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Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
9 OOcak -- 115 OOcak

1975, Amasya Gümüflhac›köy do¤umlu olan Özlem,
ortaokul-lise y›llar›nda devrimci hareketi tan›d›. Müca-
deleye kat›ld›ktan sonra, 93’te Özgür Karadeniz ve
Samsun Mücadele gazetesi bürolar›nda çal›flt›.
1995 fiubat’›nda tutukland›. 1996 Ölüm Orucu di-
reniflinin ikinci ekibinde yer ald›. 19 Aral›k katliam›n›
Çanakkale’de yaflad›. Katliam sonras› götürüldü¤ü Kü-

tahya Hapishanesi’nde 7. Ölüm Orucu Ekibi’nde tekrar direniflin band›n›
kufland›. 11 Ocak 2003’de, Ankara Numune Hastanesi’nde Mengele ar-
t›klar›n›n “zorla müdahale” iflkenceleri alt›nda flehit düfltü.

ÖÖzzlleemm TTÜÜRRKK

1954 do¤umlu olan Mehmet Tepe, ‹stanbul Kufltepe
Lisesi’nde mücadele içinde yerald›. Kufltepe Lisesi’ndeki
faflist iflgalin k›r›lmas›nda önemli rol oynad›. Ocak
1978’de Mecidiyeköy’de faflistler taraf›ndan katledildi.

MMeehhmmeett TTEEPPEE

‹stanbul’da devrimci hareketin saflar›nda mücadeleye
kat›lan Mustafa EROL, Çeliktepe’de faflist teröre karfl›
halk›n güvenli¤ini sa¤lama sorumlulu¤unu yerine geti-
rirken 12 Ocak 1980’de gericiler taraf›ndan katledil-
di.

MMuussttaaffaa EERROOLL

1952 do¤umluydu. Mücadeleye 1970’li y›llar›n sonunda
kat›ld›. Cunta döneminde uzun süre tutsak kalan Cemal,
tutsakl›¤›n›n ard›ndan ‹stanbul’da mücadelesini sürdürür-
ken, yakaland›¤› hastal›k sonucu 10 Ocak 1993’de
aram›zdan ayr›ld›.

CCeemmaall UUÇÇAANN

Alman devriminin önderle-
riydiler. 1910’larda geliflen
devrim mücadelesinin hem
teorisyenleri, hem örgütle-
yicileri oldular. 
Önceleri mücadelelerini Al-
man Sosyalist Demokrat
Partisi (SPD) içinde sürdü-
rürken, SPD’nin revizyonist-

leflmesi karfl›s›nda, Marksizmin bayra¤›n› yükselttiler. 1. Emperyalist Payla-
fl›m Savafl› y›llar›nda, burjuvaziyle iflbirli¤ini savunan sosyal flovenizmin kar-
fl›s›nda oldular.
1916’da Spartaküs Birli¤i’nin oluflturulmas›na Franz Mehring ve Klara
Zetkin’le birlikte önderlik ettiler. Spartaküs Birli¤i, 1918’de önderli¤ini
yapt›¤› ayaklanmayla, sosyalist devrimi gerçeklefltirmeye çal›flt›. Rosa ve
Karl, ayaklanman›n önderleri olarak görevlerini yerine getirir, burjuvaziye
karfl› dövüflürken, 15 Ocak 1919’da SPD’li ‹çiflleri Bakan›’n›n emrindeki
polisler taraf›ndan tutuklan›p ard›ndan kurfluna dizildiler.

RRoossaa LLUUXXEEMMBBUURRGG KKaarrll LL‹‹EEBBKKNNEECCHHTT

Dicle Üniversitesi’nden dört TÖDEF’li
ö¤renciydiler. Diyarbak›r’da herke-
sin bildi¤i bir ö¤renci evinde kal›yor-
lard›, silahlar› yoktu. Ama ellerinde
silah olmasa da, yürekleri devrim
için çarpan, Dev-Genç gelene¤ini Di-
yarbak›r’da sürdüren dört devrimciy-
di onlar. Ve bu, 12 Ocak 1995’de
kald›klar› evde polis taraf›ndan kat-
ledilmeleri için yeterli oldu.
1970 Siverek do¤umlu olan Rey-
han Havva ‹pek, Fizik Bölümü 3.
s›n›f ö¤rencisiydi. 93’te mücadeleye
kat›ld›.
1974 Adana Ceyhan do¤umlu Hü-

seyin Deniz, Matematik Bölümü 3. s›n›f ö¤rencisiydi. 93 Ekim’inde örgütlü
iliflkiler içinde yerald›.
Antakya Dursunlu Köyü do¤umlu olan Selim Yeflilova, Biyoloji Bölümü 4. s›-
n›f ö¤rencisiydi.
1971 Antakya do¤umlu Refik Horoz, Matematik Bölümü 3. s›n›f ö¤rencisiy-
di. Diyarbak›r’da demokratik alanda bir dönem yönetici olarak görev yapt›.

RReeyyhhaann HHaavvvvaa ‹‹PPEEKK SSeelliimm YYEEfifi‹‹LLOOVVAA

HHüüsseeyyiinn DDEENN‹‹ZZ RReeffiikk HHOORROOZZ

Yürüyüfl Okurlar›
Coflkuyla, Kararl›l›kla, ‹nançla,
Emekle, Sab›rla, Gerçe¤i Tafl›-
yorlar

24 Aral›k günü Sultanbeyli Bafla-
ran Mahallesi’nde okurlar›m›z›n yap-
t›¤› bas›n aç›klamas›na polis sald›rd›.
Ferhat’› sakat b›rakan, Engin’i iflken-
cede katledenlerdi ve üstelik bunu in-
kar da etmiyorlard›. ““EEnnggiinn ddee aaddaalleett
iissttiiyyoorrdduu iiflflttee aalldd››”” diyorlard› perva-
s›zca. Pervas›zl›klar› cüretlerinden de-
¤il, korkular›ndand›. S›rtlar›n› yüzbin-
lerce kiflilik ordu ve polise yaslam›fl,
ellerinde dergimizden baflka silah ol-
mayan okurlar›m›za karfl› tehditler
ya¤d›r›yorlard›. 

Ama beyinlerinin, ci¤erlerinin içi-
ni biliyorduk biz onlar›n. Biz onlar›n
a¤ababalar›na meydan okuyanlard›k,
onlar› kaale bile alm›yorduk. 

“Ferhat’› vuranlar Engini katleden-
ler cezaland›r›ls›n” yaz›l› pankart›
açan okurlar›m›z›,  sald›rarak yaka pa-
ça götürdüler. ‹flkenceler, tehditler
sonras›nda okurlar›m›z serbest b›rak›l-
d›. Ve onlar, Halk Cepheliler, okurlar›-
m›z, serbest b›rak›ld›ktan dakikalar
sonra, ayn› yerdeydiler yine. Yürü-
yüfl’ü da¤›tmaya devam ediyorlard›. 

*

HHaattaayy’’ll›› Ferhatlar, Enginler, Gün-
düz Caddesi’ndeki esnaflara yönelik
olarak dergimizin tan›t›m ve sat›fl›n›
yapt›lar. 25 Aral›k günü yap›lan tan›-
t›mda 20 dergi sat›ld›. 

AAnnttaallyyaa Yürüyüfl okurlar›, 26 Ara-
l›k günü Gebizli Mahallesi’nde dergi-
mizin 167. say›s›n›n tan›t›m›n› ve sat›-
fl›n› yapt›lar. 28 dergi halka ulaflt›r›ld›. 

*

‹‹zzmmiirr’’ddee 24-26 Aral›k günlerinde,
NNaarrll››ddeerree HHuuzzuurr MMaahhaalllleessii,, MMeennee--
mmeenn--AAssaarrll››kk vvee CCeennnneettççeeflflmmee Ma-
halleleri’nde dergimizin tan›t›m ve sa-
t›fl› yap›ld›. Bu mahallelerde toplam
132 dergi sat›ld›. 

BBüüyyüükk YYaammaannllaarr’’ddaa dergi sat›fl›-
n›n ayr› bir önemi vard› bu hafta. Çün-
kü buras› EEsskkii MMaarraaflfl mahallesi olarak
biliniyordu ve mahalle halk›n›n ço¤u
katliamdan sa¤ kurtulanlardan veya
yak›nlar›n› kaybedenlerden olufluyor-
du. Dergimizin gündemindeki konu-
lardan biri ise Marafl katliam› idi... Bu

mahallede, iki ayr› gün yap›lan tan›-
t›mda 115 dergi halka ulaflt›r›ld›.

Ferhat’›n Engin’in Yoldafllar›

Vazgeçmiyorlar!
Adalet istemeye ve Yürüyüfl’ü
ulaflt›rmaya devam ediyorlar:

2255 AArraall››kk AAlliibbeeyykkööyy: Halk Cephe-
liler AAlliibbeeyykkööyy Cengiz Topel Caddesi
Dörtyol’da bir araya gelerek Ferhat ve
Engin için adalet istediler. 

30 kiflinin kat›ld›¤› eylemin ard›n-
dan YÜRÜYÜfi yaz›l› önlükleriyle
dergi da¤›t›m› yapt›lar. 1.5 saat süren
dergi da¤›t›m›nda 42 dergi sat›ld›.    

*

2288 AArraall››kk NNuurrtteeppee:: Halk Cephesi
‹stanbul Nurtepe Sokullu Caddesi’nde
yapt›¤› eylemle, Ferhat Gerçek’i vu-
ran ve Engin Çeber’i katledenlerin ce-
zaland›r›lmas›n› istedi. Eylem aç›kla-
man›n ard›ndan Nurtepe sokaklar›nda
dergi da¤›t›m› yap›lmas›n›n ard›ndan
sona erdi. 55 dergi halka ulaflt›r›ld›.

*

2288 AArraall››kk SSuullttaannbbeeyyllii:: Baflaran
Mahallesi Karatepe mevki-
inde ““EEnnggiinn vvee FFeerrhhaatt iiççiinn,,
hhaallkk iiççiinn aaddaalleett”” talebiyle
bas›n aç›klamas› yap›ld›.
Çarflamba günkü polis sald›-
r›s› teflhir edildi. 35 kiflinin
kat›ld›¤› eylemin ard›ndan
Yürüyüfl önlükleriyle ya¤-
mur ve so¤ukta yap›lan der-
gi sat›fl›nda 54 dergi sat›ld›. 

*

2288 AArraall››kk YYeenniibboossnnaa::
Zafer Mahallesi’nde birara-
ya gelen Halk Cepheliler
“Ferhat’› Vuranlar Engin’i
Katledenler Cezaland›r›lma-
l›d›r” talebini dile getirdiler. 15 kiflinin
kat›ld›¤› aç›klaman›n ard›ndan dergi-
nin tan›t›m ve sat›fl› yap›ld›. 

*

11 OOccaakk GGaazzii:: Yeni y›l›n ilk günün-
de Halk Cepheliler Gazi Mahalle-
si’nde bir araya gelerek Yürüyüfl der-
gisinin sat›fl›n› gerçeklefltirdiler.
Dörtyol’da yap›lan dergi sat›fl›nda 150
dergi halka ulaflt›l›d›.  

AAnnttaallyyaa

‹‹zzmmiirr

GGaazzii

NNuurrtteeppee

YYeenniibboossnnaa

‘Gençlerimiz Berrin’i Örnek Almal›’
19 Aral›k sald›r›s›na karfl› direniflte flehit düflen Berrin B›ç-

k›lar, ‹zmir Gaziemir Mezarl›¤›’nda an›ld›. 25 Aral›k’ta Gazie-
mir Mezarl›¤›’na giden Halk Cepheliler, mezarl›k giriflinde po-
lis ve asker y›¤›na¤› ile karfl›laflt›lar. Keyfi kontrollerin ard›n-
dan mezarl›¤a giren Halk Cepheliler, burada anmay› kamera-
ya çeken sivil polislere müdahale ederek uzaklaflt›rd›lar. 

Berrin B›çk›lar, 21 Aral›k 2000’de Uflak Hapishanesi’ne
yap›lan ikinci sald›r›y› durdurmak için bedenini atefle vermifl,
25 Aral›k’ta flehit düflmüfltü.

Anmada Berrin’i tan›yanlar, onun gencecik yafl›na ra¤-
men yüre¤ine koca bir halk›n ve vatan›n sevgisini s›¤d›rd›¤›-
n› anlatt›lar. Gençlerin düzenin
yozlaflt›rma politikalar›n› red-
dederek, Berrinler’in yaflam›n›
örnek almas› gerekti¤ine vur-
gu yapt›lar. Marfllar›n söylen-
di¤i anmada, 19 Aral›k katli-
am›n›n sorumlular›n›n zama-
nafl›m› manevras›yla kurtar›l-
d›¤›, ancak halk›n bilincinde
aklanmad›¤› vurguland›. 

Halk›n kolu kanad›yd›lar

En umutsuz zamanlarda 

Mavi kanatlar›na yükleyip

açl›¤›      

açl›¤a yat›rd›lar bedenlerini.

K›r›lmad›lar 

bükülmediler

Büyüdüler bedenleri 

küçüldükçe.

Kurflunlarla vuruldular

gazlarla bo¤uldular

y›lmad›lar

Y›ld›zlar kuflan›p 

yang›nlara sar›ld›lar.

Boran kanatlar›yla kar›fl›p 

maviye

Gö¤sümüzde karanfil 

oldular

zafere kilitlenen 

yürekleriyle  

HALKIN KOLU KANADI
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‹s r a i l ’ i n
iflgal alt›nda

tuttu¤u Gaz-
ze’den 2005-
te çekilme-
sinden bu
yana, Gazze’nin tecrit
ve kuflatma alt›nda tutulmas›, sade-
ce Gazze’yle, sadece Filistin’in ifl-
gal ve ilhak›n›n sürdürülmesiyle ve
sadece Hamas’›n etkisizlefltirilme-
siyle s›n›rl› bir politika de¤ildir...
Emperyalizmin ve Ortado¤u’daki
iflbirlikçilerinin Hamas’a karfl› ol-
duklar› ve onu etkisizlefltirmek iste-
dikleri aç›kt›r. Bu noktada bir tart›fl-
ma yok. Fakat flu ayr›nt› önemli;
emperyalizm ve iflbirlikçileri için
sorun, Hamas’›n islamc›, fleriatç› ol-
mas› de¤ildir. 

Bugün Gazze’de sürmekte olan
savafl, bir “irade” savafl›d›r.

Halk Cephesi’nin son Gazze katli-
am›yla ilgili yapt›¤› aç›klamada be-
lirtildi¤i gibi, Gazze katliam› halk-
lara karfl› bir “irade dayatmas›”d›r.
Emperyalizm, Filistin halk›na ve
onun nezdinde tüm dünya halklar›-
na, “benim istedi¤imi, benim onay-
lad›¤›m› seçeceksin, örgütlü olacak-
san, benim karfl› ç›kmad›¤›m örgüt-
lerin üyesi olacaks›n” diye dayat›-
yor.

Hamas’›n, AB’nin gönderdi¤i
gözlemcilere göre bile “hile-

siz” diye de¤erlendirdi¤i  bir seçim
süreci sonunda seçilmifl olmas› da
emperyalizm aç›s›ndan bir önem ta-
fl›m›yor. “Benim demokrasi anlay›-
fl›m, benim istedi¤imin seçilmesi-
dir” diye dayat›yor yine. Emper-
yalizm bu anlay›flla bugün islam-
c›, fleriatç› bir örgütün seçilmesi-
ne itiraz ediyor. Bu, yar›n komü-
nist bir örgütün varl›¤›na, kitlele-
rin onay ve deste¤ini almas›na iti-
raza dönüflebilir. Bir baflka yerde
ve zamanda, emperyalizmin ka-
bul etmedi¤i vatansever bir güç
olabilir. Ölçü, halklar›n kimi iste-
di¤i, destekledi¤i veya seçti¤i de-
¤ildir. Ölçü, seçilen bu güçlerin
islamc›, fleriatç› olup olmamas›
da de¤ildir.

Hat›rlanacakt›r, emperyalizm
1991’deki körfez sald›r›s›ndan

Irak iflgaline kadar geçen süre için-
de say›s›z kez “Irak halk›na” flu tür
ça¤r›lar yapt›: ““SSaaddddaamm’’›› bbaaflfl››nn››zz--
ddaann aatt››nn!!””... Bunun devam› fluydu;
Saddam’› bafl›n›zdan atmazsan›z,
bunun cezas›n› da çekersiniz. Irak
gibi bir küçük-burjuva diktatörlü¤ü-
nün yönetti¤i bir ülkede, halk›n öz-
gür iradesinin gerçekleflip gerçekle-
flemeyece¤i bir yana, hiçbir gücün
halka böyle bir dayatmada bulun-
maya hakk› yoktu. Ama Amerika
bunu defalarca yapt›. Ve “Saddam’›
bafl›ndan atamad›¤› için” de, Irak
halk›n› cezaland›rd›. 

Bugün Gazze’de ayn› fley oluyor.
Hamas’› seçti¤i için Filistin

halk› cezaland›r›l›yor. Ve bu “ceza-
land›rma, tüm dünya halklar›na kar-
fl› bir gözda¤›na dönüflüyor. Bu an-
lamdad›r ki, ““GGaazzzzee’’ddee vvuurruullaann
ddüünnyyaa hhaallkkllaarr››dd››rr”” diyoruz. Gaz-
ze’ye at›lan her bomba, Filistin hal-
k› üzerinde oldu¤u kadar, tüm dün-
ya halklar›nda da ayn› tahribat› ya-
rat›p, ayn› sonucu almay› amaçl›-
yor. Bu gözda¤›, “Castro’yu bafl›-
n›zdan at›n, yoksa...” tehdidini de
veya “Chavez’i bafl›n›zdan at›n,
yoksa...”, “Ahmedinecad’› bafl›n›z-
dan at›n, yoksa...” tehdidini de için-

de bar›nd›r›r. Bu gözda¤›, “benim
ilan etti¤im terör listeleri”nde yera-
lan hiçbir örgüte üye olma, ona des-
tek verme, yoksa...” tehdidine kadar
uzan›r. Bu gözda¤›n›n duraca¤› bir
yer yoktur. Bu gözda¤›, emperyaliz-
min ç›karlar›yla, politikalar›yla, ica-
zetiyle çeliflen herfleye karfl› ekono-
mik, siyasi, askeri güç kullanmay›
içerir.  

Gazze’de yaflananlara böyle ba-
k›ld›¤›nda, sorunun bir “Ha-

mas” sorunu olmad›¤› çok daha
aç›k hale gelir. Ve böyle bak›ld›¤›n-
da da “‹srail’e de karfl›y›m, Ha-
mas’a da” tavr›n›n veya katliama
karfl› “iki taraf da füze f›rlatmaya
son versin” demenin sürmekte olan
savafl aç›s›ndan hiçbir anlam ve
önem tafl›mad›¤› görülür. 

SSaalldd››rraann ‹‹ssrraaiill,, ddiirreenneenn GGaazz--
zzee’’ddiirr.. AArraaddaa yyeerr yyookkttuurr!! Gaz-

ze’de sürdürülen tecrit ve katliam;
halklar›n iradesini yoketmek için-
dir! “‹ki taraf› da..” elefltirenler, ya-
ni bbiittaarraaff olanlar, yine taraft›r;
Gazze’yi yak›p y›kan füzelerin tara-
f›nda... Yukar›da belirtti¤imiz gibi,
sorun Hamas’›n islamc›l›¤›, fleriat-
ç›l›¤› olmad›¤› gibi, Hamas’›n füze-
leri de de¤ildir. Emperyalizm ve si-
yonizm, iradelerini kabul ettirmek
için, bahaneye ihtiyaç duymuyorlar.

Füzeler olmasa, “Hamas’›n elin-
de kitle imha silahlar› var” de-
yip yine sald›rabilirler de¤il mi?
Varsay›msal bir fley de¤il, olmufl
bir olaydan örnek veriyoruz. 

Gazze’ye yönelik bundan ön-
ceki katliam operasyonu da

hat›rlanaca¤› gibi, bir ‹srail aske-
rinin Filistinli direniflçiler tara-
f›ndan kaç›r›lmas› üzerine(!)
bafllat›lm›flt›. Bugün Hamas’›
“füze atarak ‹srail’i provoke et-
mekle” suçlayanlar, o gün de,
“askeri kaç›r›lan ‹srail’e baflka
yapacak fley kalmad›”  diyerek
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Sald›ran Emperyalizm Direnen Gazze

ARADA YER YOK

Gazze
katliam› bir “irade

dayatmas›”d›r. Emperyalizm,
Filistin halk›na ve onun

nezdinde tüm dünya halklar›-
na, “benim istedi¤imi, benim

onaylad›¤›m› seçeceksin,
örgütlü olacaksan, benim kar-
fl› ç›kmad›¤›m örgütlerin üyesi

olacaks›n” diye dayat›yor.



‹srail sald›r›s›n› meflrulaflt›r›p dire-
niflçileri suçluyorlard›. Bu nas›l bir
anlay›flt›r ki, Filistinliler’in yüzler-
cesi, binlercesi katledildi¤inde on-
lar›n bu katliamlara cevap verme
hakk› olmuyor, cevap verdiklerinde
bu “terörizm!” oluyor, ama bir tek
‹srail askeri kaç›r›ld›¤›nda, ‹srail is-
tedi¤i yere girip katliam yapma
hakk›na sahip oluyor?

Gazze’ye yönelik katliam karfl›-
s›nda, kafas›nda, ama’lar, te-

reddütler olanlar, bu sorunun ceva-
b›n› düflünmelidirler. Sorun, halkla-
r›n direnifl ve savafl›n›n meflrulu¤u-
nu görüp görmeme sorunudur. Bur-
juvazinin teorileri, bu konuda hiç
küçümsenmeyecek düflünce çarp›k-
l›klar›na yolaçm›flt›r. Emperyalizm
ve iflbirlikçileri, “her türlü fliddete”
baflvurma hakk›n› kendi tekelle-
rine al›rken, halklar›n hangi ko-
flullarda olursa olsun fliddete bafl-
vurmalar›n› ise “terörizm!” ola-
rak damgalay›p, yasad›fl›, gayri-
meflru olarak kabul ettirmek iste-
mektedir. Bu konu, soyut olarak
tart›fl›ld›¤›nda, say›s›z çarp›kl›k
ç›k›yor karfl›m›za. Ama iflte Gaz-
ze üzerinden tekrar dönelim bu
tart›flmaya. Gazze’nin tecrit al-
t›ndaki halk› ne yapacak flu anda?
Gerçi, öylesine bir kuflatma alt›n-
da ki, daha do¤ru bir ifadeyle,
öyle hapsedilmifl ki, elindeki et-
kisiz füzeleri f›rlatman›n d›fl›nda,
herhangi bir fliddete baflvurma
seçene¤i de fazla gözükmüyor; ama
buna ra¤men Gazze halk›, yarat›c›-
l›¤›yla, üretkenli¤iyle, iradesiyle
katliamc›lara karfl› çeflitli eylemler
gerçeklefltirdi? Kim, nas›l, neye da-
yanarak mahkum edebilir o eylem-
leri?

Gazze’de yaflanan› tam olarak
anlayabilmek için bir an bu ko-

nudaki tüm ayr›nt›lar› unutup sade-
ce flu durumu düflünün: 10 kilomet-
relik bir alanda, 1,5 milyona yak›n
insan kuflat›lm›fl. Tanklar çevirmifl
etraflar›n›. Gidebilecekleri, hiçbir
yer yok. Onlara kap›lar›n› açacak
bir ülke yok. Bu küçücük alana s›-
k›flt›r›lm›fl 1,5 milyon insan›n üstü-
ne her gün uçaklar taarruz yap›yor,

bombalar ya¤d›r›yor ve geri dönü-
yor. Bir gün, hatta bazen bir saat
sonra ayn› fley yine tekrarlan›yor.
Ve bu durum günlerce, aylarca, y›l-
larca sürüyor, sürüyor, sürüyor...
Peki bu durumdaki bir halk ne ya-
pacak? Bu durumdaki bir halk,
“Hamas’› seçme, destekleme” da-
yatmas›na boyun mu e¤ecek? Em-
peryalizmin “terör örgütü” listeleri-
ne ald›¤› Filistinli direnifl örgütleri-
ni desteklemekten vaz m› geçe-
cek?.. Yoksa çaresizli¤i reddederek,
gerekti¤inde kendilerini feda ederek
direnecek mi? Gazze halk› ne yapa-
cak ve ne yapmal›? Kendinizi Gaz-
ze halk›n›n yerine koyarak cevap
verin. 

Bu savafl›n kural› yok, hukuku
yok. Ve asl›nda bu klasik anlam-

da bir savafl bile say›lmaz. Bu bir
katliam. Tek tarafl› bir sald›r›. Bu
yüzden mevcut durumu en do¤ru ifa-
de eden kavram Gazze katliam›d›r.
Ve katliama karfl›, kuflatmaya, tecrit
edilmeye karfl›, her halk›n direnme
ve savaflma hakk› vard›r. Bu hak, tar-
t›flmas›zd›r. Bu hakk› tart›flmak, s›-
n›flar mücadelesiyle yaz›lan tarihi,
insanl›¤›n biny›llar içinde yaratt›¤›
tüm adalet ölçüleri içinde meflru bir
konuma yükseltilmifl bulunan diren-
me hakk›n› yok saymakt›r. 

Gazze katliam› karfl›s›nda Ha-
mas’› da elefltirerek, Hamas’a

da ça¤r› yaparak ve “iki taraf”› eflit-
leyerek gelifltirilen her politika,
meflruluk aç›s›ndan yanl›fl bir zemi-

ne oturacakt›r. “Ama Hamas da ‹s-
rail taraf›na füzeler at›yordu” diye-
rek ‹srail sald›r›s›n› meflru ve mazur
gösterenler, iflgalci bir güçle, iflgal
edilen bir halk› ayn› kefeye koymufl
oluyorlar. ‹ki tarafa da ateflkes ça¤-
r›s› yapmak, siyonist katliamc›l›¤›
meflrulaflt›r›rken, iflgal alt›ndaki
halklar›n direnme hakk›n›n meflru-
lu¤unu reddetmektir... Biraz yukar›-
da sorduk; Gazze halk› ne yapmal›
bu durumda? Gazze halk›na, böyle
bir durumda siz de Hamas’› seçme-
yin demek, siz de füze atmay›n de-
mek emperyalizmin dayatmalar›na
kat›lmaktan baflka bir anlama gel-
mez. Bu yüzden iflte, Gazze katli-
am›nda arada yer yoktur. 

Arada olmak mümkün olmad›¤›
halde, kendini “tarafs›z” gör-

meye devam etmek de bir aldat-
macad›r. Aynen Arap Birli¤i’nin,
“müslüman devletler”in, Ameri-
kan iflbirlikçisi olduklar› halde,
kendilerine hala Filistin halk›n›n
yan›nda göstermeye çal›flmalar›
gibi bir aldatmacad›r. ““NNeerreeddee
bbuu AArraappllaarr??”” diye hayk›r›yordu
Gazze’de o¤lu katledilmifl bir Fi-
listinli Ana. Filistin halk›na yö-
nelik tüm katilamlar›n de¤iflmez
sorusudur bu. Ve cevab› da hiçbir
zaman de¤iflmez. Onlar, yoktur
Filistin halk›n›n yan›nda. Olma-
yacaklard›r da. Bu durum, iflbir-
likçili¤in karakteristik sonucu
olarak y›llard›r dünya halklar›n›n

gözleri önündedir. 

Mevcut durumda, hiçbir tered-
düte yer yoktur. Tüm ülkelere,

örgütlü güçlere, ayd›nlara bak›n;
neredeler? Gazze halk›n›n yan›nda
de¤illerse, Gazze’nin direniflinin
yan›nda de¤illerse, di¤er taraftad›r-
lar. Gazze s›n›rlar› içinde 1,5 mil-
yon de¤il, 6 milyar dünya halklar›
vard›r flimdi. Vurulan 6 milyard›r.
Vurulan biziz. Gazze katilam›nda
do¤ru yerde olmak için, Gazze’de
vurulan›n dünya halklar› oldu¤unu
siyasal olarak görmek, bunu yüre¤i-
mizde hissetmek yeterlidir. Vurulan
bizsek, biz Gazze’ysek, biz Gazze-
liysek, direnece¤imiz, direnme ve
savaflma hakk›m›z tart›flmas›zd›r. 
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Sald›ran ‹srail, direnen
Gazze’dir. Arada yer yoktur!
Gazze’de sürdürülen tecrit ve
katliam; halklar›n iradesini 

yoketmek içindir! “‹ki taraf›
da..” elefltirenler, yani bitaraf

olanlar, yine taraft›r;
Gazze’yi yak›p y›kan füzelerin

taraf›nda...  



Gazetelerin bafll›klar› günlerdir
ayn› fleyleri söylüyor: “‹srail vahfle-
ti s›n›r tan›m›yor”, “Bu soyk›r›m de-
¤ilse ne”, “Morglarda yer kalma-
d›”...

27 Aral›k ö¤len saatlerinde bafl-
layan Gazze katliam›, kesintisiz
olarak sürüyor. Gazze çok büyük bir
depremden ç›km›fl gibi y›k›nt›lar
içindeyken, ölü say›s› 500’lere do¤-
ru yaklafl›rken, katliamc› ‹srail,
““DDaahhaa eenn kkööttüüssüü yyaaflflaannmmaadd››.... BBuu
ddaahhaa iillkk aaflflaammaa....”” diyor pervas›zca. 

27 Aral›k’ta bafllayan sald›r›da, 5
gün içinde katledilen Filistinliler’in
say›s› 500’e yaklaflt›. 

Gazze kelimenin tam anlam›yla
kuflatma alt›na al›nd›. ‹srail ordusu
Gazze’yi tanklarla kuflat›rken, M›s›r
yönetimi de Gazze’den M›s›r’a ge-
çiflleri kapatt›. 

Ortado¤u tarihini az çok bilen-
ler, y›llarca süren savaflta, delik de-
flik olmam›fl tek bir binas› bile kal-
mayan BBeeyyrruutt ggöörrüünnttüülleerriinnii hat›r-
layacakt›r. ‹flte Gazze’nin bir çok
bölümü birkaç gün içinde o hale

geldi. Daha sald›r›n›n bafllang›c›nda
‹srail füzelerle 230 “hedefi” vurdu.
Vurulan yerlerin içinde, baflbakan-
l›k binas›, Hamas’a ait televizyon
kanal› vard›; devam›nda füzeler, ev-
lerden camilere, f›r›nlardan hasta-
nalere, atölyelere kadar, hemen yer
yeri hedef ald›. 

Morglar dolmufltu bir çok hasta-
nede. Hastaneler dolmufltu. Yer bu-
lunsa bile ilaç yoktu. Filistinli bir
doktor durumun vahimli¤ini flu söz-
lerle anlat›yordu: “Zaten kan, ilaç
s›k›nt›m›z vard›, aniden bu kadar
yaral› ve ölü gelince, hastaneler
felç oldu. Yaral›lar koridorlarda ya-
t›yor... Hastanelerde çarflaf, perde
kalmad›, çünkü, perdeler, sarg› ve
pamuk yerine, çarflaflar da kefen
olarak kullan›l›yor.” 

EEmmppeerryyaalliizzmm--ssiiyyoonniizzmm 
kkaattlliiaamm››
Aç›k ki Gazze’de yaflananlar sa-

dece “siyonizmin vahfleti” olarak,
sadece “terörist ‹srail devleti”nin
politikalar›yla aç›klanamaz. Karfl›-
m›zdaki tabloyu yaratan emperya-
lizm ve siyonizm iflbirli¤idir. 

Bu iflbirli¤inde belirleyici olan,
yöneten, kararlar› veren, elbette ki
eemmppeerryyaalliizzmmddiirr.. Siyonizmi emper-
yalizmin de üstünde, tüm emperya-
list dünyay› yöneten bir güç olarak
gören ve gösteren islamc›lar, em-
peryalizmle aç›k çat›flmaya girmek-
ten kaç›nmakta, ony›llarca “yeflil
kuflak” içinde emperyalizmin hiz-
metinde çal›flm›fl olmalar›n› meflru-
laflt›rmak istemektedirler. Gaz-
ze’deki katliam, tüm dünyaya, em-
peryalizmin kanl›, ac›mas›z yüzünü
gösteriyor. Bu yüzü asl›nda biz iyi

tan›yoruz. Irak’ta 500 bin çocu¤u
ambargoyla öldürüp sonra da tam
bir katil so¤ukkanl›l›¤›yla “buna de-
¤er” diyebilen emperyalist ac›ma-
s›zl›k, ortadad›r. Ama buna ra¤men
görmek istemeyenler var. Buna ra¤-
men, ‹‹ssrraaiill’’ii dduurrdduurrmmaass›› iiççiinn hhaallaa
AAmmeerriikkaa’’yyaa vvee AAvvrruuppaa’’yyaa ççaa¤¤rr››
yyaappaannllaarr var. ‹srail’i harekete ge-
çirten, sald›rtanlar onlar oysa ki.

Bunu görmeyenler, Gazze kat-
liam› karfl›s›nda do¤ru ve yerinde
tek söz edemezler.

fiuras› aç›k ki, “emperyalizm de-
¤iflti” safsatalar›n›n üzerinden he-
nüz çok geçmemifl olmas›na ra¤-
men, bu safsatalar›n üzeri, halklar›n
kanlar›ndan oluflan bir deryayla
kaplanm›fl durumda. Emperyalistle-
rin egemenli¤indeki dünyada katli-
amlar bitmiyor... Filistin halk› y›l-
lard›r ayn› tabloyu yafl›yor... Irak’ta,
Afganistan’da, Balkanlarda, Afri-
ka’n›n çeflitli ülkelerinde do¤rudan
ya da dolayl› olarak emperyalizmin
katliamlar› yaflan›yor... 

‹‹ssrraaiill kkiimmyyaassaall ssiillaahh 
kkuullllaann››yyoorr!!
Filistinli doktorlar, ‹srail'in

“uluslararas› anlaflmalarla yasakla-
nan silahlar› kulland›¤›n›” aç›kl›-
yorlard›. Filistin Sa¤l›k Bakanl›¤›
yetkilileri, bu silahlar›n vücudu de-
forme etmeyip, sadece iç organlar›
parçalad›¤›n› aç›klad›lar. Ama sila-
h›n niteli¤i bilinmiyordu. 

Irak’ta kimyasal silah var diye
ortal›¤› aya¤a kald›ranlar, ‹srail’in
kulland›¤› bu silah›n ne oldu¤unu
bile sormayacaklard›r muhtemelen.
Zaten sormalar› da gereksiz olsa ge-
rek, cceevvaabb››nn›› bbiilliiyyoorrllaarrdd››rr.. 
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GAZZE
Emperyalist Dünyan›n
Kanl› Ac›mas›z Yüzü

““EEvveett!! BBüüttüünn mmeekkaannllaarrddaa kkaann
vvaarr.. BBüüttüünn eevvlleerrddee vvee yyoollllaarrddaa
flfleehhiittlleerr,, yyaarraall››llaarr vvaarr...... EEvveett!!

YYüüzzlleerrccee flfleehhiitt vvee yyaarraall›› ddüüflfleebbii--
lliirr...... YYeettiimmlleerriinn ssaayy››ss›› aarrttaabbiilliirr..
FFaakkaatt GGaazzzzee ddüüflflmmeeyyeecceekk.. TToopp--
rraakkllaarr››mm››zz›› tteerrkk eettmmeeyyeeccee¤¤iizz..
BBeeyyaazz bbaayyrraakkllaarr›› kkaalldd››rrmmaayyaa--

ccaa¤¤››zz.. TTeesslliimm oollmmaayyaaccaa¤¤››zz..
DDüüflflmmaannaa kkaarrflfl›› bbaaflfl››mm››zz›› ee¤¤mmee--

yyeeccee¤¤iizz..”” (‹smail Heniyye) 



‹srail’e Gazze’de yaral›lar›n te-
davi edildi¤i en önemli merkez olan
fifiiiffaa HHaassttaanneessii’’nnii vurmakla tehdit
ederek boflalt›lmas›n› isteme cüreti-
ni veren de hiç kuflku yok ki, em-
peryalizmin deste¤i ve himayesidir. 

SSiiyyoonniizzmmiinn iinnaanncc›› oolluurr mmuu!!
Gazeteler, “fiabat katliam›” diye

verdiler ilk gün katliam›. Çünkü o
gün, Yahudi Bayram› fiabat günüydü
ve o gün Yahudiler’in bir çok fleyi
yapmas› dinen yasakt›. Bu yüzden o
gün sald›rmas› beklenmiyordu.

Ama siyonizmin dini iman› m›
olur, katliamc›l›¤›n inançlara sayg›-
s› m› olur? Kendi dini bayram›nda
sald›r›ya geçen siyonistler, sald›r›
s›ras›nda sistematik olarak da cami-
leri y›k›yorlar. 2 Ocak itibar›yla 10
Cami yerle bir edilmiflti. 

‹‹flflbbiirrlliikkççii AAbbaass yyöönneettiimmii 
GGaazzzzee’’ddeekkii yy››kk››nntt››llaarr››nn 
aalltt››nnddaa kkaallaaccaakk!!
Gazze’ye sald›r› bafllad›¤›nda,

çeflitli kesimler, sald›r›dan Hamas’›
sorumlu tuttular. Ayn› yaklafl›m›
gösterenlerin içinde bir Filistinli li-
der de vard›: Filistin Devlet Baflka-
n› Mahmud Abbas.

Devlet Baflkan› s›fat›n› tafl›d›¤›
halka yönelen sald›r›n›n karfl›s›na
dikilmesi gerekirken o, “mevcut
ateflkesi bozmamas› için Hamas’›
önceden uyard›¤›n›” aç›klayarak,
sald›r›dan Hamas’› sorumlu tuttu. 

Kahire’de yapt›¤› bir baflka aç›k-
lamada da “Hamas ile konufltuk,
‘Lütfen yapmay›n, sizden ateflkesi
bitirmemenizi istiyoruz’ dedik. Bu
olanlar› engelleyebilirdik” ifadesini
kullanarak, yine ‹srail sald›r›s›ndan
Hamas’› sorumlu tuttu.

Abbas, sonraki günlerde Gazze
yak›l›p y›k›l›rken de, halk› Gaz-
ze’de katledilirken de, emperyalist-

lerle ayn›
a¤›zdan ko-
n u fl m a y a
devam etti.
Ç ü n k ü
onun soru-
nu, Filistin
halk›n›n güven-
li¤i de¤il, Filis-
tin’de, El fetih’le Ha-
mas aras›nda süren iikkttiiddaarr
kavgas›yd›. 

Kuflku yok ki, Gazze katliam›n-
dan ak›llarda katliamla birlikte bir
de bu ihanet kalacakt›r. 

AKP iflbirlikçilerinin 
riyakarl›¤›
Gazze katliam›n›n ertesi günü

yay›nlanan 29 Aral›k tarihli YYeennii
fifiaaffaakk’’››nn manfletinde ““HHiittlleerr GGiibbii””
sözleri okunuyordu. Ayn› gün VVaakkiitt
ise ““‹‹ssrraaiill’’ii kkaahhrreett yyaa RRaabbbbii”” di-
yordu. 

Fakat Rablerinden kahretmesini
istedikleri ‹srail’e Ortado¤u’da en
büyük siyasi ve askeri deste¤i veren
AKP’dir. Ve bu manfletleri atan ga-
zeteler de AKP’nin bafl destekçileri
aras›nda yeral›yorlar. 

Riyakarl›k burada ortaya ç›k›yor:

“‹srail’e en küçük bir katk›da,
yard›mda, destekte bulunan herkesi
kahret ya rabbi!” diyebilirler mi?

‹srail’e Konya ovas›nda savafl
uçaklar› için e¤itim yeri veren, An-
talya’dan temiz su tafl›maya çal›flan,
bir kez elefltirdikten sonra, kendile-
rini affettirmek için ‹srail’e ihaleler
verip, Tel Aviv’e ziyaret üstüne zi-
yaret yapan AKP’ye tav›r alabilirler
mi?.. Amerika’yla iflbirli¤i yapmak
laz›m diye fetvalar veren Fethullah
Hocalar›n› bu sözünden dolay› k›-
nay›p mahkum edebilirler mi?.. ‹s-
rail’in bafl destekçisi olan Amerikan
ve ‹ngiliz emperyalist tekelleriyle

iflbirli¤i içindeki “islamc› burjuva-
lara” tav›r alabilirler mi?

Bunlar› yapamayacaklar› için,
Gazze katliam› karfl›s›nda söyledik-
leri her söz, ne kadar keskin, ne ka-
dar a¤›r olursa olsun, riyakarl›k o
sözleri alabildi¤ine hafifletmekte,
ciddiyetsizlefltirmektedir. 

SSoorruummlluu HHaammaass’’››nn 
ffüüzzeelleerrii mmii??
Bu ac›mas›z katliam karfl›s›nda

birfleyler söylemek isteyen ve fakat
‹srail’in, Amerika’n›n tamamen de
karfl›s›nda görünmek istemeyenle-
rin s›¤›na¤› Hamas’›n füzeleri oldu.
Sanki baflka hiçbir fley yokmufl, san-
ki iflgal, ilhak yokmufl da Filistinli
direniflçiler durup dururken ‹srail’e
füze atm›fllar ve ‹srail de bunun
üzerine sald›r›ya geçmifl. Burjuva
bas›nda çizilen senaryo böyle. Bu
yaklafl›m öyle belirgindir ki, burju-
va bas›n, katliam› adeta ‹srail’i suç-
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- ‹‹srail’le ttüm iiliflkiler kesilmeli, ttüm eekonomik, ssiyasi,
askeri aanlaflmalar iptal eedilmelidir! 
- ‹‹srail BBüyükelçili¤i kkapat›lmal›, ‹‹srail’deki ddiploma-
tik ggörevliler geri ççekilmelidir!

““eemmppeerryyaalliizzmm ddee¤¤iiflflttii””
ssaaffssaattaallaarr››nn››nn üüzzeerriinnddeenn

hheennüüzz ççookk ggeeççmmeemmiiflfl
oollmmaass››nnaa rraa¤¤mmeenn,, bbuu ssaaffssaa--

ttaallaarr››nn üüzzeerrii,, hhaallkkllaarr››nn
kkaannllaarr››nnddaann oolluuflflaann bbiirr

ddeerryyaayyllaa kkaappllaannmm››flfl
dduurruummddaa.. EEmmppeerryyaalliissttlleerriinn
eeggeemmeennllii¤¤iinnddeekkii ddüünnyyaaddaa

kkaattlliiaammllaarr bbiittmmiiyyoorr......



lamamaya özen göstererek yans›t-
m›flt›r ilk baflta:

28 Aral›k günkü Hürriyet’in
manfleti flöyleydi mesela: 

““FFüüzzeellii kkaattlliiaamm””... 

‹ç sayfalarda da flu bafll›k kulla-
n›lm›flt›: “200 ‘katyufla’ katliam›”. 

Sabah’›n manfleti de flöyleydi.

“Füzeler adres sormad›”.

Bir katleden yoktu. Füzeleri,
katyuflalar› bir ateflleyen yoktu san-
ki.

‹srail katliam› de¤il de, katyufla
katliam›! Burjuvazinin bir baflka
gazetesi de haberi flu “yorumuyla”
birlikte veriyordu:

“Gazze tarihinin en kanl› gün-
lerinden birini yaflad›. ‹‹ssrraaiill,, bbuu
kkeenntttteenn ggeelleenn rrookkeett ve havan topu
sald›r›lar›na dün uçaklardan att›¤›
füzelerle kkaarrflfl››ll››kk vveerrddii..”” (28 Ara-
l›k Milliyet)

Haberin yaz›l›fl biçimiyle so-
rumlu da gösterilmifl oluyor: Ha-
mas füzeleri! Ki bunu daha aç›k
ifade edenler de yok de¤ildi:

“Hamas’›n ak›ls›z roket sald›-
r›lar›, afl›r› milliyetçilerin elinde
olan ‹srail’in ifline dahi gelmifl
olabilir. ” (Mehmet Altan)

M›s›r’da yay›nlanan EEll EEhh--
rraamm’›n baflyaz›s› da katliam› ““HHaa--
mmaass ddeesstteekkllii ‹‹ssrraaiill ssuuççuu!!”” olarak
de¤erlendirdi. 

Bir baflkas› flöyle yazd›: “Abbas,
Hamas’› önceden uyard›¤›n› aç›kla-
d›. Hamas bu uyar›ya ra¤men aakk››ll--
ss››zzccaa füze at›fllar›yla ateflkesi boz-
mufl, ‹srail’i pprroovvookkee etmiflti. Mah-
mud Abbas’›n daha ak›ll› ve dünya-
da sayg› gören bir lider oldu¤u
aç›kt›r.” (Taha Akyol, 30 Aral›k)

Neticede Amerika da kelimesi
kelimesine ayn› fleyi söylüyor:
““BBuu nnookkttaayyaa HHAAMMAASS ssaalldd››rr››llaarr››
yyüüzzüünnddeenn ggeelliinnddii..””

Emperyalizm ve siyonizm,
Gazze’yi yak›p y›kmaya, Filistin
halk›n› katletmeye devam ediyor;
Tarih, bu aymazl›¤› hala sürdüren-
leri de emperyalizm ve siyonizmin
yan›na, suçlular sayfas›na kayde-
decek. 
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Kuflat›lm›fl, kuflat-
man›n ötesinde, dün-
yadan tecrit edilmifl,
morglar›nda ölülerini
koyacak yeri, yaralar›-
na basacak pamu¤u
kalmam›fl bir kent ora-
s›. 

Bir kent demek ne
kadar do¤ru zaten ora-
ya; bir ülke oras›...
Parçalanm›fl, iflgal ve
ilhak edilmifl bir ülke-
den geriye kalan bir
parça... 

20. yüzy›l›n ikinci yar›s›n› nere-
deyse iflgal alt›nda yaflam›fl bir böl-
ge Gazze. 

‹flgale dayand›, ‹srail’in çekilir-
ken bafllatt›¤› tecrit ve kuflatmaya
dayan›yor kaç y›ld›r. Bu kadar zor
koflullar alt›nda Gazze’nin nas›l di-
rendi¤ini anlayabilmek bile zor.. 

Ama eski bir bölge Gazze. Bilge
bir flehir. Tarihi çok eski ... 3 bin
y›ll›k..

*

Yüzy›l›n bafl›nda Gazze, Os-
manl› egemenli¤indeydi. Gazze için
o zaman da ‹ngiliz emperyalistle-
riyle Osmanl› aras›nda büyük sa-
vafllar oldu; tarihe “Gazze savaflla-
r›” diye geçti bu büyük çarp›flmalar. 

Birinci emperyalist paylafl›m sa-
vafl› s›ras›nda Gazze ‹ngiliz emper-
yalizminin kontrolüne geçti. 

Daha sonra, 1948’e kadar M›-
s›r’›n kontrolü alt›nda kald›.

Gazze fieridi, 1967’deki Arap-
‹srail savafl›n›n ard›ndan da M›-
s›r’dan ‹srail’in eline geçti. Art›k
uzun y›llar Siyonist iflgal alt›nda
yaflayacakt›. 

Fakat hiç teslim olmad› Gazze. 

Nüfusu, bütün bu flartlara ra¤-
men artmaya devam etti. 1,5 milyo-
na ulaflt›. 1,5 milyon Gazzeli y›llar-
ca direndi, savaflt› iflgale karfl›. Öy-
le bir kararl›l›kla, öyle bir cüretle
savaflt› ki, sonunda iflgalci ‹srail ter-
ketmek zorunda kald› Gazze’yi. 

2005’ti tarih. ‹srail’in çekilme-
siyle ne tam bir özgürlük, ne tam
bir ba¤›ms›zl›k gerçekleflmese de 38

y›ll›k iflgal bir yan›yla sona ermiflti.

*

Çekilmek zorunda kalan Siyo-
nizm, çekildikten sonra da sald›r›la-
r›n› sürdürdü. Akdeniz’in güneydo-
¤u ucundaki bu 10 kilometrelik sa-
hil fleridine ‹srail bombalar› ya¤ma-
ya devam etti. 

*

Gazze’de yönetimi Hamas’›n ele
geçirmesinin ard›ndan sald›r›lar da-
ha da yo¤unlaflt›. Yeni bir irade sa-
vafl› bafllad› Gazze’de. 

Kuflat›lm›fl Gazze’nin dünyayla
en önemli ba¤lant›lar›ndan biri M›s›r
Gazze aras›ndaki tünellerde ve her
‹srail sald›r›s›nda, o tüneller ilk he-
defler aras›nda yeral›yor. Gazze’yi
dünyadan tamam›yla koparmak isti-
yor siyonizm... Gazze direniyor.

Yak›t, g›da sevkiyat› kesilip,
Gazzeliler, açl›kla, susuzlukla, elek-
tiriksizlikle, okulsuz, hastanesiz b›-
rak›larak teslim al›nmak isteniyor.

Gazze direniyor.

Gazze’deki 1.5 milyon Filistinli-
nin günlük geliri 2 dolar›n alt›nda.

Halk›n yüzde 80’i hayat›n› gg››ddaa
yyaarrdd››mm››nnaa ba¤l› sürdürüyor.

Gazze’deki çocuklar›n yyüüzzddee
4466’’ss››,, açl›k, ilaçs›zl›k, travma yü-
zünden akut anemiden muzdaripler..
Bombalar yüzünden çocuklar›n
önemli bir bölümünde sa¤›rl›k yay-
g›nlaflm›fl durumda. 

Ve Gazze yine direniyor... Ço-
cuklar›, yafll›lar›, kad›nlar›, erkekle-
ri ile... 

Kuflat›lm›flKuflat›lm›fl
kentkent



‹srail Gazze’de büyük bir katli-
am yap›yor. Peki, bu katliam sadece
‹srail’in suçu mudur? Katliamda rol
oynayan, ‹srail’i de¤iflik biçimlerde
destekleyen, iflbirli¤i yapan ülkele-
rin katliamda rolleri yok mu?

Gerçekte, bir çok yerde halklara
karfl› savaflta, emperyalist ve emper-
yalizmin güdümündeki güçler bir-
likte hareket etmektedirler. Bu du-
rum, ‹srail için de geçerlidir. Öyle
ki, bir çok Arap ülkesi de din ve ›rk
ba¤lar›n› gözetmeden, gizli aç›k ‹s-
rail’e destek veriyorlar.

Dolay›s›yla, Gazze’de Filistin
halk›n›n katledilmesinin ‹srail d›-
fl›nda da suçlular› mevcuttur.

Suçlu AAKP
AKP iktidar› ve Türkiye devleti

‹srail’in suç ortaklar›ndan birisidir.
Gazze katliam›nda, yüksek perde-
den katliama tepki göstermeleri de,
as›l olarak bu suçluluklar›n› gizle-
mek içindir.

Örne¤in, ‹srail’in 6 ayd›r bu sal-
d›r›ya haz›rland›¤› ortaya ç›kt›. Sal-
d›r› karar› ‹srail hükümetinin 1199
AArraall››kk günkü uzun toplant›s›nda ke-
sinlefltirilmiflti. (19 Aral›k, ülkemiz-
deki hapishaneler katliam›ndan son-
ra yine kanl› bir kararla geçti tarihe.)

Oysa ‹srail, Gazze katliam›n›n
hemen öncesinde Türkiye ve M›-
s›r’da görüflmeler yap›yor ve Gazze
katliam› için yapt›¤› haz›rl›¤› bu ül-
kelere yapt›¤› ziyaretlerle perdeli-
yordu. ‹srail’in TTüürrkkiiyyee ve MM››ss››rr
yönetimi ile yapt›¤› “bar›fl görüflme-
leri”, bir anlamda bu sald›r›n›n per-
desi olmufltu. Bu durum, Türkiye ve
M›s›r’›n ‹srail ile iliflkilerinin içeri-
¤ini de gösterir.

Tayyip Erdo¤an’›n; “bar›fl için
bu kadar çaba gösterdi¤imiz bir dö-
nemde, ‹srail’in yapt›¤›n› bar›fla in-
dirilmifl bir darbe olarak görüyo-
rum” demesinin bir anlam› yoktur.

‹srail, bu iki ülkeyi, kendi katli-
am›na kalkan olarak kullanabiliyor-
sa, bu durum, bugüne kadar  bu ül-

kelerle yapt›¤› katliam ortakl›kla-
r›nda aranmal›d›r.

Gazze’de gerçeklefltirilen katli-
am sald›r›s›, Hamas’› teslim olmaya
zorlama politikas›n›n sonucudur ki,
bu politikaya Türkiye’nin fiilen da-
hil olmas› Annapolis görüflmelerin-
de olmufltur.

Amerikan emperyalizmi, 27 Ka-
s›m 2007’de Filistin direniflini tes-
lim alma, Hamas’› yaln›zlaflt›rarak
teslimiyete zorlama amac›n› içeren
Annapolis görüflmelerinde AKP de
rol alm›flt›r. 11 Kas›m’da ‹srail
Cumhurbaflkan› fiimon Peres ile Fi-
listin Devlet Baflkan› Mahmud Ab-
bas’› Türkiye’de buluflturan, Cum-
hurbaflkan› Abdullah Gül’dür.

Keza 15 fiubat 2008’de Filis-
tin’in Avrupa ülkelerindeki 38 bü-
yükelçisi ile Filistin D›fliflleri Baka-
n›n› ülkemizde bir araya getiren
D›fliflleri Bakan› Ali Babacan, o top-
lant›da ““AAnnnnaappoolliiss’’ttee aaçç››llaann ff››rrssaatt
ppeenncceerreessiinniinn kkaaçç››rr››llmmaammaass›› ggeerree--
kkiirr.. BBaaflflkkaa bbiirr aalltteerrnnaattiiff yyookk”” diye-
rek, Filistinliler’in aralar›ndaki çat-
laklar› Annapolis çerçevesinde gi-
dermelerini, yani Hamas’›n Anna-
polis’e ikna edilmesini istiyordu.

Türkiye’nin Filistin sorununda,
Amerika ve ‹srail politikalar› çerçe-
vesindeki bu rolü de¤iflmifl de¤ildir.
Tayyip Erdo¤an’›n bölge ülkelerine
yapt›¤› geziden de farkl› bir beklen-
ti içinde olunmamal›d›r. Erdo¤an’›n
rolü, ‹srail’in katliam yaparak yarat-
t›¤› tabloyu kullanarak, Hamas’› uz-
laflmaya zorlaman›n d›fl›nda olma-
yacakt›r.

Herkesin bir an bile unutmamas›
gereken bir olgu da fludur:

Gazze’yi bombalayan ‹srail pi-
lotlar›, savafl uçaklar›yla e¤itimi
KKOONNYYAA’’ddaa,, Yani TTüürrkkiiyyee CCuumm--
hhuurriiyyeettii hhüükküümmeettlleerriinniinn bbiillggiissii
ddaahhiilliinnddee ve TTüürrkkiiyyee ss››nn››rrllaarr››
iiççiinnddee yap›yorlar. 

Tüm bunlarla birlikte, Türkiye
oligarflisinin katliamdaki rolü tart›fl-
mas›zd›r. Katliam üzerine gelifltiri-
len saman alevi gibi parlay›p söne-

cek olan tepkiler, bu gerçe¤in üzeri-
ni örtemez.

Suçlu BBush vve AAmerika
Kuflkusuz, Hamas’a yönelik tec-

rit ve katliamla teslim olmaya zorla-
ma politikas›n›n ‹srail’le birlikte ba-
fl›ndaki güç, Amerikan emperyaliz-
midir. Bu politikalar›n mimar› ise,
Amerika Baflkan› Bush’tur.

Amerika’n›n sald›r› sonras›nda
yapt›¤› aç›klamalar da bu rolüne uy-
gun olmufl, katliama destek vermifl-
tir. Sald›r›y› göstermelik olarak bile
k›namayan, Amerika, tam tersine,
““‹‹ssrraaiill’’iinn kkeennddiinnii ssaavvuunnmmaa hhaakkkk››
vvaarr””,, diyerek siyonizmin katliam›-
n› aç›kça onaylad›.

BM Güvenlik Konseyi’nde ‹sra-
il’in k›nanmas› için getirilen öneri
de AAmmeerriikkaa vvee ‹‹nnggiilltteerree taraf›ndan
reddedildi.

Suçlu OObama
Katliam 5. günündeyken 31 Ara-

l›k tarihli gazetelerde flu sat›rlar oku-
nuyordu: ““‹‹ssrraaiill’’iinn GGaazzzzee’’yyee yyöönnee--
lliikk ssaalldd››rr››ss›› kkaarrflfl››ss››nnddaa sseessssiizzllii¤¤iinnii
kkoorruuyyaann AABBDD’’nniinn yyeennii bbaaflflkkaann›› BBaa--
rraacckk OObbaammaa,, ttaattiilliinnii ggeeççiirrddii¤¤ii HHaa--
wwaaii’’ddee ggoollff ssaahhaass››nnddaann çç››kkmm››yyoorr..””

Obama’n›n bafldan›flman› DDaavviidd
AAxxeellrroodd ise, “bizi neler bekliyor? ”
sorusuna, ‹srail’e hiçbir tepki gös-
termeden ““‹‹ssrraaiill hhaavvaa ssaalldd››rr››ss››nnaa
ddeevvaamm eeddeerr”” diye cevap veriyordu.

Obama’n›n tavr›, Amerika’da da
tepkilere neden oldu. Obama’ya kar-
fl› yap›lan bir protesto gösterisinde,
Obama’n›n seçimlerdeki temel slo-
gan olarak kulland›¤› ““EEvveett YYaappaabbii--
lliirriizz””e atfen flöyle bir pankart tafl›n-
d›, ““EEvveett yyaappaabbiilliirriizz.. ‹‹ssrraaiill’’iinn aasskkee--
rrii ooppeerraassyyoonnuunnuu dduurrdduurraabbiilliirriizz!!””

Pankart› tafl›yanlar iyi niyetliydi
belki, ama ““yyaappaabbiilliirriizz”” dedikleri,
Amerikan emperyalizminin yapma-
yaca¤› bir fleydi. Anlamad›klar› ise,
Amerika’n›n Filistin politikalar›nda
Obama’n›n da Bush’tan farkl› ol-
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Gazze’nin Suçlular›



mayaca¤›, her ikisinin de Amerikan
tekellerinin ç›karlar› çerçevesinde
hareket edece¤idir.

Suçlu AAB vve BBM
Gazze’de yap›lan katliamda suç

ortaklar› içinde AB emperyalizmini,
iflleviyle emperyalist ülkelerin bir
kurumu gibi olan Birleflmifl Millet-
ler de vard›r.

BM Güvenlik Konseyi katliam›
k›namayan bir aç›klama bile yap-
mazken, sadece “ateflkes” ça¤r›s›
yapmakla yetindi. ‹srail katliam›na

““kkaarrflfl››ll››kkll›› ççaatt››flflmmaa”” görün-
tüsü vermeye hizmet eden

her aç›klama, dolay›-
s›yla atefl-

kes ça¤r›s›, ‹srail katliam›n› meflru-
laflt›rmaktan baflka bir fley de¤ildir. 

Çek Cumhuriyeti D›fliflleri Baka-
n› Karel Schwarzenberg de, Ameri-
kan emperyalizmiyle paralel tav›r
alarak, ‹srail’in kendini savunma
hakk› oldu¤unu söyledi.

Almanya Baflbakan› Angela
Merkel de, ‹srail Baflbakan› Ehud
Olmert’le telefon görüflmesinde,
geliflmelerden ‘aç›kça ve sadece’
Hamas örgütünü sorumlu gördükle-
rini söyledi.

Yunanistan D›fliflleri Bakan› Do-
ra Bakoyanni de, ‹srail operasyonu-
nun ““HHaammaass’’››nn rrookkeettlleerriinnddeenn kkaayy--
nnaakkllaanndd››¤¤››nn››”” söyledi.

‹srail D›fliflleri Bakan›’n›n da bir

aç›klamas›nda ““UUlluussllaarraarraass›› ttoopp--
lluumm ddaa bbiizziimm aarrkkaamm››zzddaa,, HHaammaass’’aa
kkaarrflfl›› ssaavvaaflfl››yyoorruuzz..”” sözleriyle ifade
etti¤i gibi, emperyalist dünya da
halklara karfl› savaflta ‹srail’in ya-
n›ndad›r.

Suçlular listesi içinde, ‹srail kat-
liam›na ses ç›karmayan, Amerikan
iflbirlikçisi yönetimlerin iflbafl›nda
oldu¤u Arap ülkelerini de saymak
gerekir. Keza, Filistin Devlet Bafl-
kan› Mahmud Abbas’›n, Amerika
ve ‹srail’le uzlaflma tavr›n›n, katli-
amdaki rolü de yads›namaz.

Gazze katliam›, dünya genelin-
deki bir tabloyu da ortaya koymak-
tad›r. Tabloda, ‹srail’in yan›nda yer
alan halk düflmanlar› ile Filistin hal-
k›n›n hakl› direniflinin yan›nda yer
alan dünya halklar› vard›r.
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Dünyan›n dört bir yan›ndan
halklar, Filistin halk›n›n katillerine
öfkelerini, eylemlerle dile getirdiler. 

Katliam›n protesto edildi¤i ülke-
lerden birisi Türkiye oldu. Katliam
gününden itibaren ‹stanbul, Bursa,
Konya, Ad›yaman, Kahramanmarafl
ve bir çok ilde kimisi cami ç›k›flla-
r›nda yap›lan gösterilerde, kimisin-
de yürüyüfllerle katil ‹srail ve Ame-
rika lanetlendi. ‹slami gruplar, ileri-
ci devrimci örgütler, sendikalar, kit-
le örgütleri, halk›n bir çok kesimi
eylemlere kat›ld›.

Protesto eylemleri dünyan›n çe-
flitli ülkelerinde de gerçeklefltirildi.
‹ngiltere'nin baflkenti Londra’da,
Yunanistan’›n baflkenti Atina’da, ‹s-

rail Büyükelçili¤i önünde düzenle-
nen gösterilerde polis sald›r›s› ya-
fland›. Fransa, Danimarka, ‹sveç ve
Avusturalya’da da gösteriler yap›l-
d›. ‹ran, M›s›r, Irak, Suriye, Ürdün,
Yemen, Lübnan, Sudan, Endonez-
ya, Pakistan, Venezuela’da da bin-
lerce kiflinin kat›ld›¤› kitlesel göste-
riler düzenlendi. Arap ülkelerindeki
gösterilerde, ‹srail’in yan›s›ra, kat-
liama sessiz kalan Arap ülkeleri de
protesto edildi.

Halk CCephesi AAvrupa’da
P rotesto EEylemlerinde

Avrupa’da yap›lan protesto ey-
lemlerine Halk Cepheliler de pan-
kartlar› ve sloganlar›yla kat›larak,
katliama duyduklar› öfkeyi eylem-
lere yans›tt›lar.

Protesto eylemlerinin yap›ld›¤›
yerlerden birisi, Hollanda’n›n Den-
haag flehri idi. 31 Aral›k’ta Ameri-
kan ve ‹srail konsolosluklar›na yü-
rüyüfl yapan binlerce kifli, “Katil

Bush Katil Amerika Katil Obama”,
“Katil ‹srail Katil Olmert” sloganla-
r› att›. HHaallkk CCeepphheelliilleerr de mitinge
““GGaazzzzee ''ddee vvuurruullaann ddüünnyyaa hhaallkkllaa--
rr››dd››rr”” dövizleri ile kat›ld›lar.

30 Aral›k’ta Almanya’n›n Nürn-
berg flehrinde yap›lan eyleme Nürn-
berg Halk Kültür Evi de kat›ld›.

Anadolu Federasyonu Berlin
Temsilcili¤i’nin de kat›l›m›yla, 29
Aral›k’ta Almanya’n›n Berlin ken-
tinde yap›lan eylemde, ““GGaazzzzee''ddeekkii
bbaarriikkaattllaarraa yyüürreekklleerriimmiizzii kkooyyuuyyoo--
rruuzz..”” denildi.

AAvvuussttuurryyaa''nn››nn baflkenti VViiyyaa--
nnaa’’da, 30 Aral›k’ta Amerika
Büyükelçili¤i ve ‹srail Baflkonso-
loslu¤u önünde yap›lan eylemlere
HHaallkk CCeepphheessii ““KKaattiill ‹‹ssrraaiill,, FFiilliiss--
ttiinn’’ddeenn EElliinnii ÇÇeekk”” pankart› ve fla-
malar› ile kat›ld›. Bu arada Halk
Cephesi üyeleri, Birleflik Filistinli
Kad›nlar Derne¤i Sekreteri Meryem
Abu Daqa ile telefon ba¤lant›s› ku-
rarak, yaflananlar hakk›nda bilgi
ald›. Abu Daqa, Israil’in karadan
sald›r› haz›rl›¤› yapt›¤›n›, 3 gündür
uyuyamad›klar›n› ve sald›r›n›n de-
vam etmesi durumunda yiyecek s›-
k›nt›s› yüzünden de ölümlerin yafla-
nabilece¤ini söyledi.

‹srail ve Amerika’ya Lanet!
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27 Aral›k’ta bombalar ya¤d›
Gazze’ye. 30’dan fazla füze f›rlatt›
‹srail. Filistin halk›n›n üzerine 110000
ttoonnddaann fazla bomba ya¤d›. Bu aç›k-
lamay› yazd›¤›m›z saatlerde, katledi-
len Filistinlilerin say›s› 200’ü aflm›fl-
t›. Filistin halk› ölülerini toplarken,
‹srail sald›rganl›¤› kendine yeni he-
defler tesbit etmekle meflguldü. 

Gazze tüm dünyan›n gözleri
önünde bombalarla yak›l›p y›k›l›-
yor. 

Bu alçakça sald›r› karfl›s›nda
ç›kan seslerin yetersizli¤ine isyan
edenlerimiz, “Tüm dünya seyredi-
yor” diyerek ifade ediyorlar öfkele-
rini. Hangi emperyalist sald›r›da
böyle olmad› ki? Ama flu ayr›m ko-
nulmal›d›r; sseeyyrreeddeenn eemmppeerryyaalliisstt
ddüünnyyaadd››rr.. Halklar seyretmiyor. As-
ya’da, Afrika’da, Latin Amerika’da,
Avrupa’da, ezilen yoksul halklar,
sokaklara ç›k›p tepkilerini gösterse-
ler de, göstermeseler de, seyretmi-
yorlar. Gazze’ye düflen her bomba-
n›n, kanlar içindeki her Filistin-
li’nin aç›s›n› yüreklerinde duyuyor
halklar.

Gazze’ye düflen her bomba,
AAnnaaddoolluu’’nnuunn herhangi bir köflesine
düflmüfl gibidir. Gazze’ye düflen
bombalar, LLaattiinn AAmmeerriikkaa’’nn››nn,, AAss--
yyaa’’nn››nn,, AAffrriikkaa’’nn››nn yoksullar›n›n
emperyalizme lanetler okudu¤u,
emperyalizme karfl› direniflin yük-
seldi¤i herhangi bir köflesine düfl-
müfl gibidir. 

Çünkü, Gazze’ye at›lan bom-
balar, basit bir sindirme, y›ld›rma
operasyonu de¤il, dünyan›n tüm
eezziilleenn yyookkssuull hhaallkkllaarr››nn››nn iirraaddeessiinnii

kk››rrmmaa sald›r›s›d›r.
Emperyalistler, her zaman ol-

du¤u gibi, yine bir blok halinde si-
yonizmin sald›r›s›n›n arkas›ndad›r-
lar. Çünkü ‹srail oonnllaarr aadd››nnaa sald›r-
maktad›r. Onlar ad›na, dünya halk-
lar›na emperyalizmin iradesi önün-
de boyun e¤meyi dayatmaktad›r. 

BBUU KKAATTLL‹‹AAMM,, BB‹‹RR
‹‹RRAADDEE DDAAYYAATTMMAASSIIDDIIRR!!
Gazze’ye yönelik kuflatma ve sald›-
r›lar, bilindi¤i gibi, Hamas’›n 2006
bafl›nda iktidar olmas›yla bafllad›.
Siyonizm ve emperyalizm bu sonu-
cu kabul etmeyip, Filistin halk›n›
cezaland›rmaya girifltiler. Son sald›-
r› da ayn› muhtevadaki tehditlerle
birlikte geldi. ‹srail katliamc›l›¤›n›n
flefleri Baflbakan Ehud Olmert ve
D›fliflleri Bakan› Tzipi Livni, Gaz-
ze’ye bombalar ya¤d›rmadan önce
“Gazze halk› Hamas’› desteklemek-
ten vazgeçmelidir... Filistinliler HA-
MAS’› durdurmamalar› halinde
ambargo daha da a¤›rlaflt›r›lacak...
askeri seçene¤i düflünece¤iz” diye
aç›klamalar yap›yorlard›. Emperya-
lizmin ve iflbirlikçilerinin demokra-
siden, seçimden anlad›klar› da bu-
dur; “bizim istediklerimizi seçecek,
istemediklerimize oy vermeyeceksi-
niz!”

Hat›rlanaca¤› gibi, geçen y›l
Filistin’le ilgili 2007 Kas›m’›nda
yap›lan Annapolis toplant›s› sonu-
cunda da Filistin halk›na dayat›lan
buydu. Halk, dayatmay› kabul et-
mez, emperyalizmin istediklerini
seçmezse ne olur? Emperyalizm ne
olaca¤›n› Gazze’ye ya¤d›rd›¤› bom-
balarla gösteriyor. 

YYAA GGAAZZZZEE’’NN‹‹NN YYAA--
NNIINNDDAASSIINNIIZZ YYAA KKAARRfifiII
TTAARRAAFFIINN HH‹‹ZZMMEETT‹‹NNDDEE!!
Amerikan emperyalizmi, her za-
manki gibi, “‹srail’in kendini sa-
vunma hakk›” ad›na katliam› des-
tekleyen bir aç›klama yapt›. “Ha-
mas’›n füze sald›r›lar› bu katliama
neden olmufltu”... ‹srail sald›r›r,
Amerika da onu destekler; bu her
zaman böyle oluyor olabilir; ama
bu, mevcut durumun normal görül-
mesine, kan›ksanmas›na yol açma-
mal›d›r. Dünyan›n iki katilini, her
an ve her koflulda lanetlemeliyiz.

BBiirrlleeflflmmiiflfl MMiilllleettlleerr hem ‹s-
ral’i, hem HAMAS’› k›n›yor. AAvvrruu--
ppaa BBiirrllii¤¤ii,, ateflkes ça¤r›s› yap›yor.
‹srail’le ekonomik, siyasi, askeri, en
ileri düzeyde iflbirli¤i içinde olan
AAKKPP iikkttiiddaarr››, ‹srail’e riyakarca
elefltiriler yap›yor. AArraapp BBiirrllii¤¤ii,,
hiçbir sonuç ç›kmayaca¤› belli olan
“ola¤anüstü” toplant›lar›ndan birini
daha yap›yor. AKP’nin de, Arap
Birli¤i’nin de içinde oldu¤u düzen
islamc›l›¤›, Filistin sorununda tam
bir riyakarl›k içinde, Ortado¤u
halklar›n› oyalamaktad›rlar. AKP
de, Arap Birli¤i de emperyalizmin
denetimindedirler ve emperyaliz-
min destekledi¤i bir politikan›n kar-
fl›s›na ç›kamazlar. Emperyalizm-si-
yonizm iflbirli¤inin Ortado¤u halk-
lar›na karfl› iflledi¤i tüm suçlara, bu
riyakar “islami yönetimler!” de or-
takt›r. 

Gazze katliam›n›n özü, emper-
yalist iradenin tüm direnen halklara
dayat›lmas›d›r. Bu nedenle siyonist
sald›r›, “Hamas’›n füzeleri”yle
aç›klanamaz. Emperyalist politika
böyle bir gözda¤›n› gerektirdi¤inde,
emperyalistler ve iflbirlikçileri için
gerekçe bulmak hiç zor de¤ildir. Bu
nedenle, Gazze sald›r›s›nda, bbiirriinn--
cciissii; karfl› ç›k›lmas› gereken sadece
bir tek güç vard›r; emperyalizm.
BM’nin veya reformist, küçük-bur-

GAZZE’DE VVURULAN, 
DÜNYA HHALKLARIDIR! 

HHaallkk 
CCeepphheessii::

◆ Emperyalizm ve köpeklerinin karfl›s›nda, Filistin halk›n›n
yan›nday›z, Hamas’›n yan›nday›z, tüm direnenlerin yan›nday›z! 

◆ Emperyalist sald›rganlar, bilsin ki, yak›p y›ksalar da, 
halklar iradelerinin yok say›lmas›n› kabul etmeyecekler!
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juva çevrelerin yapt›¤› gibi, “iki ta-
raf da ateflkes yaps›n” demek, katil-
lerle ma¤durlar›, ezenlerle ezilenle-
ri, yani k›sacas›, emperyalizmle
halklar› eflitleyen bir yaklafl›md›r.
Bu yaklafl›m sadece ve sadece em-
peryalizme hizmet eder. 

Ayn› flekilde, Hamas’›n askeri
güçlerine yönelik sald›r›lar› onayla-
y›p, siviller öldürülmesin, çocuklar
öldürülmesin türünden yaklafl›mlar
da ayn› yere hizmet eder. Ki, bu tür
yaklafl›mlar›n kayna¤› da zaten yine
emperyalist merkezlerdir. Bu an-
lamda, “kara harekat› olacak m›,
olmayacak m›?” tart›flmalar› da,
bombalar alt›nda veya açl›ktan,
ilaçs›zl›ktan ölen Filistinliler’in ce-
setlerini görmezden gelen bir ay-
mazl›ktan baflka bir fley de¤ildir.  

Filistinliler, ‹srail’in Gazze’yi
tam bir hapishaneye çevirdi¤i, can›
istedi¤inde elektriklerini kesti¤i,
akaryak›t girifline, yiyecek, ilaç giri-
fline izin vermedi¤i aylar boyunca,
her gün öldüler. Ambargonun ken-
disi bir katliama dönüflmüfltür ve bu
katliam da aylard›r sürmektedir.
Sahte ateflkes ça¤r›lar›, en az sald›-
r›n›n kendisi kadar düflmancad›r.
Amerikan emperyalizmi ve onun
köpe¤i, sald›r›lar›nda sergiledikleri
bu pervas›z cüreti, riyakar ateflkes
ça¤r›lar›ndan al›yorlar. 

HHAALLKKLLAARR,, ‹‹RRAADDEESS‹‹--
NN‹‹ EEMMPPEERRYYAALL‹‹ZZMMEE TTEESS--
LL‹‹MM EETTMMEEYYEECCEEKK!! Filistin’i
yaln›zlaflt›rabilirler. Kuflatmay›, am-

bargoyu daha da yo¤unlaflt›rabilir-
ler. Yüzlerce, binlerce ton bomba
daha ya¤d›rabilirler. Ama istedikle-
ri sonucu alamayacaklar. 

Gazze’de kuflatma alt›nda dire-
nen Gazze halk›n› selamlarken, di-
yoruz ki; Gazze’yi yaln›z b›rakma-
mak, Gazze’nin tecrit edilmesine,
ambargo alt›nda bo¤ulmas›na izin
vermemek, tüm dünya halklar›n›n
görevidir. 

Emperyalizmin ve Ortado-
¤u’daki köpe¤inin sald›rganl›klar›-
n›n karfl›s›na dikilelim. 

Gazze barikatlar›na yüre¤imizi
ve siyasal irademizi koyal›m. 

Emperyalizmin askeri güçleri,
halklar›n birlikte oluflturdu¤u dire-
nifl barikatlar›n› aflamad›, aflamaya-
cak. Direnen halklar kazanacak.

27 Aral›k’ta Gazze’ye ya¤d›r›lan
füzeleri, tonlarca bombalar› protes-
to etmek için Halk Cephesi birçok
ilde eylemler gerçeklefltirdi. 

GGaazzzzee’’ddee VVuurruullaann DDüünnyyaa
HHaallkkllaarr››dd››rr

‹stanbul Taksim Tramvay Dura-
¤›’da 29 Aral›k günü “Gazze’de Vu-
rulan Dünya Halklar›d›r Katil ‹srail
Hesap Verecek” pankart›n› açan
Halk Cepheliler, “Katil ‹srail Hesap
Verecek”, “Filistin Halk› Yaln›z De-
¤ildir”, “Kahrolsun Amerikan Em-
peryalizmi” sloganlar›n› atarak ‹sra-
il’e olan öfkelerini hayk›rd›lar. Halk
Cephesi ad›na aç›klamay› okuyan
Caner Bozkurt “Emperyalizm ve
köpekleri karfl›s›nda, Filistin halk›-

n›n yan›nday›z, Hamas’›n yan›nda-
y›z, tüm direnenlerin yan›nday›z”
dedi ve halklar›n iradelerinin yok
say›lmas›n› kabul etmeyeceklerini
söyledi. “Ya Gazze’nin yan›ndas›-
n›z, ya karfl› taraf›n hizmetinde” di-
yen Bozkurt, ‹srail’le ekonomik, si-
yasi, askeri iflbirli¤i içinde olan
AKP’nin, ‹srail’i riyakarca elefltir-
di¤ine de¤indi. “Halklar, iradesini
emperyalizme teslim etmeyecek”
denilen eylemde aç›klaman›n ard›n-
dan Grup Yorum söz ald›. “Her za-
man Filistin halk›n›n yan›nda ol-
duk, olaca¤›z” diyen Grup Yorum
“‹flgal Alt›nda Filistin” ve “Hakl›y›z
Kazanaca¤›z” adl› marfllar›yla eyle-
me destek verdi. Yaklafl›k 100 kifli-
nin kat›ld›¤› eylem Grup Yorum’un
dinletisinin ard›ndan sona erdi.

HHaallkk CCeepphheessii’’nnddeenn
GGaazzzzee HHaallkk››’’nnaa SSeellaamm

Halk Cephesi Elaz›¤’›n
Hozat Garaj›’nda, Bursa’da
Belediye Binas› Önü’nde,
Gemlik’te Dereboyu Ç›k›-
fl›’nda, Ankara’da Yüksel
Caddesi’nde, ‹zmir’de Ke-
meralt› Girifli’nde, Mer-
sin’de Taflbina Önü’nde,

Hatay’›n Ulus Alan›’nda ‹srail’in
sald›r›lar›n› protesto etmek için ey-
lemler gerçeklefltirdiler. Filistin
Halk›’n›n yan›nda olduklar›n› belir-
ten Halk Cepheliler, att›klar› slo-
ganlarla katliama karfl› öfkelerini
hayk›rd›lar. Elaz›¤’da gerçeklefltiri-
len eyleme EMEP de destek verir-
ken, Trabzon’daki eylemde TKP-
den gençler ve ‹HD de alk›fllayanlar
aras›ndayd›. Trabzon’daki eylemde
daha önce TAYAD’l›lara linç girifli-
minde bulunanlar›n da destek verdi-
¤i görülürken, Elaz›¤’daki eylemde
okunan aç›klamalar›n ard›ndan ‹sra-
il bayra¤›n›n yak›laca¤› s›rada çev-
rede bulunan insanlar da gelip bay-
ra¤› yakmak istediklerini söylediler.
Filistin’de k›r›lamayan iradenin
dünya halklar›n›n iradesi oldu¤unun
dile getirildi¤i eylemlerde meflaleler
ve k›z›lbayraklar tafl›nd› ve ‹srail
bayraklar› yak›ld›. 

Halk Cephesi: Filistin Halk›n›n Yan›nday›z

EEllaazz››¤¤
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‹srail, Gazze’ye yönelik olarak
bafllatt›¤› sald›r›da, ‹srail Savunma
Bakan› Ehud Barak, “Gazze’de sa-
vafl zaman› geldi, operasyon k›sa ve
kolay olmayacak” derken, “ Ha-
mas’a ait herfleyin hedef olaca¤›n›,
Hamas yöneticilerinin de hedef ola-
bilece¤ini” aç›kl›yordu. 

Politik amac› çok daha kapsaml›
olsa da, sald›r›n›n hedefinde fiilen
öncelikli olarak Hamas var. Bu sal-
d›r› ve “hedef” belirlemesi, Filis-
tin’deki genel seçimlere kadar uza-
n›yor. 

Seçimlerden Hamas’›n galip ç›k-
mas› ihtimalinin belirmesiyle birlik-
te ‹srail, ABD ve AB, Hamas’› en-
gellemek için do¤rudan veya dolay-
l› çeflitli yöntemlerle devreye girdi-
ler. Ama bu müdahaleleri istedikleri
sonucu vermedi. Filistin halk›n›n
önemli bir bölümünün herfleye ra¤-
men Hamas’› tercih etmesi, Filis-
tin’de yeni bir durum ortaya ç›kard›. 

Emperyalistler, bu noktada, her
zaman adeta kutsallaflt›rd›klar› se-
çim sonuçlar›n› da hiçe sayarak,
Hamas’a yönelik tehditlere bafllad›-
lar. Hamas’a karfl› çok yönlü bir ku-
flatma ve tecrit politikas› yürürlü¤e
konuldu. 

Hamas’›n ‹srail’i tan›mamas›, si-
lahs›zlanmay› kabul etmemesi du-
rumunda HHaammaass’’››nn kkuurraaccaa¤¤›› hhüü--
kküümmeettii ttaann››mmaayyaaccaakkllaarr››nn›› ve Fi-
listin’e yap›lan ttüümm yyaarrdd››mmllaarr›› kkee--
sseecceekklleerriinnii aç›klad›lar. 

Fakat tecrit ve kuflatma politika-
s› ayn› zamanda Filistin halk›na yö-
nelik bir bask›y› da içeriyordu.
Halktan da Hamas’a deste¤ini kes-
mesi isteniyordu. 

Emperyalizm ve siyonizmin ön-
celikle boyun e¤dirmeye çal›flt›¤›
Hamas, ulusal haklardaki ve silahl›
mücadelede ›srar›yla Filistin halk›
içinde h›zla geliflip çekim merkezi
olmufltu zaten. Hamas, islamc›lar›n
idelojik, politik tüm zaaflar›n› ve

çarp›kl›klar›n› üzerinde tafl›yordu.
Fakat buna ra¤men geliflebildi.
Çünkü, ony›llard›r yozlaflan, ekono-
mik alandaki yolsuzluklar›yla Filis-
tin halk›n›n tepkisini çeken, bar›fl
politikalar› her seferinde iflas etmifl
bulunan ve art›k emperyalistlerin
icazetine s›¤›nan El Fetih’e karfl›
tepki büyüktü. Öte yandan, FHKC,
FDKC gibi sosyalist ya da sosya-
lizmden etkilenmifl örgütler, sosya-
list sistemin y›k›lmas›ndan sonra
k›smen etkisizleflmifl, devrimci di-
namikleri büyük ölçüde tahrip ol-
mufltu ve bu yan›yla El Fetih’e kar-
fl› tepkiyi örgütleyebilecek durumda
de¤illerdi. 

Bu süreçte, fiziki olarak zaten
Bat› fieria ve Gazze olarak bölün-
müfl olan Filistin’de siyasi bir bö-
lünme daha gerçekleflti. El Fetih’in
–emperyalizmin paralelinde– Ha-
mas iktidar›n› tan›mamas› ve ard›n-
dan geliflen silahl› çat›flmalar neti-
cesinde Filistin HHaammaass yyöönneettiimmiinn--
ddeekkii GGaazzzzee vvee EEll FFeettiihh yyöönneettiimmiinn--
ddeekkii BBaatt›› fifieerriiaa olarak bölünmüfl
gibi oldu. 

Hamas’›n emperyalizmin ve si-
yonizmin tüm tehditlerine ra¤men
gerilememesi, direniflten vazgeçme-
mesi üzerine de Hamas’a ve Gaz-
ze’ye yönelik sald›r›lar yo¤unlaflt›. 

Hem askeri, hem ekonomik nite-
likte bir çok sald›r› düzenlendi. Ha-
mas üyesi olan olmayan yüzlerce
Filistinli katledildi, Hamas yöneti-
cileri, kadrolar› katledildi. Gazze
defalarca kuflatma alt›na al›nd›. Yi-
yecek, ilaç, yak›t vb. en temel ihti-
yaçlar›n s›n›rlardan geçifline izin
verilmedi. Un yoklu¤undan f›r›nlar
ekmek ç›karamaz hale geldi. Ço-
cuklar için süt bulunamad›. Hasta-
nelerde ameliyatlar yap›lamaz hale
getirildi. Gazzeliler ambargoyla aç-
l›¤a mahkum edilerek Hamas yöne-
timine karfl› k›flk›rt›lmak istendi.
Hamas çaresizlefltirilip, boyun e¤-

meye zorland›. 

‹srail; Gazze ekonomisini tama-
men yok etmek için de bütün ope-
rasyonlar›nda alt yap›y›, zeytinlik-
leri, tar›m arazilerini tahrip ediyor-
du. ‹srail terörü ve ambargosu nede-
niyle Filistin ekonomisi adeta çök-
müfl durumdad›r. 

Bu nedenle de Filistin g›dadan
ilaca, yak›ttan elektri¤e kadar d›fla-
r›ya ba¤›ml›d›r. D›flar›dan gelen g›-
da, malzeme, maddi yard›mlar ol-
madan Gazze’nin temel ihtiyaçlar›-
n›n karfl›lanmas› dahi imkans›zd›r.
Ve ‹srail bu durumu, Filistin halk›-
n›n direniflini k›rmak için bir silaha
dönüfltürmüfltür. 

Fakat bütün bunlarda hedef, ne
salt Filistin ekonomisini çökertmek,
ne salt Hamas kadrolar›n› fiziken
yoketmektir. Amaç, tteeccrriittllee,, FFiilliiss--
ttiinn hhaallkk››nn››nn iirraaddeessiinnii bir flekilde
k›rmakt›r. 

Tecritin AAs›l NNedeni:
Hamas’a karfl› yürürlü¤e konu-

lan tecrit, aasskkeerrii sald›r›lar, eekkoonnoo--
mmiikk ambargo ve emperyalistlerin
ssiiyyaassii ambargosuyla tamamlan›yor. 

Emperyalizm ve siyonizmle uz-
laflmay› reddetmenin, ‹srail’i tan›-
maman›n, silahl› mücadeleyi terket-
memenin bedeli, tecrit edilerek öde-
tilmek isteniyor Hamas’a. 

Emperyalist-siyonist cephe, Ha-
mas’a karfl› uygulad›¤› tecritte, ola-
bildi¤ince genifl kesimlerin deste¤i-
ni alabilmek için Hamas’›n iissllaammii--
flfleerriiaattcc›› yönlerini öne ç›kar›rken, te-
melde Filistin sorununun, Filistin
halk›n›n topraklar›n›n iflgal edilmifl
ve iradesinin yok say›lm›fl olmas›
temelinde do¤an bir sorun oldu¤unu
unutturmaya çal›fl›yor. 

27 Kas›m 2007’de Amerika’da
toplanan AAnnnnaappoolliiss KKoonnffeerraannss››,,
bir yönüyle BOP’u sürdürmeyi he-
deflerken, bir amac› da Filistin Di-

Say›: 170 13F‹L‹ST‹N

‹rade Dayatmas› ve 
HAMAS’› Tecrit Politikas›



renifli’ni tasfiyeye yönelikti. Konfe-
ransa Filistin ad›na MMaahhmmuutt AAbbbbaass
yönetimi kat›l›rken, Hamas ve di¤er
direnifl örgütleri protesto ederek ka-
t›lmam›flt›. Filistin’in gündeme ge-
tirdi¤i temel sorunlarda (‹srail’in ifl-
gal etti¤i bölgelerden ççeekkiillmmeessii, ye-
ni yyeerrlleeflfliimmlleerriinn durmas›, ssüürrggüünn--
ddeekkii Filistinliler’in dönmesi) hiçbir
geliflme olmazken, konferansa kat›-
lan, uzlaflmac› Filistinli liderler, ‹s-
rail’in mevcut statüsünü kabul
eden, iflgali meflrulaflt›ran anlaflma-
lar› imzalad›lar. 

Annapolis’in Filistin’e iliflkin
yan›, esas olarak Hamas’›n tecrit
edilmesinde yeni ad›mlar atabil-
mekti. Nitekim, bu konferansta Ha-
mas’a yönelik tecrit politikalar›na
MMaahhmmuutt AAbbbbaass yönetimi ve TTüürr--
kkiiyyee de dahil edildi. ABD, konfe-
ransla Hamas’› tasfiye etme ve FFii--
lliissttiinn ddiirreenniiflfliinnii bbööllmmee plan›nda bir
ad›m atm›fl oldu. 

AKP, konferanstan sonra da
ABD-‹srail politikalar›n›n tafleronlu-
¤una devam etti. Geçti¤imiz y›l›n flu-
bat ay›nda Filistin’in Avrupa ülkele-
rindeki büyükelçileri ile Türkiye‘de
düzenlenen toplant› da ayn› amaçla

gerçeklefltirilmiflti. Toplant›da büyü-
kelçilerden HHaammaass’’›› AAnnnnaappoolliiss’’ii
kkaabbuull eettmmeeyyee iikknnaa eettmmeelleerrii istendi.
D›fliflleri Bakan› Ali Babacan flöyle
diyordu: “Annapolis’te aç›lan f›rsat
penceresinin kaç›r›lmamas› gerekir.
Baflka bir alternatif yok.”

Türkiye, ABD ve ‹srail’le birlik-
te Hamas’› Annapolis çizgisinde
teslimiyete çekmeye çal›fl›yor, fakat
Hamas’›n bunu kabul etmedi¤i nok-
tada da, Hamas’›n tecrit edilmesinin
zeminini olgunlaflt›r›yordu. Nite-
kim, sonraki süreçte, Hamas ve
Gazze’ye yönelik tecrit giderek
a¤›rlaflt›r›ld›. Gazze aç, susuz, elek-
triksiz b›rak›l›rken, Annapolis savu-
nucular› ambargoyu seyretmekle
yetindiler. 

Filistin HHalk› 
Hamas’› SSeçti¤i iiçin 
Cezaland›r›l›yor
Filistin halk›n›n önemli bir kesi-

mi, seçimlerde bir tercih ortaya
koymufltur. Bu tercihin silahl› mü-
cadelede ›srardan, ekonomik daya-
n›flmay› örgütlemeye, El Fetih’in
çürümesine gösterilen tepkiye kadar

uzanan çok çeflitli nedenleri vard›r.
Ki bunlar flu anda bu yaz›n›n konu-
su de¤il, sonuçta ortada bir halk›n
iflgal alt›nda ortaya koydu¤u bir ter-
cih vard›r. Filistin halk›n›n iradesi-
ne sayg› göstermeyenler, tüm Filis-
tin halk›na ““tteerröörriisstt”” gözüyle ba-
kan, direniflini k›rmak isteyen em-
peryalistler ve ‹srail’dir. 

Hamas uzlaflmay› seçseydi, iste-
nen geri ad›mlar› atsayd›, ‹slamc›,
fleriatç› bir örgüt olmas›n›n hiçbir
önemi kalmayacakt›. Terör demago-
jileri kesilecekti... 

Sand›k istedikleri sonucu verme-
di¤inde, seçimlerin, demokrasinin,
halk›n iradesinin onlar için hiç bir
anlam› yoktur! Kendi tercihlerine
uygun olmayan sonuçlar ortaya ç›k-
t›¤›nda, bir örgütü de, bir halk› da
TECR‹T etmekten geri durmuyor-
lar. Kendi istekleri d›fl›nda bir ter-
cihte bulundu¤u için Gazze halk›n›
cezaland›rmaya kalk›yorlar. Ha-
mas’›n islamc›, fleriatç› yönleri ba-
hane edilerek tecrit politikas› meflru
gösterilmeye çal›fl›l›yor. 

Tecritle, iflgale karfl› bugüne ka-
dar kendi içindeki tüm sorunlara
ra¤men az çok ulusal bir bütünlük
içinde sürdürülen Filistin mücadele-
sinin parçalanmas› gerçeklefltirilmifl
olacakt›. Bu ise, Filistin davas›n›
zay›flat›rken emperyalizme ve siyo-
nizme Ortado¤u’da daha rahat hare-
ket imkan› verecek. 

Tecritle, halklar›n iradesinin
hükmü k›r›l›p yerine emperyalizmin
iradesi hakim k›l›nacakt› ve bu da
tüm dünya çap›nda, emperyalizm-
halklar saflaflmas›nda emperyalizmi
güçlendirecekti.. 

Dolay›s›yla tecrit edilen sadece
Hamas de¤il, Filistin halk›d›r. Ceza-
land›r›lan sadece Filistin halk› da
de¤il, tüm dünya halklar›d›r. Tüm
ilerici, devrimci, vatansever örgüt-
lerdir. Emperyalistler, tecritle halk-
lar› ve örgütlere, “bizim dayatt›kla-
r›m›z›n d›fl›nda ba¤›ms›z hareket
edemezsiniz” anlay›fl›n› dayatmak
istiyorlar. Emperyalizme karfl› halk-
lar›n ulusal ve sosyal kurtulufl mü-
cadelelerini savunmak, tecriti kesin
bir biçimde reddetmeyi gerektirir. 
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Hat›rlanacakt›r, geçti¤imiz A¤us-
tos ay›nda Zimbabwe’de bafllayan
kolera salg›n›nda, 792 kifli ölmüfl, ko-
lera yaklafl›k 17 bin kifliye yay›lm›flt›. 

Emperyalizmin yaratt›¤› yoksul-
lu¤un sonucu bafllayan kolera, h›zla
yay›lmaya devam ediyor. Son bilgile-
re göre, Zimbabwe’de koleradan
ölenlerin say›s› 1174’e ç›karken, ko-
lera 10 eyaletin tamam›na yay›ld›. 2233
bbiinn 771122 kolera vakas›n›n tesbit edil-
di¤i ülkede, bu vakalar›n yüzde
5’inin ööllüümmccüüll oldu¤u ifade ediliyor.

UNICEF’in Zimbabwe temsilcisi
Roeland Monasch, salg›n› kontrol
alt›na alman›n 6 ay sürebilece¤ini
belirtiyor. 

Zimbabwe’de ortaya ç›kan bu

ölüm tablosunda, yine emperyaliz-
min kanl› ve ac›mas›z yüzünü görü-
yoruz. Gazze halk›n› ambargolar uy-
gulayarak, bombalarla katlederek,
Hamas’a verdikleri deste¤i cezalan-
d›ran emperyalizm, Zimbabwe halk›-
n› da, emperyalizme teslim olmay›
reddeden MMuuggaabbee iikkttiiddaarr››nnaa verdi¤i
destekten dolay›, bask› ve ambargoy-
la, biyolojik veya kimyasal silah kul-
lanarak, açl›¤a, yoksullu¤a mahkum
ederek cezaland›rmak istemektedir. 

Emperyalizm, yeryüzündeki ta-
hakkümünü pekifltirmek için, am-
bargoyla, bombayla, kimyasal silah-
la, virüslerle, her biçimde katledi-
yor; görmek isteyene emperyalizm
gerçe¤i aç›k.

Zimbabwe’de Kolera Yay›l›yor
ZZiimmbbaabbwwee’’ddee ddee hhaallkk,, MMuuggaabbee’’yyii ddeesstteekklleeddii¤¤ii iiççiinn 

kkoolleerraayyllaa mm›› cceezzaallaanndd››rr››ll››yyoorr??



HHaatt››rrllaannaaccaakktt››rr;;

FFeerrhhaatt GGeerrççeekk,, 7 Ekim 2007’de
dergimizin sat›fl ve da¤›t›m›n› ya-
parken, polis kurflunuyla s›rt›ndan
vurulmufl ve felç kalm›flt›.

Aylarca Ferhat için adalet isten-
miflti. Bak›rköy Cumhuriyet Bafl-
savc›l›¤›, 24 Temmuz’da haz›rlad›¤›
iddianamede, polislere 9 y›l, Fer-
hat’a ve vuruldu¤unda Ferhat’a yar-
d›m edenlere 15 y›l 4 ay hapis ceza-
s› istedi.

Ferhat davas›, 26 Aral›k’ta Ba-
k›rköy 9. Asliye Ceza Mahkeme-
si’nde görülmeye baflland›.

Duruflmaya, Ferhat Gerçek, Er-
sin Kip, Kaz›m Aygün ve Mustafa
Kaya kat›ld›. Ferhat’a atefl eden po-
lisinde içinde oldu¤u “zor kullanma
yetkisini aflarak, kasten yaralama”
suçlamas›yla yarg›lanan 7 san›k po-
lis duruflmaya gelmediler.

Mahkeme ilk duruflmada, aavvuu--
kkaattllaarr››nn ttüümm ttaalleepplleerriinnii rreeddddeeddee--
rreekk,, dduurruuflflmmaayy›› 88 MMaayy››ss 22000099 ttaarrii--
hhiinnee bb››rraakktt››..

Davada Ferhat’› ‹zmir, Ankara,
‹stanbul barolar›na kay›tl› 40’a ya-
k›n avukat savundu.

Davay›, UUlluussllaarraarraass›› AAff ÖÖrrggüü--
ttüü’nden Nikola Duckworth de göz-
lemci olarak izledi.  ‹‹ssttaannbbuull BBaarroo--
ssuu AAvvuukkaatt HHaakkllaarr›› MMeerrkkeezzii ile ‹‹nn--
ssaann HHaakkllaarr›› MMeerrkkeezzii ve TTüürrkkiiyyee

‹‹nnssaann HHaakkllaarr›› VVaakkff›› taraf›ndan gö-
revlendirilen avukatlar da duruflma-
ya kat›larak, davay› takip ettiler. 

Ferhat’›n vurulmas›ndan itiba-
ren, devletin polisi, savc›s› ve ha-
kimlerinin tavr›, Ferhat’› vuran po-
lisleri korumaya, adalet talebini en-

gellemeye çal›flmak olmufltur. Fa-
kat, Ferhat’›n duruflmas›nda özel
olarak ayr›lm›fl olan duruflma salo-
nuna s›¤mayan kitle, Ferhat’›n sa-
vunmanl›¤›n› üstelenen çok say›da-
ki avukat, duruflmay› izleyen heyet-
ler, Ferhat’› vuran polislerin yakas›-
n› b›rakmayacaklar›n›, adaletsizli¤e
boyun e¤meyeceklerini gösterdiler.

MMaahhkkeemmee HHeeyyeettii 
AAvvuukkaattllaarr››nn TTüümm 
TTaalleepplleerriinnii RReeddddeettttii

Ferhat Gerçek’in ilk duruflma-
s›nda, avukatlar›n delillerin toplan-
mas›na, suçun ortaya ç›kar›lmas›na
iliflkin taleplerinin tamam› mahke-
me taraf›ndan reddedilerek, durufl-
ma 8 May›s 2009’a b›rak›ld›. Deni-
lebilir ki, daha ilk duruflmada, mah-
keme heyeti adaletsiz bir yarg›lama
yapaca¤›n›n ipucunu vermifltir.

FFeerrhhaatt’’››nn aavvuukkaattllaarr››nn››nn rreeddddee--
ddiilleenn ttaalleepplleerrii flfluunnllaarrdd››rr::

● Ça¤dafl Hukukçular Derne-
¤i’nin; Türkiye’de katliamlar›n ve
iflkencelerin cezas›z b›rak›ld›¤› ve
bu davada da katillerin cezaland›r›l-
mayaca¤› kayg›s›n› duyduklar› için
davaya müdahil olma talebi,

● Ferhat Gerçek hakk›nda suç-
lamaya iliflkin davan›n ayr›lmas›,

● Ferhat Gerçek’ten flüpheli s›-

fat›yla al›nan ifade tutana¤›n›n dos-
yadan ç›kar›lmas›,

● Polisler hakk›ndaki davada
görevsizlik karar› verilerek dosya-
n›n görevli a¤›r ceza mahkemesine
gönderilmesi,

● Ferhat Gerçek’in yaralanmas›

s›ras›nda üzerinde bulunan tiflörtün
bulunmas› ve kaybedenler hakk›nda
ifllem yap›lmas›,

● Cumhuriyet Savc›s› hakk›nda
görevi kötüye kullanma ve görevi
ihmal suçlar›n› iflledi¤i için suç du-
yurusunda bulunulmas›,

● Sahte tutanak düzenleyen kol-
luk görevlileri hakk›nda Bak›rköy
Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›’na suç du-
yurusunda bulunulmas›,

● Suçta kullan›lan silahlar›n
emanete al›nmas› ve san›k polisle-
rin tutuklanmas›.

Mahkeme heyetinin kabul etti¤i
tek talep ise, kimlikte büyük yaz›l-
mas›na karfl›n gerçek yafl› 18’den
küçük olan Ferhat’›n, yafl›n›n tespi-
ti için Zeynep Kamil Hastanesi’ne
yaz› yaz›lmas› oldu.

Bu taleplerin reddine karar veren
mahkeme heyeti, neye göre karar
verecek? Verdi¤i karar nas›l adaletli
olacak?

Savc›n›n, Ferhat’a dava açarak
yapt›¤› hukuksuzlu¤u, Ferhat hak-
k›ndaki davay› ay›rmayarak sürdü-
ren mahkeme heyeti de, davay› po-
lislerin suçlar›n›n de¤il, Ferhat’›n
yarg›lanmas›na çevirmek istiyor de-
mektir.

Avukatlar›n tüm taleplerini red-
deden mahkeme heyeti, delillerin
karart›lmas›n› bbuunnuu yyaappaannllaarr ddeevv--
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Ferhat Gerçek Davas› Bafllad›
‹lk Karar: ‘‘TTüümm TTaalleepplleerriinn RReeddddiinnee!!’’

Davada; Savc› adaletsizlik talep etti. Mahkeme,
adalet taleplerinin reddine karar verdi.
Fakat; Duruflma salonunu dolduranlar, Ferhat’›
savunan 40 avukat, duruflmay› takip eden heyetler
adaletsizli¤e boyun e¤meyeceklerini gösterdiler.



rriimmcciilleerrii kkuurrflfluunn--
llaayyaann ppoolliisslleerr vvee
bbuunnaa ggöözz yyuummaann
ssaavvcc››yyssaa,, ssuuçç oollaa--
rraakk ggöörrmmüüyyoorr de-
mektir.

Polislerin yarg›-
land›¤› davay› A¤›r
Ceza Mahkeme-
si’ne göndermeyen
mahkeme heyeti,
““aaddaamm ööllddüürrmmeeyyee
ttaamm tteeflfleebbbbüüss”” su-
çu iflleyen polislerin

yarg›lanmas›na de¤il, yarg›lama
oyununu sürdürmeye karar vermifl-
tir.

Mahkeme heyeti, Ferhat  vurul-
du¤unda üzerinde bulunan gömle-
¤in bulunmas›na gerek yok, yani
Ferhat’›n nas›l vuruldu¤unu tespit
etmeye gerek yok diyor.

Soruyoruz: Ferhat’›n gömle¤i
bulunacak m›? Yarg›n›n, bir gömle-
¤i bulabilecek gücü var m›?

Mahkeme heyeti, Ferhat’› vuran
polisin tutuklanmas›na, silah› ema-
nete almaya gerek yok diyor.

Soruyoruz: Ne demek istiyor
mahkeme heyeti: ‘‘FFeerrhhaatt’’›› vvuurraann--
llaarr›› cceezzaallaanndd››rrmmaayyaaccaa¤¤››mm kkii,, ddee--

lliilllleerrii ttooppllaayyaayy››mm’’ m› diyor? VVuu--
rraann ppoolliiss,, vvuurruullaann iissee ssooll bbiirr ddeerr--
ggiinniinn ookkuurruuyyssaa,, aaddaamm ööllddüürrmmeeyyee
tteeflfleebbbbüüss eettmmeekk ssuuçç ssaayy››llmmaazz m›
diyor?

Mahkemede yaflananlar, daha
bafltan ssuuççlluu ppoolliisslleerrii cceezzaallaanndd››rr--
mmaayyaaccaa¤¤››mm demektir. 

YYaassaallaarr NNee DDiiyyoorr??
Böyle bir adaletsizlik örne¤i ne-

rede görülebilir?

Böyle bir adaletsizlik yap›l›yor-
sa, o sistemi y›k›lmaktan ne kurtara-
bilir?

Soruyoruz davan›n savc›s› ve
mahkeme heyetine?

Bu ülkenin yasalar› ““iinnssaann ööll--
ddüürrmmeekk””,, yasal bir derginin sat›fl›n-
dan daha büyük suçtur mu diyor?

Yasalar›n›z öyle diyorsa, bu na-
s›l bir demokrasidir? Yasalar›n›z
öyle demiyorsa, sizin iddianameniz,
yarg›laman›z neden öyle diyor?

HHeerrkkeessiinn dduuyymmaass››nn›› iissttiiyyoorruuzz::
Türkiye öyle bir ülkedir ki, bu ülke-
de solcu olmak, sol bir derginin sa-
t›fl ve da¤›t›m›n› yapmak, mahke-
melerde bile polislerin iflledi¤i
“adam öldürmeye tam teflebbüs” su-

çundan daha a¤›r bir suçtur.

HHeerrkkeessiinn cceevvaappllaammaass››nn›› iissttiiyyoo--
rruuzz:: Böyle bir hukuk sistemine sa-
hip olan ülkenin yönetim biçimi fa-
flizm de¤il midir?

AAddaalleett ‹‹sstteemmeekk SSuuçç
HHeerrkkeessiinn dduuyymmaass››nn›› iissttiiyyoorruuzz::

Bu ülkede adalet istemek suçtur.
Engin Çeber, Ferhat’a adalet istedi-
¤i için katledildi. Bu, devletin polis-
lerinin Ferhat’a adalet istemeyi, ce-
zas› ölüm olan bir suç olarak de¤er-
lendirdi¤inin ifadesidir.

Bu ülkenin savc›s›, Ferhat ada-
letsizli¤e boyun e¤meyip, ›srarla
kendisini vuran polislerin yarg›la-
n›p cezaland›r›lmas›n› istedi¤i için,
‘‘sseenn mmiissiinn aaddaalleett iisstteeyyeenn’’ dercesi-
ne, olay›n üzerinden neredeyse 10
ay geçtikten sonra Ferhat’a 15 y›l
hapis istemiyle dava açt›.

Ferhat’a 15 y›l isteyen savc›, En-
gin’i katleden polisler ayn› fleyi
söylüyor: ““FFeerrhhaatt’’aa aaddaalleett iissttee--
mmeekk ssuuçç””..

AAddaalleettssiizzllii¤¤ii DDaayyaatt››yyoorrllaarr,, 
BBiizz AAddaalleett ‹‹ssttiiyyoorruuzz::
MMüüccaaddeellee SSüürreecceekk!!
Devlet, Ferhat için adalet isteyenle-
ri tutuklayarak, Engin Çeber’i kat-
lederek, Ferhat için adalet istemeyi
büyük suç olarak gördü¤ünü, dava-
da katledenden taraf oldu¤unu gös-
termifltir. Yarg›lamada buna uygun
olarak sürdürülmektedir.

Bizden istenen adaletsizli¤e bo-
yun e¤memiz ve susmam›zd›r.

Hay›r! Tarihimizde adaletsizli¤e
boyun e¤di¤imizin örne¤i yoktur.
Yine boyun e¤meyece¤iz.

Dünyan›n en meflru hakk›n› isti-
yoruz: AADDAALLEETT ‹‹SSTT‹‹YYOORRUUZZ!!

AAddaalleett iissttee¤¤iimmiizzddeenn rraahhaattss››zz
oolluuyyoorrllaarr,, çünkü; biz adalet istedik-
çe, düzenin adaletsizli¤i daha net
görülüyor. Çünkü, biz adalet iste-
dikçe, halk›n adalet ihtiyac› daha
net ortaya ç›k›yor.
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Ferhat davas› s›ras›nda, Halk
Cephesi üyeleri de, Bak›rköy Adli-
yesi önünde yapt›klar› eylemle, Fer-
hat’› vuranlar›n cezaland›r›lmas›n›
istediler.

Ferhat’› vuran ve Engin Çeber’i
katledenlerin cezaland›r›lmas›n› is-
teyen bir pankart açan Halk Cephe-
liler, ““‹‹flflkkeenncceecciilleerriinn aakkllaannmmaass››nnaa
iizziinn vveerrmmeeyyeeccee¤¤iizz”” slogan›yla da
adaletsizli¤e boyun e¤meyecekleri-
ni ifade ettiler.

Eylemde Halk Cephesi ad›na
okunan bas›n aç›klamas›nda yarg›
sürecinin bafl›ndan itibaren sergile-
nen hukuksuzluklara de¤inildi.
Adalet isteyen, ba¤›ms›z ve demok-
ratik bir ülkede hak ve özgürlükle-
riyle insanca yaflama hayali kuran
herkesin Ferhat'›n yan›nda olmas›
gerekti¤i, Ferhat’a adalet istemenin
bu ülkedeki demokrasi mücadelesi-
nin önemli bir parças› oldu¤u vur-
guland›.

Ayr›ca mahkeme ç›k›-
fl› aç›klama yapan avukat-
lar Nazan Yaman ve Tay-
lan Tanay da, soruflturma
sürecindeki hukuksuzluk-
lara ve polislerin halen
mahkemede ifade verme-
di¤ine dikkat çektiler.

Ferhat’› Vuranlar Cezaland›r›ls›n



SAVCILIK;

SAKAT BIRAKAN
POL‹S DDE⁄‹L, FFERHAT
CEZALADIRILSIN

Ferhat Gerçek, 07 Ekim 2007’de
Yenibosna’da Yürüyüfl Dergisi da¤›-
t›rken polis taraf›ndan vurularak sa-
kat b›rak›ld›. Kendisine acil sa¤l›k
müdahalesinde bulunan mahalleliler
gözalt›na al›nd›, iflkenceye maruz
kald›. Polisler, suçlar›n› gizlemek
için Ferhat’›, ““tteellssiizzddeenn ggeelleenn ssiillaahhll››
kkaavvggaa aannoonnssuu nneeddeenniiyyllee ggiittttiikklleerriinn--
ddee yyeerrddee bbuulldduukkllaarr››nnaa”” iliflkin sahte
tutanak düzenledi. Ferhat, polisler
taraf›ndan hastaneye götürülürken
üzerinde bulunan olay› aç›¤a ç›kara-
bilecek tiflörtü kaybedildi.

Ferhat’›n yasal bir dergi da¤›t›r-
ken polis taraf›ndan vuruldu¤u aç›¤a
ç›k›nca, vuran polisler hakk›nda ifl-
lem yapmas› gereken savc›l›k, Fer-
hat hakk›nda soruflturma bafllatt›.
Avukatlar›n ve kamuoyunun bask›s›
sonucu polislerin ancak aylar sonra
ifadeleri al›nabildi. Tan›klar›n ifade-
leri ile hem foto¤raftan hem de canl›
yap›lan teflhisler sonucunda Ferhat
Gerçek’in polis taraf›ndan do¤rudan
hedef gözetilerek vuruldu¤u anlafl›l-
d›. Olay›n aç›¤a ç›kmas› için hiçbir
ifllem yapmayan savc›l›k, avukatla-
r›n delil toplanmas› yönündeki tüm
taleplerini cevaps›z b›rakt›.

Delil toplamayan, delillerin ka-
rart›lmas›na göz yuman savc›l›k,
dava açarken, dava dosyas›nda bu-
lunan delilleri tahrif etmekte bir sa-
k›nca görmedi. Savc›l›k, tek bir de-
lil olmamas›na ra¤men Ferhat’a,
kendisine acil müdahalede bulunan
mahallelilere, avukatlar taraf›ndan
getirilen tan›¤a 4 ayr› suçlamadan;
““kkaammuu mmaall››nnaa zzaarraarr vveerrmmeekk””, ““ggöö--
rreevvllii mmeemmuurraa hhaakkaarreett eettmmeekk””, ““yyaa--
ssaadd››flfl›› ggöösstteerrii yyaappmmaakk”” ve ““mmeemmuu--
rraa mmuukkaavveemmeett eettmmee”” suçlamas›yla
tam 15 y›l hapis istemiyle dava açt›.
Ayn› davada, adam öldürmeye te-
flebbüs suçunun ifllendi¤ine iliflkin

tüm delillere ra¤men 7 polis hak-
k›nda ise, sadece “Zor Kullanma
Yetkisini Aflarak Kasten Yaralama”
suçlamas›yla 9 y›l hapis istedi.

MAHKEME; 

YARGILAMA YAPMAM
POL‹SLER BBERAAT ETS‹N

Tüm hukuk kurallar› çi¤nenerek
aç›lan davan›n ilk duruflmas› 26
Aral›k’ta görülmeye baflland›. Di¤er
katliam ve iflkence davalar›ndan al›-
fl›k oldu¤umuz üzere san›k polisler
mahkemeye, yine gelmediler. Ve
böylece duruflman›n ertelendi¤i ta-
rih göz önüne al›nd›¤›nda Ferhat’›
vuran polisler olay›n üzerinden 1,5
y›l geçmesine karfl›n hakim karfl›s›-
na ç›kmam›fl olacaklar. 

Polisler hakk›nda, adam öldür-
meye teflebbüs ettikleri halde, çok
daha hafif bir hapis cezas› istemiyle
dava açan, san›k polisleri huzuruna
dahi getir(e)meyen yarg›n›n, polis-
leri cezaland›raca¤›n› düflünmek
bugünden mümkün gözükmemekte-
dir. Bu durumda anayasada “herke-
sin yaflama hakk›n›n güvence alt›n-
da bulundu¤u”nun yazmas›n›n ya-
hut ceza kanunlar›nda adam öldür-
meye teflebbüsün a¤›r cezay› gerek-
tiren bir suç olarak düzenlemesinin,
bir hükmü bulunmamaktad›r.

Davan›n, di¤er katliam ve iflken-
ce davalar›yla baflka bir ortak özel-
li¤i de mahkemenin avukatlar tara-
f›ndan ileri sürülen tüm talepleri
reddetmesidir. Avukatlar gerçe¤in

aç›¤a ç›kar›lmas› için bir dizi talep-
te bulundular. Mahkeme bu taleple-
rin tamam›n› hiçbir gerekçe göster-
meden reddetti. Taleplerden biri,,
Ferhat Gerçek hakk›ndaki tüm suç-
lamalar›n haks›z oldu¤u, derhal be-
raat etmesi gerekti¤i için de, Fer-
hat’a yönelik suçlamalar›n bu dava-
dan ayr›lmas›na iliflkindi. Dava dos-
yas› içerisinde bulunan tüm bilgi ve
belgelerde, hatta polisler taraf›ndan
haz›rlanan tutanaklarda dahil olmak
üzere, Ferhat Gerçek’e iliflkin hiçbir
suçlama bulunmamas›na ra¤men,
Ferhat hakk›nda dava aç›lm›flt›. Bu
dava Ferhat’›n polislerden flikâyetçi
olmas› üzerine aç›lan bir “karfl› da-
va” idi. fiayet Ferhat flikayetçi ol-
masayd› ve adalet aramasayd› hak-
k›nda hiçbir dava aç›lmayacak, ha-
pis cezas› istenmeyecekti.  Fer-
hat’›n ma¤dur olmas›na ra¤men
adalet istedi¤i için  savc›l›k taraf›n-
dan san›k haline getirilmesindeki
derin adaletsizlik, Ferhat için adalet
isteyen Engin Çeber’in iflkence ile
öldürülmesiyle devam etti. ‹flte avu-
katlar›n talebi, bu süren adaletsizli-
¤in durdurulmas›na iliflkindi. Zira
adalet isteyenlerin de¤il, suçlular›n
cezaland›r›lmas› gerekirdi.

Mahkemenin görevsizlik karar›
vererek dosyay› a¤›r ceza mahke-
mesine göndermesi, yine polislerin
tutuklanmas› ve suçta kulland›klar›
silahlara el konulmas›na iliflkin ta-
lepler de reddedildi. Oysa dava dos-
yas›nda yer alan tan›k beyanlar›,
teflhis tutanaklar›, adli t›p raporlar›
suçun adam öldürmeye teflebbüs ol-
du¤unu gösteriyordu. Ve bu suç ile
ilgili yarg›lamalar, yasaya göre a¤›r
ceza mahkemesinin görevine giri-
yor ve suçun a¤›rl›¤› nedeniyle de
san›klar›n tutuklanmas› gerekiyor-
du. Devrimciler söz konusu oldu-
¤unda; da¤›t›lan bir bildiriyi, de-
mokratik bir gösteriye kat›lmay›,
yahut okunan bir dergiyi dahi ge-
rekçe yap›p tutuklama karar› veren
yarg›, adam öldürmeye teflebbüs
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Ferhat Gerçek Davas›nda Adaletsizlik Sürüyor
Halk›n HHukuk BBürosu

BBuu dduurruummddaa aannaayyaassaaddaa
““hheerrkkeessiinn yyaaflflaammaa hhaakkkk››nn››nn
ggüüvveennccee aalltt››nnddaa bbuulluunndduu--
¤¤uu””nnuunn yyaazzmmaass››nn››nn yyaahhuutt

cceezzaa kkaannuunnllaarr››nnddaa aaddaamm ööll--
ddüürrmmeeyyee tteeflfleebbbbüüssüünn aa¤¤››rr
cceezzaayy›› ggeerreekkttiirreenn bbiirr ssuuçç

oollaarraakk ddüüzzeennlleemmeessiinniinn,, bbiirr
hhüükkmmüü bbuulluunnmmaammaakkttaadd››rr..



edenlerin tutuklanmas› talebini red-
dederek halka kurflun s›kan polisler-
den taraf oldu¤unu göstermifl oldu.

Ferhat’›n yaralanmas› s›ras›nda
üzerinde bulunan ve daha sonra
kaybedilen tiflörtün bulunmas› ve
kaybedilmesinden sorumlu olanlar
hakk›nda ifllem yap›lmas› için Ba-
k›rköy C.Baflsavc›l›¤›’na yaz› yaz›l-
mas›na iliflkin talep de kabul edil-
medi. Oysa bu tiflörtün bulunmas›,
olay›n kazara m› yoksa kasten mi
ifllendi¤ini ortaya ç›karacakt›. Kald›
ki dava dosyas›nda bulunmas› gere-
ken bu delil yok edilerek ayr›ca
““ddeelliilllleerrii kkaarraarrttmmaa ssuuççuu”” ifllen-
miflti. Ve bu suçun soruflturulmas›
zorunluydu. Mahkeme bu talebi da-
hi reddederek, amac›n›n ““yyaarrgg››llaa--
mmaa”” yapmak de¤il suçlular› ““aakkllaa--
mmaakk”” oldu¤unu göstermifl oldu.

Aç›k yasa maddelerine ra¤men
ve as›l olarak mahkemenin ifli mad-
di gerçe¤i aç›¤a ç›karmak olmas›
gerekirken, bu do¤rultuda mahke-
meye sunulan hiçbir talep kabul
edilmemifltir. Böylece savc›l›¤›n
polisleri koruma anlay›fl›, mahke-
mece de sürdürülmüfltür.

Adaletli bir yarg›lamada, mahke-
menin, kendisine sunulan talepleri
de¤erlendirmesi, as›l olarak da yar-
g›lama konusu olay›n aç›¤a ç›kar›l-
mas› için çaba göstermesi gerekirdi.
Ferhat Gerçek olay›nda ise hem sav-
c›l›k hem mahkeme b›rak›n›z böyle
bir çaba içerisinde olmak, avukatla-
r›n bu yöndeki tüm çabalar›n› engel-
lemifltir. Çünkü olay›n aç›¤a ç›kar›l-
mas› yönündeki her ad›mda polisle-
rin sorumlulu¤u aç›¤a ç›kacak ve
cezaland›r›lmalar› gerekecektir.

TÜRK‹YE’DEK‹ YYARGI
GERÇE⁄‹; YARGI NNE
BA⁄IMSIZ NNE DDE TTARAFSIZ

Ferhat Gerçek’in vurulmas› ve
ard›ndan bafllayan hukuki süreç
Türkiye’de yarg› gerçe¤ini tüm ç›p-
lakl›¤›yla bir kez daha aç›¤a ç›kart-
m›flt›r. Yarg›n›n ba¤›ms›z ve tarafs›z
olmad›¤›; egemenlerin,  hukukun
s›n›flarüstü oldu¤u ve herkesin ya-
salar karfl›s›nda eflit oldu¤una dair
tüm propagandalar›n›n yalan oldu-
¤u tekrar görülmüfltür. Görülmüfltür
ki, yarg› mekanizmas›, adalet da¤›t-
mak için de¤il devleti korumak için
örgütlenmifltir. Halka karfl› düzeni

savunmak söz konusu oldu¤unda,
yürürlükte bulunan yasalar›n, hatta
en bilindik yüzy›ll›k hukuk ilkeleri-
nin dahi ihlal edilmesinde bir sak›n-
ca görülmemektedir. 

Yasada adam öldürme, katliam
yapma suç olarak düzenlenmesine
karfl›n, bu suçlar halka ve devrimci-
lere karfl› ifllendi¤inde, katiller yarg›
karfl›s›na ç›kar›lmayarak, ç›kar›l-
d›klar›nda haklar›nda beraat ve za-
manafl›m› kararlar› verilerek hep
korunmufllard›r. Siyasal iktidar hal-
ka karfl› suç ifllerken, yarg› bu suçla-
r› meflrulaflt›ran bir rol oynam›flt›r.
Bu nedenledir ki, 1 May›s 77, Ma-
rafl, Gazi, 19 Aral›k baflta olmak
üzere onlarca katliam›n sorumlular›
b›rak›n›z cezaland›r›lmay›; korun-
mufl, terfi ettirilmifl, hatta ödüllendi-
rilmifltir. Ferhat Gerçek’in polis
kurflunu ile sakat b›rak›lmas›na ilifl-
kin bafllayan hukuki süreçte bugüne
kadar yaflanan geliflmeler, yarg›n›n
bu prati¤inin devam etti¤ini göster-
mektedir. Bugün gelinen aflamada
bu yarg›sal süreçte elde kalanlar,
mahkemeye dahi getirilemeyen po-
lisler, Ferhat Gerçek’e aç›lan haks›z
dava, adalet istedi¤i için iflkence ile
öldürülen Engin Çeber’dir.
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Halk Cephesi’nden 
Dostlar›na
Halk Cephesi, yeni y›l vesilesiyle Yurtd›fl›ndaki Dost

Örgüt ve Ayd›nlara bir yeni y›l mesaj› gönderdi. Afla¤›-
da bu mesaj› sunuyoruz:

"De¤erli Yoldafllar,

Ortak düflüncelerle, duygularla, coflku ve direnme
azmi ile koca bir y›l› geride b›rak›yoruz. Emperyaliz-
min her geçen gün daha da pervas›zlaflarak yoksullafl-
t›rd›¤›, ezdi¤i ve katletti¤i halklar›m›z için ac›larla do-
lu bir y›l› geride b›rak›yoruz. 

Emperyalist ç›karlar için milyonlarca insan›n kan›-
n›n döküldü¤ü bu dünyam›zda, biliyoruz ki hasretle sa-
vaflt›¤›m›z, u¤runa nice bedeller ödedi¤imiz, eflit ve öz-
gür bir dünya uza¤›m›zda de¤il. Cheler’in, Fatma ana-
lar›n, Filistinli küçük generallerin, devrimci tutsaklar›n,
dünyam›z›n da¤lar›na hükmeden gerillalar›n gözlerin-
deki kararl›l›kta görebiliriz bu umudu. Sokakta hak ve
özgürlükleri için, ba¤›ms›zl›k için, demokrasi için, vu-
rulan Alexandros'un hesab›n› sormak için baflkald›ran

halklar›n gözlerindeki öfkede görebiliriz bu umudu. 

Paylaflt›kça ço¤altt›¤›m›z bu kavgada biliyoruz ki,
biz kazanaca¤›z. Çünkü bizler halk›z ve hakl›y›z. 2009
y›l›nda da ortak düflman›m›z olan emperyalistlere ve ifl-
birlikçilerine karfl› mücadeleyi daha da yükseltmeliyiz. 

Sizlere ülkenizde verdi¤iniz meflru mücadelede bafla-
r›lar diler, 2009'un zaferlerle dolu bir y›l olmas›n› dileriz.

YYoollddaaflflççaa SSeellaammllaarr

HHAALLKK CCEEPPHHEESS‹‹ ((TTÜÜRRKK‹‹YYEE)) 

***

FDKC'den HHalk Cephesi’ne
HHaallkk CCeepphheessii SSöözzccüüssüü yyoollddaaflflaa vvee GGrruupp YYoo--

rruumm''ddaakkii ddoossttllaarraa::

YYeennii yy››ll››nn››zz›› kkuuttllaarr,, yyeennii yy››llddaa ççaall››flflmmaallaarr››nn››zzddaa vvee
vvaarrmmaakk iisstteeddii¤¤iinniizz hheeddeefflleerree uullaaflflmmaann››zzddaa bbaaflflaarr››llaarr
ddiilleerr,, ddüüflfllleerriinniizziinn ggeerrççeekk oollmmaass››nn›› tteemmeennnnii eeddeerriizz..

FFDDKKCC ((FFiilliissttiinn DDeemmookkrraattiikk HHaallkk KKuurrttuulluuflfl CCeepp--
hheessii)) MMeerrkkeezz KKoommiittee ÜÜyyeessii

UUssaammee TTaammiimm 
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27 Aral›k’ta Daphne Kültür
Merkezi'nde Kocaeli Halk Cephesi
19 Aral›k katliam›na iliflkin bir pa-
nel düzenledi.

Panele konuflmac› olarak TA-
YAD Baflkan› AAvv.. BBeehhiiçç AAflflcc››, TA-
YAD’l› ailelerden AAhhmmeett KKuullaakk--
ss››zz, 19 Aral›k’ta tutsak olarak katli-
am sald›r›s›n› yaflayanlardan MMüü--
nneevvvveerr AAflflcc›› ve Kocaeli Tecrite Kar-
fl› Dayan›flma Komitesi’nden BBaarr--
bbaarrooss TTaannttaann kat›ld›.

Halk Cephesi ad›na yap›lan aç›-
l›fl konuflmas›nda, 19 Aral›k katli-
am›n›n, devletin yoketme politikas›
çerçevesinde bilinçli yap›ld›¤› ve

katliamla birlikte aç›lan F Tipi ha-
pishanelerde tecrit politikas›n›n ha-
len sürdü¤ü belirtildi.

Münevver Aflc›, katliam›n ama-
c›na da de¤indi¤i konuflmas›nda,
Bayrampafla Hapishanesi’ndeki kat-
liamda yüzbafl› olarak görev alan
Zeki Bingöl’ün yazd›¤› “Bayrampa-
fla Gerçe¤i” adl› kitaptan, katliam›n
itiraf› say›labilecek bölümler okudu
ve “üzerinde ‘‘iinnssaann bbuulluunnaann yyeerree
aattmmaayy››nn’’ yazan bombalar› üzerimi-
ze att›lar ” dedi. Aflç›, katliam›n ar-
d›ndan bir de tutuklulara dava aç›l-
d›¤›n› söyledi.

Konuflmas›nda, F Tipi hapisha-
nelere karfl› sürdürülen ölüm orucu
direniflinde flehit düflen k›zlar› Ca-
nan ve Zehra Kulaks›z’› anlatan Ah-
met Kulaks›z, aile olarak o dönem
zorlu bir süreçten geçtiklerini vur-

gulad›. Kendilerini onurlu bir mü-
cadelede feda eden k›zlar›yla gurur
duydu¤unu belirtti.

Panelin son konuflmac›s›, Av.
Behiç Aflç›, avukat olman›n avanta-
j›yla, 19 Aral›k katliam› ve yaflanan-
lar›n yak›n tan›¤› oldu¤unu anlatt›.
Aflç›, ölüm orucu eylemine bafllama
nedenini de, yak›ndan tan›k oldu¤u
sürecin kendisinde yaratt›¤› etki ve
müvekkillerinin haklar›n› aramak
fleklinde aç›klad›.

Aflç›, ayr›ca hapishanelerde 10
saatlik sohbet hakk›n› uygulatman›n
da görev oldu¤unu belirtti.

250 kiflinin kat›ld›¤› panelde,
TAYAD’›n açt›¤› sergide, tutsakla-
r›n hapishanelerden gönderdi¤i el
ifli ürünler yer ald›, sergi yo¤un ilgi
gördü.

Kocaeli’de 19 Aral›k Paneli
Görev Sohbet Hakk›n› Uygulatmak

19 AAral›k BBildirileri
19-22 Aral›k katliam›n›n y›ldönü-

münde Halk Cephesi taraf›ndan
yay›nlanan “ZAMANA VE AADA-
LETS‹ZL‹⁄E BBOYUN EE⁄ME-
YECE⁄‹Z!” bafll›kl› bildirilerin
ülke çap›nda da¤›t›m›na devam
edildi. 

25 Aral›k’ta AAnnttaallyyaa’’nn››nn AAlltt››nnoo--
vvaa--SSiinnaann MMaahhaalllleessii,, MMeennddeerreess MMaa--
hhaalllleessii vvee KK››flflllaahhaann MMeeyyddaann››’’nnddaa,, 

24–25 Aral›k’ta BBuurrssaa TTeelleeffeerriikk,,
VVaattaann vvee PPaannaayy››rr mahallelerinde, 

Hafta boyunca da DDeerrssiimm mahal-
lelerinde bildiri da¤›t›mlar› yap›ld›. 

Buca’da AAnma
Ölüm orucu flehitleri, Hatice Yü-

rekli, Mahmut Gökhan Özocak ve
Gürsel Akmaz, Al›nteri, BBDDSSPP,, DHP,
EESSPP,, Kald›raç, MMüüccaaddeellee BBiirrllii¤¤ii
PPllaattffoorrmmuu ve Partizan üyeleri taraf›n-
dan Buca Kaynaklar Mezarl›¤›’nda
an›ld›. Anmada, ‘‘1199 AArraall››kk KKaattlliiaamm››--
nn›› UUnnuuttmmaadd››kk,, UUnnuuttttuurrmmaayyaaccaa¤¤››zz’’
pankart› aç›ld›.

Duisburg kentinde, Halk Cep-
heliler taraf›ndan, 27 Aral›k’ta ya-
p›lan anmada, aradan 8 y›l geçmifl
olsa da 19 Aral›k’ta flehit düflenle-
rin unutulmayaca¤› anlat›ld›.

Anmada, 19 Aral›k flehitlerinin
vatanlar›n›n ba¤›ms›zl›¤›, halklar›-
n›n mutlulu¤u ve özgürlü¤ü, açl›k
ve yoksulluk yaflanmamas› için
kendilerini feda ettikleri belirtildi.

19 Aral›k’ta katledenlerin tut-
saklar› teslim alamad›¤›n›n da be-
lirtildi¤i anmada, fliirlerle, marfllar-
la, sloganlarla kkaahhrraammaannllaarr››nn
ööllüümmssüüzzllüü¤¤üü,, hhaallkk››nn yyeenniillmmeezzllii¤¤ii
dile getirildi. 

***

19 Aral›k flehitlerinin an›ld›¤›
yerlerden birisi de Dortmund Kül-
tür Merkezi oldu.

19 Aral›k katliam› ve direnifli
üzerine yap›lan konuflmada, ayn›
anda 20 hapishanede gerçekleflti-
rilen katliam›n boyutlar› anlat›ld›.

Katliam›n tutsaklar› teslim al-
ma amac› tafl›d›¤›n›n da belirtildi¤i
anmada, ““eellbbeettttee tteesslliimm oollmmaayyaa--
ccaakktt›› ddeevvrriimmccii ttuuttssaakkllaarr,, oonnllaarr 1122
EEyyllüüll’’ddeenn bbuu yyaannaa tteesslliimm aall››nnaa--
mmaamm››flfl,, öörrggüüttllüü yyaaflflaammllaarr›› vvee ddiirree--
nniiflfllleerriiyyllee hhaallkk iiççiinn öönneemmllii bbiirr ggüüçç
vvee mmoorraall ddee¤¤eerrii oollmmuuflflllaarrdd››rr”” de-
nildi.

19 Aral›k katliam sald›r›s›n›
tutsak olarak bulundu¤u Çanakka-
le Hapishanesi’nde yaflayan bir
ölüm orucu direnifli gazisi de katli-
am günü yaflad›klar›n› anlatt›.

Almanya’da 19 Aral›k Anmalar›
Elbette Teslim Olmayacakt› Tutsaklar



Yedincisi Avusturya’n›n baflken-
ti Viyana’da gerçeklefltirilen Ulus-
lararas› Tecritle Mücadele Sempoz-
yumu’nda, bir çok ülkeden tutsakla-
r›, tutsak yak›nlar›n›, Gazze halk›n›
ve dünyan›n bir çok yerinden ulu-
sal, sosyal kurtulufl mücadeleleri
verenleri bir araya getiren ortak so-
run ““tteeccrriitt””ti.

Dergimizin önceki say›s›nda ya-
y›nlanan 7. Sempozyum’la ilgili ha-
berden de hat›rlanaca¤› üzere, de¤i-
flik ülkelerden kat›lan temsilciler,
kendi ülkelerindeki halka ve tutsak-
lara uygulanan tecriti anlatarak, bir-
likte mücadelenin önemine de¤in-
mifllerdi. Kuflkusuz, Türkiyeli tut-
saklar›n yaflad›klar›n›n, dünyan›n
de¤iflik ülkelerindeki halklar tara-
f›ndan bilinmesi ve protesto edilme-
si veya Gazze halk›na yap›lan katli-
am için dünya halklar›n›n ortak ses
ç›karmas› önemlidir.

Bunun için, tecrit nedeniyle,
sempozyuma fiilen kat›lamayan
Gazzeli kad›nlar, binlerce kilometre
öteden kurulan canl› görüntülü tele-
konferans ba¤lant›s› ile seslerini
tecrit sempozyumuna tafl›d›lar.

GGaazzzzee BBüüyyüükk BBiirr HHaappiisshhaannee
Sempozyumda, ““SSiiyyaassii TTuuttssaakk--

llaarr vvee ‹‹nnssaannll››kk MMüüccaaddeelleessii”” konu-
lu panelde konuflan KKhhiiaamm ‹‹flflkkeennccee
MMaa¤¤dduurrllaarr››nn››nn RReehhaabbiilliittaassyyoonn
MMeerrkkeezzii GGeenneell SSeekkrreetteerrii MMoohhaamm--
mmaadd SSaaffaa,, telekonferansla sempoz-
yuma kat›lan Filistinli kad›nlar›n
konuflmas›na de¤inerek, ““ttüümm ddüünn--
yyaayyaa sseessssiizzllii¤¤ii yy››rrttmmaa yyöönnüünnddee””
mesaj verdiklerini anlatt›. Ayr›ca
Gazze’nin büyük bir hapishane ol-
du¤unu belirterek, tüm Filistin hal-
k›n›n tutsak oldu¤unu söyledi.

Safa, ‹srail hapis-
hanelerinde bulunan
11.000 Arap tutsak
ve Bush’a ayakkab›
f›rlatan gazeteci ve
tüm Irakl› tutsaklara

özgürlük istedi. Türkiyeli tutsaklar-
la ve TAYAD’la dayan›flmas›n› ifa-
de eden Safa, dünyadaki tüm siyasi
tutsaklar›n özgürlü¤e kavuflabilmesi
için herkesin sesini yükseltmesi ge-
rekti¤ini belirterek konuflmas›n› bi-
tirdi.

TTeeccrriitt vvee ‹‹flflkkeennccee MMeerrkkeezzlleerrii
GGuuaannttaannaammoo,, BBaaggrraamm......

Sempozyuma telekonferans
yöntemi ile kat›lmak zorunda kalan-
lardan biri de eski bir Guantanamo
tutsa¤› olan Moazzam Begg idi. 2
y›ldan fazla Guantanamo kamp›nda
kalm›fl olan Begg, kendisine uygu-
lanan iflkence yöntemlerini anlatt›¤›
konuflmas›nda, Guantanamo’yu
buzda¤›n›n sadece görünen taraf›
olarak tarif etti. Ço¤u tutsa¤›n götü-
rüldü¤ü Bagram gibi gizli hapisha-
nelerde yap›lan iflkenceleri anlatt›.

Moazzam’›n konuflmas›n›, Ame-
rika’ya öfke duyarak dinleyen sem-
pozyum kat›l›mc›lar›, Begg’i uzun
alk›fllar eflli¤inde ““TTüümm SSiiyyaassii TTuutt--
ssaakkllaarraa ÖÖzzggüürrllüükk”” sloganlar› ata-
rak selamlad›.

ABD ordusu ve di¤er iflgalci
güçlerin Irak halk›na karfl› estirdik-
leri terör, sokak ortas›nda ve hapis-
hanelerde tutsaklara yapt›klar› ifl-
kenceler de IIrraakkll›› aavvuukkaatt SSaahhaarr
MMaahhddii taraf›ndan video görüntüleri
eflli¤inde sempozyuma tafl›nd›.

TTeeccrriittee,, ‹‹flflkkeenncceeyyee SSoonn
Kuflku yok ki, ülkemizde 7 y›l

aral›ks›z süren Büyük Ölüm Orucu
direnifli, tecrite karfl› dünyada veri-
len mücadelenin önemli bir parça-
s›yd›. Ülkemizdeki  F Tipi hapisha-

nelerde uygulanan tecriti anlatan
AAhhmmeett KKuullaakkss››zz,, Büyük Ölüm
Orucu direniflinde birlikte ölüme
yatan Canan ve Zehra Kulaks›z kar-
defllerin babalar› olarak, o günden
bu yana bu onurlu mücadeleyi dün-
yan›n de¤iflik ülkelerine tafl›yanlar-
dand›.

Ahmet Kulaks›z, F Tipi hapisha-
nelere karfl› bafllat›lan ölüm orucu
direnifline, 2007 y›l›nda Adalet Ba-
kanl›¤›’n›n tutsaklara haftada 10 sa-
at sohbet hakk› tan›yan genelge ya-
y›nlamas› ile ara verildi¤ini, fakat o
günden bu yana Adalet Bakanl›¤›-
n›n birkaç hapishane d›fl›nda hemen
hiçbir yerde bu genelgenin ve ver-
dikleri sözlerin gereklerini yerine
getirmedi¤ini anlatt›. Tutsak yak›n-
lar› ve tutsaklar olarak bugüne ka-
dar yürüttükleri mücadeleyi anlatan
Kulaks›z, ““77 yy››ll hhiiçç bb››kkmmaaddaann
uussaannmmaaddaann ddiirreennddiikk yyiinnee ddiirreenniiyyoo--
rruuzz,, ssoohhbbeett hhaakkkk››nn›› uuyygguullaattaannaa kkaa--
ddaarr hheepp bbiirrlliikkttee mmüüccaaddeellee eettmmeellii--
yyiizz”” dedi.

GGüünneeyy ‹‹rrllaannddaa’’ll›› eski bir tutsa-
¤›n, kendisinin de yaflad›¤› tecrit
koflullar›na iliflkin anlatt›¤›, hastala-
r›n hastane sevklerinin engellenme-
si ve benzeri uygulamalar da, tecrit
uygulamalar›n›n de¤iflik ülkelerdeki
birbirine benzeyen yöntemlerini
gösteriyordu.

Amerikan emperyalizminin, Kü-
ba halk›na yönelik terörist sald›r›la-
r›na karfl› mücadele ederken tutsak
düflen Kübal› 5’lerin de, bu müca-
delede sesleri vard›. 10 y›l› aflk›n bir
süredir tutsak olan Kübal› 5’lerin
sesini Viyana’daki Küba elçisi sem-
pozyuma tafl›d›.

Tutsaklara yönelik katliamlar›n
ülkemiz d›fl›ndaki örneklerinden bi-
risini, TTNNAA ((TTaammiill UUlluussaall ‹‹ttttiiffaakk))
ad›na milletvekili Ariyanendriran
Packiyaselvam anlatt›. Sri Lanka’da
da Türkiye’deki 19 Aral›k veya
Ulucanlar katliamlar›nda oldu¤u gi-
bi, 1983 y›l›nda 58 ve 2000 y›l›nda

Biz Dünya Halklar› 
Tecriti Yenece¤iz
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26 Tamil tutsa¤› katledilmiflti. 

Sempozyuma kat›lan Anadolu
Federasyonu temsilcisinin de, Fran-
sa ve Almanya’da Federasyon üye-
lerine yönelik bask›lar› örnek vere-
rek anlatt›¤› gibi, tecrit politikas›
Avrupa emperyalist ülkelerinin ha-
pishanelerinde de uygulanmaktad›r. 

TTeeccrriittee KKaarrflfl›› MMüüccaaddeelleeddee 
BBiirr DDiirreenniiflflççii:: AAvv.. AAflflçç››

Tutuklu Hükümlü Aileleri Yar-
d›mlaflma Derne¤i Baflkan› AAvv.. BBee--
hhiiçç AAflflçç››,, sempozyumda hem tecrite
karfl› mücadelenin, tutsaklar›n ya-
n›ndaki en önemli parças› olan TA-
YAD ad›na, hem de tecrite karfl›
mücadelede bedenini ölüme yat›ran
bir direniflçi olarak bulunuyordu.

19 Aral›k katliam› döneminin
baflbakan› Bülent Ecevit’in ‘‘IIMMFF
ppoolliittiikkaallaarr››nn›› hhaayyaattaa ggeeççiirreebbiillmmeekk
iiççiinn hhaappiisshhaanneelleerr ssoorruunnuunnuu ççöözz--
mmeelliiyyiizz’’ sözünü hat›rlatan Aflç›, ““bbuu
bbiillee eemmppeerryyaalliizzmmiinn vvee oolliiggaarrflfliinniinn
FF ttiippii tteeccrriitt hhaappiisshhaanneelleerrllee hhaannggii
ppoolliittiikk aammaaççllaarr›› ggöözzeettttiikklleerriinnii oorrttaa--
yyaa kkooyymmuuflflttuurr”” dedi.

AAflflçç›› da konuflmas›nda, F tipi ha-
pishanelerde 10 saatlik sohbet hak-
k›n›n önemine de¤inerek, bu kazan›-
m›n büyük bir mücadelenin sonucu
oldu¤unu anlatt›. Hapishanelerde,
her türlü yapt›r›m›, hak gasplar›n›,
hukuksuzluklar› uygulama yetkisini
kendisinde gören Adalet Bakanl›¤›-
n›n, sohbet hakk›n›n uygulanmama-
s›nda çeflitli bahaneler uydurdu¤unu
anlatarak, sohbet hakk›n› uygulat-
mak için mücadele edeceklerini be-
lirtti ve kararl›l›klar›n› vurgulad›.

Kuflkusuz ki, direnenlerin sesle-
rini yükselttikleri bir alan da sanat
alan›d›r. Halklar›n direniflleri, UUlluuss--
llaarraarraass›› DDaayyaann››flflmmaa KKoonnsseerrii’nde
türkü ve flark›larla da dile getirildi.

Venezüella, fiili ve Kolombia
uyruklu müzisyenlerden oluflan La-
tin Amerika’l› müzik grubu Sol Ca-
ribe, Salsa müzikleri, ““HHaassttaa SSiieemm--
pp rree”” ve ““GGuuaannttaannaammeerraa”” gibi ta-
n›nm›fl devrimci flark›larla kitleye
coflku tafl›d›.

Türkiye’de devrimin sanat ala-
n›ndaki seslerinden GGrruupp YYoorruumm,,
yeni flark›lar›n› ve halay türkülerini,
halaylar ve ““EEll PPuueebblloo UUnniiddoo JJaa--

mmaasseerraa VVeenncciiddoo”” (Örgütlü halk ye-
nilmez), ““YYaaflflaass››nn HHaallkkllaarr››nn KKaarr--
ddeeflflllii¤¤ii””, ““HHaallkk››zz HHaakkll››yy››zz KKaazzaannaa--
ccaa¤¤››zz”” sloganlar› eflli¤inde söyledi.

Tüm konuflmalarda, mücadele
ve tecriti yenme kararl›l›¤› vard›.

Tecrit sempozyumuna da sesini
tafl›yan Gazze halk›, bugün ‹srail
sald›r›lar› alt›nda katliama karfl› da
direniyor. Tecrit ve katliam, ayn›
politikan›n, teslim alma politikas›-
n›n iki parças›d›r. T›pk›, 19 Ara-
l›k’ta ülkemiz hapishanelerinde uy-
guland›¤› gibi, Gazze’de ve dünya-
n›n de¤iflik bölgelerinde halklar›
teslim almak, emperyalist sisteme
boyun e¤dirmek için kullan›l›yor.

Direnifl de, dünya halklar›n›n or-
tak dilidir. Sempozyum, halklar›n
bu ortak dili konufltuklar›, birbirle-
rini direniflin diliyle anlad›klar› or-
tak bir zemindi.

26 Aral›k’ta Adli Tutuklu yak›nlar›, Kartal H Tipi Hapishanesi
önünde, kendilerini elektrik dire¤ine zincirleyerek, hapishane ko-
flullar›n› protesto etmek için eylem yapt›.

Protesto eylemi yapan tutuklu yak›nlar›, ““cceezzaaeevvlleerrii ssuuççssuuzz
iinnssaannllaarrllaa ddoolluupp ttaaflfl››yyoorr”” diyerek, hapishanelerdeki yo¤unluk
nedeniyle yemeklerin iki ö¤ün verildi¤ini, hapishanede bir doktor
bile bulunmad›¤›n›, kad›n tutuklular›n ç›r›lç›plak soyularak aran-
d›¤›n› belirttiler.

‹flte Türkiye'deki adalet diyen tutuklu yak›nlar›, ““HHeerr hhaakkkk››nn››
iisstteeyyeenn iinnssaann›› cceezzaaeevviinnee aattaarrssaann eellbbeettttee cceezzaaeevvlleerrii ddoolluupp ttaaflflaarr..””
dediler. Adli tutuklu yak›nlar›, kendileri için yeni bir biçimle tep-
kilerini dile getirdiler, fakat polisler al›fl›lagelen yöntemleriyle,
adli tutuklu yak›nlar›n› da, ““HHeerr hhaakkkk››nn›› iisstteeyyeennii cceezzaaeevviinnee aattaarr--
ssaann”” sözünü do¤rulayarak gözalt›na ald›lar. 

Yap›lan eylem, adli tutuklu yak›nlar›
için s›k görülen bir durum de¤ildir. Bu
yan›yla düflünüldü¤ünde, hapishane ko-
flullar›n›n ne kadar tahammül edilemez
hale geldi¤i daha iyi anlafl›lacakt›r.

Adli Tutuklu Yak›nlardan
Zincirli Protesto

F Tipi’nde Özel
Harekâtç›lar

K›r›kkale F Tipi Hapishanesi’nde daha
önce, ÖÖzzeell HHaarreekkââtt TTiimmii’’nde yer alm›fl
olan ve polislik yapm›fl olan “infaz koruma
memurlar›”ndan oluflturulan öözzeell bbiirr bbii--
rriimm,, tutuklulara iflkence yap›yor. Tutuklu-
lar, hapishane yönetiminin de üzerinde bir
görüntüsü oldu¤unu söyledikleri bu biri-
min, kendileri kural koyup, tutuklular üze-
rinde farkl› iflkence metodlar› denedikleri-
ni anlat›yorlar.

K›r›kkale F Tipi’ndeki bask›lardan bir
kaç› flöyle aktar›ld›: Hücre aramalar›nda ifl-
kence yap›l›yor, yaz›lan dilekçeler “kay-
boldu” denilerek iflleme konulmuyor,
Kürtçe dergi ve kitaplar verilmiyor, ziya-
retçilere görüfle gelmeyin tehditi yap›l›yor,
tutuklular birbirleriyle görüfltürülmüyor,
aç›k görüfl günleri ailelere yanl›fl bildirili-
yor.
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Day›’yla il-
gili dergimize

ulaflan an›lar›,
izlenimleri, Da-

y›’ya sesleniflleri ya-
y›nlamaya devam ediyo-

ruz. Asl›nda bitmeyecek bir
seslenifl bu. Çünkü yaz›ya dökülsün
ya da dökülmesin, devrimci hareke-
tin her insan›n, an›lar›nda, düflünce-
lerinde, içti¤i andlarda, söyledi¤i
türkülerde Day› var flu veya bu bi-
çimde... Biz onlar›n sadece bir bölü-
münü yans›tm›fl oluyoruz sayfalar›-
m›zda... 

***
SSeenn HHeepp BBiizziimmllee OOllaaccaakkss››nn

Aral›k 2008

Öyle çok fley ö¤rettin ki bizlere;
yazmakla, anlatmakla ifade edile-
mez. Ama derim ki; hepsi de onur-
dan, namustan ve adaletten yana
olanlard›r. Öyle çok fleyi gösterdin
ki bize; do¤rudan, güzelden, umut-

tan yana olanlard›r.

Derim ki, yaflamay› ö¤rettin bi-
ze; bafl›m›z dik, aln›m›z aç›k, yü-
reklerimizde Anadolu ve halk sev-
gisiyle yaflamay› ö¤rettin.

Seninle ar›nd›k; sabr›nla, eme-
¤inle, s›n›rs›z çabalar›nla tertemiz
bir yaflama ba¤land›k. Yüreklerimi-
ze ve bilinçlerimize güç tafl›d›n.
Yendik olmazlar›m›z›, bitirdik te-
reddütlerimizi ve donatt›k serimizi
bu topraklar›n gücüyle.

Deriz ki, seninle yürümek öyle
güzeldi kavgada.

Biliriz ki, sana dair bundan son-
ra da ne yazsak yetmez; sana dair ne

söylesek karfl›lamaz hiçbir
fleyi. Yaflam›n ve kavgan›n
ne kadar de¤eri varsa, sen
tafl›d›n onlar› ömrün boyun-
ca. Bir toz zerrece¤i bile
düflmedi hiçbirinin üstüne.
Onlar› kirletmek isteyenlere
karfl› da her zaman tavizsiz
oldun, düflüncelerinle, ya-
flam prati¤inle.

Afl›lamayacak hiçbir en-
gelin, çözülemeyecek hiçbir

sorunun, yenilemeyecek, alt edile-
meyecek hiçbir zorlu¤un olmad›¤›-
n›, olamayaca¤›n› senin yaflam›n-
dan gördük. Yeri gelip i¤neyle kuyu
kazar gibi, yeri gelip sab›rla ve so-
luksuz kal›ncaya dek durmadan ça-
l›flmay›; ama ne olursa olsun sonun-
da da çözmeyi, yolumuza devam et-
meyi sende gördük.

Vefay› sende, senden gördük.
Gördük; sevdiklerini, yoldafllar›n›,
halk›n›, ömrünü, serini sunarak sa-
vunup sahiplenmeni...

Seninle tan›d›k Anadolu'yu.
Ayaklar›m›z bu topraklarda ol-

Sen Hep
Bizimle
Olacaks›n

Yoldafllar›ndan
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duysa e¤er, halk gerçe¤i, bir parça-
m›z olduysa, senin sayendedir. Bu
topraklar›n sevdal›s› idin. Bu top-
raklardan ö¤rettin, bu topraklardan
gösterdin. Bu topraklar›n sevdas›yla
yenildi tüm zorluklar. 

Politikada devrimci safl›¤›, poli-
tikada aç›kl›¤›, politikada "ne söyle-
diysek yapmay›", "ne yapt›ysak sa-
vunmay›" seninle ilke edindik.

De¤er vermenin anlam›n›n
eemmeekk vveerrmmeekk oldu¤unu seninle
gördük. Düfltük; ilk elini uzatan sen
oldun. Yorulduk, güç oldun yürek-
lerimize. Bazen ç›kamaz olduk baz›
fleylerin içinden, sen gösterdin ç›k›fl
yolunu... ve daha, daha nice, nicesi-
ni. Seninle, senin varl›¤›nla ve dü-
flüncelerinle aflt›k her birini.

Yal›nl›¤›, sadeli¤i sende gördük.
Hep olmas› gerekti¤i gibi, düflünce-
lerin neyse, öyle yaflad›n. Bir an ol-
sun ilkelerden uzaklaflmadan, gece-
ni-gündüzüne katarak yaflad›n. Bir
kez bile olsun, kendin için bir fley
istemedin; kendinde olanlar› sun-
dun yolumuza. 

Emekti sevginin de göstergesi.
Sevginin ne demek oldu¤unu, sevgi-
nin nas›l olmas› gerekti¤ini senden
ö¤rendik. Sevginin kavgayla daha
da büyüdü¤ünü ve ancak kavga için-
de güzellikler yaratt›¤›n› yaflam›n-
dan ve ö¤rettiklerinden gördük.

Bitmez elbette burada yaz›lanlar,
ve yaz›lacaklar. Bitmez; o en çok
sevdi¤imize dair söyleyeceklerimiz.

O'nu daima anlatmaya devam
edece¤iz.

O'nu daima anaca¤›z.

Ve; O'nun ö¤rettikleriyle, göster-
dikleriyle o güzel günlere, yar›nlar›-
m›za umutla yürüyece¤iz...

***
HHeeppiimmiizz OOnnuunn ‹‹ççiinn 
DDee¤¤eerrllii ‹‹ddiikk

A¤ustos... yüre¤imizde ve bilin-
cimizde nice fley hissettiren günler.
Ac›m›z eskimiyor. Ama ondan ald›-
¤›m›z güç ayr› bir yan›. Evet; nice
duyguyu hissediyor insan, ne çok

fley gelip geçiyor gözlerinin önün-
den. Ama o, en çok sevdi¤imizin ol-
du¤u yerde en baflta uummuutt var. O,
bafll› bafl›na bilgelik deryas›. Ucu
buca¤› olmayan, uzand›¤› her yere
güç tafl›yan bir derya. 

Elbette onlarca fley düflünülecek,
yaflan›lacak; bu sevgimizin, ba¤l›l›-
¤›m›z›n bir yan› diye düflünüyorum;
ama iflte böylesi bir zamanda a¤›r
olan buralarda olmak. Ne diyelim;
iflte bu da yaflam›m›z›n bir yan›. 

O günden beri, çok gelip geçti
akl›mdan. Asl›nda geliyor ve geç-
miyor. Ona iliflkin her fley büyük
yer kapl›yor düflüncelerimizde. Ön-
ceki hapishane süreçlerimiz, mah-
keme süreçleri özellikle. Çünkü;
karfl›l›kl› konuflabildi¤imiz, sordu-
¤umuz, ö¤rendi¤imiz zamanlard›.
B›kmadan, usanmadan, anlat›rd›...
Ve asl›nda, o duruflu bile çok fleyi
ifade ederdi, hele ki o duruflmalar
s›ras›nda konuflmaya bafllad›¤›nda
öyle suskun kal›rlard›; ve o parma¤›
hiç inmezdi yere. 

Birbirlerine olan ba¤l›l›klar› da
bizim için çok önemliydi. fiöyle ki;
Niyazi Ayd›n’›n yakaland›¤› haberi-
ni duymufltuk; elbette biz o zaman
tam olarak tan›m›yoruz; Day› o za-
man bizim bulundu¤umuz havalan-
d›rman›n arkas›nda kal›yordu. Bize
haber geldi, oraya, sizin havaland›r-
maya gelirse hemen haber verin di-
ye. Zaman farketmez, gece de olsa
gündüz de olsa haber verin; çünkü
haberleflme olana¤› vard›, zaten hep
de oldu. Neyse bir süre sonra geldi
Niyazi Abi. Elbette tahmin edersi-
niz trafi¤i; ama burada flunu söyle-
yeyim, havaland›rmaya ç›kt›¤›m›z-
da Niyazi Abi’nin ko¤uflunun önüne
gider sohbet ederdik, o en alt katta
kal›rd›. Niyazi Abi, Day›’y› anlat›r-
ken öyle gözlerinin içi gülerdi. Biz-
ler için ne kadar de¤erli oldu¤unu
vurgulard› hep...

Sadece ondan da de¤il, o süreçte
bir çok abimizden bunu hep duymu-
fluzdur. Öyle güzel ve büyük bir
ba¤l›l›k. Gücünü sevgiden, ba¤l›l›k-
tan, güvenden alan birfleydi bu. Ve-
fa vard› orada...

Benim aç›mdan yine hiçbir za-

man unutulmayacak birfleyden daha
bahsedeyim. En son tahliye oldu-
¤um süreçti; dolu dolu selamlar›n›
alm›flt›m. Ve, manevi anlam› çok
büyük olan bir hediye yollam›flt›;
Elbette söyledikleri, ilettikleri vard›
bir de. 

Öyle ince düflünceli idi. Daha
öncesinde de, yani 96 Ölüm Orucu
süreci sonras› idi, o zaman direnifl
sonras› yaflad›¤›m sa¤l›k sorunlar›m
vard›. Yine haberlerini alm›flt›m, be-
ni daha da motive etmiflti.

‹flte böyle; ama biliyorum ki, bu
davran›fl biçimi benim gibi birçok
arkadafl›n bir flekilde yaflad›¤›, flahit
oldu¤u fleyler olmufltur. Çünkü; her-
kes, hepimiz onun için de¤erli idik.
Ondan dolay›d›r ki, ne olursa olsun
sahipleniflini hiç esirgemedi; koflul-
lar dolay›s›yla bu do¤rudan olma-
d›ysa da, di¤er türlü maddi-manevi
anlamda hep olmufltur. 

Yan›nda kalan arkadafllar›m›z
yaflam›n›n bir o kadar sade oldu¤u-
nu hep vurgulam›fllard›r... Ama ken-
di d›fl›nda olanlar için, yani bizler
için herfleyi düflünürdü. Sa¤l›k so-
runlar›ndan, daha baflka birçok so-
runa kadar. 

Çok vurgulad›¤› fleylerden biri
de, önemli olan›n insan oldu¤u; di-
¤er her fleyin bir flekilde, belki bu-
gün olmazsa yar›n çözülebilece¤i;
ama tüm bunlar›n insanlar› anla-
makla, her fleyini bilmekle, ilgile-
nilmesi gereken fleyler konusunda
hiçbir flekilde erteleyici olmamakla
halledilebilece¤ini vurguluyordu. 

***
EEnn SS››nn››rrss››zz DDüüflfllleerrii 
OOnnuunnllaa KKuurrdduukk

Merhaba 

Hepimiz ad›na sizleri, önderimi-
ze olan sonsuz ba¤l›l›¤›mla selaml›-
yor, s›ms›k› kucakl›yorum.

Halklar›m›z yaflam›n› devrime
adam›fl yi¤it ve önder bir evlad›n›;
biz ise, bugüne kadar nice tarifsiz
ac›ya katlanabilmeyi, bu ac›lardan
at›l›mlar yap›p zaferleri yaratabil-
meyi, K›z›ldere’nin miras›n› titiz-
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likle sahiplenip cüretle savaflabil-
meyi ö¤rendi¤imiz önderimizi, ö¤-
retmenimizi yitirdik. 

Tesellimiz b›rakt›¤›, her an› kav-
gayla geçen, devrime adanm›fl k›sa-
c›k ömrüne s›¤d›rd›¤› bitmeyen bir
hazine de¤erindeki eflsiz mirast›r.
Ony›llard›r sab›rla, dirençle, inanç-
la, cüretle yaratt›klar›, ö¤rettikle-
ridir... Çünkü B‹Z kelimenin gerçek
anlam›yla, Anka kuflu misali
O’nunla küllerimizden yeniden
do¤duk. Kurtulufl Grubu’ndan bu-
günlere y›lmadan, yorulmadan
O’nunla emekleyip, O’nunla yürü-
dük. O’nunla vurduk, O’nunla vu-
rulduk. Faflist terörün karfl›s›na dev-
rimci fliddeti ç›kard›¤›m›zda da,
önümüzde O vard›, at›l›m y›llar›nda
halk›n adaletini uygularken de...

Tasfiyecili¤in karfl›s›na “Yolu-
muz Çayanlar›n Yoludur” diye cü-
retle dikildi¤imizde de önümüzdey-
di, Partili savaflma düflümüzü ger-
çeklefltirmek için Dersim’den To-
roslar’a, Karadeniz’den Ege’ye fla-
han olup da¤lara ç›kt›¤›m›zda da...

Ony›llard›r O’nun yol gösterici-
li¤inde yürüdük. Hiç yan›lmad›, ya-
n›ltmad›. Darbeler ald›¤›m›zda yy››--
kk››llmmaammaayy››,, zaferler kazand›¤›m›z-
da flfl››mmaarrmmaammaayy››,, devrim için her-
fleyimizi ffeeddaa eeddeebbiillmmeeyyii,, gözümü-
zü zafer yolundan ay›rmadan kesin-
tisiz yürüyebilmeyi ondan ö¤ren-
dik.

En karanl›k günlerde dahi umu-
dumuzu, devrime inanc›m›z›, halka
güvenimizi yitirmemeyi de; gerekti-
¤inde hücrelerimizi mermi yap›p di-
renmeyi de; oligarflinin mahkeme
kürsülerini devrimin kürsüleri hali-
ne getirip, özgürlük tutkusunu bü-
yütmeyi de; herfleyimizi gaspedip,
de¤erlerimizi kirletmeye, umudu-
muzu ve gelece¤imizi yok etmeye
yeltenenlerin karfl›s›na cüretle dikil-
meyi de ondan ö¤rendik.

En katlan›lmaz ac›lara onunla
gö¤üs gerdik, en s›n›rs›z düflleri
O’nunla kurduk. Kurdu¤umuz düfl-
lerden O’nu ölümsüzlü¤e u¤urlad›-
¤›m›z 11 A¤ustos’a kadar gerçekle-
flenlerin tamam›n› O’nun öncülü-
¤ünde baflard›k. Bunlar›n onurunu,

sevincini, mutlulu¤unu da, ger-

çeklefltirememifl olduklar›m›z›n bu-
ruklu¤unu da O’nunla paylaflt›k.
Düfllerimizden kalanlar ise, Önderi-
miz baflta olmak üzere bizi bugünle-
re tafl›yan tüm flehitlerimizin bize
vasiyetidir. Bu vasiyet and›m›z, ye-
rine getirmek boynumuzun borcu-
dur.

And olsun ki yerine getirece¤iz. 

O’nu kaybetmifl olman›n derin
ac›s›n› kalbimize gömerek, bugüne
kadar O’nun varl›¤›ndan ald›¤›m›z
gücü bundan sonra b›rakt›¤› eflsiz
mirastan alarak, zafer yolunda ta-
vizsiz yürümeye devam edece¤iz.
Yaflad›¤›m›z her zorlukta, önümüze
ç›kan her engelde, miras b›rakt›¤›
de¤erlere sar›lacak, ö¤rettikleriyle
düflünecek, cüretiyle savaflaca¤›z.
Tüm kayg› ve bencillikleri beyni-

mizden ve yaflam›m›zdan söküp
atacak, fedakarl›kta s›n›r tan›maya-
cak, kendimizi tepeden t›rna¤a daha
büyük sorumluluklara ve görevlere
haz›r hale getirerek O’na lay›k ola-
ca¤›z. Bugüne kadar oldu¤u gibi yi-
ne devrime adanm›fll›¤›n, inanc›n,
cüretin, çelik disiplinin ö¤retmeni
olarak hep yan›m›zda, yan›bafl›m›z-
da olmaya, bize yol göstermeye de-
vam edecek olan önderimizin yok-
lu¤unu, dostlar›m›za da düflmanlar›-
m›za da asla hissettirmeyece¤iz.

An›s› önünde ba¤l›l›kla ve say-
g›yla e¤ilirken, bir kez daha söz ve-
riyoruz ki, miras›n› devrimle taçlan-
d›rmaya, birlikte kurdu¤umuz bbaa--
¤¤››mmss››zz ddeemmookkrraattiikk,, ssoossyyaalliisstt TTüürr--
kkiiyyee düflünü gerçeklefltirinceye ka-
dar durmayaca¤›z.

Anlatmak, 
Hiç de kolay de¤il seni.
Her an›nda Anadolu için 

çarpan yüre¤i
Kelimelerle tasvir edebilmek
Kolay de¤il.
Anadolu için, 
Halklar için,
Herfleyini tereddütsüz feda eden 
Büyük ustam›z›,
Kavgam›z›n bilgesini,
Ö¤retmenimizi,
Yol gösterenimizi anlatabilmek. 
Kolay de¤il.

Bu topraklarda, 
bu topraklar›n gücüyle direnen
Bu topraklara duydu¤u sevgiyle 
U¤runda gerekti¤inde 

ölürüz diyendi.
En önündeydi kavgan›n.
En önündeydi;
bir nefer gibi
bir savaflç› 
bir komutan gibi...
halk gibi...

Ve durmadan ilerleyen;
y›k›p nice engelleri 
Anadolu’yu ve bizi
Hep ileri götürendi.

Bir kez bile 
yoruldum da demeden

Çarpan bir yürek
Hep Anadolu için 

çal›flan bir beyin
Ve Anadolu için 

susmayan bir yürek

Ve; o yürek bundan sonra da 
hiç durmayacak.

Sonuna, sonsuza dek çarpacak.
Ve bizimle
Anadolu’yla hep yaflayacak
Ve O’nunla,
Düfllenen, düflledi¤i, 

düflledi¤imiz
o büyük gün gelecek.
Anadolu özgür olup yücelecek.
Ve Anadolu hep gülecek...

1 EK‹M 2008

SSeenn AAnnaaddoolluu’’yyllaa,, AAnnaaddoolluu 
SSeenniinnllee YYaaflflaayyaaccaakkss››nn››zz



Hay›r dedi Lenin, “bu anlaflma
imzalanmal› ya da ben çekiliyo-
rum”... Devrimin arifesinde kritik
bir and›. Yoldafllar›n›n ço¤unu ikna
edememiflti, ama tarihsel hakl›l›¤›n-
dan emindi. Bunu partili ve partisiz
yoldafllar›na gösterebilmek için tek
bafl›na tavr›n› savundu, kendini or-
taya koydu... 

Evet dedi Mao, evet, Çin’de
devrim, ancak k›rlardan geliflecek
bir halk savafl›yla mümkündür. Par-
ti içinde uzun süre kabul görmedi
Mao’nun düflüncesi... Ama o sab›r-
l›yd›, yazd›, savundu¤u teorinin
prati¤ini örgütledi, er geç o devrim-
ci çizgi, parti çizgisine dönüflecek-
ti... Nitekim öyle oldu ve zafer, o
çizgide elde edildi.. 

Bu defa yenildik, ama geri dön-
mek yok dedi Fidel. Moncada’daki
askeri yenilgi, siyasi bir zafere, öncü
savafl›n›n ç›k›fl noktas›na dönüfltü. 

Mahirler’in netlefltirdi¤i Türkiye
Devriminin Yolu’nun tasfiye edil-
mesine izin vermemeliyiz dedi Da-
y›. “Eski tüfek”ler vard› karfl›s›nda,
ama onlar sinsiydi, riyakard› ve
bundan dolay› cüretsizdiler.. Tek
bafl›na da olsa, ortaya koyaca¤› si-
yasi cüret ve irade, Parti-Cephe ha-
reketinin tarihsel ak›fl içindeki ke-
sintisizli¤ini sa¤layabilirdi.. Sonuç-
ta da böyle oldu...

Tarihin ak›fl›, Rusya’da, Çin’de,
Küba’da, Türkiye’de ve daha dün-
yan›n onlarca ülkesinde, en kritik
anlarda, bir kiflinin, bir örgütün ve-
ya bir ülkenin tavr›yla, do¤ru rotas›-
na oturdu... 

Kesintisiz bir savafl içinde dün-

ya. Ezilenler ve ezenler, yerkürenin
her santiminde sürekli savafl halin-
de. Yeniyorlar ve yeniliyorlar. Za-
ferler ve yenilgiler yaflan›yor karfl›-
l›kla... 11 OOccaakk 11995599, Küba halk›n›n,
Amerikan emperyalizmine ve iflbir-
likçisi Batista yönetimine karfl› za-
fer günüydü. Dünya halklar›n›n kut-
lad›¤› en güzel y›lbafl› günlerinden
biriydi. 

Fakat zaferi kazanm›fl olmakla
da bitmiyor savafl. Çünkü bu sava-
fl›n “nihai” sonucuna henüz çok var.
Ve oraya var›ncaya kadar, zaferler
de var, darbeler de... Oraya varabil-
mek, iflte o darbelerin karfl›s›nda
y›lmamaktan, asla geri dönmemek-
ten geçiyor.. Bu da s›n›flar mücade-
lesinde kararl›l›k dedi¤imiz, irade
dedi¤imiz, inanç dedi¤imiz olgulara
denk düflüyor. 

9 Kas›m 1989 günü, emperya-
listler tüm dünyaya zaferlerini ilan
ediyorlard›. O gün tüm emperyalist
medya, canl› yay›nlar›yla Do¤u ve
Bat› Berlin’i ay›ran duvar›n y›k›l›fl›-
n› milyonlarca insana izletiyorlard›. 

Kapitalist Almanya ile sosyalist
Almanya’y› birbirinden ay›ran Ber-
lin Duvar›’n›n y›k›l›fl›n› "sosyaliz-
min ebedi y›k›l›fl›"na dönüfltürmeye
çal›fl›yorlad›. Dünya yalan bombar-
d›man›na tutulmufltu. Berlin duva-
r›ndan kopar›lan parçalar müzelere
konup, sat›fla ç›kar›l›rken, “sosya-
lizm öldü” tezi kan›tlanmak isteni-
yordu. 

Duvar›n y›k›l›fl›, emperyalist
dünyada sevinçle karfl›land›. Öyle
ki, kapitalist Almanya’da okullar ta-
til edildi, o gün bayram ilan edildi.

Kuflkusuz sevinçleri bofluna de¤ildi;
duvar›n y›k›l›fl›n›, bir çok sosyalist
ülkedeki darbeler, karfl›-devrimler
ve kapitalizmin restorasyonu izle-
yecekti. Revizyonizmin hakim ol-
du¤u bir çok eski sosyalist ülkede,
Lenin ve Stalin heykelleri kald›r›l›r-
ken, orak çekiçler, k›z›l bayraklar,
art›k o ülkelerin sembolleri olmak-
tan ç›kart›l›yordu... 

1989’da bafllayan bu gericilik
dalgas› ve karfl›-devrim rüzgarlar›,
sosyalist ülkeler d›fl›nda da bir çok
ülkeyi ve örgütü etkiledi. Sosyalist
sistemle ittifak içinde emperyaliz-
me karfl› duran çeflitli ülkeler, kü-
çük-burjuva milliyetçi örgütler, ilk
savrulanlar oldular. Marksist- Leni-
nist olma iddias›ndaki hareketler
içinde de bir ço¤u ateflkes, silah b›-
rakma, legalleflme kararlar› alarak
veya örgütlerindeki sosyalist, ko-
münist adlar›n›, orak çekiç gibi
amblemleri ç›kartarak, karfl›-devrim
rüzgar›n›n önünde savruldular. Bu
gericilik dalgas› sürerken, kimileri,
zavall› savrulufllar›n› mazur göster-
mek için emperyalizmin de¤iflti¤i
gibi pespaye teoriler sürüyorlard›
ortaya.

Velhas›l, bir yanda güçlü bir kar-
fl›-devrim rüzgar›, bir yanda onun
önünde sürüklenenler.. Burjuvazi
bu tablodan ald›¤› cüretle, ““ssoossyyaa--
lliizzmm ööllddüü"" diye ba¤›r›p duruyor,
burjuva ideologlar› "" ttaarriihhiinn ssoo--
nnuu""nu ilan ediyor, s›n›f mücadele-
sini mezara gömmeye kalk›yorlard›.
Ve emperyalistler ayn› pervas›zl›kla
herkese "teslim ol" ça¤r›s› yap›yor,
“Ya düflünce de¤iflikli¤i, ya ölüm"ü
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dayat›yorlard›. 

‹flte bu kuflatmaya, ideolojik-
psikolojik ve kültürel sald›r›lara,
aç›k iflgal tehditlerine ra¤men dün-
yan›n bir ülkesinde, Romanya’da
Çavuflesku diye bir önder ç›kt› ve
reddetti emperyalist darbecilere tes-
lim olmay›. Onurlu bir sosyalist ola-
rak öldü. Tek bafl›na, o an için, sos-
yalist ülkelerdeki karfl›-devrimleri
durduramad›, kapitalizmin restoras-
yonunun önünü kesemedi, ama o
büyük karfl›-devrim rüzgar› önünde
tek bafl›na da kalsa, direnilebilece-
¤ini göstererek, “eksikliklerine ra¤-
men onurlu bir sosyalist olarak”
flehit düfltü. Dünyan›n bir baflka kö-
flesinde bir ülke ç›kt›; Küba gibi...
Ülkemizi emperyalizme teslim et-
mektense, aaddaayy›› bbaatt››rr››rr››zz diyebil-
me kararl›l›¤›n› gösterdi. Dünyan›n
bir di¤er köflesinde bir devrimci ör-
güt ç›kt›; emperyalist dünyan›n li-
deri Bush’a “arma¤an olarak su-
nulmak üzere!” katledilen yoldaflla-
r›n›n cesetleri henüz topra¤a veril-
memiflken, bedeli ne olursa olsun,
devrimi ve sosyalizmi savunmaya
devam edece¤iz deme kararl›l›¤›n›
gösterdi. Baflka yerlerden baflka
sesler eklendi bu ihtilalci ç›k›fllara.
“Sosyalizm öldü”, “elveda prole-
tarya” ç›¤l›klar› aras›nda önüne ge-
len herfleyi silip süpürmek isteyen
karfl›-devrim rüzgar›n›n önüne afl›l-
maz bir barikat örüldü. Bir ülke, bir
örgüt, tarihin ak›fl›nda, iflte böyle bir
tarihsel rol oynayabiliyordu... 

"Sosyalizmo OO MMuerte” 
(Ya SSosyalizm, YYa ÖÖlüm!)

HHeerr yyeennii yy››ll››nn iillkk ggüünnüü,, KKüübbaa
ddeevvrriimmiinniinn yy››llddöönnüümmüüddüürr ayn›
zamanda. Bu kez, Küba’da devri-
min geliflimini de¤il de, Küba dev-
rimimin, önderli¤iyle halk›yla, sos-
yalist sistemi da¤›tan emperyalist
sald›rganl›k karfl›s›ndaki direniflini
ele almakta yarar gördük. 

Küba, yukar›da sözünü etti¤imiz
tavr› al›rken, tam bir emperyalist
kuflatma alt›ndayd›. Y›llard›r zaten
ABD ambargosu alt›ndayd›lar. An-
cak di¤er sosyalist ülkelerle iliflki-

ler, ambargonun zararlar›n› telafi et-
meye yetiyordu... Ancak o ülkeler
flimdi yoktu. Baflta Rusya olmak
üzere, kapitalizme dönerek emper-
yalist sisteme kat›lan ülkeler, Kü-
ba’yla eski iliflkilerini kestiler. Kü-
ba art›k “tek bafl›na"yd›. 

Bugün oldu¤u gibi yan›bafl›nda,
Venezuella, Bolivya, Nikaragua gi-
bi ülkelerin hiç biri de yoktu. Bir
yandan emperyalist kuflatma ve sal-
d›r›lar, di¤er yandan ciddi ekono-
mik sorunlar vard›. Kuflatma ve
yokluklar, Küba halk›na daha zor ve
özveri gerektiren bir yaflam› dayatt›. 

O y›llarda yaflananlar›, Küba
halk›n›n fedakarl›klar›n› hiç kimse
unutamaz. Yiyecekleri bile y›llarca
son derece s›n›rl› oldu. Ama Küba
halk›, bu zorluklara yurtseverlik ve
sosyalizm inanc›yla katlanmas›n›, o
zorluklar› aflmas›n› da bildi. Küba,
önderli¤i ve halk›yla topyekün bir
ülke olarak öyle bir direnifl gösteri-
yordu ki, Küba’ya giden karfl›-dev-
rimciler bile söyleyecek fazla söz
bulam›yorlard›. 

Sald›r›lara, hatta aç›k iflgal teh-
ditlerine karfl›n Küba, emperyaliz-
me teslim olmamakta kararl›yd›. O
y›llarda belki de tarihin ak›fl›n› de-
¤ifltiren Castro’nun a¤z›ndan dökü-
len “Emperyalizme teslim etmek-
tense bu ada’y› bat›r›r›z!” sözleriy-
di. Küba’n›n direnifli, emperyalist
haydutlar›n “sosyalist sistemi tüm-
den tasfiye” amaçlar›n›n karfl›s›nda
afl›lmaz bir engel olmufltu. 

Küba bu cüretli direnifl karar›n›
ilan etti¤inde yan›nda hiç kimse, tek
bir ülke dahi yoktu. Bugün oldu¤u
gibi, Venezuüella da yoktu, Bolivya
da! Küba, "tek bafl›na" meydan oku-

yordu emperyalizme. 

Emperyalistler için ise "Küba
mutlaka teslim al›nmas› gereken",
“afl›lmas› gereken” bir ülkeydi.
Belki nüfus ve co¤rafi alan aç›s›n-
dan küçüktü. Ama emperyalizme
kafa tutmas›, sosyalizmi savunmas›,
dünya halklar› için bir umut olmas›,
k›sacas›, oynad›¤› misyon nedeniy-
le büyük bir güçtü. 

Emperyalistler, Sovyetler’deki,
Do¤u Avrupa ülkelerindeki “bü-
yük” baflar›lar›na ra¤men, "küçük"
bir adan›n sosyalist kalmas›n› haz-
medemiyorlard›. Halen de hazme-
dememektedirler. 

Sosyalizmde direnen bir ülke-
nin, emperyalist sistem için en bü-
yük tehdit ve tehlike oldu¤unu bili-
yorlard› ve bu s›n›f “bilinciyle”,
Küba halk›na karfl› sürdürdükleri
ambargoda, ablukada hiçbir kurala
uymad›lar. Hiç bir insani de¤er veya
herhangi bir uluslararas› hukuk ku-
ral› kayg›s› tafl›mad›lar. 

Fakat iflte; Küba, bir ucundan gi-
rip iflgal edebilecekleri bir Panama
ya da Grenada de¤ildi. Tüm Küba
halk› elde silah savaflacak ve son
Küba’l› flehit düflmeden o ada tes-
lim edilmeyecekti. Kapitalist ol-
maktansa aday› "bat›rma” kararl›l›-
¤› zaten kendi bafl›na çok fley ifade
ediyordu ve önderli¤in kararl›l›¤›,
halk›n örgütlülü¤ü emperyalistleri
korkutuyordu. 

Bu kararl›l›k, bu örgütlülük so-
nucudur ki, Küba’y› yokedemediler.
Küçük bir ada büyük bir direniflin
mevzisi oldu. Sosyalizmi, emperya-
list haydutlar›n yan› bafl›nda savun-
du. 

15 y›l kadar önce, yani henüz
sosyalist sistemin y›k›l›fl›n›n çok
yeni ve Küba’ya yönelik kuflatma-
n›n alabildi¤ine a¤›r oldu¤u bir za-
manda, ““UUmmuudduu SSaavvuunnuuyyoorruuzz""
ad›yla Küba’ya yönelik bir dayan›fl-
ma seferberli¤i düzenlenmiflti.
Umudu savunma ça¤r›s›na uyan ay-
d›n›ndan gazetecisine, iflçisine ka-
dar binlerce insan 93 May›s’›nda
Küba’dayd›lar. Gidenler, orada y›l-
g›n ve korku içinde bir halk de¤il,
tersine, onca ekonomik soruna, em-
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“Tek bbafl›na” ttarih yyazma
iradesi ggösteren üülkeler,
örgütler, kkifliler, zzaten oo

andan iitibaren ço¤almaya
da bbafllam›fl oolurlar. ÇÇün-

kü çço¤alan, oonlar›n ttek
bafl›na ddirenifli, bbenzerleri-
nin çço¤alaca¤› ttohumlar›
atm›fl oolur topra¤a. TTek

bafl›na iirade oolabilenlerin
mücadelesinde bbaflkalar›

geliflme zzemini bbulur.



peryalist iflgal tehditlerine ra¤men,
sosyalizmi sahiplenen bir halk gör-
düler. O zaman Küba’ya gidenler,
flansl›yd›lar ayn› zamanda; çünkü
çok ender görülebilecek bir sahneye
tan›k olmufllard›: Küba’n›n baflkenti
Havana’da, 1 May›s 1993 günü, ön-
derlerini ve sosyalizmi savunan 1
milyon Kübal›y› gördüler. Emper-
yalist kuflatmaya, “sosyalizm öldü"
yalanlar›na cevapt› o gün o meydan.
O gün Küba’n›n tüm flehirlerinde
milyonlar ayaktayd›. Tek bafl›na bir
ülkenin kararl› direnifli, kuflku yok
ki, tek bafl›na kalmayaca¤› koflulla-
r›n da yarat›c›s› oluyordu. 

Bu “tek bafl›na”l›¤›n adeta tarih-
sel bir özelli¤idir. “Tek bafl›na” tarih
yazma iradesi gösteren ülkeler, ör-
gütler, kifliler, zaten o andan itibaren
ço¤almaya da bafllam›fl olurlar.
Çünkü ço¤alan, onlar›n tek bafl›na
direnifli, benzerlerinin ço¤alaca¤›
tohumlar› atm›fl olur topra¤a. Tek
bafl›na irade olabilenlerin mücade-
lesinde baflkalar› geliflme zemini
bulur. 

Sosyalizmin adada daima var
olaca¤›n›n, bunun için büyük bedel-
ler de ödenece¤inin bilincinde olan
Kübal›lar’dan biri o gün duygular›-
n› flöyle ifade ediyordu: ““BBeellkkii ggöözz--
lleerriimmiizzii,, ççooccuukkllaarr››mm››zz››,, yyaaflflaammllaarr››--
mm››zz›› kkaayybbeeddeeccee¤¤iizz.. BBeellkkii ddüünnyyaa bbii--
zziimm ööllüümmee tteerrkk eeddiilliiflfliimmiizzee sseess çç››--
kkaarrttmmaayyaaccaakk,, ssoonnuunnaa ddeekk iizzlleeyyee--
cceekk yyookk oolluuflfluummuuzzuu.. AAmmaa öözzggüürrllüü--
¤¤üümmüüzzüü kkaayybbeettttii¤¤iimmiizzii ggöörreemmeeyyee--
cceekklleerr.. DDiirreenneeccee¤¤iizz,, eevveett,, KKüübbaa iiççiinn
eevveett..”” (11 May›s 1993, Cumhuriyet) 

Devrim kkoflullar› hhiçbir
zaman ‘‘ideal’ olmaz!

Söylenecek buydu iflte. O koflul-
larda yap›lacak tek fleyi yapt› Küba-
l› önderler ve halk. Y›llarca aç kal-
ma pahas›na, ambargoya, kuflatma-
ya, ekonomik zorluklara karfl› di-
rendiler. Sosyalizmi savundular.
Sosyalizmin en zor koflullarda bile
savunulabilece¤ini gösterdiler. 

“Koflullar uygun de¤il", "Tek
bafl›m›za kald›k", “bu koflullarda
emperyalizme karfl› koyamay›z" di-

ye düflünmediler. Umut iflte bu ta-
v›rla varolmaya devam etti. 

Küba, bu direniflin sonucunda
bugün art›k dünkü kadar yaln›z ve
tek bafl›na de¤ildir. Küba halk›n›n
verdi¤i moral ve güvenle, en baflta
Latin Amerika halk› emperyalizme
direniflini sürdürdü. Emperyalizme
direnme karar› alan her güç, Küba
gibi bir ülkeyi yan›nda bulaca¤›n›
biliyordu. Bu, ilerici her yönetim
için büyük bir güçtü. Bugün daha
fazla say›da ülke Küba’yla ekono-
mik, siyasi dayan›flma gösteriyor.
Küba art›k tek bafl›na de¤il. Ameri-
ka’ya karfl› kendi içinde zay›fl›klar›
da olsa, art›k bir çok ülkenin ve hal-
k›n direnifli var. 

Kuflkusuz bunu sa¤layan, tek bir
ülkenin, tek bafl›na olma koflullar›n-
da cüretle, kararl›l›kla gerçeklefltir-
di¤i direnifltir. Küba hem kendi di-
rendi, hem di¤er halklara, devrimci-
lere moral bir güç oldu. 

Küba devriminin geliflimine ba-
k›ld›¤›nda, devrimin önüne ç›kan
her engelin büyük bir kararl›l›kla,
bedeller pahas›na nas›l afl›ld›¤›na
tan›k oluruz. Gericili¤in ve karfl›
devrimin sald›r›lar›n›n sürdü¤ü
90’l› y›llar da yeni bir s›nama döne-
mi olmufltur. Ve Kübal› devrimciler,
bu s›navdan bugüne kadar al›nlar›
ak ç›kt›lar. 

Rusya’daki Büyük Ekim Devri-
mi ile dünya yeni bir döneme gir-
miflti, ama öncesi zorluydu. Önce-
sinde kimi devrimin baflar›lamaya-
ca¤›n› inan›yordu. Kimi tek bir ül-
kede sosyalizm olmaz düflüncesin-
deydi. Bir örgüt, Bolflevik Parti,
farkl› düflünüyordu. Bir önder, Le-
nin, farkl› düflünüyordu. Onlar, sa-
dece Rusya’da, sadece Bolflevikle-
r’in özgücü ve önderli¤i temelinde

devrimi gerçeklefltiribeliceklerine
inan›yorlard›. Devrimi izleyen y›l-
larda,  emperyalist sald›r›lara ve iç
savafla ra¤men, sosyalizmi "tek ül-
kede infla edebileceklerine" de inan-
d›lar. Tarih böyle yaz›ld›. Dünyan›n
ezilen halklar›na baflarabileceklerini
gösterdiler.  

1990’lar›n dünyas›nda Küba’n›n
rolü de benzerdi. Dünya halklar›na
direnilebilece¤ini gösterdi. 1990’la-
r›n dünyas›nda silah b›rakmay›,
devrimi terketmeyi, sosyalizmden
vazgeçmeyi reddeden Devrimci Sol
ve ayn› tavr› paylaflan dünyadaki
tüm Marksist-Leninistler, ayn› rolü
oynad›lar. 

Tek bafl›nal›k, bazen dünya ça-
p›nda, bazen o ülkenin kendi s›n›f-
lar› mücadelesi koflullar› içinde ç›-
kar karfl›m›za; bir bak›ma "tek bafl›-
na" kal›nan 1984 veya 2000-2007
ölüm orucu süreçleri böyle süreçler-
dir. Küba’n›n direnmemesi veya ül-
kemiz devrimcilerinin 1984’lerde,
2000’lerde direnmemesi koflullar›n-
da tarih farkl› yaz›lacakt› elbette. 

Tarihin her döneminde, bir tek
insan, bir tek örgüt ve bir tek ülke,
tarihin ak›fl›n› de¤ifltirecek bir rol
oynayabilir. Bu durum, s›n›flar mü-
cadelesinin do¤as›na da uygundur.
Zira, s›n›flar mücadelesinin hemen
her alan›nda durum böyledir. Bir tek
insan, bir tek örgüt, yeri ve zaman›
geldi¤inde “tek bafl›na” kalmaya
cüret edebilirse, “aday› bat›rma” ka-
ral›l›¤›n› veya baflka biçimlerde bü-
yük bedeller ödemeyi göze alabilir-
se, rüzgarlar›n karfl›s›nda durabilir,
ve o rüzgarlar› tersine çevirebilir.
Devrimci süreçler, bu zorlu yollar›n
afl›lmas›yla zafere evrilir. 

"Tek bafl›na kalmak”, “Tek bafl›-
na yürümek" asla korkulacak bir
fley de¤ildir. O koflullar bizim irade-
mizden ba¤›ms›z olarak ortaya ç›-
kabilir. Devrim yürüyüflünün “ideal
koflullar›” yoktur. Devrim yürüyü-
flünü zafere kadar sürdürme kararl›-
l›¤›na sahipsek, gerekti¤inde tek ba-
fl›na kalmay›, tek bafl›nal›¤›n getire-
ce¤i büyük bedelleri ödemeyi de
göze alaca¤›z demektir. Baflka türlü
zafer flans› yoktur. 
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““MMaatteemm oorruuccuu””
diye de bilinen Mu-
harrem Orucu 28 Ara-
l›k’ta bafllad›. 

Matemlidir flimdi
Alevi halk›n yürekleri.
Matemlidir zalime
karfl› mazlumdan yana
olan tüm yürekler.
Çünkü o gün döküldü
Kerbela çölüne, ‹mam
Hüseyin ve yoldafllar›-
n›n kan›.

Fakat, bu matem
gününde yafll› de¤il yine de ezilen-
lerin gözleri. Çünkü zalime ve zul-
me iissyyaanndd››rr mmaatteemmlleerriimmiizz.. Tarih-
sel bir öfkenin isyan›d›r yürekleri-
mizdeki. 

Tarihtir Kerbela’da yaz›lan. Za-
limdir Yezid. Mazlumlar›n bafl›nda
sallanan k›l›çt›r, zulmün iktidar›d›r. 

‹mam Hüseyin ve yoldafllar›, is-
yand›r zalimin zulmüne. Biat etme-
mektir Yezid’e.

Çünkü;

““YYeezziidd’’iinn öönnüünnddee ee¤¤iilliirrsseemm
ee¤¤eerr,, zzaalliimmlliikk aazzaallaaccaa¤¤››nnaa,, ççoo¤¤aallaa--
ccaakktt››rr..”” der ‹mam Hüseyin.

Kerbela’da kuflat›l›r zalim tara-
f›ndan. Boyun e¤memekle yaz›la-
cakt›r tarih. Aç›kt›r. Kerbela’da
yüzy›llara, biny›llara uzanacak bir
direniflin tohumlar› at›lacakt›r, zu-
lüm daha fazla ço¤almas›n diye.
Herkes boyun e¤erse zulmün önün-
de, durur tarih, ilerlemez.

Bundan dolay›d›r ki, mmiillaaddii
669900’’ll›› yy››llllaarrddaa,, KKeerrbbeellaa’’ddaa yaz›l›r
direnenlerin tarihi.

Bundan dolay›d›r ki, Yezid’in
ordusu taraf›ndan kuflat›lan ‹mam
Hüseyin ve yoldafllar›, günlerce sü-
ren açl›¤a ve çölün kavurucu s›ca¤›
alt›ndaki susuzlu¤a direnmifllerdir.

Tarihin, dökülecek kanlar›yla
yaz›laca¤›n› bildikleri içindir ki, ggee--
lleenn ööllüümmüü ggöörrddüükklleerrii hhaallddee teslim
olmay› reddetmifllerdir.

Hak için, do¤ruluk içinse kavga,

““BBuu uu¤¤uurrddaa kkaayybbeettmmiiflfl oollaann,, kkaa--
zzaannmm››flfl ssaayy››ll››rr”” der ‹mam Hüseyin.
Çünkü, vurulsa da boyunlar› zalim-
lerin k›l›çlar›yla, haktan, do¤rudan
yana olanlar için bbooyyuunn ee¤¤mmeemmeekk--
ttiirr kkaazzaannmmaakk.. Çünkü, zalimlerin
zaferi vurduklar› bafllarda de¤il, e¤-
direbildikleri bafllardad›r.

Zalimin yenilgisini yazar Kerbe-
la. E¤ilmeyen bafllar›n gelece¤e ta-
fl›d›¤›, direnifl ve isyand›r.

Kerbela’da yaz›lan, sadece Ale-
vilerin de¤il, tüm mazlumlar›n tari-
hidir.

Mazlumlar, düflüncelerinden,
inançlar›ndan dolay› zalimlerin zul-
müne maruz kalanlard›r. Emekleri
sömürülenler, yoksulluk içinde ya-
flayanlard›r. Haklar›, özgürlükleri
gasbedilenlerdir.

Mazlumlar, Kerbela’n›n yolun-
dan yürüyecektir. Zulmün önünde
e¤ilmeyen asi bafllarla döflenmifltir
Kerbela’n›n yolu.

Hüseyin, bu yolun mazlumlar
için tek kurtulufl yolu oldu¤unu;
““EEyy EEhhlliibbeeyytt!! EEyy yyoollddaaflflllaarr!! BBuu ççee--
ttiinn yyoolluunn ssoonnuu ööllüümmee ggiittssee bbiillee,, bbii--
zziimm kkuurrttuulluuflfluummuuzz bbuu yyoollddaadd››rr......””
sözleriyle anlat›r.

Bunun içindir, matemimizin is-
yan olmas›. Kerbela’n›n yolundan
yürümek isteyenler, sadece isyan
ederek bu yolda yürüyebilirler.

Kerbela’da iki seçenek vard›.

BBiirriinncciissii,, ‹mam Hüseyin’e teklif
edilen, biat etmenin karfl›l›¤›nda

‘canlar›n›n ba¤›fllanma-
s›’ baflta olmak üzere,
istedikleri olanaklar›n
sunulmas›yd›.

‹‹kkiinnccii sseeççeenneekk,, di-
renerek, ölmek ama ge-
lece¤e direnifl miras› b›-
rakmakt›r.

Hüseyin ve yoldafl-
lar›n›n seçti¤i ikinci
yoldur. Onun içindir ki,
Kerbela’dan bizlere ka-
lan da direniflin miras›
olmufltur.

Direnifl miras›, o günden bugüne
zalimlere karfl› yeni direnifllerle bü-
yütülmüfltür. Tarih, Hüseyin’in yol-
dafllar›na, yenilerini eklemifl, maz-
lumlar, yeni önderlerin arkas›ndan,
kurtulufl için yürümüfllerdir.

Bu nedenledir ki, KKeerrbbeellaa’’yy››
aannmmaakk, sadece o günün ac›lar›n›
yaflamak de¤ildir. AAyynn›› zzaammaannddaa,, oo
ggüünnüünn mmiirraass››nn›› oommuuzzllaammaakk ggeellee--
ccee¤¤ee ttaaflfl››mmaakktt››rr.. Ayn› zamanda,
Kerbela’da katledilenlerin hesab›n›
zalimlerden sormakt›r. Bu tarihsel
bir hesaplaflma ve tarihsel bir he-
sapt›r. Dünyan›n neresinde olursa
olsun, zulmedenlere vurulan her
darbe, ayn› zamanda Kerbela’n›n
hesab›n›n da sorulmas›d›r.

Kerbela BBugündür,
Muharrem OOrucu 
Zalimlere HHayk›r›flt›r
Muharrem orucu boyunca Alevi

inanc›na sahip olanlar, ‹mam Hüse-
yin’in Kerbela’da katledilmesinin
an›s›na on iki gün matem orucu tu-
tacaklar.

Matem orucunda, Kerbela’da
katledilenlerin çölde susuz b›rak›l-
malar›n›n an›s›na su içilmiyor, b›ça-
¤a ve kesici aletlere el sürülmüyor,
her türlü e¤lence ve zevk verici fley-
den uzak duruluyor. Oruç bittikten
sonra Muharrem’in 13. günü aaflfluurree
da¤›t›l›yor.

Sadece katledilenlerin matemi-

Matemimiz ‹syan›m›zd›r



nin tutulmas› de¤ildir Muharrem
orucu. Bir hayk›r›flt›r ayn› zamanda.
Kerbela’da katledenlere karfl› bir
hayk›r›flt›r.

Kerbela’da katledenler, bugün de
varlar. Kerbela’da oldu¤u gibi, bu-
gün de zalimliklerine, düzenbazl›k-
lar›na, katletmeye devam ediyorlar.
Marafl’ta katlettiler örne¤in. Ço-
rum’da, Sivas’ta, Gazi’de... Sadece
Aleviler’i katletmediler, devrimcile-
ri, vatanseverleri, Kürtler’i, k›sacas›,
zulüm düzenleri için tehlike olarak
gördükleri kim varsa, katlettiler. Bo-
yun e¤meyen kim varsa katlettiler.

Bu nedenledir ki, Kerbela’y› an-
mak, sadece düne iliflkin bir tav›r
de¤ildir. Marafllar’›, Sivaslar’› an-
makt›r. Kerbela’y› anmak, zalimler-
den Kerbela’n›n, Marafllar’›n, Gazi-
ler’in hesab›n› sormakt›r. 

Kerbela’da katledilenlerle, bu-
günün mazlumlar› aras›nda, katle-
denlerle bugünün zalimleri aras›n-
daki ba¤lant›y› koparanlar, Kerbela
anmalar›n› da biçimsel bir gösteriye
çevirmekte ve onun ruhunu, yafla-
yan özünü öldürmektedirler.

Oysa Kerbela, çeliflki ve çat›fl-
malar›yla bugündür. Dönemler de-
¤iflmifl olsa da, zulmedenlerle ve
mazlumlar›n s›n›fsal konumlar› de-
¤iflmifl olsa da, bugünün kavgas›,
dünün devam›d›r.

Dolay›s›yla, Kerbela’n›n yas›n›
tutanlar, süren bu çat›flmada ezilen-

lerin taraf›nda de¤illerse, bugünün
zulmedenleriyle birlikte iseler, sa-
dece Kerbela’n›n miras›n› kullan›-
yorlar demektir.

Yine, Kerbela’n›n yas›n› tutmak,
bugünün zalimlerine isyan edilme-
di¤inde de yetersizdir. Kerbela’da
katledilen ‹mam Hüseyinler’i izle-
mekle yetinen, evlerinden bafllar›n›
ç›karmayan Kufeliler’in durumuna
düflmek demektir.

Tersine, mazlumlar›n gözyaflla-
r›n› dindirmek için, yasl› günleri ta-
rihin derinliklerinde b›rakabilmek
için, katledilenlere a¤›tlar yakmakla
yetinmeyip, Kerbela’da zalime kar-
fl› kavgan›n içinde yer alan ‹mam
Hüseyin’in yoldafllar›ndan olmak
gerekir. 

AKP’nin YYeni OOyunu
TRT’nin ‘‘Yas YYay›n›’
““TTRRTT''ddeenn AAlleevviilleerr''ee bbüüyyüükk ssüürr--

pprriizz””  bafll›¤›yla haberler yap›ld›. 80
y›ld›r Muharrem orucunu hat›rla-
mayan, Alevileri yok sayan TRT, bu

y›l ““yyaass yyaayy››nn››”” yapacakm›fl! ““AAllee--
vviilleerr’’ee öözzeell pprrooggrraammllaarr””a Alevi
dedeleri ve Alevi sanatç›lar ç›kar›la-
cakm›fl.

Hat›rlanacakt›r, AKP geçen y›l
da, yine Muharrem ay›nda Alevi
aç›l›m› yap›yordu. Az say›daki ifl-
birlikçi ‘Alevi’nin kat›l›m›yla, befl
y›ld›zl› otelde lüks içinde “iftar ye-
me¤i” düzenlenmiflti. AKP’nin ve
onun iftar masas›nda oturan iflbir-
likçilerin Kerbela’ya uzakl›¤›, bu
lüksten de görülüyordu.

Bugün ayn› politika, TRT yay›n›
ile gündeme getiriliyor.

TRT, Aleviler’e özel programla-
r›nda ne anlatacak? Muharrem oru-
cu boyunca, 12 gün, Yavuz Selim’in
katliamlar›ndan, Marafl’a, Mad›-
mak’a Aleviler’e yönelik katliamla-
r› anlatacak m› örne¤in? Marafl-
lar’da Sivaslar’da katledenlerin
MHP’si, dinci gericili¤iyle halk
düflmanlar› oldu¤unu ve neden kat-
lettiklerini anlatacak m›?

Ya da örne¤in, Alevili¤in bu top-
raklarda nas›l afla¤›land›¤›n›, yasak-
land›¤›n›, ya da Alevili¤in özünü,
zalime, zulme boyun e¤memeyi,
Kerbela’n›n zulme isyan oldu¤unu,
bugünün zalimlerinin AKP iktidar›,
emperyalizmin iflbirlikçisi tekeller,
ve onlar›n devleti oldu¤unu anlata-
caklar m›?... Kerbela’da oldu¤u gi-
bi, bugün de zulme direnenlerin ol-
du¤unu anlatacaklar m›?

Anlatamazlar.

Bugüne kadar Alevili¤i yok say-
malar› da anlatamayacaklar›ndan-
d›r. Bugüne kadar Alevi düflmanl›¤›
yapmalar›, Alevili¤in, Kerbela’n›n
bu özünden dolay›d›r.

Yapacaklar›, yine Alevili¤i yok
saymak, Kerbela’n›n özüne sald›r-
mak, Alevili¤i ehlilefltirmektir. Ale-
vi düflmanl›klar›n› daha inceltilmifl
yöntemlerle sürdürmek istiyorlar.

Amaçlar›, Alevili¤in özünü yok
ederek, Alevi halk› sömürü düze-
niyle uzlaflt›rmakt›r. ‹stedikleri Ale-
vi halk›n Kerbela’n›n miras›na iha-
net etmesidir. Alevi halk, Yezid’in
miras›n›n sürdürücüsü AKP iktida-
r›n›n bu oyununa gelmemelidir.

Say›: 170 29KERBELA

Mazlumlar›n gözyafllar›n›
dindirmek için, yasl› günleri
tarihin derinliklerinde b›ra-
kabilmek için, katledilenlere
a¤›tlar yakmakla yetinme-

yip, Kerbela’da zalime karfl› 
kavgan›n içinde yer alan 
Hüseyin’in yoldafllar›ndan

olmak gerekir. 

Alevi DDedeleri, 
Alevi SSanatç›lar! 
TRT’nin ve AKP’nin aleti olma-

y›n, Alevili¤in istismar› için kendi-
nizi kulland›rmay›n.

‹çeri¤i nas›l olursa olsun, TRT
ekranlar›nda Alevilere iliflkin prog-
ram yap›lmas›, Aleviler için bir ka-
zanç de¤ildir.

Tersine Alevilerin en büyük güç-
leri, bugüne kadar flu ya da bu biçim-
de korumay› baflard›klar›, zulüm dü-
zeni karfl›s›ndaki konumlar›d›r. En
büyük de¤erleri, tafl›may› baflard›k-
lar› Alevilik de¤erleridir.

TRT’nin yay›n› ise tam da bunla-

r› Alevilerin elinden almak, Alevile-
ri düzenin karfl›s›nda silahs›z, savun-
mas›z, güçsüz b›rakmak içindir.

TRT’nin bu amac›n› görmek zor
de¤ildir.

Aleviler’e düflmanl›¤› tart›flmas›z
olan AKP iktidar›n›n Aleviler’i düze-
ne çekme çabas› s›r de¤ildir. Reha Ça-
muro¤lu’nun milletvekili yap›lmas›,
‘iftar yeme¤i’, ‘Alevi aç›l›m›’ tart›fl-
malar› bunun içindi. Baflar›l› olmad›.
TRT yay›n› da bunun parças›d›r.

AKP politikalar›n›n aleti, arac›
olmay›n. Alevi halk içindeki yerinizi
kaybedece¤iniz gibi, daha önemlisi
de¤erlerinizi kaybetmeyin. Düflkün-
ler içine kat›lmay›n!!!
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“TRT fiefl” k›sa bir test yay›n› ar-
kas›ndan yay›na bafllad›. Test yay›n›
s›ras›nda yay›nlad›klar› Kürtçe par-
çalar›ndan biri de fiivan Perwer’in
MMeehheemmeeddoo isimli parças›yd›. Daha
önce, 2002 y›l›nda bir baflka televiz-
yon daha yay›nlam›flt› bu parçay›. 

Fakat flark›y› yay›nlayan Diyar-
bak›r yerel Aktüel Radyo ve Tele-
vizyonu’nun (ART) sahibi Nezahat
Da¤tekin hakk›nda, bu nedenle 55 yy››ll
hhaappiiss cceezzaass›› verilmifl, ceza, para ce-
zas›na çevrilmiflti... Keza, bu flark›-
y› söyledi¤i için baz› sanatç›lar hak-
k›nda da davalar aç›lm›flt›. 

fiimdi bu flark› ve ayn› kategori-
deki baflka flark›lar, TRT’nin KKüürrtt--
ççee televizyonunda yay›nlan›yor. 

Peki nedir bu?

Bir geliflme mi, demokratikleflme
mi, kimilerinin iddia etti¤i gibi, dev-
letin 80 y›ll›k asimilasyon politika-
lar› konusunda ““öözzüürr ddiilleemmeessii”” mi?

Deniyor ki, “Takrir-i sükundan
bu yana sürdürülen inkar politikas›-
n›n terkedilmesidir..”

Diyorlar ki, “Bunun devlet eliyle
yap›lmas›, devletin yüksek sesle
Kürtler’den özürüdür. 

Veya flöyle de diyebiliyorlar:
“Kürtçe TV’nin bafllad›¤› 1 Ocak
öözzggüürrllüükk bbaayyrraamm››dd››rr,, bir dilin öözz--
ggüürrlleeflflmmeessiinniinn bbaayyrraamm››dd››rr..”” 

H›z›n› alamayan “rröönneessaannss” ol-
du¤unu iddia ediyor, ““bbuu bbiirr ddeevv--
rriimm”” diyenler de eksik de¤il. 

Bu sözlerin sahipleri, AKP iflbir-
likçili¤ini, propagandistli¤ini ken-
dilerine görev edinmifl Gülay Gök-
türk, Muhsin K›z›lkaya, Nilüfer Ak-
bal gibiler ve burjuvazinin s›n›f bi-
lincine sahip kesimleridir. 

Ne rönesans, ne devrim, ne özür! 

Bunlar›n hiçbiri, ama hiçbiri de-
¤il. Devletin 85 y›ll›k politikalar›
için özür diledi¤i de yok. Fakat TRT
fiefl’in, devletin 85 y›ll›k inkar ve
asimilasyon politikalar›n›n ‹‹FFLLAASSII
oldu¤u kesindir. 

Bir halk›n dilini, kültürünü ne
kadar yasaklarsan›z yasaklay›n, asi-
milasyonda ne kadar s›n›r tan›maz-
san›z tan›may›n, yok edemezsiniz. 

AKP TRT’sinin son manevras›,
niyeti, amac› farkl› da olsa, tarihsel
olarak bunu kan›tlamaktad›r. 

Ony›llard›r bir halk›n dilini, kül-
türünü yasaklayan, o halk›n kendi
kaderini tayin etme hakk›n› elinden
alan ve “Kürt” kelimesinin kendisi-
ni bile yasaklayan politika, Kürt
halk›n›n mücadelesiyle kendi varl›-
¤›n›, dilini kabul ettirilmesiyle afl›l-
maktad›r. 

““AAçç››ll››mm”” ddee¤¤iill,, ““ttaassffiiyyee””
Kürtçe yay›n konusu oligarflinin

gündemine ilk olarak yurtd›fl›ndan
yay›n yapan Kürtçe televizyonlar›n
etkisini s›n›rlamak ve bunun da öte-
sinde Kürtler’i düzen içinde tutmak
amac›yla gelmifltir. Giderek amaç
daha kapsaml› olarak flekillendiril-
mifltir. 

Kürt sorununa iliflkin dil serbestli-
¤i, Kürtçe kurs, Kürtçe radyo televiz-
yon yay›n› yap›lmas› gibi uygulama-
lar, uzun süredir Avrupa ve Amerikan
emperyalizminin bafllat›lmas›n› iste-
di¤i uygulamalard›. Nitekim, AB’nin
bu istekleri gündeme geldi¤inde, biz,
“oligarfli bunlar› yapamaz” yaklafl›-
m›ndan ziyade flunu vurgulad›k: bun-
lar› belli ölçüler ve s›n›rlar içinde ya-

pabilirler de, ama bu Kürt sorununun
çözümü anlam›na gelmez. Sorunu
AB’nin istekleriyle, onun çizdi¤i çer-
çeveyle s›n›rlamak, asl›nda Kürt so-
rununun çözümsüz b›rak›lmas›na r›-
za göstermekti. 

Kürtçe yay›n da bu çerçevede
gündeme gelmifltir ve bizim sonuç
olarak söyledi¤imizde bir de¤ifliklik
yaratmamaktad›r. Kürt halk›n›n a¤-
z›na bir parmak bal sürüp, hak k›-
r›nt›lar›yla gözlerini boyay›p, ba-
¤›ms›z, özgür bir gelecek kavgas›-
n›n kitle temelini yok etmek istiyor-
lar. AB’nin bir çözüm çerçevesi ol-
mad›¤› da bu vesileyle bir kez daha
görülmektedir. 

AKP eliyle gündeme getirilen
Kürtçe TV yay›n›n›, salt seçim he-
sapl› bir ad›m olarak de¤erlendir-
mek, yüzeysel ve dar görüfllü bir
yaklafl›m olur. Sorun salt seçimle il-
gili de¤ildir. Zamanlamas› itibar›yla
seçim hesaplar›n› içerse de, salt se-
çimle ilgili bir manevran›n oligarfli
içinde böyle bir ittifakla hayata ge-
çirilebilmesi de zordur. Oysa görü-
lece¤i gibi, Kürtçe televizyon, Ge-
nelkurmay’›n da ciddi bir itiraz›na
yolaçmaks›z›n hayata geçirilmekte-
dir. Sorun seçim hesab›n›n ötesinde,
Kürt ulusal mücadelesini tasfiye et-
mek ve Kürt halk›n› düzenle bütün-
lefltirmektir. 

ZZiihhnniiyyeett yyeerriinnddee dduurruuyyoorr
Y›llar önce Meclis kürsüsünde

Kürtçe yemin eden milletvekili
Leyla Zana’n›n yemini tutanaklara
“bilinmeyen bir dilde bir tak›m ke-
limeler” diye geçirilmiflti. 

Peki bu durumda TRT ne yay›n›
yap›yor? E¤er bu resmi söylem ge-
çerliyse -ki geçerli oldu¤una dair de
pek çok iflaret var- TRT, flimdi “bi-
linmeyen bir dilde bir tak›m kelime-
lerle” yay›n yap›yor. 

Pek çok iflaret var dedik. ‹flte

S
orun sadece bir ‘zihniyet’
meselesi de¤ildir. Esas olan
o zihniyeti ortaya ç›karan

nesnelliktir. O nesnelik, Kürt
halk›n›n yaflad›¤› topraklar›n ilhak
edilmifl olmas› ve Kürt halk›n›n
kendi kaderini tayin hakk›n›n
tan›nmamas›d›r. 
Bu iki olgu sürdü¤ü müddetçe,
oligarfli cephesinde herhangi bir
‘zihniyet’ de¤iflikli¤i de mümkün
de¤ildir.

‹NKARCILI⁄IN ‹FLASI
TRT fiefl “bilinmeyen bir dilde bir tak›m kelimeler”le Yay›nda!...



TBMM Baflkan› Köksal Toptan’›n
yaklafl›m›. Daha önce Kürtçe için
tutanaklara “bilinmeyen bir dilde
bir tak›m kelimeler” yaz›lmas›n›n
yerine bak›n ne diyor:

“Keflke daha yumuflak bir ifa-
deyle ‘Türkçe olmayan bir dil’ deni-
lebilseydi daha iyi olabilirdi. Müm-
künse arkadafllar›mdan da rica edi-
yorum bundan sonra ifadeyi de o
flekilde yumuflatmakta yarar var.”

Kafaya bak›n. “Yumuflama”dan
bile anlad›¤› bu. KKüürrttççee ddiiyyeemmiiyyoorr.. 

“Türkçe olmayan bir dil” deme-
yi bile lütuf görüyor, ki onu da ya-
p›p yapmayaca¤› çok belli de¤il;
daha Kürtçe’ye Kürtçe diyemiyor.
TRT bile ““ççookk ddiillllii kkaannaall”” vb. saf-
satalar›yla Kürtçe demekten kaç-
mak için k›rk türlü manevra yap›-
yor. Birileri bunlara ra¤men kalk-
m›fl, “devlet özür diliyor” diyor.. 

Hala çocuklara verilen Kürtçe
isimlerden dolay› davalar aç›l›yor.
Hala flu harfi kulland›n diye mahke-
meler sürüyor. 

Çünkü “Kürt realitesini” de,
Kürt dilini de “içlerine sinerek” ka-
bul etmifl de¤illerdir. Halk›n müca-
delesi karfl›s›nda art›k mevcut poli-
tikalar› sürdüremez hale geldikleri
noktada, oligarflinin ç›karlar›n› yeni
biçimlerde savunmak için bu politi-
kalar› gelifltirmektedirler. 

Kürtçe TV’de hak ve özgürlük-
ler do¤rultusunda, ulusal kimli¤e

sayg› anlam›nda bir yaklafl›m olma-
d›¤›n› görmemek için kör olmak ge-
rekir. Bu AKP de¤il mi daha dün
““TTeekk ddiill,, tteekk bbaayyrraakk,, tteekk mmiilllleett”” di-
ye ortalarda naralar atan? Tayyip
Erdo¤an de¤il mi daha dün ““YYaa sseevv
yyaa tteerrkkeett!!”” diyen?

Peki, “bu anlay›fl yanl›flm›fl, biz
hatam›z› anlad›k, onun için Kürtçe
yay›n› bafllat›yoruz” bu diyorlar?

Hay›r, ““TTeekk ddiill,, tteekk mmiilllleett...... YYaa
sseevv yyaa tteerrkkeett!!”” demeye devam edi-
yor AKP. 

Fakat iflte flovenizmdeki bu aleni
›srara ra¤men, Kürtçe yay›na baflla-
maktan da kaç›nam›yorlar.

Bu durum oligarflinin inkar poli-
tikas›n›n geldi¤i yeri gösteriyor. 

‹nkarc›l›k tarih içinde, bugünden
bak›ld›¤›nda sadece ”komik!” görü-
nen tezlerle savunulmufltur. Ama bu
tezler, tarih içinde hiç de komik ola-
rak kabul edilmemifl, bu tezleri ka-
bul ettirmek için onbinlerce Kürt
katledilmifltir. 

“Kürt diye bir kavim yoktur, on-
lar da¤da yürürken kart- kurt sesi
ç›kard›klar›ndan ötürü Kürt ismini
alan Türkler’dir!” fleklinde ortaya
at›lan tarih çarp›t›c›l›¤› ve bu çarp›t-
maya teorik bir zemin kazand›rmak
için uydurulan GGüünneeflfl DDiill TTeeoorriissii,,
1930’lar›n sonlar›ndan beri tekrar
edilip durmaktad›r. Oligarflinin söz-
cüleri tüm bilimsel, sosyolojik ol-
gular, gerçekler bu tezleri yalanlasa

da Kürt diye bir milletin ve Kürtçe
diye bir dilin olmad›¤›n› söylemek-
ten yorulmad›lar bugüne kadar.  

Kürt halk›n›n her isyan›n› kanla
bast›ran, Kürdüm dedikleri için in-
sanlar› katleden, iflkencelerden ge-
çiren, hapishane ziyaretlerinde
Türkçe bilmeyen annelerin çocukla-
r›yla konuflturulmad›¤› bir ülkede
inkarc›l›k hep iktidar olmufltur. fie-
hirlerin, köylerin Kürtçe isimleri
tek tek de¤ifltirilmifl, çocuklara
Kürtçe isimler verdirilmemifl, aç›k-
ças› Kürtçe YOK ED‹LMEK ve
UNUTTURULMAK istenmifltir. 

‹nkarc›l›k, asimilasyonla birlikte
varolan ve bugüne kadar da birlikte
sürdürülen bir politikad›r. 

‹nkar politikalar› iflas etmifl olsa
da, bu iflas›n sonucunda Kürtçe ya-
y›na bafllam›fl olsalar da, kafalar›
de¤iflmemektedir. Sorun elbette sa-
dece bir “zihniyet” meselesi de¤il-
dir. Esas olan o zihniyeti ortaya ç›-
karan nneessnneelllliikkttiirr. O nesnellik,
Kürt halk›n›n yaflad›¤› topraklar›n
iillhhaakk edilmifl olmas› ve Kürt halk›-
n›n kendi kaderini tayin hakk›n›n
tan›nmamas›d›r. Bu iki olgu sürdü-
¤ü müddetçe, oligarfli cephesinde
herhangi bir ““zziihhnniiyyeett”” de¤iflikli¤i
de mümkün de¤ildir. Bu iki olgu
sürdükçe, inkarc›l›k da, asimilasyon
da çeflitli biçimlerde ve boyutlarda
sürecektir. 

Politikalar›nda bir halk›n hakla-
r›n› tan›ma, onlar›n ulusal kimlikle-
rine, düflüncelerine, inançlar›na, ge-
leneklerine sayg› gösterme gibi bir
düflüncenin zerresi yoktur. 

Bu haliyle inkar politikas› iflas
etmifl olsa da Kürt halk›n›n de¤erle-
rinin, kimli¤inin daha ince yöntem-
lerle ve taktiklerle yok edilmeye ça-
l›fl›laca¤›, Kürtlerin sistemle bu fle-
kilde bütünlefltirilmeye çal›fl›laca¤›
aç›kt›r. Bir yandan inkar politikas›
çeflitli araç ve biçimlerde sürdürüle-
cek, Kürt halk›na yönelik ezme,
afla¤›lama gibi yöntemler devam et-
tirilecek, ama öte yandan ise bu tür
“aç›l›mlarla”, “çözüm” umutlar› ya-
rat›larak Kürt halk›n› ooyyaallaammaa ve
yyeeddeekklleemmeeyyee çal›flan politika de-
vam ettirilecektir. 

Say›: 170 31KÜRT SORUNU

Kürtçe fiark›ya Ceza
Urfa E Tipi Kapal› Cezaevi'nde

Kürtçe flark› söyleyen PKK’li 70 tu-
tukluya ““ssllooggaann”” att›klar› gerekçe-
siyle 4 ay aç›k görüfl cezas› verildi.

TRT’de, Kürt halk›na karfl› kulla-
n›labilen Kürtçe, hapishanelerde aile
görüfllerinde de, flark›larda, türküler-
de de yasak ve “ceza” konusu.

*

X, Q, W’ye Dava
Diyarbak›r Büyükflehir belediye

Baflkan› Osman Baydemir, 30 Ara-

l›k’ta, Türkçede olmayan X, Q, W
harflerini kulland›¤› için 2 aydan 6
aya kadar hapis cezas› istemiyle yar-
g›lanmaya baflland›. 

*

Sokak isimlerine yasak
Suruç Belediye Meclisi’nin oy-

birli¤iyle verdi¤i sokak isimleri,
kaymakaml›k taraf›ndan ‘‘bbööllüüccüüllüü--
¤¤ee yyooll aaççaabbiilleecceekk nniitteelliikkttee’’ olarak
görülerek kabul edilmedi. ‘Bölücü-
lü¤e yol açabilecek nitelikte’ görülen
sokak isimlerinin baz›lar› flunlar:
Rojin, Baran, Berivan, Araban, Zo-
zan, fiirvan, fiervan, Mizgin, Zana,
Dilan.

‹NKARDA ISRAR!
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Devlet katliamlar›n›n bir
k›sm›nda, do¤rudan ünifor-
mal› güçlerini, askerini, poli-
sini kullan›r; katliamlar›n›n
bir k›sm›n› da sivil faflistleri,
gericileri kullanarak gerçek-
lefltirir. Devlet infazlar›n›,
katliamlar›n›, iflkencelerini,
kaybetmelerini genellikle in-
kar eder; bazen, özellikle hal-
ka karfl› en üst düzeyde göz-
da¤› vermek istedi¤inde, alenen
üstlenir de katliamlar›n›. Ama özel-
likle sivil faflistlere ya da kontrge-
rilla gibi “yasa d›fl›” güçlerine ger-
çeklefltirtti¤i katliamlar›n sorumlu-
lu¤unu hemen her durumda redde-
der. Bu tür olaylarda, cinayetleri,
katliamlar›, sol içi çat›flma, örgüt içi
infaz gibi göstermek veya do¤rudan
devrimcilerin, komünistlerin, ilerici
güçlerin eylemleri gibi göstermek
de devletin ihtiyaç duydukça bafl-
vurdu¤u yöntemlerden biridir.  

Oligarflinin bu politikas›, son za-
manlarda ZZaammaann Gazetesi ve dev-
let televizyonu TTRRTT’de yap›lan ha-
ber ve programlarda, Marafl ve Si-
vas katliamlar›n›n faillerini aklama-
ya çal›flan haberlerle sürdürüldü.
ZZaammaann Gazetesi, MMaarraaflfl katliam›n›
SSCB düzenledi diye düpedüz uy-
durma bir senaryoyu haber yapar-
ken, Sivas katliam›n›n sorumlulu-
¤unu da, gericilerin üzerinden at-
maya yönelik haberler yapm›flt›.

Geçti¤imiz günlerde de, TRT-
1’deki fifiaahhllaarr››nn LLaabbiirreennttii adl›
programda ‘Türkiye’yi 12 Eylül’e
getiren nedenler’ bafll›kl› bir bölüm
yay›nland› ve Marafl katliam›n›n so-
rumlular›ndan, bizzat gerçekleflti-
renlerden biri olan MMHHPP’’llii ÖÖkkkkeeflfl
KKeennggeerr (sonraki y›llarda soyad›n›
de¤ifltirerek fiendiller yapm›flt›) “ta-
n›k” s›fat›yla konuflturuldu.

Bir failin, san›k durumundaki bir
katilin “tan›k” yap›lmas›, bafll› bafl›-
na orada gerçekleri aç›¤a ç›karma-
n›n de¤il, bbaaflflkkaa fleylerin amaçlan-
d›¤›n› gösterir. 

Kenger, Marafl katliam› için flöy-
le diyordu söz konusu programda:

““HHrraanntt DDiinnkk vvee aarrkkaaddaaflflllaarr››nn››nn öörr--
ggüüttlleerrii bbuu iiflfllleerrii yyaapptt››.. ZZaatteenn oollaayy--
llaarrddaa öölleennlleerriinn aarraass››nnddaa yyeerr aallaann
66--77 ttaannee ssüünnnneettssiizz cceesseeddiinn AAlleevviilliikk--
llee SSüünnnniilliikkllee nnee aallaakkaass›› vvaarr??””

Faflist bunlar› söylerken, ekran-
da da, Hrant Dink’in foto¤raf› gös-
terilmekteydi. 

Katliamdaki yeri tart›flmas›z
olan Kenger’in elindeki kan› solun
üzerine atmaya çal›flmas›nda flafl›ra-
cak bir fley yoktur. 

Bu onun efendilerinin, a¤ababa-
lar›n›n ve muhtemelen kendisinin
de ony›llard›r yapt›¤› bir fleydir za-
ten. TRT’nin, san›¤› oldu¤u bir ko-
nuda kendisini tan›k yapmas›ndaki
amaç da budur. 

Öyle ya, Kenger gibi tescilli ka-
tili programa ç›kar›p konuflturmak,
aç›k olarak Marafl katliam›nda ken-
di yerini kkaattiilllleerriinn yyaann››nnddaa tan›m-
lamakt›r. Kenger’i konuflturan TRT
yönetimi de, onu bu tür politikalar›
dikte eden AKP iktidar› da, Marafl
katliam›n›n solun üzerine y›k›lma-
s›nda ayn› düflüncededirler. 

Aradan 30 y›l geçmifl ve art›k Ma-
rafl katliam›na dair bir çok fley bilinir
durumdad›r. Katliam› planlayanlar,
rol alanlar genel olarak bilinmektedir.
Katliam›n sorumlular› bilinmektedir,
yeterince belge, tan›k mevcuttur, fa-
kat katiller cezaland›r›lmam›flt›r. Ök-
kefl Kenger, bu adaletsizlik zeminin-
de, arkas›nda devletin oldu¤unu bile-

rek konuflmaktad›r.

Hrant Dink’in isminin Ma-
rafl katliam›na bulaflt›r›lmaya
çal›fl›lmas› da ayr›ca Ermeni
düflmanl›¤›n› körüklemek,
Hrant Dink’in katledilmesini
meflrulaflt›rmak amac› tafl›-
maktad›r. Gerici flovenist ke-
simlerdeki Ermeni düflmanl›¤›
da, böylece Marafl katliam›n›n
solun üzerine y›k›lmas›nda

kullan›lmaya çal›fl›lm›flt›r.

BBuu PPoolliittiikkaa YYeennii DDee¤¤iillddiirr
Devletin resmi veya sivil güçle-

rine yapt›rd›¤› provokasyonlar›, ci-
nayetleri, katliamlar›, sabotajlar›
devrimcilerin üzerine y›kma politi-
kas› yeni de¤ildir. 

Marafl katliam›n›n sorumlulu¤u,
daha o zamandan solun üzerine y›-
k›lmaya çal›fl›lm›fl, iflkencehanelerde
bu iftiray› kan›tlayacak(!) ifadeler
al›nmaya çal›fl›lm›fl, DDeevvrriimmccii SSaa--
vvaaflfl adl› bir örgütlenmenin insanlar›,
katliam›n sorumlusu olarak yarg›lan-
mak istendiler. Oysa, Marafl’ta dev-
rimciler, Aleviler’le birlikte katliam
sald›r›s›na maruz kalanlard›.

Ama Marafl’a gelinceye kadar da
bu türden örnekler oldukça çoktur. 

1960 sonlar›, 70 bafllar›nda AAttaa--
ttüürrkk KKüüllttüürr MMeerrkkeezzii’nin yak›lma-
s›, MMaarrmmaarraa VVaappuurruu’nun, EEmmiinnöö--
nnüü VVaappuurruu’nun bat›r›lmas›, yine
sonraki y›llarda Yeflilköy Havaala-
n›'n›n, Sirkeci Gar›'n›n bombalan-
mas› gibi kontrgerilla eylemleri,
“komünistler yapt›” diye devrimci-
lerin üzerine y›k›l›rken, bir  yandan
devrimciler halka zarar veren, geli-
fligüzel hedefler seçen insanlar ola-
rak gösteriliyor, ikincisi, bu tür ifti-
ralar ““ssoolluu eezzmmee”” operasyonlar›n›n
gerekçesi yap›l›yordu. 

Bu yönteme baflvurulmas›n›n en
çarp›c› örneklerinden bir 6-7 Eylül
1955’de az›nl›klara yönelik gerçek-
lefltirilen ya¤ma ve katliamd›. 

Do¤rudan Özel Harp Dairesi ta-
raf›ndan planlanm›fl oldu¤u sonraki
y›llarda aç›¤a ç›km›fl olan bu katli-

K ATLET, SOLUN ÜZER‹NE YIK!

Katliamdan önce evlerin ve 
iflyerlerinin kap›s›na konan üç 

hilalli iflaretler, katillerin kimliklerini
yeterince aç›k anlat›yor



am, ““kkoommüünniissttlleerr yyaapptt››”” denilerek
solcular›n üzerine at›lmaya çal›flm›fl
ve bu nedenle bir çok insan tutuk-
lanm›flt›r. Ya¤man›n ve katliam›n
gerçeklefltirildi¤i 6-7 Eylül gecesi,
‹stanbul ve ‹zmir'de s›k›yönetim
ilan edildi. Faflist gerici güruhun
yapt›¤› sald›r›lar, komünistler tara-
f›ndan yap›lm›fl gibi gösterilerek,
utanç verici bu ya¤ma ve talandan
komünistler sorumlu tutuldu.   

Hükümetin yapt›¤› ilk aç›klama-
ya göre, "gençlik, Selanik'teki patla-
malarla ilgili bir miting düzenlemifl,
komünistler de bundan faydalan›p
tahribat yapm›flt›r."

Sald›r›lar›n oldu¤u gece polis ta-
raf›ndan bu aç›klamalara paralel bir
tutuklama listesi haz›rlan›r. “Komü-
nist tertibi” bahanesiyle ““5500 kkoommüü--
nniissttiinn hheemmeenn ttuuttuukkllaannmmaass››”” emre-
dildi. Ancak 44 kifli tutuklanabildi.
Tutuklananlar›n aralar›nda Aziz Ne-
sin, Hasan ‹zzettin Dinamo, Dr. Mü-

eyyet ve Can Boratav, Dr.
Hulusi Dosdo¤ru, Dr. Ni-

hat Sarg›n, Kemal Tahir, As›m Be-
zirci gibi bir çok ayd›n vard›. 

Daha sonra yarg›land›klar› s›k›-
yönetim mahkemelerinde beraat
edeceklerdi ama, o gün için, ya¤ma
ve katliam, komünistlerin üzerine
y›k›lm›flt›. 

11 MMaayy››ss 11997777 kkaattlliiaamm›› da bu
politikan›n örneklerindendir. Katli-
am aç›k bir CIA-M‹T operasyonu-
dur ve oligarflinin bilgisi dahilinde-
dir. Katliam› gerçeklefltirenler, po-
lislerin denetiminde katletmifl ve yi-
ne polis korumas›nda bölgeden
uzaklaflm›flt›r. Fakat, devlet katliam›
““ssooll iiççii ççaatt››flflmmaa”” gibi göstermeye
çal›flt›. 34 insan›m›z›n katledildi¤i
bu katliam›n tek bir sorumlusu aç›-
¤a ç›kar›l›p yarg›lanm›fl ve cezalan-
d›r›lm›fl de¤ildir. Ama oligarflinin
sözcüleri, o günden bu yana, bu kat-
liam›n “sol içi çat›flma” sonucu ger-
çekleflti¤ini tekrarlay›p durdular. 

UUlluuccaannllaarr HHaappiisshhaanneessii’’nnddee 10
tutsa¤›n katledildi¤i katliam sonra-

s›nda da iktidar ““ööllddüürrüülleennlleerr öörr--
ggüütt iiççii iinnffaazz oollaabbiilliirr”” aç›klamalar›
yap›yor, böylesine bir katliam› yine
solun üzerine y›kmaya çal›fl›yordu.
Keza, 19 Aral›k katliam› ertesinde
ç›kan gazetelerdeki ““KKeennddiilleerrii
yyaakktt››llaarr,, kkeennddiilleerrii vvuurrdduullaarr””
manfletleri de, oligarflinin katliamla-
r›n› solun üzerine y›kma al›flkanl›¤›-
n›n kendini her f›rsatta göstermesin-
den baflka bir fley de¤ildir. 

Bu yalanlar bazen etkili olur, ba-
zen inanan ç›kmaz. Ama oligarfli yi-
ne de ihtiyaç duydu¤u her dönem,
bu yönteme baflvurmaya devam et-
mifl, devrimcilerle uzaktan yak›n-
dan ilgisi olmayacak, olamayacak
olaylar›, devrimcilerin üstüne y›k-
maya çal›flm›flt›r. 

Gerçekler asla gizli kalmaz. Yu-
kar›daki örnekler de kalmad›¤›n›
gösteriyor zaten. Kengerler ve
onlar› o ekranlara ç›kartanlar,
herfleyi gizleseler, ellerindeki kan›
gizleyemezler. 

Say›: 170 33MARAfi

Susurluk davas› san›klar›ndan
Mehmet A¤ar’›n Emniyet Genel
Müdürü oldu¤u dönemle ilgili ““ccüü--
rrüümm iiflfllleemmeekk iiççiinn ssiillaahhll›› tteeflfleekkkküüll
oolluuflflttuurrmmaakk”” suçundan yarg›lan-
mas›n›n, öözzeell yyeettkkiillii bbiirr mmaahhkkeemmee--
ddee yap›lmas› kararlaflt›r›ld›.

En son Ankara 3. A¤›r Ceza
Mahkemesi ““ggöörreevvssiizzlliikk”” karar›
vermifl ve dosyay› 11. A¤›r Ceza
Mahkemesi’ne göndermiflti. Mah-
keme dosyan›n incelemesini ta-
mamlayarak, davan›n CMK'n›n
250. maddesiyle yetkili Ankara 11.
A¤›r Ceza Mahkemesinde görülme-
sini kararlaflt›rarak, ilk duruflma ta-
rihi olarak 99 fifiuubbaatt 22000099’u belirledi.

Mehmet A¤ar’›n suçlar› aç›kt›r.

A¤ar, kendi a¤z›yla ““11000000 ooppee--
rraassyyoonn yyaapptt››kk”” demifltir. 1000 ope-
rasyonun içinde, say›s›z kaybetme,

katletme olay› vard›r.

Peki, özel yetkili 11. A¤›r Ceza
Mahkemesi, A¤ar’a Susurluk kaza-
s›yla birlikte aç›¤a ç›kan suçlar›n› so-
rabilecek mi? Bu suçlar›n karar›n›n
““ddeevvlleettiinn zziirrvveessiinnddee”” kimler taraf›n-
dan al›nd›¤›n›, nas›l ifllendi¤ini aç›¤a
ç›kar›p, A¤ar ve onunla birlikte suç
ortaklar›n› cezaland›rabilecek mi?

A¤ar’›n faflist katil Abdullah
Çatl› ile iliflkisini ve eylemlerini,
Çatl› gibi katillerin “hangi devlet
görevlerinde, nas›l kullan›ld›¤›n›”
sorabilecek mi? Çatl› aç›¤a ç›km›fl
olan›d›r, Çatl› gibi baflka hangi ka-
tillerin kullan›ld›¤›n›, aç›¤a ç›kma-
m›fl olanlar› sorabilecek mi?

Mehmet A¤ar, devletin halka
karfl› kontrgerilla savafl›n›n merke-
zinde yeralanlardand›r. A¤ar, ülke-
mizde gerçeklefltirilmifl olan, bir

çok kontrgerilla eylemini, “faili
meçhulleri”, “kay›plar›” üstlendi¤i
rol gere¤i bilir.  A¤ar’› yarg›layacak
mahkeme, faili meçhullerin failleri-
ni, ya da örne¤in kay›plar›n mezar-
lar›n› aç›¤a ç›karabilecek mi?

Evet, A¤ar yarg›lanacaksa, bun-
lar›n aç›¤a ç›kar›lmas› gerekir.

Cevaplanmay› bekleyen sorular
çoktur. Bunlar›n sorulmad›¤›, bun-
lar›n aç›¤a ç›kar›lmad›¤› bir yarg›la-
ma, gerçek bir yarg›lama de¤ildir. 

Ki bu durumda, bugüne kadar
Susurluk yarg›lamalar›nda, Ergene-
kon yarg›lamalar›nda oynanan oyun
sürdürülüyor demektir. Kontrgerilla
yarg›lan›yor diye propaganda yap›p,
tek bir kontrgerilla eyleminin yarg›-
lanmad›¤› davalarla halk aldat›lma-
ya çal›fl›l›yordur.

AA¤¤aarr,, ÖÖzzeell YYeettkkiillii MMaahhkkeemmeeddee 
Mahkeme A¤ar’a Gerçekleri Sorabilecek Mi?



Ülkemizde yaflayan halktan in-
sanlar›n, hayat›n flu veya bu ala-
n›nda, yaflamlar›n›n herhangi bir
an›nda, aaddaalleettssiizzlliikk yaflamamalar›
söz konusu de¤ildir. Bu nedenledir
ki, hemen her dönem ““aaddaalleett iissttii--
yyoorruuzz”” diyerek sokaklara ç›kanlar
olmufltur. “Adalet istiyoruz”, ama
aaddaalleett nneeddiirr?? NNeeddeenn üüllkkeemmiizzddee
aaddaalleett yyookkttuurr??

Adalet denildi¤inde, genellikle
akla, hukuki boyutu gelir. Fakat,
adalet sadece hukuk ile s›n›rlana-
bilecek ve sadece yarg› mekaniz-
mas›n› ilgilendiren bir olgu de¤il-
dir. Adalet ya da adaletsizlik, deni-
lebilir ki, bir sistemin her alan›nda-
d›r. Elbette adaleti veya adaletsiz-
li¤i do¤uran da öncelikle sistemin
ekonomik alt yap›s›d›r. Üretim ilifl-
kilerinin niteli¤idir. Sistemin alt ya-
p›s› nas›lsa, hukuk ve yarg› meka-
nizmas› da ona uygun olarak fle-
killenir.

Sömürü düzenleri adaletin ol-
mad›¤› düzenlerdir. Köleci sistemin
adaletsizli¤i, üretim iliflkilerinin kö-
le eme¤inin sömürüsü üzerine fle-
killendirilmifl olmas›ndan kaynak-
lan›r. Ayn› durum, di¤er sömürü
düzenleri olan feodal ve kapitalist
sistem için de geçerlidir. Feodal
sisteminin adaletsiz olmas›n›n te-
meli, feodal beylerin serflerin eme-
¤ini sömürmesi üzerine kurulmufl
feodal üretim iliflkileri; kapitalist
sistemin temel adaletsizli¤i ise,
burjuvazinin proletaryan›n eme¤ini
sömürmesi üzerine kurulmufl olan
kapitalist üretim iliflkileridir.

Bir sömürü düzeninin hukuk
sistemi ve dolay›s›yla yarg›s› da,
bu adaletsiz üretim iliflkilerini ve o
sistemdeki egemen s›n›flar›n ç›-
karlar›n› koruyacak flekilde olufltu-
rulmufltur. Sömürü düzenlerinin
hukuk ve yarg› sistemlerindeki
adaletsizlik de kayna¤›n› buradan
al›r. Dolay›s›yla diyebiliriz ki, s›n›f-
l› toplumlar var oldu¤u sürece,
adaletsizlik de olacakt›r.

Kapitalist sistemi örnek olarak
al›rsak; kapitalist sistemde hukuk
ve yasalar, kapitalist sömürü düze-
nini ve burjuvazinin özel mülkiyeti-
ni korumak için, yani halk›n kapi-

talist sisteme zarar veren eylemle-
rini cezaland›rmak için vard›r. Bu
nedenle de, kapitalist sistem, eko-
nomik, siyasal, sosyal, kültürel her
alanda adaletsizlik üreten bir sis-
temdir. 

Örne¤in, burjuvazinin mülkiye-
tine yönelik en küçük bir eylem
a¤›r flekilde cezaland›r›l›rken, bur-
juvazinin emek sömürüsü ile edin-
di¤i devasa mülkiyet bu yasalarda
meflru kabul edilir.

Özet olarak tekrar edersek;
adalet salt hhuukkuukkii bir olgu de¤ildir,
bir sistemin adaletli ya da adaletsiz
olmas›, öncelikle o sistemin üre-
tim iliflkilerinin adaletli ya da ada-
letsiz olmas›na ba¤l›d›r. 

Ansiklopedilerde aaddaalleett,, ““hhaakk
vvee hhuukkuukkaa uuyygguunnlluukk”” fleklinde
tan›mlanmaktad›r.

Fakat, ““hhaakk vvee hhuukkuukk”” kav-
ramlar› da, sömürü düzenlerinde;
haks›zl›klar› ve hukukun egemen
s›n›flar›n ç›karlar› için yap›lm›fl ol-
du¤u gerçe¤ini örtmek için kulla-
n›l›r. ““HHaakk vvee hhuukkuukkaa uuyygguunnlluukk””
ancak, sömürünün ortadan kalkt›-
¤›, proletarya ve di¤er emekçi s›-
n›flar›n haklar›n›n tan›nd›¤›; huku-
kun, emekçi s›n›flar›n iktidar›n› ve
s›n›fs›z topluma geçifli güvence al-
t›na alacak flekilde düzenlendi¤i
sosyalist toplumda ““aaddaalleettllii ooll--
mmaakk”” anlam›na gelecektir.

Bununla birlikte, henüz s›n›fla-
r›n ortadan kalkmad›¤›, s›n›fs›z
topluma geçifl aflamas› olarak de-
¤erlendirilen sosyalist toplumda
da ““mmuuttllaakk bbiirr aaddaalleett”” söz konusu
de¤ildir.

Sosyalist toplumdaki, sömürü
düzenleriyle k›yaslanmayacak öl-
çülerde minimuma inmifl olan
“adaletsizli¤in” nedeni de, yine
üretim ve paylafl›m iliflkilerine da-
yan›r. Sosyalist toplumdaki, hheerr--

kkeessiinn yyeetteenneekklleerriinnee ggöörree üürreettiimm
ssüürreecciinnee kkaatt››ll››pp,, hheerrkkeessee ççaall››flflmmaa--
ss››nnaa ggöörree üürreettiimmddeenn ppaayy vveerriillmmeessii
iillkkeessii minimuma inmifl olan ada-
letsizli¤in nedenidir.

Bu adaletsizlik, ancak komü-
nist toplumda s›n›flar›n ortadan
kalkmas› ile birlikte giderilebile-
cektir. Komünist toplumda, herkes
yetene¤ine göre üretim sürecine
kat›lacak, fakat herkese ihtiyac›na
göre üretimden pay verilecektir.
Toplumdaki bireylerin farkl› dü-
zeylerdeki ihtiyaçlar›n›n, ihtiyac›
fazla olan›n daha fazla süre çal›fl-
maya zorlanmadan karfl›lanmas›
adaletin eksiksiz olarak yerine ge-
tirilmesi olacakt›r.

Di¤er bir ifade ile s›n›fs›z top-
lumda, ““hhaakk vvee hhuukkuukk”” kavramla-
r› da eksiksiz adaletin gerçeklefl-
mesi ile, haks›zl›klar›n ortadan
kalkmas› ile birlikte söneceklerdir.

Buradan yola ç›karak, adalet
üzerine di¤er bir yanl›fl bak›fl aç›s›-
na de¤inebiliriz. Adalet, kavram›-
na iliflkin di¤er bir yanl›fl bak›fl aç›-
s›, ““aaddaalleett””in, salt ““eeflfliittlliikk”” fleklin-
de kavranmas›d›r.

‹nsanlar›n üretim sürecine kat›-
labilme koflullar› ve ihtiyaçlar›nda-
ki farkl›l›klar› hesaba katmayan
““mmuuttllaakk eeflfliittlliikkççii”” bak›fl da adale-
te iliflkin eksik bir tan›mlama olur. 

Marksizm-Leninizm adalet kav-
ram›n› ““iinnssaannllaarr››nn ssöömmüürrüüddeenn
kkuurrttuullmmaass››””yla bütünlefltirmifltir.
Materyalist Felsefe Sözlü¤ü’nde
bu flöyle ifade edilir: “Marksist ah-
lak, adalet kavram›n›, toplumu sö-
mürüden kurtarma fikriyle birlefl-
tirir. Ancak sosyalizmdir ki, adalet-
li, eflit iliflkiler, kardeflçe dostluk ve
halklar aras›nda iflbirli¤i yarat›r.
Sosyal ve ekonomik farkl›l›klar›n
bütün izlerinin ortadan kalkt›¤›
sosyalist toplumun yüksek afla-
mas›nda (komünizm b.n) sosyal
adalet doru¤una ulafl›r.”

Toparlarsak;
Sömürü düzenleri adaletsizli¤in

kayna¤›d›r. Adalet, ancak sömürü-
ye son verilerek sa¤lan›r ve ancak
s›n›fs›z toplumda tam olarak ger-
çekleflir.

B‹LG‹

ADALET



Say›: 170 35Ö⁄RETMEN

Yayg›nd›r;
"Söyledim ama yapmad›lar."
"Söyledim ama unutmufllar."
"Kaç kere söylemifltim, yine

yapmad›lar..."
"Baflka ne diyebilirim ki..." 
Daha birçok de¤iflik ifade ola-

bilir, ama hepsinin an-
lam› VE SONUCU ay-
n›d›r asl›nda.

BU SÖZLER‹ SÖY-
LEYEN; YAPMAMIfi-
TIR, YAPAMAMIfiTIR. 

NEDEN M‹? 
““DDeevvrriimmcciilliikk bbiirr

rruuhh vvee ccooflflkkuu iiflfliiddiirr””
demifltir ustalar›m›z. 

As›l mesele buradad›r. 
Yap›lmas› gereken bir ifli öyle

bir söylersin ki, öyle bir anlat›rs›n
ki, ifli yapacak kifli “mutlaka
yapmal›y›m” ruh haline girer. 

““MMuuttllaakkaa ssoonnuuçç aallmmaall››yy››mm””. 
‹flte devrimcilik buradad›r. 
Bu ruh ve coflkudur. 
Bunun d›fl›ndaki H‹ÇB‹R DU-

RUM VE SÖZ, DEVR‹MC‹ DE-
⁄‹LD‹R. Devrimcilik d›fl›nda her
fleydir. 

Genellikle bürokratizm olarak
karfl›m›za ç›kar. 

Sekterlik, liberallik, denetle-
memek gibi birçok biçime de
bürünebilir, ama emin olun, or-
tak payda DEVR‹MC‹ OLMADI-
⁄IDIR. 

Devrimcilik bir ruh ve coflku
iflidir. 

Statik mekanik bir ifl de¤ildir.
Gerçek bir coflku iflidir. 

Coflkusuz, ruhsuz yap›lan her
ifl, mekanikli¤e götürür. 

Bu coflku ve ruh olmadan ya-
p›lan her fley, burnunun ucu ile ifl
yapmakt›r. Yapm›fl olmak için
yapmakt›r. 

Bir devrimci ise, bir ifli
yaparken kendini paralar,
elinden gelen her hüneri
gösterir. Beynini ve bede-
nini, her fleyini katar elin-

deki ifle. 
Coflku ve devrimci ruhla ya-

p›lan ifl; tüm olanaklar›n seferber
edilmesiyle, devrim için gerçek
sorumluluk yüklenilmesiyle yeri-
ne getirilir. 

Bu sorumluluk sadece dev-
rimci coflkuyu mu bar›nd›r›r? Bu

coflku ve ruh halinin as›l kayna-
¤› nedir?

Karfl›m›za ç›kan en büyük so-
run, buradad›r asl›nda. 

Coflku, motivasyon sadece
basit bir ruh hali midir? 

Elbette de¤il. Bu sorumluluk;
devrimci coflkuyu bar›nd›rd›¤›
gibi, karfl›-devrimci güçlere kar-
fl› öfkeyi de gerektirir. 

‹flte, bir di¤er sorun, bu öfke-
ye sahip olmamakt›r. 

Bu öfkenin yok oldu¤u yerde,
DDEEVVRR‹‹MMCC‹‹LL‹‹KK BB‹‹TTEERR.. Her fleyi
ola¤an karfl›lama bafllar. 

"Söyledim yapmad›lar? Ça-
¤›rd›m gelmediler..." gerekçesi
çok masum bir fleymifl gibi dile
getirilir, sorumlular taraf›ndan. 

O sorumlu ki, her fleyi bilir. 

‹fl bilgiçli¤e geldi¤inde, bilme-
di¤i hiçbir fley yoktur. Dünya ha-
rikas›d›r, bilgiçlikte. Ama eksik
olan fley, budur iflte.

Devrimcilik, evet bir ruh ve
coflkudur. Ve bu coflkunun kay-
na¤›, devrime duyulan inanç,
düflmana, burjuva ideolojisine
duyulan öfkedir. 

Bu öfkeyi yitirenler ise, asla
fark›nda de¤ildir bunun. 

Onun bilgiçli¤i kendi duru-
munu görmesine, en büyük en-
geldir. Çünkü, o asla kendine
dönüp bakmaz.

O HER fiEY‹ YAPMIfiTIR AS-
LINDA... AMA "KÖTÜ ‹NSAN-
LAR", ONUN SÖYLED‹KLER‹N‹
YAPMAMIfiLARDIR!

"BECER‹KS‹Z ‹NSANLAR",
YAPAMAMIfiTIR O DÂH‹N‹N
SÖYLED‹KLER‹N‹? 

Devrimci inanç ve coflkunun
temeli, evet, burjuvaziye duyul-

mas› gereken bu
öfkedir. ‹flte, bu
öfkedir, devrimci-
yi ayakta tutan.
Bu öfkedir, ruh ve
coflkuyu ayakta
tutan. 

Bu öfke olmaz-
sa ne mi olur? 

Önce, o devrimciyi edilgen-
lefltirir.

O hala, üst perdeden ahkâm
kesti¤ini san›r. Ama asl›nda, hiç-
bir belirleyicili¤i yoktur insanlar
üzerinde. 

Bu öfkeyi yitirirse ne mi olur?
Zor anlarda, dönekli¤e götü-

rür insan›. Zor anlarda, iki seçe-
nek vard›r; yyaa ddiirreenneecceekkssiinn,, yyaa
uuzzllaaflflaaccaakkss››nn.. Öfkesini yitiren
için, uzlaflmak; yani döneklik tek
seçenektir art›k.

Uzun, çok uzun devrim günle-
rinde, bizi ayakta tutan fley, bu
devrimci coflku ve öfkedir. 

BU ÖFKEY‹ Y‹T‹R‹RSEK NE
M‹ OLUR? 

“Ama ben söyledim”... “Ama
ben anlatt›m”... “Ben baflka ne
yapabilirim ki”... sözleri s›ralan-
maya bafllar. Çok masum görü-
nür hepsi. 

Bu sözleri, önce kafalar›nda
mmaassuummllaaflfltt››rr››rr,, giderek mmeeflflrruu--
llaaflfltt››rr››rr,, sonunda aall››flflkkaannll››kk hali-
ne getirirler. 

Ve al›flkanl›kla yap›lamaya-
cak, tek ifl, devrimciliktir. 

Bu ruh ve coflkuyu kaybet-
mek, devrimcili¤in bitti¤i yerdir. 

DEVR‹MC‹L‹K BB‹R RRUH
VE CCOfiKUDUR

Ve Al›flkanl›klarla Yap›lamayan Tek ‹fl, Devrimciliktir!

ÖÖğğrreettmmeenniimmiizzÖÖğğrreettmmeenniimmiizz



Hükümetin 2009 y›l› için tesbit
etti¤i yeni asgari ücreti, nneett 552277
YYTTLL. Önceki asgari ücretle aras›n-
daki fark, ssaaddeeccee 2244 YYTTLL.. Yani
günde 1 YTL bile de¤il. Bu parayla
al›nabilecek fley ise, 30 adet ekmek-
tir, fazlas› de¤il. 

Baflka bir hesapla; asgari ücret
zamm› günlük 7799 kkuurruuflflaa tekabül
ediyor. 79 kurufl!

Bu zamla, bir çorba bile içileme-
yece¤i veya zamm›n kaç simit ede-
ce¤i üzerine hesaplar yapabiliriz.
Fakat, bu hesaplamalardan daha
önemli olarak görülmesi gereken
fludur; aassggaarrii üüccrreett,, ssaalltt eekkoonnoommiikk
bbiirr rraakkaammddaann iibbaarreett ddee¤¤iillddiirr..

Asgari ücretin düzeyinde somut-
lanan, bir iktidar›n eme¤e bak›fl aç›-
s›d›r. Bir sistemin insanlara bak›fl
aç›s›d›r. Rakamlar, iflte bu bak›fl aç›-
s›n›n tezahürü olarak önemlidir. O
zaman rakamlar› ve o rakamlar›n
hayattaki karfl›l›¤›n› somutlay›p flu
soruyu sorabiliriz: ‹nsanlar›na böy-
le bir yaflam› nnaass››ll bbiirr iikkttiiddaarr reva
görebilir? 

Bu bak›fl aç›s›yla sordu¤umuzda,
rakama bak›p, o asgari ücreti belirle-
yen yönetimin niteli¤ini tesbit ede-
biliriz. Evet, flimdi somutlayal›m.

Son bir y›lda ekmekten, elektiri-
¤e, do¤algazdan ilaca bütün temel
harcamalara %% 7700--8800’’ee varan zam-

lar yap›lmas›na karfl›n emekçilere
verilen bir y›ll›k zam tutar›, toplam
%% 88.. 5577. Bu, zam, zulüm ve kaale
almama politikas› ülkemizdeki gel-
mifl geçmifl bütün iktidarlar›n halka
yaklafl›m›n›n ortak noktas›d›r. 

Her y›l oldu¤u gibi bu y›l da, as-
gari ücret belirleme toplant›lar›,
göstermelik olmaktan öteye geçme-
di. Sendikalar›n o toplant›lardaki
varl›¤›n›n bir anlam› yoktu, iktidar
sefalet ücretini belirliyor ve dayat›-
yordu. 

Devletin resmi kurumlar›ndan
Türkiye ‹statistik Kurumu (TÜ‹K)
yoksulluk s›n›r›n› 720 YTL olarak
belirledi. TÜRK-‹fi, asgari ücretin
buna göre belirlenmesini istedi.
Ama bu da kaale al›nmad›. 

Sonuçta, asgari ücret, patronla-
r›n ve hükümetin istedi¤i flekilde
tesbit edilmifltir. Milyonlarca asgari
ücretle çal›flan›n talepleri, sorunlar›,
beklentileri de¤il, patronlar›n ç›kar-
lar› esas al›nm›flt›r. TÜRK-‹fi’de bu
toplant›lara kat›larak patronlar›n ve
hükümetin bu oyununu meflrulaflt›r-
ma rolünü oynam›flt›r. (Daha sonra
yap›lan toplant›dan çekilme manev-
ralar›, bu oyuna ortak olunmas› ger-
çe¤ini de¤ifltirmiyor. O toplant›n›n
sonu bafl›ndan bellidir.)

Burjuvazinin hemen tüm kesim-
leri, bu sene asgari ücretin ““eenn aass--
ggaarrii!!”” düzeyde tutulmas›nda hem-
fikirdiler. Gerekçeleri ise “kriz”di. 

Kendisi de bir burjuva olan Sa-
nayi ve Ticaret Bakan› Zafer Ça¤la-
yan, sefalet ücretini meflrulaflt›rmak
için “ücretin azl›¤›ndan ziyade in-
sanlar›m›z›n istihdam›n›n korunma-
s›d›r önemli olan” diyordu. 

Burjuva medya da iflsizli¤in art-
t›¤› bu koflullarda düflük asgari üc-
retin zorunlu oldu¤unda hemfikirdi. 

Milyonlarca emekçinin bu ücret-

le nas›l geçinece¤i ise onlar› pek il-
gilendirmiyordu. 

Sömürücü s›n›flar›n sözcüleri,
asgari ücrete yap›lan zamm›n dü-
flüklü¤ünü mevcut ekonomik krizle
aç›klamaya çal›fl›yorlar; ama asgari
ücretin düflüklü¤ü, asgari ücretlere
yap›lan zamlar›n azl›¤›, hemen hiç-
bir y›l de¤iflmemifltir! Kriz olsa da,
olmasa da asgari ücret ““eenn aassggaarrii””
s›n›ra çekilmeye çal›fl›l›r ve her za-
man buna bir ““bbaahhaannee”” bulunur. 

Yani bak›fl aç›lar›nda de¤iflen
birfley yoktur. Bu durum memurla-
r›n maafllar›n›n belirlenmesinde de,
köylünün ürününe taban fiyat veril-
mesinde de de¤iflmez. Ve her defa-
s›nda ücretlerin düflük olmas›n›n
kendilerince “mant›kl›” bir aç›kla-
mas› vard›r. Bazen iflçiyi, memuru,
köylüyü birbirine karfl› kullan›r.
Köylünün paras›n› memura vereme-
yeceklerini ileri sürerek maafllar›n
düflük tutulmas›na, iflçinin paras›n›
köylüye veremeyeceklerini ileri sü-
rerek de iflçi ücretlerine zam yap-
mamalar›na gerekçe bulurlar. 

Gerekçe olarak ne söylenirse
söylensin; sonuç ayn›d›r. Emekçiye
verilecek ücretler, maafllar, eenn ddüü--
flflüükk ddüüzzeeyyddee tutulmufltur. 

AAççll››kkttaann ööllmmeessiinn,, yyeetteerr!!
En son aç›klanan rakamlara gö-

re, ülkemizde aaççll››kk ss››nn››rr›› 750 YTL,
yyookkssuulllluukk ss››nn››rr›› 2.500 YTL’dir. 

Bu rakamlar hesaplan›rken dik-
kate al›nanlar, g›da, ulafl›m, kira, gi-
yecek, yakacak gibi zorunlu ihti-
yaçlard›r.

Ama görülüyor ki, asgari ücret,
bu zorunlu ihtiyaçlar›n karfl›lanma-
s›n› bile öngörmeyen bir düzeyde-
dir. Peki nneeyyee ggöörree bbeelliirrlleenniiyyoorr o
zaman asgari ücret?

Bir iflçiyi burjuvazinin sömüre-
bilmesi için o iflçinin çal›flabilecek
durumda olmas› gerekir. ‹flçinin ça-
l›flabilmesi için de aaççll››kkttaann ööllmmee--
mmeessii gerekir. Asgari ücret belirle-
nirken hesaplanan da iflte budur. 

Asgari ücret, açl›ktan ölmeme
ücretidir. Ve emekçiye reva görülen
bu ücret, iktidarlar›n emekçilere nnaa--
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Asgari üücretin
düzeyinde ssomut-
lanan bbir iktida-
r›n eeme¤e bbak›fl
aç›s›d›r. BBir siste-
min iinsanlara
bak›fl aaç›s›d›r.
Nas›l bbir iktidar,
insanlar›na bböyle
bir yaflam› rreva
görebilir?..

asgari insanl›k!
AAssggaarrii ÜÜccrreett,, SSaaddeeccee BBiirr RRaakkaamm DDee¤¤iill,,

SSiisstteemmiinn ‹‹nnssaannaa BBaakk››flfl››dd››rr



ss››ll bbaakktt››¤¤››nn›› ddaa gösteriyor. 

Burjuvaziye, onun ç›karlar›n›n koruyu-
cusu olan devlete ve hükümete göre,
emekçi ““ssoossyyaall”” bir varl›k de¤ildir. YYeessiinn,,
ççaall››flflss››nn,, üürreessiinn...... Onun dünyadaki varolufl
nedeni budur. Yesin, çal›fls›n, üresin; yafla-
m› boyunca burjuvaziye hizmet edip, yine
burjuvaziye hizmet edecek yeni iflçiler do-
¤ursun.. 

Kapitalizmde, patronlar ve hükümetler
için bu ifllevi yerine getirecek iflçiler, birer
rakamdan ibarettir. OO iiflflççiinniinn üüccrreettiinniinn
mmaalliiyyeetttteekkii yyeerrii!! Ücretler belirlenirken,
esas olan hesab›n bu yan›d›r. Milyonlarca
iflçinin aaiilleelleerriinniinn,, ççeevvrreelleerriinniinn,, ssoossyyaall,,
kküüllttüürreell yaflamlar›n›n, ihtiyaçlar›n›n,
umutlar›n›n ve hayallerinin önemi yoktur. 

Onlar›n bir sosyal yaflam›, e¤lenceleri,
tatilleri, sportif ve kültürel etkinlikleri, ge-
zileri yoktur. Onlar›n hastalanma ya da din-
lenme haklar› da yoktur. Onmilyonlar fab-
rikalar›n, bürolar›n, tarlalar›n adeta birer
uzant›s›d›r, tamamlay›c›s›d›r. Yani emekçi-
ler, burjuvazi aç›s›ndan birer üretim arac›-
d›r. Böyle oldu¤u içindir ki masa bafllar›n-
da milyonlarca insan›n kaderi belirlenir-
ken, yaln›z kapitalistlerin ç›karlar›na, yal-
n›z sermaye hesaplar›na, yaln›z devlet büt-
çelerine bak›l›r. Patronlar›n ve bürokratla-
r›n›n hiçbir insani kayg› ve tasalar› yoktur.

Bir emekçiyi ve onun ailesini, asgari
ücretle  yaflamaya mahkum etmek, senin
hiçbir sosyal yaflant›n olmayacak, senin
kültürel bir faaliyetin olmayacak, senin ça-
l›flmak d›fl›nda bir yaflam›n olmayacak, sen
herfleyin asgarisiyle yetineceksin demek-
tir. Bu da kapitalizmin, emekçiyi çal›flan
makinalar›n bir parças› olarak görmeleri-
nin en somut ifadesidir.

Bundan dolay›d›r ki asgari ücretin be-
lirlenmesi, sadece ekonomik bir karardan
ibaret de¤ildir. Asgari ücret, bir zihniyettir,
halka bak›fl aç›s›d›r, kapitalizmde emekçi-
ye verilen (daha do¤rusu verilmeyen) de-
¤erdir. ‹flte bu anlamda, hükümetler, pat-
ronlar ya da onlar›n ç›karlar›n› savunmak-
la görevli bürokratlar, masa bafl›nda mil-
yonlar›n günlük yaflam›n›, gelece¤ini be-
lirlerken adeta fabrikadaki bir civatadan,
iflyerindeki bir maldan, bürodaki bir araç-
tan bahseder gibidirler. Onlar›n tek kayg›-
s› ifllerinin, yani sömürü çarklar›n›n sekte-
ye u¤ramamas›d›r. Bu ise, kapitalizmin
eme¤e, emekçiye ve bütün olarak insanl›-
¤a bak›fl›d›r.
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fiehmuz Gedikçi, Adana’n›n
yoksul mahallesi fiakirpafla’da
oturan emekçilerden biriydi. 

Daha do¤rusu emekliydi o.
75 yafl›ndayd›. Ne var ki, mil-
yonlarca emekli gibi onun
emekli maafl› da geçinmesine
yetmiyordu ve o yaflta, ayakkab›
boyac›l›¤› yap›yordu. O yaflta,
sabah›n köründe kalk›p belediye
ekmek büfesinin önünde kuyru-
¤a giriyor, sabah›n köründe yok-
sullu¤una biraz olsun çare bul-
maya çal›fl›yordu. Nas›l bir dü-
zendi zaten bu; marketlerde 70
kurufla sat›lan ekmek, büfede 30
kurufltu. Biri kaz›kl›yor, biri al-
dat›yordu. Ama fiehmuz Gedik-
çi, iflin o taraf›nda de¤ildi. 

30 Aral›k günü, yine sabah›n
köründe kalk›p ekmek büfesinin
önüne geldi. Saat 04.00’tü. Ek-
me¤i tükenmeden al›p eve götü-
recek, sonra muhtemeldir ki, bo-
ya sand›¤›n›n bafl›na oturacakt›. 

Olmad›. O yaflta hala hayat›n

her türlü yükünü omuzlayan
yafll› bedeni, o sabah orada isyan
etti, iflas etti. Yafll› kalbi duran
fiehmuz Gedikçi, orada vefat et-
ti. Ölüsünü, biraz sonra büfenin
önüne gelen kendisi gibi yoksul
insanlar buldu. 

Resmi raporlara, ölümü
““nnoorrmmaall bbiirr ööllüümm”” olarak geç-
ti. 

75 yafl›ndaki emekli fiehmuz
Gedikçi’yi o yaflta, o saatta kuy-
ru¤a girmek zorunda b›rakmak
normal miydi?

Ya mezarda emeklilik, ya
emekli kuyruklar›ndan mezara..
Bu mu emekçinin kaderi, bu mu
normal olan? 

‹marethanelerden doymak
zorunda kalanlar›n say›s›n› 9
binden 100 bine ç›karmak ne ka-
dar normalse, milyonlarca insa-
n› ekme¤e, kömüre muhtaç hale
getirmek ne kadar normalse,
fiehmuz Gedikçi’nin ölümü de
ancak o kadar normaldir!

Ekmeksiz
Emeklilik!

Bir emekli ucuz ekmek kuyru¤unda öldü

SADAKA MEfiRU ‹‹M‹fi!

Tayyip Erdo¤an, geçen hafta ç›kt›¤› kürsüde, kömür da¤›t›-
m›n› savunurken, “sadaka diyorlar, zaten bizim kültürümüz-
de sadaka vard›r, meflrudur” diyordu. 

Asl›nda Tayyip Erdo¤an, yine islam›n ipine sar›larak, sömü-
rücülü¤ünü, soygunculu¤unu meflrulaflt›rmaya çal›fl›yor. 
Sen bir kaç on bin de¤il, bir kaç yüz bin de de¤il, onmilyonlarca
insan›, ekme¤e, kömüre muhtaç hali getirmiflsin. 

Adaletsizli¤e karfl› yükselebilecek öfkeyi, “sadaka”yla törpüleme-
ye çal›fl›yorsun. Sonra da kalk›p, sadaka bizim kültürümüzde var
diyor. Haks›z, adaletsiz her politikan›zda oldu¤u gibi yine islam›,
müslümanl›¤›n geleneklerini istismar ederek kendinizi aklama
peflindesiniz. 

Soy, so¤ana çevir, çal, ç›rp, tekelleri zenginlefltirip halk› yoksul-
laflt›r, ondan sonra da de ki “sadaka kültürümüzde var”: 

Bizim halk›m›z›n kültüründe h›rs›zlar› tepesi afla¤› aya¤›ndan sal-
land›rmak da var Tayyip Erdo¤an.  



AKP iktidar› döneminde üye sa-
y›s›n› en fazla art›ran konfederas-
yonlar, sistemiçilikleri ve AKP’ye
yak›nl›klar› ile bilinen MMeemmuurr--SSeenn
ve HHaakk--‹‹flfl oldu. Çal›flma Bakanl›¤›
istatistiklerine göre, 22000022 iillee 22000088
dönemi aras›nda MMeemmuurr--SSeenn’’iinn
üye say›s› yüzde 665500, HHaakk--‹‹flfl’’iinn
üye say›s› yyüüzzddee 4400 art›fl gösterdi.

Ayn› dönemde KKaammuu--SSeenn’’iinn
üye say›s› yyüüzzddee 99, TTüürrkk--‹‹flfl’’iinn yyüüzz--
ddee 1166, DD‹‹SSKK’’iinn yyüüzzddee 1144 aarrttaarr--
kkeenn,, KKEESSKK’’iinn üye say›s› yyüüzzddee 1155
aazzaalldd››..

Üye say›s›n› daha fazla art›ran-
lar, emekçilerin haklar›n› daha fazla
m› savundular? Örgütlenmek için
daha yo¤un bir faaliyet mi yürüttü-
ler? Hay›r, fark› belirleyen bu de¤il,
farkl› belirleyen iikkttiiddaarr››nn ddeessttee¤¤iinnii
almalar›d›r.

Kuflkusuz, D‹SK, KESK gibi
sendikalar›n üye say›lar›ndaki ve
üye oranlar›ndaki azalmada belirle-
yici olan sadece oligarflik iktidarla-
r›n düzen sendikalar›na verdi¤i des-
tek de¤ildir. Kendi çizgilerindeki
fark›n, giderek düzen içi sendikalar-
la belirsizleflmesidir. Buna yaz›n›n
ilerleyen k›s›mlar›nda tekrar dön-
mek üzere, düzen sendikalar›n›n ge-
liflimleri üzerinde durmaya devam
edelim.

Evet düzen sendikalar›, Memur-
Sen, Hak-‹fl, iktidarla, patronlarla
emekçilerin karfl› karfl›ya geldi¤i
zeminlerde temel olarak patronlar
ve iktidardan yana tav›r alm›fl,
emekçilerin ç›karlar›n› satm›fllard›r.

Bu gerçe¤e ra¤men, örgütlen-
melerini gelifltirmeleri arkalar›na al-
d›klar› iktidar olana¤› d›fl›nda aç›k-
lanamaz.

‹ktidar olana¤›, bir yandan bu
sendikalara verilen aç›k destek
iken, di¤er yandan iflçilere, memur-
lara bu sendikalarda örgütlenmeleri
için yap›lan her türlü bask›, düzene
muhalif sendikalar›n örgütlenmele-
rinin ise, çeflitli yöntemlerle engel-
lenmesidir.

‹ktidarlar›n kendi güdümlerinde
sendikalar yaratma anlay›fl›n›n kök-
leri tarihsel olarak, emekçilerin dü-
zen karfl›s›nda ciddi örgütlü güç
oluflturmaya bafllad›¤› y›llara kadar
uzan›r.

Ülkemizde de, iktidarlar›n kendi
denetimlerinde sendikal örgütlen-
meler yaratmas› ve düzen içi sendi-
kalar› desteklemeleri ony›llar önce-
sine dayan›r. Ki, Türk-‹fl’in kurulu-
flu, do¤rudan böyle bir istek ve poli-
tikan›n sonucuydu.

Örne¤in, ülkemiz iflçi s›n›f› tari-
hi aç›s›ndan önemli bir direnifl olan
15-16 Haziran direnifline yol açan
yasal düzenlemeler de böyle bir ter-
cihin sonucuydu. ‹ktidardaki Demi-
rel hükümeti, D‹SK’in önünü kesip,
büyük oranda düzenin denetiminde
hareket eden Türk-‹fl’i tek sendika
haline getirmek için Sendikalar Ka-
nunu’nda de¤ifliklikler yapt›. Buna
göre D‹SK’in toplu sözleflme yetki-
sinden uluslararas› temsil yetkisine
kadar birçok hakk› gasbedilecek,
D‹SK tasfiye edilip iflçi s›n›f› Türk-
‹fl’e mahkum edilecekti.

15-16 Haziran direniflleriyle geri
ad›m att›r›lan bu sald›r› sonuç ala-
mam›fl olsa da, düzenin emekçilerin
örgütlerine müdahalesinin önemli
örneklerindendir.

D‹SK’in geliflimi engellenmeye

çal›fl›l›rken, 1976’da kurulan Hak-
‹fl’in, keza faflist bir sendika olarak
kurulan M‹SK’in düzenin deste¤ini
almas› da, iflçi s›n›f›n›n mücadelesi-
nin ivme kazand›¤›, sar› sendikac›l›k
barikat›n›n parçaland›¤› y›llarda dü-
zenin tercihinin bir baflka ifadesidir.

Emekçilerin, düzen içi sendika-
c›l›¤a mahkum edilmesinin en aç›k
örne¤i kuflkusuz 12 Eylül cuntas›
dönemindeki uygulamad›r. D‹SK-
liler hapsedilip, üyeleri ve yönetici-
leri yarg›lan›rken, Türk-‹fl’in önü
aç›lm›fl, emekçiler cuntan›n gözde
sendikas› Türk-‹fl’te “örgütsüzleflti-
rilmeye” mahkum edilmifltir.

Ayn› durum memur hareketinde
de söz konusudur. ‘90’lar›n bafl›ndan
itibaren memur hareketi, devrimcile-
rin öncülü¤ünde h›zl› bir geliflim
göstermeye bafllad›. Memur hareke-
tinin, tek bir çat› alt›nda örgütlenme-
si hedefleniyordu, ki bu çat› KESK
olacakt›. Memur hareketinde de bu
geliflimin önü kesilmeye çal›fl›l›rken,
1992’de kurulan Kamu-Sen, 1995’te
kurulan Memur-Sen iktidarlar›n des-
te¤i ile en büyük sendikalar haline
getirilmeye çal›fl›ld›. Devrimcilerin
öncülü¤ünde örgütlenen memurlara
her türlü bask› uygulan›p, sürgünler,
gözalt› ve tutuklamalar y›ld›rma
amac›yla kullan›l›rken, Memur-Sen
ve Kamu-Sen de gelifltirilerek, me-
murlar›n mücadelesinin geliflimi
önündeki barikatlardan birisi haline
getirildiler. ‹ktidarlar bu iflbirlikçi,
devlet yanl›s› sendikalar› gelifltire-
rek, ilerici, demokrat sendikalar›n
önlerini kesmeye, onlara güç kaybet-
tirmeye çal›flt›.

Bir dönem desteklenenin Türk-
‹fl, destekleyenin CHP, AP olmas›,
bir baflka dönem, desteklenenin
Hak-‹fl, destekleyenin AKP olmas›,
memur alan›nda iktidardaki partinin

6 Y›lda Sendikalar›n 
Üye Say›s›ndaki De¤iflim

SSeennddiikkaann››nn
AAdd››::

22000022 YY››ll››
ÜÜyyee SSaayy››ss››

22000088 YY››ll››
ÜÜyyee SSaayy››ss››

TTüürrkk--‹‹flfl 11.. 991155.. 556600 22.. 221166.. 882255

DD‹‹SSKK 336688.. 550055 441199.. 002211

HHaakk--‹‹flfl 330022.. 880044 441100.. 774411

KKaammuu--SSeenn 332299.. 006655 335577.. 884411

MMeemmuurr--SSeenn 4411.. 887711 331144.. 770011

KKEESSKK 226622.. 334488 222233.. 446600

BBAASSKK 11.. 331199 44.. 550099

‹ktidarlar›n Sendikal Tercihleri
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durumuna göre, gerici sendikalar-
dan Memur-Sen’in veya bir baflka-
s›n›n daha fazla desteklenmesi, kafa
kar›fl›kl›¤› yaratmamal›d›r. Burada
dönemsel olarak oynad›klar› roller
veya birlikte hareket ettikleri düzen
partileri de etkilidir, fakat as›l ola-
rak düzen sendikalar›n›n hemen
hepsi, iktidarlar›n politik, örgütsel
deste¤ine sahip olmufl, düzen parti-
lerinin de CHP’sinden AKP’sine
hepsi, düzen sendikalar›na de¤iflik
koflullar içinde destek vermifllerdir.

GGeerriiccii ‹‹kkttiiddaarrllaarr››nn DDeessttee¤¤ii
SSeennddiikkaann››nn YYeerriinnii GGöösstteerriirr

Patronlar ad›na iktidara gelen
partilerin, emekçilerin örgütlenme-
sine destek vermesi anlafl›l›r de¤il-
dir. Patronlar, emekçilerin örgütlen-
mesini de¤il, örgütsüz kalmalar›n›
isterler.

Pratikleri de buna uygundur.
Patronlar ve onlar›n iktidarlar›n›n
tarihi, emekçilere ve emekçilerin
örgütlerine sald›r›larla doludur.

Buna ra¤men düzen partileri bir
sendikaya destek veriyorlarsa, bu o
sendikan›n durumunu sorgulamay›
gerektirir. Ki, iktidarlar›n destekle-
di¤i Türk-‹fl, Memur-Sen, Kamu-
Sen, Hak-‹fl gibi sendikalar da,
emekçilerin mücadelesinde oyna-
d›klar› gerici, düzen iflbirlikçisi rol-
leri gere¤i desteklenmeye de¤er bu-
lunmufllard›r.

DDüüzzeenn SSeennddiikkaallaarr››nn››nn 
GGeelliiflflmmeessii DDeemmeekk;;

Devletin sendika kurmas›, sis-

tem için tehlike oluflturmayacak
sendikalar› gelifltirmesi demek;

� Emekçilere ‘örgütlü’ görü-
nüm alt›nda örgütsüzlü¤ü dayat-
makt›r. 

� Emekçilerin örgütlerinin dü-
zen içilefltirilmesi, patronlar ve dev-
let karfl›s›nda emekçilerin ç›karlar›-
n›n savunulmamas›, flu ya da bu dü-
zeyde emekçilerin talepleri için mü-
cadele eden, sisteme muhalif olan
sendikalara her türlü bask›n›n reva
görülmesidir. Bu ise, emekçilerin en
demokratik hakk› olan sendikalafl-
ma, örgütlenme hakk›na devlet eliy-
le gelifltirilen bir sald›r›d›r. 

� Devletin, emekçilerin ekono-
mik, demokratik, s›n›fsal mücadele
yürütmelerini engellemesi, emekçi-
leri patronlar›n istedi¤i çal›flma ko-
flullar› ve açl›¤a mahkum etmek is-
temesidir. 

� Emekçilerin, kendilerine ve
genel olarak halka yönelik her türlü
bask› karfl›s›nda seslerini ç›karma-
dan boyun e¤melerini sa¤lamak is-
temesidir.

Bütün bunlar›n ortaya koydu¤u
sonuç fludur:

Açl›k, yoksulluk her geçen gün
artarken, her geçen gün daha fazla

emekçi iflinden at›l›rken, emekçile-
rin ç›karlar›, düzen sendikac›l›¤›n›n
gelifliminde de¤ildir.

AAlltteerrnnaattiiff CCHHPP DDee¤¤iill,,
SS››nn››ff SSeennddiikkaacc››ll››¤¤››dd››rr

Normal olarak; düzen sendikala-
r›n›n, iktidarlar›n verdi¤i deste¤e
ra¤men, emekçilerin haklar›n› sa-
vunmad›klar› için ve iflbirlikçi ko-
numlar›ndan dolay› bu oranlarda
büyümeyi baflaramamalar› gerekir.

Fakat öyle olmuyor.

Emekçiler, düzen sendikalar›nda
iktidarlarla gelifltirilen iflbirlikçilik
iliflkilerinde elde ettikleri k›r›nt› dü-
zeyindeki haklara, hatta ço¤unlukla
bu haklar›n elde edilme ihtimaline
raz› ediliyorlar.

Bunun nedenlerinden birisi de,
ilerici, demokrat sendikalar›n da,
emekçileri patronlar ve emekçiler,
devlet ve emekçiler fleklinde saflafl-
t›ramamas›d›r. Emekçilerin gözün-
de saflaflma, düzenin “sol” s›fatl›
partileri ile, sa¤ partileri aras›nda-
d›r. Dolay›s›yla, emekçiler uzun va-
deli s›n›fsal ç›karlar› çerçevesinde
de¤il, günlük ç›karlar› çerçevesinde
ve düzen partileri içindeki gelenek-
sel tercihlerine göre hareket etmek-
tedirler.

Bu nedenle, devrimci, ilerici sen-
dikalar›n da, düzenin CHP, SHP gibi
sol görünümlü partilerinin yan›ndaki
görünümlerinden kurtulmalar› gere-
kir. K›sa vadeli, günlük hesaplar ve
ç›karlar› yerine, gerçekten emekçile-
rin bütününü örgütleyebilecek, s›n›f
sendikac›l›¤› yapmalar› gerekir. 

DDeevvrriimmccii,, iilleerriiccii
sseennddiikkaallaarr,, kk››ssaa vvaaddeellii,,

ggüünnllüükk hheessaappllaarr›› vvee çç››kkaarr--
llaarr›› yyeerriinnee,, ggeerrççeekktteenn
eemmeekkççiilleerriinn bbüüttüünnüünnüü
öörrggüüttlleeyyeebbiilleecceekk,, ss››nn››ff

sseennddiikkaacc››ll››¤¤›› yyaappmmaallaarr››
ggeerreekkiirr..

T›p Ö¤rencileri Açl›k Grevinde
Ankara’da TTB T›p Ö¤rencileri Kolu üyeleri 30

Aral›k’ta Yüksel Caddesi, ‹nsan Haklar› An›t› önünde
toplanarak Gazze’deki katliam› ve Sosyal Sigortalar ve
Genel Sa¤l›k Sigorta Kanunu’nu protesto ettiler.

1 Ekim 2008 tarihinden itibaren 5510 say›l› Sosyal
Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanunu'nun yürür-
lü¤e girmesi ile üniversitelerde yar›m mesai ile çal›flan
ö¤rencilerin ifllerine son verilmiflti.

Ö¤renciler, bu yaflananlar› protesto etmek için,

“1-Ödenmemifl maafllar›m›z derhal ödensin!

2-‹fllerimize geri dönmemiz için gerekli yasal dü-
zenlemeler yap›ls›n.

3-Belediyelerin bir flekilde burs vermesi için gerek-
li çal›flmalar bafllat›ls›n” talepleri ile dönüflümlü açl›k
grevi bafllatt›klar›n› duyurdular.

Sorunlar›na iliflkin seslerini bu flekilde duyuran TTB
T›p Ö¤rencileri Kolu daha sonra yapt›klar› aç›klama ile
‹srail’in Filistin halk›na yapt›¤› katliam› k›nad›lar.  T›p
ö¤rencileri AKP’nin ‹srail yanl›s› tutumunu da protesto
ettiler.
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Krizin faturas›n›n emekçilere y›-
k›lmak istenmesine karfl›, emekçiler
de meydanlara ç›kt›lar. 

27 Aral›k’ta üüllkkee ççaapp››nnddaa yap›-
lan eylemlerde emekçiler, örgütlü
olduklar› sendikalar›yla birlikte
meydanlarda krizin faturas›n› öde-
meyeceklerini hayk›rd›lar. 

‹stanbul’dan Ankara’ya, Bo-
lu’dan Adana’ya, Kocaeli’den Eski-
flehir’e, Samsun’dan Edirne’ye, Ga-
ziantep’ten Antalya’ya, Ayd›n’dan
Mersin’e bir çok ilde yap›lan ey-
lemlere binlerce iflçi ve memur, çe-
flitli odalara mensup  demokratik
kitle örgütleri kat›ld›. Halk Cepheli-
ler’in de yerald›¤› eylemlere baz›
yerlerde polis sald›r›lar› oldu. 

‹‹ssttaannbbuull’da Taksim Meyda-
n›’nda biraraya gelen 3 bin kifli, slo-
ganlarla Galatasaray Lisesi’ne yü-
rüdü. Herkese Sa¤l›k Güvenli Gele-
cek Platformu’nun gerçeklefltirdi¤i
eylemde “Krizin Faturas› Sermaye-
ye, ‹flten Ç›kartmalar Yasaklans›n”
pankart› tafl›nd›. Halk Cepheliler’in
de kitlesel olarak kat›ld›¤› eylemde
emekçiler, polis barikat›n› da aflarak
yürüyüflü tamamlad›lar.

KESK Genel Baflkan› Sami Ev-
ren, AKP’nin krizin faturas›n›
emekçilere ödetmeye çal›flt›¤›n›, fa-
kat 29 Mart’ta emekçilerin sand›k
bafl›nda gereken cevab› verece¤ini
söyleyerek IMF ile yap›lan anlafl-
malar› k›nad›klar›n› ifade etti.

AAnnkkaarr aa’da gerçeklefltirilen ey-
lemde Yüksel Caddesi’nde toplan›-
larak sloganlarla Sakarya Cadde-
si’ne yüründü. TMMOB Genel Bafl-
kan› Mehmet So¤anc›, krizi kendi-
lerinin ç›karmad›¤›n›, faturas›n› da
ödemeyeceklerini belirterek, “Piya-
sa dostu, sermaye afl›¤›, emekçi
düflman› hayalperest 2009 bütçesi
geri çekilmeli” diye konufltu.

‹‹zzmmiirr’de ise Selahattin Akçiçek
Kültür Merkezi’nden ‹zmir Büyük-

flehir Belediyesi’ne yüründü.
KESK fiubeler Platformu Dönem
Sözcüsü Ramis Sa¤lam, krizin bin-
lerce insan›n hayat›n› karartt›¤›n›
dile getirdi.

KKooccaaeellii’’ddee,, EEsskkiiflfleehhiirr’’ddee,,
SSaammssuunn’’ddaa,, EEddiirrnnee’’ddee,, GGaazziiaann-
tteepp’’ttee,, AAnnttaallyyaa’’ddaa,, AAyydd››nn’’ddaa,, BBoo-
lluu’’ddaa,, DDeerrssiimm’’ddee,, AAddaannaa’’ddaa 27
Aral›k günü gerçeklefltirilen eylem-
lerde de krizin faturas›n›n halka ç›-
kar›lmaya çal›flt›r›ld›¤› belirtilerek
“krizi biz ç›karmad›k, faturas›n› da
biz ödemeyece¤iz” denildi. 

MMeerrssiinn’’ddee PPoolliissiinn 
TTaahhaammmmüüllssüüzzllüü¤¤üü!!
27 Aral›k günü KESK fiubeler

Platformu’nun öncülü¤ünde ger-
çeklefltirilen, Mersin Halk Cephesi
ve DKÖ’lerin de destek verdi¤i ey-
lemde E¤itim-Sen önünde toplana-
rak, Taflbina’ya yürüyüfle geçen kit-
lenin önü polis taraf›ndan kesildi.
Yürüyüfle izin vermeyeceklerini
söyleyen polis kitlenin üzerine bi-
ber gaz› ve copla sald›rd›. Yürüyüfl

kortejine girmeye çal›flan Halkevle-
ri üyelerine de sald›ran polis Halke-
vinden 7 kifliyi, Tüm-Bel-Sen bafl-
kan› Recep Kara ve E¤itim-Sen den
iki memuru gözalt›na ald›.

Sald›r› sonucu 20’ye yak›n kifli
yaraland› ve kullan›lan biber gaz›n-
dan birçok insan etkilendi. Uzun sü-
ren arbede sonunda yaklafl›k 250 ki-
flinin kat›ld›¤› yürüyüflte ; ““BBaasskk››llaarr
BBiizzii YY››lldd››rr aammaazz,, ‹‹nnssaannll››kk OOnnuurr uu
‹‹flflkkeenncceeyyii YYeenneecceekk,, KKaattiill PPoolliiss
HHaallkkaa HHeessaapp VVeerreecceekk”” sloganlar›
eflli¤inde oturma eylemi yap›ld›.

‹flçiler, Memurlar Türkiye’nin Meydanlar›ndan Hayk›rd›lar:

“KR‹ZE B‹Z YOL AÇMADIK 
FATURASINI DA B‹Z ÖDEMEYECE⁄‹Z”

KESK, D‹SK, TMMOB ve TTB
küresel krize karfl›s›nda, Türki-
ye’deki geliflmelerin protesto
edildi¤i eylemlerin bir tanesi de
Ankara’da yap›ld›. 27 Aral›k günü
Yüksel Caddesi’nde toplanan kitle
buradan meflaleler, dövizler eflli¤in-
de Sakarya Meydan›’na yürüdüler. 

“Krizin Bedelini Ödemeyece-
¤iz, ‹flten At›lmalar Durdurulsun,
Zamlar Geri Çekilsin” pankart›n›n
aç›ld›¤› yürüyüfle Halk Cephesi ve
demokratik kitle örgütleri de destek
verdi.  Yürüyüflte “Halk›z Hakl›y›z
Kazanaca¤›z, Zam Zulüm ‹flkence
‹flte AKP, IMF’ye De¤il Emekçiye
Bütçe, Faflizme Karfl› Omuz Omu-
za…” sloganlar› at›ld›. Yaklafl›k

800 kiflinin kat›ld›¤› aç›klamay›
Mehmet So¤anc› okudu.

So¤anc› konuflmas›nda “krizin
söylenenlerin aksine ‘sanal’ kriz
olmad›¤›n›, kapitalizmin krizi ol-
du¤unu, iflten ç›kartmalar›n artt›¤›-
n› belirtti. Ve bu krizi yönetenlerin
de art›k saklayamad›klar›n›, yeni
k›l›flar öne sürüp krizin asl›nda
‘psikolojik’ oldu¤unu söylemeleri
komik durumlara düflüldü¤ünü
gösteriyor” dedi. ‹stanbul, Bursa,
Denizli, Gaziantep, Adana, Kocae-
li, ‹zmir, Kayseri ve Konya gibi il-
lerde iflten ç›kar›lanlar›n say›s› 100
binleri aflt›¤›n› söyleyen So¤anc›,
“Ancak biz kararl›y›z, ümü¤ümüzü
s›kt›rmayaca¤›z” dedi. 

Krizin BBedelini ÖÖdemeyece¤iz
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Eme¤e, emekçilere yönelik sald›r›larla dolu bir
y›l› geride b›rakt›k. Emekçiler yeni bir y›l› da “kriz”
bahanesiyle gerçeklefltirilen sald›r›lar alt›nda karfl›-
l›yor. Sald›r›lar, bir yandan do¤rudan emekçinin ça-
l›flma hakk›na, ifline yönelirken, bir di¤er yan›yla da
emekçilerin örgütlülüklerine yönelik oluyor. Bu
durum yeni bir fley olmamakla birlikte bize bir kez
daha örgütlenmenin zorunlulu¤unu hat›rlat›yor.

2008 boyunca irili ufakl› pekçok direnifl yafland›;
Bal›kesir Yörsan, Arçelik, Kocaeli Oleyis, ‹zmir ‹n-
flaat ‹flçileri, ‹lbek Tekstil, Ankara Tega ‹flçileri,
Lastik-‹fl, Antalya Alantur, Gebze E-Kart, Marport
Liman ‹flçileri, Brisa, Philips, Sinter Metal, Ünsa ‹fl-
çileri... Direnifllerin bir k›sm› hala devam etmekte.

Direnifllerin, grevlerin önemli bir k›sm› sendika-
laflma nedeniyle gündeme gelen sald›r›lara karfl›
gerçeklefltirildi. ‹flçiler, emekçiler meflru sendika
haklar›n› kullanarak örgütleniyorlar. Patronlar ise
bu hakk›n kullan›m›n› fiilen engellemek için iflçile-
ri iflten at›yor. ‹flçiler, at›lanlar›n geri al›nmas›, sen-
dika haklar›n›n engellenmemesi için direniyorlar.

Patronlar sendikal› iflçiyi öncelikle sendikas›z-
laflt›rmak istiyorlar; as›l tercihleri bu. Fakat bunun
zor oldu¤u yerlerde, alternatif olarak sar› sendika-
lar devreye sokuluyor, patronlar iflçiyi mevcut sen-
dikas›ndan ayr›l›p kendi güdümlerindeki sendikaya
geçmeye zorluyorlar. Her iki durum da iflçilerin ör-
gütlenme hakk›na bir sald›r› niteli¤ini tafl›yor. 

AKP ‹ktidar›, D‹SK’e karfl› Hak-‹fl, KESK’e karfl›
Memur-Sen ve Kamu-Sen gibi iflbirlikçi devlet gü-
dümlü sendikalar›n önünü açarak, muhalif, ilerici
sendikalar› kapatma tehditleri yaparak, yeni bask›
yasalar› ç›kararak, sendikal örgütlenmedeki öncü
iflçiler ve memurlara yönelik sürgün gibi politikalar
uygulayarak emekçileri gerçekte örgütsüzlü¤e
mahkum ediyor. 

D‹SK/Emekli-Sen kapat›ld›. Emekli-Sen’i kapat-

ma karar›, emeklilerin örgütlenme hakk›na bir sal-
d›r›yd›. Memurlar›n durumu da iflçilerden farkl› de-
¤ildir. E¤itim-Sen kapatma tehdidi yaflad›. ‹flçilerde,
norm kadro uygulamas› ve tafleron sistemini yay-
g›nlaflt›ran iktidar, memurlarda da sözleflmeli me-
mur uygulamas›n› yayg›nlaflt›rarak örgütsüzlü¤ü
büyütmeyi amaçlad›.

Yasal ve yasad›fl› bask›lar›yla, tehditleriyle iflçi-
lerin grev silah›n› elinden alan, böylelikle örgütlü
gücünü bofla ç›kartan iktidar ve patronlar, memur-
larda ise grevli toplu sözleflme hakk›n› yok sayarak
örgütlenme hakk›n› da engellemifl oluyor.

Sald›r›lar›n sonuçlar›ndan biri, ilerici, demokrat
sendikalarda örgütlü sendikal› iflçi, memur say›s›
ile grev ve direnifllerin say›s›ndaki düflüfltür. Sald›-
r›n›n amac› da budur zaten; grev ve direniflleri bi-
tirmek olmazsa etkisizlefltirmek. Ve daha büyük
sald›r›lara zemin yaratmak.

Daha büyük sald›r›lar diyoruz çünkü patronlar
doymak bilmezler. Kârlar›na kâr katmalar› eme¤in
daha fazla sömürüsüne dayanmaktad›r; çal›flma
koflullar›n› a¤›rlaflt›rmak, varolan sosyal haklar› or-
tadan kald›rmak, daha az iflçiyle daha fazla üretime
zorlamak. Sald›r›lar bunlar içindir, yasal düzenle-
meler buna yöneliktir. 

Biz devrimci iflçi ve memurlar her fleye ra¤men
umutluyuz. Umut demek çare ve çözüm demektir.
Çare ve çözümün nereden geçti¤ini bilmek demek-
tir. Sald›r›lar› bofla ç›karman›n yolu, örgütlen-
mek’ten ve hak alma mücadelesi’nden geçer. Ör-
gütlenmeyi büyütmek, umudu büyütmek demek-
tir. Devrimci iflçi ve memurlar olarak örgütlenme-
de, eylemde, çal›flmada çevremizdeki s›n›rl› iliflkile-
ri de¤il onbinleri, yüzbinleri düflünerek hareket et-
meliyiz. Alternatif olmak, iddial› olmak da buradan
geçiyor. Tarihimizdeki pek çok büyük direnifl bu bi-
linçle yarat›lm›flt›r. Gelenekler ve de¤erler bu anla-
y›flla oluflturulmufltur. 

Örgütsüz, bilinci çarp›t›lm›fl, güvensizlefltirilmifl,
inançs›zlaflt›r›lm›fl, duyars›zlaflt›r›lm›fl yüzbinler,
milyonlar bizi bekliyor. Kitlelerin bu durumu ne ka-
dar bir dezavantaj gibi görünüyorsa da, yaflad›¤›-
m›z sorunlar›n büyüklü¤ü karfl›s›nda düzenin çö-
zümsüzlü¤ü ve buna karfl›n bizim hakl›l›¤›m›z, çö-
zümün, gelece¤in bizim oluflu da en büyük gücü-
müzdür. 

Devrimci ‹flçi
Hareketi

ÖRGÜTLENEL‹M,
ÖRGÜTLEYEL‹M!

‹stanbul Sancaktepe ilçesinde
bulunan Ünsa Çuval Fabrikas›'nda
ekonomik kriz gerekçe gösterilerek
300 iflçinin 15 Aral›k'ta iflten ç›ka-
r›lmas›n›n ard›ndan 90 iflçi, fabri-
kan›n idari bölümünü iflgal etti. ‹fl-

çiler, maafllar› ile taz-
minatlar›n› al›ncaya
kadar fabrikay› terk

etmeyeceklerini belirtirken, fabrika
önünde iflçilere destek vermek
amac›yla bekleyen gruba jandarma
ekipleri 2 Ocak’ta  sald›rd›. Sald›r›-
da aralar›nda Nakliyat ‹fl Sendikas›
yöneticilerinin de bulundu¤u 20 ki-

fli tartaklanarak gözalt›na al›nd›.
Destek veren gruba sald›r›p gö-

zalt›na alan jandarma ard›ndan fab-
rikada eylem yapan iflçilere de sal-
d›rd›. ‹stanbul'da Ünsa Çuval Fab-
rikas›'nda iflten at›lan ve haklar›n›
aramak için iflyerini iflgal eden 90
iflçi jandarma taraf›ndan karga tu-
lumba gözalt›na al›nd›.

Ünsa Direnifline Sald›r›
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‹flten Ç›kar›lan ‹flçiler
Davay› Kazand›

Sendikaya üye oldu¤u için iflten ç›kar›lan ve Sefa-
köy'deki fabrikan›n önünde direniflini sürdüren Emine
Arslan ve Düzce'de 240 gündür direniflte olan Sine, So-
¤an, Evlio¤lu ve Akdo¤an ifle iade davalar›n› kazand›-
lar.

Sendikal haklar›n› savundu¤u için iflten ç›kar›l›nda
direnifle geçen ve bugün ifle iade davas›n› kazanan De-
sa iflçisi Emine ArslaN "‹flveren hep bask› uygulad›.
Olumlu ad›m atmad›¤› gibi göz da¤› vard›. Direniflim
polis, zab›ta bask›s›; iflverene yak›n duran ustabafl›
tehditleri, çocu¤umun kaç›r›lmas› giriflimi gibi pek
çok olumsuzlukla geçti." dedi.

Desa'n›n Düzce'deki fabrikas›nda da sendikaya üye
olduklar› gerekçesiyle 41 iflçi iflten ç›kar›lm›flt›. Bugün
görülen davada iflçilerden Meltem Sine, Mustafa So-
¤an, Hakan Evlio¤lu ve Levent Akdo¤an da ifle iade
davalar›n› kazand›lar.

Deri ‹fl Sendikas› Örgütlenme Uzman› Nuran Gü-
lenç iki iflçinin alt› ayl›k k›demli olmad›klar› gerekçe-
siyle davalar›n›n düfltü¤ünü ancak sendikan›n iki iflçi
için tazminat davas› açaca¤›n› söyledi.

Gülenç halen 31 iflçinin ifle iade davalar›n›n sürdü-
¤ü söyledi.

Fabrikalar› önünde direnifllerini sürdüren Sinter
Metal iflçilerine Kartal Beldiyesi iflçilerinden destek
geldi.

D‹SK/ Genel-‹fl üyesi Kartal Belediyesi iflçileri, ö¤-
len yemeklerini direniflçi iflçilerle paylaflt›lar. Aralar›n-
da toplad›klar› paralarla haz›rlad›klar› yemekleri fabri-
ka önüne getiren Genel-‹fl yöneticileri ve iflyeri temsil-
cileri deste¤in sürece¤ini belirttiler.

“Sinter ‹flçisi Yaln›z De¤ildir” sloganlar› ile fabrika
önüne gelen belediye iflçileri direniflçi iflçiler taraf›ndan
“Direne Direne Kazanaca¤›z” sloganlar› ile karfl›land›.

Burada iflçilere seslenen Genel-‹fl Anadolu Ya-
kas› Bölge Baflkan› Veysel Demir, iflleri, ek-
mekleri ve sendika haklar› için mücadele eden

Sinter iflçilerinin mücadelesini selamlad›klar›n› ifade etti.
Kartal Belediye iflçilerinin ekmeklerini iflçilerle

paylaflmak istedi¤ini ve direniflin yan›nda olduklar›n›
ifade eden Demir, dire-
nifllere destek vermesini
istediklerini dile getirdi.
Belediye iflçileri daha
sonra da direniflte olan
Günsafl iflçilerini ziyaret
ederek onlara da ö¤le ye-
me¤i götürdüler.

TPAO ‹flçileri
Haklar›n› ‹stiyor.. 

Batman TPAO’dan ç›kar›lan 85 iflçi, haklar›n›n
verilmesi için eylem yapt›. 2006 y›l›nda Batman
TPAO’da iflten ç›kar›lan 640 kifliden 555’i ifle geri
al›nm›fl, ancak 85 kifli al›nmam›flt›. TPAO Bölge
Müdürlü¤ü’nün 2. kat›nda toplanan 85 iflçi, eylemi
sonuna kadar sürdüreceklerini bildirdiler. 

Tezcan'da ‹flçiler ‹flten
Ç›karmaya Karfl› Yürüdü

Kocaeli’nde yaklafl›k 1 ay önce 39 iflçinin ifl akdi
feshedilen fabrikada yeniden iflçi ç›kar›laca¤›n› ö¤re-
nen yaklafl›k 150 iflçi, 26 Aral›k akflam› 20 kilometre
yürüyerek durumu protesto etti.

Kartepe ‹lçesi Arslanbey Beldesi organize sanayi
bölgesindeki Tezcan Galvanizli Yap› Elemanlar› Sana-
yi ve Ticaret A.fi. iflçileri, iflverenin “iflçi ç›karaca¤›n›”
bildirmesi üzerine servislere binmeyerek Arslanbey
beldesinden ‹zmit’e yürüdüler.

Yürüyüfle, D‹SK’e ba¤l› Birleflik Metal-‹fl Sendika-
s› Genel Sekreteri Selçuk Göktafl, sendikan›n Kocaeli
fiubesi Baflkan› Hami Baltac› ve flube yöneticileri de ka-
t›ld›. 

D-100 karayolunun tek fleridini kullanarak yürüyen
iflçiler, Yahya Kaptan Mahallesi mevkiinde el ele tutu-
flup yolu kapatarak yürüyüfllerini sürdürdüler.

Polisin engellemeye çal›flt›¤› yürüyüfl yolun tek fle-
ridi kullan›larak devam etti. Daha sonra Kand›ra kav-
fla¤›ndan kent merkezine giden yan yola girmeyerek
yürüyüfllerini D-100 karayolundan sürdürmek isteyen
iflçileri polis bir kez daha engelledi.

Bunun üzerine iflçiler oturma eylemi bafllatt›lar.
‹zmit fiehir Merkezi’ndeki Sabri Yal›m Park›’nda

iflçilere seslenen Birleflik Metal-‹fl Sendikas› Genel
Sekreteri Selçuk Göktafl T‹S süreci devam eden Tez-
can Galvaniz’de iflçi ç›karmalar›n yasaklanmas›n› iste-
di. Eylem, at›lan sloganlarla son buldu.

Sinter ‹flçileriyle Dayan›flma
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“Bütçe Emekçileri Daha
Da Yoksullaflt›racak”

KESK, D‹SK TMMOB ve TTB temsilcileri birara-
ya gelerek 26 Aral›k günü TBMM önünde genifl kat›-
l›ml› bir eylem yapt›lar. Meclis Genel Kurulu'nda 2009
bütçesi oylan›rken, bu bütçenin emekçileri daha da
yoksullaflt›raca¤›n› söyleyen emek örgütleri, IMF'yle
yap›lacak anlaflmaya, iflten at›lmalara karfl› "Emekten
Yana Bir Bütçe Mümkündür" slogan›n› hayk›rd›lar.

Eylemde bas›n aç›klamas›n› KESK Genel Baflkan›
Sami Evren yapt›. Evren, oylanan 2009 bütçesini bir fa-
iz ve borç ödeme bütçesi, sadaka bütçesi, anti-demokra-
tik, hayalperest bir bütçe olarak nitelendirdi. 2009 bütçe-
sinin krizin faturas›n›n emekçilere, yoksul halka kesil-
mesini ifade etti¤ini söyleyen Evren "AKP iktidar› yok-
sullu¤un olmad›¤› bir Türkiye’yi hayal dahi edememek-
tedir" dedi.

Yaklafl›k 150 kiflinin yer ald›¤› aç›klamada “IMF’ye
De¤il Halk ‹çin Bütçe” sloganlar› at›ld›.

Sendikalar sald›r›lara kkarfl›
alanlarda bbirlefliyor

KESK ve Türk-‹fl’e ba¤l› sendikalar zamlara ve

iflten atmalara karfl› Bak›rköy’de ortak eylem yapt›

Krizin faturas›n› ödemek istemeyen iflçi ve emekçiler
sokaklarda birleflmeye devam ediyor.

Bak›rköy’de “Kriz bahane, i‹flten Atmalara,
Yoksullu¤a ve Zamlara Karfl› Yürüyoruz” pankart›
arkas›nda toplanan Hava-‹fl, Tüm Bel-Sen 1 No’lu
fiube, Haber-‹fl 1 No’lu fiube, Belediye-‹fl 2 No’lu
fiube, SES Bak›rköy fiubesi ve E¤itim Sen 1 No’lu
fiube üyeleri, yaflananlara sessiz kalmayacaklar›n›
hayk›rd›lar. “Krizin Faturas› Patronlara”, “Zamlar Geri
Al›ns›n” sloganlar›yla Bak›rköy Telekom Müdürlü¤ü
önünden Özgürlük Meydan›’na yürüyen iflçi ve
emekçilere, halk da alk›fllar›yla destek verdi.

‘Son Bahar’ adl› televizyon dizisinde çal›flan iki
set iflçisi; Zehra Sezgin ve Tülay Ergildi’nin 24
Aral›k günü set ç›k›fl› trafik kazas›nda ölmesi üzeri-
ne sinema ve dizi emekçileri Taksim’e yürüdü.
D‹SK’e ba¤l› Türkiye Sinema Emekçileri
Sendikas›’n›n (Sine-Sen) Beyo¤lu’ndaki binas›
önünde toplanan sinema ve dizi emekçileri, ‘Setler
Tuzla Olmas›n’ yaz›l› pankartla uzun mesai saatleri
ve sigortas›z çal›flmay› protesto etti.

27 Aral›k günü Taksim’de protestocular ad›na
bas›n aç›klamas› yapan sanatç› Mustafa Alabora,
kazan›n a¤›r çal›flma koflullar› sonucu yorgunluk ve
dikkatsizlik nedeniyle yafland›¤›n› söyledi. Sinema
emekçilerinin, yap›mc›lar›n kâr h›rs› u¤runa öldükleri-
ni söyleyen Alabora, “90 dakikal›k dizileri bir haftada
yetifltirebilmek için çal›fl›yorlar. Dünyan›n hiçbir yerin-
de olmayan uzun çal›flma saatlerinde kofluflturuyorlar.
Koflullar de¤iflmezse kazalar devam edecektir” dedi. 

Son kazadan sadece bir hafta önce de ‘Yol
Arkadafl›m’›n set ç›k›fl›nda, Bursa ’da bir kaza
olmufl, üç set çal›flan› yaralanm›flt›.

Bursa’da ESP ve SGD’lilerin gözalt›na al›nmala-
r› Bursa Adliyesi önünde çeflitli sendikalar ve
DKÖ’ler taraf›ndan yap›lan bas›n aç›klamas›yla
protesto edildi. 24 Aral›k sabah› 10 kadar eve efl za-
manl› yap›lan bask›nlarda 9 ESP’li ve 2 SGD’ligö-
zalt›na al›nm›fl, bir gün sonra da Bursa ESP Temsil-
cili¤i yine bas›lm›flt›. Evlerde ve ESP bürosunda ya-
p›lan aramalarda evler ve büro talan edilmifl, çeflitli
cd’lere bilgisayar hard disklerine el konulmufltu. Ya-
p›lan aç›klamada; “Devletin kurumlara ve kurum
çal›flmalar›na karfl› uygulad›¤› bask›lara, gözalt›la-
ra ve tutuklamalara karfl› tüm emekçi halklar›m›z›
söz, eylem ve örgütlenme hakk› talebini yükseltmeye,
dayan›flmay› büyütmeye, kurumlar›m›za sahip ç›k-
maya, hesap sormaya ça¤›r›yoruz! denildi.

35 kiflinin kat›ld›¤› aç›klamaya; HALK
CEPHES‹, DDHF, PPART‹ZAN, BBDSP, HHAL-
KEVLER‹, DDTP, SSODAP, SSOSYAL‹ST PART‹,
ESP, EE⁄‹T‹M-SEN, GGENÇ SSEN, BBAT‹S, BBA-
M‹S, ‹‹HD vve EEMEP kat›ld›.

Sinema Emekçileri
Eylem Yapt›

Keyfi Bask›nlar Protesto
Edildi
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DHKP-C davas› tutsa¤› Ercan
Kartal’›n Özdemir Sabanc›, Nilgün
Hasefe, Haluk Görgün’ün öldürül-
mesi ve 12 Eylül cunta flefi, katil
Kenan Evren’e suikast girifliminin
talimat›n› vermekten yarg›land›¤›
davada, Ercan Kartal’a a¤›rlaflt›r›l-
m›fl müebbet cezas› verildi.

Sabanc›lar’›n hizmetindeki yar-
g›, bir kez daha Sabanc›lar’›n iste¤i-
ni yerine getirerek, Ercan Kartal’a
ceza verdi.

‹stanbul 14. A¤›r Ceza Mahke-
mesi’nde görülen duruflmaya, tu-
tuklu olarak yarg›lanan Ercan Kar-
tal da kat›ld›.

Gerçekte Kartal hakk›ndaki ka-
rar çok daha öncesinden verilmiflti.

Ercan Kartal, önce Kenan Ev-
ren’e suikast girifliminin talimat›n›

vermekten beraat ettirilmiflti.

Ama karar Yarg›tay’da bozuldu.

Yarg›tay, Sabanc›lar, Cunta fiefi
Evren ve oligarflik düzen ad›na ceza
istiyordu. O tarihten itibaren art›k
yarg›lama göstermeliktir, düzenin
karar› verilmifltir, istenen mahke-
melerin verilen bu karar›n gere¤ini
yerine getirmesidir. Ercan Kartal’a
verilen a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet ha-
pis cezas› da, mahkemenin bu iste¤e
uydu¤unu gösteriyor.

Karar duruflmas› da buna uygun
olarak yap›ld›. Kartal’›n savunmas›
dikkate al›nmad›, avukat› Taylan
Tanay’›n talepleri reddedildi.

Duruflmada söz alan Tanay,
mahkeme heyetinin tarafs›zl›¤›n›
yitirdi¤ini söyleyerek, davadan çe-
kilmesini istedi. Heyet Tanay’›n ta-
lebini ““dduurruuflflmmaayy›› uuzzaattmmaa aammaacc››
ttaaflfl››dd››¤¤››”” gerekçesiyle reddetti.

Öyle ya, Kartal’a bir an önce ce-
za verilmeli. Ayn› mahkemelerde ifl-
kencecilerin, katil polis ve askerle-
rin, her yol kullan›larak sürünceme-
ye b›rak›lan davalarda ““zzaammaann aaflfl››--
mm››””ndan beraat ettirildiklerinin ör-
nekleri çoktur. Düzenin yarg›s›,
devrimcilere ““zzaammaann aaflfl››mm››”” hakk›
da tan›maz, fakat, buna ra¤men he-

yetin Sabanc›lar’›n isteklerini yeri-
ne getirmek için beklemeye taham-
mülü kalmam›fl.

Duruflmada, avukat Tanay’›n;
savunma hakk›n›n k›s›tland›¤›, ha-
pisahanede görüflmelerinin engel-
lendi¤ini anlatmas› da mahkeme ta-
raf›ndan dikkate al›nmad›. Mahke-
me için savunma hakk› olmasa da
olur.

Yaz›l› savunmas›na, ‹srail’in
Gazze’ye yönelik sald›r›lar›n› lanet-
leyerek bafllayan Kartal, haz›rlad›¤›
savunmas›n› okudu.

Mahkeme heyeti bir kez daha,
belgelere dayanmadan, mevcut bel-
gelerin iddialar› yalanl›yor olmas›-
na ald›rmadan, Kartal’a; ““TTüürrkkiiyyee
CCuummhhuurriiyyeettii AAnnaayyaassaass››''nn››nn ttaammaa--
mm››nn›› vveeyyaa bbiirr kk››ssmm››nn›› bboozzmmaayyaa vvee
TTBBMMMM''yyii ››sskkaattaa vveeyyaa vvaazziiffeessiinnii
yyaappmmaakkttaann mmeennee tteeflfleebbbbüüss eettttii¤¤ii””
gerekçesiyle ““aa¤¤››rrllaaflfltt››rr››llmm››flfl mmüü--
eebbbbeett hhaappiiss”” cezas› verdi. Mahke-
me, karar›yla Kartal’a devrimcili-
¤in, oligarflik düzene karfl› mücade-
le etmenin bedelini ödetmek istedi-
¤ini gösterdi.

Davada yarg›lanan Fadime Bafl-
tu¤’a da “yasad›fl› örgüt üyesi ol-
mak”tan 6 y›l 3 ay hapis cezas› ve-
rildi.

Ercan Kartal’a A¤›rlaflt›r›lm›fl Müebbet

Sabanc›lar’›n Hizmetindeki Yarg›

Ali Öz De ‘Görevi ‹hmal’ Etmifl!!!

Devletin polisi, askeri aç›ktan kurflunu s›k›p, iflken-
ce yap›p insan öldürür, yarg› der ki; ““BBuu ggöörreevvii kkööttüü--
yyee kkuullllaannmmaakk””, ““yyeettkkiissiinnii aaflflmmaakk”” suçudur. Katillerle
aç›k iflbirli¤i yaparlar, dahas› katliam talimat› verirler,
bunun ad›: ““GGöörreevvii iihhmmaall””dir.

Hrant Dink’in katledilmesinde, rolü çok aç›k olan
dönemin Trabzon ‹l Jandarma Komutan› Albay Ali Öz,
bugüne kadar yarg›lanmad›, korundu. Nihayet Trabzon
Cumhuriyet Savc›l›¤›, Ali Öz ve Yüzbafl› Metin Y›ld›z,
Astsubaylar Hüseyin Y›lmaz, Gazi Günay ve Okan
fiimflek, Uzman Çavufllar Hac› Ömer Ünal›r, Veysel
fiahin ve Önder Aras hakk›nda dava açt›. Dava, “Göre-
vi ihmal” suçundan. Cezas›, 6 aydan 2 y›la kadar hapis. 

Albay Ali Öz hakk›ndaki id-
dia, Hrant’›n katledilece¤i istih-
barat› geldi¤inde, bunun gere¤i-
ni yerine getirmeyen, alt›ndaki
askerlerin de bir fley yapmas›n›
engelleyerek, Hrant’›n katledil-
mesini sa¤lamakt›r.

Burada ihmal ney? ‹hmal
yok. Tersine, kendisine görev gördü¤ü Hrant’›n katle-
dilmesini sa¤lamak için büyük bir aflkla “görev” yap›-
yor. Sahi, bu düzenin yasalar›nda, polisler, askerler için
bunlar›n d›fl›nda bir suç tan›m› yok mu?

Halktan bir insan›n yapt›¤›nda, a¤›rlaflt›r›lm›fl mü-
ebbet gerektiren eylemler, neden devletin askeri, polisi
yapt›¤›nda sadece bir kaç y›l hapis yatman›n ötesine
geçmeyen eylemler oluyor?

Oligarflinin yarg›s› halkla alay ediyor.

OOlliiggaarrflfliinniinn yyaarrgg››ss›› hhaallkkllaa aallaayy eeddiiyyoorr



Baflbakan Yard›mc›s›
ve “Terörle Mücadele Yük-

sek Kurulu” Baflkan› Cemil Çiçek
“terörle mücadelede” yeni bir dü-
zenlemenin gündemlerinde oldu¤u-
nu aç›klad›. TBMM’ye sunulacak
olan yeni düzenleme tasar›s›na gö-
re, terörle mücadelede ““ÖÖ¤¤rreettiimm
üüyyeelleerriinnddeenn,, ppssiikkoollooggllaarrddaann,, ssaavvcc››--
llaarrddaann,, aasskkeerrlleerr vvee ppoolliisslleerrddeenn ddee
yyaarraarrllaann››llaaccaakk”” ve bunlar baflta is-
tihbari faaliyetler olmak üzere “te-
röre karfl› mücadele”nin organizas-
yonunda ““ssöözzlleeflflmmeellii”” olarak çal›fl-
t›r›lacak.  

Burada, AKP iktidar› ve oligar-
flik düzenin, sadece “terör” mesele-
sine de¤il, düzenin e¤itim, yarg›,
sa¤l›k gibi kurumlaflmalar›na ve bu
kurumlarda çal›flan personeline ba-
k›fl aç›s› da görülüyor.

Oligarfli ve onun ad›na iktidar
koltu¤una oturanlar için öncelikli

olan, düzenlerinin korunmas›d›r.
Bir üniversite de, ö¤retim üyesi de,
hukukçu da, psikolog da, sa¤l›kç›
da öncelikle ddüüzzeennii kkoorruummaakkttaa
görev üstlenmelidir. Hepsi öncelik-
le düzenin askeri, polisi olmal›d›r. 

Bu kafa yap›s›n›n, e¤itim soru-
nunu veya sa¤l›k sorununu çözme-
si, yarg›y› adalet da¤›tan bir hale
kavuflturmas› mümkün müdür? E¤i-
time de, sa¤l›¤a da, öncelikle hhaallkkaa
kkaarrflfl›› ssaavvaaflfl perspektifiyle bakacak-
t›r. Bilimle ilgilenmek yerine, örne-
¤in e¤itim kurumlar›n›, halk düflma-
n› beyinler ve tekellere hizmetkarlar
yetifltirmek için kullanacakt›r. 

Hat›rlanacakt›r, tekellerin ihti-
yaçlar›n› karfl›lamak için üniversite-
lere “tteekknnookkeenntt”ler kurulmufltu.
Burjuvazi kampüslerin ortas›na çö-
reklenmifl, kendine eleman yetifltiri-
yor. “Terörle mücadele”nin kontra
flefleri de ayn› yolu izleyebilirler.

Her üniversiteye bir “terörle müca-
dele bürosu” aç›p, ö¤retim üyelerini
orada istihdam edebilirler. Buna gö-
nüllü dekanlar›n, profesörlerin var-
l›¤› malum.   

Çiçek diyor ki; ““TTeerröörrllee mmüüccaa--
ddeellee eeddeennlleerr,, 2244 ssaaaatt hheepp kkoonnuullaa--
rr››yyllaa mmeeflflgguull oollaaccaakk..”” 

Yeni düzenlemede, düzenin çe-
flitli alanlardaki maafll› elemanlar›-
n›, halka karfl› savafla daha çok ve
yayg›n olarak seferber etmek önce-
lik tafl›yor anlafl›ld›¤› kadar›yla.

Düzenin tüm kurumlar›n›n dev-
rimci mücadeleye karfl› seferber
edilebilmesi için bugüne kadar pek-
çok yasal düzenleme yap›lm›flt›r.
Onlar yetersiz kalm›fl ve flimdi yeni
bir düzenleme daha yapmak istiyor-
lar. AKP, haklar ve özgürlükleri de-
¤il ama o özgürlükleri yoketmeyi
görev bilen, kontrgerilla örgütlen-
mesini güçlendiriyor. 
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Teröre Karfl› ‹stihbaratç› Ö¤retim Üyeleri

Çi¤li'de Marafl
Katliam› Anmas›

‹zmir'de, PSAKD Çi¤li fiubesi
Marafl Katliam›n›n 30. Y›ldönümü
Nedeniyle 27 Aral›k günü bir anma
etkinli¤i düzenledi.

Çi¤li Belediyesi Meclis Salo-
nu’nda düzenlenen anma ülkemizde
ve dünyada yitirdi¤imiz devrim ve
demokrasi mücadelesinde flehit dü-
flenler için yap›lan sayg› durufluyla
bafllad›.

Anmada, Çi¤li PSAKD fiube
Baflkan› Türkan Do¤an bir konufl-
mas›na “Tarihte ac›mas›z, insanl›k

ad›na utanç verici kitlesel katliam-
lar olmufltur bu ülkede ve Aral›k ay›
ülkemiz tarihinde art›k iki katliamla
birlikte an›l›yor. 1978 Aral›k’›ndaki
Kahramanmarafl katliam› ve 19
Aral›k 2000 y›l›ndaki hapishaneler
katliam›.” diyerek bafllad›.

Türkan Do¤an 30. y›l›nda Marafl
katliam›n›n nas›l organizeli gerçek-
leflti¤ini anlatt›¤› konuflmas›na flöy-
le devam etti:

“Kahramanmarafl halk› faflizmin
i¤rençli¤ini, vahflili¤ini, kudurmufl-
lu¤unu, bütün vahfletiyle yaflam›flt›r.
Hamile kad›nlar›n kar›nlar›n›n de-
flildi¤i, insanlar›n evleriyle, iflyerle-
riyle birlikte yak›ld›¤›, ölülere bile
her türlü i¤rençli¤in yap›ld›¤› bir
vahfletti. Katliam planl›, haz›rl›kl›y-
d› ve iktidarda Ecevit hükümeti var-
d›."

Do¤an, Marafl katliam›n›n tarih-
cesini nedenlerini sonuçlar›n› anlat-
t›¤› konuflmas›n›n sonunda “halk›n
da bir adaleti vard›r. 30 de¤il 100 y›l
da geçse var›r sebebin kap›s›nda du-
rur” dedi.

Konuflman›n ard›ndan; Marafl
belgeselinin gösterimi yap›ld› ve
Ege’den Anadolu’ya Halk Sahnesi
oyuncular› “Kanl› Marafl Elleri” ad-
l› oyunu sergiledi. PSAKD Çi¤li
fiubesinin müzik grubu Marafl katli-
am›nda yitirdi¤imiz canlar›m›z için
söyledi¤i türkülerin ard›ndan ‹zmir
Halk Cephesi’nin Marafl katliam›n›
k›nayan mesaj›n›n okunmas›yla 250
kiflinin kat›ld›¤› etkinlik son buldu.

Kürtçe Marfl
Okuyanlara
Tutuklama

31 Ekim günü Bingöl'de düzenle-
nen bas›n aç›klamas›n›n ard›ndan 21
kifli gözalt›na al›nd›. 

Bu kiflilerin Bingöl Sulh Ceza
Mahkemesi'ndeki duruflmalar›n›n  ar-
d›ndan, duruflmaya izleyci olarak
gelenlerden bina önünde toplan›p
‘Herne pefl'i’ okuyan 1’i çocuk 4 kifli
tutukland›.                                 
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2009 y›l›n›n bu ilk haftas›nda üniver-
sitelerin durumu nedir diye bir bakar-
sak, burjuva medyaya göre üniversite-
lerin gündemindeki tek olay rektör ata-
malar›.

Hangi üniversiteye kimin atand›¤›, rektörlerin
özgeçmiflleri, kiflilikleri, kime yak›n olduklar› ve
benzeri üzerine sayfalarca yaz› yaz›l›yor.

Köfle yazarlar› aras›nda da rektörlerin “taraftar-
lar›” oluflmufl; flu rektör gelse iyi olur, flu gelse kad-
rolaflma olur gibi yorumlar yap›l›yor. Kimileri dün-
yadan örnekler verip rektörlerin seçilme sistemi-
nin de¤iflmesi gerekti¤ini, rektörü cumhurbaflkan›
de¤il de baflka kurumlar seçince sorunlar›n  çözü-
lece¤ini ileri sürüyor. Hepsinin ortak yönü, rek-
törlerin nas›l ve kim taraf›ndan seçilip atanaca¤›na
iliflkin biçimsel düzenlemeler yap›lmas› ve ve “iyi
rektörler”in atanmas›yla sorunlar›n çözülece¤i dü-
flüncesinde olmalar›d›r. 

Yan›l›yorlar! Sorun rektörlerde de¤il sistemde-
dir. Rektörler bu sistemin uygulay›c›s›d›rlar.

Ülkemizdeki rektörler öyle yetkilerle donat›l-
m›fllard›r ki, adeta padiflahlara benzemektedirler.
Örne¤in rektörleri YÖK izin vermedi¤i sürece kim-
se yarg›layamamaktad›r. Rektörler bir fakülteye
dekan ya da müdür atayaca¤› zaman kimseye sor-
mak zorunda de¤illerdir, istediklerini atar, istedik-
lerini görevden al›rlar. ‹haleler yap›p istedi¤i flir-
kete istedi¤i fiyattan ifller verebilmektedirler. El-
bette flirketler de rektörleri unutmamaktad›r! 

Bu sistem ö¤retim üyesi olmaktan tutun da
YÖK baflkan› oluncaya kadar hep ayn›d›r. Örne¤in,
araflt›rma görevlileri ö¤retim görevlilerine göbek-
ten ba¤l›d›r, çünkü onlar›n üniversitede kalmas›na
ya da gitmesine ö¤retim görevlileri karar vermek-
tedir. Bu yüzden araflt›rma görevlileri ö¤retim gö-
revlileriyle ters düflmemek için düflüncelerinden,
kifliliklerinden tavizler vermekte, farkl› fikirlere sa-

hip olsalar bile bunlar› savunamamaktad›rlar. Bu
da üniversitelerde olmas› gereken düflünce üret-
kenli¤ini, bilimselli¤i daha en bafltan öldürmekte-
dir.

Ö¤rencilerin ö¤retim elemanlar›na ve ö¤retim
üyelerine, onlar›n doçentlere, doçentlerin dekanla-
ra, dekanlar›n rektörlere tek bir söz söyleme yet-
kisi yoktur. Üniversitelerdeki bu hiyerarfli sonu-
cunda, sormayan sorgulamayan, bilgi diye verileni
ezbere alan, önüne ne konulursa onu yapan, üret-
meyen ö¤renciler yetifltirilmektedir. Rektörlere de
bu kadar yetki vermelerinin tek nedeni budur. 

Rektörlük seçimleri üzerine yaz›p çizenler, ger-
çekten üniversitelerin demokratikleflmesini isti-
yorlarsa, bu gerçekleri tart›flmak zorundad›rlar.
Üniversiteler ö¤renciler oldu¤u için vard›r. Varl›k
sebebi olan ö¤rencilerin ne düflündü¤ünü önem-
semeyen, onlar›n hiçbir flekilde yönetime kat-
mayan bir kurum çürümeye mahkumdur. Ki bu
çüreme ony›llard›r devam eden bir süreçtir zaten. 

Bu sorunlar›n kapsaml› çözümü, ba¤›ms›z de-
mokratik halk üniversitelerinden geçmektedir.
Halk üniversitelerinde kararlar, bir kiflinin de¤il
tüm ö¤rencilerin ve ö¤retim üyelerinin ve üniver-
sitelerin di¤er çal›flanlar›n›n iradesini yans›tan ka-
rarlar olacakt›r. Ö¤renciler, ö¤retim elemanlar› ve
üyeleri, di¤er emekçiler,  hem kendi meclisleri,
hem ortak meclisleri arac›l›¤›yla kararlar alacak,
üniversite yönetecekler ve ö¤renciler bu iflleyifl
içinde kendi gelecekleriyle ilgili kararlar› kendileri
alm›fl olacaklard›r.

Rektör görünümündeki padiflahlar›n kendileri-
ne ve burjuvaziden baflka kimseye faydas› olmad›-
¤› ortadad›r. Halk›n üniversitelerinde öyle rektör-
lere yer de olmayacakt›r. 

Demokrasi, rektör 
de¤iflikli¤i ile de¤il,
Sistem de¤iflikli¤i ile gelir

Çanakkale Gençli¤inden
Tecrit Karfl›t› Program

Çanakkale Halk Bilim Toplulu¤u 27 Aral›k günü
yozlaflma ve tecrit konulu bir program düzenledi.

Etkinlik, Halk Bilim Toplu¤u'nun Anadolu halk kül-
türünü yaflamak ve yaflatmak; düzenin bize dayatt›¤›
yoz kültüre alternatif oluflturmak için ve paylafl›m› art›r-
mak; üniversitede ö¤rencilerin kitlesel hareket etmesini

sa¤lamak amac›yla kuruldu¤unu anlatan konuflmayla
bafllad›.

Üniversitelerdeki anti-bilimsel ve anti-demokratik
e¤itim ve buna karfl› mücedelenin hakl›l›¤›n›n belirtil-
di¤i konuflmada tecrit konusuna da de¤inildi. Tecritin
tüm halk›n sorunu oldu¤u vurguland›.

Daha sonra 'Biz bu oyunu bozmaya geldik' adl› yoz-
laflmayla ilgili oyun sergilendi.

Program fliirlerin okunmas› ve Gündo¤du Müzik
Grubu'nun verdi¤i dinleti ile sona erdi.



Ankara Gençlik Derne¤i, çal›-
flanlar›n›n üzerindeki polis bask›s›
ve ajanlaflt›rma politikas›na dair
25 Aral›k günü Jeoloji Mühendis-
leri Odas›’nda bir bas›n toplant›s›
düzenledi. Polisin 2008 y›l›n›n
ocak ay›ndan itibaren, Ankara
Gençlik Derne¤i ve çal›flanlar›na
yönelik sald›r›lar›n› sistematik
olarak artt›rd›¤›ndan bahseden An-
kara Gençlik Derne¤i Baflkan› Ev-
rim Yücel, son olarak da Burak
Aksoy ad›ndaki arkadafllar›na
“Burs maskesi” alt›nda ajanl›k
teklif edildi¤ini belirtterek sözü
Aksoy’a verdi.

Aksoy, yaflad›klar›n› flöyle an-
latt›: “Baflbakanl›k da çal›flt›¤›n› ve
isminin Emel oldu¤unu söyleyen
bir bayan benimle iletiflime geçerek
annemle tan›flt›¤›n› ve el alt›ndan
Baflbakanl›k bursu ba¤lamak iste-
di¤ini söyledi. Burs için form dol-
durduktan sonra benimle sürekli d›-
flar›da görüflen bu kifli bir süre son-
ra Emniyet Müdürlü¤ü’nden be-
nimle ilgili bir belgenin geldi¤ini,
bu belgede benim baz› eylemlere
kat›ld›¤›m›n yazd›¤›n› ve bunun
yüzünden iflinden kovulabilece¤ini,
bafl›n›n belaya girece¤ini söyledi.

Ayn› görüflmede ne hikmetse te-
sadüf eseri savc› oldu¤unu söyleyen
day›s›yla karfl›laflt›k ve Emel ismin-

deki bu kad›n day›s›n›n bize yard›m
edebilece¤ini söyleyerek olay› day›-
s›na anlatt› ve day›s› da bu ifli halle-
dece¤ini söyledi. Kendisini kurtar-
ma görünümündeki bu kifli ve sözde
savc› olan day›s› bu belgeyi sildir-
diklerini söyleyerek burs almaya
devam edebilece¤imi ancak polisle-
rin beni rahats›z etmemesi için der-
nekler hakk›nda araflt›rma yapan,
dernekleri inceleyen  “Baflbakanl›k
Güvenlik Birimi” ad›ndaki bir ku-
rumla iletiflime geçmemi söylediler.
Onlarla çal›fl›rsam derne¤e de ey-
lemlere de rahatça gidebilece¤imi,
herhangi bir gözalt›nda bu birimin
‘onu araflt›rma için biz gönderdik’
diyerek araya girebilece¤ini söyle-
yerek bana fazladan burs ve yurt d›-
fl› vaatleriyle düpedüz iflbirlikçilik
teklif ettiler” dedi.

Aksoy, tüm bu bask›lar›n nede-
ninin kendi haklar›na sahip ç›kan,
bunun için mücadele eden bir
gençlik istememeleri oldu¤unu
söyledi.

Benzer bir duruma maruz ka-
lan Bahtiyar Do¤ruyol isimli ö¤-
renci de kendi yaflad›klar›n› anlat-
t›. Mahir Çayan’›n mezar›n› ziya-
ret etti¤i için tutukland›¤›n› söyle-
yen Do¤ruyol tüm bu yaflananlara
ra¤men mücadelelerine devam
edeceklerini vurgulad›.
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DTCF’li Ö¤rencilere Ceza
Üniversitelerde devrimci-demokrat ö¤renciler üzerin-

deki idare bask›s› artarak devam ediyor. Bunun bir örne-
¤i geçti¤imiz günlerde Ankara Üniversitesi Dil Tarih
Co¤rafya Fakültesi’nde yafland›.

15 Ekim tarihinde Ankara Gençlik Dernekli ve Sos-
yalist Gençlik Dernekli ö¤renciler turnikeleri protesto
eden bir karikatür afifli asm›fl polis destekli Özel Güven-
lik Birimi de bu afifli indirmek istemifl ancak ö¤renciler
buna izin vermemiflti.

Daha sonra bu olayla ilgili soruflturma terörü bafllad›
ve 30’a yak›n ö¤renciye soruflturma aç›ld›. Bu ö¤renci-
lerden Gençlik Dernekli Bahtiyar Do¤ruyol ve Berna
Y›lmaz’la birlikte iki ö¤renciye 1 hafta uzaklaflt›rma
20’den fazla ö¤renciye de uyar› cezas› verildi.

E¤itim Hakk›m›z Engellenemez
Halil R›fatpafla Lisesi ö¤rencileri, toplad›klar›

160 imzay› 26 Aral›k günü, düzenledikleri bas›n
aç›klamas›yla fiiflli ‹lçe Milli E¤itim Müdürlü¤ü’ne
verdi. 

fiiflli ‹lçe Milli E¤itim Müdürlü¤ü önüne giden
ö¤renciler “EE¤¤iittiimm HHaakkkk››mm››zz EEnnggeelllleenneemmeezz” yaz›l›
pankart açarak aç›klama yapt›lar. Ezgi Yarg›’n›n
okudu¤u aç›klamada okuldaki ö¤retmen aç›¤›n›n
giderilmesi için defalarca idareye baflvurulmas›na
ra¤men taleplerinin karfl›lanmad›¤› belirtilerek bu
durum protesto edildi. Ö¤renciler talepleri için top-
lad›klar› imzalar› ‹lçe Milli E¤itim Müdürlü¤ü’ne
teslim ettiler. 

“Sald›r›lar Cevaps›z
Kalmayacak”

Kocaeli Üniversitesi Aslanbey yerleflke-
si'nde 26 Aral›k günü, Kocaeli Ö¤renci
Gençlik Derne¤i Giriflimi'nden iki ö¤renci
okul içi ve kantinde faflisler taraf›ndan ab-
lukaya al›nd›. 

Faflistlerin tacizlerine karfl› Kocaeli
DKÖ'lerin de destek verdi¤i bir yürüyüfl dü-
zenlendi. Gençlik Derne¤i Giriflimi binas›n-
dan "Faflizme Karfl› Omuz Omuza” pankart›
ve sloganlarla ‹nsan Haklar› Park›'na yürün-
dü. Yaklafl›k 200 kiflinin kat›ld›¤› eylemde
aç›klamay› Erkan Karaaslan okudu. Aç›klam-
ada faflist sald›r›lar›n cevaps›z kalmayaca¤›
ve faflist gerici odaklara karfl› birleflme ve
faflist odaklar› da¤›tma ça¤r›s› yap›ld›.

Faflistlerin sald›r› giriflimi 27 Aral›k
günü yap›lan eylemle bir kez daha pro-
testo edildi. Merkez Bankas› önünde
bafllayan eylemde “Faflizme Karfl›
Omuz Omuza” pankart› aç›ld›. ‹nsan
Haklar› Park›’na kadar yürünüp burada
bas›na sald›r›lar› teflhir eden bir aç›kla-
ma yap›ld›. Devrimci demokrat ö¤ren-
cilerin yan›s›ra di¤er DKÖ’lerin de des-
tek verdi¤i Aç›klamaya yaklafl›k 100 ki-
fli kat›ld›.

Ankara Polisinden

Burs Maskesi Alt›nda
Ajanl›k Teklifi
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Talipo¤lu’nun 
demokrasisi

29 Aral›k’ta TRT1’de Tayfun
Talipo¤lu, ““TTRRTT fifieeflfl”” üzerine
bir program yapm›fl. “Konuk”
olarak Gülay Göktürkler, Muh-
sin K›z›lkayalar, Ümit F›ratlar
var. Hepsi TRT’ye övgüler dizip
AKP’ye yalakal›k yapmakta bir-
biriyle yar›fl halinde. 

Talipo¤lu, k›smen karfl› ç›-
kan tek konuflmac› olan Ahmet
Kaya’n›n efli Gülten Kaya’y›
“ikna” etmek için zorluyor da
zorluyor. Ona bile tahammül

edemiyor. 

Ama lafa gelince demokrat. 

Lafa gelince, herkes düflün-
celerini özgürce söylesin istiyo-
ruz diyorlar. 

Peki öyleyse, orada “TRT
fiefl’e karfl› ç›kanlar niye yok? 

Üstelik o Kürtçe televiz
yon ve o tart›flma durduk yerde
gündeme gelmifl de¤il; bu ülke-
de Kürtçe TV’yi kaç›n›lmaz ha-
le getiren mücadeleyi yürüten
devrimciler, ilericiler niye yok?

Talipo¤lu demokrasisi böyle,
AKP’nin demokrasisi gibi... 

F›rsat!
GGüülleerr SSaabbaanncc›› 22000099’’aa ggii--

rreerrkkeenn yyaayy››nnllaadd››¤¤›› mmeessaajj››nnddaa
ddeeddii kkii:: “Böyle dönemlerin
(kriz dönemlerinin-b.n.), bizim
gibi güçlü sermayesi ve etkin
yönetim anlay›fl› olan gruplar
için gerçek f›rsatlar yaratt›¤›n›
biliyoruz.” dedi.

Neyin f›rsat›?

Elbette ki, halk› daha fazla
soyman›n.

Fakat, hat›rlat›r›z, kriz dö-
nemleri emekçiler için de f›r-
satt›r.

Neyin f›rsat› m›?

Düzenlerini kapitalistlerin
bafl›na y›kman›n f›rsat›!!!

değin elerm

BAM TELİ çizgiler

Çözmeye nniyet oolmay›nca.. 
Emniyet Genel Müdürlü¤ü bünyesinde iflkence

iddialar›n› araflt›racak ““‹‹nnssaann HHaakkllaarr›› ‹‹hhllaall ‹‹ddddiiaallaa--
rr››nn›› ‹‹nncceelleemmee BBüürroossuu”” kurulmufl. 

Kuruldaki polis baflmüfettiflleri, her türlü iflkence ve
kötü muamele iddialar›n› titizlikle inceleyecekmifl.. 

Dostlar al›flveriflte görsün! 

fi›rac›y› yine bozac›ya havale etmifller. Polis
polisi... meselesi yani.

‹‹ssrraaiillllii ppiilloottllaarr,, ee¤¤iittiimmlleerriinnii KKoonnyyaa OOvvaass››’’nnddaa yyaapp››yyoorrllaarr ((BBaass››nnddaann))

ORASI VVE BBURASI
TTaayyyyiipp GGaazzzzee ooppeerraassyyoonnuu üüzzeerriinnee ‹‹ssrraaiill’’ee ddii--

yyoorr kkii:: ““fifiiiddddeett flfliiddddeett ddoo¤¤uurruurr””..

Filistin’de fliddet fliddeti do¤uruyor da ülkemizde
bu geçerli de¤il mi?
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ÖÖnneemmllii
oollaann bbüüyyüükk

ssöözzlleerr ddee¤¤iill,,
yyaappaaccaa¤¤››nn

iiflflttiirr..

Voltaire

Obama TTatilde
ABD’nin k›sa süre sonra görevi devrala-

cak baflkan› Barack Obama, Gazze katliam›
sürerken, tatildeymifl; Hawai’de. Orada
golf sahas›ndan ç›km›yormufl. 

Kimileri elefltiriyor bu durumu.

Ne yapsayd› peki? “Görevinin bafl›nda” olsayd› daha m›
iyiydi? Baz›lar› öyle diyorlar ama unutuyorlar ki, onun göre-
vi de öncesi ABD baflkanlar› gibi, ‹srail’in s›rt›n› s›vazlay›p,
Filistin direniflini tasfiye etmeye çal›flmak olacak... Boflverin
siz Amerikan baflkanlar›n› “göreve” ça¤›rmay›... En iyisi golf
sahas›nda oynamaya devam etsin...  

AAççll››¤¤››nn ssoorruummlluussuu??????
BM Genel Kurulu Baflkan› Miguel D'Escoto açlar›n say›-

s›ndaki art›fl›n sorumlusunun ''zzeennggiinnlleerriinn'' aaççggöözzllüüllüü¤¤üü ol-
du¤unu söyledi. 

Etkili konufluyor D'Escoto, bak›n yapt›¤› aç›klamaya: "Y›l-
lard›r imparatorluk hayalleriniz, hastal›k derecesine varan
bencilli¤iniz, küresel ›s›nma ve açl›k karfl›s›nda sa¤›r numa-
ras› yapan kulaklar›n›z ile dünyay› yaln›z b›rakt›n›z... Dünya-
y› açgözlülü¤ünüze son vermeniz halinde yaflanabilir bir yer
yapabiliriz." 

Tekelcilere söyledi¤i her suçlamas› yerinde; ama eksi¤i
var. Sorunun kayna¤›n› yanl›fl iflaret ediyor. Sorunun çözümü
elbetteki iyi niyetli dileklerden ötede.. 

Psikolojik SSorun
AKP Grup Baflkanvekili Nurettin Canikli, Baflbakan Erdo-

¤an’›n “Kriz psikolojik” sözünü IMF’ye uyarlayarak;
“IMF’nin paras›na da önerilerine de ihtiyac›m›z yok. Herkes
’IMF’ye gidin’ dedi¤i için gidiyoruz. IMF’ye psikolojik ola-
rak gidiyoruz” dedi. 

Bofluna “aç›m” demeyin, psikolojiktir; “iflsizim” diyorsunuz
ama do¤ru de¤il, siz öyle san›yorsunuz, psikolojiktir, geçer; Tuz-
la tersanelerinde ölümler de do¤ru de¤il, onlar da psikolojiktir.

Ortada psikolojik bir vaka var ya, acaba kimde ve nere-
de?.. Arçelik Bayisi Bafl Psikiyatris, yak›nda buna da bir
cevap verir san›r›z. 

Hindistan:
300 kaçak göçmen öldü

Hindistan sular›nda, bir gemideki ço¤u Bangla-
deflli 300 kadar kaçak göçmen, sahile yüzerek ulafla-
bilmek için atlad›klar› denizde kayboldular. 412 kifli-
nin bulundu¤u gemiden atlayan 88 kaçak göçmen
kurtar›l›rken, 300’ü aflk›n göçmenin öldü¤ü belirtildi.

Hemen her gün ölüm dünyan›n bir yerinde “kaçak
göçmen”lerin ölüm haberleri ç›k›yor. Kuflku yok ki,
emperyalizmin egemenli¤indeki dünyada, açl›k ve
yoksulluk bu boyutta sürmeye devam ettikçe, bundan
sonra da insanlar, vatanlar›n› terk etmek zorunda ka-
lacak,  ““uummuutt”” aramak için ç›kt›klar› yollarda ölme-
ye devam edecekler.

Dünyaya bak›n, hastal›klardan ölümler, emperya-
lizmin ürünü; katliamlar emperyalizm ve iflbirlikçisi
siyonizmin bombalar›yla geliyor, göç yollar›nda
ölümler emperyalist dünyan›n yaratt›¤› yoksullu¤un
sonucu. Emperyalist sistemi tan›mlamak için baflka
birfley gerekmiyor.

AF Gençlik K›fl Tatil Kamp›
Anadolu Federasyonu taraf›ndan düzenlenen

Gençlik k›fl tatil kamp› geçti¤imiz y›l oldu¤u gibi bu
y›l da 23-26 Aral›k tarihleri aras›nda Avusturya´n›n
Tirol bölgesinde yap›ld›. Avrupa’n›n çeflitli kentlerin-
den gençler bu k›fl kamp› için bir araya geldiler.

Anadolu Federasyonu gençlik kamplar› alternatif
olma iddias› tafl›r. Bu kamp da bu iddiaya uygun bir
flekilde e¤itici, ö¤retici ve e¤lenceli, alternatif bir
kamp oldu.

Kamp program› yerleflmeden sonraki ilk gün sa-
bah 8.00'da kalk›fl ve ard›ndan yap›lan yürüyüflle bafl-
lad›. Daha sonra toplu yap›lan kahvalt›n›n ard›ndan
"Nas›l düflünmeliyiz? Düflünce Sistemi" bafll›kl› konu
tart›fl›ld›. ‹kinci gün Avrupa'da gençli¤in sorunlar›
hakk›nda sohbet edildi. Son gün sabah yap›lan kah-
valt›dan sonra kamp›n de¤erlendirmesi yap›ld›. 26 ki-
flinin kat›ld›¤› kamp, bir sonrakinde daha fazla kat›-
l›ml› olmas› dile¤iyle sona erdi. 

Irkç›l›¤a Zulme Karfl› Mücadeleyi
Destekleyelim 

Halk Cephesi’nin yurtd›fl›nda yaflayan Türkiyeli
göçmenlerin yaflad›klar› haks›zl›lara, asimilasyon ve
›rkç› sald›r›lara ve adaletsizliklere karfl› ç›kard›¤› Irk-
c›l›¤a ve Zulme Karfl› Mücadeleyi Destekleyelim
broflürü Duisburg`un Meiderich semtimde da¤›t›m›
yap›ld›. 

"Ne yapabiliriz ki?" sorusuna "Kendimizi uzak
tutmayal›m. Ses verdikce, kendimizi mücadeleye
katt›kca kazan›mlar›m›z ço¤alacak." yan›tlar› verildi.
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Grup Yorum düzenledi¤i, düzenlenen söyleflilerle
yeni kaseti Bafle¤meden’in tan›t›m›n› yaparken sorulara
da cevap veriyor. 88 fifiuubbaatt’ta ‹stanbul Gösteri Merke-
zi’nde yeni albümün tan›t›m konseri olaca¤›n›n da
duyurusunu yap›yor. 

Grup Yorum severler de bu söyleflilerde meraklar›n›
giderip kasetin nas›l ç›kt›¤›n›, hangi aflamalardan
geçti¤ini ö¤reniyor.

Sonras›nda söz bitiyor yerini müzi¤e b›rak›yor. Grup
Yorum bu kez müzi¤iyle cevapl›yor sorular›...

Grup YYorum LLiseli GGençlikle
27 Aral›k günü Liseli Gençlik ‹dil Kültür Mer--

kezi’nde Grup YORUM ile söylefli düzenledi. Lise--
li Gençlik’in düzenlemifl oldu¤u söyleflide Grup
Yorum ad›na konuflan ‹nan Alt›n bu tarz söyleflile--
re önem verdiklerini ve bu tarz söyleflilerin devam
edece¤ini söyledi. Söylefli liselilerin yeni albüme
dair sorular›yla devam etti. 

Sorular›n ard›ndan Grup Yorum yeni albümün--

den flark›lar seslendirdi.
Söylefli program›na 110 kifli
kat›ld›.

Sultanbeyli PPSAKD’da
Söylefli

Grup Yorum üyeleri Liseli
gençlikle yapt›klar› söyleflinin ar--
d›ndan ayn› gün bu kez de Sultan--
beyli PSAKD’de düzenlenen bir
söylefliye kat›ld›lar.

80 kiflinin kat›ld›¤› söylefli
Grup Yorum’un yeni albümdeki
de¤ifliklikleri anlatmas›yla baflla--
d›. Karfl›l›kl› sohbet fleklinde de--
vam eden söyleflide mahallerimiz--
deki ve  ülkemizdeki sorunlar›n
çözüm yeri biziz vurgusu yap›ld›.
Son olarak Yorum yeni albümün--
den ve eski türkü ve marfllar›ndan
k›sa bir dinletti verdi.

Karanfiller Kültür
Merkezi’nde TTan›t›m
ve SSöylefli 

28 Aral›k günü Karanfiller
Kültür Merkezi’nde Grup Yo--
rum’un, yeni ç›kan albümü BA--
fiE⁄MEDEN’in  tan›t›m› ve söy--
leflisi yap›ld›. 

Söylefli, Yorum elemanlar›n›n,
yeni ç›kan albümlerini gelenlere
nas›l bulduklar›n› sormas›yla bafl--
lad›. Yeni albüme iliflkin en çok

merak konusunun Grup Yorum’un eski albümlerine na--
zaran bu albümlerinin farkl› bir albüm olmas› oldu. 

Soru ve cevaplarla karfl›l›kl› bir sohbete dönüflen
söyleflinin ard›ndan, Grup elemanlar› yeni ve eski al--
bümlerinden türkülür söylediler.

Söylefli gelenlerce al›nan albümlerin imzalanmas› ve
Grup Yorum’un 8 fiubat’da verece¤i konsere davetle so--
na erdi.

Grup Yorum’la Söylefliler
“Bunca sene ayakta durabilmenin
nedeni hiçbir bask›ya boyun
e¤ilmemesi, bafle¤memedir”

“B
izim için önemli olan neyi anlatt›¤›-
m›zd›r. Anlat›fl biçimimizin bir kal›b›
yok. De¤iflik enstrümanlar görebilir-

siniz. Biz müzi¤imize bir tan›m getiremiyoruz,
bir kal›ba s›¤d›ram›yoruz. Ama biz kuruldu¤u-
muz ilk günden bu yana ayn› de¤erleri sürdür-
meye devam ediyoruz ve devam edece¤izde”
(Grup YYORUM)


