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Havalar ısınıyor
Bu tespiti iki şekilde anlamak mümkün.Birincisi bir tabiat olayı olarak havalarınısınması, ki doğrudur, Mayıs ayı ile birlikteTürkiye’de havalar ısınmaya başlıyor,insanlar rehavete kapılıyor, okul tatilindene yapacakları ile ilintili planlar yapmayayöneliyorlar. Ama bizim asıl değinmekistediğimiz ikincisi. Tabiatın kanunuolarak değil, siyasi olarak havalarınısınması. Sadece muhalafet ile iktidararasında değil, iktidarı oluşturanunsurların kendi içinde de tartışmalaryoğunlaşıyor. O kadar ileri düzeydeyoğunlaşıyor ki, yargı MİT müsteşarınıPKK ve bileşenleri ile görüşme süreçlerinekatıldığı için savcılıkta ifade vermeyeçağırıyor, Başbakan Erdoğan ise HakanFidan’a kefil oluyor, sahip çıkıyor, “bengörevlendirdim” diyor ve ardındanparlamentoda MİT mensuplarınınBaşbakan’ın rızası olmaksızın yasalsoruşturmaya tabi kılınamayacaklarınailişkin yasa değişikliği kararları alınıyor.Aynı süreçte Başbakan Erdoğan, yargınınkimi uygulamalarından rahatsız olduğunufarklı biçimlerde dile getiriyor.
Görünen o ki, Fethullah çetesi ile AKPrejiminin diğer bileşenleri arasında belirlitemel sorunların çözümü konusundaanlayış ve uygulama farklılıkları beliriyor.Bu özellikle Kürt Ulusal Sorunu’nunçözümü, KCK Davaları ve ErgenekonDavaları konusunda kendini gösteriyor.Şike Davasını da bu kapsamda ele almakmümkündür. Ergenekon konusunda AKPrejiminin Erdoğan çevresinin yaklaşımı,Ergenekonculara gözdağı verilmesi,oyunlarının bozulması ve bu işin başınıçekenlerin çeşitli cezalara çarptırılarakbir anlamda enterne edilmelerini içeriyor.Bunu uygularken de aynı girişimlerin birdaha tekrarının mümkün olmayacağıönlemleri içeriyor. Fethullah çetesi ise bukadarıyla tatmin olmuyor ve bu unsurlarınuzun sürelerle sivil yaşamın dışındatutulmasını, ardıllarının ise hareketkabiliyetlerinin tam olarak yokedilmesineuğraşıyor. Bunun için de operasyondalgaları yargı merkezli olarak sürekligeliştiriliyor. Bu arada Erdoğan çevresi,yargıdaki ve emniyetteki gücünükullanarak
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AKP Rejimi Suriye’de sanki babasının topraklarıymış gibi müdahil olmayaçalışıyor. Kardeş halk edebiyatı ile iç işlerine müdahale ediyor, muhalefetiörgütlüyor, para ve silah yardımı yapıyor. Bırakın yardımı askeri uzmanlarve sivil paramiliter unsurlar vasıtasıyla bizzat sıcak savaşı körüklüyor,T.C. toprakları dahilinde askeri eğitim kampları ve cephe gerisi üslerkurduruyor.
Gerekçeleri de çok komik. Suriye halkını Esad rejiminin baskı ve teröründenkurtaracakmış. Birincisi, Suriye bağımsız bir devlet. ABD emperyalizmibölgedeki çıkarları açısından Suriye’yi kafasına takmış ise senin önceona karşı çıkman gerekiyor. ABD’ye, onbinlerce kilometre uzaktan ,Atlantik ötesi kıtalardan gelerek bize komşu olma hakkını sana kim verdidemesi gerekiyor. İkincisi; önce aynaya bakacaksın. „kelin merhemi olsaönce kendi başına sürermiş“ diye bir laf var. Sen ülkende Kürt halkınıinim inim inlet, her türlü demokratik ve siyasi hakkını gasp et, ondansonra da „kardeş Suriye“ halkının derdine düş. Buna kargalar bile güler.Üçüncüsü; ne oldu da birden Beşar Esad ailesi ile aile dostluğuna kadarvaran kardeşliğini bozdun. Bizim kültürümüzde öyle iki dakikada adamsatmak var mı? Bu hangi delikanlılığa, hangi islami örf ve adete sığıyor.Bu davranışlarınla yetiştirmek istediğin İslamcı gençliğe kötü örnekoluyorsun. 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 öyleyetiştirmek için ABD’lere göndermiyormusun?
Bunların hepsini geçeceksin. AKP rejimi, ABD rüzgarını arkasına aldı,konjüktür de elverdiği ölçüde hem ABD’ye yaranmak, hem de Türkİslam’cı emellerini, emperyal amaçlarını gerçekleştirmek için rol üstleniyor.Irak’da petrol var, Kürdistan’da petrol var, Suriye’de petrol var. ABDbuna göz dikmiş, Türkiye’nin AKP rejimi ise onu kullanarak ben bundanazami ölçüde nasıl faydalanırım diye plan yapıyor. Yarın koşullar uygundüşerse ABD’ye de dirsek gösteririm sadece kendim faydalanırım mantığınıgüdüyor. Bu tabii sadece „belki“, yani olursa. Onun için de bir taraftanMesut Barzani ile görüşüyor. Onu da yedek güç olarak yanında tutmayaçalışıyor.
Halbuki bunların hiç birine gerek yok. AKP rejimi ABD’nin dümensuyunda gitmeden, bölgede, Irak, Suriye, Kürdistan ve İran ile iyi ilişkilerkursa, bu arada Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde Kürt halkına vediğer ulusal azınlıklara siyasi ve kültürel haklarını verse, toplumun vehalkların desteğini kazanarak Orta Doğu ülkeleri ile barışcıl, karşılıklıdayanışmaya dayalı bir işbirliğine gitse, Rusya ve Çin ile de ilişkileriniistikrarlı ticari ve siyasi bir yola oturtsa bunu herkes selamlayacak. Siyasiolarak atılacak bu adımlar, bölge ülkelerinin ekonomik gelişimine deciddi katkılar sunacak, oluşacak işbirlikleri sonucu bölgedeki doğalkaynaklar öncelikle bölge halklarının hizmetine sunulacaktır. Bu işbirliğinibu aşamada bölgesel bir dayanışma ve işbirliği olarak geliştirmek vekurumsallaştırmak mümkündür. Siyasi ve ekonomik bölgesel işbirliği,ülkelerdeki demokratikleşme süreçlerine ve halkların özgürleşmesi



Bugünlerdesağından soluna herkesDeniz’lereilgi gösteriyor. TürkiyeHalk Kurtuluş OrdusuTHKO adınıanmadan,Yusuf veHüseyin’denkopararak ele alıyorlar. Halbuki DenizGezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan,onlardan önce katledilen THKOönderleri Sinan Cemgil, CihanAlptekin, Ömer Ayna birbirindenkoparılamaz, ayrı ele alınamaz.Nedense her kesim Denizleri kendiişine geldiği gibi yorumlayıp günümüzpolitik gelişmelerinde kullanmayaçalışıyor. Neki, Deniz idam sehpasındayiğitçe ölümü karşılarken son sözükendisi söyledi. Dolayısıyla kimsekendine göre yontmasın. Deniz’insözleri hiç bir çarpıtmaya fırsatvermeyecek kadar açık ve net;
“Yaşasın tam bağımsız Türkiye! YaşasınMarksizmLeninizmin yüce ideolojisi!Yaşasın Türk ve Kürt halklarınınbağımsızlık mücadelesi! Kahrolsunemperyalizm! Yaşasın işçiler veköylüler!”
Ne eksik, ne fazla. Bugün de bu sözlereekleyecek bir şey yok. Deniz, ölümekucak açarken bugün de hepimizinuğrunda mücadele ettiği değerleriözetliyor. Dile getirdiği beş isteminher biri ayrı ayrı birer eğitimseminerinin konusu. Günlercesürebilecek eğitimin temaları. Bunuanlayabilsek ve bu eğitimi yapabilsekbugün on adım, belki de yüz adımileride olurduk. Ancak henüz geç değil.Buna bugün bile karar versek o dabizim için bir kazanımdır. Dolayısıylabölgelerdeki genç arkadaşlarımızı bukonularda eğitim seminerleridüzenlemeye ve Deniz’lerin ruhu ileideolojikpolitik donanımımızıyükseltmeye çağırıyoruz.
Konu 1: “Yaşasın tam bağımsızTürkiye”: Sömürü nedir? Emperyalizmnedir? Bu bağlamda bir ülkenin tambağımsızlığı ne anlama gelir?
Konu 2: “Yaşasın Marksizm Leninizminyüce ideolojisi”: Marksizm nedir.Marksist felsefe, Marksist ekonomipolitik. Dünyada bilim niteliği taşıyan

tek dünya görüşü MarksizmLeninizmdir. Neden? Lenin, BüyükEkim Devrimi pratiği ile ve eserleriile Marksizme ne kazandırmıştır, nasılgeliştirmiştir. Leninizm, günümüzünMarksizmidir demek, ne anlama gelir?Marksist Leninist Devrim ve PartiTeorisi nedir?
Konu 3: “Yaşasın Kürt ve Türkhalklarının bağımsızlık mücadelesi”:Kürt ulusal sorunu nasıl çözümekavuşturulur? Ulusların kendikadrelerini tayin etme hakkı ne anlamagelir? Ulusal sorunun çözümüneLeninci yaklaşım nedir? SSCB’de ulusalsorun nasılçözülmüştür?Kürt ve Türkhalklarınınortak mücadelesi kime karşıyürütülmelidirve neden? Komünistlerin ulusal kurtuluş hareketlerine yaklaşımı nasıldır?
Konu 4: “Kahrolsun Emperyalizm”:Lenin’in Emperyalizm teorisi. Kaynakolarak Lenin’in “Kapitalizmin sonaiaması, Emperyalizm” eseriokunabilir, tartışılabilir vegünümüzdeki gelişmeler ile bağıkurulabilir.
Konu 5: “Yaşasın İşçiler ve köylüler”:İşçi sınıfının, sınıf mücadelesindekirolü nedir? Sınıfsal bakış açısı neanlama gelir? Kapitalist toplumdaköylülerin, köylülüğün durumu nedir?Köylülüğün çıkarları neden işçisınıfının çıkarları ile uyuşur? İşçiköylü bağlaşıklığı ne demektir?
Denizlerin anısını savaşımımızın içindeyaşatmak, onlara saygı göstermekancak uğrunda can verdikleri değerlerisavunmak, yaşama geçirmek ve buamaçla da genç kuşakları bilimselolarak donatmakla mümkündür. Busebeple genç savaşçılarımız, Denizlerinmücadelesini videolarla, filimlerle,seminerlerle yeni kuşaklara anlatmalıve yukarıda önerdiğimiz eğitimprogramını gençler arasındauygulamalıdır. Gençleri can sıkıcı birortama sokmamak ve öğrenme isteğiniartırmak için Denizlerin mücadelesiile ilgili görseller de değerlendirilmeli,hatta bölgelerimizde varsa Denizlerino dönemde birlikte yargılandıklarıMustafa Yalçıner, Atilla Keskin, YavuzYıldırımtürk gibi arkadaşlar söyleşileriçin bölgelere davet edilebilir. Buarkadaşlar o dönemi bizzat aynı havayı

soluyarak yaşamış ve bugün deözelliklerini yitirmeyen arkadaşlarımızdır.
Şimdi gelelim, Denizleri istismaretmeye çalışan unsurlara. Bunlarınbaşında karanlık “Aydınlık” grubugeliyor. TGB adlı ulusalcımilliyetçigençlik örgütleri ile Deniz’lerinmirasından faydalanmaya çalışıyorlar.Veya Kemal Kılıçdaroğlu. İdamlaröncesi Türkiye’nin en etkin siyasipartilerinden olan ancak idamlarıninfazını “engelleyemeyen” CHP’ninbugünkü genel başkanı. Halbuki CHPistese idi sadece parlamentodaki etkisiile değil, ülkeyi ayağa kaldırarak buinfazları engelleyebilirdi. Ya daKemalistCHP’ninordununtepesi ileolanilişkilerinerağmenaskeri mahkemede yargılananDenizlerin infazını engellememesinene demeli? Öte yandan AKP’nin 24Haber kanalının Denizler ile ilgilionları anmaya yönelik bir belgeselhazırladığını duyuyoruz. Hangi AKP?Denizlerin asılması için bizzat çabasarfeden Turgut Özal’a sahip çıkanonun devamcısı olduğunu belirtenAKP. Somut örnek olarak sunduğumuzbu güçlerin, Deniz’lerin anısına sahipçıkabilmeleri hiç mümkün olabilir mi?Kendilerini Deniz’in yaşama amacınıortaya koyan son sözleri ileuyumlaştırabilirler mi? Bugünküpolitika ve söylemleri hiç de öyle birsonuç çıkarmamıza olanak tanımıyor.Keşke köklü bir özeleştiri yapabilipde bu idealleri savunabilselerdidmekten başka söylenecek sözkalmıyor. Ancak bu gerçek bize birolguyu gösteriyor. Ve bu konuda hiçmütevazi olmamıza gerek yok. Bugüçler bile Denizlerden beslenmekzorunda kalıyorlarsa Denizler boşunamücadele etmediler demektir. O kadarkullanabilecekleri değersiz değerlerivarken Denizlere sarılıyorlarsa bizimbin defa daha fazla Deniz’lerinideallerini yığınlara ve genç kuşaklarataşımamız gerekiyor.
Denizlerin mücadelesi günümüzgençliğini harekete geçirecek vedevrimci yolda birleştirecek bir kıvılcımvazifesi görmelidir.
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Deniz, Yusuf, Hüseyin ...
6 Mayıs 1972’yi unutma!

Sinan Cemgil, Kadir Manga, Alparslan Özdoğan
31 Mayıs 1971Nurhak Dağları / Adıyaman
THKO’nun önder kadrolarındanSinan, Alparslan ve Kadir bir ihbarsonucu jandarma ile girdikleriçatışmada Nurhak dağlarındakatledildiklerinde henüz yirmiliyaşlardaydılar. Canlı olarakyakalanabilecekleri halde bilinçliolarak kurşunlandılar, mecburençatıştılar ve düştüler. Aynen Kızılderekatliamında olduğu gibi cansızbedenlerini mermilerle eleğeçevirdiler. Onları ihbar eden muhtarise TİKKO önderi İbrahimKaypakkaya’nın önderliğinde birbirlik tarafından kendileriyakalanmadan kısa bir süre önce cezalandırıldı.
Denizler için söylenenlerin aynısınıngeçerli olduğu bu arkadaşlarımızınmücadelesi önünde saygı ileeğiliyoruz.
Olay nasıl gelişti, tanıklardantakip edelim:
Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu(THKO) militanlarından yedisi,Nurhak Dağı’nın eteklerinden MalatyaKürecik ABD Radar Üssü’ne doğruyola çıktılar. 31 Mayıs 1971 günü günağarmadan, Adıyaman Gölbaşı’nabağlı İnekli köyü yakınlarına ulaştılarve bir meşelikte mola verdiler…
THKO kurucularından Sinan Cemgil,yoldaşları Alpaslan Özdoğan ve KadirManga’nın öldürüldüğü çatışmanınyaşanacağı yerdir İnekli köyü. Köyünçobanı hayvanları dağa çıkarmayageldiğinde henüz sabah ezanıokunmamıştır. Çoban çalılıklarınarasından Sinan ve yoldaşlarını görür,kendisini çağıran Sinan’a cevapvermez. Hayvanları alarak yavaşçauzaklaşır. Sinanların göremeyeceğibir yere geldikten sonra da koşa koşaİnekli köyünün muhtarının evinegiderek gördüklerini anlatır. Muhtar,köyün telefonundan Gölbaşı JandarmaKomutanı’nı arar. Komutan birbaşçavuştur ve emrinde az sayıdajandarma eri vardır. Muhtara, köydeeli silah tutan herkesin hazırlanmasınısöyledikten sonra İnekli köyüne doğruhareket eder.
THKO’nun yedi militanı, Sinan

Cemgil, Alpaslan Özdoğan, KadirManga, Mustafa Yalçıner, Hacı Tonak,Metin Güngörmüş ve Ahmet Erdoğan’ıİnekli köyüne getiren olaylarınTHKO’nun, 4 Mart 1971’de AnkaraAhlatlıbel ABD Radar Üssü’nden dört

ABD’li eri kaçırıp, yayınladığı bildiriile sesini bütün Türkiye’yeduyurmasıyla başladığı söylenebilir.9 Mart’ta kaçırılan ABD’li erler serbestbırakılır. 12 Mart 1971’de ordununyönetime el koymasının ardındanTHKO kurucuları Deniz Gezmiş,Yusuf Aslan ve Sinan CemgilAnkara’dan ayrılırlar.
Sinan Cemgil ve arkadaşları, DenizGezmiş ve Yusuf Arslan’ın Gemerek’teyakalanmasının ardındanNurhak’lardaki gerilla kamplarınadoğru yola çıkarlar. Adıyamanyakınındaki Nurhak’ta kamp kuranSinan Cemgil ve arkadaşları Mart ayıortalarında başladıkları gerillaeğitimini, Mayıs ayının sonlarınakadar sürdürdüler. Toplam 22kişidirler, iki gruba ayrılırlar. SinanCemgil’in komuta ettiği birinci grup31 Mayıs’ta Malatya Kürecik ABDRadar Üssü’ne eylem düzenlemek,yakalanan Deniz, Yusuf ve Hüseyin’ikurtarmak için personeli rehinamacıyla yola çıkacak ancak dahayolun başında İnekli köyüyakınlarında köylüler ve jandarmatarafından pusuya düşürülecektir.
‘Jandarmalar dostuz biz!..’
Sinan ve yoldaşlarının yakalanmasıiçin başlatılan operasyonu yönetenEmekli Albay Yılmaz Erkekoğlu, 1987yılında Söz gazetesinde yayımlanan“Nurhak Dağları’nda Altı Ay” başlıklıyazı dizisinde, 31 Mayıs sabahını şöyleanlatır:
“Sinan Cemgil ile Hacı Tonak ovayıilk gördükleri sırta doğruyürümektedirler. Hacı Tonak öndegitmektedir. Gözleri hep ovada veonu baştan başa katedendemiryolundadır. Hacı Tonak

aşağıdan sırta tırmanan köylüler ilejandarmaları görür ve ‘Hoca’ diyebağırıp kendini yere atar. (Sinan’ınarkadaşları arasındaki lakabı‘Hoca’dır) Sinan geriye doğru ani birdönüş yapar. Bu sebeple tel gözlüğügözünden fırlar. Sinan ileri derecedemiyoptur. Gelenler önce ‘teslim olun’ihtarı yaparlar, ateş etmezler.
“Sinan Cemgil boynuna asılıKalaşnikof’u koltuğunun altındanöne doğru kaydırıp diz çöküncegelenler ateş ederler. Sinan kısa birdarbe atışı yapar ve vurulur. Atışıgözleri görmediği için rastgeledir.Hacı Tonak kendisini meşeliğe atar.
“Silah sesleri ile ayılan meşeliktekibeş kişiden Kadir Manga ve AlpaslanÖzdoğan sırta doğru koşar, fakat sırtıöte yakadan çıkan köylü vejandarmanın ateşi ile karşılaşırlar.Mustafa Yalçıner, bulunduğu yerdenateş ederek arkadaşlarını destekler.Bu beş kişiden birisi el bombası atar.Bunun üzerine ortalık iyice karışır.Kadir Manga ve Alpaslan Özdoğanvurularak ölür.”
Albay Erkekoğlu’nun anlattıklarındayanıldığı birkaç nokta bulunmakta.İlkin köylüler ateş açar. Amaç onlarıjandarmanın beklediği dağlara doğrusürmektir. Öyle de olur. Sonra Sinanbir kayanın üzerine çıkarak önlerinikesen jandarmalara seslenir: “Sakınateş etmeyin. Düşman değiliz biz.Jandarmalar dostuz biz. Kardeşiz.Mehmetlerle biz öz be öz bu yurdunkardeşleriyiz. Bizim sizinle birdavamız yok. Ardınızdaki köylülerlede. Bizi bırakın yolumuzu sürelim...”
Jandarmaların şaşkınlığı yüzlerineyansımıştır. Kısa süren şaşkınlığıbaşçavuşun “Ateş!” buyruğu bozar...Jandarma ve köylülerle çatışmabaşladıktan yaklaşık bir buçuk saatsonra ilk vurulan Alpaslan Özdoğanolur ve oracıkta can verir. ArdındanKadir Manga göğsünden vurulur veo da yoldaşı Alpaslan gibi hemenölecektir. Sinan Cemgil ise bacağındanve omzundan yaralıdır. Bir bombaattıktan sonra siper aldığı kuru birağacın arkasında ateş etmektedir.Ancak iki ateş arasında kalan Sinan’ınsilahı son bir uzun ateşten sonrasusar. Sinan Cemgil de ölmüştür...
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Konu 1: “Yaşasın tam bağımsızTürkiye”: Sömürü nedir? Emperyalizmnedir? Bu bağlamda bir ülkenin tambağımsızlığı ne anlama gelir?
Konu 2: “Yaşasın Marksizm Leninizminyüce ideolojisi”: Marksizm nedir.Marksist felsefe, Marksist ekonomipolitik. Dünyada bilim niteliği taşıyan

tek dünya görüşü MarksizmLeninizmdir. Neden? Lenin, BüyükEkim Devrimi pratiği ile ve eserleriile Marksizme ne kazandırmıştır, nasılgeliştirmiştir. Leninizm, günümüzünMarksizmidir demek, ne anlama gelir?Marksist Leninist Devrim ve PartiTeorisi nedir?
Konu 3: “Yaşasın Kürt ve Türkhalklarının bağımsızlık mücadelesi”:Kürt ulusal sorunu nasıl çözümekavuşturulur? Ulusların kendikadrelerini tayin etme hakkı ne anlamagelir? Ulusal sorunun çözümüneLeninci yaklaşım nedir? SSCB’de ulusalsorun nasılçözülmüştür?Kürt ve Türkhalklarınınortak mücadelesi kime karşıyürütülmelidirve neden? Komünistlerin ulusal kurtuluş hareketlerine yaklaşımı nasıldır?
Konu 4: “Kahrolsun Emperyalizm”:Lenin’in Emperyalizm teorisi. Kaynakolarak Lenin’in “Kapitalizmin sonaiaması, Emperyalizm” eseriokunabilir, tartışılabilir vegünümüzdeki gelişmeler ile bağıkurulabilir.
Konu 5: “Yaşasın İşçiler ve köylüler”:İşçi sınıfının, sınıf mücadelesindekirolü nedir? Sınıfsal bakış açısı neanlama gelir? Kapitalist toplumdaköylülerin, köylülüğün durumu nedir?Köylülüğün çıkarları neden işçisınıfının çıkarları ile uyuşur? İşçiköylü bağlaşıklığı ne demektir?
Denizlerin anısını savaşımımızın içindeyaşatmak, onlara saygı göstermekancak uğrunda can verdikleri değerlerisavunmak, yaşama geçirmek ve buamaçla da genç kuşakları bilimselolarak donatmakla mümkündür. Busebeple genç savaşçılarımız, Denizlerinmücadelesini videolarla, filimlerle,seminerlerle yeni kuşaklara anlatmalıve yukarıda önerdiğimiz eğitimprogramını gençler arasındauygulamalıdır. Gençleri can sıkıcı birortama sokmamak ve öğrenme isteğiniartırmak için Denizlerin mücadelesiile ilgili görseller de değerlendirilmeli,hatta bölgelerimizde varsa Denizlerino dönemde birlikte yargılandıklarıMustafa Yalçıner, Atilla Keskin, YavuzYıldırımtürk gibi arkadaşlar söyleşileriçin bölgelere davet edilebilir. Buarkadaşlar o dönemi bizzat aynı havayı

soluyarak yaşamış ve bugün deözelliklerini yitirmeyen arkadaşlarımızdır.
Şimdi gelelim, Denizleri istismaretmeye çalışan unsurlara. Bunlarınbaşında karanlık “Aydınlık” grubugeliyor. TGB adlı ulusalcımilliyetçigençlik örgütleri ile Deniz’lerinmirasından faydalanmaya çalışıyorlar.Veya Kemal Kılıçdaroğlu. İdamlaröncesi Türkiye’nin en etkin siyasipartilerinden olan ancak idamlarıninfazını “engelleyemeyen” CHP’ninbugünkü genel başkanı. Halbuki CHPistese idi sadece parlamentodaki etkisiile değil, ülkeyi ayağa kaldırarak buinfazları engelleyebilirdi. Ya daKemalistCHP’ninordununtepesi ileolanilişkilerinerağmenaskeri mahkemede yargılananDenizlerin infazını engellememesinene demeli? Öte yandan AKP’nin 24Haber kanalının Denizler ile ilgilionları anmaya yönelik bir belgeselhazırladığını duyuyoruz. Hangi AKP?Denizlerin asılması için bizzat çabasarfeden Turgut Özal’a sahip çıkanonun devamcısı olduğunu belirtenAKP. Somut örnek olarak sunduğumuzbu güçlerin, Deniz’lerin anısına sahipçıkabilmeleri hiç mümkün olabilir mi?Kendilerini Deniz’in yaşama amacınıortaya koyan son sözleri ileuyumlaştırabilirler mi? Bugünküpolitika ve söylemleri hiç de öyle birsonuç çıkarmamıza olanak tanımıyor.Keşke köklü bir özeleştiri yapabilipde bu idealleri savunabilselerdidmekten başka söylenecek sözkalmıyor. Ancak bu gerçek bize birolguyu gösteriyor. Ve bu konuda hiçmütevazi olmamıza gerek yok. Bugüçler bile Denizlerden beslenmekzorunda kalıyorlarsa Denizler boşunamücadele etmediler demektir. O kadarkullanabilecekleri değersiz değerlerivarken Denizlere sarılıyorlarsa bizimbin defa daha fazla Deniz’lerinideallerini yığınlara ve genç kuşaklarataşımamız gerekiyor.
Denizlerin mücadelesi günümüzgençliğini harekete geçirecek vedevrimci yolda birleştirecek bir kıvılcımvazifesi görmelidir.
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Deniz, Yusuf, Hüseyin ...
6 Mayıs 1972’yi unutma!

Sinan Cemgil, Kadir Manga, Alparslan Özdoğan
31 Mayıs 1971Nurhak Dağları / Adıyaman
THKO’nun önder kadrolarındanSinan, Alparslan ve Kadir bir ihbarsonucu jandarma ile girdikleriçatışmada Nurhak dağlarındakatledildiklerinde henüz yirmiliyaşlardaydılar. Canlı olarakyakalanabilecekleri halde bilinçliolarak kurşunlandılar, mecburençatıştılar ve düştüler. Aynen Kızılderekatliamında olduğu gibi cansızbedenlerini mermilerle eleğeçevirdiler. Onları ihbar eden muhtarise TİKKO önderi İbrahimKaypakkaya’nın önderliğinde birbirlik tarafından kendileriyakalanmadan kısa bir süre önce cezalandırıldı.
Denizler için söylenenlerin aynısınıngeçerli olduğu bu arkadaşlarımızınmücadelesi önünde saygı ileeğiliyoruz.
Olay nasıl gelişti, tanıklardantakip edelim:
Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu(THKO) militanlarından yedisi,Nurhak Dağı’nın eteklerinden MalatyaKürecik ABD Radar Üssü’ne doğruyola çıktılar. 31 Mayıs 1971 günü günağarmadan, Adıyaman Gölbaşı’nabağlı İnekli köyü yakınlarına ulaştılarve bir meşelikte mola verdiler…
THKO kurucularından Sinan Cemgil,yoldaşları Alpaslan Özdoğan ve KadirManga’nın öldürüldüğü çatışmanınyaşanacağı yerdir İnekli köyü. Köyünçobanı hayvanları dağa çıkarmayageldiğinde henüz sabah ezanıokunmamıştır. Çoban çalılıklarınarasından Sinan ve yoldaşlarını görür,kendisini çağıran Sinan’a cevapvermez. Hayvanları alarak yavaşçauzaklaşır. Sinanların göremeyeceğibir yere geldikten sonra da koşa koşaİnekli köyünün muhtarının evinegiderek gördüklerini anlatır. Muhtar,köyün telefonundan Gölbaşı JandarmaKomutanı’nı arar. Komutan birbaşçavuştur ve emrinde az sayıdajandarma eri vardır. Muhtara, köydeeli silah tutan herkesin hazırlanmasınısöyledikten sonra İnekli köyüne doğruhareket eder.
THKO’nun yedi militanı, Sinan

Cemgil, Alpaslan Özdoğan, KadirManga, Mustafa Yalçıner, Hacı Tonak,Metin Güngörmüş ve Ahmet Erdoğan’ıİnekli köyüne getiren olaylarınTHKO’nun, 4 Mart 1971’de AnkaraAhlatlıbel ABD Radar Üssü’nden dört

ABD’li eri kaçırıp, yayınladığı bildiriile sesini bütün Türkiye’yeduyurmasıyla başladığı söylenebilir.9 Mart’ta kaçırılan ABD’li erler serbestbırakılır. 12 Mart 1971’de ordununyönetime el koymasının ardındanTHKO kurucuları Deniz Gezmiş,Yusuf Aslan ve Sinan CemgilAnkara’dan ayrılırlar.
Sinan Cemgil ve arkadaşları, DenizGezmiş ve Yusuf Arslan’ın Gemerek’teyakalanmasının ardındanNurhak’lardaki gerilla kamplarınadoğru yola çıkarlar. Adıyamanyakınındaki Nurhak’ta kamp kuranSinan Cemgil ve arkadaşları Mart ayıortalarında başladıkları gerillaeğitimini, Mayıs ayının sonlarınakadar sürdürdüler. Toplam 22kişidirler, iki gruba ayrılırlar. SinanCemgil’in komuta ettiği birinci grup31 Mayıs’ta Malatya Kürecik ABDRadar Üssü’ne eylem düzenlemek,yakalanan Deniz, Yusuf ve Hüseyin’ikurtarmak için personeli rehinamacıyla yola çıkacak ancak dahayolun başında İnekli köyüyakınlarında köylüler ve jandarmatarafından pusuya düşürülecektir.
‘Jandarmalar dostuz biz!..’
Sinan ve yoldaşlarının yakalanmasıiçin başlatılan operasyonu yönetenEmekli Albay Yılmaz Erkekoğlu, 1987yılında Söz gazetesinde yayımlanan“Nurhak Dağları’nda Altı Ay” başlıklıyazı dizisinde, 31 Mayıs sabahını şöyleanlatır:
“Sinan Cemgil ile Hacı Tonak ovayıilk gördükleri sırta doğruyürümektedirler. Hacı Tonak öndegitmektedir. Gözleri hep ovada veonu baştan başa katedendemiryolundadır. Hacı Tonak

aşağıdan sırta tırmanan köylüler ilejandarmaları görür ve ‘Hoca’ diyebağırıp kendini yere atar. (Sinan’ınarkadaşları arasındaki lakabı‘Hoca’dır) Sinan geriye doğru ani birdönüş yapar. Bu sebeple tel gözlüğügözünden fırlar. Sinan ileri derecedemiyoptur. Gelenler önce ‘teslim olun’ihtarı yaparlar, ateş etmezler.
“Sinan Cemgil boynuna asılıKalaşnikof’u koltuğunun altındanöne doğru kaydırıp diz çöküncegelenler ateş ederler. Sinan kısa birdarbe atışı yapar ve vurulur. Atışıgözleri görmediği için rastgeledir.Hacı Tonak kendisini meşeliğe atar.
“Silah sesleri ile ayılan meşeliktekibeş kişiden Kadir Manga ve AlpaslanÖzdoğan sırta doğru koşar, fakat sırtıöte yakadan çıkan köylü vejandarmanın ateşi ile karşılaşırlar.Mustafa Yalçıner, bulunduğu yerdenateş ederek arkadaşlarını destekler.Bu beş kişiden birisi el bombası atar.Bunun üzerine ortalık iyice karışır.Kadir Manga ve Alpaslan Özdoğanvurularak ölür.”
Albay Erkekoğlu’nun anlattıklarındayanıldığı birkaç nokta bulunmakta.İlkin köylüler ateş açar. Amaç onlarıjandarmanın beklediği dağlara doğrusürmektir. Öyle de olur. Sonra Sinanbir kayanın üzerine çıkarak önlerinikesen jandarmalara seslenir: “Sakınateş etmeyin. Düşman değiliz biz.Jandarmalar dostuz biz. Kardeşiz.Mehmetlerle biz öz be öz bu yurdunkardeşleriyiz. Bizim sizinle birdavamız yok. Ardınızdaki köylülerlede. Bizi bırakın yolumuzu sürelim...”
Jandarmaların şaşkınlığı yüzlerineyansımıştır. Kısa süren şaşkınlığıbaşçavuşun “Ateş!” buyruğu bozar...Jandarma ve köylülerle çatışmabaşladıktan yaklaşık bir buçuk saatsonra ilk vurulan Alpaslan Özdoğanolur ve oracıkta can verir. ArdındanKadir Manga göğsünden vurulur veo da yoldaşı Alpaslan gibi hemenölecektir. Sinan Cemgil ise bacağındanve omzundan yaralıdır. Bir bombaattıktan sonra siper aldığı kuru birağacın arkasında ateş etmektedir.Ancak iki ateş arasında kalan Sinan’ınsilahı son bir uzun ateşten sonrasusar. Sinan Cemgil de ölmüştür...

Devamı 4. sayfada



Türkiye İşçi Köylü KurtuluşOrdusu (TİKKO) kurucusu veönderi İbrahim Kaypakkaya 18Mayıs 1973 günü 3,5 aylıkinsanlıkdışı işkenceler sonucuifade ve bilgi vermeyi reddettiğiiçin Diyarbakır’da katledildi.Dönemin gençlik liderlerindenama onun da ötesinde gençyaşına rağmen ideolojik ve politik olarak emsallerinegöre derin çalışmalara imza atan İbrahim Kaypakkaya24 yaşında katledilirken kelime anlamıyla gerçektenhunharca muamelelere maruz kaldı. Ayak parmaklarıtek tek kesilerek, açık yaralarına tuz basılarak yıldırılmayaçalışılan İbrahim Kaypakkaya, bütün bu uygulamalararağmen teslim olmadı. Bu nedenle “ser verip sır vermeyenbir yiğit” olarak nitelendirildi.
Yayınlarımızda ve partimizin diğer kademelerinde bugünedek adından çok fazla söz edilmeyen İbrahim Kaypakkayaile ilgili özeleştiri borcumuz mevcut. Kuşkusuz ki bu tektaraflı bir eylem değil. Dönem itibarıyla SBKP ile ÇKParasında gelişen farklı görüşlerin etkisinde şekillenenolumsuz süreç, Türkiye devrimci hareketini de etkilemiştir.Bugün geriye dönüp bakıldığında SBKP’nin revizyonistyöneticilerine tepki olarak gelişen bu ayrılığın hiç birmantığının olmadığı iddia edilemez. Ancak bu gerçeğerağmen ÇKP’nin eleştirilerinin Dünya KomünistHareketinin bileşenleri içinde çözülmesi daha yerindeolurdu. Gerçi İbrahim Kaypakkaya ÇKP’nin eleştirilerinötesinde ABD’nin politikalarına çanak tutmasını eleştirerekbir süre sonra gidişatın olumsuzluğunu değerlendirerek

ÇKP’nin bu politikalarına mesafe koymuştur. Biz tümhata ve eksikliklerine rağmen dünyada ilk sosyalist devrimdeneyi olan ve dünya işçi sınıfının en büyük kazanımıolan Sovyetler Birliği ve onun öncü partisi, Lenin’inpartisi SBKP’yi amasız koşulsuz desteklemeyi doğrugörürken, ÇKP politikalarının etkisinde kalanlar SBKPve SSCB’yi açıktan eleştirme yolunu seçmişlerdir. Bugüniçin değerlendirildiğinde bu ayrılık ve sert tartışmalarakarşın, TİKKO kaynaklı siyasi oluşumlarındeğerlendirmeleri ve yaklaşımları ile günümüzde devrimcihareketin yeniden yükseltilmesinde ortak paydalarımızınoldukça fazla olduğunu tespit edebiliyoruz. Dolayısıylabir yandan eleştiri ve özeleştiri mekanizmasını işleterekgeçmişi değerlendirmek ama günümüzde ortakpaydalarımızda eylem birliğini geliştirmek önümüzdegüncel bir görev olarak duruyor.
İbrahim Kaypakkaya, Kemalizm ve Kürt ulusal sorunununçözümü konusunda döneminde çok net söylemleresahiptir. Mustafa Suphi’nin TKP’sine sahip çıkmaktadırve savunmaktadır. Kemalist Cumhuriyetin, Büyük EkimDevrimi’nin gerçekleşmesi ve düşman tarafındanboğulamaması sonucu İngiliz emperyalistlerinin birkabulu olarak kurulmasına göz yumulduğunusöylemektedir. Kürt sorununun çözümü için ise, bununancak Kürt halkının kendi kaderini kendisininbelirlemesinin kabulu çerçevesinde mümkün olacağınıikircimsiz savunagelmiştir. Bu çok önemli ideolojik vepolitik duruştur. Kaypakkaya aynı zamanda KomünistParti’nin gerekliliğine inanan ve işçi sınıfının belirleyicirolüne her zaman vurgu yapan bir politik yön geliştirmiştir.1516 Haziran 1970 Büyük İşçi

Köylerden ve Şehirlerden

15 Nisan’da Bakırköy’de Grup Yorumkonserine yüzbinler katıldı. Polisinresmi rakamlarına göre 200 bin, tertipkomitesinin tespitlerine göre ise 350bin izleyici konsere katıldı. Kısmensağanak yağmur altında sürenetkinlikte kimse yerinden kıpırdamadıve alanı terketmedi. Katılımcılarınyüzde seksenden fazlasını1828 arası gençleroluşturdu. Uluslararasıdayanışmanınyükseltildiği, hem devrimcişarkıların hem de halktürkülerinin türkçe, kürtçe,ermenice, ispanyolcaokunduğu konser büyükbir coşku ile yaklaşık dörtsaat sürdü. Her fırsattayeni tukuklama vegözaltılar ile karşılaşan İdilKültür Merkezi vemensubu Grup Yorum’danarkadaşlarınperformansları tüm kitleyecan verdi ve coşturdu.Politik söylemler, kareografiler ve slaytgösterimleri ile zenginleştirilen eserlerdevrimci kültürün icra edilmesininönemini bir kez daha pratik olarakkanıtladı.
Grup Yorum konseri sadece kültürelbir etkinlik değildi. Devrimci, sosyalistkültür çalışmasının amacına ulaştığı

geniş bir protesto gösterisi idi. Kürthalkına karşı yürütülen savaşınprotesto edildiği, işçi sınıfının veemekçilerin sosyal haklarının günbegünbudanmasının protesto edildiği, kentseldönüşüm adı altında kent yoksullarınınve emekçilerin yerleşim bölgelerinindağıtılmasının ve yıkılmasının protesto

edildiği, üniversite gençliğinindemokratik eğitim ve üniversitetaleplerini yükselttiği, çocuk emeğininsömürülmesini yasalaştıran 4+4+4eğitim sisteminin yargılandığı, gençişçi ve emekçilerin sendikalaşmasınınönündeki engellerin protesto edildiği,devrimci siyasi tutsaklar iledayanışmanın yükseltildiği, Deniz’lerin,Mahir’lerin, İbrahim’lerin yanısıra bu

platformda ilk defa MustafaSuphi’lerin, Türkiye KomünistPartisi’nin kurucuları olarak tanıtıldığıve katledilmelerinin cumhuriyetin ilksiyasi cinayeti olarak nitelendiği slaytgösterisinin dikkatle izlendiği, ABDve AB emperyalizminin yargılandığıbir gösteri oldu Grup Yorum konseri.Kolombiya KomünistPartisi’nin yazılı mesajıve Kolombiyalı komünistbir sanatçının bütünkitlenin eşlik etmesi ileseslendirdiği Che şarkısıuluslararasıdayanışmanın, halklarınkurtuluş hareketlerinindesteklenmesininsembolü oldu.
Grup Yorum konseridevrimci gençliğin endinamik kesimlerininyükselen mücadeledalgasının bir işareti oldu.”Halk Cephesi”tarafından düzenlenmesine rağmen,tüm devrimci – sosyalist oluşumlaramensup gençlerin katıldığı, ayrılıknoktaları yerine , ortak paydaların öneçıkarılması durumunda mücadeleazminin ve gücün ne denli etkileyiciolabileceğinin işareti oldu. Öğrencigençler dışında varoşlardan yüksekkatılımda

Ser verip sır vermeyen bir yiğitİbrahim Kaypakkaya
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Sinan, Kadir, Alparslan ...Üçüncü sayfadan devam
‘Bir kuyruklu yıldız gibi kayıp gidecek’

Sinan Cemgil’in cenazesinialmaya babası Adnan Cemgilve annesi Nazife Cemgil ilebirlikte giden ve ardından“Öldükleriyle Kalmadılar” adlıkitabı yazan yazar Orhanİyiler, Sinan’ın düştüğü anı şusatırlarla anlatır:
“Sinan’ın ateş üstünlüğünüyitirmesiyle yüklenmelerinin amansızlığı arasından çokbir zaman geçmeden Sinan yoldaşı, fikirdaşı Kadir’e onmetre, on beş metre daha yaklaşa idi ki kavuşa, alıpkucaklaya ve de bi kenara çeke… İşte zamanın bu can alıcıcan verici, her bir şeyin bir böyle, bir öyle olacağı zamankertesine dek… İzmirli onbaşının ilk kurşunu yiğitler yiğidive de bir gelin kadar alımlı Sinan oğlumun tam alnınınortasında patladı. Köylüler, havaya uçacak sandılar… Göğedoğru kanatlanıp sabah bulutları arasından bi kuyrukluyıldızgibi akıp gidecek. Belki de gerçekten böyle olacak idi.Yukarı doğru başını vermiş ağır yavaş ayakları yerdenkesilirken ikinci kurşun tam göbeğinden girip sırtından

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”, ovayainip diğer ekiple ilişkiye geçmesi istenilen sivil giyimli vesilahsız iki kişiden biri olan Hacı Tonak saklandığı meşelikteyakalanır. Diğer sivil giyimli kişi olan Ahmet Erdoğan ileMetin Güngörmüş ise çatışma başlarken kaçmayı başardılar.Ancak onlarda birkaç gün sonra yakalanacaklardır.
ODTÜöğrencisiSinan Cemgil,ODTÜöğrencisiAlpaslanÖzdoğan veErzurumAtatürkÜniversitesiöğrencisiKadir Manga, yoldaşları Deniz’i, Yusuf’u ve Hüseyin’ikurtarmak isterken can verirler...

Ser verip sır vermeyen ...Dördüncü sayfadan devam
Direnişi’nde pratik görevlerüstlenmiş ve önemliişlevleri yerine getirmiştir.İşçi sınıfının öncülüğündeişçiköylü ittifakına ülkemizkoşullarında özel bir önematfeder. Bu sebepten ötürüde kırsal kesimlerdeörgütlenmeye görüşlerindeve pratiğinde büyük önemverir.

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

yönelir. Daha o dönemde Kemalizmin sol içindeki etkisinigören ve Kürt ulusal sorununun çözümünde Leninciyaklaşımı benimsemiştir. Bu olgu o dönemde gençdevrimciler arasında çok da genelgeçer olmayan ama doğrubir yaklaşımdır.
İbrahim Kaypakkaya’yı katledilişinin 39.yılında anmanınen doğru yolu, TİKKO ve TKP/ML geleneğinden gelenhareketler ile güç ve eylem birliğini geliştirmektir.Farklılıklarımızı tartışmak, düzeyli bir kültür çerçevesindeSSCB ve ÇHC deneyimini değerlendirmek ayrı bir konudur,ortak paydalarımızı öne alarak, MarksizmLeninizmi veStalin yoldaşın devrimci rolünü dikkate alarak bugünönümüzde duran somut görevleri değerlendirmek ayrı birkonudur. Bu süreçler kolay süreçler değildir, ancak sanıldığıkadar zor ve karmaşık da değildir. Önemli olan niyet veamaçlardır. Bu konularda da hemfikir olduğumuz konusundakuşkumuz yok. Antiemperyalist demokratik halk devrimihepimizin ortak hedefidir.

Devamı 5. sayfada

Yüzbinlerin gücü



Köylerden ve Şehirlerden

15 Nisan’da Bakırköy’de Grup Yorumkonserine yüzbinler katıldı. Polisinresmi rakamlarına göre 200 bin, tertipkomitesinin tespitlerine göre ise 350bin izleyici konsere katıldı. Kısmensağanak yağmur altında sürenetkinlikte kimse yerinden kıpırdamadıve alanı terketmedi. Katılımcılarınyüzde seksenden fazlasını1828 arası gençleroluşturdu. Uluslararasıdayanışmanınyükseltildiği, hem devrimcişarkıların hem de halktürkülerinin türkçe, kürtçe,ermenice, ispanyolcaokunduğu konser büyükbir coşku ile yaklaşık dörtsaat sürdü. Her fırsattayeni tukuklama vegözaltılar ile karşılaşan İdilKültür Merkezi vemensubu Grup Yorum’danarkadaşlarınperformansları tüm kitleyecan verdi ve coşturdu.Politik söylemler, kareografiler ve slaytgösterimleri ile zenginleştirilen eserlerdevrimci kültürün icra edilmesininönemini bir kez daha pratik olarakkanıtladı.
Grup Yorum konseri sadece kültürelbir etkinlik değildi. Devrimci, sosyalistkültür çalışmasının amacına ulaştığı

geniş bir protesto gösterisi idi. Kürthalkına karşı yürütülen savaşınprotesto edildiği, işçi sınıfının veemekçilerin sosyal haklarının günbegünbudanmasının protesto edildiği, kentseldönüşüm adı altında kent yoksullarınınve emekçilerin yerleşim bölgelerinindağıtılmasının ve yıkılmasının protesto

edildiği, üniversite gençliğinindemokratik eğitim ve üniversitetaleplerini yükselttiği, çocuk emeğininsömürülmesini yasalaştıran 4+4+4eğitim sisteminin yargılandığı, gençişçi ve emekçilerin sendikalaşmasınınönündeki engellerin protesto edildiği,devrimci siyasi tutsaklar iledayanışmanın yükseltildiği, Deniz’lerin,Mahir’lerin, İbrahim’lerin yanısıra bu

platformda ilk defa MustafaSuphi’lerin, Türkiye KomünistPartisi’nin kurucuları olarak tanıtıldığıve katledilmelerinin cumhuriyetin ilksiyasi cinayeti olarak nitelendiği slaytgösterisinin dikkatle izlendiği, ABDve AB emperyalizminin yargılandığıbir gösteri oldu Grup Yorum konseri.Kolombiya KomünistPartisi’nin yazılı mesajıve Kolombiyalı komünistbir sanatçının bütünkitlenin eşlik etmesi ileseslendirdiği Che şarkısıuluslararasıdayanışmanın, halklarınkurtuluş hareketlerinindesteklenmesininsembolü oldu.
Grup Yorum konseridevrimci gençliğin endinamik kesimlerininyükselen mücadeledalgasının bir işareti oldu.”Halk Cephesi”tarafından düzenlenmesine rağmen,tüm devrimci – sosyalist oluşumlaramensup gençlerin katıldığı, ayrılıknoktaları yerine , ortak paydaların öneçıkarılması durumunda mücadeleazminin ve gücün ne denli etkileyiciolabileceğinin işareti oldu. Öğrencigençler dışında varoşlardan yüksekkatılımda

Ser verip sır vermeyen bir yiğitİbrahim Kaypakkaya
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Sinan, Kadir, Alparslan ...Üçüncü sayfadan devam
‘Bir kuyruklu yıldız gibi kayıp gidecek’

Sinan Cemgil’in cenazesinialmaya babası Adnan Cemgilve annesi Nazife Cemgil ilebirlikte giden ve ardından“Öldükleriyle Kalmadılar” adlıkitabı yazan yazar Orhanİyiler, Sinan’ın düştüğü anı şusatırlarla anlatır:
“Sinan’ın ateş üstünlüğünüyitirmesiyle yüklenmelerinin amansızlığı arasından çokbir zaman geçmeden Sinan yoldaşı, fikirdaşı Kadir’e onmetre, on beş metre daha yaklaşa idi ki kavuşa, alıpkucaklaya ve de bi kenara çeke… İşte zamanın bu can alıcıcan verici, her bir şeyin bir böyle, bir öyle olacağı zamankertesine dek… İzmirli onbaşının ilk kurşunu yiğitler yiğidive de bir gelin kadar alımlı Sinan oğlumun tam alnınınortasında patladı. Köylüler, havaya uçacak sandılar… Göğedoğru kanatlanıp sabah bulutları arasından bi kuyrukluyıldızgibi akıp gidecek. Belki de gerçekten böyle olacak idi.Yukarı doğru başını vermiş ağır yavaş ayakları yerdenkesilirken ikinci kurşun tam göbeğinden girip sırtından

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”, ovayainip diğer ekiple ilişkiye geçmesi istenilen sivil giyimli vesilahsız iki kişiden biri olan Hacı Tonak saklandığı meşelikteyakalanır. Diğer sivil giyimli kişi olan Ahmet Erdoğan ileMetin Güngörmüş ise çatışma başlarken kaçmayı başardılar.Ancak onlarda birkaç gün sonra yakalanacaklardır.
ODTÜöğrencisiSinan Cemgil,ODTÜöğrencisiAlpaslanÖzdoğan veErzurumAtatürkÜniversitesiöğrencisiKadir Manga, yoldaşları Deniz’i, Yusuf’u ve Hüseyin’ikurtarmak isterken can verirler...

Ser verip sır vermeyen ...Dördüncü sayfadan devam
Direnişi’nde pratik görevlerüstlenmiş ve önemliişlevleri yerine getirmiştir.İşçi sınıfının öncülüğündeişçiköylü ittifakına ülkemizkoşullarında özel bir önematfeder. Bu sebepten ötürüde kırsal kesimlerdeörgütlenmeye görüşlerindeve pratiğinde büyük önemverir.

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

yönelir. Daha o dönemde Kemalizmin sol içindeki etkisinigören ve Kürt ulusal sorununun çözümünde Leninciyaklaşımı benimsemiştir. Bu olgu o dönemde gençdevrimciler arasında çok da genelgeçer olmayan ama doğrubir yaklaşımdır.
İbrahim Kaypakkaya’yı katledilişinin 39.yılında anmanınen doğru yolu, TİKKO ve TKP/ML geleneğinden gelenhareketler ile güç ve eylem birliğini geliştirmektir.Farklılıklarımızı tartışmak, düzeyli bir kültür çerçevesindeSSCB ve ÇHC deneyimini değerlendirmek ayrı bir konudur,ortak paydalarımızı öne alarak, MarksizmLeninizmi veStalin yoldaşın devrimci rolünü dikkate alarak bugünönümüzde duran somut görevleri değerlendirmek ayrı birkonudur. Bu süreçler kolay süreçler değildir, ancak sanıldığıkadar zor ve karmaşık da değildir. Önemli olan niyet veamaçlardır. Bu konularda da hemfikir olduğumuz konusundakuşkumuz yok. Antiemperyalist demokratik halk devrimihepimizin ortak hedefidir.

Devamı 6. sayfada

Yüzbinlerin gücü



emekçi gençlerin etkinlikte yer alması ve işçi gençler ileemekçi gençlerin kaynaşması etkinliğe ayrı bir boyutkazandırdı. Kürt gençlerinin, Alevi gençliğin ve İslamihassasiyeti olan genç kızların kendi özelliklerini dile getirereketkinlikte yer almaları bu etkinliği daha da güçlü kıldı. Başıörtülü kızların devrimci türkülere aynı heyecanla katılmalarıparmakları ile zafer işaretleri yapmaları, kimi eserlerdeyumruklarını sıkarak kollarını havaya kaldırmaları görülmeyedeğerdi.
Grup Yorum etkinliğini izlerkenbaşka bir Türkiye’nin de olduğubir kez daha vurgulandı. Halkhareketlerinin ve gençlikhareketlerinin yükselmesininbir işareti de örneğin yıllarsonra Zülfü Livaneli’nin sıkılıyumruk ile sahneye çıkıp,izleyicileri “merhaba yoldaşlar”olarak selamlaması idi. Sanatınaher zaman saygı duyduğumuzancak siyasette yer alımı ilesosyal demokrat bir çizgide yeralan Zülfü Livaneli’ye bu hareketi yaptıran yığınların kararlımücadele gücünü görmesi idi. Onun için bu etkinlikte yeralması ve katılımcılar ile aynı dili konuşmaya çalışmasıdikkate alınması gereken bir olgudur. Demek ki, devrimcimücadelenin yükselmesi, yalpalayan, reformist, pasif olangüçlerin de hareketlenmesi ve mücadeleyi desteklemesi içinbir maniveladır. Bunu Grup Yorum konserinde bizzat yaşadık.Sevilen popüler sanatçılardan Hüseyin Turan ve AynurDoğan’ın da şarkıları ile etkinliğe katılmaları gelişenmücadelenin düzeyini göstermektedir. Nihat Behram’ınulusalcılık kokan ve bas bas bağırarak seslendirdiği şiirleriise izleyiciler arasında rağbet görmedi.

Biz, İlerici Devrimci Gençler olarak, Halk Cephesi’ndenarkadaşların çağrısına uyarak, DevGenç, DÖB, GençlikPlatformu, GençSen ve Yurtsever Demokratik Gençlik’tenarkadaşlar ile okullarda, üniversitelerde ve varoşlardakatılımı artırmak için çalışmalara katıldık, davetiyeleringeniş dağıtımı ve dayanışma geliri elde etmek için öncekikonserlerin DVD’lerinin satımına katkı sağladık. Bu açıdanda bakıldığında, gençlik örgütleri arasında eylem birliğininyaşamda karşılığını bulduğunu görüyoruz. Etkinlik 1 Mayıs2012 Taksim 1 Mayıs Alanı’na yığınsal katılım çağrısı ilecoşkulu bir biçimde son buldu. Bu vesile ile Halk Cephesi,İdil Kültür Merkezi ve Grup Yorum mensubu arkadaşlarıbir kez daha kutluyoruz.
"

İlericiDevrimci Gençlik Örgütü
İstanbul, Trakya ve MarmaraKoordinasyon Komiteleri

Pir Sultanlardan Yunuslara, Nazım HikmetlerdenAhmed Ariflere, Ruhi Sulardan Mahzuni Şeriflere,Victor Jaralardan Mercedes Sosalara yüzyıllardıryankılanan bu ses hiç susmayacak

Havalar ısınıyor ...Birinci sayfadan devam
Fethullah çetesi ile uzlaşmış olan, onların etki alanındaolan gruplarda görev üstlenen Çevik Bir gibi, MehmetAğar gibi unsurların üzerine gidiyor. Bu gelişmeleriizlemek ve irdelemek ne kadar önemli ise, buradan medetummak ve bunun üstüne politikalar geliştirmek ise okadar yanlıştır. Bunlar bugün çatışırlar, yarın yineuzlaşırlar.Ancak bizim buradan çıkarabileceğimiz farklı bir taktiksonuç olabilir. Madem ki özellikle Kürt ÖzgürlükHareketine karşı tutumda bunların kendi aralarındaciddi yaklaşım farklılıkları var ve bu farklılıklar kamuoyuönünde MİT Müsteşarının savcılıkta ifade vermesinedek uzanan bir deşifre olma niteliği taşıyor, bu durumdabiz savaşçı, saldırgan yöntemlerin yerine müzakereyöntemlerinin öne alınması konusunda toplumsal birbaskı oluşturmak yönünde çabalarımızı artırmalıyız.Basına yansıdığı kadarıyla, “Oslo görüşme notları” dikkatleincelendiğinde T.C. temsilcilerinin kullandığı dil veuygulamaya hazır olduklarını belirttikleri konular ayrıntılıbir şekilde ele alınıp AKP rejimine yönelik istemler olarakyükseltilmelidir. Özellikle yeni Anayasa çalışmalarınında sürdüğü bu dönemde somut talepler ve Özerk Kürdistantemelinde yürütülecek bir kampanya çalışması , KürtUlusal Sorunu’nu çözme konusunda sürekli olumsuztavır alan kesimleri zayıflatabilir, sonuç alıcı gelişmelereyol açabilir. Bu temelde HDK çerçevesinde yürütülecekçalışmalar aynı zamanda HDK’nın toplum ve kitlelernezdinde gücünü de artıracaktır. Böyle bir faaliyet HDK’yıda içine kapanık bir yapı olmaktan çıkarıp toplumsalmücadelede aktif bir aktör konumuna yükseltebilir.HDK’nın gerek niteliksel gerekse niceliksel olarak bugelişimi de Kürt Ulusal Hareketinin yanısıra Türkiye İşçiSınıfı Hareketinin de Kürt Özgürlük Hareketi ile birliktedaha güçlü ve politik bir konuma yükselmesini beraberindegetirir. HDK’nın 1. Kongresi öncesinde bu konuyuyakalamak ve ısnınan havalardan istifade etmek somutbir olgudur.
Havalar ısınırken rehavete kapılmayalım.
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Türkiye OrtaDoğu'da ...Birinci sayfadan devam
sürecine de yeni bir ivme kazandıracaktır. Böyle birgelişme ABD’nin işine tabii ki gelmez. Onlara verilmişne sözünüz var bilemiyoruz ama en azından böylece ABDemperyalizminin saldırgan politikalarının bölge halklarıüzerinde bir karabasan gibi çökmesini de bir nebzeazaltmış oluruz. Orta Doğu’da barış ve kardeşliğingelişmesine ortam oluşturulur ise, Filistin ve Afganistanişgallerinin sona erdirilmesi ve o halkların da ABD veAB emperyalizminin zulüm ve sömürüsünden kurtarılmasıiçin ilk adım atılmış olur. Çünkü böyle bir adım bölgedeyepyeni siyasi bir atmosfer ve yeni işbirliklerine kapıaçacaktır.
Türkiye Komünist Partisi ve bölge ülkeleri kardeş KomünistPartileri böyle bir politikanın oluşması için AKP rejiminiuyarıyor. Zaman yitirmeden yanlıştan dönün, OrtaDoğuhalklarının vicdanına kulak verin.
Türkiye Komünist Partisi
28 Nisan 2012

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

Köylerden ve Şehirlerden ...
Beşinci sayfadan devam




