Bütün ülkelerin proleterleri, birleşiniz!

Nerede bir yoldaş varsa,

Türkiye Komünist Partisi Merkez Organı

Havalar ısınıyor
Bu tespiti iki şekilde anlamak mümkün.
Birincisi bir tabiat olayı olarak havaların
ısınması, ki doğrudur, Mayıs ayı ile birlikte
Türkiye’de havalar ısınmaya başlıyor,
insanlar rehavete kapılıyor, okul tatilinde
ne yapacakları ile ilintili planlar yapmaya
yöneliyorlar. Ama bizim asıl değinmek
istediğimiz ikincisi. Tabiatın kanunu
olarak değil, siyasi olarak havaların
ısınması. Sadece muhalafet ile iktidar
arasında değil, iktidarı oluşturan
unsurların kendi içinde de tartışmalar
yoğunlaşıyor. O kadar ileri düzeyde
yoğunlaşıyor ki, yargı MİT müsteşarını
PKK ve bileşenleri ile görüşme süreçlerine
katıldığı için savcılıkta ifade vermeye
çağırıyor, Başbakan Erdoğan ise Hakan
Fidan’a kefil oluyor, sahip çıkıyor, “ben
görevlendirdim” diyor ve ardından
parlamentoda MİT mensuplarının
Başbakan’ın rızası olmaksızın yasal
soruşturmaya tabi kılınamayacaklarına
ilişkin yasa değişikliği kararları alınıyor.
Aynı süreçte Başbakan Erdoğan, yargının
kimi uygulamalarından rahatsız olduğunu
farklı biçimlerde dile getiriyor.
Görünen o ki, Fethullah çetesi ile AKP
rejiminin diğer bileşenleri arasında belirli
temel sorunların çözümü konusunda
anlayış ve uygulama farklılıkları beliriyor.
Bu özellikle Kürt Ulusal Sorunu’nun
çözümü, KCK Davaları ve Ergenekon
Davaları konusunda kendini gösteriyor.
Şike Davasını da bu kapsamda ele almak
mümkündür. Ergenekon konusunda AKP
rejiminin Erdoğan çevresinin yaklaşımı,
Ergenekonculara gözdağı verilmesi,
oyunlarının bozulması ve bu işin başını
çekenlerin çeşitli cezalara çarptırılarak
bir anlamda enterne edilmelerini içeriyor.
Bunu uygularken de aynı girişimlerin bir
daha tekrarının mümkün olmayacağı
önlemleri içeriyor. Fethullah çetesi ise bu
kadarıyla tatmin olmuyor ve bu unsurların
uzun sürelerle sivil yaşamın dışında
tutulmasını, ardıllarının ise hareket
kabiliyetlerinin tam olarak yokedilmesine
uğraşıyor. Bunun için de operasyon
dalgaları yargı merkezli olarak sürekli
geliştiriliyor. Bu arada Erdoğan çevresi,
yargıdaki ve emniyetteki gücünü
kullanarak
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Türkiye Komünist Partisi
oradadır!

Çağrı

Türkiye
OrtaDoğu’da Barışçıl Rol Oynamalıdır!

AKP Rejimi Suriye’de sanki babasının topraklarıymış gibi müdahil olmaya
çalışıyor. Kardeş halk edebiyatı ile iç işlerine müdahale ediyor, muhalefeti
örgütlüyor, para ve silah yardımı yapıyor. Bırakın yardımı askeri uzmanlar
ve sivil paramiliter unsurlar vasıtasıyla bizzat sıcak savaşı körüklüyor,
T.C. toprakları dahilinde askeri eğitim kampları ve cephe gerisi üsler
kurduruyor.
Gerekçeleri de çok komik. Suriye halkını Esad rejiminin baskı ve teröründen
kurtaracakmış. Birincisi, Suriye bağımsız bir devlet. ABD emperyalizmi
bölgedeki çıkarları açısından Suriye’yi kafasına takmış ise senin önce
ona karşı çıkman gerekiyor. ABD’ye, onbinlerce kilometre uzaktan ,
Atlantik ötesi kıtalardan gelerek bize komşu olma hakkını sana kim verdi
demesi gerekiyor. İkincisi; önce aynaya bakacaksın. „kelin merhemi olsa
önce kendi başına sürermiş“ diye bir laf var. Sen ülkende Kürt halkını
inim inim inlet, her türlü demokratik ve siyasi hakkını gasp et, ondan
sonra da „kardeş Suriye“ halkının derdine düş. Buna kargalar bile güler.
Üçüncüsü; ne oldu da birden Beşar Esad ailesi ile aile dostluğuna kadar
varan kardeşliğini bozdun. Bizim kültürümüzde öyle iki dakikada adam
satmak var mı? Bu hangi delikanlılığa, hangi islami örf ve adete sığıyor.
Bu davranışlarınla yetiştirmek istediğin İslamcı gençliğe kötü örnek
oluyorsun. Kaldı ki, Beşar Esad sana çok uzak bir adam da değil. Amerika’da,
İngiltere’de elit okullarda eğitimini almış, senin ile aynı değerleri paylaşan,
sermayenin egemenliğine tapan bir adam. Sen kendi çocuklarını da öyle
yetiştirmek için ABD’lere göndermiyormusun?
Bunların hepsini geçeceksin. AKP rejimi, ABD rüzgarını arkasına aldı,
konjüktür de elverdiği ölçüde hem ABD’ye yaranmak, hem de Türk
İslam’cı emellerini, emperyal amaçlarını gerçekleştirmek için rol üstleniyor.
Irak’da petrol var, Kürdistan’da petrol var, Suriye’de petrol var. ABD
buna göz dikmiş, Türkiye’nin AKP rejimi ise onu kullanarak ben bundan
azami ölçüde nasıl faydalanırım diye plan yapıyor. Yarın koşullar uygun
düşerse ABD’ye de dirsek gösteririm sadece kendim faydalanırım mantığını
güdüyor. Bu tabii sadece „belki“, yani olursa. Onun için de bir taraftan
Mesut Barzani ile görüşüyor. Onu da yedek güç olarak yanında tutmaya
çalışıyor.
Halbuki bunların hiç birine gerek yok. AKP rejimi ABD’nin dümen
suyunda gitmeden, bölgede, Irak, Suriye, Kürdistan ve İran ile iyi ilişkiler
kursa, bu arada Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde Kürt halkına ve
diğer ulusal azınlıklara siyasi ve kültürel haklarını verse, toplumun ve
halkların desteğini kazanarak Orta Doğu ülkeleri ile barışcıl, karşılıklı
dayanışmaya dayalı bir işbirliğine gitse, Rusya ve Çin ile de ilişkilerini
istikrarlı ticari ve siyasi bir yola oturtsa bunu herkes selamlayacak. Siyasi
olarak atılacak bu adımlar, bölge ülkelerinin ekonomik gelişimine de
ciddi katkılar sunacak, oluşacak işbirlikleri sonucu bölgedeki doğal
kaynaklar öncelikle bölge halklarının hizmetine sunulacaktır. Bu işbirliğini
bu aşamada bölgesel bir dayanışma ve işbirliği olarak geliştirmek ve
kurumsallaştırmak mümkündür. Siyasi ve ekonomik bölgesel işbirliği,
ülkelerdeki demokratikleşme süreçlerine ve halkların özgürleşmesi
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Deniz, Yusuf, Hüseyin ...
6 Mayıs 1972’yi unutma!

Bugünlerde
sağından so
luna herkes
Deniz’lere
ilgi gösteri
yor. Türkiye
Halk Kurtu
luş Ordusu
THKO adını
anmadan,
Yusuf
ve
Hüseyin’den
kopararak ele alıyorlar. Halbuki Deniz
Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan,
onlardan önce katledilen THKO
önderleri Sinan Cemgil, Cihan
Alptekin, Ömer Ayna birbirinden
koparılamaz, ayrı ele alınamaz.
Nedense her kesim Denizleri kendi
işine geldiği gibi yorumlayıp günümüz
politik gelişmelerinde kullanmaya
çalışıyor. Neki, Deniz idam sehpasında
yiğitçe ölümü karşılarken son sözü
kendisi söyledi. Dolayısıyla kimse
kendine göre yontmasın. Deniz’in
sözleri hiç bir çarpıtmaya fırsat
vermeyecek kadar açık ve net;
“Yaşasın tam bağımsız Türkiye! Yaşasın
MarksizmLeninizmin yüce ideolojisi!
Yaşasın Türk ve Kürt halklarının
bağımsızlık mücadelesi! Kahrolsun
emperyalizm! Yaşasın işçiler ve
köylüler!”
Ne eksik, ne fazla. Bugün de bu sözlere
ekleyecek bir şey yok. Deniz, ölüme
kucak açarken bugün de hepimizin
uğrunda mücadele ettiği değerleri
özetliyor. Dile getirdiği beş istemin
her biri ayrı ayrı birer eğitim
seminerinin
konusu.
Günlerce
sürebilecek eğitimin temaları. Bunu
anlayabilsek ve bu eğitimi yapabilsek
bugün on adım, belki de yüz adım
ileride olurduk. Ancak henüz geç değil.
Buna bugün bile karar versek o da
bizim için bir kazanımdır. Dolayısıyla
bölgelerdeki genç arkadaşlarımızı bu
konularda
eğitim
seminerleri
düzenlemeye ve Deniz’lerin ruhu ile
ideolojikpolitik
donanımımızı
yükseltmeye çağırıyoruz.
Konu 1: “Yaşasın tam bağımsız
Türkiye”: Sömürü nedir? Emperyalizm
nedir? Bu bağlamda bir ülkenin tam
bağımsızlığı ne anlama gelir?
Konu 2: “Yaşasın Marksizm Leninizmin
yüce ideolojisi”: Marksizm nedir.
Marksist felsefe, Marksist ekonomi
politik. Dünyada bilim niteliği taşıyan

tek dünya görüşü Marksizm
Leninizmdir. Neden? Lenin, Büyük
Ekim Devrimi pratiği ile ve eserleri
ile Marksizme ne kazandırmıştır, nasıl
geliştirmiştir. Leninizm, günümüzün
Marksizmidir demek, ne anlama gelir?
Marksist Leninist Devrim ve Parti
Teorisi nedir?
Konu 3: “Yaşasın Kürt ve Türk
halklarının bağımsızlık mücadelesi”:
Kürt ulusal sorunu nasıl çözüme
kavuşturulur?
Ulusların
kendi
kadrelerini tayin etme hakkı ne anlama
gelir? Ulusal sorunun çözümüne
Leninci yaklaşım nedir? SSCB’de ulusal
sorun nasıl
çözülmüştür?
Kürt ve Türk
halklarının
ortak mücade
lesi kime karşı
yürütülmelidir
ve neden? Komünistlerin ulusal kur
tuluş hareketlerine yaklaşımı nasıldır?
Konu 4: “Kahrolsun Emperyalizm”:
Lenin’in Emperyalizm teorisi. Kaynak
olarak Lenin’in “Kapitalizmin son
aiaması,
Emperyalizm”
eseri
okunabilir,
tartışılabilir
ve
günümüzdeki gelişmeler ile bağı
kurulabilir.
Konu 5: “Yaşasın İşçiler ve köylüler”:
İşçi sınıfının, sınıf mücadelesindeki
rolü nedir? Sınıfsal bakış açısı ne
anlama gelir? Kapitalist toplumda
köylülerin, köylülüğün durumu nedir?
Köylülüğün çıkarları neden işçi
sınıfının çıkarları ile uyuşur? İşçi
köylü bağlaşıklığı ne demektir?
Denizlerin anısını savaşımımızın içinde
yaşatmak, onlara saygı göstermek
ancak uğrunda can verdikleri değerleri
savunmak, yaşama geçirmek ve bu
amaçla da genç kuşakları bilimsel
olarak donatmakla mümkündür. Bu
sebeple genç savaşçılarımız, Denizlerin
mücadelesini videolarla, filimlerle,
seminerlerle yeni kuşaklara anlatmalı
ve yukarıda önerdiğimiz eğitim
programını
gençler
arasında
uygulamalıdır. Gençleri can sıkıcı bir
ortama sokmamak ve öğrenme isteğini
artırmak için Denizlerin mücadelesi
ile ilgili görseller de değerlendirilmeli,
hatta bölgelerimizde varsa Denizlerin
o dönemde birlikte yargılandıkları
Mustafa Yalçıner, Atilla Keskin, Yavuz
Yıldırımtürk gibi arkadaşlar söyleşiler
için bölgelere davet edilebilir. Bu
arkadaşlar o dönemi bizzat aynı havayı
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soluyarak yaşamış ve bugün de
özelliklerini
yitirmeyen
arka
daşlarımızdır.
Şimdi gelelim, Denizleri istismar
etmeye çalışan unsurlara. Bunların
başında karanlık “Aydınlık” grubu
geliyor. TGB adlı ulusalcımilliyetçi
gençlik örgütleri ile Deniz’lerin
mirasından faydalanmaya çalışıyorlar.
Veya Kemal Kılıçdaroğlu. İdamlar
öncesi Türkiye’nin en etkin siyasi
partilerinden olan ancak idamların
infazını “engelleyemeyen” CHP’nin
bugünkü genel başkanı. Halbuki CHP
istese idi sadece parlamentodaki etkisi
ile değil, ülkeyi ayağa kaldırarak bu
infazları engelleyebilirdi. Ya da
Kemalist
CHP’nin
ordunun
tepesi
ile
olan
ilişkilerine
rağmen
askeri
mahkemede
yargılanan
Denizlerin infazını engellememesine
ne demeli? Öte yandan AKP’nin 24
Haber kanalının Denizler ile ilgili
onları anmaya yönelik bir belgesel
hazırladığını duyuyoruz. Hangi AKP?
Denizlerin asılması için bizzat çaba
sarfeden Turgut Özal’a sahip çıkan
onun devamcısı olduğunu belirten
AKP. Somut örnek olarak sunduğumuz
bu güçlerin, Deniz’lerin anısına sahip
çıkabilmeleri hiç mümkün olabilir mi?
Kendilerini Deniz’in yaşama amacını
ortaya koyan son sözleri ile
uyumlaştırabilirler mi? Bugünkü
politika ve söylemleri hiç de öyle bir
sonuç çıkarmamıza olanak tanımıyor.
Keşke köklü bir özeleştiri yapabilip
de bu idealleri savunabilselerdi
dmekten başka söylenecek söz
kalmıyor. Ancak bu gerçek bize bir
olguyu gösteriyor. Ve bu konuda hiç
mütevazi olmamıza gerek yok. Bu
güçler bile Denizlerden beslenmek
zorunda kalıyorlarsa Denizler boşuna
mücadele etmediler demektir. O kadar
kullanabilecekleri değersiz değerleri
varken Denizlere sarılıyorlarsa bizim
bin defa daha fazla Deniz’lerin
ideallerini yığınlara ve genç kuşaklara
taşımamız gerekiyor.
Denizlerin mücadelesi günümüz
gençliğini harekete geçirecek ve
devrimci yolda birleştirecek bir kıvılcım
vazifesi görmelidir.
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Sinan Cemgil, Kadir Manga, Alparslan Özdoğan

31 Mayıs 1971
Nurhak Dağları / Adıyaman
THKO’nun önder kadrolarından
Sinan, Alparslan ve Kadir bir ihbar
sonucu jandarma ile girdikleri
çatışmada Nurhak dağlarında
katledildiklerinde henüz yirmili
yaşlardaydılar. Canlı olarak
yakalanabilecekleri halde bilinçli
olarak kurşunlandılar, mecburen
çatıştılar ve düştüler. Aynen Kızıldere
katliamında olduğu gibi cansız
bedenlerini mermilerle eleğe
çevirdiler. Onları ihbar eden muhtar
ise TİKKO önderi İbrahim
Kaypakkaya’nın önderliğinde bir
birlik
tarafından
kendileri
yakalanmadan kısa bir süre önce ce
zalandırıldı.
Denizler için söylenenlerin aynısının
geçerli olduğu bu arkadaşlarımızın
mücadelesi önünde saygı ile
eğiliyoruz.
Olay nasıl gelişti, tanıklardan
takip edelim:
Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu
(THKO) militanlarından yedisi,
Nurhak Dağı’nın eteklerinden Malatya
Kürecik ABD Radar Üssü’ne doğru
yola çıktılar. 31 Mayıs 1971 günü gün
ağarmadan, Adıyaman Gölbaşı’na
bağlı İnekli köyü yakınlarına ulaştılar
ve bir meşelikte mola verdiler…
THKO kurucularından Sinan Cemgil,
yoldaşları Alpaslan Özdoğan ve Kadir
Manga’nın öldürüldüğü çatışmanın
yaşanacağı yerdir İnekli köyü. Köyün
çobanı hayvanları dağa çıkarmaya
geldiğinde henüz sabah ezanı
okunmamıştır. Çoban çalılıkların
arasından Sinan ve yoldaşlarını görür,
kendisini çağıran Sinan’a cevap
vermez. Hayvanları alarak yavaşça
uzaklaşır. Sinanların göremeyeceği
bir yere geldikten sonra da koşa koşa
İnekli köyünün muhtarının evine
giderek gördüklerini anlatır. Muhtar,
köyün telefonundan Gölbaşı Jandarma
Komutanı’nı arar. Komutan bir
başçavuştur ve emrinde az sayıda
jandarma eri vardır. Muhtara, köyde
eli silah tutan herkesin hazırlanmasını
söyledikten sonra İnekli köyüne doğru
hareket eder.
THKO’nun yedi militanı, Sinan

Cemgil, Alpaslan Özdoğan, Kadir
Manga, Mustafa Yalçıner, Hacı Tonak,
Metin Güngörmüş ve Ahmet Erdoğan’ı
İnekli köyüne getiren olayların
THKO’nun, 4 Mart 1971’de Ankara
Ahlatlıbel ABD Radar Üssü’nden dört

ABD’li eri kaçırıp, yayınladığı bildiri
ile sesini bütün Türkiye’ye
duyurmasıyla başladığı söylenebilir.
9 Mart’ta kaçırılan ABD’li erler serbest
bırakılır. 12 Mart 1971’de ordunun
yönetime el koymasının ardından
THKO kurucuları Deniz Gezmiş,
Yusuf Aslan ve Sinan Cemgil
Ankara’dan ayrılırlar.
Sinan Cemgil ve arkadaşları, Deniz
Gezmiş ve Yusuf Arslan’ın Gemerek’te
yakalanmasının
ardından
Nurhak’lardaki gerilla kamplarına
doğru yola çıkarlar. Adıyaman
yakınındaki Nurhak’ta kamp kuran
Sinan Cemgil ve arkadaşları Mart ayı
ortalarında başladıkları gerilla
eğitimini, Mayıs ayının sonlarına
kadar sürdürdüler. Toplam 22
kişidirler, iki gruba ayrılırlar. Sinan
Cemgil’in komuta ettiği birinci grup
31 Mayıs’ta Malatya Kürecik ABD
Radar Üssü’ne eylem düzenlemek,
yakalanan Deniz, Yusuf ve Hüseyin’i
kurtarmak için personeli rehin
amacıyla yola çıkacak ancak daha
yolun başında İnekli köyü
yakınlarında köylüler ve jandarma
tarafından pusuya düşürülecektir.
‘Jandarmalar dostuz biz!..’
Sinan ve yoldaşlarının yakalanması
için başlatılan operasyonu yöneten
Emekli Albay Yılmaz Erkekoğlu, 1987
yılında Söz gazetesinde yayımlanan
“Nurhak Dağları’nda Altı Ay” başlıklı
yazı dizisinde, 31 Mayıs sabahını şöyle
anlatır:
“Sinan Cemgil ile Hacı Tonak ovayı
ilk gördükleri sırta doğru
yürümektedirler. Hacı Tonak önde
gitmektedir. Gözleri hep ovada ve
onu baştan başa kateden
demiryolundadır. Hacı Tonak

aşağıdan sırta tırmanan köylüler ile
jandarmaları görür ve ‘Hoca’ diye
bağırıp kendini yere atar. (Sinan’ın
arkadaşları arasındaki lakabı
‘Hoca’dır) Sinan geriye doğru ani bir
dönüş yapar. Bu sebeple tel gözlüğü
gözünden fırlar. Sinan ileri derecede
miyoptur. Gelenler önce ‘teslim olun’
ihtarı yaparlar, ateş etmezler.
“Sinan Cemgil boynuna asılı
Kalaşnikof’u koltuğunun altından
öne doğru kaydırıp diz çökünce
gelenler ateş ederler. Sinan kısa bir
darbe atışı yapar ve vurulur. Atışı
gözleri görmediği için rastgeledir.
Hacı Tonak kendisini meşeliğe atar.
“Silah sesleri ile ayılan meşelikteki
beş kişiden Kadir Manga ve Alpaslan
Özdoğan sırta doğru koşar, fakat sırtı
öte yakadan çıkan köylü ve
jandarmanın ateşi ile karşılaşırlar.
Mustafa Yalçıner, bulunduğu yerden
ateş ederek arkadaşlarını destekler.
Bu beş kişiden birisi el bombası atar.
Bunun üzerine ortalık iyice karışır.
Kadir Manga ve Alpaslan Özdoğan
vurularak ölür.”
Albay Erkekoğlu’nun anlattıklarında
yanıldığı birkaç nokta bulunmakta.
İlkin köylüler ateş açar. Amaç onları
jandarmanın beklediği dağlara doğru
sürmektir. Öyle de olur. Sonra Sinan
bir kayanın üzerine çıkarak önlerini
kesen jandarmalara seslenir: “Sakın
ateş etmeyin. Düşman değiliz biz.
Jandarmalar dostuz biz. Kardeşiz.
Mehmetlerle biz öz be öz bu yurdun
kardeşleriyiz. Bizim sizinle bir
davamız yok. Ardınızdaki köylülerle
de. Bizi bırakın yolumuzu sürelim...”
Jandarmaların şaşkınlığı yüzlerine
yansımıştır. Kısa süren şaşkınlığı
başçavuşun “Ateş!” buyruğu bozar...
Jandarma ve köylülerle çatışma
başladıktan yaklaşık bir buçuk saat
sonra ilk vurulan Alpaslan Özdoğan
olur ve oracıkta can verir. Ardından
Kadir Manga göğsünden vurulur ve
o da yoldaşı Alpaslan gibi hemen
ölecektir. Sinan Cemgil ise bacağından
ve omzundan yaralıdır. Bir bomba
attıktan sonra siper aldığı kuru bir
ağacın arkasında ateş etmektedir.
Ancak iki ateş arasında kalan Sinan’ın
silahı son bir uzun ateşten sonra
susar. Sinan Cemgil de ölmüştür...
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‘Bir kuyruklu yıldız gibi kayıp gidecek’
Sinan Cemgil’in cenazesini
almaya babası Adnan Cemgil
ve annesi Nazife Cemgil ile
birlikte giden ve ardından
“Öldükleriyle Kalmadılar” adlı
kitabı yazan yazar Orhan
İyiler, Sinan’ın düştüğü anı şu
satırlarla anlatır:
“Sinan’ın ateş üstünlüğünü
yitirmesiyle yüklenmelerinin amansızlığı arasından çok
bir zaman geçmeden Sinan yoldaşı, fikirdaşı Kadir’e on
metre, on beş metre daha yaklaşa idi ki kavuşa, alıp
kucaklaya ve de bi kenara çeke… İşte zamanın bu can alıcı
can verici, her bir şeyin bir böyle, bir öyle olacağı zaman
kertesine dek… İzmirli onbaşının ilk kurşunu yiğitler yiğidi
ve de bir gelin kadar alımlı Sinan oğlumun tam alnının
ortasında patladı. Köylüler, havaya uçacak sandılar… Göğe
doğru kanatlanıp sabah bulutları arasından bi kuyrukluyıldız
gibi akıp gidecek. Belki de gerçekten böyle olacak idi.
Yukarı doğru başını vermiş ağır yavaş ayakları yerden
kesilirken ikinci kurşun tam göbeğinden girip sırtından
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çıkınca… Yere doğru döndü ağır yavaş, bir an herkesler,
başını kaldırmış son kez arkadaşlarına bakıyor sandığında,
birdenbire Kadir’e doğru yere kapaklanarak yuvarlandı.”
Mustafa Yalçıner ağır yaralı olarak “ele geçerken”, ovaya
inip diğer ekiple ilişkiye geçmesi istenilen sivil giyimli ve
silahsız iki kişiden biri olan Hacı Tonak saklandığı meşelikte
yakalanır. Diğer sivil giyimli kişi olan Ahmet Erdoğan ile
Metin Güngörmüş ise çatışma başlarken kaçmayı başardılar.
Ancak onlarda birkaç gün sonra yakalanacaklardır.
ODTÜ
öğrencisi
Sinan Cemgil,
ODTÜ
öğrencisi
Alpaslan
Özdoğan ve
Erzurum
Atatürk
Üniversitesi
öğrencisi
Kadir Manga, yoldaşları Deniz’i, Yusuf’u ve Hüseyin’i
kurtarmak isterken can verirler...

Ser verip sır vermeyen bir yiğit
İbrahim Kaypakkaya

Türkiye İşçi Köylü Kurtuluş
Ordusu (TİKKO) kurucusu ve
önderi İbrahim Kaypakkaya 18
Mayıs 1973 günü 3,5 aylık
insanlıkdışı işkenceler sonucu
ifade ve bilgi vermeyi reddettiği
için Diyarbakır’da katledildi.
Dönemin gençlik liderlerinden
ama onun da ötesinde genç
yaşına rağmen ideolojik ve politik olarak emsallerine
göre derin çalışmalara imza atan İbrahim Kaypakkaya
24 yaşında katledilirken kelime anlamıyla gerçekten
hunharca muamelelere maruz kaldı. Ayak parmakları
tek tek kesilerek, açık yaralarına tuz basılarak yıldırılmaya
çalışılan İbrahim Kaypakkaya, bütün bu uygulamalara
rağmen teslim olmadı. Bu nedenle “ser verip sır vermeyen
bir yiğit” olarak nitelendirildi.
Yayınlarımızda ve partimizin diğer kademelerinde bugüne
dek adından çok fazla söz edilmeyen İbrahim Kaypakkaya
ile ilgili özeleştiri borcumuz mevcut. Kuşkusuz ki bu tek
taraflı bir eylem değil. Dönem itibarıyla SBKP ile ÇKP
arasında gelişen farklı görüşlerin etkisinde şekillenen
olumsuz süreç, Türkiye devrimci hareketini de etkilemiştir.
Bugün geriye dönüp bakıldığında SBKP’nin revizyonist
yöneticilerine tepki olarak gelişen bu ayrılığın hiç bir
mantığının olmadığı iddia edilemez. Ancak bu gerçeğe
rağmen ÇKP’nin eleştirilerinin Dünya Komünist
Hareketinin bileşenleri içinde çözülmesi daha yerinde
olurdu. Gerçi İbrahim Kaypakkaya ÇKP’nin eleştirilerin
ötesinde ABD’nin politikalarına çanak tutmasını eleştirerek
bir süre sonra gidişatın olumsuzluğunu değerlendirerek

ÇKP’nin bu politikalarına mesafe koymuştur. Biz tüm
hata ve eksikliklerine rağmen dünyada ilk sosyalist devrim
deneyi olan ve dünya işçi sınıfının en büyük kazanımı
olan Sovyetler Birliği ve onun öncü partisi, Lenin’in
partisi SBKP’yi amasız koşulsuz desteklemeyi doğru
görürken, ÇKP politikalarının etkisinde kalanlar SBKP
ve SSCB’yi açıktan eleştirme yolunu seçmişlerdir. Bugün
için değerlendirildiğinde bu ayrılık ve sert tartışmalara
karşın,
TİKKO
kaynaklı
siyasi
oluşumların
değerlendirmeleri ve yaklaşımları ile günümüzde devrimci
hareketin yeniden yükseltilmesinde ortak paydalarımızın
oldukça fazla olduğunu tespit edebiliyoruz. Dolayısıyla
bir yandan eleştiri ve özeleştiri mekanizmasını işleterek
geçmişi değerlendirmek ama günümüzde ortak
paydalarımızda eylem birliğini geliştirmek önümüzde
güncel bir görev olarak duruyor.
İbrahim Kaypakkaya, Kemalizm ve Kürt ulusal sorununun
çözümü konusunda döneminde çok net söylemlere
sahiptir. Mustafa Suphi’nin TKP’sine sahip çıkmaktadır
ve savunmaktadır. Kemalist Cumhuriyetin, Büyük Ekim
Devrimi’nin gerçekleşmesi ve düşman tarafından
boğulamaması sonucu İngiliz emperyalistlerinin bir
kabulu olarak kurulmasına göz yumulduğunu
söylemektedir. Kürt sorununun çözümü için ise, bunun
ancak Kürt halkının kendi kaderini kendisinin
belirlemesinin kabulu çerçevesinde mümkün olacağını
ikircimsiz savunagelmiştir. Bu çok önemli ideolojik ve
politik duruştur. Kaypakkaya aynı zamanda Komünist
Parti’nin gerekliliğine inanan ve işçi sınıfının belirleyici
rolüne her zaman vurgu yapan bir politik yön geliştirmiştir.
1516 Haziran 1970 Büyük İşçi
Devamı 5. sayfada
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Atılım

Ser verip sır vermeyen ...
Dördüncü sayfadan devam
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Sayfa 5

Direnişi’nde pratik görevler
üstlenmiş ve önemli
işlevleri yerine getirmiştir.
İşçi sınıfının öncülüğünde
işçiköylü ittifakına ülkemiz
koşullarında özel bir önem
atfeder. Bu sebepten ötürü
de kırsal kesimlerde
örgütlenmeye görüşlerinde
ve pratiğinde büyük önem
verir.

Kaypakkaya ilk örgütlü mücadelesini TİP içerisinde başlar,
TİP pasifizminin etkisi ve Mao’nun Halk Savaşı Teorisi’nin
etkisinde TİP’den ayrılır, Mihri Belli’nin MDD teorisini
“Kemalist” bir teori olarak eleştirir ve mesafe koyarak,
önce Doğu Perinçek ile TİİKP kuruluşunda yer alır ama
kısa bir süre sonra Perinçek’i revizyonist ve oportünist
olarak eleştirerek TİKKO’nun kuruluşuna ve yapılanmasına

yönelir. Daha o dönemde Kemalizmin sol içindeki etkisini
gören ve Kürt ulusal sorununun çözümünde Leninci
yaklaşımı benimsemiştir. Bu olgu o dönemde genç
devrimciler arasında çok da genelgeçer olmayan ama doğru
bir yaklaşımdır.
İbrahim Kaypakkaya’yı katledilişinin 39.yılında anmanın
en doğru yolu, TİKKO ve TKP/ML geleneğinden gelen
hareketler ile güç ve eylem birliğini geliştirmektir.
Farklılıklarımızı tartışmak, düzeyli bir kültür çerçevesinde
SSCB ve ÇHC deneyimini değerlendirmek ayrı bir konudur,
ortak paydalarımızı öne alarak, MarksizmLeninizmi ve
Stalin yoldaşın devrimci rolünü dikkate alarak bugün
önümüzde duran somut görevleri değerlendirmek ayrı bir
konudur. Bu süreçler kolay süreçler değildir, ancak sanıldığı
kadar zor ve karmaşık da değildir. Önemli olan niyet ve
amaçlardır. Bu konularda da hemfikir olduğumuz konusunda
kuşkumuz yok. Antiemperyalist demokratik halk devrimi
hepimizin ortak hedefidir.

Köylerden ve Şehirlerden
15 Nisan’da Bakırköy’de Grup Yorum
konserine yüzbinler katıldı. Polisin
resmi rakamlarına göre 200 bin, tertip
komitesinin tespitlerine göre ise 350
bin izleyici konsere katıldı. Kısmen
sağanak yağmur altında süren
etkinlikte kimse yerinden kıpırdamadı
ve alanı terketmedi. Katılımcıların
yüzde seksenden fazlasını
1828
arası
gençler
oluşturdu. Uluslararası
dayanışmanın
yükseltildiği, hem devrimci
şarkıların hem de halk
türkülerinin türkçe, kürtçe,
ermenice,
ispanyolca
okunduğu konser büyük
bir coşku ile yaklaşık dört
saat sürdü. Her fırsatta
yeni
tukuklama
ve
gözaltılar ile karşılaşan İdil
Kültür
Merkezi
ve
mensubu Grup Yorum’dan
arkadaşların
performansları tüm kitleye
can verdi ve coşturdu.
Politik söylemler, kareografiler ve slayt
gösterimleri ile zenginleştirilen eserler
devrimci kültürün icra edilmesinin
önemini bir kez daha pratik olarak
kanıtladı.
Grup Yorum konseri sadece kültürel
bir etkinlik değildi. Devrimci, sosyalist
kültür çalışmasının amacına ulaştığı

Yüzbinlerin gücü

geniş bir protesto gösterisi idi. Kürt
halkına karşı yürütülen savaşın
protesto edildiği, işçi sınıfının ve
emekçilerin sosyal haklarının günbegün
budanmasının protesto edildiği, kentsel
dönüşüm adı altında kent yoksullarının
ve emekçilerin yerleşim bölgelerinin
dağıtılmasının ve yıkılmasının protesto

edildiği,
üniversite
gençliğinin
demokratik eğitim ve üniversite
taleplerini yükselttiği, çocuk emeğinin
sömürülmesini yasalaştıran 4+4+4
eğitim sisteminin yargılandığı, genç
işçi ve emekçilerin sendikalaşmasının
önündeki engellerin protesto edildiği,
devrimci
siyasi tutsaklar ile
dayanışmanın yükseltildiği, Deniz’lerin,
Mahir’lerin, İbrahim’lerin yanısıra bu

platformda ilk defa Mustafa
Suphi’lerin,
Türkiye
Komünist
Partisi’nin kurucuları olarak tanıtıldığı
ve katledilmelerinin cumhuriyetin ilk
siyasi cinayeti olarak nitelendiği slayt
gösterisinin dikkatle izlendiği, ABD
ve AB emperyalizminin yargılandığı
bir gösteri oldu Grup Yorum konseri.
Kolombiya Komünist
Partisi’nin yazılı mesajı
ve Kolombiyalı komünist
bir sanatçının bütün
kitlenin eşlik etmesi ile
seslendirdiği Che şarkısı
uluslararası
dayanışmanın, halkların
kurtuluş hareketlerinin
desteklenmesinin
sembolü oldu.
Grup Yorum konseri
devrimci gençliğin en
dinamik kesimlerinin
yükselen
mücadele
dalgasının bir işareti oldu.
”Halk
Cephesi”
tarafından düzenlenmesine rağmen,
tüm devrimci – sosyalist oluşumlara
mensup gençlerin katıldığı, ayrılık
noktaları yerine , ortak paydaların öne
çıkarılması durumunda mücadele
azminin ve gücün ne denli etkileyici
olabileceğinin işareti oldu. Öğrenci
gençler dışında varoşlardan yüksek
katılımda
Devamı 6. sayfada

Atılım

Havalar ısınıyor ...
Birinci sayfadan devam

Fethullah çetesi ile uzlaşmış olan, onların etki alanında
olan gruplarda görev üstlenen Çevik Bir gibi, Mehmet
Ağar gibi unsurların üzerine gidiyor. Bu gelişmeleri
izlemek ve irdelemek ne kadar önemli ise, buradan medet
ummak ve bunun üstüne politikalar geliştirmek ise o
kadar yanlıştır. Bunlar bugün çatışırlar, yarın yine
uzlaşırlar.
Ancak bizim buradan çıkarabileceğimiz farklı bir taktik
sonuç olabilir. Madem ki özellikle Kürt Özgürlük
Hareketine karşı tutumda bunların kendi aralarında
ciddi yaklaşım farklılıkları var ve bu farklılıklar kamuoyu
önünde MİT Müsteşarının savcılıkta ifade vermesine
dek uzanan bir deşifre olma niteliği taşıyor, bu durumda
biz savaşçı, saldırgan yöntemlerin yerine müzakere
yöntemlerinin öne alınması konusunda toplumsal bir
baskı oluşturmak yönünde çabalarımızı artırmalıyız.
Basına yansıdığı kadarıyla, “Oslo görüşme notları” dikkatle
incelendiğinde T.C. temsilcilerinin kullandığı dil ve
uygulamaya hazır olduklarını belirttikleri konular ayrıntılı
bir şekilde ele alınıp AKP rejimine yönelik istemler olarak
yükseltilmelidir. Özellikle yeni Anayasa çalışmalarının
da sürdüğü bu dönemde somut talepler ve Özerk Kürdistan
temelinde yürütülecek bir kampanya çalışması , Kürt
Ulusal Sorunu’nu çözme konusunda sürekli olumsuz
tavır alan kesimleri zayıflatabilir, sonuç alıcı gelişmelere
yol açabilir. Bu temelde HDK çerçevesinde yürütülecek
çalışmalar aynı zamanda HDK’nın toplum ve kitleler
nezdinde gücünü de artıracaktır. Böyle bir faaliyet HDK’yı
da içine kapanık bir yapı olmaktan çıkarıp toplumsal
mücadelede aktif bir aktör konumuna yükseltebilir.
HDK’nın gerek niteliksel gerekse niceliksel olarak bu
gelişimi de Kürt Ulusal Hareketinin yanısıra Türkiye İşçi
Sınıfı Hareketinin de Kürt Özgürlük Hareketi ile birlikte
daha güçlü ve politik bir konuma yükselmesini beraberinde
getirir. HDK’nın 1. Kongresi öncesinde bu konuyu
yakalamak ve ısnınan havalardan istifade etmek somut
bir olgudur.
Havalar ısınırken rehavete kapılmayalım.

Türkiye OrtaDoğu'da ...
Birinci sayfadan devam

sürecine de yeni bir ivme kazandıracaktır. Böyle bir
gelişme ABD’nin işine tabii ki gelmez. Onlara verilmiş
ne sözünüz var bilemiyoruz ama en azından böylece ABD
emperyalizminin saldırgan politikalarının bölge halkları
üzerinde bir karabasan gibi çökmesini de bir nebze
azaltmış oluruz. Orta Doğu’da barış ve kardeşliğin
gelişmesine ortam oluşturulur ise, Filistin ve Afganistan
işgallerinin sona erdirilmesi ve o halkların da ABD ve
AB emperyalizminin zulüm ve sömürüsünden kurtarılması
için ilk adım atılmış olur. Çünkü böyle bir adım bölgede
yepyeni siyasi bir atmosfer ve yeni işbirliklerine kapı
açacaktır.
Türkiye Komünist Partisi ve bölge ülkeleri kardeş Komünist
Partileri böyle bir politikanın oluşması için AKP rejimini
uyarıyor. Zaman yitirmeden yanlıştan dönün, OrtaDoğu
halklarının vicdanına kulak verin.
Türkiye Komünist Partisi
28 Nisan 2012
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Köylerden ve Şehirlerden ...
Beşinci sayfadan devam

emekçi gençlerin etkinlikte yer alması ve işçi gençler ile
emekçi gençlerin kaynaşması etkinliğe ayrı bir boyut
kazandırdı. Kürt gençlerinin, Alevi gençliğin ve İslami
hassasiyeti olan genç kızların kendi özelliklerini dile getirerek
etkinlikte yer almaları bu etkinliği daha da güçlü kıldı. Başı
örtülü kızların devrimci türkülere aynı heyecanla katılmaları
parmakları ile zafer işaretleri yapmaları, kimi eserlerde
yumruklarını sıkarak kollarını havaya kaldırmaları görülmeye
değerdi.
Grup Yorum etkinliğini izlerken
başka bir Türkiye’nin de olduğu
bir kez daha vurgulandı. Halk
hareketlerinin ve gençlik
hareketlerinin yükselmesinin
bir işareti de örneğin yıllar
sonra Zülfü Livaneli’nin sıkılı
yumruk ile sahneye çıkıp,
izleyicileri “merhaba yoldaşlar”
olarak selamlaması idi. Sanatına
her zaman saygı duyduğumuz
ancak siyasette yer alımı ile
sosyal demokrat bir çizgide yer
alan Zülfü Livaneli’ye bu hareketi yaptıran yığınların kararlı
mücadele gücünü görmesi idi. Onun için bu etkinlikte yer
alması ve katılımcılar ile aynı dili konuşmaya çalışması
dikkate alınması gereken bir olgudur. Demek ki, devrimci
mücadelenin yükselmesi, yalpalayan, reformist, pasif olan
güçlerin de hareketlenmesi ve mücadeleyi desteklemesi için
bir maniveladır. Bunu Grup Yorum konserinde bizzat yaşadık.
Sevilen popüler sanatçılardan Hüseyin Turan ve Aynur
Doğan’ın da şarkıları ile etkinliğe katılmaları gelişen
mücadelenin düzeyini göstermektedir. Nihat Behram’ın
ulusalcılık kokan ve bas bas bağırarak seslendirdiği şiirleri
ise izleyiciler arasında rağbet görmedi.
Biz, İlerici Devrimci Gençler olarak, Halk Cephesi’nden
arkadaşların çağrısına uyarak, DevGenç, DÖB, Gençlik
Platformu, GençSen ve Yurtsever Demokratik Gençlik’ten
arkadaşlar ile okullarda, üniversitelerde ve varoşlarda
katılımı artırmak için çalışmalara katıldık, davetiyelerin
geniş dağıtımı ve dayanışma geliri elde etmek için önceki
konserlerin DVD’lerinin satımına katkı sağladık. Bu açıdan
da bakıldığında, gençlik örgütleri arasında eylem birliğinin
yaşamda karşılığını bulduğunu görüyoruz. Etkinlik 1 Mayıs
2012 Taksim 1 Mayıs Alanı’na yığınsal katılım çağrısı ile
coşkulu bir biçimde son buldu. Bu vesile ile Halk Cephesi,
İdil Kültür Merkezi ve Grup Yorum mensubu arkadaşları
bir kez daha kutluyoruz.
"

Pir Sultanlardan Yunuslara, Nazım Hikmetlerden
Ahmed Ariflere, Ruhi Sulardan Mahzuni Şeriflere,
Victor Jaralardan Mercedes Sosalara yüzyıllardır
yankılanan bu ses hiç susmayacak

İlericiDevrimci Gençlik Örgütü
İstanbul, Trakya ve Marmara
Koordinasyon Komiteleri

Haber, görüş ve önerileriniz için eposta adresimiz: info@tkponline.org
Ederi 50 Kuruş

