MMaayy››ss MMaahhaalllleessii’nde Federas-
yon üyelerine yap›lan sald›r› da bu-
nun içindir. Her Yürüyüfl okuru bir
Ferhat’t›r denilen eylemlerde Fer-
hat’›n ayaklar›yla yürünerek Fer-
hat’›n dilinden gerçekler anlat›l›yor
halka. Yürüyüfl’ü tutan, halka ulaflt›-
ran her el Ferhat’›n elidir. 

Bu sahiplenmeye tahammül ede-
meyen polis yeni Ferhatlar yaratmak
için sald›rd› 30 Mart’ta. Ferhat Ger-
çek'in vurulmas› ve felçli kalmas›n›n
sorumlular›n›n hala yarg› önüne ç›ka-
r›lmamas›n› protesto eden Federas-
yon üyeleri “Ferhat Gerçek’i Vuran
Polis Halen Tutuklanmad›” pankart›
açarak bir eylem yapt›lar. 

Aç›klaman›n ard›ndan Üsküdar
Esatpafla Mahallesi'nde Yürüyüfl Der-
gisi’ni halka tan›tan Federasyon üye-
lerini polis durdurarak kimlik kontro-
lü yapt›. Kimliklere bakarken hiçbir
gerekçe göstermeden sald›ran polis
etraftakilere ve dergi sat›fl› yapanlara
da silah çekip atefl etti. Polisin sald›r›-
s› sonucunda Hüseyin Tepe, F›rat Ge-
lefl, Efdal Bayram, Yeflim Y›lmaz,

Gökhan fiahin, Elif Eker ve Alper ...
adl› kifliler dövülerek gözalt›na al›n-
d›lar. Gözalt›na alma s›ras›nda polis
F›rat Gelefl'in kafas›na silah kabzas›y-
la da vurdu. Gözalt›ndayken özellikle
18 yafl›ndan küçüklere iflbirli¤i teklif
eden polis komplolara bir kez daha s›-
¤›nmak istedi. Gözalt›na al›nanlar er-
tesi gün ç›kar›ld›klar› savc›l›ktan ser-
best b›rak›ld›lar.  

Ayn› gün OOkkmmeeyyddaann›› FFeettiihhtteeppee
Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Dura-
¤›’nda biraraya gedi Ferhatlar. “Yürü-
yüfl Susturulamaz, Adalet ‹stiyoruz”
sloganlar› at›p Ferhat’›n foto¤raflar›n›
tafl›d›lar. Cihan Gün yapt›¤› aç›klama-
da “Bak›n yeni Ferhatlar var flimdi
sokaklarda. Yürüyüfl Dergisi’ni al›p
ellerine t›pk› Ferhat gibi dolafl›yorlar
mahallenin ara sokaklar›nda. Ve her
hafta yeni yeni Ferhatlar devral›yor
Yürüyüfl Dergisi’nin da¤›t›m›n›” de-
di.  Sat›flta 14 dergi da¤›t›ld›. 

30 Mart günü Ferhat’›n sesinin
hayk›r›ld›¤› yerlerden biri de YYeennii--
bboossnnaa ZZaaffeerr MMaahhaalllleessii’ydi. Zafer
Mahallesi’nde toplanan Temel Haklar
Federasyonu üyeleri adalet talebini
burada da yinelediler. Kudret Sar›-
gül’ün okudu¤u aç›klamada “Bizler
yeni yeni Ferhatlar olarak daima hal-
k›n içinde ve yan›nda olacak, savun-
du¤umuz düflüncelerimizi halka ulafl-
t›raca¤›z” denildi. Aç›klamadan sonra
Yürüyüfl Dergisi’nin sat›fl› yap›ld›. 65
dergi halka ulaflt›r›l›rken Ferhatlar her
daim yürüyecekler mesaj› verildi.

DDeerrggiilleerrii TTooppllaatt››nn,, YYaayy››nnllaarr››nn›› DDuurrdduurruunn,, KKaappaatt››nn!!

DDeerrggii DDaa¤¤››ttaannllaarr›› VVuurruunn!!

HHeeppssiinnii yy››llllaarrdd››rr yyaapptt››nn››zz vvee yyaappmmaayyaa ddeevvaamm eeddiiyyoorrssuunnuuzz!!

GERÇE⁄‹ SUSTURAMAYACAKSINIZ!
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YÜRÜYÜfi’ü Halka
Ulaflt›ran 

Her El Ferhat’›n
Elidir!



22 6 NNisan 22008 // Say›: 1

Oligarfli içi iktidar çat›flmas›n›n
bir sonucu olarak, AKP’nin kapat›l-
mas› istemiyle, Yarg›tay Cumhuri-
yet Baflsavc›s› Abdurrahman Yal-
ç›nkaya’n›n haz›rlad›¤› iddianame,
31 Mart’ta Anayasa Mahkemesi ta-
raf›ndan kabul edildi ve dava fiilen
bafllam›fl oldu.

4 üyenin itiraz›na ra¤men, oy
çoklu¤u ile al›nan kararla, Cumhur-
baflkan› Abdullah Gül de yarg›lana-
caklar listesinde yer ald›.

TÜS‹AD, TOBB gibi patronla-
r›n, çat›flmay› uzlaflt›rma ve krizin
derinleflmesini engelleme çabalar›
flimdilik çat›flmay› durduracak bir
sonuç ortaya ç›karmad›. ‹ddianame-
nin kabul edilmesi, krizi sürdüren
bir ad›m oldu. ‹ktidar çat›flmas›n›n
derinleflmesi, hem sistemin krizinin
bir sonucu ve ayn› zamanda krizi
büyüten bir geliflmedir.

Geçmiflten günümüze, bu iktidar
çat›flmalar› sürmektedir ve bundan
sonra da bitmeyecektir. ‹ktidar ça-
t›flmas›nda, partiler kapat›rlar, bir-
birlerine darbeler yaparlar. Çeliflki
ve çat›flmalar kimi zaman yumufla-
yabilir, fakat krizleri ve çat›flmalar›
bitmez. Çünkü, krizleri üreten siste-
min yap›s›d›r. Emperyalizmle iflbir-
li¤i içinde olan küçük bir az›nl›¤›n,
sömürü düzenidir.

Fakat, krizler devrim saflar›n›n
büyümesinde f›rsat olarak de¤erlen-
dirilemedi¤i sürece, krizlerini afl-
man›n yollar›n› bulurlar. Kriz atlat›-

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

AABB’’ssii,, AABBDD’’ssii,, EEmmppeerryyaalliisstt--
lleerr AAKKPP’’nniinn AArrkkaass››nnddaa

Kapatma davas›na emperyalist
ülkelerin gösterdi¤i tepki, AKP’nin
nas›l bir iflbirlikçi oldu¤unu göster-
mesi aç›s›ndan çarp›c› olmufltur.

Emperyalist ülkelerin, oligarfli
içi iktidar çat›flmas›nda, aleni olarak
bir taraftan yana tav›r aç›klamalar›
s›k rastlanan bir durum de¤ildir. Fa-
kat AKP’ye aç›lan kapatma davas›-
n›n ard›ndan gerek AB, gerekse de
ABD aç›kça AKP’den yana tav›r
aç›klad›lar.

AB'nin Genifllemeden Sorumlu
Üyesi Olli Rehn; ""AAKKPP kkaappaatt››ll››rrssaa
mmüüzzaakkeerreelleerr aasskk››yyaa aall››nn››rr"" aç›kla-
mas› yapt›. Bunun AKP’yi en üst
düzeyde sahiplenmek anlam›na gel-
di¤ini bilen Rehn, sözlerine
““AAKKPP’’yyii ggöözzüü kkaappaall›› ddeesstteekklleemmiiyyoo--
rruuzz”” diye bir ek yapma ihtiyac› da
duymufl. Ama mesele aç›k, emper-
yalist tekeller, AKP’nin üzerine kol
kanat geriyorlar.

Oysa ayn› AB’nin Refah Parti-
si’nin kapat›lmas›ndaki tavr› fark-
l›yd›, A‹HM’si de kapatma karar›n›
onaylam›flt›. Demek ki, AB her par-
tinin kapat›lmas›na karfl› de¤il, fa-
kat AKP’nin kapat›lmas›na müza-
kereleri ask›ya almakla tehdit ede-
cek kadar karfl›.

Ki, ayn› kol kanat germe tavr›
ABD için de geçerlidir. ABD D›flifl-
leri de, iddianamenin Anayasa
Mahkemesi taraf›ndan kabul edil-
mesinin ard›ndan yapt›¤› aç›klama-
da; ““BBuu ssüürreeçç ssiiyyaassaall oollmmaammaall››dd››rr..
DDiillee¤¤iimmiizz ssüürreecciinn sseeççmmeennlleerriinn ggee--
ççeenn sseeççiimmddee iiffaaddee eettttii¤¤ii tteemmssiillii ddee--
mmookkrraassiiyyee bbaa¤¤ll›› bbiirr flfleekkiillddee ssüürrmmee--
ssiiddiirr..”” diyerek, Anayasa Mahkeme-
si’ne kapatma karar› vermemesini
buyurdu.

Emperyalizm ç›karlar›n› en iyi
savunacak iflbirlikçisini iyi biliyor.
Fakat, iflbirlikçi de kimlerin kendisi-
nin efendisi oldu¤unu, kendisine kol
kanat gerece¤ini biliyor. Bunun için
Tayyip Erdo¤an, yapt›klar› görüfl-
mede, ABD Baflkan Yard›mc›s› Dick
Cheney’e, sözkonusu iddianamede
kendisinin ““AABBDD’’nniinn BBüüyyüükk OOrrttaa--
ddoo¤¤uu PPrroojjeessii’’nniinn EEflflbbaaflflkkaann››”” ola-
rak gösterildi¤ini söylüyor. 

Tayyip’in sözlerinin anlam› her-
kes için aç›k olsa gerektir.

Emperyalizmin bu sahiplenmesi,
aç›kça emperyalizmin ç›karlar›n› en
iyi temsil eden kesimin, islamc› kim-
likli AKP oldu¤unu göstermektedir.
Acaba, bir yandan emperyalizmin
Ortado¤u’daki varl›¤›na karfl› ç›kt›-
¤›n› söylerken, bir yandan da oligar-
fli içi iktidar çat›flmas›nda AKP’den
yana saf tutan islamc› kesim, emper-
yalizmin bu AKP sevgisini kendileri-
ne nas›l izah etmektedirler?

HHeerr ‹‹kkii TTaarraaff DDaa HHaallkkaa
KKaarrflfl›› HHaakkss››zz,, AAddaalleettssiizz VVee
HHuukkuukkssuuzzdduurr

Çat›flman›n her iki kesimi de,
birbirlerini çifte standart uygula-
makla suçluyorlar. Her iki kesim
yarg›n›n siyasal ç›karlar için kulla-
n›ld›¤›n›, ba¤›ms›z olmad›¤›n›, hak-
s›z yere insanlar› gözalt›na ald›¤›n›,
tutuklad›¤›n›, ya da parti kapatma
davalar› açt›¤›n› söylüyorlar. Hak-
s›zl›ktan, adaletsizlikten, hukuksuz-
luktan yak›n›yorlar.

Oysa, y›llard›r her iki kesim hal-
ka ve devrimcilere karfl› yarg›y›
kulland›lar. Her zeminde haks›z,
hukuksuz, adaletsiz davrand›lar.

Krizler bitmez!
Çözüm; Ba¤›ms›z 
Demokratik Türkiye’de



Bugün de, halka karfl› ayn› politika-
lar› sürdürüyorlar.

Her iki kesim de ç›karc›d›r. Tüm
kavramlar onlar›n ç›karlar› için ye-
niden flekillendirilir. Ç›karlar›na za-
rar veriyorsa, yarg›n›n ba¤›ms›zl›¤›-
n› unuturlar, yarg›ya verip verifltir-
meye bafllarlar. Ç›karlar›na hizmet
ediyorsa, yarg›y› göklere ç›kar›rlar.
Ç›karlar› gerektirdi¤inde, seçimler
demokrasinin tek göstergesidir, ç›-
karlar› gerektirdi¤inde demokrasi
seçim demek de¤ildir.

Her iki taraf da, halka karfl› bas-
k› ve terör politikalar›n›n savunucu-
su ve uygulay›c›s›d›r. Her iki kesim
de, ç›karlar›na hizmet etti¤inde dar-
beleri de, kontrgerilla örgütlerini de
savunur ve iktidar olman›n, iktidar-
lar›n› koruman›n arac› olarak kulla-
n›rlar ve kullanmaktad›rlar. Birbir-
leriyle çat›flsalar da, halka karfl› bir-
likte, ayn› saflardad›rlar.

OOnnllaarr KKeennddii ‹‹kkttiiddaarr››nn››,,
DDeevvrriimmcciilleerr HHaallkk››nn
‹‹kkttiiddaarr››nn›› ‹‹ssttiiyyoorr

SSiisstteemm iiççii ggüüççlleerriinn iikkttiiddaarr ççaa--
tt››flflmmaallaarr››,, KK››zz››llddeerree mmaanniiffeessttoossuu--
nnuunn yy››llddöönnüümmüünnddee kkaarrflfl››mm››zzaa
ççaarrpp››cc›› bbiirr ttaabblloo çç››kkaarrmmaakkttaadd››rr..
Bir yanda oligarfli içi güçlerin ç›kar-
c›l›klar›, kendi iktidar çat›flmalar›n-
da halk› kullanmalar›, di¤er yanda
halk›n kurtuluflu için yürüttükleri
savaflta, tereddütsüz can›n› veren
devrimciler vard›r.

Biri ülkenin tüm zenginliklerini,
emperyalizmle iflbirli¤i içinde ken-
disi yemek için birbiriyle çat›flma
içindedir ve her türlü ahlaks›zl›¤›,
ikiyüzlülü¤ü, yalanc›l›¤›, riyakarl›¤›
bu çat›flmada kazanan olmak için
yapmaktan çekinmemektedir. Di¤e-
ri ba¤›ms›zl›k için, demokrasi için,
ülkenin zenginliklerinden tüm hal-
k›n adaletli bir flekilde yararlanmas›
için can›n› vermektedir.

Hiçbir AKP destekçisnin, AKP
yalakas›n›n, Tayyipler’in, Gülle-
r’in, Ar›nçlar’›n halk için kendi
canlar›n› feda edebileceklerini pro-
paganda malzemesi olarak kullan-
mak bile ak›llar›ndan geçemez.

Böyle bir fleyi hayallerinde bile can-
land›ramazlar. 

Fakat di¤er yanda, K›z›ldereler-
de can verenler, ““bbiinn ccaann››mm oollssaa ffee--
ddaa oollssuunn hhaallkk››mmaa”” diyenlerdir. Bu
iki farkl› tavr› yaratan iki farkl› fel-
sefedir. Oligarfli içi güçlerin tek der-
di kendi iktidarlar›, K›z›ldere’de
halk› için canlar›n› veren Mahirle-
r’in tek düflüncesi halk›n iktidar›d›r.

HHaallkk››nn SSaaff›› BBaa¤¤››mmss››zzll››kk
vvee DDeemmookkrraassii MMüüccaaddeelleessii
SSaaffllaarr››dd››rr

Sistem içi iktidar çat›flmalar›,
sistemi zay›flataca¤›, kimi gerçek-
lerin halk taraf›ndan anlafl›lmas›n›
daha kolay hale getirece¤i için, hal-
k›n mücadelesini gelifltirmek için
yararl›d›r. 

Fakat, halk›n iktidara karfl› saf-
laflt›r›lmas› baflar›labildi¤inde yarar-
l› olacakt›r. Aksi halde, bu çat›flma
süreci, halk›n oligarfli içi iktidar ça-
t›flmas›n›, kendi çat›flmas› gibi alg›-
lamas› ve oligarfli içi güçlerin safla-
r›nda yer almas› sonucunu da do¤u-
rabilir ki, bu durum, halk›n sistem-
den kopuflundan daha çok, sistemle
bütünleflmesine hizmet edece¤i için
halk›n mücadelesine zarar veren bir
boyutu da içinde tafl›yacakt›r.

Peki halk›, hangi zeminde düze-
nin karfl›s›nda saflaflt›raca¤›z? Bu-
nun cevab› ba¤›ms›zl›k ve demok-
rasi mücadelesidir.

Laikçi ve islamc› kesimlerin ba-

¤›ms›zl›k ve demokrasi kavramlar›-
n› kullanmalar› bofluna de¤ildir. Ça-
t›flman›n bu zeminlerde sürdü¤ü gö-
rüntüsü yaratmaya çal›flmalar›, hal-
k› kendi cephelerinde saflaflmaya
katabilmek içindir. Çünkü, ba¤›m-
s›zl›k ve demokrasi halk› en fazla il-
gilendiren iki temel noktad›r.

Gerçekte, islamc› kesimlerin de-
mokrasi ile ilgileri yoktur. Demok-
ratik bir kültürleri yoktur, ideolojik
olarak demokrasi savunucusu de¤il-
lerdir. Fakat, demokrasi kavram›
çok genifl kesimleri etkileyen ikti-
dara destek vermelerini sa¤layabi-
len bir kavramd›r.

Çeflitli kesimlerin gözünde de-
mokrasi, sistemin halk üzerindeki
bask›lar›n›n ortadan kald›r›lmas›,
çeflitli demokratik sorunlar›n çözül-
mesidir. Ve AKP’nin demokrasiyi
gelifltirmek, halka bask› ve zulüm
uygulayan güçleri tasfiye etmek gi-
bi ulvi amaçlar› oldu¤una inanmak-
tad›rlar.

Keza, AKP’nin iflbirlikçili¤ini
dillerine dolayan laikçi kesiminde
ba¤›ms›zl›k için mücadele yürüten
bir pratikleri yoktur. Fakat ayn› fle-
kilde onlar da, ba¤›ms›zl›k sorunu-
nun öneminin fark›ndad›rlar ve bu-
nu kullanmaktad›rlar.

Fakat, sol güçlerin ba¤›ms›zl›k
ve demokrasi çerçevesinde halk›
saflaflt›rmay› baflaramad›klar› ko-
flullarda, sistem içi güçler bu zemini
kendi iktidar çat›flmalar›n›n arac›
olarak kullanmaktad›rlar.

Ülkemize demokrasi de, ba¤›m-
s›zl›k da, devrimcilerin öncülü¤ün-
de emperyalizme ve oligarfliye karfl›
yürütülecek mücadelenin sonucun-
da gelecektir. 

Ancak ba¤›ms›z ve halk için de-
mokrasinin  oldu¤u bir ülkede, hal-
k›n sorunlar›, oligarfli içi iktidar ça-
t›flmalar›n›n malzemesi olmaktan ç›-
kacak ve çözüme kavuflabilecektir.

Bu gerçek, halk güçlerinin önü-
ne somut bir görev koymaktad›r. Bu
görev halk›, oligarfli içi çat›flman›n
taraf› olmaktan kurtararak ba¤›m-
s›zl›k ve demokrasi mücadelesi saf-
lar›na kazanmakt›r. 
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AAnnccaakk bbaa¤¤››mmss››zz vvee hhaallkk

iiççiinn ddeemmookkrraassiinniinn oolldduu¤¤uu bbiirr

üüllkkeeddee,, hhaallkk››nn ssoorruunnllaarr››,,

oolliiggaarrflflii iiççii iikkttiiddaarr

ççaatt››flflmmaallaarr››nn››nn mmaallzzeemmeessii

oollmmaakkttaann çç››kkaaccaakk vvee

ççöözzüümmee kkaavvuuflflaabbiilleecceekkttiirr..

BBuu ggeerrççeekk,, hhaallkk ggüüççlleerrii--

nniinn öönnüünnee ssoommuutt bbiirr ggöörreevv

kkooyymmaakkttaadd››rr.. BBuu ggöörreevv

hhaallkk››,, oolliiggaarrflflii iiççii ççaatt››flflmmaann››nn

ttaarraaff›› oollmmaakkttaann kkuurrttaarraarraakk

bbaa¤¤››mmss››zzll››kk vvee  ddeemmookkrraassii

mmüüccaaddeelleessii ssaaffllaarr››nnaa

kkaazzaannmmaakktt››rr..
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Parti kapatma davas›n›n bir bafl-
ka nakarat› ““sseeççiimmllee ggeelleenn sseeççiimmllee
ggiittmmeellii”” oldu.

Çok klasik bir örnektir ama çok
da çarp›c›d›r; Hitler de seçimle gel-
miflti iktidara. fiimdi ne yapaca¤›z
peki; ““sseeççiimmllee ggeelleenn sseeççiimmllee ggiitt--
mmeellii”” diye halklar›n faflizme karfl›
direnifl ve savafllar›n› gayri-meflru
mu sayaca¤›z?

Bu örnek, ““sseeççiimmllee ggeelleenn ssee--
ççiimmllee ggiittmmeellii”” nakarat›n› demokra-
sinin savunulmas› ad›na tekrarla-
yanlar›n, kimi zaman bu nakaratla
faflizmin savunucusu konumuna da
düflebildiklerini gösterir. Demek ki,
demokrasiyi savunmak, seçimleri
savunmakla s›n›rland›r›lamayacak
bir olgudur.

Sorun asl›nda; nas›l bir demok-
rasiyi savunmal›y›z? Demokrasiyi
savunurken meflrulu¤umuzu nerede
arayaca¤›z? gibi noktalardan kay-
naklanmaktad›r.

Halk›n ç›karlar› zemininden
bakmayanlar, demokrasi kavramla-
r›n›n da içini boflaltm›fl oluyorlar.

Elbette, seçimler halk demokra-
silerinde de vard›r. Fakat, her seçim
otomatik olarak demokrasinin uy-
guland›¤› anlam›na gelmez. Örne-
¤in, burjuva demokrasilerinde se-

çimler vard›r, fakat bu seçimler hal-
k›n iradesinin sand›¤a yans›mas›na
de¤il, burjuvazinin iktidar›n›n san-
d›kla seçimlerle meflrulaflt›r›lmas›-
na hizmet ederler. Ülkemizde ise,
seçimler hem egemen s›n›flar›n ik-
tidar›n›n meflrulaflt›r›lmas›na ve
hem de faflizm gerçe¤inin gizlen-
mesine hizmet ederler.

Oysa, halk demokrasilerinde se-
çimler halk›n iradesini yans›t›rlar.
Demek ki, seçimlerin hangi koflul-
larda, nas›l bir sistem içinde yap›l-
d›¤›ndan kopar›larak, demokrasinin
bir göstergesi olarak mutlaklaflt›r-
mak do¤ru de¤ildir.

Örne¤in, AKP halk›n oylar›n›
de¤il, as›l olarak ABD ve AB em-
peryalizminin ve ülkemizdeki te-
kellerin deste¤ini alarak iktidar ol-
mufltur. fiimdi, bir yanda emperya-
list güçlerin, iflbirlikçi tekellerin
devasa olanaklar› ile seçime giren
AKP ile, onun karfl›s›nda seçimlere
kat›lan herhangi bir sistem d›fl› par-
tinin eflit koflullarda seçimlere kat›l-
d›klar› söylenebilir mi? Ve o san-
d›ktan ç›kan sonuçlar ““ddeemmookkrraa--
ssii”” denilerek meflru görülebilir mi?

Aç›ktan halk demokrasisini sa-
vunamayanlar›n ya da savunmak
istemeyenlerin, meflrulu¤unu hal-
k›n ç›karlar›n› savunmak, halka

yaslanmak yerine sistemin yasala-
r›nda arayanlar›n içine düfltükleri
çeliflkidir.

Bu gerçekler ›fl›¤›nda tekrarla-
nan nakarata dönersek, flöyle de-
mek gerekir, sseeççiimmllee ggeelleenn zzaatteenn
hhaallkk››nn iirraaddeessiinnii yyaannss››ttaann bbiirr ssee--
ççiimmllee ggeellmmeemmiiflflttiirr kkii,, bbiizzlleerr ssee--
ççiimmllee ggeelleenniinn mmeeflflrruulluu¤¤uunnuunn ssaa--
vvuunnuuccuussuu oollaall››mm..

Dahas›, halk›n iradesini daha iyi
yans›tt›¤› zeminlerde de, demokra-
siyi savunmak yine seçimlere indir-
genemez. Kitleler seçimlerde oy
kullan›rken yan›labilirler. Kimi par-
tiler, kitleleri kand›rarak, yalan va-
atlerde bulunarak, kitlelerin sorun-
lar›n› kullanarak iktidara gelir, fakat
iktidara geldikten sonra halka karfl›
politikalar uygulayabilirler. Ne ya-
paca¤›z? Halka, ““mmaaddeemm ooyy vveerrddii--
nniizz,, ssoonnuuççllaarr››nnaa kkaattllaann››nn”” m› di-
yece¤iz? Böylece demokrasiyi sa-
vundu¤umuzu mu iddia edece¤iz?

Oysa, halk demokrasisi, yani
halk›n yönetimi, sadece seçim san-
d›klar›yla sa¤lanamaz. Halk as›l
olarak meclisleriyle, de¤iflik örgüt-
lenmeleriyle bizzat yasalar›n yap›l-
mas›ndan uygulanmas›na yöneti-
min içindedir. Seçimler de, yöneti-
min bir arac›d›r, fakat seçimler
mutlak de¤ildir.

‘Seçimle Gelen’ Faflizm, Meflru Mu Olur?

Burjuva bas›n›n ilkelerini, pat-
ronlar›n›n ç›karlar›, hizmetinde ol-
duklar› burjuva s›n›f›n ç›karlar›,
emperyalizmin ve oligarflik düzenin
ç›karlar› flekillendirir.

Bu zeminde ony›llard›r devrim-
cilere karfl› kalem oynat›rlar. Yalan
haberler üretirler, polisin, ordunun
haber bülteni gibi çal›fl›rlar. Bir yan-
dan bunlar› yaparken, di¤er yandan
bas›n ilkelerinden söz etmeyi sür-
dürdüler, patronlar›n›n yaz›lar›na
hiç müdahale etmedi¤i üzerine, ba-
¤›ms›z gazetecilik üzerine ahkam
kestiler.

Fakat kimi zamanlar olur ki,
burjuva bas›n›n köfle yazarlar› o ce-
nahta gerçekte neler yafland›¤›n› iti-
raf ederler. Laikçi islamc› iktidar
çat›flmas› da, hem burjuva bas›n›n
gazetecilik ilkeleri ile ilgisinin ol-
mad›¤›n›, her birinin bir patronun
ç›karlar›n›n savunucusu oldu¤unu
gösterdi. Hem de, burjuva bas›n›n
kimi yazarlar› bu gerçe¤i itiraf eden
yaz›lar yazd›lar.

Bu yaz›lardan birisi Mehmet
Barlas’›n yaz›s›yd›. Barlas flöyle di-
yor; ““ppaattrroonnllaarr iiççiinn yyaazz››ll››yyoorr.. PPaatt--
rroonnllaarr kkööttüü dduurruummaa ddüüflflüünnccee,, bbuu

ddeeffaa oonnuunn iippllii¤¤iinnii ppaazzaarraa çç››kkaarr--
mmaakk iiççiinn yyaazz››ll››yyoorr...... yyeennii ppaattrroonn aall--
kk››flflll››yyoorr bbuu ddeeffaa ddaa..””

Bir iktidar çat›flmas› yaflan›yor.
Burjuva bas›n›n kimisi, AKP’yi de-
mokrasi ad›na savunuyor, kimisi la-
iklik, ulusalc›l›k ad›na AKP karfl›-
s›nda saf tutuyor. Fakat, her iki ke-
simin tavr›n› da belirleyen ne bas›n
ilkeleri, ne demokrasiye, ba¤›ms›z-
l›¤a inançlar›d›r. Bugün baflka bir
safta gördü¤ünüzü, bir baflka zaman
saf de¤ifltirmifl olarak görebilirsiniz.
Onlar›n ilkesini belirleyen ceplerine
patronlar›n›n koyduklar› paralard›r.

Ald›klar› dolara göre düflünce
aç›klay›p haber yapanlar›n, yazd›k-
lar›na, söylediklerine güvenilir mi?

Kaç Dolarl›k Yaz› ‹sterdiniz?



Türkiye solunun  son 40 y›l›-
n› belirleyen isimlerin en bafl›n-
da o geliyor. Solun tarihinin ta-
n›k oldu¤u en kapsaml› ideolo-
jik mücadeleler sonucunda orta-
ya koydu¤u devrimin yolu, o
günden bu yana milyonlarca in-
san›n yürüdü¤ü bir yol oldu. 

Mahir Çayan’› tan›mak, ya-
flam›n› ö¤renmek, asl›nda Türki-
ye devrim tarihinin en belirleyi-
ci dönemini ö¤renmek, devrimin
yoluna vak›f olmakt›r. Mahir
Çayan’›n devrimci yaflam›, deni-
lebilir ki, bu dönemle içiçe ol-
man›n ötesinde, bu dönemin
kendisidir. 

Mahir Çayan ad›n› düzenin
iletiflim araçlar›nda, edebiyat›n-
da, roman›nda, fliirinde çok s›k
duyamazs›n›z. BBuurrjjuuvvaazziinniinn

Mahir Çayan’a dair yaklafl›m›n›
iki kelimeyle özetlemek gerekirse,

onu sürekli olarak yok sayd›lar. Yok
etmek, unutturmak istiyorlard› çünkü.

Mahir’i ve onun yolundan yürüyenleri
yok etmek oligarflinin 40 y›ld›r en temel
politikalar›ndan biridir ve daha ileride
al›nt›larla da gösterece¤imiz gibi, tüm
burjuva kesimlerin yaklafl›m›n› belirle-
yen de budur. 

KKüüççüükk--bbuurrjjuuvvaazziinniinn yyaakkllaaflfl››mm›› ise,
inkarla sahiplenme aras›nda gidip gelmifl
ve bu da ço¤u kez içten, samimi veya si-
yasal olarak tutarl› olmayan bir yaklafl›m
ortaya ç›karm›flt›r. 

Bu tutars›zl›k, bir yan›yla da kaç›n›l-
mazd›r. Böyle bir kiflilik Türkiye solunda
ilk kez ortaya ç›km›flt›r Mahir Çayan’la
birlikte. Teoriyi ve prati¤i birlefltiren, sta-
tükoyu reddeden, bedeli ölüm de olsa,
hiçbir an gerekeni yapmaktan geri dur-
mayan bir kiflilik, do¤al olarak o güne ka-
dar ki statükocu, uzlaflmac›, teorisiyle
prati¤i birbirinden uzak sol kiflili¤in de
köklü bir eelleeflflttiirriissiiddiirr. 

Bu anlamda küçük-burjuva kesimler,
Mahir Çayan için “yi¤itti fedakard›” de-
menin ötesine geçemediler. Düzen karfl›-
s›nda onun devrimci çizgisini savunama-

d›lar. Asl›nda bu noktada belirtmek gere-
kir ki en çok sahipleniyor göründükleri
Deniz Gezmifl nezdinde dahi, Deniz’in
ihtilalci yan›n› savunamam›fl, tam tersine
“kimseyi öldürmemiflti ki” söylemine sa-
r›lm›fllard›r. Bu söylemi sürdürebilmek
için Denizler’in, Mahirler’in  ve Kaypak-
kaya’n›n stratejik düflüncelerini, nas›l bir
örgütlenme içinde olduklar›n› ve dahas›,
12 Mart Cuntas› karfl›s›nda “silahl› dev-
rim cephesi” içinde yer ald›klar› gerçe¤i-
ni yok saym›fllard›r. ‹flte bu çarp›tma için-
de “silahs›z” olmak yüceltilirken, KK››zz››ll--
ddeerree ve MMaahhiirrlleerr,, unutturulmak istendi.
61 Anayasas›’n› savunmak yüceltilirken,
devrim için yola ç›kt›klar› unutturulmak
istendi. 

Burjuvazi ve küçük-burjuvazi,
1970’lerin devrimci önderlerine yönelik
bu çarp›tma operasyonunu sürdürürken,
Deniz Gezmifl nezdinde iflleri daha kolay-
d›. Çünkü, onun çizgisinden gelenler de
Denizler’in çizgisini mahkum etmifllerdi
çoktan. Fakat Mahir Çayan gerçe¤ini
unutturmalar›n›n, çarp›tmalar›n›n önünde
bir engel vard›: Mahir’in izleyicileri, ö¤-
rencileri, yoldafllar›!

Mahir’in çizgisini savunan devrimci
bir hareket oldu¤u için, Mahir’i istedikle-
ri kal›ba sokmalar› mümkün de¤ildi. Bu
yüzden Mahir’i kendi gerçe¤iyle hat›rla-
mak yerine yok saymak daha ye¤di...

Ama iflte baflaramad›lar bunu. Buna
da Mahir’in yolundan yürüyenler engel-
di. ““YYoolluummuuzz ÇÇaayyaannllaarr››nn YYoolluudduurr””
pankartlar›n arkas›ndan duyulan “rap
rap” sesleri, burjuvazinin K›z›ldere kor-
kusunu hala yaflamas›na yetiyor, Ma-
hir’in yaflad›¤›n› hissediyorlard›... Bu
yüzdendi belki ikide bir ““MMaahhiirr yyaaflflaassaayy--
dd››”” diye spekülasyonlara giriflmeleri.  

Mahir’e iliflkin, ayn› dönemi payla-
flanlar›n anlat›mlar›ndan en çarp›c› olan-
lar›ndan biri fludur: ““OOnnuunn.... hhiiççbbiirr eeyyllee--
mmiinnddee yyaarr››mm kkaallmm››flfl bbiirr flfleeyy yyookkttuurr.. 

‹lk eylemini 1963 Mart’›nda Haydar-
pafla Lisesi ö¤rencisiyken gerçeklefltir-
miflti. Ö¤retmenlere yönelik as›ls›z ha-
berlerinden dolay› Hürriyet Gazetesi’ni
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Özü ssözü bbir, teorisiyle ppratiği 
uyumlu bbir öönder MAHİR

Bu mmücadele ss›n›flar
mücadelesidir. BBurada eel
titremesine, ttereddüte vve

karars›zl›¤a yyer yoktur.

Geçmiflin mmirasç›s›..
olmak iisteyen kkimse,

bugün ddo¤ru ddevrimci
çizgide, pproletaryan›n

devrimci bbayra¤›n›
yükseklerde ttutmak

zorundad›r.

““BBuuggüünn,, kkiimm
LLeenniinniizzmm’’iinn yyüüccee

bbaayyrraa¤¤››nn››,, hheemm tteeoorriiddee,,
hheemm ssoossyyaall pprraattiikkttee eemmppeerr--

yyaalliizzmmiinn vvee ooppoorrttüünniizzmmiinn
ssaalldd››rr››llaarr››nn›› ggöö¤¤üüsslleeyyeerreekk

yyüükksseekklleerrddee ttuuttuuyyoorrssaa,,
TTüürrkkiiyyee’’ddeekkii MMaarrkkssiisstt

hhaarreekkeettiinn ttaarriihhii zziinncciirriinniinn
hhaallddeekkii hhaallkkaass›› oolluurr;;

ddeevvaamm›› oolluurr!!....””
Mahir Çayan



protesto etmek için gerçeklefltirilen bir ey-
lemdi bu. Son eylemi K›z›ldere’deydi. Ve
art›k orada Türkiye halklar›na kkuurrttuulluuflfl
yyoolluunnuu ggöösstteerreenn,, iikkttiiddaarr›› iisstteeyyeenn bir dev-
rimci önder vard›r. 1963’ten 1972’ye, bir
ö¤renci eyleminden devrimin önderli¤ine
uzanan süreç, Türkiye solunun teorik ve
pratik olarak en yo¤un dönemlerinden bi-
ridir. 

Mahir’in yaflam›nda, prati¤inde, ““ddeevv--
rriimm iiççiinn ssaavvaaflflmmaayyaannaa ssoossyyaalliisstt ddeennmmeezz””
sözü son derece önemli bir yer tutar. Bu
sözde dile getirilen devrimcilik ölçütü,
onun devrimci yaflam›na yön veren ölçüt-
lerden biri olmufltur. 

K›sa bbir özgeçmifl:
Mahir’in MMahir oluflu;

Mahir Çayan’›n önderli¤inde geliflen
mücadelenin Türkiye solunun o güne ka-
darki çizgisi aç›s›ndan bir “kopufl” olufltur-
du¤u konusunda kimsenin flüphesi bir iti-
raz› yoktur. Fakat Mahirler’de somutlanan
“kopufl”, sadece devrimin yoluna, strateji-
sine iliflkin de¤ildir. 

Devrimci kimdir, nas›l yaflar, nas›l sa-
vafl›r, nas›l düflünür; Mahir ve yoldafllar›,
bütün bu sorulara da kendilerinden önceki
soldan farkl› cevaplar vermifller ve bu aç›-
dan da yeni bir çizginin, yeni bir gelene¤in
yarat›c›s› olmufllard›r. 

Bunun bir devam› olarak Mahirler’le
birlikte yeni bir önderlik anlay›fl› ve tarz›
gelmifltir sola. “Önderler masa bafl›nda
oturmazlar” sözlerinde ifadesini bulan bu
tarz, esas olarak revizyonist, reformist sol-
daki mülteci veya masa bafl› önderliklere,
salon sosyalistli¤ine de bir elefltiriydi. 

Bu elefltirinin tamam›n› daha iyi kavra-
mak için Mahir’in devrimci geçmifline
uzanal›m k›saca da olsa. 14 A¤ustos
1945’te Samsun’da do¤du Mahir. ‹lkokulu
Üsküdar Halil Güçlü ‹lkokulu’nda, ortao-
kul ve liseyi Haydarpafla Lisesinde bitirdi.
Bu y›llardaki protesto eylemlerinde gözal-
t›larla, mahkemelerle tan›flt›. Bir süre Be-
fliktafl genç tak›m›nda futbol oynad›.
1963’te ‹stanbul Üniversitesi Hukuk Fa-
kültesi’ne kayd›n› yapt›rd›. 1964’te ise
Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne kay-
doldu. SBF’nin 2690 No’lu ö¤rencisidir. 

Bir y›l sonra, ö¤renci hareketi içinde
özel bir yeri bulunan SSBBFF FFiikkiirr KKuullüü--
bbüü’’nnüünn BBaaflflkkaann YYaarrdd››mmcc››ll››¤¤››’na seçildi. 

‹zmir’de 6. Filo’nun Türkiye’ye gelifli-
nin protesto edilmesi s›ras›nda gözalt›na
al›nd›. Ayn› dönemde gençlik eylemlerinin
d›fl›nda say›s›z iflçi, köylü eylemi içerisin-
de yer ald›. 

FKF’nin ad›n›n Türkiye Devrimci
Gençlik Federasyonlar› olarak de¤ifltirildi-
¤i 4. Kurultay›’nda yapt›¤› konuflma ve
Ayd›nl›k’›n 1970 Ocak say›s›nda yay›nla-
nan ““SSaa¤¤ ssaappmmaa,, DDeevvrriimmccii PPrraattiikk vvee
TTeeoorrii”” yaz›s›, onun geliflimindeki en
önemli dönüm noktalar›ndand›r. 

Her alanda k›yas›ya bir mücadele için-
dedir. Mesela ayn› dönemde ileride dev-
rimci hareketi oluflturacak olan “çekirdek
grup”un SBF bünyesindeki örgütlenmesi
içindeyken, Devrimci T‹P Komitesi’nin
sözcülü¤ünü ve ASD Yaz› Kurulu üyeli¤i-
ni de sürdürmektedir. 

Zorlu bir savafl vard›r genç önderlerin
önünde. Aflmalar› gereken ““oottoorriittee””lleerr,,
hesaplaflmalar› gereken 50 y›ll›k ggeelleenneekk--
lleerr vard›r. 

Reformizm, parlamenterizm, cuntac›l›k
ve nihayetinde lafazanl›k, o günün solun-
daki hakim e¤ilimlerdir. Bir yandan bunla-
ra karfl› müthifl zorlu bir ideolojik  kavga
sürdürülürken, bir yandan da bu ideolojik,
teorik geliflmeye paralel olarak bir pratik
ortaya koymak durumundayd›lar. Ö¤renir-
ken ö¤retecekler, yol açarken, açt›klar›
yoldan ilk kendileri yürüyeceklerdi. Dev-
rimci yaflam da, devrimci eylem de bu pra-
ti¤in bir parças›yd›. 

‹deolojik vve ppratik kkavgan›n 
içinde ppekiflen öönderlik

Mahir Çayan, 8 Kas›m 1965’te SBF Fi-
kir Kulübü ikinci baflkan› olmufltu. O za-
man 19 yafl›ndayd›. T‹P içinde T‹P parla-
menterizmine, reformizmine karfl› elefltiri-
leri o dönemden bafllam›flt›r. Bu çizginin
alternatifi –hem teorik, hem pratik anlam-
da– pp rroolleetteerr ddeevvrriimmcciilliikk olmal›yd›. Bu
dönem Mahir’in T‹P’e karfl› yürütülen mü-
cadelede proleter devrimcilik kavram›n›
yo¤un olarak kulland›¤› görülür. Sorun, bir
anlamda bu kavram›n içini doldurmakt›r. 

Her fley tart›flma konusuydu; devrim
nedir, devlet nedir, ülkemizin sosyo eko-
nomik yap›s› nedir, emperyalizmin iliflki
ve çeliflkileri ne durumdad›r, ülkemizde s›-
n›flar›n yap›s›, ayd›nlar›n, kemalizmin du-
rumu... k›sacas› her fley! Do¤al ve olmas›
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gereken de buydu. Çünkü her fley birbiri-
ne ba¤l›yd› ve devrimci çizgi, tüm bunlara
ba¤l› olarak netleflecekti.  

Mahir Çayan, bu sorular›n cevaplar›n›
bulmak istiyordu. Verilmifl cevaplar›n ye-
tersiz geldi¤ini pratikte görüyordu. Bu an-
lamda çok yo¤un bir biçimde Marks’›n,
Lenin’in kitaplar›n› okuyor, dünyan›n çe-
flitli ülkelerindeki muzaffer devrimlerin
tecrübelerini inceliyordu. Mahir’le ayn›
süreci paylaflanlar›n  ona iliflkin gözlemle-
rinden birinin mutlaka ““ççookk ookkuuyyoorrdduu””
fleklinde olmas› tesadüf de¤ildir ve bu ge-
lifligüzel bir okuma de¤ildir. Okuyor, tart›-
fl›yor, makaleleriyle, tav›rlar›yla tart›flt›r›-
yordu da. 

O günün teorik ideolojik ortam›nda bir
yandan “kimin ne dedi¤inin, neyi savun-
du¤unun belli olmad›¤›” tam bir kaos hali
vard›, di¤er yandan parlamenterizm, cun-
tac›l›k, flablonculuk, tüm düflüncelerin s›-
n›rlar›n› belirliyordu. As›l sorun en baflta
düflüncede bu s›n›rlar› y›kabilmekti. 

S›n›rlar y›k›ld›¤› ölçüde teorik gelifl-
menin önü aç›ld›, “teorik keflmekefl” orta-
m›nda Mahir’in her yaz›s›, bir binay› kat
kat yükselten, bir yolu ad›m ad›m ayd›nla-
tan bir rol oynuyordu. Dönemin Çarflamba
T‹P Baflkan› ‹smet Öztürk’ün yanda aktar-
d›¤›m›z sözleri bu durumun tipik bir gös-
tergesidir. 

Türkiye Solu’nda o zaman özellikle
SBKP’ye (Sovyetler Birli¤i Komünist
Partisi’ne) yönelik oldukça yanl›fl bir yak-
lafl›m vard›. TKP ve ayn› gelenekten ge-
lenler için SBKP politik, ideolojik her ba-
k›mdan bir “merkez” olarak kabul edil-
mekteydi. Ancak Mahir’in ideolojik mü-
cadele içinde ç›kard›¤› sonuçlardan biri de
Türkiye devriminin flablonculukla, Sovyet
veya baflka bir Komünist Parti’nin merkez
kabul edilmesiyle ilerleyemeyece¤iydi.
Bu anlamda da hiçbir kayg›ya kap›lma-
dan, hiçbir pragmatik hesap yapmadan, ül-
kemizde ve uluslararas› siyasal arenada
y›llard›r flekillenmifl bir gelene¤e bafl kal-
d›rd›. Mahir Çayan’›n ssiiyyaassaall ccüürreettiinniinn
en önemli göstergelerinden biridir bu da. 

Mahir, tteeoorriissyyeennddiirr teorisyen olmas›-
na. Fakat o güne kadarki “teorisyenlik”
kal›b›na da girmez. Teorik olarak kendini
gelifltirirken, flablonculuktan, soyut tart›fl-
malardan, entellektüel ç›k›fllardan özenle
kaç›nm›flt›r. Çünkü... çünküsünü de Mahir
flu sözleriyle çok ö¤retici biçimde ortaya

koymuflt›r: “ BBiizz MMaarrkkssiizzmmii eenntteelllleekkttüüeell
ggeevveezzeelliikk vvee ddüünnyyaa ddeevvrriimmccii hhaarreekkeettiinniinn
ttrraaffiikk ppoolliissllii¤¤iinnii yyaappmmaakk iiççiinn ookkuuyyuupp öö¤¤--
rreennmmiiyyoorruuzz.. BBiizz ddüünnyyaayy›› ddee¤¤iiflflttiirrmmeekk
iiççiinn,, ddüünnyyaann››nn TTüürrkkiiyyee''ssiinnddee ddeevvrriimm yyaapp--
mmaakk iiççiinn MMaarrkkssiizzmmii öö¤¤rreenniiyyoorruuzz!!””

Böyle oldu¤u içindir ki, flu veya bu ül-
kenin devrim modelini, stratejilerini ülke-
mize tafl›maya hiç giriflmemifl, tam tersine
ülkemizin özgün sosyo-ekonomik yap›s›n›
tahlil ederek, devrim yolunu buradan hare-
ketle netlefltirmifltir. Devrimci hareketin
gelene¤inde teorinin prati¤e ›fl›k tutmas›,
teoriyle prati¤in bütünlü¤ü Mahir Ça-
yan’la bafllam›fl ve süregelmifltir. 

Mahir Çayan’›n, teoride ve pratikte at-
t›¤› hemen her ad›m Türkiye solu aç›s›n-
dan bir “ilk”tir. 

Mahir Çayan ve Hüseyin Cevahir 1
Haziran 1971'de Maltepe'de kuflat›ld›kla-
r›nda direniflleriyle devrimci hareketin
“ilk”lerinden birini daha yaratt›lar. 

Burjuvazinin                      
Mahir düflmanl›¤›

En baflta flunu belirtelim ki, burjuvazi-
nin ve küçük-burjuvazinin sahiplendi¤i,
daha do¤rusu sahipleniyor göründü¤ü De-
niz Gezmifl, “silahtan ar›nd›r›lm›fl” bir
Deniz’dir. Yani kendisi de¤ildir Deniz’in.
THKO’nun önderlerinden biri olan Deniz
Gezmifl’le “sahiplenilen” Deniz, baflka
baflka Denizler’dir. Ve bu yüzden de, bu
sahiplenme, bafltan aya¤a bir riyad›r. 

Burjuvazinin bu riyakarl›¤›n› ve bu ri-
yakarl›k içinde Mahir Çayan karfl›s›ndaki
korkusunun ve tavr›n›n, en aç›k ifadelerin-
den birini, Ertu¤rul Özkök’ün flu sözlerin-
de bulabilirsiniz:

"Deniz Gezmifl saf bir romantikti. Ma-
hir Çayan ise ac›mas›z bir rasyonalist.

Birisinin devrimcili¤i insan›n hayat›-
n›n bafllad›¤› yerde bitiyor. Ötekinin ise
insan can›n›n al›nd›¤› nokta bafll›yordu.
Biri 1968'in romantik yan›n›, öteki ise
gaddar taraf›n› temsil ediyordu.

‹ki ayr› genç tipi, iki ayr› kimlik ve iki
ayr› izlenim." (Ertu¤rul Özkök, 26 Ekim
1997, Hürriyet)

Mahir’e yönelik ony›llard›r bu toprak-
lardan söküp atamad›klar› sempatiyi, gü-
veni, güçlü ba¤l›l›k duygular›n› zay›flat-
mak için yaz›ld›¤› aç›k de¤il mi bu sat›rla-
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vveerreebbiilliiyyoorrdduu.. ÖÖzzcceessii

ttaamm bbiirr tt››kkaann››kkll››¤¤››nn
aarraayy››flfl›› iiççiinnddeeyyddiikk..
‹‹flflttee MMaahhiirr ÇÇaayyaann

ttaamm ddaa bbuu tt››kkaann››kkll››¤¤aa
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Baflkan› ‹smet Öztürk)
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yyookkttuurr MMaahhiirr’’iinn..”” 
(Mustafa fiahin,

Mahir’le ayn› süreci
paylaflanlardan) 



r›n... Benzer yaz›landan birkaç›n› daha ak-
tar›p hat›rlatal›m: 

“Çayan zaman›m›zda yafl›yor olsayd›,
'flehir gerillas›' m› olacakt›?

Hay›r! Belki bir akademisyen, belki
meflru bir politikac›, belki bir ifladam›,
belki bir gazeteci olacakt›! (...) Mahir Ça-
yan, delikanl›l›kta kap›ld›¤› bir psikoloji
yüzünden, hayat›n›n bu de¤erlerinin tümü-
nü gözden ç›karm›flt›r. ” (Taha Akyol)

Bunlara, “Mahir yaflasayd› holding yö-
neticisi olurdu” diyen Gülay Göktürk gibi
ahlaks›z dönekleri veya onlar›n katledil-
melerine karfl› ç›kma hümanizmini göste-
rirken, onlar› anlamaktan fersah fersah
uzak flu sat›rlar› da ekleyebilirsiniz: 

"Mahir Çayan ve onun gibi hedef edil-
mifl gençler bu ülkenin ›zd›rab›d›r. Yüre¤i
halk için bir fleyler yapma heyecan›yla do-
lu nice genç adam, kimi zaman heyecan ve
cehalet sonucu, kimi zaman tahrikçi ajan-
lar›n eliyle teröre sapt›... Sapt›r›ld›..."
(Melih Afl›k)

Son olarak Mahir’le ilgili yaz›lanlar›n
amac›n› tart›flma götürmeyecek aç›kl›kta
ortaya koyan bir al›nt› daha:

"(...) '68 kufla¤›ndan Mahir Çayan'›n
yola ç›karkenki ideallerinden, düzene
meydan okuyan 'özgürlükçü' ütopyas›ndan
söz etmek bir fleydir. Fakat onu idealize
edip bir hareketin bayra¤› haline getirmek
baflka bir fleydir. Mahir'in ölümüne a¤›t
yakmak bir fleydir. Ama Elrom'u kaç›r›p
öldürmesini, Sibel'i rehin almas›n›, ‹ngiliz
teknisyenleri kaç›r›p öldürmesini, yani
fliddet ve terör eylemlerini onaylamak
baflka bir fleydir." (Hasan Cemal, Kimse
K›zmas›n Kendimi Yazd›m, Syf: 65-66) 

Evet, mesele aç›kt›r. 

Mahirler’in Denizler’in ne kadar kah-
raman oldu¤unu anlatabilirsiniz; onlar›n
“özgürlükçü ütopyalar›”ndan, yüreklerin-
deki halk sevgisinden söz edebilirsiniz;
ama bir tek flartla: Onu idealize edip hare-
ketin bayra¤› haline getirmemek flart›yla...
Onun kurtuluflun tek yolu olarak gösterdi-
¤i mücadele biçimini, stratejisini savun-
mamak flart›yla... 

Bu flartla istedi¤inizi söyleyebilirsiniz. 

Ertu¤rul Özkök, Deniz Gezmifl’e flu
yukar›daki sat›rlarda dile getirildi¤i gibi
bir sempati duyabilir mi? Elbette hay›r. Bu
yüzden her kelimesi riya ve her kelimesi
bilinçli bir ss››nn››ffssaallll››kkllaa yaz›lm›flt›r. 

Özkök gibilerin, bugün Deniz’e övgü-
ler dizen riyakarlar›n, Amerikan emperya-
lizmine karfl› savafl bayra¤›n› dalgaland›r-
m›fl, dara¤ac›n›n gölgesinde her türlü uz-
laflma ve teslimiyeti reddetmifl ve yaflam›-
n› sonuçta sosyalizm için feda etmifl Deniz
Gezmifl gibi birine karfl› ne gerçek bir sev-
gileri, ne onun an›s›na ba¤l›l›klar› olabilir. 

Özkök gibilerin tek bir amac› vard›r;
Denizler’i sahipleniyor gibi görünüp Ma-
hir’de simgeleflen –ve asl›nda Denizler’in
de bu noktada çok farkl› düflünmedikleri–
silahl› kurtulufl çizgisini mahkum etmek-
tir. Amaçlar›, aradan 36 y›l geçmifl olmas›-
na karfl›n hala ““YYoolluummuuzz ÇÇaayyaannllaarr››nn YYoo--
lluudduurr”” diye mücadeleyi sürdürenlere kar-
fl› ideolojik, psikolojik savaflt›r. 

Ama bu savafl›n istedikleri sonucu ver-
mesine ne Mahir’in kiflili¤i izin verir, ne
Mahir’in yoldafllar›. 

Mahir’in tarihi öyle bir tarihtir ki; onu
y›kmak, unutturmak, imkans›zd›r. Zorlu
bir ideolojik savafl... Parlamenterizmden
kopufl ve MDD’cilik; MDD içinde ilk saf-
laflma, Perinçek grubundan kopufl... MDD
içinde Belli çevresinden kopufl... Küpeli-
Aktolga ihanetine tav›r... Kuflatmalar, fle-
hitlikler, tutsakl›klar, firarlar... S›k s›k kar-
fl›lar›na ç›kan yol ayr›mlar› ve her yol ay-
r›m›nda ihtilalci olanda ›srar. 

Mahir iflte tüm bu süreçlerdeki ustal›-
¤›yla, bu yol ayr›mlar›ndaki tereddütsüz-
lü¤üyle, devrimi ve iktidar› esas alan bak›fl
aç›s›yla, ad›m ad›m önderlik konumunu
pekifltirmifltir. Büyük ve zorlu bir kavga-
n›n içinde hak edilmifl, s›nanm›fl bir önder-
liktir Mahir’inki. 

Mahir Çayan’› do¤ru tan›man›n, do¤ru
anlam›n›n yolu, onu ideolojik mücadele-
siyle, devrimin yolu stratejisiyle kiflili¤i,
eylemleri, düflünce sistemati¤i ile bir bü-
tün olarak ele almakt›r. Onun siyasal cüre-
tini stratejisinden, devrimcilik anlay›fl›n›
ülke tahlilinden, önderlik tarz›n› sosya-
lizm anlay›fl›ndan ayr› düflünemezsiniz. 

Kuflku yok ki Mahir Çayan bugün bir
kifli olman›n ötesinde, bir siyasi çizginin
önderi ve simgesidir. Onun ve K›z›lde-
re’nin ad›, Türkiye devrimiyle özdefllefl-
mifltir. MMaahhiirr’’ddeenn ddeevvrraall››nnaann CCeepphheellii
kkiimmlliikk vvee kkiiflfliilliikk,, ttaarriihh iiççiinnddee oonnuunn yyoo--
lluunnddaann yyüürrüüyyeennlleerr ttaarraaff››nnddaann ggeelliiflflttiirriill--
mmiiflfl,, ppeekkiiflflttiirriillmmiiflfl vvee bbuu ddeevvrriimmccii kkiiflfliilliikk,,
TTüürrkkiiyyee ssoolluunnddaa KK››zz››llddeerree ggiibbii,, ddeessttaann--
llaarr yyaazzmmaayyaa ddeevvaamm eettmmiiflflttiirr.. 
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““fifiuu ssöözzüünnüü ççookk iiyyii
hhaatt››rrll››yyoorruumm,, ‘‘BBiizz

ggeenncciizz.. BBiizz ddüüzzeennllee
bbaa¤¤llaanntt›› iiççiinnddee ddee¤¤ii--

lliizz..’’...... CCiiddddiiyyeettiiyyllee
ddiikkkkaattiimmii ççeekkmmiiflflttii......

ssööyylleeddii¤¤iinnii bbeellllii
bbiirr kkeessiinnlliikk vvee iiyyii

iiffaaddeelleerrllee,, ddüüzzggüünn
ccüümmlleelleerrllee,, kkeessiinn,, nneett

aakkttaarrmmaayyaa  ççaall››flflaann
bbiirriissii iizzlleenniimmii

vveerriiyyoorrdduu.. MMaahhiirr’’iinn
kkoonnuuflflmmaass››nnddaa

bbiirr...... ppoolliittiikk
iirraaddee nneettllii¤¤ii vvaarrdd››..””

(Necmiye Alpay, akta-
ran Turan Feyizo¤lu,

Mahir, s.29)

““SSaavvuunndduu¤¤uunnuu
ssoonnuunnaa kkaaddaarr

ssaavvuunnuurrdduu,, ssööyylleeddii¤¤ii
flfleeyyiinn bbiirr yyaannll››flfl››
vvaarrssaa oonnuu iikknnaa

eettmmeekk iiççiinn bbiilliimmsseell
oollaarraakk oo yyaannll››flfl›› öönnüü--
nnee kkooyymmaakk ggeerreekkiirr--
ddii.. OO zzaammaann ddiirreenn--
mmeekktteenn vvaazzggeeççeerrddii..

MMaahhiirr’’iinn ttaarrtt››flflmmaaddaa
tteeoorrii üürreettmmeeddee ddeerrllii

ttoopplluu bbiirr ddüüflflüünnccee
yyaapp››ss›› vvaarrdd››..””

(Amcas› Enver Çayan)



“NATO’nun kuzeyden gelecek her
sald›r›ya karfl› Türkiye’yi korumayaca-
¤›, ünlü Johnson mektubuyla anlafl›l›n-
ca, Genelkurmay’da bir ulusal savun-
ma stratejisi çizme ihtiyac› do¤du.
Türk vatan›, üstün has›m karfl›s›nda
kendi olanaklar›yla nas›l korunacakt›?
Bu sorunun cevab›, gerilla idi. Bütün
mazlum milletlerin, süper devlet sald›-
r›lar› karfl›s›nda tek savunma yolu ge-
rilla idi. Çok baflka koflullarda yürütü-
len Kurtulufl savafl›m›z dahi, bir gerilla
hareketi olarak bafllam›fl de¤il miydi?

...
fiimdi Türkiye’de baflka tip bir ge-

rilla savafl›n›n ilk belirtileri görülüyor.
Bu, ülke içinde, siyasi iktidarlara ege-
men s›n›flara ve emperyalistlere karfl›
bir savafl... Ad›na ‘flehir gerillas›’ deni-
yor ve devrimci gençli¤in bu savafl›
bafllatt›¤› ileri sürülüyor.

Oysa, devrimci gençlik kitlesi, üç-
dört y›l öncesine kadar, yürürlükteki
hukuk düzeni içinde, Devrim’in san-
d›ktan ç›kaca¤› inanc›ndayd›. Enerjisi-
ni, ilerici sayd›¤› siyasi partilerin safla-
r›nda harc›yordu. Bu tutumda belirli ilk
de¤ifliklik, 1968 y›l›nda görüldü:
Gençlik üniversitede reform istiyordu.
Aradan üç y›l geçti, hiç bir fley yap›l-
mad›. Gençlik, kurulu düzen taraftarla-
r›n›n reform yapamayaca¤›n› gördü.
Reform yerine, iktidarlar, devrimci
gençli¤in karfl›s›na silahl› komandolar
dikti. ‘Fruko’lar, k›rm›z› görmüfl bo¤a
gibi devrimci gençli¤in üzerine sürül-
dü. Vahflet, son SBF ve Hacettepe olay-
lar› ile görülmemifl boyutlara ulaflt›. Si-
lahlanmak ve savaflmak, ‘nefis müda-
faas›’n›n gere¤i oldu. 

Gençlerin ilerici sayd›¤› siyasi par-
tiler, giderek gençli¤in aleyhine döndü-
ler. Anti-emperyalist eylemleri k›nad›-
lar. ‘Haytalar, serseriler’ edebiyat› bafl-
lad›. Silahl› çat›flmalardan devrimci
gençlik suçlu tutuldu. 

Politikac›lar oybirli¤i ile gençli¤i
suçlamaya koyulurken, ülkede ekono-
mik ve toplumsal bunal›m fliddetlendi.
Toprak ve fabrika iflgalleri h›zland›.

Köylüler, barikatlar kurdular; iflçiler
sokaklara döküldüler. Yarg›çlar yürü-
düler, vali ve kaymakamlar dahi direni-
fle geçtiler. ‘fiellefyan düzeni’ bütün
pislikleriyle gözler önüne serildi. 

Bu iflas tablosuna ra¤men, iktidar›
ve muhalefetiyle birlikte siyasi parti
yöneticileri, gaflet ve delalet çizgisin-
dedirler. Bunlar, içine düflülen ç›kmaza
bir çözüm getirmekten acizdirler. Ne
Demirel’in düflmesi, ne de erken se-
çim, hiçbir fleyi de¤ifltirecek de¤ildir.
Parlamento, partilere ve meb’uslara
Hazineden para sa¤lamak amac›yla
Anayasay› de¤ifltirmeye kalkacak ka-
dar ak›l almaz bir vurdumduymazl›k
içindedir. ...

Manzar-› Umumiye, 1919 y›l›n› ha-
t›rlatacak kadar karanl›kt›r. Devrimci
gençlik, bu duruma hakl› olarak isyan
etmektedir. Art›k hiçbir etki uyand›r-
mayan bildiriler, toplant›lar, gösteriler
dönemi geçmifltir. Polis vahfleti, bunu
en aç›k biçimde göstermektedir. Genç-
li¤in kurulu düzeni protestosu - istense
de, istenmese de- en fliddetli biçimlere
dönüflmektedir. ‹ktidar›n vahflet tedbir-
leri, kaç›n›lmaz biçimde devrimci flid-
deti körükleyecektir. 

fiehir gerillas›, bu çerçeve içinde
de¤erlendirilmelidir. Ve hat›rlanmal›d›r
ki, egemen s›n›flar›n yay›lmas›ndan
pek korktuklar› gerilla, toplumun ayn›
isyan› paylaflan uyan›k kesimlerinden
destek gördü¤ü taktirde mümkündür.
‹ktidar›n vahfletine karfl› dikilen toplu-
mun uyan›k kesimleri, devrimcilerin
saf›nda cesaretle yer ald›¤› ölçüde, ge-
rilla, yenilmez bir güç haline gelir.

Türkiye’de flimdi bu koflullar h›zla
oluflmaktad›r. Ülkede devrimci bir ikti-
dar ifl bafl›na gelene kadar bu koflullar
de¤iflmeyece¤ine ve hatta a¤›rlaflaca¤›-
na göre, gerilla eylemlerinin büyümesi
ve genifllemesi beklenmelidir.” 

(Do¤an Avc›o¤lu, 23 fiubat 1971
Devrim Dergisi, Aktaran, Sosyalizm ve
Toplumsal Mücadeleler Ansiklopedisi,
C.7, sf. 510) 
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Bir Ayd›n›n GGözünden 11970-71’ler, 
Mahirler ve SSilahl› MMücadele...

BBuuggüünn üüllkkeemmiizz
aayydd››nn››nn››nn aa¤¤zz››nnddaann

““bbaarr››flfl””ttaann bbaaflflkkaa bbiirr
ssöözz çç››kkmm››yyoorr.. 

OOyyssaa aayydd››nn,, ççaa¤¤››nn››,,
üüllkkeessiinniinn kkooflfluullllaarr››nn››,,

zzoorruunnlluulluukkllaarr››nn›› vvee
öözzggüürrllüükklleerriinnii

aannllaayyaanndd››rr.. 
NNeessnneellllii¤¤ii ddoo¤¤rruu tteessppiitt

eeddeebbiilleennddiirr.. 
AAyydd››nn››nn bbuu öözzeellllii¤¤iinnii

ggöösstteerreemmeeddiikklleerrii iiççiinnddiirr
kkii,, üüllkkeemmiizz aayydd››nn››,, bbuu

ttoopprraakkllaarrddaa ssüürreenn
ssiillaahhll›› mmüüccaaddeelleeyyii

hheemmeenn hhiiççbbiirr ddöönneemm
aannllaammaadd››,, aannllaammaayyaa

ççaall››flflmmaadd››.. 
YYaannddaa,, 3377 yy››ll öönncceekkii bbiirr

yyaazz››yy›› ssuunnuuyyoorruuzz.. 
DDoo¤¤aann AAvvcc››oo¤¤lluu,,

oo ssüürreecciinn ““ccuunnttaacc››””
ddüüflflüünncceelleerrii ddee

ssaavvuunnaann bbiirr aayydd››nn››dd››rr..
FFaakkaatt bbuu oonnuunn oo ggüünnkküü

kkooflfluullllaarr›› ttaahhlliillddeekkii
iissaabbeettii vvee aayydd››nn ccüürreettiinnii

oorrttaaddaann kkaalldd››rrmmaazz..
AAyydd››nnllaarr››mm››zz››nn

––AABB’’cciissiiyyllee,,
uulluussaallcc››ss››yyllaa,, kkeennddiinnee

ssoossyyaalliisstt ddiiyyeenniiyyllee––
bbiirrççoo¤¤uunnuunn nnaass››ll

ggeerrççee¤¤ii tteesslliimm eettmmeekktteenn
uuzzaakk oolldduukkllaarr››nn››

ggöörrmmeekk,, kk››yyaassllaammaakk
aaçç››ss››nnddaann öö¤¤rreettiiccii

oollaaccaakktt››rr uummuuyyoorruuzz.. 



K›z›ldere manifestosunun arkas›ndan
söylenen türkülerimizden birisi ““HHeeppiimmiizz
bbiirreerr MMaahhiirriizz”” der.

Asl›nda türkümüz, oligarflinin katliam›-
na en yal›n cevab› vermifltir. Evet, hepimi-
zin birer Mahir olmas›, oligarflinin katli-
am›n›n sonuç alamad›¤›n›n, Mahirler’i öl-
dürmeyi baflaramad›¤›n›n göstergesidir.

Bir yan›yla hheeppiimmiizz bbiirreerr MMaahhiirriizz,,
bir yan›yla Mahir olmak, ulaflmak için ke-
sintisiz kofltu¤umuz bir hedeftir. 

Hepimiz birer Mahiriz, çünkü, Mahir-
ler bizlere devrimin yolunu gösterdiler ve
bizler tereddütsüz düfltük o yola. Ve Mahir

olmak sürekli olarak kofltu¤umuz bir he-
deftir. Çünkü Mahir, her zaman ileride ve
yolumuzu ayd›nlatand›r. Ve bizler, Mahir’e
ulaflmak için sürekli olarak kendimizi ge-
lifltirdi¤imiz, yeniledi¤imiz, ileriye yürü-
meyi baflard›¤›m›z ölçüde Mahir’e de daha
çok yak›nlafl›r›z.

Bizlere K›z›ldere manifestosunu b›ra-
karak, flehit düflüflünün y›ldönümünde, bir
kez daha Önderimiz Mahir Çayan’›n özel-
liklerini gözümüzün önüne getirelim. Bir
kez daha ulaflmak için yürüdü¤ümüz hede-
fi somutlayal›m.

Mahir olmak için, halk›n
kurtuluflu davas›n›n önünde
engel tan›mamak gerekir

Mücadele yaflam›m›zda, yerine getir-
mekte zorland›¤›m›z görevlerimiz olmufl-
tur. Devrimin görevlerini yerine getirirken
çeflitli zorluklarla karfl›laflmak, mücadele-
nin do¤as›na uygun oland›r.

Kimi zaman çal›flma koflullar›m›z yoru-
cudur, kimi zaman politik birikimimiz, mü-
cadele deneyimimiz yüklendi¤imiz görev-
lerimizi yerine getirebilmek için yetersizdir.

Devrimci mücadele, bizleri öyle koflul-
larla karfl› karfl›ya b›rak›r ki, burjuvazinin
olanaklar›na sahip olmad›¤›m›z için, uzun
y›llar› bulan e¤itimlerin üzerinden görev-
ler üstlenmeyiz. Bir yandan görevlerimizi
yürütürken, bir yandan kendimizi e¤itmek-
le karfl› karfl›ya kal›r›z.

Önemli olan ise, karfl›laflt›¤›m›z zorluk-
larda nas›l bir tav›r ald›¤›m›z, nas›l davran-
d›¤›m›zd›r.

Mahir’in yoldafllar› olmak, Mahir’in
yaflam›ndan, kiflili¤inden, eylemlerinden
ö¤renmek zorluklar karfl›s›nda gerileme-

yen, zorluklar› sab›rla, kararl›l›kla, emekle
aflan olmay› gerektirir.

Mahirler’in, 1960’lar›n sonlar›nda dev-
rime önderlik etme misyonuyla ortaya ç›k-
t›klar› koflullarda da, devrimin önünde bir
çok engel de vard›.

Emperyalizmin bask› ve terörü, refor-
mizmin sola hakim olan çizgisi gibi birçok
fley Mahirler’in devrim yolunda yürümele-
rinin önündeki engellerdi. Mahirler’in
misyonu, ayn› zamanda bu engellerin afl›l-
mas›nda ortaya ç›km›flt›r.

Mahir için, mücadelenin zorluklar› kar-
fl›s›nda geri ad›m atmak yoktur. Mücadele-
nin zorluklar›ndan y›lan bir devrimcinin,
hedefe giden yoldan yürüyebilmesi de, za-
ten mümkün olmaz.

Türkiye devrimci hareketinin, mücade-
lenin zorlu dönemeçlerinde ayr›flmalar ya-
flamas›n›n nedenleri içinde, zorluklar kar-
fl›s›nda y›lg›nl›k göstermek de vard›r. Y›l-
g›nlar, mücadele yorgunlar› do¤ru yoldan
yürümeyi baflaramazlar. Hedefe giden yol-
dan saparlar, rahat yollar ararlar.

‹flte, K›z›ldere’yi yaratan devrimcilik
ile, düzenin icazetine s›¤›nan “devrimci-
lik” aras›ndaki farkl›l›k bir yan›yla da, mü-
cadelenin zorluklar› karfl›s›nda al›nan ta-
v›rda, bedel ödemekten kaç›p kaçmamakta
ortaya ç›kmaktad›r.

Mahir olmak için, devrimci
eylemi, devrimci teori ile
birlefltirmek gerekir

Okumadan, ö¤renmeden, kendimizi
e¤itip gelifltirmeden de devrimcilik yap›la-
bilir mi? Bu soruya kimimiz gizli ya da
aç›k ““eevveett”” cevab›n› verse de, bu do¤ru
de¤ildir, kendimizi e¤itip gelifltirmeden
yapt›¤›m›z devrimcilik yüzeyseldir.

Kimi zaman, mücadelenin prati¤i için-
de okumay› gereksiz görebilmekte, tali
plana itebilmekteyiz. Öncelikle pratik gö-
revlerimize koflturmay› tercih edebilmek-
teyiz. Ya da örne¤in, pratik bir görevimizin
aksat›lmas›nda duydu¤umuz s›k›nt›y›,
okuma programlar›m›z›, e¤itimimizi aksat-
t›¤›m›zda duymayabiliyoruz.

Oysa, devrimci teori ve devrimci pratik
birbirinden kopar›lamaz, bir bütünün iki
parças›d›r. Mahir’den ö¤renece¤imiz en
temel yanlardan birisi ““DDeevvrriimmccii TTeeoorrii
OOllmmaaddaann DDeevvrriimmccii EEyylleemm OOllmmaazz”” ger-

Mahir
Olmak

""DDeevvrriimmcciinniinn
ggöörreevvii,, ddeevvrriimm

iiççiinn ççaarrpp››flflmmaakktt››rr,,
hheemm ddee ttüümm

oollaannaakkllaarr›› iillee..
BBüüyyüükk uussttaallaarr››nn

ss››kk ss››kk bbeelliirrttttiikklleerrii
ggiibbii ''ddeevvrriimm iiççiinn

ssaavvaaflflmmaayyaannaa
ssoossyyaalliisstt

ddeennmmeezz..'' BBuu
nneeddeennllee ddeevvrriimmccii
kkeennddiinnii ddeevvrriimmee

hhaazz››rrllaammaall››,,
yyeetteenneekklleerriinnii

ggeelliiflflttiirrmmeellii,, uuzz--
mmaannllaaflflmmaall››dd››rr;;
bbuu ddaa tteeoorriikk vvee
pprraattiikk ççaall››flflmmaa

iiççiinnddee ee¤¤iittiillmmeekkllee
oolluurr.."" 

MMaahhiirr ÇÇaayyaann
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çe¤idir.

Önderimiz Mahir Çayan’›n bizle-
re b›rakt›¤› en büyük miraslardan bi-
risi devrimci teoridir. Teoriyi bilme-
mek, ö¤renmemek neyi nas›l yapa-
ca¤›m›z› bilmemek demektir. Karfl›-
laflt›¤›m›z problemlerde, sorunlarda,
do¤ru ve isabetli kararlar vermekte
zorlanmak, yanl›fl kararlar almak de-
mektir.

Yanl›fl düflüncelerden birisi, te-
orinin salt yönetici konumdaki in-
sanlar›m›z için gerekli oldu¤u dü-
flüncesidir. Elbette, yöneticilik göre-
vi için teoriyi ö¤renmek, kendini
teorik olarak gelifltirmek olmazsa ol-
mazd›r. Fakat, teori salt yönetmek
için gerekli de¤ildir. Teori, yani mü-
cadelemize ›fl›k tutan bilgi, her dev-
rimci için gerekli ve zorunludur.

Örne¤in, her devrimci, hangi ko-
numda olursa olsun, kitleleri örgüt-
lemek, mücadeleye katmakla görev-
lidir. Kitlelere ne anlataca¤›n› bil-
mek, kitlelere do¤ru yolu gösterebil-
mek, kafalar›ndaki sorulara cevap
verebilmek, devrim yolunu göstere-
bilmek, ikna edebilmek, okumadan,
ö¤renmeden, kendimizi devrimci
teori ile de donatmadan mümkün de-
¤ildir. Salt bu nedenle bile okumak
ve ö¤renmenin gereklili¤i tart›fl›l-
mazd›r. Ki, bu teorik e¤itimin asgari
ifllevidir. De¤ilse, teorik e¤itim ol-
madan, ço¤unlukla devrimcili¤in
kal›c›laflt›r›labilmesi de mümkün ol-
maz. Çünkü, mücadele devrimcinin
karfl›s›na sürekli cevaplanmas› gere-
ken yeni sorular, çeliflkiler ç›kar›r,
bunlara net cevaplar verilerek dev-
rimcilik geliflebilir, ilerleyebilir. Bu
yap›lmad›¤›nda, devrimcilik bir
noktadan sonra dura¤anlaflmaya ve
tükenifle gider.

Demek ki Mahir’e bir ad›m daha
yaklaflmak devrimci teoriye hak etti-

¤i önemi vermekle mümkündür.

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

Düzenle devrimin ideolojik çat›fl-
mas›n›n temel noktas› ““bbeenn”” ile
““bbiizz”” üzerinden yaflanmaktad›r. Ka-
pitalist düzen, “ben” üzerine kurulu-
dur. Bunun ekonomik ifadesi özel
mülkiyettir. Kapitalist düzende, bir
yanda, küçük bir az›nl›¤›n s›n›rs›z
varl›¤›, bir yanda açl›ktan, yoksul-
luktan ölen insanlar vard›r.

Devrim ise, kapitalist düzenin
tersine, küçük bir az›nl›¤›n ç›karlar›-
n›n yerine, milyonlar›n ortak ç›kar-
lar›n›n konmas› demektir.

Milyonlar halkt›r.

Mahirler’in devrimcili¤inde ben
yok, halk vard›r. 

Mahirler’in teori ve eylemi, bi-
reysel kurtuluflu reddederek, halk›n
ve vatan›n kurtuluflu için mücadele
etmektir.

Kendi bireysel gelece¤in için de-
¤il, halk›n gelece¤i için çal›flmakt›r.

Bu zemin üzerine kurulan dev-
rimcilik, kendini halk için feda ede-
bilen bir prati¤i ortaya ç›karm›flt›r.

Bu yan›yla düflündü¤ümüzde,
Mahir olmay› hedeflemek demek,
kapitalist düzenin kiflili¤imize bulafl-
t›rd›¤› pislik olan, bireycili¤e, ben-
cilli¤e karfl› savafl açmak demektir.
Elbette ki, bu savafl›n bafllang›c›
devrimci saflarda yer almakt›r. Fa-
kat, devrimci saflarda yer almakla,
devrimci tercihte bulunmakla ben-
cillik, bireycilik otomatik olarak or-
tadan kalkmaz. Bireycili¤e karfl›
mücadeleyi süreklilefltirmek, her ge-
çen zaman içinde, bir parça daha on-
dan kurtulmak gerekir.

Mahirler’in gözlerinden yans›yan
yoldafl sevgisi, halk sevgisi, vatan
sevgisi, ancak her ad›mda bencillik-
lerinden biraz daha ar›nmay› baflaran
devrimcilerin gözlerinde yaflayabilir.

Mahir olmak demek, belli bafll›k-
lar alt›nda toplanacak özelliklere sa-
hip olmakla s›n›rlanamayacak bir
genifllikte, devrimci kiflili¤in bafltan

afla¤›ya flekillendirilmesi demektir.

Mahir’in devrimci bir önder ola-
rak kiflili¤ini bütünlüklü olarak göre-
bilmek için bakaca¤›m›z yer, k›sa
zamanda hayata geçirmeyi baflard›k-
lar›d›r.

Halk› kurtulufla götürmeyecek
olan reformist çizgiden kopuflta,
devrimin yolunun ustaca çizilmesin-
de, devrimci prati¤in örgütlenmesin-
de, kitlelerin örgütlenmesinde, ku-
flatmalarda teslim al›namamakta,
tutsakl›k koflullar›na son vererek
devrimci prati¤e koflulmas›nda, çizi-
len devrim yolunun ka¤›t üzerinde
kalmamas›, yaflam bulmas›, kitleler
taraf›ndan benimsenip izlenmesi
için, en büyük bask› koflullar›nda ül-
kede kal›p mücadele etmeyi tercih
etmekte, Denizler’in idam›n› engel-
leyebilmek için kendi yaflamlar›n›
feda etmekteki devrimci safl›kta,
“biz buraya dönmeye de¤il, ölmeye
geldik” diyen kararl›l›kta... K›sacas›
Mahir’in att›¤› her ad›mda devrimci
tercihler, devrimin ç›karlar›, devrim-
ci kiflili¤in gerekleri vard›r.

Mahir olmak demek, tüm bu pra-
tikten ö¤renmek, dersler ç›karmak,
kiflili¤imizde ve devrimci prati¤i-
mizde uygulamak demektir.

Kuflkusuz, Mahir’i yetifltiren
Anadolu topraklar› ve halk›m›z,
ba¤r›ndan yeni Mahirler ç›karmakta-
d›r ve ç›karmaya devam edecektir.
K›z›ldereler’in 12 Temmuzlar’la,
16-17 Nisan direniflleriyle, kuflatma-
lar alt›nda teslimiyeti reddeden dev-
rimcilerin sloganlar›nda yeniden ye-
niden yaflanmas› bunun göstergesi-
dir. Denilebilir ki, Anadolu halk›,
gelenekleriyle, kültürüyle, de¤erle-
riyle var oldu¤u sürece, ülkemizde
Mahirler bitirilemez. 

Mahirler ülkemizde bir gün ba-
¤›ms›zl›k bayra¤›n› dalgaland›raca-
¤›m›z›n, faflizmin egemenli¤ine son
vererek, halk›m›z için demokratik
bir düzen kuraca¤›m›z›n, bir avuç
zenginin sömürüsüne son vererek,
sosyalizmi infla edece¤imizin garan-
tisidir. Bunun içindir ki, hepimiz bi-
rer Mahiriz, hepimiz burjuvazinin
korkulu rüyas›, halk›m›z›n kurtulufl
umuduyuz.
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Birgün Gazetesi K›z›ldere’nin
y›ldönümünde ““OOnnllaarr ddaa OOllmmaassaa-
llaarr.... KK››zz››llddeerree’’ddeenn GGüünnüümmüüzzee””
bafll›kl› bir yaz› dizisi yay›nlamaya
bafllad›.  

Birgün’ün ve onun savunucusu
oldu¤u ÖDP’nin K›z›ldere’yle ne il-
gisi var? Birgün K›z›ldere’yi ne için
gündemine al›r; elefltirmek için mi,
savunmak için mi, tarihi bir muhase-
be için mi? 

Tek nedenin “gazetecilik” olma-
d›¤› aç›kt›r. ÖDP sisteme yerleflmek-
tir; K›z›ldere ise tam tersidir. Siste-
me yerleflen bu anlay›fl, K›z›ldere,
Mahir istismar›yla konumunu perde-
leyerek kendisini “devrimci” olarak
göstermek istemektedir. Ayn› anla-
y›fl, ÖDP’nin kongrelerinde Mahir
Çayan resimleri asarak da ayn› fleyi
yapmaya çal›flm›fl, 12 Eylül’den iti-
baren yaflad›klar› sürecin Mahir’le
hiç ilgisi kalmad›¤›n› gözlerden sak-
lamak istemifltir. 

Bu yaz› dizisinin tarihi bir muha-
sebe olmad›¤› ve olamayaca¤› aç›k-
t›r; bunu görmek için Birgün’ün bu
yaz› dizisinde konuflturdu¤u kiflilere
bak›n. Bir muhasebenin döneklerle
yap›lamayaca¤› bilimin ve akl›n bil-
di¤i bir fleydir. 

Öyle bir K›z›ldere dizisi ki, Ma-
hir Çayan’›n ortaya koydu¤u ideolo-
jik, stratejik çizgiyi savunanlar yok;
K›z›ldere esasta sadece bir ggeeççmmiiflfl
olarak yaz›l›p konufluluyor. Muhte-
melen Can Yücel’in fliirinden esinle-
nilmifl ““oonnllaarr ddaa oollmmaassaallaarr”” bafll›¤›
nas›l da umutsuzluk kokan kelimele-
re dönüfltürülmüfl. 

Can Yücel, "0 çocuklar/ o yap-
raklar/ o flarabi eflk›yalar/onlar da
olmasalar/benim gayr› kimim var?"
derken, kuflku yok devrimcilere bir
övgü yap›yordu. 

Peki Birgün ne yap›yor?

Kuflatmalarda direnen, can›n› fü-
tursuzca ortaya koyan devrimcilerin
sadece dünde kald›¤› izlenimi vere-

rek, umutsuzluk tafl›yor. Onlar vard›-
lar ve K›z›ldereler’i yaratan ve yara-
tacak olanlar, bugün de varlar.

Birgün’ün çok hofluna giden bir
televizyon dizisi vard›: ÇÇeemmbbeerriimm-
ddee GGüüll OOyyaa.. O dizide de devrimci-
ler hep geçmiflte kalm›fl tipler olarak
sunuluyordu. Reformizmin küflü,
tozlu, coflkusuz, heyecans›z parti bi-
nalar›ndan, devrimcilik öyle görünü-
yor demek ki. 

O zaman ç›k›n o statükolar›n ba-
takl›klar›ndan d›flar›. Ç›k›p hayat›n
içine gelin. Ülkemizin sadece son 7
y›l›nda bu ülkede nas›l kahramanl›k-
lar yap›ld›¤›na bak›n, o zaman K›z›l-
dere’nin asl›nda günümüzde sürdü-
¤ünü görürsünüz, o zaman K›z›ldere
dizisinin nas›l ve kimlerle yap›lmas›
gerekti¤ini belki anlars›n›z.

*

Mahirler, 12 Mart’ta, K›z›lde-
re’de emperyalizme, oligarfliye ve
ölüme meydan okuyorlar. Her türlü
uzlaflmay›, teslimiyeti reddediyorlar. 

12 Eylül’de emperyalizmin kuk-
las› cuntaya ve ölüme meydan oku-

yamayanlar, d›flar›da ve hapishane-
lerde K›z›ldere’ler yaratmak yerine
uzlaflmay› ve teslimiyeti seçenler,
K›z›ldere’yi anarken ne diyecekler?

‹ki ayr› yol, iki ayr› strateji, iki
ayr› anlay›fl var ortada... Birgün
kendisini devrimci göstermek isti-
yor, ama onu da tam beceremiyor.
Çünkü K›z›ldere’yi bugüne getir-
mek tehlikeli. Sahip ç›k›yor gibi
görünse de onu “o dönemde” b›ra-
k›yor. Bunu da üstü örtülü yap›yor. 

ÖDP devrimi unutmak ve unut-
turmakt›r. K›z›ldere ise tarihsel an-
lam›n› devrimi yaflatmakta bul-
mufltur. ÖDP’nin sadece bu aç›dan
bile K›z›ldere’yle uzaktan yak›n-
dan bir ilgisi yoktur.  

ÖDP bugün nesini savunuyor K›-
z›ldere’nin?

Hiçbir fleyini? Tersine, K›z›lde-
re’de somutlanan devrimci çizgiyi
mahkum ediyor. 

Peki neden?

Bu inkar, “O günkü koflullar
farkl›, bugünkü koflullar farkl›” de-
nilerek de aç›klanamaz. 

Fark ne?.. Emperyalizm mi de-
¤iflti? Faflizm mi yok oldu?

De¤iflen bir fley yok asl›nda bü-
tün bu aç›lardan. De¤iflen bir fley ol-
mad›¤› için Türkiye devrimcilerinin
önündeki hedef, Mahir’in ortaya
koydu¤u gibi hala anti-emperyalist,
anti-oligarflik bir mücadeledir. 

Fakat, Türkiye’nin koflullar›n›n,
sosyo-ekonomik yap›s›n›n temelde
de¤iflmemifl olmas›na karfl›n,
ÖDP’liler -eski Devrimci Yolcular-
de¤iflmifltir.  

DDeevvrriimmii ssaavvuunnmmaakkttaann vvaazzggeeçç-
mmiiflfllleerrddiirr;; de¤iflimin özü özeti de
budur. 

Devrimi savunmaktan vazgeç-
mek ne demektir; devrimi savun-
maktan vazgeçmek, emperyalizme
karfl›, faflizme, oligarfliye karfl› sa-
vaflmaktan vazgeçmektir. 

Ve çok aç›kt›r ki, emperyalizme
oligarfliye karfl› savaflmaktan vaz-
geçmek de KK››zz››llddeerree’’ddeenn vvaazzggeeçç-
mmeekkttiirr.. E¤er ki emperyalizme, oli-
garfliye karfl› savaflmaktan vazgeç-
miflseniz, Mahirler’le aran›zdaki

K›z›ldere’yle ilgisi kalmayanlar›n

K›z›ldere ilgisi

ÖDP sisteme yyerleflmektir;
K›z›ldere iise ttam ttersidir. 

ÖDP devrimi uunutmak vve
unutturmakt›r. KK›z›ldere

devrimi yyaflatmakt›r. 

Hal bbuyken, ÖÖDP anlay›fl›n›n
ne iilgisi oolabilir K›z›ldere’yle? 



ttüümm iiddeeoolloojjiikk,, ppoolliittiikk,, pprraattiikk bbaa¤¤-
llaarr›› kkooppaarr››pp atm›fls›n›zd›r; bu nok-
tada da K›z›ldere hakk›nda söyledi-
¤iniz her söz boflunad›r. 

Sen emperyalizme karfl› ç›kma-
yacaks›n, sistemden kopmayacak-
s›n, geceleri rahat uyuyal›m, tem-
bellik yapal›m diye teoriler geliflti-
receksin, çolu¤unla çocu¤unla iflye-
rinle sistemin içine boylu boyunca
yerlefleceksin ve düzeniçili¤in par-
tisini kurup gazetesini ç›karacaks›n,
sonra da diyeceksin ki K›z›ldere!..

EMEP’in Denizler’le ilgisi ney-
se, ÖDP’nin Mahirler’le ilgisi de o
kadard›r. 

EMEP Genel Baflkan› ‹stan-
bul’da yap›lan son Newroz kutla-
mas›nda meydana “size Denizler-
den selam getirdim” diye sesleni-
yordu. Siz o selam› nas›l getirebilir-
siniz ki? Her fleyini reddetti¤iniz,
mahkum etti¤iniz bir devrimci ön-
derin selam›n› nas›l getirebilirsiniz? 

EMEP’te THKO’dan, Denizler-
’den kalan ne vard›r? Denizler’in
ihtilalci çizgiyi inkar etmifl baz› “ar-
kadafllar›n›n” d›fl›nda ne kalm›fl o
günden?..

ÖDP de ayn› durumda?

Mahirler döneminde alt düzeyde
de olsa onunla birlikte mücadele
yürüten birkaç “eski”nin d›fl›nda
Mahirler’den, THKP-C’den kalan
hiçbir fley yoktur ÖDP’de. 

Bu yüzden K›z›ldere’yi yaz› di-
zisi yaparken, kimse ç›k›p dizide
geçmifli anlatma payesini verdikleri
Kürkçü’ye nas›l sa¤ kald›¤›n› sor-
muyor? Hadi bunu sormuyorsunuz,
onlar›n an›lar›na nas›l ihanet etti¤i-
ni de sormuyorlar?

Tam tersine, o süreç, o olay hak-
k›nda asla “nesnel” olamayacak bu
kifliyi ve kifleleri, o konuda “otori-
te” olarak konuflturuyorlar. 

K›z›ldere’nin bbuuggüünnkküü aannllaamm››
da yok dizide. “K›z›ldere’nin günü-
müze sundu¤u perspektifler” diye
bir altbafll›k var dizinin spotunda.
Ama prati¤i yok. K›z›ldere’nin mi-
ras›n› savunanlar, bugün hayat›n çe-
flitli alanlar›nda ne yapmal›lar, nas›l
davranmal›lar, yok. 

Bunun gerçek anlamda tart›flma-

s›na, muhasebesine giremezler. 

Çünkü: Mahirler, emperyalizme

karfl› halk kurtulufl savafl›n› örgüt-

lerken, 12 Mart Cuntas›’na karfl› di-

renifli örgütlerken, ÖDP ne yap›-

yor? Sand›¤› adres gösteriyor. ‹flte

ffaarrkk bbuu kkaaddaarr bbaarriizzddiirr asl›nda.

K›z›ldere’ye giden yol, parlamenta-

rizmin mahkum edilmesinden ge-

çerken, ÖDP’nin yolu, bugün her

vesileyle parlamentarizmin yücel-

tilmesinden geçiyor. FFaarrkk bbuu kkaa-

ddaarr bbaarriizzddiirr.. Farkl›l›k, “Mahir’i

aflma” iddias›yla da aç›klanamaz.

Kald› ki, teslimiyetin dayat›ld›¤›

yerde, kuflatmalarda Mahirler ve

yoldafllar› gibi ölümü göze almak

yerine bu devrimci çizgiyi ve onun

militan direniflçili¤ini ad›m ad›m,

sinsice tasfiye edip inkar edenlerin,

düzeniçileflmenin teorisini yapanla-

r›n, legalizm batakl›¤›na gömülen-

lerin, Mahir’i, THKP-C’yi aflma id-

dialar› tarih karfl›s›nda ciddiye al›-

nabilir mi?

K›z›ldere’yle hiçbir ilgileri kal-

mad›¤› tarihi gerçe¤i orta yerde ol-

mas›na ra¤men, K›z›ldere’yi “hat›r-

lamalar›”n›n son zamanlarda bas›na

da yans›m›fl olan bir “iç nedeni” de

var. Her ne kadar, biri krizlerin

“sand›kla” bir an önce çözümünü is-

teyen, biri “krizlerin derinleflmesi-

nin” mücadeleyi gelifltirece¤ini

söyleyen ““iikkii ÖÖDDPP”” var gibiyse de,

esasta devrimden uzaklaflmakta ay-

n› noktad›r hepsi. fiimdi kendi iç ik-

tidar mücadeleleri nedeniyle bir ta-

raf ddeevvrriimmcciillii¤¤ii hhaatt››rrllaamm››flfl gözük-

mektedir. DDeevvrriimmcciillii¤¤ee vveerrddiikklleerrii

zzaarr aarr››nn bbüüyyüükkllüü¤¤üünnüü hala ve ›s-

rarla görmezden gelmeleri ve bunun

muhasebesini yapmamalar› da, bu

“hat›rlama”n›n çok ciddi bir siyasal,

ideolojik zemine oturmad›¤›n› gös-

teriyor. ÖDP içinde iktidarlar›n›

sa¤lamlaflt›rd›klar›nda, muhtemelen

birden bire hat›rlad›klar›n› aayynn›› hh››zz-

llaa da unutacaklard›r. O zaman ne

K›z›ldere kalacakt›r ortada, ne Ma-

hir... Kal›rsa da yaln›z adlar› kal›r!
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EGE’den bbir ses:
“TOPRA⁄IN SES‹”

Yeni bir ses geldi... Yeni bir
Merhaba Ege’den: TOPRA⁄IN SES‹. 

“Ege’den Akdeniz’e Topra¤›n Sesi”
yay›n hayat›na bafllarken kendini flöyle
tan›t›yor:

“‘Biz bir dost sofras›nda, bir de har-
mandal›nda diz k›rar›z.’ Diyerek hep
beraber diz k›rm›flt›k fieyh Bedred-
din’in, Dede Sultan’›n sofras›nda. ‹lk
günden bugüne ‘Yarin yana¤›ndan
gayri her yerde her fleyde hep beraber
diyebilmek için…’ mücadele ettik. (...)
Anam›z, bac›m›z›n namusu için, bu
topra¤›n namusu için ‘gavura’ karfl›
Kara Fatma, Yörük Ali Efe, Atçal› Kel
Mehmet Efe olduk. 

‹nsan anas›z, babas›z, o¤ulsuz yaflar
ama vatans›z, topraks›z yaflayamaz de-
yip tüm iflgalcilere karfl› savaflt›k. (...)
Biz isteyince, birlik olunca yedi düveli
dize getirtece¤imizi gördük.

(…) 

Biz yurdumuzda açl›ktan, yoksul-
luktan ölmek de¤il, siyanürle ya da
hastane kap›lar›nda ölmek de¤il, insan-
ca yaflamak istiyoruz. Efe, zeybek bir
kere olunur ve ölmeden zeybeklikten
ç›k›lmaz hepimiz biliriz. Ve flunu da
biliriz damarlar›m›zda dedelerimizin,
nenelerimizin kan›, efelerin kan› dolafl-
maktad›r. ‹flte bu yüzden bize namert-
lik, korkakl›k yak›flmaz. Efelerin diya-
r›ndan, Ege’den yeniden sesimizi yük-
seltmenin zaman›d›r. 

‹flgalcilere, sömürenlere, zalimlere
karfl› tek ses olma zaman›d›r. 

fiimdi TOPRA⁄IN SES‹ olma za-
man›d›r.” 

Topra¤›n Sesi’ne baflar›lar diyoruz!
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2007 y›l›n›n en yüksek vergi öde-
yenleri aç›kland›. Bu ayn› zamanda,
2007 y›l›n›n en fazla kasalar›n› dol-
duranlar›n›n da ifadesidir.

Listenin bafl›nda bir medya tekel-
cisi Ayd›n Do¤an vard›. Do¤an’›n son
5 y›lda, 33 ilin 2007’de ödedi¤i vergi-
lerden daha fazla vergi ödedi¤i aç›k-
land›.

33 il demek milyonlarca insan ve
Do¤an Holding, tek bafl›na milyon-
larca insan›n toplam›ndan daha fazla
gelire sahip demektir.

Bu tablo insana neler anlatmaz ki?
Düzenin nas›l bir adaletsizlik düzeni
oldu¤unu anlat›r. Gazete tekelinin nas›l
bir rant arac› olarak kullan›ld›¤›n› anla-
t›r. Do¤an Holding’e ait gazetelerin
manfletlerinin ne ifle yarad›¤›n›, iktidar-
lar› desteklemesinin de, elefltirmesinin
de amac›n›n ne oldu¤unu anlat›r.

Do¤an Holding’in bas›n arac›l›-
¤›yla iktidardan, sömürüden pay kap-
ma kavgas›n› nas›l yürüttü¤ü çok da-
ha aç›k hale gelmifltir.

Do¤an Holding, flirketlere banka-

lara sahiptir, fakat o, “medya patro-
nu” olarak tan›n›r. Zenginli¤inin
önemli kayna¤›, soygun silah› olarak
kulland›¤› medyas›d›r. Do¤an Hol-
ding’in medyas›, hiçbir soyguncunun
tabancas›n›n etkili olamayaca¤› kadar
etkili bir silaht›r.

Ayd›n Do¤an'›n medya ile ilgili, 8
günlük gazete, 6 televizyon, 3 radyo,
kitap ve dergi yay›nc›l›¤›, da¤›t›m ve
bask›, film ve müzik prodüksiyon flir-
ketlerinden  oluflan 22 flirketi bulun-
maktad›r. Bu, Ayd›n Do¤an’›n yükse-
liflinin de tablosudur. Bu yükselifl,
bafll› bafl›na, sömürü, soygun çark›-
n›n, medyan›n niteli¤inin, medya-ik-
tidar iliflkilerinin resmidir.

Bas›n ilkeleri üzerine ahkam ke-
sen Do¤an Holding’in kalemflörleri,
bu paralar›n nas›l kazan›ld›¤›n› anlat-
salar da, Do¤an Holding bas›n›n›n
okurlar› da, sansasyon yaratan man-
fletlerin nas›l ve hangi amaçlar için
seçildi¤ini görseler. Zira Do¤an Hol-
ding’in gerçekleri yazma üzerine ku-
rulu, fakat tek maddesine uymad›kla-

r› 20 maddelik bas›n ilkeleri vard›r.

AKP ile iktidar çat›flmas› yürüten
kesimlerin içinde de, Do¤an Holding
bafllardad›r. ‹flte, oligarfli içi iktidar
çat›flmas› dedi¤imiz de, bir yan›yla
budur. Do¤an Holding’in ç›karlar›
m›, islami sermayenin ç›karlar› m› ön
planda olacak?

Do¤an Holding ba¤›ms›zl›k, de-
mokrasi ve sosyalizm mücadelesinin
en büyük düflmanlar›ndand›r. Buna
karfl›l›k emperyalizmle sürdürülen
ba¤›ml›l›k ve sömürgecilik iliflkileri-
nin savunucusudur. Onun bas›n›, dev-
rimcilerin infazlar›n› alk›fllayan, ha-
pishanelerde 122 ölüme kararl› bir fle-
kilde sansür uygulayan, Genelkur-
may elbisesini kuflan›p “s›n›r ötesi
operasyonlara” ç›kand›r. Emekçilerin
grevlerinin, direnifllerinin karfl›s›nda,
özellefltirmelerden yanad›r. Gecekon-
dular›n y›k›lmas›ndan yanad›r, bask›
ve terörün en koyu destekçisidir.

Neye taraftar, neye karfl› oldukla-
r›n› bas›n ilkeleri de¤il, holding ç›-
karlar› belirlemektedir.

Medya O’na, 33 ‹lden
Daha Çok Kazand›r›yor

5 yafl›n-
daki Maz-
lum Özden,
31 Mart’ta,
Mufl’un K›-
z›la¤aç Bel-
desi ’ndeki
K›z›la¤aç ‹l-
k ö ¤ r e t i m
Okulu’nun

bahçesinde kapa¤› aç›k foseptik çu-
kuruna düflüp öldü.

Bu kadar basit ve önemsizdir, on-
lar›n ölümü. Çünkü, onlar yoksuldur.
Önlem al›nmayan göletler onlar›n
canlar›n› almak içindir, üstü aç›k b›ra-
k›lan kanalizasyonlar, foseptik çukur-
lar› da onlar›n can›n› al›r. Araflt›r›n,
bir tek zenginin çocu¤u böyle ölmez.

Çünkü, yoksullar›n canlar›n› ko-
rumak için bir rögar kapa¤› yapmak
da gereksiz görülür, önemsenmez.
Zenginlerin çocuklar›n›n okullar›nda
foseptik çukurlar› aç›kta olmaz, ka-
paklar› aç›k unutulmaz. Onlar›n
oyun alanlar› özenle yap›l›r, canlar›-
n›n de¤eri ölçüsünde her ayr›nt› dü-
flünülür.

Yoksullar›n çocuklar› için ne bu
kadar para ödemeye de¤er, ne o ka-
dar özenmek gereklidir. Yoksullar öl-
dü¤ünde, sorumlular›n yakas›na
kimse yap›flmaz. Hesap soran olmaz.
Birbirleriyle iktidar çat›flmas›nda
adaletine verip verifltirdikleri yarg›-
n›n, yoksullardan yana çal›flmayan
terazisi sorgulanmaz.

Mazlum’un babas› isyan ediyor,

ö¤rencilerin velileri daha önce okul
yönetimini sözkonusu çukurun kapa-
t›lmas› için defalarca uyard›klar›n›
söylüyorlar. Fakat dinleyen kim?

Sistem, zenginlere göre düzen-
lenmifltir. Zenginlerin yaflam›na
önem veren, fakat yoksullar›n ya-
flamlar›n› önemsemeyen müdürler,
bürokratlar bu sistemin ürünü olarak
yetiflirler. Bu nedenle, kimi zaman
yoksul çocuklar›n canlar›n› alan çu-
kurlar›n kapat›lmas›, üç kuruflluk bir
maliyet bile de¤ildir. Yoksul afla¤›la-
n›r, hor görülür, yoksullar›n en ufak
bir haklar›n›n oldu¤una inan›lmaz.

Ve ölür çocuklar›m›z... Yoksullar
kendilerinin de insan olduklar›n›, bu
düzenin sahiplerine, anlayacaklar›
dilden anlat›ncaya kadar!

Neden, Çukurlar Hep Yoksul Çocuklar›n Canlar›n› Al›r?



Ç o k
kez tek-
rarlad›k;
““ AA KK PP
iikkttiidd aarr ››
tteekkeell llee-
rriinn iikkttii-
dd aa rr ›› -
dd››rr””..

Çok kez yazd›k bunlar›, çünkü
bunu do¤rulayan çok s›k örnekler
yaflanmaktad›r. ‹flte, bir örnek daha,
ülkemizdeki yasalar› patronlar›n ç›-
karlar› için düzenlemekle yetinmedi-
ler, baflka ülkelerin iflçilerin lehine
olan yasalar›n›n da patronlar›n ç›kar-
lar› için düzenlenmesini istiyorlar.

Tayyip Erdo¤an, Türkiye fiifle-
cam grubunun, Bulgaristan’›n Tar-
govishte kentindeki yat›r›m›n›n aç›-
l›fl töreninde, Bulgar hükümetine
““ggrreevvlleerrllee bbuu flfliirrkkeettiimmiizzii üürrkküüttmmee-
yyiinn”” uyar›s› ve ricas›nda bulundu.
Bulgaristan hükümetinden grev ya-
sas›n›n de¤ifltirilmesini istedi.

GGöörrüüllddüü¤¤üü ggiibbii,, bbaaflflbbaakkaann››nn
EEmmeekk ddüüflflmmaannll››¤¤›› vvee sseerrmmaayyee aaflfl-
kk››,, ss››nn››rr ttaann››mm››yyoorr!! 

Erdo¤an Sofya’da yapt›¤› görüfl-
melerde de ““GGrreevvii ddüüzzeennlleeyyeenn yyaa-
ssaallaarr››nn››zzddaakkii bbiirr mmaaddddee fifiiiflfleecceemm’’››
tteeddiirrggiinn eeddiiyyoorr,, bbuu tteeddiirrggiinnllii¤¤ii oorr-
ttaaddaann kkaalldd››rr aaccaakk aadd››mmllaarr›› aattssaann››zz
iiyyii oolluurr”” diyor.

AKP iktidar›n› ve fiiflecam pat-
ronunun rahats›zl›k duydu¤u mad-
de, iflçiye; ““ttoopplluu ssöözzlleeflflmmee iimmzzaa-
llaannmm››flfl oollssaa ddaahhii,, bbiirr iiflflyyeerriinnddee ççaa-
ll››flflaannllaarr››nn yyüüzzddee 5511’’iinniinn iissttee¤¤iiyyllee,,
yyeennii hhaakkllaarr iiççiinn ggrreevvee çç››kkaabbiillmmee””
hakk› tan›yor.

fiiflecam’›n aç›ld›¤› dönemde, ifl-
çiler bu haklar›n› kullanarak greve
gitmifller.

Ayn›, Tayyip ekranlar›n karfl›s›-
na geçti¤inde, kendisinin halk›n
içinde, halktan yana oldu¤undan
söz ediyor. Bulgaristan’da bile, pat-
ronlar›n ç›karlar›n›n peflinden ko-

flan, iflçilerin haklar›n›n gaspedil-
mesi için ricalarda bulunan, kendi
iktidar›nda patronlar›n isteklerini
ikiletir mi? ‹kiletmez ve ikiletmiyor
zaten. Fakat, halka yalan söylüyor,
emekçilere düflman yüzünün görül-
mesini istemiyor.

Tayyip Erdo¤an ve AKP’liler
patronlar› ve zenginleri severler.
Bunu aç›k aç›k söylemeseler de ger-
çek budur. Böyle oldu¤u için,
ABD’si, AB’si tüm emperyalist ül-
kelerin, tekellerin deste¤ini al›yor-
lar. ‹flçilerin emekçilerin ise onlar›n
gözünde bir de¤eri yoktur.

Bak›n, nerede hak talebiyle halk
sokaklara ç›km›flsa, AKP iktidar›
halk›n üzerine panzerler sürdürü-
yor, kurflunlar ya¤d›r›yor, sokaklar›
iflkencehaneye çeviriyor.

Ç›kard›klar› yasalar, iflçilerin
emekçilerin ellerindeki üç kuruflu
da al›p, patronlar›n kasalar›na ak›t-
ma yasalar›d›r.
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Baflbakan M›? Patronlar›n ‹fl Takipçisi Mi?

2006'da bir ara ayda ortalama 30
kifli kredi kart› borcu yüzünden inti-
har etmiflti. Bu y›lki tablo, 2006 y›-
l›ndan daha iyi de¤ildir;

20 Mart’ta 40 yafl›nda bir kad›n,
Ba¤c›lar'da evin balkonundan atla-
y›p intihar etti. 

19 Mart’ta Kahramanmarafl'ta
bir esnaf, dükkan›nda tabancas›yla
intihar etti.

Daha önce Mu¤la'da bir ö¤retim
görevlisi, 800 liral›k kredi kart› bor-
cunu ödeyemedi¤i için okulun mer-
diven bofllu¤unda kendini ast›.

2008’in ilk iki ay›nda kredi kart
borcunu ödemeyen say›s› 100 bini
aflt›. 2007 y›l›n›n ilk iki ay›ndaki ra-
kamlara göre art›fl oran›, yüzde 84.

Bireysel kredi borçlular› iki ayda

3 kat artt›.

S o n
günlerde
p e fl p e fl e
kredi kart›
borcu ne-

deniyle intiharlar yaflan›yor. AKP
iktidar› döneminde kredi kart› kulla-
n›m› ve limitleri kat be kat artm›flt›,
iflte sonuçlar; AKP “ekonomi politi-
kas›yla!” övünebilir.

Bu tablo, AKP iktidar›n›n insan-
lar›m›z›, aç, yoksul b›rakt›¤›n›n res-
midir. Arka arkaya ç›kar›lan yasa-
larla insanlar›m›z›n açl›k s›n›r›n›n
alt›ndaki maafllarla yaflamaya zor-
lanmalar›n›n, iflsizli¤in sonuçlar›d›r
yaflananlar.

Bu yaflananlara ra¤men, AKP
halk›n ekonomik durumun düzelt-
tikleri yalan›n› söylemeye devam
ediyor.

Halk› sadakayla ve borçlanarak
yaflamaya zorluyorlar. Bir yandan
tüketimi körüklüyor, bir yandan

kredi kartlar›yla borçland›r›yor.

Sonra, borçlar›n karfl›l›¤› olarak in-

sanlar›n ellerinde ne var ne yok al›-

yorlar. Sonuç, borçlar›n› ödemenin

yolunu bulamayan insanlar, yakala-

r›na yap›flan bankalardan, sistem-

den kurtuluflun yolunu, canlar›ndan

vazgeçmekte buluyorlar.

Bu insanlar›m›z›n yaflamlar›, sis-

temin patronlara kazand›rmay› sür-

dürmesi için ellerinden al›nmaktad›r.

AKP iktidar› kendisini, insanlar›n

ödeyebilecekleri kadar kredi almala-

r›n› söyleyerek kurtaramaz. Kendile-

rinin kurdu¤u sistem, insanlara kredi

almak d›fl›nda bir yol b›rakmamakta-

d›r. Ayr›ca tüketim kültürünün bi-

linçli olarak körüklenmesi de, kredi

borçlanmalar›n›n nedenlerindendir.

Bunu yapan da iktidard›r.

Bu ölümlerin ad› intihar de¤ildir.

Bunlar, AKP iktidar›n›n, patronlar›n

kasten, tasarlayarak adam öldürme-

sidir. 

Kredi Kart› Borçlular› ‹ntihar Ediyor

Katilleri Kim?



Tutuklanan DTCF’liler 
Serbest B›rak›ls›n!

Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Co¤rafya Fakülte-
si’nde, faflistlerin devrimci-demokrat ö¤rencilere yönelik
sald›r›s›n›n ard›ndan olaylar ç›km›fl birçok ö¤renci polis
ve faflistlerin sald›r›s› sonucu yaralanm›fl, devrimci-de-
mokrat üç ö¤renci gözalt›na al›nm›flt›. Gözalt›na al›nan
üç ö¤renci 26 Mart’ta ç›kar›ld›klar› mahkemece ‘polise
mukavemet ettikleri gerekçesiyle’ tutukland›lar.

Arkadafllar›n›n tutuklanmas›n› protesto eden devrim-
ci-demokrat ö¤renciler 27 Mart günü Yüksel Cadde-
si’nde biraraya geldiler. Ö¤renciler, “Faflizme Geçit Ver-
meyece¤iz, Tutuklanan Ö¤renciler Serbest B›rak›ls›n”
pankart› aç›p “Dil Tarih Faflizme Mezar Olacak, Tutukla-
nanlar Serbest B›rak›ls›n” sloganlar› atarak sald›r›lar›
protesto ettiler. Ö¤renciler ad›na Ya¤›z Özel bir aç›klama
yaparak üniversite ö¤rencileri üzerindeki idare ve polis
bask›s›na dikkat çekti. Sat›rlarla, b›çaklarla devrimci ö¤-
rencilere sald›ran faflistlere göz yumanlar devrimcelere
sald›r›lar›n› artt›rarak gençli¤i teslim almaya çal›fl›yor.
Ancak gençlik eylemleriyle meydanlarda y›lmayacakla-
r›n› ilan ediyor.
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Seçim Öncesi
‘SÜRGÜN’ Tehdidi

‹stanbul Tabib Odas›’n›n seçim süreci yaklaflt›kça
AKP’de ‹TO’yu kendi denetimine geçirmek, burada kad-
rolaflma sa¤lamak için TTB üyeleri üzerinde bask›lar›n›
art›r›yor. ‹TO Genel Sekreteri Hüseyin Demirdizen hak-
k›nda 24 Mart’ta ç›kar›lan 'sürgün' karar› da bu sald›r›la-
r›n bir parças›.

‹TO üyeleri sürgün karar›n› 28 Mart’ta odalar›nda
yapt›klar› aç›klamayla protesto ettiler. Bas›n toplant›s›
öncesi  "yanl›fll›kla, bilinmeden böyle bir karar ç›kar›ld›-
¤›" öne sürülerek karar›n geri çekildi¤ini ö¤renen he-
kimler, sürgün karar›n›n hekimlere gözda¤› verme amaç-
l› oldu¤unu vurgulad›lar.  Dr. Ali Çerkezo¤lu yapt›¤› ko-
nuflmada AKP’nin muhalefetsiz bir demokrasi istedi¤ini
söyleydi. Aç›klamaya kat›lan yaklafl›k 200 kifli sürgün
tehditlerinin amac›na ulaflmayaca¤›n› vurgulad›lar.

ERZ‹NCAN Gençlik
Derneklilere Sald›r›

Gençlik Federasyonu’nun yay›nlad›¤› bildirileri
da¤›tan Erzincan Gençlik Derne¤i ö¤rencileri 29 Mart
günü polisin sald›r›s›na maruz kalarak gözalt›na
al›nd›lar. 

Ö¤renciler yasal bir bildirinin da¤›t›lmas›na dahi
tahammülsüz olan polisin, kendilerine gözalt›nda
iflkence yaparak y›ld›rmaya çal›flt›¤›n› söylediler. Ayn›
gün serbest b›rak›lan ö¤renciler “‹nsanl›k Onuru ‹flken-
ceyi Yenecek, Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz” sloganlar›yla
emniyet müdürlü¤ünden ayr›larak haklar›n› kullanmaya
devam edeceklerini ifade ettiler. Sald›r›y› protesto eden
Erzincan Gençlik Derne¤i ö¤rencileri gençli¤e sald›ran-
lar›n Amerika’n›n iflbirlikçileri oldu¤unu söyleyerek
gözalt›na tepki gösterdiler.

‹flbirlikçi AKP
ED‹RNE’den Defol

Trakya Üniversitesi ö¤rencileri Baflbakan Tayyip Erdo-
¤an’›n Edirne’ye gelmesini yapt›klar› eylemle protesto etti-
ler. 29 Mart günü Edirne PTT önünde “‹flbirlikçi AKP Hal-
ka Hesap Verecek” pankart› açan ö¤renciler AKP’yi protes-
to ettiler. Edirne Gençlik Derne¤i Baflkan› Metin Do¤an ta-
raf›ndan okunan aç›kla mada “Biz AKP’yi ve Recep Tayyip
Erdo¤an’› ilimizde istemiyoruz” denilerek AKP’nin iflbir-
likçili¤i anlat›ld›. Edirne Gençlik Derne¤i, Ekim Gençli¤i,
Emek Gençli¤i, SGD, DGH ve T›p Ö¤renci Kolu üyelerinin
gerçeklefltirdi¤i eyleme 50 kifli kat›l›rken ö¤rencilerin aile-
leri ve çevredeki halk da destek verdi.

ULUDA⁄ Üniversitesi’nde
Ö¤renci Av› 

Uluda¤ Üniversitesi’nde 10 Mart’ta yap›lan faflist
sald›r›lardan sonra gözalt›na al›n›p serbest b›rak›lan 60
ö¤renciden 10’u, 27-28 Mart günü yurtlardan ve kentin
çeflitli yerlerinden ‘örgüt üyeli¤i ve devlet mal›na zarar
vermek’ten tekrar gözalt›na al›nd›lar. Mahkemeye ç›ka-
r›lan ö¤rencilerden Mücahit Kop ve Mehmet Berki Ka-
nalp isimli devrimci-demokrat ö¤renciler tutuklan›rken
di¤erleri tutuksuz yarg›lanmak üzere serbest b›rak›ld›. 

Uluda¤ Üniversitesi’ndeki mücadeleyi bo¤maya yö-
nelik bask› ve sald›r›lar›n bir parças› olan tutuklamalar-
la bir yandan devrimci-demokrat ö¤rencilere gözda¤›
verilirken bir yandan da faflist sald›r›lara aç›ktan destek
vermekten çekinmeyen rektörlük ve jandarma, 11 dev-
rimci-demokrat ö¤renci hakk›nda arama karar›yla üni-
versite içinde insan av›na bafllad›lar.



37Say›: 1 // 6 NNisan 22008 

Liselerimizde yozlaflmaya,
kavgalara dair haberler ço-
¤ald› ve s›radanlaflt›. Özellik-
le madde ba¤›ml›l›¤› ortaokul
s›ralar›na kadar girmifl du-
rumdad›r. Öyle ki k›sa bir süre
sonra madde ba¤›ml›l›¤› da nor-
mal karfl›lan›rsa kimse flafl›rma-
mal›d›r. Çünkü madde ba¤›ml›l›-
¤› öyle boyutlara ulaflm›flt›r ki;
yap›lan istatistikler ya da aç›kla-
malar›n hiçbiri tam olarak ra-
kamlar› göstermemektedir.
Madde ba¤›ml›l›¤› çok yayg›n
durumda oldu¤u için, örne¤in;
her geçen gün uyuflturucu ve
esrar gibi maddeleri kullananla-
r›n say›s› de¤ifliyor. Gençlik içe-
risindeki özenti, kendini kan›tla-
ma aray›fl›n›n da etkisiyle sonu-
nun ne olaca¤›n› bilmedi¤i hal-
de, bu batakl›¤›n içerisinde ken-
dini bulabiliyor. Okullar›m›zda o
kadar ilginç örneklerle karfl›lafl›-
yoruz ki; birçok zaman otobüse
verecek paras› dahi olmayan
yoksul gençlerimizin ceplerin-
den esrar, uyuflturucu gibi mad-
deler ç›kabiliyor. Yani bu mad-
deleri bulmak art›k gerçekten de
ÇÇOOCCUUKK OOYYUUNNCCAA⁄⁄II haline gel-
mifltir. Bu durumu ortaya ç›ka-
ran nedir acaba? Bu yaflad›klar›-
m›z›n kendili¤inden geliflti¤ini
iddia edebilecek kimse yoktur
san›r›z. 

Bu ülkede nas›l ki yoz, bencil,
Amerikan kültürü planl›-prog-
raml› bir flekilde medya arac›l›-
¤›yla pazarlan›yorsa, uyuflturu-
cu madde ba¤›ml›l›¤› da ayn› fle-
kilde, özellikle gençlik aras›nda
yayg›nlaflt›r›l›yor. Çünkü daha
önce de defalarca bahsetti-
¤imiz gibi gençlik bu ülke-
nin en dinamik, ayd›n, hak-
s›zl›k, adaletsizlikler karfl›-
s›nda en h›zl› flekilde örgüt-
lenen kesimidir. Yani bu dü-
zenin can düflmanlar›ndan
biridir. Onun içindir ki her
zaman hedef halindedir, bu
noktada önce gençli¤in
kültürünü yok etmek, tek

tip, yoz kiflilikleri yaratmaya ça-
l›fl›yor. Daha önce iflkenceyi,
katletmeyi denediler ama teslim
alamad›lar. Tam tersine bask›
uygulad›kça gençlik karfl›lar›na
daha fazla cüretle ç›kt›. fiimdi de
bu potansiyeli yok etmek için
akl›m›za gelebilecek tüm pislik-
leri yayma çabas›ndalar. Onlar
da çok iyi biliyorlar ki kültürü
yok edilmifl bir halk› teslim al-
maktan daha kolay bir fley yok-
tur. Onun içindir Mc Donalds,
Burger King’ler… Ülkemizin bir-
çok yerinde en merkezi, kalaba-
l›k yerlerine gözümüze sokarca-
s›na dikilmifltir. 

fiimdi de bu söylediklerimizle
çeliflen, medyaya yans›yan bir
habere bakal›m. 31.03.2008 ta-
rihli bu haber, “Liselere Bakkal-
dan Uyuflturucu Servisi” olarak
geçiyordu. “‹stanbul Kad›köy’de
bir bakkal dükkan›nda sat›fla
haz›rlad›klar› uyuflturucuyu lise
ö¤rencilerine pazarlayan iki kifli
polisin bask›n›yla yakaland›.”
Olay›n geçti¤i yer Moda Yaver
Bey Sok. Birçok insan›n u¤rad›-
¤› özellikle de liseli gençli¤in u¤-
rak yerlerinden biri. ‹lk okudu-
¤umuzda “Polisin büyük baflar›-
s›” olarak görünüyor de¤il mi?
fiöyle bir düflündü¤ümüzde bu-
nun bir reklam oldu¤unu çok ra-
hat anlayaca¤›z. Art›k çocukla-
r›n dahi çok kolay bir flekilde
buldu¤u uyuflturucu maddeler
nas›l oluyor da ortal›kta sürü ha-

linde gezen polis taraf›ndan bu-
lunam›yor, uyuflturucuya ulafl›-
lam›yor? Ya da okullar›m›z›n
önünde gençlerimizi zehirleyen-
leri göremeyen polis acaba kör
mü? Elbette ki de¤il. Polis
teflkilat› flu veya bu biçimde bu
iflin içerisinde olan kurumdur.
Çeteleri kollayan, tüm pisliklerin
yay›lmas› noktas›nda çal›flan
kurumdur. Çünkü onlar, bizi yö-
neten bir avuç Amerikan ufla¤›-
n›n en sad›k hizmetkar›d›r. Üç
kurufl para için insanlara iflken-
ce yapan onlard›r. Uyuflturucu
sat›c›lar›n›, çeteleri görmeyen
polis s›ra okulun önlerinde yoz-
laflmaya, uyuflturucuya karfl›
mücadele eden devrimcilere ge-
lince aslan kesiliyor, her türlü
bask›y› uyguluyor. Yani Ameri-
kan›n kültürüne karfl› mücadele
edenlerin önündeki en büyük
engeldir onlar. Yozlaflt›rmaya,
uyuflturucuya ve tüm ahlaks›z-
l›klara karfl› mücadele etmeye-
lim diye canla baflla çal›flan,
komplo kuran sat›l›k kiflilikler-
dir. Bugün baz› anlaflmazl›klar-
dan kaynakl› uyuflturucu sat›c›-
lar›na darbe vurduk demeleri
göz boyama, iki yüzlülükten
baflka bir fley de¤ildir. Çünkü
uyuflturucu sat›fl›n›n yayg›nlafl-
mas›n› sa¤layan polistir ve bu
sistemin bütün kurumlar›d›r. 

Liseli gençlerimiz! fiöyle bir
çevremize bakt›¤›m›zda mutlaka
hepimizin çevresinde tan›d›¤›-

m›z birkaç arkadafl›m›z
uyuflturucu veya esrar kul-
lan›r durumdad›r. ‹flte mad-
de ba¤›ml›l›¤› bu kadar
yayg›n ve göz önündedir.
Yaflad›¤›m›z bütün yozluk-
lar, adaletsizlikler ve mad-
de ba¤›ml›l›¤› düzenin e¤iti-
minin sonuçlar›d›r. Ve tek
çözümü de gençlerimizin
devrimcileflmesindedir… 

L‹SELERDE MADDE BA⁄IMLILI⁄I
VE YOZLAfiMA VER‹LEN E⁄‹T‹M‹N
SONUCUDUR

-- GGeennççlliikk FFeeddeerraassyyoonnuu --

Gençli¤in
Kaleminden



‹‹ççii BBooflfl VVaaaattlleerr
DDuuyymmaakk ‹‹sstteemmiiyyoorruuzz!!

Davutpafla’da havai fiflek atölyesinde ç›-
kan patlamada yaflam›n› yitiren iflçilerin aile-
leri sürdürdükleri mücadeleye kamuoyundan
destek beklediklerini aç›klad›lar. 

Patlamada yaflam›n› yitiren Yaflar Ka-
ra’n›n kardefli Halil Kara’n›n okudu¤u bas›n
aç›klamas›nda “Bu kadar ac› bir olay› yafla-
m›fl kiflilerin en son duymak isteyece¤i fley
içi bofl vaatlerdir” denildi. Kara taleplerini
“Harç paras› nedeniyle hukuki süreci takip
hakk›m›z engellenmesin, açaca¤›m›z dava-
larda, adli yard›m talebimiz kabul edilsin.
Yaral›lar›n tedavileri sürsün, ailelere psikolo-
jik destek verilsin. TOK‹ ve ‹stanbul Büyük-
flehir Belediyesi ma¤dur ailelere konut ver-
sin. Ma¤dur ailelere, hukuki ifllemler için ge-
rekli evraklar› toplamak üzere gitikleri kamu
kurumlar›nda kolayl›k sa¤lans›n. Sigortal›-
sigortas›z ailelere maafl sözü veren Çal›flma
ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›, bu sözünü ye-
rine getirsin" sözleriyle ifade etti. 

Bir Umut Derne¤i ad›na konuflan Av. Ner-
min Kaplan da "Bu, toplumsal bir hak aray›-
fl› mücadelesi" sözleriyle ailelere destek ola-
caklar›n› aç›klad›. 
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Sincan Hapishanesi’nde tu-
tuklu bulunan SES MYK üyesi Meryem Özsö¤üt’ün serbest b›-
rak›lmas› talebiyle 2 Nisan günü Yüksel Caddesi’nde SES üye-
leri taraf›ndan eylem yap›ld›. Eylemde SES üyeleri ad›na konu-
flan ‹brahim Kara Meryem Özsö¤üt’ün Mahir Çayan’›n kitab›-
n› ve buna benzer 4 kitab› evinde bulundurdu¤u gerekçesi ile
örgüt üyeli¤i ile yarg›land›¤›n› söyleyerek Mahir Çayan’›n Bü-
tün Yaz›lar kitab›n› sat›n ald›lar. 

“Meryem Özsö¤üt Serbest B›rak›ls›n, Gözalt›lar Tutuklama-
lar Bizi Y›ld›ramaz” sloganlar›n› atan, ellerinde  Mahir Ça-
yan’›n kitaplar›n› tafl›yan SES üyeleri ad›na yap›lan aç›klamada
; Meryem Özsö¤üt’ün evinde bulunan dergi ve kitaplar›n çok
ve farkl› olmas› nedeniyle “örgütsel doküman” olarak de¤erlen-
dirildi¤ini ve bu yüzden örgüt üyeli¤i ile yarg›land›¤› belirtile-
rek bunun hukuksuzlu¤u dile getirildi. 

“Özsö¤üt’ün özgürlü¤üne kavuflturulmas› ve ülkemizin de-
mokratiklefltirilmesi için sa¤l›k ve sosyal hizmet emekçileri
olarak mücadele edece¤imizi kamuoyuna duyururuz” denilen
eyleme  KESK, E¤itim-Sen ve BES’de destek verdi.

Başıbüyük Halkına
Destek Veren 
HÖC'lülere Saldırı!

HÖC'lüler 1 Nisan günü Bafl›büyük
halk› ile dayan›flma amaçl› y›k›mlara karfl›
kurulan çad›rlar› ziyaret etti. HÖC'lülerin
ziyaretine tahammül edemeyen polis hal-
k›n kurdu¤u çad›rlara sald›rd›. Halk›n
HÖC'lüleri sahiplenmesi karfl›s›nda daha
da azg›nlaflan polis  50-60 yafl›ndaki ka-
d›nlara dahi küfür ve hakaret ederek tekme
tokat yerlerde sürükledi, mahalle halk›n›n
evlerine ve yoldan geçen insanlara biber
gaz› s›kt›. 

Bu sald›r› sonucunda yaralanan HÖC
üyesi Yusuf Ayd›nda¤ dövülerek gözalt›na
al›nd›. Gözalt› boyunca iflkence gören Ay-
d›nda¤, 2 Nisan günü savc›l›ktan serbest
b›rak›ld›. 2 Nisan günü tekrar çad›rlar› zi-
yarete giden HÖC’lüler halk›n ilgisi ve sa-
hiplenmesi ile karfl›laflt›lar.

Y › k › m a
karfl› 32 gün-
dür direniflte
olan Bafl›bü-
yük halk›na

ÇHD Çevre ve Kentleflme Ko-
misyonu üyelerinden destek
geldi. 29 Mart’ta Bafl›büyük
halk›n› ziyaret eden avukatlar
'Kentsel Dönüflüm Projesi' çer-
çevesinde Maltepe Bafl›büyük
Mahallesi'nde yap›lmas› plan-
lanan TOK‹ evlerinde halk ç›-
kar›n›n gözetilmedi¤ine dikkat

çektiler.

Av. Hakan Karada¤ taraf›n-
dan yap›lan aç›klamada, “Siya-
si iktidar›n yapmas› gereken ifl-

lem mahalle halk›na yaflatt›¤›
zulme son vermek, bar›nma
haklar›n› güvence alt›na alacak
idari ifllemleri derhal gerçek-
lefltirmek ve mahallede yap›l-
mas› düflünülen planlar›n tüm
mahalle halk›n›n kat›l›m› ve
uzlafl›s› sa¤land›ktan sonra
onaylamas›d›r"  denildi. Poli-
sin mahallede yaflanan olaylar-
da afl›r› güç kulland›¤›na de¤i-
nen Av. Karada¤ yetkililer hak-
k›nda suç duyurusunda buluna-
caklar›n› belirtti. 

ÇÇHHDD’’DDEENN BBAAfifiIIBBÜÜYYÜÜKK 
HHAALLKKIINNAA ZZ‹‹YYAARREETT

“Biz dde
Örgüt

Üyesiyiz,
Bizi dde

Tutuklay›n!”



AKP iktidar› hapishanelerde tec-
rit uyguluyor, d›flar›da yalan söylü-
yor, tecriti inkar ediyor. Tutuklular,
heyetler, avukatlar, hapishanelerle il-
gili birinci dereceden bilgi sahibi
olan herkes, hapishanelerde tecritin
sürdürüldü¤ünü, Adalet Bakanl›-
¤›’n›n kendi genelgesinin, tutuklula-
ra haftada 10 saat biraraya gelerek
sohbet etme hakk› tan›yan maddesi-
nin uygulanmad›¤›n› söylüyor, fakat
bakanl›k yetkilileri milletvekillerine
bile yalan söylüyor.

TAYAD’l› Aileler, Adalet Bakan-
l›¤› yetkililerinin, geçti¤imiz ay mil-
letvekillerine hapishanelerle ilgili
verdikleri brifingde ““FF TTiipplleerriinnddee
tteeccrriitt yyookk,, 1100 ssaaaattlliikk ssoohhbbeett ggeenneell-
ggeessii uuyygguullaann››yyoorr”” yalan›na tepki
gösterdiler. 

29 Mart’ta Taksim Tramvay Du-
ra¤›’nda eylem yapan TAYAD’l›lar
““AAKKPP ‹‹kkttiiddaarr›› HHaappiisshhaanneelleerr KKoo-
nnuussuunnddaa YYaallaann SSööyyllüüyyoorr FF TTiippii

HHaappiisshhaanneelleerrddee 1100 SSaaaattlliikk SSoohhbbeett
HHaakkkk›› UUyygguullaannmm››yyoorr”” pankart›
açarak Adalet Bakanl›¤›’n›n yalanla-
r›n› aç›klad›lar. 

Gülsen Karg›n taraf›ndan okunan
aç›klamada 45/1 say›l› genelgenin
‘sohbet hakk›’ ile ilgili olan maddesi
hariç tümünün uyguland›¤›n›, sohbet
hakk›n›n k›smi de olsa tecriti kald›-
ran bir madde oldu¤u için uygulan-
mad›¤›na dikkat çektiler.

Aradan 1.5 y›l geçmesine ra¤men
genelgenin uygulanmad›¤› gibi Ada-
let Bakanl›¤›’n›n yalan söyledi¤ini
vurgulayan TAYAD’l›lar, gerçekle-
rin her koflulda ortaya ç›kaca¤›na de-
¤inerek ““yyaallaann ssööyylleemmeekkllee hhiiççbbiirr
flfleeyyii ggiizzlleeyyeemmeezzssiinniizz.. AAddaalleett BBaa-
kkaannll››¤¤›› ssoorr uunnuunn ççöözzüümmüü iiççiinn ssoohh-
bbeett hhaakkkk››nn››nn uuyygguullaannmmaass››nn›› ssaa¤¤llaa-
mmaall››dd››rr”” dediler. 

Eylem Adalet Bakanl›¤›’n›n ya-
lanlar›n› ortaya seren dosyan›n bas›-
na da¤›t›lmas›yla  sona erdi. 

Bakanl›k yetkililerinin ““FF TTiippii
YYüükksseekk GGüüvveennlliikkllii KKaappaall›› CCeezzaa VVee
‹‹nnffaazz KKuurruummllaarr››nnddaa YYaapp››llaann EE¤¤ii-
ttiimm VVee ‹‹yyiilleeflflttiirrmmee FFaaaalliiyyeettlleerrii”” ra-
porundaki yalanlar›ndan baz›lar›:

““……FF ttiippii cceezzaa iinnffaazz kkuurruummllaarr››nn-
ddaa ggeerrççeekklleeflflttiirriilleenn ssoohhbbeett hhaakkkk›› ddaa-
hhiill hheerr ttüürrllüü eettkkiinnllii¤¤iinn ttaakkiibbii……””

““……yyuukkaarr››ddaa ssaayy››llaannllaarr dd››flfl››nnddaa
1100 kkiiflfliilliikk ggrruuppllaarr hhaalliinnddee hhaaffttaaddaa
1100 ssaaaattee kkaaddaarr ssoohhbbeett eettmmeelleerriinnee
iimmkkaann ttaann››nnmm››flfltt››rr..”” 

““HHaalleenn cceezzaa iinnffaazz kkuurruummllaarr››mm››zz-
ddaa bbuulluunnaann ttüümm tteerröörr öörrggüüttlleerriinnee
mmeennssuupp hhüükküümmllüü vvee ttuuttuukklluullaarr ssoohh-
bbeett vvee ddii¤¤eerr eettkkiinnlliikklleerrddeenn aayyrr››mm ggöö-
zzeettmmeekkssiizziinn ffaayyddaallaannmmaakkttaadd››rrllaarr..””

““AAnnccaakk,, bbaazz›› hhüükküümmllüü vvee ttuuttuukk-
lluullaarr...... oorrttaakk eettkkiinnlliikklleerree kkaatt››llmmaayy››
‘‘bbiilliinnççllii’’ oollaarraakk rreeddddeettmmeekkttee,, kkaammuu-
ooyyuunnaa ‘‘tteeccrriitt’’ eeddiillddiikklleerrii kkaann››ss››nn››
vveerrmmeekk iisstteemmeekktteeddiirrlleerr..””
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TAYAD’LI A‹LELER: 
“AKP Yalan Söylüyor!” 

TAYAD’l› Aileler, hapishanelerde
tecrit alt›ndaki tutsaklar›n ürettikleri
el ürünleri, resimler ve çizimlerden
oluflan “tutsak ürünleri” sergisini ‹s-
tanbul’un Harbiye Demokrasi Par-
k›’nda 30 Mart günü açarak tutsakla-
r›n sesini d›flar›ya tafl›d›. 

Tecrit duvarlar›n› afl›p üretmenin,
yaratman›n tüm güzelli¤inin sergilen-
di¤i sergide tutsaklar›n çizimlerinden
karikatürlerine, el örgülerinden ma-
ket ürünlerine kadar birçok ürün yer
ald›. Bas›n›n ve halk›n ilgisine, Ada-
let Bakanl›¤›’n›n tüm yalanlar›na ra¤-
men tecritin halen sürdü¤ünün anla-
t›lmas›na tahammül edemeyen AKP
polisi belediyeden serginin kald›r›l-
mas›n› istedi. TAYAD’l›lara parkta
sergi açma iznini veren ancak bu izni
polis karfl›s›nda savunamayan fiiflli

Belediye-
si, polisle
i flb i r l i ¤ i
y a p a r a k
verdi¤i iz-

ni yok sayd›. 6 Nisan’a kadar aç›lma-
s› düflünülen sergi ilk gününde enge-
le u¤rayarak saat 16.30’da toplanmak
zorunda kald›.

fifiiiflflllii BBeelleeddiiyyeessii’’nniinn
‹‹kkiiyyüüzzllüüllüü¤¤üü 

Olay› protesto etmek için eylem
yapaca¤›n› duyuran TAYAD’l›lara ey-
lemden 3-4 saat önce belediye taraf›n-
dan izin verilece¤i söylenmifl ancak
belediye bu sözüne de sad›k kalmaya-
rak görüflmeye giden aileleri belediye-
ye almam›flt›r. 

Belediyenin ikiyüzlü tutumunu ve
polisin bask›lar›n› protesto eden TA-
YAD’l›lar 31 Mart günü fiiflli Beledi-
yesi Ek Hizmet Binas› önünde bir ey-
lem gerçeklefltirdiler.  fiiflli Belediyesi

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

TTAAYYAADD SSeerrggiissii BBeelleeddiiyyee--PPoolliiss

‹‹flflbbiirrllii¤¤iiyyllee EEnnggeelllleennddii



Tecrite Karfl› Sanatç›lar 20
Mart’tan 30 Mart’a kadar Amerikan
emperyalizminin suç dosyas›n› can-
l› performanslarla ortaya koydu.
“Suç Dosyas› Amerika’y› Nas›l Bi-
lirdiniz” konulu sergi Taksim’deki
TMMOB Makine Mühendisleri
Odas›’n›n girifl kat›nda yap›ld›. 

Av. Behiç Aflc›’n›n ölüm
orucuna bafllamas›yla bira-
raya gelen ve tecrite karfl›
mücadele veren sanatç›lar
flimdi de ayd›n olman›n so-
rumlulu¤uyla dünya halkla-
r›n›n katiline karfl› seslerini
yükseltiyor,  ürettikleriyle
halka emperyalizmin suçla-
r›n› teflhir ediyorlar. Irak ifl-
galinin 5. y›ldönümünde
bafllayan sergide sanatç›lar
görsel malzemelerle, film gösterile-
riyle Amerika’n›n suç dosyas›n› an-
latt›lar.   

Serginin 8. gününde 28 Mart’ta
Ercan Ayd›n, ‹lkay Akkaya ve Grup
Yorum müzik dinletisi verirken ‹dil
Tiyatro Atölyesi ise “Amerika’ya
Çüfl De” oyununu sergiledi. 200 ki-
flinin izledi¤i performansta emper-
yalizme karfl› konuflmalar yap›ld›.
Amerikan emperyalizminin medya
arac›l›¤›yla beyinlerde yaratt›¤›
bombard›man ve halklar üzerindeki
politikalar, katliamlar konufluldu
sergiye gelenlerle. 

‹lk olarak  söz alan Ercan Ayd›n,

“1.5 y›ld›r birlikteyiz. Tecrite Karfl›
Sanatç›lar olarak birçok fleyi baflar-
d›k. fiimdi de ABD’ye karfl› bir ara-
day›z” diyerek sergiye kat›lanlarla
“Amerika Katil Katil” türküsünü
söyledi. ‹lkay Akkaya ise “Unuttu-
rulmaya çal›fl›lan gerçeklere karfl›
sesimizi yükseltiyoruz” derken sesi-
ni Amerikan emperyalizmine karfl›
yükseltti. ‹dil Tiyatro Atölyesi’nin
“Amerika’ya Çüfl De” oyununun ar-
d›ndan Grup Yorum söz ald›. Yorum
üyesi Cihan Keflkek yapt›¤› konufl-
mada emperyalizmin sadece bomba-
larla sald›rmad›¤›na de¤inerek n
Keflkek emperyalizmin magazin
programlar›yla, Coca Cola’s›yla, fu-
huflla halk›n beyinlerini teslim alma-
ya çal›flt›¤›n› bunu göstermek için

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

Sanatç›lardan
Bush’a Mektup

Tecrite Karfl› Sanatç›lar, 10 gün
boyunca ‹stanbul Makina Mühen-
disleri Odas›’nda düzenledikleri sa-
natsal faaliyetler sonunda haz›rla-
d›klar› “Karar Dosyas›”n› ABD

Baflkan› George Bush’a postalamak
için 31 Mart günü Galatasaray Lise-
si önünde topland›lar. 

Dosyay› postalamadan önce ba-
s›na bilgi vermek için sanatç›lar
ad›na Gamze Mimaro¤lu taraf›ndan
okunan karar dosyas›nda dünya
halklar›n›n Bush’a duyduklar› öfke
dile getirildi.  Mimaro¤lu "Rüyala-
r›n›za girsin, uykular›n›z iflkence
görmüfl çocuk görüntüleriyle bölün-
sün diye, halklar›n öfkesini biraz ol-
sun hissediniz, korkunuz büyüsün
diye foto¤raflar derledik vahflet uy-
gulad›¤›n›z ülkelerden. Etkinli¤imi-
ze sizi de ça¤›rmak istedik ama son-
ra gereksiz bulduk. Sizin için haz›r-
lad›¤›m›z suç dosyas›nda Dünya
Halklar› Mahkemesi'nin size yöne-

lik ald›¤› karar metni de var.
Belki merak edersiniz diye"
sözleriyle amaçlar›n› dile ge-
tirdi. 

Al›nan karar “ABD em-
peryalizminin iflledi¤i suçlar
sabittir. Bu suçlara karfl›l›k
gelen yasalar belki ceza ka-
nunlar›nda bulunmamaktad›r
ama buna ra¤men ABD em-
peryalizmi dünya halklar›n›n
vicdanlar›nda çoktan mah-

kum olmufltur. ABD’ye dünya halk-
lar›n›n öfkesinin ve nefretinin mad-
di temelleri bu yüzden mevcuttur.
Cezas› önünde sonunda kesilecek-
tir” olarak aç›kland›. 

Amerika’n›n halklara yaflatt›kla-
r›n› ortaya koyan resimleri tafl›yan
sanatç›lar aç›klaman›n ard›ndan ka-
rar dosyas›n› ABD Baflkan› Bush'a
yollad›.

Eyleme Ruhan Mavruk, Sennur
Sezer, Birol Topalo¤lu, Nurettin
Güleç, Özcan Yaman, Adnan Öz-
yalç›ner, Mehmet Arslan, Tiyatro
Simurg ve Grup Yorum üyeleri ve
Emekli-Sen kat›ld›.
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Tecrite Karfl› Sanatç›lar:

“fiimdi de ABD’ye
Karfl› Biraraday›z!”



‹dil Kültür Merkezi, 27 Mart
Dünya Tiyatro Günü dolay›s›yla 28
Mart günü bir program düzenledi. 

Dünya Tiyatro Günü bildirisinin
okunmas›yla bafllayan programda
devrimci sanatç›lardan Ayfle Gülen
ve Ayfle Nil Ergen de an›ld›. Halk›n,

sanatç›s›ndan ›fl›k bek-
ledi¤inin vurguland›¤›
programda ‹dil Kültür
Merkezi Tiyatro Atöl-
yesi “Amerika’ya Çüfl
De” oyununu sergiler-

ken 10. y›l›n› doldu-
ran Tiyatro Si-
murg’un “Trafik Po-
lisi” ve “Mefaret
Teyze” k›sa oyunlar›

be¤eniyle izlendi. Çerkezköy’den ge-
lerek kat›lan Elif Buse Ünal ve Hülya
Nur Ünal flair Naz›m Hikmet’in fliir-
lerinden oluflmufl bir derleme sundu-
lar. Tiyatro Simurg “Ömer Hayyam
ve Mapustakiler” ve “Bar›fl” adl› k›sa
oyunlar› sunarken Alternatif Sanat
Oyuncular› “Kap›lar” adl› gösteriyi
sergilediler. Divri¤i Kültür’den
“Acep Senin Suçun Ne” ve Tiyatro
Simurg’dan f›kra canland›rmas›,
“O¤ullar› Öldürülen Analar” gösteri-
leriyle süren program, “Otobüs Dura-
¤›nda Üç Kad›n” adl› gösterisi de
gerçeklefltirildi. fiair Ruhan Mavruk
fliiriyle yer al›rken Yazar Bilgesu Ere-
nus ise son çal›flmas› “Sahneye Ç›ka-
rabildi¤im Ve Ç›karamad›¤›m Kad›n-
lar”dan bir bölüm sundu. Program
Bilgesu Erenus’un “Tiyatro Devri-
min Provas›d›r” sözleriyle sona erdi.

���

27 Mart günü ‹stanbul’da Harbi-
ye Muhsin Ertu¤rul Tiyatrosu önün-
de tiyatronun y›k›m›na karfl› “Ka-
ranl›¤a Karfl› Sanat Cephesi” tara-
f›ndan bir protesto eylemi gerçeklefl-
tirildi. Eylemde uluslararas› serma-
yenin kullan›m› için y›k›laca¤›, bu-
nu kabul etmenin olanaks›z oldu¤u
vurguland›.  Bir baflka eylemde Ga-
latasaray’da yap›ld›. TODER Baflka-
n› Ulvi Alacakaptan yapt›¤› konufl-
mada AKP’li yönetimlerin tiyatro
y›k›m›na destek verdi¤ini belirtti.  

28 Mart günü ise Bahçelievler
Anadolu Lisesi’nde bir söylefli dü-
zenlendi. Amatör Tiyatrolar Çevre-
si’nden oyuncu Suat Usta, yönetmen
Mehmet Esato¤lu ve e¤itimci M. Ali
Aygan’›n kat›ld›¤› söyleflide tiyatro-
nun günümüzde içinde bulundu¤u
sorunlar konufluldu. Tiyatro Simurg
oyuncusu Bilgesu Ataman da k›sa
oyun gösterileri sundu. Ayn› gün
Divri¤i Kültür Merkezi’nde, Tiyatro
Simurg ve Divri¤i Kültür Merkezi
Tiyatro Atölyesi’nin kat›l›m›yla bir
program düzenledi. 
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Haklar ve Özgürlükler Cephesi

üyeleri kurduklar› standlarla Ortak

Düflman Amerika’y› 1 May›s ve

Gülsuyu mahallelerinde de anlatarak

çal›flmalar›na devam ediyorlar. 27

Mart günü 1 May›s Mahallesi’nde

stand açan HÖC’lüler Amerika’n›n

suçlar›n› içeren resimlerin as›l› oldu-

¤u bir panoyla da da halka emperya-

lizm gerçe¤ini anlatt›lar. ‹ki saat bo-

yunca aç›k kalan stantta “Katil
Amerika, Felluce ve Dünya Halkla-
r›” parçalar› çal›nd›.

29 Mart’ta ise Gülsuyu Heykel
Meydan›’nda aç›lan standda Ameri-
ka’n›n katliamc› yüzünü teflhir eden
foto¤raflar sergilendi. Halk›n ilgiyle
karfl›lad›¤› standda Amerika’ya olan
tepkilerini paylaflt› Gülsuyu halk›.
megafonla yapt›klar› konuflmalarla
halka ortak düflman›m›z›n Amerika
oldu¤unu anlat›rken, Amerika’ya
karfl› ba¤›ms›zl›k ve demokrasi mü-
cadelesinde birleflelim ça¤r›s› yapt›-
lar. Standdan kampanya bildirileri
da¤›t›l›rken 50 kiflinin izledi¤i ortak
düflman Amerika’d›r konulu sineviz-
yon  gösterimi yap›ld›. 

Malatya’da 31 Mart, 1–2 Nisan
tarihlerinde Cemal Gürsel, Paflaköfl-
kü, Zaviye, Ataköy mahallelerinde ve

Emeksiz Caddesi ile Yeflilyurt Cad-
desi’nde HÖC’ lüler, “Amerika’n›n
Yönetti¤i De¤il Ba¤›ms›z Demokra-
tik Sosyalist Türkiye ve  30 Mart–17
Nisan fiehitlerimizi An›yor Umudu
Büyütüyoruz” bafll›kl› bildirileri da-
¤›tt›lar. 1200 bildiriyi da¤›tan
HÖC’lüler Mahirler’den bu yana em-
peryalizme verilen anti-emperyalist
mücadelenin sürdü¤ünü vurgulad›lar. 

Adana’n›n Yamaçl› Mahalle-
si’nde 3 Nisan’da yap›lan bildiri da-
¤›t›m› ile kampanya çal›flmalar›n›
sürdüren HÖC’lüler “ba¤›ms›zl›¤›-
m›z için birleflelim” ça¤r›s› yapar-
ken polis bu ça¤r›dan duydu¤u kor-
kuyu bir kez daha gösterdi. Bildiri
da¤›tanlar› engellemeye çal›flan po-
lis amac›na ulaflamay›nca GBT kon-
trolü yapt›ktan sonra ayr›ld›.
HÖC’lüler 400 bildiriyi da¤›tt›lar.

Mahirler’den Bu Yana
Emperyalizme Karfl›
Verilen Mücadele Sürüyor

27 Mart Dünya Tiyatro
Günü Kutland›

1 May›s

Adana



Amerikan emperyalizminin,
Irak’ta ve Afganistan’daki en büyük
açmazlar›ndan birisi, bu ülkelerde ifl-
galci konumunda bulunmas›d›r.

‹flgalcinin kendisini, iflgal etti¤i
ülke halklar›na kabul ettirmesi müm-
kün olmuyor. ‹flgalci, bu nedenle
kukla hükümetler kurdu, kukla ordu-
lar oluflturdu. Fakat, fiii liderlerden
Sadr’a ba¤l› Mehdi Ordusu’nun, 25
Mart’tan bu yana sürdürdü¤ü direnifl
de gösterdi ki, iflbirlikçi kukla ordu
direniflçi güçler karfl›s›nda etkisizdir.

Kukla ordunun, direniflçilerle
kendi bafl›na bafl edememesi üzerine,
Amerikan askerleri de do¤rudan ça-
t›flmalara kat›ld›lar. Amerikan savafl
uçaklar›, Basra ve Ba¤dat’ta fiii’lerin
mevzilerini bombalarken, Amerikan
askerleri Irak ordusu saflar›nda çat›fl-
malara kat›ld›lar.

Basra’ya yönelik sald›r› öncesin-
de direniflçiler, iflgalci Amerikan
güçlerinin ve iflbirlikçi ordunun en

büyük güçleriyle bulundu¤u, en gü-
venli yer olarak bilinen ““yyeeflfliill bbööll--
ggee””yi onlarca dakika havan toplar›y-
la atefl alt›na alm›fl, Amerikal›lar’a
kay›p verdirmiflti. Mehdi Ordusu, ifl-
galcinin kendisini en fazla güvende
hissetti¤i ““yyeeflfliill bbööllggee””yi geçen haf-
ta bir kez daha vurdu.

Sadr güçlerine yönelik sald›r›, bir
yerde Amerika’n›n güçlendirmeye
çal›flt›¤› kukla ordunun durumunu da
gördü¤ü bir operasyon oldu. Görüldü
ki, iflbirlikçi ordu, iflgal güçleri olma-
dan direniflçilerin karfl›s›nda dayana-
m›yor.

Di¤er yandan, iflgalcinin açmaz-
lar›ndan birisini de, kukla ordunun
içinde de, direniflçilere karfl› savafl-
mak istemeyen ve direnifl güçlerine
ba¤l› askerlerin varl›¤› oluflturuyor.

‹ngiliz Independent Gazetesi mu-
habirinin haberine göre, kukla hükü-
metin polis ve ordu gücü, direniflçile-
re karfl› savaflmak istemiyorlar.

Irak direnifli her defas›nda iflgalci

güçlerin baflar›s›zl›klar›n› gösteriyor.

Son süreçte, iflgalcilerin Afganis-

tan’da direnifl karfl›s›ndaki çaresiz-

likleri daha fazla gündeme gelse de,

Irak’taki durumlar›n›n da farkl› ol-

mad›¤› görülüyor.

Direnifl, azalarak, yükselerek ama

sürüyor. ‹flgalci, halka kendisini ka-

bul ettiremiyor. Ve halk›n iflgalciye

tav›r ald›¤› ülkede, iflgalci direniflçi-

lere karfl› etkili bir kukla ordu da

oluflturam›yor.

Emperyalizmin teknik donan›m-

lar›, bombalar›, tanklar›, ak›ll› silah-

lar›, insans›z uçaklar›, ona, halk›n

üzerinde hakimiyet kurabilme, halka

iradesini kabul ettirebilme gücü ve-

remiyor. Çünkü o bir iflgalci!

‹flgalcisi, kukla ordusu, Sadr’a

ba¤l› güçleri silahs›zland›rmaya çal›-

fl›yor, Sadr’›n yard›mc›s› Hazim El

Araci çat›flmalara son vermeye yöne-

lik çal›flmalara s›cak bakt›klar›n›  an-

cak silahlar›n› kesinlikle teslim et-

meyeceklerini aç›klad›.

Kukla Ordu Direnifl
Karfl›s›nda Etkisiz

Fransa:
Emekçiler ve 
Engelliler Eylemde

Fransa hükümetinin “re-
form” ad› alt›nda hak gasplar›
gerçeklefltirmesine karfl›
emekçiler 30 Mart’ta bir kez

daha protesto eylemleri yaparak tepki gösterdiler.

CGT, FSU ve Solidares sendikalar›, tam emeklilik-
ten yararlanmak için, çal›flma süresinin 41 y›la yüksel-
tilmesine karfl› tepkilerini, birçok kentte on binin üze-
rinde kitlenin kat›ld›¤› gösterilerle protesto etti.

Sendikalar, hükümeti kendileriyle müzakere etme-
ye ça¤›r›yor.

***

Di¤er yandan, Paris’te bir gösteri yapan onbinlerce
hasta ve özürlü de, engelli ve hastalara yap›lan yard›m
paras›n›n art›r›lmas›n› istediler. Özürlüler, kendilerine
verilen ayda 328 euro yard›m›n, pahal›l›k karfl›s›nda
hiçbir fley ifade etmedi¤ini aç›klad›lar.

Tekerlekli sandalyeler, pankart ve dövizleriyle ey-
lem yapan kitle ad›na bir heyet cumhurbaflkanl›¤› ile
görüflerek sorunlar›n› anlatt›.

Filistin: Toprak Günü
TToopprraakk GGüünnüü dolay›s›yla binlerce kifli, ‹srail ve Filis-

tin'in çeflitli bölgelerinde gösteriler düzenledi. TToopprraakk
GGüünnüü,, 1976'da iflgale karfl› yap›lan protesto gösterilerin-
de 6 Filistinli’nin ‹srail taraf›ndan katledilmesi vesilesiy-
le her y›l 30 Mart’ta an›l›yor. Mülteci konumundaki veya
iflgal alt›nda yaflayan Filistinliler toprak taleplerini dile
getiriyorlar. Bu y›l ki gösterilere Filistinliler’i destekley-
en ‹srail’li Araplar da kat›ld›. 

Somali: 53 Göçmen Öldü
Emperyalizm, do¤rudan katlederek veya yoksul ve aç

b›rakarak katletmeye devam ediyor.

Somali'den, Yemen'in Aden Liman›’na kaçak göçmen
tafl›yan geminin batmas› sonucu 53 göçmen hayat›n› kay-
betti. Yemenli yetkililer, geminin Abyan Vilayeti aç›kla-
r›na geldi¤inde, gemi kaptan›n›n 145 göçmeni denize at-
lay›p karaya yüzmeye zorlad›¤›n›, bunun sonucunda 53
göçmenin öldü¤ünü, 92 kiflinin de kurtar›larak göçmen
kamplar›na yerlefltirildi¤ini aç›klad›.

Bir önceki hafta da göçmenleri tafl›yan bir geminin
batmas› sonucu 7755 SSoommaalliillii bboo¤¤uullaarraakk ööllmmüüflflttüü.. BM
verilerine göre, 2008 y›l› bafl›ndan itibaren Afrika'dan Ye-
men'e göç edenlerin say›s› 8 bini geçti.

Irak
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Dünyan›n çeflitli ülkelerinden
parti ve demokratik kitle örgütleri-
nin bir araya gelerek düzenledi¤i 6.
Kahire Konferans›, 27-31 Mart ara-
s›nda topland›. A¤›rl›kl› olarak Av-
rupa, Afrika ve Asya’dan kat›l›mla-
r›n oldu¤u, baflta M›s›r olmak üzere
bölgenin islamc› ve sosyalist örgüt-
lerinin kat›ld›¤› konferans›n a¤›rl›k-
l› tart›flma konular›, bölgede emper-
yalizmin, siyonizmin iflgali alt›nda-
ki direnifllere yönelikti. 

Haklar ve Özgürlükler Cephesi,
Konferans çal›flmalar› çerçevesinde
ilk gün stand açarken, ertesi gün bir
panel düzenlediler.

Stand’ta, Türkiye genelinde 2
ayd›r sürdürülen ‘‘OOrrttaakk DDüüflflmmaann
AAmmeerriikkaadd››rr’’ kampanyas› çerçeve-
sinde yap›lan eylem ve etkinliklerin
posterlerini sergileyen HÖC’lüler
yo¤un ilgiyle karfl›laflt›lar. Ayn› za-
manda çeflitli M›s›r’l› bas›n organ-
lar›na röportaj veren HÖC’lüler el
ilanlar› da¤›tarak panelin duyurusu-
nu yapt›lar. 

HÖC’ün düzenledi¤i "Amerikan
Emperyalizmi Dünya Halklar›n›n
Ortak Düflman›d›r" bafll›kl› panel
28 Mart günü yap›ld›. Panelde ön-
celikle Türkiye’deki emperyalizm

ve yeni sömürgecilik anlat›ld›.
AAKKPP’’nniinn AAmmeerriikkaanncc››’’ll››¤¤››nn››nn yo-
¤un olarak teflhir edildi¤i bu bölüm-
de AKP’nin Türkiye politik tarihin-
de en fazla iflbirlikçi parti olma nite-
li¤i tafl›d›¤› vurguland›. Ameri-
ka’n›n BOP’da en stratejik-lojistik
rolü AKP’nin oynad›¤› ve bölgede
Amerika’n›n "truva at›" oldu¤u be-
lirtilerek, AKP hakk›ndaki yan›lsa-
malara dikkat çekildi. 

Konuflmalar›n sonunda soru-ce-
vap bölümüne geçildi. Kürt sorunu-
nun Arap halk›n› yak›ndan ilgilen-
diren bir konu olmas› nedeniyle bu
konuda yo¤un sorular soruldu.
HÖC’lüler Kürt halk›n›n kurtuluflu-
nun emperyalizme karfl› mücadele-
ye ba¤l› oldu¤unu söylediler. Kuzey
Irak örne¤inde oldu¤u gibi, orada
kaderi tayin edenin Kürt halk› ol-
may›p Amerikan emperyalizmi ol-
du¤u vurguland›. ‹flbirlikçili¤in hiç-
bir flekilde ba¤›ms›zl›k ve demokra-
si getiremeyece¤i vurgulanarak,
Kürt sorununa nas›l bir çözüm ön-
görüldü¤ü anlat›ld›. 

Sorular aras›nda AAKKPP’’nniinn nniitteellii--
¤¤ii’ne iliflkin olanlar da vard›. Arap
ülkelerinde, özellikle ‹slamc› çevre-
lerin yo¤un sempatisini toplayan
AKP’nin, Ortado¤u’daki mevcut ‹s-

lamc› örgütlerden farkl› oldu¤u anla-
t›ld›. Hamas, El Fetih gibi örgütler
emperyalizme karfl› savafl›rken,
AKP’nin Ortado¤u’da ‹srail’den
sonra, AAmmeerriikkaa’’nn››nn eenn iiyyii iiflflbbiirrlliikk--
ççiissii oldu¤u bir kez daha vurguland›.
Bir yandan Filistin halk›n› destekler
gibi görünürken öte yandan ‹srail’le
ekonomik, politik, askeri anlamda
çok iyi iliflki içerisinde olan AKP’nin
Filistin halk›na s›k›lan her kurflundan
sorumlu oldu¤u teflhir edildi. 

Bir baflka soru ise ttüürrbbaann ile il-
giliydi. Türban›n AKP için politik
bir araç olarak kullan›ld›¤›n› anlatt›
HÖC’lüler. Ç›kard›klar› yeni anti-
demokratik yasalar› örtbas etmek,
kendilerini “özgürlükçü” göstermek
için türban› kulland›klar› belirtildi. 

Panelin sonunda ortaklafla haz›r-
lanan bir sonuç deklarasyonu imza-
land›. 
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6. KKahire KKonferans› YYap›ld›

BBiizz iinnaann››yyoorruuzz kkii,, 

Amerikan emperyalizmi sadece dünya çap›nda sömü-
rücü, silahl› bir haydut olmakla birlikte, genel anlamda ye-
ni sömürge ülkelerde ekonomik sosyal ve politik yap›lar›
belirleyen esas güçtür. Geri b›rakt›r›lm›fl ülkelerde Ameri-
kan emperyalizmi sömürünün, adaletsizli¤in ve faflizmin
sorumlusudur. Amerika yakar ve y›kar. Amerika halklar›
aç b›rak›r. Topraklar›nda zengin yeralt› kaynaklar› bulu-
nan her ülke Amerikan tekelleri için bir "pazar"d›r. Ame-
rika’n›n fliddeti hiçbir ayr›cal›k tan›maks›z›n bütün ülke ve
halklara yönelmektedir. Bu Amerika’n›n vazgeçilmez ku-
ral›d›r. Anti-emperyalist ülkelere karfl› tecrit, savafl ve am-
bargo Amerika’n›n kendi ç›karlar› için hayata geçirdi¤i
stratejik politikas›d›r. 

Amerikan imparatorlu¤u büyük askeri gücü ve yeni

sömürgelerindeki iflbirlikçi hükümetler arac›l›¤›yla
ayakta durabilmektedir. E¤er kendi ülkemizdeki iflbir-
likçilere karfl› ba¤›ms›zl›k ve demokrasi mücadelesini
devam ettirmezsek o zaman savunacak hiçbir fleyimiz
kalmaz. Gerçek basit ve nettir, kendi zalimlerine ve ifl-
birlikçi hükümetlerine karfl› ç›kmayanlar Amerika’ya
karfl› ç›kamazlar. Kendi zalimlerimize karfl› verdi¤imiz

mücadele ayn› zamanda Amerika’ya karfl› verdi¤imiz bir
mücadeledir. Bize karfl› uygulanan zulmün sorumlusu
Amerika’d›r. 

(...) Bugün Amerikan emperyalizmi dünya halklar›n›n
ortak düflman›d›r. ‹deolojik farkl›l›klar›m›za ra¤men mü-
cadelemizi sürdürürken, Amerikan emperyalizmine karfl›
birleflmeliyiz. 

SSuuzzaannnnee EEssmmaatt,, KKaarraammaa PPaarrttyy,, MM››ss››rr // DDaa DDoossttaa
MMaarriiaa GGrraazziiaa CCaammppoo AAnnttii--eemmppeerryyaalliissttoo,, ‹‹ttaallyyaa // RRaa--

mmii AAbbuu--JJaabbaarraa SSoocciiaalliisstt TThhoouugghhtt FFoorruumm,, ÜÜrrddüünn //
UUssaammaa EEllbbaazz,, MMüüssllüümmaann KKaarrddeeflfllleerr,, MM››ss››rr // FFoouuzz

RReeiihhaann,, FFiilliissttiinn // AAhhmmeedd MMuuhhaammmmeedd,, MM››ss››rr // TTaarr››kk
ZZiiyyaa,, HHaakkllaarr vvee ÖÖzzggüürrllüükklleerr CCeepphheessii,, TTüürrkkiiyyee

"Amerikan EEmperyalizmi DDünya
Halklar›n›n OOrtak DDüflman›d›r"

Paneli SSonuç DDeklarasyonu’ndan:



“Sabanc› suikast› oldu¤u gibi ilginç. ... Bu
kadar karanl›klar içinde bir cinayettir. Neden
Ergin kardefller çetesi Duyar'› öldürdü? Saban-
c› bile olay›n üzerine gitmedi. Hiç kimse bana
bunu sadece bir Dev-Sol'un eylemi olarak an-
latmas›n. Evet, mafla olarak kullan›lm›fl olabi-
lirler ama Duyar konuflacakt›, neler söyleye-
cekti? ‹ddianame ç›k›nca bunlar› görece¤iz.”

Yukar›daki cümleyi okuyunca, eminiz ki
en az›ndan okurlar›m›z›n birço¤u, “ben bun-
lar› daha önce de bir yerde okudum” diye dü-
flünmüfl olmal›d›r. 

Bir de¤il, onlarca yerde okudunuz bu cüm-
leleri veya benzerlerini.

MMaahhiirr KKaayynnaakkllaarr’dan, MMeehhmmeett EEyymmüürr--
lleerr’den, EEyyüüpp AAflfl››kkllaarr’dan okudunuz veya
duydunuz önce. Sonra aflama aflama baz› ay-
d›nlar, sonra “sol”un baz› kesimleri ayn› cüm-
leleri, ayn› komplo senaryolar›n› tekrar etme-
ye bafllad›. Ergin Cinmen gibi. Yaz›n›n giri-
flinde okudu¤unuz paragraf da Cinmen’e
ait. 31 Mart 2008 tarihli Sabah Gazetesi’nde
kendisiyle “ergenekon” üzerine yap›lan rö-
portajda söylüyor bunlar›. 

Daha birkaç hafta evvel de, Star Gazete-
si’nde EEsseerr KKaarraakkaaflfl, Milliyet’te CCaann DDüünn--
ddaarr, Yeni fiafak’tan da TTaammeerr KKoorrkkmmaazz,, ay-
n› konuda, ayn› senaryolar› tekrarlayan yaz›-
lar yazd›lar. Sa¤olsunlar, Yürüyüfl yazarlar› da
onlara hakettikleri cevaplar› vermiflti.  

PPeekkii bbiizz flfliimmddii EErrggiinn CCiinnmmeenn’’ee nnee ddiiyyee--
lliimm?? Tek kelimeyle, aayy››pptt››rr.. Hukukçu, huku-
kun en temel de¤erlerini çi¤nemez böyle bir
durumda. Susurluk’a karfl› mücadele etti¤ini
söyleyen bir demokrat, Susurlukçular’›n en
temel araçlar›ndan ve yöntemlerinden biri
olan psikolojik savafla, karalama, çarp›tma
kampanyalar›na alet olmaz. 

Kimse bay Ergin Cinmen’i o eylemi Dev-
rimci Sol’un yapt›¤›na inand›ramazm›fl! Peki
kime inan›r bay Cinmen, onu inand›rmak için
Devrimci Sol ne yapmal› mesela?

Ergin Cinmen, kiflisel olarak inan›r veya
inanmaz, o kendi bilece¤i ifl. Ama halk›n kar-
fl›s›na ç›k›p devrimci bir eylemi flaibe alt›nda
b›rakma söylemlerine, karfl›-devrimcilerin
komplo teorilerine ortak olursa, o zaman du-
rum baflkad›r. 

O zaman flunu  sormak durumunday›z Er-
gin Cinmen’e: NNee bbiilliiyyoorrssaann aannllaatt!.. Eylemi
Devrimci Sol yapmam›fl, mafla olarak kulla-
n›lm›fl, Duyar konuflacakm›fl... Bunlar› söyle-

yen her kim olursa olsun, söylediklerini ispat-
lamak zorundad›r. Aksi halde, flflaaiibbeellii dduurruu--
mmaa kkeennddiissii ddüüflfleerr.. E¤er Cinmen de söyledik-
lerini ispatlamazsa, flaibe alt›nda kalacakt›r. 

Cinmen, ““bbüüyyüükk llaaffllaarr”” ediyor; diyor ki
“Ergenekon içinde mafya da, T‹T de hatta sol
kesim de var”!

Kim bunlar? Ergenekon içinde yeralan sol
hangi sol, aaçç››kkllaammaakk vvee iissppaattllaammaakk zorun-
das›n›z bay Cinmen. Sol, böyle ayak üstü ifti-
ra atabilece¤iniz bir güç de¤ildir. Oligarflinin
her kesimi bunu zaten yeterince yap›yor.  

12 Eylül’den bu yana bu hikayeleri çok
dinledik. Yok ö¤leden önce ayn› silahla bir
solcu öldürülmüfl, ö¤leden sonra ayn› silahla
bir sa¤c› vurulmufl hikayelerini hiç mi duyma-
d›n›z Bay Cinmen? Sözlerinizin bu alçak de-
magojileri güçlendirmekten baflka bir anlam›
olmayaca¤›n› idrak edemiyor musunuz?

Ergenekon içinde yeralan bu sol kimler?
Madem ki Ergenekon’un içinde kimin olup
olmad›¤›n› biliyorsun, bu kadar “kesin!” ko-
nufluyorsun, o zaman Ergenekon’un içinde ol-
du¤unu iddia etti¤in solun ad›n›, adresini de
vereceksiniz. Ortaya bu flaibeleri at›p “ben
‹P’i kastettim” denilemez. Sabanc› eylemini
“yapt›rtan›n(!)” da ad›n›, adresini vermek du-
rumundas›n›z. Vermezseniz, siz sol hakk›nda
flaibe yaratan, solu karalayan bir kifli olursu-
nuz yaln›zca. 

“Ergenekon”un Malatya, Hrant Dink katli-
amlar›yla ilgisi var m›?” sorusuna “Davan›n
aç›lmas›n› beklememiz gerekiyor” diyen hu-
kukçu, sözkonusu olan devrimcilerin bir eyle-
mi olunca, neden muhataplar›na sormak gere-
kir demiyor da, kontrgerillan›n yorumlar›n›
tekrarl›yor?

Sabanc› eylemini devrimcilerin yapt›¤›na
inanm›yorsun demek. Peki birisi de kalkar s›k
s›k “mimar›” oldu¤unu iddia etti¤in “Ayd›nl›k
için bir dakika karanl›k” eylemlerini de asl›nda
bizzat Susurlukçular’›n yapt›rd›¤›n›, Yurttafl
Giriflimi’nin de onlar›n maflas› oldu¤unu söy-
lerse ne diyeceksin? Nas›l kan›tlayacaks›n ter-
sini?..

Son derece dikkat çekicidir; bu ülkede bal-
yozcu Nihat Erimler’den, faflist flef Gün Sa-
zaklar’dan, infazc›, katliamc› polis fleflerine
kadar devrimcilerin gerçeklefltirdi¤i birçok
öldürme eylemi var. Ama herkes illa Saban-
c›’y› tart›fl›yor. 

Bu Sabanc› aflk› nereden geliyor.. Sömürü-
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Bir ssen kkalm›flt›n!

BBiirr iilleerriiccii,,
ddeemmookkrraatt

oollaarraakk
eelleeflflttiirreemmeeyyiizz

ssööyylleeddiikklleerriinnii;;
ççüünnkküü bbuunnllaarr,,
bbiirr ddeemmookkrraa--
tt››nn,, iilleerriicciinniinn

ssööyylleemmeeyyeeccee¤¤ii,,
ssööyylleeyyeemmeeyyee--

ccee¤¤ii flfleeyylleerrddiirr!!

BBiirr hhuukkuukkççuu
oollaarraakk

bbaakktt››¤¤››mm››zzddaa
ddaa yyiinnee

ttaaflfl››nn››llaann
ss››ffaattllaa ççeelliiflfleenn
bbiirr ttaavv››rr vvaarr
kkaarrflfl››mm››zzddaa..

HHuukkuukkççuu,,
hhuukkuukkuunn eenn

tteemmeell ddee¤¤eerrllee--
rriinnii ççii¤¤nneemmeezz..
BBiirr flfleeyy ssööyylleerr--

kkeenn,,  bbeellggee
aarraarr,, bbiillggiilleerree,,

kkaann››ttllaarraa
bbaakkaarr.. 



yü mü seviyorsunuz, burjuvalara m› hayrans›-
n›z, nedir meseleniz? Biz de bunu çok merak
ediyoruz... Ortada yeterince komplo teorisyeni
varken, devrimci eylemlere sald›ranlar yete-
rince varken, Ergin Cinmen neden böyle bir
fleye ihtiyaç duydu? Bunu da merak ediyoruz.
B›rak›n bunlar› oligarfli ve onlar›n teorisyenle-
ri söyleyedursun...

Sabanc› eylemine bu kadar “yo¤unlaflan-
lar”, bilseler de bilmeseler de, tekelci burjuva-
zinin “herkes öldürülebilir, herkese dokunula-
bilir ama ülkenin as›l sahibi olan tekellere do-
kunulamaz” düflüncesini pekifltirmifl oluyor-
lar. Evet Sabanc› eylemi gerçekten de düzenin
sahiplerini vuran en büyük eylemlerden biridir
ve yank›s› iflte bunun için büyüktür. Eylemin
politik boyutu üzerine daha çok fley söylenebi-
lir ama bunlara bu yaz›da gerek yok. Fakat
Cinmen, o büyük laflar› etmeden önce, bu ko-
nuda devrimciler ne demifl, mutlaka okuyup
ö¤renmeli. “Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi
olmak”, bir ayd›na da, hukukçuya da yak›flm›-
yor. Ortaya da böyle ilerici bir ayd›n›n zeka
düzeyine hiç yak›flmayan, M‹T’cilerin kliflele-
rini tekrarlayan uuccuuzz sseennaarryyoollaarr ç›k›yor.  

Cinmen senaryosunun sonunda diyor ki
“Duyar konuflacakt›, neler söyleyecekti? ‹ddi-
aname ç›k›nca bunlar› görece¤iz.”

Bofl laf. Ergenekon iddianamesi ç›k›nca da
hiçbir fley göremeyecek bay Cinmen. Genel
olarak da bir fley göremeyecek, Sabanc› eyle-
mine iliflkin ise, görebilece¤inin en fazlas› yeni
komplolar, senaryolard›r. Hala “Ergenekon so-
ruflturmas›”ndan bir fleyler  ç›kabilece¤ini bek-
liyor demek ki Cinmen. Bütün bu pislikler, bü-
tün bu infazlar, katliamlar, faili meçhuller,
komplo ve provokasyonlar, linç tezgahlar›, bir-
kaç tane zibidinin bafl›n›n alt›ndan m› ç›k›yor
yani, burjuvalar suçsuz, devlet suçsuz, “Erge-
nekon” diye ortaya ç›kar›landa oldu¤u gibi bir
kaç “küçük” adam m› yapm›fl bunca fleyi!? Si-
zin Susurluk’tan, Ergenekon’dan anlad›¤›n›z
bu mu Bay Cinmen. Elbette, kafan›z› komplo
teorilerine gömünce, gerçe¤i görmeniz de zor-
lafl›yor. Susurluk, Çiller-A¤ar-Bucak’tan, Erge-
nekon Veli Küçükler’den ibaret, zaten devrim-
ci eylemleri de onlar yapt›rtm›fl!!! Ne güzel,
her fley bir anda ayd›nlan›verdi de¤il mi?!

‹flte tam bu noktada Ergin Cinmen’e flunla-
r› da söylemek zorunluluk oluyor: SSuussuurr--
lluukk’’ttaann hhiiççbbiirr flfleeyy aannllaammaamm››flflss››nn››zz!! Susur-
luk’la ilgili o kadar araflt›rmay› bofluna yap-
m›fls›n›z; yyaazz››kk kkii,, ttoopplluummuu,, ülkeyi ayd›nlat-
maktan önce, kkeennddiinniizziinn aayydd››nnllaannmmaayyaa ihti-
yac›n›z var...
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Günübirlik siyaset
ve tarihi yan›lg›:

D‹SK Genel Baflkan› Süleyman Çelebi, Sabah Gazetesi’nde
D‹SK’in 12 Eylün öncesiyle bugününü karfl›laflt›r›rken flöyle di-
yor: “12 Eylül’ü iyi analiz ettik, bize duyulan güveni art›rd›k...
Yeni söylem tarz›m›z daha fazla destek görüyor. Örgütümüze
duyulan güven art›yor.” (30 Mart 2008, Sabah)

Bilmemek mi, çarp›tmak m› veya baflka bir fley mi?

Genel Baflkan Çelebi, D‹SK’in tarihinin büyük bölümünde
yeralan biridir; bu anlamda sözünü etti¤i tarihi bilmiyor olma
ihtimali sözkonusu de¤ildir. Öyleyse nas›l böyle bir de¤erlen-
dirme yapabiliyor. 

D‹SK’in tarihini anlatacak de¤iliz burada. Ancak Çelebi ya
büyük bir yan›lg›, ya da büyük bir çarp›tma içindedir. 12 Eylül
öncesini hat›rlay›n; D‹SK’in emekçiler için nas›l bir çekim
merkezi oldu¤unu, Türk-‹fl üyesi iflçilerin bile D‹SK’e sayg› ve
sempati duydu¤unu hat›rlay›n. Hangisi var bugün bunlar›n? 

EEvveett ddoo¤¤rruudduurr,, ““bbuuggüünnkküü DD‹‹SSKK””e  daha fazla güven du-
yanlar vard›r, ama bunlar›n iflçiler olmad›¤› kesindir. D‹SK, 12
Eylül sonras› çizgisiyle sadece ve sadece burjuvazinin övgülerini
alm›fl, onlar›n güvenine, alk›fl›na mazhar olmufltur. DDeevvrriimmccii ççiizz--
ggiiddeenn uuzzaakkllaaflfltt››¤¤››nn››zzddaa dduuyydduu¤¤uunnuuzz aallkk››flflllaarr ssiizzii yyaann››llttmmaass››nn;;
devrimci çizgiden, mücadeleden uzaklaflan› yaln›z burjuvazi al-
k›fllar...

D‹SK’e bugün iflçilerin daha fazla güven duymad›¤› aç›kça
ortada de¤il midir! Üye say›s›, mücadele içindeki etkinli¤i bile
bu aç›dan ne durumda olundu¤unu göstermeye yetmez mi?

Kuflkumuz yok ki, bu durumun Çelebi de fark›ndad›r.
Fark›nda oldu¤u içindir ki daha iki ay önce D‹SK Genel
Kurulu’nda baflka fley söylüyordu. Belki, kendisinin de unut-
mufl olabilece¤i o sözleri hat›rlatal›m:

““fifiiimmddii 4411 yy››ll öönnccee((kkii)) mmiirraass›› ssaahhiipplleennmmee zzaammaann››dd››rr.. fifiiimmddii
yyeenniiddeenn ddeevvrriimm,, yyeenniiddeenn DD‹‹SSKK ddeemmee zzaammaann››dd››rr..”” 

15-18 fiubat’ta Caddebostan Kültür Merkezi’nde yap›lan
D‹SK’in 13. Genel Kurulu’nda söyledi bunlar› Süleyman Çelebi.
E¤er burjuvazinin gazetesinde bbuurrjjuuvvaazziiyyee bbaaflflkkaa,, iiflflççiilleerree
bbaaflflkkaa türlü konuflma gibi bir oportünizm söz konusu de¤ilse bile,
burada aç›k bir tutars›zl›k ve günübirlik siyaset oldu¤u aç›kt›r. 

Günübirlik siyasetle, tarihi roller üstlenilemez. D‹SK de bu
yüzden 12 Eylül sonras› yeniden aç›ld›¤› tarihten bu yana, iflçi
s›n›f›n›n mücadelesi aç›s›ndan bir misyon üstlenemedi. O cüreti
ve tutarl›l›¤› gösteremedi. “Ça¤dafl sendikac›l›k” denilerek s›n›f
sendikac›l›¤› tasfiye edildi. Sonuç, iflte bugünkü, D‹SK’in Türk-
‹fl’i aflamad›¤› tablodur. Sonuç eriyen, güçsüzleflen D‹SK’tir. 

Çelebi hala diyor ki; yeni söylem tarz›m›z daha fazla destek
görüyor! Kendinizi kand›rmay›n! Bu çizgiyle, bu söylemle,
dedi¤imiz gibi olsa olsa burjuvazinin deste¤ini övgüsünü kaza-
nabilirsiniz; iflçilerin ve tüm halk›n de¤il. Oysa ad›nda “devrim-
ci” kelimesini tafl›yan, onurlu bir tarihe sahip D‹SK’in misyo-
nu, burjuvazinin de¤il, iflçilerin güveni ve deste¤ini kazanmak
olmal›!



12 fiubat 1954'te, diktatör Batis-
ta, hapishaneye bir ziyaret gerçek-
lefltirir. Tutsaklar durumu anlad›kla-
r›nda 26 Temmuz Marfl›'n› söyleme-
ye bafllar. Batista bunu önce hapis-
hane idaresinin karfl›lama jesti san›p
çok sevinir. Sonras›nda durumu an-
lar ve kendini küçük düflürülmüfl
hissedip öfkeyle hapishaneden ayr›-
l›r. Olup bitenleri ko¤uflun dar pen-
cerelerinden gözleyen tutsak Mon-
cado savaflç›lar›, bu küçük zaferle-
rinden mutlu olur, sevinirler. O an-
dan itibaren bir misilleme bekleme-
leri gerekti¤inin de fark›ndad›rlar.
Beklenen misilleme iki gün sonra
gerçekleflir. Fidel ve befl yoldafl›,
herhangi bir direnmeyi engellemek
için, ziyaret günü ça¤r›l›p, flüphe
yaratmadan ko¤ufltan ç›kar›l›r ve
tecrit hücrelerine götürülürler. 

Bundan birkaç ay önce, 16
Ekim'de savunmas› s›ras›nda Fidel,
bugünü öngörürcesine yarg›çlara
flöyle sesleniyordu; "Biliyorum ki
hapishane, korkakça tehditleri ve
afla¤›l›k eziyetleriyle, herhangi biri
için oldu¤undan çok daha zorlu
olacak benim için. Fakat hapisha-
neden korkmuyorum, ayn› 70 yolda-
fl›m›n can›n› alan sefil zalimin öfke-
sinden korkmad›¤›m gibi..."

Hapishanenin hastane binas›n›n
giriflindeki Fidel'in kapat›ld›¤› tek

kiflilik hücre gün boyu ›fl›ks›zd›r.
Gündüz saatlerinde, hücrenin tava-
n›na yak›n, dar ve parmakl›kl› pen-
cereden çok az, ölgün bir ›fl›k süzül-
se de geceleri zifiri karanl›kt›r. 

1 Mart günü yazd›¤› mektubun-
da Fidel, geçirdi¤i bir f›rt›nal› tecrit
gecesini anlat›yor: "Buradaki 17
günün ard›ndan halen ›fl›¤›m yok.
Muma da izin verilmeyecek. Fakat
son gece yaln›zca karanl›k ve tek
bafl›nal›k de¤il ya¤mur da vard›.
Gök gürledi¤inde karanl›k henüz
çökmüfltü... F›rt›na, ya¤muru içeri
savuran güçlü bir rüzgarla patlak
verdi. Her fley ›slan›yordu. Kitapla-
r›m› valize koyup battaniyeye sar-
d›m."

Bu mektubu yazd›¤› gün, tecrit-
teki di¤er befl kifli ko¤ufla geri götü-
rülmüfltür. Ancak Fidel'in ne bun-
dan, ne de tecritte yoldafllar›n›n u¤-
rad›¤› a¤›r iflkenceden haberi vard›r. 

Alt› haftal›k karanl›k iflkencesi-
nin ard›ndan Fidel'in hücresine so-
nunda ›fl›k verilir: "Art›k ›fl›¤›m var.
Ifl›ks›z 40 gün geçirdim ve de¤erini
ö¤rendim. Bunu asla unutmayaca-
¤›m; karanl›¤a mahkum edilmifl ol-
man›n korkunç küçük düflürücülü-
¤ünü de... Buna karfl› savaflt›m...
200 saat karanl›¤› etkisiz k›lmaya
çal›flt›m. Gözlerim yan›yor, yüre¤im
nefretle çarp›yordu. Tüm barbarl›k-
lar›n içinde en az katlan›labilir ola-
n› 'saçmal›k't›r..."

Saçmal›klar›n saçma krall›¤›...
Yazar Mencia böyle nitelendirir tec-
rit zulmünü; flöyle yazar: “Yaln›zca
bir tepsi yemek getirdi¤i, 'aya¤a

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

‘‘FFaarrkkll›› BBiirr KKaall››bbaa SSookkuullmmaakk
‹‹ççiinn PPrreesslleennmmeekk’’:: TTeeccrriitt

Mahkeme sevkleri, birkaç saat
için bile olsa, sert tecrit rejiminin
k›r›ld›¤› ve Fidel'in yoldafllar›yla
karfl›laflma flans›n›n oldu¤u yegane
anlard›r. Ne var ki Fidel'in mahke-
meye sevki keyfi olarak, sürekli en-
gellenmekte, böylece bir an olsun
tecritin gevflemesine izin verilme-
mekteydi. Tek bafl›na götürüldü¤ü
duruflmalardan birinden sonra, 11
Nisan'da flunlar› yaz›yor Fidel; 

"Birkaç gün önce mahkemeye
götürüldüm. Tarlalar› ve uzak ufuk-
lar› görmeyeli uzun zaman olmufl-
tu... Duruflma salonunda bir süre
memurlarla ulusal sorunlar hakk›n-
da konufltum... Hücreme döndü-
¤ümde kendimi yabanc› ve huzursuz
hissetim. Onlara anlatt›klar›m› dü-
flündüm. H›zl› ve kesin fleylerdi,
ama mekanik konuflmufl oldu¤umu
farketim... Sanki yabanc›, uzak ve
unutulmufl bir dünyaya girmifltim."

Fidel'in bu sat›rlar›nda dile gelen
asl›nda tecritin tipik etkileridir. Tec-
rit tüm a¤›rl›¤›yla sürerken 11 Ni-
san'da yazd›¤› baflka bir mektupta
Fidel, bu iflkenceye direnmek için
kendisini motive eden, güç veren et-
kenleri ortaya koyuyor; 

"Yaln›zca iki buçuk ay oldu ama
her biçimde en çok ac› çekmek zo-
runda kald›m. Tüm bu zaman› tek
bafl›ma geçirdim. Bir bak›ma kade-
rimdi bu. Fiziksel dünyada oldu¤u
gibi moral dünyan›n da bir ölüm
kanunu var. Her iki dünya da kendi
çekim kanunlar›na sahip. BBiinnlleerrccee
kkuuvvvveett ssiizzii ttüükkeenniiflflee yyöönneellttmmeeyyee ççaa--
ll››flfl››rr ve bazen bunlarla tüm fiziksel
ve ruhsal enerjinizle çarp›flman›z
gerekir. 

"Sa¤lam bir biçimde dayan›yo-
rum, do¤ru. Fakat sürdürdü¤üm,
normal bir hayat de¤il... Kendi biçi-

46 6 NNisan 22008 // Say›: 1

TTaarriihhTTaarriihh
SSaayyffaallaarr››SSaayyffaallaarr››

Tecrit
Alt›nda 

Önderlik
S›nav›

Afla¤›da bir özetini sundu¤umuz yaz›,
Kübal› yazar ve tarihçi MMaarriioo MMeenncciiaa'n›n
La Prision Fecunda (Bereketli Zindan)
isimli kitab›n›n ‹ngilizce versiyonundan
çevrilerek haz›rlanm›flt›r. Kand›ra F Tipi
Hapishanesi’ndeki özgür tutsaklar taraf›n-
dan yap›lan bu çeviri, Fidel Castro’nun
hapishanede, tecrit alt›ndaki yaflam›ndan
kesitler sunuyor. 

Yaz›, hem tecritin ne olup olmad›¤›n›
baflka bir ülkenin prati¤inden örneklerle
anlat›yor, hem devrimcilerin, halk›n öncü-
lerinin kuflatma karfl›s›ndaki tavr›n›... Sözü
daha fazla uzatmadan yaz›y› sunuyoruz:



mi olan bir beden sanki farkl› bir
kal›ba sokulmak için presleniyor. 

“Tuhaf olan flu ki, hiçbir kiflisel
h›rs›m yok. Motivasyonlar›m›n tü-
mü mmoorraall;; oonnuurr,, flfleerreeff vvee ggöörreevv
duygusu... Ço¤unun hayat›na de¤er
katan gerekçeler benim için bir fley
ifade etmiyor. Benim durumumdaki
en büyük çeliflki, fiziksel ya da mad-
di cezaya, biyolojik varolufla karfl›
tamamen kay›ts›z olmam. Bunlar›n
hepsini bir gülümsemeyle rezil ede-
bilirim... 

"Kendimi güçlü ve güvenli hisse-
diyorum, öyle ki yeryüzünde hiçbir
güç bana zarar veremez." 

‘‘AAkkmmaass›› GGeerreekkeenn KKaann››mm››zz’’
Moncado bask›nc›lar›n›n önderi

Fidel için tecrit giderek a¤›rlaflt›r›-
l›r. Ziyaretçileri geri çevrilmekte,
mektuplar› postalanmamaktad›r.
Hayat›ndan endifle eden hare-
ketin d›flar›daki üyeleri, du-
rumu kamuoyuna duyur-
mak için seferber olmufl-
lard›r. 

Fidel, 18 Haziran'da
Haydee ve Melba'ya
(hareketin d›flardaki
önemli kadrolar›d›r ikisi
de) afla¤›daki sat›rlar›
yazd›¤›nda tecrit sürmek-
tedir: “Dört ay bir haftad›r
bu tecrit hücresine kilitlenmifl
durumday›m. Baflta 4 ay için de-
mifllerdi, fakat gerçekte sonsuza dek
burada tutmak istiyorlar beni. 

“Gerçekten durum daha kötü
olamaz. Küba'da bu tür fleylerin
mutlak dokunulmazl›kla gerçeklefl-
tirilebilece¤i fikri gibi büyük bir zi-
hinsel iflkencenin ve anormalli¤in
yan›nda benim durumumun sözü
olur mu, bundan da emin de¤ilim.
Ülkemin ahlaki sefaletten çektikle-
rini ö¤rendikçe hazmetmek güçlefli-
yor.(...)”

"... düflününce flu sonuca var›yo-
rum; bu ulusal kriz kaç›n›lmazd›,
zorunluydu. Ve kriz ne denli büyük
olursa, farkl› bir gelecek için besle-
di¤imiz umut da o denli büyük ola-
bilir. Bu zamanda idealleri samimi
olanlar›m›z için KKüübbaa,, üüzzeerriinnddee ttee--

rriimmiizziinn ddee¤¤iill kkaann››mm››zz››nn aakkmmaass›› ggee--
rreekkeenn Zeytin Da¤›'na benziyor. 

BBiirr CCeesseett BBiillee......

14 fiubat'ta bafllayan tecrit gün-
leri, 134 gün sonra 27 Haziran'da
sona erer. Bundan birkaç gün önce
yazd›¤› sat›rlar›nda Fidel, diktatör-
lü¤ün tecrit iflkencesini ve vahfletini
sergilemektedir: "Diktatörün hapis-
hane ziyareti s›ras›nda kahramanl›k
marfl›n› söyledi¤imizden bu yana,
aylard›r, hücremden yaln›zca 50
metre ötedeki kardeflimi görmeme
ve hatta birkaç sat›r yazmama dahi
izin verilmiyor. YYaakk››nnllaarr››mmddaa bbiirrii--
lleerriinniinn oolldduu¤¤uu yyeeggaannee zzaammaann,, gi-
zemli bir biçimde as›lm›fl, dövülmüfl
ya da baflka bir ifadeyle ölümüne ifl-
kence edilmifl bir mahkumun cceessee--

ddeenniinn,, hhüüccrreemmiinn kkaarrflfl››ss››nnddaakkii kü-
çük cenaze odas›nda yatt›¤› anlar.
Ancak ölü ya da diri, tek bir insan
bile görmemi engellemek için hüc-
remin giriflinin önünde 6 ayakl›k bir
bölme yükseltildi. BBiirr cceesseettllee aarrkkaa--
ddaaflflll››kk etmeme izin verilmesi bile
çok büyük bir alicenapl›k olacak-
t›r!"

Tecrit böylesine kat›d›r ama el-

bette Fidel'i önderlik misyonunu ye-

rine getirmekten al›koyamam›flt›r.

D›flar›daki kadrolara yönelik tecrit

alt›nda iken yaz›lm›fl ve gizlilik içe-

risinde ulaflt›r›lm›fl flu sat›rlar bunun

kan›t›d›r: 

"(...) Sonunda alaca¤›n›z karar›
kabul edece¤imizi tekrarl›yorum,
çünkü bir yarg›da bulunmak için si-
zin konumunuz daha elveriflli. ‹ste-
di¤im tek fley, her ad›m› ak›ll›ca ve
tüm a¤›rl›¤›yla tartman›zd›r. Say›-
m›z›n az oluflunun önemi yok, çünkü
önümüzde uzun bir yol var. E¤er iill--
kkeelleerriimmiizzii eell üüssttüünnddee ttuuttaabbiilliirrsseekk,,
bir gün onlar, gerçek ve olas› bir
devrimin sanca¤› olacakt›r."

""...... HHaappiissttee BBiinn YY››ll DDaahhaa !!"" 
Tutsakl›klar›n›n 22. ay›nda dik-

tatör Batista, Moncado savaflç›lar›n›
ve önderleri Fidel'i bir ""aaff"" ilan›yla
b›rakmak zorunda kald›; asl›nda
Batista'n›n niyeti kamuoyu karfl›s›n-
da durumunu güçlendirmekti. Bu
amaçla; ""BBaarr››flflaa hhiizzmmeett vvee ddüüzzeennee
ssaaddaakkaatt"" sözü vermeleri kofluluyla
Moncada'ya sald›ranlar için "af"
ilan edebilece¤ini duyurdu. Bu tek-
lifinin reddedilebilece¤ini akl›ndan
geçirmiyordu elbette. Oysa karfl›-
s›nda, Küba'da devrim yapmaya
and içmifl bir önder ve savaflç›lar
vard›. Diktatörün bu teklifini Fidel
hepsi ad›na yan›tlad›; 

""HHaayy››rr yyoorrgguunn ddee¤¤iilliizz bbiizz!! 2200
aayy ssoonnrraa iillkk ggüünn oolldduu¤¤uu ggiibbii kkaarraarr--
ll›› vvee ddiimmddiikk aayyaakkttaayy››zz.. OOnnuurruummuuzz
ppaahhaass››nnaa aaff iisstteemmiiyyoorruuzz.. AAflflaa¤¤››ll››kk
zzaalliimmee bbooyyuunn ee¤¤mmeenniinn bbüüyyüükk
uuttaanncc››yyllaa yyaaflflaammaayyaaccaa¤¤››zz.. OOnnuurruu--
mmuuzzuu ffeeddaa eeddeeccee¤¤iimmiizzee hhaappiissttee bbiinn
yy››ll ddaahhaa!! UUttaanncc›› ssiinneeyyee ççeekkmmeekktteenn--
ssee hhaappiissttee bbiinn yy››ll ddaahhaa!!""

Sonuçta Batista kendi flovunun
alt›nda kald›. Halk›n bask›s› karfl›-
s›nda ""BBaarr››flflaa hhiizzmmeett vvee ddüüzzeennee ssaa--
ddaakkaatt"" sözü verilmesi koflulunu da-
ha fazla dayatamad›. Fidel ve Mon-
cado savaflç›lar› 15 May›s 1955'te
koflulsuz olarak b›rak›ld›lar. Daha bir
ay bile geçmeden 2266 TTeemmmmuuzz HHaa--
rreekkeettii'nin kuruluflunu ilan eden Fidel
ve yoldafllar›, gerilla savafl›n› haz›r-
lamak üzere Meksika'ya geçtiler.

26 Temmuz Hareketi çok gecik-
meden Küba'ya dönecek, önce Sier-
ra Maestra da¤lar›na ç›kacak ve 1
Ocak 1959'da da Havana'ya gire-
ceklerdir. Bu büyük zaferde, tecrit
alt›ndaki o kararl›l›¤›n hiç kuflkusuz
büyük pay› olacakt›.. 
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HHaayy››rr yyoorrgguunn ddee--
¤¤iilliizz bbiizz!! 2200 aayy ssoonn--

rraa iillkk ggüünn oolldduu¤¤uu
ggiibbii kkaarraarrll›› vvee
ddiimmddiikk aayyaakkttaa--
yy››zz.. OOnnuurruummuuzz
ppaahhaass››nnaa aaff iiss--
tt ee mm ii yy oo rr uu zz ..
AAflflaa¤¤››ll››kk zzaallii--
mmee bbooyyuunn ee¤¤--

mmeenniinn bbüüyyüükk
uuttaanncc››yyllaa yyaaflflaa--

mmaayyaaccaa¤¤››zz.. OOnnuurruu--
mmuuzzuu ffeeddaa eeddeeccee¤¤iimmii--

zzee hhaappiissttee bbiinn yy››ll ddaahhaa!! 



K›sacas›...

Tüneldeki
Baflbakan
‹sveç’te bulunan Baflbakan Erdo¤an,
Kürtler, Süryaniler taraf›ndan protesto
edilince bir daha göstericilerle
karfl›laflmamak için bir sonraki toplant›
yerine nehrin alt›ndaki bir tünelden geçiri-
lerek götürüldü.
Korku ve utanç, hiçbiri yoksa bile suçlu-
luk psikolojisi insan› iflte böyle “tünelle-
re” mahkum eder. 

ülkücü mukaddesatç› 
dalavereciler
Ankara’da “ifl takibi” yapan, daha do¤rusu rüflvet, tehdit, flantaj
ve bilumum yollarda hukuksuz iflleri “halleden” bir gruba yöne-
lik operasyonda 
ANAP hükümeti bakanlar›ndan Eyüp Afl›k bir patronun mahke-
medeki davas›n› halletmek için çeteden yard›m istiyor. Çete
üyesi “say›n bakana” diyor ki: 
- Say›n bakan›m, 100 bin dolar isteyece¤im, 15 bin dolar›n› size
yat›raca¤›m”.
Sonra çete, –çete bu ad› üstünde, verdi¤i sözü tutacak de¤il ye,
Eyüp Afl›k’a 15 bin dolar yerine 7500 dolar yat›r›yor. 
Afl›k “Dün 15’ti, bugün 7.5’a düfltü” diye tepki göstermifl. 
*
Alavere dalavere iflinin icrac›lar›ndan biri de eski Ülkü Ocaklar›
Baflkan› Azmi Karamahmuto¤lu. 
Birileri Futbol Federasyonu Genel Kurulu’nu ask›ya ald›rmak
istiyor.
Bu karar› verebilecek bir hakim ayarlamas› için
Karamahmuto¤lu’na baflvuruluyor (o camiada herkes kimi
kimin ayarlayabilece¤ini biliyor demek ki!)
Karamahmuto¤lu’na bu ifl için “300 bin dolar haz›r” diyorlar. 
Ama onun gözü doymuyor olmal› ki, “Motivasyon için baflka
ekleyece¤in var m›?” diye soruyor. 
Onlar› vatan millet sakarya de¤il, dolar, Euro, YTL farketmez,
her cinsten para motive ediyor... 

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

r›yla ilgili gözalt›na al›nanlar›n üçü-

nün yafl› 18’den küçük! Biri ise 13 ya-

fl›nda... 

Ama yafl küçüklü¤ünün d›fl›nda

hemen hepsinin ortak yanlar›ndan biri

de hapç› veya psikolojik sorunlar›

olan, dengesiz tipler olmalar›.. Kontra

ifllere soyunanlar›n yeni “kayna¤›”

bunlar anlafl›lan... Kendileri çocuklara

komando k›yafeti giydirip törenlere

ç›karan ama solun eylemlerinde

çocuklar yerald›¤›nda “çocuklar› kul-

lan›yorlar” diye feryad› figan eden

sahtekarlar›n kontrgerillaya diyece¤i

bir fley yok mu?!

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

de¤iflikli¤i çal›flmam›z yok.”

(3 Nisan bas›n) 

Bu ülke çok yanar döner ikti-

dar gördü. Ayak üstü yalan

söyleyen çok burjuva politik-

ac› gördü. 

Ama do¤rusu, Sezar’›n hakk›

Sezar’a; AKP’liler hepsini

ceplerinden ç›kar›rlar.  

Bodrum sahillerinde
ya¤ma ve do¤a k›y›m› per-
vas›zca ve alenen sürdürü-
lüyor. K›y›da do¤al kaya
oluflumlar› kalmam›fl nere-
deyse... Yap›lan son araflt›r-

maya göre, Bodrum yar›-
madas›ndaki 385 k›y› ya-
p›s›ndan sadece 69’u ya-
sal... 

Bu düzene yak›fl›r!

Yak›flmas›na yak›fl›r
da, bak›n, bu inflaatlar k›y›
çizgisini, yani baflka bir de-
yiflle, hhaarriittaayy›› de¤ifltirmifl
durumda... Çak›l tafl› ver-
meyiz diyenlerin bir diye-
cekleri var m›? 

Çak›l tafl› 
edebiyatç›lar› 
dikkat:
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bir savc›, bir savc›ya,
bre savc›... 
Yarg›tay Baflsavc›s› da sonunda “yarg›ya” baflvurmaya ka-
rar vermifl. 
Kendisine yönelik elefltiriler karfl›s›nda “adli yarg› mercile-
rince gerekli yasal ifllemlerin yap›laca¤›” tehdidini savuran
Baflsavc›, savc›lara da üstü kapal› kendisine yönelik elefltiri-
ler karfl›s›nda harekete geçme ça¤r›s›nda bulunuyor...
Eee, “yüksek yarg›” da al›flacak art›k böyle elefltirilere.
Hepsinin “ipli¤i pazara ç›k›nca”, hangisinin, kimin adam›
oldu¤u bu kadar alenileflince, bu da kaç›n›lmaz... 
YYaa bbaayy BBaaflflssaavvcc››,, bu arada fluna da dikkatinizi çekelim; bu
ülkenin devrimcileri, y›llard›r sizin iki gün bile dayanam-
ad›¤›n›z türden mesnetsiz, haks›z, hukuksuz, keyfi
sald›r›lar›n hedefidir. Bir güne bir gün, bu “elefltiriler” dur-
durulsun dediniz mi, dava açt›n›z, aç›lmas›n› istediniz
mi?.. Ne gezer!

kazd›¤› kuyuya düflenler!
TTeerröörr ddeemmaaggoojjiissiinnee eenn ççookk bbaaflflvvuurraannllaarr,, flfliimmddii kkeennddii--

lleerrii ““tteerröörr””llee yyaaffttaallaanndd››.. ‹çiflleri Bakanl›¤›’na Emniyet
Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan verilen raporda ‘ulusalc›l›k’
ak›m›, ‘afl›r› sa¤ faaliyetler’ kapsam›nda de¤erlendirilmifl.
Üstüne üstlük, “Ulusalc›lar›n” faaliyetleri ““TTeerröörrllee MMüüccaa--
ddeellee vvee HHaarreekkaatt DDaaiirreessii BBaaflflkkaannll››¤¤››”” faaliyetleri kapsa-
m›nda ele al›n›yormufl art›k. Kendi kazd›¤› kuyuya düflmek
bu olsa gerek.

Sen önüne geleni “teröristlikle” suçla. 

Sonra bir gün o suçlama sana dönsün!

Demifltik ya, “Ergenekon iktidars›z olmaz” diye. 

‹ktidars›z kalan Ergenekon da terörist oluyor demek
ki!.. Etme bulma dünyas›!

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

Can›na ookuma bbayram›
K›r›kkale’nin Bahfl›l› ‹lçesi Özel Gazi ‹lkö¤retim Oku-

lu’nda düzenlenen ookkuummaa bbaayyrraamm›› etkinli¤inde, ilkokul
ö¤rencilerinin sergiledi¤i müzikalde, çocuklar komando
k›yafetleriyle, maket silahlarla atefl edip, “düflman” öldü-
rüyor.. Bahfl›l› Kaymakam›, ‹l Milli E¤itim Müdür Yar-
d›mc›s› da “Bu güzel program› haz›rlayanlar›” kutluyor. 

Çocuklara okumay› de¤il, devlet düflmanlar›n›n can›na
okumay› ö¤retiyorlar.. Hay bu kontrgerillac› kafalar›, ço-
cuklar›m›z›n bafl›na e¤itmen yapan sistemin ...

Irkç›l›k
damgal›yor:
“fiimdi Herkes
Ölecek!”
Irkç› tehdide 
boyun e¤meyece¤iz!

Baflta Almanya olmak üzere, Avrupa’n›n çeflitli emperya-
list ülkelerinde, göçmenlere yönelik ›rkç› sald›r›lar sürekli-
leflti. Her hafta, bir ya da birkaç tane ›rkç› sald›r› haberi ba-
s›na yans›yor. Bas›na yans›mayan, gündeme gelmeyen ne
kadar sald›r› yafland›¤› belli de¤il. Bununla birlikte, Avru-
pa’daki göçmenlerin yan›nda, sald›r›lar›n yafland›¤› ülke
halklar›ndan da, ›rkç›l›¤a karfl› kimi tepkiler ortaya ç›k›yor.

Son sald›r›lardan birisi yine, Almanya'da gerçekleflti.
Stuttgart yak›nlar›ndaki Backnang Kasabas›’nda, hemen ta-
mam› Türkiyeli ailelerden oluflan çok katl› bir bina, 29 Mart
saat 04.00 civar›nda kundakland›. Ç›kan yang›nda, en üst
katta oturan iki kad›n dumandan hafif zehirlendi ve tedavi
edildi. Binan›n avlusundaki duvara iki gamal› haç iflareti ve
sprey boyayla ""fifiiimmddii hheerrkkeess öölleecceekk"" yaz›ld›¤› görüldü.

Anadolu Federasyonu’na ba¤l› ““SSttuuttttggaarrtt AAnnaaddoolluu KKüüll-
ttüürr SSaannaatteevvii”” çal›flanlar›, yanan eve giderek, geçmifl olsun
dile¤inde bulunup, olay›n takipçisi olacaklar›n› söylediler.

***

Anadolu Federasyonu ““IIrrkkçç›› SSaalldd››rr››llaarraa SSoonn”” kampanya-
s›n› sürdürüyor. Kampanya kapsam›nda, 30 Mart’ta Wuper-
tall’da bir panel düzenlendi. Ludwigshafen’de 9 kiflinin yana-
rak can verdi¤i olaydan sonra Almanya’da giderek yay›lan
›rkç› sald›r›lar›n nedenlerinin tart›fl›ld›¤› panelde, özellikle sal-
d›r›lar›n planl› ve sistematik bir flekilde gerçekleflti¤i belirtildi.

***

30 Mart’ta Almanya-Duisburg Anadolu E¤itim ve Kültür
Merkezi çal›flanlar› Hamborn’da ›rkç› sald›r›lara karfl› afifller
yap›flt›rd›.

***

Anadolu Federasyonu, 1 Nisan’da Almanya-Köln’de Tür-
kiye’lilerin yo¤un yaflad›¤› mahallelerden birisi olan Weiden-
gasse Caddesi’nde, "Irkç› Sald›r›lara Son" afiflleri ast›.

Ayn› gün, Almanya-Solingen’de Türk Halk Derne¤i ziya-
ret edilerek, dernekte kampanya'n›n tan›t›m› yap›ld› ve afifl-
leri as›ld›.

***

Danimarkal›lar’dan 
›rkç›l›¤a protesto:
Danimarka’da gazete da¤›t›rken ›rkç› 3 Danimarkal›’n›n

sald›r›s› sonucu ölen Özgür Deniz Uzun’un an›s›na 27
Mart’ta binlerce kifli Kopenhag’da meflaleli bir yürüyüfl yap-
t›. ““fifiiiddddeettii DDuurrdduurruunn”” slogan›yla düzenlenen mitinge Da-
nimarkal› ve göçmen 10 binden fazla kifli kat›ld›.
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Oligarflinin Ergenekon Davas›-AKP’ye ka-
patma davas› üzerinde somutlaflan siyasal krizi,
düzenin çeflitli kesimlerini “krizi çözmek üzere”
harekete geçirdi. Harekete geçenlerden biri de
Cumhurbaflkan› Abdullah Gül’dü. Gül, bu gelifl-
meleri görüflmek üzere meclisteki partilerin
(DTP hariç)  temsilcilerini Çankaya’ya ça¤›rd›. 

ÖDP Genel Baflkan› ve milletvekili Ufuk
Uras da ça¤r›l›yd› Çankaya’ya. Çankaya’ya ç›-
k›p görüfltükten sonra yapt›¤› aç›klamada bak›n
ne söyledi:

““GGüüll öönncceellii¤¤iinnddee ttüümm ppaarrttii lliiddeerrlleerriinniinn bbiirr
yyuuvvaarrllaakk mmaassaa ttooppllaanntt››ss›› yyaappmmaass››nn›› öönneerrddiimm..
GGüüll bbuu öönneerriiyyee ss››ccaakk yyaakkllaaflfltt››.. EEcceevviitt vvee DDeemmii--
rreell’’iinn 1122 EEyyllüüll öönncceessiinnddee uuzzuunn ssüürree ggöörrüüflflmmeeddii--
¤¤ii ddaahhaa ssoonnrraa bbuunnddaann ppiiflflmmaannll››kk dduuyydduukkllaarr››nn››
bbiilliiyyoorruuzz.. AAnnaammuuhhaalleeffeett lliiddeerrii iillee BBaaflflbbaakkaann ddaa
22000066’’ddaann bbuu yyaannaa ggöörrüüflflmmüüyyoorr..”” 

40 y›l sonra “Mecliste ilk sosyalist” diye pro-
paganda edilen vekilin önerisine bak›n.
TBMM’de kendisine sosyalist diyen bir kifli var,
fakat söylediklerinin, çeflitli gündemlere iliflkin
tav›rlar›n›n de¤il sosyalistlikle, o da bir yana tu-
tarl› bir demokratl›kla bile ilgisi yok.

Ufuk Uras, kendisine Baykal’la Erdo¤an’›
bbaarr››flfltt››rrmmaa misyonu biçiyor... B›rak, burjuvalar
aras›nda arabulucuk yapacak yeterince kifli ve
kurum var. Sen halk ad›na, sol ad›na siyaset ya-
pacaksan, baflka bir sözün, baflka önerin olmal›... 

Düzeniçi düflünenler, burjuva politikas›n›n
demir parmakl›klar› d›fl›na ç›kamazlar. Demek ki
Ecevit’le Demirel görüflselermifl, Evren’in deyi-
fliyle “sen ben kavgas›na tutuflmasalar”m›fl, 1122
EEyyllüüll ddee oollmmaayyaaccaakktt››??!!.... 

Peki, Ufuk Uras anlatsa da bilsek, yuvarlak
masada Deniz Baykal ile Tayyip Erdo¤an’› uz-
laflt›rd›¤›nda, bunun halka ne gibi bir yarar› ola-
cak. Sistem krizsiz, sorunsuz iflledi¤inde, halk›n
yarar›na iflliyor da, iktidar çat›flmalar›ndan m›,
halk zarar görüyor?

Fakat, görünen odur ki, Uras çoktan halk›n
yarar›, halk›n ç›karlar›, halk için politika üretmek
gibi kavramlarla ilgisini koparm›flt›r. Uras, solu
güçlendirmek için çal›flm›yor, hatta denilebilir
ki, reformist bir yan bile yok bu politikalarda.
Sanki tekellerin ç›karlar›n› savunmak için mecli-
se girmifl gibi, sistemin krizini atlatmas›n› sa¤la-
mak için politika üretiyor, önerilerde bulunuyor.

Yapt›¤› ‘‘ssooll ssiiyyaasseett’’ de¤il!.. Solcunun görevi,
burjuvalar› bar›flt›rmak de¤ildir! Sol, burjuvazi-
nin iktidar çat›flmas›n›n, sistemin krizinin derin-
leflmesini ister. 

Sistemin krizsiz, sorunsuz ifllemesini iste-
mek, halk›n üzerindeki sömürüsünü, bask›s›n›
sorunsuz sürdürmesini istemekle efl anlaml›d›r.
Ne diyor yani Uras? Tayyip Erdo¤an ve Deniz
Baykal, bir biriyle çat›flmas›n, görüflsünler, çelifl-
kilerini h›zla çözsünler! O zaman biz soruyoruz
Uras’a; yani halka karfl› savaflta daha m› güçlü
olsunlar?

Yoksa Uras, sistemin krizinden, ülkemizin
““flflaahhaannee”” demokrasisinin zarar görece¤ini mi
düflünüyor? 

Ne dedi¤inin, ne önerdi¤inin kuflkusuz far-
k›nda Ufuk Uras. Kendi içinde mesela Birgün’ün
bu s›ralarda devrimcili¤i hat›rlayan, düzen için
siyaset yapt›klar›n› unutan kesimlerine göre “da-
ha tutarl›” oldu¤u bile söylenebilir. Sistem içinde
siyaset yapacaksan, parlamenter mücadele senin
için temelse, yapman gereken budur. 

Ba¤›ms›zl›k, gündemlerinde yok. Eh, “iyi kö-
tü de olsa bir demokrasi” de varsa, yani ülke-
mizdeki demokrasi Mahir’in dedi¤i gibi demok-
rasiyle uzaktan yak›nda ilgisi olmayan FFiilliippiinn
TTiippii DDeemmookkrraassii de¤ilse, ülkemizde yönetim bi-
çimi ffaaflfliizzmm ddee¤¤iillssee,, o zaman yapaca¤›n›z Ufuk
Uras’›n yapt›¤›d›r. 

Bu durumda da, Ufuk Uras’›n “flahane de-
mokrasi” için kayg›lanmas›na gerek yoktur, bu
düzenin burjuvalar›n ç›kar›na iflleyen “demokra-
sisi” zarar görmesin diye, ondan önce TÜS‹AD
kollar›n› s›vad›. ABD’si, AB’si aç›klamalar yap-
t›lar. Kendisine s›ra gelmez. 

Ama Uras, hala sosyalist oldu¤u, mecliste sos-
yalist politikay› temsil etti¤i iddias›ndaysa, o za-
man kayg›lans›n. Ama burjuvazi için de¤il, kendi-
si için. Ben neredeyim, kimin saf›nday›m, kimin
de¤irmenine su tafl›yorum diye kayg›lans›n. 

Sosyalist, sistemin krizinden yararlanarak,
halka düzenin gerçeklerini göstermeye çal›fl›r,
elindeki imkanlar› bunun için kullan›r, halka ken-
di alternatifini anlat›r. Kald› ki, bunu yapmak için
illa devrimci, sosyalist olmaya da gerek yoktur,
reformist partilerin de yapmas› gereken budur.
Bu, kendisini iktidara aday olarak gören her poli-
tik gücün, asgari düzeyde yapmas› gerekendir.

Fakat, Uras öyle yapm›yor, o üretti¤i politika-
larla oligarflinin düzen partilerini “düze” ç›kar-
maya çal›fl›yor. Belki de tekellere, sistemin ç›-
karlar›n› nas›l düflündü¤ünü kan›tlama gayreti
içine giriyor. Ve bunlar›, nas›l politika yapaca¤›-
n› bilemeyen bir toylukla de¤il, ne yaz›k ki bi-
linçli bir politik tercihin ürünü olarak yap›yor.!

Uras’›n önerisi kime hizmet eder?

Uras’› ÖDP
Genel Bafl-
kanl›¤›’na
seçenlerin

bir k›sm›
kuflkusuz

tam da
bunu, yani

düzeniçi
politika

yapmas›
için

seçmifllerdi. 
Kendisini

bunun için
seçenleri

yan›ltm›yor
Ufuk Uras... 

ÖDP’de hala
devrimin,

sosyalizmin
savunulabi-

lece¤ini
düflünen,

“Genel
Baflkan›”

ndan bunu
yapmas›n›

bekleyenle-
re ise kalan,

sadece bir
hayal

k›r›kl›¤› ve
aldat›lm›fll›k

olacakt›r. 


