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Ali TOPALO⁄LU ‘92’de Hacettepe T›p Fakültesi Hastahanesi’nde tedavi görürken Karadeniz’de devrimci harekete
karﬂ› gerçekleﬂtirilen bir operasyonda iﬂkenceciler taraf›ndan hasta yata¤›na zincirlendi. Tedavisi tamamlanmadan
tutukland›. Tahliye olduktan sonra ilerleyen hastal›¤› nedeniyle 28 ﬁubat 1993’te do¤um yeri olan Rize’de yaﬂam›n› yitirdi.

Günay Ö⁄RENER Aslen Burdurlu olan Günay Ö¤rener, 18
Kas›m 1973 y›l›nda Mersin'de do¤du. Günay’›n›n babas›
polisti. Babas› onlara s›k s›k adaletten söz ederdi, ama
onun söz etti¤i adalet faﬂizmin adaletiydi. Babas›, bu
mesle¤i nedeniyle 1980'de Mersin'de cezaland›r›ld›. Bu
olay, ailelerini çok sarst›; ama Günay Ö¤rener’in kendi
sözleriyle “do¤rulu¤un, dürüstlü¤ün, adaletin poliste de¤il devrimcilerde oldu¤unu” da gösterdi.
Günay o günden bu yana adalet için mücadele etti. Ege Bölgesi’nde illegal
alanda çeﬂitli görevler ald›. Birçok kez gözalt›na al›n›p, devlet ve polis gerçe¤ini iﬂkencelerde tan›d›. 1995’te gözalt›na al›narak tutukland›. 1999'a kadar
Buca Hapishanesi'nde kald›. Üç yoldaﬂ›n›n katledildi¤i Buca katliam›na tan›k
oldu. 19 Aral›k 2000'deki katliamda Uﬂak Hapishanesi'ndeydi. 19 Aral›k'ta
birlikte oldu¤u yoldaﬂlar›ndan Yasemin Canc›, Berrin B›çk›lar ve Sevgi Erdo¤an ﬂehit düﬂtü. Günay ayn› hapishanede 4 Mart 2004’te bedenini tutuﬂturarak ölümsüzleﬂti.

ZAFER
Evet, orada, o kap›da olmal›y›z.
Oradaysak, o kap›lar›, en yoksullar›n kap›lar›n› çal›yorsak,
do¤ru yerde, do¤ru yolday›z.
O r a d a y s a k , o r a d a u m u t d a v a r d e m e k t i r.
O kap›lar›n arkas›ndakileri “biz”e katabiliyorsak,
do¤ru yerde, do¤ru yolda, yoksullar›n devrim yürüyüﬂü
h › z l a n a c a k d e m e k t i r.
O kap›n›n önündeki de, içindeki de “biz” olmal›y›z.
Öfkenin en çok büyüdü¤ü, hoﬂnutsuzlu¤un en derinleﬂti¤i,
çeliﬂkilerin en keskinleﬂti¤i yer o r a s › d › r ç ü n k ü .
Ve u m u t , i ﬂ t e o r a d a b ü y ü r ;
Ve devrim, iﬂte orada mayalan›r.

Nice ac›larla do¤urduk bu çocu¤u
K›l›ç gibi keskin öfkemizle doyurduk karn›n›
‹ki kar parças› koyduk gözlerine
Alev aln› parlas›n
Puslu gecelerde yolunu ayd›nlats›n diye
Sevinçlerimiz
Mutluluklar›m›z› tebessüm yap›p kondurduk duda¤›na
Çifte su verdik çeli¤e
E¤ilmesin, bükülmesin diye
Demiri tav›nda dövdük...
Nice ac›larla do¤urduk bu çocu¤u
Gelece¤ini kan›m›zla, can›m›zla haz›rlad›k
Nice ac›larla do¤urduk bu çocu¤u
Ad›n› zafer koyduk
K›l›ç gibi keskin öfkemizle doyurduk karn›n›.
20 M art 2 001/ K artal
Zeliha E rtürk

Mazlum GÜDER
Devrimci mücadeleyle çok genç
yaﬂlarda tan›ﬂt›.
Yoksul bir Kürt
ailesinin çocu¤uydu. Elaz›¤
Hapishanesi’nden tahliye olmas› gerekirken idare taraf›ndan 3 Mart
1983’te iﬂkencede katledildi.

Cemal ÖREK
Liseli DEVGENÇ örgütlenmesinde
yerald›. 29
ﬁubat
1980’de ‹stanbul Etiler’de oligarﬂinin militarist güçleri taraf›ndan vurularak katledildi.

Raul REYES
Kolombiya Silahlı Devrimci Güçleri
FARC’ın yönetici kadrolarındandı.
ABD’nin desteğiyle Kolombiya ordusu
tarafından düzenlenen baskında 1 Mart
2008’de Ekvator’da katledildi.

Josef STAL‹N
Bolﬂevik Partisi’nin devrim
iddias›n›n temsilcisi olan
k a d ro l a r › n d a n b i r i y d i . E k i m
Devrimi’nin, sosyalizmin in ﬂas›n›n ve Nazi iﬂgaline karﬂ›
d i re ni ﬂ i n önd e rl er i J os e f
Vi s s a r i o n o v i ç C u g a ﬂ v i l i , t a rihe bu ad›yla de¤il, örgüt
içinde ald›¤› kod ad›yla geç ti.
Kod ad› Stalin’di. Stalin
ç e l i k d e m e k t i . Ve Stalin, sos yalizmi savunmada tavizsizlik, s›n›f düﬂmanlar›na karﬂ›
uzlaﬂmazl›k demekti.
Josef Vissarionoviç Stalin, 21 Aral›k 1879'da Tiflis’te Gürcü
bir ailenin çocu¤u olarak do¤du. 1894'te ilahiyat okuluna baﬂlad›. 15 yaﬂ›nda Marksist e¤itim gruplar›nda yer ald›. Sonra
Rus Sosyal Demokrat ‹ﬂçi Partisi Tiflis Örgütü'ne üye oldu.
Tiflis'te iﬂçi gruplar›na ders vermeye baﬂlad›. Ö¤retirken ö¤reniyordu.
1900’de Iskra Gazetesi’nden okudu¤u Lenin’nin düﬂüncelerini
benimsedi. 1902'de tutukland›. Bu dönemde Kafkasya Birli¤i
Komitesi'ne seçildi. Partide yaﬂanan Bolﬂevik-Menﬂevik ayr›ﬂmas›nda saf›n› Bolﬂevikler’in içinde belirledi.
Defalarca tutukluluklar, sürgünler yaﬂayan Stalin, 1910'dan itibaren görevlerini partinin Merkez Komite üyesi olarak sürdürdü.
Devrimde teorik ve pratik bir önder olarak yer ald›. Devrimden
sonra da baﬂta ulusal sorunlar›n çözümü olmak üzere bir çok
görevler üstlendi. 3 Nisan 1922'de Lenin’in önerisiyle, Merkez
Komitesi Genel Sekreterli¤i'ne seçildi.
Bu görevi s›ras›nda Hitler’in ordular›na karﬂ› büyük direniﬂe
önderlik ederek, faﬂizme karﬂ› zaferi dünya halklar›na arma¤an
etti.
5 Mart 1953‘de aram›zdan ayr›ld›.
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Gücümüz Bu
De¤ildir
5 ﬁubat’ta Kad›köy’de 50 bini
aﬂk›n emekçi, iﬂsizli¤e, yoksullu¤a, krizin faturas›n›n kendilerine
ödetilmesine karﬂ› ç›kt›lar. 50 bini
aﬂk›n emekçi, kuﬂku yok ki, milyonlarca emekçinin taleplerine tercüman oluyordu orada. Hemen herkesin dikkatini çekti¤i gibi, onbinlerce emekçinin tepkisi, talepleri,
düzenin bas›n yay›n organlar›nda
ciddi bir yer bulmad›. Bu, Kad›köy’deki miting aç›s›ndan bir baﬂar›s›zl›k m›d›r? Hay›r. Halk güçleri,
kendi eylemlerinin etkisini, baﬂar›s›n›, burjuva bas›nda ne kadar yerald›¤›yla ölçen yaklaﬂ›mlara prim
vermemelidirler. Kad›köy’deki mitingimizin burjuva bas›n yay›n organlar›nda yeterince yer almamas›,
yer verenlerin de büyük ölçüde
Türk Metal Sendikas›’ndan bir grup
provokatörün yol açt›¤› olay› vermesi, ne mitingi organize edenlerin
baﬂar›s›zl›¤›d›r, ne de sadece bir habercilik olay›. Bu mitinge, bu mitingde dile getirilen taleplere burjuva bas›nda yer verilmemesi, s›n›fsal
bir tav›rd›r. Burjuvazi, sahibi oldu¤u iletiﬂim araçlar›ndan kendi gündemini dayatacak, kendi propagandas›n› yapacakt›r. S›n›f mücadelesini tümden yoketmek isteyen burjuvazi, tüm emekçilerin burjuvazinin
gündemine ve burjuva güçlerine tabi olmas›n› istiyor. O halde bu noktada burjuva medyadan yak›nmak,
s›zlanmak, onlardan bize daha fazla
yer vermeleri için yalvarmak,
emekçi halk›n tavr› olmamal›d›r.
Hele ki, burjuva bas›nda yeralabilmek için ﬂaklabanl›klar yapmak,
onlar›n tabiriyle “medyatik” olmak,
emekçilerin kendilerini aﬂa¤›lamas›ndan baﬂka bir ﬂey de¤ildir.
imin taleplerinin, kimin sorunlar›n›n gündemi belirleyece¤i
bir mücadele konusudur. S›n›flar
mücadelesine kendi cephemizden
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a¤›rl›¤›m›z› koymal›y›z elbette.
Halk›n mücadelesi, yaln›z “meydanlar” demek de de¤ildir. Direniﬂlerimizle, iﬂgallerimizle, eylemlerimizle, adaletimizle, hesab›m›zla,
öfkemizle, halk›n gerçek sorunlar›n› ve taleplerini, halk›n gündemini
ülkenin gündemi yapmal›y›z. Biz
var›z; daha da güçlü varolaca¤›z.
Mücadelemizle, örgütlenmelerimizle, hesap sormam›zla, sömürücülerin ve katillerin yakas›na yap›ﬂan ellerimizle biz olaca¤›z. Ülkenin gündemini burjuvanin gündemine kilitlemeye çal›ﬂ›yorlar. Yaln›z onlar›n
ortaya koydu¤u sorunlar›, yaln›z
onlar›n ileri sürdü¤ü çözümleri tart›ﬂmam›z› istiyorlar. Kendi gündemimizi ortaya koymal›y›z. Halk›n
gündeme müdahalesi ise, eylemdir,
d i re n m e k t i r, h al k›n birl i ¤idi r, örg ü t l e n m e k t i r.
0 bini aﬂk›n emekçi ç›kt› Kad›köy’e. Elbette küçümsenecek bir
rakam de¤il bu. Fakat, birincisi,
sald›r›n›n boyutlar› karﬂ›s›nda yetersizdir. ‹kincisi, tüm gerici kuﬂatmaya, düzenin yaratt›¤› tüm korkulara, tüm statülere ra¤men meydanlara onbinlerin geliyor olmas›, yar›n
için büyük bir güçtür, önemli bir dinamiktir. Ve fakat, üçüncüsü, halk›n gücü bu kadar de¤ildir. Halk›n
gücünü ortaya ç›karmak ise, mücadele ve örgütlenme sorunudur.

5

izim gücümüz, halk›n gücü,
emekçilerin gücü elbette bu kadar de¤ildir. Güç, örgütlülüktür. Örgütlülüklerimizi büyüterek gücümüzü büyütmeliyiz. Halk›n gücünü ortaya ç›karmak, b i r çok al anda, bi r
çok görevi birden yerine getirmeyi
gerektirir. Bunlar›n en belli baﬂl›lar›n› ﬂöyle s›ralayabiliriz: 1) ﬁu veya
bu nedenle halk hareketinin içinde
tam olarak yer almayan ilerici, devrimci, demokrat kitleleri harekete
geçirmek. Böyle önemli bir kesim
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vard›r; bu kesim, ﬂu veya bu biçimde mücadelenin, siyasal veya
sendikal örgütlenmelerin içinde
yeralm›ﬂ, umutsuzluk veya baﬂka
nedenlerle bu mücadeleden uzaklaﬂm›ﬂ fakat az çok bilinçli halk
kesimleridir. Bunlar› mücadeleye
çekmeliyiz. 2) Halk›n gücünü ortaya ç›karman›n bir di¤er boyutu,
örgütlü halk güçleri aras›nda birli¤in
sa¤lanmas›d›r. Devrimci cephe, demokratik cephe gibi çeﬂitli düzeylerde ve biçimlerde örgütlü halk güçleri bir araya gelebilmeli, bu birliklerin etkili, uzun vadeli ve kapsaml›
olmas›n› engelleyen zaaflar h›zla
aﬂ›labilmelidir. 3) Baﬂta sendikalar
ve odalar olmak üzere, örgütlü demokratik güçler, kendi tabanlar›n›
geniﬂ anlamda harekete geçiremez
durumdad›rlar. ‹zledikleri mücadele
çizgileri nedeniyle kendi tabanlar›nda umutsuzluk ve güvensizlik yaratm›ﬂlar, örgütsel iﬂleyiﬂleriyle de o
kitlelerin söz, karar hakk›n› ve iradesini ortaya ç›karacak bir iﬂleyiﬂi
hakim k›lamam›ﬂlard›r. Sadece bu
iki noktada at›lacak ad›mlar, geniﬂ
bir kitlenin seferber edilmesini asgari anlamda da olsa sa¤layabilir. 4)
Örgütlenmeliyiz.
ütün bunlar›n içinde a n a h a l k a
ö r g ü t l e n m e k t i r. Baﬂta en yoksullar olmak üzere halk›n tüm kesimlerine giderek örgütlenmek, bugün solun, halk haraketinin karﬂ›
karﬂ›ya oldu¤u sorunlar›n çözümünde en önemli yanlardan biridir. Örgütlenmek, bunun için yayg›n, planl› ve sonuç al›c› bir kitle çal›ﬂmas›,
solun mevcut durumunu aﬂmas›n›n
ana halkalar›ndan biridir. Devrimciler, bu görevi kimseye havale etmeden, hiçbir çevreden ﬂu veya bu biçimde beklentiye girmeden do¤rudan kendileri omuzlamal›d›rlar.
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2 Eylül’den bu yana, hayat›n bir
çok alan›nda, bir çok biçimlere
bürünen sald›r›lar› püskürttük. Tek
Tip Elbise sald›r›lar›n›, Tek Tip Dernek dayatmalar›n›, sürgünleri, okuldan atmalar›, infazlar›, kaybetmeleri,
F Tiplerini, neleri püskürtmedik ki?
‹rademizle baﬂedebilecek, irademizi
altedebilecek hiçbir güç olmad›¤›n›
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defalarca tekrar tekrar gösterdik. Ayn› iradilikle, ayn› kararl›l›kla oligarﬂinin örgütsüzleﬂtirme sald›r›s›n› da
püskürtmek durumunday›z.
ligarﬂi, örgütsüzleﬂtirme sald›r›s›n› y›llar boyunca halk›n hemen her kesimi nezdinde kesintisiz
sürdürmüﬂtür. Gecekondu semtlerinde aç›lan dernekler, kültür merkezleri, sürekli olarak polis terörüne
maruz kalm›ﬂ, gençlik dernekleri yasal olarak demokrasicilik oyunu gere¤i bu kadar s›k bas›lamasa, kapat›lamasa da, derneklere gitmenin bedeli iﬂkence, okuldan at›lma, tutuklanma olmuﬂ, gençlik derneklerden
böyle kopart›lm›ﬂt›r. Sendikalaﬂma,
bir çok iﬂyerinde, fabrikada “iﬂten
at›lma” nedeni say›lm›ﬂ, sendikalar
da böyle böyle tasfiye edilmiﬂtir.
akat, örgütsüzleﬂtirme sald›r›s›nda sendikalara, çeﬂitli alanlardaki derneklere yönelik bu do¤rudan sald›r›lar›n ötesinde, as›l
önemli olan, “ ö r g ü t l ü l ü k ” düﬂüncesinin beyinlerden silinmesidir.
Oligarﬂi için bunu korkuyla veya
çeﬂitli ideolojik gerekçelerle sa¤lam›ﬂ olman›n önemi yoktur; ikisi de
oligarﬂi içi kazançt›r. Toplumun baz› kesimleri “örgütlü” olman›n getirece¤i risklerle sindirilerek, baz› kesimleri ise, örgütlü olman›n bir iﬂe
yaramayaca¤› düﬂüncesine inand›r›larak örgütlülüklerden uzaklaﬂt›r›lm›ﬂt›r. Küçük burjuvazinin y›lg›n
yorgun kesimlerinin “örgüt kötüdür”, “örgüt tehlikelidir”, “örgüt
bireyi öldürür”, “örgüt iradeleri
yok eder” safsatalar›yla da “sol”dan
beslenen örgütsüzleﬂtirme düﬂüncesi, çok ciddi tahribatlar yaratm›ﬂt›r.
Bu tahribatlar›n bir sonucu da, solda kitle çal›ﬂmas› gelene¤inin, örgütlenme gelene¤inin gerilemesidir.
“Devrimcilik örgütlemektir” düﬂüncesi unutturulmuﬂ veya zay›flat›lm›ﬂt›r. Örgütlenme yapmayan devrimciler, örgütlenme yapmayan dernekler, demokratik örgütler, örgütlenme yapmayan örgütler, solda neredeyse kan›ksanm›ﬂt›r. Halk›n gücü, Kad›köy’deki güç de¤ildir elbette. Ama bu güç kendili¤inden ortaya ç›kmaz. Onu ortaya ç›karacak

O

F

olan biziz. Bunun için emek gerekiyor, sab›r gerekiyor, halka güven
verecek bir politika gerekiyor, do¤ru bir kitle çizgisi ve çal›ﬂma tarz›
gerekiyor.
uﬂku yok ki, tek baﬂ›na hiçbir
mücadele biçimi, tek tek hiçbir
eylem, sonuç al›c› olamaz. Tek tek
eylemlerden hareketle yap›lan abart›l› de¤erlendirmelerin yan›lt›c› olaca¤› da aç›kt›r. De¤erlendirmelerimiz, politika ve öngörülerimiz, bu
mücadelenin uzun sürelili¤i ve çok
yönlülü¤ünü gözard› etti¤inde, yanl›ﬂlara sürüklenmek kaç›n›lmazd›r.
Sendikalar›n tek tek eylemlere abart›l› yaklaﬂ›mlar›, oportünizmin, reformizmin abart›lar›, solun önünü
açm›yor, sola güven ve moral kazand›rm›yor. Belki sadece günü
kurtar›yor. Anl›k etkileri d›ﬂ›nda bu
tür de¤erlendirmelerin tam tersi

K

Bizim gücümüz, halk›n
gücü, emekçilerin gücü
elbette b u k adar de¤ildir.
Güç, ö rgütlülüktür.
Örgütlülüklerimizi
büyüterek gücümüzü
büyütmeliyiz. Halk›n
gücünü o rtaya ç ›karmak,
bir çok alanda, bir çok
görevi birden yerine
getirmeyi gerektirir.

yönde olumsuz etkilerinin olaca¤›n›n bilinmesi gerek. Abart›lara baﬂvuranlar, uzun vadeli, emek ve sab›r
gerektiren, sonuç al›c› kararl›l›k gerektiren bir mücadeleyi hayata geçirebilecek güç ve iradeyi kendinden
göremeyenlerdir. Bu kesimler, bir
mitingle, bir yürüyüﬂle yasak savmak istemektedirler.
asak savanlar, sald›r›lar› püskürtemezler. Tam tersine, karﬂ›s›nda mücadeleye niyeti, direnmeye takati olmayan yasak savmac›
anlay›ﬂ› gören oligarﬂi, hem ekono-

Y

mik, hem demokratik haklar›m›za
sald›rmakta daha da cüretlenecektir.
ak ve özgürlüklerin yasal olarak varolmas›yla, onlar›n pratikte kullan›labilmesi ayn› ﬂey de¤ildir. Ülkemizin yak›n tarihi tan›kt›r ki, ka¤›t üzerinde varolan haklar›m›z› fiilen kullanabilmek için büyük bedeller ödedik. Zaman zaman
bu mücadeleler adeta bir irade savaﬂ›na dönüﬂmüﬂtür. Bugün s›radan
görünen dergi bürosu açmak, dernek açmak, bas›n aç›klamas› yapmak gibi haklar için verildi bu irade
savaﬂlar›. Ve e¤er bu irade savaﬂ›n›
kazanan biz olduysak, bu sahip oldu¤umuz örgütlülük sayesinde olmuﬂtur. Sözün özü, haklar› kullanabilmek de örgütlü olmay› gerektirir.
E¤er örgütlü de¤ilseniz, haklar›n›z
ka¤›t üzerinde kalabilir.

H

rgütlenmeliyiz. Her konu, bizi
buraya getirir. Örgütsüzlük, halen, halk›n en büyük zay›fl›¤›, oligarﬂinin en büyük avantaj›d›r. Bugün AKP iktidar› taraf›ndan yayg›n
biçimde uygulanmakta olan sadaka
politikas› da halk› örgütsüz halde
tutman›n biçimlerinden biridir. Milli E¤itim Bakan› Hüseyin Çelik geçen hafta yapt›¤› ve fakat üzerinde
çok fazla durulmayan aç›klamas›nda “yard›m” politikas›n› ﬂu sözlerle
izah ediyordu. “Sosyal yard›mlar
olmasa 'sosyal patlama' olur”; 17
ﬁubat günkü Milliyet gazetesi de iﬂsizlik oran›ndaki art›ﬂa dikkat çekti¤i manﬂetinde “ Te h l i k e n i n F a r k › n da M›s›n›z?” diyordu. Halk›n isyan›ndan, mücadelesinden korkuyorlar do¤al olarak. Onlar› rahatlatan
tek ﬂey ise, halk›n örgütsüzlü¤ü ve
sendikalarda, odalarda örgütlü çeﬂitli kesimlerin de onlar› rahats›z
edecek bir durumda olmamas›d›r.
Bu statükoyu bozmal›y›z. Örgütsüzleﬂtirme sald›r›s›n›, örgütlenme at›l›m›na çevirerek bozmal›y›z. Yasak
savmac› mücadele tarz›n›, militan,
kitlesel ve sonuç al›c› bir mücadele
anlay›ﬂ›na dönüﬂtürürek bozmal›y›z. Mevcut statüko, düzeni güçlendiren bir statükodur. Statükonun
parçalanmas› ise, halk›n mücadelesinin önünü açacak, halk›n kendine
güvenini büyütecektir.
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AKP’nin Soygun Talan Borç Ekonomisinden:
‹ﬂ arayanlar ikiye katland›... ‹ﬂsiz say›s› 3 milyona dayand›...
Bütçe Aç›¤› ve Borçlar Büyüyor... Kapanan iﬂyerleri art›yor

Aç›¤›n sorumlusu kim?
Faturas›n› kim ödeyecek?
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Ocak ay› bütçe hesaplar›na göre,
bütçe aç›¤› önemli oranda artm›ﬂ
durumda. Aç›¤›n, önceki aylara göre yüzde 466 oran›nda artarak 2
milyar 967 milyon TL’ye ulaﬂt›¤›
aç›kland›.
Bütçe neden aç›k verir?
Aç›k, gelir ve gider aras›ndaki
dengesizliktir. Ocak ay›nda h a rca m a l a r yüzde 15.3 artarken, gelir art›ﬂ› ise sadece yüzde 0.3 oran›nda
gerçekleﬂti.
Harcamalardaki art›ﬂ›n temel nedeni ise kaynaklar›n belediyelere
aktar›lmas›d›r. Bütçeleri delik deﬂik
eden bu ve benzeri harcamalar, “ faiz d›ﬂ› harcama” gibi geniﬂ kitleler
için fazla anlam› olmayan kavramlarla mu¤laklaﬂt›r›lmaktad›r.
Bu defaki bütçe aç›¤›n› oluﬂturan
neden de burjuva siyasetin klasik
bir hastal›¤›d›r. Yerel seçimler yaklaﬂt›¤› için AKP rüﬂvet olarak da¤›tmak üzere, belediyelere ay›rd›¤›
kaynaklar› yüzde 24.9 artt›rm›ﬂt›r.
Belediyelere kaynak aktar›lmas›nda ne kötülük var denilebilir; fakat kaz›n aya¤› öyle de¤il; birincisi,
belediyelere aktar›lan paralarla yap›lan ﬂehirlerin, halk›n ihtiyaçlar›n›
karﬂ›lamak de¤il, göz b o y a m a k ,
rüﬂvet ve s a d a k a da¤›tmakt›r. ‹ k i ncisi; AKP, ek bir ﬂey yaratm›ﬂ de¤ildir; halktan çald›¤›n› veriyor halka.
Daha do¤rusu çald›¤›n›n küçük bir
k›sm›n›. Ve üçüncüsü; bu aç›k yine
ha l k › n s › r t › n da n kapat›lacakt›r.

AKP’nin kendi belediyelerine
aktard›¤› paralar, bütçeden karﬂ›lanmaktad›r. Ve bu da aç›k demektir.
Bu aç›¤› kapatman›n yollar› da bellidir; z a m l a r, hayat pahal›l›¤›, d›ﬂ
b o r ç l a n m a v e k a m u h a rc a m a l a r › n›n k›s›tlanmas›.
Sorun burada, sadece belediyelere aktar›lan paralar da de¤ildir;
çünkü aç›¤›n nedeni bu ay belediyelere aktar›lan paralar olur; bir baﬂka
ay ise, bir tekeli zor durumdan kurtarmak, bir K‹T’i peﬂkeﬂ çekilecek
hale getirmek için harcanan para da
olabilir; da¤›t›lan rüﬂvetler ve avantalar olabilir... Kesin olan ﬂudur ki,
harcand›¤› yerler de¤iﬂse de, bütçe
aç›¤› y›llard›r de¤iﬂmemektedir. Asl›nda harcand›¤› yer de sonuç olarak
de¤iﬂmiyor; çünkü harcamalar sonuçta hep tekellerin ihtiyaçlar›na
cevap vermiﬂ oluyor.

Bütçe Halk›n De¤il
Tekellerin ‹htiyac›na
G ö re Ya p › l m a k t a d › r
Bütçe nedir, kim yap›yor ve ki-

Bu kadar büyük bir ya¤ma,
talan ve soyguna,
bu kadar sadakaya, bu kadar
rüﬂvete, bu kadar ranta,
o¤ullara, gelinlere al›nan bu
kadar fabrikalara, gemilere,
islamc› tekellere aktar›lan bu
avantalara hangi bütçe dayan›r?
BÜTÇE AÇI⁄I dedikleri,
tekellerin ve iﬂbirlikçilerinin
soygun deliklerinden baﬂka bir
ﬂey de¤ildir.

me göre yap›l›yor? Aç›klar›n nereden kaynakland›¤›n›, sorumlusunun
kim oldu¤unu do¤ru tespit edebilmek için baﬂtan bu sorunun cevab›n› da vermeliyiz.
Bütçe; belli bir süre için, genel
olarak da bir y›l içinde gelir ve giderlerin ayr›nt›lar›n› tasarlayan bir
hesap cetvelidir, bir planlamad›r.
Bütçe kime göre yap›l›r sorusunun
cevab› ise kendi içindedir zaten.
Bütçeyi kim yap›yorsa, onu n ihtiyaçlar›na göre yap›lmaktad›r.
Bizim ülkemizde bütçeyi kim
yapar? Oligarﬂik iktidar›n sahipleri
yaparlar ve bu nedenle de iktidar sahipleri bütçeyi oligarﬂinin ihtiyaçlar› temelinde yaparlar. Oligarﬂinin ve
onlar›n iﬂbirlikçilerinin emrindekilerin ç›karlar›n› esas al›rlar.
Bizim gibi yeni sömürge bir ülkede iktidar›n gerçek sahibi e m p e ryalistler ve iﬂbirlikçi oligarﬂi oldu¤u için, bütçe de temelde onlar›n
bütçesidir.
Bütçe, hep söylendi¤i ve gösterildi¤i gibi, “ P lan ve Bütçe K omis y o n u ” nda haz›rlan›p, mecliste
o n a y l a n d › k t a n sonra cumhurbaﬂkan›n›n onay›na sunularak yap›lm›ﬂ
olmaz. Aksine bunlar iﬂin göstermelik yan›d›r, “prosedürü”dür. Baﬂka
deyiﬂle, iﬂin demokrasicilik oyunu
k›sm›d›r. Bütçeyi daha baﬂtan emperyalist kuruluﬂlar olan I M F, Dün ya Bankas› ve tekelci finans k u r u l uﬂ l a r› n › n istek ve ihtiyaçlar› belirler. Onlar›n dayatmalar› esast›r.
Bütçenin daha baﬂtan genel ve temel çerçevesini bunlar belirlerler.
Hükümetin, meclisin, cumhurbaﬂ-

kan›n›n yapt›¤› ise –zaman zaman
k›smen pazarl›k pay› olmakla birlikte– bunu onaylamakt›r.
Bu anlamda bilinmelidir ki, Türkiye Cumhuriyeti Bütçesi ad› verilen bütçe, as›l olarak “milli” bir bütçe de¤ildir.
Haz›rlanan ve sunulan bütçeye
bak›ld›¤›nda da kimin ihtiyaçlar›n›n
esas al›nd›¤› çok aç›k görülür. Hükümetin haz›rlad›¤› 2009 mali y›l›
bütçesine göre Milli Savunma Ba kanl›¤›, Emniyet Genel Müdürlü¤ü ve Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›
ödenekleri önceki y›llara göre büyük oranda artt›r›l›rken, Tar›m ve
Köyiﬂleri Bakanl›¤›, Adalet, Milli
E¤itim, Sa¤l›k Bakanl›klar› ödenekleri ise yüzde 10 ile 16,5’i oran›nda
düﬂürüldü.
Bütçenin öncelikleri, a¤›rl›klar›,
emperyalist tekellerin ve iﬂbirlikçilerinin “özelleﬂtirme, her alan› ti c a r i l e ﬂ t i r m e ” politikalar›na göre
ﬂekillenmektedir. Halk›n temel, zorunlu ihtiyaçlar›na yat›r›mlar giderek s›f›rlanmakta, bu hizmetlerin
karﬂ›lanmas› paral› hale getirilmektedir. Bütçede ödenekleri küçültülen bakanl›klara bak›n: A d a l e t ,
E¤itim, Sa¤l›k...
‹ﬂçi ve memur ücretleri için de
mümkün olabilen en düﬂük bütçe
ayr›lmaktad›r her zaman. Ve fakat
halk› sindirmek, bask› alt›na almak
için orduya, polise hiçbir harcamadan kaç›n›lmamaktad›r.

“ G e l i r l e r, G i d e r l e r ”
N e reden Geliyor,
N e re y e G i d i y o r ?
Bütçede kimlerin ihtiyaçlar›n›n
gözetildi¤ini de böylece netleﬂtirdikten sonra, bütçeyi oluﬂturan
“ G e l i r l e r” nelerden oluﬂuyor; k›saca da ona bakal›m.
Bütçe, as›l olarak halktan toplanan vergiler, yap›lmas› düﬂünülen
z a m l a r, emperyalist kuruluﬂlardan
al›nan b o r ç l a rdan oluﬂur ve yine en
önemlisi “ kaynak yaratmak”(!) ad›na ülke zenginliklerinin yerli ve yabanc› tekellere peﬂkeﬂ çekilmesi,
yok pahas›na sat›lmas›d›r. SEKA,

2002’de, 130 milyar dolar olan
d›ﬂ borcu, AKP, alt› y›lda 247
milyar dolara ç›kard›.
AKP, kendinden önceki tüm
iktidarlar›n onlarca y›lda yapt›¤›
d›ﬂ borcun daha fazlas›n›, alt›
y›l içinde yapm›ﬂt›r.
PETK‹M, TÜPRAﬁ son y›llardaki
büyük peﬂkeﬂlerdir. Özelleﬂtirilen
belli baﬂl› büyük kamu iﬂletmelerinin ard›ndan s›ra o r m a n l a r › n , k a m u a r a z i l e r i n i n , s u l a r › n sat›lmas›na gelmiﬂtir ve bütçe ﬂimdi onlarla
“yap›lacak”t›r.
Bütçenin “ Gi d e r l e r” yani harcamalar k›sm› ise sa¤l›k, e¤itim, konut, hizmet, üretim gibi bölümleri
zorunlu olarak içerir; ama bunlar,
her zaman en asgari düzeyde tutulmaya çal›ﬂ›l›rken, aslan pay›, halka
dönük ihtiyaçlara de¤il aksine içi
boﬂalt›lan bankalara, zor durumdaki
tekellere, silahlanmaya, orduya, polise, M‹T’e, iç ve d›ﬂ istihbarata, yeni hapishaneler aç›lmas›na ayr›l›r.
Bütçede temel kamu harcamalar›na yönelik pay sürekli düﬂerken
soygun, ya¤ma pay› dolayl› olarak
bir çok biçimde büyütülür. Bugün
somut olarak yaﬂand›¤› gibi mevcut
iktidar›n yerini sa¤lamlaﬂt›rmak
için, halk›n gözünü boyamak için,
bütçe har vurup harman savrulur.
Sonuç ise bütçe aç›klar›d›r. Ve bu
aç›k da sürekli büyümektedir.

B u D ü z e n d e H e r Aç› k
Emekçilerin S›rt›na Biner
Ülkemiz ekonomisi, bir ‘b o r ç
ekonomisi’dir. Yani IMF’den borç
al›p, ald›¤› borçla yine borç ödeme
üzerine kurulu bir ekonomi. Bunun
kendisi bir soygun ve sömürü çark›d›r. Emperyalistler, bu çark sayesinde IMF ve Dünya Bankas› gibi kuruluﬂlar› arac›l›¤›yla ülkemizi iliklerine kadar sömürmektedir. Soyulan
ve sömürülen elbette Koçlar, Sabanc›lar, Eczac›baﬂ›lar, Do¤anlar,
Ülkerler, Zorlular, Albayraklar de¤ildir. Tersine bunlar da sömürü ve

soygunun bir parças›d›r. Soyulan,
sömürülen ise emekçilerdir, yani
tüm halkt›r. Borçlar al›n›r, al›nan
borçlar› tekeller kullan›r, b o r ç l a r › n
faizi halk›n s›rt›na bindirilir.
Hükümetler, bu soygun ve sömürünün uygulay›c›s›d›rlar. AKP
iktidar› “bu iﬂi en iyi ﬂekilde yapmakta” kendinden önceki iktidarlar› kat be kat aﬂm›ﬂt›r. Bunun anlam›
ﬂudur: AKP, har vurup harman savurmakt›r. AKP iktidar› iç ve d›ﬂ
borcu, kendinden önceki tüm di¤er
iktidarlardan daha fazla artt›rm›ﬂt›r.
AKP iktidar koltu¤una 3 Kas›m
2002’de oturdu. Buraya dikkat;
2002’de , 1 3 0 . 2 m i l y a r dolar
olan d›ﬂ borç, 2005 ’te 161.8 milyar
d o l a r a yükseldi.
2009 y›l›na gelindi¤inde toplam
d›ﬂ borç 247,1 milyar d o l a r a dayand›.
Durumun daha net görülebilmesi için ﬂunu da belirtelim: A K P,
kendinden önceki tüm iktidarlar › n o n l a rc a y › l d a y a p t › ¤ › d › ﬂ b o r cun daha fazlas›n›, alt› y›l içinde
y a p m › ﬂ t › r.
AKP bu anlamda “haz›r” yiyen
bir iktidard›r. Borca dayanan, ald›¤›
borçlarla sadaka da¤›tan, ülkeyi
ya¤malayan, h a n e d a n l a r y a r a t a n
bir iktidard›r. Ülkeyi böyle yönetmektedir... Bütçe aç›klar› da, borçlar da bunun sonucu olarak durmaks›z›n büyümektedir... Emperyalistlerin ve iﬂbirlikçilerinin hizmetindeki iﬂbirlikçi AKP’nin yönetiminde
her aç›k, do¤ald›r ki emekçilerin
s›rt›na biner. Bu hem AKP, hem de
düzen gerçe¤idir.
Düﬂük ücretler, azg›n emek sömürüsü, ülkenin parça parça sat›lmas›, artan d›ﬂ borçlar ve bunun sonucu olarak ba¤›ml›l›¤›n artmas›,
artan iﬂsizlik ve yoksulluk, hak
gasplar›... soygun ve sömürünün
emekçilere fatura edilmesinin baﬂl›ca yans›malar›d›r.
Bütçeyi delik deﬂik eden iﬂçiler,
köylüler, memurlar, de¤ildir; aç›k,
emekçilerin aç›¤› de¤ildir; o halde,
emekçiler, bu faturay› ödemeyi reddetmelidir.
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‹ﬂsizlikte dünya üçüncülü¤ü!

YOLA DEVAM!
Sabah
kalkt›¤›nda
gidecek bir iﬂi
olmayan milyonlarca insan için,
“Kriz var m› yok mu, te¤et mi geçti?” tart›ﬂmas› boﬂ bir tart›ﬂmad›r.
Oligarﬂinin AKP Hükümeti, yalanlarla, sadakalarla, hamasetle, islamc›l›kla ülkeyi yönetmeye devam
edebiliyor belki, fakat görünürdeki
“istikrar” tablosu, yoksul Türkiye’sini yok edemiyor. O Türkiye
milyonlarca aç›yla, iﬂsiziyle, yoksuluyla yerli yerinde duruyor.
Rakamlar, ki burada aktaracaklar›m›z›n ço¤u devletin resmi kurumlar›na ait rakamlard›r, krizin faturas›n›n emekçilere ç›kar›lmakta
oldu¤unu tart›ﬂmaya yer b›rakmayacak ﬂekilde gösteriyor.
22
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“‹ﬂ Arayanlar
‹kiye K atland›”
Rakamlar, Türkiye ‹ﬂ Kurumu’na
iﬂ için yap›lan baﬂvurularda bir ‘p a tl a m a’ yaﬂand›¤›n› gösteriyor.
Türkiye ‹ﬂ Kurumu (‹ﬁKUR) verilerine göre iﬂsizlik baﬂvurular›
ocakta geçen y›l›n ayn› ay›na göre
yüzde 94.9 artarak 151 bin 530 kiﬂi
oldu.Yine ‹ﬁKUR’un internet sitesinde yer alan bir baﬂka veriye göre
1.2 milyonu aﬂk›n kiﬂi iﬂ ar›yor.
Ocak ay›nda iﬂsizlik ödene¤inden faydalanmak için de 78 bin i aﬂk›n kiﬂi baﬂvurdu.
Lakin bilindi¤i gibi ülkemizdeki
“iﬂsizlik fonu” adeta kimse yararlanamas›n diye düzenlenmiﬂtir. En az
üç y›l, düzenli çal›ﬂm›ﬂ olmas› gerekiyor. Üstelik verdikleri de ne; asgari ücretle çal›ﬂan bir iﬂçiye, bütün
engelleri aﬂ›p fondan yararlanma
hakk›na kavuﬂabilirse, verilen ayl›k
ücret 266 lirad›r.

Resmen 3 Milyon ‹ﬂsiz
Türkiye ‹statistik Kurumu tara-
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f›ndan da iﬂsizli¤e iliﬂkin Kas›m ay›
verileri de aç›kland›. Bu verilere göre iﬂsizlik yüzde 12,3 artarken, iﬂsiz
say›s› 2 milyon 995 bine ulaﬂt›.
Gazetelerde bu rakam, “‹ﬂsiz say›s› 3 milyona dayand›” diye verildi.
TÜ‹K’in yaz›l› olarak yapt›¤›
aç›klamada, son bir y›l içinde, sadece son bir y›l içinde 645 bin kiﬂinin
daha iﬂsiz kald›¤› kayda geçirilmiﬂ.
Baﬂta vurgulad›¤›m›z gibi, bu ülkenin son bir y›l› “kriz te¤et geçti geçmedi” tart›ﬂmas›yla geçti. Bu tart›ﬂma sürerken, 645 bin insan›n evine
y›ld›r›m düﬂmüﬂtü oysa. 645 bin evde, eﬂlerin, çocuklar›n gözlerine yaﬂ
düﬂmüﬂtü.
Bütün bu rakamlar› de¤erlendirirken, TÜ‹K’in bir çok kategoriyi
iﬂsiz olarak kabul etmedi¤i de göz
önünde bulundurulmal›. Mevsimlik
iﬂçilerin büyük bölümü bu listenin
d›ﬂ›nda. Ama daha ilginç olan›, “iﬂ
bulmaktan umudunu kesip, iﬂ bulmaya baﬂvuru yapmayan iﬂsizleri de
iﬂsizden saym›yor TÜ‹K. Bunu gözönünde bulundurdu¤umuzda, TÜ‹K’in bütün rakamlar›, en az iki ka t› olarak düﬂünülmelidir.
Nitekim, ANKA’n›n yine geçen
hafta geçti¤i bir haber, ülkemizdeki
iﬂsizli¤in boyutlar›n›n “dünya çap›nda” oldu¤unu gösteriyordu:
“Türkiye, iﬂsizlikte dünya üçüncüsü”
‹ﬂte AKP’nin övündü¤ü Türkiye’nin tablosu.

‹ﬂsizlikte Dünya
Üçüncülü¤ü
Evet, miting meydanlar›nda masal anlatmak kolay. Kimsenin miting meydan›nda verdi¤iniz rakamlar› yalanlama ihtimali de yok. Bu
yüzdendir ki, burjuvazinin seçimlerinde mitingler, adeta bir tür yalan
kürsüsü, bir tür aldatma seans› olarak iﬂlev görmektedir. Fakat rakamlar, yerinde duruyor. Emperyalist

kurumlar, iktidar›n halktan saklad›¤› tüm bilgilere sahipler. Ve iﬂte o
bilgilerle yaz›lan bir yaz›da, The
Economist Dergisi’nin belirledi¤i
dünya piyasalar›nda ad› geçen 52
ülkenin iﬂsizlik oranlar› ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda Türkiye’deki iﬂsizlik
oran›n›n yüzde 12,3 ile üçüncü s› r a d a yer ald›¤› belirtiliyor ve ﬂu yorum yap›l›yor:
“Sanayi ve hizmet sektörlerindeki iﬂletmeler, talep yetersizli¤i ve finansman sorunlar› sebebiyle göz
göre göre eriyip gitmektedir. H›zla
önlem al›nmad›¤› takdirde Türkiye,
dünyada iﬂsizlikte bir numara olmaya adayd›r. ”
Yola devam!
Yolun devam›nda daha büyük
bir iﬂsizlik, ve kaç›n›lmaz olarak daha büyük bir yoksullaﬂma görülüyor. Sonras›, daha büyük sadaka
konvoylar› olsa gerek.
‹ﬂte AKP iktidar›n›n gizlemeye
çal›ﬂt›¤› rakamlardan üçü daha.
Aç›klayan, yine hükümetin emrindeki kurumlar üstelik.
‹ﬂsizlik Oran›:
May›s 2008’de yüzde 8.9
Kas›m 2008’de yüzde 12.3
Kapanan ‹ﬂyeri Say›s›:
2007’de 23.595
2008’de 37.343
Kapasite Kullan›m Oran›:
2008 May›s’›nda 82.5
2009 Ocak ay›nda 63.8
Bütün bu rakamlar içinde kuﬂkusuz en çarp›c› olanlardan biri, 1 milyonu aﬂk›n insan›n, i ﬂ b u l m a k t a n
u m u t l a r › n › k e s m i ﬂ o l m a l a r › d › r. ‹ﬂsizlik mi daha büyük tehlikedir, düzenden umutsuzluk mu? Hangisinin
y›k›c› gücü daha fazlad›r... Vars›n
onun kayg›s›n› da iﬂsiz b›rakanlar
düﬂünsün.
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AÇLARIN ARTIﬁI
ENGELLENEM‹YOR?
FAO: 1 milyar kiﬂi açl›k sorunu yaﬂ›yor
1996’da açlar›n say›s› 830 milyondu.
Uluslararas› say›s›z toplant› yap›ld›; kararlar
al›nd›: Açlar›n say›s› azalt›lacakt›.
2007’de açlar›n say›s›na on milyonlar
eklenerek 923 milyona ç›kt›.
2008’de 1 milyar oldu.
2010’da, 2020’de ve daha sonra
ne olacak?
‹spanya'n›n baﬂkenti Madrid'de
BM'nin organizasyonuyla 26-27
Ocak aras›nda ' H e r k e s ‹ ç i n G › d a
Güvenli¤i' adl› bir toplant› düzenlendi. Toplant›ya, aralar›nda Türkiye'den Tar›m ve Köyiﬂleri Bakan›
Mehdi Eker'in de yer ald›¤› 95 ül keden temsilciler kat›ld›.
Birleﬂmiﬂ Milletler Tar›m ve G›da Örgütü (FAO) Genel Direktörü
Jacques Diouf, toplant›da 2008 y›l›
itibariyle dünyada yaklaﬂ›k 1 mil y a r kiﬂinin açl›k sorunu yaﬂad›¤› n› aç›klad›.
Ayn› gündemle daha önce de bir
çok uluslararas› toplant›lar yap›lm›ﬂt› kuﬂkusuz. Toplant›larda sorunun çözümü, en az›ndan “ a ç l a r › n
azalt›lmas›”(!) için say›s›z kararlar
al›nd›. Ne var ki, süreç tam tersi
yönde geliﬂiyor. Açlar›n say›s› daha
da art›yor. Nitekim, Jacques Diouf
da konuﬂmas›nda bu durumu, " A ç l›k sorununa karﬂ› mücadelede
s o n u ç l a r d r a m a t i k " diye itiraf ediyor. Toplant›da aç›klanan bilgiler
ise, bu itiraf›n somut göstergeleri.
1996'da yap›lan Dünya G›da Zirvesi'nde, dünyada 830 milyon kiﬂinin açl›k sorunu yaﬂad›¤› tesit edilmiﬂ ve bu say›n›n 2007 y›l›na kadar
43 milyon azalt›lmas› öngörülmüﬂtü. Fakat öngörülenin t a m t e r s i n e ,
2007’ye gelindi¤inde açlar›n say›s›
75 milyon artarak 923 milyona ç›kt›. Diouf, bu durumu ﬂöyle özetli-

yordu toplant›da: “ Böyle giderse,
2015'te dünyada açl›k oran›n› yar›ya indirmeyi öngören Milenyum
Kalk›nma Hedefleri 2150 y›l›na kadar gerçekleﬂtirilemeyecek” .
Do¤rudur, gerçekleﬂtirilemez.
Gerçekte -rakamlar›n da söyledi¤i
gibi- ‘böyle giderse’ dünyadaki açlar›n say›s› h i ç b i r z a m a n azalmayacak, tam tersine, ço¤alacakt›r.
Emperyalistlerin yönetimindeki
uluslararas› toplant›larda ne kararlar
al›n›rsa al›ns›n, somut gerçeklik de
zaten budur.

Sorun yeryüzünde yeterli
g›da olmamas› m›???
2008’de açlar›n say›s›, bir önceki y›la göre, yaklaﬂ›k 70 milyon artt›. Oysa, ayn› y›l, dünya g›da ürünlerinin üretimi 2 milyar 245 milyon
t o n l a re k o r düzeyde gerçekleﬂmiﬂ.
G›da ürünlerinin üretimi rekor düzeyde art›yorsa, mant›ken açl›k sorunu yaﬂayanlar›n say›s›n›n azalmas› gerekmez mi?
Mant›ken evet; ama kapitalizmde, mant›k de¤il, insanl›¤›n ihtiyaçlar› de¤il, “kâr” yasas› geçerlidir.
Kapitalizmin bu niteli¤ini, asl›nda açl›k sorununun temelindeki as›l
sebep oldu¤unu göremeyen Diouf
da konuﬂmas›nda, soruna “üretimi
art›rarak” çözüm öneriyor. “2050
y›l›nda 9 milyar insana yemek ver-

mek için üretimi iki kat›na ç›karmak
gerekir” önerisinde bulunuyor.
Kuﬂkusuz, nüfusa orant›l› olarak
üretimin artt›r›lmas› fiziksel bir zorunluluktur. Fakat bunun, tart›ﬂ›lan
sorunun, açl›k sorununun çözümüyle do¤rudan ilgisi yok.
Evet yok!
Çünkü dünyadaki açl›k sorununu, üretim miktar›n› iki kat›na de¤il,
o n i ki ka t › na da ç › ka r t s a n › z çözemezsiniz. Çünkü açl›k, dünyada
h e r k e s e y e t e c e k k a d a r y i y e ce k o l mad›¤›ndan de¤il, herkes ona sahip olamad›¤› için yaﬂan›yor. 2008
y›l› g›da üretim rakamlar› ve dünya
açl›k rakamlar›n›n yan yana konulmas›, bunun ispat›d›r. Dünya g›da
üretimi rekor düzeyde artarken, açlar›n say›s›n›n azalmay›p onun da
rekor düzeyde artmas›, sistemin iﬂleyiﬂini de gösteriyor bize. Elbette
burada bir soru daha gelecek akla;
peki, rekor düzeyde artan g›da ürünleri, açlar›n midesine gitmedi¤ine
göre nereye gidiyor? Elbette, dünyada 1 milyar insan› açl›¤a mahkum
eden emperyalist sistemin “tüketim” çarklar›n›n ulusal gelir düzeyi
yüksek müﬂterilerine..
Worldwatch Enstitüsü’nün 2004
y›l›nda yapt›¤› araﬂt›rma raporu da
gerçe¤in böyle oldu¤unu gösteriyor.
Enstitü’nün raporuna göre: “2000
y›l›nda dünyan›n en zengin insanlar›, en fakir insanlar›ndan 25 kat daha fazla tüketmektedirler.”
Rapor, devam›nda ﬂu bilgileri
veriyor: “ Dünya nüfusunun %
12’sini bar›nd›ran Kuzey Amerika
ve Avrupal› emperyalist ülkeler,
dünya genelinde yap›lan toplam
harcamalar›n % 60’›n› yaparlarken, dünya nüfusunun 1/3’ünü bar›nd›ran Güney Asya ve Orta Afrika
ülkeleri ise bu harcamalar›n sadece
% 3,2’sine ortak olabilmiﬂtir.”
Tablo aç›k, adaletsizlik ortada;
G›da üretiminin artmas› açlar›n
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azalmas›na de¤il, emperyalist ülkelerde daha çok tüketilmesini sa¤lam›ﬂ! O kadar.
Ülkemizdeki yoksullara ve süper
zenginlere dair rakamlar da, adaletsizlik tablosunun bir baﬂka biçimidir. AKP Hükümeti aç›klamalar›nda
s›k s›k kiﬂi baﬂ›na düﬂen milli gelirin onbin dolarlara yaklaﬂt›¤›n› söyleyerek övünüyor. Oysa halk›n yaﬂam düzeyine bakt›¤›m›zda b›rakal›m ‘onbin dolarlar›’, s a d a k a l a r l a
yaﬂama mahkum edildi¤ini görüyoruz. Resmi kurumlar›n kendi aç›klad›klar› rakamlara göre yoksulluk ve
açl›k s›n›r›n›n alt›nda yaﬂayanlar›n
say›s› her geçen gün katlanarak art›yor. Nedeni ise malum. Hat›rlars›n›z; Sabanc› ne diyordu: “doymu y o r u m , doymuyorum, doymuyo rum...”
‹liklerimize kadar sömürürler,
ama yine de doymazlar. Daha çok,
hep daha çok sömürmek isterler. Yine ülkemize bakal›m. Yoksulluk ve
açl›k s›n›r›nda yaﬂayan insanlar›m›z›n say›s› artarken dünyadaki en büyük 500 emperyalist tekel s›ralamas›na giren iﬂbirlikçi tekellerin say›s›
da art›yor.
Açl›k sorununun esas› buradad›r.
Madrid’te düzenlenen ' H e r k e s
‹çin G›da Güvenli¤i' gibi zirvelerde bu esas yok say›ld›¤› için, hiçbir
koﬂulda sorunu çözemezler. Bu tür
zirvelerle as›l amaçlad›klar›, b i r i n cisi; kendi sorumluluklar›n› gizleyebilmek, ikincisi; açl›k sorununun
kendi düzenleri için bir tehdit oluﬂturmas›n› önlemektir.
‹spanya Baﬂbakan› J. Zapatero
zirvedeki konuﬂmas›nda diyor ki;
“1 milyara yak›n insan›n açl›k yaﬂamas› `insanl›¤›n utanc›`d›r.”
Hay›r! “1 milyara yak›n insan›n
açl›k yaﬂamas›”nda, “insanl›¤a” ait
bir suç ve utanç yoktur. Bu ‘utanç’
sizin, emperyalist dünya düzeninin
utanc›d›r. 1 milyara yak›n insan› aç
b›rakan bu düzendir.
Yüze yak›n ülkeden devlet,
hükümet baﬂkanlar›n›n, bakan ve
bürokratlar›n ve uzmanlar›n bir araya geldi¤i bu tür zirvelerde, bula

Açl›¤› bu boyutlara ulaﬂt›ran
azg›n sömürü politikalar›, sosyalist sistemin y›k›ld›¤› koﬂullarda
uygulanmaya baﬂlanm›ﬂt›r.
Emperyalist tekellerin gözü doymaz pervas›zl›¤›n› s›n›rlayacak
tek ﬂey, dünya çap›nda ulusal ve
sosyal kurtuluﬂ mücadelelerinin
yükselmesi ve devrimlerden
baﬂka bir ﬂey de¤ildir.
bula SADAKA türünden çözümler
üretmektedirler.

Sorun yard›mlarla de¤il
devrimlerle çözülür
Yine “açl›¤a çözüm üretmek”
için 2008 Temmuz ay›nda Roma’da
yap›lan zirvede, haz›rlanan projelere destek amac›yla toplant›ya kat›lan ülkeler, 22 milyar d o l a r vermeyi vaat etmiﬂler. Bahsedilen 22 milyar dolarla, 1 milyara yak›n aç insan›n sorunu çözülecek.
Üstelik bu paray› tek bir ülke de
de¤il, yüze yak›n ülke birlikte vermeyi vaat ediyor. Bahsedilen bu para, emperyalist ülkelerin tüketim
ekonomisi içinde, makyaj giderlerine, kedi köpek mamalar›na, zenginlerin lüks tüketimlerine harcanan
kadar bile de¤ildir.
Ama daha da çarp›c› olan, bu tür
toplant›larda vaat edilen bu paralar›n da bir türlü toplanamamas›d›r.
Emperyalistlerin “açl›k sorununu
çözmek” konusuna verdikleri önem
bu kadard›r. Madrid zirvesinde en
çok konuﬂulan konulardan biri de
vaat edilen bu paralar›n toplanmas›
meselesi olmuﬂ. Boﬂa konuﬂmalar...
Çözüm, bu toplant›lar da gösteriyor
ki, zengin emperyalistlerin bu konuda daha fazla "sadaka" toplamas›ndan geçmiyor. Tam tersine bunlar
çözümsüzlü¤ü kal›c›laﬂt›ran yaklaﬂ›mlard›r. Dünya nüfusunun alt›da
birinin açl›k s›n›r›n›n alt›nda ölümle
yüz yüze kalmas›n›n sebebi emperyalist sömürü düzeninin kendisidir.

Dünya bu duruma nas›l geldi, sömürü nas›l bu denli pervas›zlaﬂt› ve
açl›k nas›l bu boyutlara t›rmand›?
Bu sorular›n cevab›n› araﬂt›rd›¤m›zda da karﬂ›m›za ayn› gerçek ç›kar.
1990’lara kadar dünya nüfusunun
1/3’lük nüfusu zaten sosyalist ve
halk iktidarlar›yla yönetilen ülkelerde yaﬂ›yordu. Bu ülkelerde ‘açl›k’
diye bir ﬂey söz konusu de¤ildi her
ﬂeyden önce. Emperyalist ülkeler
ise, sosyalizm tehdidi karﬂ›s›nda daha çok “sosyal politikalar” uygulamak zorunda kal›yorlard› ve bu nedenle de gelir da¤›l›m› aras›nda bu
denli uçurumlar yoktu. Açl›k, emperyalizmin sömürge ve yeni sömürgelerinde yine vard›. Ancak yine
bu boyutta de¤ildi. Çünkü bu ülkelerin sosyalist sisteme “kayma” tehlikesi, emperyalist sömürünün önünde s›n›rlay›c› bir etkendi. Sosyalist
sistemin y›k›lmas›yla birlikte ise,
emperyalizm, sömürge politikalar›nda, kendini tehdit eden, s›n›rlayan
hiçbir engelle karﬂ›laﬂmaman›n pervas›zl›¤›yla davranmaya baﬂlad›. Tekeller azg›nlaﬂt›. Ülkelerin iç üretim
ve tüketimini k›smen dengede tutan
"gümrük duvarlar›" tekeller taraf›ndan dümdüz edildi. IMF' ve Dünya
Bankas› gibi emperyalist kuruluﬂlarla ülkelerin ekonomileri t a m a m e n
denetim alt›na al›nd›. Pervas›zlaﬂan
emperyalizm, dünyan›n dört bir yan›nda üretilen, yarat›lan her ﬂeyi istiyor ve geriye bir ﬂey kalm›yor. Yeni sömürgelerin hemen hepsinde t ar › m emperyalist dayatmalarla küçültülmekte. Bunun ilk sonucu, g›da
üretimindeki düﬂüﬂ ve sonuç olarak
açl›k oldu¤u gibi, milyonlarca kiﬂinin daha, iﬂsizler ordusuna kat›lmas›d›r. Emperyalizmin tar›m alan›ndaki bu dayatmalar›, tekellerin ülkeleri ya¤malamaktaki pervas›zl›¤›,
dünya çap›nda açl›¤› büyüten en
önemli nedenlerden biridir...
Açl›¤› devasa boyutlara t›rmand›ran koﬂullar ve politikalar özetle
bunlard›r. Emperyalist tekellerin
dünya çap›ndaki hakimiyeti ve ülkeler baz›nda iﬂbirlikçilerin iktidarlar› sürdü¤ü müddetçe, açl›k sorununun çözümü mümkün gözükmemektedir.

Krize Kimin Cephesinden Bak›lacak?

15 ﬁubat’ta Kad›köy'de yap›lan
“Krizin Bedelini Ödemeyece¤iz”
mitinginde, kürsüde konuﬂan konfederasyon baﬂkanlar›n›n politikalar›
ve ruh halleriyle, meydandaki
emekçilerin talepleri ve ruh halleri
kuﬂkusuz farkl›yd›.
Bu fark, emekçilerin, devrimcilerin emperyalizme, tekellere karﬂ›
öfke dolu sloganlar›yla, kürsüden
yap›lan konuﬂmalardaki düzen içi
önermeler aras›nda somutlan›yordu.
Emekçiler, meydanda “Krizin
faturas› sermayedarlara” slogan›n›
atarken, sadece “krizin bedelini
ödemeyece¤iz”in içini, s›n›fsal bir
bak›ﬂla dolduruyorlard›. Kürsüdeki
konuﬂmalar ise, emekçilerle burjuvazi aras›nda adeta tarafs›z bir konumda krizin yükünü, “adilane” ﬂekilde paylaﬂt›rmaya soyunuyordu.
Bu tablo bize, D‹SK ve KESK
taraf›ndan krize karﬂ› ortaya konulan “Sosyal Dayan›ﬂma ve Demokratikleﬂme Program›”ndaki burjuva
iktisatç›lar›n önerilerine paralel bak›ﬂ aç›s›n›n ve Gazze katliam›na
karﬂ› AKP'yi, BM'yi göreve ça¤›ran
bak›ﬂ aç›s›n›n pekiﬂerek sürdü¤ünü
gösteriyor. Kriz ve Gazze meselesinde ortaya konulan program ve
öneriler, düzen içi bir bak›ﬂ›n ifadesidirler. Bu bak›ﬂ terkedilmedikçe,
do¤ru politikalar, talepler, sloganlar
ortaya konulamaz...

B u p o l i t i k a , e m e k ç i l e re
krizin kayna¤›n› göstermez!
Sami Evren, 14 ﬁubat tarihli
Cumhuriyet'te yani, büyük önem
verdiklerini belirttikleri mitingin
arifesinde yapt›¤› aç›klamada ﬂu talepleri dile getiriyordu:
"‹lk olarak d›ﬂ borç ödemeleri

durdurulmal›... IMF
ile hiçbir anlaﬂma yap›lmamal›.. Sermaye
hareketleri kontrol
edilmeli; servetten ve
gelirden vergi al›nmal›. Elde edilen bu
kaynaklar da krizin
yükünü çeken, iﬂsizler, yoksullar için istihdam ve destek programlar›nda
kullan›lmal›..."
Yine ayn› kafa yap›s›. D›ﬂ borçlar iptal edilmeli, ödenmemeli bile
diyemiyor, “ durdurulmal›” diyor...
Sonra? Sonras› belirsiz.
Sermaye hareketlerinin "kontrol
edilmesi"nden söz ediyor... ‹stihdam programlar›ndan söz ediyor...
Sami Evren, kamu emekçilerinin
sendikal örgütünün baﬂkan›d›r: Bir
emekçi örgütünün baﬂkan› farkl›
konuﬂmal›, farkl› talepler ortaya
koymal›d›r.

KESK, D‹SK,
icazetçilikten kopabilmeli,
düzeniçi politikalar›n›n
özeleﬂtirisini
yapabilmelidirler.
Baﬂka t ürlü k rizin f aturas›na
karﬂ› e mekçilerin d ireniﬂini
örgütleyemezler.
Ama Sami Evren, bunu adeta
unutmuﬂ görünüyor. Nitekim mitingde yapt›¤› konuﬂmas›nda da ayn› yaklaﬂ›m›n› sürdürdü:
“Krizin as›l tetikleyicisi kontrolsüz sermaye hareketleridir. Yap›lmas› gereken sermaye hareketlerinin kontrol edilmesidir..”
Sami Evren’in krize koydu¤u
teﬂhis de yanl›ﬂt›r. Ama ﬂimdi bunun
eleﬂtirisine girecek de¤iliz; bu tesbit
do¤ru bile olsa, emekçiler cephesinden krizin yükünü ödememe politikas›n›n ifadesi böyle olamaz.
Sermaye hareketlerinin kontrollü veya kontrolsüz olmas› emekçilerin de¤il, düzenin kendi iç sorunudur. Sermaye hareketlerinin t a m a m e n k o n t rollü, dolay›s›yla siste-

min “ i s t i k r a r › n › n ” en üst düzeyde
oldu¤u dönemlerin ayn› zamanda
burjuvazinin emekçilere karﬂ›, daha
sistemli, planl› sald›r›lar gerçekleﬂtirdi¤i dönemler oldu¤unu Sami Evren bilmiyor olamaz.
KESK Baﬂkan›, diline “sermaye
hareketinin kontrol edilmesini” dolam›ﬂ, her f›rsatta bunu tekrarlay›p
durmaktad›r. “ Kontrolsüz sermaye”
diye adland›rd›¤›, tekellerin dünyan›n her yan›ndaki pervas›z ya¤mac›l›¤› ve emekçiler üzerindeki azg›n
sömürüsünden baﬂka bir ﬂey de¤ildir. Ve bu, emperyalizmin 1990 baﬂlar›ndan bu yana geliﬂtirdi¤i politikan›n bir yans›mas›d›r. Sorun, kontrollülük, kontrol d›ﬂ›l›k de¤ildir.
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B u b a k › ﬂ a ç › s › , e m e k ç i l e re
d i re n i ﬂ i n y o l u n u g ö s t e r m e z !
Sami Evren, 15 ﬁubat mitinginde yapt›¤› konuﬂmada baﬂbakan Erdo¤an'a seslenirken, KESK'e hakim
k›lmaya çal›ﬂt›klar› icazetçi politikalar›, daha aç›k bir ﬂekilde ortaya
koydu. Bakal›m:
“Krizin yegane çözümü vard›r:
Herkesten ekonomik gücüne ve gelirine göre vergi al›rsan›z....Üretime
dayal› planl› bir ekonomik yap› kurarsan›z. ... Çal›ﬂma yaﬂam›n› demokratikleﬂtirip sendikal haklar›
güçlendirirseniz, kay›t d›ﬂ› ekonomiyi
kay›t alt›na al›rs›n›z.... Krizde temel
öncelik sermayenin de¤il, emekçi ve
yoksul kesimlerin yaﬂam koﬂullar›n›n
iyileﬂtirilmesi olursa, sosyal politikalar› uygulam›ﬂ olursunuz.... Kamusal
alan geniﬂletilirse, iﬂ güvencesi ve
gelecek kayg›s› ortadan kalkarsa,
e¤itim ve sa¤l›k paras›z olursa ülke
de sosyalleﬂmiﬂ olur. O ülkenin baﬂbakan› da demokrat olur.”
KESK'in iﬂi, krizi çözmesi için
i k t i d a r a a k › l v e r m e k de¤ildir. Ama
daha önemlisi, bu “ak›l”, s›n›fsall›¤›
tamamen reddeden bir “ak›l”d›r.
Burjuvazinin “sosyal devletiyle”
konuﬂmak, baﬂtan emekçileri sistemin çözümünü, sistemin insaf›na
terketmektir.
‹cazetçilik öylesine içselleﬂmiﬂ
ki, taleplerini bile, o taleplerin ger-
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çekleﬂmesinin burjuvazinin iﬂine
yarayaca¤›n› ileri sürerek talep ediyor: “Sendikal haklar› güçlendirirseniz, kay›t d›ﬂ› ekonomiyi kay›t alt›na al›rs›n›z! ”
Bir emekçi örgütünün baﬂkan›,
sendikal haklar›, böyle talep etmez,
edemez.
Kay›t d›ﬂ› ekonominin kay›t alt›na al›nmas› TÜS‹AD'›n istemi ve
sorunudur. Bir emekçi sendikas›n›n
sorunu, sigortas›z, sendikas›z çal›ﬂt›r›lan iﬂçilerdir.
S›n›f sendikac›l›¤›ndan kopuldu¤unda iﬂte bu ﬂekilde, devletten çözüm bekleyen, emekçileri çözümsüzlü¤e iten, sisteme s›¤›nmaya yönelten anlay›ﬂlar ortaya ç›kar.
KESK Baﬂkan›, o sendikal haklar›, direnerek almay› de¤il, burjuvaziyi “ikna” ederek alma politikas›n› izliyor.
KESK baﬂkan›, “ kri zin faturas›n› biz ödemeyece¤iz” diye yüksek
sesle ilan etmek, o faturay› ödememek için gerekirse militanca direnece¤ini ilan etmek yerine, “bizi de gözetin” diyen bir yalvar›ﬂ› koyuyor.
Emekçilere yol göstermek, moral,
coﬂku ve güven vermek yerine, burjuvazinin icazetinde bir hat çiziyor.
Bu politika, KESK’in tarihine
hakarettir.

‹cazetçilik mahkum edilip,
s›n›f sendikac›l›¤›na
dönülmelidir
Emperyalist kapitalizmin en pervas›z ya¤ma, talan ve sömürü döneminde “ planl› bir ekonomiden” söz
etmek, gelir da¤›l›m›na göre vergilendirme ile sorunun çözülebilece¤i
propagandas›n› yapmak, emekçilere
yanl›ﬂ hedef göstermektir.
Krizin derinleﬂti¤i, iﬂten at›lmalar›n, sendikas›zlaﬂt›rman›n her gün
artt›¤› bir ülkede, devletten istihdam yaratmas›n›, “ sosyal devlet ”
olmas›n› istemek, emekçileri böyle
bir beklenti içine itmek, en hafif deyimiyle emekçilere karﬂ› suç iﬂlemektir. Emek sömürüsünün en yo¤un yaﬂand›¤›, yeni sömürge bir ülkede ne “ sosyal devlet” ten ne de bu
devletin emekçiler yarar›na “ sosyal
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politikalar” ›ndan söz edilebilir.
Emekçi sendikalar›n›n talepleri
vergi eﬂitli¤inin sa¤lanmas›, kay›t
d›ﬂ› ekonominin kay›t alt›na al›nmas› olamaz. Bu bak›ﬂ aç›s›nda, ekonomik demokratik temelde dahi bir
h a k a r a m a a n l a y › ﬂ › yoktur.
IMF'ye borçlar ödenmemelidir diyemeyen KESK Baﬂkan›, iktidarla
çat›ﬂmay› göze alamamakta, çözümü
düzeniçi politikalarda aramaktad›r.
Krize karﬂ› D‹SK, KESK,
TMMOB, TTB, TÜRMOB, TÜDEF, ÇiFTÇ‹-SEN imzas›yla aç›klanan ve iktisatç› Mustafa Sönmez
taraf›ndan haz›rlan›p sunulan “Sos yal Dayan›ﬂma ve Demokratikleﬂ m e P ro g r a m › ”n›n nas›l düzen içi
bir program oldu¤u herkes taraf›ndan görülmüﬂtür; görülmeyecek gibi de de¤ildir zaten. Nitekim, Sönmez’in program›n› sahiplenip savunan yoktur ortada. Ayn› ﬂey, Gazze’ye iliﬂkin KESK, D‹SK,
TMMOB taraf›ndan yap›lan aç›klamalarda da yaﬂanmad› m›? Bu demokratik kurumlar, aç›klamalar›n›
sahiplenip savunamad›lar; çünkü o
kadar geri, o kadar sa¤c› ve icazetçi
bir bak›ﬂ aç›s›yla yaz›lm›ﬂlard›.
Bugün D‹SK, KESK, TMMOB
baﬂta olmak üzere, bu program ve
önerilerde imzas› olan tüm demokratik kitle örgütleri, savunamad›klar› bu program ve önerileri ortaya ç›karan politikayla hesaplaﬂmal› ve
bunun özeleﬂtirisini yapmal›d›rlar.
Yapmalar› gereken bu iken, 15
ﬁubat mitinginde kürsüden ortaya
koyduklar› bak›ﬂ aç›s›n›n, emekçilerin talepleriyle, krizin faturas›na
karﬂ› bir direniﬂi örgütlemekle ilgisi
yoktur. Bu bak›ﬂ aç›s›yla hiçbir direniﬂ örgütlenemez.
Bu politika, b›rak›n direniﬂi örgütlemeyi, emekçileri krizin faturas›n› ödemeye mahkum eden bir politikad›r.

En baﬂta, krizi burjuvazi cephesinden ele alan bu çarp›k bak›ﬂ aç›s›n›n
düzeltilmesi gerekiyor. Sendikalar›n
görevi, krizi “çözmek” de¤il, eme¤in
sömürüsüne karﬂ› örgütlenmektir.
KESK, D‹SK ve TÜRK-‹ﬁ taraf›ndan mitinge ça¤r› toplant›s›nda
aç›klanan “Acil Çal›ﬂma ve Müca d e l e P ro g r a m ›”n›n da yukar›da sözü edilenlerden bir fark› yoktur ve
mücadele aç›s›ndan da farkl› bir sonuç yaratmas› beklenemez.
Yuvarlak ve mu¤lak ifadelerle
geçiﬂtirilmiﬂ, s›n›f sendikac›l›¤› anlay›ﬂ›ndan uzak, emekçilerin sorunlar›n› çözmeyi hedeflemeyen, krize
karﬂ› birﬂeyler yap›yor görünmekten
öteye gitmeyen icazetci “program”larla, sendikalar üyelerine karﬂ›
görevlerini yerine getirmiﬂ olmazlar.
Kriz derindir. Faturas› yüklü olacakt›r. Dünyada ve ülkemizde iﬂten
ç›karmalar›n daha bugünden ulaﬂt›¤›
boyutlar bile bunu göstermeye yeterlidir. O halde, bu noktada emekçilerin mücadelesini örgütlemek uzun
vadeli, içinde bir çok mücadele biçimini de bar›nd›ran, süreklilik ve kararl›l›k içeren bir program› gerektirir. Birlikte mücadeleyi örgütleyecek, iﬂten ç›karmalar›n, zamlar›n,
sendikas›zlaﬂt›rman›n karﬂ›s›na barikat örebilecek, iktidarla çat›ﬂmay›,
bedel ödemeyi göze alacak bir programa sahip olunmal›d›r.
Belirtti¤imiz gibi, böyle bir
programa sahip olman›n ilk ad›m›,
bu icazetçi politikadan kurtulmakt›r. Bu yap›lmad›¤› sürece, emekçilerin kitlesel ve militan mücadelesi
örgütlenemez. ‹cazetçi politikalar
terkedilmedikce, do¤ru politikalar,
talepler, sloganlar, taktikler ortaya
konulamaz. S›n›f mücadelesi temelinde bir sendikac›l›¤a dönülmedi¤i
sürece, miting alanlar›nda toplanan
binlerce iﬂçinin, emekçinin tepkisi
düzen içinde eriyip gidecektir. Çözümsüzlük, emekçileri daha da
umutsuzlaﬂt›rarak, sorunlar›n mücadele ederek çözülebilece¤ine dair
güvenlerini yitirmelerine neden olacakt›r. Bundan kazançl› ç›kan ise tekeller olacakt›r.

‘Örgüt’ten korkmay›n!
‘Örgüt’ü, ‘öcü’ gibi göstermeye
çal›ﬂanlara kulak asmay›n!
‘Örgütlü’ olmay› küçümseyenlere
ﬂüpheyle bak›n!
“Bir elin nesi var, iki elin sesi
var!” der halk deyiﬂlerimizden biri.
Elbette, her halk deyiﬂinde, her “ata
sözü”nde oldu¤u gibi, bir tarihsel
tecrübeyi içerir bu söz de. Söz,
halklar›n, hep birlikte olduklar›nda,
dayan›ﬂma içinde davrand›klar›nda
sorunlar›n›n üstesinden nas›l gelebildiklerini görmüﬂ olmalar›n›n tecrübesiyle ortaya ç›km›ﬂt›r. Köylülerin “imece” usulü dayan›ﬂmas›nda
da, iﬂçilerin sendikas›nda da, ö¤rencilerin derne¤inde de temelde ayn›
düﬂünce vard›r.
“‹mece” veya en basit baﬂka dayan›ﬂma biçimleri olsun, hepsi, küçük çapl› da olsa bir örgütlenme demektir, asgari anlamda örgütlü hareket etmektir. Çünkü en basit tan›m›yla, örgüt, s o r u n l a r › a y n › o l a n
insanlar›n, sorunlar›n› çözmek
için biraraya gelmeleri, güçlerini
b u n u n i ç i n b i rl e ﬂ t i r m e l e r i’dir...
Örgüt güç ’tür, örgütlü olmak
güç olmak’t›r. Örgütlü olmak, toplumun ezilen kesimlerine zorluklar
ve bask›lar karﬂ›s›nda dik durabilme
iradesini ve gücünü kazand›r›r.
Sömürücü egemen s›n›flar, özel
olarak da tekelci burjuvazi, bunu
bildikleri için kendi aralar›nda bir
çok birlikler kurmakta, örgütler
oluﬂturup halklara karﬂ› ortak politikalar geliﬂtirebilmektedirler. Her biri bir leﬂ kargas›ndan farks›z olan ve
bazen ç›karlar› için birbirinin bo¤az›na sar›labilen bu güçler, dünya
halklar›n›n karﬂ›s›na örgütlü tek bir
blok olarak ç›kmaktad›rlar. NATO,
IMF, DB, G-8, AB ve daha bir çok
uluslararas› kuruluﬂ, emperyalistlerin ve iﬂbirlikçilerin halklar karﬂ›s›nda bir blok olarak davranabilmelerini sa¤layan kuruluﬂlar›d›r.
Bu örgütleri arac›l›¤›yla halklara
sald›rmakta, onlar› bask› ve tahakküm alt›nda tutabilmektedirler. Bu
örgütleri sayesinde ç›karlar›n› daha

KORKULMASI GEREKEN
ÖRGÜTSÜZ OLMAKTIR

iyi bir ﬂekilde koruyabilmektedirler.
Örgütlülü¤ün güç kazand›rd›¤›n›
bildikleri içindir ki, emekçi halk›n
örgütlü olmas›n› istemezler. Bunu
tüm güçleriyle ve akla gelebilecek
her yöntemle engellemeye çal›ﬂ›rlar.
Oligarﬂi baﬂta devrimci örgütlenmeler olmak üzere emekçilerin
tüm örgütlerine karﬂ› sürekli bir sald›r› içindedir. Döneme, koﬂullara
göre sald›r›n›n biçimleri ve boyutlar› sürekli de¤iﬂse de amaç de¤iﬂmez. Oligarﬂi halk›n örgütlülüklerini da¤›tmaya, da¤›tamad›klar›n› ise
olabildi¤ince s›n›rlamaya, iﬂlevsizleﬂtirmeye ve yozlaﬂt›rmaya çal›ﬂ›r.
Üyelerine karﬂ› sorumluluklar›n›
unutmuﬂ, hak alma mücadelesinde
elindeki örgütlülü¤ü kullanmak yerine oligarﬂiden icazet dilenen bir
acizlik sergileyen, örgütlülü¤ü haklar ve özgürlükler mücadelesinin de¤il, düzen içinde bir yerlere gelmenin arac› olarak kullanan sendikalar,
odalar, dernekler, misyonunu kaybetmenin, yozlaﬂman›n örnekleridir.
Özellikle 12 Eylül faﬂist cuntas›n› izleyen y›llarda her türlü örgütlülü¤e ve örgüt düﬂüncesine karﬂ›,
kapsaml› ve çok yönlü bir sald›r›
baﬂlat›ld›. “Örgüt fobisi” diye kavramlaﬂt›r›lan örgüt korkusu, halk›n
her kesiminin içine yerleﬂtirilmeye,
gençlik baﬂta olmak üzere her kesim örgüt düﬂmanl›¤›na ﬂartland›r›lmaya çal›ﬂ›ld›. “Örgüt”, her türlü
melanetin kayna¤›yd›. “Örgüt”, insanlar›n baﬂlar›n› belaya sokmaktan
baﬂka bir iﬂe yaramayan bir ﬂeydi.
12 Eylül’ün hemen ertesinde
adeta bir seferberlik ilan edilerek,
kampanya halinde yürütülen bu örgüt düﬂmanl›¤› nedensiz de¤ildi. 12
Eylül öncesi dönemde halk kitlelerinin önemli bir kesimi kendi içinde
örgütlenmiﬂti ve haklar›n› elde etmek için mücadele etmekteydi. Bir
yerde baﬂlayan bir direniﬂ k›sa süre-

de baﬂka yerlerde de yank› bulmakta, direnen güçler birbirlerine destek
vererek güçlü direniﬂler, grevler, iﬂgaller, boykotlar gerçekleﬂtirebilmekteydiler. Örgütlü olmak, özenilen bir durumdu. Örgütlerin prestiji
büyüktü, örgütlenmelere güven yüksekti ve bu anlamda da örgütlenmeler, varolan güçlerinin de ötesinde
bir güç ve etkinlik sahibiydiler.
Oligarﬂinin buna tahammül etmesi elbette mümkün de¤ildir.
Halklar›n örgütlü ve güçlü ç›kan sesini bo¤mak, emperyalizmin ve oligarﬂinin ekonomik politikalar›n› hayata geçirebilmek için bizzat Amerika’da haz›rl›¤› yap›lan faﬂist cunta
bu amaçla tertiplenmiﬂtir. Emekçilerin direnen ve haklar›n› çat›r çat›r
söküp alan mücadelelerini bo¤mak
için tezgahlanm›ﬂt›r. Halk›n öncü
güçleri olan, direniﬂlerinin önderli¤ini yapan devrimcileri susturmak,
yok etmek için tezgahlanm›ﬂt›r. Ve
bu durumu büyük patronlardan Halit Narin ﬂu veciz sözüyle özetlemiﬂtir: “Art›k gülme s›ras› bizde!”
Evet, faﬂist cunta ile art›k gülme
s›ras› patronlara geçmiﬂti. Çünkü
devrimci örgütlenmelere karﬂ› yoketmek üzere azg›nca bir sald›r›
baﬂlat›lm›ﬂ, emekçi örgütlülükleri
da¤›t›lm›ﬂ veya iﬂlevsiz k›l›narak
cuntan›n hizmetine al›nm›ﬂt›r. Yani
halk›n direnme dinamikleri felç
edilmiﬂ ve hak alma mücadelelerinin önü kesilmiﬂtir. Böylece kimse
direnmeyecek, hak talep etmeyecek, emperyalizmin ve oligarﬂinin
düzenini yerle bir edecek devrim de
yap›lamayacakt›r.
Fakat cuntan›n bunu bir darbe ile
ve bir seferde çözebilmesi elbette
mümkün de¤ildir. Emperyalistler ve
egemenler halk› uzun süreli dizginleyecekleri, seslerini kolayca bo¤up
yok edebilecekleri bir yöntem istiyorlard›. Bu yöntem, devrimcilerin,
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halk›n seslerinin en gür ç›kt›¤› örgütlülüklerini yok etmekten baﬂka
bir ﬂey olamazd›. Ve cunta da öncelikle örgütlülü¤e sald›rd›. Bu sald›r›n›n ilk aya¤› fiziki olarak, katliamlarla, iﬂkencelerle, hapisliklerle örgütlenmeleri da¤›tmak olsa da bu
asla yeterli ve kal›c› bir çözüm de¤ildir. Çünkü oligarﬂi 12 Mart sonras›ndan ve dünya devrim mücadelelerinden dersler ç›karm›ﬂt›r. Örgütlenmeleri bu ﬂekilde salt fiziki
olarak da¤›tmak hiçbir anlam ifade
etmez, tersine budanm›ﬂ bir fidan
gibi daha da güçlenerek yeniden ç›karlar ortaya.
Bu nedenle yap›lmas› gereken
örgütü ideolojik olarak yok etmektir. Oligarﬂi de bunu yapmaya soyunmuﬂtur. Cuntadan bir süre sonra,
örgütlerin bireyi nas›l yok ettikleri,
“bireyin özgürlü¤ü”, “cinsel özgürlük” vb. gibi demagojik sözlerle örgüte ve örgütlü olmaya karﬂ› bir sald›r› baﬂlat›lm›ﬂt›r. Bu sald›r›larda
faﬂist cuntaya ve oligarﬂiye en büyük destek ise reformist, y›lg›n ve
dönek solculardan gelmiﬂtir. Beynini oligarﬂiye teslim etmiﬂ baz› yazar
ve çizerler de bu destek kervan›na
kat›lanlar aras›ndad›r. Bu demagojilerin yay›lmas›nda ve “örgüt korkusunun”, “örgüt düﬂmanl›¤›n›n” yay›lmas›nda bunlar›n da önemli bir
pay› vard›r. Yaz›lanlarda çizilenlerde öyle tablolar çizilmiﬂtir ki, örgüte ve örgütlülü¤e dair, insanlar›n bilincinde adeta “ iyi ki cunta gelmiﬂ
de bu örgütleri yok etmiﬂ” düﬂüncesi yerleﬂtirilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Bu
amaçla kitaplar yaz›lm›ﬂt›r; Ahmet
Altan, Latife Tekin gibi yazarlar taraf›ndan. Sinan Çetin gibileri eliyle
filmler çekilmiﬂtir... “Örgüt”ü kötüleyen, devrimcileri karalayan ne
varsa yap›lm›ﬂt›r ve bunlar burjuvaziden de büyük övgüler alm›ﬂt›r.
Yap›lanlar›n hepsinin ortak hedefi örgüttür. Örgüt kötüdür düﬂüncesi aç›ktan veya dolayl› olarak
“solcu” ayd›n, yazar çizerlerden eski solculara kadar geniﬂ bir kesim
taraf›ndan yay›lmaya baﬂlam›ﬂt›r.
Örgüt düﬂmanl›¤›n› geliﬂtiren bu
kesimler örgüte karﬂ› oligarﬂinin
baﬂlatm›ﬂ oldu¤u ideolojik sald›r›la-

Örgüt güç’tür, örgütlü
olmak güç olmak’t›r.
Örgütlü olmak, toplumun
ezilen kesimlerine
zorluklar ve bask›lar
karﬂ›s›nda dik durabilme
iradesini ve gücünü
kazand›r›r.
r›n baﬂ aktörleri olmuﬂlard›r.
Öte yandan ise oligarﬂinin, cuntan›n en küçük bir örgütlülü¤ü dahi
suç gören ve gösteren yaklaﬂ›mlar›
da korkuyu büyüten etkenlerdir. Üç
kiﬂinin bir araya gelmesine dahi tahammül edilmiyor, hak aramak için
biraraya gelenlere hemen sald›r›ya
geçiliyor, iﬂkenceler, tutsakl›klarla
bütün halk y›ld›r›lmaya çal›ﬂ›l›yor.
Bu o günden bu yana süregelen bir
sald›r› politikas›d›r. Ve yaratt›¤› sonuç ise “örgüt korkusudur”.
Bu politikalar ve sald›r›larla yay›lan “örgüt korkusu” ve “örgüt
düﬂmanl›¤›”, daha sonraki y›llarda
örgütlerin büyük oradan geriletilmesi, icazetçi, reformist kesimlerin
etkisiyle örgütlülüklerin emekçilerin taleplerine denk düﬂecek bir çal›ﬂma ve direniﬂ içinde olmamas› da
eklenince örgütlenmek bir yandan
gereksiz, öte yandan ise el yakan ve
geri durulmas› gereken bir araç haline gelmiﬂtir.
Oysa daha baﬂta söyledi¤imiz
gibi örgütlü olmak, örgüt olmak güç
olmak, güçlü olmakt›r. Egemenler
kendi ç›karlar›n› korumak için örgüt
olmay›, örgütlü olmay› hiçbir zaman ihmal etmemekte, tersine daha
güçlü örgütlerle (G- 8 vb. gibi) dünyadaki tüm ekonomik, siyasi her ﬂeyi belirlemeye çal›ﬂmaktad›rlar.
Emekçilerin ise kendi ç›karlar›n›
korumak için örgütlenmesine, en
küçük bir örgütlülü¤e dahi sahip olmas›na izin vermemektedirler. Çünkü onlar›n ç›kar› ile emekçilerin ç›kar› birbirine taban tabana z›tt›r. Örgütün güçlü olmak için çok iyi bir
araç oldu¤unu bildikleri için emekçi halk› bu araçtan yoksun b›rakma-

ya çal›ﬂmaktad›rlar.
Bugün en küçük hak talebinde
bulunamayan halka karﬂ› oligarﬂi
her türlü keyfili¤i ve sald›r›y› pervas›zca gerçekleﬂtirebilmektedir.
Çünkü birey olan, örgütsüz olan insanlar› ezmek, seslerini bo¤mak
çok kolayd›r.
Ve zaten bunun için birey olun
denilmektedir. Birey olun ki tek tek
hepinizin hakk›ndan gelebilelim.
Birey olun ki, biriniz karﬂ›m›za ç›kt›¤›nda di¤erleriniz ona destek olmas›n. Senin su sorunun var, öbürünün yol sorunu, bir baﬂkas›n›n konut
sorunu, di¤erinin iﬂ sorunu, birinin
okul sorunu, di¤erinin gerici faﬂist
e¤itim sorunu. Herkes kendi sorunlar›ya baﬂbaﬂa kals›n, kimse kimsenin sorunuyla ilgilenmesin, hatta sorunlar› ayn› olanlar dahi kendi baﬂlar›na sorunlar›n› çözmeye baks›nlar, bir araya gelip de birlikte çözmeye çal›ﬂmas›nlar. Ne de olsa “her
koyun kendi baca¤›ndan as›l›r!”
Evet, “koyun gibi olun, sürü gibi
güdelim sizi” demekteler asl›nda. ‹ﬂte
buna karﬂ› ç›kmak, örgütle, örgütlülükle bunu etkisizleﬂtirmek gerekiyor.
Çünkü sorunlar›m›z›n çözümleri
birlikte olmaktan, birlikte mücadele
etmekten geçiyor. Krizin yaratt›¤›
sorunlardan da, açl›¤›m›zdan ve yoksullu¤umuzdan da ç›k›ﬂ›n yolu birlikte olmak, güçlü olmak ve mücadele etmekten geçiyor. Bunun yolu da
örgütlü olmak, örgütler kurmaktan
geçmektedir. Egemenlerin iktidar›n›,
saltanat›n› ve sömürüsünü güvence
alt›na alan örgütlenmelerine karﬂ›
halk olarak halk›n ç›karlar›n› savunmak için daha fazla örgütlü olmal›,
daha çok örgüt kurmal›y›z.
Çünkü örgütlü olmad›¤›m›zda,
örgüte sahip olmad›¤›m›zda egemenler kendi örgütleriyle bo¤az›m›zdaki son lokmay› dahi almaktan
çekinmeyeceklerdir. Bizi “örgüt”le
korkutanlar, her ﬂeyimizi almak için
örgütlenirken, bizim örgütsüzlü¤ü
kabul etmemiz kendi kendimizi
egemenin boyunduru¤u alt›na sunmakt›r. Bu nedenle örgütten de¤il,
örgütsüz olmaktan korkmal›y›z.

Devrimci ‹ﬂçi
Hareketi
Kim Diyor “Hepimiz
Ayn› Gemideyiz” Diye?
Koç Holding’in, ABD’li dan›ﬂmanl›k ﬂirketi Boston
Consulting Group’un (BCG) her y›l düzenledi¤i “H›zl›
Geliﬂen Ekonomilerde Dünyaya Meydan Okuyan
100 ﬁirket” araﬂt›rmas›nda ilk 100 ﬂirket aras›na girdi¤i bildirildi.
Koç Holding’den yap›lan aç›klamada, holdingin,
BCG’nin 2009 y›l› araﬂt›rmas›na göre geçen y›l oldu¤u gibi bu y›l da bir kez daha “H›zl› Geliﬂen Ekonomilerde Dünyaya Meydan Okuyan 100 ﬁirket” listesinde yer almay› baﬂard›¤› ifade edilerek, holdingin
iki y›l üst üste bu listeye girmesinde etkili olan unsurlar aras›nda; “global lider olma konusundaki kararl›l›¤›”, “küresel kaynaklara ulaﬂarak, yurt d›ﬂ› pazarlardaki aktif geniﬂleme stratejisi” ile “sürekli ve
istikrarl› büyüme stratejisi” gösterildi. Araﬂt›rmada
ilk 100’e giren ﬂirketlerin uluslararas› ortakl›klar› ve
global bak›ﬂ aç›s›na sahip yönetim ekipleriyle de
öne ç›kt›klar›n›n vurguland›¤› kaydediliyor.
Koç Holding’in, “güçlü finansal yap›s›, uluslararas› ortakl›klar konusundaki dinamik yaklaﬂ›m› ve
mevcut ekonomik kriz ortam›nda maliyet ve gelir
dengesini iyi yönetmesinin, küresel vizyonu ve verimlilik odakl› büyüme stratejisinin” ilk 100 aras›ndaki yerini sürdürmesini sa¤lad›¤› belirtiliyor.
Patronlar, büyümelerini, yükselmelerini, geliﬂmelerini hep kendi yönetme becerilerinde, maharetlerinde, zekalar›nda ararlar. Elbette yönetmek
bir sanatt›r, baﬂar›n›n önemli noktalar›ndan biridir.
Ancak patronlar›n büyümelerinin, yükselmelerinin
as›l ve belirleyici olan yan› eme¤in azg›nca sömürülmesidir. Bu iﬂin baﬂka hiçbir s›rr› yoktur. Baﬂar›da
kendilerini öne ç›karmalar› hem emekçileri küçümsemelerinden, aﬂa¤›lamalar›ndan hemde sömürü
gerçe¤ini gizlemek istemelerinden kaynaklanmaktad›r.
Patronlar›n büyüme stratejileri, yönetme becerileri ucuz, örgütsüz emek gücü üzerine oturmaktad›r.
Emekçileri daha yo¤un daha verimli nas›l çal›ﬂt›racaklar› yani nas›l daha fazla sömürecekleri üzerine oturmaktad›r.
Patronlar büyüyor, geliﬂiyor, yükseliyor, karlar›na
kar kat›yorlar. Di¤er yandan iﬂsizlik, yoksulluk, açl›k
da giderek yükseliyor. ‹ﬂsizlik oran›nda dünya üçüncüsü durumuna geldik. Türkiye ‹ﬂveren Sendikalar›

Konfederasyonu (T‹SK) Türkiye’nin iﬂsizlik oran›nda
resmi veriler esas al›nd›¤›nda bile, dünya piyasalar›nda ad› geçen 52 ülke içinde üçüncü s›rada bulundu¤unu, h›zla önlem al›nmamas› durumunda dünyada
birincili¤e aday oldu¤unu kaydediliyor. Patronlar
sendikas›n›n önlem dedi¤i emekçiler lehine ﬂeyler
de¤ildir. Patronlar devletin olanaklar›n›n s›n›rs›zca
kendilerine ak›t›lmas›n› istiyorlar. Demogoji de haz›r: Üretim olacak ki iﬂten ç›karma olmas›n. Yani
hepimiz ayn› gemideyiz teranesi...
‹ﬂsizlik büyüyor... ‹ﬂ bulabilmek umuduyla Türkiye ‹ﬂ Kurumu’na baﬂvuran iﬂsizlerin say›s› Ocak
ay›nda geçen y›l›n ayn› ay›na göre yüzde 94.9 artarak
151 bin 530’a ulaﬂt›. Ocak ay›nda iﬂsizlik ödene¤inden yararlanmak için de 78 bin 555 kiﬂi baﬂvurdu...
Yüzbinlerin üzerinde iﬂçi iﬂten ç›kar›ld›. Sorun üretimin durmas›ndan de¤il, bu bir yan› olmakla birlikte
as›l olarak da emekçiler üzerinde bask› kurarak hak
isteyemez hale getirmek, çal›ﬂma ﬂartlar›n› daha da
a¤›rlaﬂt›rmak, ucuz iﬂgücü yaratmakt›r.
Açl›k, yoksulluk büyüyor... ‹ﬂçi sendikalar›n›n
yapt›klar› araﬂt›rmalarda Ocak 2009 rakamlar›yla
“açl›k ve yoksulluk s›n›r›”; dört kiﬂilik bir ailenin sadece sa¤l›kl› beslenebilmesi için yapmas› gereken
g›da harcamas› tutar› 735,56 TL. G›da yan› s›ra yap›lmas› zorunlu konut (kira, yakacak, elektrik, su vb),
ulaﬂ›m, giyim, e¤itim, haberleﬂme ve benzeri harcamalar da dikkate al›nd›¤›nda, bir anlamda “insan
onuruna yaraﬂ›r bir yaﬂam düzeyi” için gerekli tutar
ise 2395,95 TL olarak hesaplanm›ﬂ.
Patronlar sendika, direniﬂ istemiyor... Patronlar›n
büyümelerinin “s›r”lar›ndan biri de emekçilerin örgütsüzleﬂtirilmesi, hak aramaktan, direnmekten
uzak durmalar›d›r. Son y›llarda sadece Koç Holdinge
ba¤l› Arçelik Tuzla fabrikalar›nda, Tansaﬂ – A Lojistikte, Aygaz’da direniﬂler oldu. Direniﬂlerin temel
nedeni Koç Holding’in sendikalaﬂmak isteyen, haklar›n› arayan iﬂçilere uygulad›¤› bask›lard›. Bir yanda polisin, jandarman›n sald›r›s› bir yanda da patronlar›n “iﬂten atma” tehditleri.
Patronlar sendika çal›ﬂmas› oldu¤unu ö¤rendiklerinde iﬂçileri hemen kap› önüne koyuyorlar. Sendikal› yerlerde de sendikalar› kapatmaya çal›ﬂ›yorlar. Yak›n zamanda Tüpraﬂ’› sat›n alan Koç’un ilk
yapt›¤› ﬂeylerden biri 828 iﬂçinin iﬂ aktini feshetmek
oldu. Böylelikle de toplu sözleﬂme görüﬂmelerinde
Tüpraﬂ iﬂçisinin kazan›lm›ﬂ pek çok hakk›n› geri almaya çal›ﬂ›yor Koç... Koç Holding’in istedi¤i sendika
patron iﬂbirlikçisi sendikad›r. Türk- ‹ﬂ’e ba¤l› Türk
Metal Sendikas›, böyle bir sendikad›r örne¤in.
Patronlarla iﬂçilerin ç›karlar› hiçbir zaman bir ve
ortak olmad›. “Biz kazanaca¤›z ki iﬂçi de kazans›n”
söylemi koca bir yaland›r. ‹ﬂte bu yalan›n özeti: Onlar dünyan›n say›l› ﬂirketleri aras›na girerken biz
emekçiler ise iﬂsizlikte, yoksullukta, açl›kta dünyan›n say›l› ülkeleri aras›nda baﬂta gidiyoruz.
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Öğrendiklerimiz
Biz devrimciyiz.
Biz yoldaﬂ›z.
Devrimcilik, faﬂizme teslim
olmamakt›r.
Devrimcilik, emperyalizme
meydan okumakt›r.
"‹nsanlar baﬂkalar›n›n kusurlar›n›
görmekte
kartal, kendi kusurlar›n› görmekte köstebektirler" diye ö¤retir
düzen.
Bu elbette ki devrimciler için geçerli
de¤ildir, olmamal›d›r.
Devrimci iliﬂkilerde; yanl›ﬂ hepimizin
yanl›ﬂ›d›r, do¤ru da
hepimizindir diye bakar›z.
Düzende birçok ﬂey rekabet
üzerine kuruludur.
‹nsan iliﬂkileri de öyle.
Düzende, bir insan›n baﬂar›l›
olmas›, bir baﬂkas›n›n baﬂar›s›z
olmas›na ba¤l›d›r.
E¤itim sistemi bile bunun
üzerine kuruludur.
‹nsan›n bir di¤er insana kendini parçalayacak kurt gözü ile
bakt›¤› bir toplumdur burjuva
toplumu. Burada her insan çok
yaln›z ve güçsüzdür.
Zavall›d›r.
Biz devrimciyiz, biz yoldaﬂ›z.
Yoldaﬂlar›m›z›n nefesini sayd›k biz omuz baﬂlar›m›zda.
Onlar› damlal›kla besledik.
Yüzünü bile görmedi¤imiz
yoldaﬂlar›m›z için ölüme yatt›k.
Bir yoldaﬂ›m›z›n özgürlü¤ü
için, kendi özgürlü¤ümüzden
vazgeçtik.
Biz dünyan›n en cüretli, en
zengin eylemlerini yapt›k yan
yana.
Biz faﬂizme ve emperyaliz-

me birlikte meydan
okuduk.
Bazen ba¤›ra ba¤›ra a¤lad›k, bazen
hep birlikte güldük.
A¤›z dolusu küfür ettik bazen.
Bazen içimize a¤lad›k.
Onlar›n düzende yaﬂad›klar›,
“mecburi” iliﬂkilerdir.
Biz gönüllü¤ün doru¤unu
yaﬂar›z yoldaﬂlar›m›zla.
Onlar her ﬂeyi bilirler, bu ne-

dur. Kuﬂaktan kuﬂa¤a taﬂ›r›z bu
umudu, çünkü biz en diri damar›y›zd›r hayat›n.
Çürüyen ve da¤›lan burjuva
kültürü faﬂizmi do¤urur.
Direnen ve mücadele eden
devrimci kültür, sosyalizmi do¤urur.
Arada baﬂka yol yoktur.
Onlar›n hayatlar› tüketmek
içindir, her ﬂeyi tüketirler.
Ve bu tüketim, sonunda,
kendi hayatlar›n› tüketmeye
dönüﬂür.
Bizim ise her
an›m›z üretmektir. Her gün kendimizi, hayat› yeniden ve yeniden
üretiriz. Ve ço¤al›r›z.
Bizim sonsuz
bir yaratma enerjimiz vard›r.
Biz hayat› her gün yeniden
yarat›r›z.
Bizim u¤runa ölünecek de¤erlerimiz vard›r, bu de¤erler
u¤runa ölürüz.
Çünkü bu de¤erler olmazsa
hayat, çeliﬂkiden çeliﬂkiye sürüklenir. Bu de¤erler bizi çelikleﬂtirir.
Biz asl›nda, zaten bizim olan
için savaﬂ›yoruz.
Onlar hep bizden çal›yorlar.
Tarih bize aittir, onu halklar›n mücadelesi yaratt›.
Gelecek de bizim olacak.
Onu da mücadelemiz yaratacak.
‹ﬂte bu nedenlerle devrimci
olmak ayr›cal›kt›r.
Bu inançla savaﬂ›m›z›, mücadelemizi büyütmeliyiz.
Savaﬂ› büyütmenin yolu,
herkesin kendi hedefini büyütmesinden geçer.
Devrimcilik ayr›cal›kt›r.
Asla s›radanlaﬂmamal›y›z.
Her gün hayat› yeniden yarat›p, her gün savaﬂ› bir ad›m
öne taﬂ›mal›y›z.

DEVR‹MC‹ OLMAK,
AYRICALIKTIR
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denle kimseye güvenmezler.
“Babana bile güvenme” diye ö¤ütlerler.
Biz ise sorgusuz, yarg›s›z,
s›rt›m›z› yaslar›z yoldaﬂ›m›za.
Çünkü onlarda ﬂüphe, bizde
güven esast›r.
Onlar tilki gibi kurnaz ve
uyan›k olmak zorundad›rlar
iliﬂkilerinde.
Biz ise kendi iliﬂkilerimizde
hep devrimci safl›¤›m›zla hareket ederiz.
Onlar çok ama çok keskin
zekâl›d›rlar her zaman.
Biz tedbirli ve sab›rl› ve hep
umutlu olmay› tercih ederiz.
Onlar, hayat karﬂ›s›nda çaresizdirler ve hayata boyun e¤mek en temel özellikleridir.
Biz ise “Hiç bir sorun yoktur
ki, içinde çözümünü bar›nd›rmas›n” deriz, boyun e¤menin
kendimizi inkâr oldu¤unu biliriz.
Onlar hep karamsar, hep
umutsuz, hep olmazc›d›rlar.
Çünkü çürümüﬂlerdir.
Biz her zaman umutluyuz-

Karataﬂ’›n ‹nfaz› Örtbas Edilmek ‹steniyor
- 8. Kolordu Komutanl›¤› Savc›l›¤›’na göre; katilleri soruﬂturmaya gerek yok; “teröristlere karﬂ› gereken yap›ld›!”
-Bülent Karataﬂ’›n katledilmesini belgeleyecek en
önemli delil olan elbiseleri yok edildi!
-Karataﬂ’›n vücudundaki iﬂkence izleri dikkate
al›nmad›.
-Dosya bilinçli olarak askeri savc›l›¤a verildi, dosyan›n kapat›lma süreci de böylece baﬂlat›ld›.
-En önemli tan›k olan ve Bülent Karataﬂ’›n yan›ndaki R›za Çiçek’in ifadeleri dikkate al›nmad›.
- Her seferinde oldu¤u gibi; önce insanlar katlediliyor,
ard›ndan hukuk!
Bülent Karataﬂ, devrimci bir
köylüydü; 2007 y› l›n›n 27 Ey lül’ünde, Hozat ilçesi Boytaﬂ köyü
yak›nlar›nda katledildi. Yan›nda bulunan R›za Çiçek ise, a¤›r yaral›
olarak kurtuldu katliamdan. Karataﬂ’›n yak›nlar›, arkadaﬂlar›, o gün
bugündür adalet için mücadele ediyorlar.
O gün bugündür, devletin ordusu, yarg›s› ise, katilleri koruma ve
aklama peﬂinde.
Yap›lan suç duyurular›ndan birine, geçen hafta Elaz›¤ 8. Kolordu
Komutanl›¤› Savc›l›¤›’nca cevap
verildi. Verilen cevab› tahmin etmek zor de¤il. Dersim Halk Cephesi, savc›l›¤›n cevab› üzerine bir
aç›klama yapt›.
Aç›klamada, yap›lan›n aç›k bir
infaz olmas›na ra¤men, askeri savc›n›n verdi¤i 9 sayfal›k cevab›n bu
aç›k infaz› sahiplendi¤i belirtilerek
askeri savc›n›n “Teröristlerdi, bi zimle çat›ﬂt›lar, dur ihtar›na uymad›lar, silahla karﬂ›l›k verdiler.” dedi¤i vurgulan›yor.
Peki madem çat›ﬂt›lar, s i l a hl a r›
n e r e d e y d i diye sormak gerekir.
Ama bu sorunun cevab› yoktur.
Çünkü gerçekte böyle bir ﬂey yoktur.
Dersim Halk Cepheliler aç›klamada, ﬂunlar› soruyor:
“Bülent Karataﬂ’›n katledilmesini sahiplenme anlam› taﬂ›yan askeri savc›l›¤›n bu yaklaﬂ›m› m› katliam›n gerçek yüzünü aç›¤a ç›kara-

bilecek?
Bülent Karataﬂ’›n bir omzunda
k›r›k ve kalça kemi¤inde ise dipçik
izine benzer bir çürük, hatta Bülent
Karataﬂ’›n ve yaral› R›za Çiçek’in
vücutlar›nda darp izleri görülmesine ra¤men bu bulgular› görmezden
gelen bu makamlar m› katliam›n sorumlular›n› aç›¤a ç›karacak?
Yak›n mesafeden kurﬂunlanan
Bülent Karataﬂ ve R›za Çiçek’in elbiselerinin kaybolmas›n›n nedeni
nedir? Neden özellikle kurﬂunlanan
bölgelerdeki giysileri yok oldu? Neden olay yeri inceleme ekibi incelemesine ertesi gün gitti...”
8. Kolordu Savc›l›¤›’n›n aç›klamas›ndan görülen odur ki; Bülent
Karataﬂ’›n katledilmesinin üstü örtülmek, katiller aklanmak isteniyor.

Askeri Savc›
Gerçe¤i Gizliyor
Bülent Karataﬂ’›n infaz edilmesinde her ﬂey aç›k olmas›na ra¤men,
savc›l›k, gerçe¤i ortaya ç›karma yerine gerçe¤in üzerini örtmeye çal›ﬂ›yor. Bülent Karataﬂ’a yak›n mesa feden ateﬂ edilip katledildi¤ini ortaya ç›karacak elbiselerinin nerede oldu¤unu a r a ﬂ t › r m a g e re¤ini duymuyor örne¤in.
Kald› ki, Elaz›¤ Cumhuriyet
Baﬂsavc›l›¤›, 2007/11542 Nolu 'ölü
muayene ve otopsi tutana¤›'nda yeralan, vücuda isabet eden mermilerin at›ﬂ mesafesinin tesbiti için elbi -

selerin incelenmesine karar vermiﬂti. Ancak elbiseler ortada yok.
Elbiseler kuﬂku yok ki, devletin
ﬂu veya bu resmi gücü taraf›ndan
yok edildi.
Bu insan ç›plak olarak ormana
gitmedi¤ine göre elbiseleri nas›l
kayboldu, kim ya da kimler kaybetti? Hukuk ad›na yap›lan bir soruﬂturma, önce bu soruyu sormakla
baﬂlar. Ama hukuk de¤il, infaz mangalar› ad›na soruﬂturma yap›ld›¤›nda bu soruyu sormaya gerek duymuyorlar.
Bülent Karataﬂ katledilmeden
hemen önce yan›nda bulunan ve
kendisi de a¤›r yaral› olarak kurtulan R›za Çiçek’in anlat›m› var. ﬁöyle anlat›yordu Çiçek:“Bülent‘i benden ay›rarak baﬂka bir yere götür düler. Bana üzerimdekileri ç›kar›p
soyunmam› söylediler. Üzerimdekileri ç›kard›ktan sonra, koﬂarak
uzaklaﬂmam› söylediler, ben bunu
ka bul et m eyi nce si la h›n dipç i¤i i l e
vurdular. Bu arada yak›nlardan sil ah sesi gel iyordu. Daha sonra be ni diz üstü yere yat›rd›lar. Tim komutan› silah›n› bana do¤rultarak
gö¤süme ateﬂ etti.” (Ba¤›ms›zl›k
Demokrasi Sosyalizm ‹çin Yürüyüﬂ, s.126)
Kurﬂunun vücuda arkadan de¤il
önden girdi¤ini belgeleyen Adli T›p
Raporu da R›za Çiçek’in anlat›m›n›
do¤ruluyor. Kaçm›ﬂ olsalard› kurﬂun vücuda arkadan girerdi.
Çiçek’in bu konudaki ayr›nt›l›
ifadeleri hem savc›l›kta hem de
mahkemede olmas›na ra¤men bu
ifadeleri de dikkate alm›yor askeri
savc›l›k.
Bülent Karataﬂ’›n katledilmesiyle ilgili inceleme yapan CHP heyeti
de bunun bir infaz oldu¤u sonucuna
varm›ﬂt›. ‹nfaz gerçe¤ini görmüﬂtü.
CHP Heyeti, Elaz›¤ F›rat T›p Fakültesi Hastanesi’nde yatan R›za
Çiçek’i ziyaretleri ettikten sonra ﬂu
aç›klamay› yapm›ﬂt›: “ Medyaya
yans›yan, gençlerin 'dur' ihtar›na
kaçarak yan›t verdi¤i ﬂeklindeydi.
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Ama baﬂhekim, görüﬂmelerimizde
kurﬂunun önden geldi¤ini söyledi.
Kaçan insan s›rt›ndan vurulur...”
Gerçek bu kadar ortadayken 8.
Kolordu Komutanl›¤› Askeri Savc›s› hala “dur ihtar›na uymad›klar›
gerekçesiyle... ateﬂ edildi” diye baﬂlayan cevaplar veriyor. Ne çat›ﬂmas›, hangi çat›ﬂma?
Askeri savc› neden kaybedilen
elbiselerin peﬂine düﬂmüyor? Neden Bülent’in yan›nda bulunan R›za
Çiçek’i dinlemiyor? Neden iki devrimci köylünün çat›ﬂt›¤› iddia edilen
silahlar› araﬂt›rm›yor?.. Ve elbette
esas sorulmas› gereken de ﬂudur:
Bir insan›n silahs›z savunmas›z durumdayken infaz edildi¤i bu kadar
aç›k ve belgeli oldu¤u halde, askeri
savc›l›k neden suçlular› yarg›lam›yor? Katiller nas›l oluyor da ellerini
kollar›n› sallayarak d›ﬂarda dolaﬂ›yorlar?
Bülent Karataﬂ’›n eﬂi, Karataﬂ
katledilmeden önce evlerinin sürekli polis ve asker taraf›ndan gözetlendi¤ini, Bülent’in olaydan yaklaﬂ›k 15 gün önce tehdit edildi¤ini anlatm›ﬂt›. Kim takip ediyordu Bülent
Karataﬂ’›, kim tehdit etti?
Bunlar da araﬂt›r›lmas› soruﬂturulmas› gereken bilgiler. Ama belirtti¤imiz gibi, savc›lar, ayd›nlatma
de¤il karartma peﬂindeler.

AKP ‹ktidar› ve AKP’nin
Savc›lar›, Halka
D e v r i m c i l e re K a r ﬂ › ‹ ﬂ l e n e n
Suçlar› “Suç” Saym›yor
Mu?
Sadece askeri savc›l›k de¤il, sivil savc›lar›yla, valisiyle, Genelkurmay›’yla, hepsi elbirli¤iyle bu infaz›n üstünü örtmekte hemfikirdirler
ve hepsi kendi cephesinden bunu
yapmaktad›r.
Bülent Karataﬂ’›n katledilmesi
ve R›za Çicek’in yaralanmas›ndan
sonra Dersim Valisi Mustafa Ya m a n ad›na yap›lan aç›klamada, Bülent ve R›za “terörist'” ilan edilmiﬂler ve onlar›n “teröristli¤ine” de
ﬂöyle bir kan›t(!) gösterilmiﬂti: “Ör-
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güte yard›m ve
yatakl›ktan'
yarg›lanm›ﬂ olmalar› ve mahkemelerinin hala sürüyor olmas›”.
Dersim Valisi’nin “hukuk”tan anlad›Askeri savc›ya soru:
¤› bu kadar. Bu ülkeMadem k i, t eröristiler,
de yard›m ve yatakmadem k i d ur
l›ktan mahkemelik
ihtar›na
u ymay›p
olursan –mahkemen
çat›ﬂt›lar ve o
hala sürüyor bile olçat›ﬂmada v uruldular.
sa, yani hukuken haPeki
Bülent Karataﬂ’›n
len masum say›lsan
vücudundaki bu iﬂkence izleri
dahi– sen teröristsin
nedir?
ve öldürülmen de do¤ald›r. Mahkeme açm›ﬂlarsa mutlaka varülkede. Bir de “tt e r ö r i s t t i” denildi
d›r bir ﬂey! ‹ﬂte Vali’nin hukuk anlami, tamam, art›k soruﬂturmaya, day›ﬂ›. Tam bir kontra valisi anlay›ﬂ›!
vaya gerek yoktur.
Hozat Cumhuriyet Savc›l›¤› da,
AKP, Ergenekon davas›yla ilgili
infaz› araﬂt›r›p gerçekleri ortaya ç›halk› kand›rmay› sürdürüyor. Çetekarma yerine katilleri korumak için
cileri bulup ortaya ç›karacaklar›n›,
dosyaya önce “ g i z l i l i k k a r a r› ” alm›ﬂt›. Gizlilik karar› oldu¤u için
gerekli cezalar› verip mahkum edeBülent Karataﬂ’›n avukatlar›, Karaceklerini aç›kl›yorlar durmadan.
taﬂ’›n katledilmesiyle ilgili toplanan
Çeteci, iﬂkenceci, katliamc› m› ar›delillere zaman›nda bakamad›lar.
yorlar. J‹TEM’ciler görev baﬂ›nda.
(Türkiye’de adeta gelenek haline
Bülent Karataﬂ’›n katledilmesi
geldi; her iﬂkence olay›nda, infaz,
AKP’nin savc›lar›n› ilgilendirmiyor
katliam olay›nda, hemen gizlilik kamu?
rar› al›n›yor. ‹ﬂkencede katledilen
Elaz›¤ 8. Kolordu Komutanl›¤›
Engin Çeber davas›nda da herﬂey
Savc›l›l›¤› bu infaz› aç›ktan savunualeniyken, gizlilik karar› al›nm›ﬂt›. )
yor, örtbas etmek için elinden geleHozat Savc›l›¤›, önce “gizlilik
ni yap›yor. Çeteci ar›yoruz diyen
karar›” verdi¤i dosyay›, daha sonra
AKP savc›lar›n› ilgilendirmiyor mu
“görevsizlik” karar› vererek 8. Kobu durum? Hozat’›n k›rsal›nda bal
lordu Komutanl›¤› Askeri Savc›l›toplamaya, odun k›rmaya giden
¤›’na gönderdi. Dosyan›n Askeri
köylüler, katledilebilir mi bu ülkeSavc›l›¤a gönderilmesi demek, innin gerçek yasalar›na göre?
faz›n üzerinin kapat›lmas› demekti.
Her ﬂey ortada; araﬂt›rs›nlar, suçDosyay› ﬂu an elinde bulunduran
lular› ortaya ç›kars›nlar. Ama görüAskeri Savc›l›k da bu do¤rultuda
lüyor ki, AKP’nin Ergenekoncu
hareket ediyor.
savc›lar›n›n ilgi alan›na girmiyor bu
Bülent Karataﬂ katledildi¤inde,
tür infaz ve katliamlar. Onlar iktidar
G e n e l k u r m a y ’ › n internet sitesinde
mücadelesini sürdüren AKP’nin
de “dur ihtar›na uymad›¤› için ç›özel yetkili savc›lar› olarak,
kan çat›ﬂmada” vuruldu¤u yaz›lAKP’nin iktidar mücadelesinin hizm›ﬂt›; Genelkurmay, Askeri Savmetindedirler. Onlar›n halka, devc›’n›n cevab›n› daha o zamandan
rimcilere karﬂ› iﬂlenen suçlar için
vermiﬂti. Dur ihtar›na uymayan› vurup öldürmek ola¤and› nas›l olsa bu
ay›racak zamanlar› yoktur!

Ne kadar çok terörist var!
Sadece bir y›l içinde
◆ Terörle Mücadele Yasas›’ndan 4.784 dava aç›ld›.
◆ Bu davalarda 11.720 kiﬂi yarg›land›.
◆ ‘Terör’den yarg›lananlar›n 737’si çocuk.
Hakk›n›z›
istediniz,
terör!...
Haklar ve özgürlükler için meydanlara ç›kt›n›z, terör!... Yürüdünüz, terör!... ‹ﬂten ç›karmalara karﬂ› fabrikay›, okuldan atmalara karﬂ› okulunuzu iﬂgal ettiniz, terör!... Bir pankart aç›p bas›n aç›klamas› yapt›n›z,
terör!.. Ba¤›ms›zl›k için emperyalizme karﬂ› mücadele ediyorsunuz,
terör!... Sosyalizm için mevcut sömürücü iktidar› alaﬂa¤› etmek istiyorsunuz, terör!...
K›sacas›, emperyalist sisteme
baﬂ kald›rmak, iﬂbirlikçi diktatörlere boyun e¤memek, terör!... Ve tüm
bunlar› yapanlar da elbette terörist!
Emperyalistlere ve iﬂbirlikçilerine göre böyle! Ülkemizdeki terörist
say›s›n›n çoklu¤u da zaten bunun
sonucu.
*
1991 y›l›nda ç›kar›lan “Terörle
Mücadele Yasas›”n›n kendisi, bir teröre dönüﬂmüﬂ durumdad›r. Adalet
Bakan› Mehmet Ali ﬁahin’in verdi¤i rakamlara göre, sadece bir y›l
içinde (2006-2007 aras›nda) “terör”
suçlamas›yla yarg›lananlar›n say›s›n›n 12 bine yaklaﬂt›¤› gözönünde
bulundurulursa, 1991’den bu yana
yüzbinlerce insan, bu yasan›n hedefi olmuﬂtur.
Adalet
Bakan›
ﬁahin’in,
TBMM’de “TMY, TCK 301. ve
314’üncü maddelerinden aç›lan davalara iliﬂkin” bir soru önergesine
geçen hafta verdi¤i cevapta aç›klad›¤› bu rakamlar, “terör” suçunun
nas›l tüm halk›, tüm muhalif güçleri sindirmek için kullan›ld›¤›n› da
gösteriyor.
“Terörle Mücadele Yasas›”n›n
(TMY) kendisi bir terördür ve el-

bette zaten bu amaçla ç›kar›lm›ﬂt›r
yasa. 1991 y›l›nda ç›kan bugüne kadar bu yasadan yarg›lanmayan, yasan›n yaratt›¤› “hukuk terörü”nden
nasibini almayan devrimci, demokrat kiﬂi ve kurum kalmam›ﬂt›r. Di¤er
muhalif kesimler de zaman zaman
bu yasan›n hedefi olabilmiﬂtir. Bu
nedenledir ki, “Terörle Mücadele
Yasas›” ad› alt›nda ç›kar›lan bu yasay›, “Terör Yasas›” olarak adland›rm›ﬂt›k daha o zamandan. Yukar›daki rakamlara bak›ld›¤›nda, adland›rman›n ne kadar isabetli oldu¤u
da ortada.
*
Bilindi¤i gibi, bir dönem egemenler “terörist”,”terör” ifadelerini,
daha çok emperyalizme ve iﬂbirlikçilerine karﬂ› sürdürülen silahl› mücadele için kullan›rlard›. Sömürü
düzenine karﬂ› ulusal ve sosyal kurtuluﬂ mücadelesi yürütenlerin kulland›klar› ﬂiddetin de “terör” olarak
de¤erlendirilemeyece¤i aç›kt›r; fakat emperyalistler, bugün art›k, “terör” suçlamas›n› silahl› mücadelenin d›ﬂ›na da yaym›ﬂlar, “terör, terörizm, terörist” tan›mlar›n› tüm muhalif kesimleri içine alacak ﬂekilde
geniﬂletmiﬂlerdir.
Hemen her ﬂey “terör” olarak nitelendirilebiliyor art›k. “Terör”, emperyalizmin ve iﬂbirlikçilerinin rahats›z olduklar›; b a s t › r m a k , s i n d i rmek, yoketmek istedikleri tüm muhalif kesimlere karﬂ› kulland›klar›
bir araca dönüﬂtü. Irak’ta direniﬂ
saflar›nda yer alan tüm halk terörist
ilan edilebiliyor mesela. Demokratik haklar›n› aramak için soka¤a ç›kan iﬂçiler, memurlar, teröristlikle
suçlan›yor. En s›radan muhalif
gruplar, mesela çevreciler, tek nitelikleri “küreselleﬂme karﬂ›tl›¤›!”
olan örgütsüz kesimler bile bu suç-

lamalardan kurtulamamaktad›rlar.
“Terör” suçlamas›yla yarg›lananlar›n say›s›n›n çoklu¤unun ortaya koydu¤u gibi, ülkemizde de hemen her türlü eylem, demokratik
gösteri, terör kapsam›na sokulabilmektedir. Topraklar›nda zehir kullan›larak maden aranmas›n› istemeyen köylüden, sendika isteyen iﬂçiye; anadilinde isim kullanmak isteyenden, inançlar›n› özgürce yaﬂamak isteyenlere, düﬂüncelerini dile
getiren ayd›nlara; emekçi kad›nlar
gününde soka¤a ç›kan kad›nlara,
tüm suçu 1 May›s’› kutlamak olan
emekçilere, gecekondusunu savunan yoksullara kadar herkes “terör”
suçunun, suçlamas›n›n hedefi haline gelmiﬂtir.
‹ﬂgalciye karﬂ› silaha sar›lan da
taﬂlarla, sapanlarla direnen de “terörist”likle suçlan›p hapsediliyor, katlediliyor; ve esas›nda ﬂu bir gerçek
ki, iﬂgale karﬂ› silaha sar›lmak da,
taﬂa sar›lmak da özünde birdir ve
ikisi de asla terör de¤ildir.
“Terör” demagojisi, öyle boyutland›r›lm›ﬂt›r ki, 70-80 yaﬂ›ndaki
ihtiyarlardan, ilkokul ça¤›ndaki çocuklara kadar herkes “terörist” ilan
edilip, bu yasa kapsam›nda yarg›lanabilmektedir. Bir y›lda 737 çocu¤u
“terörist” olarak ilan edip yarg›layan bir sistemin, hukukun nas›l iﬂledi¤i, bu sistemin “terör”den ne anlad›¤› ortadad›r.
*
Yukar›daki rakamlara bakan, bu
ülkede terör estirenin kim oldu¤unu
da görür.
Teröristlerin, terörlerini, belli
“yasalara” dayand›rmalar›, baﬂka
deyiﬂle halk› sindirmek için baﬂvurulan yöntemin “yasal” olmas›, terörü, terör olmaktan ç›kar›r m›?
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Halklar›n Mücadelesi
TERÖR DEMAGOJ‹S‹’yle
Karart›lamaz!
Te r ö r v e t e r ö r i z m ; emperyalizm ve iﬂbirlikçileri taraf›ndan, politik (ulusal, dinsel ya da s›n›fsal)
hangi nitelikte olursa olsun, kendi
sistemlerine karﬂ› mücadele eden
tüm güçleri etkisiz hale getirmek
için kullan›lan kavramlard›r. Özellikle ikibinli y›llar›n baﬂlar›ndan itibaren emperyalizme karﬂ› mücadelenin "terörizm" olarak yaftalanmas› daha sistemli ve yayg›n hale getirilmiﬂtir.
‹kibinli y›llar›n baﬂlar›na iﬂaret
etmiﬂ olsak da, halklar›n mücadelesini karalamaya yönelik bu demagoji, oldukça eskiye uzan›r. Döneme göre, halk›n mücadelesine, eﬂki yal›k, ﬂakilik, haydutluk, gangs terlik, baﬂ›bozukluk, asilik, anarﬂistlik... gibi çok çeﬂitli s›fatlar tak›lm›ﬂt›r.
Ama egemen s›n›flar, isyanc›lara, halk kurtuluﬂ savaﬂç›lar›na hangi
ismi takarlarsa taks›nlar, amaçlar›
ayn›yd›; onlar› gözden düﬂürmek,
onlar›n ideallerini gözlerden uzak
tutmak ve onlara yönelik bask›lar›na meﬂruluk kazand›rmak.
"Terörizm" kavram›, ony›llard›r
ülkemizde ve dünyada kitlelerin beyinlerine yerleﬂtirilmeye çal›ﬂ›l›yor.
Düzenin parlamentosundan okullar›na, camilerinden, k›ﬂlalar›na TV
ekranlar›ndan filmlerine kadar her
yerde, bu kavram tekrarlan›p duruyor. Bu kavramla yap›lmak istenen,
ezilen halklar›n meﬂru mücadelesine karﬂ› uygulanacak bask›ya hakl›l›k kazand›rmakt›r. Meﬂru mücadeleleri ezip yoketmek için, önce bunlar› “terörizm” demagojisiyle mahkum edip, halk nezdindeki sayg›nl›klar›n› yoketmek, kitlelerden tecrit
edip, marjinalleﬂtirmek gerekir.
“Terör” söylemi buna hizmet eder.
Devrimcileri terörist olarak gös-

meﬂrulaﬂt›rmaya çal›ﬂmaktad›rlar. Ezilen
halklar›n meﬂru talep
ve isteklerini " t e r ö r ü n t a l e p l e r i " olarak
lanse ederek, onlar›n
‘Terörden yana olanlar” bast›r›lmas›na hakl›l›k
kazand›r›lmak istenive “teröre karﬂ› ç›kanlar” yor.
saflaﬂmas›, suni ve
termek için
Emperyalistler ve
hiçbir f›rsat›
sahtedir. As›l saflaﬂma, iﬂbirlikçilerinin terökaç›rmazlar.
kavram›n› bu kaemperyalizm ve halklar rizm
Devrimciledar yo¤un kullanmalasaflaﬂmas›d›r.
rin
hakl›,
r› bilinçli bir politikameﬂru ve beld›r. Bu
politikada
li bir ideale
amaç, ulusal ve sosyal
yönelik eylemleri terör diye karalakurtuluﬂ mücadelelerini tecrit eden›r. K›r›lan bir cam, ezilen bir “çirek yaln›zlaﬂt›rmak, güçsüzleﬂtirçek” onlar için “terör” demagojisi
mek ve giderek yenilgiye u¤ratmakyapabilecekleri bulunmaz bir malt›r. Kesin bir yenilgi sözkonusu olzemeye dönüﬂebilir. Bunlar›n yetermasa bile en az›ndan " z a r a r s › z " ,
li olmad›¤› koﬂullarda bizzat kendidüzen için tehlike oluﬂturmayan
leri halka karﬂ› uygulad›klar› terörü,
b i r çizgiye çekilmeleri emperyadevrimcilerin, ilerici güçlerin üzerilizm aç›s›ndan önemli bir kazanç
ne y›karak terör demagojisini güçolacakt›r. Bu yan›yla özetlersek; te lendirmeye çal›ﬂ›rlar.
rörizm demagojisi, ayn› zamanda
tüm anti-emperyalist, anti-oligarElbette kimi milliyetçi, dinci siﬂ i k h a re k e t l e r i d ü z e n i ç i n e ç e k m e
yasal yap›lar›n yanl›ﬂ eylem anlad a y a t m a s › d › r.
y›ﬂlar› da egemenlerin bu demagojiEmperyalistler ve iﬂbirlikçileri,
lerini güçlendiren bir iﬂlev gördü.
yürüttükleri bu çok yönlü sald›r›yla
Burjuvazi halka yönelebilen, suçlu
"terörizm" demagojisi etraf›nda bir
suçsuz ay›rdetmeyen bu yanl›ﬂ eysaflaﬂma yaratmaya çal›ﬂ›yorlar.
lem çizgisini iyi kulland›. Öyle bir
Halklar›n mücadelesini ve bu mücaatmosfer yaratt› ki, devrimci eylem,
deleden yana olan herkesi “tt e r ö ve karﬂ›-devrimci eylem belirsiz har i z m”le ve “tte rö ri z m e d es t e k v e rle geldi. Halk›n kafas› kar›ﬂt›r›ld›.
m e k”le suçlayarak yarat›lmak isteBütün bunlar›n sonucunda, "tenen bu saflaﬂma, terörizm demagorör” denilince, akan sular›n duracajisi alt›nda h a l k l a r › n d i re n m e h a k ¤› bir ortam yarat›lmakta, "terörist"
k›n›n yokedilmesidir.
olarak adland›r›lan hareketlere, kiEmperyalist ülkeler ve iﬂbirlikçiﬂilere karﬂ› yap›lacak olanlara kim leri, özellikle 2000’li y›llar›n baﬂlasenin itiraz edemeyece¤i bir düﬂünr›ndan itibaren “teröre karﬂ› mücace tarz› hakim k›l›nmaktad›r.
dele” ad›na, yeni kanunlar yaparBunda baﬂar›s›z olduklar› söyleken, bu kanunlardaki “terör” tan›m›
nemez. Baﬂta küçük burjuvalar üzeve yorumunu da, t ü m m u h a l i f k e rinde olmak üzere, kitlelerin geri
s i m l e ri ka ps a y a c a k ﬂekilde geniﬂkesimleri üzerinde “terörizm” deletiyorlard›.
magojisi belli ölçülerde etkili hale
Kitlelerin en az›ndan belli kegetirilmiﬂtir. Terörizmle suçlamak,
simlerinde terör korkusu yarat›ld›kbazen suçlanan hareketlerin, kiﬂiletan sonra, emperyalistler " y a b i z rin o geri kesimler taraf›ndan otoden ya onlardan yanas›n›z”, “ya
matikman mahkum edilmesine yett e r ö r d e n y a n a , y a t e r ö re k a r ﬂ › s › mektedir. Emperyalistler ve iﬂbirn›z” dayatmas›n› gündeme getirlikçileri, terör demagojisi etraf›nda
miﬂtir. Emperyalistlerden yana olas›l olarak da k e n d i t e r ö r l e r i n i

mayanlara karﬂ› her türlü ﬂiddet
meﬂruydu, çünkü onlar t e r ö r i s t i !

Te r ö re B a ﬂ v u r a n K i m ?
Bu saflaﬂma içerisinde, emperyalizm, dünya haklar›n›n en az›ndan belli kesimlerini kendi yan›na
çekebilmek için kapsaml› bir ideolojik sald›r› ve kuﬂatma uygulamaktad›r. Bu sald›r› ve kuﬂatma sanattan, spora, e¤itimden propagandaya kadar hayat›n her alan›na yay›l›yor. Terör, terörizm kavramlar›
burjuvazinin yönlendirmeleriyle o
kadar yayg›n kullan›lmaya baﬂland›
ki, kitlelerin tepki duydu¤u her
olumsuzlu¤a " t r a f i k t e r ö r ü " ,
" k a p k a ç t e r ö r ü " , “ t ö re t e r ö r ü ” ,
“maganda terörü”, “tacizci ter ör ü ” gibi, bir “terör” eki yap›ﬂt›r›ld›.
Bu yöntemle de; “teröre” karﬂ› oluﬂturulan öfkenin, tepkinin, do¤rudan
devrimci, yurtsever hareketlerin ve
onlar›n eylemlerinin üzerine yönlendirilmesi amaçlanmaktad›r. Bu
yüzden, devrimciler, ilerici, demokrat çevreler, “trafik terörü” gibi ilk
anda masum gözüken kavramlaﬂt›rmalar karﬂ›s›nda bilinçli davranmal›d›rlar. ‹çinde “terör” geçen hemen

Terör nedir? Sindirmek,
korkutmak... Öyleyse gerçe¤e
bakal›m; Halk› sindirmek,
korkutmak, y›ld›rmak
devrimcilerin en son isteyece¤i,
daha do¤rusu asla istemeyece¤i ﬂeydir. Devrimcilerin halk›n
içinde korku salarak ulaﬂabilece¤i hiçbir hedefleri yoktur.
Aksine, devrimcilerin istedi¤i,
halk›n cüretle, kararl›l›kla
davranmas›; düﬂüncelerini,
taleplerini korkusuzca ortaya
koyup, korkusuzca baﬂ
kald›rabilmesidir.
Halk› sindirmek, korkutmak
isteyen tek güç ise, oligarﬂinin
devletidir. Halk›n sinmesinden,
korkmas›ndan yarar sa¤layacak tek güç odur çünkü.

her ﬂey sorgulanmal›d›r.
Te r ö r i z m ; en genel anlam›yla b i r a m a ç t a ﬂ › m a y a n ,
h e d e fi o l m a y a n ve kitleleri
y›ld›rma, korkutma, sindirme amac›yla kullan›lan ﬂiddet olarak adland›r›l›r.
Burjuvazi, terörizm söylemiyle,
devrimcilerin, yurtseverlerin mücadelesini iﬂte böyle bir mücadele olarak yans›tmaya çal›ﬂ›yor. Devrimciler, “terörist”tir; hiçbir idealleri
yoktur; s›rf eylem yapm›ﬂ olmak
için eylem yapmaktad›rlar. Devrimci örgütler, “terörist”tir; sosyalizm
çöktü¤üne göre art›k eylemleri
amaçs›z kalm›ﬂt›r; toplumda huzursuzluk ç›karmak istemektedirler...
vs. vs. Terörizm demagojisinin ana
tezleri böyledir..
Devrimcilerin ve yurtseverlerin
bir amac› yok mu? Kör bir ﬂiddet mi
uygulamaktad›rlar? Bu ﬂiddetin sebebi ve kayna¤› nedir?
Öncelikle vurgulanmas› gereken, devrimcilerin, yurtseverlerin
her zaman bir amac›n›n, idealinin
oldu¤udur. Devrimciler, bu amaçlar›n› da hiçbir zaman gizlememiﬂler,
tam tersine, en geniﬂ ﬂekilde duyurmaya çal›ﬂm›ﬂlard›r.
Bu amaca ulaﬂmak için meﬂru
bütün araç ve yöntemleri kullanacaklar›n› aç›klam›ﬂlard›r ve bu yöntemler içerisinde elbette ﬂiddet de
vard›r. ﬁiddet, sömürü ve zulüm alt›ndaki kitleler için meﬂru bir baﬂkald›r› yoludur.
Devrimciler, burjuvazinin göstermek istedi¤i gibi, ne durduk yerde ﬂiddet kullanmakta, ne de ﬂiddete tapmaktad›rlar. Tarihin bize gösterdi¤i gerçek, ﬂiddete ilk baﬂvuran›n her zaman sömürücü egemen s›n›flar oldu¤udur. Ve karﬂ› ﬂiddet d›ﬂ›nda ezilenlere bir yol b›rak›lmamas›d›r. Ça¤›m›zda da önce “mösy ö b u r j u v a z i ” ateﬂ etmiﬂtir. Emperyalizme ba¤›ml› sömürge ve yenisömürge ülkelerde, bar›ﬂç›l, parlamenter yollardan ba¤›ms›zl›¤›n, demokrasinin ve sosyalizmin kazan›lmas›n› imkans›z k›lan da yine burjuvaziden baﬂkas› de¤ildir.
Egemenlerin, halk›n hakl›, meﬂ-

Terörizm demagojisinin
kullan›l›ﬂ›na küçük ve fakat
çarp›c› bir örnek!
ru mücadelesini bast›rmak için her
türlü iﬂkence, infaz, katliam, kaybetme gibi yöntemlerle sürdürdükleri ﬂiddet, t e r ö r i z m i n k e n d i s i d i r.
Devrimciler savaﬂlar›n›n hiçbir
döneminde meﬂru olmayan bir mücadele yöntemini savunmam›ﬂ, uygulamam›ﬂ ve bunu yapanlar› onaylamam›ﬂt›r. Emperyalistler ve iﬂbirlikçileri ise, bu mücadelede politik
zay›fl›klar›n›n bilincinde olduklar›ndan, yalan, demagoji, dezenform a s y o n , k o m p l o , p rovokasyon,
s a b ot a j , k a yb e t m e gibi her türlü
gayri meﬂru, kendi yasalar›na bile
ayk›r› yöntemlere baﬂvurmuﬂlard›r.
Korku yaymay›, sindirmeyi
a m a ç l a ya n k e nd i l e r i olmuﬂtur.

Saflaﬂman›n
"Ortas›nda" Kalanlar
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Dünyada bu dayatman›n ve saflaﬂt›rman›n baﬂ›n›, bütün emperyalist politikalarda oldu¤u gibi Amerika çekmektedir. Amerika, özellikle
11 Eylül sald›r›lar›ndan sonra, terörizm çerçevesinde hemen bütün emperyalist ve iﬂbirlikçi devletleri kendi yan›na çekti. Terör listeleri yay›nlad›. Bu listede kimler yoktu ki.
‹ r a n , I r a k , K u z e y K o re, Küba gibi devletlerden, D H K C , FA R C ,
HAMAS, PKK gibi örgütlere ve de
tek tek kiﬂilere var›ncaya kadar kendine muhalif olan herkes hedefe konuldu. Bir “terörist ülkeler” listesi
vard›, bir de “teröre destek veren ülkeler”... Bunlar› “ﬂer ekseni” gibi
listeler takip edecekti. Emperyalizme karﬂ› olan herkes, bir biçimde
hedef ilan ediliyordu k›sacas›.
Düﬂman belleyip hedefe koyduklar›n›n tecrit ve bertaraf edilmesi için her yol denendi. Yalan haberler üretildi, provokasyonlar düzen-
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lendi. Bush, emperyalizmin “ya onlar, ya biz” dayatmas›n› ﬂu sözleriyle pekiﬂtiriyordu: " B u g ü n Afganis tan üzerinde yo¤unlaﬂt›k. Ama yar›n teröre de ste k ve re n baﬂ ka ülke ler olursa... Bu sav aﬂ uzun süreli
bir savaﬂ olacak. Tarafs›z hiçbir ülke kalmayacak."
Emperyalistler benzer politikalar› kendi ülkeleri içerisinde de uygulad›lar. Halk› kendi politikalar›
etraf›nda toplamak için toplumu
özellikle yabanc›lara, az›nl›klara
karﬂ› k›ﬂk›rtt›lar. ‹hbar, gözetleme,
denetim gibi akla gelebilecek her
yöntemle toplumu kontrol alt›na almak için çaba harcand›. Bask›, terör, her türlü yöntemle meﬂru k›l›nd›. Te r ö r i s t l e re iﬂkence yap›labile ce¤ine dair yasalar dahi ç›kar›ld›.
‹ﬂkence uçaklar›, gemileri gündeme
getirildi. Guantanamo gibi aç›k iﬂkence kamplar› veya yeni sömürgelerde gizli iﬂkence merkezleri ve hapishaneler kuruldu.
Emperyalistler ve iﬂbirlikçileri
terörizm etraf›nda bir saflaﬂma yarat›rken, bu tart›ﬂma ve saflaﬂma
içerisinde kendilerinin nereye ait oldu¤una karar veremeyen kesimler
de vard›. Bu kesimler küçük burjuva ayd›n kesimler, reformistler, emperyalizmle cepheden bir mücadeleyi göze alamayan "sol" kesimlerdi. Bu kesimlerin temel söylemleri,
“her türlü ﬂiddete karﬂ›” oluﬂlar›,
“savaﬂlara hay›r” demeleridir. Ve
bu noktada ilginç olan, aktar›lan
her iki slogan da burjuvazi taraf›ndan üretilmiﬂtir ve “terörizm” demagojisini tamamlayan teorilerdir.
Ülkemizde ve dünyada bir savaﬂ
var. Kimileri görmek istemiyorsa da
bu savaﬂ bütün ç›plakl›¤› ve ac›mas›zl›¤›yla ortada. Bu savaﬂ, öz itibariyle ezenler ve ezilenler aras›ndad›r ve emperyalizmle halklar aras›ndaki savaﬂ olarak somutlanmaktad›r. Bu savaﬂta tarafs›zl›k yoktur.
Orta yol yoktur. Ya ezenden yanas›nd›r, yani Amerikan, Avrupa emperyalistlerinden, ya da ezilenlerden. Ayaklar›n baﬂka bir yerde, kafan baﬂka bir yerde olamaz. Ancak
küçük burjuvazi bunu da baﬂar›yor.

O ayaklar›yla, gövdesiyle as›l olarak ezilenlerin saflar›nda olmas›na
karﬂ›n, kafas› burjuvazinin yan›ndad›r. Emperyalistler ve iﬂbirlikçileri
halklara karﬂ› her türlü ﬂiddeti uygular, ancak o soyut bar›ﬂ teorileri
ve ça¤r›lar›yla, ﬂiddetin her türlüsüne “ k a r ﬂ › ” oluﬂuyla cevap verir.
Ülkemizde devrimciler ve bir
bütün olarak halk, yoksullu¤a, adaletsizli¤e karﬂ› mücadele eder. Karﬂ›l›¤› dizginsiz bir sald›r› ve terördür. Bu sald›r›da binlerce insan öldürülür, tutsak edilir, kaybedilir...
Halk ise bu sald›r›lar karﬂ›s›nda örgütlenerek kendini savunur, sömürü
ve sald›r›lar›n sorumlular›ndan hesap sorulur. Ve küçük burjuvazi bu
noktada da “her türlü ﬂiddete karﬂ›y›m” diye karﬂ›m›za ç›kar. Bilinçler
bu kadar dumura u¤ram›ﬂt›r.
Halklar›n kendini savunma hakk› yok mudur? Veya ﬂiddet uygulamak sadece devletin tekelinde midir? Küçük burjuvazi, net cevap
vermez bu sorulara. Ama pratikteki
cevab›, düzenin statükolar›ndan yanad›r. Küçük burjuvazi faﬂist devletin ﬂiddetini meﬂru görürken, ezilenlerin mücadelesini, ﬂiddetini ise
meﬂru görmedi¤inden, bu mücadeleyi yürütenlerle aras›nda kal›n bir
çizgi çekmeye çal›ﬂ›r.
Küçük burjuvazinin ikircikli tavr›na karﬂ›n burjuvazi, s›n›f bilinciyle nettir; bunun için küçük-burjuvazinin eline “her türlü ﬂiddete karﬂ›
olma” teorisini tutuﬂturup, bu kesimleri onunla oyalarken, kendisi
halk›n mücadelesini bast›rmakta
h e r t ü rl ü ﬂ i d d e t e baﬂvurmakta hiç
tereddüt göstermiyor.

Ezilen Halklar›n
ﬁiddeti Meﬂrudur
Emperyalistler ve iﬂbirlikçilerinin ﬂiddeti, hiçbir savaﬂ kural›na uymayan, ahlaki hiçbir kural tan›mayan, genel anlamda kabul görmüﬂ
savaﬂ kurallar›n›n da d›ﬂ›na ç›k›larak uygulanan ç›plak bir terördür.
E¤er bir terörden bahsedilecekse,
emperyalistlerin ve iﬂbirlikçilerin
politika ve uygulamalar›na bakmak

Terörü as›l uygulayanlar
sömürücü egemenlerdir ve
terörün as›l ma¤duru da
hep halkt›r.
yeterlidir. Te r ö r ve terörizm tüm
somutlu¤uyla buradad›r.
Emperyalistlerin ezilen halklar›
daha fazla sömürmek, zenginliklerine zenginlik katmak için uygulad›¤›
teröre karﬂ›, halk›n kendini savunmas› ve bu savunma içinde ﬂiddet
kullanmas› meﬂrudur. Bunu kimse
sorgulayamaz. Çünkü bu ﬂiddetin
kayna¤›nda yine emperyalistler vard›r. Ezilen halklar› ﬂiddet kullanmaya mecbur etmiﬂlerdir. Irak ve Afganistan halklar›n›n Amerika iﬂgaline
karﬂ›, diﬂiyle, t›rna¤›yla, feda eylemleriyle yürüttü¤ü savaﬂa kim terörizm diyebilir. Bugün kimse Filistin halk›n›n kendini savunmas› için
baﬂvurdu¤u ﬂiddeti sorgulayamaz.
Gerçek ﬂu ki, bu, emperyalizmin ve
oligarﬂik diktatörlüklerin iﬂgalleriyle, faﬂizmiyle karﬂ› karﬂ›ya olan tüm
halklar için geçerlidir. Oligarﬂik
diktatörlüklerin kendi halklar›na
karﬂ› yürüttükleri savaﬂ da terörizmdir. Emperyalizmin ve oligarﬂinin
ﬂiddeti, halklara baﬂka yol b›rakmamaktad›r, ﬁiddeti baﬂlatan ve sürdüren oligarﬂidir. Halklar aç›s›ndan
ﬂiddetin meﬂru zemini de bu koﬂullard›r. Halklar, devrimci bir anlay›ﬂ›n önderli¤inde ﬂiddete baﬂvururken, hiçbir ilkesizlik, ahlaks›zl›k,
kurals›zl›k yapmam›ﬂlard›r. Ancak
emperyalistlerin her uygulamas›
tart›ﬂ›lm›ﬂ ve tarih içerisinde mahkum edilmiﬂtir.
Ezenler, egemenliklerini tesis etmek ve sürdürebilmek için ﬂiddet
kullan›rken, buna karﬂ› ﬂiddet yoluyla direnme hakk› tarihsel olarak
vard›r. "Terörizm" demagojisiyle
dayat›lan iﬂte bu hakk›n yok edilmesidir.

Katillerin Yar›ﬂ›: Kim
Daha Çok Öldürdü?
Tayyip Erdo¤an’›n Davos’ta ‹srail Cumhurbaﬂkan› Peres’e söyledi¤i “Siz öldürmeyi çok iyi bilirsi niz” sözlerine, ‹srailli bir general
cevap verdi.
‹srail Kara Kuvvetleri Komutan›
Avi Mizrahi, Erdo¤an’a a y n a y a
b a k m a s › n › hat›rlatt›ktan sonra
“Türklerin uzun y›llar önce Ermenileri katletti¤ini, ayn› politikan›n
bugün Kürtler üzerinde sürdürüld ü ¤ ü n ü” belirterek “‹srail’i Filistin’i iﬂgalle suçlayan Erdo¤an’›n ülkesi Kuzey K›br›s’› iﬂgal etti” dedi.
O da hakl›, Tayyip de hakl›yd›...
Tayyip Erdo¤an Peres’e “Siz öl dürmeyi çok iyi bilirsiniz” derken
ne kadar hakl› idiyse, ‹srailli general, oligarﬂiye Ermeni, Kürt katliam›n›, K›br›s iﬂgalini hat›rlat›rken o
kadar hakl›d›r.
‹srailli general Erdo¤an’a “ a yn a y a b a k ” demiﬂ. Asl›nda hepsinin
aynada görece¤i ayn›. Tencere dibin
kara misali... “Hepsi öldürmeyi iyi
bilirler” demiﬂtik. Dedi¤imizi kan›tl›yorlar tart›ﬂmalar›yla.
‹ki say› önceki dergimizde bu
konuda ﬂunlar› söylemiﬂtik:
“Katliamc›l›kta birbirlerinden
fark› olmayan, birbirlerinden geri
kalmayan iki katilden Erdo¤an, Peres’e ﬂöyle diyordu: ‘... siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz.’ ...
“Peres dönüp, Erdo¤an’a deseydi ki, ‘Öldürmeye gelince... tutuklular› nas›l öldürdü¤ünüzü iyi biliyorum... siz hapishanelerde öldürmeyi çok iyi bilirsiniz’... Evet, böyle
deseydi, yalan m› olurdu, yanl›ﬂ m›
olurdu?” (Ba¤›ms›zl›k Demokrasi
Sosyalizm ‹çin Yürüyüﬂ, s.175)
Peres’in Erdo¤an’a söylemedi¤ini Peres’in generali söyledi. Gerçek ﬂu ki, bu sözler, dünyadaki bütün emperyalist faﬂist yönetimler
için geçerlidir. Bir ülke di¤er bir ülkeye “siz ﬂu ﬂu katliamlar› yapt›n›z” diye bir suçlama yapt›¤›nda,

mutlaka ötekinin de “siz de ﬂunlar›
ﬂunlar› yapt›n›z” diyebilece¤i ﬂeyler
vard›r. Çünkü tüm emperyalist, oligarﬂik iktidarlar›n tarihi, halklar›n
kan›n›n dökülmesiyle doludur.
Tayyip’i Peres’e söyledi¤i sözler
nedeniyle övenler, kendi gerçekleri,
bir ‹srailli general taraf›ndan hat›rlat›l›nca, ﬂovenist bir hezeyan içinde aya¤a f›rlad›lar. Hükümetiyle,
muhalefetiyle, bas›n yay›n organlar›yla ‹srailli generale itiraz ediyorlar, ama yaz›k ki, generalin sayd›klar› gerçek..

Hangisinin eli daha
kanl›, bilinemez!
Bilinemez, çünkü bo¤azlar›na
kadar kan içindedirler. Ve kendi katliamlar›n›, cinayetlerini, iﬂkencelerini görmezden gelip, birbirlerini
suçlarlar. ‹nsan haklar›n› hergün her
yerde ihlal edenlerin her y›l baﬂka
ülkeler hakk›nda “insan haklar› ihlalleri raporlar›” haz›rlamas› bunun
tipik bir örne¤idir. Ne zaman Ermeni soyk›r›m› meselesi Fransa’da
gündeme gelse, Türkiye oligarﬂisi
hemen Fransa’n›n Cezayir’de yapt›klar›n› hat›rlar. “Ama siz de Cezayir’de ﬂu kadar Cezayirli’yi öldürdünüz” denir.
Ermeni meselesinin Amerikan
meclisinde her gündeme getiriliﬂinde, bu kez, Amerika’n›n K›z›lderililere yapt›klar› hat›rlat›l›r ve “Siz de
K›z›lderilileri öldürdünüz” diye
karﬂ› sald›r›ya geçilir.
Ya da insan haklar› konusunda
diyelim ki, Almanya Türkiye’yi
“hapishanelerinizde insan haklar›
ihlalleri oluyor” diye eleﬂtirdi; oligarﬂinin cevab› haz›rd›r: “Siz de
Baader Meinhoff üyelerini hücrelerinde öldürüp intihar süsü verdiniz!”
Bu liste böyle uzar. Herkesin
herkese karﬂ›l›kl› diyece¤i çok ﬂeyi
vard›r ve diyecekleri do¤rudur da.

Siyonist
generalle
AKP
aras›ndaki
bu
tart›ﬂma,
yaln›z bizi
do¤rulayan
bir tart›ﬂmad›r.

Emperyalistler, onurlu yaﬂamak
isteyen, baﬂe¤meyen halklar› sevmezler ve istemezler. Onlara boyun
e¤dirmek için çeﬂitli bahanelerle
sald›r›rlar. Bunu, o ülkedeki halklara mesela demokrasi, özgürlük getirmek için yapt›klar›n› savunurlar.
T›pk›, ülkeleri sömürgeleﬂtirmelerini uygarl›k götürme diye savunduklar› gibi... Kendi yapt›klar›n›n katlilamc›l›k, halklara düﬂmanl›k oldu¤unu kabul etmezler. Çünkü iﬂlerine
gelmez.
Kimyasal silahlar› bulaca¤›,
“Saddam diktatörünü” devirip, Irak
halk›na özgürlük getirece¤i yalan›yla Irak’› iﬂgal ederek, Irak petrollerinin üzerine kondu. Sonra da teslim
olmayan, direnen Irakl›lar’›n yüzbinlercesini katletti. Ama bu katliam› gerçekleﬂtiren ne Amerika, ne
‹ngiltere, dünyan›n en ça¤daﬂ ülkeleri olduklar› iddias›ndan hala bir
milim geri ad›m atm›ﬂ de¤illerdir.
ﬁöyle demek gerekir: Öldürmeyi
de, yüzlerine ça¤daﬂl›k, uygarl›k,
insan haklar› maskeleri takmay› da
iyi bilirler. Afganistan’›, Irak’› iﬂgal
eder, ad›na “özgürleﬂtirme operasyonu” derler. Bir günde hapishanelerde 28 tutsa¤› katlederler. Utanmadan da ad›na “Hayata Dönüﬂ”
derler. ‹srail bölgeye “bar›ﬂ” getirmek için her seferinde yüzlerce Filistinli’yi katleder.
Politikalar› ayn›d›r, yaklaﬂ›mlar›
ayn›d›r. Sonra da kendi içlerindeki
ç›kar çat›ﬂmalar› veya demokrasicilik oyunlar› gere¤i suçlar› söylendi¤inde verecekleri cevap bellidir:
“Ama siz de ﬂunlar› katlettiniz...”
Al hepsini vur hepsine!
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Day› Ve
kadrolar
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Marksizm-Leninizmin ustalar›,
dünya devrimci hareketinin önderleri, s›k s›k kadrolar›n bu mücadeledeki önemine de¤inmiﬂlerdir. Day›
da, hem prati¤inde, hem yaz›lar›nda
bu soruna a¤›rl›kl› bir yer vermiﬂtir.
Dünya devrimci hareketinin önderlerinin, bu s›fat› kazanmalar›nda
kadro politikalar›n›n belirleyici bir
yeri vard›r. Çünkü denilebilir ki, ancak do¤ru bir kadro politikas›na sahip olan yöneticiler önder olabilirler. Day›’n›n önderli¤inde de kuﬂkusuz bunun pay› vard›.
O, her zaman kadrolar›n sevdi¤i,
sayd›¤›, ö¤rendi¤i bir önder oldu. O
da hiç kuﬂku yok ki, kadrolar›na hep
güvenle yaklaﬂt›. Onlarla en çetin
hesaplaﬂmalar› yürütürken bile, güvenmeye devam etti. Çünkü olumluluklar› ve olumsuzluklar›yla onlarla varoluyordu hareket; öyle de
olmaya devam edecekti: “‹ddiam›z›
iddia olmaktan ç›kar›p, herkesin
gözünde somutlamam›z›n a n a u n suru, kadrolard›r. Kadrolar›n e¤itimi, istihdam›, korunmas›, geliﬂtirilmesi zaman›nda önlerinin aç›lmas›
büyük önem taﬂ›maktad›r. Bu noktalarda yapaca¤›m›z yanl›ﬂl›klar, ortaya ç›kabilecek eksiklikler ... her
ﬂeyi etkileyebilecek, olumsuzluklara
neden olacakt›r. Bunun için, yukar›dan aﬂa¤›ya kadar, özellikle kadro lar›n e¤itimi ve istihdam› üzerinde
özenle durmak zorunday›z.” (Kongre Raporu)
Bu sözlerin devam›nda, özetle
diyor ki, hareketin, mücadelenin ge-

Kadrolar sorunu yeterince çözülmeden, b u k onuda s ürekli bir ü retkenlik
sa¤lanmadan, k ›smi b aﬂar›lar elde edilse de,
zafer elde edilemez. Zaferi yakalaman›n
esas a rac› k adrolard›r.
liﬂtirilmesinin, halk›n bu
mücadeleye kat›l›m›n›n
“ e s a s h a l k a s › k a d ro l a r d › r ”.
“‹yi bir e¤itim alm›ﬂ,
do¤ru devrimci perspektiflerle donat›lm›ﬂ, parti
disiplinine ve partili olma
ruhuna, güvenine, yarat›c›l›¤›na sahip kadrolar olmadan”, savaﬂ›n yükseltilemeyece¤i aç›kt›. Savaﬂ› geliﬂtirecek olan
parti ve örgüt, elbette ki kadrolardan ba¤›ms›z düﬂünülemezdi.“ Parti ve örgüt nedir; parti ve örgüt stratejinin hayata geçmesi için, devrim
için bir araçt›r. Bu arac›n motoru
kadrolard›r. Kadrolar veya bölge,
alan, birim yöneticileri, kendilerini
bu arac›n motoru gibi görmez, onun
fonksiyonunu yüklenmezse araç iﬂlemez hale gelir.”
Day›’n›n en baﬂta aktard›¤›m›z
sözü, kadrolara verdi¤i önemin, onlara yükledi¤i misyonun en özlü anlat›m›d›r: “ Z a f e r i y a k a l a m a n › n
e s a s a r a c › k a d ro l a r d › r.”

Kadro sorunu,
temel s orunlardand›r
Day›, kadrolardan, kadrolar›n
yetiﬂtirilmesinden, ço¤alt›lmas›ndan, e¤itiminden söz ederken s›k s›k
“ k a d ro s o r u n u ” kavram›n› kullanm›ﬂt›r: “Temel sorunumuz, geniﬂ
halk kitlelerine devrimci politikalar›m›z› götürecek... kadrolar sorunudur.” (Eok. Kurtuluﬂ, Say›: 18, 10
Haziran 1995)
Evet, bu, kelimenin gerçek anlam›yla bir sorundur ve neredeyse sü r ekli bir s o r u n ’dur. Neden “ k a d ro
s o r u n u ” kavram›n› kulland›¤›n›n
cevab› da ülkemizdeki savaﬂ›n niteli¤i ve düﬂman›n politikalar›ndad›r.
Kadrolaﬂmada “sürekli bir üretkenlik sa¤lanmadan zafer elde edi-

lemez” diyen Day›, bunun hemen
devam›nda ﬂunu ekliyor:
“Düﬂman da bunu çok iyi bildi¤inden, sürekli olarak kadrolar›m›z›
katlederek, tutsak ederek geliﬂmenin
önüne geçmek istemektedir. Oligarﬂinin bu çabas› nihai zaferi engelleyemez. Ama, geciktirir. Bunu aﬂmal›y›z.” (Eok. Kurtuluﬂ, Say›: 18, 10
Haziran 1995)
Bir baﬂka yerde ayn› sorun de¤iﬂik bir aç›dan ortaya konuluyor:
“Bugün ... kadro sorunuyla karﬂ› karﬂ›yay›zd›r. Gerek Parti-Cephe’nin gerekse de dünyadaki tüm silahl› mücadele örgütlerinin, savaﬂ›n
niteli¤i gere¤i kadro sorunu hep olmuﬂtur. Bu noktada ‘neden’ sorusunun cevab› savaﬂ›n niteli¤idir. Ancak iktidar› almak için mücadele etmeyenlerin, düzenle uzlaﬂanlar›n,
düzeni koruyanlar›n kadro diye bir
sorunlar› olamaz.” (Devrimci Sol.
Say›: 11 / A¤ustos 1998)
Day› ayn› yaz›da “ Savaﬂ örgütleri, sürekli olarak düﬂman›n imha
politikas›yla karﬂ› karﬂ›ya olmalar›n›n sonucudur ki; e¤itim faaliyetine
herkesten daha çok önem vermek
zorundad›r.” derken, böyle bir savaﬂ içinde kadrolaﬂman›n süreklili¤ini her ne olursa olsun sa¤laman›n
yolunu da göstermiﬂ oluyor.
“Dünyada hiçbir örgütlenme biçimi, hiçbir önlemler zinciri düﬂman operasyonlar›n› tümden yokedemez. Ama bunu savaﬂ›m›z›n geliﬂimini engelleyemeyecek bir düzeye
çekmek mümkündür. ... bütün çal›ﬂmalar›m›z›n oda¤›na devrimci e¤itimi oturtmadan bunu baﬂarmak
mümkün de¤ildir. ‹ktidar› alma bilincinde olan her kadro; kadro ve
savaﬂç› yetiﬂtirmeden, kitleleri e¤itmeden devrim heyecan›n›, coﬂkusunu ve düﬂüncesini taﬂ›yamaz.” (Devrimci Sol, Say›: 11, A¤ustos 1998)
“Sorun” ve çözümü aç›kt›r. So-

run, kadro sorunudur. Mücadelenin
süreklili¤inin yolu, kadrolaﬂmaktan
geçer. Kadrolaﬂman›n yolu da, kadrolaﬂma mekanizmalar›ndan ve e¤itimden... Yukar›daki yaz›n›n bir
baﬂka yerinde ﬂöyle denilir buna dair: “Ama bizim oradaki örgütlenmemiz, yayg›n e¤itim faaliyetlerimiz,
ka y ›pla r›m›z ›n ye rini te la fi e de c e k
durumda de¤ilse, insanlar›m›z› bu
amaçla e¤itmemiﬂsek, d›ﬂar›dan
tüm desteklere ra¤men o alanda kal›c› olamay›z. Kal›c› olman›n yolu,
yayg›n ve sürekli bir e¤itim içinde
yeni insanlar ç›karmak, kadrolaﬂmak, kadrolaﬂt›rmakt›r.”

Kadrolara eleﬂtirel
yaklaﬂ›m, k adrolaﬂman›n
olmazsa olmaz›d›r
Kadrolar mücadelenin önderleridir. Her biri bulundu¤u alan›n önderidir, o misyonla donat›lm›ﬂt›r. Ama
bu, onlar›n olumsuzluklar›n›n da
büyük bir önem kazanmas› demektir. Day› iﬂte bu nedenle, hareketin
önderi olarak kadrolaﬂmaya sürekli
dikkat çekerken, onun mekanizmalar›n› yaratmaya çal›ﬂ›rken, zaman›n›n, eme¤inin büyük bölümünü de
hareketin mevcut kadrolar›n›n e¤itimiyle, onlar›n eksikliklerine, zaaflar›na karﬂ› savaﬂmaya ay›rm›ﬂt›r.
Bitmez bir savaﬂ olmuﬂtur bu. Ve
mücadelenin niteli¤i itibar›yla bitmeyecektir de.
Kadrolar›n özeleﬂtirel bir tutum
tak›nmas›, kendilerini sürekli olarak
de¤erlendirmesi, Day›’n›n kadrolardan beklentilerinin baﬂ›nda gelir.
Çünkü kendini “en do¤ru”, “en
ak›ll›” görmeye baﬂlayan kadro, bir
noktadan itibaren kendini kitlelerden üstün görmeye baﬂlayacakt›r.
Bunun bir ad›m ilerisi, mücadelede
ortaya ç›kan her türlü eksiklikte, gerilikte, kitleleri suçlamakt›r. Bunun
da bir ad›m ilerisini özel olarak belirtmeye gerek yok!
“ Ço¤u kez do¤rudan kitle faaliyeti içerisindeki kadrolardan gerekenleri yapt›klar› ama, buna ra¤men kadrolaﬂmada ve kitle örgütlenmesinde baﬂar›l› olamad›klar›

“ K endi kad ro lar›na güven mey en,
sorunlar›n›n çözümüne ortak etmeyen bir
hareketin gelecekte de fazla ﬂans›
ol m ay ac a kt › . Bi z g e l ec e ¤i y a r at a c a ks a k,
öncelikle hareketin kadrolar›n›n kat›l›mc›l› ¤›n› ...esas alan bir politika izlemeliydik.”

sözlerini s›kça duyar›z. ... genellikle baﬂar›s›zl›¤a d›ﬂ nedenler
aran›r, bulunur da. D›ﬂ
nedenlerle
sorunu
aç›klamaya çal›ﬂmak,
kendimize yönelmeyi
engeller ve... yanl›ﬂlar›n üzerini örterek olumsuzluklar›n
devam ettirilmesini sa¤lar. ... Bu
özen, bu sorgulama yeterince yap›lmad›¤› gibi halka yaklaﬂ›mda ve yönetme tarz›nda, iliﬂkilerde affedilmez hatalar yap›lmaktad›r. ” (Zy.
Kurtuluﬂ, Say›: 18, 11 Kas›m 1995)
Kadrolar, gerçekten de kilit
önemdedirler. H e m olumlulukta,
hem olumsuzlukta... hem baﬂar›da,
hem baﬂar›s›zl›kta...
“Yöneticilerin, ileri kadrolar›n
en küçük bir bencilli¤i, karars›zl›¤›,
örgüte ters düﬂen davran›ﬂlar›, kitlelere fazlas›yla yans›yacak ve daha büyük olumsuzluklara neden
olacakt›. Biz, görünüﬂlerden, afra
tafralardan uzak duran, hayat›n somut gerçeklerini ve kendimizi görerek kendi gerçe¤imize cesaretle e¤ilen, sorunlar› çözen ve kimsenin
yads›yamayaca¤› bir prati¤i ortaya
ç›karmal›yd›k...” (Devrimci Sol,
Say›: 7, Aral›k 1995)
Kendini halk›n üstünde görmek,
o bak›ﬂ aç›s›na sahip olan kiﬂiyi, bir
noktadan itibaren b u r j u v a p o l i t i k a c › s › nd a n farks›zlaﬂt›r›r. Day› bunu bir yozlaﬂma ve çürüme olarak
görür ve buna hiçbir devrimci örgütün izin veremeyece¤ini tekrarlar
s›k s›k. Bu noktada sorunun esas›n›
tahlil ederken de, sorunun üzerine
giderken de net ve radikaldir: “Devrimci örgütlerde de baz› kadro ve
yöneticilerin burjuva yönetim tarz›n› uygulayarak halk iliﬂkilerini devrimci bir tarzda de¤erlendirmemeleri, halk›n olanaklar›n› mücadele
için kullanmamalar›, dolay›s›yla
halka ve devrime zarar vermeleri
mümkündür. ... Hiçbir kadro ve sav aﬂç›m ›z, h alk i liﬂk ileri ni h or k ul lanamaz. Halk› sürü yönetir gibi
yönetemez...” (Zy. Kurtuluﬂ, Say›:
18, 11 Kas›m 1995)
Bu noktada kuﬂku yok ki, s›ra-

dan bir taraftarla, bir kadronun eleﬂtirilmesi farkl› olacakt›r.
“Mücadeleye yeni at›lm›ﬂ birinin çarp›k düﬂünceleri, düzen e¤ilimleri hoﬂ görülebilir ve o kiﬂi e¤itime muhtaçt›r ﬂeklinde aç›klanabilir. Ama devrimci mücadelenin,
kadronun ne demek oldu¤unu bilenler için sorun bu kadar basit ve masum de¤ildir. Kadronun görevlerini
bilip de bu görevlerini yapmay›p
gerekçelere s›¤›nanlar önce kendilerine bakmal›d›r. Ben kimim, görevim nedir, ne yapmal›y›m ﬂeklinde
uzat›labilecek sorulara cevaplar
aramaya baﬂlad›klar›nda, yaﬂad›klar› olumsuzluklar›n, öne sürdükleri
gerekçelerin oda¤›nda kendilerini
görürler.” (Devrimci Sol, Say›: 11,
A¤ustos 1998)

Genç k adrolara g üven
Devrimci hareketin “kadro politikas›” denilince, bu politikan›n ilk
akla gelen özelliklerinden biri, genç
kadrolara güvendir. Devrimci hareketin oluﬂumundan beri izlenen bir
politikad›r, ki elbette bu politikan›n
ﬂekillenmesinde de Day›’n›n anlay›ﬂ› belirleyicidir.
Devrimci hareket, 1978-80 aras›nda herkesi ﬂaﬂ›rtan büyük bir geliﬂme gösterdiyse, ülke çap›nda
yayg›nlaﬂabildiyse, bunu sa¤layan
politikalardan, en önemlilerinden
biri de genç kadrolara güven politikas›d›r. Çok genç insanlara çok büyük sorumluluklar teslim edebilmiﬂtir. O günün koﬂullar›nda bu da
bir cesaret meselesiydi ama Day›,
hem kadrolara güveniyordu, hem
bu cürete sahipti.
Day›’n›n 1990 baﬂlar›nda at›l›m
y›llar›ndaki müdahalesinde de ayn›
anlay›ﬂ son derece önemli rol oynam›ﬂt›r. Özellikle o dönemde, yeni
sürece ayak uyduramay›p ayak sü-
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rüyen kadrolar›n direniﬂi, bir anlamda genç kadrolara güvenilip görev verilmesiyle aﬂ›lm›ﬂt›r. At›l›m
sürecinin baﬂar›s›, bir yan›yla da
gençli¤in dinamizminin bu sürece
en geniﬂ ﬂekilde kat›labilmesiydi.
Partinin ilan edilmesinin ard›ndan, oligarﬂi tüm gücüyle partiye
sald›rd›¤›nda, sald›r›y› püskürtmenin temel yollar›ndan biri yine ayn›yd›: Genç kadrolara güven! ﬁöyle
diyordu Day›:
“ Devrimci hareket, bir kez daha
kendisini dogmatizmin, soyutçulu¤un d›ﬂ›nda tutarak, yarat›c› bir ﬂekilde önüne ç›kan sorunlar› farkl›
biçimlerde çözebilme yetene¤ini
gösterdi. Genç k ad rolara güv en
politikas›yla ve do¤ru bir e¤itimle,
kadrolar›n ‘olmaz’ denilen çok ﬂeyi
baﬂarabildi¤i, insiyatifli oldu¤u ve
örgütü sahiplendi¤i görüldü.”
(Devrimci Sol, Say›: 7, Aral›k 1995)

Halk›n k adrolaﬂt›r›lmas›
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Bu noktada mücadelenin geliﬂimi
ve “halklaﬂmas›” paralelinde Day›’n›n kadrolaﬂmada dikkat çekti¤i
daha özgün bir yan› da belirtelim.
Bilindi¤i gibi, devrimci hareketin
geliﬂiminin ilk sürecinde ana kadro
kayna¤›, ö¤renci gençlik, özellikle
de yüksek ö¤renim gençli¤idir. Ancak 12 Eylül sonras› geliﬂim farkl›
olmuﬂ, hareket çok daha yayg›n biçimde yoksul halk kitlelerinin içinde
kök salm›ﬂt›r. Bunun kadrolaﬂmaya
da bir yans›mas› olacakt› elbette. Olmal›yd›. Day› iﬂte bu noktada, olmamas› gerekenle, olmas› gerekene dair Kongre’de yapt›¤› konuﬂmada
ﬂunlar› belirtmekteydi:
“Kadro istihdam›nda hala büyük
yanl›ﬂlar yapmaktay›z. Devrimci
sa¤laml›k, disiplin, özveri ve ba¤l›-

l›k yerine, a¤z› laf yapan insan aran›r. Bunlar el üstünde tutulur, bunlar
s›çrat›l›r. Oysa düzene karﬂ› öfkeli,
savaﬂma arzusuyla dolu, ama nas›l
savaﬂaca¤›n› ve ne yapaca¤›n› bilmeyen, e¤itilmemiﬂ, s›radan, halktan yüz binlerce insan düzenin çarklar› aras›nda yok olup gitmektedir.
Halka gitmeliyiz. Çok laf eden, ezberci, s›k›ya gelmeyen, zoru gördü¤ünde kaçmak için yol arayan, yarat›c›l›ktan ve özveriden yoksun, halka
üstten bakan, onu aﬂa¤›layan küçük
burjuva ayd›n›yla de¤il, halkla u¤raﬂmal›y›z. ... Bu emeklerimiz karﬂ›l›ks›z kalmayacakt›r. ”
Nitekim, Kongre’nin ard›ndan
yaﬂanan geliﬂmeler, Day›’n›n dikkat
çekti¤i bu yan›n önemini daha da
art›rm›ﬂt›r. Mücadelenin halklaﬂmas›nda daha önemli geliﬂmeler yaﬂanm›ﬂt›r. ‹ki y›l sonraki bir yaz›s›nda Day› yeniden dikkat çeker kadro
kayna¤› meselesine: “Yaﬂad›¤›m›z
süreç her bölge ve alanda tüm Parti-Cepheliler’in daha büyük sorumluluklar almas›n›, halk›n kadrolaﬂmas›n› emretmektedir. Her düzeyde
halktan insan› kadrolaﬂt›rmak, savaﬂt›rmak ve halk örgütlenmelerini
yaratmak için herkes daha büyük
bilinç ve iddia ile kitlelere yönelmelidir. ” (Zy. Kurtuluﬂ, Say›: 44, 11
May›s 1996)

Kadrolara güven
ve kat›l›mc›l›k

Kadrolar›n kat›l›m› hareketin daha oluﬂum sürecinde ﬂekillenmiﬂ bir
olguydu. O sürece dair ﬂöyle diyordu Day›:
“Yeni bir örgütlenmeyi ve yeni
bir yaklaﬂ›m› ancak kendi içimizde
demokratik bir iﬂleyiﬂi esas alarak,
iç e¤itimi ve bilinçlenmeyi bu esas üzerinde
yükselterek baﬂarabi“ K a d ro l a ﬂ m a y a p m a m a k h e r g ü n
lirdik. Hareketimizde,
biraz daha fazla ezilen, sömürülen
özellikle de partileﬂme
m i l y o n l a rc a h a l k t a n i n s a n › n , i ﬂ ç i n i n ,
sürecinin bu evresinde
köylünün, emekçinin düzene karﬂ› olan kin iç demokrasimiz geniﬂ
bir kat›l›mc›l›kta ifav e ö f k e s i n i n ö l d ü r ü l e re k ö r g ü t l e n m e m e s i
desini bulmal›yd›. Bu
d e m e k t i r.”
kat›l›mc›l›k sahiplen -
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m e y i , i d e o l o j ik b i r l i¤ i, y e n i b i r a t › l›m r u hu n u ve att ›¤ ›m › z y en i ad ›m lar›n sa¤laml›¤›n› beraberinde getirecekti.”
Day›, Kongre’de yapt›¤› konuﬂmada, hareketin oluﬂum süreci de
dahil olmak üzere, bu konudaki genel yaklaﬂ›m›n› ﬂu sözlerle özetlemiﬂti.
“ K endi ka drola r›na güvenme yen, sorunlar›n›n çözümüne ortak
etmeyen bir hareketin gelecekte de
fazla ﬂans› olmayacakt›. Biz gelece¤i yaratacaksak, farkl› süreçlerde
çok çeﬂitli biçimler kazansa da, öncelikle hareketin kadrolar›n›n kat›l›mc›l›¤›n›, giderek halk›n sahipleniﬂini ve kat›l›mc›l›¤›n› esas alan
bir politika izlemeliydik.”
Oluﬂum sürecinde, bu anlay›ﬂ›n
gere¤i olarak, mesela Devrimci Hareketin ilk yay›n› olarak nitelendirebilece¤imiz “Devrimci Yol Hareketinde Tasfiyecilik ve Devrimci Çizgi” adl› broﬂür tasla¤›. kadrolar›n
tart›ﬂ›p katk› ve onaylar›n› sunmas›yla yay›nlanm›ﬂt›r.
Devrimci hareketin mücadelesinin daha baﬂlang›c›nda -1979’dakarﬂ› karﬂ›ya kald›¤› ilk komploda
izlenen yöntem de, sonraki y›llar›n
gelene¤inin tohumlar›ndan biridir;
Day› o süreçteki kadrolar›n kat›l›m›n› da ﬂöyle anlat›r:
“Kadrolar›m›za ve özellikle de
genç kadrolara güveni esas alm›ﬂ,
kat›l›mc›l›¤› bir e¤itim faaliyeti olarak kavram›ﬂ bir harekettik. Bu güvene dayanarak, komplo faaliyetini
k›sa bir broﬂürle tüm kadrolara ve
taraftarlar›m›za duyurduk. Birkaç
ayda... bu komplocu çete... bozguna
u¤rad›. ... Hareketimizin devrimci
iﬂ le y iﬂ i, d em o k r as i an l ay › ﬂ› , k a d ro lara güven politikas› pratikte kendisini kan›tlam›ﬂ ve kadrolar hareketi sahiplenmenin onurunu yaﬂam›ﬂlard›.” (Kongre Raporu)
1990’lar›n baﬂ›nda at›l›ma haz›rlanan hareketin ve o at›l›m›n baﬂ›nda olan Day›’n›n hareket ilkesi
yine ayn›d›r: “Sürecin hassasl›¤› ve
zorluklar› göz önüne al›nd›¤›nda
kadrolar›n iradesini demokratik bir
iﬂlerlikle ortaya ç›kartman›n baﬂka

bir yolu yoktu. Bu iﬂlerlik bizim ayn› zamanda kadrolara ve halka karﬂ› aç›kl›k politikam›z›n bir sonucuydu. ... Harc› aç›kl›k ve güven olan
bir hareketi hiçbir güç, demagoji,
hile ve yalanlarla çökertemez. Bu ilkemiz olmal›yd›.” (Kongre Raporu)
Böyle olmal›yd›, çünkü, at›l›m›n
daha güçlü ve daha h›zl› olabilmesi,
kat›l›mc›l›k anlay›ﬂ›yla kadrolara
sürecin kavrat›lmas›ndan geçiyordu. Böyle olmal›yd›, çünkü, Day›’n›n deyiﬂle “ At›l›m›n ve gelece ¤imizin esas unsuru kadrolard›.”
Bu süreçte yap›lan de¤erlendirmeler sonucunda “Yolun Neresindeyiz?” adl› bir broﬂür yay›nlanm›ﬂt›. Day›’n›n bu broﬂürle ilgili de¤erlendirmeleri de, kadrolara bak›ﬂ
aç›s›n› çok net ortaya koyar:
“ Hareket merkezi kadrolara,
kadrolar merkeze güvenmeliydi.
Güven aç›kl›kla pekiﬂebilirdi. Kadrolar›n hareketin gerçek durumunu
bilmeden onun program ve taktiklerini kavramalar›, yarat›c› olmalar›,
hatta ›srarl› ve dirençli olmalar›
çok zordur. Kadrolar, örgütün izledi¤i program›, çeﬂitli taktiklerini
zay›f ve güçlü yanlar›n› bilmez, onlar›n temel konularda katk›lar› sa¤lanamazsa, giderek örgüte yabanc›laﬂma ve sorunlar› kendi d›ﬂ›nda
arama anlay›ﬂ› hakim hale gelir. ...
Bu gerçekler ›ﬂ›¤›nda demokratizme, anarﬂizme düﬂmeden, merkeziyetçili¤i zaafa u¤ratmadan, kadrolar›, hareketin sorunlar› konusunda
ayd›nlatmak ve çözüm yollar› konusunda katk›lar›n› istemek, vazgeçilmez bir çal›ﬂma biçimimiz olmal›yd›.” (Kongre Raporu)
Kadrolar›n kat›l›m›n sa¤lanmas›,
asl›nda onlar›n hareketin sorunlar›na sahip ç›kmas›n›n, devrimin geliﬂimi için irade ve insiyatif geliﬂtirmelerinin önünün aç›lmas›ndan
baﬂka bir ﬂey de¤ildi. Kadro kat›l›m› olmadan hiçbir ﬂey olmazd›.
Day›’n›n d a r b e s ü recinde ald›¤›
tutumun her aﬂamas› da, onun kadrolara güveninin ve kat›l›mc›l›k anlay›ﬂ›n›n bir ifadesidir:
“Darbe olmuﬂ ve biz darbeyi engelleyemedi¤imiz ilk günden itiba-

Hareket merkezi kadrolara, kad rol ar merkeze güv enmeliydi. G üven
aç›kl›kla pekiﬂebilirdi. ... Harc› aç›kl›k ve
g ü v e n o l a n b i r h a r e k e t i h i ç b i r g ü ç ; dema g oj i, hi le ve y ala nl ar la çö ke rte mez .

ren, çözüm platformu
olarak kadrolar› görmüﬂtük. Bir hareketin
ve hareket önderli¤inin meﬂrulu¤unu veya
meﬂru olmad›¤›n› ancak kadrolar
belirlerdi.” (Kongre Raporu)
Nitekim, Day›, bu sürecin yine
her aﬂamas›nda, her tart›ﬂmas›nda
kendini kadrolar›n iradesine teslim
etmekte hiç tereddüt etmemiﬂ, kadrolar›n alaca¤› kararlara uyaca¤›n›
taahhüt etmiﬂtir. Ve bu darbecilerin
hiçbir zaman yapmad›¤›, yapamayaca¤› bir ﬂeydi.

Kadrolaﬂmak ve
kadrolaﬂt›rmak,
ertelenemez
Day›, e¤itim sorununa de¤indi¤i
bir yaz›s›nda, bir e¤itimcinin, ayn›
anlamda yöneticinin baﬂar›s› için de
kadrolaﬂmay› temel k›staslardan biri olarak sayar: “Anlatamayan, ö¤retemeyen bir ö¤retmen, baﬂar›s›z
bir ö¤retmendir. Baﬂar›l› ö¤retmen
ihtiyaçlar›m›z› kavrayan ve buna
uygun kadro yetiﬂtiren insand›r. ”
Hemen bunun devam›nda da,
kadrolaﬂmayla, mücadelenin ihtiyaçlar›n› karﬂ› karﬂ›ya getiren, bu
noktada hareketin istedikleri karﬂ›s›nda iﬂi yokuﬂa sürenlere de ﬂunu
hat›rlat›r:
“Kadrolar›n e¤itimi ve halk hareketinin örgütlenmesi mücadelenin
her düzeyde yükseltilmesi birbirlerinden ayr›, birbirlerine alternatif
olarak ele al›namazlar. Ne kadrolar›n e¤itimi, ne de mücadelenin yükseltilmesi ertelenemez. Ayn› süreçte,
daha birçok sorunun üstesinden
gelmek zorunday›z.” (Eok. Kurtuluﬂ, Say›: 18, 10 Haziran 1995)
K›sacas›, hareketin tüm taraftarlar›n›n, kadrolar›n›n, yöneticilerinin
hiç unutmamas› gereken bir ﬂeydir
k a d ro l a ﬂ m a k .
Baﬂta dedi¤imiz gibi, kadro sorunu en önemli sorundur. Parti, kadrolar varsa tarihi misyonunu üstlenebilir. Day›, Parti’yle kadrolar aras›nda kurdu¤u bu “özdeﬂli¤i” Kongre’de ﬂöyle belirtmiﬂtir:

“ Parti, kadrolar›yla, yöneticileriyle, üyeleriyle vard›r. Onlarla savaﬂ›r ve savaﬂt›r›r. Sorunlar›m›z›n
a n a h a l k a s › n d a kadrolar vard›r.
Kadrolar partili olman›n, parti görevlerinin bilincine vard›¤›nda, ancak o zaman parti soyut bir kavram
olmaktan ç›k›p, geniﬂ halk kitleleriyle bütünleﬂen, onlar› artan oranda savaﬂa katan, savaﬂ› büyüten bir
fonksiyon görmüﬂ olur. Partinin
gerçek anlam› budur. O halde, sorun biz yöneticilerde, kadrolardad›r.
Bu ana halkadaki eksik ve zaaflara
neﬂter vurmadan, eksik ve zaaflar›n
maddi nedenlerini deﬂmeden, bu
nedenler yok edilmeden parti gerçek kimli¤ine kavuﬂamaz. Partiyi
gerçek kimli¤ine kavuﬂturmak zorunday›z.”
Day›’n›n kadrolar konusundaki
yaklaﬂ›m›n› özet olarak ele ald›¤›m›z bu bölümü sonuçland›rmadan
önce, “Yolun Neresindeyiz?” broﬂürünün iﬂlevine dair Day›’n›n Kongre’de yapt›¤› ﬂu tespiti hat›rlatmak
isteriz: “Yolun Neresindeyiz?” broﬂürü, düﬂüncede hareketin uza¤›nda
duran kadrolar› al›p hareketin tam
oda¤›na getirmiﬂtir. Özetle, oldukça
a¤›r, çokça sorunla birlikte ‘Hep
b i r li k t e b u so ru n la r › çö z el i m , d e v rim yolumuzu düzleyelim’ denmiﬂtir. ‘Biz devrime, sosyalizme inan›y or uz, b u inan c› b ir lik te bü y üte lim
ve Türkiye’yi sarsal›m’ denmiﬂtir.”
Day›, “nesnelli¤i reddeden, kendine güvenen, “ ne y a p a c a k s a k b i z
yapaca¤› z” diyen kadrolar”›n yetiﬂtirilmesini, at›l›m sürecinin ana halkalar›ndan biri olarak nitelendiriyordu.
Bugün de böyledir.
Böyle kadrolar bugünün de temel ihtiyac›d›r.
“Yolun Neresindeyiz”e dair Day›’n›n dedi¤i gibi; “birlikte sorunlar› çözelim, birlikte mücadeleyi büyütelim, Türkiye’yi sarsal›m!”
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AKP’nin Komünizm Düﬂmanl›¤›
AKP lideri Tayyip Erdo¤an “yerel seçim” gezilerinde CHP’yi eleﬂtirme ad›na içindeki bitmeyen komünizm düﬂmanl›¤›n› ortaya koymaya devam ediyor.
Erdo¤an, CHP için diyor ki;
“ Çünkü bunlar komünist rejimin
at›k mallar›. Hani komünizmin vard› ya bu anlay›ﬂ›; iftira at, tutmazsa
iz b›rak›r.”
CHP’nin komünizmle ne dün, ne
bugün hiçbir iliﬂkisi olmad› ama
kendilerinin yeﬂil kuﬂa¤›n art›klar›
oldu¤u kesindir. Tayyip Erdo¤an’›n
geçmiﬂte ald›¤› Amerikanc› kültür
bünyesinde o denli yer edinmiﬂtir
ki, komünizm düﬂmanl›¤›n› kusmak
için, gerçekleri çarp›t›yor, yalanlar
üretiyor, adeta vesile yarat›yor.
“Çamur at izi kals›n” anlay›ﬂ›,
dünyan›n hiçbir yerinde, hiçbir zaman komünist lerin yöntemi olmad›. Bu yöntemi yüzy›llard›r sömürücü zorbalar s›n›f› ve bugün de onlar
ad›na siyaset yapan burjuva siyasetçiler kullan›yor. Bu burjuva siyasetçilerden biri de Erdo¤an’d›r ki, kendisi komünistlere CHP üzerinden
çamur atay›m, mutlaka izi kal›r anlay›ﬂ›yla hareket ediyor.
AKP yöneticilerinin hemen tamam›, s›k s›k “komünizme”, “sosyalizme” yönelik karalamalar yapar, iftiralar atarlar. Onlara bunu
yapt›ran sosyalizme, sosyalist ülkelerdeki uygulamalara dair bildikleri
bir ﬂey olmas› de¤ildir; tam tersine,
bu konuda z›r cahildirler; ama Erdo¤an’›n dile getirdi¤i o politikay›
çok iyi bilirler: Çamur at, izi kals›n.
Tüm siyasal yaﬂamlar› anti-komünistlikle ﬂekillendi¤i için, hangi ko n u m d a olurlarsa olsunlar, h a n g i
k o n u d a n söz ediyor olurlarsa olsunlar, bu hep ak›llar›ndad›r.
AKP’nin polisiyle, savc›lar›yla,
bakanlar›yla, devrimcilere karﬂ›
durmaks›z›n komplolar ürettikleri,
her türlü karalamay› yapt›klar›, olmad›k yaftalar› yap›ﬂt›rmaya çal›ﬂt›klar› malumdur. Kendi pisliklerini
devrimci harekete bulaﬂt›rmak iste-

Yeﬂil kuﬂak art›klar›,
komünizmin “k”sini
bile a¤›zlar›na alamaz!
dikleri, kontrgerillayla iliﬂkili gibi
göstermek istedikleri, devrimci eylemleri bulan›klaﬂt›rmak istedikleri
malumdur. Bunun en son örne¤i
“Ergenekon Davas›”d›r. Bütün bunlar, “çamur at izi kals›n” mant›¤›n›n
tezahürü de¤il midir?

Anti- K o m ü n i z m ,
AKP’nin Mayas›nda Va r
Tayyip Erdo¤an ve AKP yöneticilerinin komünizm düﬂmanl›¤› eskidir; hem de onlar›n siyasal yaﬂam›
kadar eski. Onun geldi¤i çizgi Ko münizme Karﬂ› Mücadele Dern e k l e r i’nin, MTTB’nin (Milli Türk
Talebe Birli¤i), Milli Görüﬂ’ün bir
devam›d›r. Buralardan geçerek
bugüne gelinmiﬂtir. Bu çizgi 60’l›
y›llar›n sonlar›nda yükselen devrimci mücadeleye karﬂ›, iﬂbirlikçi
burjuvazi taraf›ndan kullan›ld›.
70’li y›llarda ise emperyalizmin
“Yeﬂil Kuﬂak” projesinin içinde yeralarak, “anti-komünizm” temelinde halk kurtuluﬂ savaﬂlar›na, ilerici
rejimlere, sosyalist sisteme karﬂ›
mücadele ettiler.
Amerika’n›n gericileri etkin bir
ﬂekilde kulland›¤› “yeﬂil kuﬂak”
projesi, sosyalist sistemi, islamc› rejimler ve hareketlerle kuﬂatarak,
sosyalizmin “yay›lmas›n›” engelleme projesiydi as›l olarak. Özellikle
Ortado¤u’da, Asya’da sosyalizmde
güçlü bir etkilenme içinde olan ülkelerde gerici islami hareketlerin
geliﬂtirilmesine özel bir önem verildi. Afganistan’da do¤rudan CIA taraf›ndan örgütlenen silahl› islamc›
güçler, ilerici rejime karﬂ› savaﬂt›r›ld›.
Bugün nas›l Tayyip Erdo¤an’›n
eﬂ baﬂkanl›¤›n› yapt›¤› BOP (Büyük
Ortado¤u Projesi), emperyalizmin
Ortado¤u ve Kuzey Afrika’da etkin-

li¤ini art›rmay› hedefliyorsa, yeﬂil
kuﬂak da ayn› ﬂekilde emperyalizme
hizmet eden bir projeydi. Yeﬂil kuﬂakla islami kesimler, anti-komünizm ideolojisiyle donat›lm›ﬂ oldular. Dün “yeﬂil kuﬂak” içinde yeralan ama bugün ABD ile ters düﬂen
gericilerin de anti-komünist yanlar›
hala güçlüdür.
AKP kadrolar›, Amerika’n›n benimsetti¤i ideolojiyle halka, devrimcilere karﬂ› oligarﬂi ile birlikte
hareket eden gerici çizginin mirasç›s›d›rlar. Bugün emperyalizmin ve
oligarﬂinin ihtiyaçlar›, o sald›rgan
çizgiyi gerektirmedi¤i için, onlar da
o çizgiyi “geçmiﬂte” b›rakm›ﬂ gibidirler. Halka devrimcilere karﬂ› kan
döktükleri o çizgiyi temelde bugün
de savunmaktad›rlar, anti-komünistlikleri, en az dünkü kadar güçlü
ve canl›d›r. Tayyip Erdo¤an’›n,
Ar›nçlar’›n, Çiçekler’in her f›rsatta
bu düﬂmanl›klar›n› kusmalar› bunun
kan›t›d›r zaten.
‹slamc› gericilik bugüne kadar
birçok, öldürme, yakma, katletme
sald›r›s› gerçekleﬂtirdi. Devletle ve
ﬂovenist faﬂist güruhla birlikte, 6. filoyu protesto eden iﬂçi ve ö¤rencilere sald›r›p “Kanl› Pazar” katliam›n›
gerçekleﬂtirdiler. MHP’li faﬂistlerle
birlikte “solcular cami bombalad›”
yalan›yla “Maraﬂ Katliam›”n›n en
ön saf›nda yer ald›lar. “Komünistler
Alaattin Camii’ni yakt›lar” diyerek
“Çorum Katliam›”nda yer alanlar;
“Müslüman mahallesinde salyangoz sat›lmaz” diyerek Mad›mak
Oteli’nde 35 insan› diri diri yakanlar da bu islamc› gerici anti-komünist güruhtu.

Bir çok semtte devrimci mücadelenin karﬂ›s›na ç›kt›lar. Bir çok
devrimciyi katlettiler.
Örne¤in, 1960’larda ve 70’lerde
üniversitelerde Mehmet Büyükse vinç, Battal Meheto¤lu, Salih Ba demci, Mehmet Cantekin, ﬁahin
Ayd›n gibi daha birçok devrimci
ilerici ö¤renci, islamc› g ericiler taraf›ndan katledildi.
Bu anti-komünist gelene¤in takipçilerinden biri de Tayyip’in hocas› Necmettin Erbakan’d›r. Erbakan’›n öncülü¤ünde s›rayla Milli
Nizam Partisi (MNP), Milli Selamet
Partisi (MSP), Refah Partisi kuruldu.
“Milli Görüﬂ” sahibi olduklar›n› söyleyen bu kesimin içinden yetiﬂen militan yöneticilerden biridir Tayyip Erdo¤an. Refah Partisi’nin ‹stanbul ‹l
Baﬂkanl›¤›’n› ve ‹stanbul Belediye
Baﬂkanl›¤›’n› yapt›. 28 ﬁubat sürecindeki ayr›ﬂmada Refah Partisi’nden kopup AKP’nin kurulmas›na önderlik ederken, “Milli görüﬂ gömle¤ini” ç›kard›k” diyordu ama, anti-komünizm gömle¤ini hiç ç›karmad›lar.
AKP kurucular›ndan Bülent
Ar›nç, Abdullah Gül gibileri de Komünizme Karﬂ› Mücadele Dern e k l e r i’nin, MTTB’nin aktif dönemlerinin içinde yer alarak bugüne
geldiler.
Komünizm düﬂmanl›¤›yla yetiﬂenlerden Bülent Ar›nç, 2006 y›l›nda TBMM Baﬂkan› iken, Rusya’ya
yapt›¤› bir gezide Lenin’in mozalesini de ziyaret etmiﬂti. Gazetecilerin
sorusu üzerine Ar›nç ﬂöyle demiﬂti:
“Le nin’i ölü olarak görmek çok
güzel.”
Lenin’in mezardaki ölüsüne dahi
sayg›s› olmayan Bülent Ar›nç ‘›n bu
sözlerinde o iflah olmaz anti-komünistlikleri vard›r. ‹nançlar› da,
inançlar›n›n gere¤i olan ölüye sayg›
da, anti-komünist duygular›n›n gücü karﬂ›s›nda önemsizleﬂmektedir.
Amerika’yla, oligarﬂinin ﬂu veya bu
kesimiyle çeliﬂkilerinin oldu¤u dönemlerde de, gerek emperyalistlerle, gerekse de oligarﬂiyle “ a n t i - k omünist” temeldeki ittifaklar› hiç
de¤iﬂmez ve sars›lmaz.
Komünizme Karﬂ› Mücadele

Dernekleri gelene¤inden gelen,
Tayyip’le, ”›l›ml› ‹slam” çizgisinde
yol arkadaﬂl›¤› yapan islamc›lardan
biri de Fethullahç›lar›n lideri Fethullah Gülen’dir. Bir zamanlar Erzurum Komünizmle Mücadele Derne¤i’nin ileri gelenlerinden olan
Gülen’in as›l mesle¤i cami imaml›¤›d›r. 1980 sonras› serveti ve gücü
h›zla yükseldi; bugünse trilyonlarca
serveti, dünyan›n dört bir yan›na yay›lm›ﬂ, yüzlerce okulu, uluslararas›
okullar› ve geniﬂ tarikat› ile yine
emperyalizmin ve oligarﬂinin hizmetindedir.

Komünizm Hiç Bitmeyen
Kabuslar›d›r
Tüm emperyalistlerin, onlar›n
iﬂbirlikçilerinin, oligarﬂik diktatörlüklerin ve elbette Tayyipler’in de
kabusudur komünizm. Hiç bitmeyen bir kabustur hem de. Ne
SSCB’nin parçalanmas›, ne Berlin
duvar›n›n yak›lmas›, ne de onlarca
ülkede kapitalizmin restore edilmiﬂ
olmas›, onlar› bu kabuslar›ndan
kurtaramam›ﬂt›r.
Hala, “art›k o devirler geride
kald›” dedikleri devrimlerin, “elveda” deyip güya tarihte b›rakt›klar›
proletaryan›n, “öldü” deyip vefat
ilan›n› verdikleri sosyalizmin korkusunu ve kabusunu yaﬂ›yorlar.
Bak›n ç›kard›klar› yasalara. Bak›n ürettikleri politikalara. Bak›n
ideolojilerini yans›tan eserlerine ve
sanatlar›na; hepsinde bu korkuyu
göreceksiniz. Emperyalist ve iﬂbirlikçi burjuvazi politikalar›n›n oda¤›nda hala, halklar›n ulusal ve sosyal kurtuluﬂ mücadelelerini, sosyalizmi engellemek yeralmaktad›r.
Orak-çekiçli bayraklar meydanlarda yeniden dalgaland›kça, Marksizm-Leninizmi savunanlar, kitlesellikleriyle örgütlenmelerini ve
mücadelelerini sürdürdükçe, onlar›n kabuslar› depreﬂiyor.
Tayyip Erdo¤an da ülkemizdeki
emekçilerin mücadelelerinden, halk›n direniﬂlerinden, devrimci mücadeleden hep korkmuﬂtur ve korkmaya devam etmektedir. Ço¤u zaman

“kaale almaz” görünmeleri, onlar›n
korkmad›¤›n› göstermiyor. Tam tersine, en küçük bir eylemde korkular› depreﬂiyor.
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Yokedemedikleri devrimci mücadele, Tayyipler’i çileden ç›kar›yor. ‹çlerindeki komünizm düﬂmanl›¤›, en s›radan hak ve özgürlük eylemlerinde bile aç›¤a ç›kabiliyor.
Devrimcilere, komünistlere karﬂ›
sürekli ideolojik planda sald›r›larda
bulunuyorlar. Bunu da CHP örne¤inde oldu¤u gibi, riyakarca yap›yorlar.
Erdo¤an, CHP’nin de AKP gibi
bir b u r j u v a p a r t i s i oldu¤unu çok
iyi bildi¤i halde, gerçe¤i böylesine
çarp›t›p onlar› “komünizmle” iliﬂkili gösterebiliyor. Bu asl›nda komünizme karﬂ› gerçekler temelinde savaﬂam›yor olmalar›n›n da göstergesidir.
Anti-komünistlik Erdo¤an’›n bilincine öyle bir iﬂlemiﬂtir ki, bu öyle bir korkudur ki, hiçbir zaman
unutamazlar. Komünizme karﬂ›
ABD’nin “Yeﬂil Kuﬂak” projesiyle
kendilerini dün nas›l kulland›rd›larsa, bugün de halklar›n direniﬂlerine
karﬂ› yine emperyalizmin saf›ndalar.
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‹ﬂçilerin her direniﬂinde, devrimcilerin her eyleminde, direniﬂlerinde, meydanlarda dalgalanan her k›z›l bayrakta, Tayyipler komünizm
tehlikesini, komünizmin ölmedi¤ini
hat›rlayacaklar hep. Korkular› durmaks›z›n depreﬂecek. Erdo¤an’›n
burjuva politikadaki ustalar›ndan,
emperyalizm iﬂbirlikçisi Cumhurbaﬂkanlar›ndan Celal Bayar, neredeyse y›llarca politikalar›n› “komünizm tehlikesi” üzerine kurmuﬂtu;
“Bu k›ﬂ komünizm gelecek” kehanetinde bulunacak kadar büyüktü
komünizm korkusu. Faﬂist Kenan
Evren, 12 Eylül darbesini hakl› göstermek için “biz gelmeseydik ﬂimdi
yerimizde komünistler olacakt›”
derken de ayn› korkuyu, ayn› kabusu anlat›yordu...
Hiçbiri o korkuyu, hiçbir zaman
atamayacaklar beyinlerinden.
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Sömürücü Egemenin
Hizmetindeki Fetvalar
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“ He r ülke
müslümanlar›,
yaﬂad›klar› ülke yöneticileri ne itaat etmelidirl e r.”
Böyle buyuruyor
ulema: “Yöneticilerinize itaat edin!”
Yukar›daki fetva,
M›s›r'da ‹slam ad›na fetva verme yetkisine sahip
bir kurum olan Dar'ül ‹ftaa taraf›ndan yay›nland›. Dar'ül ‹ftaa, söz konusu fetvan›n tamam›nda ﬂöyle diyor: “Hilafetin kald›r›lmas›ndan
sonra müslümanlar› temsil eden bir
imam bulunmamaktad›r, “her ülke
müslümanlar›, yaﬂad›klar› ülke yöneticilerine itaat etmelidirler.”
Yine Dar'ül ‹ftaa’n›n geçti¤imiz
günlerde yay›nlad›¤› bir fetva ile,
“Müslüman aleminin iyili¤ine ters
düﬂen siyasi ve askeri gündeme sahip islamc› gruplara üyeli¤i” yasaklad›¤› yerald› bas›nda.
Yöneticilerinize itaat edin!
Mücadele etmeyin!
O ülkenin faﬂist olup olmamas›, o
ülkede sömürü olup olmamas›, itaat
edilmesi istenen yöneticilerin niteli¤i, hiçbir ﬂey önemli de¤il ‹slam’›n
fetvas›nda: Yaln›z ve hiçbir ﬂey sormadan, sorgulamadan itaat edin!
O yöneticiler faﬂist de olsa, sömürücü de olsa, soyguncu da olsa,
ülkesini emperyalizme peﬂkeﬂ çeken bir vatan haini de olsa, ahlaks›z
da olsa... itaat edin!
‹slam’da –H›ristiyanl›k’tan farkl› olarak– bir “ruhban s›n›f›”n›n olmad›¤› söylenir hep. Fakat gerçek
ﬂudur ki, hemen tüm islam tarihinde, ‹slam ad›na fetvalar veren, ‹slam ad›na yöneten bir “ulema” s›n›f› olmuﬂtur. Uleman›n bir k›sm›, dini otoritedir; bir k›sm› ise, hem dini,
hem siyasi otoritedir. Bu otorite,
belli ‹slami ak›mlar d›ﬂ›nda, genel

olarak kurulu düzenden yana olmuﬂtur. Bunda en belirleyici unsur,
‹slam’›n daha do¤uﬂundan itibaren
devletleﬂmiﬂ bir din olmas›d›r.
M›s›r’daki ulema da iﬂte bu gelenekle ﬂekillenmiﬂ bir düﬂüncenin
devam› olarak “itaat edin” diyor.

Devlet dini!
‹slamiyette, daha halifelik makam› üzerine kavgalardan baﬂlayarak,
din, egemenler aras›nda iktidar savaﬂ›n›n ve ayn› zamanda halk kitlelerinin mevcut sisteme boyun e¤mesinin sa¤lanmas›n›n bir arac› olmuﬂtur. Tüm müslümanlar›n dini
önderi durumundaki halifelikle siyasi otoritenin (devlet baﬂkanl›¤›n›n) ço¤u kez içiçe bulunmas›, dinin
halk kitlelerinin yönetilmesinde
do¤rudan kullan›lmas›n› da beraberinde getirmiﬂtir.
Bunun klasik örneklerinden biri
de O s m a n l › P a d i ﬂ a h l a r ›’d›r. Padiﬂahlar, ayn› zamanda “Halife” s›fat›n› da taﬂ›d›klar› için, padiﬂaha itaat etmek, ayn› zamanda dini bir zorunluluk olarak gösterilmiﬂtir kitlelere. Padiﬂah›n ﬂu veya bu politikas›na karﬂ› ç›kmak, ‹slam’a, dolay›s›yla Allah’a karﬂ› ç›kmak, dinden
d›ﬂar› ç›kmak olarak adland›r›ld›.
Ama yine Osmanl› örne¤inde oldu¤u gibi, bununla da yetinilmeyip,
“islami otorite”yi daha yayg›n kullanabilmek için islam ad›na fetva
verme yetkisine sahip ﬁeyhülislam l›k oluﬂturulmuﬂtur. ﬁeyhülislam
Osmanl› devlet hiyerarﬂisinde Sadrazam’dan (ki zaman›n baﬂbakan›d›r) sonra gelen kiﬂidir. Fakat verdi¤i fetvalar›n ba¤lay›c›l›¤› nedeniyle, sistem içinde zaman zaman onun
üstünde bir yerdedir. 16. Yüzy›lda
ise, ﬁeyhülislaml›k, sadrazam›n
önüne geçmiﬂ ve bu Osmanl› yönetiminde “ u l e m a n › n i k t i d ar a d ö n ü ﬂ ü ” olarak adland›r›lm›ﬂt›.
Fakat nüfusunun büyük ço¤un-

lu¤u müslüman olan ülkelerde,
“ulema” iktidarda olsa da, olmasa
da dinin ve din otoritelerinin k i t lelerinin yönetimi ve denetiminde
belli bir rolleri olmuﬂtur.
Cumhuriyet sonras›nda, dini yap›lanmalar›, tarikatlar› etkisizleﬂtirmek isteyen Kemalist yönetim, bu
duruma ra¤men, “ di ni ot ori t e ”n in
yönetimde sa¤layaca¤› kolayl›ktan
vazgeçmemiﬂ ve hem dini denetim
alt›nda tutmak, hem de yönetmekte
ve kitlelere boyun e¤dirmekte dini
otoriteden yararlanabilmek amac›yla, Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›’n› kurmuﬂtur. ﬁeyhülislaml›¤›n yerine geçirilen Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›,
resmen bir fetva kurumu de¤ildir
ama, zaman zaman düpedüz fetva
anlam›na gelecek kararlar vermektedir. Resmen kabul edilen dini otoritedir. Haftal›k vaazlar›yla, onbinlerce camisi ve vaizleriyle, kitlelere
din ambalaj› içinde devletin poli ti ka la r›n› ta ﬂ› yan bir kurumdur.
Yaz›m›z›n baﬂ›nda fetvalar›n›
aktard›¤›m›z Dar’ül ‹ftaa da, halifeli¤in kald›r›lmas›ndan sonra, müslümanlar›n ço¤unlukta oldu¤u ülkelerde oluﬂturulan resmi veya gayri
resmi fetva kurumlar›ndan biridir.
Dar’ül ‹ftaa’n›n fetvalar›n›n içeri¤i çok aç›kt›r: Dünya düzenine
(yani emperyalist düzene) ve ülkenizdeki zalim efendilerinize b i a t
edin. Onlar›n düzenine karﬂ› gelmeyin, karﬂ› gelenleri engelleyin, size
verilene ﬂükredin...
Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›’n›n
haftal›k cuma vaazlar›n›n metinlerine bakanlar da, ayetlerle, hadislerle süslenmiﬂ olarak ayn› düﬂünceyi
göreceklerdir.
Peki Ortado¤u’nun müslüman
halklar› kime itaat edecek? M›s›r’da
Amerika’n›n adam› olan H ü s n ü
M ü b a rek’e mi? Ortado¤u’daki her
türlü gericili¤in arkas›ndaki Suudi
Krall›¤›’na m›? Türkiye’de iﬂbir-

likçi ve soyguncu Tayyip Erdo¤an’a
m›? Halklar›n› aç b›rakan Afrika’daki “ﬂeriatç›” ve emperyalizm
iﬂbirlikçisi liderlere mi? Bunlara
itaat etmek, A m e r i k a ’ y a i t a a t etmektir. Bunlara itaat etmek, yoksullu¤u, onursuzlu¤u, sefaleti, sömürülmeyi, korkunç bir adaletsizli¤i,
haks›zl›klar› kabul etmektir.
Ama bu noktada dönüp fetvac›lara ﬂunu da sorabiliriz; bunlar›,
bunca adaletsizli¤i, bunca zalimli¤i
kabul edin demek hangi dinde,
inançta yer alabilir? Normalde, hiçbir dinin adaletsizli¤i ve zalimli¤in
bu kadar›na onay vermeyece¤i düﬂünülebilir. Ama iﬂte, “ulema”n›n
rolü de burada ortaya ç›k›yor. Egemenler dini kendi ihtiyaçlar›na göre
kullanmak için, “ulema”lar›n, h a disleri, ayetleri egemenlerin düze nine göre yor uml a ya n fetvalar›ndan yararlan›yorlar.

‹ﬂgalciye de¤il, direnenlere
‘cihad’ açan f etvalar
Burada hemen belirtmek gerekir
ki, dinin sömürücü sistemlerin hizmetinde kullan›lmas›, uleman›n
egemenlerin hizmetinde olmas›, ‹slamiyete özgü de¤ildir. H›ristiyanl›kta da bunlar aynen vard›r. Ancak
din olgusunun toplumsal yaﬂam
içinde daha güçlü oldu¤u müslüman
ülkelerde bu fetvalar›n önemi ve etkisi de daha fazla olmaktad›r.
Örne¤in Kurtuluﬂ Savaﬂ› döneminde, Anadolu ﬂehirleri bir bir iﬂgal edilirken, Padiﬂah Vahdettin ve
‹ngiliz emperyalistlerinin Mustafa
Kemal’i safd›ﬂ› b›rakmak için, baﬂvurdu¤u ilk araçlardan biri yine din
ve “dini otorite”lerdi. ‹ngiliz emperyalistlerinin iste¤i üzerine 10 Nisan 1920’de ﬁeyhülislam Dürrizade
Abdullah Efendi bir fetva yay›nlar.
Bu fetvayla Kuvay-› Milliyeciler
‘eﬂkiya’ ilan edilmekte, öldürülmeleri dinen ‘meﬂru ve farz’ olarak
gösterilmektedir. Bütün müslümanlar “adil halife ve imam Sultan Vahdettin etraf›nda toplanmaya” ça¤r›l›r; padiﬂah u¤runa savaﬂ›p ölenlerin
ﬂehit say›laca¤› duyurulur.
Yani ﬁeyhühislam’a göre, Anadolu halk›n›n topra¤›na, namusuna teca-

vüz eden ‹ngiliz emperyalistleri ve
onunla iﬂbirli¤i içindeki vatan haini
padiﬂah için savaﬂanlar, ﬂehit olacakt›.
Acaba Kur’an’›n neresinde, halk›n ülkesini iﬂgal edip, kad›nlar›na tecavüz
eden bir güç için savaﬂ›p ölene ﬂehit
denece¤i yaz›yordu?.. Böyle bir sat›r
yoktu kuﬂkusuz Kur’an’da. Ama uleman›n fetvas› vard›.
Fetvalar ‹ngiliz uçaklar› taraf›ndan Anadolu’ya da¤›t›l›yordu.
Ankara’da ulusal bir meclisin
toplanmas› gündeme geldi¤inde,
ﬁeyhülislam ç›kar yine ortaya. Bir
fetva daha yay›nlar. Yunanl›lar’a yani iﬂgalcilere- karﬂ› savaﬂanlar›n
“dinsiz” oldu¤u söylenir bu fetvada.
Halk›n ço¤unun müslüman oldu¤u bir ülke, kendi deyimleriyle “gavur”lar›n iﬂgaline u¤ram›ﬂ. ‹ﬂgalci
halk›n topra¤›na, mal›na, namusuna
göz dikmiﬂ; ama ulema, iﬂgalcilere
de¤il, bu iﬂgale karﬂ› ç›kanlara, direnenlere cihat aç›yor!!! Hatta bunun için “ Kuva y-› M uhamme diye ,
Kuvay-› ‹nzibatiye ” gibi “hilafete
ba¤l›” askeri örgütlenmeler oluﬂturularak bunlar, kurtuluﬂ savaﬂç›lar›na karﬂ› kullan›l›yor. Bak›n, “ M uh a m m e d ” ad›n› bile, ‹ngiliz emperyalizminin hizmetine koﬂmakta tereddüt etmiyor bu iﬂbirlikçi ulema.
Bu ve benzer örnekler bir çok ülkede çeﬂitli biçimlerde gündeme
gelmiﬂtir. Çünkü din ve resmi veya
gayri resmi dini otoriteler, egemen
s›n›flar taraf›ndan halklar› susturmak, boyun e¤melerini sa¤lamak
için kullan›lmaktad›r.
Günümüzde, oligarﬂinin ﬁeyhülislaml›k yerine ikame edercesine
giderek daha yayg›n ve etkili ﬂekilde kulland›¤› Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›’n›n misyonu da tam böyle bir
misyondur. Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›, kadrosu, bütçesi, kurumsal olanaklar› ve devlet içerisindeki konumuyla bugün düzenin en iﬂlevsel organlar›ndan biridir. Diyanet, bütün
ülkeye yay›lm›ﬂ kadrolar›yla, oligarﬂinin ihtiyaçlar› do¤rultusunda,
oligarﬂinin politikalar›n› din ad›na
kutsayan bir iﬂlev görmektedir.
Ulema’n›n gayri resmi kesimi
olan Fethullahlar, Cüppeliler, Co-

Bedreddin, ﬁeyhülislam’›n verdi¤i " m a l › h a r a m d › r, ka n › h e l a l d i r " yolundaki
fetva uyar›nca Serez'de
idam edildi.
Kurtuluﬂ Savaﬂ›’nda emperyalizme karﬂ› direnenleri kafir ve katli vacip ilan eden de ﬁeyhülislam’d›.
Oligarﬂiye karﬂ› halk kurtuluﬂ savaﬂ›n›, cuma vaazlar›nda “terör” diye lanetleyen,
halktan teröristlerden uzak durmas›n› isteyen Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›’yd›.
Ölüm orucu dinimizde yok diyerek
meﬂru bir direniﬂe gölge düﬂürmeye
çal›ﬂan da Diyanet ‹ﬂleri’ydi.
Sömürü helal, emperyalizme uﬂakl›k
sevap onlar›n kitab›nda. Direniﬂ ise
en büyük günah!.. Ulema, ‘kutsal’
de¤erlerin de¤il; s ö m ü r ü c ü l e r i n ,
bezirganlar›n fetva yaz›c›s›d›r.
ﬂanlar, ve bilcümle tarikat ﬂeyhleri
de, bu politikay› “sivil” görünüm alt›nda sürdürenlerdir. Onlar›n fetvalar›n›n ÖZÜ de ayn›d›r.
Dar'ül ‹ftaa’n›n, Diyanet’in, Fethullah Efendiler’in fetvalar›nda hep
ayn› ﬂey söyleniyor yüzmilyonlarca
müslümana: Emperyalistlere ve
onun iﬂbirlikçisi olan iktidarlara
karﬂ› gelmeyeceksin; devlet büyüklerine itaat edeceksin, sana ekmek
verene asi olmayacaks›n... Hele ki
silaha hiç baﬂvurmayacaks›n. Tüm
adaletsizlikleri ve namussuzluklar›
tevekkülle karﬂ›layacaks›n.
Bunu ezilen halklar kabul eder
mi? Hiçbir halk böyle bir teslimiyeti kabul etmez. Ancak örgütsüzlü¤ün ve bilinçsizli¤in hakim oldu¤u
yerde halklar›n da bilinçleri çarp›t›l›r. Ulemalar›n hükmü geçici de olsa, geçerli hale gelir. ‹ﬂte egemenlerin kulland›¤› da bu durumdur. Din
ad›na da olsa, kitleler ancak bir yere
kadar aldat›labilir, oyalanabilirler.
Uleman›n, fetvalar›n da yüzü aç›¤a
ç›kar tarihin bir yerinde. Kitlelerin
tarihsel sezgisi ve bilinci geçer fetvalar›n yerine. ‹ﬂte o zaman, emperyalistler ve iﬂbirlikçiler kadar, sömürücü patronlar kadar, onlar için
fetvalar yazan ulema da korksun!
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ﬁANTAJ YAPMAYIN, KONUﬁUN!

“Ben tam 16 y›l süren suskunlu¤umu bozup, a d › n ›
‘ t e r ö r l e m ü c a d e l e ’ koyup,
benden ricayla a¤›rl›kl› ç›kara
dayal› hangi kirli taleplerde bulunduklar›n›, benden devlet destekli nas›l bir eli kanl› taﬂeron
yaratmak istediklerini... kimlere
yönelttiklerini, amaçlar›n› birer
ikiﬂer hayata geçirdikten sonra
bu kez de taﬂeronlar›n› nas›l bir
bir ORTADAN KALDIRDIK LARINI aç›klayaca¤›m.”
“Say›n A¤ar, ‘insan simsar›’
olarak nitelendirdi¤i kiﬂileri
makam›n›n kap›s›nda, hatta
merdivenlerin baﬂ›nda karﬂ›lay›p, ayn› ﬂekilde mi u¤urlar?
Onlara ‘ k a h r a m a n ’ diye mi hitap eder?”
“Misafir etti¤i anlarda,
‘efendim’ demesinden anlaﬂ›laca¤› üzere, örne¤in dönemin Baﬂbakan› gibi daha üst düzey makamlara telefonda ‘Kahraman yan›mda, konuyu görüﬂüyoruz’ bilgisini verip, insan
simsar›n› oldu¤undan farkl› m›
yans›t›r?”
Uyuﬂturucu kaçakç›l›¤›ndan çek
senet tahsilatç›l›¤›na, kumara kadar
her türlü pis iﬂin içinde bulunan ve
kontrgerilla faaliyetleri içinde de is-
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mi s›k geçen Yaﬂar Öz, Mehmet
A¤ar’›n mahkemede kendisini “ i n san simsar›”, “ mu h b ir” diye nitelemesi üzerine bir aç›klama yapt›.
Benzeri tüm kesimlerde s›kça
rastlanan “Anlat›r›m ha...” diyen
bir ﬂantaj aç›klamas›yd› bu. Öyle bir
ﬂantaj aç›klamas› ki ayn› zamanda
itiraf da say›l›r... “Anlat›r›m ha...”
derken asl›nda anlat›yor da. Yaz›m›z›n giriﬂine ald›¤›m›z al›nt›lar onun
anlatt›klar›ndan sadece bir bölümü.
Aç›klamas›nda sorular soruyor
Yaﬂar Öz ve her sorusunda A¤ar’›n,
yani “ddevlet”in bu kesimlerle ne tür
bir iliﬂki içinde oldu¤unu gösteriyor.
Y›llarca s›rt› s›vazlanan, “devlet
için kurﬂun atan da yiyen de..” örne¤inde oldu¤u gibi, “devlet için uyuﬂturucu kaç›ran da...” denilerek kendisine “kahraman” muamelesi yap›lan Öz, kirli bir mendil gibi bir kenara at›ld›¤›nda, yapt›klar› iﬂe ve karakterlerine uygun olarak ﬂantaja
baﬂvuruyor. A¤ar da Susurluk nedeniyle s›k›ﬂt›r›ld›¤›nda hep ayn› ﬂekilde ﬂantaja baﬂvurarak “devletin zirvesini” tehdit etmiyor mu? Ne de olsa hepsi ayn› batakl›¤›n sinekleridir.

TERÖRLE MÜCADELE
ADINA!
Yaﬂar Öz’ün aç›klamalar›ndan
anlaﬂ›lan odur ki, her ﬂey “terörle
mücadele ad›na” yap›lm›ﬂt›r; ki bu
ülkede bu zaten bilinen bir ﬂeydir.
“Kirli talepler”, ç›kar iliﬂkileri de
yine ayn› gerekçenin k›l›f›na büründürülmüﬂtür.
Yaﬂar Öz’ün kim oldu¤u bellidir.
Ne “iﬂ” yapt›¤› bellidir. Dolay›s›yla,
ondan istenebilecekler de bellidir.
Ve zaten A¤ar’›n onu tan›mlarken
kulland›¤› “muhbir, insan simsar›”
gibi s›fatlar da ondan neler istenebilece¤ini ortaya koyuyor. Ama Mehmet A¤ar, Yaﬂar Öz’ü anlat›rken asl›nda kendisini ve kendi devletini de
anlatm›ﬂ olmaktad›r. “Vatan millet”
ad›na, “ulvi” görevler ad›na, insan
simsarl›¤›n› da, uyuﬂturucu kaçakç›l›¤›n› da “devlet” olarak yapmak-

tan geri durmam›ﬂlard›r. “ Bin operasyon gerçekleﬂtirdik” derken
bunlar› hangi “kahramanlarla” yapt›klar›, bu “Bin operasyon”un içinde, infazlar, katliamlar kadar, insan
kaçakç›l›¤›ndan uyuﬂturucuya, fuhuﬂtan kumara kadar her türlü kirli
ve ahlaks›z, namussuz iﬂin oldu¤u
da iﬂte aralar›ndaki bu it dalaﬂ›n›n
sonunda ortaya dökülüyor.
Dönemin b a ﬂ b a k a n › n › n d a b i l gisi var bir uyuﬂturucu tüccar› ve
insan simsar›yla iﬂ yap›ld›¤›ndan.
Onlar›n “kahramanlar›”, uyuﬂturucu
tüccarlar›, çek senet tahsilatç›lar›,
faﬂist katiller, kumarhanecilerdir.
Devlet bunlarla iﬂ yap›yor, devletin
zirvesinde al›nan kararlar›n baz› bölümlerini uygulayan “kahramanlar”
bunlardan oluﬂuyor. Uyuﬂturucu
tüccarlar›na kahraman diye sar›lan,
kumarhanecileri baﬂ tac› eden bir
devlet var k›sacas› karﬂ›m›zda.

S‹MSAR, SORMAYA
DEVA M E D ‹ Y O R :
Yaﬂar Öz, yaz›l› olarak yapt›¤›
aç›klamada A¤ar’a sormaya devam
ediyor:
“Görevleri aras›nda, insan sim sar lar›n ›n faaliyetlerine son verip,
onlar› adli makamlara teslim etmek
olan say›n A¤ar, bunu yapmay›p,
tam tersi, hayatlar›n› kolaylaﬂt›rmak için kendisine ve yak›nlar›na
yeﬂil ve hususi pasaportlar, yurdun
her yerinde, her çapta ve markada
silahlar taﬂ›yabilmesini sa¤layan
izin belgesi kullanmas› için emniyete ait say›s›z araç plakas› ve bu durumu aç›klayan belgeler mi verir?”
“‹nsan simsarlar› herhangi bir
nedenle emniyete al›nd›¤›nda telefon talimat›yla ﬂahs› an›nda b›rakt›r›p, el konulan ruhsats›z silah vs.
gibi suç unsuru delilleri ... ‘Al kardeﬂim silahlar›n›’ diyerek insan simsar›na iade mi eder?” (14 ﬁubat
2009, Milliyet)
Uyuﬂturucu kaçakç›s› soruyor.
Soru ortaya koyuyor ki, devletin, en
üst düzey korumas› alt›ndad›r Yaﬂar

Öz. Yeﬂil pasaportlar, onlar›n hizmetindedir. ‹stedikleri silahlar› taﬂ›yabilirler. Peki neyin karﬂ›l›¤›nda?
Bu sorunun genel cevab›n› biliyoruz; devrimcilere, yurtseverlere
karﬂ› yapt›klar› ve yapacaklar› halk
düﬂman› iﬂler karﬂ›l›¤›nda.
O iﬂler, belki devrimciler hakk›nda istihbarat toplamakt›r, belki
halka, devrimcilere karﬂ› bir sabotaj› gerçekleﬂtirmek, belki bir kaybetme veya baﬂka bir ﬂey.
Neler yapt›klar›n›, kuﬂkusuz
kendileri çok iyi biliyorlar.
Bu kirli ve kanl› iﬂlerine dayanarak ﬂantaj yap›yorlar birbirlerine.
Bir soru daha soruyor Yaﬂar Öz:
“ ... yürüttü¤ü faaliyetler bir dolu cana mal olurken ona da önce
milletvekilli¤inin, sonra da s›ras›y-

ﬁerefle, Haysiyetle
Kontrgerillac›l›k
Yanyana Olmaz!
Yaﬂar Öz, y›llar önce uyuﬂturucu
ticareti yapt›¤›n› itiraf etmiﬂ biri;
onu da “ulvi amaçlar” perdesiyle
meﬂrulaﬂt›rmaya çal›ﬂ›yordu; ülke
içinde satm›yoruz, Avrupa’da sat›yoruz, onlara zarar veriyoruz diyebilecek kadar insanl›k düﬂman› bir
zihniyete sahipti. ‹ﬂte ﬂimdi bu Yaﬂar Öz, “muhbir de¤ilim, ben ﬂerefli bir insan›m” diye savunmaya çal›ﬂ›yor kendini. A¤ar da malum, Susurluk söz konusu oldu¤unda, “haysiyetiyle görevini yapt›¤›ndan” söz
eder. Nas›l bir ﬂ e ref, nas›l bir h a ysiyet b u ? Uyuﬂturucudan, kumardan, çetecilikten besleneceksin, katliamc›l›kta, komploculukta, provokasyonda s›n›r tan›mayacaks›n, tekelci patronlar›n hizmetinde çal›ﬂacaks›n, sonra da kalk›p ben ﬂerefli
bir insan›m diyeceksin. Hangi ﬂe r ef, h a n g i n a m u s ?
Uyuﬂturucu ticareti yapan, insanlar›, gençlerimizi uyuﬂturucuya al›ﬂt›ran ve bu iﬂi yapanlarla birlikte
operasyonlar yapmay› kabul edenlerin ﬂerefleri olabilir mi?

la Adalet ve ‹çiﬂleri Bakanl›¤›’n›n
kap›lar› aralanm›ﬂt›.
Susurluk hadisesi patlad›ktan
birkaç ay sonra ... Kolluk kuvvetlerince sözüm ona her yerde fellik fellik aranan ama her zaman oldu¤undan daha rahat ortal›kta dolaﬂmas›na, iﬂ yeri ve ikametgah› aﬂikar olmas›na ra¤men nedense bir türlü
yakalanamayan insan simsar›yla
randevulaﬂ›p, kadim dostu Tekstilciler Birli¤i Baﬂkan› Cahit Karakaﬂ’›n Ankara’daki fabrikas›nda
buluﬂarak ortak strateji belirlemelerini nas›l aç›klamak ister acaba?” (agy)
A¤ar’›n böbürlenerek anlatt›¤›
“bin operasyonu” oluﬂturan muhtelif parçalard›r anlat›lanlar. Yaﬂar Öz
gibileriyle birlikte planlar yap›yorlar. Neyin plan›, kime karﬂ›? Elbette
halka, devrimcilere karﬂ›! Baﬂka
türlü olmas› mümkün de¤ildir.
Y›llard›r devrimcilere karﬂ› silah
kullanan ve halen de bu iﬂleri yapan,
yapmaya devam edenler ayn› soyun
devamc›s›d›rlar. ﬁeref, haysiyet, ahlak diye sözünü ettikleri ﬂey, iﬂte
böyle bir ﬂerefsizlik, haysiyetsizlik
ve ahlaks›zl›kt›r. Y›llarca devrimcilere karﬂ› katliamlar tezgahlay›p öte
yandan da kazanç sa¤lamak amac›yla her türlü pis iﬂleri yap›p, her türlü
kirli iliﬂkiyi kuranlar›n ﬂerefinden,
haysiyetinden söz edilebilir mi?
Halk›n çocuklar›n› uyuﬂturucu
pazarlayarak m› koruyacaklar? Vatan›, halk›n kan›n› dökerek ve ortal›¤a saçt›klar› pisliklerle mi kurtaracaklar? Vatan› kumar masalar›na sürenler mi vatanseverlik yapacak?
Onlar kumar masalar›na her ﬂeylerini yat›rabilecek kiﬂilikte insanlard›r!
ﬁerefli olmak, onurlu olmak, vatan› için, halk› için çal›ﬂmakt›r. Bu
da kumar oynatarak, uyuﬂturucu pazarlayarak, mafyac›l›k yaparak,
devrimcileri, vatanseverleri infaz
ederek, muhalif güçlere karﬂ› komplolar, provokasyonlar düzenleyerek
olmaz. Hem bu pis iﬂleri yap›p hem
de ben vatan için çal›ﬂ›yorum diyenlerin hepsi birer yalanc›d›r ve hepsi
ﬂerefsizdir.

Anlat›lanlar A¤ar’›n kiﬂili¤i ve
niteli¤inden öte, D EV LET ‹N N ‹T E L ‹ ⁄ ‹ N ‹ gösteriyor. Sözkonusu
olan oligarﬂik devlet, “teröre karﬂ›
mücadele” ad›na, yani halk›n devrimci, ulusal mücadelesini bast›rmak için her türlü AHLAKSIZLI⁄I, YASADIﬁILI⁄I, KEYF‹L‹⁄‹,
yapm›ﬂt›r.
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YA P T I K L A R IN I Z D A N
ONUR DUYUYORSANIZ
KONUﬁUN!
Mehmet A¤ar ve Baﬂbakan Tansu Çiller, “kahraman” Yaﬂar Öz’le
hangi konunun görüﬂüldü¤ünü aç›klamak zorundad›rlar.
E vet, konuﬂun, hepiniz konuﬂun! Ya p t › k l a r › n › z › s a v un a b i l i yo rsan›z konuﬂun!
Ya p t › k l a r › n › z d a n u t a n ç d u y muyorsan›z, halk›n karﬂ›s›nda aln›n›z aç›ksa, konuﬂun, anlat›n yapt›klar›n›z›.
Ama konuﬂmazsan›z, konuﬂamazsan›z, Türkiye halk› bilecek ki,
yapt›klar›n›z, U TANÇ V E R ‹ C ‹ D‹R, AHLAKSIZCADIR, NAMUSSUZCADIR.
Konuﬂmazsan›z, Türkiye halk›
anlayacak ki, “va t an mi l le t ” ad›na
yapt›klar›n›z, VATANA ‹ H A N E T,
HA LK A DÜﬁMANLIKTIR.
Baﬂka hangi patronlar›n fabrikalar›nda, hangi planlar› yapt›n›z mesela? Uyuﬂturucu paralar›n› hangi
patronlarla birlikte nas›l aklad›n›z?
Baﬂka k i m l e r Ya ﬂ a r Öz’ü “kahraman” diye a¤›rlad› makam odalar›nda? A¤ar, Ya ﬂ a r Öz gibi baﬂka
k i m l e re yeﬂil pasaport verdi? Sorular çok.
Ama aç›klayamazlar.
Yapt›klar›n› savunamazlar.
Konuﬂacak, yapt›klar›n› savunacak cesaretleri de yoktur onlar›n.
Onlar bir katletmeyi, bir de her
türlü ﬂantaj›, komployu, rüﬂveti,
sahtekarl›¤›, provokasyonu bilirler.
Ve iﬂte böyle, bu ö¤rendiklerini de
ilk f›rsatta birbirlerine karﬂ› kullanmaktan ve birbirlerini satmaktan da
geri durmazlar.
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Genelkurmay’›n Dayanaks›z Savunmas›
Susurlukçu eski ‹stihbarat Daire
Baﬂkanvekili ‹brahim ﬁahin, Ergenekon operasyonunda verdi¤i ilk
ifadede Genelkurmay’›n kendisini
yeni kurulacak 300 kiﬂilik özel bir
birimin baﬂ›na getirece¤ini söylemiﬂti. Genelkurmay, aradan haftalar
geçtikten sonra, ﬁahin’in ifadesi
üzerine bir aç›klama yapt›.
Yap›lan aç›klamada tahmin edilece¤i gibi, ﬁahin’in iddialar› yalanlanarak, ﬁahin’le bu do¤rultuda herhangi bir görüﬂme olmad›¤›, bir talimat verilmedi¤i belirtiliyor ve ek
olarak da yalanlamay› güçlendirmek için olsa gerek, ﬂöyle deniliyor:
“ 7 0 0 b i n k i ﬂ il ik b ir or d u y a k o muta eden bir komutan›n, 150-300
kiﬂili k y asad›ﬂ› b ir olu ﬂum a iht iyaç
duydu¤u düﬂüncesi gülünçtür ’”...
Genelkurmay itiraz ediyor ama
yapt›¤› itiraz›n kendi içinde bir
mant›¤› yok! Belki gerçekten Susurluk art›¤› ‹brahim ﬁahin’e bir görev vermemiﬂ, ona öyle bir oluﬂum
için talimat vermemiﬂ olabilirler;
ama bu TSK bünyesinde o tür oluﬂumlar olmad›¤› ve olmayaca¤› anlam›na gelmez.
Madem 700 bin kiﬂilik bir orduya
sahipsin ve baﬂka güce ihtiyaç yok.
Peki o zaman mesele neden itirafç›l a ra ihtiyaç duyuldu? ‹tirafç›lar neden kendi yasalar› dahi ayaklar alt›na
al›narak yasad›ﬂ› biçimde kullan›ld›?
Madem 700 bin kiﬂilik bir orduya sahip olununca baﬂka bir “oluﬂuma” gerek duyulmuyor; öyleyse J‹TEM neden kuruldu? Ve neden varl›¤› bile kabul edilmiyor?
Bugün Do¤u ve Güney Do¤u’daki halka karﬂ› sald›r›lar›n ço¤unu gerçekleﬂtiren J‹TEM’dir ve
J‹TEM’i de TSK kurmuﬂtur.
Demek ki 700 bin kiﬂilik ordu
övünmesi ve gerekçesi, özel oluﬂumlar için geçerli de¤ildir.
700 bin kiﬂilik orduya ra¤men
Özel Tim’e ihtiyaç duyuyorsan, itirafç›lara ihtiyaç duyuyorsan, gizlice
J‹TEM’i örgütlüyorsan, demek ki
yukar›daki aç›klaman›n mant›¤› da,

geçerlili¤i de yok. Genelkurmay da
iyi bilir ki tüm emperyalist ve iﬂbirlikçi ordularda, halka karﬂ› bu tür
örgütlenmelere ihtiyaç duyulmuﬂtur. Bunun en somut örne¤i de G l a dio örgütlenmeleridir.
TSK aç›klamas›ndaki mant›k
geçerli olsayd›, milyonlarca askere
komuta eden NATO’nun böyle birkaç yüz kiﬂilik Gladio türü örgütlenmelere ihtiyaç duymamas›, bunun düﬂünmenin bile “gülünç” olmas› gerekirdi. Ama Gladio, hiç de
gülünç bir olgu de¤il!
Yapt›klar› aç›klama geçerliyse,
TSK’ya ﬂunlar da sorulabilir:
4000’e yak›n köy yak›ld› ve boﬂalt›ld›. 700 bin kiﬂilik ordunuzla m›
yakt›n›z bu köyleri? Yüzlerce kiﬂi
kaybedildi. 700 bin kiﬂilik ordunuzla m› kaybettiniz onlar›? Peki binlerce faili meçhul? 700 bin kiﬂilik
ordu mu iﬂledi o cinayetleri?
‹ﬂte bu köy yakmalar›, kaybetmeleri, faili meçhulleri gerçekleﬂtirmek için “150-300 kiﬂilik yasad›ﬂ›
oluﬂumlara” ihtiyaç duydunuz.
Bunlar› 700 bin kiﬂilik ordunuzla
yapamayaca¤›n›z için, özel ölüm
ma ng al a r› n a, ö z el t i ml e re ihtiyaç
duydunuz. TSK kendi halk›na karﬂ›
düﬂmanlaﬂan ve tepeden t›rna¤a iç
savaﬂ temelinde örgütlenen bir ordudur; bu yüzden halka karﬂ›, ‹brahim ﬁahin veya onun gibi kontrgerillac›larla birlikte “150-300 kiﬂilik
yasad›ﬂ› oluﬂumlara” gitmiﬂ olmas›, hiç ﬂaﬂ›rt›c› de¤il, kendi niteli¤ine uygun oland›r. Ve biz o oluﬂumlarda gülünçlük de¤il, halk›n dökülen kan›n› görüyoruz.

“ A sk e r K e n d i n i
Soruﬂturuyor” Mu?
Kanal D’de 16 ﬁubat akﬂam› yay›nlanan bir haber ﬂunu söylüyordu:
“Asker kendini soruﬂturuyor...”
Haberin ayr›nt›lar›na göre,
“ TSK, 4 ayd›r çok gizli sürdürdü¤ü
soruﬂturmada Ergenekon iddialar›yla ilgili olarak kendi içinde geniﬂ

700 bin kiﬂilik ordunun 150 kiﬂilik
bir oluﬂuma ihtiyaç duymas›
gülünçse, bir generalle, bir itirafç›
ayn› karede neden buluﬂtular?
kapsaml› bir rapor haz›rlam›ﬂ..”
Soruﬂturmada ‘Sar›k›z’ ve ’Ay›ﬂ›¤›’
ad› verilen darbe giriﬂimi günlüklerinin de, emekli subaylar›n da soruﬂturuldu¤u belirtiliyor.
Haberi sunan M. Ali Birand, bu
geliﬂmeyi “TSK’n›n att›¤› olumlu
ad›m, toplumdaki gerilimi azalt›r.”
diye yorumluyordu.
Bunlar yine aceleci ve sistemi
tan›mamakta ›srar edenlerin de¤erlendirmeleridir. Oysa TSK soruﬂturmas› tamamen kendisini temize ç›karmaya yöneliktir. Ergenekon operasyonlar›ndan, emekli generallerin
tutuklanmas› ve onlarca subay›n
operasyonlara dahil edilmesinden
dolay› sars›lan imaj›n› düzeltmek,
sürdürdü¤ü iktidar çat›ﬂmas›nda
güç kazanmak istiyor ordu. Belki
bünyesindeki birilerini emekli edecek, hatta harcayacakt›r. Ama bunlar TSK’y› temize ç›karmaz. Bu soruﬂturmadan da öyle beklendi¤i gibi
bir “olumluluk” ç›kmaz.
TSK “soruﬂturma” açacaksa önce kendi bünyesinde kurdu¤u J‹TEM’den, J‹TEM’in faili meçhullerinden, kaybetmelerinden baﬂlas›n.
Boﬂaltt›¤›, yakt›¤›, y›kt›¤› köylerin,
yakt›¤› ormanlar›n hesab›n› versin.
ﬁemdinli’de suçüstü yakalanan
kontrgerilla elemanlar›na dahi ceza
verilmesine tahammül etmeyen, onlarca y›ld›r infazlar, katliamlar gerçekleﬂtirmiﬂ subaylar›, astsubaylar›,
aç›¤a ç›kan kan›tlara ra¤men korumaya devam eden –ki son örne¤i, 8.
Kolordu’nun Dersim’de Bülent Karataﬂ’› katleden elemanlar›n› korumas›d›r– hukuk tan›maz bir ordudan, hukuka uygun bir soruﬂturma
ve temizlik beklemek, TSK’n›n tabiat›na ayk›r›d›r.

METR‹S:
Bir yanda ÖZÜR
Bir yanda ‹ﬁKENCE
Metris Hapishanesi’nde Abbas Güldür isimli adli tutuklu
iﬂkence gördü¤üne dair savc›l›¤a suç duyurusunda bulundu. 6
ay Metris’te tutuklu kald›ktan sonra tahliye olan Güldür, Metris’te kald›¤› A-26 ko¤uﬂunda gördü¤ü iﬂkenceyi anlatt›. Gardiyanlar taraf›ndan 4 arkadaﬂ›yla birlikte tekme tokat dövüldü¤ünü, kap› kolu demiri ile kendisine vuruldu¤unu, ayr›ca falakaya yat›r›larak plastik borularla da dövüldü¤ünü, gö¤süne bas›larak, çeﬂitli hakaretlere maruz kald›¤›n› anlatt›. Türkiye ‹nsan Haklar› Vakf› doktorlar›na muayene olan Güldür’nün vücudunda iﬂkence izlerine rastland›¤›na dair rapor haz›rland›.
Bir buçuk ay içinde iki kez sald›r›ya u¤rad›¤›n› ve iﬂkence gördü¤ünü belirten Güldür, hastaneye sevk edilmesini istedi¤ini ama “Rapor
al›p da baﬂ›m›za bela m› olacaks›n” denilerek gönderilmedi¤ini anlatt›.
Metris Hapishanesi’nde yaﬂanan ilk iﬂkence de¤il bu. Metris’te sistemli bir iﬂkence sürüyor. Engin Çeber ve arkadaﬂlar›na yap›lan iﬂkence sonucu Çeber’in durumu a¤›rlaﬂm›ﬂ ve kald›r›ld›¤› hastanede yaﬂam›n› yitirmiﬂti.
Çeber’in yoldaﬂlar›n›n ve avukatlar›n›n çabas›yla geniﬂ bir tepki
oluﬂunca da Adalet Bakan› Mehmet Ali ﬁahin, Çeber’in ailesinden
özür dilemiﬂti. Adalet Bakan›’n›n özrüne ve verdi¤i sözlere ra¤men
Metris’te iﬂkence devam ediyor.
Adalet Bakan›’n›n Çeber’in iﬂkence sonucu ölümünden dolay› özür
dilemesi riyakarl›kt›r. AKP’nin bu konudaki riyakarl›¤› gerek di¤er hapishanelerde, gerekse Metris‘te iﬂkencenin sürmesiyle bir kez daha ortaya ç›kt›.
Öyle bir riyakarl›kt›r ki Çeber’e iﬂkence yapmaktan aç›¤a al›nan
gardiyanlar›ndan tutuklanan 5 kiﬂi d›ﬂ›ndakileri tekrar görevlerinin baﬂ›na verdiler.
Abbas Güldür’ün avukat› Naciye Demir de savc›l›¤a yapt›klar› baﬂvurunun bir an önce soruﬂturma aç›lmas›n›, iﬂkencecilerin teﬂhis edilmesi için harekete geçilmesini istedi.

TAYAD’›n Hak ‹hlalleri Raporu
TAYAD’l› Aileler, 14 ﬁubat günü, Taksim Tramvay Dura¤›’nda bir eylem yaparak, 2008 Y›l› Hapishanelerde Hak ‹hlalleri Raporunu aç›klad›lar.
Eylemde yap›lan aç›klamada, 2008 y›l› boyunca hapishanelerde tecritin hem idari düzenlemelerle, hem de keyfi uygulamalar ve
yasaklarla daha da yo¤unlaﬂarak devam etti¤ini belirttiler. Hapishanelerde iﬂkencenin artarak sürdü¤ünü, “hoﬂ geldin”, “güle güle” dayaklar›n›n ve onursuz, ç›r›lç›plak soyarak arama dayatmalar›n›n neredeyse
ola¤an hale geldi¤ini aç›klad›lar.
TAYAD’l›lar, Adalet Bakanl›¤› ve hapishane idarelerinin tecriti
a¤›rlaﬂt›racak yol ve yöntem bulmakta zorlanmad›¤›n› belirterek,
“...Raporumuzu okuyun. Her sat›r›nda kan göreceksiniz. Biz o kan› dökenlerin cezaland›r›lmas›n› istiyoruz.” dediler.
Eylemin ard›ndan bas›na ‹stiklal Caddesinden geçen halka toplam
1000 adet kitapç›k da¤›t›ld›.

Tecrit Alt›nda
Bir Ölüm Daha
Diyarbak›r E Tipi
Kapal› Hapishanesi’nde kan kanserine
yakalanan Hasan Kert
isimli tutsak, sevk
edildi¤i Ankara Numune Hastanesi'nde
yaﬂam›n›
yitirdi.
Kert'in cenazesi yap›lan otopsiden sonra
ﬁ›rnak’›n Silopi ‹lçesi'ne götürülerek topra¤a verildi. Hasan
Kert 'Örgüt üyesi olmak' iddias›yla iki buçuk y›ldan beri
hapishanede bulunuyordu.
Geçti¤imiz bir y›l içinde hapishanelerde 39 kiﬂi yaﬂam›n› yitirdi. Bu
say›ya Hasan Kert’te eklendi.
Adalet Bakan› hapishane koﬂullar›n› düzeltip, tutsaklar›n sa¤l›k sorunlar›n›n çözümü yerine gerçek d›ﬂ›
aç›klamalarda bulunarak hapishanelerdeki tabloyu tozpembe göstermeye çal›ﬂ›yor.
Oysa bir yandan iﬂkence, tecrit,
kötü yaﬂam koﬂullar› alm›ﬂ baﬂ›n› giriyor. Tutsaklar düpedüz ölüme terk
ediliyor.
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Bursa'da Gözalt›
Bursa'da 11 ﬁubat çarﬂamba günü
sabah saatlerinde, Bursa Haklar Derne¤i çal›ﬂan› Mustafa Bacac› ve Gökay Demirtaﬂ, polis taraf›ndan evlerinden gözalt›na al›nd›. Bursa Emniyet Müdürlü¤ü Terörle Mücadele ﬂubesinde, 5 saat tutulduktan sonra serbest b›rak›ld›lar. Geçti¤imiz ayda
Bursa ESP'ye yap›lan polis bask›nlar›n› protesto etmek amac›yla 15 kurumun imzas›yla Bursa Adliyesi
önünde bas›n aç›klamas› gerçekleﬂtirilmiﬂti. Aç›klamaya kat›lan 28 kiﬂi
hakk›nda “örgüt propagandas› yapmak” gerekçesiyle arama karar› ç›kart›lm›ﬂ, Bursa Haklar Derne¤i çal›ﬂanlar› Mustafa Bacac› ve Gökay
Demirtaﬂ hakk›nda ise yakalama karar› ç›kart›lm›ﬂt›.
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Onbinler Kad›köy’de Hayk›rd›:

“Krizin Bedelini Ödemeyece¤iz”
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15 ﬁubat günü Kad›köy Meydan›’nda TÜRK- ‹ﬁ, D‹SK ve KESK
taraf›ndan düzenlenen, birçok sendika DKÖ ve siyasi örgütün destek
verdi¤i "Krizin Bedelini Ödemeyece¤iz; ‹ﬂsizli¤e ve Yoksullu¤a Karﬂ›
Birleﬂik Mücadele! Emek ve Demokrasi" mitingine onbinlerce insan kat›ld›. So¤uk havaya ve ya¤mura ra¤men mitinge gelen insanlar
krizin bedelini ödemeyeceklerini
hayk›rd›lar.
Sabah›n erken saatlerinde Kad›köy’ün Çay›rbaﬂ› civar›nda toplanan insanlar bir yan›yla Koﬂuyolu,
öte yan›yla K›z›ltoprak’› do¤ru
yay›ld›lar. Binlerce iﬂçi ve emekçinin iﬂten at›ld›¤› grevlerin ülkenin
dört bir yan›n› sarmaya baﬂlad›¤›
günlerde emekçiler öfkelerini pankartlara, dövizlere yazm›ﬂ ve alana
koﬂmuﬂlard›.
Devrimci 1 May›s Platformu’nun "Açl›¤a, Yoksullu¤a, ‹ﬂsizli¤e, Sömürüye Karﬂ› Devrim Mücadelesini Yükseltelim" pankart›yla
kat›ld›¤› mitinge Halk Cephesi
"Hakl›y›z Kazanaca¤›z" , " Kapitalizme Karﬂ› Sosyalizm, Faﬂizme

Karﬂ› Demokrasi, Emperyalizme
Karﬂ› Ba¤›ms›zl›k Mücadelesinde
Birleﬂelim" , "Açl›¤a, Yoksullu¤a,
Zamlara, ‹ﬂten At›lmalara, Tekellerin Krizine Karﬂ› Gücümüz Birli¤imizdir" , "‹srail, ABD, AB, AKP Filistin Halk›n›n Kan› Ellerinizde"
pankartlar›yla kat›ld›.

Tepe Natilius önünde toplanan
Halk Cepheliler sloganlarla, marﬂlarla, halaylarla yürüyüﬂün baﬂlamas›n› beklediler. Bekleyiﬂ sürerken k›z›l bayra¤›n ve Filistin bayra¤›n›n as›l› oldu¤u ses arac›ndan mitingin amac› anlat›ld›. Yo¤un kat›l›m sebebiyle uzun süren bekleyiﬂin

B er i v a n D O ⁄ A N
E¤itim- Sen ‹stanbul 8
Nolu ﬁube Yönetim Kuru lu Ü yesi:

lehine slogan atmas› alanda
gerginlik yaratsa da polisin
olaylara müdahil olmamas›
sonucu ortam k›sa sürede
yat›ﬂt›.

(...)

2009 yerel seçimlerinin
yaklaﬂt›¤› ﬂu günlerde AKP iktidar› halkla alay edercesine krizin " psikolojik" oldu¤unu söylese de, kapitalist kriz her geçen
gün bedel ödetmeye devam
ediyor.
(...)
Miting alan›n› ﬂovenist propagandaya çevirece¤i belli olan
Türk Metal ‹ﬂ Sendikas› üyeleri,
Ergenekon davas›ndan tutuklanan baﬂkanlar› Mustafa Özbek

(...)
15 ﬁubat mitingi bir daha
göstermiﬂtir ki emekçiler hala
düzen güçlerinin denetim ve
yönetiminde hareket etmeye
devam ediyor. Yaﬂanan kriz bu
ba¤lar› sarssa da bir kopuﬂun
olabilmesi için sendikalara ve
DKÖ’lere çok iﬂ düﬂüyor.
Emekçilerin
mücadelesini
büyüten ve güçlendiren birlikler
yap›larak ve güçlü direniﬂler
örgütleyerek sermayenin krizini
derinleﬂtirmek gerekiyor.

ard›ndan yürüyüﬂe geçildi. "Zama
Zulme Karﬂ› Aya¤a Kalk, Zam Zulüm ‹ﬂkence ‹ﬂte AKP, Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z, Katil ABD, ‹ﬂbirlikçi AKP, Engin’in Katili AKP
‹ktidar›d›r, ‹ﬂkence Yapmak ﬁerefsizliktir, Mahir Hüseyin Ulaﬂ Kurtuluﬂa Kadar Savaﬂ, ‹srail’ in Uﬂa¤›
Yalanc› Tayip, Emperyalizm Yenilecek Direnen Halklar Kazanacak,
Faﬂizme Karﬂ› Demokrasi ‹çin, Kapitalizme Karﬂ› Sosyalizm ‹çin,
Emperyalizme Karﬂ› Ba¤›ms›zl›k
‹çin Savaﬂ›yoruz" sloganlar›n› atarak, miting alan›na do¤ru ilerleyen
Halk Cepheliler, yanlar›na CHP
korteji gelince " AKP- CHP- DSP
Alevi Halk›n›n Düﬂman›d›r" slogan›n› att›lar. Ses arac›ndan konuﬂmalarla Maraﬂ, Çorum, Gazi katliamlar› anlat›larak bu katliamlar s›ras›nda
iktidarlarda olanlardan birinin de
CHP oldu¤u vurguland›. “Baﬂta
CHP olmak üzere dün bizi katleden
partiler bugün oy için kap›m›za geliyorlar. Bizim onlara verecek oyumuz yok" denilen konuﬂmalarla
CHP teﬂhir edilirken, CHP’lilerin
bu teﬂhirden rahats›z oldu¤u görüldü.
Mitinge kat›lanlar›n bir k›sm›
alana girdikten sonra Türk Metal ‹ﬂ
Sendikas› üyesi bir grup, Ergenekon
operasyonundan tutuklanan faﬂist
baﬂkanlar› Mustafa Özbek lehine
slogan atarak, "Özbek Nerede Biz
Oraday›z" pankart› açt›lar. D‹SK’e
ba¤l› Birleﬂik Metal ‹ﬂ Sendikas›
üyeleri de "Hain Mustafa Özbek ‹ﬂçilere Hesap Verecek" pankart› açt›lar. Türk Metal ‹ﬂ üyesi bir grubun
Birleﬂik Metal ‹ﬂ Sendikas› üyelerine sald›rmas› üzerine gerginlik yaﬂand›. Tertip komitesi taraf›ndan yat›ﬂt›r›lan gerginli¤in ard›ndan miting baﬂlad›.
Mitingde ilk konuﬂan Türk- ‹ﬂ
Genel Baﬂkan› Mustafa Kumlu patronlara seslenerek sizin refah›n›z
yerinde olabilir ama bu sefalet karﬂ›s›nda refah›n›z tehlikededir" dedi.
Türk Metal Sendikas› üyeleri "Özbek Nerede Biz Oraday›z" slogan›n›
atmas› üzerine Kumlu "Adalete güveniyoruz. Özbek’in suçsuzlu¤u ortaya ç›kacakt›r" dedi. Bunun üzeri-

D‹SK Genel- ‹ﬂ Üyesi
Bir ‹ﬂçi:
(...)
K›sa bir sürede organizesi
yap›lan miting TÜRK-‹ﬁ içinde
yer almas›yla birlikte baz› s›k›n-t›lar›n yaﬂanaca¤› günler önce-sinden konuﬂuluyordu. Konuﬂu-lan konu miting alan›nda kendi-ni gösterdi. Bu güne kadar kra-liyet biçiminde yönetilen, iﬂçi s›-n›f›n›n ç›karlar› yerine kendi ç›-karlar›n› gözeten, bir tak›m kirli
iliﬂkilere bulaﬂan ve Ergenekon
operasyonu çerçevesinde tu-tuklanan Mustafa Özbek konu-munu özünde iﬂçilikten uzak ki-ﬂiler taraf›ndan mitingin günde-mine taﬂ›naca¤› belli idi. Bu ko-nuda baﬂar›l› oldular. Gösterilen
tepki do¤ruydu. Çünkü bu güne
kadar iﬂçi ve emekçilerden ya-na hiçbir çal›ﬂma yapmayan,
toplu sözleﬂmelerde iﬂverenlere
teslimiyet bayra¤›n› çeken, kar-ﬂ› ç›kanlar› an›nda iﬂten att›ran,
anti-demokratik uygulamalara
karﬂ› ç›kmayan, F Tipi hapisha-neleri savunan bir kiﬂi savunul-mamal›d›r.
(...)
Bu mitingin en öne ç›kan
özelli¤i kurumlar›n kendi kitlesi-ne sahip ç›kmas›, konuﬂmalar›n
sonuna kadar kitlelerin da¤›l-mamas›, miting alan›n›n dolma-s›, birçok kurumun alana gire-memesi alan dolanana kadar
konuﬂmalar›n baﬂlat›lmamas›,
at›lan sloganlara tüm kitlelerin

kat›lmas› kortejlerin düzenli ol-mas› kurumlar›n kat›l›m konu-sunda çal›ﬂmalar›n› göstermek-tedir.
Tekellerin yaratt›¤›, iﬂçi ve
emekçilere yans›malar›n› azalt-mak, ortadan kald›rmak için
mücadeleyi bu mitingle bitirme-mek, k›y›m›n durdurulmas›, iﬂ-ten at›lan insanlar›n ekonomik
s›k›nt›lar›n›n çözülmesi için tüm
illerde ortak mücadele yürütül-melidir.

‹brahim Sönmez
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(Tüm-Bel-Sen ‹st.
1 N o l u ﬁ u b e S e k r eteri)
Mitingin Türk- ‹ﬂ’le ortaklaﬂ-mas› bir çok demokratik kuru-mun uyarmalar›na ra¤men
Türk- ‹ﬂ’ in dayatmas›na boyun
e¤ilip ortaklaﬂ›lmas› bu günden
bak›ld›¤›nda de¤erlendirmeye
aç›k bir konudur.
Sendikalar›m›z›n eksiklerine
ra¤men 50 binin üstünde emek-çi, yaﬂanan bu krize, iﬂten ç›-karmalara ve iﬂ yaﬂam›ndaki
bask›lara karﬂ› coﬂkulu bir ﬂe-kilde Kad›köy Alan›’n› doldur-muﬂ ve taleplerini siyasi iktida-ra hayk›rm›ﬂt›r. Bundan sonra
sendikalara düﬂen görev müca-deleyi daha fazla yükselterek
taleplerimizi siyasi iktidardan
söküp alacak eylem programla-r›n› hayata geçirmektir. Emek-çilerin beklentileri bu yöndedir.
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Halk Cephesi
kor tejinden

“ B u r a d a b i n l e r ce in san›n ,
h al k ›n d e¤ iﬂ ik k at ma n la r› n ›n
b i r a ra d a b u l u n m a l a r › g e r ç ek t e n g ü z e l . E k si k l e r i y l e
hat alar›yl a gü zel b ir mi ting
ol d u¤u nu d üﬂ ünüy o r u m . . .
H e r ﬂ e ye r a¤ me n bö yl e bi r
mi ting AKP iktidar› na bi r
tepkidir. Büyük bir öfke var.
Bu öfkenin do ¤r u ﬂek i ld e,
do¤r u yere akmas› gerekir
diye düﬂünüyor um...”
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ne D‹SK ve KESK’e ba¤l› sendikalar ile demokratik kurumlar Kumlu’yu yuhalad›. Buna tepki gösteren
Türk Metal üyeleri de sopalarla
devrimci-demokrat kitleye sald›rd›.
Sald›r›ya sert bir ﬂekilde karﬂ›l›k veren devrimci demokratik kurumlar
Türk Metal ‹ﬂ üyelerini miting alan›n›n d›ﬂ›na att›lar. Halk Cepheliler
bu sald›r›ya "Çeteler Halka Hesap
Verecek" slogan›yla karﬂ›l›k verdi.
Kumlu’dan sonra konuﬂan D‹SK
Baﬂkan› Çelebi, "Önümüze konulan
faturay› kabul etmeyece¤iz" dedi ve
iﬂten ç›karmalara son verilmesini istedi.
D‹SK baﬂkan›n›n ard›ndan söz
alan Sami Evren, krizde temel önceli¤in emekçi ve yoksul kesimlerin
yaﬂam koﬂullar›n›n iyileﬂtirilmesi
oldu¤unu belirterek, " Eme¤imizi
yok sayd›n›z. ‹ﬂimizle, aﬂ›m›zla oynad›n›z. Toplu sözleﬂme ve grev
hakk›m›z› gasp etmeye devam ediyorsunuz. Bizi korkak sanmay›n,
cesaretimizi görün diye buraday›z"
dedi. Evren’in konuﬂmas›n›n ard›ndan miting sona erdi.

Bugün burada halk›m›zla ol-man›n heyecan›n› yaﬂ›yorum.
Burada bu isyana ﬂahit olmak,
bu isyana kat›lmak mutluluk ve-rici. Bu eylemin amac›na ulaﬂt›-¤›na inan›yorum. Korkmas› ge-rekenlerin korktu¤unu düﬂünü-yorum...
Burada binlerce insan›n, hal-k›n de¤iﬂik katmanlar›n›n bir
arada bulunmalar› gerçekten
güzel. Eksikleriyle hatalar›yla
güzel bir miting oldu¤unu düﬂü-nüyorum... Herﬂeye ra¤men
böyle bir miting AKP iktidar›na
bir tepkidir. Büyük bir öfke var.
Bu öfkenin do¤ru ﬂekilde, do¤ru
yere akmas› gerekir diye düﬂü-nüyorum...
‹nsanlar her geçen gün iﬂten
at›lma ya da aç kalma tehlikesi
yaﬂ›yorlar. Yoksulluk her geçen
gün art›yor. Aç kalmak art›k es-kide kald›. Art›k sokaklarda ya-t›yor insanlar. Ya da iﬂsizlikten
kahve köﬂelerini doldurmuﬂlar.
Bugün burada 50 bin 60 bin in-san›n olmas›, halk›n AKP iktida-r›na öfkesidir. Bugün Halk Cep-hesi olarak buraday›z. Bugün
AKP iktidar›n›n halk› soymas›-na, krizin bedelini halka ödet-mesine izin vermeyece¤iz. Bu-gün kitleler burada taleplerini
haklar›n› ifade ediyorlar. Bunu
her yerde dile getirmeye, krizin
bedelini ödemeyece¤imizi hay-k›rmaya devam edece¤iz.
15 ﬁubat günü onbinlerce
emekçi, iﬂçi, ö¤renci, memur,

iﬂsiz, ev kad›n› ve yar›n iﬂsiz kal-ma korkusuyla dolu olan binler-ce insan bir aradayd›k. Kad›-köy’ e üç koldan yürüyerek kri-zin faturas›n› ödemeyece¤imizi
hayk›rd›k. 15 ﬁubat günü bize
yani bir halka dayat›lmak iste-nen açl›¤a ve zulme boyun e¤-meyece¤imizi hayk›rd›k her
meslekten, her yaﬂtan, dört bir
yandan…. Say›m›z belki de 50
bindi ama biz 5 milyar insan›n
taleplerine ses olduk, onlar›n
yürekleriyle de hayk›rd›k.
(...)
Yürüyüﬂ boyunca halktan in-sanlar›n ilgisi yo¤undu. Kimisi
alk›ﬂl›yor, kimisi ses arac›ndan
yükselen marﬂa tempo tutturu-yor, kimisi de resim çekmeye
çal›ﬂ›yordu. Genelde Halk Cep-hesinin korteji geçerken izleyeni
çok olur. Yine öyle oldu. En dü-zenli ve en görkemli kortejdi di-yebilirim. Aramalardan geçtik-ten sonra kortej halinde alana
yerleﬂtik. Flamalar dalgalan›yor,
sloganlar birbirine kar›ﬂ›yordu.
Genel olarak coﬂku çok iyiydi.
Sloganlar gür at›l›yordu. Kat›-lanlar krizin faturas›n› ödemeye-ce¤iz diye hayk›r›yorlard›.
(...)
Öfkesiyle, cesaretiyle onbin-lerce kiﬂi doldurmuﬂtu Kad›köy
miting alan›n›. Ve alan›n her ye-rinden "Hakl›y›z Kazanaca¤›z"
pankart› görünüyordu. Bu miting-den sonra akl›mda yaklaﬂ›k 50
bin kiﬂi ve ortalar›nda duran
"Hakl›y›z Kazanaca¤›z" pankart›
kald›. San›r›m bu görüntü ve bu
slogan mitingin en güzel sözüydü.

***
AKP ilk önce kriz bizi te¤et
geçti dedi, yetmedi kriz bizim
krizimiz de¤il Avrupa’n›n krizi
dediler, kiﬂi baﬂ›na düﬂen ge-lir yükseldi dedi AKP hükü-meti. Krizin Türkiye emekçi
halklar›n› te¤et geçmedi¤i gö-rüldü¤ü gibi yükselen açl›k-tan yoksulluktan bellidir, apa-ç›k ortadad›r. Ve krize karﬂ›
bir kez daha sendikalar, de-mokratik kitle örgütleri dev-rimciler 15 ﬂubat günü Kad›-köy’de AKP’nin yalanlar›n›
surat›na vurarak çarpm›ﬂt›r,
krizin Türkiye’yi te¤et geçme-di¤inin ifadesidir Kad›köy mi-tingi.
(...)
Halk Cephesi kortejinde
bulunan kitlenin paylaﬂ›m da-yan›ﬂma ve birlikte çözüm
bak›ﬂ aç›s›yla so¤u¤a ra¤men
emekçilerle omuz omuza yü-ründü. "Zam Zulüm ‹ﬂkence
‹ﬂte AKP" slogan›yla krizin
bedelini yaratanlar ödeyecek
diye hayk›ran Halk Cepheli-ler, Tayip Erdo¤an’ ›n Davos
zirvesindeki yalanc›, riyakar
tutumuna karﬂ› "‹srail’in Uﬂa-¤› Yalanc› Tayip" slogan› at›l-d›. AKP’nin demokratikleﬂme
palavralar›na karﬂ› "‹ﬂkence
Yapmak ﬁerefsizliktir" diye
hayk›r›ld›.
(...)
Her yerde gecekondularda
sokaklarda caddelerde kah-velerde tüm meydanlarda kri-zin bedelini emekçilere yükle-yemeyeceklerini dile getire-cek ve haklar›m›z› emperya-list sömürüye ve faﬂist sald›r-ganl›¤a ra¤men ifade etmeye
devam edece¤iz. Partiler se-çim yaklaﬂt›¤› için Oy peﬂin-de ancak halk yoksullaﬂ›yor
halk› bir oy olarak görmeleri-ne izin vermeyece¤iz.

15 ﬁubat mitingine iliﬂkin
D‹SK Birleﬂik Metal- ‹ﬂ'in aç›klamas›:
‹ﬂçi ve emekçileri yoksullaﬂt›ran,
iﬂsiz b›rakan ekonomik krize karﬂ› 3
konfederasyonun “Krizin bedelini
ödemeyece¤iz” slogan›yla ortaklaﬂa
düzenledikleri ve yüz bini aﬂk›n iﬂçi
ve emekçinin kat›l›m›yla gerçekleﬂen mitingde yaﬂanan kimi olaylar,
bas›n ve yay›n organlar›nda geniﬂ
yer bulmuﬂtur. Bas›n ve yay›n organlar›n›n bu olay› kamuoyuna aktar›ﬂ
biçimlerinde dikkatimizden kaçmayan kimi eksiklikleri gidermek ve
kamunun do¤ru bilgiye sahip olmas›
amac›yla kendimizi bu aç›klamay›
yapmak zorunda hissediyoruz.
Mitinge kat›l›m ve coﬂku oldukça yüksek düzeyde olmuﬂtur. ‹ﬂçiler
ve emekçiler krizin faturas›n› ödemeyeceklerini, krize karﬂ› sermayenin önlemlerine karﬂ› direneceklerini aç›k bir biçimde ortaya koymuﬂlar; siyasal iktidar›n iﬂçi ve
emekçilerin taleplerini dikkate almas›n› talep etmiﬂlerdir.
Mitingin amac› ve hedefi ortadayken, Türk Metal Sendikas›’n›n
beslemesi 50- 60 kiﬂi, yürüyüﬂ ve mitingi sabote etmek, amac›ndan sapt›rmak için, kürsü çevresini kuﬂatmaya
baﬂlam›ﬂlar, kürsünün önünde kurulu
bulunan güvenlik bariyerini aﬂm›ﬂlar
ve daha önceden kararlaﬂt›rd›klar› gibi kürsüyü ele geçirerek, mitingi Ergenekon davas›ndan tutuklu bulunan
genel baﬂkanlar›na destek için kullanmaya çal›ﬂm›ﬂlard›r. Bu grup kendi üyelerine sürekli olarak, mitingin
amac›yla ilgisi olmayan sloganlar att›rma çabas› içinde olmuﬂ, bu sloganlardan rahats›z olan on binlerce iﬂçiyi
k›ﬂk›rtarak iﬂi mitingin disiplin ve

güvenli¤ini tehdit eder noktaya ulaﬂt›rm›ﬂlard›r.
Kürsüden yap›lan tüm uyar›lara
ra¤men, miting alan›n›n yak›n›nda
bulunan prefabrik binalar›n üstünden inmeyi reddetmiﬂler ve ast›klar› posterlerle mitinge kat›lan yüz
bine yak›n iﬂçinin tepkisini çekmiﬂler ve miting alan›ndakilerin büyük
bir ço¤unlu¤u taraf›ndan protesto
edilmiﬂlerdir.
Bu grubun tepki almas›n›n nedeni, 12 Eylül askeri darbesi ile birlikte sermaye taraf›ndan iﬂyerlerine
sokulan ve tam 25 y›ld›r metal iﬂçilerinin hak kay›plar›na neden olan
sar›- taﬂeron Türk Metal’i “sendika” s›fat›nda, iﬂçi aidatlar›n› kiﬂisel
serveti haline dönüﬂtüren tutuklu
genel baﬂkanlar›n› ise “sendikac›”
olarak sunmaya çal›ﬂmalar›d›r. Türkiye iﬂçi s›n›f›, Özbek ve onun gibilere her zaman tepki göstermiﬂtir
ve bu tepkisinde de hakl›d›r.
Bas›n yay›n organlar›nda, arbedenin sendikam›z›n açt›¤› bir pankarttan dolay› ç›kt›¤› söylenmektedir. Bu gerçek de¤ildir. Söz konusu
pankart sendikam›z taraf›ndan aç›lmam›ﬂt›r. Pankart› açanlar, Türk
Metal ve sermaye iﬂbirli¤i nedeniyle iﬂten at›lan, ma¤dur edilen, can›
yak›lan iﬂçilerdir. Pankarttaki ifade
ise ço¤u bas›n ve yay›n organ›nda
yer ald›¤› gibi “Hain Özbek hesap
verecek de¤il, “Hain Özbek, iﬂçilere hesap verecek” biçimindedir. Bu
slogan Türk Metal’in beslemesi küçük grup tecrit edilip, alandan ç›kart›l›ncaya kadar, çok say›da insan
taraf›ndan at›lmaya devam etmiﬂtir.
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Türk- ‹ﬂ, D‹SK ve KESK'in aç›klamas›:
Miting konuﬂmalar› baﬂlamadan önce mitingin amac› d›ﬂ›nda
aç›lan pankartlar›n neden oldu¤u
ve 15- 20 kiﬂinin sorumsuzca yaratt›¤› gerginlik ve arbedeyi onaylamam›z mümükün de¤ildir. (...)
Olumsuz hava koﬂullar›na ra¤men alan› doldurarak sloganlar›yla
birleﬂik mücadele iradesini ortaya

koyan emekçilerin tavr› ve konfederasyon baﬂkanlar›n›n miting konuﬂmalar›nda yapt›klar› vurgular
önemlidir.Mitingin mesaj› nettir:Yoksullu¤a ve iﬂsizli¤e karﬂ›
birleﬂik mücadelenin öne ç›kar›lmas›n›n gereklili¤i. Bu önümüzdeki dönemde yürütece¤imiz mücadele aç›s›ndan önemlidir. (...)
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Burjuva siyasetin Hümanizm mi, Demokratl›k m›,
Burjuvazinin Papa¤anl›¤› m›?
sand›¤›ndan
‹lkesiz, ‹deolojisiz
Siyaset

22
ﬁubat
2009
Say›:
6

Önceki
seçimlerde
M H P’den ‹stanbul Belediye
Baﬂkanl›¤›na aday olan, bu
arada ANAP’ta, DYP’de ve
G P’de “siyaset” yapan Ahmet Vefik Alp, bu seçimlerde de DSP’nin aday› oldu.
Vefik Alp, DSP’den aday
olmadan önce de ‹zmir Belediye Baﬂkanl›¤› için A K P
ile temasta imiﬂ..
*
C H P, Erdek’te Hüseyin
Sar›’y› aday göstermiﬂ. Hüseyin Sar›, Erdek’in A K P’li
Belediye Baﬂkan› imiﬂ.
Bak›rköy’de daha önce
ANAP’tan 8 y›l belediye
baﬂkanl›¤› yapan Ahmet Bahad›rl›, bu kez D S P ’den
aday olmuﬂ.
*
Eski ANAP ’l› Bülent
Akarcal›, A K P’den Çankaya Belediye Baﬂkan aday›
oldu.
*
‹lke yok, ideoloji yok.
Varsa yoksa koltuk. 20 parti
dolaﬂ›yor koltuk için, 20
partinin liderinin önünde
yaltaklan›yor. 20 partinin
inanmad›¤› sloganlar›n› tekrarl›yor. Riyakarl›k diz boyu
de¤il, bo¤azlar›n› aﬂm›ﬂ.
*

Arsa r ant› k ötü
de, d in t arikat r ant›
iyi mi?
CHP Sultanbeyli Seçim
Bürosu’nun aç›l›ﬂ›; Sultanbeyli Belediye Baﬂkan aday›, K a d i r i t a r i k a t › üyesi
emekli imam Nuri Bedir..
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‹rtibat bürosunun aç›l›ﬂ›nda Kadiri tarikat› lideri
oldu¤u belirtilen A b d ü l h a f›z Ayd›n ve tarikat üyeleri
yeral›yor.
Aç›l›ﬂ Kemal K›l›çdaro¤lu’nun kat›l›m›yla yap›ld›. Arsa rant›na karﬂ› “savaﬂan” K›l›çdaro¤lu, anlaﬂ›lan
din, tarikat, siyaset rant›nd a bir mahzur görmüyor.
*
CHP Kastamonu teﬂkilatlar› yerel seçim çal›ﬂmalar›, milletvekili Mehmet
Y›ld›r›m ve belediye baﬂkan
aday› Müjgan Alagöç’ün
kat›l›m›yla ﬁ e y h ﬁ a b a n ›
Veli T ü r b e s i ’ n d e koç kestirerek baﬂlatm›ﬂlar.
Baﬂkan aday› gazetecilere “önce A t a t ü r k ’ ü n a n › t › na çelenk koyduk, sonra
H z . P i r ’e gelere k d u a e t t i k ” demiﬂ. Laiklerin de, ﬂeriatç›lar›n da gönlünü hoﬂ
etmiﬂler. Daha ne yaps›nlar?!
*

Siyaset mi
Rezalet mi?
K a s e t l e r, belgeler u ç u ﬂ u y o r... Keçiören’in eski
MHP’li bir süredir AKP’li
Belediye Baﬂkan›, kendisiyle ilgili ahlaks›z iliﬂkilerinin
yerald›¤› belirtilen bir kasetin piyasaya sürülmesi nedeniyle istifa etmek zorunda
kald›.
CHP’nin Genel Sekreter
yard›mc›s› Mehmet Sevigen’in “az ahlaks›z” iﬂ takipçili¤inin belgesi ortada..
Bunlar›n ki, siyaset mi,
rezalet mi, siz karar verin.

16 ﬁubat akﬂam› CNN Türk’te
beﬂNbirK adl› bir program vard›.
Cüneyt Özdemir’in sundu¤u
program, Do¤u’da gösterilerde
tutuklanan çocuklar› gündeme
getiriyor; güya çocuklar›n tutuklanmas›na karﬂ›, güya çocuklara
sahip ç›k›yordu.. Ama kulland›¤›
kavramlara bak›n; “Ne yapt›klar›n› bilmiyorlar...
Çocuklar› ön saflara sürüyorlar.. Çocuklar› kullan›yorlar.. Kand›r›yorlar... “Bir eylemcinin itiraflar›”; “biz kaçar›z polis masum çocuklar› yakalar”...
Bunlar, y›llard›r gerici, faﬂist, burjuva kesimlerin kulland›¤› kelimelerin ayn›s›... Ve sonra ﬂu soruyla bitiriyor program›n›: “Acaba bu çocuklar
kurban m›, yoksa gerçekten suçlular m›?” Baﬂka
bir ﬂ›k yok onun beyninde... Halk›n›n mücadelesine kat›lan çocuklar yok..
Cüneyt Özdemir bunlar› söylerken, taﬂ atan o
çocuklar›n birço¤unun köyleri yak›lan y›k›lan ve
zorla boﬂalt›lan köylerden gelenlerin çocuklar› oldu¤unu bilmezden geliyor. Köylerinin ölüm mangalar› taraf›ndan boﬂalt›lmas›n›n, yerlerinden yurtlar›ndan edilmelerinin o çocuklardaki etkisini bir
nebze dahi olsun sorgulam›yor.
O çocuklar›n birço¤unun ailesinden, akrabalar›ndan birinin iﬂkencelerden geçirilerek katledilip
kimbilir hangi kuyuya, hangi dere yata¤›na gömüldü¤ünü, kaybedildi¤ini, bunun nas›l bir duyguya, nas›l bir düﬂünceye yol açt›¤›n› düﬂündü mü
Özdemir?
Çocuklar›n polis taraf›ndan nas›l copland›¤›n›,
nas›l iﬂkencelerden geçirildi¤i o çocuklar›n çok iyi
bildi¤ini biliyor mu mesela?
14 yaﬂ›nda olan U¤ur Kaymaz’›n babas›yla birlikte polis taraf›ndan kurﬂunlanarak sonra da çat›ﬂma süsü verildi¤ini Do¤u ve Güneydo¤uda bilmeyen var m› mesela. Daha nice çocuklar›n bir ﬂekilde katledildi¤inden bihaber mi Cüneyt Özdemir.
Bu ülkedeki adaletsizli¤i, eﬂitsizli¤i, zalimli¤i
o çocuklar›n hiç anlamad›¤›n› m› san›yor.
En s›radan bir hak talebinde dahi coplar›n, biber gaz›n›n, panzerlerin devreye sokuldu¤unu, polis kurﬂunlar›n›n insanlar› katletti¤ini görmüyor
mu bu çocuklar?
Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an’›n “çocuk da olsa,
kad›n da olsa gere¤i yap›lacakt›r” demesinin ne anlama geldi¤ini oradaki çocuklar anlayacak durumda, ama Özdemir anlama zahmetine katlanm›yor!

Bas›nda 29 Y›ll›k
GREVS‹ZL‹K!
“Bas›nda 29 y›l sonra ilk grev!”
Turkuvaz Grubuna ba¤l› ATV
ve S a b a h Gazetelerinde baﬂlayan
grev, bas›na bu baﬂl›kla yans›d›. Ve
ilginçtir ki, bu ilk haberlerin d›ﬂ›nda
bas›nda fazla yer almad› grev. Kendi sektörlerine iliﬂkin bir grev var
ve bu bile gazetelerde, televizyonlarda haber olam›yor. Gazetelerin
nas›l emekten, emekçilerden uzaklaﬂt›¤›n›, bas›n emekçilerinin haberler üzerinde hiçbir inisiyatifinin kalmad›¤›n› çok somut gösteriyor bu
örnek.
Elbete medya patronlar› ve kendileri de s›n›f atlay›p burjuvalaﬂm›ﬂ
yay›n yönetmenleri, bu grevin duyulmas›n›, bas›n emekçileri için bir
çekim merkezi olmas›n› ve hak alma yolu olarak görülmesini istemiyor. Bunun için de grev görmezden
gelinmektedir.
Fakat tüm bunlara ra¤men, grev,
en baﬂta, bas›n sektöründeki bir gerçe¤i, herkesin gözlerinin önüne sererek önemli bir rol oynam›ﬂt›r.
Gözler önüne serilen, bas›n sektöründeki 29 y›ll›k grevsizlik gerçe¤idir.
Böyle bir ﬂey nas›l mümkün olabilmiﬂtir? Neden 29 y›ld›r hiç grev
yoktu? Bas›n emekçilerinin durumlar› m› çok iyiydi? Bir talepleri mi
yoktu?.. E¤er bunlar de¤ilse, 29 y›l-

l›k grevsizli¤in nedenleri nelerdi?..
Bu nedenler, hem bas›n emekçileri,
hem de bütün olarak iﬂçi s›n›f› mücadelesi aç›s›ndan tart›ﬂ›lmas› gereken nedenlerdir.

Örgütsüz ve Denetim
Alt›nda Bas›n Gelene¤i
Ülkemizde çeﬂitli sendikalar,
odalar gibi birçok mesleki örgütlenme, devlet güdümünde kurulmuﬂtur; gazetecilerin ilk örgütlenmelerinin kuruluﬂu da bu ﬂekilde olmuﬂtur. Bunun do¤al sonucu olarak da,
bu kurumlar, bas›n emekçilerinin
hak ve ç›karlar›n› korumaktan, ya
da genel anlamda demokrasi mücadelesinin bir taraf› olmaktan ziyade,
as›l olarak devletin, patronlar›n ç›karlar› için çal›ﬂm›ﬂlard›r.
Cumhuriyet sonras› ilk bas›n yasas›, 28 Haziran 1938’de ç›kar›lan
“Türk Bas›n Birli¤i Yasas›”d›r. Bu
yasa, gazetecilerin de bir Oda etraf›nda toplanmas›, bu odaya kaydolmayan gazetecilerin, gazetecilik
yapmalar›n›n yasaklanmas› amac›yla ç›kar›lm›ﬂt›. Amaç, bas›n› ve bas›n emekçilerini tamamen denetim
alt›na almakt›. Yine ayn› dönemde
ç›kar›lan 5953 say›l›, “Bas›nda Çal›ﬂanlarla Çal›ﬂt›r›lanlar Aras›ndaki Münasebetlerin Tanzimi Hakk›nda Kanun”un amac› da buydu. DaTGS, geçen y›l 26 Haziran’da Çal›k Grubu’yla toplu
iﬂ sözleﬂmesi görüﬂmelerine
baﬂlam›ﬂ, ancak sendikan›n 59 maddelik teklifinin 37’sinde anlaﬂma
sa¤lanamam›ﬂt›.
‹ﬂçilerin ücret, sosyal yard›m, k›dem tazminat› ve ihbar tazminat› gibi haklar›n› koruyan bu 37 maddeyle ilgili olarak patronun temsilcilerinin görüﬂmeleri sürdürmemesi nedeniyle ortaya ç›kan uyuﬂmazl›k 6
ayd›r giderilemeyince 13 ﬁubat’ta
grev karar› uygulamaya konuldu.

Sabah-ATV’de Grev!
Türkiye Gazeteciler Sendikas›
(TGS), S a b a h - AT V’nin, Tasarruf
Mevduat› Sigorta Fonu (TMSF) yönetimine geçti¤i süreçte bu iﬂyerlerinde örgütlendi ve toplu sözleﬂme
yetkisi ald›. S a b a h ve ATV’nin iktidara yak›n tekelci burjuvalardan Çal›k Grubu taraf›ndan sat›n al›nmas›n›n ard›ndan sendikaya yönelik bask›lar artt›, sendikal› çal›ﬂanlar iﬂten
ç›kart›ld›.

ha sonra 1952’de, 1960’da ç›kar›lan
yeni bas›n yasalar›nda kimi de¤iﬂiklikler olsa da, zihniyet, de¤iﬂmeden
bugüne kadar gelmiﬂtir. Bas›na yönelik devlet politikas›nda “bas›n özgürlü¤ü” de¤il, bas›n›n denetlenmesi esast›.
Günümüzde Türkiye Gazeteciler
Sendikas›, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Ça¤daﬂ Gazeteciler Derne¤i, Türkiye Gazeteciler Federasyonu gibi 15 ayr› örgütlenme vard›r.
Bu örgütlenmelerin birço¤u tabandan geliﬂen veya klasik anlamda bas›n emekçilerinin ekonomik demokratik mücadelesi için mücadele
eden örgütlenmeler de¤ildir. Bundan dolay› da birçok bas›n örgütüne
ra¤men bas›n emekçileri gerçek anlamda ö r g ü t s ü z d ü r.
Bugün hemen hiçbir büyük bas›n yay›n kuruluﬂunda sendikal örgütlenme yoktur. Her ﬂeyin azami
kâr üzerine ﬂekillendi¤i birer t i c a r i
kuruluﬂ olan burjuva bas›n-yay›n
kuruluﬂlar›nda, burjuva anlamdaki
gazetecilik de giderek tali plana
düﬂmüﬂtür. Burjuva medya, tekellerin kendi aralar›ndaki kâr ve iktidar
savaﬂ›n›n birer arac› ve kitlelerin aldat›lmas›n›n, oyalanmas›n›n, oligarﬂinin politikalar›na yedeklenmesinin arac› konumundad›rlar.
Bas›n yay›n organlar›n›n patronlar›, gazetelerini, televizyonlar›n› iktidar ve rant savaﬂ›nda etkili bir silah
olarak kullanabilmek için en baﬂta
kendi kurumlar›ndaki s e n d i k a l a r ›
da¤›tt›lar. Bas›n emekçilerinin örgütlenememesi için bütün önlemleri
ald›lar. ﬁöhretli gazetecileri, özel anlaﬂmalar ve astronomik ücretlerle
“transfer” ederken, bas›n emekçilerine ise, sendikas›zl›¤› ve düﬂük ücretleri dayatt›lar. Kabul etmeyenleri
iﬂten att›lar. Bunu yaparken bütün
medya patronlar› (kendi aralar›ndaki
çeliﬂkilere ra¤men), ortak hareket
ettiler. Sonuç olarak bas›n yay›n
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sektöründe örgütlenmeler fiilen tasfiye edildi. Bu tasfiye sürecinde de
bas›nda varolan örgütlenmeler etkili
bir tav›r ortaya koyamad›.
Örgütsüzleﬂtirilmiﬂ bir medyadan, halk›n sorunlar›, talepleri, ç›karlar› do¤rultusunda bir yay›n çizgisi beklemek elbette abes olurdu.
Örgütsüzleﬂtirilmiﬂ bir medyan›n
halk›n örgütlenme hakk›n› savunmas› da beklenemezdi. Bu nedenledir ki, y›llard›r süren sendikas›zlaﬂt›rma, örgütsüzleﬂtirme sald›r›s›, ülkemiz gazetelerinde ve televizyonlar›nda adeta kendine hiç yer bulamam›ﬂt›r.
Ama bunun tersine olarak, burjuva bas›n yay›n, “ d ö r d ü n c ü k u v vet” olarak halk›n yürüttü¤ü mücadeleye karﬂ› sald›r›larda yeralmaktan geri durmad›. Hapishane sald›r›lar›nda, emekçilerin haklar›n› gasbeden düzenlemelerde, Kürt halk›n›n mücadelesinin bast›r›lmas›nda,
emperyalist sald›rganl›¤›n meﬂrulaﬂt›r›lmas›nda, hep emperyalizmden ve oligarﬂiden yana tutum ald›.
Burjuva bas›n yay›n sektörünün
patronlar›, yaz› iﬂleri müdürleri, yöneticileri, hükümetlerle, generallerle, polis ﬂefleriyle kolkola hareket
ettiler hep. Ç›karlar› ortakt›.
Ve iﬂte yine bu ç›karlar› sebebiyledir ki; örgütlenme, sendika, grev,

YÜRÜYÜﬁ’e Sansür!
Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm ‹çin YÜRÜYÜﬁ dergisi,
176.say›s›na ‹stanbul 11. ACM taraf›ndan al›nan kararla toplat›ld› ve
bir ay süreyle yay›n› durduruldu.
Yine ayn› kararla www.yuruyus.com internet sitesi kapat›ld›.
Toplatma karar›na iliﬂkin yay›nlanan aç›klamada bu karar›n, Yürüyüﬂ
dergisi için al›nan ilk toplatma karar›n olmad›¤›n›n belirtilerek al›nan
karar›n hukuki de¤il, siyasi bir karar
oldu¤u söylendi.
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toplu sözleﬂme gibi haklar›n savunucusu olmad›. Kendi çal›ﬂanlar›ndan esirgedi¤ini halk için savunabilir miydi?

Bas›n Emekçilerinin
H a k l a r › v e O n u r l a r › , Ancak
Örgütlenmeyle Savunulabilir
Baﬂta da belirti¤imiz gibi bas›n
yay›n alan›ndaki 15’ten fazla cemiyet, sendika ve derne¤e ra¤men, ne
yaz›k ki bas›n yay›n emekçilerinin
örgütsüzlü¤ü
de¤iﬂmemektedir.
Çünkü bu örgütlerin ço¤unun alt›
boﬂtur. Bir tabanlar› ve etkili bir çal›ﬂmalar› yoktur.
Örgütsüz bas›n emekçileri aras›ndaki birlikte tav›r ve dayan›ﬂma
gelene¤i alabildi¤ine zay›flam›ﬂt›r.
Sabah Gazetesi ve ATV’deki grevin
mevcut koﬂullardaki durumu da bunun bir yans›mas›d›r. Grev, bas›n
emekçilerine de yeterince malolmam›ﬂt›r.
Bu durumdan cesaret alan tekelci Çal›k Grubu, 17 ﬁubat’ta grevdeki 10 gazeteciyi iﬂten ç›kard›. Henüz bu sald›r›ya da güçlü bir tepki
ortaya ç›km›ﬂ de¤ildir.
Ama her ﬂeye ra¤men uzun y›llar sonras›nda bas›n yay›n alan›nda
bir grevin gündeme girmesi önemlidir. Sabah ve ATV’deki grev bir kez
“Sansüre, Ferhatlar›n, Enginlerin
kurﬂunlanmas›na, katledilmesine
ra¤men durdurulamayan yürüyüﬂümüz devam edecektir. Susmayaca¤›z” denilen aç›klamada bütün bunlar›n halktan yana tav›r almalar›na
engel olamayaca¤› vurgusu yap›ld›.

‹lk Defa Bir ile r i
Bize An lat› y o r
Ba¤›ms›zl›k, Demokrasi ve Sosyalizm için Yürüyüﬂ dergisi ‹zmir’deki Yamanlar ve Narl›dere’nin
gecekondu mahallelerinde halka
ulaﬂt›.
11, 14 ve 15 ﬁubat tarihlerinde
Nafiz Gürman, Büyük Yamanlar ve
Narl›dere 2 ‹nönü mahallesinde ya-

daha göstermektedir ki, bas›n
emekçileri örgütsüzlü¤ün girdab›nda bo¤ulmakta, bas›n patronlar›n›n
dayatmalar› karﬂ›s›nda güçsüz durumdad›rlar. Gazetecilik anlam›nda
da bas›n emekçilerinin hiçbir ilerici
toplumsal rol üstlenemeyecekleri
bir mekanizma hakim k›l›nm›ﬂt›r.
Bas›n emekçileri adeta kendi mesleklerine yabanc›laﬂm›ﬂlar, kiﬂiliklerini ve iradelerini yitirmiﬂlerdir.
Bu sonucu yaratan temel etken,
ulusal, yerel yüzlerce bas›n yay›n
kuruluﬂundaki, binlerce bas›n
emekçisinin örgütsüzlü¤üdür; kendileri için en hayati konularda bile
ortak bir ses ç›karamamakta, tav›r
geliﬂtirememektedirler.
29 y›l sonra gerçekleﬂtirilen grev
iﬂte bu nedenle önemlidir. Bu grev
kazan›mla sonuçlan›r veya sonuçlanmaz; ancak günümüz koﬂullar›nda Sabah, ATV gibi bir “ medya te keli ” nde sendikal örgütlenmeyi baﬂard›¤› ve greve cesaret etti¤i için
de önemlidir. Baﬂta bas›n emekçileri olmak üzere bütün emekçiler, bu
grevin yan›nda olmal›d›rlar. Dahas›,
en olumsuz koﬂullara ra¤men, “olmaz” diye bir ﬂeyin olmayaca¤›n›
da gösteriyor bu sendikalaﬂma ve
grev. Bu anlamdad›r ki, bu grev ve
direniﬂ bas›n emekçilerinin üzerindeki ölü topra¤›n›n at›lmas› için bir
vesileye dönüﬂtürülmelidir.
p›lan sat›ﬂlarda halka, dergi içeri¤ine yönelik konuﬂmalar yap›ld›. Toplam 112 derginin halka ulaﬂt›r›ld›¤›
sat›ﬂlarda mahalleden bir genç k›z
"‹lk defa birileri buraya gelip bize
bunlar› anlat›yor, genelde kimse u¤ramaz buraya" diyerek okurlar›m›za
teﬂekkür etti.

Gazi’de Dergi Sat›ﬂ›
Gazi Mahalesi’nde Yürüyüﬂ
Dergisi’nin 176. say›s›n›n toplu sat›ﬂ› 19 ﬁubat günü yap›ld›. Dergi da¤›t›m›nda Yürüyüﬂ önlükleri giyen
Yürüyüﬂ okurlar› megafonlardan
yapt›klar› duyurularla da Yürüyüﬂ
dergisini tan›tt›lar. 10 kiﬂinin kat›ld›¤› dergi sat›ﬂ›nda 130 dergi sat›ld›.

Dersim’de Yozlaﬂma Karﬂ›t› Kampanya

Dersim’de, "Kumarhanelere, birahanelere, uyuﬂturucuya ve çeteleﬂmeye izin vermeyelim" diyen
Halk Cepheliler, 18 ﬁubat günü
Dersim çarﬂ› merkezinde bildiri da¤›t›m› yaparak, ertesi gün konuyla
ilgili yapacaklar› bas›n aç›klamas›na ça¤r›da bulundular.
19 ﬁubat günü de bir eylemle
Dersim’deki birahaneler ve kumarhaneler teﬂhir edildi. Eylemde

“Yozlaﬂmaya, Kumarhanelere, Birahanelere, Uyuﬂturucuya ve Çeteleﬂmeye ‹zin Vermeyelim” ve “‹ﬂte
Pislik Yuvalar›! Gözde, Bermuda,
Mavi Umut, Aksaray, Mozaik, Ya¤mur, Munzur, Muhabbet, Pup 62,
Dem, Ar›kanlar, Avc›lar, Meyman
Birahaneleri, Sanat Saka¤› Koruma
Derne¤i, Star Okey, P›nar Gücü
Spor Kulübü Kumarhaneleri” pankartlar› aç›ld›. “Düzen; bizleri teslim almak, beyinlerimizi dumura
u¤ratmak, bize dair bütün güzellikleri toplumumuzu yok etmek için
elinden her ﬂeyi yap›yor. Do¤am›z›n, barajla, siyanürlü alt›n aramalarla, orman yakmalarla yok edil-

Arzu Çolak Vefat Etti
Yaklaﬂ›k bir y›ld›r tedavisini gördü¤ü kanser hastal›¤›, 16 ﬁubat akﬂam›nda Arzu Çolak anam›z› aram›zdan ald›. Arzu ana, sesi-solu¤u yetti¤ince tutuklu-devrimci evlatlar›n›n sesi olmaya çal›ﬂan, onlar için yeri
geldi¤inde bedenini açl›¤a yat›r›p, yeri geldi¤inde polislerin yakas›na yap›ﬂan, kendi deyimiyle “evinde
devrimcilerin kalmad›¤›, onlar› yedirip-giydiremedi¤i
gecelerde gözüne uyku girmeyen” bir anam›zd›.
Hapishanelerle ilk tan›ﬂ›kl›¤› 12 Eylül cuntas›yla
oldu. O¤lu tutuklanm›ﬂ ve Mamak Askeri Hapishanesi’ne konmuﬂtu Arzu anan›n. O günden itibaren tutuklu aileleri mücadelesi içinde olan Arzu ana, son günlerindeyken ziyaretine giden TAYAD’l›lara “Bir gün ziyarette o¤lum dedi ki, ‘Ana siz d›ﬂar›da parma¤›n›z› oynatsan›z biz içerde hissediyoruz bunu. Üzerimizdeki bask›lar
azal›yor.’ Bunu duyduktan sonra durur muyum, ben anay›m. Hiç içeri
girmedim, hiç oturmad›m. Hep bir ﬂeyler yapt›m.” diye anlat›yordu o
zamanlar›.
Arzu Çolak’›n cenazesi 18 ﬁubat’ta Ankara Karﬂ›yaka Mezarl›¤›’nda ailesinin, akrabalar›n›n, TAYAD’l› ailelerin ve sevdiklerinin çok
kalabal›k bir ﬂekilde kat›ld›¤› törenin ard›ndan topra¤a verildi.

mesine; para-iﬂ vaadi, beyaz eﬂya
vb. karﬂ›l›¤›nda onurumuzun çi¤nenmesine; bencilliklerle, uyuﬂturucuyla, kumarla, kad›nl› birahanelerle, çeteleﬂmelerle, sahip oldu¤umuz güzel de¤erlerimizin ayaklar
alt›na al›nmas›na izin vermeyelim.
Ancak bilinçli ve örgütlü oldu¤umuzda sald›r›lar› bertaraf edebiliriz.” denilen eylemde Sanat Soka¤›nda bulunan kumarhaneler ve birahaneler; “‹ﬂte Buras› Pislik Yuvas›” sloganlar›yla teﬂhir edildi. Halk›nda ilgisinin ve deste¤inin oldu¤u eylem yozlaﬂmaya karﬂ› at›lan
sloganlar, alk›ﬂ ve ›sl›klarla sona
erdi.
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Topra¤›n Sesi
Köylülerle Buluﬂtu
Topra¤›n Sesi gazetesi, 15 ﬁubat
günü Antalya’n›n Duac› Köyü’nü ziyaret etti.
Kahvede baﬂlayan tan›t›m›n ard›ndan evler tek tek dolaﬂ›ld›. Topra¤›n
Sesi’nin köylerde baﬂlad›¤› tan›t›m yolculu¤una köy halk› büyük ilgi gösterdi.
18 ﬁubat tarihinde ise Topra¤›n
Sesi'nin ﬁubat say›s› ‹zmir'in merkez
köylerinden Uzundere'de tan›t›ld›.
Uzundere'ye giden üç Topra¤›n Sesi
emekçisi gazetenin tan›t›m›n› ve sat›ﬂ›n› yapt›lar. Genelde Tahtac› Alevileri ve Tokatl›lar'dan oluﬂan köyde
halk, gazete emekçileriyle sorunlar›n›
paylaﬂt›lar. Tan›t›m ve sat›ﬂta yaklaﬂ›k 60 gazete köyde sat›ld›.
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du¤unu ileri sürdü.
Eylemde aç›klama
yapan BKP’li Abdullah
Korkmazhan, “‹ﬂgal durumu sürdükçe Türkiye ﬂunu iyice bilmelidir
ki, Kuzey K›br›s’taki vatandaﬂlar›m›z›n burnu dahi kanasa Türkiye sorumludur” dedi. Eylemde elçilik kap›s›na seramikten yap›lm›ﬂ “kanl›
el” maketi b›rak›ld›.
Ç›kan tart›ﬂmalar üzerine
KKTC Yüksek ‹dare Mahkemesi,
100 kiﬂilik listeden 38 kiﬂinin iﬂlemlerini durdurdu.

K›br›s’ta Oligarﬂinin Müdahalelerine Protesto
Kuzey K›br›s’ta polis al›mlar›na
Türkiye’nin müdahale etti¤ini iddia
eden halk, Lefkoﬂa’daki Türk Büyükelçili¤i önünde eylem yapt›.
Eylemde “Emperyalizme, Faﬂizme
ve ‹ﬂgallere Karﬂ› Direniﬂ” yaz›l›
pankart açan K›br›s Sosyalist Partisi (KSP), Birleﬂik K›br›s Partisi
(BKP) ve Yeni K›br›s Partisi (YKP)
üyeleri, Türkiye’yi, “Kuzey K›br›s’› iﬂgal etmekle” suçlad›.

Polis teﬂkilat›na yeni polis al›nmas›yla ilgili tart›ﬂma, yap›lan s›navda baﬂar›l› olduklar›n› ileri süren
baz› adaylar›n 100 kiﬂilik kazananlar listesine giremesiyle baﬂlad›. S›navda kay›rmac›l›k yap›ld›¤›n› savunan ve s›nav› kazand›klar›n› iddia eden 20 kiﬂilik bir grup, önceki
gün Türkiye’nin Lefkoﬂa Büyükelçili¤i önünde toplanarak elçili¤in
polis al›mlar›na müdahalede bulun-
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Faﬂistler Sald›rd›
Polis Gözalt›na Ald›
‹stanbul'da, Maltepe’de bulunan
Ertu¤urul Gazi Lisesi’nde 13 ﬁubat
günü, b›çak, sat›r ve demir çubuklarla okula gelen 30-35 yaﬂlar›ndaki
7 kiﬂilik grup, devrimci –demokrat
ö¤rencilere sald›rd›.
Devrimci-demokrat liseli ö¤renciler de faﬂist sald›r›ya karﬂ› koydular. Okul d›ﬂ›ndan demir çubuklarla,
b›çaklarla gelen faﬂistleri serbest b›rakan polis, devrimci-demokrat ö¤rencileri ise gözalt›na alarak, Esenkent’te bulunan ﬁehit Saffet Okunmuﬂ Karakolu’na götürdü.
Liseli Gençlik sald›r›y› yapt›¤›
eylemle k›narken, eyleme kat›lan
ö¤renciler; “Faﬂizme Karﬂ› Omuz
Omuza, Yaﬂas›n Devrimci Dayan›ﬂma, Faﬂizmi Döktü¤ü Kanda Bo¤aca¤›z” sloganlar›yla faﬂist sald›r›y›
teﬂhir ettiler.
18 yaﬂ›ndan küçük olan ö¤renciler Maltepe Çocuk Büro Amirli¤ine
götürüldü. Karakolda polisler, kendi
yazd›klar› uydurma ifadeyi, ö¤rencilere zorla imzalatmaya çal›ﬂt›lar. Çocuklar›n› sahiplenmek için karakola
gelen aileler gözalt›na al›nmakla tehdit edildi. Olay›n ard›ndan Gülsuyu
Heykel Meydan›’nda ve Ertu¤rul
Gazi Lisesi önünde toplanan ö¤renciler ve aileleri, Gülsuyu-Esenkent
ﬁehit Saffet Okunmuﬂ Karakolu’na
do¤ru yürüyüﬂe geçtiler.
Karakol önünde toplanan yaklaﬂ›k 80 kiﬂiden 3 temsilci seçilerek

Karakol Müdürü
ile
görüﬂtüler.
Karakol Müdürünün serbest b›rak›lacaklar›n› söylemesi üzerine
eylem sona erdi.
Faﬂist sald›r›lar›n devam etmesi
üzerine Liseli Gençlik’in 16 ﬁubat
günü Ertu¤rul Gazi Lisesi'ndeki yaﬂananlar› protesto etmek amac›yla
yapt›¤› eyleme sald›ran polis, 8 ö¤renciyi tekme-tokat yerlerde sürükleyerek gözalt›na ald›.
Gözalt›na al›nan ‹nan Do¤an,
Hakan Karabey, Sevinç Bozda¤, Baran Kuzey, Utku Can ﬁimﬂek, Onur
Musa Turan, ﬁehit Saffet Okunmuﬂ
karakoluna götürüldüler. 18 yaﬂ›ndan küçük ‹lyas Ay adl› ö¤renci iﬂlem yap›lmadan serbest b›rak›l›rken,
Do¤an ‹nfa adl› ö¤renci ise Terörle
Mücadele ﬁubesi’nden gelen polisler taraf›ndan sorgulanmas›n›n ard›ndan Maltepe Çocuk ﬁubesine götürüldü. Sorguda, ‹nfa’y› okuldan
at›laca¤›, fiﬂlenece¤i ﬂeklinde tehdit
eden TMﬁ polisleri, ‹nfa’n›n gitti¤i
demokratik kurum ve çal›ﬂanlar›n›
yasa d›ﬂ› göstererek onlar›n aleyhinde ifade almaya çal›ﬂt›.
Gözalt›nda yere yat›r›larak kafalar›na bas›larak, zorla üst aramas›
yap›lmaya çal›ﬂ›ld›. Sevinç Bozda¤
ise iki bayan polis d›ﬂ›nda, erkek
polislerinde “yard›m›yla!” onursuz

bir ﬂekilde arand›. Hakan Karabey,
‹nan Do¤an, Onur Musa Turan üst
aramalar› yap›lm›ﬂ olmas›na ra¤men nezarete konulurken dövülerek
tekrar arand›. Baﬂ›na ald›¤› darbeden dolay› gece fenalaﬂarak hastaneye kald›r›lan ‹nan Do¤an, a¤r› kesici verilerek geri gönderildi. Parmak izi al›nma esnas›nda ö¤rencilerin yüzleri kapat›larak, parmaklar›
ve kollar› büküldü.
Yaﬂanan gözalt›lar üzerine Liseli
Gençlik; Gülsuyu Mahallesi’nde sloganlar atarak ve faﬂist sald›r›lar› anlatarak halk› arkadaﬂlar›n› sahiplenmeleri için, karakolun önüne ça¤›rd›.
“Bask›lar, Gözalt›lar Bizleri Y›ld›ramaz, Kahrolsun Faﬂizm Yaﬂas›n
Mücadelemiz, Faﬂizme Karﬂ› Omuz
Omuza, Ö¤renciyiz Hakl›y›z, Kazanaca¤›z” sloganlar›yla Esenkent karakoluna kadar yürünen eylemde,
karakolun önünde yap›lan aç›klaman›n ard›ndan tekrar Gülsuyu Mahallesi’ne yüründü.
17 ﬁubat günü Kartal Adliyesi'ne ç›kar›lan ö¤renciler savc›l›k
taraf›ndan ifadelerinin al›nmas›n›n
ard›ndan serbest b›rak›ld›lar.

Akademisyenlerden
Protesto

Mu¤la Gençlik Yeni
Dönem Program›

‹stanbul Teknik Üniversitesi’nde çal›ﬂan araﬂt›rma görevlileri, akademisyenleri iﬂsiz b›rakacak yönetmeli¤i protesto etti.
Üniversitenin içindeki Atatürk Meydan›’nda bir araya
gelen akademisyenler “Asistan K›y›m›na Son” pankart›
açarak burada bir bas›n aç›klamas› yapt›lar. “Doktoral› iﬂsiz olmayaca¤›z” sloganlar› atan ö¤retim görevlileri ad›na
yap›lan aç›klamada yeni ç›kan yasaya göre araﬂt›rma görevlilerinin doktoralar›n› bitirmeleriyle birlikte üniversite
ile iliﬂkilerinin kesilmesi gerekece¤ine dikkat çekildi.

14 ﬁubat günü Mu¤la Gençlik Derne¤i Giriﬂimcileri, D‹SK - Genel-‹ﬂ ﬂubesinde bahar yar›y›l›na
baﬂlang›ç program› düzenledi.
Etkinlikte ö¤rencilerin sorunlar›n›n çözülmesi
için yap›lmas› gerekenler konuﬂuldu. Daha sonra
e¤itimin yetersizli¤ini anlatan bir skeç sahnelendi.
Etkinlik, ö¤rencilerin oluﬂturdu¤u bir müzik
grubunun, Grup Yorum'dan parçalar seslendirmesiyle devam etti. Söylenen türküler ve çekilen halaylar›n ard›ndan, izlenen sinevizyonla etkinlik sona erdi.

Gençli¤in Sesi

AKREPLER‹, FAﬁ‹STLER‹,
POL‹SLER‹ L‹SEL‹ GENÇL‹⁄‹
YILDIRAMAZ

Ülkemizde düzenin en kapsaml›
sald›r›lar›ndan birini de liseli gençlik yaﬂ›yor. 12 Eylül’den sonra düzen, gelece¤ine sahip ç›kan gençli¤i can düﬂman› olarak görerek sald›r›lar›n› yo¤unlaﬂt›rm›ﬂt›r. Bir yanda ezberci-gerici e¤itimiyle, bir yanda yoz kültürüyle gençli¤i istedi¤i kal›ba sokmak istemektedir.
Bunlar›n yetmedi¤i yerde de aç›ktan fiziki sald›ralara baﬂvurmaktad›r. Özellikle de "A¤aç yaﬂ iken
e¤ilir" mant›¤›yla oligarﬂi, liseli gençli¤i adeta bir
cendere içine alm›ﬂt›r. Hakk›n› aramaktan korkan
bir gençlik yarat›lmak isteniyor.
Gerici faﬂistler 12 Eylül’den sonra devletin her
kademesinde kadrolaﬂm›ﬂlard›r. Okullar›m›z bugün bu faﬂist kadrolar›n elindedir. Sadece ö¤renciler de¤il ö¤retmenler de bu gerici, bask›c› e¤itim
sistemi içinde sald›r›lara maruz kalmaktad›rlar. 15
ﬁubat 2009 günü ‹zmir Buca Anadolu Lisesi’nde 22
y›ll›k beden e¤itimi ö¤retmeni, bir çocuk annesi 45
yaﬂ›ndaki F.B. ö¤rencilerden toplanan paralar›n
hesab›n› sormak üzere Okul Müdürü E.A.'n›n odas›na gitti¤inde müdürün tekme yumruklu sald›r›s›na maruz kald›. Ald›¤› darbeler sonras› gözleri moraran, yüzünde darbeler oluﬂan F.B., di¤er meslektaﬂlar›n›n araya girmesiyle kurtuldu. Bugünkü e¤itim sisteminde haks›zl›¤a karﬂ› ç›kan, hakk›n› arayan ö¤renci-ö¤retmen, herkes sald›r›, dayak tehdidi alt›ndad›r.
13 ﬁubat' ta Ertu¤rul Gazi Lisesi’nde devrimcidemokrat ö¤rencilere yap›lan faﬂist sald›r› her ﬂeye ra¤men y›lmayan, bütün olumsuz koﬂullara
ra¤men direnen gençli¤i sindirmek için yap›lm›ﬂt›r.
Olay›n geliﬂimi liseli gençli¤in nas›l sistemli bir sald›r› içinde oldu¤unu da göstermektedir.
30'lu yaﬂlarda 7 kiﬂilik faﬂist grup Ertu¤rul Gazi
Lisesi’ne girerek, sat›r, b›çak ve demir çubuklarla
ö¤rencilere sald›rm›ﬂt›r. Polis sald›ranlar› de¤il, sald›r›ya u¤rayan 11 ö¤renciyi gözat›na alm›ﬂt›r. Sald›r›lar polis ve faﬂistlerin iﬂbirli¤i içinde devam etmiﬂtir. Gözalt›ndaki ö¤rencilerin karakolda dahi
faﬂistlerin bask› ve tehditlerine maruz kalmas› bu
iﬂbirli¤ini aç›k bir ﬂekilde gösteriyor. Ayn› günün
akﬂam›nda 3 ö¤renci yoldan çevirilerek, ertesi gün
de baﬂka 3 ö¤renci parka götürülerek sald›r›ya u¤ram›ﬂt›r.
Bütün bu olanlar› müdüre anlatan ö¤renciler,
müdürden; "Siz do¤uﬂtan haks›zs›n›z, kaybetmeye
mahkumsunuz." cevab›n› ald›lar. Ertesi gün okul
önünde bu sald›r›y› protesto etmek isteyen Liseli
Gençlik'e polis sald›rd› ve 8 kiﬂiyi daha gözalt›na
ald›.
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GENÇL‹K FEDERASYONU
Polis o gün oraya çevik kuvvet polisleri ve akrep denilen z›rhl› araçlar›yla geldi. Kimdi karﬂ›lar›na dikildikleri? Düﬂman askerleri mi? Hay›r! Ülkemizin gelece¤i liselilerdi. Korkuyorlard› gençlikten.
Maltepe ‹lçe Emniyet Müdürü Necmettin Pek "Sizi
k›ﬂk›rtmak isteyenlere kulak vermeyin" demiﬂ.
Kimdir liselileri k›ﬂk›rtan? 30-35 yaﬂlar›nda faﬂistleri liselilerin üzerine salan kim ? Akreple çevik
kuvvet polisleriyle gençli¤in üzerine yürüyen kim?
A¤›za al›nmaz küfürleri sayan kim? Soruyoruz: Kim
k›ﬂk›rt›c›? Okullar›m›z›n önünde uyuﬂturucu satt›ran kim? Fuhuﬂu liselere kadar yayan kim? Bizim
kulak verece¤imiz ses sizinki de¤ildir. Bize çizdi¤iniz batakl›k yola meydan okuyoruz. Bu sesi bo¤amayacaks›n›z! Sesimiz okullar›m›zda yank›s›n› bulacakt›r.
Liseli gençli¤in tek alternatifi biziz. Gelece¤inden umutsuz gençlik, mücadele ettikçe, halk ve
vatan u¤runa verdi¤i bu büyük dava, liseli gençli¤i
de saracak onun tüm sorunlur›n› çözecek, dünyas›n› de¤iﬂtirecektir. Dünyas› de¤iﬂen liseli gençlik
yaﬂad›¤› dünyay› da de¤iﬂtirecektir.

22
ﬁubat
2009
Say›:
6

Liseli gençler!
Düzen bizi halk›m›za, de¤erlerimize yabanc›laﬂt›rmak ve dinamizmimizi köreltmek istiyor. Düzen, sorgulamam›z›, üretmemizi, örgütlenmemizi
istemiyor. Yaln›z, güçsüz, umutsuz, çaresiz, onlara
muhtaç olmam›z› istiyorlar.Vatan›m›z›n, halk›m›z›n içinde bulundu¤u durumu görmemizi, dayan›ﬂma ve paylaﬂ›m içinde olmam›z› istemiyor. Baﬂ›n›
test kitaplar›ndan kald›rmayan, her söylediklerini
yapan, yar›n›n›, gelece¤inini düﬂünmeyen, yoz kültürün içnde tükenen gençler olmam›z› istiyorlar.
Bunlar› görmeli ve bizlere dayat›lan bu yapt›r›mlara boyun e¤memeliyiz. Tabi bunun için önce
kendimize güvenmeliyiz ve okuyarak, ö¤renerek
örgütlenmeliyiz. Her zaman bizi çocuk görenlere
olgunlaﬂt›¤›m›z›, sorunlar›m›za, gelece¤imize sahip
ç›kman›n yaﬂ› olmad›¤›n› göstermeliyiz. Okulumuzu, yaﬂad›¤›m›z düzeni de¤iﬂtirebilece¤imizi göstermeliyiz. Bunun için mücadele etmeli ve örgütlenmeliyiz.
Bu dünya, bu gelecek bizim. Yaﬂam›m›z› ve gelece¤imizi karartmalar›na izin vermeyelim.

Gençlik Federasyonu
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“Annemin o¤lu yoktu.
Ailede beﬂ k›z vard›. Annemle birlikte Stalingrad'a gittik. ﬁehir kuﬂat›ld›¤›nda hepimiz cepheye gönüllü yaz›ld›k. Tüm aile, annem ve
beﬂ k›z. Babam o s›rada cephedeydi
zaten”.. (Nazi ‹ﬂgalinde Sovyet Kad›nlar›. S.Aleksiyeviç)
Bu cüret, bu gönüllülük, bu fedakarl›k, K›z›l Ordu’yu yaratan ruh
halini özetliyor bir bak›ma.
Sovyet halklar›, ikinci dünya savaﬂ›na K›z›l Ordu saflar›na kad›n,
erkek, genç, yaﬂl› demeden, böyle
topyekün kat›lm›ﬂlard›. Bu kitlesel
kahramanl›klar›n gerçekleﬂti¤i K›z›l
Ordu, 23 ﬁubat 1918’de resmen kuruldu. Fakat asl›nda, bu ordu daha
devrimin arifesinde ﬂekillenmiﬂti.
K›z›l Ordu, 20 bin kiﬂilik K›z›l Muhaf›zlar, 200 bin kiﬂilik Balt›k Filosu Denizcileri, Petrograd karargah›ndaki askerler ve halktan insanlardan oluﬂuyordu.
Sovyet Devrimi’yle birlikte, yeryüzünde iﬂçilerin, köylülerin ilk defa bir devleti olmuﬂtu. Ve ilk defa
devletleriyle birlikte düzenli bir
ORDUSU olmuﬂtu emekçilerin. Bu
anlamda denilebilir ki, ilk sosyalist
düzenli ordudur K›z›l Ordu.
Fakat biny›llard›r sömürünün hüküm sürdü¤ü bir dünyada devrim o
kadar kolay olmayacakt›. K›z›l Ordu’nun resmen kuruldu¤u o 1918 y›l›nda, genç Sovyet iktidar› içten ve
d›ﬂtan kuﬂat›lmaya baﬂland›. Lenin
“sosyalist vatan tehlikede” diye
ça¤r›da bulundu¤unda, üç milyon iﬂçi ve köylü tereddütsüz silahlar›na
sar›ld›lar. Partinin ve Komünist
Gençlik Birli¤i'nin tüm üyeleri K›z›l
O r d u ' y a kat›ld›lar. Ülkenin en bilinçli en ayd›n unsurlar›n›n birleﬂti¤i
yer olmuﬂtu bir anda K›z›l Ordu. Bu
ordu, ayn› zamanda Sovyet çat›s› alt›ndaki halklar›n birli¤inin de temsilcisiydi; Ruslar, Kazaklar, Ukraynal›lar, Özbekler, Türkmenler, Beyaz
Ruslar, Kafkas halklar›, K›z›l Ordu
saflar›nda omuz omuza devrimi korumak için savaﬂ›yorlard›.
Ordu, o koﬂullarda kilit bir öneme sahipti: “Ya s›k› disiplinli, esas

olarak köylülerden oluﬂan, ger çek bi r iﬂç i köyl ü ordusu ya ra t› r›z ve Cumhuriyeti savunuruz
ya da yok oluruz” diyordu Stalin. O’nun dedi¤i gibi, gerçek bir
iﬂçi köylü ordusu yarat›labildi¤i
için devrim yaﬂayabildi.
K›z›l Ordu, esas olarak 19171921 y›llar› aras›ndaki iç savaﬂta
geliﬂti. Savaﬂ içinde çelikleﬂmekteydi gerçekten de. Kahramanl›klar›n ad› oldu o zamandan.
Her aç›dan kapitalizmin, burjuvazinin ordular›ndan farkl›yd›
elbete K›z›l Ordu. ‹nsan kiﬂili¤ini ezen o ünlü “otorite” ortadan
kald›r›lm›ﬂt› K›z›l Ordu’da.
Onun yerini, halk›n gönüllü disiplini alm›ﬂt›.
K›z›l Ordu askerleri
de örgütlüydü zaten. ‹ﬂçi
Sovyetler gibi,
Köylü
Sovyetleri gibi, onlar da, Asker
Sovyetleri arac›l›¤›yla ülke yönetimine kat›lmaktayd›lar. Asker Sovyetleri’nde sorunlar demokratik bir
ﬂekilde tart›ﬂ›l›r ve öyle kararlaﬂt›r›l›rd›. Bir ﬂey kararlaﬂt›r›ld› m› da,
onun uygulanmas›nda K›z›l Ordu’dan daha kat› disiplinli hiçbir ordu yoktu yeryüzünde.
*
1919’a gelindi¤inde, K›z›l Ordu
bayra¤› alt›nda 5 milyon kiﬂi silah
alt›na al›nm›ﬂt›r. Bu kadar askerin
savaﬂ tehlikesi yüzünden terhis edilememesi, Sovyet ekonomisini etkilemeye baﬂlar. Bunun üzerine, K›z›l
Ordu'nun bir k›sm› sosyalist ekonominin inﬂaas›nda E m e k O r d u l a r › n a dönüﬂtürülür. Kapitalist ülkelerin tam aksine, halk›n ordusu gerekti¤inde silah›na sar›l›p vatan›n› savunmak için can›n› ortaya koyar,
gerekti¤inde fabrikada, tarlada ülkenin kalk›nmas› için ter döker.
K›z›l Ordu halkt›r. K›z›l Ordu,
askeri oldu¤u kadar, politik bir örgütlenmedir. Ve onun bu ikili niteli¤ine ba¤l› olarak da ordu içinde be-

K›z›l Ordu
lirleyici iki unsur vard›r: A s k e r i
k o m u t a n l a r ve siyasi komiserler.
Parti, ordu içinde çok planl› bir örgütlenmeye sahiptir. Bu örgütlenme
sayesinde askerler, Sovyet devletini
neden savunmalar› gerekti¤ini bilecek bilinç düzeyine ulaﬂ›rlar en k›sa
zamanda. Lenin, “Askeri komiserlerimiz olmasayd›, K›z›l Ordumuz olmazd›” derken, siyasi komiserli¤in
önemini dile getiriyordu.
Siyasi komiserler bir yandan askerlerin e¤itimiyle ilgilenirken, di¤er
yandan da halk›n e¤itimini sürdürürler. Parti, cephede ve cephe gerisinde
devrimci ruhu, birlik ve dayan›ﬂmay› yarat›r ve bu ruh, K›z›l Ordu
arac›l›¤›yla tüm ülkeye yay›l›r.
Sovyet Devleti sosyalizmin inﬂas›nda h›zla geliﬂirken, 1927’de ilan
edilen 1. Beﬂ Y›ll›k Kalk›nma Plan›’yla sanayiden, tar›ma, kültür sanattan, askeriyeye kadar her alanda
büyük bir at›l›m sa¤lan›r. Bu at›l›m›n K›z›l Ordu’da da yans›mas›
vard›r. K›z›l Ordu bu k›sa sürede
teknik olarak geliﬂmiﬂ, kendi araç
gereçlerini, silah›n› üretir hale gelmiﬂtir. SSCB ayn› zamanda, sosya-

lizm için savaﬂan dünya halklar›n›n
mücadelelerini de destekler. Mesela, ‹spanya ‹ç Savaﬂ›’nda Cumhuriyetçiler’e 1000'in üzerinde uçak,
900 tank, 300 z›rhl› araç, 1500 top,
yüzbinlerce silah, 30 bin ton cephane yard›m›nda bulunulur.
*
K›z›l Ordu, bilindi¤i gibi, as›l
büyük tarihsel s›nav›n› Nazi iﬂgalcileri karﬂ›s›nda verecektir.
Faﬂist tehlike, Avrupa’da kendini göstermeye baﬂlarken, tehlikeye
karﬂ› Sovyetler’in yapaca¤› iki temel ﬂey vard›: Sosyalist inﬂay› tüm
h›z›yla sürdürmek, K›z›l Ordu’yu
güçlendirmek. K›z›l Ordu’nun güçlendirilmesi, öncelikle ve esas olarak politik aç›dan olmal›yd›. Stalin,
1935 May›s›’nda K›z›l Ordu Akademileri mezunlar›na hitaben yapt›¤›
konuﬂmada ﬂöyle diyordu:
“Dünyan›n sahip oldu¤u bütün
zenginlikler içinde en de¤erli ve en
belirleyici olan›n, i n s a n l a r, kadrol ar o l d u ¤ u n u anlaman›n zaman›
gelmiﬂtir. Anlaﬂ›lmal›d›r ki, bugünkü ﬂartlarda ' h e r ﬂeyi kadrolar bel i r l e r '. E¤er sanayide, tar›mda,
ulaﬂt›rmada ve orduda en iyi nitelikte ve çok say›da kadrolara sahip
olursak, ülkemiz yenilmez olacakt›r.
E¤er böyle kadrolara sahip de¤ilsek, ayakta duramay›z”.
*
1938-1940 aras›nda halk›n örgütlülüklerinin ve K›z›l Ordu'nun
seferber edilmesiyle büyük bir inﬂa
faaliyeti baﬂlat›ld›. Askeri üretim
art›r›l›rken, yeni fabrikalar yap›ld›.
Bu y›llarda Naziler neredeyse tüm
Avrupa'y› iﬂgal etmiﬂti ve Hitler,
beklenece¤i gibi, gözünü SSCB'ye
dikmiﬂti. Hitler faﬂizmi, yeryüzünün ilk sosyalist devletini y›kmak
istiyordu ve öteki emperyalistlerin
de bu noktada Hitler’e bir itiraz›
yoktu... Sovyetler’in savaﬂ haz›rl›klar› için zamana ihtiyac› vard›.
SSCB, 1939’da Almanya ile sald›rmazl›k anlaﬂmas› imzalad›. Stalin,
bu anlaﬂman›n nedenini, “Ülkemizde bir buçuk y›ll›k bir bar›ﬂ ve askeri kuvvetlerimizi haz›rlama olana¤›
sa¤lad›k” diye aç›klar.

Bu süre içinde K›z›l Ordu kendi
kadrolar›n› yetiﬂtirir. Savaﬂ sanayisi
geliﬂtirilir. Hitler ordular›n›n er geç
Sovyetler üzerine yürüyece¤i kesindir. Nitekim çok geçmeden büyük
bir sald›r› baﬂlar Sovyetler’e karﬂ›.
Naziler, SSCB d›ﬂ›ndaki tüm cephelerde 6 9 t ü m e n a s k e r kullan›rken,
sadece SSCB'ye 279 tümenle sald›r›r. Sovyetler’in kaderini art›k K›z›l
O r d u belirleyecektir. Herkes için
art›k en kutsal görev, K›z›l Ordu'ya
kat›lmakt›r. K›z›l Ordu bünyesinde
gönüllülerden oluﬂan “ i m h a t a b u rl a r › ” kurulur. Sovyet halklar› “her
ﬂey zafer için” ﬂiar›yla K›z›l Ordu
saflar›n› doldurur.
Çarp›ﬂmalar›n en ﬂiddetli yaﬂand›¤› yerlerden biri Stalingrad't›r. Almanya 330 bin kiﬂilik bir orduyla
sald›rm›ﬂt› Stalingrad'a. K›z›l Ordu
ev ev, her evde oda oda bir direniﬂ
örgütledi orada. Stalingrad savunmas› 17 Temmuz 1942’de baﬂlard›
ve 2 ﬁubat 1943’de K›z›l Ordu'nun
zaferiyle sonuçland›. Stalingrad'taki
46 bin binan›n, 41 bininin bu çat›ﬂmalar s›ras›nda y›k›lm›ﬂ olmas›, çat›ﬂmalar›n ﬂiddeti hakk›nda bir fikir
verir san›r›z.
Bir milyona yak›n ﬂehit verilir
Stalingrad’da. K›z›l Ordu, halka
ölümü yenmesini ö¤retmiﬂtir. K›z›l
Ordu askerler, Alman kurﬂunlar› alt›nda ölebileceklerini bile bile, en
ön saflarda çat›ﬂmaktan geri durmaz, zafere inançlar›n› yitirmezler.
K›z›l Ordu’da, fedakarl›kta, ölümün üstüne yürümekte, er, komutan
ayr›m› yoktur. Komutanlar, savaﬂta
en ön saflardad›rlar. Komutanlar›n
disiplin anlay›ﬂlar›, yoldaﬂl›k sevgisi ve ba¤l›l›¤›yla yo¤rulmuﬂtur. Savaﬂtan, yani sosyalizmi, yani sosyalist vatan› savunmaktan kaçmak, en
büyük suçtur K›z›l Ordu’da, cezas›
ölümdür. Adalet, K›z›l Ordu’nun en
önemli özelliklerinden biri olmuﬂtur
hep. Savaﬂ›n en k›zg›n anlar›nda bile, adalet, savaﬂa kurban edilmemiﬂtir. Çünkü asl›nda, bir orduya tüm
savaﬂlar› kazand›racak olan da adaletli olmak de¤il midir!
Bütün bu y›llarda, K›z›l Ordu’yla Sovyet halk› bir bütün ol-

muﬂtur. Stalin’in dedi¤i gibi, “Sovyet halk› savaﬂ›n zor koﬂullar› alt›nda, ordusuna mutlaka gerekli olan
her ﬂeyi temin etmeyi, savaﬂ donan›m›n› kesintisiz mükemmelleﬂtirmeyi
baﬂarm›ﬂt›r. ”
*
K›z›l Ordu, yeryüzünün enternasyonalizmi fiilen uygulayan ilk
ordusudur da. Askerlerini e n t e r n a syonalist bir ruhla bilinçlendirmiﬂtir.
Ve bu bilinçledir ki, K›z›l Ordu askerleri, vatanlar›ndan binlerce kilometre uzakl›kta Nazi iﬂgali alt›ndaki ülkeleri, kendi vatan topraklar›
gibi tereddütsüz savunup, o topraklar için ﬂehit düﬂebilmiﬂlerdir.
Her ne kadar unuturulmak istense de, Avrupa'n›n bir çok kentinde
K›z›l Ordu askerlerinin üzerinde ot
bitmiﬂ mezarlar›, bu gerçe¤i hayk›rmaya devam etmektedir. Belgrad'da
ﬂehit düﬂen K›z›l Ordu subay› Sergey için yap›lan törende Yugoslav
halk›ndan biri ﬂöyle diyordu: “Sovyet subay›, kar›lar›m›z› ve çocuklar›m›z› korurken ﬂehit düﬂtü.... Buran›n insanlar›na çok ﬂey borçluyuz..” (F›rt›na/ ‹.Ehrenburg)
Gerçekten de, yaln›z Belgradl›lar de¤il, tüm Avrupa ve tüm dünya
halklar› K›z›l Ordu’ya çok ﬂey borçludurlar. SSCB’nin ve onunla birlikte sosyalist K›z›l Ordu’nun y›k›lm›ﬂ olmas›, bu tarihi gerçekleri
unutturamaz. Tam tersine, bunlar›
hep hat›rlamal›, hat›rlatmal›y›z ki;
egemen s›n›flar›n faﬂist, katliamc›
emperyalizm uﬂa¤› ordular›n›n dünyada mümkün tek ordu modeli olmad›¤›n› herkes görsün.
Yaln›z Sovyetlerin de¤il, dünyan›n kaderinin belirlendi¤i bu büyük
savaﬂta, zafer, K›z›l Ordu’nundur.
Bu u¤urda 20 milyon Sovyet insan›
ﬂehit düﬂmüﬂtür. Yeryüzünde bir savaﬂta bu kadar çok ﬂehit veren baﬂka bir ordu da yoktur muhtemelen.
Bu savaﬂtan sonra K›z›l Ordunun ismi, Sovyet Ordusu olarak de¤iﬂtirildi ama K›z›l Ordu ismi yaﬂamaya
devam etti. K›z›l Ordu, kuruluﬂuyla,
örgütlenmesiyle, savaﬂtaki kahramanl›¤›yla dünya halklar›na örnek
olmaya devam edecektir.
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Dünyam›zdan, Ülkemizden

NOTLAR
Bir patronun
‘samimi’ düﬂüncesi:
Son günlerde Tayyip’in o¤lunu, gelinini
ﬂirketlerine ortak yapt›¤› için çok konuﬂulan
Cihan Kamer, politik
konumuna iliﬂkin ﬂunlar› söylemiﬂ:
“ AKP’nin politikalar›n› eleﬂtirdi¤im yönler olsa da
genellikle be¤eniyorum. Benim siyasi bir kimli¤im yok. Ben as›l Tayyip Erdo¤anc›y›m. Tayyip Erdo¤an
Komünist Parti’den aday olsa, oyumu yine ona veririm. Benim için
önemli olan Tayyip Erdo¤an’d›r.”
Kamer, eklemeyi unutmuﬂ; “benim için Erdo¤an demek kâr demek, rant demek, ç›kar demek..”

BAM TELİ çizgiler

Dimitrov’a M üracaat
Almanya’da Neonazilerin iﬂledikleri suçlar ve kar›ﬂt›klar›
ﬂiddet olaylar›, 2008 y›l›nda rekor düzeye ulaﬂm›ﬂ.
Tekellerin ve devletin, resmi ve gayri resmi bu kadar çok
himayesi olunca, Nazi terörü daha çok t›rman›r. Siz dua
edin tekeller daha fazlas›na ihtiyaç duyup da onlar› iktidara
“ u l a ﬂ t › r m a y a ” karar vermesin! Nitekim, geçmiﬂte öyle olmuﬂtu.
Lakin, tekeller öyle bir karar verirlerse, o zaman “dua etmek” iﬂe
yaramaz. O zaman Dmitrov’a bakacaks›n›z ne yapaca¤›n›za karar vermek için.
Gözünü kapitalizm
bürümüﬂ.
Kendinizi sak›n›n
böylelerinden; çünkü
art›k o ‘hisse’lerinin
yükselmesi için her
türlü alçalmaya ve
alçakl›¤› yapmaya
haz›rd›r..

Gene Anayasa De¤iﬂikli¤i
Kimbilir kaç›nc› Anayasa de¤iﬂikli¤i bu. Anayasa’n›n da baﬂ› dönmüﬂ olmal›. 1982 anayasas›, “Anayasa de¤iﬂikli¤i” diye onlarca paket haz›rlan›p da özü
itibar›yla de¤iﬂmeden kalabilen bir anayasa olarak rekor k›racak bu gidiﬂle.
Seçimden sonra de¤iﬂtirilecekmiﬂ. Ne içerik belli, ne bir t a r t › ﬂ m a v a r.
Cemil Çiçek; “ anayasa de¤iﬂikli¤i bir Meclis ço¤unlu¤u de¤il, bir uzlaﬂ› meselesidir” diyor. Peki kimlerin uzlaﬂmas›? Onlar›n uzlaﬂmadan kastetti¤i belli
elbette: “Oligarﬂi içi uzlaﬂma”.
Kitaplar›nda “halkla uzlaﬂma” diye bir ﬂey yazm›yor zaten.

Sözün
Özü:
“Akl›n
kavrad›¤›
ve
inand›¤›
her ﬂey
baﬂar›labilir.”
Napolyon

Göktaﬂ ve Düzgün
Karal’›n haklar›n›
korumas› gereken
mahkeme, tam tersi bir ﬂekilde ma¤durlar› san›k konumuna getirdi. Polis’in haz›rlad›¤› tutanaklar do¤rultusunda cezalar
veren mahkeme, gerekçesinde san›klar›n kiﬂilikleri, benzer eylemleri defalarca yapt›klar› ve uslanmayacaklar›na
kanat getirerek cezalar› art›rd›
ve ayr›ca ertelenmeyece¤ine
hükmetti.
Polise
mukavemetten
toplam 3’er y›l ceza alan
Sevcan Göktaﬂ ve Düzgün
Karal’a ayr›ca kamu hizmetlerinden men cezas› da verildi.

Türkiye’de Adalet
‹ﬂte Böyle ‹ﬂliyor!

Öcalan’›n Tutsak
Ediliﬂinin 10. Y›l›nda
Protestolar!
Abdullah Öcalan’›n 15 ﬁubat 1999’da tutsak edilip Türkiye’ye getiriliﬂi, 10. y›ldönümünde yap›lan gösterilerle protesto edildi.
15 ﬁubat’›n y›ldönümü nedeniyle Diyarbak›r, Hakkâri, Mardin, Urfa, Van, Muﬂ, Siirt,
ﬁ›rnak, A¤r›, Kars ve Batman illerinde düzenlenen eylemlere binlerce kiﬂi kat›ld›. Gösterilere sald›ran polis, cop, biber gaz› ve tazyikli su
kullanarak 100’ü aﬂk›n göstericiyi yaralad›.
Polis, ayr›ca 400 kiﬂiyi gözalt›na ald›, bunlardan 18’i çocuk olmak üzere 70 kiﬂi tutukland›.
Ayr›ca birçok ilde, f›r›nlar ve eczaneler d›ﬂ›nda
esnaf kepenk kapatt›, arabalar›n kontaklar›
aç›lmad›. Yap›lan protesto eylemlerinde yaklaﬂ›k 400 kiﬂi gözalt›na al›nd›.

Silopi’de BOTAﬁ
Kuyular› Aç›ls›n!
Ergenekon davas›nda gündeme gelen Silopi’deki BOTAﬁ kuyular›na, kaybedilenlerin cesetlerinin at›ld›¤› yönündeki ifadeler ve
kay›p yak›nlar›n›n baﬂvurular› üzerine Silopi
Cumhuriyet Savc›l›¤› BOTAﬁ kuyular›nda
inceleme baﬂlatt›.
Cumhuriyet Baﬂsavc›s›, Baro Baﬂkan›
Nuﬂirvan Elçi ve 7 avukat›n yapt›¤› keﬂif 6
saat sürdü. Baro Baﬂkan› Elçi, 80 dönümlük
alana sahip BOTAﬁ tesisi ve Sinan Lokantas›'na ait alandaki 2 kuyuda keﬂif yapt›klar›n›
söyledi. Alan›n büyüklü¤ünden dolay› keﬂfin
uzun sürdü¤ünü ifade eden Elçi, keﬂif s›ras›nda ﬂüpheli gördükleri 2 yer ile 1996 ve 2004
y›llar›nda bir itirafç›n›n beyanlar› sonucu
toplam 3 cesedin ç›kar›ld›¤› Sinan Lokantas›'ndaki 2 kuyunun aç›lmas›n› talep ettiklerini kaydetti.

Demokrasi mücadelesi verenlere karﬂ› tahammülsüzlü¤ünü gittikçe art›ran AKP’nin
Malatya polisi, yürütülen her
faaliyeti terörize ederek insanlar› tutukluyor, kurumlar›
bask› alt›na al›yor. Polisle birlikte çal›ﬂan mahkemeler de,
bu sald›r›lara hukuki k›l›flar
bulmaya çal›ﬂ›yor. En son yaﬂanan örnek ise, yasal bir bildiriyi da¤›t›rken gözalt›na al›nan Sevcan Göktaﬂ ile Düzgün Karal’a isnat edilen suçlar. Bildiri da¤›t›rken iﬂkencelerle gözalt›na al›nan Sevcan
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Kay›p Yak›nlar› Soruyor:

NEREDELER?
‹stanbul Galatasaray Lisesi önünde kay›plar için eylem yap›ld›. Kay›p yak›nlar›n›n eylemlerinin üçüncü haftas›nda, ‹stanbul d›ﬂ›nda, Gaziantep, Ankara ve ‹zmir’de de, kay›p yak›nlar› kaybedilen yak›nlar›n›n foto¤raflar›yla oturma eylemi
yapt›lar. Kay›p yak›nlar›na DTP ‹stanbul Milletvekili Sebahat
Tuncel ve çeﬂitli demokratik kitle örgütü temsilcileri de destek
verdi.
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Bursa’da Polis Terörü!
Polis Biber Gaz› S›kt›, Halk Yo¤urt Yedirdi...
Yürüyüﬂ okurlar›, üzerlerinde k›z›l önlükleri, ellerinde
Enginlerin, Ferhatlar›n sesiyle, yo¤un kar ya¤›ﬂ› alt›nda 16
ﬁubat günü yine Teleferik sokaklar›ndayd›. Dergi da¤›t›m›
s›ras›nda, önleri sivil polislerce çevrilen dergi okurlar›na
keyfi kimlik kontrolü dayat›ld›. “Megafon ile sat›ﬂ yapamazs›n›z, megafon ile sat›ﬂ
yaparsan›z ceza keserim” diyerek dergi sat›ﬂ›n› engellemek isteyen polise, Yürüyüﬂ
okurlar›, megafon ile sat›ﬂ
yapmaya devam edeceklerini,
polisin bu tutumunun keyfi
oldu¤unu belirterek sat›ﬂa de-

vam ettiler. Dergi sat›ﬂ›na sald›ran polis, Gökay Demirbaﬂ’› iﬂkenceyle gözalt›na ald›. Ayr›ca Yürüyüﬂ okurlar›
Mustafa Bacac› ve Ümit Y›ld›r›m’› da biber gaz› ve tekme
darbeleriyle yaralad›.
Yo¤un gazdan yaralanan
Yürüyüﬂ okurlar›na mahalle
halk› sahip ç›kt›, evlerine
alarak zehirlenmelerine karﬂ›
yo¤urt ikram edildi. Sald›r›
sonras› sat›ﬂlar›na devam
eden okurlar, 35 dergiyi Teleferik halk›na ulaﬂt›rd›. Sat›ﬂ s›ras›nda gözalt›na al›nan
Gökay Demirbaﬂ ise ayn›
gün serbest b›rak›ld›.
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Hamburg'un merkezi semtlerinden
Altona'da aç›lan
stantta çevredekilere konuﬂmalar
yap›l›rken Almanca ve Türkçe bildiriler da¤›t›ld›.
Eylem, tutuklu
bulunan Nurhan,
Cengiz ve Ahmet’in resimlerinin oldu¤u kartlar›n tutsaklara
postalanmas› ve dayan›ﬂma içinde
bulunulmas› ça¤r›s›yla sona erdi.
Yine ayn› gün Köln Dom Kilisesi
meydan›nda, pankart ve stand açarak,
binlerce insana Nurhan, Ahmet ve
Cengiz'in Almanya'da adaletsizli¤e,
haks›zl›¤a, eﬂitsizli¤e, yabanc› düﬂmanl›¤›na karﬂ› mücadele verdikleri
için tutukland›klar›n› anlat›lar.
Stt u t t g a r t ' t a da ayn› gün Özgürlük Komitesi çal›ﬂanlar› yüzlerce
bildiri da¤›tt› ve bask›lar› sloganlarla protesto ettiler.
B e r lin’de Anadolu Federasyonu
Berlin Temsilcili¤i ad›na Tuncay

Anadolu Federasyonu
Çal›ﬂanlar›na Özgürlük
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Alman polisi taraf›ndan 5 Kas›m
2008 tarihinde üç Anadolu Federasyonu çal›ﬂan›n›n hukuksuzca tutuklanmas› ve tecrit alt›nda tutulmalar›n› protesto etme ve tutuklularla
dayan›ﬂma amaçl› Özgürlük Komitesinin çal›ﬂmalar› devam ediyor.
Bu çal›ﬂmalar çerçevesinde 12
ﬁubat günü Viya n a’n›n en merkezi
meydanlar›ndan Stephanplatz’da biraraya gelen komite üyeleri Almanca “Ahmet, Cengiz ve Nurhan’a Özgürlük” pankart› açarak Almanca ve
Türkçe bildiri da¤›tt›lar.
H a mb u r g'da da, 14 ﬁubat günü,

Y›lmaz; Nurhan, Cengiz ve Ahmet’e
özgürlük isteyen bir aç›klama yapt›.
Ayr›ca Berlin'de 21 ﬁubat Cumartesi'den itibaren, iki haftada bir Cumartesi günleri, saat 13.00 ile 15.00
aras›, Alexnderplaz'da stand açarak,
Almanca bildirileri da¤›tacaklar› bilgisi verildi. Bu amaçla, 10 ﬁubat
Kreuzberg Pazar›’n›n giriﬂinde ve 13
ﬁubat Hermanplatz'da Almanca ve
Türkçe Özgürlük Komitesi imzal›
bildiriler da¤›t›ld›.
Tutuklu Anadolu Federasyonu çal›ﬂanlar›yla dayan›ﬂmak ve tecriti k›rmak
için onlara yazabilece¤iniz adresler:
Nurhan ERDEM:
JVA Köln Rochusstraße 350 50827
Köln Germany
Cengiz OBAN:
Justizvollzugsanstalt
Bochum,
Krümmede 3, 44791 Bochum Germany
A hm e t ‹S TANBULLU:
JVA Wupperal Simonshöfchen 26,
42327 Wuppertal Germany

‘Devrimci Eylemler Karart›lamaz’

Avusturya’da Anti-faﬂist Eylem

Devrimci Halk Kurtuluﬂ Cephesi Bas›n Bürosu 16
ﬁubat 2009’da bir aç›klama yaparak, devrimcilere
karﬂ› sürdürülen psikolojik savaﬂ sald›r›lar›na cevap
verdi.
377 Nolu “Devrimci Eylemler Karart›lamaz” baﬂl›kl› aç›klamada “Kontrgerillac›lar› Hep Cezaland›rd›k Cezaland›rmaya Devam Edece¤iz!” denilerek
devrimci hareket taraf›ndan gerçekleﬂtirilen bir eylem
hakk›nda, oligarﬂinin karartma çabalar›n›n yeni bir örne¤ine tan›k olundu¤u belirtildi.
Aç›klamada ﬂunlar ifade edildi: “ Kontrgerilla eleman› Hakan Sarayl›o¤lu'nu cezaland›rma eylemimiz,
bir Ayd›nl›kç›'da ç›kt›¤› iddia edilen notlar vesilesiyle
"Ergenekon Davas›"yla iliﬂkilendirilmeye çal›ﬂ›ld›.”
Devrimci eylemlerle kontrgerilla eylemlerini ayn›
kefeye koyan herhangi bir yaklaﬂ›m›n, “ karanl›klar›n
ayd›nlat›lmas›ndan" yana olmad›¤›n›n kesin oldu¤unun belirtildi¤i aç›klamada devrimci hareketin
kontrgerilla elemanlar›n›, kontrgerilla ﬂeflerini cezaland›rmas›n›, kontrgerillan›n hazmedemedi¤i vurgulanarak “ bu nedenle de bu eylemler hakk›nda ﬂaibe yaratmaya çal›ﬂmaktad›r” denildi.

12 ﬁubat’›n y›ldönümü, düzenlenen yürüyüﬂle an›ld›.
12 ﬁubat 1934 y›l›nda “Republ›kanischer Schutzbund”
(Cumhuriyetçi Müdafaa Birli¤i) olarak adland›r›lan oluﬂuma ba¤l› devrimciler, Avusturya’daki otoriter rejime
karﬂ› ayaklanm›ﬂ ve ayaklama kanla bast›r›lm›ﬂt›. Bu anti-faﬂist direniﬂi anmak amac›yla 13 ﬁubat’ta, Komünist
‹nisiyatifi’nin (KI) ça¤r›s›yla “12 ﬁubat mücadesinden 75
y›l sonra: Faﬂizm bir daha Asla! Neo-Nazilere karﬂ› aktif
mücadele edelim” slogan› alt›nda bir yürüyüﬂ düzenlendi.
Uluslararas› Tecritle Mücadele Platformu (UTMP) ve
Özgürlük Komitesi bileﬂenlerinin de kat›ld›¤› eylem
Avusturyal› faﬂistler taraf›ndan kurﬂunlanan “‹ﬂçi Yurdu’nun” önünde baﬂlad›. Eylem ﬁubat direniﬂiyle ilgili
konuﬂmalar›n ard›ndan, Ottakring U-Bahn dura¤›na kadar
yürüyüﬂle devam etti. UTMP temsilcisi de eylemde
yapt›¤› konuﬂmada Almanya’da hukuksuz bir ﬂekilde
“anti-terör” demagojileri alt›nda tutuklanan Anadolu Fe-derasyonu üyelerinden sözetti. Özgürlük Komitesi’nin
Avusturya’da baﬂlatt›¤› kampanyay› anlatarak dayan›ﬂma
ça¤r›s› yapt›. Eylem “Enternasyonal” marﬂ› söylenerek
sona erdi. Eylemin ard›ndan ﬁubat 1934 anti-faﬂist direniﬂiyle ilgili öykü, belgeler ve ﬂiirlerin okundu¤u bir edebiyat etkinli¤i yap›ld›.

