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TTeekkeelllleerrii 
‹‹hhyyaa 

EEddiiyyoorr!!

Tekel Direnifli Sürüyor: 
“Ölmek Var, Dönmek Yok”

Halka
Düflen
Açl›k
‹flsizlik 
Yeflil Kart
Fitre
Zekat!

Nato’yu
Asla

Sevdireme-
yeceksiniz

Ama Biz; 
Halklar›n 
NATO’ya
nefretini
daha da

büyü-
tece¤iz!

Ülkerler... Kilerler...
Çal›klar... Rixoslar...
Albayraklar... Kozalar
Palazlan›yor...

Emperyalistler Nato’yu 
sevdirme planlar› yap›yor

Hiç Kimse, Halklara 
NATO’yu Sevdiremez!
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1957 do¤um-
luydu. Bir
emekçi olarak
mücadeleye
kat›ld›. fiubat
1978’de ‹s-
tanbul fiehre-

mini’de çal›flt›¤› inflaatta sivil fa-
flistler taraf›ndan katledildi. 

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
1199 fifiuubbaatt --2255 fifiuubbaatt

FFiikkrreett KKAARRAA

THKP-C’nin önder kadrolar›ndan Ulafl Bardakç›, 1947’de
K›rflehir’in Hac›bektafl ilçesinde do¤du. ODTÜ’de okudu¤u
y›llarda devrimci mücadele içinde yer ald›. Denilebilir ki,
ad›m ad›m gelifltirilen devrimci mücadele içinde ba¤l›l›¤›,
savaflç›l›¤› ve önder nitelikleriye o süreçlerde önemli gö-
revler üstlendi. Reformizme ve revizyonizme karfl› sürdü-
rülen ideolojik mücadelede, Dev-Genç’in ortaya ç›k›fl›nda,
Parti-Cephe’nin yarat›lmas›nda az›msanmayacak eme¤i
ve çabas› vard›r. Bu süreçlerde yoldafl› Mahir Çayan ve
Hüseyin Cevahir ile birliktedir. Parti-Cephe’li savafl›n kur-
maylar› aras›nda yer ald› Ulafl Bardakç›. THKP-C’nin Ge-

nel Komite üyesidir.Genç yafllar›nda Türkiye devriminin yolunun, silah elde “Kurtulufla
Kadar Savafl” maktan geçti¤ini gösteren devrimcilerden biriydi. Savafl›n en zor anla-
r›nda, kavgan›n ve ihanetin içinde devrim için son nefesine kadar savaflmaya devam
etti. Kuflat›ld›¤›nda, elinde silah›, dilinde sloganlar› ile 19 fiubat 1972’de ‹stanbul Ar-
navutköy’de flehit düfltü. Onlar›n kavgas› devrim mücadelesine yol göstermeye devam
ediyor.
Mahir, Hüseyin, Ulafl Kurtulufla Kadar Savafl!

Ulafl BARDAKÇI

1971 Tunceli
Ovac›k do¤um-
luydu. Kürt mil-
liyetinden olan
Ali R›za,  13
fiubat’ta ‹stan-
bul’da gözalt›-

na al›nd›, ayn› gün Beyo¤lu Emni-
yeti’nin 3. kat›ndan afla¤›ya at›ld›.
A¤›r yaral› olarak ¤kald›r›ld›¤› has-
tanede, 16 fiubat 1991’de flehit
düfltü.

AAllii RR››zzaa AAYYDDOO⁄⁄AANN

Augusto Cesar Sandino, Nikaragua halk› taraf›ndan “Özgür
insanlar›n generali” olarak an›ld› hep. Nikaragua halk›n›n kur-
tuluflu için yola ç›kan Cesar Sandino, 1893’te, yoksul bir köylü aile-
sinin çocu¤u olarak do¤du. Madenlerde, petrol iflletmelerinde çal›fl-

t›. 1926’da askeri darbeye karfl› liberallerin öncülü¤ündeki
ayaklanmaya kat›ld›. Sonra onlarla yolunu ay›rarak, ABD em-
peryalizmine karfl› savaflmaya devam etti. 1933 y›l›nda ABD em-
peryalistleri iflgalci güçlerini ülkeden çekmek zorunda kald›. San-

dino, yoksul Nikaragua halk› için mücadele etmeye devam etti. ABD’nin kurdu¤u fa-
flist “ulusal muhaf›zlar” taraf›ndan kaç›r›larak 23 fiubat 1934’te katledildi. Nikaragu-
a halk› Sandino’nun öldü¤üne inanmad›. Birgün dönece¤ini düflünüyordu. 45 y›l son-
ra onun ad›na tafl›yan gerilla hareketi ortaya ç›kt› ve “Sandinistler” 1979’da Ni-
karagua devrimini zafere ulaflt›rd›lar.

Augosto Cesar
SAND‹NO

Gültepe Halk Kül-
tür Araflt›rma
Derne¤i (GÜL-
KAD) üyesi ve ça-
l›flan› Ifl›l Alkan,
çal›flt›¤› iflyerle-
rinde haks›zl›k-

lara karfl› hep mücadele etti. 2004
y›l›ndan bu yana kanser ile mücade-
le ediyordu. Hastal›¤› nedeniyle 20
fiubat 2009’da aram›zdan ayr›ld›.

IIflfl››ll AALLKKAANN

Sivas Zara do-
¤umluydu. DEV-
GENÇ örgütlenme-
si içinde yerald›.
fiubat 1977’de
Befliktafl Mimarl›k
Yüksek Okulu’nu
basan sivil faflist-

ler taraf›ndan katledildi. 

AAllii NNeecciipp
BBOOZZOO⁄⁄LLUU

Nas›l ki,bugüne kadar, en küçük fleyi bile bedel ödeyerek, zorla kopar›p ald›ysak, bundan sonrada
öyle olacakt›r... böylesi bir süreçte ödenecek bedeller daha da büyük olacakt›r.”

Ahmet ‹bili

ULAfi BARDAKÇI ve Özgürlük 
“Dedi¤imizi yapmal›y›z” diyordu Ulafl Bardakç›.

Öyle de yapt›lar! Ulafl ve THKP-C’liler “ne dedilerse”,
“neyi savundularsa” onu yapt›lar. Ulafl, silah elde sa-
vaflan THKP-C kurmaylar›ndan biriydi.

28 May›s 1971'de tutsak düfltü¤ünde; "Ulafl Bar-
dakç› ad›m, 1947 do¤umluyum. Türkiye Halk Kurtulufl
Partisi Cephesi'nin bir savaflç›s›y›m" dan baflka bir fley
ç›kmaz Ulafl’›n a¤z›ndan... Gözalt›nda iken, iki kez öz-
gürlü¤e ulaflmay› denedi¤i için hücreye konuldu.

S›cak mücadeleden kopar›lmay› kabul etmedi
hiçbir zaman. O nedenle s›cak mücadelede yer almak
için, özgürlük tutkusu ile yaflad› hep. Daha bunu gö-
zalt›nda, iflkence alt›nda iken denemiflti, iki kez.

Ve bu giriflimleri tutsakl›¤› süresince de devam
edecek, özgürlük eylemi ile s›cak mücadele içinde yer
alacakt›r Ulafl ve yoldafllar›...

Tutuklan›p, hapishaneye getirilirken daha girifl-
te tüm çevrenin plan›n› ç›karm›fl, kafas›nda haz›rla-

m›flt›r özgürlük eylemini. 
Ulafl Maltepe’de iken, Mahir

Çayan tutsak düflüp, Selimiye K›fllas›na götürülür. Oli-
garfli, THKP-C önderini tecrit etmek istemektedir.
Ulafl, düflman›n politikas›na tav›rs›z kalmaz. Önderi-
nin, Mahir Çayan'›n Maltepe hapishanesine getirilme-
si için açl›k grevi yap›lmas›n› örgütler.

Ulafl Bardakç›, bir yandan mahkemede okunacak
savunmay› haz›rlarken di¤er yandan da özgürlük ey-
lemi haz›rl›klar›n›n içindedir. THKO'lular›n bafllatt›¤›
ve daha sonra THKP-C'lilerle ortaklaflt›r›lan özgürlük
eylemi için Ulafl ve yoldafllar› tüm güçleriyle çal›fl-
maktad›rlar.

Oligarflinin hücreleri onlar›n özgürlük tutkusu kar-
fl›s›nda çaresizdir. 12 Mart aç›k faflist cuntas›na karfl›
savafl› her alanda sürdürmeye çal›flmaktad›rlar. Tut-
sakl›kta, mahkeme kürsülerinde savafl sürmektedir.

Nihayet, özgürlük eylemi haz›rl›klar› bitirilir ve o
gün geldi¤inde “duvarlar afl›l›r”...

29 Kas›m 1971'de Mahir Çayan, Ulafl Bardakç›,
Ziya Y›lmaz, THKO'lu Cihan Alptekin, Ömer Ayna,

gerçeklefltirdikleri özgürlük eylemiyle süren savafla
kofltular.

Onlar› “d›flar›da” zor günler beklemektedir. Kav-
galar›na, partilerinin çizgisine ihanet edenler vard›r.
Önce sa¤ sapma ile hesaplafl›lacakt›r. “Vur emri” ile
arand›klar›nda onlar çoktan görevlerinin bafl›ndad›r!..

An›lar› Miras›m›z

Ça¤lar Coflkuner 1956, Ercüment Ak-
soy 1958 do¤umluydu. Anti-faflist mü-
cadele içinde yer alan iki devrimciydi-
ler. Ankara’ya giderken geçirdikleri
bir trafik kazas› sonucu aram›zdan ay-
r›ld›lar. 

ÇÇaa¤¤llaarr
CCOOfifiKKUUNNEERR

EErrccüümmeenntt
AAKKSSOOYY

Halk CCephesi, iiflçisiyle, ggecekondulu-
suyla, mmemuruyla, DDEV-GENÇ’lileriyle,
devrimci ssanatç›lar›yla, TTAYAD’l›lar›yla
Tekel iiflçilerinin yyan›nda... 

Tekel iiflçilerinin ddirenifli, iiflçi vve eemekçi-
lerin, hhak aarayan hherkesin, ttüm hhalk›n

direniflidir.
‹flbirlikçi AAKP iktidar›n›n ttehditleri ttek

bafl›na TTekel iiflçilerine dde¤il, ttüm hhalkad›r.
Kazanmak iiçin bbirleflmeliyiz. 
Kazanmak iiçin ssonuna kkadar

direnmeliyiz. 

Halk Cephesi 
her zaman her koflulda 
direnenlerin yan›nda

MALATYA ADANA HATAY



Ça¤r› / ‹lan

‹çindekiler
24 Alevi Çal›fltaylar›nda sonuç...

26 AKP’nin yeni hukuksuzlu¤u: 

27 Röportaj: Av. Ebru Timtik: 

“düflmana yasa uygulan›r, dosta 

adil davran›l›r”...

28 NATO’yu halklara sevdire

mezsiniz! Çünkü NATAO halklar›n 

düflman›d›r...

30 Yunanistan Krizi’nde fatura

halka! 

32 Devrimci OOkul: 

Demokratik merkeziyetçilik

36 Kurtarmay› de¤il katletmeyi

bilir...

37 “‹flbirlikçilerin ayak izlerini 

Anadolu topraklar›ndan silece¤iz!” 

40 A¤ar’› aklama davas› sürüyor

41 Hasta tutsaklara özgürlük...

42 TAYAD: Her imza 

Amerika’ya at›lan bir flamard›r...

43 BDP’ye pompal› tüfekle sald›r›

4 Tekellerin iktidar›na karfl›

halk›n iktidar›...  

6 AKP’yi finanse ettiler, 

AKP onlar› ihya ediyor... 

10 YÖK’ün laiki de ayn›, 

‹slamc›s› da!..

11 Onlar kimin Baflbakan›, 

kimin Cumhurbaflkan›?

12 Tekel iflçilerinin direnifli

sürüyor... 

14 Direniflteki Tekel iflçileri
anlat›yor... 

16 Tekel direnifli sald›r›lara, 

demagojilere ra¤men 

gerçekleflen bir direnifltir... 

18 Ö¤retmenimiz:

Savaflanlar›n sözleri silah 

gibidir, savaflanlar›n           

sözleriyle konuflmal›y›z 

21 Bu tablo AKP’nin eseridir 

44 Savaflan KKelimeler:

Ölmeyecek, öldürmeyece¤iz!

45 Gençlik

Federasyonundan

46 Sorunlar›n›z

Çözümlerimiz

47 “Amerika defol” demenin

bedelleri oldu¤unu
biliyorduk...

48 Devrimci ‹‹flçi HHareketi:

Yozlaflma, yolsuzluk ve rüflvet
iliflkileri...

49 AKP, Hrant Dint’in

katillerini akl›yor...

50 Avrupa’da Yürüyüfl

52 Yeni dde¤inmeler

54 Domuz Gribi’nde yalan

aç›¤a ç›kt›

55 Yitirdiklerimiz...

Ülkemizde Gençlik

TEKEL ‹flçileri...

ADALET 
‹ST‹YORUZ!
Engin Çeber’in

Katilleri
Cezaland›r›ls›n!

Yer: Bak›rköy Adliyesi
Tarih: 22 fiubat ,
Pazartesi
Saat: 09.30

Halk Cephesi

Konser
Amerika Defol Bu Vatan Bizim

Tarih: 20 fiubat Cumartesi Saat: 19.30
Yer: Do¤anlar Dü¤ün Saray›
Eski Ankara Asfalt› Do¤ankardefller
Pasaj› No: 71 / 3 Sar›gazi / ‹stanbul
Tel: (0-216) 622 73 60

Konser
Amerika Defol Bu Vatan Bizim

Tarih: 28 fiubat Pazar Saat: 17.00
Yer: Türkan Saylan Kültür Merkezi
E-5 Esenkent Yan› Maltepe / ‹stanbul 
Tel: (0-216) 427 10 07

Amerika’ya Karfl› Türküler
Program

� ‹flçi Korosu
� fiiir
� Tiyatro
� Erdal Bayrako¤lu

Tarih: 21 fiubat Pazar
Saat: 13.00
Yer: Su Tiyatrosu (Gureba Hüseyin

A¤a Mah. Vezir Çeflme Sk. No: 3 Aksaray /
Pertevniyal Lisesi Arka Soka¤›)

Devrimci ‹flçi Hareketi



Tekeller, dünya halklar›n›n s›rt›n-
daki kan emicilerdir. Dünyada

da, ülkemizde de bir avuçturlar. Bu
az›nl›¤›n, 6 milyarl›k dünyaya hük-
metmesi, ekonomik, politik, askeri,
kültürel bir çok araç kullanmas›yla
mümkün olmaktad›r. Bu yüzdendir
ki, ekonomik, politik, askeri, kültü-
rel, hangi alan› ele al›rsan›z al›n,
onun tekellerle bir iliflkisi vard›r.
Ad› an›ls›n veya an›lmas›n, böyle-
dir. Kapitalizmin hüküm sürdü¤ü
ülkelerdeki ttüümm hhüükküümmeettlleerr,, ttüümm
oorrdduullaarr,, tteekkeelllleerriinn hhüükküümmeettlleerrii,,
tteekkeelllleerriinn oorrdduullaarr››dd››rr.. Toplumsal
alt üst olufl süreçlerinde, geçifl dö-
nemlerinde bunun istisnas› olabilir,
ama genel kural budur. 

Hem tekellerin, hem halk›n ç›-
karlar›n› savunan, baflka bir de-

yiflle “tüm milletin” ç›karlar›n› sa-
vunan hiçbir hükümet yoktur. Tüm
emekçiler, tüm devrimciler bu ko-
nuda çok net olmal›d›rlar. Böyle bir
netli¤e sahip olundu¤unda, herkes,
ülkemizdeki geliflmeleri do¤ru de-
¤erlendirebilir. 

AKP iktidar› sayesinde, bir çok
tekel, büyük bir h›zla palazlan-

d›lar. Ülker, Albayraklar, Atasay,
Çal›k Grubu, Koza ‹pek, Taflyap›,
Rixos Grubu, Kiler, KC Grup, Ko-
puz fiirketler Grubu, Torunlar fiir-
ketler Grubu, AKP döneminde pa-
lazlananlar›n bafl›nda geliyor. 

Ancak bu listeye bakarak,
AKP’nin sadece bu “islamc›”

veya “islamc› iktidara yak›n” tekel-
leri palazland›rd›¤› düflünülmesin.
Sabanc›lar, Koçlar, Zorlular, Ecza-
c›bafl›lar, baflta olmak üzere, en bü-
yük tekeller, AKP döneminde de
kârlar›na kâr katmaya devam etti-
ler. Her biri, servetlerini bir kaç
misli büyüttü bu dönemde de. Oli-
garfli içi çat›flmada tasfiye edilen-
ler, küçültülenler de oldu elbette.
Pazara yeni tekelleri sokmak, he-
men her zaman baflka baz›lar›n›n
pazardan kovulmas›n› gerektirir.
Kapitalizmin vahfli kural› yine

hükmünü sürdürmüfltür. Uzanlar,
Halis Toprak gibi tekelci burjuvalar
büyük ölçüde tasfiye edilmifl, Ayd›n
Do¤an, Karamehmet gibilerinin
alanlar› daralt›lm›fl, aç›lan yerler
ise, Ülker, Çal›k, Albayrak gibi
AKP’ye yak›n kesimlerce doldurul-
mufl veya doldurulmaktad›r. 

AKP iktidar›, sadece “yerli” te-
kellerin de¤il, emperyalist te-

kellerin de ülkemize daha çok gir-
mesinin, daha çok kâr elde etmeleri-
nin yolunu açm›flt›r. Onlarca y›ld›r
ülkemize gelmeyen say›s›z emper-
yalist tekel, AKP iktidar›n›n sa¤la-
d›¤› imtiyazlar›n cazipli¤i karfl›s›n-
da bugün ülkemizde çeflitli sektör-
lerde iflkollar›nda “zincirler” kur-
makla meflguldürler.

AKP, iktidar› tüm tekelci iktidar-
lar gibi, yyiiyyiiccii bir iktidard›r.

Tekeller için çal›flan tüm hükümet-
ler, tekelleri palazland›racak politi-
kalar ve yasalar karfl›l›¤›nda, kendi
çevrelerini de palazland›rma ayr›ca-
l›¤› kazan›rlar. Baflbakan’›n damat-
lar›n›n, Cumhurbaflkan›’n›n o¤ulla-
r›n›n, AKP Hükümeti bakanlar›n›n
yak›nlar›n›n gemiler, fabrikalar, ba-
yilikler sahibi olmas›, ya¤ma düze-
ninin karakteristik bir yans›mas›d›r. 

fiimdi tabloya biraz daha bütün-
lüklü olarak bakal›m: Kendine

en yak›n tekelleri ihya ediyor. En
büyük tekelleri ihya ediyor. Emper-
yalist tekelleri ihya ediyor. Kendi
yak›n çevrelerini ihya ediyor. Ve
bunun karfl›l›¤›nda korkunç bir yok-
sullaflt›rma var. Büyüyen bir iflsizlik

var... Peki flimdi en ç›plak haliyle

soral›m: AKP, s›n›fsal olarak kimin
iktidar›d›r?

AKP, halk›n ve siyasal güçlerin
çeflitli kesimleri aras›nda çok

çeflitli beklentiler yaratma aç›s›ndan
oldukça “baflar›l›” bir iktidard›r.
Halk›n bir bölümü, en az›ndan yok-
sullar›n derdine çare olaca¤› bek-
lentisine girmifl, küçük burjuva çev-
reler ise AB’ye uyum, demokratik-
leflme rüyalar› görmüfllerdir. Oysa,
halk›n ekonomik sorunlar›n› asgari
düzeyde de olsa çözmesi veya de-
mokratikleflmeyi sa¤lamas›, AKP’
nin s›n›fsal niteli¤ine tersti. Bu bek-
lentiler içine girmek, baflta AKP’nin
niteli¤ine iliflkin yap›lan yanl›fl›n
sonucuydu. En az›ndan çeflitli siya-
sal kesimler, s›n›fsal bir netlikle ba-
kabilselerdi, kuflkusuz bu yanl›fla da
düflmeyeceklerdi. 

2002’nin 3 Kas›m›’nda seçimler
yap›lm›fl ve AKP, yyüüzzddee 3344 ora-

n›nda oy alarak, mecliste ddöörrttttee üüççee

yak›n bir ço¤unlukla iktidara gel-
miflti. Seçimlerin üzerinden henüz
üç hafta kadar geçmifl, AKP, Hükü-
met Program›n› aç›klamadan önce,
“Acil Eylem Plan›” adl› bir program
aç›klam›flt›. 24 Kas›m’da bu plana
iliflkin flöyle yaz›yorduk:

“AKP’nin seçim slogan› ‘her
fley Türkiye için’ idi. ‘Acil

eylem plan›’her fleyin sseerrmmaayyee iiççiinn,,
tteekkeelllleerriinn iihhttiiyyaaççllaarr››nn›› kkaarrflfl››llaammaakk
iiççiinn oldu¤unu ortaya koyuyor.”

Bundan iki hafta sonra ise, AKP
hakk›ndaki daha kapsaml› bir

de¤erlendirmemizde flunlar› söyle-
dik: “ AAKP, sistemle temelde çeliflki-
si olmayan bir partidir. Refah Parti-
si çizgisinden ayr›l›p siyasi arenaya
ç›kmalar›ndan itibaren de emperya-
lizme ve oligarfliye sadakatlar›n› is-
patlamaya çal›flan bir çizgi izlemifl-
lerdir. Hükümet olduklar›nda aç›kla-
d›klar› program da eemmppeerryyaalliizzmmiinn vvee
oolliiggaarrflfliinniinn tteemmeell çç››kkaarrllaarr››nn›› savunan
bir programd›r. Bu anlamda, taban›,
kadrolar› ve baz› söylemleri itibar›yla

Tekellerin ‹ktidar›na Karfl› 
Halk›n ‹ktidar›

Kendine en yak›n tekelleri
ihya ediyor. En büyük tekelle-

ri ihya ediyor. Emperyalist tekelleri
ihya ediyor. Kendi yak›n çevrelerini
ihya ediyor. Ve bunun karfl›l›¤›nda

korkunç bir yoksullaflt›rma var.
Büyüyen bir iflsizlik var... Peki
flimdi en ç›plak haliyle soral›m:

AKP, s›n›fsal olarak
kimin iktidar›d›r?
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farkl› ideolojik, dini ögeler tafl›yor ol-
sa da AAKKPP,, eemmppeerryyaalliizzmmiinn vvee oolliiggaarr--
flfliinniinn ppaarrttiissiiddiirr..”” (Bkz. Ekmek ve
Adalet, Say›: 38)

Bu sat›rlar yaz›ld›¤›nda, tarih,
2002’nin 8 Aral›k’›d›r. AKP

hakk›nda bir kehanette bulunulma-
m›flt›r, sadece s›n›fsal bir tahlil ya-
p›lm›flt›r. Baflka türlü olamayaca¤›
da aç›kt›r.

AKP, oligarflinin tüm partileri gi-
bi, iktidara gelirken, emekçilere,

halka, hem refah hem demokrasi va-
deden onlarca söz vermifltir. Sonuç
ortadad›r. Olmas› gerekti¤i gibi ol-
mufltur. Halk›n oylar›n› al›p iktidara
gelen AKP, 8 y›ld›r halk›n hiçbir tale-
bini karfl›lamazken, Ülkerler’in, Ça-
l›klar’›n, Albayraklar’›n, Ak›n ‹pek-
ler’in bir dedi¤ini iki etmeyerek, on-
lar› ihya etmifltir. Halk› iflsiz, aç b›ra-
kan, yoksullaflt›ran iktidar, haftalar-
d›r TEKEL iflçilerinin direniflini k›r-
mak için her yönteme baflvuruyor.
Tekel iflçilerine tehditler ya¤d›r›rken,
tekelci burjuvazinin hizmetinde aç›-
l›fltan aç›l›fla koflturuyorlar. Tekel ifl-
çilerinin taleplerine “mümkün de¤il”
diye cevap verirken, emperyalist ve
iflbirlikçi tekellere yeni kolayl›klar,
imtiyazlar tan›yan düzenlemeler
yapmaya devam ediyorlar. AKP, tüm
politikalar›yla, AKP hükümeti üyele-
rinin her sözüyle, tteekkeelllleerriinn iikkttiiddaarr››
oldu¤unu bir kez daha gösteriyor. 

Ülkerler’in, Albayraklar’›n geli-
flimi, gerçekte ülkemizde ilk

kez yaflanan bir fley de de¤ildir. Ter-
sine, Türkiye tarihine bakt›¤›m›zda,
tüm tekelci burjuvalar›n, benzer fle-
killerde palazland›r›ld›¤›n› görürüz.
Bu anlamda flafl›rt›c›, “kural d›fl›”
bir geliflme yoktur. Tüm iflbirlikçi
iktidarlar döneminde, bbiirriinncciissii;; te-
kelleri ihya edecek yeni kaynaklar
yarat›l›r, devletten tekellere kaynak
aktaracak yeni yollar aç›l›r ve tekel-
ler iktidarda hangi parti olursa ol-
sun, palazlanmaya devam eder...
‹‹kkiinncciissii,, her iktidar›n kendine en
yak›n buldu¤u kesimler içinden
hepsinden daha fazla palazland›rd›-
¤› kesimler olur. 

Ülkemizde burjuvazi daha en
bafltan, devlet taraf›ndan adeta

“saks›da çiçek yetifltirir gibi” yetifl-
tirilmifltir. Kendi dinamikleriyle ge-
liflen bir burjuvazi de¤il, devlet des-
te¤iyle burjuvalaflan bir s›n›f söz
konusudur. Devlet banka kurmufl ve
bu bankalar, “saks›da yetifltirilen”
burjuva adaylar›n›n hizmetine su-
nulmufltur. Devlet ihaleleriyle, bü-
yük faizlerle gerçeklefltirilen iç
borçlanmalar, yüksek vergiler, yük-
sek enflasyon ve benzeri yollarla k›-
sa sürede palazlanmalar› sa¤lanm›fl-
t›r. Yani asl›nda, 1930’larda, 40’lar-
da burjuvaziyi palazland›rmak için
uygulanan yöntemler ne ise, bugün
de çok farkl› de¤ildir. 

Ülkemiz burjuvazisinin ilk “biri-
kimleri”nin bir di¤er kayna¤›

da, özellikle 1940’lardaki stokçu-
luk, spekülasyon, vurgunculuktur.
Bu dönem, burjuvazinin elinde bü-
yük birikimlerin toplanmas›na yara-
m›fl ve bu yüzden de onlar “savafl
zenginleri” olarak da adland›r›lm›fl-
lard›r. ÜÜllkkeerrlleerr,, AAllbbaayyrraakkllaarr da
Demokrat Parti döneminin emper-
yalist sermaye kaynaklar›ndan bes-
lenen holdingleri, cunta himayesin-
de büyüyen 12 Eylül holdingleri,
hayali ihracatlarla büyüyen ANAP-
Turgut Özal döneminin holdingleri
gibidirler. Bunlar›n bir k›sm›, tekel-
ci burjuvazi içinde kal›c›lafl›rken,
bir k›sm›, iktidarlar›n de¤iflmesine
ba¤l› olarak tekrar küçülürler. Yeni
iktidarlar, yeni tekelciler ortaya ç›-
karsa da, çark ayn› flekilde dönmeye
devam eder. 

Bütün bunlar, ayn› zamanda ka-
ç›n›lmaz olarak oligarfli içi ça-

t›flmaya da yol açar ve iflte bu nok-
tada, tekeller, toplumun çeflitli ke-
simlerini kendilerine yedekleyebil-

mek için kendi ç›karlar›n› toplumun
genel ç›karlar› gibi gösterirler. Son
çat›flmada oldu¤u gibi, tekeller ara-
s› kavga, laiklik-fleriat kavgas›, de-
mokrasiyle cunta kavgas› veya ben-
zeri biçimlerde sunulur. ‹flte böylesi
durumlarda oligarfli içi çat›flmada
taraflardan birine yyeeddeekklleennmmee ttuu--
zzaa¤¤››nnddaann kaç›nman›n yegane yolu,
iktidarlara, iktidarlar›n politikalar›-
na s›n›fsal olarak bakabilmektir.
AKP, emperyalizmin ve tekellerin
partisidir. Bununla çeliflen hiçbir
tahlil, hiçbir öngörü ve hiçbir politi-
ka do¤ru olamaz. Halk›n deyifliyle,
AKP “a¤z›yla kufl tutsa da”, dema-
gojileriyle “bin dereden su getirse
de”, bu s›n›fsal niteli¤inin de¤iflme-
yece¤i kesindir. Bir iktidar›n nneeyyii
yyaapp››pp nneeyyii yyaappaammaayyaaccaa¤¤››nn››,,
kkiimmddeenn yyaannaa vvee kkiimmee kkaarrflfl›› oldu-
¤unu da sadece bu s›n›fsal niteli¤i
belirler. 

Ülkerler’in, Albayraklar’›n na-
s›l ola¤anüstü ölçülerde büyü-

dü¤ünün rakamlar›n› göreceksiniz
derginin bu say›s›nda. Ad› geçen
ve geçmeyen tüm tekeller ayn› du-
rumdad›r. Ayn› durumda olmayan,
yaln›z halkt›r. Açt›r halk, iflsizdir,
sefalete mahkum edilmifltir ve bu

durum her geçen gün daha da arta-
cakt›r. Çeliflki aç›kt›r. Ç›karlar›n
farkl›l›¤› aç›kt›r. Saflaflma bu ze-
minde gerçekleflecektir. Bu koflul-
larda, AKP’den ekonomik, siyasi
çözümler beklenebilece¤ini söyle-
meye devam edenler, bu gerekçeyle
AKP’nin manevralar›na ortak olan-
lar, sömürücü asalak s›n›f›n saflar›-
na hizmet ederler. 

Her iktidar, s›n›fsal bir nitelik ta-
fl›r. AKP tteekkeelllleerriinn iikkttiiddaarr››dd››rr

ve tekellerin sorunlar›n› çözer. Hal-
k›n sorunlar›n› köklü ve sürekli bir
biçimde çözmek ise, ancak halk›n
iktidar›yla mümkündür. Tekellerin
iktidar›na karfl›, halk›n iktidar›. Hal-
k›n mücadelesi, iflte esas olarak bu-
nu gerçeklefltirme mücadelesidir.
Tekel iflçilerinin mücadelesi de bu-
nun bir parças›d›r. Genifl kitleler,
bugün henüz bunu hedeflemiyorsa
da yar›n hedefleyecektir. Bizim gö-
revimiz de mücadeleyi bu hedefe
yöneltmektir. 

Her iktidar, s›n›fsal bir nitelik
tafl›r. AKP tekellerin iktidar›d›r
ve tekellerin sorunlar›n› çözer.

Halk›n sorunlar›n› köklü ve sürekli bir
biçimde çözmek ise, ancak halk›n
iktidar›yla mümkündür. Tekellerin

iktidar›na karfl›, halk›n iktidar›. Halk›n
mücadelesi, iflte esas olarak bunu

gerçeklefltirme mücadelesidir.
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ÜLKERLER’in, ÇALIKLAR’›n,
‹PEKLER’in, ALBAYRAKLAR’›n,
K‹LERLER’in, SANCAKLAR’›n,
KOPUZLAR’›n yükselifli sürüyor.
Her biri 4-5 y›l gibi k›sa sürelerde
büyük ya¤ma ve talanlar gerçeklefl-
tirerek büyüdüler.

Bu geliflmeye paralel olarak Tür-
kiye'nin en zengin asalaklar› aras›n-
da da belli de¤iflimler yafland›. AAllii
AA¤¤aaoo¤¤lluu,, AAhhmmeett ÇÇaall››kk,, FFeettttaahh TTaa--
mmiinnccee,, EEmmrruullllaahh TTuurraannll››,, VVaahhiitt
KKiilleerr,, EEtthheemm SSaannccaakk,, AAkk››nn ‹‹ppeekk,,
AAllii KKeemmaall KKooppuuzz,, HH››zz››rr DDeemmiirr.....
bu dönemin ya¤ma ve talanc›lar›
olarak öne ç›kt›lar. 

AKP’nin iktidar y›llar›nda büyü-
yen, ya¤ma ve talan ile fliflen sadece
Ülkerler, Çal›klar, ‹pekler de¤ildi.
Koçlar, Sabanc›lar, Zorlular, Özye-
¤inler de bu y›llarda kârlar›n› art›r-
d›lar. Onlar için de AKP’nin iktidar
oldu¤u 8 y›l, semirmeye devam et-
tikleri bir dönem oldu.

‹ktidar, “büyüme” sözünü çok
kullan›yordu ama büyüyen, iddia et-
tikleri gibi Türkiye de¤ildi... Kimdi
peki? Mesela Çal›k Grubu’nun faali-
yet raporunda flunlar okunuyordu:

“Holdingimizin toplam varl›kla-
r›, ssoonn üüçç y›lda yyüüzzddee 9900 artarak
4,4 milyar ABD dolar›na yükseldi.

Çal›k Holding 2008 y›l›n› 235 mil-
yon ABD dolar› net kâr ederek ta-
mamlad›.” (ÇÇaall››kk HHoollddiinngg FFaaaallii--
yyeett RRaappoorruu--22000088))

AKP’nin büyüttü¤ü iflbirlikçi te-
keller elbette üretim yaparak bu ka-
dar büyümediler.

DDüünnee kkaaddaarr;; bbaakkkkaall bbaayyiiii,,
mmaattbbaaaacc››,, kkuuyyuummccuu,,
mmüütteeaahhhhiitt iiddiilleerr......
BBuuggüünn;; mmiillyyoonn ddoollaarrllaarrllaa
ooyynnuuyyoorrllaarr!!

AKP kendini iktidara tafl›yan, ik-
tidar yolunda para veren, gazete, te-
levizyon, radyo imkanlar› sunan
burjuva, orta burjuva kesimleri, ik-
tidar olduktan sonra, pervas›zca
destekledi. 

Onlara dev holdingler haline dö-
nüflmeleri için alt›n bir tepsi içinde
neredeyse tüm ülkeyi sundu. Hem
de dillerinden, “hak-hukuk”, “eflit-
lik”, “harama el uzatmamak” lafla-
r›n› düflürmeden yapt›lar bunu.

AKP destekçileri, AKP kurmay-
lar›n›n “yak›nlar›”, “arkadafllar›” 8
y›l içinde karfl›m›za milyonlarca do-
lar› kontrol eden, tekstilden, medya-
ya, turizmden inflaata kadar hemen
her sektörde yat›r›mlar yapan tekel-
ci burjuvalar olarak ç›kt›lar. 

‹ktidar deste¤i öylesine büyüktü
ki, iç pazarla yetinmeyip, Arnavut-
luk’tan, Türkmenistan’a, Irak’ tan
M›s›r’a kadar uzand›lar. Gün geçtik-
çe büyüdüler, flifltiler, palazland›lar...

Albayraklar Grubu’nun fliflmesi,
palazlanmas› bu duruma çarp›c› bir
örnektir. Erdo¤an’›n ‹stanbul Bü-
yükflehir Belediye Baflkanl›¤› döne-
minde, önce ‹stanbul Belediyesi’nin
imkanlar› ile büyütüldü Albayrak-
lar. 28 fiubat sürecinde Ordunun
“yeflil sermaye” ambargosu ile “ya-
sakl›lar” listesinde yer al›rken, AKP
iktidar›nda adeta flaha kald›r›ld›lar.

AAllbbaayyrraakkllaarr GGrruubbuu,, 22000011’’ddee
115500 mmiillyyoonn ddoollaarr oollaann cciirroossuunnuu
22000077’’ddee,, 66 yy››ll iiççiinnddee 55 kkaatt aarrtt››rraa--
rraakk 775500 mmiillyyoonn ddoollaarr sseevviiyyeessiinnee
yyüükksseellttttii..

Holdinge dönüflen Albayraklar
Grubu, inflaattan traktör sanayine,
tekstilden filoculu¤a kadar 20’den
fazla flirketi bünyesinde bulunduru-
yor. Örne¤in, ordunun askeri k›ya-
fetleri Albayraklar’›n kelepir fiyat›-
na Sümer Holding’den ald›¤›, Ere¤-
li Tekstil iflletmesinde dikildi. Yak›n
zamanda ‹çiflleri Bakanl›¤›’n›n açt›-
¤› 22.8 trilyonluk polis montu dikim
ihalesinin büyük bir bölümü yine
Albayraklar Grubu’na verildi. Dev-
let ihaleleri AKP’yi destekleyen ke-
simlere onlar› ihya etmek için su-
nulan en önemli araçt›.

AKP iktidar› döneminde bir çok
fabrika kelepir fiyat›na Albayrak-
lar’a adeta hediye edildi. Bal›kesir
Seka fabrikas› öyle “ucuz” bir fiyat-
la verildi ki, Albayraklar sadece fab-
rikan›n arazisinin küçük bir k›sm›n›
satmalar› durumunda bile SEKA
için ödedikleri paray› ç›karacaklard›.

AKP’nin “elinden tuttu¤u” iflbir-
likçi tekellerin ortak özelli¤i, 2, 3, 4
y›l gibi k›sa sürelerde sermayelerini,
mal varl›klar›n›, katlamalar›d›r. Nor-
mal yaflamda bir bakkal dükkan›n›n
bile 3-4 y›lda tam oturmad›¤› hesaba
kat›ld›¤›nda 3-4 y›lda bir küçük flir-
ketten dev holdingler yaratmak an-
cak AKP’nin sömürü ve ya¤mada
s›n›r tan›mayan pervas›zl›¤› ve aç
gözlülü¤ü ile aç›klanabilir.

Çal›k Grubu’nun palazland›r›l-
mas›n›n öyküsü tam da böyledir iflte.

Ticarete tekstil ile bafllam›fl olan
Çal›k Grubu’nun önü, AKP iktidar›
ile aç›ld›. TTuurrkkuuaazz AA,,fifi’nin arkas›n-
daki Çal›k Grubu ifle tekstille baflla-
d› ve son dönemde AKP’nin de des-
te¤ini alarak, enerji alan›nda h›zl›
büyüdü. 

AKP’yi finanse ettiler, 
AKP onlar› ihya ediyor! 

- 2002’de 1 milyar dolar cirosu
olan iflbirlikçi tekel say›s› 15’tir!

- 2008’de bu say› 70’e ulaflt› 

- AKP, Ülkerler’i, Çal›klar’›, ‹pek-
ler’i, Sancaklar’›, Albayraklar’›
ya¤ma ve talanla büyüttü!

- AKP, 9 milyon insan›m›z›, Yeflil
Karta muhtaç hale getirdi!
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2006 y›l›nda Samsun-Ceyhan
Petrol Boru Hatt› Projesi'nin yap›-
m›n› üstlenen Çal›k Grubu, 1 milyar
dolar›n üzerinde ciro ve 10 bine ya-
k›n çal›flana sahip. Ahmet Çal›k,
Recep Tayyip Erdo¤an’›n damad›
Berat Albayrak’› flirketine genel
müdür yaparak AKP ve Baflbakan
ile olan iliflkisini pekifltirmifltir. Bu
örnekte de görülece¤i gibi, bu yeni
zenginler ile AKP aras›nda hep böy-
le ba¤lar vard›r.

Kimi AKP milletvekilleri, kimi
bakanlar, o¤ullar› ve k›zlar›, damat-
lar›, akrabalar› ile birlikte bu iliflki-
ler içinde yer almaktad›rlar.

Çal›k Grubu AKP’nin sundu¤u
imkanlarla, M›s›r’da ve Türkmenis-
tan’da tekstilde yat›r›mlar yapt›lar.
Yine Arnavutluk’ta telekom ihalesi-
ne girerek, kazand›lar.

Çal›k Grubu en son Sabah ve
ATV ihalesini ceplerinden “befl ku-
rufl” ödemeden AKP’nin sa¤lad›¤›
banka kredileri ile ald›lar.

Hem büyük bir vurgun vurmufl
hem de AKP’nin istedi¤i gibi med-
ya’da bir güç haline gelmifllerdi. 

BBiirr yyaannddaa yyeeflfliill kkaarrttll›› 99
mmiillyyoonn yyookkssuull,, ddii¤¤eerr yyaannddaa
yyüükksseelleenn ÜÜLLKKEERR;; iikkiissii ddee,,
AAKKPP’’nniinn eesseerrii!!

Baflbakan Erdo¤an’›n da “ortak”
oldu¤u, bir dönem bayili¤ini yapt›¤›
ÜLKER’in yükselifli AKP politika-
lar›n›n nas›l yeni zenginler yaratt›-
¤›n›n da en iyi örne¤idir.

Bir yanda sadakaya muhtaç hali-
ne getirilen, fonlarla yaflat›lan mil-
yonlarca insan di¤er yanda ÜL-
KERLER’in akl›n almayaca¤› yük-
selifli...

AKP’nin , halk› kand›rmak için
uydurdu¤u bir y›¤›n safsataya kar-
fl›n bir yanda yükselen ÜLKER, di-
¤er yanda aç ve yoksul milyonlar
vard›r.

AKP de zaten budur!...

AKP’nin önünü açt›¤› ÜLKER,
kendi tarihini anlat›rken, tüm iflbir-
likçiler tekeller gibi, s›f›rdan baflla-
yan ve “bile¤inin hakk› “ ile “yük-

selen” bir tablo çizmifltir. T›pk›
Koçlar, Sabanc›lar gibi...

“1944 y›l›nda iki kardeflin emek
ve çabalar› ile tek çeflit bisküvi üre-
ten atölye, bugün genç kuflaklar›n
yönetiminde global markalar› da
bünyesinde bar›nd›ran dev bir top-
lulu¤a dönüflmenin gururunu yafla-
t›yor.” ((ÜÜLLKKEERR ttaarriihhççee))

““11994444 yy››ll››nnddaa iikkii kkaarrddeeflfl vvee bbiirr
kkaaçç iiflflççii iillee ......”” bbaaflflllaatt››rr kkuurruulluuflfluu--
nnuu ÜÜLLKKEERR......

ÜLKER BUGÜN bir “dünya de-
vi” haline getirilmifltir. 

“Bugün Ülker ürünleri ABD ve
AB ülkelerinin yan› s›ra Nepal'den
Katmandu'ya pek çok yerde sat›l›-
yor. 132 marka ve 714 çeflide sahip.
ÜLKER’i babas›ndan devralan Mu-
rat ÜLKER; “fiu anda 3388 ffaabbrriikkaa--
mm››zz var. Türkiye d›fl›nda 7 ülkede 10
fabrikam›z var. Dünya markas› olup
olmayaca¤›m›za biz de¤il, tüketici-

ler karar verecek. Ancak bölgesel
güç olaca¤›m›z› söyleyebilirim... “

ÜLKER’in kendisinden emin,
bölgesel bir güç haline gelmesinde
son 8 y›lda AKP iktidarlar› dönemin-
de ulaflt›¤› olanaklar belirleyicidir.

Nitekim ÜLKER de “d›fla aç›l-
mas›n›” AKP’nin iktidar oldu¤u y›l-
larda gerçeklefltirmifltir. 

ÜLKER’in 2006 y›l›nda, 6 mil-
yar dolar cirosu, 200'den fazla mar-
kas› vard›. Godiva gibi dünya ça-
p›nda üne sahip flirketleri de sat›n
alan ÜÜLLKKEERR,, bu geliflmeler sonu-
cunda çikolata, flekerleme sektörün-
de, dünya çap›nda yap›lan s›ralama-

da 1111’’iinncciillii¤¤ee yyüükksseellddii.. Ülker,
2007 listesinde 15’inci, 2008 liste-
sinde ise 12’inci s›rada yer alm›flt›. 

2002’den itibaren emperyalist
tekellerle iflbirli¤ine giren, Roman-
ya’dan Kazakistan’a kadar bir çok
ülkede fabrikalar kuran ÜLKER’in
arkas›nda hep AKP iktidar› vard›. 

AKP, bir yandan da devlet ihale-
leri ile ÜLKER’i ihya etmeye de-
vam etti bu y›llar boyunca.
PTT’den, Adalet Bakanl›¤›’ndan
Ülker flirketlerine trilyonluk ihaleler
verildi. 

AAKKPP iikkttiiddaarr››nn››nn ““YYüürrüü yyaa
kkuulluumm”” ddeeddiikklleerrii

AKP, iktidar› boyunca iflbirlikçi
tekellerin kârlar›n› art›rmalar›n›
sa¤lad›. Tekeller için AKP’nin ter-
cih edilmesinin nedeni de buydu. 

Ancak AKP sadece varolan te-
kelleri palazland›rmakla yetinmedi.
Yukar›daki örneklerde oldu¤u gibi
““kkeennddii zzeennggiinnlleerriinnii”” yaratt›.

Düne kadar matbaac›l›k yapan,
davetiye basan Ak›n ‹pek’e de AKP
iktidar› “yürü ya kulum” dedi. Bir
matbaadan KKOOZZAA AALLTTIINN’a uza-
nan hikayenin arkas›nda elbette
AKP’nin “sihirli iktidar de¤ne¤i”
var. ‹ktidar imkanlar›, orta boy bir
iflletmeyi dev bir madencilik ve Bu-
gün Gazetesi, Kanaltürk’ün içinde
oldu¤u bir medya gücüne dönüfltü-
rebiliyor. 

Nitekim Ak›n ‹pek bu durumu,
““YYaakkllaaflfl››kk 1155 yy››llddaann bbeerrii iiflfl hhaayyaatt››nn--
ddaayy››mm...... 22000044 yy››ll›› iittiibbaarriiyyllee iissee ççookk
hh››zzllaanndd››kk.. BBuuggüünn ddüünnyyaann››nn eenn hh››zz--
ll›› bbüüyyüüyyeenn flfliirrkkeettlleerriinnddeenn bbiirriissii hhaa--
lliinnee ggeellddiikk..”” diye aç›kl›yor.

Koza Alt›n, öyle h›zl› geliflmiflti
ki, ‹stanbul Sanayi Odas› taraf›ndan
aç›klanan Türkiye'nin 2008 y›l› 500
Büyük Sanayi Kuruluflu listesinde
227766.. ss››rraaddaa yer ald›. Ak›n ‹pek’in
flirketlerinden Koza Davetiye, kaba
bir hesapla befl y›lda 2255--3300 kkaatt bü-
yümüfl, bugün 2 milyar dolar›n üze-
rinde rezerve sahip bir alt›n madeni-
nin büyük hissedar› olmufltur...

AKP iktidar›n›n “yürü ya ku-
lum” dedi¤i yeni zenginlerden biri

Bir matbaadan KOZA
ALTIN’a uzanan hikayenin
arkas›nda elbette AKP’nin
“sihirli iktidar de¤ne¤i”

var. ‹ktidar imkanlar›, orta
boy bir iflletmeyi dev bir

madencilik ve Bugün
Gazetesi, Kanaltürk’ün

içinde oldu¤u bir medya
gücüne dönüfltürebiliyor. 
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de TTAAfifiYYAAPPII ‹‹nnflflaaaatt’›n sahibi EEmm--
rruullllaahh TTuurraannll››’d›r.

Turizm, enerji, inflaat sektörün-
de faaliyet gösteren TAfiYAPI’n›n
250 milyon dolar ciroyu yönetti¤i
belirtiliyor. TAfiYAPI ‹nflaat’›n ya-
t›r›m faaliyetlerinin uzand›¤› bir yer
de Güney Kürdistan’d›r. Turanl›’n›n
Güney Kürdistan’daki en büyük in-
flaat ihalelerini almas›nda AKP’nin
deste¤i belirleyicidir.

KKuuyyuummccuulluukkttaann iinnflflaaaatt sseekkttöö--
rrüünnee AKP döneminde büyüyen bir
baflka “yeni zengin” Baflbakan Er-
do¤an’›n ss››rrddaaflfl››,, o¤lu ve gelininin
orta¤›, AAttaassaayy KKuuyyuummccuulluukk’un sa-
hibi CCiihhaann KKaammeerr’dir.

fiirketin cirosunun 2000-2007
aras›nda 1100 kkaatt aarrtttt››¤¤›› belirtiliyor.
Kamer, kuyumculu¤un yan› s›ra
gayrimenkul, sivil havac›l›k ve son
olarak inflaat sektörüne el att›. 

BBaakkkkaallcc››ll››kkttaann mmaarrkkeettlleerr zziinn--
cciirriinnee uuzzaannaann bbiirr bbaaflflkkaa ööyykküü ddee
ddee AKP Bitlis Milletvekili VVaahhiitt
KKiilleerr ve kardeflleri var. 1994’te ‹s-
tanbul Bak›rköy’de bir dükkanla
yola koyulan AKP’li Kiler, zamanla
öyle büyütüldü ki, 2006 y›l›n› 520,
2007 y›l›n› ise 700 milyon YTL ile
ciro ile kapatt›. 

AKP’nin iktidarda oldu¤u son 5
y›lda yyüüzzddee 5500 bbüüyyüümmee yakalayan
grup, 2007 y›l›nda 3377 yyeennii mmaa¤¤aazzaa
aaççtt›› vvee 3300 mmiillyyoonn ddoollaarrll››kk yyaatt››rr››mm
yyaapptt››.. GGüünnddee 2255 bbiinn kkiiflfliinniinn aall››flflvvee--
rriiflfl yyaapptt››¤¤›› KKiilleerr mmaa¤¤aazzaallaarr››nn››nn
22001122 yy››ll››nnaa kkaaddaarr ttüümm TTüürrkkiiyyee’’yyii
kkaappssaammaass›› hheeddeefflleenniiyyoorr..

Son y›llarda yükseliflinden en
fazla söz ettiren bir di¤er isim ise,
RRiixxooss GGrruubbuu’’nun sahibi FFeettttaahh
TTaammiinnccee’’dir.. Tamince’nin bugün
550000 mmiillyyoonn ddoollaarrll››kk bbiirr cciirrooyyaa
ulaflt›¤› kaydediliyor. 

Turizm ve inflaattaki h›zl› büyü-
mesiyle dikkat çeken Rixos Grubu,
H›rvatistan, Kazakistan ve Duba-
i’de milyar dolarl›k ifller yap›yor. 

AKP’nin bu palazland›rma poli-
tikalar›n sonucunda, k›sa bir süre
öncesine kadar ismini hiç kimsenin
duymad›¤› holdingler, gruplar, em-
peryalistlerle iflbirli¤i yapan flirket-

ler ortaya ç›kt›. ‹rili ufakl› onlarca
asalak türedi...

AKP’nin TOK‹ ihalelerini verdi-
¤i KC GRUP ve sahibi H›z›r Demir,
AKP iktidar›nda 26 flirketli bir dev
holdinge dönüflen, Ali Kemal Ko-
puz ve Kopuz fiirketler Grubu,  To-
runlar fiirketler Grubu ve sahibi
Aziz Torun, AKP’nin ihya ettikle-
rinden baz›lar›d›r. 

Baflbakan Erdo¤an’›n yak›n ar-
kadafl› olan Aziz Torun, hububat
alan›ndaki yat›r›mlar›n›n ard›ndan,
TMSF ihaleleri ve özellefltirmelerle
boy gösterdi.

AKP’nin “yard›m” ad› alt›nda
da¤›tt›¤› makarna, un, fleker gibi te-

mel g›da maddeleri de TToorruunnllaarr
GG››ddaa’dan al›nmaktad›r. Torunlar da
böyle ihya edilmifltir iflte...

Çay ve fleker fabrikalar›n›n yan›
s›ra flimdi inflaat, ka¤›t, konut ve
al›flverifl merkezi yat›r›mlar›na yö-
nelen Torunlar fiirketler Grubu’nun
2004’te 110000 mmiillyyoonn ddoollaarr olan ci-
rosunun flimdilerde 225500 mmiillyyoonn ddoo--
llaarr oldu¤u belirtiliyor. 

PPaallaazzllaanndd››rr››llaannllaarr,, iihhyyaa eeddii--
lleennlleerr yyaallnn››zz ““iissllaammcc››”” hhooll--
ddiinngglleerr ddee¤¤iillddii

Emperyalist tekeller de çok sevdi
AKP’yi. Nas›l sevmesinler ki.
““22000033’’ddee 11..11 mmiillyyaarr ddoollaarr olan em-
peryalist sermaye girifli, 2007’de 2222

mmiillyyaarr ddoollaarrllaa rekor bir seviyeye
yükseldi. 2200 kkaattttaann fazla bir art›fl!”
(Yürüyüfl, say›:16, 11 Ekim 2009)      

AKP’nin yaratt›¤› Türkiye tablo-
sunun özeti budur asl›nda. AKP ül-
keyi emperyalist tekellere peflkefl
çekmekte s›n›r tan›mad›.

““11995544--11999999 y›llar› aras›nda ül-
kemizde 44 bbiinn 114411 uluslararas› ser-
mayeli flirket kurulurken, 22000033--
22000077 döneminde bu say› 1177 bbiinn
775566’’yyaa yyüükksseellddii.. 22000099 Temmuz so-
nu itibar›yla ülkemizdeki emperya-
list sermayeli flirket say›s› 2222 bbiinn
225500’ye ulaflt›. “ (Yürüyüfl’ten)

Bu tablo AKP iktidar›n›n emper-
yalistler için niçin tercih edildi¤ni
de göstermektedir asl›nda. Türki-
ye'de 22000066 y›l› itibariyle 773300 Ame-
rikan flirketi faaliyet gösterirken, bu
say› Temmuz 22000099 itibar›yla 996644’e
yyüükksseellddii..

Sadece emperyalist tekellerin
de¤il, onlar›n en eski iflbirlikçileri
de AKP iktidar›nda ya¤ma ve ta-
landan paylar›n› ald›lar. 

1 milyar dolar ciro rakam› bir te-
kelin ifl yapabilme gücünü ve nas›l
bir ya¤ma ve talan ile fliflti¤inin gös-
tergesi oldu¤u için önemlidir.

Buna göre, 22000022''ddee 11 mmiillyyaarr
ddoollaarr››nn üüzzeerriinnddee cciirroo ggeerrççeekklleeflflttii--
rreenn iiflflbbiirrlliikkççii tteekkeell ssaayy››ss›› 1155 cciivvaa--
rr››nnddaayykkeenn,, bu rakam ggeeççttii¤¤iimmiizz
ddöönneemmddee 7700''ii aflt›. 

KOÇLAR, SABANCILAR,
ÖZYE⁄‹NLER, ÜLKERLER...
için ülkemiz zaten hep bir cennetti;
AKP yeni ayr›cal›klar verdi hepsi-
ne. Örne¤in, 2006 y›l›nda; Sabanc›
Holding'in varl›klar› 30 Haziran iti-
bariyle, 31 Aral›k 2006'ya göre,
yyüüzzddee 1144 artt› ve 76.9 milyar
YTL'ye, özkaynaklar› ise 7.367 mil-
yar YTL'ye yükseldi.

“Sabanc› Holding, y›l›n ilk yar›-
s›nda konsolide net kar›n›n geçen
y›l›n ayn› dönemine göre yyüüzzddee 9933
art›flla 661166 mmiillyyoonn YYTTLL''yyee yüksel-
di¤ini aç›klad›” (Yürüyüfl, say›:
121, 9 Eylül 2007) 

Halk yoksullafl›rken, açlar›n sa-
y›s› artarken tekeller ya¤maya, tala-
na devam ediyordu.

Bakkalc›l›ktan marketler
zincirine uzanan bir

baflka öyküde de AKP
Bitlis Milletvekili Vahit
Kiler ve kardeflleri var.

1994’te ‹stanbul
Bak›rköy’de bir dükkanla
yola koyulan AKP’li Kiler,
zamanla öyle büyütüldü
ki, 2006 y›l›n› 520,  2007
y›l›n› ise 700 milyon YTL

ile ciro ile kapatt›. 

8

Yürüyüfl

14 fiubat
2010

Say›: 207



AKP yeni zenginler yaratmak
için halk›n de¤erlerini tekellere su-
narken, halk›n pay›na ise yoksulluk
ve açl›k düflmektedir.

Yoksullu¤un en somut gösterge-
lerinden biri olan “YYeeflfliill KKaarrtt” bu-
gün halka adeta bir lütuf gibi sunul-
maktad›r. AKP halk› soyarak, yok-
sullaflt›rarak, sadakalara, “Yeflil
Kart”lara, fakir fukara fonlar›na
muhtaç hale getirmifltir.

Ayl›k geliri asgari ücretin üçte
ikisinden az 9 milyon yoksula, sa¤l›k
sorunlar›n› çözsün diye verilen ““YYee--
flfliill KKaarrtt””llaarr››nn mmaalliiyyeettii yy››llll››kk 44 mmiill--
yyaarr TTLL’’lliikk bbiirr hhaarrccaammaayyaa ddeennkkttiirr..
YYaa ddaa kkiiflflii bbaaflfl››nnaa 4444 TTLL’’yyii bbiillee bbuull--
mmaayyaann bbiirr hhaarrccaammaadd››rr aassll››nnddaa..

Oligarflinin lütuf diye sundu¤u
kifli bafl›na 44 TL’yi bulmayan bir
parad›r bu. Yoksullar›n, emekçilerin

yaflam› böylesine ucuzdur. Tekelleri

ihya eden, 5 y›lda onlar› dev haline

getiren AKP, yoksul halk› 44 TL’ye

mahkum etmifltir.

AKP iktidar› halka ifl vermek,

insanca yaflam koflullar› sa¤lamak

yerine halkla alay etmektedir. Sos-

yal Güvenlik Kurumu’nun yafll› ve

özürlü 1milyon 266 bin kifliye ver-

mifl göründü¤ü “yyaaflflll›› vvee öözzüürrllüü aayy--

ll››¤¤››”, toplamda 2 milyar’d›r. 

AAnnccaakk aayyll››¤¤aa ççeevviirrddii¤¤iimmiizzddee

kkiiflflii bbaaflfl››nnaa 116600 TTLL bbiillee ddüüflflmmee--

mmeekktteeddiirr…… AKP adeta yoksul

halkla alay etmektedir. Verdi¤i ma-

afl 160 TL’dir.... YYookkssuull hhaallkk›› bbööyyllee--

ssiinnee mmuuhhttaaçç hhaallee ggeettiirrmmiiflflttiirr AAKKPP..

Gelelim zenginleri çok seven

ama yoksul halktan hofllanmayan

Özal’›n icad› meflhur ““FFaakkiirr FFuukkaa--

rraa FFoonnuu”na…

Yoksullara, fakirlere, muhtaç ki-

flilere; aile, sa¤l›k, e¤itim, özürlü

yard›mlar› ile s›cak yemek ve do¤al

afet harcamalar› için topu topu 22000088

yy››ll››nnddaa ttooppllaamm 11..88 mmiillyyaarr TTLL har-

canm›flt›r...

K›sacas›, yoksul halk›n yaflam›

bu kadar ucuzdur. AKP bir yandan

demagoji yaparak, yoksul halk› dü-

flündü¤ünü, sorunlar›n› sahiplendi-

¤ini söylerken ç›plak rakamlar halk›

nas›l dilenci durumuna düflürdü-

¤ünü, topu topu “üç kurufl” harcaya-

rak yoksullar› nas›l aldatt›¤n› gös-

termektedir.

Öte yandan bir kalemde ÜLKER
için KOÇLAR, SABANCILAR
için milyon dolarlar› gözden ç›kar-
maktad›r. Ya da son 8 y›lda onlarca
yeni zengin yaratt›¤›n› unutmufl gö-
rünmektedir.

SABANCI A‹LES‹, 55,,77 mmiillyyaarr
ddoollaarrll››kk servetiyle dünyada 75. s›-
rada... KOÇ A‹LES‹, 44,,44 mmiillyyaarr
ddoollaarrll››kk servetiyle dünyada 113. s›-
rada... fiAHENK A‹LES‹; 33,,66 mmiill--
yyaarr ddoollaarrll››kk servetiyle dünyada
162. s›rada... KKaarraammeehhmmeettlleerr,, EEcc--
zzaacc››bbaaflfl››llaarr,, ZZoorrlluullaarr,, DDoo¤¤aann HHooll--
ddiinngg,, EEnnkkaa da bunlar›n hemen al-
t›ndaki s›ralar› iflgal ediyorlar. 

Halk› ramazan çad›rlar›na, sada-
kaya, 2 kg. makarna, 2 kg. fleker, 1
paket çaydan oluflan “yard›m paket-
leri”ne, üç-befl torba kömüre, zeka-
ta, fitreye, kurban etine muhtaç
eden AKP, halk›n dostu de¤il düfl-
man›d›r.

AKP halk›n de¤il, zenginlerin,
tekellerin partisi ve iktidar›d›r.
AKP’nin 8 y›lda yaratt›¤› Türkiye
tablosunda milyonlarca yoksul, aç
ve iflsiz vard›r.

AKP bu çarp›c› gerçekleri bugü-
ne kadar halk›n duygular›n› sömü-
rerek, suni tart›flmalar ve gündemler
oluflturarak gizlemeye, saklamaya
çal›flt›. Ancak ülkemizdeki zengin-
lerle, yoksullar aras›ndaki uçurum
iyice derinleflmifl, yoksulluk ve zen-
ginlik sakalanamaz duruma gelmifl-
tir.

“Yeflil Kart”lar›n maliyeti
y›ll›k 4 milyar TL’lik bir
harcamaya denktir. Ya da kifli
bafl›na 44 TL’yi bile bulmayan
bir harcamad›r asl›nda

Yoksula 
y›lda 

44 TTL!

Peki yya yyoksullar? 
AKP yoksullar iiçin nne yyapt›?

Türkiye ‹flverenler Sendikas›

Konfederasyonu’nun  (T‹SK), hesap-

lamas›na göre, TTüürrkkiiyyee yyüüzzddee 1133 iillee

iiflflssiizzlliikkttee ddüünnyyaa bbeeflfliinncciissii oldu. 

TTeekkeelllleerr kkâârrllaarr››nn›› aarrtt››rr››rrkkeenn,,

TTüürrkkiiyyee yyüüzzddee 1133 iillee iiflflssiizzlliikkttee

ddüünnyyaa bbeeflfliinncciissii oolluuyyoorrdduu..

Türkiye AKP iktidar›n›n “küre-

sel güç oluyoruz” fliflinmeleri ile

de¤il, iflsizleri ile bilinmektedir. Zi-

ra, dünyada en çok iflsize sahip befl

ülkeden birisidir Türkiye. 

Çal›flma ve Sosyal Güvenlik

Bakan› Ömer Dinçer ise  iflsizli¤in

yüzde 30 artt›¤›n› “YYüüzzddee 99,,99''ddaann

yyüüzzddee 1100''ddaann yyüüzzddee 1133''ee çç››kktt››kk.."

diyerek itiraf etmek zorunda kal›-
yordu.

AKP milyonlarca iflfliz yarata-
rak, halk› sadakaya, yard›m paket-
lerine muhtaç hale getirmifltir.

AKP milyonlarca iflsiz yarata-
rak, halk› dilenci durumuna düflür-
müfltür.

Türkiye’yi emperyalist sermaye
için cennet haline getiren AKP, hal-
ka ise yoksullu¤u, iflsizli¤i yaflt-
maktad›r.

Tekelleri ‹hya Eden AKP’nin Yaratt›¤›
Sonuç: ‹flsizlikte Dünya Beflincisi
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� AAKKPP’’nniinn aarrtt››kk YYÖÖKK’’ee
iittiirraazz›› yyookk!!

� ‹‹ssllaammcc›› bbaass››nn››nn ddaa
aarrtt››kk YYÖÖKK’’üünn
aannttii--ddeemmookkrraattiikkllii¤¤iinnee
iittiirraazzllaarr›› yyookk!!

� ÇÇüünnkküü ssuuyyuunn bbaaflfl››nn›› aarrtt››kk
kkeennddiilleerrii ttuuttmmuuflflllaarr.. AArrtt››kk
hheerrflfleeyy mmüübbaahh!!

� LLaaiikk YYÖÖKK’’llee,, iissllaammcc››
YYÖÖKK aannttii--ddeemmookkrraattiikklliikkttee
bbiirrbbiirriinnddeenn ffaarrkkss››zz......

Üniversitelerdeki rektör seçim-
lerinin, sistemin kendi kurallar›
içinde bile anti-demokratik oluflu,
y›llard›r hep bir elefltiri ve tart›flma
konusu olagelmifltir. 

Misal, YÖK, üniversitelerde ya-
p›lan seçimler sonucunda 10 oy alan
bir aday›, 100 oy alan aday›n önüne
geçirerek, tercih s›ras›n›n en bafl›nda
Cumhurbaflkan›na sunmaktad›r. 

Cumhurbaflkanlar› da 100 oy

alan aday› de¤il de 10 oy alan› rek-

tör olarak atamakta bir sak›nca gör-

memektedir. (Demokrasi, kat›l›m

gibi kayg›lar› olmayan bir sistemde,

bu, kaç›n›lmaz bir sonuçtur.)

Önceki YÖK yönetimi ve Cum-

hurbaflkan› Sezer, bu anti-demokra-

tik yönteme baflvurdu¤unda, özel-

likle AKP’li, islamc› çevrelerde ve

‹slamc› bas›n yay›n organlar›nda

adeta kampanya halinde elefltirisi

yap›l›rd› bunun. 

fiimdi, ayn› fleyi YÖK Baflkan›

Yusuf Ziya Özcan ve Cumhurbafl-

kan› Abdullah Gül yap›yor. Hem de

kaç›nc› kezdir yap›yorlar. Ama dün

bu uygulamay› “anti-demokratik”

bulanlardan ses seda yok. 

Art›k elefltirdikleri herfleyi  flim-

di kkeennddiilleerrii yyaapp››yyoorrllaarr.. Abdullah

Gül, Abant ‹zzet Baysal Üniversite-

si’ne ünvan› tart›flmal› bir aday›,

Prof. Dr. Hayri Coflkun’u; K›r›kkale

Üniversitesi’ne ise Prof. Dr. Ekrem-

Y›ld›z’› atad›. 

Gül’ün atad›¤› her iki rektör de

üniversitedeki seçimlerde iikkiinnccii ss››--
rraaddaa idiler. Buna ra¤men YÖK ta-
raf›ndan liste bafl›ndan aday göste-
rilmifllerdi. ‹kinci s›radayd›lar ama
““bbaaflflkkaa”” özellikleri vard›; mesela
Prof. Dr. Hayri Coflkun, seçimler-
den önce AKP’li milletvekilleriyle
toplant› yapm›flt›.  Prof. Dr. Ekrem-
Y›ld›z ise ““TTüürrbbaannaa ÖÖzzggüürrllüükk””
bildirisine imza atm›flt›. Bu da “ter-
fi” ettirilmeleri için yeterdi zaten. 

‹slamc› kesimin YÖK konusun-
daki tutars›zl›¤› alenidir. YÖK’e iti-
razlar› yoktur art›k. YÖK birdenbire
demokrat olmufl, tüm sorunlar çözül-
müfltür. San›l›r ki, üniversitelerde ar-
t›k “soruflturmalar” yok, “okuldan
uzaklaflt›rma, atma cezalar›” yok,
“katsay›” meselesinin d›fl›nda s›nav
sisteminde bir adaletsizlik yok. 

Okullarda polis iflgali yok. Öz-
can’la birlikte, YÖK’te ve YÖK‘ün
okullar›nda herfley güllük gülistan-
l›k oluverdi. ‹slamc›lar, iktidar kol-
tu¤unun ve ç›karlar›n körlefltirdi¤i
gözleriyle art›k böyle görüyor ol-
mal›lar her fleyi. 

YÖK’ün Laik’i de Ayn›, ‹slamc›s› da!

Baflbakan Erdo¤an partisinin grup
toplant›s›nda 9 Subat günü konuflur-
ken, bir protesto ile karfl›laflt›. Bas›n
protestoyu izlemek için grup salonun-
dan ç›kmaya çal›fl›rken, Baflbakan ba-
s›na yönelik olarak ba¤›r›yordu;

“ÜÜllkkeemmiizziinn cciiddddii mmeesseelleelleerriinnii
ttaakkiipp eettmmeeyyeennlleerree aaçç››nn kkaapp››llaarr››
aaçç››nn ggiittssiinnlleerr......””

Erdo¤an’›n bas›na tavr› bas›n›n
yaflanan bir protestoyu izlemek, ha-
ber yapmak için ilgilenmifl olmas›yd›.

Zira, Erdo¤an bugüne kadar hep
yaflanan sorunlarla ilgili olarak,
““bbaass››nn yyaazzmmaazzssaa......”” anlay›fl›n› sa-
vundu. Özcesi, “bas›n yazmas›n”
dedi Erdo¤an.

Bunu en aç›k haliyle süren TE-
KEL direniflinde gördük. TEKEL
iflçilerinin direnifllerinin bas›nda
ç›kmas›n› istemiyordu Erdo¤an.

Bas›n yazmazsa direniflin bitece¤ini
savunuyordu.

Bu kafa emekçi halk›n haklar›-
n›n olaca¤›n› kabul etmeyen, herke-
sin kendilerine itaat etmesini iste-
yen, hak arama mücadelesine düfl-
man olan faflist bir kafad›r.

Nitekim, Erdo¤an’dan Gül’e,
Gül’den Ecevit’e kadar düzen parti-
lerinin liderleri, bakanlar›, yönetici-
leri hep bu düflünceyi tafl›d›lar.

Daha bir kaç gün önce Cumhur-
baflkan› Gül, Mecliste milletvekil-
lerinin kavgalar› ile ilgili olarak
“polemi¤e prim vermemeliyiz. Ör-
ne¤in siz bir hafta yazmay›n, haber
yapmay›n” diyor, “bas›n yazma-
s›n” istiyordu Gül!.

“Bas›n yazmas›n!..” diyenler
aras›nda Bülent Ecevit ve 19 Aral›k
katliam›n›n sorumlusu Sami

Türk’te vard›. Sami Türk:

““BBaass››nn yyaazzmmaazzssaa ÖÖllüümm
OOrruuccuu eeyylleemmii bbiitteerr” diyordu.
Direniflleri hiç kimse duysun iste-

miyorlard›.

Ecevit, bas›n›n, televizyonlar›n
direnifli, direnifle yönelik yayg›n sa-
hiplenmeyi yazmamas›n› istiyordu:
“BBaazz›› üüllkkeelleerrddee bbuunnllaarr››nn hhiiçç hhaa--
bbeerrii yyaapp››llmm››yyoorr...... oo zzaammaann ddaahhaa
kkoollaayy ççöözzüüllüürr..””...“Kamuoyu ilgisi
sürdü¤ü müddetçe ölüm orucu da
sürer” demeye devam ediyordu.

Ecevit bas›n bunlar› yazmasa...
kamuoyu ilgisi kesilirse, biz bu me-
seleyi çözeriz demeyi de ihmal et-
miyordu.

Hepsinin ortak noktas›; “bas›n
yazmazsa!..” idi. Katledecekler, ül-
keyi peflkefl çekecekler ama kimse
duymayacakt›.

Zulümlerine karfl› direnilecekti
ama “bas›n yazmay›p...” direnifli
duyurmayacakt›. 

‘‘BBaass››nn yyaazzmmaazzssaa!!....’’

10

Yürüyüfl

14 fiubat
2010

Say›: 207



En çok kulland›¤› sözlerden biri
“bizi millet seçti” sözüdür. ‹kinci
olarak da “millete hizmet için va-
r›z” sözünü çok kullan›r. Baflbakan
oldu¤undan beri bu iddiadad›r. 

31 Ocak’ta Ba¤c›lar’da aç›l›fl-
tayd›; milletin de¤il, burjuvazinin
hizmetindeydi. 212 ‹stanbul Power
Outlet adl› Al›flverifl Merkezi’nin
aç›l›fl›n› yapt›. (Aç›l›flta yapt›¤› ko-
nuflmada saf›n› çok net ifade ederek
bakkallar›n de¤il, AVM’lerin yan›n-
da oldu¤unu gösterdi, ““AArrtt››kk kkuussuu--
rraa bbaakkmmaass››nnllaarr..”” diyerek. ““KKuussuurr””
dedi¤i, bakkallar›n de¤il, burjuvazi-
nin baflbakan› olufluydu ve bu kusu-
ra elbette bak›lacakt›r. 

Tekel iflçilerinin direnifli sürü-
yordu ve baflbakan “yan gelip yata-
na para yok” diyordu onlara. “Avu-
cunuzu yalars›n›z” diye de tehdit
ediyordu. 

6 fiubat’ta Osmaniye’deydi Bafl-
bakan. TToossyyaall›› HHoollddiinngg’’ee ait yass›
çelik fabrikas›n›n aç›l›fl törenindey-
di. Aflikar oldu¤u üzere, burjuvazi-
nin hizmetindeydi. 

Tekel iflçilerinin direnifli sürü-
yordu ve Baflbakan onlara, bulun-
duklar› yerden temizlenmesi gere-
ken bir sürü olarak öfke ve tiksintiy-
le bak›yordu... 

7 fiubat’ta bu kez, ‹stanbul’da
Özel Çaml›ca Erdem Hastanesi'nin
aç›l›fl›n› yap›yordu. O burjuvaziye,

burjuvalar ona övgüler ya¤d›r›yor-
du. 

Tekel iflçilerinin direnifli sürü-
yordu ve naylon çad›rlar›n aras›nda
do¤al olarak övgüler de¤il, sövgü-
ler vard›. 

Tekel iflçilerine “çok uzatt›n›z
art›k!” diyen Cumhurbaflkan› Ab-
dullah Gül, Tekel iflçilerine dönüp
bakmazken, 80 patronu uça¤›na
doldurup uzak Hindistan seferine
ç›k›yordu. 80 tekelci burjuva için
yeni yat›r›mlar için Hindistan yöne-
timiyle patronlar aras›nda arabulu-
culuk yaparken, haftalard›r Ankara
so¤u¤unda direnen Tekel iflçilerinin
sorununun çözümü için söyleyece¤i
tek bir söz yoktu. Zaten onlar›n so-
rununu kendi sorunu olarak kabul
etmedi¤i için, sorunun akl›nda olup
olmad›¤› da meçhuldü.. 

Ey iflçiler! ‹flte Gül, iflte Erdo¤an
iflte hizmetleri! Siz yoksunuz o hiz-
metlerin içinde. Siz yoksunuz onla-
r›n da¤›tt›¤› nimetleri alacaklar›n
içinde. Siz yoksunuz onlar›n siyase-
tinde... Siz yoksunuz! Siz onlar için
yoksunuz, peki ya onlar sizin için?

Siz bizi saym›yorsan›z, biz de si-
zi saym›yoruz diyece¤iz aç›k ola-
rak, sen beni yok say›yorsan, ben de
seni yok say›yorum. 

Varsan›z ey iflçiler, bilin ki, onlar›n
insaf›yla, merhametiyle de¤il, müca-
delenizle, direniflinizle vars›n›z... 

Onlar Kimin Baflbakan›, 
Kimin Cumhurbaflkan›?

Koruma Üstüne Koruma
Bugüne kadar Baflbakan ve Bakanlar’› korumak için

koca bir koruma ordusu seferber edilmiflti. 

Halktan korkanlar, halktan uzak duranlar, elbette suçla-

r›n› da biliyorlard›. O

nedenle koruma ordu-

su olmadan kendileri-

ni güvende hissetmi-

yorlard›.

AKP iktidar› ald›-

¤› yeni bir kararla, Bakanlar›n korunmas›nda yeni bir
düzene geçilecek. 

Bakanlar›n konutlar›, oturduklar› binalar 24 saat iz-
lenecek. Konutlar›n önünde nöbet tutan polisler ise bun-
dan sonra Baflbakanl›k Koruma Müdürlü¤üne ba¤l› ola-
cak.

AKP halk› yoksullu¤a, açl›¤a mahkum etti¤i, dizgin-
siz bir sömürüyü sürdürdü¤ü için ayn› zamanda da halk-
tan korkuyor. ‹‹flflttee bbuunnuunn için etraflar›ndaki koruma
çemberini sürekli kal›nlaflt›r›yorlar. Yeni yeni koruma
tedbirleri al›yorlar. 

BBiirr aannttii--kkoommüünniisstt,,
ggöözzyyaaflflllaarr››yyllaa
ooyynnaayyaann bbiirr flflaakkllaabbaann,,
bbiirr ççookk bbiillmmiiflfl vvee
““ddoo¤¤rruulluukk aabbiiddeessii””
ggeeççiinneenn
bbiirr hhaallkk ddüüflflmmaann›› 

Bülent
Ar›nç

AKP’nin halka karfl›
yürüttü¤ü savafl›n suç ortaklar›n-
dan birisi olmas›na karfl›n, kendisi-
ni hep sanki onlar›n d›fl›ndaym›fl
gibi göstermeye çal›flt›; sanki o
hep zulme karfl›yd›... O kadar “in-
sanc›l”d›r ki, onu gözyafllar› içinde
görmek flafl›rt›c› de¤ildir. Bir çiçe-
¤e, bir böce¤e k›y›lmas› bile a¤la-
t›r onu, öyle ya onlar da tanr›n›n
yaratt›¤› canl›lard›r, mübarektir...
Ama TEKEL iflçileri için, ölüm
orucunda ölenler için, aç ve ç›plak
çocuklar için, polislerin annesinin
kuca¤›nda katletti¤i bebekler için,
Diyarbak›r caddelerinde kurflunla
veya Metris Hapishanesi’nde ifl-
kenceyle katledilenler için... göz-
yafl› dökmez. 

Anti-komünistli¤i ile y›llard›r
devrimcilere karfl› sürdürdü¤ü düfl-
manl›¤›n› bugün de sürdürmekte-
dir. At›p tutar, ak›l verir, afla¤›lar,
ezer... ABD’ye, ‹srail’e radikal
sözler sarfeder, ama AKP iktidar›-
n›n tüm iflbirlikçi kararlar›n›n al-
t›nda onun da imzas› vard›r. 

Düzenin kulland›¤› siyasal is-
lamc›lar›n parlat›lm›fl “y›ld›zlar›n-
dan” biridir. Demokratl›¤› lafta,
gözyafllar› sahtedir.
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GGüünn GGüünn TTeekkeell DDiirreenniiflflii

Tekel iflçilerinin direniflinin 59.
günü olan 11 fiubat’ta Türk-‹fl Bafl-
kan› Mustafa Kumlu’nun Tayyip
Erdo¤an’la yapt›¤› görüflmeden her
hangi bir sonuç ç›kmad›. 

Ayn› gün sendika taraf›ndan sü-
resiz açl›k grevinin bitirilmesi kara-
r› al›nd›. Bu karara ra¤men 16 iflçi
açl›k grevini b›rakmayacaklar›n›
aç›klayarak devam ettiler. ‹flçiler
ayn› gün Maliye Bakanl›¤› önünde
eylem yapt›lar.D‹SK ve KESK’in
ça¤r›s›yla da Yüksel Caddesi’nde
toplanan 1000 kifli Sakarya Cadde-
si’nde bir yürüyüfl yaparak iflçilerin
yan›na geldiler. 

Tekel iflçileri 10 fiubat akflam›
kendilerine destek amac›yla yap›lan
eyleme kat›lmak için yürürken poli-
sin sald›r›s›na maruz kald›. Sakarya
Caddesi’nden eylemin yap›laca¤›
Yüksel Caddesi’ne do¤ru yürüyüfle
geçen iflçiler, Ziya Gökalp Caddesi-
ne ç›kmak isteyince polisin
sald›r›s›na u¤rad›lar. ‹flçilerin diren-
mesi ve ›srar› nedeniyle k›sa süreli
bir arbede yafland›. Daha sonra iflçi-
ler polis engelini aflarak yürüyüfle

devam ettiler.

Direnifle güç katmak amac›yla
Tekel iflletmelerinin bulundu¤u il-
lerden yeni gruplar geldi.

Direniflin 57. günü olan 9 fiu-
bat’ta iflçiler “Kefenleri Giydik Ge-
ri Dönüfl Yok, Hükümet ‹stifa, Ba-
kan ‹stifa” sloganlar›yla Çal›flma ve
Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›’na yürü-
düler. Polis bakanl›k çevresinde ba-
rikat kurarak, iflçilerin bakanl›¤›n
önüne geçmesini engelledi. Bas›n
aç›klamas› da bakanl›¤a yak›n bir
noktada yap›ld›.

8 fiubat’ta, Ankara Sanat Tiyat-
rosu, ODTÜ Türk Halk Bilimi Top-
lulu¤u,  Tekel iflçileri için dayan›fl-
ma gecesi düzenlendi. Gecede bir
konuflma yapan Tek-G›da ‹fl Sendi-
kas› Diyarbak›r fiubesi’nden Cemal
Do¤ru, eylem süresince çok fley ö¤-
rendiklerini ifade ederek, ''Çad›rla-
r›m›z› bir okul olarak görüyoruz.
Orada çok fley ö¤rendik, ö¤rettik.
Bizler hakl› olmasayd›k insanlar›n
vicdanlar›nda yer edinemezdik. Bu
ifli bitirmeden dönmeyece¤iz'' dedi.

7 fiubat günü Baflta ‹stanbul ve
Ankara'dan olmak üzere; ayd›n ve

sanatç›lar  Tekel iflçilerini ziyaret et-
tiler. 

Pir Sultan Abdal Kültür Derne¤i

7 fiubatta bir günlük açl›k grevi

yapt› ve kitlesel bir ziyaret gerçek-

lefltirdi. 

AKP polisinin iflçilere yard›m

gönderen belediyelerle ilgili tutanak

düzenleyerek ‹çiflleri  Bakanl›¤›’na

gönderdi¤i ö¤renildi.

Direniflin 54. günü olan 6 fiu-

bat’ta SES üyeleri ve Çevre Mühen-

disleri Odas› iflçileri ziyaret etti.

5 fiubat iflçiler dönüflümlü olarak

yapt›klar› açl›k grevini süresize çe-

virdiler.  Süresiz açl›k grevine bafl-

layan iflçiler “Biz Hakl›y›z Biz Ka-

zanaca¤›z, Her Yer Tekel Her Yer

Direnifl, Y›lg›nl›k Yok Direnifl Var”

sloganlar› atarak açl›k grevi yapt›k-

lar› yere girdiler. 

Konfederasyonlar›n yapt›¤› top-

lant›dan neredeyse ‘eylemsizlik’ an-

lam› tafl›yan karar ç›kmas› üzerine

iflçiler memnuniyetsizliklerini dile

getirdiler. Toplant›dan Cumhurbafl-

kan›’ndan randevu alma karar› ç›kt›. 

Ayr›ca Ankara'da her hafta yap›-

lan Hasta Tutsaklara Özgürlük eyle-

mi, bu hafta Tekel iflçileri dayan›flma

amac›yla, iflçilerin yan›nda yap›ld›.

Direniflteki Tekel iflçileri için ül-

Tekel ‹flçilerinin Direnifli
Sürüyor
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kenin heryerinden eylemler yap›lma-
ya devam ediyor. 

11 fiubat günü Tekel iflçilerine
destek için D‹SK ve KESK’in ça¤-
r›s›yla meflaleli yürüyüfller yap›ld›. 

‹stanbul’da Taksim Tramvay Du-
ra¤›’ndan Galatasaray Lisesi’ne ka-
dar yap›lan yürüyüflte Halk Cephesi
de; “Bugün Tekel Yar›n Hepimiz!
Yaflas›n Birleflik Örgütlü Mücadele-
miz” pankart›yla yerini ald›. Anka-
ra’da direnen Tekel iflçilerinden Fi-
liz Y›lmaz eylemde bir aç›klama
yapt›. Bu mücadalenin Tekel iflçisi-
nin mücadelesi olmaktan ç›kt›¤›n›
vurgulayan Y›lmaz; “Tüm iflçi s›n›-
f›n›n, tüm emekçilerin hükümetin
zulmünden zamm›ndan b›km›fl her-
kesin mücadelesi olmufltur” dedi.

Ayn› gün Türkiye’nin dört bir
yan›nda meflaleli eylemler yap›ld›.

TTaakkssiimm’’ddee OOttuurrmmaa EEyylleemmii

10 fiubat günü Taksim Gezi Par-
k›’nda Tekel iflçilerinin direniflini
desteklemek için D‹SK, KESK,
TTB, TMMOB taraf›ndan bir saat-

lik oturma eylemi
yap›ld›. “Sendi-
kal Hak ve Öz-
gürlükler ‹çin
D e m o k r a s i n i n
Takipçisiyiz! Te-
kel ‹flçileriyle
Dayan›flma ‹çin-
deyiz!” pankart›

aç›lan eylemde; “Her Yer Tekel, Her
Yer Direnifl”, “‹fl Ekmek Yoksa Ba-
r›flta Yok”, “Tekel ‹flçisi Yan›z De-
¤ildir” sloganlar› at›ld›.  Eylemde
bir aç›klama yapan D‹SK Genel
Baflkan› Süleyman Çelebi; “Müca-
dele sürmektedir, bundan sonra da
Tekel iflçilerinin ve sendikalar›n›n
belirledikleri ‘mücadelenin içinde
ve disiplini alt›nda’ yanlar›nda yer
almak boynumuzun borcudur” dedi.
Çelebi, Tekel iflçileriyle dayan›fl-
mak amac›yla herkese siyah kurde-
lalar takma ça¤r›s› yapt›. 

GGeemmlliikk vvee MMaallaattyyaa’’ddaa
EEyylleemm

4 fiubat günü ülke genelinde Te-
kel iflçilerine destek amac›yla yap›-
lan eylemler Bursa Gemlik’te ve
Malatya’da da yap›ld›.

Gemlikte de Sendikalar AKP
önüne yürüyerek Tekel iflçilerinin
talepleri kabul edilsin dedi. Liman-
‹fl, Petrol-‹fl, Genel-‹fl’in öncülü¤ü
ile yap›lan eyleme Halk Cepheliler

de kat›ld›. “‹flçiyiz Hakl›y›z Kaza-
naca¤›z, Zafer Direnen Emekçinin
Olacak, Direnen Tekel ‹flçisi Yaln›z
De¤ildir” sloganlar› at›lan eyleme
200 kifli kat›ld›.

Malatya’da Devlet Tiyatrolar›
önünde toplan›larak TCDD 5. Böl-
ge Müdürlü¤ü önüne kadar yap›lan
yürüfle Tekel iflçilerine destek için
yapt›klar› açl›k grevinin ikinci gü-
nünde olan Halk Cepheliler ve
ESP’liler de kat›ld›.

Ayn› gün Antalya’n›n Manavgat
‹lçesi’nde de demokratik kitle ör-
gütleri eylem yapt›.

PPiirr SSuullttaann AAbbddaall DDeerrnneekklleerrii
AAççll››kk GGrreevviinnddee

Antalya’n›n  Manavgat ilçesinde
ve Malatya’da Pir Sultan Abdal
Kültür Dernekleri, Tekel iflçilerine
destek için bir gün açl›k grevi yapt›-
lar. Manavgat’ta 6 fiubat’ta
PSAKD’de, Antalya merkezde ise 7
fiubat günü K›fllahan Meydan›’nda
açl›k grevi  yap›ld›.

7 fiubat günü PSAKD Malatya
fiubesi’nde yap›lan açl›k grevini
Halk Cepheliler ziyaret ettiler.

*

Trakya Tekstil ‹flçileri 9 fiubat
günü bir aç›klama yaparak Tekel ifl-
çilerinin onurlu direniflini destekle-
diklerini aç›klad›lar.

Antalya Emek ve Demokrasi
Güçleri 11 fiubat’ta Tekel iflçilerine
destek için, Özcan Park›nda üç
günlük açl›k grevine bafllad›lar.

5  fiubat’ta Devrimci ‹flçi Hareketi ve Kamu Emek--
çileri Cephesi Ankara ve ‹stanbul’da Tekel iflçilerine
destek için 1 gün açl›k grevi yapt›lar.

Ankara’da Kamu Emekçileri Cephesi’nin yapt›¤› ey--
lemde Tekel iflçilerinin yan›na gidilerek sloganlarla ça--
d›rlar dolafl›ld›. Burada yap›lan aç›klamada “Bu direnifl
ideolojiktir, ekme¤inde, açl›¤›nda bir ideolojisi vard›r.

Umudu inanca, inanc› di--
rence, direnci zafere götüre--
ce¤iz” denildi. Kamu emek--
çileri açl›k grevini Malatya
çad›r›nda sürdürdü. 

Devrimci ‹flçi Hareketi ve Kamu
Emekçileri Cephesi ayn› gün ‹stanbul
Taksim’de Galatasaray Lisesi önünde aç--

l›k grevi yapt›lar.  “Kölelik Yasas› 4/C’ye Hay›r! Tekel
‹flçilerine Destek ‹çin Açl›k Grevindeyiz!” yaz›l› bir
pankart açan
emekçiler ad›na
Mehmet Püremifl
bir aç›klama yap--
t›. Püremifl; “Sal--
d›r› politikalar›
4/C ile s›n›rl› kal--
mayacak, artarak
devam edecektir”
dedi.

Tekel ‹flçilerine Destek Eylemleri

Devrimci ‹flçi Hareketi ve Kamu Emekçileri
Cephesi’nden Açl›k Grevi
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UU¤¤uurr EErrddeemmiirr

� Manisa'dan geldim. Mani-
sa'n›n K›rka¤aç ilçesinde Yaprak-
Tütün iflletmesinde çal›flmaktay›m.
1998, 16 Nisan ifle bafllad›¤›m tarih.
31 Ocak 2010 iflimin bitti¤i tarih. 

� ‹ki yönden cevap vermek iste-
rim bu konuya. Birincisi burada bize
destek olundu. Tabii ki bu destek sa-
dece Ankara halk›ndan de¤il, me-
muru, ö¤retmeni, doktoru, emeklisi,
ö¤rencisinden. Ya da onlar bizden
bir umut yakalad›. Dediler ki; Abi,
sizin burada bir kazan›m›n›z tüm
Türkiye'nin kazan›m› olacak. Bu ta-
bii ki bizim üzerimizde bir olumlu-
luk hissini ço¤altt›. Üzerimizde bir
yük vard›. O s›k›nt›y› iflte ziyaretle-
re geldi¤inde anlat›yorduk; tamam
sizin bu deste¤inize çok seviniyo-
ruz, ama üzerimizde bir yük var ar-
t›k. Buradan bir kazan›m olmazsa,
kaybetti¤imiz de...ö¤renciler, Sak›n
ola ki abi dedi. Çünkü burada  56
gündür süren bir direnifl var. Zaten
bu bafll› bafl›na bir kazan›md›r. Ama
bu greve bafllad›¤›m, açl›k grevine
bafllad›¤›m günden bu yana da üze-
rimdeki yükün yar›s›n›n hafifledi¤i-
ni hissediyorum, yani görüyorum.
Hissediyorum. Ve de açl›k grevi ger-
çekten de bir hak kazan›m› için, da-
ha önce tasvip etmiyordum ama, de-
mek ki duymayanlar veyahutta ka-
t›lmayanlara karfl› kullan›labildi¤in-
de ve de bu yönde hak veriyorum.
Bu vakitten sonra. 

� Çok fark var. çok fark var. ta-
bii direnmek. Hakl› olan insan›n bu-

nu sürdürmesi laz›m.
Çünkü bunu pes ederse
kaybetmifl oluruz. Bu
özveriyi ö¤retti bize bu
direnifl. 

� Hay›r, yapma-
d›m. 

� Televizyonlardan
takip ediyorduk. 

� Tasvip etmiyor de¤il de, flöyle
bu orucun mahiyetini, anlam›n› tam
olarak anlamad›¤›m›z için bir yorum
yapam›yorduk. 

� O tür olaylarda böyle bir fley-
ler söylendi¤ini duyduk. Ama tam
olarak hat›rlam›yorum. Benim bildi-
¤im bir açl›k grevi vard›. Yiyen in-
san nas›l oluyor biliyor musunuz, in-
san hastaneye kald›r›l›rken tüm ke-
mikleri say›l›yordu. Bu insan›n ye-
mifl olmufl olsayd› bu flekile gelir
miydi hiç? 

� fiu anda tam olarak hat›rlayo-
rum. Ama olaydan haberim vard›. 

� Evet gerçekten de do¤ru bir
fley çünkü biz TEKEL iflçisiyiz ve
de art›k b›çak kemi¤e dayand›. Ke-
mi¤i kesiyordu ki biz bu direnifli
gösterdik. Ve de ac› bir tat da ç›kar-
d›k. Keflke biz bunu TEKEL özellefl-
tirme kapsam›nda anonim flirkete
dönmeden yapsayd›k diyebiliyoruz.
Daha önce Hiçbir eylemi görmemifl,
bir eylem yaflamam›fl, böyle bir tec-
rübesi olmam›fl ama burada 56. gün-
lük süreçte bunu yaflad›k. Keflkem
TEKEL olarak Telekom, Petkim bu
tür kurumlar gitmeden bunlar› yap-
saym›fl›z diyebiliyoruz. 

-- Kendinizi tan›t›r
m›s›n›z? 

- Açl›k grevinde olmak nas›l
bir duygu? fiu an kendinizi na-
s›l hissediyorsunuz? 

- Direnmek sizce insan› na-
s›l etkiliyor, nas›l de¤ifltiriyor?
Mesela, siz bu direnifl sürecinde
kendinizde maddi olarak, ma-
nevi olarak, nas›l de¤ifliklikler
yaflad›n›z? 56 gün önceki siz ile
flimdiki aras›nda bir fark var
m›? 

- Daha önce açl›k grevi yap-
m›fl m›yd›n›z hiç?

- Peki daha önce açl›k grevi
yapanlar› ya da ölüm orucu ya-
panlar› duymufl muydunuz, me-
sela 7 y›l süren ölüm orucu hak-
k›nda bilginiz var m›?Ölüm
orucu yapanlar hakk›nda o za-
man ne düflünüyordunuz? 

- O zaman tasvip etmiyordu-
nuz herhalde? 

- Mesela iktidar yetkilileri o
zamanlar, ölüm orucu yapm›-
yorlar, yalan, gizli gizli yiyorlar
diyorlard›, bu tür karalamalar›
duymufl muydunuz? 

- Abdi ‹pekçi Park›'nda tut-
sak yak›nlar›, TAYAD’l›lar, 3
y›l dört ay boyunca oturma ey-
lemi yapm›fllard›, o eylemi gör-
müfl müydünüz, duymufl muy-
dunuz? 

- ‹nsanlar›n, keza özel olarak
iflçilerin de bir ço¤u, hep bask›
kendisine yöneldi¤inde müca-
deleye giriyor direnifller yap›-
yor... Ama asl›nda olmas› gere-
ken, bizzat kendi bafl›m›za gel-
meden de baflkalar› bu sald›r›la-
ra maruz kald›¤›nda direnmek,
onlara destek vermektir. Bu an-
lamda, bu direniflin de tecrübe-
siyle iflçilere, emekçilere, halka
ne söylemek istersiniz? 

Eklemek istedi¤iniz bir fley
var m›? 

D‹REN‹fiTEK‹ TEKEL ‹fiÇ‹LER‹ ANLATIYOR
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MMeehhmmeett UUÇÇLLUU

� Mehmet Uçlu, Manisa'dan. 17
y›ld›r çal›fl›yorum. 

� Önce inanmak gerekiyor. Ya-
ni bu eylemi, hak alma eylemi, be-

nim çocuklar›m›n ge-
lece¤i, benim emek
gücümün gelece¤i
konusunda hak arama
eylemi oldu¤unu do-
las›yla sonucunda her
ne olursa olsun eylem
türü oldu¤undan ge-
rekli oldu¤unu düflü-
nüyorum. Etkili oldu-

¤unu düflünüyorum. 

� Muhakkak ki, hani hep arka-
dafllar da söyleriz. Kendimizi yeni-
den resetledik. Yeni bir ders... Bak›fl
aç›m›z de¤iflti. ‹nsanlara bak›fl›m›z,
olaylara bak›fl›m›z, yaflam tarz›m›z-
daki gibi ufak tefek de¤ifliklikler...
yani böyle fleyler. 

� Hay›r, yapmam›flt›m. 

� fiimdi, insan kendi neredeyse
oradan bak›yor biliyor musunuz.
Duyuyorduk fakat iflte, sadece nor-
mal, bu insanlar›n yapt›¤› gibi takip
ediyorduk. Öylesine. 

� fiimdi, olaylar›n içine girme-
di¤im, bilmedi¤im için öyle bir yo-
rum yapmam›flt›m. 

� Söyleyebilirler tabii, PKK'l›-
¤›m›z kalmad›. Herfleye koyulduk
yani. Sald›r›rsa sald›r›rlar. 

� Hay›r, görmedim. 

� fiimdi bu tür fleyler dedi¤iniz
gibi bana bir fley olmad›¤›nda tepki

veremiyoruz toplum olarak. Sosyal
s›n›f›n, yani emekçi s›n›f›n sadece
egoist düflünce tarz›yla yani bir tep-
ki veremiyoruz. Biraz da bilinç me-
selesi bu. Bu tür fleylerin, sendikala-
r›n, sosyal toplum örgütlerinin, hal-
k›, tabandaki halk› bilinçlendirme-
siylede oluyor. Tabii ki bu tür ey-
lemlerde toplu bilinç çok önemli.
Ama bu zamana kadar destek ver-
medi¤imiz fleylerdi. Bundan sonra
bak›fl aç›m›z daha farkl› oldu. Daha
farkl›laflt›, daha tepkili duruma ge-
lece¤iz, geldik.En az›ndan duyarl›
olmam›z gerekti¤ini düflünüyorum. 

� Ben teflekkür ederim. Ne de-
yim iflte, 56 gündür direniyoruz. Bir
56 gün daha olsa yine buraday›z. 

HHaaddiiyyee KKAAYYAA

� ‹smim Hadiye Kaya, ‹zmir.
20 y›ll›k, 90 y›l›nda girdim TE-
KEL'e. -

� Yo¤un, yorgun. Yorucu olu-
yor ama bir hedefimiz var biliyorsu-
nuz. O hedefimiz için her fleye de-
¤er diyorum. 

� Önceden ümitsizdim. Ama
gitgide bu direncimizi çok kararl›
görüyorum. 

� Hiç yapmad›m. 

� Bir mant›ks›zl›k olarak görü-
yordum. Gere¤i yok ...Ama bafl›m›-
za gelince gerçekten gere¤inin ol-
du¤unu düflünüyorum. Bofluna da
bu ortamlar yarat›lmam›fl. O yön-
den flimdi onlara hak veriyorum. 

� Tabii ki vard›. Olmaz m›? Da-
ha önce diyorum onlar gözlerine at

gözlü¤ü tak›p da konufluyorlard›.
Önce kendilerine baks›nlar. 

� Biz, biliyorsunuz TEKEL ifl-
çisi olarak, ben hiç böyle bir eyleme
kat›lmad›m. Kat›ld›m desem yalan
olur. Ama gerçekten flu anda bir ey-
lem olsa baflta ben olurum. Çünkü
bu bana güç verdi. TEKEL direnifli
gerçekten de yüreklendirdi. Ne ol-
du¤unu ö¤rendim herfleyden önce.
Halk olarak bir fleyler yapabilece¤i-
mizi, baflarabilece¤imizi gösterdi. 

� Valla, ben, Baflbakan bize,
herfleye at›p tutuyor. Yani yetim
hakk› yedi¤imizi söyledi. Yan gelip
yatt›¤›m›z› söyledi. A¤z›na ne gel-
diyse söyledi. Bir Baflbakan'a yak›-
fl›r sözler bekliyorum. Yani burada
bir mahalle kavgas›... Mahalle kav-
gas›n›n bile bir edebi olur. Yani bir
ahlak› olur. Kalk›p da kimse sana
kara çalm›yor. E¤er varsa öyle ko-
nuflsun. Ha baz›lar› var, olmaz de-
miyorum. Ama yine de bizim hata-
m›z de¤il. O kendi yönetimlerinin
hatas›. 20 senedir, yani 20 senedir
TEKEL çal›flan›y›m emin olun ki,
bir günden bir güne yatt›¤›m› hat›r-
lam›yorum. Ki 15 dakikada bir bal-
ya s›y›ran bir insan›m. 15 dakika...
Bu kad›nl›k halimizle... Affedersin
lavaboya gidemedi¤imiz günler ol-
du. Çünkü her 15 dakika-
da bir balya geliyor. O
balyay› bitirmek zorun-
day›z. Saat 7 buçukta bir
bafll›yor akflam 5'e kadar
5 buçuk'a kadar. Düflünün
mesela, banyo etmemiz
gerekiyor, balyada ,ben o
s›ra kuyru¤u, balyadaki
s›ra kuyru¤unda bazen
yapmadan gitti¤im gün-
lerde oluyordu. Yapmadan gitti¤im
zaman arabalara bindi¤imizde tütün
kokuyorduk d›flar› ç›kt›¤›m›zda. Biz
Hiçbir zaman yan gelip yatmad›k.
Devleti de soymad›k. Ben de diyo-
rum Baflbakan'a kendisi bir zaman-
lar,- yani küçümsedi¤imden de¤il
bu laf› söylerken- Refah Parti-
si'nden yard›m alan bir kifliydi. Ama
flimdi, flimdi 5 bin dolarl›k gömlek
giyiyor. Efendime söyleyeyim, bir
gecelik 7 milyarl›k otellerde kal›-
yor. Nereden geldi¤ini unutmas›n.
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oAKP’nin ppolisi iilk

günden ssald›rd›. TTazyikli
suyla, ggaz bbombalar›yla...
vurdu, kk›rd›, kkafas›n›
gözünü ppatlatt› TTekel
iflçisinin, ggözalt›na aald›lar... 

Direnifl SSÜRDÜ...

oYalanlara, ddemagojilere,

tehditlere bbaflvurdular;
sar› ssendikalar da
devredeydi, ddirenifli
referanduma ssundular...

Direnifl SSÜRDÜ...

oAnkara VValisi ssokaklar›

iflçilere yyasaklamak
istedi... TTehditler ya¤d›rd›.

Direnifl SSÜRDÜ...

oDirenifl, bbugünden iiflçi

s›n›f›n›n ttarihine, iiflçilerin
gücünün, kkararl›l›¤›n›n,
fedakarl›¤›n›n öörneklerin-
den biri oolarak ggeçti... 

Tekel’in özellefltirilmesiyle bir-
likte kazan›lm›fl haklar›n› korumak
ve kamu kurumlar›na geçifl hakk›
için Türkiye'nin dört bir yan›nda ça-
l›flan binlerce Tekel iflçisi, 15 Aral›k
2009’da Ankara Abdi ‹pekçi Par-
k›’nda çad›rlar›n› kurup oturma ey-
lemine bafllad›lar. 

Tekel iflçileri, 17 Aral›k’ta talep-
lerini duyurmak için AKP Genel
Merkezi’ne yürümek istediler. An-
cak AKP’nin direnen hak arayan
halk›n, hiçbir kesimine tahammülü
yoktu. Her kesimin biat etmesini,
karfl›s›nda diz çökmesini istiyordu. 

AKP’nin polisi daha iflçiler Ab-
di ‹pekçi Park›’ndan ç›kmadan
tazyikli suyla, copla, gaz bom-
balar›yla sald›rd›. Onlarca iflçi k›fl›n
dondurucu so¤u¤unda parktaki su
dolu havuzun içine at›ld›. Vahfli sal-
d›r›da yüzlerce iflçi yaraland›. ‹flçile-
rin çad›rlar› sökülüp at›ld›. Polis, o
kadar kudurmuflças›na sald›r›yordu
ki, iflçileri ziyaret için gelen bir mil-
letvekili de kimli¤ini aç›klamas›na
ra¤men polisin gazl›, coplu sald›r›la-
r›ndan kurtulamad›. Sald›r›da sendi-
ka yöneticilerinin de aralar›nda ol-
du¤u 37 iflçi gözalt›na al›nd›.

‘‘ÖÖllmmeekk vvaarr ddöönnmmeekk yyookk’’
AKP iktidar›, sald›rarak, çad›rla-

r› sökerek Tekel iflçilerinin direnifli-
ni bitirebilece¤ini sanm›flt›. Ama
yan›ld›lar. Abdi ‹pekçi Park›’ndan
da¤›t›lan iflçiler Türk-‹fl Genel Mer-
kez Binas›’n›n önünde topland›lar.
Direnifl o andan itibaren Türk-‹fl
önünde sürecekti art›k.. 

Ankara Valisi Kemal Önal, gelen
tepkiler üzerine her zaman oldu¤u
gibi provokasyon yalan›na sar›ld›.
fiöyle diyordu: ““KKeeflflkkee ssöözzlleerr ddiinn--
lleennsseeyyddii vvee mmüüddaahhaalleeyyee ggeerreekk kkaall--
mmaassaayydd››.. PPrroovvookkaassyyoonnllaa iillggiillii bbiill--
ggiilleerr vvaarrdd››,, ççookk flflüükküürr aattllaatttt››kk.. ......
BBuu mmüüddaahhaallee oollmmaassaayydd››,, ss››kk››nntt››ll››
ggüünnlleerr bbiizzii bbeekklliiyyoorrdduu.. BBiizzii ddee üüzz--
ddüü aammaa ggeerreekklliiyyddii.."" 

‹ktidar, provokasyon yalan›n›n
arkas›na s›¤›n›rken “söz dinlemez-
seniz böyle olur” tehditlerine de de-
vam ederek, direnifli bafltan k›rmay›
amaçl›yordu. 

Tekel iflçileri ise kendilerine da-
yat›lan 4C uygulamas›na “ölmekten
beter” diyorlard›. Bu yüzden, poli-

sin sald›r›s›ndan sonra ““ööllmmeekk vvaarr
ddöönnmmeekk yyookk”” slogan›yla ifade etti-

ler kararl›l›klar›n›. Bir gün sonra da

Tekel iflletmelerinin bulundu¤u bir-
çok ilden yeni iflçi gruplar› Anka-
ra’ya gelerek direnifli büyüttüler.
Tekel iflçisinin kararl› direnifli sen-
dikalar› da harekete geçmek zorun-
da b›rakt›. 

Türk-‹fl Baflkanlar Kurulu, Tekel
iflçisiyle dayan›flmak amac›yla Türk-
‹fl’e üye fabrikalarda 25 Aral›k’tan
itibaren dört hafta boyunca her Cu-
ma günü bir saatlik ifl b›rakma eyle-
mi ve AKP il binalar› önünde bas›n
aç›klamas› yapma karar› ald›. 

Coplara, gaz bombalar›na ra¤-
men direnifl bitmek bir yana, gide-
rek güçleniyor, köklefliyordu. ‹kti-
dar bu kez demagojilerle sald›rma-
ya bafllad›. Tekellerin bir dedi¤ini
ikiletmeyen Baflbakan Tayyip Erdo-
¤an direnen Tekel iflçisine “yatarak
para kazan›yorlar, yatarak para ka-
zanma devri kapand›”, “yetim hak-
k› yiyorlar” diyerek hakaret etti. 

AKP’nin demagojik sald›r›lar›na
Tekel iflçileri 2 Ocak’da üzerinde,
““KKeeffeennlleerrii ggiiyyddiikk ggeerrii ddöönnüüflfl yyookk””
yazan kefenleriyle cevap verdiler. 

‹ktidar›n sald›r›lar›na, yalanlara,
aldatmalara, sendikalar›n oyalama
politikalar›na, ayak oyunlar›yla di-
renifli bitirme çabalar›na kanmad›
Tekel iflçileri. Kararl›l›klar›n› “Öl-
mek Var Dönmek Yok” slogan›yla
özetleyen iflçiler, direniflin bafl›nda
yap›lan referandumda flöyle diyor-
lard›: ““EEvvee ddöönnmmee ggiibbii bbiirr kkaarraarr››--
mm››zz yyookk.. BBiizziimm eevvee ddöönnmmeemmiizz dduu--
rruummuunnddaa ççooccuukkllaarr››mm››zzaa vveerreebbiillee--
cceekk bbiirr cceevvaabb››mm››zz yyookk””. 

Direnifl, emekçilerin çolu¤unun
çocu¤unun gelece¤iydi. Tekel iflçisi
günlerdir Ankara’n›n ayaz›nda bu-
nun için direniyordu. ‹flçilerin ölü-
müne kararl› direnifli Türk-‹fl’in
üzerinde adeta yüktü. Her seferinde

Tekel direnifli, sald›r›lara, 
demagojilere ra¤men 
gerçekleflen bir direnifltir
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direnifli geri çekmeye çal›flt›.  Ancak
baflaramad›lar. Direniflin hakl›l›¤›,
meflrulu¤u halk›n her kesiminin
deste¤ini de kazand›. Tekel iflçile-
riyle dayan›flma büyüdü. Türk-‹fl di-
renifli ne kadar geri çekmeye çal›flsa
da direniflin peflinden sürüklenmek
zorunda kald›.

6 Ocak'ta Türk-‹fl’in örgütlü ol-
du¤u Tekel iflçilerinin bulundu¤u
tüm illerde direniflin Ankara’da sü-
rüp sürmemesi konusunda referan-
dum yap›ld›. ‹flçiler neredeyse yüzde
yüzlük bir kat›l›mla eyleme devam
karar› ald›lar. Direnifl çok daha ka-
rarl› bir flekilde yoluna devam etti. 

‹flçiler AKP önünde

42 iiflçi ggözalt›nda

8 Ocak’ta Tekel iflçileri Anka-
ra’da AKP Genel Merkezi önünde
kendilerini demir parmakl›klara
zincirlediler. Polis 42 iflçiyi zorla
gözalt›na ald›.

Ayn› gün Adana'da da Yaprak
Tütün ‹flletme Müdürlü¤ü'nde çal›-
flan iflçiler 1 saat ifl b›rakma eylemi
yapt›lar ve D-400 kara yolunu daki-
ka trafi¤e kapatt›lar. 

RReeffeerraanndduummddaann ssoonnrraa ddiirreennii--
flfliinn bbiiççiimmiinnee iilliiflflkkiinn yyeennii kkaarraarrllaarr
aall››nndd››.. Bu kararlara göre; TEKEL
iflçileri 14 Ocak tarihinden itibaren
Türkiye'nin dört bir yan›nda bulun-
duklar› yerlerden Ankara'ya gelip
üç gün oturma eylemi, ard›ndan, 3
günlük açl›k grevi ve sorunun çö-
zülmemesi durumunda ölüm orucu
yapacaklard›. 

15 Ocak’ta binlerce Tekel ‹flçisi
Ankara’n›n dondurucu so¤u¤una
ra¤men, geceli-gündüzlü oturma
eylemine bafllad›lar. 

17 Ocak'ta, Türk-‹fl'in Ankara'da
düzenledi¤i "Ekmek, Bar›fl, Özgür-
lük ‹çin Demokrasi ve Haklar Mi-

tingi" yap›ld›. Mitinge 50 binin
üzerinde iflçi kat›ld›. Mitinge ha-
kim olan tek bir slogan vard›:
“Genel Grev Genel Direnifl”. 

Mitinge kat›lan Tekel iflçileri,
Türk-‹fl Genel Baflkan› Mustafa
Kumlu'nun konuflmas›nda ""GGee--
nneell GGrreevv”” aç›klamas› yapmama-

s› üzerine kürsünün bulundu¤u plat-
formu iflgal etti. Daha sonra Türk-‹fl
Genel Merkezi’ne giden Tekel iflçi-
leri Kumlu'nun odas›n›n da bulun-
du¤u baflkanl›k kat›n› basarak bura-
da; ""KKuummlluu iissttiiffaa"",, ""GGeenneell ggrreevv
ggeenneell ddiirreenniiflfl"" sloganlar›n› atarak
direniflteki kararl›l›klar›n› bir kez
daha gösterdiler. 

Oturma eeylemi 

Açl›k GGrevine ddönüfltü

Tekel iflçisinin direnifline her f›r-
satta düflmanca sald›ran AKP’nin
bu tavr›na karfl› binlerce Tekel iflçi-
si Türk-‹fl Genel Merkezi etraf›nda-
ki sokak ve caddelere kurdu¤u ça-
d›rlarda süren oturma eylemini 19
Ocak’ta 3 günlük açl›k grevine çe-
virdi. Açl›k Grevi için 3000 gönüllü
iflçi aras›ndan 120 kifli seçildi. 

Açl›k grevinin bafllamas›yla bir-
likte AKP iktidar› cephesinden dire-
nifli bitirmek için çeflitli manevralar
bafllad›. Baflbakan Yard›mc›s› Bü-
lent Ar›nç bir aç›klama yaparak 4-
C'li çal›flma süresinin 11 ay 25 güne
ç›kar›ld›¤›n› söyledi. 

Hükümet kanad›ndan yap›lan bu
tür manevralar sonucunda Türk-‹fl
yönetimi ““iiyyii nniiyyeett”” gösterisi ola-
rak yönetimi açl›k grevine 21
Ocak’ta ara verme karar› ald›. 

AKP iktidar› bir taraftan Türk-
‹fl’le görüflmek için randevu verir-
ken, bir taraftan da tehditlerine de-
vam etti.

Baflbakan Tayyip Erdo¤an, “mil-
letin bize emanet etti¤i kasay›, ku-
sura bakmay›n soyduramam. Kim-
seye çal›flmadan para verecek du-
rumda de¤ilim.” diyerek Tekel iflçi-
lerini soygunculukla, h›rs›zl›kla
suçlarken, Maliye Bakan› Mehmet
fiimflek ; “bir hatam›z varsa merha-
metli davranmam›zd›r” diyerek teh-

ditleri sürdürüyordu. Ankara Valisi
ise, ““eessnnaaff rraahhaattss››zz oolluuyyoorr,, iillkk vvee
oorrttaaookkuull öö¤¤rreenncciilleerrii ookkuullaa ggeelliipp ggii--
ddeerrkkeenn kkoorrkkuuyyoorr”” gibi bahanelerle,
direnifle sald›rman›n ve alanlar› ifl-
çilere yasaklaman›n zeminini haz›r-
lamaya çal›fl›yordu. 

28 Ocak’ta direniflin 45. günün-
de Türk-‹fl ile hükümet aras›nda bir
görüflme yap›ld›.

‹ktidar, Tekel iflçilerinin taleple-
rini kabul etmek yerine, sendikalara
“Oyalama Program›” sundu... Türk-
‹fl’de direnifli bir an önce bitirmek
istiyordu. Fakat Tekel iflçisinin ka-
rarl›l›¤›, Türk-‹fl’in masada direnifli
satmas›n›n önünde engel oldu. 

‹flçi düflman› AKP iktidar›n›n
tehditlerine Türk-‹fl’in direnifli geri
çekmeye yönelik çabalar›na ra¤men
direnifl tüm kararl›l›¤›yla sürüyor.
Türk-‹fl’e Genel Grev karar›n› ald›-
ran da Tekel iflçilerinin bu kararl›l›-
¤›d›r. Bu kararl›l›k ayn› zamanda
örgütlü, örgütsüz halk›n tüm kesim-
lerinin deste¤ini, dayan›flmas›n› ka-
zanmay› da sa¤lam›flt›r. 

Günlerdir Ankara’n›n k›fl›nda
Tekel iflçisinin direnifli taksicisin-
den, berberine, f›r›nc›s›ndan bakka-
l›na, iflçisine, memuruna, ö¤rencisi-
ne, doktoruna, avukat›na, gecekon-
du yoksullar›na kadar örgütlü, ör-
gütsüz halk›n her kesiminin maddi,
manevi deste¤ini ald›. Ülkenin her
taraf›nda destek eylemleri yap›ld›.
Genel Grevde sendikalar›n gerekli
çal›flmay› yapmamas›na ra¤men ül-
ke çap›nda onbinlerce kifli ifl b›rak›p
Tekel iflçisinin onurlu direnifline
destek verdi...
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Sorumlular›m›z; beyinlerini
büyütecek, bunun yolunu yön-
temlerini bulacak. 

Sorumlular›m›z; temel sorun-
lar›n› aflmak için düflünmeli ve
kendini e¤itmelidir. 

Sorumlular›m›z; nedenleri bul-
mak zorundad›r. 

Nedir bunlar? 
Sorun; bilinç eksikli¤i mi, poli-

tika bilme eksikli¤i mi, ö¤renme
ve kendini e¤itme konusunda ek-
siklik mi?.. 

Her ne ise, sonuç; 
Devrimcili¤i kavray›fl tarz›m›z

konusundaki eksik ve
çarp›kl›kt›r.

Sorumlular›m›z; oku-
muyorlar, kendini gelifl-
tirmek, ö¤renmek için
çaba harcam›yorlar.

Bunun yerine günlük,
basit didiflmelerle, çe-
kiflmelerle, yaflam için-
de çok do¤al karfl›lafl›l›p
çözülebilecek sorunlarla
u¤rafl›yor ve onlar›n aras›nda bo-
¤uluyorlar.

Bu nedenle her fleye haz›r›m
demek yetmiyor. 

Kendini gelifltirmez, insanlarla
yapt›¤› tart›flmalar ve kendisi
üzerine düflünüp e¤itimini sürekli
k›lmazsa, yar›n her sorumluyu
bekleyen; "benim moralim bozul-
du, ben yapam›yorum o zaman"
demek kaç›n›lmaz sondur.

Böyle olmamas› için sorumlu-
lar›m›z, yaflam› ciddiye almal›d›r.

Devrimcili¤i ciddiye almal›d›r.
Her insan›m›z› çok ciddiye al-

mal›d›r.
Baflta kendisini ciddiye almal›-

d›r.
Yaflamak, devrimcilik yapmak

ciddi ifltir. A¤›zdan ç›kan sözler
yetmez. ""HHaazz››rr››mm"" der, ama ya-
flam› buna denk düflmezse kendi-
ni de aldat›r bizi de. 

Okuyan, araflt›ran, düflünen

dinamik bir beyni olan, ifl-
lerine yo¤unlaflan, ""bbeenn
hhaallkk›› nnaass››ll öörrggüüttlleerriimm,, bbuu--
ggüünn kkaaçç eevvee ggiiddiipp iinnssaann--
llaarrllaa kkoonnuuflflaabbiilliirriimm"" diye
düflünen, bunlara yo¤unla-

flan bir devrimcilik olmal›d›r so-
rumlular›m›z›n hedefi. 

Her eksiklik afl›l›r, afl›labilir. 
Ama sorumlular›m›z bilincini

gelifltirmez, neden devrimcilik
yapt›¤›n›, devrimi, sosyalizmi ö¤-
renmez, yeniden yeniden ders
çal›fl›r gibi ö¤renmezse, kavra-
mazsa yar›n ilk karfl›m›za ç›ka-
cak moral bozuklu¤u olacakt›r ve
her fleye haz›r olmas›n›n da hiçbir
anlam› kalmayacakt›r. 

Sorunlar karmafl›k de¤ildir.
Sorumlular›m›z basit düflünmeli-
dir. Basit, sade ve köfleli düflün-

melidir. 
E¤itim, ö¤renme, disiplinli ya-

flam tarz› ve büyümüfl bir beyin-
dir ihtiyaç. 

‹fllerine yo¤unlaflmak ve dev-
rimcili¤i bir yaflam tarz›, ömür bo-
yu yap›lacak bir ifl olarak görmek
sorunlar› aflmada en büyük güçtür. 

Bir yandan görevlerini yerine
getirip, di¤er yandan da kendi
geliflimi için yo¤unlaflan bir dev-
rimcinin bunlar› aflmamas› için
hiçbir neden yoktur. Evet, bir
yandan devrimcilik yapacak, bir
yandan kendi e¤itimini sürdüre-
cektir. Hayat› hayat›n içinde ö¤-
renecek, t›pk› savafl› savafl›n için-
de savaflarak ö¤renmek gibi. 

Her fleye ra¤men ben ""ddeevv--
rriimmcciiyyiimm"" demek beynindeki di-
namikli¤in de bir göstergesidir. 

Kendini gelifltirmeyi ve eksik-
liklerini aflmay› da bu dinamik
yandan bakarak sürdürmelidir ar-

kadafllar›m›z. Ama bu olumluluk-
la asla yetinmemelidir. 

Güçlü olmay›, devrimcili¤i
do¤ru kavramay› ö¤renmelidir. 

Devrimcilik kendine güvendir.
Kendine güven örgütüne ideoloji-
ne güvendir.

Sonuç olarak kendine güven
halka güvendir. 

Kendine güvenen insan güçlü
insand›r. 

Beyni, yüre¤i güçlü insan›n
aflamayaca¤› hiçbir zorluk yok-
tur. Kald› ki, olumlu- olumsuz de-
neylerimiz en büyük zenginli¤i-
mizdir. O zaman çok daha güçlü
oluruz. Çünkü eksiklerimizi bili-
yoruzdur. Bu bize güç vermelidir.
Bu nedenle yöneticilerimiz dü-
flünmekten, kendi gerçe¤ini gör-

mekten kaçmamal›d›r. 
Örgüt insan›; örgütün

perspektifleri, yol göste-
ricili¤i ile sonuç alan in-
sand›r. Sonuç ald›kça da
güçlenen, kendine güve-
ni geliflen ve kitleleri yö-
netmeye, yönlendirmeye
bafllayan insand›r. 

Sorunlar› çözerken,
öncelikle kestirmeci ol-
mayaca¤›z. 

Kestirmecilik sorumsuzluktur.
Kestirmecilik ilk akl›na gelini

yapmakt›r.
Kestirmecilik yozlaflmad›r. 
Kestirmecilik an› kurtar›r belki

ama, gelece¤i kaybettirir. Bu ne-
denle baflvurulmamal›d›r. 

Bir yönetici "Neden, nas›l bu
hale geldi?" sorusunu kendisine
sormad›kça ad›m atamay›z. Sa-
kin bir flekilde önce bu sorudan
bafllanmal›d›r. 

Ne mi olur, 
Hiçbir iflte olmad›¤› kadar dü-

zenli ve sistematik olarak gerek-
çeler üretmeye devam eder. 

Olmayan bir ifl esas olarak bir
yöneticinin surat›na flu gerçe¤i
çarpar: ""SSeenniinn bbuu ççaall››flflmmaa yyöönn--
tteemmiinnllee bbuu iiflfl oollmmaazz""..

Söylersin, arkan› döndü¤ünde
yapmaz. 

Bu tek tek insanlar›n suçu de¤il-

SAVAfiANLARIN SÖZLER‹ 
S‹LAH G‹B‹D‹R. 

SAVAfiANLARIN D‹L‹ ‹LE 
KONUfiMALIYIZ 
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dir. ‹nsan gerçe¤i budur. Bilinç se-
viyesi budur. Ama bu böyledir de-
yip kaderine teslim edemeyiz her-
kesi ve her fleyi. Devrimcilik bura-
da bafll›yor, yöneticilik burada bafl-
l›yor. ‹nanç burada bafll›yor. 

Nas›l söyledi¤inle ba¤lant›l›d›r
her fley. 

Nas›l anlatt›¤›nla ölçülür senin
gücün. Bu nedenle savaflanlar›n
sözleri silah gibidir denir. Sözleriniz
öyle güçlü olmal›d›r ki; bir mermi
gibi yanl›fl› öldürmeli, do¤ruya ha-
yat vermelidir. Savaflanlar›n dili öy-
lesine keskindir ki; do¤ru ile yanl›fl›
asla kar›flt›rmaz. Savflanlar›n sözle-
ri adaletlidir. Savaflanlar›n sözleri
sayg›l›d›r. Savaflanlar›n sözleri se-
vgi doludur. Savflanlar›n sözleri öf-
ke doludur. Savaflanlar›n sözleri ile
konuflmal›y›z. Onlar yan›lmaz, on-
lar kendine güvenlidir, ama bilme-
liyiz ki e¤er bu sözleri, dili do¤ru
kullanmazsak döner bizi vurur. Bu
nedenle bir yöneticinin "söyledim
yapmad›lar" demesi kendi intihar›-
d›r. Kendi kendini inkâr etmesidir. 

O zaman biz bunun yöntemini
bulmak durumunday›z. 

Yöntemi de denetlemek, tek
tek ayr›nt›lar›na inmek ve ifl için-
de e¤itmektir. Baflka çok sihirli
bir dokunmal›k formülü yoktur. 

Düflünün öyle baz› arkadaflla-
r›m›z vard›r ki; aran›r durumda
olmas›na ra¤men olanaklar yara-
t›yor, sempatizan insanlar›na ka-
dar görüflüyordu. Olmad› m›,
oturup taraftarlar›m›za kadar
mektup yaz›yor o flekilde e¤itme-
ye çal›fl›yordu. 

Sormak, ö¤renmek, do¤ruyu
görmek, kendini tan›mak, eksik-
liklerini kavramak için büyük bir
güç ve avantajd›r. 

Klasiktir; "söylüyorum yapm›-
yorlar", "anlat›yorum yapm›yor-
lar, hatta ben yap›yorum yine
yapm›yorlar".

Yani ne demek bu 
Herkesi atal›m m›?
Yoksa bunlar; "adam olmaz ki,

bunlar ifl yapmak istemiyor" mu?
Ne demektir bu! 

Bir sorumlu bu flekilde düflün-
dükçe insan da e¤itemez. 

a) Hiç kimse bizimle zorla bir-
likte de¤ildir. Öncelikle bunu an-
lamal›d›r sorumlumuz. Do¤ru-
yanl›fl, eksik- fazla ama kendince
çok kutsal, geçerli inançlar› ve
düflünceleri vard›r. 

b) Bir insan› ne kadar e¤itir-
sen, ne kadar devrimcilefltirirsen
yapt›¤› ifli o kadar gönüllü ve
coflkuyla yapar, sahiplenir. Yoksa
geçici bir ifl olarak yapar, sonra
da b›rak›r. 

c) Bir yönetici böyle bir tablo-
da önce kendine dönüp bakmal›-
d›r. "Ben nerede eksi¤im, ne ya-
p›yorum ya da neyi yapm›yorum
ki bu sonuç ç›k›yor" diye düflün-
melidir.

Bunu yapmak yerine, hemen
"yapm›yorlar, etmiyorlar" deyip
iflin içinden ç›kmak; en ucuzu, en

kolay› ve en adaletsizidir. 
d) Bir yönetici adaletsiz oldu-

¤u oranda insanlar›n gözünde bi-
ter. Adaletli olmak liberal olmak,
her fleye anlay›fll› olmak de¤ildir.
Herkesi kendi durumu içinde de-
¤erlendirmek ve her koflulda ön-
ce kendine dönmektir. 

Yöneticilerimiz genellikle al-
t›ndaki insanlar›n söyledi¤i halde
yapmad›klar›ndan flikayet eder.
Biz de o yöneticiden sonuç ala-
may›z; ama "adam olmaz, zorla
yap›yor" mu diyelim? Hay›r, biz
böyle demeyiz. Aylarca anlat›r›z,
y›llarca anlat›r›z ve daha da anla-
taca¤›z. Biz o sorumlunun beyni-
ni de¤ifltirmek istiyoruz. Biz o yö-
neticimizi devrimci, militan bir
yönetici yapmak istiyoruz.

‹flte tam da bu noktada o so-

rumlumuz da, alttaki insan›m›za
ayn› flekilde yaklaflmal›d›r. Biz
ona nas›l anlat›yorsak, en küçük
detay›n› bile gösteriyorsak, o da
onlara anlatacakt›r. 

Bir iflin örgütlenmesinde, bir
faaliyetin ele al›nmas›nda yöneti-
cinin kafas›nda, masan›n üzerin-
de her fley yerli yerinde olmal›d›r.
Çal›flt›¤› insanlara tek tek ifl yap-
t›r›rken:

a) Sen flu ifli yapacaks›n ve
flöyle yapacaks›n. ‹nsanlara flunu
anlatacaks›n.

b) fiu aksilikler ç›kt›¤›nda flöy-
le davranacaks›n.

c) Bu çal›flmada hedefimiz flu-
dur. 

d) Bu hedefimize ulaflmak
için; sen flu bölgede, flu kadar
eve girip, flu kadar insanla konu-
flacaks›n. 

Ve daha buna benzer onlarca
plan, program sorumlunun ma-
san›n üzerinde olmal›. ‹fl yapt›r-
mak böyle olur. 

Yoksa bir yönetici "ben söyle-
dim yapmad›lar" diyemez.

O zaman sorar›z: "Sen posta
memuru musun, telefon hatt› m›-
s›n, yoksa kurye misin?"

E¤er sorun sadece haber ver-
mek olsayd›, biz çok kolay her
yere haber verir, söylerdik. Ama
sorun bu de¤il. Devrimcilik bu
de¤il. 

Bu tür söyleyen yöneticileri-
mizde flu da s›k ç›kar karfl›m›za;
"‹nsanlara güvendim, inand›m,
daha önce pratikleri vard› yapar-
lar diye düflündüm..." Bunlar›n
hiçbir anlam› yoktur. Biz güven-
miyor muyuz, inanm›yor muyuz
insanlara?

Ya da sorumlumuza güvenip
inanmad›¤›m›z için mi tüm ayr›n-
t›lar› defalarca anlat›yoruz. "fiöy-
le yapacaks›n, böyle konuflacak-
s›n" diyoruz. 

Sen sorumlumuz, 
Sen bizim yöneticimizsin. 
O zaman senin iflin sadece

söylemek olamaz. Sen örgütleye-
ceksin. ‹fli örgütleyeceksin, in-

Bir yandan görevlerini yerine
getirip, di¤er yandan da kendi
geliflimi için yo¤unlaflan bir

devrimcinin bunlar› aflmamas›
için hiçbir neden yoktur. Evet,

bir yandan devrimcilik yapacak,
bir yandan kendi e¤itimini

sürdürecektir. Hayat› hayat›n
içinde ö¤renecek, t›pk› savafl›

savafl›n içinde savaflarak
ö¤renmek gibi.

19

Yürüyüfl

14 fiubat
2010

Say›: 207



sanlar› örgütleyeceksin, faaliyet
örgütleyeceksin. 

Biz böyle deriz, böyle bak›r›z
sorumlumuza. 

Sadece söylemek, "yap›n" de-
mek marksizm literatüründe bü-
rokratizm olarak adland›r›l›r. Kitle-
lerden, kadrolardan kopuktur. Fa-
aliyetin örgütlenmesine emek har-
camaz, sadece "yap›n" der. Emre-
der. Ve yap›lmas›n› ister. Bunun
tersi ise militan, devrimci yönetici-
dir. Alan›na vak›f olan, nerede ne
oluyor, kim ne durumda bilgisi
olan. Hangi ifli nas›l örgütleyece¤i-
ni düflünen, bilmiyorsa soran ö¤-
renen ve uygulayand›r. ‹nsanlar›
e¤itendir. Bir yönetici insan e¤it-
miyorsa o yönetici de¤ildir zaten.
Bunun hiçbir lam› cimi yoktur.
Gerekçeler, "belirlemifltim olmad›,
yer bulamad›k, flu kifli gelmedi"
gibi onlarca gerekçe bulunabilir.
Ama bunlar›n hiçbirisi gerçe¤i de-
¤ifltirmez. Yöneticinin ifli de zaten
bu sorunlar› çözerek ifli yapmakt›r.
Sadece e¤itimde de¤il, her iflte
önüne ç›kan engeli bir silindir gibi
ezip geçer. Sorundan kaçmaz,
görmezden gelmez sorunu çözer
ve yap›l›r hale getirir. 

Hiçbir devrimci çal›flmada ön-
ce insanlar›n sorunlar›n› çözeyim
de ondan sonra ifl yapt›ray›m di-
ye bir fley olamaz. Hem iflin için-
dedir insanlar hem de e¤itilirler,
sorunlar› çözülür. ‹nsan olan yer-
de, her zaman sorun var demek-
tir. Sorun hiç bitmez ki. Birisi âfl›k
olur, ötekisi para yer, kimisi ka-
çar gider. Onlarca, yüzlerce so-
run hep vard›r. Yönetici bu sorun-
lar› çözerken de e¤itir insanlar›.
Bunu yaparken onlar› da e¤itme-
ye çal›fl›r›z. Bir devrimci iliflki na-
s›l olur, evlilik sevgi nedir e¤itiriz.
Onlara sordu¤umuz sorular bu
e¤itimin parças›d›r. Olaya böyle
bakmazsak ya liberalizm ya da
sekterlik geliflir. Ne hata yapan›
tutup atmak, ne de sorunu gör-
memek çözüm de¤ildir. 

‹nsanlar söylendi¤inde yap-
maz. Gerçek budur. Ama onlar›n
coflkusu da kahramanl›¤› da
halk gerçe¤imizin parças›d›r. Ga-
zi ayaklanmas›n› düflünün. fiehit
olanlar kahraman m›yd›lar? Ha-
y›r. Ama o ayaklanma an›nda, o
coflku ve meflruluk içinde kahra-
manlaflt›lar. Yar›n o yöneticinin
yapm›yorlar dedi¤i insanlar da

ayn› fleyi yapabilir. Bunun önün-
de hiçbir engel yoktur. 

Beklenen nedir; herkes sefer-
ber olup görevlerine dört elle de
sar›lmaz. E¤er beklenen buysa,
yok böyle bir fley. Bu gerçe¤i
görmelidir sorumlular›m›z. Bu
e¤itim sorunudur. Yöneticimizin
denetimi, yönlendirmeyi sürekli
hale getirmesi sorunudur. Yöne-
tici bunu hayal eder; "kendili¤in-
den herkes görevlerini yaps›n"
bu hayaldir, yok öyle bir fley. Bu
yöneticinin kendini inkâr›d›r.
E¤er öyle olsa kendisine gerek
yoktur zaten. 

"Ben yapt›¤›m halde, hala yap-
m›yorlar" demek ise gerçekten za-
vall›l›kt›r bir yönetici için. O yöne-
ticimiz ya yanl›fl biliyor ya da basi-
te al›yor hayat› diye düflünürüz. Bir
yönetici bu flekilde yüzeysel düflü-
nemez. E¤er böyle sonuç al›nsay-
d›, her yöneticimiz bir mahalleye o
hafta dergisini kendisi al›r götürür,
tüm duvar yaz›lamalar›n› kendisi
yapar, tüm iflleri yapar "utand›r›r"
böylece her fley düzelirdi. Bunlar
yaflam›n gerçe¤inden, insan ger-
çe¤inden uzakt›r. Biz orada sorun
neyse onu çözmeliyiz. 
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Atamas› Yap›lmayan
Ö¤retmenlerden Eylem

Elaz›¤ Atamas› Yap›lmayan Ö¤retmenler
Platformu 5 fiubat Postane Meydan›'nda eylem
yapt›lar. Eylemde, "Atamas› Yap›lmayan Ö¤ret-
menler Platformu" ve "Ö¤retmenler ‹flsiz Okullar
Ö¤retmensiz Kalmas›n" pankartlar› aç›larak s›k
s›k "Uç Unsur De¤iliz Ö¤retmeniz, Ücretli Köle
Olmayaca¤›z, Direne Direne Atanaca¤›z Ö¤ret-
menlik Hakk›m›z Söke Söke Al›r›z" sloganlar›
at›ld›. Eyleme Halk Cephesi ve EMEP destek
verdi.

AKP Demokrasicilik Oyunu
Oynuyor

10 fiubat günü Kamu Emekçileri Cephesi AKP’nin 9-10-
11 fiubat günleri düzenledi¤i “Kamu Görevlilerinin Sendikal
ve Demokratik Haklar Çal›fltay›” ile ilgili bir aç›klama
yay›nlad›.

“Tarihin her döneminde görülmüfltür ki sorunlar›n kayna¤›
olanlar sorunlar› çözmemifltir. Aksine emekçiler aleyhine olan
politikalar›n uygulanmas› için her türlü bask› ve fliddeti uygu-
lam›fllard›r” denilen aç›klamada; iflbirlikçi AKP iktidar›n›n da
bunu demokrasi havarisi kesilerek yapmakta oldu¤u belirtildi.
Aç›klamada; Kamu Emekçilerinin T‹S ve GREV hakk›n›n
tart›fl›laca¤› söylenerek; “Bu hakk›n tan›nmas› ve yasalaflma-
s› için talep edenler aç›s›ndan hiçbir engel yoktur. Engel hep
iflbirlikçi iktidarlar olmufltur. AKP iktidar›n›n gerçek niyeti
aç›kt›r. Kamu emekçilerinin var olan ifl güvencesini ortadan
kald›rarak bu hakk› vermemekten yanad›r. AKP iktidar› de-
mokrasicilik oyunu oynamak istiyor. Demokrasicilik oyunu
ile Tekel iflçilerine ve halk›n tüm kesimlerine uygulad›¤› zul-
mün üzerini örtmeye çal›fl›yor. Kamu emekçileri buna izin
vermemeli ve kabul etmemelidir. AKP’ den demokrasi bekle-
mek ve haklar›m›z vermesini beklemek hayaldir” denildi.



““HHoollllaannddaa’’yyaa 55--66 yy››ll öönnccee yyaapp--
tt››¤¤››mm››zz bbiirr zziiyyaarreettttee yyeettkkiilliilleerr eenn
bbüüyyüükk ssoorruunnllaarr››nn››nn uuyyuuflflttuurruuccuu vvee
iinnttiihhaarr oolldduu¤¤uunnuu ssööyylleeddiilleerr.. TTüürrkkii--
yyee’’ddeekkii aaiillee bbaa¤¤llaarr›› bbuu flfleekkiillddee ooll--
dduu¤¤uu ssüürreeccee oonnllaarr››nn ggeellddii¤¤ii bbuu
nnookkttaayyaa ggeellmmeeyyiizz ddiiyyee ddüüflflüünnüüyyoorr--
dduukk.. AAmmaa uuyyuuflflttuurruuccuu kkuullllaann››mm››nn--
ddaakkii cciiddddii aarrtt››flfl››nn aarrdd››nnddaann cceezzaaeevv--
lleerriinnddeekkii iinnttiihhaarrllaarrddaa ddaa aarrtt››flfl oollaa--
bbiilliirr””

Adalet Bakanl›¤› Tevkifevleri
Genel Müdür Yard›mc›s› Hüseyin
Kulaç, Antalya’da kat›ld›¤› bir se-
minerde böyle diyor. 

Kulaç’›n bahsetti¤i 4-5 y›l önce,
BM bünyesinde yap›lan araflt›rmaya
göre tablo flöyledir: “Türkiye'de
uuççuuccuu kullanma yyaaflfl›› 1111, eessrraarraa
bafllama yyaaflfl›› 1166, eeccssttaassyy kullanma

yyaaflfl›› 1177''ye indi.

Bütün flehirlerde uçucu
madde, esrar, ecstacy ve ay-
n› miktarda olmasa da eroin

kullan›m›nda art›fl var. Kullan›c›-
lar›n yar›s›ndan fazlas› 15-25 yafl
aras›nda. 

Erkek ve genç nüfusta esrar,
eroin, ecstacy kullan›m›, kad›nlar-
da reçetesiz benzodiazepin ve ecs-
tacy kullan›m› yayg›nlafl›rken, bu-
günkü rakamlar Kulaç’›n da belirt-
ti¤i gibi Hollanda’y› (!) aratmaya-
cak durumdad›r.

Uyuflturucu, ortaö¤retim s›rala-
r›na kadar indi. Fuhufl, yoksul hal-
k›n yaflad›¤› en ücra köflelere ka-
dar yay›ld›. Sokaklarda aleni yap›-
l›yor. Kumar neredeyse her evin
içine girdi. Peki, bu tablo nas›l ya-
rat›ld›? Kim yaratt› bu tabloyu?

Görünürde içkiye, sigaraya
karfl› ““ssaavvaaflfl aaççmm››flfl”” bir iktidar ifl-
bafl›ndad›r. Polis teflkilat›nda din-
cilik, tarikatlar alm›fl bafl›n› gidi-
yor. Televizyonlarda içki kadehle-
rini, sigaray› bile karartarak veri-

yorlar ve böyle bir ortamda tabloya
bak›n. Nas›l oluyor? 

Bütün bunlar kendili¤inden ol-
muyor elbette. Bu ülke AKP eliyle
yozlaflt›r›lmaktad›r.

Zaman zaman AKP’li belediye-
ler semtlerde içkili lokantalar›, e¤-
lence yerlerini, içki satan büfeleri
kapat›yor, k›s›tlamalar getiriyor. Bu
tabloya bakanlar, AKP iktidar›n›n
içkiye, uyuflturucuya karfl› oldu¤u-
nu san›r. Ancak gerçekler hiç de öy-
le de¤ildir. Ancak, yoksul halk›n ya-
flad›¤› ve devrimcilerin etkin oldu¤u
mahallelerin orta yerinde birahane,
meyhane ruhsat› veren de bu ikti-
dard›r. E¤er yapabiliyorsa, tarikatla-
r›n denetimine almak ister, bunu ya-
pamad›¤› yerde, yozlaflt›rmakta hiç-

bir sak›nca görmez. Uyuflturucuya,
fuhufla, yozlaflmaya karfl› mücadele
etti¤i için Halk Cephesi üyelerine
sald›r›p onlar› tutuklatt›ran da yine
bu iktidard›r.

Burada kilit önemdeki gerçek
fludur: AKP’nin iktidar oldu¤u ge-
çen 7 y›l içinde uyuflturucudan, ku-
mara, fuhufltan h›rs›zl›¤a kadar tüm
bu yozlaflma unsurlar›n›n hiçbiri
azalmam›fl, tersine artm›flt›r. 

Kumar› bbüyüten AAKP

Her gün yaklafl›k 55 mmiillyyoonn kkiiflflii,,
Milli piyango, At Yar›fllar›, Kaz›
Kazan, Hemen Kazan, ‹ddaa, Spor
Toto, Say›sal Loto, fians Topu, On
Numara, Süper Loto... ya da bir
benzerini oynuyor. Hem de ev ka-
d›nlar›ndan ilkokul yafl›ndaki ço-
cuklara kadar... ‹nsanlar umudunu
bu tür oyunlara ba¤lam›fl. AKP ikti-
dar› sözde kumara karfl›, ama “flans
oyunlar›”, AKP iktidar›nda hem çe-
flitlenmifl, hem oynay›c›s› art›r›lm›fl-
t›r. “fians oyunlar›” ad› alt›nda ma-
sumlaflt›r›lan da resmen kumard›r.
Ve kumar devlet eliyle özendiril-
mektedir. Devletin Milli Piyango,
‹ddaa, Spor Toto ve at yar›fllar›ndan
22000077’de elde etti¤i, 55..22 mmiillyyaarr lira
olan toplam has›lat›, 22000088’’ddee 66..22
mmiillyyaarr liraya yükseldi. Art›fl oran›
yyüüzzddee 1199..0033’dür. ‹stanbul Serbest
Muhasebeciler Mali Müflavirler
Odas›’n›n “Umudumuz Piyango”
bafll›kl› raporuna göre 22000077--22000088
yy››llllaarr››nnddaa halk›n “flans oyunlar›”na
yat›rd›¤› ppaarraa 1111..33 mmiillyyaarr lliirraayy››
aflt›. 

Açl›k, iflsizlik, yoksulluk büyü-
dükçe halk, umudunu bu tür kumar
oyunlar›nda ar›yor. Sahte umutlarla
oyalan›yor. Buradaki 11.3 milyar li-
ra, yoksul halk›n çolu¤unun ço¤u-
nun r›zk›d›r. Devlet “flans oyunlar›”

o Her gün yyaklafl›k 55 mmilyon

kifli kkumar oynuyor.
Kumar BÜYÜYOR... 

o Fuhufl aalenileflip ssokaklara

taflt›... FFuhufl BBÜYÜYOR... 

o Bir y›lda yyüzde 1170’e

kadar artan aasayifl ssuçlar›;
Suç ooranlar› BBÜYÜYOR... 

o ““FFuuttbbooll eekkoonnoommiissii 11 mmiillyyaarr

ddoollaarraa yyaakkllaaflfltt››......”” Futbol
BÜYÜYOR... 

o Hapishanelerdeki ttutuklu

say›s› 1115 bbine ddayand›.
Hapishaneler doldu
TAfiIYOR...
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Uyuflturucuda Hollanda’yla yar›fl›l›yor...
Kumar art›yor... Fuhufl yayg›nlafl›yor...
Hapishaneler tafl›yor...

Bu tablo AKP’nin eseridir



diyerek halk›n elindeki üç kurufla da
göz dikiyor. 

Fuhuflu ssokaklara 
yayan AAKP

AKP riyakarl›¤› namus kavram›-
n› dilinden düflürmez. Mesela gene-
levleri kapatmaktan yana bir görü-
nüm verir. Ancak AKP iktidar›n›n
yaratt›¤› açl›k, yoksulluk, yozlaflma
sonucunda fuhufl sokak aralar›na,
yoksul gecekondu mahallelerine ka-
dar taflm›flt›r. Ülkemiz, yine AKP
iktidar› yönetiminde, “uluslararas›
kad›n ticareti”nin en önemli geçifl
yolu haline geldi. Bunlardan daha
büyük riyakarl›k olabilir mi? A¤›z-
lar›ndan dini, ahlak›, namusu düflür-
meyen bir iktidar döneminde  olu-
yor bunlar. 

‹flte ‹stanbul; insan bedeninin
al›n›p sat›ld›¤› pazara dönüfltürüldü.
Trabzon’dan Antalya’ya, Kon-
ya’dan ‹zmir’e kadar, sonuçta ülke-
mizin hemen her flehri, fuhuflun
yyaayygg››nn vvee aaçç››kkttaann yap›ld›¤› yerler
halindedir. Yasal›, yasad›fl›s›yla fu-
hufl her yerdedir. Anadolu’nun en
sessiz, sakin kasabalar›nda, kad›nla-
r›n, küçük k›z çocuklar›n›n uluorta
pazarland›¤›na dair haberler eksik
olmuyor gazetelerden. Fuhufl tacir-
lerinin kurdu¤u çeteler p›trak gibi
türüyor. ‹stanbul’un çeflitli semtleri,
Karadeniz’de kimi oteller, Roman-
ya'dan, Rusya'dan, Ukrayna'dan,
Letonya, Litvanya ve Moldov-
ya'dan getirilen kad›nlar›n al›n›p sa-
t›ld›¤› pazarlar haline getirilmifltir.
‹flin as›l önemli yan› fludur ki, bütün
bunlar gzili sakl› de¤ildir. Herkes
ülke çap›nda kad›n bedeninin nere-
de sat›ld›¤›n›, fuhufl merkezlerini
çok iyi bilmektedir; bir tek
AAKKPP’’nniinn ppoolliissii bbiillmmeezzlliikktteenn gel-
mektedir.    

Yozlaflma, fuhufl, içki, kumar ül-

kenin her taraf›na yay›lm›flt›r. Böy-
le bir iktidar›n genelevleri, içkili
yerleri kapatma tart›flmalar› riyakar-
l›ktan baflka nedir? B›rakal›m
AKP’nin genelevleri kapatmas›n›,
ülkenin tamam›n› geneleve çevir-
mifltir AKP iktidar›. 

Suç üüreten AAKP

Emniyet Genel Müdürlü¤ü ra-
porlar›na göre, 2006 y›l›nda polisin
sorumluluk bölgesinde meydana
gelen olaylarda, h›rs›zl›k, kapkaç,
doland›r›c›l›k gibi mala karfl› olay-
larda yyüüzzddee 5500 ile yyüüzzddee 117700 ara-
s›nda art›fl olurken, flahsa karfl› suç-
larda yüzde 26'dan yüzde 160'a ka-
dar art›fl meydana geldi.

Rakamlara göre, flahsa karfl› 332211
bbiinn 667766, mala karfl› ise 446633 bbiinn 883344
olmak üzere toplam 778844 bbiinn 550000
“asayifl olay›” gerçekleflti. 

H›rs›zl›k art›yorsa, suçlar art›-
yorsa bunun sorumlusu AKP iktida-
r›d›r. Nedeni AKP iktidar›n›n yarat-
t›¤› Türkiye tablosundad›r. 

Türkiye ‹flveren Sendikalar Kon-
federasyonu’nun (T‹SK) fiubat
2010 hesaplamas›na göre, Türkiye
yüzde 1133 iillee iiflflssiizzlliikkttee ddüünnyyaa bbeeflfliinn--
cciissii oldu. Açl›k yoksulluk adaletsiz-
lik alabildi¤ine büyümektedir. Böy-
le bir ülkede fuhufl, h›rs›zl›k, kap-
kaçç›l›k ve benzeri olaylar›n artma-
s›ndan baflka ne sonuç beklenebilir
ki?

Milyonlar› uuyutmak 
için ffutbol ttutkusunu  
büyüten AAKP

Yürüyüfl’ün 204. say›s›ndaki
“FFuuttbboollaa bbüüyyüükk ‘‘yyaatt››rr››mm’’!! YYaall--
nn››zz kkâârr iiççiinn ddee¤¤iill!!” bafll›kl› yaz›-
da maçlar›n yay›n hakk› için Digi-
türk, TRT ve Telekom’un 5 y›ll›¤›na
toplam 33 mmiillyyaarr ddoollaarr ödeyece¤ini
yazm›flt›k. 

Ortada hiçbir üretim yok. Bir
futbol maç›n›n izlenmesi için tekel-
lerin yat›rd›¤› paraya bak›n: 3 mil-
yar dolar... 

Türkiye Kurumsal Yönetim Der-
ne¤i adl› kurulufl taraf›ndan haz›rla-

nan ülkemizdeki Futbol Kulüpleri
Yönetim Rehberi’nde Türk futbol
pastas›n›n son 5 sezonda yyüüzzddee 5566
büyüdü¤ü ve 552255 mmiillyyoonn Euro’luk
‘pastan›n’ gelecek sezon 11 mmiillyyaarr
dolar› geçece¤i belirtiliyor. 

Rehberde yeralan flu bilgiler de
“futbol” gerçe¤ine iliflkin çarp›c› ra-
kamlar› ortaya seriyor. Türkiye’deki
futbol pastas›n›n büyümesi sonu-
cunda, Türkiye’nin Avrupa futbol
piyasas› içindeki pay› da son 5 se-
zonda 333366 mmiillyyoonn EEuurroo’’ddaann 552255
mmiillyyoonn EEuurroo’’yyaa yükseldi. Bu bü-
yümeyle birlikte TTuurrkkcceellll SSüüppeerr
LLiiggii, Avrupa’n›n ekonomik anlam-
da en büyük 66’’nncc›› ligi haline gelmifl
durumda. 

Futbola yat›r›lan bu para elbette
çok büyük bir miktard›r. Onlar için
esas olan kârlar›d›r. Ancak futbol
için yapt›klar› yat›r›m, sadece para
kazanmaya yönelik bir yat›r›m ol-
makla kalmaz. Bu konuda Yürü-
yüfl’ün yukar›da belirtti¤imiz yaz›-
s›nda flöyle denilmiflti: ““FFuuttbboollaa
‘‘yyaatt››rr››mm’’ aayynn›› zzaammaannddaa,, mmiillyyoonnllaarr--
ccaa iinnssaann›› ssttaaddyyuummllaarraa tt››kkaarraakk,, ffuutt--
bbooll iillee yyaatt››rr››pp--ffuuttbbooll iillee kkaalldd››rraarraakk,,
hhaallkk›› uuyyuuflflttuurrmmaayy›› hheeddeefflleemmeekkttee--
ddiirr.. OO yyaann››yyllaa tteekkeelllleerriinn bbuuggüünn ffuutt--
bbooll iiççiinn hhaarrccaadd››kkllaarr›› hheerr kkuurruuflfl,,
aappoolliittiikklleeflflttiirrmmeeyyee,, uuyyuuflflttuurrmmaayyaa
yyöönneelliikk bbiirr yyaatt››rr››mmdd››rr.. FFuuttbboollaa yyaa--
tt››rr››mm,, ddüüzzeenniinn ggeelleeccee¤¤iinnee ddee yyaatt››--
rr››mmdd››rr aayynn›› zzaammaannddaa.. DDoollaayy››ss››yyllaa,,
bbuu yyaatt››rr››mmllaarr ffuuttbboollaa ddee¤¤iill,, hhaallkk››nn
bbeeyynniinnee yyaapp››llaann yyaatt››rr››mmllaarrdd››rr.. BBee--
yyiinnlleerrii kkiilliittlleemmeeyyee,, bbeeyyiinnlleerrii ffuuttbbooll
iillee ddoolldduurrmmaayyaa hhiizzmmeett eeddeecceekkttiirr..””

Kurulan bu mekanizma sonu-
cunda milyonlarca kifli futbol maç-
lar›n› izlemek için ekranlar›n bafl›na
kilitlenir. Maçlar biter, burjuva ba-
s›n yay›n organlar› arac›l›¤›yla gün-
lerce onun tart›flmalar› sürdürülür.
Evde, iflte, okulda, çarfl›da pazarda,
otobüste, takside, berberde, diflçide
orda, burada neredeyse yaflam›n her
alan›nda maçlar, transferler tart›fl›-
l›r. Bu tart›flmalar›n içine çekilen
kesimlerin bir k›sm›n›n aya¤› bir
kez bile topa de¤memifltir. Ama yi-
nede futbolla yat›p futbolla kalkar
hale getirilmifllerdir. ‹flte tekeller
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için futbol, hem büyük karlar ettikleri
hem de milyonlarca halk›, içinde bulun-
du¤u gerçeklikten uzaklaflt›rmakta kul-
land›¤› bir aland›r. AKP’nin “büyüyen

Türkiye” tablosundan birisi de budur.

AKP’iktidar›nda halk›n lehine büyü-
yen hiçbir fley yok. Ortada büyük bir ri-
yakarl›k var. Milliyetçi muhafazakar,
dindar bir iktidar alt›ndaki Türkiye’de
fuhufl, kumar, uyuflturucu kullan›m› ve
bir uyutma arac› gibi kullan›lan futbol
ticareti art›yor. 

Hapishaneleri ddoldurup 
tafl›ran AAKP

Yaz›n›n bafl›nda Adalet Bakanl›¤›
Tevkifevleri Genel Müdür Yard›mc›s›
Hüseyin Kulaç’›n bir konuflmas›ndan
bahsetmifltik. Kulaç konuflmas›n›n deva-
m›nda bu tablonun nas›l olufltu¤unu de-
¤il ama baflka bir gerçe¤i dile getiriyor.
Diyor ki; “Avrupa’ya göre Türkiye’deki
çocuk tutuklu ve hükümlü say›s› daha
fazla. BBiizziimm cceezzaaeevvlleerriimmiizzddee ‘‘tteerröörr’’ nnee--
ddeenniiyyllee bbuulluunnaann ttuuttuukklluu vvee hhüükküümmllüü
ssaayy››ss››,, AAvvrruuppaa’’ddaakkii ttooppllaamm ‘‘tteerröörr ssuuçç--
lluullaarr››nn››nn’’ ssaayy››ss›› kkaaddaarr.. (...) Türkiye ge-
nelindeki ceza ve tevkif evlerinde 33 bbiinnee
yak›n çocuk ‘suçlu’ bulunuyor. Bunlar›n
büyük bölümü h›rs›zl›k suçundan ceza-
evine girmifl.”

AKP’nin “büyüyen ülke” gerçe¤i
tablosu budur. Açl›k ve yoksullukla bir-
likte uyuflturucu, fuhufl, kumar, h›rs›zl›k,
yozlaflma da alabildi¤ine büyümektedir.

Bütün bunlar kendili¤inden olmuyor.
Bu tablo bizzat ““ddiinnccii,, mmuuhhaaffaazzaakkaarr,,
mmiilllliiyyeettççii”” AKP iktidar› taraf›ndan yara-
t›lm›flt›r.

Suç üreten, suçlu üreten bir düzende
hapishaneler dolup taflacakt›r ve
AKP’nin iktidara geldi¤i 2002 y›l› so-
nunda 5599 bbiinn olan tutuklu ve hükümlü
say›s›, 2009 y›l› sonunda, 1133 bbiinn
550000’’ddüürr.. Bugün bu rakam 115 bine da-
yand›. Halen de yaklafl›k 770000 bbiinn kkiiflflii

hakk›nda ““yyaakkaallaammaa eemmrrii”” var. 

‹flte bütün bunlar AKP iktidar›nca
yozlaflan ve yozlaflt›r›lan Türkiye’nin ra-
kamlar›d›r ve bunlar AKP’nin muhafa-
zakarl›¤›n›n, maneviyatç›l›¤›n›n nas›l
göstermelik bir maneviyatç›l›ktan ibaret
kald›¤›n›n KANITLARIDIR.

Nas›l B‹R Yaflam?Nas›l B‹R Yaflam?

Y›llard›r ayn› mahallede, ay-
n› sokakta oturuyor olmam›za
karfl›n, soka¤›m›zda oturan kom-
flular›m›z› tan›yor muyuz?

Ya da ayn› apartmanda otur-
du¤umuz komflular›m›z› tan›d›-
¤›m›z› söyleyebilir miyiz?

Bu sorular soruldu¤unda
“evet” diyenler ç›ksa da büyük
ço¤unlu¤umuz için bu sorular›n
cevab› ne yaz›k ki hay›rd›r!.. 

Ayn› mahallede, ayn› sokak-
ta, ayn› apartmanda oturuyoruz
belki, zaman zaman karfl›lafl›yo-
ruz da... ama iflte o kadar!..

Birbirimizi ne yaz›k ki tan›-
m›yoruz. Bazen selamlaflm›yor,
hal hat›r bile sormuyoruz! Birbi-
rimize bu yan›yla çok uza¤›z.

Ve iflin daha da olumsuz olan›,
bu durumu giderek “normal” gö-
rüyor, böyle yaflaman›n “do¤al”
oldu¤u sonucuna var›yoruz. Ka-
n›ks›yoruz, normal olmayan bu
durumu. Bir yan›yla da kan›ksat›-
lan bir yanl›fl› kabul ediyoruz.

Hatta, bunun için herbirimi-
zin “hakl›” gerekçeleri de vard›r
kimbilir? Kimimiz gece yar›lar›-
na kadar çal›fl›yor, kimimiz uy-
gun zaman bulam›yor, kimimiz
ev ifllerinden bafl›m›z› kald›ram›-
yoruz. Kimimiz okuldan f›rsat
bulam›yoruz!

Asl›nda bunlar bir sonuç. KKaa--
ppiittaalliizzmmiinn ddaayyaatttt››¤¤›› geçim ve
çal›flma koflullar›, sömürünün
yo¤unlu¤u, insanlarda akflam bir
komflu ziyareti yapacak ne hal
b›rak›yor, ne zaman. Ertesi gün
tezgah›n karfl›s›nda iflini sürdüre-
bilmek için bir çok insan kendi-
ne, çevresine düzgün zaman ay›-
ram›yor. 

Bu anlamda elbette, hakl› ge-
rekçelerimiz de vard›r ama bu,
soka¤›m›zdaki, yan evdeki, üst
kattaki komflular›m›z› tan›ma-

may› yine de hakl› ç›karmaz.

Gerçek flu ki, hem çal›flma
koflullar›n›n a¤›rl›¤›, hem çeflitli
bireyci bencil düflünce ve davra-
n›fllar›n empoze edilmesi sonu-
cunda hepimiz kendi evlerimize
kapanm›fl, günlük sorunlardan
bafl›m›z› kald›ramayacak bir hale
getirilmifliz. Bir ev içinde geçen
günler, aylar boyunca kendi ya-
flad›klar›m›zdan baflka bir fley
düflünemeyecek durumday›z.

Düzen, her evi bir ““hhüüccrree””
ye dönüfltürmüfl durumdad›r.
Adeta evin dört duvar›na hapsol-
mufl binlerce aile, kendi sorunla-
r› içinde bo¤ulmaktad›r. Bu
““hhüüccrree”” d›flar› kapal› olan bir
hapishanedir. Yaflananlar, hep
dört duvar aras›nda kal›r ve
komflulardan uzak durulur.

Düzen, bu “hhüüccrreelleerr” de bizi
oyalayacak araçlar da yaratm›fl
t›r. Televizyonu, bilgisayar› da
olunca, art›k evden ç›kmaya,
komflularla görüflmeye de gerek
yoktur.

Bu durum normal de¤ildir.
Bu durumu de¤ifltirebiliriz! Na-
s›l m›? Önce küçük ad›mlar ata-
rak bafllayabiliriz. Önce hal-hat›r
sorarak, selamlaflarak, birbirimi-
ze gidip-gelerek, hatta baz› gün-
ler daha kalabal›k olarak topla-
narak bu eksikli¤i giderebiliriz.

Mahallemizde ki derne¤e bir-
likte gider, çeflitli faaliyetlere,
eylemlere kat›l›r, yeni komflula-
r›m›zla tan›fl›r›z.

Bu durum hem yaflam›m›za
yeni bir anlam katacak, hem de
soka¤›m›zda bulunan herkesi ta-
n›mam›z› sa¤layacakt›r.

Tek bafl›m›za yaflayamay›z.
Yaflad›klar›m›z› arkadafllar›m›z-
la, komflular›m›zla, yak›nlar›-
m›zla paylaflmal›, onlarla ortak
çözümler üretmeliyiz. 

Soka¤›m›zda oturanlar› tan›yor muyuz?
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AKP’nin Devlet Bakan› Hayati
Yaz›c›, Tekel iflçilerinin direnifli için
diyor ki: ““AArraayyaa pprroovvookkaattöörrlleerr ggiirr--
ddii.. 7722,,55 mmiilllleett oorrddaa.. ‹‹flflee flfleeyyttaann kkaa--
rr››flfltt››””.. 

AKP’lilerin karfl›s›na, onlara
‘biat’ etmeyen, ‘kul’ olmayan birisi
ç›kt›¤›nda dengeleri bozuluveriyor.
Yüzlerindeki maske düflüyor. Tekel
direnifli de her geçen gün AKP’nin
gerçek yüzünün en ç›plak haliyle
görülmesini sa¤l›yor. 

Yaz›c›’n›n sözlerine bak›n: 

KKiimm oolluuyyoorr ““7722..55 mmiilllleett””??

Yaz›c› “özür” dilemifl güya; ama
beyninin içindekileri ortaya koymufl
oldu bir kere ve bunu hiçbir özür
yok edemez. 

Kim oluyor ““bbuuççuukk”” millet? 

Bilindi¤i gibi, bu kelime, ülke-
mizde onlarca y›ld›r, ›rkç›l›¤›n, “tek
milletçi” anlay›fl›n ifadesi olarak
Çingeneler için kullan›lmaktad›r.
Yaz›c› da elbette ayn› anlamda kul-
lan›yordu. 

Oysa, AKP’nin “Roman Aç›l›-
m›” manevralar›n›n üzerinden he-
nüz kaç hafta geçti? Hani ““RRoommaann
AAçç››ll››mm››”” yap›yordu AKP, ne oldu?
Bu kafadan Çingenelerin yarar›na
bir fley ç›kar m›? Bu kafa Çingene-
lerin varl›¤›n›, kimli¤ini, kültürünü
tan›r m›?

Direniflin karfl›s›nda kinini ku-
sarken beyninin k›vr›mlar›ndan ger-
çekler dökülüyor. Nas›l halk düfl-
man› oldu¤u aç›¤a ç›k›yor. Hay›r,
orada 73 millet var, hatta daha faz-
las› var. Orada bütün olarak halk
var. AKP’yi öyle pervas›zlaflt›ran da
bu: 73 milliyetten halk›n orada ol-
mas›.

AKP, “Kürt Aç›l›m›” yap›yor.
Ama Tekel iflçisinin yan›ndaki
Kürtler’e ““iiflflee flfleeyyttaann kkaarr››flfltt››”” diyor.
“Roman aç›l›m›” yap›yor, ertesi gün
onlar› “buçuk” ilan ediyor. KKeennddii
mmeezzhheebbiinnddeenn ve kkeennddii mmiilllliiyyeettiinn--

ddeenn ((yyaannii TTüürrkk vvee SSüünnnnii)) olmaya-
na karfl› tüm önyarg›lar› eksiksiz sü-
rüyor. Geriye aç›l›m, çal›fltay ad› al-
t›nda sürdürülen bir tiyatro kal›yor.

Ayn› Kürt ve Roman aç›l›m›nda
oldu¤u gibi, yar›n en küçük bir ve-
silede Alevilere karfl› da “Alevilik
sapk›nl›kt›r”, “Alevilik müslüman-
l›k d›fl›d›r”, “Alevilik z›nd›kl›kt›r”
gibi sözler söyleyeceklerinden emin
olabilirsiniz. Çünkü istedi¤i kadar
“aç›l›m” demagojisi yaps›nlar, ka-
falar›n›n içindeki budur. Beyinleri-
nin k›vr›mlar›nda dolaflan düflünce-
ler bunlard›r. Ve bunlar AKP’nin hiç
de¤iflmeyecek olan düflünceleridir.

7 ÇÇal›fltay yyap›ld›; AAKP, 

hala aayn› yyerde... 

‹lk Alevi Çal›fltay› 3-4 Haziran
2009’da yap›lm›flt›. Toplam 7 Çal›fl-
tay yap›ld›. 27-30 Ocak 2010’da ya-
p›lan son Çal›fltaydan sonra haz›rla-
narak Baflbakanl›¤a verilen ön ra-
por, AKP zihniyetinin hiç de¤iflme-
di¤inin, de¤iflmeyece¤inin kan›t›d›r.

Yüzy›llard›r tan›mad›klar›, yok
sayd›klar›, ancak Alevileri afla¤›la-
mak, hakaret etmek için and›klar›
Alevilik ve Aleviler hakk›ndaki dü-
flünceleri özünde de¤iflmemifltir. 

Aleviler için AAlevilik ttan›m›

yap›yor... Bugün  sözde Alevileri

“tan›yor” gözüküyorlar. Ama kendi-
lerince Aleviler için Alevili¤i ta-
n›ml›yorlar. Ön raporda Alevilik
flöyle tan›mlan›yor: ““AAlleevviilliikk HHaakk--
MMuuhhaammmmeedd--AAllii eettrraaff››nnddaa oolluuflflaann
bbiirr iinnaannçç vvee eerrkkâânn yyoolluudduurr””.. 

AKP, Alevili¤i bir kal›ba dökü-
yor. ‹slam›, Müslümanl›¤› kendine
göre tarif etme hakk›n› kendi elinde
tutmaya devam ediyor. Alevili¤in
ne oldu¤unu, Alevilerin, nerede, na-
s›l ibadet edeceklerini o belirliyor. 

Devlet, yüzy›llard›r zaten bunu
yapt›. Alevili¤i yok sayd›. Alevilere
inançlar›yla yaflamay› yasaklad›.

Bugün yap›lan tek de¤ifliklik; Ale-
vilerin varl›¤› devlet kat›nda “ka-
bul” ediliyor. Ancak Alevili¤in ne
olup ne olmad›¤›n›, nas›l, nerede
ibadet etmeleri gerekti¤ini yine o
belirliyor. 

AAlleevviilleerriinn iinnaannçç öözzggüürrllüükklleerrii,,
hhaakk vvee öözzggüürrllüükk ttaalleepplleerrii yyookk ssaa--
yy››ll››yyoorr...... Alevilerin ony›llard›r yok
say›lmaya karfl› dile getirdikleri
inanç özgürlü¤ü ve demokratik hak-
lar›na iliflkin somut talepleri var.
AKP bunlar›n hiç birini dikkate al-
m›yor. fiimdiye kadar yap›lan 7 ça-
l›fltayda, sonuç olarak Alevilerin ta-
lepleri yine yok say›l›p Alevilere,
ddeevvlleettiinn SSüünnnniilliikk iinnaanncc›› dayat›ld›. 

CCeemmeevvlleerrii iibbaaaaddeetthhaannee oollaarraakk
kkaabbuull eeddiillmmeeddii.. AAlleevviilleerree yyiinnee ccaa--
mmii ddaayyaatt››ll››yyoorr...... Alevilerin yüzy›l-
lard›r inançlar›n›n gere¤ini yaflad›k-
lar› yer olarak cemevleri var. Devlet
tan›masa da, yasaklasa da yüzy›llar-
d›r Aleviler buralarda ibadetlerini
yapt›lar, geleneklerini sürdürdüler.
Aleviler cemevlerinin kabul edil-
mesini istiyor. Devlete “bana, be-
nim inanc›ma uygun olmayan iba-
dethaneler dayatmaya son ver” di-
yor. E¤er Alevi de Sünni de eflitse,
e¤er Alevi’nin ibadethanesi de,
Sünni’nin ibadethanesi de ayn› öl-
çüde kutsal ise, Cemevleri için, ca-
milere tan›nan tüm haklar›n tan›n-
mas›n› istiyoruz diyor. 

Fakat AKP, “Sünniler nas›l iba-
detlerini istedikleri yerde, camiler-
de yap›yorlarsa, Aleviler de ceme-
vinde yaparlar” D‹YEM‹YOR.
AKP’nin ““cceemmeevvii ccüümmbbüüflfl eevviiddiirr””
anlay›fl›nda hiçbir de¤ifliklik yok.
Aylard›r yap›lan tart›flmalar sonu-
cunda Raporda; Cemevlerinin iba-
dethane statüsüne al›nmas› talebi-
ne““‹‹ssllaamm ddiinnii iiççiinnddee bbööllüünnmmeeyyee

Alevi Çal›fltaylar›nda Sonuç:
Sünnilik dayatmas›na devam! 
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yyooll aaççaabbiilliirr”” gerekçesiyle karfl›

ç›k›larak, Cemevleri iibbaaddeetthhaannee

olarak kabul edilmiyor. “Yasal bir
statü” deniyor ama ibadethane ola-
rak de¤il... 

Burada AKP’nin as›l zihniyeti
de ortaya ç›k›yor. Bu anlay›fl Alevi-
lerin varl›¤›n› kabul edebilir mi?
Alevilerin kendi ibadetlerini ce-
mevlerinde yapmalar› ““‹‹ssllaamm ddiinnii--
nnii bböölleerr”” diyor. Onun için Alevile-
re ccaammii ddaayyaatt››ll››yyoorr.. ‹badet yapa-
caksan camide, benim atad›¤›m
imamlar›n gösterdi¤i flekilde yapa-
caks›n diyor. Ony›llard›r Alevi köy-
lerine ›srarla cami yap›lan, imam
atanan anlay›fl devam ediyor. Alevi-
lerin bu temeldeki istekleri dikkate
bile al›nm›yor. 

DDiinn ddeerrsslleerrii ddeevvaamm eettssiinn ddiiyyoorr
AAKKPP...... Din dersinin kendisi, herkes
için bafll› bafl›na bir dayatmad›r. Hiç
kimse devletin dayatt›¤› din dersini
okumak zorunda de¤ildir. Devletin
dayatt›¤› dine inanmak zorunda de-
¤ildir. Devletin din dersi dayatma-
s›nda amaç, inançlar›n ö¤renilmesi
de¤ildir. Alevi ya da Sünni bütün
olarak din dersleriyle gençlerin be-
yinlerini boflaltmakt›r. Dinle kader-
ci bir toplum yaratmakt›r.

Aleviler, devletin Sünnilik inan-
c›n› temel alan zorunlu din dersleri-
nin okullarda okutulmas›na karfl› ç›-
k›yor. ““ZZoorruunnlluu ddiinn ddeerrssii iisstteemmiiyyoo--
rruumm”” diyor. Fakat AKP, Alevi ço-
cuklar›na zorunlu din dersini ver-
mekten vazgeçmiyor. Devletin an-
lay›fl›na göre Alevilikle ilgili kitap-
lar yaz›l›p, ö¤retmenler yetifltirile-
cek. “Devletin yazd›¤› Alevilik”,

Alevilerin uyutulmas› için kullan›-
lacak. 

AKP’nin ““Alevi AAç›l›m›”
asgari ddüzeyde bbir adalet
de iiçermiyor

Ön raporda Alevilerin 33 ayd›-
n›n yak›ld›¤› Mad›mak Oteli’nin
müze yap›lmas› talebi kabul edil-
medi. AKP iktidar›na göre Mad›-
mak Oteli’nin müze yap›lmas› “teh-
like üretti¤i” gerekçesiyle binan›n
y›k›larak yerine bir park yap›lmas›
isteniyor.

BBiirriinncciissii;; Mad›mak Otelinin
müze yap›lmas›ndan kim neden ra-
hats›z oluyor? Dinciler Mad›mak
Katliam›’ndaki suçlar›n› “Ergene-
kon” üzerinden aklamaya çal›fl›yor-
lard›. “Mad›mak Ergenekon ifli” di-
yorlard›. Peki o zaman neden rahat-
s›z oluyorsunuz Mad›mak Oteli’nin
müze yap›lmas›ndan. Kim için, na-
s›l bir tehlike üretecek Mad›mak’›n
müze yap›lmas›? Y›llard›r Mad›-
mak Katliam›’n› k›namayan, katil-
leri savunan AKP anlay›fl› de¤il mi? 

Mad›mak Katliam›’n› yapan
kontrgerillad›r, yani devlettir. Bu-
nun için de devlet, gerici yobazlar›
kullanm›flt›r. AKP’nin bugün de sa-
hiplendi¤i dinci yobazlar›n, Alevi-
leri “katli-vacip” gördü¤ü anlay›fl›-
d›r. 

AKP, Mad›mak Oteli’ni y›karak,
Mad›mak katliam›n›, bu katliamda-
ki sorumlulu¤unu tarihe gömmek
istiyor. Devleti de katliamda dinci-
lerin kullan›lmas›n› da aklamaya
çal›fl›yorlar.

Çal›fltaylar’dan kkalan
dersler

AKP ayn› AKP’dir. Dün Mad›-
mak’› yakanlar›n avukatl›¤›n› ya-
panlar, bugün katliam› unutturma-
ya, izlerini dahi silmeye çal›fl›yor-
lar. Bu anlay›fl yar›n ayn› katliam›
yine yapmaktan çekinmez. Bugün
yapmak istedi¤i de zaten Alevili¤i
düzen içine çekerek hem kullan-
mak, hem de asimile ederek yok et-
mektir. AKP’de ayn› mezhepçilik
ayn› milliyetçilik devam ediyor. 

Her fleyden önce Aleviler’e y›l-
lard›r inançlar›n› yasaklayanlar,
Aleviler’i katledenler, Alevili¤in ne
olup olmad›¤›n› bbeelliirrlleeyyeemmeezz.. Ale-
viler’in nerede ibadet yap›p yapa-
mayaca¤›na, inançlar›n› nas›l ö¤re-
neceklerine karar veremez. Hele ki,
AKP gibi beynin k›vr›mlar› Alevi
düflmanl›¤›yla dolu bir parti, hiç bir
fley veremez.

AKP’ye Alevilik konusunda ol-
sun, Kürt sorunu konusunda olsun,
“aç›l›mlar”, “çal›fltaylar” yapma ze-
mini veren, AKP’ye bu manevra-
lar›n› sürdürme imkan› verenlerin
içinde, her a¤ac›n kendi içindeki
““kkuurrttllaarr››”” ve ““bbaakkaall››mm””,, ““iizzlleeyyee--
lliimm””,, ““oolluummlluu flfleeyylleerr ddee çç››kkaabbiilliirr””
diyen küçük burjuva aymazl›¤› ve
safl›¤› vard›r. 

Demokrat ilerici tüm kesimler
hiçbir flekilde, hiçbir gerekçeyle,
do¤rudan ya da dolayl› bu manevra-
lara ortak olmay›n! AKP’nin politi-
kalar›na zemin haz›rlamay›n. B›ra-
k›n AKP, ‹zzettin Do¤an, Fermani
Altun gibi üç befl bezirganla kendi
çal›p kendi oynas›n.

AHKM'de her hafta sonu yap›l-
mas› planlanan film gösterimleri 7
fiubat günü maden iflçilerinin dire-
niflini ve yaflam›n› anlatan "Yüzbin
Kifliydiler" belgesel-filminin göste-
rimiyle bafllad›.

Film öncesi k›sa bir konuflma
yap›larak, flu anda direnifllerini sür-
düren TEKEL iflçilerinin mücadele-

si anlat›ld›, Devrimci ‹flçi Hareke-
ti'nin "Her Direnifl Bizimdir Daya-
n›flmam›z› Büyütelim!" bafll›kl› ya-
z›s› okundu.

Yaklafl›k 40 kiflinin izledi¤i göste-
rimde ayr›ca k›sa bir müzik dinletisi
de gerçekleflti. Filmi izlemeye gelen-
ler hep bir a¤›zdan Grup Yorum’un
Madenci türküsünü söylediler. 

Filmden sonra emekli  maden
iflçisi olan Fahri Bozbafl, yazm›fl ol-
du¤u 'Madencinin Ifl›¤›nda' adl› ki-
tab›n› imzalad›.

Anadolu Halk Kültür Merkezi’nde (AHKM)
Film Gösterimi
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10 Aral›k 2007’de katledilen

Kevser M›rzak’›n cenazesini Adli

T›p’tan ald›klar›, cenazeye kat›ld›k-

lar›, bas›n aç›klamas› yapt›klar› ge-

rekçesiyle 14 devrimciye on y›llara

varan cezalar verildi.

HHeemm ddee aayynn›› mmaaddddeeddeenn 33 kkeezz,,

22 kkeezz üüsstt üüssttee,, kkaattllaayyaarraakk oonnyy››llllaa--

rraa vvaarraann cceezzaallaarr vveerrddiilleerr..

8 Ocak 2008 günü evlerine, kal-

d›klar› ö¤renci yurtlar›na polis tara-

f›ndan yap›lan bask›nlarla aralar›n-

da SES GYK üyesi Meryem Özsö-

¤üt, Ankara Gençlik Derne¤i üyesi

Didem Akman’›n da bulundu¤u 14

devrimci gözalt›na al›nm›flt›.

Kevser M›rzak’›n sahiplenilme-

sine tahammül edemeyen AKP’nin

polisi Ankara’da devrimci kurumla-

r›n çal›flanlar›na sald›rm›fl, gözalt›

terörü uygulam›flt›.

4 gün gözalt›nda kalan devrimci-

ler, 11 Ocak 2008 günü mahkemeye
ç›kar›lm›fl, 14 devrimciden 12’si tu-
tuklanm›flt›. Aç›lan dava nedeniyle
devrimciler aylarca tutuklu kald›lar.

Ankara 11. A¤›r Ceza Mahke-
mesi’nde görülen dava geçti¤imiz
günlerde sonuçland›.

Mahkeme; Kevser M›rzak’›n ce-
nazesinin adli t›p’tan al›nmas›n›, ce-
nazeye kat›lmay›, Kevser M›rzak’›n
katledilmesini protesto eden bas›n
aç›klamas›n› bir araya getirerek, k›-
sacas› yeni bir “suç” icat ederek14
devrimcinin herbirine buna göre ce-
zalar verdi.

Buna göre; befl devrimciye üç
kez; befl devrimciye iki kez; dört
devrimciye de bir kez “ terör örgütü
propagandas› yapmak”tan on y›l-
larca ceza verdi. 

AKP iktidar›, devrimcilerin he-
men her faaliyetine sald›rmakta,
devrimcileri gözalt›na ald›rarak, tu-
tuklatt›rmaktad›r. Bunlar›nda yet-
medi¤i yerde, uydurma gerekçelerle

devrimcilere on y›l-
lara varan cezalar
verdirmektedir.

Bu kez de kural
bozulmad›. AKP ik-

tidar›, kendi hukukunu bir yana ite-
rek cenazeye kat›l›p, bir devrimci-
nin cenazesini sahiplendiler diye on
y›llara varan cezalar verdiler.

Halk düflmanlar›n›n, tarikat
fleyhlerinin cenazeleri törenlerle
kald›r›l›r, televizyonlarda yay›nla-
n›rken, AKP iktidar› katletti¤i dev-
rimcilerin cenazesine kat›l›p, halk›n
geleneklerini yerine getiren devrim-
cilere tahammül edememifltir.

Nitekim, cenaze sonras› AKP
polisi sald›r›ya geçmifl, devrimcileri
yaka paça gözalt›na alarak, tutuklat-
m›flt›. Mahkemeler ise bu sald›r›y›
cezalar vererek tamamlam›flt›r.
Hem de siyasi bir karar oldu¤u orta-
dayken!..

AKP iktidar› on y›llara varan ce-
zalar da verseler, devrimcilerin ce-
nazesi sahipsiz kalmayacakt›r. Ver-
dikleri cezalar, kendi hukuksuzluk-
lar›n›, halk›n geleneklerini nas›l
ayaklar alt›na ald›klar›n› göster-
mektedir.

“Cenaze defin gelene¤ini 
siz nereden bilirsiniz”

AAddaalleett!!  
Kevser M›rzak’›n tabutunu tafl›mak, cenazesine ka-

t›lmak Ankara 11. A¤›r Ceza Mahkemesi’ne göre
“suç”tu! Mahkeme onlarca y›la varan cezalar›; “...... üüll--
kkeemmiizzddeekkii cceennaazzee ddeeffiinn ggeelleennee¤¤iinniinn bbiirr üürrüünnüü oollmmaa--
yyaann ffaaaalliiyyeettlleerr......” yap›ld›¤›na dayand›r›yor.

Peki yap›lan ne? Bir devrimcinin cenazesi kendi
gelenekleri içinde kald›r›l›yor. Peki hangi defin gelene-
¤inden söz ediyor mahkeme? Siz cenaze defin gelene-
¤ini nereden bilirsiniz? E¤er defin gelene¤ini bilseydi-
niz, bu ucube karara böyle bir gerekçe yazamazd›n›z.

Da¤larda, iflkencehanelerde, hapishanelerde katlet-
ti¤iniz onlarca devrimcinin kula¤›n› kesen, gözlerini ç›-
karan, ellerini koparan siz de¤il misiniz?

E¤er cenazelere, defin gelene¤ine az buçuk sayg›n›z
olsayd› bunlar› yapamazd›n›z. O¤ullar›, k›zlar› katledi-
len annelere-babalara cenazeleri bile vermedi¤iniz za-
manlar oldu. O nedenle siz defin gelene¤ini bilmezsiniz.

Mahkemenin aç›kça söylemedi¤i fludur asl›nda; 14

devrimcinin Kevser M›rzak’›n cenazesini sahiplenmifl
olmas›, cenazeye kat›larak onu ölümsüzlü¤e u¤urlama-
s›d›r as›l sorun.

Bir devrimcinin cenazesinin sahiplenilmesini haz-
medemeyen oligarfli, y›ld›rmak ve gözda¤› için 14 dev-
rimciye onlarca y›la varan cezalar verdi.

Cenazelere sald›rarak, kat›lanlar› gözalt›na alarak,
on y›llara varan cezalar vererek, katledilen devrimcile-
rin cenazelerinin sahiplenilmesini engellemeye çal›flt›-
lar y›llarca. Bir devrimcinin tabutunu tafl›may› bile ya-
saklamak istediler. Yetmedi, devrimcilerin mezar taflla-
r›n›, mezarlar›n› k›rd›lar, mezar tafllar›n› söktüler. 

E¤er defin gelene¤ini bilseydiniz, cenazelere kat›l-
man›n bir halk gelene¤i oldu¤unu da bilirdiniz. Ancak
siz bu halk› da halk›n geleneklerini de bilmezsiniz.
Bildi¤iniz de iflinize gelmez. Ne kadar gizleseniz,
baflka gerekçeler ard›na gizleseniz de herfley ortada:
As›l sorununuz devrimcilere olan düflmanl›¤›n›zd›r!

AKP’nin yeni  hukuksuzlu¤u:
Ayn› maddeden 3 kez kez üst üste ceza!
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Kevser M›r-
zak’›n cenaze-
sine kat›lmak-
tan verilen hu-
kuksuz cezalar-
la ilgi, Halk›n
Hukuk Bürosu
avukatlar›ndan,
AAvv.. EEbbrruu TTiimm--
ttiikk’le yapt›¤›-

m›z röportaj›   yay›nl›yoruz. 

YYüürr üüyyüüflfl:: "Suç" say›lmayacak
bir cenazeden dolay› bir kifliye nas›l
3 kez, 2 kez ceza verilebilir?

AAvv.. TTiimmttiikk:: Kevser M›rzak’›n in-
faz edilmesini protesto etmek iste-
yen kiflilerin adli t›p önünde, Yüksel
caddesinde yap›lan bas›n aç›klama-
lar›na kat›ld›klar› ve cenazede baz›
sloganlar att›klar› iddia edilmiflti. 

Bu etkinliklerden birine kat›lan-
lara bir kez ve üçüne kat›lanlara üç
kez ceza verilmiflti. fiimdi mevcut
hukuk kurallar›na göre bir de¤erlen-
dirme yapt›¤›m›zda örgüt lehine
sloganlar at›ld›¤›nda, örgütün amb-
lemi bayra¤› gibi örgütü ça¤r›flt›ran
fleyler tafl›nd›¤›nda ya da örgütün
amac› yay›lmaya çal›fl›ld›¤›nda pro-
paganda “suç”unun oluflabilece¤ini
düflünürüz. 

Öyle ki, bir kiflinin kendi kendi-
ne bu sözleri söylemesi, yani kimse-
nin duymad›¤›, duymas›n›n müm-
kün olmad›¤› bir yerde söylenmesi
“suç”un oluflmas›na engeldir. 

Mesela mezarl›kta ölülere hangi
sözler söylenirse söylensin “suç”un
unsurlar› oluflmad›¤›ndan beraat ka-
rar› verilmesi gerekti¤ini savunu-
ruz. Oysaki cenazede örgütün ad›
amblemi ya da hedefleri söylenme-
mifl, belirtilmemifltir. Her üç etkin-
likte yasad›fl› slogan olarak de¤er-
lendirilen sözler flunlar; 

“‹nfazlara Son”, “Kahramanlar
Ölmez Halk Yenilmez”, “Kevser M›r-
zak Ölümsüzdür”, “Devrimciler Ölür

Devrimler Sürer”... Bunlardan hangi-
si örgüt slogan›d›r? Hiçbiri elbette!.
Yüksel Caddesinden gelip geçen in-
sanlara bu sloganlar› atanlar kimler-
dir diye sorsan›z, hiç kimse “flu örgü-
tün üyesi” demeyecektir. “Burada bir
örgüt övülüyor hangi örgüt” deseniz
size flaflk›nl›kla bakacakt›r.

K›saca flunu söyleyebiliriz cena-

zede propaganda olarak yorumlana-

bilecek bir “suç” yoktur. Neden iki

kez, üç kez ceza veriliyor? Çünkü

üç eylemi ayr› ayr› de¤erlendiriyor

mahkeme; Adli T›p Önü, Yüksel

Caddesi ve cenaze merasimi. 

Dava avukatlar›, burada ceza ve-

rilecekse bile, bir tek propaganda

cezas› olabilece¤ini savundular. An-

cak mahkeme ayn› kanaatte de¤il.

Karardan sonra Yarg›tay Cumhuri-

yet Savc›s› da mütaalas›nda savun-

manlar ile ayn› fikirde oldu¤unu

tebli¤namesinde belirtti. 

Bakal›m Yarg›tay 9. Ceza Daire-

si ne karar verecek. Cenaze törenle-

ri ile ilgili daha önce de davalar gör-

dük. Hatta cenaze törenlerinde yap›-

lan konuflmalar ile ilgili olarak veri-

len cezalar› A‹HM’e gönderen mes-

lektafllar›m›z oldu. A‹HM genellik-

le bu tür durumlarda “ifade özgürlü-

¤üne müdahale edildi¤i” yönünde

karar veriyor. AAnnccaakk ddaahhaa öönnccee

bbööyyllee,, yyoolluunn bbaaflfl››nnddaa bbaaflflkkaa,, yyoolluunn

ssoonnuunnddaa bbaaflflkkaa,, eerrtteessii ggüünn bbaaflflkkaa,,

ssuuçç oolluuflflttuu¤¤uunnaa iilliiflflkkiinn bbiirr kkaarr aa rr

ggöörrmmeemmiiflflttiikk ddoo¤¤rr uussuu.. ÜÜllkkeemmiizzddee

yyaarrgg›› aallaann››nnddaa iillkklleerr AAnnkkaarr aa

mmaahhkkeemmeelleerriinnddeenn çç››kk››yyoorr.. 

YYüürr üüyyüüflfl:: Ankara 11. A¤›r Ceza
Mahkemesi karar›nda: "Her üç ta-
rihte yap›lan ve ülkemizdeki cenaze
defin gelene¤inin bir ürünü olma-
yan faaliyetler..." diyerek ald›¤› bu
ideolojik tutum hakk›nda ne diyor-

sunuz?

AAvv.. TTiimmttiikk:: Din ve vicdan öz-

gürlü¤üne göre, “cenaze defin gele-

ne¤inin ürünü olmamak” anlafl›labi-

lir gibi birfley de¤il. Her inan›fl›n ce-

naze defin gelene¤i ayr› ayr›d›r. Bir

kifli Müslüman Sünni inan›fla göre

defnedilirken, bu anlay›fl ile çat›fl-

mayacak her türlü uygulama yap›la-

bilir. Ayr›ca kifli hayatta iken cenaze

töreninde neler yap›lmas› istedi¤ini

vasiyet edebilir. 

Daha önemlisi cenaze gelene¤i

yaln›z dini inan›fltan kaynaklanmaz.

Siyasi ve felsefi görüfllerde cenaze

merasimini etkileyecektir. Bu se-

beple anayasa yaln›zca din özgürlü-

¤ünü de¤il ayn› zamanda vicdan öz-

gürlü¤ünü, ifade özgürlü¤ünü kana-

at özgürlü¤ünü güvence alt›na al-

m›flt›r. Bu yüzden insan haklar› söz-

leflmesi felsefi görüfllerin dile geti-

rilmesine müdahaleyi ihlal saym›fl-

t›r. Ancak din ve vicdan özgürlü¤ü-

nü yaln›zca benim kabul etti¤im

dinlere mensup olabilirsin özgürlü-

¤ü oldu¤u için böyle aç›klamalar da

pek flafl›rt›c› de¤il do¤rusu. 

YYüürrüüyyüüflfl:: AKP iktidar› halka sal-

d›r›rken, mahkemeler de vatansever

devrimcilere on y›llara varan hapis

cezalar› veriyor. Mahkemelerin bu

tavr›n› nas›l de¤erlendiriyorsunuz?

AAvv.. TTiimmttiikk:: Mahkemeler kararla-

r›n› yasaya göre vermek zorundalar.

Yani flimdi AKP hükümeti hangi ya-

say› isterse onu meclisten geçirebilir.

Ayr›ca mahkeme kararlar›n› da Yar-

g›tay inceliyor ve onayl›yor. E¤er

Yarg›tay bu karar› onaylarsa bundan

sonra bu tip olaylarda birkaç propa-

ganda cezas› ile karfl›laflaca¤›z. 

Biz istedi¤imiz kadar yasan›n

mant›ks›z oldu¤unu ya da hukuki

olmad›¤›n› söylersek söyleyelim,

mahkemeler Yarg›tay’›n karar›na

göre hareket edecektir. S›nav›ndan

görevlendirmesine kadar hakimler

ve savc›lar seçilerek gelirler. Son

olarak flu güzel Latin atasözünü tek-

rarlamak istiyorum; ""ddüüflflmmaannaa yyaa-
ssaa uuyygguullaann››rr ddoossttllaarraa aaddiill ddaavvrr aa-
nn››ll››rr""..

"Düflmana yasa uygulan›r
dostlara adil davran›l›r"
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“... Genel Sekreter seçilen Dani-
marka eski baflbakan› Rasmussen
NATO 'nun ‹slam alemindeki imaj›-
n›n düzeltilmesi için özel bir plan
haz›rlad›klar›n› söyledi.” (Hüsnü
Mahalli, Akflam, 6 fiubat 2010)

NNaass››ll bbiirr öözzeell bbiirr ppllaann bbuu?? VVee
nneeddeenn ““MMüüssllüümmaann üüllkkee”” hhaallkkllaarr››--
nnaa yyöönneelliikk bbiirr ppllaann yyaapp››ll››yyoorr??

NATO neler yapt› ki, “imaj›”
böylesine bozuldu? 

Yeni dönemde, özellikle Müslü-
man ülkeler nezdinde olumsuz NA-
TO imaj›n› de¤ifltirmeyi hedefleyen
NATO’nun bir baflka hedefi de do¤-
rudan gençlik. NATO yetkilileri,
gençlerin, “ssoo¤¤uukk ssaavvaaflfl yy››llllaarr››nn››
bbiillmmeeddii¤¤iinnii”, bu nedenle de NA-
TO’nun önemini kavramad›klar›
düflüncesinden hareket ediyormufl. 

“So¤uk savafl y›llar›” dedikleri
dönem, 2’nci emperyalist savafl
sonras› dönemdir. E¤er gençlik, o
y›llar› gerçekten ö¤renirse, o y›llar-
da NATO’nun oynad›¤› rolü ö¤re-
nirse, gençli¤in NATO’ye sempati
duymas› hiç ama hiç mümkün de-
¤ildir. 

Bu dönemde NATO, emperya-
lizm ad›na kontrgerilla savafl›n› ör-
gütleyen kurumlar›n bafl›nda gel-
mektedir. Bugünlerde çok konuflu-
lan “Gladio!” türü örgütlenmeler,
iflte bu dönemin örgütlenmeleridir
ve merkezinde NATO vard›r. Ayn›
dönemde NATO, sosyalist ülkelere
karfl› oldu¤u kadar, ulusal ve sosyal
kurtulufl hareketleri veren haklara
karfl› da bir tehdit unsuru olarak sü-
rekli devrede tutulmufltur. 

K›sacas›, gençli¤in ve “Müslü-
man ülke” halklar›n›n “so¤uk sa-
vafl” döneminde de, NATO’yu des-
teklemesi, sevmesi için bir tek ne-
deni yoktur.

“Müslüman ülke” halklar›na
kendisini “anlatarak” imaj›n› dü-
zeltmeyi, gençli¤e NATO’yu “sev-
dirmeyi” planl›yor. Bunun için de
özel bir faaliyet yürütüyor. Hüsnü
Mahalli, bu faaliyetlerin bir k›sm›n›
flöyle yans›t›yor ayn› yaz›s›nda:

“... May›sta aç›klanmas› bekle-
nen plana göre Müslüman ülkelerin
gazetecilerine, akademisyenlerine
ve farkl› alanlarda görev yapan si-
vil toplum önderlerine büyük mik-
tarda paralar da¤›t›lacak ve onlara
ve onlar›n arac›l›¤›yla Müslüman
ülke vatandafllar›na NNAATTOO''nnuunn
''iinnssaannii'' bbiirr öörrggüütt oldu¤u propagan-
das› yap›lacak.”

O nedenle, NATO “Müslüman
ülke” halklar›n›n ve gençli¤in ken-
disini ““iiflflggaallccii eemmppeerryyaalliisstt bbiirr
ggüüçç” olarak görmesinden rahats›z-
l›k duyuyor. NATO’nun “yeni stra-
tejik planlar›” aras›nda bunun de-
¤ifltirilmesi de var.

Halklardan bböylesine 
korkanlar, hhalka 
kendini ssevdirebilir mi?

NATO’nun 4-5 fiubat günlerinde
ülkemizde, ‹stanbul’da yap›lan NNAA--
TTOO SSaavvuunnmmaa BBaakkaannllaarr›› GGaayyrrii--
rreessmmii TTooppllaanntt››ss››,, büyük bir ggiizzlliilliikk
içinde yap›ld›. Toplant› öncesi gaze-
telerde tek bir haber bile ç›kartt›r-
mad›lar. KKoorrkkuu bbüüyyüükkttüü.. 

Sonra toplant›y› yapt›klar› gün-
lerde, gazeteciler bile arama güven-
lik ad› alt›nda bir sürü keyfili¤e ma-
ruz b›rak›ld›lar. Toplant› yapt›klar›
yerlere kimseyi sokmad›lar. 5522 üüll--
kkeenniinn Savunma Bakan› ve Yard›m-
c›lar› toplanm›flt› ve korkuyorlard›.
KKoorrkkuu bbüüyyüükkttüü..  

Kendini “sevdirmek” isteyen
halktan böyle kaçar m›? 

Ancak suçlular bu kadar büyük
bir korku yaflarlar. 

Ancak katliamc›lar, böyle kaçar-
lar halklardan ve hesap vermekten. 

NATO özellikle gençli¤in “savafl
karfl›t›” olmas›ndan memnun de¤il-
dir. “Gençli¤in ‘savafl karfl›t›’ olma-
s› güzel ama ‘gençli¤e gerçekleri
anlatmak gerekir” diyor NATO.

NATO’nun “gerçekleri” ise iflgal
ettikleri ülkelere “demokrasi ve uy-
garl›k tafl›d›klar›”yalan›n› ezberlet-
mektir.

‹flte bu “gerçekleri” anlatmak
NATO’yu “sevdirmek” için halklar›
ve gençli¤i yalan bombard›man›na
tutmay› programlad›lar.

Yap›lacaklar aras›nda, paylafl›m
sitesi Facebook’un NATO’nun ya-
lanlar›n› yaymak için kullan›lmas›,
NATO’yu “sseevvddiirrmmeekk” için semi-
nerler, toplant›lar düzenlenmesi de
var. Ayr›ca, kullan›lmas› düflünülen
di¤er araçlar aras›nda medyan›n da-
ha etkin kullan›lmas›, rreepp müzik
yapt›r›lmas› da yeral›yor. 

NATO’nun 661 yy›ll›k kkanl›
tarihi aaklanamaz!

NATO kuruldu¤u 4 Nisan 1949
y›l›ndan itibaren, sosyalist ülkelere,
ilerici yönetimlere ve kurtulufl mü-
cadelesi veren halklara karfl› sald›r›-
lar düzenledi, iflgaller gerçeklefltir-
di, komplolar örgütledi.

NATO’nun 61 y›ll›k tarihi katli-
amlarla, halklara karfl› yürütülen sa-
vafllarla doludur.

Halklara karfl› y›llard›r savafl yü-
rüten NATO, bugün dünyan›n en
büyük askeri gücü durumundad›r.
Yine de bununla yetinmeyip, askeri
gücünü art›rmaya, yeni “müdahale”
alanlar› oluflturmaya çal›flmaktad›r. 

NATO’yu halklara 
sevdiremezsiniz!

Çünkü NATO
halklar›n düflman›d›r
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Sovyetler Birli¤i ve sosyalist ül-
kelerde yaflanan karfl›-devrimlerden
sonra, NATO art›k vvaarroolluuflfl ggeerreekk--
ççeessiinnii kaybetmiflti. Çünkü emper-
yalistler o güne kadar NATO’nun
varl›¤›n›, sosyalist sisteme karfl›
“hür dünyay› koruma” olarak ge-
rekçelendirmifllerdi. E¤er bu gerek-
çe do¤ru olsayd›, emperyalistlerin
sosyalist sistemin y›k›lmas›ndan
sonra NATO’yu la¤vetmeleri gere-
kirdi. Ama emperyalizm böyle bir
askeri güçten elbette vazgeçecek
de¤ildi. Bu anlamda da b›rakal›m
“NATO’nun da¤›t›lmas›n›”, NATO,
yeni üyelerle birlikte askeri gücünü
art›rd›. “DDüüflflmmaann”” kavram›n› genifl-
leterek, ilgi alan›n› ve hedeflerini
büyüttü. 

Bu demektir ki, daha çok ülkeye
sald›racak, tehdit edecek, iflgaller
gerçeklefltirecekler.

Denilebilir ki NATO, özellikle
son y›llarda bu nedenle daha çok
emperyalist askeri müdahalelerde
yerald›. Y›llard›r yasal olarak “NA-
TO üyesi bir ülkeye yönelik sald›r›
oldu¤unda cevap verme” fleklinde
çizilmifl olan çerçeve ad›m ad›m ge-
niflletildi.

O y›llarda “alan d›fl›” faaliyetler-

de bulunmaktan kaç›nan NATO
flimdi “alan d›fl›” iflgal ve müdahale-
lere baflvuruyor. Örne¤in, Afganis-
tan iflgali görevini üstleniyor , Aden
körfezinde “korsanlar”a karfl› sa-
vaflmak ad›na, halklara karfl› gözda-
¤› veriyor, denetimini yay›yor. 

Önce yoksul ve açl›k içindeki
halklar›, “kabile çat›flmalar›”,
“mezhep çat›flmalar›” ile birbirine
k›rd›r›p, sonra da Afrika ülkelerin-
de, Asya’da “insani yard›m” yap-
mak ad›na ortaya ç›k›p, buralar da
fiili olarak denetimi ele geçiriyor.

Ancak bu emperyalist müdaha-
leleri, “insani yard›m yapmak” ad›-
na gizliyorlar. Hem fiili iflgaller ger-
çeklefltiren, hem de yiyecek, ilaç,
battaniye, çad›r da¤›tan, halka yar-
d›m eden “insanc›l” kurtar›c› NATO
görünümü çiziyorlar.

Çocuklar›m›z, ggençlerimiz
size kkarfl› nnefretle ddopdolu
olarak bbüyüyor!

NATO’nun kurmaylar›, ak›l ho-
calar›, sat›n ald›¤› kiral›k kalemleri,
yalanlar yayd›klar› sosyal siteleri,
61 y›ll›k kanl› tarihi silemezler.

Afrika’da, Asya’da, Avrupa’da

gerçeklefltirdikleri katliamlar›, dök-
tükleri halklar›n kan›n›, iflgallerini
unutturamazlar.

O nedenle hiçbir halka kendileri-
ni sevdiremezler. ‹majlar›n› yenile-
yemez, gençli¤i aldatamazlar. 

Afganistan’da katlettikleri, her-
gün bombalad›klar› Afgan halk›n›
“bir tas çorba” ile, “iki okul açmak-
la”, üzerine bomba ya¤d›rd›klar›
çocuklar› iki ucuz oyuncak ile alda-
tamazlar.

Tersine, NATO ald›¤› yeni karar-
lar ile 61 y›ll›k kanl› tarihine yeni
katliamlar eklemekle meflguldür.
Bunun için “yeni planlar” yapmak-
ta, askeri gücünü, silahlar›n› art›r-
maya çal›flmaktad›r.

Unutulmas›n ki, çocuklar›m›z ve
gençlerimiz, NATO iflgalcilerine
karfl› nefretle büyüyor. Türkiyeli,
Irakl›, Afganistanl›, Filistinli, Ku-
zey Koreli çocuklar›m›z›n, gençle-
rimizin nefretini büyütmek bizim
görevimizdir.

SSiizz bbiirr iiflflggaall öörrggüüttüünnüü sseevviimmllii
ggöösstteerrmmeeyyee ççaall››flfl››yyoorrssuunnuuzz,, bbiizz ssaa--
ddeeccee ggeerrççee¤¤ii aannllaattaaccaakk vvee ggeerrççeekk--
lleerr iiççiinn mmüüccaaddeellee eettmmeeyyee ddeevvaamm
eeddeeccee¤¤iizz.

Irak'›n Süleymaniye kentinde oli-

garflinin ordusunun özel birliklerinin

bafl›na çuval geçirilmesi olay›n›n so-

rumlusu olan, Irak'taki iflgalci Ame-

rikan birliklerinin komutan› General

Raymond Odierno, geçen hafta An-

kara'ya geldi.

Odierno, ‹çiflleri Bakan› Beflir

Atalay, D›fliflleri Bakan› Ahmet Da-

vuto¤lu ve Genelkurmay Baflkan›

Orgeneral ‹lker Baflbu¤'la görüflme-

ler yapt›. 

Odierno, gerek Ankara’ya gelir-

ken, gerekse de yapt›¤› görüflmeler

s›ras›nda hep “eell üüssttüünnddee”” tutuldu.

ABD Büyükelçili¤i Odierno onuruna

(!) bir yemek verdi. Yeme¤e düzen

partilerinin yöneticileri de kat›ld›.

ABD Savunma Bakan› Robert
Gates, Odierno’nun hem kendisinin
hem Obama’n›n eenn ggüüvveennddii¤¤ii ggeennee--
rraall oldu¤unu söyledi.

K›sacas›, Odierno’nun 7 y›l önce,
Süleymaniye’de TSK mensubu su-
bay ve dolay›s›yla da Genelkur-
may’›n bafl›na geçirdi¤i çuval çabuk
unutulmufltu.

Tekel iflçilerine, halka olmad›k
f›rçalar› atan, afla¤›layan Baflbakan
ve AKP’liler, her f›rsatta halk› ve
devrimcileri tehdit eden Genelkur-
may Baflkan›, Odierno karfl›s›nda
“süt dökmüfl kediye” dönmüfllerdi.
Bir teki bile çuval geçirilmesi olay›-

n› hat›rlamad› ve hat›rlatmad›lar.

Düzenin politikac›lar›, Baflbakan,
bakanlar, Cumhurbaflkan›, Genelkur-
may Baflkan› ve kuvvet komutanlar›
bir kez daha Amerikan ufla¤› olduk-
lar›n› gösterdiler.

Onur, namus, fleref yoktur hiçbi-
rinde. Vatanseverli¤in zerresi hiç
yoktur üzerlerinde. Öylesine kiflilik-
siz, öylesine uflakt›rlar iflte!.. Baflba-
kan her f›rsatta, iflçiye, esnafa, köy-
lüye, eczac›ya, doktora karfl› öfke
saçmaktad›r. O öfkenin bir zerresini
bile bafllar›na çuval geçiren Odier-
no’ya gösteremedi!.

Bunu hiçbiri –bakanlar, cumhur-
baflkan›, omzu kalabal›k generaller–
hiçbiri yapamaz zaten. Emperyalist-
leri bu ülkeden kovmaya cüret edebi-
lirler mi? Bunu ancak ve ancak dev-
rimciler yapabilir ve kuflkusuz onlar
yapacak. 

BBaaflflllaarr››nnaa ÇÇuuvvaall GGeeççiirreennii 
KKrraallllaarr GGiibbii AA¤¤››rrllaadd››llaarr
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Yunanistan’da kriz var. Yunanis-
tan emperyalist kuflatmay›, ödeye-
meyecek duruma geldi¤i yyüükksseekk
bboorrççllaarr ve kapatamad›¤› bbüüttççee aaçç››--
¤¤›› ile yaflamaktad›r. Yunanistan’›n
“kamu borçlar›”, 330000 mmiillyyaarr eeuurroo
ss››nn››rr››nnaa dayanm›flt›r. D›fl borçlar›n›
ve bütçe aç›¤›n› ise halk›n elindeki-
ni, avucundakini alarak kapatmaya
çal›fl›yor.

Yunan halk›n›n yaflad›klar› bize
yabanc› de¤ildir.

Belki biçimsel farkl›l›klar› var
ama Yunanistan bugün, Türkiye oli-
garflisinin on y›llar önce ald›¤› ““2244
OOccaakk kkaarraarrllaarr››”n›n benzerini uy-
gulamaya çal›fl›yor. Yunanistan ege-
men s›n›flar›n›n bugün uygulatmak
istedi¤i paket, Yunanistan’›n “24
Ocak kararlar›”d›r...

Yunanistan’da Papendreu hükü-
meti emperyalist ülkelerin yaflatt›¤›
ekonomik krize “çözüm”ü böyle
ar›yor. Çözüm olarak halka sunulan
tedbirlerin içinde yine halk›n daha
çok özveride bulunmas› geliyor.

Buna göre;

-- BBeennzziinnee zzaamm yap›ld›. Benzinin
litre fiyat› 1.09 eurodan 1.16 euro
seviyesine ç›kt›.

-- KKaammuu sektöründe daha önce
dondurulan maafllarda taban ücret
2000 eurodan, 1500 euro’ya indiri-
lecek. Memurlara maafl d›fl›nda ya-
p›lan yan ödemelerde yüzde 10 ora-
n›nda kesinti uygulanacak.

- Kamu sektörüne bir süre yeni
memur al›nmayacak. Emeklilik yafl›
65’den 67’ye ç›kar›lacak.

- Tüm bakanl›klar›n bütçelerinde
yüzde 10 tasarrufa gidilecek. Elbet-
te bu halka yans›yacak, halka sunu-
lan kimi hizmetler azalt›lacak.

Yunanistan’da gazeteler, 2010
Ocak sonu itibariyle son 1 y›ll›k
dönemde 220088 bbiinn 9988 kkiiflfliinniinn daha
iflsiz kald›¤›n› yazd›. 2010 y›l›nda
iiflflssiizzlleerriinn ssaayy››ss››nn››nn 885500 bbiinnee ula-

flaca¤› bekleniyor. Yunanistan ‹s-

tihdam Kurumu (OAED) ülkede

iflsizli¤in yyüüzzddee 1177,,11 oldu¤unu

aç›klad›.

Yunanistan'da yap›lan araflt›r-

malar, iflsizlik oran›n›n 15-24 yafl

aral›¤›nda yyüüzzddee 2255, 25-34 yafllar›

aras›nda yüzde 12 oldu¤unu ve do-

lay›s›yla iflsizli¤in en çok genç nü-

fusu etkiledi¤ini göstermektedir.

‹flten at›lmalarda sanayi, iplik -do-

kuma, ticaret ve inflaat sektörleri

baflta gelmektedir.

Yunanistan'da çal›flan nüfusun

yaklafl›k 4 milyon 500 bin oldu¤u

hesaba kat›ld›¤›nda, bugün ortaya

ç›kan tablonun ne kadar ciddi ol-

du¤u da daha iyi anlafl›lacakt›r. ‹fl-

sizlik Yunanistan’da milyonlarca

insan› etkilemektedir. 

Emperyalistlerin sömürüsü ve

talan›, Yunanistan’› yüzbinlerce ifl-

sizi olan, sa¤l›k ve e¤itimin paral›

hale getirilmeye çal›fl›ld›¤›, küçük

üreticilerin ve çiftçilerin yaflayamaz

durumda oldu¤u, halk›n al›m gücü-

nün düflürüldü¤ü, yoksullaflt›r›ld›¤›,

d›fl borçtan bafl›n› kurtaramayan bir

ülke haline getirmifltir.

““HHaallkk,, aalltt››nn ççaattaallllaarrllaa
yyeemmeekk yyiiyyeecceekk””

Türkiye’de oldu¤u gibi Yunanis-
tanda da egemen s›n›flar y›llarca
“AB’ye girmenin” kurtulufl oldu¤u
propagandas›n› yapt›lar. Yunanistan
halk› y›llarca böyle aldat›ld›.

Nitekim Yunanistan halk›na
AB’ye üyelik için y›llarca yalanlar
söylendi. AB’ye üyelik, ““cceennnneettee ggii--
rriiflfl”, “ttüümm ssoorruunnllaarr››nn ççöözzüülleeccee¤¤ii””
propagandas› eflli¤inde sunuldu.

Yunanistan iç savafl› s›ras›nda,
ABD’nin komünistlere karfl› sür-
dürülen “yyookk eettmmee” savafl›nda ve
ülkenin yeni-sömürge bir ülke ha-
line getirilmesinde ““yyaapptt››¤¤›› yyaarr--
dd››mmllaarr››”” benimsetmek için burju-
vazi taraf›ndan ““HHaallkk,, aalltt››nn ççaattaall--
llaarrllaa yyeemmeekk yyiiyyeecceekk”” yalan› ile
ABD emperyalizmi Yunan halk›na
benimsetilmeye çal›fl›ld›.

O yalanla bafllayan süreç, Yu-
nanistan’›n emperyalizme ba¤›m-
l›l›¤›n›n da bafllang›c› oldu. ‹ngiliz
emperyalziminin yerini ABD em-
peryalizmi alm›fl, Alman faflizmine
karfl› kahramanca savaflan Yuna-
nistan halk› emperyalizmin tutsa¤›

Yunanistan Krizi’nde de Fatura Halka!
YYuunnaanniissttaann:: AABB ÜÜyyeellii¤¤ii NNeeyyii ÇÇöözzddüü??

Yunanistan’da grevler,
protestolar sürüyor!

Yunanistan’da hükümetin ald›¤›
kararlara emekçiler büyük bir tepki-
gösterdi. Bu kararlar› protesto için
hergün irili ufakl› eylemler yap›l›yor.

Yunanistan Baflbakan› Papan-
dreu, “ülkenin grevi kald›racak gü-
cü yok” dese de 10 fiubat 2010’da
ilk ad›m at›larak, greve gidildi. 24
fiubat’ta da ‹flçi Sendikalar› Konfe-
derasyonu genel greve gidecek. 

Çiftçiler ürünlerine daha yüksek
fiyat verilmesi ve daha fazla tar›m-
sal teflvik için 3 hafta önce, s›n›r ka-
p›lar›n›  ve flehirler aras› yollar› ka-
patma eylemlerine bafllam›fllard›.

Gümrük ve vergi dairelerinde
çal›flanlar greve gideceklerini aç›k-
lad›lar. Sendikalar›n büyük bölü-
münde siyasal etkisi olan Yunanis-
tan Komünist partisi (KKE) ile Sol
Koalisyon (SYR‹ZA) emekçilerin
yeni tedbirlere tepkilerini göstere-
ceklerini aç›klad›lar.

K›sacas›, Yunan emekçileri yeni
“24 Ocak kararlar›n›” kabul etme-
yecekler.
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olmufltu.

On y›llar sonra bu kez bu yalan
“AB’ye üyelik” için kullan›ld›.
AB’ye girilmesiyle halk›n tüm so-
runlar› çözülecekti. 

Y›llar önce bafllat›lm›fl olan bu
süreci, düzen içi sol ve reformist-
lerin bir k›sm›, “Yunan ekonomisi-
nin güçlendirilmesi” gerekçesiyle
destekledi. Ancak as›l k›l›f, “de-
mokrasinin sa¤lamlaflt›r›laca¤›”
yalan› idi. Halk› böyle aldatmaya
çal›flt›lar.

Öte yandan Komünist Partisi ve
di¤er devrimci-ilerici güçler, o y›l-
larda AET’ye girilmesine karfl›yd›.
Bugün emperyalistlerin isteklerini
yerine getiren PASOK, o y›llarda
AET’ye karfl›yd›. PASOK,
1981’de hükümete geldi¤inde h›z-
la tutum de¤ifltirdi ve AET üyeli¤i-
ni destekledi. 

Yunanistan oligarflisi, AET’ye
oldukça “elveriflli” bir dönemde
girdi. O dönemde emperyalistler,
AET’ye daha çok üye çekmek isti-
yordu; bu nedenle geçici bir süre
“ekonomik yard›m paketleri” su-
nulmufltu. ‹flbirlikçi tekellerin yan›
s›ra küçük boy iflletmeler ve köy-
lüler, bu paketlerden faydaland›lar.

Bu nedenle de halk bir süre
“nniissbbii bbiirr rreeffaahh” yaflad›, ç›plak
sömürüyü etinde-kemi¤inde his-

setmedi.

Yunanistan, 1 Ocak 2001 tari-
hinde, resmen Avrupa Para Birli-
¤i’ne (EMU) kat›ld› ve para birimi
olarak drahminin yerini Euro ald›. 

Art›k “kemer s›kma” politikala-
r›, “istikrar tedbirleri” peflpefle
ilan ediliyor, halk› can›ndan bezdi-
riyordu. Para birimi olarak Eu-
ro’ya geçilmiflti ama bir süre sonra
temel tüketim maddelerinin fiyat-
lar› da artmaya bafllad›. 

Euro nedeniyle, turizm gibi te-
mel sektörlerde Yunanistan rekabet
etmekte zorluklar yaflad›. AB Ortak
Tar›m Politikas›’nda yap›lan de¤i-
flikliklerle köylülerin gelirleri azal-
maya bafllad›. Küçük köylülük ve
aile çiftçili¤i yok olmaya yüz tuttu. 

“AB söz konusu oldu¤unda sürekli
örnek gösterilen Yunanistan, bugün
AB üyeleri içinde gelir da¤›l›m›n›n
en aaddaalleettssiizz oldu¤u ülkelerden biri-
dir. Nüfusun en yoksul yüzde 10’luk
kesimine, milli gelirin yaln›z yüzde
2.2’si düflüyor. En zengin yüzde 10
ise, milli gelirin yüzde 26.3’üne el
koyuyor. AB üyeli¤inin gelir da¤›l›-
m›ndaki uçurumu da kapataca¤›n›

iddia edenlere ithaf olunur.” (Ek-

mek ve Adalet, say›: 66, 29 Haziran
2003)

Bundan tam 7 y›l önce bu sat›r-
lar› yazarak, “AB’ye girmenin”

kurtulufl olmad›¤›n› yazm›fl›z. Ni-

tekim o süreç, emperyalist ba¤›m-

l›l›k ile pekiflti. Yunanistan bu k›s›r

döngüyü k›rmak için d›fl borçlara

baflvurdu. D›fl borçlar arka arkaya

geldi. Ve Yunanistan bugünkü kri-

ze ad›m ad›m böyle getirildi.

Avrupa’da kriz, sadece

Yunanistan’da da de¤il; s›rada

‹spanya, Portekiz ve ‹rlanda’n›n

oldu¤u belirtiliyor. Bu ülkelerin d›fl

borçlar›n›n büyük bir sorun oldu¤u,

Portekiz’in iflçi ç›karmaya devam

etti¤i aç›kland›. 

Tek Yol
Baz› ayd›nlar, reformist kesimler, halk düflman› AKP’nin özellikle ilk

y›llar›n›, “olumlu, baflar›l›” bulmaktayd›lar. Gerekçe; AKP’nin “demok-
ratikleflme ad›mlar›” ve ““AABB’’yyee ggiirrmmee ççaabbaallaarr››” idi... Ahmet Altan-
lar’dan ÖDP’lilere kadar, AKP’nin bu temelde desteklenmesi gerekti¤i
söyleniyordu.  

“AB’ye girme” düflüncesi hep bu ülkenin ““kkuurrttuulluuflfluu”” gibi sunuldu.
AB’ye girildi¤inde, “ddeemmookkrraassii ggeelleecceekk”ti, “öözzggüürrllüükk ggeelleecceekk”ti, ve
“rreeffaahh ggeelleecceekk”ti... Adeta bir cennet sunuluyordu halka. Tüm sorunlar›n
çözümü AB üyeli¤indeydi. 

T›pk› y›llar önce Yunanistan’da halk›n kand›r›ld›¤› gibi. Orada da, AB
üyesi olman›n “tüm sorunlar› çözece¤i” anlat›ld› halka. Nitekim Yunanis-
tan y›llar önce AB üyesi oldu. Yunanistan’da “milli gelir” artt›. Geliri ar-
tan yine halk de¤ildi asl›nda ama bu da ülkemizde AB savunuculu¤unun
yeni bir malzemesi oldu, “Yunanistan AB’ye girdi, milli geliri flu kadar
artt›. biz hala sürünüyoruz” sözü bir klifleye dönüfltü. 

B›rakal›m bugün Yunanistan’da halk›n refaha kavuflmas›n›, elinden
herfleyi al›nmaya çal›fl›l›yor.

Yunanistan, ‹spanya ve Portekiz’in borçlar›n› ödeyemez hale gelmele-
ri, ekonomik hak gasplar›, AB üyeli¤inin yaratt›¤› kanburun kaç›n›lmaz
sonucudur. AB üyeli¤i, demokrasi, özgürlük, refah getirmedi bu üç ülke-
nin halklar›na. Tersine ba¤›ml›l›k, y›k›m, iflsizlik ve yoksulluk getirdi.

AB tart›flmalar›nda ›srarla AB’nin demokrasi, özgürlük ve refah getir-
meyece¤ini söyledik. Daha yazd›klar›m›z›n mürekkebi kurumadan AB
üyeli¤inin nas›l bir aldatmaca oldu¤u bir kez daha görüldü. Yunanistan,
‹spanya ve Portekiz’de yaflananlar bunun kan›t›d›r.

Halk›m›z›n yaflad›¤› ekonomik, siyasi, sosyal, ulusal sorunlar›n›n çö-
zümü AB üyeli¤inde de¤ildir. Çözümün tek yolu, ba¤›ms›z demokratik
bir ülke yaratmaktan geçmektedir.

YYüürrüüyyüüflflttee

AB demokrasi ve refah getirmez! 
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Sevgili Arkadafllar, merhaba.
Dersimizin bugünkü konusu, de-
mokratik merkeziyetçilik. Bu konu
esas olarak “örgütsel iflleyifl”in bir
parças›d›r. Önümüzdeki derslerde
“Örgütsel iflleyifl”in de¤iflik yanlar›-
n› da ele alal›m diye düflünüyoruz.

Örgütsel iflleyifl konusu, bir ör-
gütlenme içinde harcad›¤›m›z eme-
¤in ve zaman›n karfl›l›¤›n› en verim-
li bir flekilde alabilmek aç›s›ndan
oldukça önemlidir. Bir örgüt, sa¤-
l›kl›, do¤ru bir örgütsel iflleyifle sa-
lip oldu¤u ölçüde, verimli üretken,
ifl yapan bir örgüt-
lülüktür. Dersimi-
zin konusuna
özellikle bu çerçe-
vede bakmal›y›z. 

Madem ki, as›l
konumuz olan de-
mokratik merkezi-
yetçilik, örgütsel
iflleyiflin bir parça-
s›, önce k›saca örgütsel iflleyiflten ne
anlad›¤›m›z› açal›m. 

–– ‘Örgütsel ‹‹flleyifl’ neleri

kapsar?

Bir örgütlenmeyi oluflturan çe-
flitli birimler, kurumlar ve insanlar
aras›ndaki iliflkilerin nas›l flekillen-
ce¤ine dair kurallar›, ilkeleri ““öörr--
ggüüttsseell iiflfllleeyyiiflfl”” olarak adland›r›yo-
ruz. 

Bir örgütlenmede, özel olarak
da, sömürücü egemen s›n›flar›n
bask›s› ve terörü alt›nda örgütlen-
mek ve mücadele etmek zorunda
kalan bir örgütlenmede, ilkeler, ku-
rallar olmas› zorunludur ve bunlar
hayatidir. Bu kurallar ve ilkeler ne-
lere dairdir:

a- Örgütün yöneticileri, kadrola-
r›, üyeleri, taraftarlar› aras›ndaki
iliflkiler nas›l biçimlenecek?

b- Kararlar›n al›nma süreci nas›l

olacak? Karar-
lar nas›l uygu-
lanacak?

c- Örgütlen-
me bünyesin-
deki farkl› ku-
rumlar›n bir-
birleriyle ilifl-

kileri nas›l ve neye göre yürütüle-
cek?

d- Yerel ve merkez aras›ndaki,
alt üst aras›ndaki, az›nl›kla ço¤un-
luk aras›ndaki iliflkilerde hangi ilke
ve kurallar geçerli olacak?

e- Elefltiri nerede bafllay›p nere-
de bitecek, talimatlar hangi durum-
larda verilecek, örgütlülükte pers-
pektiflerin, kararlar›n, talimatlar›n
yeri ne olacak?.. 

Bunlara baflka baz› maddeler da-
ha ekleyebiliriz. Çünkü bir örgütün,

–bu ister bir parti olsun, ister bir
dernek– “örgütsel iflleyifli”nin bir
çok boyutu vard›r. 

–– Bunlar neden ggereklidir?

Bu kurallar olmak zorundad›r.
Baflka türlü örgüt olunamaz çünkü.
Mesela herhangi bir dernek tüzü¤ü
neleri içerir? Örgütün amac›, faali-
yetlerinin kapsam›, örgüte nas›l üye
olunaca¤›, üyeli¤in sürmesi için ge-
rekli koflullar, üyenin hangi koflul-
larda üyelikten ç›kar›laca¤›,  dernek
yönetiminin nas›l seçilece¤i, di¤er
kurumlar›n, komisyonlar›n nas›l be-
lirlenece¤i, kararlar›n nas›l al›naca-
¤›, nas›l uygulanaca¤›.. Bunlar en
s›radan bir derne¤in tüzü¤ünün içe-
rece¤i, içermek zorunda maddeler-
dir.

Örgütsel iflleyifl, bir ilke ve ku-
rallar bütünüdür. Bir örgüt aç›s›n-
dan biçimsel bir yan, tali bir yan
olarak görülemez; “öörrggüüttüünn hhaayyaa--

ttiiyyeettiinnii,, ddeevvrriimmiinn ggeelleeccee¤¤iinnii”” be-
lirleyen bir özelli¤idir. 

Bir örgütü devrimci yapan, el-
bette sadece onun kendisiyle ilgili
tan›m› de¤ildir. Bir örgütün devrim-
ci s›fat›na, niteli¤ine lay›k olmas›n-
da onun kendi içinde nas›l bir iflle-
yifle sahip oldu¤unun önemli bir pa-
y› vard›r. Bu kapsam› tam belirtmek
için flöyle de diyebiliriz: Bir örgü-
tün örgütsel iflleyiflle ilgili kurallar›,
ilkeleri bbiirr,, onun örgüt olarak varl›-
¤›n›, iikkii,, nas›l bir örgüt oldu¤unu ve
olaca¤›n› da belirleyen önemdedir.
Örgütsel iflleyifl anlam›nda iillkkeelleerriinn
kkuurraallllaarr››nn oollmmaadd››¤¤›› yyeerrddee bbiirr öörr--
ggüütt ddee yyookkttuurr;; en fazla gevflek, il-
kesiz, kurals›z biçimde bir araya
gelmifl bir gruptan söz edilebilir. 

‹flte bu iflleyifli belirleyen en
önemli ilke, demokratik merkezi-
yetçilik ilkesidir. Sorumuzla devam

edelim:

–– Demokratik

merkeziyetçilik
nedir?

"Demokratik mer-

keziyetçilik" ilkesini

özet olarak flöyle tarif

edebiliriz:

“KKaarraarr aall››nn››nnccaayyaa kkaaddaarr ala-

bildi¤ine genifl, demokratik bir tar-

t›flma; kkaarraarr aall››nndd››kkttaann ssoonnrraa iissee

tam tersine alabildi¤ine kat› bir

merkeziyetçilikle kararlar›n uygu-

lanmas›”d›r. 

Bu ilkenin uygulan›fl›n› mesela

bir eyleme uyarlayacak olursak; ey-

lem öncesi, eyleme dair öneriler,

tart›flmalar, itirazlar yap›labilir; ama

bu tart›flmalar bitirilip bir karar al›n-

d›ktan sonra, eylem an›nda art›k sa-

dece al›nan karar›n uygulanmas›

vard›r. 

Görece¤iniz gibi, basit ve yal›n

bir ilkedir. Fakat bu basit ve yal›n il-

ke, neredeyse ilk ilerici, devrimci

örgütlenmelerin olufltu¤u zamandan

bu yana tart›fl›l›r. 

Marksizm-Leninizmden sapan-
lar, karfl› ç›kanlar hemen her dönem
bu ilkeye karfl› ç›km›fllard›r. Bu
devrimci anlay›fl›n da buna karfl› ç›-

devrim içindevrim için

D EVR‹MC‹ OKULD EVR‹MC‹ OKUL

Ders: Demokratik 
Merkeziyetçilik

‹lkeler, kurallar,
örgüt silah›n› etkili

kullanman›n flart›d›r!
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k›fllar›n da tarihi eskidir. Me-
sela, daha 1. Enternasyonal
döneminde (1864) anarflistler
karfl› ç›k›yordu bu ilkeye. Me-
sela, Rusya’da Menflevikler,
1900’lerin bafllar›ndaki tart›fl-
malarda buna karfl› ç›k›yorlar-
d›. Ülkemizde reformistler,
günümüzde tüm sivil toplum-
cular, bu ilkeye karfl› ç›kmak-
tad›rlar. Elbette ilkenin as›l olarak
da “merkeziyetçilik” yan›na karfl›
ç›kmaktad›rlar. 

Bu ilkeye karfl› ç›k›fl veya bu il-
keyi pratik olarak iflletmemek tavr›,
ülkemizde, bir çok demokratik kitle
örgütünün bölünmesine veya hiç
oluflamamas›na neden olmufltur.  

Mesela, 1972 sonras›n›n ilk de-
mokratik gençlik örgütü olarak olu-
flan ‹YÖKD’den bir çok gençlik ör-
gütlenmesinin ayr›lmas›n›n teme-
linde bu vard›. Güç olamayanlar ve
güç olabilece¤ine inanmayanlar, ge-
nellikle bu ilkeye de karfl› ç›karlar. 

Kitle örgütlerinde "Demokratik-
Merkeziyetçilik" ilkesine karfl› ç›k›-
fl›n en önemli nedenlerinden biri,
""iisstteeddiikklleerrii ggiibbii hhaarreekkeett eettmmeekk"" is-
tenmesidir. Yani al›nan kararlar on-
lar için ba¤lay›c› olmas›n, onlar
canlar› isterlerse bu kararlara uy-
sunlar, istemezlerse uymas›nlar. 

Solun bir k›sm›, teoride bu ilke-
yi kabul eder görünür, ama birlik-
lerde s›k s›k da çi¤nerler bu ilkeyi.
E¤er bugün solun tüm kesimlerini
birlefltiren örgütlenmeler yoksa, ne-
denlerinden biri budur. Baflta sendi-
kalar olmak üzere bir çok demokra-
tik kitle örgütü, kitlelerin e¤itimi
aç›s›ndan, politika üretimi aç›s›n-
dan misyonunu yerine getiremiyor-
sa, kitleden kopmuflsa, nedenlerin-
den biri yine budur. 

Sadece demokratik kitle örgütle-
rinde de¤il, kendi örgütlenmeleri
içinde de bu anlay›fl› gelifltirerek çü-
rümenin yollar›n› açt›lar. ‹fl yapa-
maz hale geldiler. 

–– Merkezi yyan oolmadan bbir

örgüt oolunabilir mi?

Emperyalizme, oligarfliye karfl›
iktidar savafl› veren bir örgütlenme-

nin de asgari düzeyde haklar ve öz-
gürlükler mücadelesi veren demok-
ratik bir kitle örgütünde de mmeerrkkeezz
bir yan olmak zorundad›r. Ve ayn›
flekilde böyle bir örgütlenmede ddee--
mmookkrraattiikk yan da olmak zorundad›r.
‹flte asl›nda demokratik merkeziyet-
çilik ilkesi, en yal›n anlamda bu zo-
runluluklardan ortaya ç›km›fl Mark-
sist-Leninist bir ilkedir. 

Merkezilik solun belli kesimle-
rinde bir “olumsuzluk” olarak telaf-
fuz edilmeye bafllanm›flt›r. Burjuva-
zi öyle ö¤retiyor ve gösteriyor çün-
kü. Ama burjuvazi kendisi sonuna
kadar merkezi. Bu da iflin öteki ya-
n›. 

Devrimci bir örgütün, devrimci
mücadele veren her demokratik ku-
rumun, net bir merkezi iflleyifle ihti-
yac› vard›r. Önceki yaz›lar›m›zdan
flu uzun al›nt›yla iflleyiflin bu yan›n›
somutlamak istiyoruz:

“Her kafadan bir sesin ç›kt›¤›
yerden ifl ç›kmaz. Bu, devrimci bir
ortam ve iflleyifl de¤ildir. ... herhan-
gi bir konu, ifl, eylem gündeme gel-
di¤inde üzerinde en genifl kat›l›mla
konuflulur, tart›fl›l›r, elefltiriler ve
öneriler yap›l›r. Bu belli bir noktada
biter... ‹fl an› geldi¤inde ise gerekli
ve geçerli olan askeri disiplindir.
Askeri disiplin yaln›zca askeri eyle-
me-silahl› eyleme özgü de¤ildir. Bu
disiplin anlay›fl› bizim tüm faaliyet-
lerimize, tüm yaflam›m›za iliflkin
olarak kavranmal›d›r. Gündemimiz-
deki fley bir silahl› eylem olmayabi-
lir de. Ama biz onun üzerinde gerek-
li konuflmay›, tart›flmay›, elefltiriyi
yapm›fl ve ortaya bir karar ç›kar-
m›flsak onu hayata geçirirken, o si-
lahl› bir eylem de¤il diye, disiplini
esnetmenin bir anlam› ve do¤rulu¤u
yoktur.”

–– ‘Merkezilik’

konusundaki ççarp›k
anlay›fllar...

‹lkenin kavramsal anla-
m› bak›m›ndan ddeemmookkrraa--
ttiikk yyaann,, politikalar›n belir-
lenmesi, kararlar›n al›nma-
s› sürecini, mmeerrkkeezzii yyaann,,
bunlar›n uygulanmas› sü-

recini ifade eder. Elbette örgütlü ya-
flam içinde bunlar› bu flekilde ay›r-
dedemeyiz ço¤u kez. 

Bu tart›flma da oldukça eskidir
yine. Lenin, Parti iflleyiflindeki de-
mokratik merkeziyetçili¤in merkezi
yan›n›n a¤›r basmas› gerekti¤ini
söyleyerek yukar›dan afla¤›ya do¤ru
örgütlenmeyi savunuyor. Menfle-
vikler ise buna ""BBüürrookkrraattiizzmm"" di-
ye sald›r›yorlard›.

Önce esas olan elbette ikna süre-
cidir. Ancak ikna her zaman müm-
kün olmayabilir. O zaman komiteler-
de oylama yoluyla karar al›n›r ve bu
durumda az›nl›k ço¤unlu¤a uyacak-
t›r. Az›nl›kta kalanlar›n “ben sizin gi-
bi düflünmüyorum, ben böyle yap›l-
mas›n› yanl›fl buluyorum, ben bu ka-
rara uymuyorum...” deme hakk›
yoktur; çünkü böyle oldu¤unda orta-
da bir örgütlülük kalmaz. Böyle ol-
du¤unda demokratik merkeziyetçilik
gibi bir ilkenin hükmü de kalmaz.
Çünkü bu tarz, demokratik merkezi-
yetçilik de¤il, herkesin kafas›na göre
davrand›¤› bir iflleyifl demektir. 

Keza, tarihsel geliflimimiz içinde
belirlenmifl gelenekselleflmifl mer-
kezi politikalar, yöntemler, kararlar
konusunda da farkl› düflünceler var-
sa bile, merkezi politikalar, yöntem-
ler, kararlar uygulan›r ve ikna esas
al›n›r. 

Belirtti¤imiz gibi, demokratik
merkeziyetçilik devrimci örgütlerin
hepsi için geçerli ve gerekli bir an-
lay›flt›r. Ancak bunun flekillenifli ül-
keden ülkeye ve ülke içinde de dö-
nemden döneme farkl› olur. fiuras›
da aç›kt›r ki, bizim gibi ülkelerde bu
ilkenin hayata geçirilmesinde mmeerr--
kkeezziiyyeettççii yyaann aa¤¤››rr bbaassaarr.. Bu nesnel
bir zorunluluktur. 

Merkezi yan›n a¤›r basmas› da

Emperyalizme, oligarfliye karfl› iktidar
savafl› veren bir örgütlenmenin de, asgari
düzeyde haklar ve özgürlükler mücadelesi
veren demokratik bir kitle örgütünde de

merkez bir yan olmak zorundad›r. Ve ayn›
flekilde böyle bir örgütlenmede demokratik

yan da olmak zorundad›r. 
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hemen tüm reformistlerin, anarflist-
lerin itiraz noktalar›ndan birini
oluflturur. fiöyle demifltik daha ön-
ceki bir yaz›m›zda: ““BBuu üüllkkeeddee ssaa--
vvaaflflmmaakkttaann,, mmüüccaaddaallee eettmmeekktteenn yyaa--
nnaa oollaannllaarr,, mmeerrkkeezzii oollmmaakk zzoorruunn--
ddaadd››rrllaarr..”” Bu kadar aç›k. 

Reformistler bunu, yani merkezi
yan›n a¤›r basmas›n›, demokratik
yan›n olmamas› fleklinde yorumlar-
lar. Bizim demokratik yandan anla-
d›¤›m›z, sadece parmak indirip kal-
d›rmaya dayanan, hiziplerin cirit at-
t›¤›, parmak indirip kald›rmayla
stratejilerin de¤ifltirildi¤i bir iflleyifl
de¤ildir; devrimci demokrasi, örgüt
içinde demokrasicilik oynamak de-
¤ildir. 

Faflizme karfl› mücadele
eden bir örgütlenmede mer-
kezi yan›n a¤›r basmas›
subjektif bir tercih ve belir-
leme de¤il, zorunluluktur. 

Bu noktada elbette bü-
rokratik örgütlerle, devrim-
ci örgütler aras›nda örgütsel
iflleyiflin flekilleniflinde ge-
leneksel farkl›l›klar olufl-
mufltur. 

Bir örgüt üyesi, kendisi-
ne örgütünden, ba¤l› oldu-
¤u sorumlusundan bir karar
iletildi¤inde, ilk bakaca¤›
fley, o karar›n “nas›l al›nd›-
¤›” de¤il, o karar›n örgütün
ideolojisine, stratejisine ters
düflüp düflmedi¤i, mücadelenin ve
örgütlenmenin o günkü ihtiyac›na
cevap verip vermedi¤idir. 

–– Devrimci bbir örgütsel

iflleyiflte, hhiyerarfli vvar m›d›r?

S›n›flar mücadelesinde, halk›n
en temel silahlar›ndan biri örgütü-
dür. Örgütsel iflleyiflin kurallar›, il-
keleri iflte bu silah› en etkili flekilde
kullanman›n olmazsa olmaz flartla-
r›d›r. Merkezili¤i, buna ba¤l› olarak
disiplini, kararlar› uygulama konu-
sunda kurallar›, ilkeleri olmayan bir
örgüt, örgüt olmaktan ç›kar.

En baflta flunu belirtmeliyiz: ‹l-
keler, kurallar, birincisi tarihsel süre
içinde oluflmufl gelenekleri ve ikinci
olarak da tüzük gibi yaz›l› kurallar›

içerir. Burada esas olan, ““ggüüvveenn,,
oorrttaakk iiddeeoolloojjii vvee oorrttaakk kküüll--
ttüürr””dür. Bunlar olmad›ktan sonra
hiçbir tüzük, bir örgütü gerçek bir
örgüt yapmaya yetmez. 

Devrimci bir örgütlenmede de
elbette bir hiyerarfli vard›r. Ancak
bu burjuva anlamdaki bir hiyerarfli-
den, burjuva anlay›fl›n ifade etti¤i
alt-üst iliflkilerinden farkl›d›r. Bizim
bunlardaki bütün meselemiz, devri-
min ihtiyaçlar›n› karfl›lamakt›r. 

Küçük burjuvazinin en sevdi¤i
tart›flmalardan biri alt-üst iliflkileri-
nin ne kadar hiyerarflik, disiplinin
ne kadar kat› veya yumuflak olaca-

¤›d›r. Oysa biz soyut olarak böyle
bir tart›flma yapmay›z. Yapmamal›-
y›z da. Disiplinin ne kadar kat› ola-
ca¤›n› belirleyecek tek unsur, devri-
min, örgütün ihtiyaçlar›d›r. O alan-
da devrimci faaliyetleri yerine geti-
rebiliyor mu, kadrolaflmay› sa¤l›yor
mu, insanlar›n geliflimini sa¤l›yor
mu... Uygulanan kurallar›n do¤ru-
lu¤u, yanl›fll›¤› böyle ölçülür. 

Burjuvazi için “hiyerarfli” bir ayr›-
cal›klar meselesidir. Kapitalizmde
“üst” olmak, kariyer sahibi olmak, dü-
zen içinde daha büyük imkanlara ulafl-
mak demektir. Kapitalizm ne diyor:
“müdür ol, flef ol hayat›n› yafla...”

Devrimci örgütte ve en genel an-
lamda sosyalist toplumda ise “üst”
olmak bu anlama gelmez. Düzen ni-

metlerinden yararlanma anlam›nda
bir ayr›cal›k asla söz konusu ola-
maz. Ne kimseden daha iyi giyine-
bilir, ne kimseden fazla para harca-
yabilir, ne de benzeri baflka bir ayr›-
cal›¤a sahip olamaz. “Sorumlunun
ayr›cal›¤› yaln›z ve yaln›z savafl›n
en ön siperinde bulunuyor olma
onurudur. Bundan dolay›d›r ki, biz-
de üst olma, kapitalizmin tam karfl›-
t› olarak daha az çal›flma de¤il, da-
ha çok çal›flmad›r; daha çok maddi-
yat de¤il, daha çok özveridir. Masa
bafl›nda flef olma de¤il, daha büyük
riskler üstlenmedir. 

Bunlar› yapan yönetici gerçek
bir "üst"tür. O üst olman›n gerektir-

di¤i gibi önder ve örnektir.
O insanlar› e¤itir, yetifltirir,
dönüfltürür. Mücadeleyi ve
örgütlenmeyi büyütür.”

–– Örgütsel iiflleyiflte,

alt üüst oolur mu, oolursa
nas›l oolur?

Bir örgütlenmede, politi-
kalar, kararlar, belli meka-
nizmalar içinde hayata geçi-
rilir. Alt›n üste, alt organla-
r›n üst organlar›n kararlar›-
na uymas› bu ilkenin parça-
lar›ndan biridir. 

Üst-alt iliflkisi, bizim
için devrimci bir iflleyiflin
içinde yerine oturur. Hemen

herkes, ayn› zamanda hem üsttür,
hem altt›r. Çünkü hemen her dev-
rimcinin e¤itti¤i, ö¤retti¤i, denetle-
di¤i, örgütle o insanlar aras›nda
perspektifleri, metaryalleri iletti¤i
iliflkileri vard›r ve o insanlar›m›z
ayn› zamanda daha baflka komitele-
re ba¤l›d›rlar. Komitelerdeki yöne-
tici kadrolar›m›z, bu görevleri itiba-
r›yla üsttürler, ama onlar da baflka
yönetici arkadafllara ve organlara
ba¤l› olmalar› itibar›yla da altt›rlar..
Bu diyalektik bir flekilde içiçe yafla-
n›r. Her iki iliflki içinde de devrimci
görevler yerine getirilir. 

Devrimci örgütte, yoldafll›k ilifl-
kileri içinde, herkes her düzeyde
üst, alt olundu¤una bakmaks›z›n-
birbirini tamamlama bak›fl aç›s›yla
hareket eder. Burjuva hiyerarfli an-

“Sorumlunun ayr›cal›¤› yaln›z ve yaln›z
savafl›n en ön siperinde bulunuyor olma
onurudur. Bundan dolay›d›r ki, bizde üst

olma, kapitalizmin tam karfl›t› olarak daha az
çal›flma de¤il, daha çok çal›flmad›r; daha çok

maddiyat de¤il, daha çok özveridir. Masa
bafl›nda flef olma de¤il, daha

büyük riskler üstlenmedir. 
Bunlar› yapan yönetici gerçek bir "üst"tür.
O üst olman›n gerektirdi¤i gibi önder ve

örnektir. O insanlar› e¤itir, yetifltirir,
dönüfltürür. Mücadeleyi ve örgütlenmeyi

büyütür.”



lay›fl›ndan fark burada ortaya ç›kar. 

Keza, okulumuzun tüm ö¤renci-
lerinin akl›nda olmal› ki; devrimci
örgütsel iflleyifl, bbüürrookkrraattiizzmmii rreedd--
ddeeddeerr.. Örgütün gelece¤ini, güvenli-
¤ini, keza görevlerin, ifllerin yerine
getirilmesini, gözetlemek, denetle-
mek alt üst demeden, sorumlu veya
sorumlu olmamas›na bak›lmaks›z›n
hheerrkkeessiinn görevidir. Bunu böyle kav-
ramamak, kolektivizmi, devrimci ör-
güt anlay›fl›n› kavramamak demektir. 

Herhangi bir süreçte, herhangi
bir birimde üst veya alt konumda
olmak kimseyi hiçbir sorumluluk-
tan kurtarmaz. Mesela, yönetici,
““bbeenn ssööyylleeddiimm yyaappmmaadd››llaarr”” diye-
rek sorumluluktan kurtulamaz. Ayn›
flekilde, herhangi bir insan›m›z bu-
lundu¤u yerde sorumlu olmasa da
eksik kalan, yanl›fl giden ifller için,
““aammaa yyöönneettiiccii ssööyylleemmeeddii””,, ““kkiimmssee
bbuu kkoonnuuddaa bbiirr ggöörreevv vveerrmmeeddii”” di-
yerek eksikliklerin, yanl›fllar›n so-
rumlulu¤undan kurtulamaz. Yöneti-
ci düflünmediyse, alttaki düflüne-
cek... Herkes birbirini tamamlaya-
cak. 

Örgütsel iflleyifle iliflkin ilkeler,
kurallar, mücadeleyi, örgütü ve dev-
rimi gelifltirmek içindir. fiu veya bu
ülkenin komünist partisinin tüzü-
¤ünde ne dedi¤i, örgütü oluflturan
alt organlar›n, komitelerin iliflkileri
üzerine söylenenler, mutlak bir fle-

kilde ele al›namaz. Bunlar, sadece
tecrübe aç›s›ndan önem tafl›r; o ka-
dar. Bunun d›fl›nda, bunlara flablon-
cu bir bak›fl aç›s›yla yaklaflmak, ör-
gütsel iflleyifle iliflkin kurallar›n, il-
kelerin mant›¤›yla çeliflir. Kurallar
ve örgütsel iflleyifl noktas›nda bizim
tek “flablonumuz”, örgütü ve devri-
mi gelifltirmek olmal›d›r. 

–– Örgütsel iiflleyiflte yyaz›l›

kurallar olmal› mm›?

Program ve tüzüklere hiçbir za-
man sihirli anlamlar yüklemedik.
Elbette gereksizdir diye de düflün-
medik. Ama bunlar›n mücadelenin
içinde flekillenece¤ini, örgütlenme-
nin ihtiyaçlar› temelinde hayat bula-
ca¤›n› söyledik. Prati¤imizde olan
da budur. 

fiu noktada çok nettik: “Oysa
mücadele içinde flekillenmemifl bir
örgütte, örgüt bilincine ve iktidar
sorumlulu¤una sahip olmaktan
uzak insanlar›n davran›fllar›n› ve
zaaflar›n› hiç bir tüzük maddesi di-
siplin alt›na alamaz.”

Tüzü¤ümüz de elbette Marksist-
Leninist ilkeler temelinde flekillenir.
Ama flabloncu taklitçi olmamal› o
da. Kendi devrimimizin özellikleri,
kendi insan›m›z›n özellikleri flekil-
lendirecektir onu. 

Ülkemizde tüzük diye ço¤u kez,

baflka ülkelerin komünist partilerin-

den tercümeler kullan›ld›. Bugün

ise art›k, görüldü¤ü kadar›yla o tü-

züklerin bir ço¤u da hükümsüzdür;

çünkü alabildi¤ine gevflek, kuralla-

r›n dejenere edildi¤i örgütsel iflle-

yifller hakimdir sola. 

Bu da bir baflka savrulufl ve sap-

ma örne¤idir. Geçmiflte, tüzük mad-

deleri üzerinden ayr›l›klar yaflan-

m›flt›r solda. 

Oysa devrimci bir örgütte, so-

runlara “hak hukuk” aç›s›ndan bak›-

lamaz. Konum, yetki, hak-hukuk

tart›flmalar› gerçekte ideolojik birli-

¤ini, iddias›n›, ideallerini kaybeden-

lerin yaratt›¤› tart›flmalard›r. Örgüt-

sel iflleyifl ve kurallar da ayn› flekil-

de, kiflisel zaaflar›n, zay›fl›klar›n,

statükoculuklar›n, subjektif yakla-

fl›mlar›n oldu¤u yerde sorun haline

dönüflür. Hak hukuk tart›flmalar›

orada gündeme gelir. Bu anlamda

örgütsel iflleyiflimizin temel ilke ve

kurallar›n› do¤ru bir tarzda hayata

geçirmek, bu zaaflara karfl› mücade-

leyi de içerir. 

Örgütsel iflleyiflte ilkeler, kural-

lar, tüzükler elbette önemli ve ge-

reklidir, ama bunlar bir yetki, hak

hukuk kavgas›n›n malzemesi yap›l-

s›n diye de¤il, mücadelenin ihtiyaç-

lar›na cevap versin diye vard›r. 
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Anadolu’nun dörtbir ya-
n›nda umudun ad› duvarlara
yaz›l›yor. Cepheliler  Adana,
‹zmir, ‹stanbul, ‹zmit ve Mer-
sin’de duvarlar› “Cephe” ya-
z›lamalar›yla süslediler.

Adana'da; Sar›çam, Afe-
tevleri, Yurt, Karfl›yaka ma-
hallelerinde, ‹zmir’de; Narl›-
dere Huzur Mahallesi, Ar›-
kent, Çi¤li Güzeltepe, Uzun-
dere, Yurto¤lu, Mersin Halk-
kent ve Çay mahallelerinde,
‹stanbul Sar›gazi’de “Cephe”
yaz›lamalar› yap›ld›.

Umudun Ad› Duvarlara Nakfledildi

SSAARRIIGGAAZZ‹‹ AADDAANNAA

AADDAANNAA‹‹ZZMM‹‹TT
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Antalya’da 8 fiubat’ta ya¤an ya¤-
murda Gebiz Çay›'n›n taflmas› sonucu
iki kifli Antalya-Alanya yolunda araba-
lar›yla sel sular›na kap›ld›. Araçtan ç›k›p
bir a¤aca tutunan iki kifli cep telefonuyla  “acil
yard›m” istediler. Acil yard›m iste¤i devletin valisi,
emniyeti, sivil savunmas› gibi ilgili tüm kurumlar›na ileti-
liyor. En fazla yar›m saatlik bir mesafe yard›m›n ulaflaca¤›
yer. Ama aradan saatler geçiyor; bir, iki, üç saat di¤il tam 7
saat... yard›ma gelen yok. Mahsur kalanlardan Mustafa
Dolapç› sel sular›na kap›l›p öldü. 

A¤açta mahsur kalan kiflilerin aileleri, kendi çabalar›yla
bot kiralay›p ancak 7 saat sonra onlara ulafl›l›yor ve kurtar›-
yor. Sel suyuna kap›lan di¤er kiflinin cesedi ise yine ailesinin
çabalar›yla bulunabiliyor. 

Bütün bunlar yaflan›rken devlet yoktu. Bu olay ne ilk ne
de son olacakt›r. Bu olay ilk kez yaflanan bir olay de¤il. Ben-
zer her durumda sanki “kadermifl” gibi hep ayn› son yaflan-
maktad›r. Fakat buna kader denilebilir mi? 7 saat boyunca
yard›m bekleniyor. Bu kadar sürede e¤er istenirse ülkenin bir
ucundan di¤er ucuna yard›m ulaflt›rmak mümkündür. Fakat
yar›m saatlik bir yere yard›m gitmiyor. 

Bu kader de¤il, göz göre göre öldürülmüfltür bir kifli. Ye-
di saat boyunca yard›m ulaflt›r›lamamas›n›n hiçbir aç›klama-
s› olamaz. 

Gebiz Çay›’na kap›l›p ölen bir kiflinin d›fl›nda ayn› gün iki
kifli daha selde yaflam›n› yitirdi.

Antalya Valisi Alaaddin Yüksel, yard›m›n neden gönderil-
medi¤inin elefltirilmesi üzerine kendini elefltirenlere k›z›yor:
“ya¤murdan kaynakl› ola¤anüstü bir durum vard›. 17 kifli
kurtard›k neden onlar› görmüyorsunuz” diyor. 

Antalya Valisi Alaaddin Yüksel, 17 kifliyi kurtarm›fl (!)
Bravo Alaaddin Yüksel’e... Takdir bekliyor. Merak etmesin
Vali Yüksel; halk k›ymetini bilmese de devleti ödüllendire-
cektir bu “baflar›s›ndan” dolay› onu. Halk görmese de devlet
bu güne kadar hiç görmezlikten gelmemifltir.

Antalya Valisi Alaaddin Yüksel belirtti¤i gibi görevini
yapm›flt›r asl›nda. Onun görevi kurtarmak de¤il, öldürmektir.
Alaaddin Yüksel’in en iyi bildi¤i fleydir öldürmek. Emniyet
Genel Müdürlü¤ü döneminden iflkenceyi, gözalt›nda kaybet-
meyi, katletmeyi iyi bilir.

Tam yedi saat... baflka ne denebililir. Yedi saat boyunca
ulaflam›yorlar. E¤er orada selden mahsur kalm›fl iki kiflinin
de¤il de, “Amerika defol bu vatan bizim” diye bildiri da¤›tan
iki kiflinin ihbar›n› alsayd› Alaaddin Yüksel, en geç 10 daki-
ka içinde oraya “ç›kartma” yapard›. Bu devlet bunu bilir. Ne
selde, ne depremde, ne yang›nda insan kurtarmay› bilmez.
Öldürmeyi bilir.

TBMM Deprem Araflt›rma Komis-
yonu Baflkan› AKP ‹stanbul Milletvekili

‹dris Güllüce, Japonlar›n ‹stanbul
için haz›rlad›¤› deprem raporunu
okuyunca “kimyam bozuldu, uy-
kum kaçt›" diyor. 

Raporda, ‹stanbul'daki eski
yap›lar›n tamam›na yak›n› için

deprem riski uyar›s› yap›l›yor. Olas›
bir depremden ancak 2222 ggüünn ssoonnrraa en-

kaz alt›ndaki cesetlere ulafl›labilecek mahallelerin
oldu¤u belirtiliyor. 

Japonlar’›n “22 gün sonra” demesi Türkiye
gerçekli¤ini bilmemesinden kaynakl›d›r. Öyle bir
deprem oldu¤unda 22 gün de¤il, eminiz 22 ay da
geçse devletin yard›ma hiç gitmeyece¤i onlarca
mahalle, enkaz alt›nda kalm›fl binlerce insan ola-
cakt›r. 

‹flte Antalya’daki yaflanan olay. Acil yard›m
beklenen yere, yedi saatte gidemeyen bir devlet.
Gidilemeyecek bir mesafe oldu¤undan de¤il, en
fazla yar›m saatlik bir mesafe gidilmesi gereken
yer. Yard›ma gitmeyen bir devlet var. Depremde
de durum farkl› olmayacakt›r. 

17 A¤ustos 1999’daki Marmara depremindeki
enkazlar›n alt›ndan gelen “nerde bu devlet?” ses-
leri kulaklar›m›zdad›r. 

Kimyan›z bbozulmas›n, ttedbir al›n!
17 A¤ustos depreminden beri çeflitli kurumlar

defalarca kez aç›klama yapt›. Olas› bir Marmara
depreminde 4400--5500 bbiinn civar›nda can kayb› olmas›
bekleniyor. Geçen 11 y›l›n 7 y›l›nda iktidarda
AKP vard›. Bakan önce flunu aç›klas›n: Bugüne
kadar geçen 7 y›l içinde ne tür tedbirler al›nd›?

‹stanbul’da olas› depremden a¤›r hasar göre-
cek 11 mmiillyyoonn yyaapp››nn››nn oolldduu¤¤uu,, yeni de¤il oonn yy››ll--
dd››rr ssööyylleenniiyyoorr.. GGeeççeenn 1111 yy››llddaa aannccaakk yyüüzzddee bbiirrii
ggüüççlleennddiirriilleebbiillmmiiflflttiirr bbuu bbiinnaallaarr››nn.. Yani sadece
1100 bbiinn yap›... 

999900 bbiinn bbiinnaann››nn içinde yaflayan milyonlarca
kifli ölümle iç içe yafl›yor. 

Göz göre göre onbinlerce insan ölüme terke-
dilmifl durumda. Böyle bir devlet nas›l bir devlet-
tir?.. Oligarflik devletin 50 bin kifliyi flimdiden
ölüme terketti¤ini gözönüne al›rsan›z,
Antalya’daki bir kifliyi nas›l ölümün kollar›na
b›rakt›¤› daha iyi anlafl›l›r 

Kurtarmay› de¤il katletmeyi bilir...
BBiirr tteekk kkiiflfliiyyii 88 ssaaaattttee

kkuurrttaarraammaayyaann ddeevvlleett,,
nnaass››ll bbiirr ddeevvlleettttiirr??

5500 bbiinn kkiiflfliiyyii ggöözz ggöörree ggöörree
ööllüümmee tteerrkkeeddeenn ddeevvlleett
nnaass››ll bbiirr ddeevvlleettttiirr??



‹‹SSTTAANNBBUULL:: SSaarr››ggaazzii 20 flubat
günü Sar›gazi’de yap›lacak olan
"Amerika Defol Bu Vatan Bizim"
konseri çal›flmalar› Halk Cepheli
Liseliler taraf›ndan sürdürülüyor.
Liseliler Sar›gazi'nin bir çok nok-
tas›na pankartlar ve afifller ast›.

Sar›gazi'de 10 fiubat günü
Kemal Türkler Mahellesi'nde
'Amerika Defol Bu Vatan Bizim' ve
Grup Yorum Konser afifllemeleri
yapan Halk Cepheliler Yenido¤an
yolu üzerinde resmi ve sivil ekipler
taraf›ndan durduruldu. Kimlik kont-
rolü yapan polis, tehditler savur-
maktan geri durmad›.  Daha sonra
aranmas› oldu¤u gerekçesiyle Ça¤r›
Avc› zorla gözalt›na al›nd›.

Halk Cepheliler KKaadd››kkööyy,,

MMeecciiddiiyyeekkööyy ve TTaakkssiimm’de ve
‹stanbul’un di¤er birçok yerinde
imza masas› açmaya devam ediyor-
lar. Hergün aç›lan imza masalar›nda

yüzlerce imza toplan›yor, bildiriler
da¤›t›l›yor. Geçti¤imiz hafta boyun-
ca aç›lan imza masalar›nda binlerce
imza topland›. 

BBaakk››rrkkööyy 7 fiubat günü Halk
Cepheliler ‹stanbul'da Bak›rköy Öz-
gürlük Meydan›’nda ‹ncirlik Üs-
sü'nün kapat›lmas› için imza topla-
d›lar. Açt›klar› imza masas›nda, 142
bin Amerikan askerinin ülkemize
gelece¤i ve "Amerika Defol Bu Va-
tan Bizim" diyen vatanseverlerin tu-
tukland›klar› anlat›ld›.

AAvvcc››llaarr’’da geçti¤imiz hafta
boyunca her gün imza masas› aç›ld›.
Kimi zaman polis tacizinin
yafland›¤› imza masas›nda yüzlerce
imza topland›. 

NNuurrtteeppee Mahallesi, Sadabad
viyadü¤üne 10 fiubat günü pankart
as›ld›.

Üzerinde Dev-Genç pankart›n›n
resmi bulunan, 4x6 ebad›nda "Bu

Tarih Bizim" yaz›l› Halk Cephesi

imzal› pankart› asarak, tarihin

gerçek yaz›c›lar›n› dosta da

düflmana da anlatmaya devam etti. 

AADDAANNAA:: "Amerika Defol Bu

Vatan Bizim" kampanyas› dahilin

de Adana’da 6 fiubat günü  imza

stand› aç›ld›. Adana Atatürk Cadde-

si Gülbahçesi Sitesi önünde aç›lan

imza stand›nda 60 imza topland›.

‹mza stand›nda halka konuflmalar

yap›larak 500 bildiri da¤›t›ld›. 7 fiu-

bat günü de saat 13.00’den 15.00’e

kadar Çakmak Caddesi’nde bulu-

nan Ahmet Kalfa Kültür Soka¤›

önünde;  ‹nönü Park›'nda imza stan-

d› aç›ld›. Aç›lan imza statlar›nda

180 imza toplan›rken 1000 adet el

ilan› halka da¤›t›ld›.

7 fiubat günü Çakmak Caddesi

Kültür Soka¤›'nda Edirne’de tutuk-

lanan vatanseverlerin serbest b›ra-

"‹flbirlikçilerinin Ayak ‹zlerini
Anadolu Topraklar›ndan Silinceye Dek
Mücadeleye Devam Edece¤iz"

‹STANBUL
MEC‹D‹YEKÖY
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k›lmas› için eylem yap›ld›. 

Eylemde; “Amerika’ya karfl› ol-
mayan, emperyalizme karfl› olma-
yanlar vatansever de¤illerdir” denil-
di,.  Eylem; "Amerika Defol Bu
Vatan Bizim!, Katil Amerika ‹flbir-
likçi AKP” sloganlar›yla sona erdi.

GGEEMMLL‹‹KK:: Halk Cepheliler 4
fiubat günü Dereboyu Tafl Köprüde
açt›klar› stantla imza toplamaya
devam ettiler. 150 bildirinin
da¤›t›ld›¤› ve 127 imzan›n
topland›¤› stantta Yürüyüfl dergisi
de tan›t›ld›.

AANNKKAARRAA:: 6 ve 7 fiubat'da
Yüksel Caddesi'nde ‹ncirlik Üs-
sü'nün kapat›lmas› talebiyle imza
masas› aç›ld›. Masan›n aç›k kalma-
s›na polislerin engel olmaya çal›fl-
mas›na Halk Cepheliler; "Biz Ame-
rikan üslerinin kapat›lmas› için im-
za topluyoruz, ba¤›ms›zl›¤›m›z için
mücadele ediyoruz, bunun için kim-
seden izin almay›z, sizin de¤il bi-
zim yapt›¤›m›z meflrudur" diyerek
karfl›l›k verdiler.

HHAATTAAYY Özgürlükler Derne¤i,
“Amerika Defol” diyenlere yönelik
tutuklamalar› bu hafta da protesto
etti. Dernek üyeleri, her hafta oldu-
¤u gibi, bu hafta da Ulus Alan›'nda
"Amerika Defol Bu Vatan Bizim"
yazan bir pankart açarak eylem yap-
t›lar. Eylemde, bu kampanya süre-
since yaflanan sald›r›, göz alt› ve tu-
tuklamalar› bir kez daha anlatan
dernek üyeleri; “Bu ülkede vatanse-
verler var oldukça ve mücadelemiz
sürdükçe korkular›n› daha fazla ar-
t›raca¤›z. Bizi ba¤›ms›zl›k mücade-
lemizden vazgeçiremeyeceksiniz”
dediler, Eylemin ard›ndan imza ma-
sas› aç›larak ‹ncirlik Üssü'nün kapa-
t›lmas› için imza topland›.

KKOOCCAAEELL‹‹:: 7 fiubat günü ‹z-
mit'te Kocaeli Gençlik Derne¤i üye-
leri yapt›klar› eylemle Edirne'de tu-
tuklanan vatansever ö¤rencilerin
serbest b›rak›lmas›n› istediler. Ba-
s›n aç›klamas›n›n ard›ndan ‹zmit
Yürüyüfl yolunda Amerika Defol

Bu Vatan Bizim kampanyas› kapsa-
m›nda ‹ncirlük Üssü’nün kapat›l-
mas› için imza masas› açan Dev-
Genç'liler 2 saat boyunca imza top-
lad›lar.

2 saat boyunca halka hitaben ko-
nuflmalar yapan Dev-Genç'liler
Amerikan›n tüm dünya halklar›na
kan kusturdugunu, ülkemizi sömür-
dü¤ünü, açl›¤›m›z›n yoksullu¤umu-
zun nedeni oldu¤unu söylediler.
"Irak ve Afgan halk›n›n katili olma-
yal›m" diyen Gençlik Derne¤i ö¤-
rencilerine ‹zmit halk› destek verdi.

Halktan bir çok kifli "Amerika'ya
biz de karfl›y›z. Sonuna kadar sizle-
ri destekliyoruz" dedi. Yafll› bir kifli
"Amerika yüzkere bin kere defolsun
ben istediginiz kadar imza atmaya
haz›r›m" deyip imza verdi.

2 saat sonunda yaklafl›k 375 im-
za topland›. 

MMAALLAATTYYAA:: 5 fiubat günü Halk
Cepheliler PTT Meydan›’nda ‹ncir-
lik Üssünün kapanmas› talebiyle
imza toplad›. 

10 fiubat günü Yeni Cami
Soykan Meydan›’nda imza stand›
açan Halk Cepheliler Amerikan
üslerinin kapat›lmas› taleplerini
anlatt›lar.

‹mza stand›na gelen Malatya
belediyesinin zab›ta ekipleri Halk
Cepheliler’e izinlerinin olup
olmad›¤›n› sordu. "Biz burada ticari
bir ifl yapm›yoruz halk›m›za gerçe-
kleri anlatyoruz" fleklinde cevap
vererek Halk Cepheliler kampanpa-
nya çal›flmalar›na devam ettiler. 4
saat aç›k kalan imza stand›nda yüz-
lerce imza topland›. 

MMEERRSS‹‹NN:: 7 fiubat günü Halk
Cepheliler çarfl› merkezinde kam-
panya afifllerini ast›lar.

KKAARRSS:: 7 fiubat günü,  Kars
Gençlik Derne¤i Giriflimi taraf›n-
dan her hafta oldu¤u gibi, Edirne'de
tutuklanan vatanseverlerin serbest
b›rak›lmas› için eylem yap›ld›.
Son dönemde Kars'ta yap›lan ey-
lemlerle ilgili aç›lan mahkemeler-
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den ve kampanyan›n tüm bask›la-
ra ra¤men büyütülece¤ine, tüm hal-
k› Amerika'ya karfl› olan mücadele-
ye katana kadar 'Amerika Defol'
demeye devam edilece¤ine de¤ini-
len eylemde; "Amerika Defol Bu
Vatan Bizim, Katil ABD ‹flbirlikçi
AKP, Tutuklananlar Serbest B›ra-
k›ls›n" sloganlar› at›ld›.

Eylemin ard›ndan "‹ncirlik Üs-
sü Kapat›ls›n" talebiyle imza masa-
s› aç›ld›. Haftalard›r imza masas›-
n›n aç›lmas›na engel olamayan po-
lis yine devreye zab›talar› soktu.
Kald›r›m iflgali bahanesiyle polisin
sürekli kendilerini arad›¤›n› ve me-
muriyetlerinin tehlikede oldu¤unu
söyleyen zab›ta masan›n kald›r›l-
mas›n› istedi. Masan›n kald›r›lma-
yaca¤›n›, bunun polisin talebi oldu-
¤unu ve hakl› bir talep için orada
olduklar›n› anlatan Gençlik Der-
nekliler o s›rada masada bulunan
halka da bu tahammülsüzlü¤ü tefl-
hir ettiler. 220 bildirinin ve Yürü-
yüfl dergisinin son say›s›n›n halka
ulaflt›r›ld›¤› masa bir saat boyunca
aç›k kald›.

SSAAMMSSUUNN:: Halk Cepheliler
taraf›ndan 5 fiubat günü Süleyma-
niye Geçidinde aç›lan imza stan-
d›nda halka bildiriler da¤›t›ld› ve
toplam 240 imza topland›.

Samsun Halk› "AKP de defol-
sun , ABD de defolsun" sözleriyle
imzas›n› verdi. Akflama kadar aç›k
kalan imza masas›nda 240 imza
topland›. 

6 fiubat günü ‹ncirlik Üssü’nün
kapat›lmas› talebiyle Süleymaniye
Geçidi'nde imza masas› açt›lar.
Masada 330 imza topland›. 7 fiubat
günü iki Halk Cepheli “Dev-Genç”

ve “Amerika Defol Bu Vatan Bi-
zim” pullamalar› yaparken gözalt›-
na al›nd› ve her birine kabahatler
kanuna muhalefetten 1000 TL ceza
kesildi. 

BBUURRSSAA:: 7 fiubat günü, Kent
Meydan›’nda “Amerika Defol Bu
Vatan Bizim” kampanyas› çerçeve-
sinde, Bursa Gençlik Derne¤i Giri-
flimi taraf›ndan bir eylem yap›ld›.
Eylemin ard›ndan “‹ncirlik Üssü
Kapat›ls›n” talebiyle imza stand›
aç›ld›.

“Amerika Defol Dedikleri ‹çin
Tutuklanan Vatansever Ö¤renciler
Serbest B›rak›ls›n" pankart› aç›lan
eylemde; "Ba¤›ms›z, demokratik
bir Türkiye için mücadele etmeye,
emperyalistlerin ve iflbirlikçilerinin
ayak izlerini Anadolu topraklar›n-
dan silinceye dek, Amerika Defol
Bu Vatan Bizim demeye devam
edece¤iz!" denildi.

Eylemin ard›ndan aç›lan imza
stand›nda 316 imza topland› ve 500
adet el ilan› da¤›t›ld›.

DDEERRSS‹‹MM’’de 6 fiubat günü çar-
fl› merkezi Sanat Soka¤›'nda ‹ncir-
lik Üssü'nün kapat›lmas› için imza
stand› aç›ld›. "‹ncirlik Üssü'nün ka-
pat›lmas› için, katliamlara sessiz
kalmamak için bir imza da siz ve-
rin" fleklinde konuflmalar yapan
Halk Cepheliler da¤›tt›klar› bildiri-
lerle Amerika'n›n neden defolmas›
gerekti¤ini ve ‹ncirlik Üssü'nün ne-
den kapat›lmas› gerekti¤ini anlatt›-
lar. Üç saat boyunca aç›k kalan im-
za masas›nda toplam 510 imza to-
lan›l›p yaklafl›k 1000 tanede bildiri
da¤›t›ld›.

SAMSUN

KARS

DERS‹M

BURSA

MALATYA

Antalya’da DDEV-GENÇ Sergisi
6 fiubat günü,  Antalya’da

Dev-Genç sergisi K›fllahan mey-
dan›nda aç›ld›. Sergide, “‹ncirlik
üssünün kapat›lmas›n› istiyorsa-
n›z, Amerika’n›n katliamlar›na
karfl›ysan›z bir imzada siz att›n”
diye ça¤r› yap›ld›. 3.5 saat aç›k
kalan sergi ve imza masas›nda
356 imza topland›.



“Ferhat’› Vuranlar Engin’i
Katledenler Cezaland›r›ls›n”

12 fiubat günü Yürüyüfl dergisi da¤›t›m›n› yapt›¤›
s›rada polisler taraf›ndan vurularak Felç b›rak›lan Fer-
hat Gerçek’in Bak›rköy 9. Asliye Ceza Mahkemesi’n-
de polislere yönelik aç›lan davan›n duruflmas› görüldü. 

Duruflma görülürken Halk Cepheliler de adliye
önünde eylem yaparak adalet istediler. “Ferhat’› Vu-
ranlar Engin’i Katledenler Cezaland›r›ls›n Adalet ‹sti-
yoruz” pankart› aç›lan eylemde; “Adaletsizliklerin ik-
tidarlar taraf›ndan büyütüldü¤ü, polislerin sokaklarda-
ki insanlar› öldürme yetkisiyle donat›ld›¤› bir ülkede
Adalet istiyoruz” denildi. Son olarakta “Ferhat’› vu-
ranlar›n Engin’i katledenlerin cazaland›r›lmas›n› iste-
mek, iflkence ve katliamlara dur demektir. Ferhat ve

Engin’inin katillerinden
hesap sormakt›r. Engin ve
Fehat için adalet istemek;
aç›l›¤›n ve yoksullu¤un,
bask›n›n ve zulmün sona
ermesi demektir.” denildi. 

Aç›klman›n ard›ndan
mahkeme sonucu bekleni-
lerek halaylar çekilip slo-
ganlar at›ld›. Mahkeme 25
Haziran ertelendi.

Faflist katil Mehmet A¤ar'›n, yar-
g›lama ad› alt›nda aklanmas› için
aç›lan dava sürüyor. Katil A¤ar, hal-
ka karfl› savafl›n bir parças› olarak
yapt›¤› 1000 operasyondan yarg›-
lanm›yor. Mehmet A¤ar gibi bir is-
min “görevi kötüye kullanmak” su-
çundan bile yarg›lanamamas› bu da-
van›n neden aç›ld›¤›n› zaten göste-
riyor. 11 fiubat günü görülen
“A¤ar’› Aklama Davas›”na Halk›n
Hukuk Bürosu avukatlar› ve ÇHD

üyesi bir grup avukat
müdahil olma talep-
lerini yinelediler.
Mahkeme baflkan›
avukatlar›n bu talebi-
ni yine reddetti. Dava
24 Haziran tarihine
ertelendi. 

Her duruflmada
oldu¤u gibi Halk
Cepheliler adliye
önündeydiler. “Bin
Operasyonun Hesa-
b›n› Vereceksin, Su-

surluk Devlettir, Mehmet A¤ar Tu-
tuklanmal›d›r” yazan pankart aç›lan
eylemde Semihe Eyilik bir aç›kla-
ma yapt›. Eyilik aç›klams›nda,
"Halk düflman› faflist flef Mehmet
A¤ar'›n yarg›land›¤› dava sürüyor.
Bizler de, katil A¤ar'›n halka karfl›
iflledi¤i suçlar›n hesab›n› vermesi
talebimizle bir kez daha bu davay›
izliyoruz. Adalet istiyoruz” dedi.  

Eylem; “Mehmet A¤ar Tutuk-

lans›n, Susurluk Devlettir Hesap
Soral›m” sloganlar› ile bitirildi.  

Ayn› gün Halk Cepheliler ‹stan-
bul Sultanahmet Park›’nda yapt›kla-
r› eylemde Mehmet A¤ar’›n halka
karfl› iflledi¤i suçlar nedeniyle ceza-
land›r›lmas›n› istediler.  

Eylemde Tülay Eski taraf›ndan
yap›lan aç›klamada Mehmet
A¤ar’›n oligarfli içi savaflta taraf ol-
mas› nedeniyle yarg›land›¤› vurgu-
lanarak “Mehmet A¤ar’› AKP ikti-
dar› da yarg›layamaz. Aksine Meh-
met A¤ar korunmaktad›r” denildi.
Eyleme 72 kifli kat›ld›. 

Hukuksuzluk Sona Ermeli
Karadeniz Özgürlükler Derne¤i 2009 y›l›n›n May›s

ay›nda Grup Yorum konseri düzenledikleri için tutuk-
lanan 5 kiflinin serbest b›rak›lmas› talebiyle eylem
yapt›lar.

Samsun'da 7 fiubat Süleymaniye Geçidi’nde
yap›lan eylemde 25 fiubat günü görülecek duruflmada
hukuksuzlu¤un sona ermesi istendi.

"Konser Nedeniyle Tutuklananlar Serbest B›rak›l-
s›n, Adalet ‹stiyoruz, Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z"
sloganlar› at›lan eylemde; "Polis terörü, yasaklar, ifl-
kenceler, tutuklamalar, komplolar, spekülasyonlar,
psikolojik savafl yöntemleri, aldatmalar, oyalamalar,
bunlar›n hepsi oligarflinin baflvurdu¤u ve baflvurabile-
ce¤i yöntemlerdir. Bu yöntemler karfl›s›nda geri çekil-
mek, mücadelenin ve örgütlenmenin belli biçimlerini,
hatta ülkemizin belli fle-
hirlerini, flehirlerin belli
meydanlar›n› terketmek,
sonu olmayan bir gerile-
medir. Direnme hakk›n›,
yüzlerce y›ll›k kazan›m-
lar›m›z olan hak ve öz-
gürlüklerimizi, her türlü
bask›ya ve zulme karfl›
korumal›y›z" denildi. 

A¤ar’› Aklama Davas› Sürüyor
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Hasta Tutsaklara Özgürlük tale-
biyle yap›lan eylemlere bu hafta da
devam edildi. 

‹‹ssttaannbbuull’da 12 fiubat günü

Taksim’de yap›lan eylemde; “Hasta
Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n” yazan
bir pankart aç›ld›. Taksim Tramvay
Dura¤›’ndan Galatasaray Lisesi’ne
kadar yap›lan yürüyüflün ard›ndan
Av. Naciye Demir bir aç›klama yap-
t›. Hapishane koflullar›ndan ölüme
terkedilen onlarca tutsak oldu¤unu
söyleyen Demir, bunlardan birinin
de kan kanseri olan 17 yafl›ndaki
Abdullah Akçay oldu¤unu vurgula-
d›. Ölümcül bir hastal›¤a yakalan-
mas›na ra¤men Akçay’›n serbest b›-
rak›lmad›¤›n› söyleyen Demir;

“Abdullah Akçay onlarca tutsak gi-
bi serbest b›rak›lmayarak katledil-
mek isteniyor. T›pk› ‹smet Ablak,
Y›lmaz Keskin, Resul Güner ve di-
¤erleri gibi” dedi.

Eylemde bir konuflma yapan Ab-
dullah Akçay’›n babas› Ahmet Ak-
çay’da o¤lunun serbest b›rak›lmas›-
n› istedi.

*

AAnnkkaarr aa’da, 12 fiubat günü ya-

p›lan eylemde durumu a¤›rlaflan
Abdullah Akçay’a özgürlük slogan-
lar› at›ld›. Yüksel Caddesi’nde yap›-
lan eylemde hastal›klar›n hapisha-
nelerde birer ölüm arac›na dönüfltü-
rüldü¤ü ve adli veya siyasi bütün
tutsaklar›n bu politikayla katledil-

meye çal›fl›ld›¤›   vurgulan-
d›.

Eylemin sonunda; “Bili-
yoruz ki, öldüren tecrittir.
Hasta tutsaklar tecrit alt›n-
da birer birer ölürken, zul-
mün elinden çekip ald›¤›-
m›z hastalar›m›z iyileflme
belirtileri göstermektedir”
denildi. 

*

Hasta Tutsaklar için
AAddaannaa'da da 6 fiubat günü
‹nönü Park›’nda eylem ya-
p›ld›. Eylemde, "Ne Sokak-
ta S›k›lan Kurflunlar, Ne
Mahkeme Salonlar›nda K›-
r›lan Kalemler, Ne Hücre-

lerde Sessiz Katliamlar Ne De Bas-
k› ve Yasaklar Bask›lar  Bizi Y›ld›-
ramaz" pankart› aç›ld›. Eylemde  bir
aç›klama yapan Serkan Tatl›; "Ne
hak ve özgürlüklerimizin gasb› ne
de hasta tutsaklar›n tecritte katledi-
lifli sebepsiz de¤ildir. Çünkü bu sö-
mürü düzenini çarklar›n›n dönmesi
için, iflçi s›n›f› ve emekçilerin, kar-
defl Kürt ulusunun egemenlerin ç›-
karlar› ad›na bask› alt›nda tutulmas›
gerekmektedir. ‹flte bu nedenle ege-
menler, kendi sömürü düzenini mil-
yonlarca emekçinin öfkesinden ko-
rumak için bir polis ordusuna ihti-
yaç duymaktad›r. Temel hak ve öz-
gürlüklerimize yap›lan sald›r›lar›n
gerisinde bu gerçekler vard›r” dedi.

“Biliyoruz ki Öldüren Tecrittir”
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Emperyalizm
dünya halklar›na kan kusturan bir
sistemdir.

TAYAD’›n mücadelesi de Ame-
rikan emperyalizminin tezgahlad›¤›
12 Eylül 1980 askeri faflist cuntas›
dönemine dayan›r. Bu anlamda, an-
ti-emperyalist TAYAD’›n yaklafl›k
30 y›ll›k tarihinde önemli bir yer
tutar anti-emperyalist eylemler

TAYAD’›n emperyalizme karfl›
mücadelesi yaln›zca ülkemizdeki
mücadeleyle s›n›rl› kalmad›. Ulus-
lararas› planda da emperyalizme
karfl› mücadele eden halklar› des-
tekleyerek sürdü. 

- Mesela, 13 fiubat 1988’de,
TAYAD’l›lar,, Filistin’deki Siyonist
vahfleti k›namak ve Filistin’le daya-
n›flma için açl›k grevi yapmak iste-
diler; Sultanahmet meydan›nda po-
lis sald›r›s›na u¤rad›lar.

- TAYAD, 23 Aral›k 1989’da,
ABD’nin Panama’y› iflgalini k›na-
mak için ‹stanbul’daki ABD Konso-
loslu¤u önünde bir gösteri yapt›. 

- TAYAD, 1990-91’de emperya-
lizmin Körfez sald›r›s›na karfl›,
“Emperyalist Savafla Hay›r Komite-
leri”nde yer ald›. 

- Amerikan emperyalizminin
Irak’a sald›r›ya haz›rland›¤› süreçte
TAYAD’l›lar canl› kalkan olarak
Irak halk›n›n yan›ndayd›lar.

TAYAD, Avrupa’da, K›z›l Tu-
gaylara, RAF’a, IRA’ya ve Latin
Amerika’da, Orta Do¤u’da
kurtulufl mücadelesi veren
halklar›n tutsaklar› ve tutsak
yak›nlar› için destek eylemleri
yapm›flt›r. Keza, emperyaliz-
min tecrit hapishanelerini infla
ettiren oldu¤u bilinciyle, özün-
de, emperyalizme karfl› müca-
dele demek olan yedi y›ll›k bü-
yük direniflte de yerini alm›flt›r.
Bu bilinçle, TAYAD’l› analar-
dan Gülsüman Dönmez ve fie-
nay Hano¤lu, tutsaklara “Bu

kez sadece
destekçi ol-
mayaca¤›z.
Biz de do¤-
rudan gire-
ce¤iz bu

kavgaya, biz
de ölüme yataca¤›z!” diyerek ölüm
orucu direnifline kat›ld›lar ve bu di-
reniflte flehit düfltüler. Tecrite karfl›
uluslararas› sempozyumlar düzenle-
diler. 

TAYAD 2008 bafllar›ndaki
“Ortak Düflman Amerika’ kampan-
yas›na kat›ld›.

TAYAD’l›lar, geçen y›l›n son ba-
har›nda bafllayan “Amerika Defol,
Bu Vatan Bizim’ kampanyas›nda da
aktif bir biçimde yer al›yor. ‹ncirlik
Yürüyüflüne kat›ld›. Ve flimdi 3-4
ayd›r süren “‹ncirlik Üssü Kapat›l-
s›n, Ba¤›ms›z Bir Ülkede Yaflamak
‹stiyorum’ imza kampanyas›nda da
kar demeden, f›rt›na demeden, mey-
danlarda imza topluyoruz. Bir
TAYAD’l›, imzan›n Amerika’ya at›-
lan bir tokat oldu¤u gerçe¤iyle ha-
reket ediyor. TAYAD’l›lar, Edir-
ne’de, imza kampanyas› s›ras›nda
tutuklanan befl ö¤renci için yap›l-
mak istenen bas›n aç›klamas›nda,
linç sald›r›s›ndan da pay›n› ald›. 

TAYAD, demokrasi mücadele-
sinde imza kampanyas›n›n önemli
bir çal›flma oldu¤u bilinciyle, mey-
danlarda imza masas› açmaya de-
vam ediyor. 24 Ocak günü Galata-
saray Lisesi önünde TAYAD’l›lar
bir imza masas› açt›lar. O gün kor-
kunç bir tipi vard›. Kar, f›rt›nal› bir
biçimde ya¤›yordu. Göz gözü gör-
müyordu. TAYAD’l›lar o sert hava
koflullar›nda halka Amerikan em-

peryalizmini anlatt›lar. Analara ba-
balara seslendiler. “O¤ullar›n›z›n
Afganistan’da Amerika’n›n askeri
olmas›n› engelleyin, onlar› Amerika
için ölüme göndermeyin” dediler.
Amerikan uçaklar›n›n ‹ncirlik üs-
sünden havalanarak Irakl› çocukla-
r›, analar› babalar› nas›l katlettikle-
rini anlatt›lar. TAYAD’l›lar halktan
insanlar›n gönderdi¤i çaylar› içerek,
bazen s›cak yerlere girip biraz ›s›n›p
sonra yine masalar›n›n bafl›na döne-
rek imza kampanyas›n› sürdürdüler.
O havada, yürümekte zorluk çeken
birçok kifli durup, bazen s›ra bekle-
yip imza verdi. 

Y›ld›z Üniversitesi’nden s›nav-
dan ç›kan iki ö¤renci imza atmakla
yetinmedi; Biri önlük giyerek imza
toplad›. Amerikal› üç ö¤renciden
Çarfl› grubundan bir grup gence ka-
dar, çok çeflitli kesimler, imza verdi-
ler. Kimi imzac›lar imzalar›n ne ya-
p›laca¤›n›, nerelere gönderilece¤ini
sordular. TAYAD’l›lar meclise gön-
derilece¤ini belirttiler. On y›llard›r
bu konuda mücadele edenler de
coflkuyla imza verdiler. Dev-Genç
yaz›s›n› görünce, yüreklerindeki
coflku adeta yüzlerine yans›yordu. 

TAYAD’l›lar, ayr›ca ya¤murun
ve kar›n en fliddetli oldu¤u günlerde
bile Mecidiyeköy Metrobüs dura-
¤›nda her gün imza topluyor. 1 fiu-
batta, 1300 adet imza toplad›. ‹mza
kampanyas›n› büyük bir coflkuyla
ve inançla kötü hava koflullar›na al-
d›rmadan sürdürüyoruz. Çünkü de-
nize at›lan küçük bir tafl, suda nas›l
halka halka yay›l›yorsa, emperya-
lizme karfl› mücadelede de at›lan bu
imzalar, halka halka büyüyerek ya-
y›lacakt›r.

TAYAD’› yaklafl›k 30 y›l-
l›k mücadelesinde ne dayak-
lar, ne gözalt›lar, ne gaz bom-
balar›, ne tutuklamalar, ne de
ölümler durdurabilmifltir. Bu
yüzden, TAYAD ne kar, ne
boran, ne tipi, ne de f›rt›na de-
meden emperyalizme karfl›
imza kampanyas›nda müteva-
z› bir flekilde yerini alarak, ça-
l›flmalar›na büyük bir coflkuy-
la ve heyecanla devam ediyor.

HER ‹MZA AMER‹KA’YA 
ATILAN B‹R fiAMARDIR

TTAAYYAADD’’ll›› AAiilleelleerr
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Yürüyüfl okurlar› gerçekleri halka ulaflt›rmaya
devam ediyorlar.

AAnnttaakkyyaa’ya  ba¤l› Dikmece köyünde Yürüyüfl der-
gisinin sat›fl› yap›ld›.  9 fiubat günü yap›lan sat›flta,  25
dergi halka ulaflt›r›ld›.         

9 fiubat günü KKaarrss Gençlik Derne¤i Giriflimi tara-
f›ndan Kars Bayrampafla Mahallesi'nde Yürüyüfl dergi-
sinin tan›t›m ve sat›fl› yap›ld›. Dergi sat›fl›nda 25 dergi
halka ulaflt›r›ld›. 

MMeerrssiinn’de 9 fiubat günü Mustafa Kemal Mahale-
si'nde Yürüyüfl okurlar› derginin tan›t›m ve sat›fl›n›
yapt›lar. “AKP'nin gerçek yüzünü görün” diyen okur-
lar›m›z 15 dergiyi halka ulaflt›rd›lar.

‹‹zzmmiirr'' in Alia¤a ilçesinin Helvac›lar köyünde der-
gimizin sat›fl›n› yapan okurlar›m›z Tekel iflçilerinin
eylemini anlatt›lar. Dergi sat›fl›nda 25 dergi halka
ulaflt›r›ld›.

BBaa¤¤cc››llaarr’’ddaa EENNGG‹‹NN VVEE FFEERRHHAATT’’IINN
SSEESS‹‹YYLLEE YYÜÜRRÜÜYYÜÜfifiÜÜMMÜÜZZ SSÜÜRRÜÜYYOORR!!....  

‹stanbul Ba¤c›lar'da,
Halk Cepheliler, Yeni-
mahalle Ahmet Kabakl›
Caddesi Barbaros F›r›n›
önünde 7 fiubat günü
“Ferhat'› Vuranlar, En-

gin'i Katledenler Ceza-
land›r›ls›n - Adalet ‹sti-
yoruz" yazan bir pankart
açarak eylem yapt›lar.

"Adalet ‹stiyoruz, Ferhat'›
Vuranlar Engin'i Katledenler
Cezaland›r›ls›n, Yürüyüfl
Susturulamaz" sloganlar›
at›lan eylemde  Cansu Öz-
türk bas›na bir aç›klama yap-
t›. Öztürk aç›klamada; "Halka karfl› ifllenen bü-
tün suçlar›n mutlaka bir cezas› olmal›d›r. Bu suçlar›n
hesab›n›n sorulaca¤› bir düzen mutlaka kurulmal›d›r.
Bütün halk›n özlemidir bunlar" dedi.  Eylemin ard›n-
dan mahallede Yürüyüfl dergisi da¤›t›ld›. Yürüyüfl ön-
lüklü 21 kiflinin kat›ld›¤› dergi da¤›t›m›nda halka 65
dergi ulaflt›r›ld›.

BBuurrssaa''ddaa GGöözzaalltt›› TTeerröörrüü
Bursa'da 10 fiubat günü, Kestel'in Kale Mahalle-

si’nde okurlar›m›z keyfi olarak gözalt›na al›nd›lar. Te-
leferik semtinde dergi da¤›t›m› yapan okurlar›m›z Kes-
tel'e dergi da¤›t›m›na gitmek için Zümrütevler-Mesken
yolunda yürürlerken önleri polislerce çevrildi. Kimlik
kontrolü ve derginin toplatmas› olup olmad›¤›na bak›l-
d›ktan sonra yollar›na devam eden okurlar›m›z dergi
da¤›t›m›na bafllad›klar› s›rada “fiikayet var” gerekçe-
siyle tekme ve yumruklarla gözalt›na al›nd›lar. Yakla-
fl›k 2 saat gözalt›nda tutulan okurlar›m›z kabahatler ka-
nunu çerçevesinde 70'er lira para cezas› kesildikten
sonra serbest b›rak›ld›lar.

‹stanbul'da 7 fiubat günü Özel
Çaml›ca Erdem Hastanesi'nin aç›l›-
fl›na Tayyip Erdo¤an’›n kat›laca¤›n›
ö¤renen Halk Cepheliler, hastane
önünde eylem yapt›lar. Yo¤un polis
ablukas›na ra¤men Tayyip Erdo-

¤an’›n konuflma yapt›-
¤› esnada yolu trafi¤e
kapatarak “Amerika
Defol Bu Vatan Bi-
zim” pankart›n› açt›k-
tan sonra Afganistan’a
asker gönderilmesini
protesto eden k›sa bir
aç›klama okundu. Bu
esnada sivil polisler
Halk Cepheliler'i da-

¤›tmaya çal›flt›. Baflar›l›
olamay›nca Çevik Kuv-
veti ça¤›rarak Halk Cep-
heliler'i yerlerde sürük-
leyerek gözalt›na ald›lar.
Sald›r› esnas›nda görün-
tü almaya çal›flan haber-

cilere polisler; “Siz haber yap›yosu-
nuz o yüzden bunlar eylem yap›yor,
hep sizin yüzünüzden” diyerek gö-
rüntü al›nmas›na engel oldular. 

Gözalt›na al›nan 8 kifliden alt›s›

Terörle Mücadele fiubesi’ne
götürülürken, yafllar› 18’den küçük
olan iki Halk Cepheli Sabanc›lar
Polis Merkezi’ne götürüldü. Halk
Cepheliler’in evleri gece yar›s›
bask›n yaparcas›na arand›, aileleri
tehdit edildi. Dört gün gözalt›nda
tutulan Halk Cepheliler’den alt›s›
ç›kar›ld›klar› mahkeme taraf›ndan
tutukland›lar. Tutuklananlardan
Sevinç Bozda¤ Bak›rköy Kad›n
Hapishanesi'ne; Celal Önkoyun, Ali
Ekber Kalender, Müslüm Gönül,
Sezgin Dereli ve Murat Sur Metris
Kapal› Hapishanesi'ne götürüldüler. 

Alibeyköy’deki ev bask›nlar›yla
ilgili yaz›l› bir aç›klama yapan
Alibeyköy Halk Cephesi “Korkacak
olan halk de¤il emperyalisler ve on-
lar›n iflbirlikçileridir, suçlular vatan-
severler de¤il katil Amerika ve on-
lar›n uflaklar›d›r” diyerek bask›nlar›
ve tutuklamalar› protesto etti. 

TAYY‹P’‹N KATILDI⁄I
HASTANE AÇILIfiINDA
EYLEM VE GÖZALTI! 

YÜRÜYÜfi DERG‹S‹ GERÇEKLER‹
ANLATMAYA DEVAM ED‹YOR 
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Kars Polisinin Hukuksuzlu¤u!
Edirne’de tutuklanan vatanseverler için eylem yapanla-

ra sald›ran Kars polisi ve sald›r› emrini veren Kars savc›s›,
Kars Gençlik Derne¤i Giriflimi’nin yapt›¤› yaz›l› bas›n
aç›klamas›na bile dava açm›flt›. 

Polisin bu sald›r›s›n›n bir yenisi  8 fiubat günü yafland›.
Ozan adl› Gençlik Derne¤i’nden bir ö¤renciye kat›ld›¤›
aç›klama için düzmece bir kâ¤›tla giderek imzalatt›rmak
isteyen polis, bu girifliminin baflar›s›z olmas› üzerine aile-
sinin dükkân›na giderek babas›yla birlikte çocuk flubeye
ifade almaya götürdü. Konuyla ilgili yaz››l› bir aç›klama
yapan Kars Gençlik Derne¤i Giriflimi, polis keyfiyette
s›n›r tan›mad›¤›n› belirtti ve “Siz bildik oyunlar›n›z›  oyna-
maya devam edin. Tüm bu sald›r›lar›n›z kampanyam›zdan
ve biz Dev-Gençlilerden duydu¤unuz korkunun kan›t›d›r”
dedi. 

BDP'ye Pompal› Tüfekle
Sald›r›

Bar›fl ve Demokrasi Partisi (BDP) Ankara Bal-
gat'ta bulunan Genel Merkezi binas›na 5 fiubat  Cu-
ma günü akflam saat 22.00 s›ralar›nda bir otomobil
içinden pompal› tüfekle iki kifli atefl açt›.

Aç›lan atefl sonucunda Parti binas›n›n tabelas› ve
camlar› zarar gördü. 

BDP Genel Baflkan› Selahattin Demirtafl yapt›¤›
aç›klamada sald›r›y› k›nayarak, AKP’nini BDP’ye
yönelik yapt›¤› aç›klamalar›n partilerini hedef
haline getirdi¤ini belirterek, "Bu saatten sonra Bafl-
bakan Erdo¤an ve ‹çiflleri Bakan› Beflir Atalay bu
sald›r›y› k›namal›lar. Aksi takdirde onlar› da bu sal-
d›r›ya destek vermifl olarak kabul edece¤iz." dedi.

Savafllarda halklar›n kan› akar esas olarak. Bu yüz-
den de akan kan›n durmas› da hep halklar›n talebi ola-
rak ortaya ç›kar. Ama “bar›fl” talebi, yine de tek bir an-
lam tafl›maz; onu farkl› tarihsel dönemlerde, devrimci-
ler farkl›, reformistler, küçük burjuva kesimler ve biz-
zat burjuvazi farkl› anlamlarda savunur. 

Biny›llard›r ezilenler ezenler aras›nda süren s›n›flar
mücadelesi, kanl› bir mücadeledir. Ölünen ve öldürü-
len bir mücadeledir. Ve bu tek tek insanlar›n tercihleri-
nin ötesindeki bir nesnelliktir. Bu bilimsel, tarihsel ger-
çe¤in karfl›s›na “Ölmeyecek, Öldürmeyece¤iz!” diye
ç›kmak, biz s›n›f mücadelesinde yer almayaca¤›z de-
mekle özdefltir. 

Devrimciler, vatanseverler, halklar›n gözyafllar›n›n
dinmesini herkesten fazla isterler. Halklar›n gencecik
evlatlar›n› kaybetmesine son verilmesini herkesten faz-
la isterler. Mesele, sadece bunu istemek de¤il, bunun
nas›l mümkün olaca¤›n› göstermektir. Devrimcilerle,
küçük burjuvalar› ay›rdeden yaklafl›m fark› da burada
ortaya ç›kar. Burjuva, küçük burjuva ayd›nlar der ki,
““hheemmeenn flfliimmddii ssiillaahhllaarr ssuussssuunn””... “Sussun” dedikleri
silahlar, halk›n silahlar›d›r, devletin silahlar› de¤ildir. 

Bu halde geriye flu kal›yor:

Halk savaflmay›nca, ölünmez, öldürülmez. 

Do¤rudur, mücadele edilmezse, en az›ndan müca-
dele arenas›nda kimse ölmez. Da¤larda, meydanlarda,
caddelerde, hapishanelerde insanlar kurflunlanmayabi-
lir... Ama ac›lar son bulur mu? Ölümler son bulur
mu?... Mücadele edilmeyen bir toplumda, sömürücü
egemen s›n›flar, halklar› daha fazla inim inim inletmez

mi? Daha fazla ac›lar yaflatmaz m›?
Ulusal, s›n›fsal, siyasal, daha fazla
bask›lar uygulamaz m›? Daha fazla
kölelefltirmek için bast›rmaz m›?...

Mücadele etmemek, asla ac›lar›, göz-
yafllar›na, ölümlere engel olamaz.
Halklar›n tarihi bunu defalarca göster-

memifl midir? 

Öyleyse, mücadele hedeflerine ulaflmam›flken, savafla
son verilsin demek, emperyalizmle halklar aras›ndaki
mücadeye dduurrssuunn demektir. Halklar, bu mücadeleye ssoonn
vveerrssiinn,, emperyalizmin düzenini kkaabbuull eettssiinn demektir. 

Ve zaten “ölmeye öldürmeye karfl›y›z” söylemi,
emperyalizme karfl› ba¤›ms›zl›k mücadelesinden, oli-
garfliye karfl› halk›n iktidar› mücadelesinden vazgeçen-
lerin söylemidir. 

Dolay›s›yla, bilmeliyiz ki, “ölmeye, öldürmeye kar-
fl› olmak”, basit bir hümanizm meselesi de¤il, s›n›flar
mücadelesine yaklafl›m meselesidir. 

Bir burjuva ayd›n›n, bir küçük burjuva ayd›n›n böy-
le söylemesi anlafl›labilirdir; ama devrimci, sosyalist,
Marksist-Leninist olma iddias›ndaki kifliler veya siyasi
hareketler böyle diyorsa, orada çok büyük bir ideolojik
savrulma vard›r; sloganlar›yla, beyinleriyle, küçük
burjuvaziye tabi olmufllard›r. 

Özetlersek: Ölmeyecek, Öldürmeyece¤iz!.. diyen
anlay›fl, yüzy›llard›r süren s›n›f mücadelesini reddet-
mektedir. Ölmek de öldürmek de, emekçilerin tercih
etti¤i bir durum de¤ildir. Ama nesnel bir durumdur.
Burjuvazinin kendi iktidar›n› korumak için yüzy›llard›r
halk› ve devrimcileri katlediyor. Ölmeyi göze almayan
bir devrimcilik olamaz. Ölmeyi göze almadan, halk›n
devrimci iktidar›na ve sosyalizme ulafl›lamaz. Ölmeyi
göze almadan, zulme direnilemez. Ölmeyi göze alama-
mak, flu veya bu biçimde sisteme boyun e¤mektir.
Ölmeyi ve öldürmeyi reddeden bir anlay›fl, devrimci
olamaz, devrimci kalamaz, düzene döner.   

Savaflan
Kelimeler 

ÖÖllmmeeyyeecceekk,, ÖÖllddüürrmmeeyyeeccee¤¤iizz!!
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Özü gere¤i toplumsal sorunlara
en duyarl›, onlar› çözmede en at›l-
gan kesim olan gençlik, bu özellik-
leri sayesinde s›n›flar mücadelesin-
de halk›n yan›nda yer al›r. Gençlik
yine bu özellikleri nedeniyle dün-
den bugüne en yo¤un sald›r›lara
maruz kalm›flt›r. 

Gençli¤in devrimci potansiyeli-
ni yok etmek için katliamlar tezgah-
lanm›fl, devrimci
gençlik iflkence tez-
gahlar›ndan geçiril-
mifl, kaybedilmifltir.
12 Eylül aç›k fafliz-
minin kurumsallafl-
mas›yla da gençlik
her ad›m›nda faflist
sald›r›lara u¤ram›fl, anti-demokratik
uygulamalarla yüz yüze kalm›flt›r. 

Emperyalistler ve onlar›n yerli
iflbirlikçileri bununla yetinmeyip
çok daha sinsi politikalar›n› da uy-
gulamaktan çekinmemifllerdir. ““ÖÖrr--
ggüütt--öörrggüüttllüüllüükk”” korkusunun yara-
t›lmas›, bireycili¤in, bencilli¤in
pohpohlanmas›, gençli¤in ülke ve
dünya sorunlar› üzerine düflünme-
mesi, bilimsel araflt›rmalardan uzak
kalmas› için tüm güçlerini seferber
etmifllerdir. Bunun için; televizyon
kanallar›ndan gazetelere, gazeteler-
den e¤itim sistemine kadar tüm ola-
naklar›yla gençli¤i kuflatm›fllard›r.
Bugün de bu sald›r› ve kuflatma sür-
mektedir. 

Bu kapsaml› yozlaflt›rma, apoli-
tiklefltirme politikas›n›n sonucunda
ise, oligarfli, herkesin görebilece¤i
gibi, geçici ve k›smi bir baflar›ya da
ulaflm›flt›r. 

Ülkemiz gençli¤i bugün için ör-
gütsüz, sorunlar›n› birlikte çözmek-
ten uzakt›r. Ancak dedi¤imiz gibi bu
k›smi ve geçicidir. Bugün gençli¤in
sorunlar› çözümsüz gözüküyorsa,
bu örgütsüzlü¤ün sonucudur. Görev
bizlere düflmektedir. Genifl örgütsüz
kesimlere sorunlar›n ancak birlik
olundu¤unda çözüldü¤ünü anlatma
ve bunun öncülü¤ünü yapma görevi
önümüzde durmaktad›r. 

Bunu baflarabiliriz. Örnekleri

vard›r. 

Fakat ülke-
miz gençli¤i-

nin örgütlü kesimi olan devrimci
demokrat gençlik örgütlenmeleri bi-
le, asgari temelde örgütlenmifl bir
birlikten uzakt›rlar. Örne¤in gençli-
¤in bir araya gelebilece¤i bir YÖK
protestosu dahi her yap›n›n tek bafl›-
na yapt›¤› eylemlerle geçirilmekte-
dir. Bu bölük pörçük eylemler, bur-
juva medyada alay konusu olmakta,

gençli¤e güven vermemektedir. Or-
taya konan c›l›z eylemlilikler her
yap›n›n kendi çevresiyle s›n›rl› kal-
makta, amac›na yani gençli¤e
gerçekleri aç›klamaya, onlar›
mücadeleye çekmeye ve örgütlen-
meye hizmet etmemektedir. 

Üstüne üstlük, genifl örgütsüz
gençlik kesimleri, güvenemedikleri
bu hareketlere kat›lmakta tereddüt
etmekte, düzenle çeliflkileri ne bo-
yuta var›rsa vars›n mücadeleye ka-
t›lmamaktad›rlar. Nihayetinde bu
yasak savmac›, mekanik anlay›fl, en
genel anlam›yla mücadeleye zarar
vermektedir. 

Oysa gençli¤in mücadele tarihi
tersi örneklerle doludur. En çarp›c›
örneklerden biri, 12 Mart dönemi
koflullar›nda örgütlenen, uullaaflfl››mm üücc--
rreettlleerriinnee,, öözzeell yyüükksseekkookkuullllaarraa
kkaarrflfl›› aayyrr››ccaall››kkll›› vvee ppaarraall›› ee¤¤iittiimmee
ssoonn kkaammppaannyyaass››dd››rr. Kampanyalar
neticesinde ulafl›m zamlar› geri çe-
kilmifl, özel yüksekokullar devlet-
lefltirilmifl yani somut kazan›mlar
elde edilmifltir. Daha da önemlisi
gençli¤in kendi özgücüne güven-
mesi sa¤lanm›fl, ““bbiirrlleeflfliirrsseekk kkaazzaa--
nn››rr››zz”” anlay›fl› güçlenmifl, çözümü
düzen içinde arama hatal› e¤ilimi,
yerini “sorunlar›m›z› ancak biz çö-
zeriz” anlay›fl›na b›rakm›flt›r. 

Bu örnekler bile biz örgütlü mü-
cadele veren devrimciler için örgüt-

süz kitlelere güven verecek, onlar›
içine alacak bir birlik infla etmenin
zorunluluk ve sorumluluk oldu¤unu
göstermektedir.

Kurulacak bu birlik, kimsenin
kendisini dayatmad›¤›, asgari müfl-
tereklerde anlafl›labilen, genifl kitle-
leri katmay› hedefledi¤imiz bir
gençlik birli¤i oldu¤u ölçüde bafla-
r›l› olacak ve gençli¤in akademik-
demokratik mücadelesinde somut
kazan›mlar›n önünü açacakt›r. 

Tüm ilerici, de-
mokrat, anti-faflist,
devrimci, yurtsever
gençli¤i içine alacak
bir birlik çal›flmas›na
girmemek de do¤al-
l›¤›nda sorumluluk-
tan kaçmakt›r. 

“Az olsun, benim olsun” gibi an-
lay›fllar birlefltirmek, gençli¤in hak-
l› öfkesini tek ve meflru hedefe yö-
neltmek yerine da¤›tmay›, zaaflar›
ortaya ç›kar›r. Zaten bu düflünce
devrimcilere de¤il burjuvaziye ait
bir düflüncedir. 

Kendine güvensizlik ya da bu-
nun farkl› bir görüntüsü olan kendi-
ne afl›r› güven gibi hatal› e¤ilimler
göstermekten kaç›narak, devrimin,
halklar›n ve buna ba¤l› olarak genç-
li¤in yarar›n› düflünmek esas olma-
l›d›r. Bu temeldeki bütün giriflimler
hep ayn› kap›ya, bbiirrlliikk ddüüflflüünncceessii--
ne ç›kacakt›r zaten.

Oligarflinin boflluk b›rakmadan
sald›rd›¤›; yapay bölünmelerle he-
def flafl›rtt›¤› flu günlerde böylesi bir
birlik flartt›r, kaç›n›lmazd›r. Egemen
s›n›flar bile sald›r›rken kendi iç çe-
liflkilerini rafa kald›rabiliyorlar. Söz
konusu halk düflmanl›¤› olunca bir-
lik olup sald›r›yorlar. Bu sald›r›lar›-
na karfl› güçlü bir set çekmek ancak
kolektif bir çabayla, birlikte bera-
berce mücadeleyle mümkündür. 

Gençli¤i bir bütün olarak içine
alacak bir gençlik birli¤i onlar›n kit-
leleri birbirinden tecrit etme politi-
kalar›na da darbe vuracakt›r. Onla-
r›n birbirinden ay›rmak istedi¤i ne
varsa, biz birlefltirmeliyiz. Birlefltir-
meli, birlik olmal› ve mücadeleyi
büyütmeliyiz... 

GGeennççlliikk FFeeddeerraassyyoonnuu’’nnddaann

Ülkemizde Gençlik

Gençli¤in ööfkesini mmeflru hhedefe
yöneltmek aancak öörgütlü, bbirlikte

mücadeleyle  mmümkündür
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Ülkemizde Gençlik

YOZLAfiTIRMA POL‹T‹KALARINA
‹Z‹N VERMEYECE⁄‹Z!..

Yozlaflma, yaflam›n her karesinde içimize girmifl, çok
farkl› biçimlerde karfl›m›za ç›kar›lm›flt›r. Toplumun he-
men her kesimini hedef alm›fl, planl› programl› bir bi-
çimde sürdürülmüfltür.

YYoozzllaaflflmmaa nneeddiirr?? diye soruldu¤u zaman, en k›sa ta-
n›m›n›; “kapitalizmin ahlak›d›r” fleklinde yapabiliriz. 

Evet, kapitalizm ahlaks›zd›r. Kapitalizm, kurals›zd›r.
Paradan baflka de¤eri yoktur. Hemen herfleyi yozlaflt›-
ran, içini boflaltan, insana de¤er vermeyen bir sistemdir.
Yozlu¤u, bencilli¤i ve ç›karc›l›¤› savunur.

Bu ahlaks›zl›¤›, en yo¤un olarak gençlik üzerinde de-
neyerek, yozlu¤u gençlik üzerinden sürdürür ve tüm hal-
ka yaymaya bafllar. Gençlik gelecektir. Bafl edilmesi zor-
dur. O nedenle gençlik öncelikli hedeftir ve
yozlaflt›r›larak tehlike olmaktan ç›kar›lmal›d›r gençlik.

‹flte kapitalizm sömürüsünü daha rahat sürdürebil-
mek için bafltan bafllar yozlaflt›rmaya, Bu politika bizle-
ri ilkö¤retimden de önce 5-6 yafllar›nda iken hedef
almaya bafllar. Tüketim, bencillik, halk›n de¤erlerinden
uzaklaflmak empoze edilir. 

Kapitalizm, ad›m ad›m, yavafl yavafl, ahlaks›z,sorum-
suz ve bencil yaflamay› ö¤retir gençli¤e. Halk, de¤erle-
rinden uzaklaflt›r›r. K›l›ktan k›yafete, yememizden içme-
mize kadar yozlaflt›r›r.

Bunun sonucunda sayg›, sevgi, insana ve hayata ve-
rilen de¤erler törpülenir. Çarp›c› bir örnektir; ss››nnaavv ssiiss--
tteemmlleerrii ööyyllee ddüüzzeennlleenniirr kkii aayynn›› ss››rraaddaa oottuurrdduu¤¤uu,, bbiirr--
ççookk flfleeyyii ppaayyllaaflfltt››¤¤›› aarrkkaaddaaflfl››nn›› rraakkiipp oollaarraakk ggöörrüürr
kkeennddiinnee.. YYaarr››flfl››rr oonnuu ggeeççmmeekk iiççiinn!!.... YYeerrii ggeelliirr kkaalleemmii--
nnii,, ssiillggiissiinnii bbiillee ppaayyllaaflflmmaazz ..

Gazetesi, dergisi, kitab›, okullar› her fleyiyle bu düzen
burjuvazinin yoz yaflam›n› dayat›r gençli¤e. Öyle yafla-
maya özendirir. “Çal›fl, senin de olur” der. “Bizim gibi
olacaks›n olmazsan yaflama ya da yükselme flans›n aza-
l›r” der. Haks›zl›klara adaletsizliklere zulme boyun e¤me-
mizi isterler. Magazin dergilerinden, programlar›ndan ba-
fl›m›z› kald›rmam›z› istemezler...

Peki, gençlik olarak bu yozlaflt›rma politikas›n›n kar-
fl›s›nda nas›l duraca¤›z? NNee yyaappmmaall››yy››zz??

Sessiz kalmam›z düflünülemez. Sessiz kalmam›z,
yozlaflt›rma politikas›n›n baflar›ya ulaflmas› demektir.
Gençlik olarak fakültelerde alanlarda akademik demok-
ratik mücadelemizi yükseltmeli, kültürel faaliyetleri
yo¤unlaflt›rmal›, ama mutlaka örgütlenmeli ve bunlar›
silah yap›p, ne olursa olsun bu politikay› yenmeliyiz.

SORUNLARIMIZ ÇÖZÜMLER‹M‹Z

2008’de  Meslek lisesi
ç›k›fll›lar içinde;

LLiissaannss pprrooggrraammllaarr››nnaa
yyeerrlleeflfleennlleerriinn oorraann› :        

yüzde 4,3
ÖÖnnlliissaannssaa yyeerrlleeflfleennlleerriinn

oorraann››::
yüzde 24,2

ÖSS'ye giren 32 kifliden:
BBiirrii ‹‹HHLL mmeezzuunnuu,,

DDöörrtt kkiiflfliiddeenn bbiirrii mmeesslleekk
vvee tteekknniikk lliissee mmeezzuunnuuyydduu..

BB uu nn ll aa rr ››   
BB ‹‹ LL ‹‹ YY OO RR  MM UU SS UU NN UU ZZ ??

Faflizme karfl› mücade-
lede gençli¤in muazzam
önemini küçümsedik.
Gençli¤in kendine özgü
ekonomik, siyasi ve kültü-
rel ç›karlar›n› göz önünde
bulundurmad›k. 

GGeeoorrggii DDiimmiittrroovv

GGeennççlliikk ÜÜzzeerriinnee 
SSÖÖZZLLEERR

YÖK'ün katsay› karar›na
Dan›fltay'dan ikinci
iptal!

Dan›fltay 8. Dairesi, YÖK'ün üniver-
siteye giriflte farkl› katsay› uygulanma-
s›na iliflkin 17 Aral›k 2009 tarihinde al-
d›¤› karar›  oy birli¤iyle durdurdu. 

Yüksekö¤retim Genel Kurulu
(YÖK), 17 Aral›k 2009'da üniversite-
ye girifl s›nav›nda  adaylara “farkl›
katsay›” uygulanmas› karar› alm›fl ve
puanlar hesaplan›rken  adaylar›n ken-
di alan›yla ilgili program tercihinde
A¤›rl›kl› Ortaö¤retim Baflar›  Puanla-
r›n›n (AOBP) 0.15, alan d›fl› tercihte
0.13 ile çarp›lmas›n›  kararlaflt›rm›flt›. 

YÖK Baflkan› Özcan, Dan›fltay'›n
yürütmeyi durdurma karar›na “Bu bizi
çok fazla etkilemez, daha önceki karar
gibi. Tek endiflem ö¤rencilerin olum-
suz etkilenmesi. Ö¤renciler çal›flmala-
r›na devam etsinler, morallerini boz-
mas›nlar. Biz ne yapaca¤›m›z› çok iyi
biliyoruz. Sadece B de¤il, C ve D
planlar›m›z da var” dedi.
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Edirne’de tutuklanan ve flu an
Tekirda¤ 2 No’lu F Tipi Hapishane-
si’nde kalan iki vatansever devrim-
ci ile röportaj yapt›k.

GGüürrbbüüzz SSöönnmmeezz (Trakya Üni-

versitesi Makina Mühendisli¤i

4'üncü s›n›f ö¤rencsi, 23 yafl›n-

da):"AAmmeerriikkaa ddeeffooll"" ddeemmeemmiinn bbiirr

bbeeddeellii oolldduu¤¤uunnuu bbiilliiyyoorrdduukk.. AAnn--

ccaakk bbeeddeellii nnee oolluurrssaa oollssaann bbuu ddoo¤¤--

rruullaarr››mm››zz›› ssaavvuunnaaccaa¤¤››zz..

CCeevvaahhiirr EErrddeemm (Trakya Üni-

versitesi Fen Bilgisi ö¤retmenli¤i

ö¤rencisi, 28 yafl›nda) :BBiizzlleerr vvaa--

ttaannsseevveerr DDeevv--GGeennçç''lliilleerr oollaarraakk

""AAmmeerriikkaa ddeeffooll"" ddeeddii¤¤iimmiizz iiççiinn

ttuuttuukkllaanndd››kk.. ‹‹flflkkeenncceelleerree mmaarruuzz

kkaalldd››kk..

YYüürrüüyyüüflfl:: "Amerika defol, bu
vatan bizim" dedi¤iniz için tutuk-
land›n›z. Neler söyleyeceksiniz?

GGüürrbbüüzz SSöönnmmeezz:: ‹lk olarak 15
Ekim 2009'da kampanya ile ilgili
aç›klama yapt›¤›m›z için Edirne
Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› sorufltur-
ma açm›fl ve benimle birlikte 5 ar-
kadafl›m›z› "yakalama karar›yla"
gözalt›na ald›r›p savc›l›¤a ç›kart-
m›flt›. Toplam 11 kifliye dava aç›l-
m›flt›. Hala devam ediyor. Daha ön-
ce de kampanya ile ilgili olarak 2
arkadafl›m›z gözalt›na al›nm›flt›.
Yurttaki arkadafl›m›z yurt yöneti-
miyle sorunlar yaflad› sürekli. Kap›-
lar› bile dinlenmiflti özel güvenlik-
ler taraf›ndan. Yurttan bir arkadafl›-
m›z afifl ast›¤› gerekçesiyle gözalt›-

na al›nd›. Bir süre sonra tekrar 3 ar-
kadafl›m›z gözalt›na al›nd›. Biz de
16 kifli onlar›n durumunu ö¤renme-
ye gittik. Kap›da beklerken polisin
sald›r›s›na u¤rad›k. Gözalt›na al›n-
d›m. Amaçlar› sahiplenmeyi engel-
lemekti. Beni içeri ald›lar ve 10 da-
kika sonra "seninle iflimiz yok" de-
yip b›rakt›lar. fiikayetçi olaca¤›m›
söylemem üzerine, tekar gözalt›na
al›p, "polise sald›rd›¤›m" gerekçe-
siyle gözalt› ifllemi bafllatt›lar. Son-
ra da tutuklad›lar.

CCeevvaahhiirr EErrddeemm:: Bu ülkede ba-
¤›ms›zl›k istemek bedel geektiriyor.
Ba¤›ms›zl›k istedi¤imiz için iflken-
ceden geçiriliyor, tutuklan›yoruz.
Vatan›m›za sahip ç›kt›¤›m›z için
onurlu, gururluyuz. Bask›lar bizleri
y›ld›ram›yor. Aksine öfkemizi, h›n-
c›m›z› biliyor.

YYüürrüüyyüüflfl:: Gözalt›nda yaflad›k-
lar›n›z› anlat›r m›s›n›z?

GGüürrbbüüzz SSöönnmmeezz:: Gözalt›na
darp edilerek al›nd›m. Herfleyi bir
ifleknce arac› haline getirdiler. Her-
fleyi zorla yapt›lar. Üst aramas›, fo-
to¤raf  çekmeye çal›flmalar› hep
zorla oldu. "Resimlerinizi Facebo-
ok'a koyaca¤›z" diyerek, hem alay
ediyor, hem de korkutmaya çal›fl›-
yorlard›. Baro'dan gelen avukata
benim polisi yaralad›¤›m› söylemifl-
ler. Avukata ben de  as›l zarar göre-
nin ben oldu¤umu anlatt›m. Sa¤l›k
raporumunun bu durumu belgeledi-
¤ini söylemifltim. Savc› ek gözalt›
süresi isteyince ayn› iflkenceleri ye-
eniden yaflad›m, 

CCeevvaahhiirr EErrddeemm::
Gözalt›na al›n›fl biçi-
mimiz zaten do¤ru-
dan iflkenceyle baflla-
d›. Bizim önümüzü
kesen iki sivil giyim-
li insan, sivil bir
araçla kald›r›ma ç›-
karak kestiler.

Araçtan ç›kar ç›kmaz da "yere
yat", "arabaya bin" gibi emirler ya¤-
d›rmaya bafllad›lar. Biz kim olduk-
lar›n›, niye yere yataca¤›m›z›, ne-
den arabaya binece¤imizi sorduk.
Yere de yatmad›k, arabaya da bin-
medik. Bize içlerinden biri silah çe-
kerek, "ben polisim" dedi. Biz de
"polissen ne olmufl" dedik. Kim
olursan ol, vuracak m›s›n bizi diye
sorduk, "istersem vururum" dedi.
Velhas›l ölüm tehditi ve itifl kak›flla
bafllayan gözalt›m›z› ancak bir kaç
resmi ekip ve 3 sivil ekip daha gel-
dikten sonra gerçekleflebildi. "‹n-
sanl›k onuru iflkenceyi yenecek"
sloganlar› eflli¤inde dakikalarca ifl-
kenceyle arabaya almaya çal›flt›lar.
Nihayet arabaya ald›lar ancak has-
tane ve kimlik tespiti ordan da Siya-
si fiube'ye götürdüler. 

YYüürrüüyyüüflfl:: Serbest b›rak›lman›z
için bas›n aç›klamas› yapan, sizi sa-
hiplenen vatanseverler linç sald›r›-
s›na u¤rad›.Linç politikas›na iliflkin
olarak neler söyleyeceksiniz?

GGüürrbbüüzz SSöönnmmeezz:: Bizi sahiplenen
arkadafllara sald›rd›lar. Çünkü bizi tu-
tuklayarak muhalefeti  susturamad›k-
lar›n› gördüler. Kampanya yürüten tu-
tuklanan devrimcileri hiç kimseye an-
latamazlard›. Nitekim Edirne esnaf›
selamlar›n› yollam›fl bizlere.

YYüürrüüyyüüflfl: Vatansever gençlik
olarak tutukland›n›z, özgür tutsak
cephesindesiniz. Bu konuda neler
söyleyeceksiniz?

GGüürrbbüüzz SSöönnmmeezz:: "Amerika de-
fol" demenin bir bedeli oldu¤unu
biliyorduk. Ancak bedeli ne olursa
olsan bu do¤rular›m›z› savunaca¤›z.

CCeevvaahhiirr EErrddeemm;; Bizler va-
tansever Dev-Genç'liler olarak
"Amerika defol" dedi¤imiz için
tutukland›k. ‹flkencelere maruz kal-
d›k. Ama bir an olsun "Amerika de-
fol bu vatan bizim" demekten geri
durmayaca¤›z.

“Amerika defol" demenin 
bir bedeli oldu¤unu biliyorduk”
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12 Eylül askeri cuntas›n›n iflbafl›na gelmesi ile beraber

topluma sistemli bir flekilde sorunlar›na yabac›laflma ve

yozlaflma iliflkisi dayat›lmaya baflland›. Hak aramak örgüt-

lenmek yasakland›; bireyselleflme, ç›kar iliflkileri, rüflvet ve

yolsuzlukla ad› konmayan bir bar›fl ilan edildi. Devlet bu-

nunla genifl halk kesimlerini örgütlü iliflkilerden, hak arama

mücadelesinden uzak tutmay› hedefliyordu. Yolsuzluk ve

rüflvetin en çok yayg›nlaflt›¤› alan ise do¤al olarak kamu

alan› oldu. Özellikle 80’li y›llar bu anlamda de¤erlerin per-

vas›zca tahrip etti¤i y›llar oldu. Kamunun s›rt›ndan köfle

dönmecilik ald› bafl›n› götürdü. Dönemin baflbakan›n›n

“Her soka¤a bir milyoner”, “Benim memurum iflini bilir”

söylemleri iktidar›n olaya bak›fl›n› da özetliyordu. Hayali

ihracatlar, naylon faturalar, vergi kaç›rmalar, lüks yatlar ve

otomobiller o döneme damgas›n› vurdu. Evet iktidar bu uy-

gulamalarla kamuda ve özelde milyonerler yaratt›. Bunun

yan›nda genifl halk y›¤›nlar›n› ise daha da fakirlefltirdi. Ar-

t›k bu uygulamalar kamunun bütün alanlar›nda önümüze

ç›kmaya bafllad›. Üniversitelerde “haraç” di¤er e¤itim ku-

rumlar›nda e¤itime “katk› pay›” olarak karfl›m›za ç›kmaya

bafllad›. Hastanelerde b›çak paras› ya da muayene paras›

olarak karfl›m›za ç›kt›. Temelde ücretsiz olmas› gereken

e¤itim ve sa¤l›k da bu yolsuzluk çark›n›n içine çekildi. Ar-

t›k okullarda müdürlerin odalar›nda para kasalar› bulundu-

rulmaya baflland›. Okuldaki ö¤retmen veliyle ö¤renim üze-

rine de¤il para tahsilat› için tart›flmaya bafllad›. Elbette bu

durum tüm ö¤renim camias› ya da sa¤l›k camias› için ge-

çerli de¤ildir. Ama iktidar bu uygulamalar› h›zla yayg›nlafl-

t›rmaya bafllad›. Ve yeni bir kuflak bu köfle dönmeci yoz

mant›kla yetifltirilmeye çal›fl›ld›. Tabiri caizse önce kulak-

lar sa¤›r, gözler kör, beyinse ifllevsiz k›l›nd› bu konuda.

Sonra kamu parça parça sat›lmaya, kamusal hizmetler özel-

lefltirme ve tafleronlaflt›rmaya baflland›. Kamunun büyük ve

kar eden kurulufllar› yerli ve yabanc› tekellere peflkefl çekil-

di. Her özellefltirme sonucunda birkaç sermayedar›n serve-

tine servet kat›l›rken binlerce emekçi ya iflsiz ya da daha

düflük ücretlerle çal›flmaya bafllad›. Kamudaki bir çok iflte

yandafl ve rantdafl kifli ve kurulufllara verildi. Karfl›l›kl› ç›-

kar iliflkileri her özellefltirmenin, her tafleron uygulamas›n›n

ayr›lmaz bir parças› oldu.

E¤itim ve sa¤l›¤›n bu uygulamalarla yolsuzluk uygula-

malar›na aç›ld›¤›, kamu kurulufllar›n›n ç›kar iliflkileri üze-

rinden hazat mezat peflkefl çekildi¤i bir ortamda kamunun

di¤er alanlar›nda da elbette farkl› bir durum yaflanmayacak-

t›. Çünkü iktidar bunu iradi ve bilinçli olarak topluma da-

yat›yordu. Son otuz y›ll›k hükümetlerin hiçbiri bu konuda

kamuoyuna yolsuzluk ve rüflvet iliflkisi ile yans›madan gö-

rev süresini dolduramad›. Kimi hükümetler Baflbakan kimi

ise bakanlar düzeyinde bu iliflkiler üzerinden s›kça tart›fl›l-

d›. Yüce divanlar kuruldu. Ancak sistem kendi içinde tümü-

nü “ak”lad›.  Kamusal alan›n merkezi yap›s›nda bunlar ya-

flan›rken yerel yönetimlerde de farkl› bir durum yaflanmad›

elbette. Yolsuzluk ve rüflvet iliflkileri burada da yayg›nlafla-

rak devam etti.

Bu anlamda yerel yönetimlere bakt›¤›m›zda öncelikle

aday belirleme sürecinden bafllamal›y›z. Burjuva düzen

partilerinde Belediye Baflkanl›¤›na, Belediye Meclis Üyesi

adayl›klar›na, ‹l Genel Meclisi üyeliklerine aday olmak is-

teyenler öncelikle kendi partilerine yüklü miktarda ba¤›fllar

yapmak durumunda b›rak›l›rlar. Daha sonra seçim sürecin-

de ciddi oranlarda harcamalar yap›l›r.  ‹fl bafl›na gelen yerel

yönetici öncelikle bu harcamalar›n yerini doldurmaya bafl-

lar. Bu elbette o kurumdan ald›¤› ayl›k ücret ve ödenekler-

le olmayacakt›r. Art›k o beldede yap›lacak on liral›k ifl yüz

liraya rantdafl kifli veya kurulufllara ihale edilir. Bugün yak-

lafl›k 2900 belediyede bunun binlerce örne¤i mevcuttur. 

Temizlikten, asfalta, park bahçelerden, su ve gaz ücret-

lerinin ücretlendirilmesine bir çok hizmet tafleron eliyle gö-

rülmektedir. Taflerona devredilen ifl ve ifllemler yerel yöne-

timlere büyük rakamlara mal olurken burada çal›flanlar dü-

flük ücretlerle çal›flt›r›lmaktad›r. Bu uygulama sonucunda ta-

fleron firmalarda çal›flanlar›n tümü sendikas›zd›r. Yerel yö-

netim hizmetleri yörede yaflayanlara ve halka bu kadar pa-

hal›ya mal olmas›na karfl›n ( emlak vergisi, çevre temizlik

vergisi, çeflitli harçlar ve merkezi bütçeden yap›lan ödenek-

ler) çal›flanlar›n güvencesiz, sendikas›z ve düflük ücretlerle

çal›flt›r›lmas› düflündürücüdür. E¤er bir beldede, bir ilçede

ya da bir kentte yafl›yorsak elbette yak›ndan ya da uzaktan

tan›d›¤›m›z ya da çeflitli biçimlerde gördü¤ümüz yerel yöne-

ticiler mevcuttur. Bugün bir çok belediye borç bata¤› içinde

yüzerken bu belediyeleri yönetenler korumalar›, makam

araçlar›, lüks içindeki makam odalar›yla ve günlük yaflam

ve harcamalar›yla oldukça lüks içinde yaflamaktad›rlar. Ve

yerel yönetimlerden bafllayarak siyaseti ticari bir sektör ha-

line getirmektedirler. Buradaki fark ihale sürecinde karfl›l›k-

l› olarak taraflar› zengin eder. Özellikle büyükflehirlerde

yolsuzlu¤un en büyük yafland›¤› alanlardan biri de imar

mevzuat› ile ilgili düzenlemeler ve de¤iflikliklerdir. Son

“Diflli” olay› göstermifltir ki milyon dolarlar bu alanda hava-

da uçuflmaktad›r. Siyasi söylemler üzerinden birbirlerini

yerden yere vuran siyasi partiler dahil yolsuzluk ve rüflvet

söz konusu olunca birbirleri ile ifl birli¤i içindedirler. 

Bugün rüflvet ve yolsuzluk iliflkisi bu kadar egemen k›-

l›nmasayd› baflta büyük kentler olmak üzere bu kadar çar-

p›k bir yap›laflma yaflan›r m›yd›. Bu egemen mant›k art›k

trafik polisinin her arac›m›z› durdurdu¤unda, vergi memu-

runun, belediye memurunun her iflyerimizi kontrole geldi-

¤inde, tapuya, hastaneye, okula her gidiflimizde e¤er para-

sal iliflkileri akl›m›za getiriyorsa rüflvet ve yolsuzluk bu ka-

dar yayg›n k›l›nm›flsa buna karfl› mücadelede o yayg›nl›kta,

o kararl›l›kta yap›lmal›d›r. Bugün kamusal alanda Grevli-

Toplusözleflmeli sendikal mücadele verenler, haklar›n› ve

özgürlüklerini gelifltirip özgür ve ba¤›ms›z bir ülke müca-

delesi verenler ayn› kararl›l›kta rüflvet ve yolsuzlu¤a karfl›

da mücadele etmelidirler...

Devrimci ‹flçi
Hareketi YOZLAfiMA, YOLSUZLUK

VE RÜfiVET ‹L‹fiK‹LER‹ 
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Hrant Dink Davas›, AKP’nin
““kkaarraannll››kkllaarr›› aayydd››nnllaattmmaa”” sözleri-
nin bir demagojiden ibaret oldu¤u-
nu göstermeye devam ediyor. 

8 fiubat’ta ‹stanbul 14. A¤›r Ce-
za Mahkemesi’nde Hrant Dink’in
katledilmesi davas›n›n 12. Durufl-
mas› vard›. 11. duruflmada dinlen-
mesi gereken gizli tan›k yine mah-
kemeye getirilmedi¤i için dinlene-
medi. 

GGiizzllii ttaann››¤¤››nn 
ggeettiirriillmmeemmeessiinnddee 
mmaahhkkeemmee ppoolliiss iiflflbbiirrllii¤¤ii

‹ki duruflmad›r “Gizli Tan›k -1”
dinlenecekti fakat, tan›k henüz
mahkemeye bile getirilebilmifl de-
¤il. Kontrgerillan›n infaz ve katliam
davalar›n›n klasik süreci, Hrant
Dink’in katledilmesi davas›nda da
sürüyor. Katiller korunuyor, azmet-
tiriciler gizleniyor. 

Gizli tan›k, savc›ya verdi¤i ifa-
dede Yasin Hayal ve Osman Ha-
yal’in de olay yerinde oldu¤unu,
Hrant Dink’e arkadan Yasin Hayal,
önden de daha sonra gördü¤ü Ogün
Samast’›n atefl etti¤ini söylüyor.
Daha baflka neler söyledi¤i bilinmi-
yor ama tan›¤› getirmeyerek kendi
yarg› sistemlerini bile iflletmedikle-
ri, bir fleyleri örtbas etmeye çal›flt›k-
lar› aç›kt›r. 

Hrant Dink’in avukatlar› gizli ta-
n›¤›n neden getirilmedi¤ini soruyor:
Mahkeme baflkan› Erkan Canak,
““BBaannaa ggiizzllii ttaann››kk ggeellddii ddiiyyee nnoott
ggeellddii.. AAmmaa ggeellmmeemmiiflfl.. GGiizzllii ttaann››kk
eevvddee ppoolliissii bbeekklliiyyoorr,, ppoolliiss bbuurraaddaa
ggiizzllii ttaann››¤¤›› bbeekklliiyyoorr.. GGiizzllii ttaann››kk eevv--
ddee uunnuuttuullmmuuflfl”” diyor. fiu laçkal›¤a,
gayri ciddili¤e bak›n.

Polisten yap›lan aç›klamada ise,
kendilerine bu konuda mahkeme-
den herhangi bir talimat›n gelmedi-
¤i belirtildi. Mahkeme Baflkan› bu
kez, ““TTeerrccüümmaann bbuulluunnaammaadd››¤¤›› iiççiinn
ggiizzllii ttaann››¤¤›› ççaa¤¤››rrmmaadd››mm”” aç›klama-
s›n› yapt›. Alenen alay ediyorlar. 

Daha sonra gizli tan›¤›n savc›-
l›kta ifadesini TTüürrkkççee verdi¤i, dola-
y›s›yla mahkemenin “tercüman bu-
lunamad›” gerekçesinin de yalan
oldu¤u aç›¤a ç›kt›. Hrant Dink’in
katilini yarg›layacak mahkemeye
bak›n, aç›kça yalan söylüyor. Katil-
leri koruyor. Bu mahkemenin göre-
vinin katili yarg›lamak oldu¤unu
kim söyleyebilir? 

SSoorruummlluu ppoolliisslleerr,, 
ssoorruummssuuzz iillaann eeddiillddii

AKP’nin Dink’in katledilmesin-
deki tavr›n› gösteren ikinci geliflme
ise, Hrant Dink’in katledilmesinde
sorumlulu¤u olan polislerle ilgili
yap›lan soruflturmada aç›¤a ç›kt›.

AAKKPP HHÜÜKKÜÜMMEETT‹‹NN‹‹NN ‹‹ÇÇ‹‹fifi--
LLEERR‹‹ BBAAKKAANNLLII⁄⁄II taraf›ndan ya-
p›lan incelemede ““PPOOLL‹‹SSLLEERR‹‹NN
‹‹HHMMAALL‹‹ YYOOKKTTUURR,, DD‹‹SS‹‹PPLL‹‹NN ‹‹fifi--
LLEEMM‹‹NNEE GGEERREEKK YYOOKK”” karar› ve-
rildi.

Baflta da belirtti¤imiz gibi, Hrant
Dink Davas›, AKP’nin “karanl›kla-
r› ayd›nlatma” sözlerinin bir dema-
gojiden ibaret oldu¤unun gösterge-
sidir. Diyelim ki UU¤¤uurr MMuummccuullaarr,,
MMuuaammmmeerr AAkkssooyyllaarr,, BBaahhrriiyyee
ÜÜççookkllaarr,, BBeeddrreettttiinn CCöömmeerrttlleerr,,

ÜÜmmiitt KKaaffttaanncc››oo¤¤uullllaarr››,, DDoo¤¤aann
ÖÖzzlleerr,, AKP iktidar›ndan önce katle-
dilmifllerdi. Bu cinayetlerle ilgili
gerekli soruflturmalar gerekti¤i bi-
çimde yap›lmam›flt›. 

PPeekkii yyaa HHrraanntt DDiinnkk’’iinn kkaattllee--
ddiillmmeessii?? Hrant Dink, AKP iktidar›
döneminde katledildi. Soruflturmas›
AKP’nin bakanlar› ve polisleri tara-
f›ndan yap›ld›. SSoonnuuçç:: 

Ogün Samast’›n gözalt› ve sor-
gulama sürecinin mesela Mehmet
Ali A¤ca’n›nkinden ne fark› var?
Hatta polis, jandarma, Samast’la
hat›ra foto¤raflar› çektirmedi mi?
AKP bunlar›n da üstünü örtmedi
mi?.. Yarg› aflamas›na bak›n, yine
öyle: Hiçbir fark› yoktur.

Beflir Atalay 11 fiubat’ta TBMM
kürsüsünden konuflurken ““BBiizziimm
ddöönneemmiimmiizzddee HHaabblleemmiittoo¤¤lluu dd››flfl››nn--
ddaa aayydd››nnllaatt››llmmaadd››kk tteekk bbiirr ssiiyyaassii ccii--
nnaayyeett kkaallmmaamm››flfltt››rr”” diyor. 

Soruyoruz Beflir Atalay’a; siz
flimdi Hrant Dink’in katledilmesi-
nin ayd›nlat›ld›¤›n› m› iddia ediyor-
sunuz? 

Ogün Samast’›n ne sorunu vard›
Hrant Dink’le? Samast Dink’i ner-
den bilir, nerden tan›rd›? Kim gös-
terdi Hrant’› Samast’a? Kim azmet-
tirdi? Kim karar›n› ald› bu cinaye-
tin? Katilleri kimler e¤itip yetifltir-
di? 

Ogün Samast’la ‹stanbul Vali
yard›mc›lar›n›, Trabzon polisiyle,
‹stanbul polisini ayn› hedef do¤rul-
tusunda kim bir araya getirdi? 

Katilleri kim korudu üç y›ld›r? 

Azmettiricileri kim gizliyor? 

Bunlar›n hepsi AKP iktidar› dö-
neminde olmaktad›r. Bu sorular ce-
vaps›z dururken Beflir Atalay’›n
“faili meçhul kalmad›¤›n›” iddia et-
mesinin ne hukuken, ne siyasi ola-
rak hiçbir geçerlili¤i yoktur. 

AKP, Hrant Dink’in 
katillerini akl›yor
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‹flgal güçleri 8 fiubat günü  Ku-
düs’ün kuzeyinde bulunan fiaanat Fi-
listinli mülteci kamp›na sald›rarak on-
larca Filistinli’yi tutuklad›. Kudüs’te
bulunan El-Cezire televizyonu muha-
biri yaklafl›k 20 iflgalci askeri birli¤in
mülteci kamp›na sald›rarak 40 civa-
r›nda kifliyi tutuklad›¤›n› ifade etti. 

Verilen bilgilere göre fiaanat
kamp›nda Filistinli halk›n›n evleri-
ne yönelik bask›nlar ve tutuklama-

lar devam ediyor. Ayr›ca
kamp iflgal askerleri taraf›n-
dan ablukaya al›nd›.

Kamp sakinleri tutukla-
malar›n rastgele yap›ld›¤›n› herhan-
gi bir gerekçe ya da s›n›rlama tan›n-
mad›¤›n› ifade etti.

‹srail radyosunun verdi¤i bilgile-
re göre ise kamptan tutuklananlar
sorgular› sürdürülmek üzere ilgili
mahkemelere sevk edildiler.

Di¤er yandan ayn› gün Bat› fieri-
a’da  nerdeyse günlük olarak yap›lan
ev bask›nlar›yla bir tutuklama terörü
uygulan›yor.  ‹flgal güçleri en demok-
ratik hak aray›fl›na kat›lan gençleri bi-
le aran›yor ilan ederek bu bahaneyle
bask›nlar düzenliyor, birçok Filistin-
li’yi keyfi olarak tutukluyor.

Vefa Haber Ajans›’n›n verdi¤i
bilgiye göre 9 fiubat sabah›  Nablus,
Ramallah, Tulkerm, Kalkilya ve El-
Halil kentlerinde Filistinliler’in ev-
lerine bask›nlar düzenleyerek 16 Fi-

listinli’yi tutuklad›.

Cenin Filistinli mülteci kamp›n-
da da iki Filistinli tutuklayarak tu-
tuklama terörünü sürdürdü.

9 fiubat günü el-Halil kenti  ve
çevresinde ev bask›nlar›n› sürdüre-
rek tutuklama kampanyas›na devam
etti. Safa Haber Ajans›’n›n aktard›¤›
bilgiye göre iflgal güçleri taraf›ndan
güçlendirilmifl birliklerle devriye ge-
zen güvenlik güçlerinin farkl› kesim-
lerden birçok Filistinli’yi yaralad›.

Avrupa’da

Almanya'n›n Münih
kentinde her y›l düzenli
olarak yap›lan NATO Gü-
venlik Konferas› bu y›l da
5-6 fiubat günlerinde 46.
kez yap›ld›. 46 y›ld›r gayr›
resmi yap›lan bu konferan-
s›n konular› ve al›nan ka-
rarlar hiçbir zaman aç›k-
lanmasa da, konuflulanlar
dünya halklar›na yabanc›
de¤ildir. Simens ve savafl

tekellerinin, 300 civar›nda politikac›n›n, generallerin,
NATO askeri yetkililerinin kat›ld›¤› bu toplant›y› güven-
li yapabilmek için 330 asker ve 3700 polis görevlendiril-
di. fiehir içinde tren istasyonundan itibaren bir çok nok-
tada polis y›¤›naklar›, kontrolleri yap›ld›. Yürüyüfle kat›l-
mak için gelen baz› gruplar›n miting alan›na sokulmad›-
¤› ö¤renildi. Alman anayasas›n›n aç›ktan ihlaline ra¤men
son birkaç y›ld›r kat›l›mc›lar›n güvenli¤ini Alman asker-
leri sa¤l›yor.

Emperyalist ülkelerin kendi güvenlikleri ve ç›karlar›
için oluflturduklar› NATO, dünya halklar›na kan kustur-
maya devam ederken anti-emperyalistler de toplant›y›
protesto etmek için biraraya geldiler.

Alman sendika solu, Alman anti-faflist ve otonom
gruplar, göçmenler, Türkiyeli devrimci örgütler ve de-
mokratik kitle örgütlerinin kat›ld›¤› yürüyüflte polis key-
fi olarak yürüyüfl kolunu sürekli durdurarak provokasyon
yaratmaya çal›flt›.

Yap›lan konuflmalarda emperyalizmin ve onun ç›karlar›
için kurulmufl olan NATO'nun dünya halklar›na sömürü, ifl-
gal, açl›k ve ölümden baflka bir fley getirmedi¤i vurguland›.

Coflkulu geçen yürüyüflte "NATO’ya Hay›r", "Yaflas›n
Enternasyonal Dayan›flma", "Nato Afganistan'dan De-
fol", "Kapitalizme, Irkç›l›¤a Hay›r, Devrime Evet" slo-
ganlar› at›ld›.

Halk Cephesi "NATO'ya Hay›r" pankart›yla yürüyüfle
kat›l›rken, mart ay›nda ilk kurultay›n› yapacak Anadolu
Gençlik'de pankart›yla gençlik blokunda yer ald›.

Almanya'da Dresden'de 13 fiubat günü Neo-Naziler’in
binlerce kifliyle yapmay› planlad›klar› yürüyüflü protesto
etmek için ça¤r›lar›n yap›ld›¤› yürüyüfle toplam 3 bin kifli
kat›ld›. Gösteriler Belediye Binas› önünden Marienp-
latz'da miting ile bafllayarak yürüyüfl kortejlerinin olufltu-
rulumas›yla devam etti. Yürüyüflte kortejler, konferans›n
yap›ld›¤› Bayerische Hof Oteline yaklaflt›r›lmad›.

Münih'te bir haftad›r gösteriler ve çeflitli etkinliklerle
bu konferans protesto ediliyordu. Afifl ve pullamalar ya-
p›ld›, kapitalist sömürü ve sald›rganl›¤› teflhir eden yürü-
yüfller düzenlendi.

5 fiubat günü konferansa kat›lacaklar›n Münih Bele-
diye'sinde kabulü s›ras›nda da protesto gösterisi yap›ld›. 

Münih'te NATO Güvenlik
Konferans› Protesto Edildi

Filistin halk›na
tutuklama terörü

Liege'de Yürüyüfl
sat›fllar›

Belçika'n›n Liege flehrinde
kurulan pazarda, Yürüyüfl okurlar›,
7 fiubat günü dergi tan›t›m› ve sat›fl›
yapt›lar. Türkiyelilerin yo¤un ola-
rak geldi¤i pazarda yap›lan sat›fl ve
tan›t›mda 11 dergi halka ulaflt›r›ld›.
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14 ay önce tutuklanan Anadolu
Federasyonu yöneticisi Nurhan Er-
dem, Cengiz Oban ve Ahmet ‹stan-

bullu'nun tutuklanmas›n› protesto et-
mek ve serbest b›rak›lmalar› talebi ile
Almanya'n›n Köln flehrinde, Dom Ki-

lisesi önünde yap›lan özgürlük ey-
lemleri devam ediyor.

6 fiubat günü 36 haftad›r yap›lan
eyleminde Özgürlük Komitesi çal›-
flanlar› "Tutsaklar›m›za Özgürlük"
ça¤r›lar›n› hayk›rd›. Tutsak resimle-
rinin bulundu¤u pankart›n aç›ld›¤›
eylemde yüzlerce bildiri da¤›t›ld›.
Ayr›ca yap›lan aç›klamada 11
Mart'ta bafllayacak olan mahkeme-
ye ve her hafta cumartesi günü saat
15-17 aras› yap›lan özgürlük ça¤r›s›
eylemlerine kat›l›m sa¤lanmas› is-
tendi.

Diskoteklerde sabahlara kadar
içki içip dans etmek, e¤lence diye
sunuluyor. Deniliyor ki, “gününüzü
gün edin, hiçbir fley düflünmeyin,
kendinizden geçin... Sadece e¤lenin,
‘hayat›n›z›’ yaflay›n!...”

““HHaayyaatt››nn›› yyaaflflaammaakk”” bu mu?

Uyuflturucu, alkol, fuhufl partile-
ri düzenlemek... E¤lenmek bu mu?
Emperyalizmin gençlerimize, “e¤-
lence”, “özgürlük” diye sundu¤u
budur. Uyuflturucu, fuhufl, alkol...
Düzen gençlerimizi bunlarla tüketi-
yor. Bunal›ml›, asosyal, tatminsiz,
sadece kendisini düflü-
nen, bencil, kimseye bir
yarar› olmayan kiflilikler
yarat›yor. Gençlerimizi
yozlaflt›ran bu kültür,
halk›m›z›n, bizim kültü-
rümüz de¤ildir. Emper-
yalizm, bireycidir, birey-
sel tatmine ve tüketime
yönelik, halk›n de¤erleri-
ne, kültürüne yabanc› bir yaflam tar-
z›, una uygun bir e¤lence kültürü
gelifltirmektedir. 

Bizim kendi geleneklerimiz var-
d›r. Sevinci de aç›y› da paylaflmam›-
z› sa¤layacak adetlerimiz vard›r.
Folklor oyunlar›m›zdan fliirlerimize,
türkülerimize, çeflitli oyunlar›m›za
kadar, halk›n sosyal, kültürel yafla-
m›n› zenginlefltirecek bir çok biçim
bulunabilir. 

Emperyalizm gençlerimizi yoz-
lu¤un içine yönlendirirken, biz
gençlerimizi sosyal, kültürel, siya-

sal, sportif faaliyetler yürüten örgüt-
lenmelerimize, derneklerimize yön-
lendirmeliyiz. Gençlerimizin uyufl-
turucu, fuhufl, alkol batakl›¤›nda
yok olmas›na göz yumamay›z.
Gençlerimizin emperyalizmin deje-
nere kültürünün içinde yokolup git-
melerine izin vermemeliyiz. 

Bu konuda çözümsüz de¤iliz.
Çözüm, düzenin yozlu¤una, çürü-
müfllü¤üne karfl›, kendi kültürümü-
zü, kendi de¤erlerimizi yaflamak ve
yaflatmakt›r. Bunun için var olan
derneklerimizi, örgütlülüklerimizi
iyi de¤erlendirmeliyiz. Dernekleri-

miz, düzenin yoz kültürüne karfl›
sosyal, kültürel faaliyetlerimizi ör-
gütleyece¤imiz, yaflayaca¤›m›z, ya-
flataca¤›m›z yerlerden biridir. Bir-
likte hareket etmemizin zeminleri-
dir. Gençlerimizi kazanman›n yolla-
r›ndan biri de, onlar› buralarda yap›-
lan kültürel, sosyal faaliyetlerin içi-
ne katmakt›r. 

Kültürel faaliyetler, gençlerimi-
zin kiflili¤ini, kimli¤ini, kendine gü-
venini, insanlarla olan iliflkilerini
gelifltiren etkinliklerdir. 

Gençlerimizi sosyal, kültürel fa-

aliyetler içinde yeralmaya yönlen-
dirmeliyiz. Bunu yapmad›¤›m›zda,
""kkeennddiinnii kkuurrttaarrss››nn"" diyerek, onla-
r› emperyalizmin ellerine b›rakt›¤›-
m›zda, gençlerimizi kendi ellerimiz-
le yokediyoruz demektir. 

Hem, gençlerimizin yoz yaflam-
lar›ndan rahats›z olmak ve fakat
hem de buna karfl› birfley yapma-
mak, s›k rastlanan bir durumdur. Bu
tür tav›rlar, gençlerimizi kazanmaya
hizmet etmez, emperyalizmin genç-
lerimizi elimizden almas›na hizmet
eder. Gençlerimize, "dernekler teh-
likeli, oralardan uzak durun de-

mek", gençleri-
mizin yaflam›n›
kurtarmak de¤il,
onlar› kendi elle-
rimizle emperya-
lizmin kuca¤›na
itmek anlam›na
gelir. 

Emperyalizm
halka düflmand›r. Emperyalizm, hal-
k›n yaflam›na, de¤erlerine, gelenek-
lerine, de¤er vermez. Fuhuflun böy-
lesine yayg›nlaflt›r›lmas›, uyuflturu-
cunun bu kadar kolay ulafl›labilir bir
""ttüükkeettiimm mmaaddddeessii"" haline getiril-
mesi de, emperyalizmin halk›n ya-
flam›na de¤er vermedi¤inin göster-
gelerindendir. Gençlerimizi emper-
yalizme teslim etmeyelim, kendi ör-
gütlenmelerimizi, kültürel çal›flma-
lar›m›z› güçlendirelim ve gençleri-
mizi kendi örgütlülüklerimiz içinde
kazanmak için mücadele edelim. 

Emperyalizmin Yoz Kültürüne 
Alternatif; Sosyal, Kültürel 
Faaliyetlere kat›lmakt›r...

AVRUPA’daki B‹Z

Özgürlük
Ça¤r›s›nda 
36. Hafta
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Ahlaks›zlar› tteflhire 

gerek yyok... 

(Hatta
ödüllendirebilirsiniz) 

Anayasa Mahkemesi “Kamu
görevlilerinin ahlaks›zca davra-
n›fllar›n›n resmi gazetede yay›n-
lanmas› karar›n› iptal etti... 

Acaba neden?

a-) flunu düflünmüfl olabilir-
ler; bu kadar ahlaks›zl›¤a resmi

gazete mi yeter? Gerçek-
ten de ülkemizdeki “ka-
mu görevlileri”nin tüm
ahlaks›zl›klar›n› yazma-

ya kalksalar, Resmi Gazete gün-
de on bask› da yapsa yetmez... 

b-) “çok abartmaya gerek
yok!” diye düflünmüfl olabilirler.
Bu ülkenin Cumhurbaflkan› “be-
nim memurum iflini bilir” deme-
mifl miydi? Tepedeki böyle bu-
yurmuflsa, memur da ne yaps›n-
d›; emir kuluydu!!!

c-) Bir gün s›ra kendi isimle-
rine de gelir diye korkmufl olabi-
lirler. 

d-) Hepsi!

ddeeğğiinnmmeelleerrddeeğğiinnmmeelleerryyee
nnii

Çizgiyle

fiafl›lacak BBir ‹tiraf
Afla¤›daki sat›rlar›n yazar›, Oktay Ekfli.

Bas›n›n k›demli kalemleri ve yöneticilerin-
den. Halk›n mücadelesine karfl› burjuva bas›-
n›n nas›l davrand›¤›n›, bunca y›l sonra da ol-
sa, bir yan›ndan itiraf etmifl:

““Asl›nda biz bu söylemlere yabanc› de¤i-
liz: Eski y›llarda... böyle bir hak talebi dile
getirildi¤i, grev ilan edildi¤i, yahut bir büyük
miting veya gösteri yürüyüflü yap›ld›¤› za-
man, o olay siyasi iktidar› k›zd›r›nca suçla-
may› hemen duyard›k:

““OOllaayy››nn ggeerriissiinnddee kkoommiinniissttlleerr vvaarr”” denirdi. 

Dile getirilen meflru hak talebi böylece
önemsizlefltirilir, o arada -suçlu olup olmad›-
¤›na bak›lmadan- birkaç solcu da gözalt›na
al›n›rd›. Bizim bas›n, polisin el alt›ndan ver-
di¤i yalan haberleri sorgusuz sualsiz yay›n-
lama gibi bir yerleflik sab›ka sahibi oldu¤u
için, olay bir anda “koministlerin yeni bir
kötülü¤ü”ne dönerdi. 

Sonra, “elebafllar›n›” toplay›p cezalan-
d›rma, daha do¤rusu hak istemeyi imkans›z-
laflt›rma süreci yaflan›rd›.”

(Oktay Ekfli, Hürriyet 9 fiubat 2010)

Yol ggösterici

Bilindi¤i gibi, geçen hafta, BDP Genel Merkezi, pompal› tüfek-
le tarand›. Genel Merkez’in önünde nöbet tutan polisler, “Hassas
Koruma fiubesinden” imifl; yani hassas yerleri korumak için özel
e¤itim alm›fllar. Polis güya “sald›rganlarla çat›flm›fl”. Hiç inand›r›c›
de¤il elbette! Sak›n polis onlara yol göstermifl olmas›n? 
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Dersim'de HES'e Karfl› Toplant› Yap›ld›  
6 fiubat günü Dersim Pülümür Mutu Köyü'nde yap›la-

cak olan HES (Hidro Elektrik Santral) ile ilgili köylülerle
toplant› yap›ld›. Toplant›ya Dersim’den Dersim Çevre Gi-
riflimi, Erzincan’dan Erzincan Gençlik Derne¤i ve Erzincan
Tunceliler Derne¤i kat›ld›. Kahvede köylülerin kat›l›m› ile
yap›lan toplant›da, HES’in köylerimize verece¤i zarar, ya-
flam›m›z üzerindeki etkileri ve devletin barajlarla ilgili po-
litikalar› anlat›ld›. Bir buçuk saat süren toplant› köylüleri
pazartesi günü flirketleri kovmak için yap›lacak eylem ça¤-
r›s›yla sona erdi.  

YYuuvvaarrllaakkççaayy''ddaa kkööyyllüülleerr nnööbbeetttte

Hidroelektrik Santrali kurulmak amac›yla birçok akar-
suyunu peflkefl çekenlere karfl› halk direniyor. Yuvarlakçay
Irma¤›'na HES'in yap›laca¤›n› duyan Mu¤la'n›n Köyce¤iz
ilçesine ba¤l› Yuvarlakçay bölgesinde bulunan alt› köyün halk›
örgütlendi. Yuvarlakçay'› Koruma Platformu'nu oluflturan
köylüler, 55 gündür nöbet tutuyor ve bölgeye kimsenin gir-
mesine izin vermiyor.

Bölgedeki ormanl›k alanda An›t a¤açlar›n›n kesildi¤ini
gören köylüler, o günden beri nöbet tutuyor ve a¤açlar›n
kütüklerini koruyor. Onlar için bu kütükler davalarda delil
teflkil edecek, bunun için koruyorlar.

A¤açlar› kesen Köyce¤iz Orman ‹flletmesi 200'ü aflk›n
jandarma eflli¤inde, geçti¤imiz hafta sabah saatlerinde böl-
geye bask›n yapt›. Kütüklerini almak için gelen jandarmaya
direnen köylüler a¤açlar›n› vermediler. 

Avc›lar’da bbir polis
Bir haberden oldu¤u gibi aktar›yoruz:

Amerika'n›n ufla¤› polis de her f›rsatta Amerika'y›
sahipleniyor. Avc›lar’da aç›lan imza masas›n›n ora-
dan geçen resmi bir polis "sizin burada durma izni-
niz var m›?" diye sordu. Halk Cepheliler de izin al-
maya gerek olmad›¤›n›, as›l sorunun Amerika oldu-
¤unu söyledi. Bunun üzerine polis telefonundan em-
niyeti arad›¤›n› söyleyerek hopörlerin sesini de aça-
rak konufltu ve "amirim burada Dev-Genç grubundan
bir grup masa açm›fl, niye müdahale etmiyorsunuz,
can›m› s›k›yorlar, gelin kald›r›n bunlar› buradan" de-
di. Telefondaki taraf ise "sen nas›l benimle böyle ko-
nuflursun..." diyerek telefonunu kapatt›. Polis haz›m-
s›z bir flekilde, "Onlar bir fley yapm›yor ama ben sizi
buradan kald›rtaca¤›m, görürsünüz" diyerek oradan
ayr›ld›.

“Ben flahsen bu meclisin bir anayasa yapabilece¤i-
ni düflünenlerdenim.” demifl Ruflen Çak›r. (9 fiubat’ta
NTV’de)

“fiahsen”, herkesin bildi¤inden  baflka meclise da-
ir bildi¤i ne gibi bir bilgi var acaba?

Üç tane lider, Tayyip, Baykal ve Bahçeli’nin belir-
ledi¤i kiflilerden oluflmufl, hiçbir iradeleri olmayan ki-
flilerden oluflan bir meclis, nas›l anayasa yapabilecek
bir iradeye sahip olabiliyor acaba?

Ama mesele düzene yanaflma olunca, o zaman
böyle bilimsel, siyasal sorular gereksiz de¤il mi!

Mutu'da Baraj Yapmak ‹steyen
fiirketler Kovuldu

Dersim Pülümür Mutu halk› 9 fiubat günü, köylerine baraj
infla etmek isteyen flirketleri, köylerinden kovdular.

Mutu halk›na destek amac›yla Erzincan'dan Mutu'ya
gelen Tunceliler derne¤i Mutu köprüsünden meydana kadar
yürüyüfl yapt›. Yaklafl›k 40 kiflinin kat›ld›¤› yürüyüflte
"Munzur özgür akacak", "Munzur'a uzanan eller k›r›ls›n" slo-
ganlar› at›ld›. Yürüyüflün ard›ndan kahvede, destek için gelen
DKÖ’leri ve köylüler burada santral istemediklerine dair
imza toplad›lar.

Köylüler, "Baflak Elektrik Dersim'den Defol"," Munzur
özgür akacak Munzur onurdur onuruna sahip ç›k" slogan-
lar›yla flirket temsilcilerini kovdu. Ard›ndan Dersim Çevre
girifliminin yapt›¤› bas›n aç›klamas›yla; Barajlar›n Dersim'in
do¤as›n› bozdu¤una, bu barajlar yüzünden köylülerin köyle-
rini boflaltmak zorunda kalaca¤›na ve burada bulunan ziyaret
yerlerinin sular alt›nda kalaca¤›ndan, kültürlerinin yok edil-
mek istendi¤ine de¤inildi. Dersim genelinde flu an 55 adet
baraj giriflimi oldu¤una dikkat çekilerek, barajlar›n
yap›lmas›n›n kas›tl› siyasi bir hareket oldu¤u belirtildi.

Yaklafl›k yüz kiflinin kat›ld›¤› eyleme Erzincan Gençlik
Derne¤i, Pir Sultan Abdal Kültür Derne¤i, Tunceliler
Derne¤i destek verdi. 
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Geçti¤imiz hafta içinde Dünya
Sa¤l›k Örgütü (WHO) uzmanlar›n-
dan Profesör Ulrich Keil, domuz
gribi tart›flmalar›yla ilgili çarp›c› bir
aç›klama yapt›. Aç›klaman›n özü
fluydu: ““DDoommuuzz ggrriibbii ssaallgg››nn›› iillaaçç
üürreettiicciilleerriinniinn kkâârrllaarr››nn›› aarrtt››rrmmaakk
iiççiinn bbuu flfliirrkkeettlleerrllee oorrttaakk oollaarraakk üürree--
ttiilleenn bbiirr kkoorrkkuu kkaammppaannyyaass››yydd››..””

Bu aç›klamadan hemen önce,
Harvard Üniversitesi uzmanlar›n›n
da bir araflt›rmas› yay›nland› ve on-
lar da domuz gribinin mevsimsel
gripten fark›n›n olmad›¤›n›, öldür-
me riskinin daha düflük oldu¤unu ve
afl›lama kampanyalar›n›n gereksiz
oldu¤unu aç›klad›lar.

Bugün bilime, sa¤l›¤a teknolojik
geliflmelere iliflkin dünya haklar›n›n
bildikleri, eemmppeerryyaalliisstt tteekkeelllleerriinn
bbiillddiirrddii¤¤ii kkaaddaarrdd››rr.. Bu yüzden de
esas olarak bu tür olaylar›n hiç bi-
rinde bilimsel bir güvenilirlik söz
konusu de¤ildir. (Böyle bir güveni-
lirlik, ancak bilimin, tamamen pro-
letaryan›n denetiminde oldu¤u ko-
flullarda mümkün olabilecektir.) 

Özellikle sa¤l›k konusu insanla-
r›n en çaresiz ve bilime en fazla
mahkum oldu¤u konulardan biridir.
Ve bu alanda da bugün için, her fle-
yi tekeller belirlemektedir. Tekeller
de bilimi tamamen ticari ç›karlar
do¤rultusunda kullan›lan bir metaya
dönüfltürmüfltür. 

Emperyalist ilaç tekellerinin
sundu¤u bilgilerin hiçbirinin güve-

nilirli¤i yoktur. Bir çok hastal›¤›n
kesin tedavisi yok görünmektedir;
Ancak tekellerin bir tak›m bilgileri,
geliflmeleri halklardan gizledikleri
yönünde halklar›n yayg›n flüphesi
de do¤ru ve yerinde bir flüphedir. 

Domuz gribinin ortaya ç›kt›¤›
günden bugüne geçen süreç bunlar›
bir kez daha gözleri önüne sermifltir.

Domuz gribi ilk olarak 2009 y›-
l›n›n 14 Mart’›nda Meksika’da gün-
deme gelmiflti. K›sa süre içinde bü-
yük bir korku ve panik havas› yara-
t›ld›. MMiillyyoonnllaarrccaa insan›n ölebile-
ce¤inden bahsedildi. ‹nsanlar so-
kaklarda maskelerle dolaflmaya bafl-
lad›. Havaalanlar› girifllerine karan-
tina bölümleri oluflturuldu. Tekeller,
ülkeler baz›nda yyüüzzmmiillyyoonnllaarrccaa
ddoollaarrll››kk afl› ba¤lant›lar› yapt›. He-
nüz hastal›k incelenip ona göre bir
ilaç veya afl› üretilmemiflti fakat
“Tamiflu” adl› afl›n›n Dünya Sa¤l›k
Örgütü ve çeflitli sa¤l›k kurulufllar›
taraf›ndan domuz gribi tedavisinde
kullan›labilece¤i aç›kland›. 

fiimdi yarat›lan o panik ortam›-
n›n gerçeklere dayanmad›¤›, ilaç te-
kelleri taraf›ndan yarat›ld›¤›, bizzat
Dünya Sa¤l›k Örgütü bünyesinde
çal›flanlar taraf›ndan itiraf ediliyor.
‹nsanlar›n kand›r›ld›¤› söyleniyor. 

Dünya Sa¤l›k Örgütü WHO’da
çal›flan Profesör Keil, Avrupa Kon-
seyi’ndeki ifadesinde flu sözleri kul-
land›: ““WWHHOO,, SSAARRSS vvee kkuuflfl ggiirriibbii
kkoonnuussuunnddaa ddaa ttüümm ttaahhmmiinnlleerriinnddee

yyaann››lldd››.. KKaammuu ssaa¤¤ll››¤¤››nn›› iillggiilleennddii--
rreenn oonnccaa flfleeyy vvaarrkkeenn ddoommuuzz ggrriibbii
kkoonnuussuunnddaa hhaallkkttaa bbüüyyüükk bbiirr ppaanniikk
yyaaflflaannmmaass››nnaa sseebbeepp oolldduukk vvee bbuu ttaa--
mmaammeenn aabbaarrtt››llmm››flfl bbiirr kkoorrkkuuyydduu..””

Tekeller için insanlar›n sa¤l›¤›-

n›n hiçbir önemi yoktur. Karlar› için

milyonlarca insan› öldürmekten çe-

kinmez. Bu konuda hiçbir ahlak›,

hiçbir de¤er yarg›s› yoktur. 

WHO verilerine göre, milyon-

larca kiflinin ölece¤i söylenen do-

muz gribinden, dünya genelinde

ölenlerin say›s› 1144 bbiinn 286. Bu ra-

kam sadece ABD’de bir y›l içinde

normal gripten ölenlerin say›s›n›n

3’te biri. 

Kazanan ilaç tekelleri oldu. Do-

muz gribi tedavisinde kullan›lmak

için piyasaya sürülen tamifluyu pa-

zarlayan ilaç tekeli Roche, tekelle-

rin ekonomik krizde oldu¤u 2009

y›l›nda sadece Tamiflu afl›s›ndan
22..99 mmiillyyaarr ddoollaarr kkâârr eellddee eettttii.. 

AKP iktidar› da domuz gribi afl›-

s› için ilaç tekellerine 170 milyon li-

ra ödedi. AKP hükümetinin Sa¤l›k

Bakan› Recep Akda¤ da bu süreçte

“cansiperane” çaba sarf etmifl, aç›k-

l›k hiç adetleri olmad›¤› halde, her

gün ölenlerin bilançolar›n› yay›nlat-

m›flt›. Bunlar›n ne ad›na yap›ld›¤›

da aç›¤a ç›km›fl oldu. Yoksa halk›n

sa¤l›¤› için devletin bir bakan›n›n

böylesine ç›rp›nmas›, görülmüfl fley

de¤ildi!

Domuz GGribi’nde YYALAN AAç›¤a ÇÇ›kt›

Tekellerin Söyledi¤i Hiçbir fiey Güvenilir De¤ildir

Anadolu Haklar ve  Özgürlükler
Derne¤i çal›flanlar›na silah çekip kur-
flun s›kan çeteci serserilerden biri 6

fiubat günü Halk Cepheliler taraf›n-
dan yakalanarak teflhir edildi.

Devrimcilere kurflun s›kanlardan
biri olan çeteci, olay›n gerçeklefltiril-
di¤i soka¤a götürülerek mahalle hal-
k›n›n karfl›s›na ç›kar›ld›. Mahalle hal-
k›n›n deste¤i ile 3001. Cadde özerine
ç›kar›lan çete üyesi mahalle halk›na

teflhir edildi. Devrimcilere kur-
flun s›kman›n hiçbir hakl› ve ge-
rekçesi olamayaca¤› halka anla-
t›ld›. Halk›n devrimcilerle bera-
ber  cadde üzerinde yürüyerek

destek vermesinin tahammülsüzlü¤ü
içindeki polis, Halk Cepheliler
taraf›ndan tafllanarak mahalleden ko-
vuldu. Halka polisin mahallede bütün
pisliklerden sorumlu oldu¤u anlat›l-
d›. Yürüyüfl boyunca  “çeteler  halka
hesap verecek” “yozlaflmaya izin
vermeyece¤iz”  sloganlar›  at›ld›.

1 MAYIS   MAHALLES‹NDE 
YOZLAfiMAYA ‹Z‹N VERMEYECE⁄‹Z’




