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Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
13 fifiubat -- 119 fifiubat

Amerikan 6. Filosu 10 fiubat
1969’da ‹stanbul Bo¤az›’na
gelip demirler. 6. filoyu pro-
testo etmek için iflçiler ve ö¤-
renciler 16 fiubat'ta ‹stan-
bul’da bir yürüyüfl düzenler-
ler. Yürüyüfl Beyaz›t’tan bafl-
lay›p Taksim’de bitecektir.
Devrimciler, vatanseverler,

yürüyüfle haz›rlan›rken, gerici-faflistler de yürüyüflü engellemek için
haz›rl›klar›n› sürdürdüler. Gerici gazetelerde, “ya tam susturaca¤›z, ya kan
kusturaca¤›z”, “k›z›llar› bo¤man›n vakti geldi” gibi yaz›lar yaz›l›r. 
16 fiubat günü yürüyüfl kolundaki ilk gruplar, Taksim alan›na girerken, gerici-
lerin “Allah Allah” naralar› ile sald›r›s›na u¤rad›lar. Sald›r›da Ali Turgut Aytaç
ve Duran Erdo¤an ad›ndaki devrimci iflçiler katledildiler. Pazar günü yap›lan
bu  sald›r› tarihimize “Kanl› Pazar” olarak geçti.

Kürt milliyetinden olan Ali R›za, 1971 Tunceli Ovac›k
do¤umluydu. 13 fiubat’ta ‹stanbul’da gözalt›na al›n-
d›, ayn› gün Beyo¤lu Emniyeti’nin 3. kat›ndan afla¤›-
ya at›ld›. Kald›r›ld›¤› hastanede 16 fiubat 1991’de
flehit düfltü.

AAllii RR››zzaa AA⁄⁄DDOO⁄⁄AANN

Ankara’ya giderken geçir-
dikleri bir trafik kazas› so-
nucu aram›zdan ayr›ld›lar. 
Ça¤lar 1956, Ercüment
1958 do¤umlu idi.

ÇÇaa¤¤llaarr CCOOfifiKKUUNNEERR EErrccüümmeenntt AAKKSSOOYY

AAllii TTuurrgguutt AAYYTTAAÇÇ DDuurraann EERRDDOO⁄⁄AANN

Kendisi Kürt milliyetindendi. 1959’da Bitlis’e ba¤l›
Xaçukan Köyü’nde do¤du. 1979’da Ankara’da ö¤-
rencilik y›llar›nda, ö¤renci gençli¤in anti-faflist müca-
delesi içinde yeralarak devrimci mücadeleye bafllad›.
Giderek devrimci mücadelenin aktif kadrolar›ndan
biri oldu. 1983 y›l›ndan itibaren bir süre tutsak kal-
d›. 1991 Eylül’ünde Ortado¤u’ya kamp alan›na gitti.
Süreç içinde Hareket’in Ortado¤u Komitesi üyeli¤ine
atand›. 14 fiubat 1995 gecesi gerillan›n ihtiyaçla-

r›n› karfl›lamak için üç köylüyle birlikte ülkeye girerlerken ç›kan çat›flmada
flehit düfltü.

‹‹rrffaann BBAARRLLIIKK

UUllaaflfl BBAARRDDAAKKÇÇII

Mavzeri,
türküsü vve
partisi
mirast›r bize
THKP-C’nin önder
kadrolar›ndan olan
Ulafl, 1947’de K›rfle-
hir’in Hac›bektafl ilçe-
sinde do¤du. OD-
TÜ’de okudu¤u y›l-
larda devrimci müca-
dele içinde aktif ola-
rak yer ald›. 60’l› y›l-
larda Türkiye devrim
mücadelesine ege-
men olan reformist kesimlere karfl› tav›r alarak do¤ru
devrimci bir çizgi oluflturma mücadelesinde Mahir Ça-
yan, Hüseyin Cevahir’le birlikte ayn› safta yer ald›.
1968’de Fikir Kulüpleri Federasyonu’nun Dev-Genç’e
dönüfltürülmesinde yeralanlardan biri de Ulafl’t›r. 60’l›
y›llar›n sonlar›nda gerek reformizme karfl› ideolojik mü-
cadelede, gerekse de emekçilerin tütün, f›nd›k gibi dire-
nifllerinde, köylünün toprak direnifllerinin içinde yerald›.
Dev-Genç mücadelesinin en ön saflar›nda örgütle-
yicilerinden biriydi. 6 Ocak 1969'da ODTÜ’ye gelen
ABD Ankara Büyükelçisi Robert Commer'in arabas›n›
yakan ö¤rencilerin bafl›nda yer alanlardan biri de yine
Ulafl’t›. 
Türkiye devrim mücadelesine yön verecek bir partinin
zorunlulu¤unu tespit eden Mahir’in, Cevahir’in yan›nda,
Ulafl’› da görüyoruz. Türkiye Halk Kurtulufl Partisi-Cep-
hesi’ni birlikte kurarlar. Ulafl, partinin ilk Genel Komite-
si’nde yer al›r. THKP-C’nin kuruluflundan tutuklanmas›na
kadar geçen sürede, partinin tüm eylemlerinin içinde ye-
ralanlardan biridir. 1971 y›l›nda ‹stanbul’da gözalt›na al›-
n›r, iflkencelerden geçirilerek tutuklan›r. Konuldu¤u Mal-
tepe Askeri Hapishanesi’nde, devrimci bir tutsak olma-
n›n bilinciyle hareket eder. Bir yandan örgütlenen “öz-
gürlük eyleminin” örgütleyicilerinden olurken di¤er yan-
dan Selimiye K›fllas›’nda hücrede tutulan Mahir Çayan’›n
da Maltepe Hapishanesi’ne getirilmesi ve “firar” eylemin-
den yararlanmas› için yollar ararlar. Mahir Çayan’›n da
Maltepe’ye getirilmesiyle 29 Kas›m 1971 günü firar eyle-
mi gerçeklefltirilir. Mahir Çayan, Ulafl Bardakç›, Ziya Y›l-
maz, Cihan Alptekin, Ömer Ayna Maltepe Askeri Hapis-
hanesi’nden firar ederler.
Firar sonras› kendi canlar›n› kurtarman›n derdine düfl-
mezler. Savafl› kald›¤› yerden sürdürmek isterler. Mahir,
Ulafl ve baz› THKP-C yönetici ve kadrolar›n›n tutuklan-
mas› ve Cevahir’in flehit düflmesinden sonra d›flar›da
mücadeleyi sürdürmek yerine, partiyi hareketsiz hale ge-
tirip can derdine düflen Münir, Yusuf ihanetçileriyle he-
saplafl›p partiden uzaklaflt›r›rlar. Mahir ve Ulafl baflta ol-
mak üzere partiyi yeniden organize edip, mücadeleye
kald›klar› yerden devam etme karar› al›rlar. 
Bu süreci yaflarlarken, 19 fiubat 1972’de ‹stanbul Arna-
vutköy’de Ulafl’›n kald›¤› ev kuflat›l›r. Tereddütsüz çat›fl-
may› seçer. Silah elde çat›flan Ulafl katledilir. Mavzeri,
türküsü ve partisi miras kal›r Türkiye halklar›na.

ÇA⁄RIMIZDIR

15 fiubat 2009 tarihinde Kad›köy meydan›nda TÜRK-
‹fi, D‹SK ve KESK taraf›ndan düzenlenen "KR‹Z‹N
BEDEL‹N‹ ÖDEMEYECE⁄‹Z; ‹fiS‹ZL‹⁄E VE
YOKSULLU⁄A KARfiI B‹RLEfi‹K MÜCADELE!
EMEK VE DEMOKRAS‹"  mitingine tüm halk›m›z›
davet ediyoruz.

Devrimci 1 May›s Platformu olarak, krizin sorumlu-
lar›ndan hesap sorman›n, bizleri açl›¤a, yoksullu¤a,
iflsizli¤e mahkum edenlere karfl› mücadeleyi yükselt-
menin yolunun örgütlü ve birleflik mücadeleden

geçti¤ine inan›yoruz. Bizler
açl›¤a, yoksullu¤a,iflsizli¤e,
sömürüye karfl› birleflirsek ege-
menler her istediklerini kolayca
hayata geçiremeyeceklerdir.

Devrimci 1 May›s Platformu 15
fiubat'ta yap›lacak mitinge:
"AÇLI⁄A, YOKSULLU⁄A,
‹fiS‹ZL‹⁄E,SÖMÜRÜYE
KARfiI DEVR‹M
MÜCADELES‹N‹
YÜKSELTEL‹M" pankart›yla
kat›lacakt›r. Tüm halk›m›z›
Devrimci 1 May›s Platformu
pankart› arkas›nda mitinge

kat›lmaya ça¤›r›yoruz.

Tarih: 15 fifiubat 22009
Toplanma YYeri: Kad›köy --
Tepe NNatilus öönü
Toplanma SSaati:10:00

DEVR‹MC‹ 11 MMAYIS PPLATFORMU

* Halk Cephesi, Mitinge Devrimci 1 May›s
Platformu’yla Birlikte Kat›lacakt›r.

A¤ar’› YYarg›lamayanlar,
Susurluk’u, EErgenekon’u,

Kontrgerillay›
Yarg›lam›yor Demektir!

9 fifiubat’ta EElimiz AA¤ar’›n YYakas›nda OOlacak!

“Susurluk DDevlettir!” 
"Bin OOperasyonun SSorumlusu MMehmet AA¤ar Tutuklanmal›d›r!" 

Mehmet AA¤ar’›n yyarg›lanmas›na, 99 fifiubat 22009’da
“Özel YYetkili” Ankara 11. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde bafllanacak. 

Adalet isteyenler, 
A¤ar’›n, ttüm SSusurlukçular’›n yyakas›na bbirlikte yyap›flal›m! 

Kontrgerillan›n üüstünün öörtülmesine iizin vvermeyelim! 

HHAALLKK CCEEPPHHEESS‹‹’’NNDDEENN AAÇÇIIKKLLAAMMAAYYAA ÇÇAA⁄⁄RRII
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Peres gibi
bir katliamc›-

ya, hheerr yyeerrddee ve
hheerr kkooflfluullddaa
haddini bildir-
mek, hesap
sormak, yüzüne tükür-
mek, hakl›, meflru bir ta-
v›rd›r, kendine insan›m diyen her-
kesin yapmas› gereken bir tav›rd›r;
ama bu tavr› alacak kifli, asla kendi-
si de ondan farkl› olmayan Tayyip
Erdo¤an de¤ildir. Tevrat’tan bir
cümle bulmufl, tekrarlay›p duruyor;
“öldürmeyeceksin” diyormufl kitap. 

Elleri kan içindeki baflbakan,
elinde Tevrat’tan al›nma bir ya-

z›; ““ÖÖllddüürrmmeeyyeecceekkssiinn!!”” diye tek-
rarlay›p duruyor günlerdir... Ortaya
getirmedi¤i bir baflka kitab› daha
var oysa Tayyip Erdo¤an’›n. Kapi-
talizmin, emperyalist tekellerin
“kutsal kitab›” o da. Orada, yukar›-
dakine karfl›l›k düflecek tek bir keli-
me yaz›yor: ““ÖÖllddüürreecceekkssiinn!!”” Te-
keller, bu emri uygulamadan kendi-
lerinin hükmünün devam ettirileme-
yece¤ini biliyorlar; öldürüyorlar. 

“Öldürmeyeceksin!” demeye
devam ediyor Erdo¤an. Fa-

kat kendi yönetimindeki ülkenin
“k›rm›z› kapl›” kutsal kitab›nda da
ayn› fley yaz›yor: ““ÖÖllddüürreecceekkssiinn!!””
Adam›n a¤z›nda baflka bir söz olsa
da, sitemin ne dedi¤i belli: ““ÖÖllddüü--
rreecceekkssiinn!!”” Biz ne diyoruz. Belki de
as›l soru bu. 

Moskova önlerinde, sokak so-
kak, ev ev sürüyordu savafl.

Sovyet iflçileri, köylüleri, gençleri,
askerleri “Her sokak, her ev vatan
topra¤›d›r, ööllmmeekk vvaarr,, ggeerrii ççee--
kkiillmmeekk yyookk”  diyerek savaflmak-
tayd›lar. Öyle anlar olmufltu ki,
her sokak için, hatta her ev için
onar onar, yüzer yüzer ölmüfller
ve fakat bbiirr mmiilliimm ggeerriilleemmee--
mmiiflfllleerrddii........ 

Karfl›lar›ndaki düflman yer-
yüzünün o güne kadar gör-

dü¤ü en katliamc›, en vahfli, en
gaddar güçlerinden biriydi. Na-
ziler, insan›n nas›l en yüksek
ac›y› yaflatarak öldürülebilece¤i
üzerine araflt›rma yapacak ka-

dar insanl›ktan ç›km›fllard›... Ölüm,
yan›nda bir kelimeyi daha tafl›r ge-
nellikle: KKoorrkkuu.. Egemenler öldürü-
yor. Ama öldürdüklerinden daha
fazlas›nda korkuyu hakim k›lmak
istiyorlar. Korkuyla, beynini, yüre-
¤ini öldürdüklerini, fiziki olarak öl-
dürmeseler de olurdu. 

Öldürmeyi, yaln›z Peresler, fia-
ronlar de¤il, tüm emperyalist-

ler ve iflbirlikçileri, tüm burjuvalar
iyi bilirler. Çünkü, öldürmek, onlar
için s›n›fsal bir gerekliliktir. Kifli
olarak “katil ruhlu” olduklar› için
de¤il, burjuva olduklar› için, burju-
vazinin ç›karlar›n› savunmak üzere
iktidar yap›ld›klar› için, emperyalist
tekellerin ç›karlar›n› savunduklar›
için öldürürler... 

Sömürücü egemen s›n›flarla ezi-
len halklar aras›ndaki savafl, he-

men hiç bir dönem, salt yasal, legal
düzeyde, salt yasalar arac›l›¤›yla
yürütülen bir savafl olmad›. Tam ter-
sine hep kan›n akt›¤› bir savaflt› bu.
Köleci imparatorluklar döneminin
en ilkel savafllar›nda da, günümü-
zün en “modern” savafllar›nda da bu
durum de¤iflmemifltir. Politika, s›k
s›k silahlarla sürdürülmüfltür. Silah-
larla ölünmüfl, öldürülmüfltür.  

Tekeller, öldürmeden düzenlerini
sürdüremezler... Öldürmenin bi-

çimleri, yo¤unlu¤u, yayg›nl›¤›, dö-

nemlere göre de¤iflmifltir. Ama de-
¤iflmeyen fludur ki; yüzy›ld›r, emek-
çilerin kan› dökülüyor. Bu kan, ça¤-
dafl uygarl›¤›n, burjuva demokrasi-
sinin ve demokrasicilik oyunlar›n›n
döktü¤ü kand›r... Bunu bilmek,
“kimse kimseyi öldürmesin”, “akan
kan dursun” fleklindeki soyut talep
ve politikalar›n beyhudeli¤ini de
görmektir. S›n›flar aras›ndaki savafl,
emperyalizm ve halklar aras›ndaki
savafl, ööllüünneenn ve ööllddüürrüülleenn bir mü-
cadeledir. Halklar ölüyorlar, öldük-
leri için öldürmek de onlar›n meflru
hakk›d›r. Dahas›, emperyalizmin
sömürü ve zulmünden kurtulmak
için, bunu yapmak zorundad›rlar.
Çünkü bu, halklar için zaferin zo-
runlu kofluludur. 

Kuflku yok ki, egemen s›n›flar›n
öldürmesiyle, halklar›n öldür-

mesi, hem muhtevas› bak›m›ndan
hem biçimi bak›m›ndan farkl›d›r.
Onlar sömürü ve zulüm için öldü-
rür; halklar, ba¤›ms›zl›k, demokra-
si, adalet, özgürlük için.. Onlar, ah-
laks›zl›¤› kural edinen bir savafl yü-
rütürler, emekçiler, ilkeli, kurall› bir
savafl... Savafl s›n›fsal ç›karlar›n, ta-
v›rlar›n tezahüründen baflka bir fley
de¤ildir. Savafl›n ss››nn››ffssaall niteli¤ini,
buna ba¤l› olarak da hakl› savafllar,
haks›z savafllar diye ayr›ld›¤›n› gör-
mezden gelenler, kuflku yok ki,

“her türlü savafla hay›r” dedik-
leri gibi, “her türlü öldürmeye”
de hay›r diyeceklerdir. Oysa, ay-
n› savaflta oldu¤u gibi, her öldür-
me ayn› kefeye konulamaz. Hak-
l› ve meflru olan›, haks›z ve gay-
r› meflru olan› vard›r ölümün de. 

Çünkü s›n›flar mücadelesinde
herfley, hangi s›n›f aç›s›ndan

bak›ld›¤›na göre de¤iflir. S›n›flar
varsa, sömürü varsa, s›n›f müca-
deleleri de vard›r. Bu insan irade-
sinden ba¤›ms›z bir olgudur. Sö-
mürücü egemen  s›n›flar, s›n›fla-
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Halk›n Kan› Tekellerin
Ç›kar› ‹çin Dökülüyor

Öldürmeyi, yaln›z Peresler, fia-
ronlar de¤il, tüm emperyalistler ve
iflbirlikçileri, tüm burjuvalar iyi bi-
lirler. Çünkü, öldürmek, onlar için
s›n›fsal bir gerekliliktir. ... burjuva
olduklar› için, burjuvazinin ç›karla-
r›n› savunmak üzere iktidar yap›l-
d›klar› için, emperyalist tekelle-

rin ç›karlar›n› savunduklar›
için öldürürler...



r›n olmad›¤›n› ö¤retirler bu yüzden.
S›n›f yoksa savafl da yoktur. S›n›f
yoksa, iktidar da devlet de fliddet de
yoktur.  

Asl›nda bugün, emperyalizm bu
kadar pervas›zca zora, fliddete

baflvururken, Irak’ta 1.5 milyon
Irakl›’n›n katledilmesinde oldu¤u
gibi, tarihin en büyük katliamlar›
gerçeklefltirilirken, “ölmeye ve öl-
dürmeye”, “her türlü fliddete” karfl›
olmak, halklara teslim ol demekle
özdefltir. “Ölmeye ve öldürmeye”
ve “her türlü fliddete” karfl› olmak,
H›ristiyanl›¤›n “bir yana¤›na vu-
ruldu¤unda ötekini uzat” diyen an-
lay›fl›ndan farkl› de¤ildir. Ölmeyen,
öldürmeyen ne yapacak? Boyun e¤-
mekten baflka seçene¤i var m›
onun? 

Emperyalizm öldürüyor ve
halklara “öldürmeyecek-

sin” diyor. Emperyalizm ve ifl-
birlikçileri, tavizsiz bir s›n›f ki-
niyle davran›yor ve halktan “s›-
n›f” meselesini unutmas›n› isti-
yor. Emperyalizm öldürüyor,
fakat “bar›fl güvercinlerini” de
en çok o uçuruyor. Emperya-
lizm öldürüyor ve herkese hü-
manist bir kültürü tavsiye edi-
yor. Tayyip Erdo¤an’›n Da-
vos’ta sergiledi¤i tiyatro da bu
burjuva flarlatanl›¤›n bir deva-
m›yd›. Oysa, herkese s›n›flar›
unutmas›n›, hümanizmi tavsiye
eden burjuvazi, s›n›f ç›karlar›n›
bir an bile unutmuyordu. Burjuvazi
ça¤›m›z›n s›n›f bilinci en güçlü s›-
n›flar›ndan biridir. Bu yüzdendir ki,
Guantanamolarda, Ebu Gariplerde,
dünya halklar›n›n tüm tepkilerine
ra¤men öldürmeye devam ettiler.
Kendilerine karfl› halk›n öncülerinin
yapt›¤› hiçbir fleyi unutmayacak ka-
dar da kindarlard›r. 

Gazze’deki kuflatma, kuflatma al-
t›nda halk›n üzerine ya¤d›r›lan

bombalar, baflta küçük burjuva re-
formist kesimler olmak üzere sol
aç›s›ndan önemli bir ders içeriyor.
Kuflatma emperyalizmin, faflizmin
vahfletini, i¤rençli¤ini, kurals›zl›¤›-
n› göstermesi aç›s›ndan son derece
önemliydi. Tarih bir yanda bir hal-

k›n elinde kalan son yurt parças›n-
dan söküp at›lmak istenmesini, di-
¤er yanda açl›¤a-yoklu¤a mahkum
edilmek istenmelerine karfl› 7’den
70’e direnenleri yazd›. 

Gazze, “art›k halk kurtulufl sa-
vafllar›n›n modas›n›n geçti¤i-

ni”, “savaflla, silahla bir yere var›-
lamayaca¤›n›” vaaz eden küçük
burjuvalar›n da mutlaka üzerinde
durmas› gereken bir örnektir. Sava-
fl›n silah›n ömrü dolduysa, Irak’ta
Afganistan’da, Filistin’de olan ne-
dir? Ölünüyor ve öldürülüyor; s›n›f-
lar mücadelesinin gerçe¤i hala ayn›. 

Neredeyse 25 y›ld›r, bize bu te-
orileri kabul ettirmeye çal›fl›-

yorlar: “savaflla, silahl› bir yere va-
r›lamaz”. Ama egemen s›n›flar›n
kendileri dediklerinin tersini yap-

m›yorlar m›? Savaflla, silahla ulafl-
maya çal›fl›yorlar ulaflmak istedikle-
ri yere. Sadece Irak’tan, Afganis-
tan’dan söz etmiyoruz. Ülkemizde
de egemen s›n›flar öyle yapm›yor
mu? 

Halk›, silahla, savaflla sindirmek
istemiyorlar m›? Peki, sola,

devrimcilere dönüp “savaflla, silah-
la bir yere var›lamaz” diyenler, ne-
den acaba ayn› fleyi, düzene söylemi-
yorlar? DDüüzzeenniinn savafla, silaha hakk›
var ama hhaallkk››nn yok mu? Öyleyse,
bunun anlam› aç›kt›r: Düzenin öl-
dürme hakk› vard›r, halk›n yok!

Öldürüyorlar. Amerika’dan ‹sra-
il’e, Almanya’dan Rusya’ya

kadar tüm emperyalistler ve iflbir-
likçileri, hiç ara vermeden ““eenn iiyyii
eenn hh››zzll›› vvee eenn ççookk”” öldüren silahlar
gelifltirme peflindeler. Tayyip Erdo-
¤an gibi “öldürmeyeceksin” diyen-
ler de al›yor bu silahlar›. Halklar
ölümün ve silahlar›n korkusuyla
teslim al›nmak isteniyor. Öldürmeyi
en iyi bilenler ve dünya tarihine,
halklar› k›r›mdan geçirenler olarak
yaz›lanlar, sömürücü egemen s›n›f-
lard›r. 

Halklar›n kan› tekellerin ç›karla-
r› için dökülüyor. Kan›  durdur-

mak elbette gerekli ve zorunlu.
Ama bu kan, emperyalist tekellerin
doymak bilmez ifltahlar› nedeniyle
döküldü¤ü için, emperyalizmin bu
özelli¤i de¤iflmedikçe, kan dökül-
meye devam edecektir. Yukar›da

de¤indi¤imiz gibi, ölüm, yan›n-
da bir çanta gibi korkuyu tafl›r.
Halklar, ölümü ve korkuyu afl-
t›klar› ölçüde, kendilerinin, ül-
kelerinin kaderlerini de¤ifltire-
bilirler.  

Ölmeye haz›r olmayan hiç-
bir halk, zafer kazanamaz.

Fakat sadece ölmeye haz›r ol-
mak da yeterli de¤ildir; ööllddüürr--
mmeeyyee de haz›r olmak gerekir

Moskova önlerinde, Stalin-
grad’da ve Leningrad’da

açl›ktan, so¤uktan ve kurflun-
lardan ölen ve fakat buna ra¤-
men teslim olmayan Sovyet
halk›, kuflatmay› yarar yarmaz

yaral› bir halk›n tüm ac›s› ve öfke-
siyle at›ld› Naziler’in üzerine. Pefl-
lerine düflüp onlar› inine kadar ko-
valad›. Ve elbette SSCB’den Al-
manya’ya uzanan o savafl yolunda,
kaybettiklerinin hesab›n› sora sora
gitti. Bu kararl›l›k, bu öfke olmazsa
e¤er, zafer flans› da yoktur. 

Bedii Cengiz, bir devrimci olarak
kendini tan›mlarken “ölmeye

ve öldürmeye haz›r” diye tan›ml›-
yordu. Kitlelere yürünecek yolun
nas›l yürünüce¤ini gösteren bir söz-
dür bu da. Yüzy›ld›r florul florul
akan kan bizim; bu kan› durdurma-
n›n tek yolu, emperyalizmin haki-
miyetini y›kmakt›r. 
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O, her
zaman, 

her yerde
‘öldürmeyi

iyi 
bilenlerle’

dost ve
müttefik!

***

Peres 
Erdo¤an’a 

dönüp deseydi
ki, “Öldürmeye

gelince... tutuk-
lular› nas›l öl-

dürdü¤ünüzü iyi
biliyorum... siz
hapishanelerde

öldürmeyi çok iyi
bilirsiniz”... Evet,

böyle deseydi, 
yalan m› olurdu,
yanl›fl m› olurdu?

Tayyip Erdo¤an’›n 28 Ocak’ta ‹sviç-
re’nin Davos kentinde düzenlenen Dünya
Ekonomik Formu kapsam›ndaki  ““GGaazzzzee::
OOrrttaaddoo¤¤uu’’ddaa BBaarr››flfl MMooddeellii”” panelinde
‹srail Cumhurbaflkan› fiimon Peres ve mo-
deratör ile tart›flarak salonu terk etmesi, ül-
kemizde ve dünyada oldukça genifl tart›fl-
malara yolaçt›. 

AKP çizgisindeki bas›n Erdo¤an’›n tav-
r›n› överek “‹srail’e Osmanl› Tokad›” (Y.
fiafak), “Tarihi Tokat” (Zaman), “Erdo-
¤an’dan Peres’e Tarihi Ders” (Star), “Tari-
hi Ders” (Sabah), gibi bafll›klarla manfletle-
re tafl›rken, çeflitli televizyonlarda da övgü-
ler ya¤d›r›ld›. 

Yandafllar› Erdo¤an’› ““DDaavvooss FFaattiihhii””
diye karfl›lamak için yollara döküldüler.
MHP ve Saadet Partisi bile Erdo¤an’›
övenlere kat›ld›lar. Deniz Baykal da Erdo-
¤an’›n yap›lan haks›zl›¤a tepki gösterme-
sinin do¤al oldu¤unu, belirterek bu ç›k›fl›n
iç politikada seçim malzemesi olarak kul-
lan›lmamas› gerekti¤ini söyledi. ‹ran Er-
do¤an’a NNoobbeell ÖÖddüüllüü verilmesini ister-
ken, Arap ülkelerinde de gösterilerde Er-
do¤an lehine sloganlar at›ld›. 

K›sacas›, gerçekte onun tavr›ndan,
politik konumundan çok farkl› bir tablo
ç›km›flt› ortaya. 

‹slamc›, AKP yalakas› yay›n organ-
lar› d›fl›ndakiler, Tayyip’in Davos’taki
tavr› nedeniyle “ABD ve ‹srail’le ilifl-
kilerin zarar görmesi” ihtimalini öne
ç›kararak eelleeflflttiirreenn yorumlara a¤›rl›k
verdiler. Olay›, Türkiye’nin bafl›n›
a¤r›tacak “diplomatik bir kaza”
olarak de¤erlendirerek, “bu tav›r
daha ileri götürülmemeli” uyar›-
lar› yapt›lar. Oysa, bu kesimlerin

kayg›lanmas›na hiç mi hiç ggee--

rreekk yyookkttuu.. Çünkü AKP’nin, Tayyip’in
böyle bir niyeti zaten yoktu. 

Yoktu ama, her dönem politikas›n›n iki
ana özelli¤i ttaakkiiyyyyee ve rriiyyaa olan Tayyip
Erdo¤an, hem ‹srail’in ““OOrrttaaddoo¤¤uu’’ddaakkii eenn
iiyyii mmüütttteeffiikkii”” olup, hem de “ona tav›r alan
lider” görünümünü yaratabilmiflti. 

Yapt›¤›n›n AArkas›nda 
Duramayan BBir ‘Fatih’!

Erdo¤an’›n Davos’taki tavr›, Ortado-
¤u’da ve ülkemizde genifl yank› bulmas›na
ra¤men neresinden bak›l›rsa bak›ls›n, tutar-
s›zl›¤›n, riyakarl›¤›n bir örne¤i olarak kar-
fl›m›za ç›k›yor. ‹srail’in Gazze’deki katli-
amlar›na, iflgaline karfl› “dik bir durufl” , ta-
rihsel bir “ç›k›fl” olarak sunulan tavr›n›n
arkas›nda duramad›. 

‹lkin, “Peres özür diledi” haberleri s›z-
d›r›l›p, gazetelerde, televizyonlarda bu
“özür”ün yeralmas› sa¤lan›rken, SONRA
öözzüürr ddiilleennmmeeddii¤¤ii ortaya ç›kt›. 

‹kincisi, tav›r kimeydi, niyeydi, bu nok-
tada yalpalay›p durdu Tayyip ve iktidar›. 

Baflbakan, ilk andan itibaren emperya-
list dünyadan gelen tepkileri azaltmak ve
yumuflatmak için birbirini yalanlayan aç›k-
lamalar yapt›. 

Bafllang›çta, tepkisinin Peres’in hiddetli
tavr›na, -sesini yükseltmesine-, küstahl›¤›-
na yönelik oldu¤unu söyledi. SONRA;
sonra “Her hangi bir flekilde ne ‹srail hal-
k›n› ne Cumhurbaflkan› Peres’i... hedef al-
d›m.” diyerek tepkisinin mmooddeerraattöörree oldu-
¤unu aç›klad›. Bütün k›yamet toplant›n›n
yöneticisi üzerine mi kopmufltu yani?!

‹flin özü fluydu ki, “Davos Fatihi”, kitle-
ler nezdinde verece¤i mesaj› vermiflti, flim-

RRiiyyââkkaarrll››kk
Tayyip Bush’la...           Tayyip Peres’le...            Tayyip fiaron’la...     
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di ççaarrkk eettmmee zaman›yd›. 

De¤ilse flu çok aç›kt›:

E¤er sen, karfl›ndakine ad›yla sa-
n›yla katil diyorsan, –ki “siz öldür-
meyi iyi bilirsiniz” demenin baflka
bir anlam› yoktur– gere¤ini yapar-
s›n. Gere¤i, o katille, ekonomik, si-
yasi, askeri, diplomatik iliflkilerini
kesmektir. 

“Davos Fatihi!”, tam tersini yap-
t›. Amerika ve ‹srail’le ittifak›n› pe-
kifltirecek manevralara giriflti.  

‘‘Öldürmeye GGelince’; 
Hiçbiri DDi¤erinden GGeri 
Kalmaz; ‹flte AAKP’in 
‘Öldüreceksin’ Bilançosu

Katliamc›l›kta birbirlerinden
fark› olmayan, birbirlerinden geri
kalmayan iki katilden Erdo¤an, Pe-
res’e flöyle diyordu: “Çocuklar› na-
s›l öldürdü¤ünüzü iyi biliyorum. Öl-
dürmeye gelince siz öldürmeyi çok
iyi bilirsiniz.”

Halka karfl› katliamlar düzenle-
mekte de, kad›n çocuk demeden öl-
dürmekte de, Türkiye Cumhuriye-
ti’nin ‹srail’den geri kal›r yan› yok-
tur. Filistin halk›n› katleden ‹srail’e;
Kürtleri, Alevileri, Rumlar›, Erme-
nileri, devrimcileri, tüm Anadolu
halklar›n› ac›mas›zca katleden Tür-
kiye oligarflisinin diyebilece¤i bir-
fley yoktur. 

B›rakal›m geçmiflte yaflananlar›,
AKP iktidar› döneminde bizzat Tay-
yip Erdo¤an’›n sorumlu oldu¤u
ölümler bile, öldürmeyi iyi bilmek-
te, birbirlerinin ““uussttaall››kkllaarr››nnaa”” söz
edemeyecek durumda olduklar›n›
göstermeye yeter. 

‹srail’in zulmüne u¤rayan be-
beklerin, çocuklar›n hamisi görün-

meye çal›flan Erdo¤an önce kendi
ellerindeki çocuk kanlar›n›n hesab›-
n› vermek durumundad›r. 1122 yyaaflfl››nn--
ddaakkii U¤ur Kaymaz’› “terörist” diye
K›z›ltepe’de katlettirip, katillerini
aklayan AKP iktidar›d›r. Gösterilere
kat›ld› diye 1122 yyaaflfl››nnddaakkii Yahya
Menekfle’yi panzerle ezen kimin ik-
tidar›yd›? 15 yafl›ndaki Fevzi Abik’i
kurflunlatan hangi iktidard›? Peres
mi gelip gerçeklefltirmiflti bu çocuk
cinayetlerini? 

2006 Mart’›nda, gerilla cenaze-
lerini kald›ran halka karfl› “Kad›n
da olsa çocuk da olsa gere¤ini ya-
p›n” talimat›n› veren, Tayyip Erdo-
¤an de¤il miydi? O talimat›n sonu-
cunda dördü çocuk onbir kifli katle-
dilmedi mi Diyarbak›r’da? 

Tecrit politikas›nda ›srar ederek
20 devrimcinin ölümüne neden olan
kimdi? Peres dönüp, Erdo¤an’a de-
seydi ki, ““ÖÖllddüürrmmeeyyee ggeelliinnccee...... ttuu--
ttuukklluullaarr›› nnaass››ll ööllddüürrddüü¤¤üünnüüzzüü iiyyii
bbiilliiyyoorruumm...... ssiizz hhaappiisshhaanneelleerrddee ööll--
ddüürrmmeeyyii ççookk iiyyii bbiilliirrssiinniizz””...... Evet,
böyle deseydi, yalan m› olurdu,
yanl›fl m› olurdu?

Engin Çeber’i iflkencede, Kev-
ser M›rzak’› evinde katleden Erdo-
¤an iktidar› de¤il mi? Hrant Dink,
Zirve Yay›nevi katliam›, Festus
Okey, Feyzullah Ete, Baran Tur-
sun... Tayyip Erdo¤an iktidar›nda
katledilmediler mi? 

Tayyip Erdo¤an kutsal kitab›n
““ÖÖllddüürrmmeeyyeecceekkssiinn!!”” emrini Pe-
res’e göstermeden önce, kendi em-
rindeki polise gösterse ya! 

Dur ihtar›na uymamaktan, park-
ta oturmaya, H›ristiyan olmaktan
Kürt olmaya, devrimci olmaya ka-
dar her fley öldürülmeniz için neden
teflkil edebiliyor ülkemizde. H›rs›z-
l›ktan, uyuflturucudan veya herhan-

gi baflka bir fleyden ““zzaannll››”” olmak
da Erdo¤an’›n hükmetti¤i ülkede
öldürülme gerekçesidir. 

Devlet ad›na, devlet politikalar›
gere¤i ifllenen bu cinayetlerden, bu
cinayetleri gerçeklefltiren katilleri-
nin kollanmas›ndan Erdo¤an Hükü-
meti birebir sorumludur. 

AKP iktidarlar› döneminde Ku-
zey Irak’a yönelik yap›lan s›n›r öte-
si sald›r›lar› hat›rlay›n; hükümet bir
yandan, Genelkurmay bir yandan,
50 kifli öldürdük, yüz kifli öldürdük,
bu sefer 170 kifli öldürdük diye he-
zeyan halindeydiler. 

Politikalar›n›n baflar›s›n›, öldür-
dü¤ü insan say›s›yla ölçen bir ikti-
dar›n ‹srail’den fark› nedir? “150-
175 terörist öldürüldü” diye gurur-
la aç›klama yapan Erdo¤an, Peres’e
ne diyebilir?.. Ve bu koflullarda, Pe-
res’e söylediklerinin riyakarl›ktan
öte ne anlam› olabilir? 

R‹YAKARLI⁄IN BBüyü¤ü:
Peres’in YYan›ndan KKalk 
Ama ‹‹srail’le YYanyana 
Olmaya DDevam EEt!

Erdo¤an’›n Gazze katliam› sü-
rerken ‹srail’e karfl› ald›¤› –daha
do¤rusu al›yor göründü¤ü– tavr›,
daha baflta flöyle de¤erlendirmifltik:

“AKP hükümetinin riyakarl›kla-
r› saymakla bitmez. Çünkü siyaseti-
ni bbuunnllaarr üüzzeerriinnee kkuurrmmuuflflttuurr..
AKP’nin Büyük Ortado¤u Projesi
(BOP) destekçili¤iyle ‹srail ‘eleflti-
risi’, bu ikiyüzlülü¤ün en çarp›c›
yanlar›ndan biridir. 

... Amerikan’›n BOP’unun “efl-
baflkan›” olmak isteyen Baflbakan,
‹srail’in bu projenin gereklerini yeri-
ne getirmek için, Gazze’ye sald›rd›-
¤›n› bilmiyor mu?.. O zaman bütün
bu “siyonizm karfl›tl›¤›”, bütün bu
“bat› elefltirisi” ve bütün bu gözyafl-
lar› riyakarl›ktan baflka nedir ki?”
(Yürüyüfl, Say›: 173, 25 Ocak 2009)

Riyakarl›klar bir de¤il, befl de¤il.
‹slami duyarl›l›k ad›na Hamas’› des-
tekler görünmek isteyen Erdo¤an,
Hamas’›n seçimle geldi¤ini, bu yüz-
den muhatap al›nmas› gerekti¤ni

Say›: 175

      Tayyip Rice’la...          Tayyip Büyükan›t’la...
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söylüyor. Ama kendi ülkesinde
seçimle gelenlere mesela
DTP’lilere ayn› tavr› göstermi-
yor. Bunlar, AKP politikas›nda
s›radan riyakarl›klard›r. 

“DDaavvooss’’ttaakkii ttaavv››rr”la
“KKoonnyyaa OOvvaass››’’nnddaakkii ttaattbbii--
kkaatt” aras›ndaki fark ise, riya-
karl›¤›n ne boyutlara ulaflabilece¤i-
nin göstergesidir. 

‹srail pilotlar› Konya Ovas›nda
HHAALLAA e¤itim görmeye devam edi-
yorlar.

E¤er ‹srail “çocuk öldürmeyi iyi
biliyor”sa, onlara bu e¤itimi sa¤la-
yanlardan biri de AKP Hükümeti’-
dir. E¤er ‹srail katliamc› bir devlet-
se, Heron insans›z uçaklar› baflta ol-
mak üzere ‹srail’le ekonomik, siya-
si, askeri anlaflmalar› sürdüren, hat-
ta ‹srail Gazze’ye bombalar ya¤d›-
r›rken yeni anlaflmalar›n görüflmele-
rini yapan AKP de o katliamc›l›¤›n
orta¤› de¤il mi?

Her Telde OOynayan 
Bir ‹flbirlikçi:

Tayyip Erdo¤an’› ve AKP ikti-
dar›n›n riyakar politikas›n› belki de
en iyi tan›mlayabilecek deyim bu-
dur: Her telde oynamak. 

‹kiyüzlülükte s›n›r tan›mayan
Erdo¤an bir yandan Filistinliler’i
savunur görünürken Yahudi Lobile-
ri’nden cesaret madalyas› almakta
da bir sak›nca görmemifltir. 

“Siz öldürmeyi çok iyi bilirsi-
niz” dedi¤i ‹srail’in Ortado¤u’daki
en büyük destekçisi, orta¤› Türki-
ye’dir. ‹nsanlar› öldürmekle suçla-
d›¤› ‹srail silah sanayisine mmiillyyaarr--
llaarrccaa ddoollaarr aakkttaarraann,, Erdo¤an hü-
kümetidir. 

Davos’ta sergilenen “tavr›n” de-
vam› gelmedikten sonra ‹srail için
fazla rahats›z edici olmayaca¤› orta-
dad›r. Olay›n hemen arkas›ndan Er-
do¤an ve hükümet üyeleri; olay›,
kendi tabanlar›na yönelik kullan›p,
halk›n duyarl›l›¤›n› istismar ederek,
yaklaflan seçimlerde oya çevirme-
nin hesaplar›n› yaparken, Genelkur-
may ve Savunma Bakanlar› ecik-
meksizin ‹srail’e güvence veren

aç›klamalarda bulundular. Milli Sa-
vunma Bakan› Vecdi Gönül ““DDeevv--
lleettttee ddeevvaammll››ll››kk eessaasstt››rr”” diyerek
Türkiye ve ‹srail aras›ndaki iflbirli-
¤inin ve savunma sanayi projeleri-
nin devam edece¤ini belirtti. 

Katledilen Filistinliler’in, dema-
goji malzemesi olarak kullan›lmak-
tan baflka bir de¤eri yoktur egemen
s›n›flar için. 

Peres’e ifade edilenlerde biraz
gerçeklik pay› olsayd›, yukar›da
iflaret etti¤imiz gibi, en baflta bu
topraklarda devletin cinayetleri,
katliamlar› olmazd›. Baflbakan ken-
di emrindeki katilamc›lar›n öldür-
memesini sa¤lard› önce. 

Ama riyakarl›kta bir baflka ve en
çarp›c› göstergelerden biri de hiç
kuflkusuz Irak iflgali ve Irak’taki
katliam karfl›s›nda tak›n›lan tav›rd›r. 

E¤er Peres’e yönelik tepkide en
küçük bir içtenlik ve tutarl›l›k ol-
sayd›, yan›bafl›m›zda bir ülke parça-
lan›p, birbuçuk milyon Irakl› katle-
dilirken iiflflggaallcciilleerrllee iiflflbbiirrllii¤¤ii yyaapp››ll--
mmaazzdd››.. 

Dikkat edin, Irak’ta iflgal girifli-
minin bafllamas›ndan bu yana
Irak’ta gerçeklefltirilen katliamlar›n
haddi hesab› yoktur. Yaklafl›k 1,5
milyon Irakl› katledilirken, Tayyip
Erdo¤an bir kez olsun, bu katliam›
yöneten Bush’un karfl›s›na ç›k›p
“siz öldürmeyi iyi bilirsiniz” dedi
mi?.. Demedi ve hala demiyor. 

E¤er müslümanl›ksa, Irak’ta kat-
ledilenler de müslüman. E¤er sorun

“kad›n çocuk demeden öldür-
mek” ise, Irak’ta da ayn›. Peki
öyleyse neden Irak’taki katliam
için kürsülerden esip gürlemi-
yor Erdo¤an? 

‹flte AKP riyakarl›¤›n›n aç›-
¤a ç›kt›¤› bir di¤er nokta bura-
s›d›r. 

Esip gürlemesi bile “çifte stan-
dart” ve esip gürlemesinin de içi
bofl!

AKP hükümeti iktidara geldi¤i
günden bu yana, ‹srail’le önceki hü-
kümetlerce imzalanan ekonomik, si-
yasi, askeri antlaflmalar› sürdürdü¤ü
gibi ‹srail’le iliflkileri daha da gelifl-
tirmifltir. Erdo¤an hükümeti, ““‹‹ssrraa--
iill’’llee ssttrraatteejjiikk iiflflbbiirrllii¤¤ii,, TTüürrkkiiyyee’’nniinn
uulluussaall çç››kkaarrllaarr››nnaa hhiizzmmeett eettmmeekkttee--
ddiirr”” diyerek daha ilk döneminde 700
milyon dolarl›k tank modernizasyon
ihalesini onaylam›flt›. Devam›nda
800 milyon dolarl›k Anam füzeleri-
ni, gece uçufl sistemleri olan Lite-
ning sistemini, elektronik savafl dür-
bünlerini sat›n alma anlaflmalar› im-
zalad›. Bu anlaflmalar› tank, Heron,
F-5 uçaklar›n›n modernizasyonu,
Arrow füzelerinin al›m› vb. takip et-
ti. 2007 y›l›nda da ““tteerröörrllee mmüüccaaddee--
llee vvee ssiillaahh ssaannaayyii”” alanlar›nda yeni
anlaflmalar imzaland›. MOSSAD
ajanlar›n›n ülkeye girifl ç›k›fllar›nda
kolayl›k sa¤land›. 

‹srail’e çeflitli vesilelerle esip
gürleyen Tayyip Erdo¤an iktidar›-
n›n ‹srail ile gird¤i yo¤un iliflkilerin
özeti budur iflte. Ve böyle oldu¤u
için de, Erdo¤an, Gazze’ye at›lan
bombalar›n, katledilen  Filistinli be-
beklerin sorumlulu¤undan kurtula-
maz. Strateji iliflkilerini daha da ge-
lifltirmenin peflinde oldu¤u ‹srailli
ortaklar› ile halklar›n kan›n› döker-
ken ortakt›r. Sözle ya¤›p gürlemesi,
ald›¤› tav›rlar›n keskinli¤i ancak
kendi piflkinli¤inin derecesini, iki-
yüzlülü¤ünün, riyakarl›¤›n›n derin-
li¤ini gösterir.

‹flbirlikçi medyan›n ve propa-
gandan›n gücü, bu sorumlulu¤u bir
yere kadar gizleyebilir, ama tarih,
AKP ve Erdo¤an’›n, Bushlar’la, Pe-
resler’le suç ortakl›¤›n› yazacakt›r. 

8 R‹YAKARLIK 8 fifiubat 22009

E¤er ‹srail ““çocuk
öldürmeyi iiyi bbiliyor”sa,

onlara bbu ee¤itimi
sa¤layanlardan bbiri dde

AKP Hükümetidir. 



Burjuvazi için
ne “öldürmeye-

ceksin” diyen
dini hükümler,

ne de çok
övündükleri

“burjuva
hümanizma-

s›”n›n bir
önemi yoktur:

Burjuvazinin
s›n›fsal

ç›karlar›n›n
söz konusu

oldu¤u yerde,
bunlar

hükümsüzdür

Birinci emperyalistler aras› payla-
fl›m savafl›nda 1100 mmiillyyoonn iinnssaann öldü,
20 milyon insan da sakat kald›. 3-5 de-
¤il, 300-500 de¤il, 3-5 bin de¤il, 10 mil-
yon ölüden bahsediyoruz. Öldürmeyi en
iyi bilenlerden bahsediyoruz. Kuflku yok
ki, bu bilançoyu yaratanlar, öldürmeyi en
iyi bilenler ve öldürmeden yönetemeyen-
lerdir. 

‹flte onlar› tan›mal›y›z bir bir. Onlar›
tan›madan Erdo¤an ile Peres aras›ndaki
tart›flmada ortaya ç›kan “öldürmeyi en iyi
kim biliyor” sorusunu do¤ru yorumlamak
mümkün de¤ildir. 

Kim ÖÖldürüyor?
Öldürmeyi emperyalizm ve iflbirlikçile-

ri çok iyi bilirler. Tarihte sömürücü s›n›flar,
hep baflkalar›n›n emekleri, ürünleri, malla-
r›na el koyma üzerine sürdürdükleri savafl-
larla ve halklar›n kan› üzerinde sürdürdük-
leri politikalarla beslenmifl ve yaflam›fllar-
d›r. 

Emperyalistler ve iflbirlikçiler baflkala-
r›n›n emeklerine el koymadan ve bunun
için de sald›rmadan yönetemezler. Bask›,
sömürü, iflkence, katliam, onlar›n do¤as›
gere¤idir, onlar olmadan yönetemez ve ya-
flayamazlar.

Sadece 1. de¤il, 2. emperyalistler aras›
paylafl›m savafl›nda da büyük bir insanl›k
katliam› yafland›. Alman Nazileri’nin f›-
r›nlar›nda milyonlarca insan yokedildi.
Krupp, Siemens gibi Alman tekelleri bu
savafl›, tekelleri için yeni yat›r›mlar ve
büyük bir kâr kayna¤›na çevirdiler. Em-
peryalist tekelciler için milyonlarca in-
san›n hiç önemi yoktu. Onlar› sadece,
iflgal edilecek yeni ülkelerin pazarlar›,
elde edecekleri savafl rant› ilgilendiri-
yordu. Yoksa asker ve halktan toplam
20 milyonun üzerinde insan ölmüfl;
hiç sorun olmazd› onlar için. 

‹nsan› yok sayan, de¤ersizleflti-
ren sadece Alman tekelleri ve Nazi-
ler de¤ildi elbette. Bu savaflta,
1945’te, Amerika da, Hiroflima ve
Nagazaki flehirlerine att›¤› iki

atom bombas›yla, 250 bin insa-

n› iki gün içinde yokedecek büyük bir kat-
liamc›l›¤›n örne¤ini vermiflti. 

2. Emperyalistler aras› paylafl›m savafl›
s›ras›nda halklar›n kan›n› döken emperya-
listler, savafl sonras› ABD’nin liderli¤inde
aralar›nda anlaflarak, emperyalist ç›karlar›-
n› korumak için NATO, IMF, Dünya Ban-
kas› gibi yeni ekonomik ve askeri örgütler
kurdular. Dünyan›n en zengin 7 ülkesi bira-
raya gelerek G-7 platformunu oluflturmufl-
lard› ve G-7’nin her toplant›s›, halklar›n
kan› üzerine planlar›n yap›ld›¤› bir toplan-
t›yd›. 

Evet, hiç kuflkunuz olmas›n ki böyleydi.
Halk›n karfl›s›na ç›kt›klar›nda dünyan›n en
ça¤dafl, en demokrat kiflileri gibi davranan
burjuvalar, onlar›n emrindeki diplomatlar,
masalar›n etraf›na oturup, hangi ülkede
hangi halka karfl› hangi zulmün yap›lmas›
gerekti¤ini konuflup tart›fl›yorlard›. Bu top-
lant›lardan d›flar›ya yans›yan genellikle,
hangi yemekleri yedikleri, hangi k›taya ne
tür yard›mlar yapacaklar› gibi “bilgiler”dir.
Ama gerçek yukar›da aktar›land›r. 

NATO’nun, IMF’nin, Dünya Banka-
s›’n›n toplant› salonlar›, mecazi anlamda
kan içindeki salonlard›r. Çünkü oralarda
halk›n kan›na do¤ran›r ekmekler. Emper-
yalizm tüm bu askeri, ekonomik örgütlen-
meleri, halklar› sömürmek ve sömürüye di-
rendi¤inde kan›n› ak›tmak için kullanmak-
tad›r.  

Ak›t›lan kan halklar›n kan›d›r, bizim ka-
n›m›zd›r. 

Emperyalizm halklara karfl› bir çok yol
ve yöntemle savafl›r. ‹flgaller, askeri darbe-
ler, katliamlar, provokasyonlar, kaybetme-
ler, ambargolar, kuflatmalar, ekonomik çö-
kertmeler, kimyasal sald›r›lar, emperylizm
için akl›n›za ne gelirse mübaht›r.  

Nas›l ÖÖldürdüler?
Emperyalistler, yeryüzünün bütün ülke-

lerini birer sömürge haline getirmek, halk-
lar› kölelefltirmek için, yüzelli y›ld›r sald›r›
halindedir. Emperyalist ülkelerden
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AAkkaann KKaann
BBiizziimm

Vietnam May Lai Katliam›



ABD’nin bugüne kadar dünya halk-
lar›na karfl› gerçeklefltirdi¤i onlarca
sald›r›dan sadece birkaç›n› örnek
verelim.

- Türkiye’nin de ABD’nin ya-
n›nda savaflmak için asker gönder-
di¤i Kore Savafl›’nda, 1950-1953
y›llar› aras›nda ABD yüzbinlerce
Koreli’yi öldürdü. 

- Küba diktatörü Batista'n›n
ABD'li dan›flmanlar›n kurmayl›¤›n-
da halka karfl› sürdürdü¤ü savafl so-
nucunda 60 bin Kübal› katledildi. 

-Amerika 1975 y›l›nda Viet-
nam'dan kovuldu¤unda 22 mmiillyyoonnuunn
üzerinde Vietnaml›’y› katletmiflti. 

-1965’de Endonezya’da 1 mil-
yon kifli, 1970-75 y›llar› aras›nda
Kamboçya ve Laos'ta da yine 1 mil-
yona yak›n kifli katledildi.

- fiili'de ClA'n›n düzenledi¤i
1973 faflist darbesi sonucunda 30
bin kifli katledildi. Yine Arjantin'de
Amerikanc› faflist generallerin yö-
netiminde 30 bin kifli katledildi.

- Lübnan'a 1983 y›l›nda yap›lan
Amerikan sald›r›s›nda binlerce
Lübnanl› katledildi.

- 1989’da PPaannaammaa’ya yapt›¤› ç›-
karmada 5 bin Panamal›’y› katletti. 

- 1991’de emperyalistler, IIrraakk’›
havadan bombalayarak, 100 binin
üzerinde Irakl›’y› katlettiler. 

Sonras›nda Irak’a ortaklafla uy-
gulad›klar› ambargo sonucunda da
550000 bbiinn ççooccuukk öldü. 

500 bin çocuk öldürdüler! Hem
de tteekk kkuurrflfluunn aattmmaaddaann;; Öldürme-
yi daha iyi bilen kim olabilir flu yer-
yüzünde. 

Amerika üzerine yap›lan bir ça-
l›flman›n ortaya koydu¤una göre,
Amerika, 1946-1975 aras›nda em-
peryalist ç›karlar› do¤rultusunda çe-
flitli ülkelere karfl› tam 221155 kkeezz aass--
kkeerrii ggüüccee bbaaflflvvuurrmmuuflfl.. 

Askeri güce her baflvuruflunun
binlerce, onbinlerce bazen yüzbin-
lerce ölüm oldu¤u ortada. 

Yukar›daki liste uzay›p, bugüne
Afganistan’›n, Irak’›n iflgaline kadar
geliyor. Bu listeye, Irak’ta emperya-
listler taraf›ndan katledilen 11,,55 mmiill--

yyoonn IIrraakkll›› ööllüü daha ekleniyor. 

Amerikan emperyalizmi, tekel-
lerin ve iflbirlikçilerinin ç›kar› için
milyonlarca insan› öldürmüfltür.
Hep öldürdü. Halklar›n kan›n› ak›t-
may› en iyi bilen ülke oldu¤u tart›fl-
mas›zd›r elbette. 

Emperyalist geliflmesini iflgaller,
eskisi, yenisiyle sömürgecilik ve
halklar›n al›nteri ve kan› sayesinde
sa¤lad›. Amerikan tekelleri, ç›karla-
r›n›n gerektirdi¤ini yapmak için,
““kkaaçç kkiiflflii ööllüürr”” hesab›n› yapmad›-
lar bile ço¤u kez. Mant›klar› esas
olarak ““kkaaçç kkiiflflii ööllüürrssee ööllssüünn””,, iiss--
tteekklleerriimmiizz yyeerriinnee ggeellssiinn flfleekklliinnddee
ççaall››flfl››rr.. Ölüleri hesaplad›klar› tek
yer, ölülerin ççookklluu¤¤uunnuunn kendi ç›-
karlar›na zarar verme ihtimalinin
oldu¤u yerdir. 

Amerikan tekelleri, kendi iste-
dikleri yönetimleri iktidara getir-
mek ve iktidara getirdiklerinin ken-
di istedikleri politikalar›  hayata ge-
çirmesi için ülkeleri kan deryas›na
dönüfltürmekte bir an bile tereddüt
etmemifllerdir. 

Tekeller Amerikan baflkanlar›-
n›n, bakanlar›n›n veya Pentagon’un,
CIA’n›n a¤z›ndan konuflurlar ço¤u
kez. Afganistan, Irak iflgaliyle,
Amerikan imparatorluk stratejisiy-
le, Bush’un veya Pentagon’un a¤-
z›ndan konufltuklar› gibi.  

Amerika’n›n sald›r› karar ve po-
litikalar›n›, elbette tek kifli belirle-
miyor, belirtti¤imiz gibi esas olarak
bu karar› veren Amerikan tekelleri-
dir. Silah ve petrol tekelleri baflta ol-
mak üzere, petrol ve enerji alanlar›-
n› ele geçirme politikalar›yla al›nan
kararlard›r bunlar ve elbette tekelle-
rin kâr h›rslar›n›n bedelini de paral›
Amerikan askerleri ve iflgal edilen
ülkelerin halklar› ödeyecektir. 

Amerikan tekellerinin bu konu-
da hiçbir kayg›lar› yoktur. Onlar ka-
zanacaklar› paralara, ç›karlar›na ba-
karlar. Kaç Amerikan askeri ölmüfl,
iflgal edilen ülkede kaç yüzbin insan
öldürülmüfl, umurlar›nda bile de¤il-
dir. T›pk› Vietnam, Afganistan, Irak
ve daha bir çok ülkedeki iflgallerde
ölü say›s›n›n kendilerini hiç ilgilen-
dirmedi¤i gibi. 

Bu durum sadece ABD tekelle-
riyle s›n›rl› de¤il, tüm emperyalist
kapitalist ülkelerdeki tekeller aç
gözlüdür ve halklar›n düflmanlar›-
d›rlar. 

Hitler tek bafl›na dünyay› kana
bulamad›. Hitler’i bafla getirenler de
Alman tekelleri yani KKrruupppp,,
TTyysssseenn,, SSiieemmeennss gibi tekellerdir.
Hitler onlar ad›na pazar kavgas›na
girerek 20 milyonun üzerinde insa-
n›n ölümüne neden oldu. E¤er Al-
man tekellerinin bu ihtiyaz ve poli-
tikalar› söz konusu olmasayd›, Hit-
ler tek bafl›na tarih aç›s›ndan bir hiç
olurdu. Ama tekellerin ihtiyaçlar›na
cevap veren Nazi politikalar›yla te-
kellerin güvenini kazand› ve s›rt›n›
tekellere yaslayarak durmaks›z›n
öldürdü. 

Emperyalistler ve iflbirlikçileri,
dünyan›n dört bir taraf›nda, Arjan-
tin’de, fiili’de, Endonezya’da, Viet-
nam’da, Lübnan’da, Türkiye’de
halklar› yani bizi öldürdüler.

Emperyalizmin ve özel olarak
ABD emperyalizmin sald›rganl›kla-
r›n› bilmeden, yüzbinlerin, milyon-
lar›n ölüm kararlar›n›n Penta-
gon’un, CIA’n›n karargahlar›nda,
tekellerin merkezlerinde nas›l so-
¤ukkanl›l›kla al›nd›¤›n› bilmeden,
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AAmmeerriikkaann tteekkeelllleerrii,,
çç››kkaarrllaarr››nn››nn ggeerreekkttiirrddii¤¤iinnii

yyaappmmaakk iiççiinn,, ““kkaaçç kkiiflflii ööllüürr””
hheessaabb››nn›› yyaappmmaadd››llaarr bbiillee

ççoo¤¤uu kkeezz..
MMaanntt››kkllaarr›› eessaass oollaarraakk ““kkaaçç

kkiiflflii ööllüürrssee ööllssüünn””,, iisstteekklleerriimmiizz
yyeerriinnee ggeellssiinn flfleekklliinnddee ççaall››flfl››rr..

ÖÖllüülleerrii hheessaappllaadd››kkllaarr›› tteekk yyeerr,,
ööllüülleerriinn ççookklluu¤¤uunnuunn kkeennddii
çç››kkaarrllaarr››nnaa zzaarraarr vveerrmmee
iihhttiimmaalliinniinn oolldduu¤¤uu yyeerrddiirr..
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‹srail’in Filistin’de 50 y›ld›r bu vah-
fleti nas›l sürdürdü¤ü anlafl›lamaz.
Ayn› flekilde ‹srail Cumhurbaflkan›
Peres’e “Siz öldürmeyi iyi bilirsi-
niz” diyen Tayyip Erdo¤an’›n kendi
ülkesinde nas›l kad›nlar›n ve çocuk-
lar›n öldürülmesi emrini verdi¤ini
anlayamay›z. 

Bushlar, Obamalar, Peresler,
Tayyipler ve di¤erleri, öldürmeyi
“iyi bilirler”.

Ony›llard›r Amerika’n›n tam
deste¤iyle Filistinliler’e kan kustu-
ran ‹srail, en iyi bildi¤i fleyin “öl-
dürme” oldu¤unu son Gazze sald›r›-
s›nda bir kez daha tüm düyaya gös-
termifl oldu. Öldürmeyi “iyi” bildi-
¤ini öyle kan›tlad› ki, misket bom-
balar›yla, fosfor ve pudra bomlala-
r›yla bedenleri paramparça etti her
seferinde. ‹nsanlar› ne ve nas›l oldu-
¤unu bilmeksizin içten içe yakt›lar. 

Pervas›zd›lar, katliamc›yd›lar,
kurals›zd›lar. Çünkü arkalar›nda
Amerika vard›. Kendisi de Ameri-
ka’n›n Ortado¤u’daki ileri jandar-
mas›yd›. 

Amerika nas›l ki kendisi hiçbir
uluslararas› kural tan›madan istedi-
¤i ülkeye girip katlediyorsa, ‹srail
de her tür bahaneyle yoksul Filistin
topraklar›n› bombalay›p öldürmeye
devam ediyor hala. 

Emperyalistler kendi iflbirlikçi-
lerini hep korumufllar, her tür deste-
¤i vermifllerdir. ‹srail de dünyan›n
gözleri önünde vahflice katliamlar
yaparken kapitalist, emperyalist ül-
keler ve iflbirlikçi iktidarlar seyirci
kalmaktad›rlar.

Ne de olsa Filistin’de akan yok-
sul kan›yd›, bizim kan›m›zd›, empe-
yalist zenginlerin ve iflbirlikçileri-
nin kan› akm›yordu. 

Emperyalizmin kanl› tarihi sade-
ce ABD ile s›n›rl› de¤ildir. Alman-
ya’dan, ‹ngiltere’ye Faransa’dan
Belçika’ya kadar hemen tüm Avru-
pa bu kanl› tarihin bir parças›d›r. 

Almanya’da bu kanl› tarih Hitler
öncesine gider. Almanya yönetimi,
1919 Alman devriminin liderlerin-
den Rosa Luxemburg ve Karl Li-
ebknecht’i kurfluna dizip bir kanala

atm›flt›r. Hamburg barikatlar›nda ifl-
çilerin kan›n› nas›l ak›tt›klar› iyi bi-
liniyor. Milyonlar› gaz odalar›nda
nas›l yok ettikleri, Sovyetler baflta
olmak üzere birçok ülkede 20 mil-
yonun üzerinde insan› nas›l katlet-
tikleri de bilinmektedir. Hitler de en
vahflice öldürmesini bilenlerin ba-
fl›nda gelir.

Frans›z emperyalizminin
1871’de iktidar› alan Komüncüleri
nas›l vahflice katletti¤i, Cezayir ifl-
galinde Cezayirli yurtseverleri, Ce-
zayir halk›n› nas›l katletti¤i kendi
ayd›nlar›nca bile protesto edilmifltir.
ABD iflgali öncesi Vietnam hak›na
yapt›¤› katliamlar da unutulacak gi-
bi de¤ildir. 

Fransa ve Belçika emperyalistle-
rinin de, 1994 y›l›nda Ruanda’da
kabileleri biribirine düflürülerek 800
bini aflk›n insan›n öldürülmesini na-
s›l sa¤lad›klar› da biliniyor. 

Bir zamanlar “üzerinde günefl
batmayan imparatorluk” olan ‹ngil-
tere de yukar›da anlat›lanlardan
farkl› de¤il. Bir yandan Hindistan’›
da içine alan, di¤er yandan Afri-
ka’ya dayanan s›n›rlar›yla say›s›z
katliamlar yapm›fllard›r. Günümüz-
de de Amerika’n›n en iyi müttefiki
olarak Afganistan, Irak gibi ülkeler-
de halklar›n üzerine bomba ya¤d›r›p
katliamlar yapmaktad›rlar.

Oligarfli dde            
Öldürmesini ‹‹yi BBilir
‹srail Cumhurbaflkan› Peres’e

“Siz öldürmesini iyi biliyorsunuz”
diyen Tayyip Erdo¤an, kuflku yok
ki, kendi kanl› tarihininin de ‹sra-
il’den çok farkl› olmad›¤›n› bilir.
Çünkü kendisi de bu kanl› tarihin
bir parças› ve sürdürücüsüdür. 

Daha Cumhuriyetin baflylar›nda
TKP önderi Mustafa Suphi’nin de
içinde oldu¤u 15 kiflinin Karade-
niz’de katledilmesi vard›r kanl› tari-
hin ilk sayfalar›nda. fieyh Sait, Der-
sim, A¤r› isyanlar› baflta olmak üze-
re tüm Kürt isyanlar› devlet taraf›n-
dan kanla bast›r›lm›flt›r. Devlet, zul-
metmekte biraz daha “tecrübe” ka-
zanm›flt›r. 

Geçimini sa¤lamak için kaçakç›-
l›k yapan, s›radan 33 köylüyü bile
katledecek kadar zalim bir geçmifle
sahiptir Türkiye devleti.

Kanl› Pazar’da gericiler iflçi ve
emekçilerin üzerine sald›rt›lm›flt›r.
6-7 Eylül’de kontrgerillan›n organi-
zasyonuyla Rumlar’› ülkeden kov-
mak için büyük bir ya¤ma ve k›y›-
ma giriflilmifltir. 12 Mart faflizminin
K›z›ldere, Nurhak gibi katliamlar›
askeri cunta taraf›ndan düzenlen-
mifltir. 16 Mart ‘78 Üniversite kat-
liam›, ‘77 1 May›s katliam›, Marafl,
Çorum, Sivas katliamlar› devletin
organize etti¤i katliamlard›r. 

12 Eylül ‘80 öncesi sivil faflistle-
ri devrimcilerin, halk›n üzerine salan
oligarfli, 16 Mart Üniversite katli-
am›nda, Ankara Bahçelievler katli-
am›nda, “öldürmeyi iyi bildi¤ini”
kan›tlayacakt›r art›k. 12 Temmuz
1991 ve 16-17 Nisan 1992 Devrimci
Sol savaflç›lar›na yönelik katliam-
lar...Do¤u’da köylerin boflalt›lmas›,
yak›lmas› s›ras›nda yapt›klar› katli-
amlar. ‹nsanlar›n iflkencelerden geçi-
rilerek üçer befler kafalar›na kurflun
s›k›larak çukurlara doldurulup üzer-
lerinin kapat›lmas›, yak›lmas› gibi
onlarca, yüzlerce katliam sald›r›s›n›
yapan Türkiye kontrgerillas›ndan
baflka de¤ildir. Burada özet k›sm› bi-
le anlat›lamayan kanl› tarihin ›fl›¤›n-
da denilebilir ki, Türkiye oligarflisi
de öldürmeyi çok iyi biliyor. 

‹‹ssrraaiill CCuummhhuurrbbaaflflkkaann›› PPeerreess’’ee
““SSiizz ööllddüürrmmeessiinnii iiyyii bbiilliiyyoorrssuunnuuzz””

ddiiyyeenn TTaayyyyiipp EErrddoo¤¤aann,,
kkuuflflkkuu yyookk kkii,,  kkeennddii kkaannll››
ttaarriihhiinniinniinn ddee ‹‹ssrraaiill’’ddeenn

ççookk ffaarrkkll›› oollmmaadd››¤¤››nn›› bbiilliirr..

Marafl Katliam›
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‹srail üç haftal›k bir sald›r›n›n
ard›ndan Gazze’yi adeta yerle bir
ederek çekildi¤ini aç›klam›flt›. 

Fakat 1 fiubat’tan itibaren Gaz-
ze’ye sald›r›lar tekrar bafllad›. Ha-
mas’›n iki roket att›¤› gerekçesiyle
‹srail Baflbakan› ve D›fliflleri Bakan›
taraf›ndan yap›lan aç›klamalar, si-
yonizmin dünyay› hiçe sayan perva-
s›zl›¤›n›n bir göstergesiydi adeta. 

Baflbakan Ehud Olmert aç›klama-
s›nda flunlar› söylüyordu: “Sald›r›lar
sürerse tepkimiz sert ve oorraanntt››ss››zz ola-
cak. Vatandafllar›m›z normal bir ya-
flam sürene dek, oyunu kendi kuralla-
r›m›za göre oynayaca¤›z.” 

Baflta Avrupa emperyalizmi ve
Tayyip Erdo¤an olmak üzere, ‹sra-
il’i sald›rd›¤› için, iflgal ve ilhak et-
ti¤i için de¤il, “afl›r›, orant›s›z güç
kulland›¤› için” elefltirenlere de bir
cevapt› Olmert’in aç›klamas›; alay
eder gibi bir cevap.  

D›fliflleri Bakan› Livni de, roketli
sald›r›ya misilleme için ffaazzllaa bbeekkllee--
mmeeyyeecceekklleerriinnii,, bbeekklleemmeelleerrii--
nnee ddee ggeerreekk oollmmaadd››¤¤››nn›› ve
güçlü bir karfl›l›k verecekleri-
ni söylüyordu.

Nitekim 4 fiubat günü ‹s-
rail uçaklar› Gazze’ye tekrar
sald›rarak Gazze ile M›s›r
aras›ndaki tünelleri bombala-
d›. Baz› tünellere zarar verdi. 

Siyonizmin KKurals›z
Savafl› vve HHala
“Arada” Duranlar

Gazze’de bir evin duvarla-
r›nda, top mermisiyle at›ld›¤›
san›lan küçük oklar bulundu.
Bunlar muhtemelen “çivi
bombas›”yd›. 

‹srail’in son Gazze sald›r›-
s›nda kulland›¤› “pudra bom-
bas›”n›n, fosfor bombas›n›n

yan›na bu çivi bomba-
s› da eklendi.  

Bir gazete çivi bombalar›n›n bu-
lunmas› üzerine “‹nsan haklar› ör-
gütleri[nin], hem ‹srail’in hem Ha-
mas’›n savafl kurallar›n› ihlal etti¤i
gerekçesiyle dava açmaya haz›rlan-
d›¤›n›” yazd›. (milliyet, 5 fiubat
2009)

Elbette ya, hem ‹srail hem Ha-
mas... Elbette onlar, hem ‹srail’e,
hem Hamas’a, ‹‹KK‹‹ TTAARRAAFFAA DDAA
karfl›lar.. Ama bu kadar eflitsiz bir
savaflta, hakl›n›n ve haks›z›n birbi-
rinden bu kadar kesin ayr›labildi¤i
bir savaflta, hala “iki taraf›n aras›n-
da” yer almaya çal›flmak, art›k ay-
mazl›¤›n, iflah olmazl›¤›n ötesinde
bir sorundur. Siyonizme hizmet
eden bir politikaya dönüflmüfltür. 

Irkç›l›k ‹‹srail’de 
Seçimin AAna mmalzemesi 

‹srail’de 10 fiubat’ta seçimler
yap›lacak. “Ortado¤u’nun tek de-

mokrasisi” diye övülen ‹srail’de de-
mokrasinin haline bak›n flimdi.

‹‹kkttiiddaarr ppaarrttiissii,, Gazze’de yapt›-
¤› katliamla, ne kadar vahfli katli-
amlar gerçeklefltirebilece¤ini göste-
rerek oy istiyor. 

““MMuuhhaalleeffeett”” ppaarrttiissii LLiikkuudd’un
lideri Netanyahu, “Gazze’deki sa-
vafl zaman›ndan önce bitti. E¤er  se-
çilirsem Hamas’› yok edece¤im” di-
yerek oy toplamaya çal›fl›yor. 

KKaaddiimmee partisinden ‹srail konut
bakan› Ze’ev Boim, Hamas iktidar›-
n›n baflbakan› ‹smail Haniye’nin
ddeerrhhaall ööllddüürrüüllmmeessii ggeerreekkttii¤¤iinnii
söylüyor; “seçim çal›flmas›” böyle
onun da. 

UUlluussaall BBiirrlliikk PPaarrttiissii adl› parti-
den bir milletvekili aday›, “‹srailli
Araplar›n Venezüella veya Türki-
ye’ye gönderilmelerinin” yolunu
açaca¤›n› vaad ediyor seçim vaadi
olarak: YYaa sseevv yyee tteerrkkeett anlay›fl›,
kendine ‹srail’de de temsilci bul-

mufl göründü¤ü kadar›yla. 

‹‹ssrraaiill EEvviimmiizz PPaarrttiissii,, bu
›rkç› politikay› seçim afiflle-
rinde de yans›t›yor. Partinin
seçim afifllerinde flöyle yaz›-
yor: “SSaadd››kk OOllmmaayyaannaa VVaa--
ttaannddaaflflll››kk YYookk!!”

K›sacas›, ‹srail’deki seçim
yar›fl›, alenen kkaattlliiaammcc››ll››kk ve
››rrkkçç››ll››kk yar›fl› olarak sürüyor. 

Tamamen bu unsurlar üze-
rinden yürütülen bir seçim,
“demokratik bir seçim yar›fl›!”
olarak nitelendirilebilir mi?
Kim en fazla kan dökecek,
kim Filistinliler’e karfl› en ac›-
mas›z politikalar› uygulayacak
tart›flmas›yla oy avc›l›¤›na ç›k-
m›fl partiler. Ortado¤u’nun ka-
na, ›rkç›l›¤a bürünmüfl “tek
demokrasisi”nin “d”si bile gö-
rünmüyor ortal›kta.  

Siyonizm GGazze’ye
Tekrar SSald›rd›



Gerek Susurluk döneminde ve
gerekse de “Ergenekon soruflturma-
lar›” bafllad›¤›ndan bu yana, aç›¤a
ç›kan örgütlenmeler ve olaylar için-
de, ddeevvlleettiinn rroollüünnüü gözlerden ›rak
tutmaya çal›flmak, egemen s›n›fla-
r›n ortak refleksi olmufltur. 

Kontrgerilla faaliyetleri, ço¤un-
lukla belli kiflilerin kendi bafllar›na,
devlete ra¤men ifller çevirmesi biçi-
minde gösterilmek istenmifltir. Çün-
kü sömürücü egemen s›n›flar, her
ne olursa olsun “devletlerini koru-
mak, y›pranmas›n› engellemek” dü-
flüncesiyle hareket ederler. Devlet
onlara her zaman laz›md›r!

“Ergenekon’un 1 Numaras›
Kim” spekülasyonu eflli¤inde sür-
dürülen tart›flma da esas olarak
“devleti gizleme” tavr›na hizmet
eten bir tart›flmad›r. 

Ergenekon Davas›’nda duruflma
salonu dolup taflm›flt›r; ama AKP’ye,
AKP’nin savc›lar›na bak›l›rsa, Erge-
nekon’un içinde ne ordu, ne M‹T, ne
polis, devletin hiçbir kurumu ve el-
bette devletin kendisi de yoktur.
Kontrgerilla örgütlenmelerinin her
yerde ve her zaman asli unsuru ol-
mufl bu kurumlar› bir yana b›rak›n,
“1 Numara Kim?” diye tart›fl›n... 

Tart›flmay› “canl›” tutmak için de
s›k s›k ortaya yeni isimler at›l›yor.
Do¤u Silahç›o¤lu’ndan eski genel-
kurmay baflkanlar› Hüseyin K›vr›-
ko¤lu ve ‹smail Hakk› Karaday›’ya,
baflta Mehmet A¤ar olmak üzere es-
ki Emniyet Müdürleri’nden Çiller’e
kadar “1 numara adaylar›” çok. 

Bu tart›flmalar, kontrgerilla ör-
gütlenmelerini ve eylemlerini, kifli-
sel tasarruflar gibi yans›tmakta, ya-
p›lanlar› devletten ba¤›ms›z göster-
mektedir. Söz konusu kifliler, devle-
tin çeflitli kademelerinde bulunsalar
da ddeevvlleett dd››flfl››nnddaa hareket etmekte

ve tüm bu suçlar›, kendi ç›karlar›
için ifllemektedirler. 

Oligarfli ve genel olarak da bur-
juvazi, kendi devletini her zaman ss››--
nn››ffllaarr üüssttüü göstermeye çal›flm›flt›r.
Devlet, hiçbir s›n›f›n ç›kar›na hiz-
met etmeyen, s›n›flar aras›nda den-
ge oluflturmaya çal›flan, bir nevi
toplumsal düzenleme, dengeleme
örgütü olarak gösterilmifltir. Oysa
devlet ad› verilen mekanizma, hiç-
bir döneminde s›n›flardan ba¤›ms›z
olmam›flt›r. Tersine devletin varl›k
flart› egemen olan s›n›f›n ç›karlar›n›
korumakt›r. Devletin rolü, köleci
düzende köle sahiplerinin düzenle-
rini korumak iken, kapitalizmde
burjuvazinin ç›karlar›n› korumakt›r. 

Ülkemizde de devlet, oligarflinin
ve emperyalizmin ç›karlar›n› koru-
mak için vard›r. Ve kontrgerilla örgüt-
lenmesi de ayn› ç›karlara hizmet et-
mek üzere kurulan bir örgütlenmedir.

Devletin kurumlar› içinde çal›fl›p
da “kendi bafl›na” ifl yapan kifliler
ç›kmaz m›? Ç›kabilir elbette. Ama
söz konusu olan kontrgerilla örgüt-
lenmesi ve faaliyetleriyse, bu müm-
kün de¤ildir. Susurluk gibi, Ergene-
kon gibi, halka karfl› onlarca y›l süren
bir savafl› sürdürecek, halka  karfl›
binlerce operasyon yapacak, silahlar
depolayacak bir örgütlenmenin,  dev-
letin d›fl›nda olmas›, en baflta devlet
gerçe¤ine ayk›r› bir durumdur. 

Demirel’in “F›rat’›n kenar›nda
kaybolan kuzunun hesab›n› benden
sorun” diyen sözleriyle kontrgeril-
lan›n kaybetti¤i insanlar›n ak›beti-
nin sorulmas›n›n önüne geçmeye
çal›flmas›ndan “devlet rutinin d›fl›-
na ç›kabilir” sözlerine kadar tüm
söylediklerine bak›ld›¤›nda, “rutin
d›fl›” ifllerin de devletten ba¤›ms›z
olmad›¤›n›, devletin her fleyden ha-
berdar oldu¤unu görürüz. 

Halka karfl› savafl, devletin say›-
s›z mekanizmas›n›n iflbirli¤iyle sür-
dürülür. Bu anlamda bu yap›n›n hü-
kümetlerin, genelkurmay›n, polisin,
bürokrasinin d›fl›nda olabilmesi de
mümkün de¤ildir. Gelmifl geçmifl
tüm baflbakanlar, baflta içiflleri ol-
mak üzere bakanlar, tüm Genelkur-
may Baflkanlar›, tüm Emniyet Mü-
dürleri de bunlar› iyi bilirler. 

“1 Numara” olup olmamalar› bir
yana, tüm Genelkurmay Baflkanlar›
ve tüm Emniyet Genel Müdürleri
halka karfl› sürdürülen kontrgerilla
faaliyetinin her dönem bafl›nda ol-
mufl olan isimlerdir. 

‹ktidardakiler, flu veya bu kay›-
b›n nereye gömüldü¤ünü bilmeye-
bilirler, faali meçhullerin hangi te-
tikçiye iflletildi¤ini de ismen bilme-
yebilirler. Fakat onlar mekanizmay›
kurmufllard›r. O sald›r› politikas›n›
kararlaflt›rm›fl, onun için gereken
emirleri vermifllerdir. Esas olan da
budur zaten. Susurluk döneminde
“Bin operasyon yapt›k, hepsinin ka-
rar›n› da devletin zirvesinde ald›k”
diyen Mehmet A¤ar iflte bu gerçe¤i
ifade ediyordu. 

Hal böyleyken, 

AKP de, bir yandan Ergenekon
operasyonlar›yla “karanl›k ifllerin
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� Kontrgerillay› ‹ç Çat›flma Malzemesi Yapmak



üzerine gidiyor” havas›n› yarat›p
belli kesimleri kendine yedekler-
ken, di¤er yandan, operasyonu “ki-
fliler”de dü¤ümleyip b›rak›yor. Gü-
ya, kontrgerillaya karfl› operasyon
yap›yor, “temiz eller” sloganlar
kullan›yor, ama öte yandan devlet
gerçe¤inin üzerini örtmek için u¤ra-
fl›yor. Halka karfl› ifllenmifl suçlar›
›srarla soruflturmazken, her fleyi bir
avuç subay ve mafyac›n›n kiflisel
kararlar›yla yapt›¤› ifller gibi yans›t-
maya çal›fl›yor. K›sacas›, AKP;
““hheemm kkoonnttrrggeerriillllaayyaa kkaarrflfl››,, hheemm
kkoonnttggeerriillllaayy›› kkoorruuyyaann”” olarak il-
ginç bir görünüm arzediyor. Ve yine
ilginçtir; hem dört y›ld›zl› orgene-
rallere kadar uzanan bir operasyon
gerçeklefltirilmekte ve bu ope-
rasyonda devletin iflledi¤i hiçbir suç
da aaçç››¤¤aa çç››kkmmaammaakkttaadd››rr.. 

Fakat bu görünümde esas olan,
kontrgerillay› ve onun as›l örgütle-
yicisini, azmettiricisini korumakt›r.
Di¤er yan›yla, AKP, kontrgerillan›n
düzene pürüz ç›karan belli kesimle-
rini tasfiye edip, oligarfli içi çat›fl-
mada bu tasfiyeler arac›l›¤›yla güç
kazanmak istemektedir. Ama esas
olan ddeevvlleettii kkoorruummaakk,, kkoonnttrrggeerriill--
llaayy›› ssüürrddüürrmmeekk oldu¤u için de hal-
ka karfl› ifllenen suçlara neredeyse
hiç ddookkuunnuullmmaammaakkttaadd››rr.. 

Kontrgerilla eylemlerini kiflisel-

lefltirmek, halka karfl› politikalardaki
kurumsal niteli¤i gözard› etmek ve
ettirmek, sonuçta devleti aklamakt›r.
Bir kere, fiilen bu ülkedeki tüm in-
faz, katliam, faili meçhul, kaybetme
politikalar›nda tüm Genelkurmay
Baflkanlar› ve tüm Emniyet Genel
Müdürleri DO⁄RUDAN sorumlu-
durlar. Çünkü, kontrgerilla politika-
lar›n› pratikte yerine getirmekle gö-
revlendirilen ÖZEL T‹MLER,
ÖZEL HAREKAT, ÖLÜM MAN-
GALARI, J‹TEM-J‹M ve benzeri
aç›k ve örtülü tüm örgütlenmeler, ya
orduya, ya polis teflkilat›na ba¤l›d›r-
lar. Onlar›n herhangi bir biçimde bu
politikalardan habersiz, sorumsuz ol-
mas› düflünülemez. E¤er, bu Ergene-
kon sorgulanacaksa, ""kkaarraannll››kk!!""
olaylar aç›¤a ç›kar›lacaksa, kontrge-
rilla politikalar›n›n uyguland›¤› tüm
dönemlerin Genelkurmay Baflkanla-
r› ve Emniyet Genel Müdürleri bu
sorgulaman›n içinde olmak zorunda-
d›r. Ve elbette, bu soruflturma, yarg›-
lama, devletin di¤er kademelerine,
iktidar kademelerine kadar uzar gi-
der... Ve gitmek de zorundad›r. Çün-
kü, defalarca ve defalarca kan›tlan-
m›fl oldu¤u gibi, SSuussuurrlluukk ddeevvlleettttiirr..
“1 Numara” spekülasyonlar›yla,
“Veli Küçük, Yeflil” senaryolar›yla
kontrgerillay› kiflisellefltirmek iste-
yen, bu kan›tlanm›fl gerçe¤i gizle-
mekten sab›kal›d›r. 

Gerçeklerin, AAdaletin 
Önemi YYok; Ç›karlar
‹çin HHer fiey MMübah!!
Oligarflinin ve düzenin bas›n›n›n

bu ahlak›n›n yeni bir örne¤i de Ab-
dülkadir Aygan adl› itirafç›n›n aç›k-
lamalar›yla gündeme geldi. Taraf
Gazetesi 27 Ocak’tan bafllayarak
Abdülkadir Aygan’la röportajlar ya-
y›nlad›. Yay›nlarken de, baflka gaze-
telerin bu konuya “önem vermedi-
¤ini” elefltiri konusu yapt›lar. Oysa
Taraf gazetesi de, bu konuda di¤er
burjuva medyadan farkl› de¤ildi. O
da tüm burjuva medya gibi, bunu ç›-
karlar›na denk düfltü¤ü noktada dik-
kate al›p yay›nlam›flt›r.

Oysa, Abdülkadir Aygan’›n iti-
raflar›, ilk olarak 22000044 MMaarrtt’’››nnddaa
Özgür Gündem Gazetesi’nde yay›n-
lanm›flt›. Aygan “otuz civar›nda ci-
nayete tan›k oldu¤unu” anlatm›flt› o
zaman itiraflar›nda. Tarih, yer ve
isimler veriyordu. Burjuva bas›n›n
istisnas›z tümü bu itiraf ve iddialar›
yok sayd›. Düzenin yarg›s›, savc›s›
da yok sayd› bunlar›. Ama buna ra¤-
men iddialar›n›n baz›lar› kan›tland›. 

Bunun üzerine, 6 fiubat 2005 ta-
rihli Ekmek ve Adalet Dergisi’nde
flunlar› yazm›flt›k:

“J‹TEM eleman› Abdülkadir Ay-
gan’›n itiraflar› kan›tland›! Kaç›r›p
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Herfley çözülüyor 
propagandas› ve 
yalanlar

Oligarfli içi it dalafl›nda, taraflar,
halk› yanlar›na çekebilmek, kendi
politikalar›na yedekleyebilmek
için, iç çat›flmalar›n›, ya “demokra-
si, özgürlük mücadelesi” gibi, ya
“milli” bir mesele gibi gösterirler.
Böyle gösterebilmek için de yala-
n›n çarp›tman›n haddi hesab› yok-
tur. 

‹flte geçen haftadan bir haber:
“Yeflil’in sa¤ koluna tahliye... Yeflil
olarak bilinen Mahmut Y›ld›r›m’›n
sa¤ kolu olarak nitelendirilen Be-
dirhan Esenlik’in (Zakir Selvi) de

aralar›nda bulundu¤u iki san›k da-
van›n ikinci duruflmas›nda tahliye
oldu.” (31.01.2009, Taraf)

Bu tür kifliler yakaland›¤›nda,
öyle bir hava yarat›lmaktad›r ki,
sanki onlarca, yüzlerce faili meç-
hulün faili yakalanm›flt›r. Sonras›n-
da ise, bu örnekte oldu¤u gibi, idi-
dalar›n, aç›klamalar›n alt› bofl ç›k-
maktad›r. 

Ergenekon Operasyonu’nda,
Osman Gürbüz gibi kimi isimlerin
yakalan›fl›nda da ayn› havay› yarat-
m›fllar, Gazi katliam› baflta olmak
üzere say›s›z kontrgerilla katliam›-
n›n sanki ayd›nlat›ld›¤› havas›n›
yaym›fllard›. Oysa çok geçmeden
anlafl›lm›flt›r ki, ortada bir fley yok-
tur. Fakat gerçeklerin sonradan or-

taya ç›kacak olmas›n›n oligarfli için
önemi yoktur. Önemli olan ilk anda
yaratt›¤› havad›r. “Yeflil’in sa¤ kolu
yakaland›” haberi abart›larak, ikti-
dar›n “karanl›klar›n üzerine gitti-
¤i” propagandas›na malzeme yara-
t›lm›flt›r. Ama sonra, “Yeflil’in sa¤
kolu”nun b›rak›ld›¤›, sadece birkaç
gazetede k›sa haber oldu. 

Mekanizma böyle çal›fl›yor. Ki
bu mekanizma devrimcileri karala-
mak için de s›k s›k kullan›l›r. Biri
tutsak edilir, onun hakk›nda her
türlü karalama, iftira, suçlama koca
manfletlerle verilir; bir süre sonra o
kifli tahliye olur belki, ama tahliye-
sinden kimse haberdar olmaz. ‹kti-
dar ve polis, ilk haberle elde edece-
¤ini etmifltir. 



iflkence yap›p öldürüp kaybettik diye
aç›klad›¤› Murat Aslan’›n cesedi, J‹-
TEM’cinin dedi¤i yerde bulundu!”

Ve bunun ard›ndan da sormufl-
tuk: ““HHaallaa hhiiççbbiirr ssaavvcc››,, bbuu iittiirraaffllaa--
rr›› aarraaflfltt››rrmmaayyaaccaakk mm››??.... savc›lar,
burjuva medya, Genelkurmay, AKP
iktidar›... bu aleni kan›ta ra¤men,
hala görmezden gelmeye devam m›
edecekler?”

Yani Taraf’›n ne Aygan itiraflar›-
n› yay›nlamas›nda, ne elefltirisinde
yeni söyledi¤i bir fley yoktur. 

Yine o zaman yay›nlanm›flt›; J‹-
TEM tetikçisi Abdülkadir Aygan’›n,
dönemin Jandarma Asayifl Komuta-
n› Orgeneral Necati Özgen ile gayet
samimi biçimde yanyana göründük-
leri fotograflar vard›. 

Görmezden gelindi. 

2005 Ocak ay›nda Cumhurbafl-
kan› Necdet Sezer taraf›ndan “Dev-
let Övünç Madalyas›”yla ödüllendi-
rilen J‹TEM Grup Komutan› AAbb--
ddüüllkkeerriimm KK››rrccaa da Aygan’›n itiraf-
lar›nda ad› geçen biriydi. 

Geçti¤imiz günlerde intihar eden
J‹TEM’ci K›rca. bu madalyay› ha-
ketmek için ne yapm›flt›? J‹TEM’ci
Aygan’›n ifadelerine göre iflte bir
örnek: “Abdülkerim K›rca, Tüm
Sa¤l›k-Sen Diyarbak›r fiubesi Bafl-
kan› Necati Ayd›n ile Mehmet Ayd›n
ve Ramazan Keskin’i Silvan- Diyar-
bak›r yolu kenar›nda bizzat kafala-
r›na kurflun s›karak öldürme, Di-
yarbak›r’da Murat Aslan isimli kifli-
yi iflkence ile sorgulad›ktan sonra
Dicle Nehri kenar›nda öldürtüp
üzerine benzin dökerek yakma gibi
olaylarda do¤rudan sorumlu.”

Cumhurbaflkan› madalya tak›-
yor, iktidar görmezden geliyor, sav-
c›s› iddialar› araflt›rm›yor, burjuva
medyas› haber de¤eri bulmuyor... 

Taraf Gazetesi aradan onca y›l
geçtikten sonra flimdi kalkm›fl Ay-
gan’la röportaj yap›yor ve kendi d›-
fl›ndakileri “görmemekle” elefltiriyor. 

Ergenekon Davas› savc›lar›, ni-
ye o zaman kaale almam›flt› Ay-
gan’›n itiraflar›n› da flimdi pefline
düfltüler? 

Ne de¤iflti? 

Cevap aç›kt›r. Oligarflinin bas›n
yay›n organlar› için de, savc›lar› için
de, gerçeklerle, adaletle iflleri yoktur.
Bunlar›n hiçbir önemi yoktur. Onlar
için önemli olan ç›karlard›r, devlettir.
‹ktidar çat›flmalar›d›r. Sömürüden
daha fazla pay almak için çat›fl›rlar
kendi aralar›nda. Ve halk› bu çat›fl-
man›n taraf› yapmak isterler.

Y›llarca görmezden gelineni bu-
gün gündeme getirmekte de bir ada-
let aray›fl›, gerçekleri ortaya ç›kar-
mak anlay›fl› yoktur. Bunlar kullan›-
lacak malzemelerdir sadece. Em-
peryalistler ve iflbirlikçileri birbirle-
riyle ç›kar çat›flmas› sürdürürken,
gerçekleri, adaleti, halk›n de¤erleri-
ni buna alet etmekten geri durmaz-
lar. Bugün fazlas›yla yapt›klar› gibi. 

Sömürücü ç›karlar›n oldu¤u yer-
de adalet olmaz, gerçekler olmaz.
Adaletin, gerçeklerin yerini yalan-
lar al›r. Ç›karlar› için hertürlü yala-
n› söyleyebilir, her türlü gerçe¤i de
örtbas edebilirler. 
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Festus Okey, Ça¤dafl Gemik,
Baran Tursun, Feyzullah Ete,
Amed Y›ld›r›m, Serkan Cedik,
Cem ‹nci gibi polisin  cinayetlerine
bir yenisi fianl›urfa’da eklendi. Po-
lis “dur” ihtar›na uymad›¤› gerek-
çesiyle 16 yafl›ndaki ‹brahim Halil
Çoban'› katletti. fianl›urfa’n›n Aka-
be Mahallesinde, 26 Ocak günü ge-
ce geç saatlerde iki arkadafl› ile bir-
likte sokakta dolaflan ‹brahim Halil
Çoban, polis taraf›ndan bafl›ndan
vurularak öldürüldü. ‹ddiaya göre
devriye gezen polis, üç arkadafl›
durdurarak kimlik kontrolü yap-
mak istemifl, üzerinde kimli¤i bu-
lunmayan ‹brahim Halil Çoban pa-
nikleyerek kaçmaya çal›flm›fl...

Polis hakk›nda suç duyurusunda
bulunan baba Fad›l Çoban; “flika-
yetçiyiz ve bu davam›z› sonuna ka-
dar takip edece¤iz” dedi. Yaflad›k-
lar›n› anlatan Fad›l Çoban “Bizler
fakir insanlar›z. O¤luma internete

gitmesi için o gece 2 lira verdim.
Gece gelmeyince bir arkadafl›n›n
veya yak›nlar›m›z›n yan›na gitti¤i-
ni düflündük. Saat 14.00 s›ralar›nda
polis bizi arad› ve hastaneye götür-
dü. O¤lumuzun ölüm haberini ora-
da ald›k.  Fakat olay, iddia edildi¤i
gibi h›rs›zl›k olay› de¤il. O¤lum 2
arkadafl›yla internet kafeden ç›k›p
eve dönüyordu. Polis durdurunca
çocuklar korkup kaçm›fl. Zaten o¤-
lum bir hafta önce kimli¤ini kay-
betmiflti. Bunlar korkudan kaçar-
ken polis yakal›yor ve suçsuz se-
bepsiz bir flekilde o¤luma k›y›yor.
50 kilo a¤›rl›¤›ndaki çocu¤un koca
polisle bo¤uflmas› mümkün mü?
‹nternete gitmek için benden 2 lira
alan çocukta silah ne aras›n”.

‹brahim Halil'in annesi ‹slim
Çoban, a¤›tlar yakarak “Birçok suç
iflleyenlere kar›flmayanlar, benim
masum o¤lumu nas›l öldürdüler?
Madem durmad›, yakalay›p döv-

seydiniz,
e l i n i -
aya¤ ›n ›
k›rsayd›-
n›z, illa
vurmak is-
t iyorsan›z
a y a ¤ › n a
s›ksayd›-
n›z ama
öldürme-
seydiniz”
dedi.

B a fl b a k a n
Erdo¤an, Davos'ta Gazze konulu
bir panelde ‹srail Cumhurbaflkan›
fiimon Peres'e "...çocuklar› nas›l
öldürdü¤ünüzü ben çok iyi biliyo-
rum." dedi...

Halk da evlatlar›n› öldürenin
devletini, hükümetini, baflbakan›
biliyor. Tan›yor, sözlerinden de¤il,
uygulamalar›ndan... "kaza" kurflun-
lar›ndan ve ‹srail ile süren dostluk
iliflkilerinden!

Polis ‹brahim Halil'i Vurdu

‹brahim Halil Çoban Ça¤dafl Gemik

Baran Tursun Feyzullah Ete
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Abar-
t › c › l a r
b a s i t
ge rçe¤ i
g ö r e -

mez, sadece kendi görebildi¤i noktay› ise abart›r. 
Ne baflka birisinin akl›na ihtiyac› vard›r, ne

gözlemine.
Her fleyi sadece kendi görebildi¤i kadar› ile de-

¤erlendirir. 
"Do¤ald›r” bu durum, hatta “çok masum”.
“Elbette ki öyle olacak" diye düflünülebilir. 
Oysa abart›c›l›k

devrimci de¤ildir. 
Çok rastlar›z;

“HERKES BÖYLE DÜ-
fiÜNÜYOR”, “HER-
KES ÖYLE SÖYLÜ-
YOR”... diye bafllar
abart›c›lar. 

Çok basit bir soru-
dur: “Kim bu HER-
KES?”

En fazla sayabildi¤i
kendisi d›fl›nda iki, bi-
lemedin üç kiflidir.

Ya da diyelim ki;
gerçekten herkes böyle düflünüyordur. 

Ama o herkes yanl›fl düflünüyorsa ne olacak! 
O zaman ne yapacak bir devrimci? O da m›

yanl›fl yapacak?
Abart›c›ya göre öyle, o zaman baflka yol yok.

O da herkes gibi düflünecek. 
“Herkese sordum kimse bilmiyor”,
“Hiç bir yerde yok”, “Mümkün de¤il”, 
“Kesinlikle de¤iflmez”...
Bu abart›l› de¤erlendirmeler, giderek ffeellaakkeett

kkiiflfliillii¤¤iinnee bürünür. Bu kiflili¤i yaratan e¤itimsizlik-
tir. Bunlar hep bizi aappttaallllaaflfltt››rrmmaa araçlar›d›r. 

Oysa biz devrimciyiz. Biz devrimci gibi bak-
mak ve düflünmek zorunday›z. 

Devrimcilik; GERÇEKLER‹ GÖRMEDEN, 
B‹LMEDEN, ve bu gerçekleri KABULLENME-

DEN mümkün de¤ildir. 
Önce gerçekleri görecek ve kabullenecektir. 
Sonra de¤ifltirmek için ö¤renecek, kendini e¤i-

tecek ve de¤ifltirme gücüne eriflecektir. 
Burjuvazi bizim gerçe¤i görmemizi engellemek

ister. 
O gerçe¤i göstermemek için, sadece onun izin

verdi¤i kadar›n› görmemiz için bizi aptallaflt›r›r. 
Devrimcilik bu aptallaflt›rmaya isyan etmek

olmal›d›r. 
GERÇEKLER ÇOK YALINDIR, BAS‹TT‹R.
EN TEMEL SORULARLA ORTAYA ÇIKIVER‹R-

LER. “NNEEDDEENN??” SORUSU ÖRNE⁄‹N;
bir yalan›, bir abart›y› silip süpürmeye yeter. 
GERÇEKLER HER YALANDAN ÇOK DAHA

GÜÇLÜDÜR!
GERÇEKLER BAfiLANGIÇTA SADECE FISIL-

TIDIR. AMA G‹DEREK, KOCA KOCA ORDULA-
RIN SES‹N‹ BASTIRIR. 

Çünkü biz o gerçekler için, bugün tek bir sat›r-
da okuyup geçti¤imiz gerçekler için yak›ld›k,

idam edildik, kur-
fluna dizildik. 

"Dünya dönü-
yor!" dedikleri
için yak›lan, idam
edilen bilginleri
düflünün. 

“Uçsuz bucak-
s›z Po ovas›ndaki
bu¤daylar hepi-
mize yeter, ama
biz neden aç›z!”
diyen Sparta-
küs’ün ödedi¤i
bedeli düflünün.

Bir kile bu¤day için 70 bin köle k›l›çtan geçirilir. 
GGeerrççeekklleerr bbiizziimmddiirr.. 
Biz her bir gerçek için, çok büyük bedeller

ödedik. Kan›m›z› döktük. 
Bruno’nun, Spartaküs’ün, Serez Çarfl›s›’n› sa-

¤›r dilsiz b›rak›p giden Marks’tan yüzlerce y›l ön-
ce yaflam›fl fieyh Bedrettin’in ödedi¤i bedellerdir
bizim gerçeklerimiz. 

Bu nedenle ggeerrççeekklleerriimmiizzee ssaahhiipp çç››kkmmaall››yy››zz.. 
Burjuvazi bunun için korkuyor gerçeklerden.
Spartaküs’den Marks’a,
fieyh Bedrettin’den Mahir’e kadar, hangi ger-

çekle göz göze gelse, kkeennddii yyookk oolluuflfluunnuu ggöörrüüyyoorr
burjuvazi. 

‹flte bu nedenle yalana, abart›ya baflvuruyor. 
Kendi güvenli¤i için, kendini var etmek için,

abart› ve yalan gereklidir burjuvaziye. 
Kavgam›z bu düzeni y›kma kavgas›d›r. Yeni bir

düzen yaratma, yeni bir insan yaratma mücade-
lesidir. Bu kavgaya giren birisi, ilk önce kendini
de¤ifltirmek zorundad›r. 

Bunu da kavgan›n içinde yapabilir. 
De¤ifltikçe kavgan›n içine girer, kavgan›n içine

girdikçe daha çok de¤iflir.
ABARTI YALANDIR! ABARTI B‹Z‹ GERÇEK-

LERDEN UZAKLAfiTIRIR! 

ÖÖğğrreettmmeenniimmiizzÖÖğğrreettmmeenniimmiizz

ABARTININ NEDEN‹
B‹LMEMEKT‹R!

Tamam, ama sadece bu kadar m›?
Abart›, burjuvazinin aptallaflt›rma

arac›d›r!
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DDeevvrriimmccii oollaann ssaaddeeccee ggeerrççeekklleerrddiirr.. 
Abart› bizi gerçekten kopar›r, dolay›s›yla

devrimden kopar›r. Bugün basit, masum bir
abart› gibi görünen fleyler, giderek düflman›n
gücünü abartmaya evrilir. 

O masum abart›c›l›k, o basit abart›; “ol-
maz”, “mümkün de¤il”... diyerek olmazc›l›¤›n
teorisini yapmak, karfl›-devrime, burjuvaziye
hizmet etmektir. 

Abart› gerçeklerin üstünü örter. 
Abart› bizi aptallaflt›r›r. 
Yüzlerce y›l ““kkaaddeerr”” diyerek aptallaflt›rd›-

lar.
““TTeevveekkkküüll”” diyerek aptallaflt›rd›lar. 
““BBaaflflkkaa yyooll yyookk”” diye aptallaflt›rd›lar. 
““MMüümmkküünn ddee¤¤iill”” dediler. ““HHeerrkkeess ööyyllee ddüü--

flflüünnüüyyoorr”” diyerek bizi aptallaflt›rd›lar. 
Abart›, bizi çaresizlefltirir. 
Abart›, burjuvazinin bizi aptallaflt›rma ara-

c›d›r. 
Biz devrimciyiz. Gerçekleri görmek için

çok çok "zeki" olmak gerekmiyor. 
Birkaç temel soru yeterlidir. 
Yüzy›llard›r, gerçe¤i ö¤renmenin yolu de-

¤iflmemifltir: SSoorruu ssoorrmmaakk vvee cceevvaapp aarraammaakk..
Ustalar ise bize, diyalektik ve tarihsel mater-
yalizmi hediye ederek do¤ru cevaplar bulma-
m›z› kolaylaflt›rm›fllard›r.

Art›k elimizde böyle güçlü bir silah vard›r. 
BU S‹LAHLA GERÇEKLER‹ ARAYACAK,

BULACAK VE DE⁄‹fiT‹RECE⁄‹Z! 
Burjuvazi bizi çaresiz k›lmak için çözümsüz

k›lmak için abart›c›l›¤› yay›yor ve övüyor. 
Masumlaflt›r›yor; “‹nsanl›k hali” diyerek bi-

ze kabul ettirmeye çal›fl›yor. 
Hay›r, abart› yaland›r! Abart›, burjuvazinin

bizi çaresizlefltirme arac›d›r. 
Abart›, burjuvazinin bizi aptallaflt›rma yön-

temidir. HHaayy››rr,, biz aptal yerine koymalar›na
izin vermemeliyiz.

Biz devrimciyiz, HER SORUNUN MUTLA-
KA DEVR‹MC‹ B‹R ÇÖZÜMÜ VARDIR! 

Biz devrimciyiz, gerçek sorunu bulur ve çö-
zeriz. Her sorun, içinde, mutlaka kendi çözü-
münü de bar›nd›r›r.

Bilmiyorsak ö¤renece¤iz. 
E¤itimsizsek, devrimci e¤itim ile kendimizi

güçlendirece¤iz.
Çok çok zeki olmak gerekmiyor, b›rakal›m

o çok zekiler, o çok bilenler burjuvazinin ol-
sun. Bize biraz dikkat, biraz yürek ve 

SADECE GERÇEK YETER!

Ferhat ve
Engin ‹çin
Adalet!

Halk Cepheliler Ferhat ve Engin için adalet taleplerini
bu haftada KKaarrttaall MMeeyyddaann››,, YYeenniibboossnnaa ZZaaffeerr MMaahhaallllee--
ssii ve ÇÇaa¤¤llaayyaann DDeerree’deyapt›klar› eylemlerle dile getirdi--
ler. 1 fiubat günü yap›lan eylemlerde Halk Cephesi imza--
l› “Ferhat’› Vuran Engin’i Katledenler Cezaland›r›lmal›--
d›r” pankartlar› aç›ld›. Engin ve Ferhat’›n resimleri tafl›n--
d›. Yap›lan aç›klamalarda AKP’nin katilleri koruyarak ye--
ni katliamlar›n önünü açt›¤› ifade edildi.

Eylemlerin ard›ndan sokaklarda topluca Yürüyüfl der--
gisi sat›fl› yap›ld›.

Engin’in satt›¤› dergi
de¤il mi bu?

Dergimiz ‹‹zzmmiirr'' iinn
AAssaarrll››kk Bölgesi’nde ve
Alevi-Bektafli Dernekleri
ve Yöre Dernekleri'nin
HHaallkkaapp››nnaarr'da yapt›¤› ge--
leneksel aflure da¤›t›m›nda
tan›t›ld›.

A¤›rl›kl› olarak Kürt
halk›n›n yaflad›¤› Mene--
men Asarl›k'ta yap›lan tan›--
t›mda halk “Engin'in satt›¤› dergi de¤il mi bu?” diyerek
dergiyi sahiplendi. Adalet ça¤r›s›n›n yap›ld›¤› sat›flta top--
lam 49 dergi halka ulaflt›r›ld›.

Halkap›nar'da aflure da¤›t›m›nda yap›lan dergi da¤›t›--
m›na ise sekiz okurumuz kat›ld›. Özellikle Engin Çeberle
ilgili bölümlerin duyurulmas›ndan rahats›z olan polis Gü--
venlik fiube Amiri sat›fla birkaç kez müdahale etmeye ça--
l›flt›.  Sat›fltan halk›n de¤il sadece polisin rahats›z oldu¤u--
nu söyleyen okurlar›m›z da¤›t›ma devam ettiler. ‹ki gün
süren tan›t›m ve sat›flta toplam 168 dergi ‹zmir halk›na
ulaflt›r›lm›fl oldu.

BBuurrssaa’da okurlar›m›z TTeelleeffeerriikk ve PPaannaayy››rr Mahalle--
leri’nde 3-4 fiubat tarihlerinde dergimizin sat›fl›n› yapt›lar.
Teleferik’te 27, Panay›r’da 17 olmak üzere toplam 44 der--
gi halka ulaflt›r›ld›.

MMaallaattyyaa Emeksiz ve Yeflilyurt Caddeleri’nde 2-3
fiubat günlerinde yap›lan sat›flta 50, AAnnttaakkyyaa’n›n Küçük
Dalyan Beldesi’nde 3 fiubat’ta Engin’in miras›n› omuz-
layan Yürüyüfl okurlar› 29 dergiyi halka ulaflt›rd›. 

AAddaannaa Yüre¤ir’e ba¤l› Yamaçl› Mahallesi’nde 4 fiubat
günü, polisin keyfi olarak engelleme çabalar›na ra¤men
25 dergi sat›ld›.

Kartal

Bursa
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TAYAD’›n 01 Ocak’ta
ve 05 Ocak’ta yay›nlad›¤›

yaz›l› aç›klamalarla Kand›ra F
Tipi'nde yaflanan hak ihlallerini  ve
Taner KORKMAZ’a yap›lan  ifl-
kenceyi anlatt›.

1 OOcak: ““HUKUKSUZ
K‹TAP YASAKLARI VVE
ALEN‹LEfiEN
‹fiKENCE”

F Tipleri aç›ld›¤› günden bu yana
bilim d›fl›, ak›l d›fl› uygulamalarla da
an›l›yor. Hapishane idarelerinin,
Adalet Bakanl›¤› yetkililerinin, gar-
diyanlar›n siyasi tutsaklara düflman-
l›¤› öylesine boyutlanm›fl ki; kome-
di filmlerini rahmetle aratacak ifller
yapmaktan geri durmuyorlar.

‹zmit – Kand›ra 1 nolu F ti-
pi’nde tutuklu bulunan Ali TE-
KE’ye, TAYAD Yönetim Kurulu
üyelerinden Mehmet Güvel’in,
gönderdi¤i, Haziran Yay›nc›l›k  ta-
raf›ndan yay›nlanan HAYATIN
‹Ç‹NDEK‹ TEOR‹ 1-2 kitaplar›
verilmedi.  Gerekçe flöyle; “her ne
kadar söz konusu kitaplar hakk›nda
toplatma karar› olmasa da kitap
Yürüyüfl dergisindeki yaz›lardan
derlendi¤i için ve derginin baz› sa-
y›lar›n›n toplat›lm›fl oldu¤u ve ki-
taplar da toplatma gerekçesi yap›-
lan yaz›lardan da olabilece¤i…”  

Yani kitap hakk›nda toplatma
karar› olmamas› yeterli de¤il.  Ya-
p›lan itiraza ra¤men sonuç de¤ifl-
medi. Görüldü¤ü üzere hapishane
idarelerinin “suçu önleme” konu-
sundaki gayretkefllikleri göz yaflar-
t›yor… 

Benzer bir di¤er örnek,  yine
Mehmet GÜVEL’in, yine  Ali TE-
KE’ye gönderdi¤i DAVA DOSYASI
1-2 isimli kitaplar›n fotokopili halle-
ri,  bandrolsüz oldu¤u gerekçesiyle
verilmemesi. Hapishane idareleri si-
yasi tutsaklar›n haklar›n› ortadan
kald›rmak için yeni icatlar  ve yön-
tem bulmakta bir s›k›nt› yaflam›yor.

5 Ocak: ""BAKAN ÖÖZÜR
D‹LEMEY‹ BB‹R
KENARA BIRAKARAK
‹fiKENCEY‹
ÖNLEMEL‹D‹R” 

F Tiplerinde tecrit ve iflkence
sürüyor. Bu soyut bir slogan de¤il.
Her gün,  her dakika tekrarlanan bir
hak ihlalidir. Gardiyanlar›n siyasi
tutsaklar› dövmek için bir gerekçe-
ye de ihtiyaçlar› yok. Bunu en son
Kand›ra 1 Nolu F Tipi Hapishane-
sinde gördük.

Kand›ra 1 Nolu F Tipi Hapisha-
nesi’nde kalmakta olan Taner
KORKMAZ 2 Ocak günü gardi-
yanlar›n sald›r›s›na u¤rad›. Ald›¤›-

m›z bilgiye göre Taner KORK-
MAZ’›n hücre ç›k›fl›nda aya¤›nda
bulunan terli¤i aranmak istendi. Ta-
ner KORKMAZ , “hücreden yeni
ç›kt›¤›n›, bir fley saklamas›n›n
mümkün olmad›¤›n›, aya¤›nda ter-
lik bulundu¤unu, aya¤›ndaki terli-
¤in hapishane kantininden al›nan
terlik oldu¤unu, ç›plak gözle bile
kontrol edilebilecekken hem elle,
hem de detektörle araman›n keyfi
oldu¤unu”  söyleyip kabul etmeyin-
ce, gardiyanlar›n sald›r›s›na u¤rad›.
Gardiyanlar taraf›ndan “karakol”
olarak adland›r›lan özel bir odaya
götürülen Taner KORKMAZ, bura-
da a¤›r bir flekilde dövüldü. Daha
önceki iflkencelerden deneyimli
olan gardiyanlar bu sefer Taner
KORKMAZ’› kameralar›n önünde
de¤il, “karakol” dedikleri, içinde
kamera olmayan odada dövdüler.

Adalet Bakan›’n›n özrü hiçbir
fley de¤ifltirmifl de¤ildir. Hapisha-
nelerdeki iflkencenin özürle çözüle-
meyece¤i bir kez daha ortaya ç›k-
m›flt›r. ‹flkence ve sald›r›lar›n böyle
sürmesi durumunda yeni Engin Çe-
berler’in yaflanaca¤› ortadad›r.

Bakan özür dilemeyi bir kenara
b›rakarak iflkenceyi önlemelidir.
Bunu yapabilecek yetkiye ve güce
sahiptir. De¤ilse, iflkenceyi önleme
niyetine ra¤men söz geçiremiyor
ve iflkenceyi önleyemiyorsa o za-
man istifa etmelidir. Bu flekilde
kimseyi kand›ramamaktad›r.

TAYAD’LI A‹LELER

31 Ocak günü, Kars E¤itim-Sen
flubesinde, Kars Gençlik Derne¤i Gi-
riflimi taraf›ndan "TECR‹T" konulu

bir panel düzenlen-
di. Panele konufl-
mac› olarak kat›lan
Kars Gençlik Der-
ne¤i Giriflim’den
Sinan Gürbüz, ko-
nuflmas›nda  tec-
riti,  "Cehennem
ac› çekti¤imiz yer

de¤il, ac› çekti¤i-
mizi kimsenin
duymad›¤› yer-

dir" sözleriyle tan›mlad›. Ard›ndan
Tecrit 'i anlatan belgesel izlendi ve
Avukat Onur Gündo¤du tecritin
hukuki boyutunu anlatt›. Tecritin hu-
kuksuzlu¤undan bahseden Av. Gün-
do¤du, avukatlar›nda bu bask›lardan
nasibini ald›¤›ndan bahsetti.

Panelin ikinci bölümünde soru-
lara cevap verildi. 23 kiflinin
kat›ld›¤› panel, Kars Gençlik Der-
ne¤i Müzik Grubu K›z›l Karanfil-
ler’in söyledi¤i türkülerle sona erdi. 

Hücre Cezas›na
Protestolar

Öcalan’a verilen 11. hücre ce-
zas›, Cizre, Mersin, ve Ceylanp›-
nar’da, yurtd›fl›nda da Hamburg,
Stuttgart, Marsilya, Venedik’te
yap›lan eylemlerle protesto edil-
di. 

Cizre’de polisin yürüyüfle gaz
bombalar›yla sald›rmas› üzerine
çat›flma ç›kt›. Çok say›da kifli gö-
zalt›na al›nd›.

Kars'da "Tecrit" Paneli

HUKUKSUZ YASAKLAR VE
‹fiKENCE DEVAM ED‹YOR



Kitle, hiç kuflku yok ki, s›n›flar
mücadelesi içinde yeralan her güç
için, özel önemi olan bir kavramd›r.
Siyasi hareketlerin kitlelere bak›fl
aç›s›, kitlelere yaklafl›m› ise, onlar›
birbirinden ay›rdeden en temel nok-
talardan biridir. 

Day›’n›n kitlelere bak›fl aç›s›
neydi, bu konuda özel olarak önem
verdi¤i, öne ç›kard›¤› yaklafl›mlar
nelerdi? Bunlar› cevaplamadan ön-
ce, flunu belirtmek san›r›z belli bir
fikir verecektir. Day›, Türkiye solu-
nun -Kürt milliyetçi hareketi d›fl›n-
daki- en kitlesel hareketini yaratm›fl
bir önderdir. Ve fakat, ilginç olan da
fludur ki; bu gerçe¤e ra¤men, müca-
dele y›llar› boyunca da, oportünist,
reformist sol’un çeflitli kesimlerinin
“kitleden kopuk”luk elefltirileriyle
muhatap olmufltur. Bu nedenle, kit-
le meselesinde solun bu çeliflkisine
de s›k s›k de¤inmifltir.

“Sözümona öncü savafl›n›n kitle-
lerden ne kadar kopuk oldu¤u, kitle-
ler ad›na devrim yapmay› düflündü-
¤ümüz, bu eylemlerin kitleleri e¤it-
medi¤i vb. 25 y›ld›r dinledi¤imiz,
kitlelerle, ülke gerçe¤imizle ve dün-
ya görüflümüzle ilgisi olmayan bu
teorileri ayn› örneklerle tekrar tek-
rar... yazmakta ›srar ettiler. ”

Peki gerçek durum neydi? 

Bir yanda devrimci stratejinin
kitleden kopuk oldu¤unu iddia
edenlerin “kitleselli¤i” ve di¤er
yanda kitleden kopuk olmakla it-
ham edilen hareketin kitleselli¤i...

“25 y›ld›r öncü savafl konusunda

gerçekle ilgisi olmayan
propagandalar yapan ve
kitlelerden kopuk oldu¤u
düflüncelerini ileri süren-
ler, iflçi s›n›f›n› ve halk›
kendi tekellerinde gören-
ler, ne yaz›k ki, bütün üst
perdeden söylemlerine
ra¤men kitlelerle ciddi
hiçbir ba¤ kuramam›fllar-

d›r...” (Zafer Yolunda (Zy.) Kurtu-
lufl, Say›: 27, 13 Ocak 1996)

Yukar›daki al›nt›y› aktard›¤›m›z
yaz›n›n devam›nda da flöyle diyor
Day›: “Kitleler ad›na devrim yapa-
ca¤›m›z› söyleyenler, bir türlü kitle-
lerle kaynaflamayan, görüflleri ha-
yat›n içerisinde hüsranla sonuçla-
nan gruplar›n bu saçma görüfllerini
bize mal etmifllerdir. Savafl›m›z ppoollii--
ttiikk,, aasskkeerrii,, eekkoonnoommiikk,, ddeemmookkrraattiikk
her alanda her türlü mücadele biçi-
miyle sürmektedir.” 

GGÜÜVVEENN VVEE ‹‹DDDD‹‹AA::
““HHaallkk ddeevvrriimm ggeerrççee¤¤iinnee 
uullaaflflaaccaakktt››rr..””
‹çinde bulundu¤umuz süreçte,

faflizme karfl› olan tüm halk s›n›f ve
tabakalar›n› düzene karfl› hareket et-
tiremedi¤imiz aç›k bir olgudur. Da-
y›, tüm di¤er konularda oldu¤u gibi,
bu noktada da her fleyden önce, her
türlü aabbaarrtt››cc››ll››¤¤aa karfl› ç›km›flt›r.
Kitlelerin duygular›n›, direnifllerini,
eylemlerini küçümsemek kadar, kit-
lelerin dönemsel eylemlerinin abar-
t›lmas›na karfl› da sürekli bir duyar-
l›l›¤› devrimci hareketin saflar›nda
hakim k›lm›flt›r. 

Kitlelerin düzen partilerinin, ge-
rici kesimlerin etkisi alt›nda olmas›-
na karfl›l›k da, bunun kitlelere gü-
vensizli¤e dönüflmemesi gerekti¤i-
ne vurgu yapm›flt›r s›k s›k:

“Halk (...) örgütsüzlü¤ünden,
neyi nas›l yapaca¤›n› bilmemekten

kaynakl› olarak, ya tepkilerini yan-
l›fl yönlendirmekte veya çeflitli din
tüccarlar›n›n gerici-faflist partilerin
demagojik söylemlerine kanarak,
aray›fllar›n› buralarda sürdürmek-
tedirler. (...) Bu çeliflkiyi çözmeliyiz.
DDeevvrriimmiinn,, hhaallkk››nn eesseerrii oollaaccaa¤¤›› bbaa--
ssiitt ggeerrççee¤¤iinnddeenn hareketle, halk kit-
lelerini, s›n›fsal karakterleriyle ele
al›p, gerici, karfl›-devrimci düflün-
celerin geçici ve demagojik oldu¤u-
nu görüp devrimci propaganday›,
halk›m›z›n de¤erlerini gözönünde
bulundurarak flekillendirecek ve ››ss--
rraarrllaa onlara gidece¤iz. Gerçekleri
aç›klayaca¤›z. (...) gerici propagan-
dalar giderek etkisiz hale gelecek ve
halk ddeevvrriimm ggeerrççee¤¤iinnee uullaaflflaaccaakk--
tt››rr..” ((Emperyalizme ve Oligarfliye
Karfl› (Eok.) Kurtulufl, Say›: 18, 10
Haziran 1995)

Bir baflka yerde, kitlelerin düzen
içinde savrulufllar›na dikkat çekerek
bu sorunu tekrar ele al›r:

“Halk düzene karfl› büyük bir
memnuniyetsizlik içinde olup, ... bu
flekilde yaflamak istememektedir.
Ama, (...) nas›l bir düzende ve nas›l
yaflamak istedi¤i belirsizdir. Halk
kitleleri kapitalizmin çirkefliklerini,
adaletsizliklerini, vahfletini çok aç›k
görmektedir. Ama alternatifi nedir?
DEVR‹MC‹ HALK ‹KT‹DARI VE
SOSYAL‹ZM program›m›z› halka
kavratmal›y›z.” (Zy. Kurtulufl, Say›:
2, 22 Temmuz 1995)

Bu güven, tekrar tekrar vurgula-
n›r. Çünkü bilinir ki, bu güvene sa-
hip olmayan, savaflamaz, bedelleri
göze alamaz, k›sacas›, devrimcilik
yapamaz.  Soyut, alt› ideolojik ve
politik olarak doldurulmam›fl bir gü-
ven de yetmez. Bu güvenin alt› da
dolu olmal›d›r. “Biz halk kitlelerine
önderlik etti¤imizde, sorunlar›na
sahip ç›kt›¤›m›zda ve bunda ›srarl›
oldu¤umuzda, kitleler kendi deney-
leriyle gerçe¤i görecek ve düzen ör-

Say›: 175 19DAYI

“B›rakal›m bbütün ddogmalar
onlar›n oolsun. KKitleleri öörgütlemeyenler,

savaflmayanlar, ddogmalarla bbir süre ddaha
kendilerini aaldatabilirler, aama ddevrimi 

kitleleri öörgütleyenler yapacakt›r.”

Day› Ve
Kitle

Önderimizin

Ö¤rettikleri



gütlenmelerini aflarak, alternatif
örgütlenmelerin nas›l oluflaca¤›n›,
bu örgütlenmelerin nas›l çal›flaca-
¤›n›, nas›l mücadele edece¤ini kav-
rayacakt›r. ” (Zafer Yolunda Kurtu-
lufl, Say›: 4, 5 A¤ustos 1995)

Kuflkusuz, iflimiz kolay de¤ildir. 

“Sorunlar›, ardarda s›ralayarak
ve birkaç bildiriyle veya konuflmay-
la onlar›n mücadeleye kat›lmas›n›
beklememelidir. Kitlelerle kurulan
kal›c› iliflki bu de¤ildir. Kitleler, her
konuda sahiplenilmeyi, çözümsüz-
lüklerine çözüm bulunmas›n›, zay›f-
l›klar karfl›s›nda güçlü olmay› ister.
Bunu baflarmal›y›z.” (Zy. Kurtulufl,
Say›: 17, 4 Kas›m 1995)

Fakat zorluk olsa da, baflar›laca-
¤›na güvenilmelidir. Dünyan›n bir
çok ülkesinde Marksist-Leninistler
bunu baflarm›flt›r. Biz de baflaraca-
¤›z. Güven iddiay› getirir. Day›, hep
iddial›d›r bu noktada. Bu kendine
güveni ve iddiay›, devrimci hareke-
tin en baflta kadrolar›na, yöneticile-
rine maletmifltir. Çünkü hiç bir dev-
rimci hareket, bu güven ve iddiaya
sahip olmaks›z›n geliflemez, kitlele-
ri örgütleyemez: “Düzen partileri,
sendikalar, çok çeflitli meslek kuru-
lufllar› kitleleri saflar›nda tutabil-
dikleri... sürece ayakta kalabilirler.
Kitleleri onlar›n ellerinden almal›-
y›z. Kitleleri onlar›n elinden almak,
kitlelerin her türlü ekonomik, de-
mokratik taleplerine sahip ç›kmak...
önderlik etmektir.” (Zy. Kurtulufl,
Say›: 4, 5 A¤ustos 1995)

KKiittlleelleerrii kkeennddii nneessnneellllii¤¤ii 
iiççiinnddee kkaavvrraammaakk
Kitlelere güvenmek, bir devrim-

ci aç›s›ndan kuflkusuz tart›fl›lmaz.
Fakat solda, yukar›da belirtti¤imiz
gibi bir de kitlelere yönelik aabbaarrtt››--
cc››ll››kk vard›r. Kitlelerin mevcut dü-
zen içindeki nesnel konumuna göz-
lerini kapatan bu abart›c›l›k, kitlele-
rin gerçek durumunu görmekten
uzakt›r. Öyle olunca da bu gerçek
duruma denk düflmeyen çal›flma
tarzlar›yla sonuç da al›namaz. Me-
sela Day›’n›n flu sat›rlar›, kitlelerin
bu yan›na s›k s›k dikkat çekti¤i ya-
z›lar›ndan sadece bir bölümdür:

“Do¤rudur. Kitle-
ler sürü de¤ildir. Mi-
tinglere gelirler, izler-
ler, hatta birçok yerde
devrimci harekete des-
tek de sunarlar ama,
oy tercihine gelince
düzen al›flkanl›klar›
gere¤i kendi hesaplar›n› yapmay›
da ihmal etmezler. ‹flte o kimilerinin
dün küçümseyerek bakt›¤›, ‘Deniz,
‹bo, Çayan deyip oylar›n› CHP’ye
veriyorlar’ diye suçlad›¤› gecekon-
du halk› böyledir. Daha do¤rusu
devrimci alternatif devasa yükseli-
flini gerçeklefltiremedi¤i koflullarda,
kitleler burjuvaziyle devrimciler
aras›ndaki ikili tutumunu sürdürür-
ler.” (Zy. Kurtulufl, Say›: 25, 30
Aral›k 1995)

Bir baflka yerde kitlelerin bu ko-
numuna flöyle dikkat çeker:

“...kitleler, yaln›z bafl›na do¤ru
düflünce ve taktiklerin uygulanma-
s›yla devrimcileflemezler, her fleyiy-
le devrimcilere güven duymazlar.
Kitleler, yüzy›llard›r sömürülmüfl,
bask›ya u¤ram›fl, aldat›lm›flt›r. Bu-
nun sonucudur ki, hemen herfleye
flüpheyle bakan bir tav›r içerisinde
olup söylenenlerin pratikte ne ka-
dar hayata geçip geçmedi¤ini sü-
rekli kontrol ederek, devrimcileri s›-
navdan geçirirler.” 

Halk›n bu gerçe¤i kavranmazsa
ne olur? Halk›n gerilikleri karfl›s›n-
da ukalal›k, kendini be¤enmifllik
geliflir: “Halk gerçe¤ini yeterince
kavramam›fl, halk›n tarihsel, psiko-
lojik, siyasal niteli¤ini anlamam›fl
küçük burjuva ayd›nlar, kendilerine
büyük de¤erler atfederken, halk›
geri görmeyi, hatta afla¤›lamay›
al›flkanl›k haline getirmifllerdir. Bu
al›flkanl›klar›n›n sonucudur ki, hhaall--
kkaa ddee¤¤eerr vveerrmmeekk,, oonnllaarrddaann ddaa öö¤¤--
rreennmmeekk vvee ppaayyllaaflflmmaakk gerekti¤ini
anlamazlar. Tersine halk› hep yuka-
r›dan afla¤› güdülecek bir sürü gibi
görürler. Sürü olmayan halk ise, bu
insanlara güvenmez ve pefllerinden
gitmez. Halk geçici bir süre alda-
n›p, deneycili¤e düflse de, gerçe¤i
bir süre sonra görür ve kendi man-
t›¤›yla herkesi hak etti¤i yere koya-
rak kendi yaflam yolunu çizer.”

HHaallkk›› ddoo¤¤rruu ttaann››mmllaammaayyaann
ddoo¤¤rruu bbiirr kkiittllee ççiizzggiissiinnee 
ssaahhiipp oollaammaazz.. 
Yaz› dizimizin “Dost-Düflman”

bafll›kl› bölümünde Day›’n›n bu iki
olguyu tan›mlamaya özel bir önem
verdi¤inden sözetmifltik. Buna ba¤-
l› olarak “halk”›n tan›mlanmas› da,
devrim mücadelesi aç›s›ndan, ““ddeevv--
rriimmddee ss››nn››ffllaarr mmeevvzziilleennmmeessii”” aç›-
s›ndan özel önem verdi¤i bir olgu-
dur. Belki baflka hiçbir siyasi ha-
reketin literatüründe bu soru –Halk
Kimdir?”– ve cevab›, bu kadar aç›k,
öncelikli ve s›k yeralmam›flt›r.  

“Y›llard›r ülkemiz solunda varo-
lan çarp›k ve halk gerçe¤ini içsel-
lefltirmemifl, halk›, kelimenin gerçek
anlam›yla ele almayan, onu darlafl-
t›ran, belirli kesimlere hapseden,
genifl halk kitlelerini d›fllayan bu
anlay›fllar› y›kmal›y›z. Bu yan›yla
halk kavram› içerisine kimlerin gir-
di¤i nneettlleeflflmmeelliiddiirr.. Halk, düflüncele-
ri ve bugün içinde bulundu¤u ko-
num, saflaflt›rd›¤› zemin nnee oolluurrssaa
oollssuunn, eemmppeerryyaalliizzmm vvee ffaaflfliizzmmllee ççee--
lliiflflkkiissii oollaann ttüümm ss››nn››ff vvee ttaabbaakkaallaa--
rr››nn ttooppllaamm››dd››rr.. Güç biriktirmeliyiz.
Güç halkt›r. ” (Eok. Kurtulufl, Say›:
18, 10 Haziran 1995)

Halk› bir “tan›m” olarak, içerdi-
¤i s›n›f ve katmanlar olarak do¤ru
tan›mlayamamak vard›r. Bir de kit-
leleri ddoo¤¤rruu ttaann››mmaammaakk.. 

TTaann››mmaammaann››nn bu biçimine de
solda çok rastlan›r. Gerek ayd›nlar,
gerek solun çeflitli kesimleri, hem
kitleleri tan›maz, hem ahkam keser-
ler. Soldaki “çocukluk hastal›kla-
r›”n›n bir bölümünün nedeni de bu-
dur:

“Öyle ki, o, bir yerde konuflunca
veya bildiri da¤›t›nca halk kitleleri
hemen harekete geçecek ve o malum
küçük burjuvalar› mahkum edecek-
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““Biz hhalk kkitlelerine öönderlik eetti¤i-
mizde, ssorunlar›na ssahip çç›kt›¤›m›zda vve bbun-

da ››srarl› ooldu¤umuzda, kkitleler kendi ddeneyle-
riyle ggerçe¤i ggörecek vve ddüzen öörgütlenmelerini
aflarak, aalternatif öörgütlenmelerin nnas›l ooluflaca-

¤›n›, bbu öörgütlenmelerin nnas›l ççal›flaca¤›n›,
nas›l mmücadele eedece¤ini kkavrayacakt›r.”



tir. (...) Evet, düflünce tarz› budur.”
(Zy. Kurtulufl, Say›: 4, 5 A¤ustos
1995)

Kitleleri etkilemek de, örgütle-
mek de o kadar kolay de¤ildir. Ko-
layc› düflünce tarz›, bekledi¤inin ol-
mad›¤›n› görünce, ayn› h›zla umut-
suzlu¤a, inançs›zl›¤a evrilir. Day›,
eme¤e dikkat çeker bu noktada:

“K›sa süreli propagandalarla,
s›n›rl› da¤›t›lan birkaç bildiriyle
kitleler ayd›nlanmaz. Bir anda ve
yyoo¤¤uunn eemmeekk vveerriillmmeeddeenn,, kitleleri,
özveri gerektiren büyük mücadele-
lere katacaklar›n› düflünenler, kitle-
lere yabanc›d›r. Kitleleri e¤itmenin,
topluluk psikolojisi yaratman›n on-
larca biçimi vard›r. (...) Mücadele
biçimlerini mekanik olarak birbi-
rinden ay›rmadan, ‘bu reformist, flu
devrimci’ demeden her türlü tepkiyi
aç›¤a ç›karman›n, yönlendirmenin
yollar› bulunmal›d›r. (...) Kitleleri
e¤itmek, biraraya getirmek, güç
oluflturmak ve seferber edebilmek
temel ölçü olmal›d›r. ” (Zy. Kurtu-
lufl, Say›: 17, 4 Kas›m 1995)

Kitleleri tan›mayan bak›fl aç›s›-
n›n bir baflka yans›mas›, olumsuz-
luklarda, yetmezliklerde kkiittlleelleerrii
ssuuççllaammaakktt››rr.. Bu küçük-burjuva dü-
flüncenin devrimcilere tafl›nmas›,
inançs›zl›¤› besleyen bir tehlikedir.
Bu yüzden Day›’n›n bu konuda orta-
ya koydu¤u anlay›fl son derece ö¤re-
tici ve uyar›c›d›r. Kitleler söz konu-
su oldu¤unda Day›, kkiittlleelleerrii ssuuççllaa--
yyaann ddee¤¤iill,, ddeevvrriimmii ssoorruummlluu ttuuttaann
bbiirr aannllaayy››flfl›› ifade etmifltir hep:

“Hayat›n her alan›nda, halk kit-
lelerini devlet ideolojilerinin dene-
timinden ç›karacak örgütlenmeler
yapmaz ve bu do¤rultuda ad›mlar
atmazsak, halk kitlelerinin ve iflçi
s›n›f›n›n potansiyellerinin, burjuva-
zi taraf›ndan kullan›l›p, yanl›fl yöne

kanalize edilmesinden hatta, yok
edilmesinden devrimciler sorumlu
olacaklard›r. ” (Zy. Kurtulufl, Say›:
15, 21 Ekim 1995)

Bu, ayd›nca düflünüflle, devrimci
düflünüfl aras›ndaki farkt›r elbette. 

MMeecclliisslleerr,, OO’’nnuunn 
kkiittlleeyyee bbaakk››flfl aaçç››ss››nn››nn 
ssoommuuttllaannmmaass››dd››rr
Meclisler (halk›n çeflitli kesimle-

rinin taban örgütlülükleri olarak
önerilen halk örgütlülükleri), diye-
biliriz ki, Day›’n›n kitlelere bak›fl
aç›s›n›n, güveninin, kitlelerin irade-
sini, yarat›c›l›¤›n› aç›¤a ç›karacak
devrimci politikalar›n›n, “devrimin
kitlelerin eseri” olaca¤› inanc›n›n
somutlanm›fl, prati¤in içinde vücut
bulmufl halidir. 

Meclisler, Day›’da, dönemsel
olarak önerilen bir örgütlünme biçi-
mi de¤ildir. O, pratik olarak hangi
koflullarda biçimlenece¤i süreçlere
göre de¤iflse de, sürekli olarak dev-
rimci hareketin hedeflerinden biri-
dir. Çünkü, taban örgütlenmeleri,
devrime ilerleyen süreçte kkiittlleelleerrii
ddeevvrriimmee kkaattmmaakk iiççiinn önemli ve
vazgeçilmez örgütlenme biçimle-
rinden biridir. Day› da bu önemi
flöyle ortaya koymufltur:

“Bu tabloyu de¤ifltirecek temel
araç, kkiittlleelleerriinn öözzggüüccüünnüü bbüüyyüütt--
mmeekk ve eylemde somutlamakt›r. Bu
ise, kkiittlleelleerriinn öörrggüüttlleennmmeessiiddiirr.. Bü-
tün muhalif güçlerin birlefltirilmesi
ve savaflt›r›lmas›d›r. Birleflen ve sa-
vaflan güçler kendi güçlerinin fark›-
na var›r ve zannettikleri kadar güç-
süz olmad›klar›n›, halk güçlerinin
dünyan›n yenilmez tek gücü oldu¤u-
nu görür. (...) Devrim yolu önünde-
ki engelleri kald›rmak, bu süreci
h›zland›rmak bizim elimizdedir. Çö-

züm, halk örgütlülük-
lerindedir. Halk›n ken-
dini yönetebilece¤i ör-
gütlülüklerin yarat›l-
mas› ile söz ve karar
haklar›n›n sa¤lanma-
s›d›r. ” (Halk ‹çin Kur-
tulufl, Say›: 6, 16 Ka-
s›m 1996)

Bu konuda flunu da rahatl›kla di-
yebiliriz; kitlelerin söz, karar hakk›-
n› somutlayan, iradesini ortaya ç›-
karan bu tür örgütlenmeler, ilk kez
Day› taraf›ndan bu aç›kl›k ve so-
mutlukta formüle edilmifltir. Türki-
ye solunda, taban örgütlenmeleri-
nin, demokratik kitle örgütlenmele-
rinin “kitlelerin iradesini ve yarat›-
c›l›¤›n› aç›¤a ç›karacak” flekilde ifl-
letilememesine karfl› sürekli bir mü-
cadele vermifltir:

“Halk örgütlenmelerinde çok
farkl› düflüncelerin birarada yafla-
mas›n› iiççtteennlliikkllee bbeenniimmsseemmeelliiyyiizz..
Halk›n genel taleplerine ayk›r› ol-
mad›kça, düflmana hizmet etmedik-
çe ayn› taleplerin farkl› üsluplarla
ve anlay›fllarla dile getirilmesinde
bir ssaakk››nnccaa oollaammaazz.. Halk katman-
lar› aras›nda bizim yanl›fl buldu¤u-
muz, hatta düflman›n daha çok kul-
land›¤› çeflitli motifler vard›r. Bizim
insanlar›m›z sözü edilen örgütlen-
meler içerisinde bunlar› savunmaz-
lar, teflvik etmezler ama halktan in-
sanlar›n bu motifleri kullanmas› du-
rumunda da zoraki engellemeye ça-
l›flmazlar. (...) Bir yerde halk örgüt-
lülükleri bu tür farkl›l›klar› içerisin-
de tafl›mal›d›r. Usta politika ve tak-
tiklerle . (...) kitlelerdeki kafa kar›-
fl›kl›¤›n› gidermeliyiz.” (Devrimci
Sol, Say›: 9, Kas›m 1997)

Bu bak›fl aç›s› solda yeterince iç-
selleflmedi¤i için, kitle örgütlerinde
solun birlikte örgütlenmesi uzun sü-
reli olmaz genellikle. Ayn› çarp›k
bak›fl aç›s› nedeniyle Halk Meclis-
leri, Gençlik, ‹flçi, Memur Meclisle-
ri gibi örgütlenmelere de kat›lma-
m›flt›r sol.  

Bir çok hareket, o Meclislerde
az›nl›kta kalmaktan korkmufltur.
Day› flöyle demiflti bu e¤ilimlerin
gündemde oldu¤u dönemde:

“Biz, do¤ru düflüncelerimize
inan›yor ve halk kitlelerinin er veya
geç, do¤ru olan› kavrayaca¤›n› bi-
lerek, birleflik halk örgütlenmeleri-
nin yönetimlerinde yeralmasak da,
uzun süre az›nl›kta da kalsak, bu or-
tak örgütlerin ve halk›n kararlar›na
uyaca¤›m›z› ttaarriihh vvee hhaallkk öönnüünnddee
iillaann eeddeerriizz.. Bu ilan› kendisine dev-

Say›: 175 21DAYI

““AAçç››kk kkii,, ddeevvrriimmccii ççaall››flflmmaann››nn
ooddaakk nnookkttaass›› ddoo¤¤rruu ppoolliittiikkaallaarrllaa

kkiittlleelleerree ggiittmmeekkttiirr.. KKiittllee ggüüccüü oolluuflflttuurr
aammaayyaann,, kkiittlleelleerrii öörrggüüttlleemmeeyyeennlleerriinn bbaaflflaarr››

flflaannss›› yyookkttuurr..””



rimciyim diyen bütün örgüt ve kifli-
lerden de isteme hakk›na sahibiz.
Bunu yapamayanlar, hiçbir teoriye
s›¤›nmadan mutlaka düflüncelerini
yeniden gözden geçirmek durumun-
dad›r. ” (Zafer Yolunda Kurtulufl,
Say›: 44, 11 May›s 1996)

‹flte Day›’n›n bu sözleri, onun
hem kitle örgütlenmelerine, taban
örgütlenmelerine bak›fl aç›s›n›, tar-
t›flma götürmez bir netlikte ortaya
koyuyor, hem de ideolojik, politik
anlamda kendine güvenini...  

DDeevvrriimmcciilliikk vvee kkiittlleelleerr
Kitlelere gitmek, devrimci stra-

teji aç›s›ndan tart›fl›lmazd›r. Fakat
Day›, bunun bir baflka cephesini da-
ha gösterir bize. Bunun ““ddeevvrriimmccii--
lliikk”” aç›s›ndan da son derece belirle-
yici bir unsur oldu¤unu vurgular. O
kadar ki, bunu ddeevvrriimmcciillii¤¤iinn kkrrii--
tteerrlleerriinnddeenn biri olarak belirtir:
“Kitlelere gitmeden, onlar›n sorun-
lar›yla yan›p tutuflmadan devrimci
olunamaz. Ancak küçük-burjuva ay-
d›n› olunabilir. O kitlelere gitmeye-
cek, seçkin bir çevrede yaflayacak,
halk›n sorunlar›n› de¤il, seçkinlerin
sorunlar›n› tart›flacak ve yazacak;
ne yaz›k ki, emperyalizmin ve oli-
garflinin yönlendirmesiyle solda bu
hastal›k oldukça geliflmifltir.” (2003
Y›l› Yeni Y›l Mesaj›)

Devrimci kitlelere gidecek ve te-
orisinin, politikalar›n›n, iddias›n›n
kitleler nezdindeki somut kan›t› ola-
cakt›r. Kitlelerin içindeki devrimci,
hiç konuflmasa da, canl› bir propa-
ganda arac› gibidir. Onun att›¤› her
ad›m, olumlu ya da olumsuz orada-
ki devrimci faaliyeti etkileyecektir.
Yine Day›’ya kulak veriyoruz:

“Kapitalizmin alternatifi oldu-
¤umuzu halk kitlelerine aç›k bir fle-
kilde gösterebilmeliyiz. Halk bizim
her türlü davran›fl›m›z›, sözlerimizi,
yapt›klar›m›z› flimdiye kadar düzen
partilerinden ö¤rendi¤i ve bizzat
gördükleriyle k›yaslayarak sonuca
varacakt›r. Kim bunlar? fiimdiye ka-
dar gördüklerinden farklar› nedir?
Gerçekten kendilerini sömürenler-
den, aldatanlardan farkl› m›d›r so-
rular›n› bizim her ad›m›m›zda sora-

cak ve cevap araya-
cakt›r. Küçük burjuva
devrimcileri ço¤u kez
halk kitlelerinin sessiz-
li¤ini, hatta onay verir
biçiminde tepkilerini
yanl›fl de¤erlendirmekte ve halka
de¤er vermeyerek, onlar› dinleme-
den yönetmeye kalkmakta dolay›s›y-
la baflar›s›z olmaktad›r.” (Zy. Kur-
tulufl, Say›: 18, 11 Kas›m 1995)

Kitlelere gitmek, devrimcili¤in
ölçülerinden biri demifltik. 

fiimdi yukar›daki sat›rlar ›fl›¤›n-
da ekleyebiliriz ki, kitleler içindeki
davran›fl, proleter devrimcilikle, kü-
çük-burjuva devrimcilik fleklindeki
iki tarz üzerinden geliflir. BBiirrii kitle-
leri örgütler, ddii¤¤eerrii da¤›t›r. 

Bu son derece önemli bir konu-
dur ve Day›, y›llar y›l›, kadrolar›na,
savaflç›lar›na, kitlelere do¤ru bak›fl›
hakim k›lmak için ideolojik bir kav-
ga sürdürmüfltür. Çünkü bu s›radan
bir konu de¤ildir. Bu konudaki her
çarp›k bak›fl aç›s›, do¤rudan kitlele-
ri uzaklaflt›racak ve devrimi gerile-
tecektir: Day›’n›n kitlelere nas›l
bakmal›y›z, nas›l davranmal›y›z so-
rusuna cevaplar›ndan birini,  uzun
bir al›nt›yla aktaraca¤›z burada. Öy-
le ki tekrar tekrar okunacak bir al›n-
t›d›r bu. 

“‹liflkilerde halka de¤er verme-
me, e¤itmeme, onlar›n taleplerini,
duygular›n›, geleneklerini dikkate
almama en çok görülen olumsuzluk-
lard›r. Halk›n olanaklar›n› hor kul-
lanma, onun mücadeleye sundu¤u
evini, arabas›n› vb. her türlü maddi
olana¤›n› koruyarak, de¤er vererek
kullanmama, zarar verme hatta yer
yer kimi yöneticilerin bunlar› kendi
ç›karlar› do¤rultusunda kullanma
gibi tutumlar› da görülmektedir. 

Halk›n duygu ve düflüncelerini
paylaflma, geleneklerine, inançlar›-
na sayg› gösterme yerine, sürekli
eemmrreeddeenn,, iisstteeyyeenn,, sseekktteerr ttaavv››rrllaarr
halk› uzun sürede mücadeleden
uzaklaflt›rmaktad›r. 

Halk, yirmidört saatini devrime
veren devrimci mücadeleden baflka
hiçbir fley düflünmeyen, hiçbir ba-
¤›ml›l›¤› olmayan profesyonel kad-

ro de¤ildir. Onlar aileleriyle, çocuk-
lar›yla, iflleriyle düzen içerisinde
yaflamak ve bu yaflamlar›n› daha iyi
sürdürmek için devrimci mücadele-
yi destekler ve bizim onlar› e¤itti¤i-
miz, bilinçlendirdi¤imiz, sahip ç›kt›-
¤›m›z oranda mücadeleye daha faz-
la güç ve enerji katarlar. Tamamen
devrimcileflmeleri... bizim alternatif
düzeni mücadele içerisinde somut-
lay›p kendi örgütlülüklerimizde, ki-
fliliklerimizde göstermemizle orant›-
l› geliflecektir. Halka ddee¤¤eerr vveerrmmee--
yyeenn,, onlar›n da yyöönneetteebbiilleeccee¤¤iinnii,,
kendi sorunlar›n› kkeennddiilleerriinniinn ççöö--
zzeebbiilleeccee¤¤iinnii göstermeyen, bbuurrjjuuvvaa
yyöönneettiicciilleerrii ggiibbii sürekli emirler
ya¤d›ran, ama onlar›n sorunlar›n›,
duygular›n› dikkate almayan, kültür
ve geleneklerini yok sayan, mal›n›
ve can›n› düflünmeyen devrimci yö-
neticilere halk güvenemez. Nihaye-
tinde halk bunlar›n da yüzy›llar›n
despotlar›ndan, burjuva yöneticile-
rinden farkl› olmad›¤› tespitlerine
vararak uzaklafl›r. ” (Zy. Kurtulufl,
Say›: 18, 11 Kas›m 1995

Kitlelere do¤ru bir bak›fl aç›s›n›n
önemi iflte buradad›r. Biz iktidar al-
ternatifi isek, kitleler konusu kafa-
m›zda her aç›dan net olmal›d›r. 

Day› bir yaz›s›nda “AAss››ll ggöörreevv”e
vurgu yaparken, bbuunnllaarr›› flfluu flfleekkiillddee
ss››rraallaammaakkttaadd››rr:: “Sab›rla kitlelere
gitmek, hemen her konuda kitleler-
deki yanl›fl düflünceleri düzeltmek,
e¤itmek ve neden örgütlenmek ge-
rekti¤ini anlatmak... kitlelerin kendi
öz örgütlerinin, savunma ve karar
mekanizmalar›n›n ortaya ç›kmas›n›
sa¤lamak!” (Devrimci Sol, Say›: 7,
Aral›k 1995) 

Bu asli görevler kuflku yok ki
bugün de geçerlidir. Kitlelere Da-
y›’n›n bakt›¤› gibi bakarak, Da-
y›’n›n güvendi¤i gibi güvenerek ve
kitleler içinde dal budak salmak için
onun önerdi¤i yöntemlerle örgütle-
nerek bu asli görevi üstlenmeliyiz.
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“Olanak, ggüç, hherfley kkitlelerdedir.
Kitlelere ggitmeyenler hiçbir fleye ssahip
olamazlar. GGiderek uumutsuz, iiddias›z

yorgunlar olmak zzorundad›rlar. AAciz, zzavall›,
hiç bbir fleyi öörgütleyemeyen iinsanlar

de¤ilsek kkitlelere ggitmeliyiz.”



Amerikan iflgali alt›ndaki Irak’ta
31 Ocak 2009’da yerel seçimler ya-
p›ld›. Irak’taki toplam 18 Vilayetin
14’ünde (Kerkük’ün de dahil oldu-
¤u kuzeydeki 4 vilayette milliyetçi-
lik temelinde süren iç çeliflkiler ve
mülkiyet kavgas› nedeniyle seçim-
ler daha sonra yap›lacak) yap›lan
seçimlere 400’ü aflk›n parti ve grup
kat›ld›. 4 bini kad›n olmak üzere 14
bin 431 aday›n kat›ld›¤› seçimlere,
2005 seçimlerini boykot eden Sun-
niler de büyük ölçüde kat›ld›. 

Amerikan emperyalizmi biliyor-
du ki, aç›k iflgali kesintisiz sürdüre-
mezlerdi. Bu hem ekonomik, askeri
aç›dan, hem de politik aç›dan “ma-
liyetli”ydi. Direnifl karfl›s›nda aç›k
iflgali sürdürmek güçtü ve halk› top-
yekün karfl›lar›na alm›fl olacaklard›.
‹flgalin yaratt›¤› tepki hergün daha
da büyüyerek kendilerine yönele-
cekti. Bunun say›s›z deneyimini ya-
flam›fllard›.

Dolay›s›yla, ülkeyi aç›ktan
Amerikan politikac›lar, diplomatlar
ve generaller arac›l›¤›yla yönetmek
yerine, kukla bir hükümet arac›l›-
¤›yla yönetmek, daha “ak›lc›” bir
yöntem olacakt›.Nitekim iflgalci
Amerika ilk f›rsatta bunu gerçeklefl-
tirdi. Baflta Kürt iflbirlikçi liderler
vefiii iflbirlikçilerin deste¤iyle hhüü-
kküümmeett kuruldu. Fakat bir hüküme-
tin “meflrulaflt›r›lmas›” için bir de
ppaarrllaammeennttoo gerekliydi. Ameri-
ka’n›n Irak’ta yerleflmesinin ikinci
ad›m› da iflbirlikçi, kukla bir parla-
mento oluflturmak oldu. Talaba-
ni’nin Devlet Baflkan›, Maliki’nin
Baflbakan yap›ld›¤›, bir parlamento-
nun oluflturuldu¤u süreç böyle ge-
liflti. 31 Ocak yerel seçimleri de bu
oyunun devam›d›r.

Yerel seçimler, Amerika ve
Amerikan iflbirlikçileri taraf›ndan,
seçimle demokrasiyi özdefllefltiren

çarp›k bak›fl aç›s›na sahip kimi ay-
d›n kesimler taraf›ndan bir ggeelliiflflmmee
olarak nitelendirildi. 

ABD’nin yeni baflkan› Obama,
Irak’taki yerel seçimlerin “ileri bir
ad›m” oldu¤unu belirtirken, “Irak-
l›lar’›n bar›fl içinde sand›k bafl›na
gitti¤ini” iddia ediyordu. 

Mesela bir gazeteci, “Dün
Irak’tan insan›n içini ferahlatan ha-
berler geldi. Irak yeni bir yolun ilk
ad›mlar›n› baflar›yla att›.” diye de-
¤erlendiriyordu seçimleri. (Fera-
i T›nç, 2 fiubat 2009, Hürriyet)

Oysa; Irak’ta yeni bir yolun bafl-
lang›c› denilen, bar›fl içinde oldu¤u
iddia edilen seçimler, en baflta
AAmmeerriikkaann iiflflggaallii aalltt››nnddaa yap›l›yor-
du. Bu seçimin kurallar› Amerika
taraf›ndan belirlenmiflti. A’dan,
Z’ye Amerika’n›n herfleyi belirledi-
¤i bir ülkede, özgür, demokratik bir
seçim olabilir mi? Halk›n özgür ira-
desinden bahsedilebilinir mi? S›rf
oorrttaayyaa sseeççiimm ssaanndd››¤¤›› kkoonnuulldduu ddii--
yyee,, iflgal rejiminin ad› demokrasi
olabilir mi?

Emperyalistler, iflbirlikçileri ve
onlar›n çeflitli uzant›lar›, “olabilir”
diyorlar. Onlar›n demokrasi ölçüsü,
bir parlamentonun varl›¤›, “çok par-
tilili¤in” olmas› ve seçimlerin yap›l-
mas›yla s›n›rl› çünkü.

Irak’taki parlamento nas›l olufl-
tu, nas›l çal›fl›yor, nas›l karar al›yor?
Irak’ta “çok partililik” nas›l bir çok
partililiktir? Parti kurmak, kimlere
yasak, kimlere serbesttir? Partilerin
programlar› nedir?... Bu gibi sorular
yoktur. Varsa da, sorular›n cevab›
yoktur. Çünkü emparyalistler bu so-
rular›n sorulmas›n› istemiyor. Çün-
kü, bu sorular ve cevaplar›, onlar›n
“Irak’taki demokrasi”sinin sahteli-
¤ini ortaya ç›kar›r. 

‹flgal alt›ndaki bir ülkede, seçim-
ler bir aldatmacadan, Amerikan ifl-

galine perde olmaktan öteye geçe-
mez. Buna farkl› misyonlar yükle-
mek, asl›nda demokrasinin -burjuva
anlamda da olsa- tarihsel tan›m›n›
yok saymakt›r. ‹flgal alt›nda bir de-
mokrasi olabilece¤ini ileri sürmek,
anti-bilimsel bir düflüncedir. 

Amerikan emperyalizmi, sömü-
rüsünü tamamen güvence alt›na al-
d›¤›n›, iflbirlikçi rejimin iflgal olma-
dan sistemi sürdürebilece¤ini dü-
flündü¤ü noktada, aç›k iflgale büyük
ölçüde son verebilir. Nitekim Ame-
rikan emperyalizminin buna yöne-
lik politika ve planlar› da vard›r. Fa-
kat bu da Amerikan iflgalinin iflbir-
likçi bir rejim, iflbirlikçi bir orduyla
devam›d›r ki; o koflullarda da de-
mokrasi, burjuva anlamda dahi, ger-
çekleflemeyecek demektir. Bu du-
rum bütün yeni-sömürgelerde ge-
çerli bir durumdur. Bunu görmek
için çok uza¤a gitmeye gerek de
yoktur. Türkiye’ye, ülkemize bak›l-
mas› yeterlidir.

PPaarrllaammeennttoo vvee SSeeççiimmlleerr
DDeemmookkrraassii ‹‹ççiinn YYEETTEERRLL‹‹
KKOOfifiUULL MMuudduurr??

Bir ülkede parlamentonun, parti-
lerin olmas› ve seçimlerin yap›lma-
s›, o ülkede demokrasinin oldu¤unu
söyleyebilmek için “yyeetteerrllii” midir? 

Yukar›da belirtti¤imiz gibi, bur-
juvaziye ve onun uzant›lar›na ba-
karsak, evet bu demokrasidir. 

Partilerin, parlamentonun ve se-
çimlerin varl›¤›n› demokrasi için
“yeterli flartlar” olarak görmek, ger-
çekte demokrasiyi, çeflitli kurumla-
r›n bbiiççiimmsseell varl›¤›na indirgemek
demektir. 

Böyle bir demokraside, bütün
kurumlar biçimseldir, bu kurumlar-
da halk›n kkaatt››ll››mm››,, tteerrcciihhlleerrii vvee
iirraaddeessii yoktur. Demokrasinin ken-
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disi de¤il, “oyunu” vard›r ve kit-
leler de demokrasicilik oyununun
adeta figüran› konumuna sokul-
mufllard›r. 

Dört-befl y›lda bir gider, seçi-
me kat›lmas›na ‹Z‹N verilen,
kendine empoze edilen partilere ve
adaylara oy verirler ve sonra, tekrar
dört-befl y›l sonray› bekler. Bu arada
onun oy verdi¤i partiler, burjuvaziyi
daha da zenginlefltirmek için politi-
kalar uygular, yasalar ç›kar›r, se-
çimlerde verdikleri vaatleri çi¤ner-
ler. Ama demokrasinin bu türünde,
“sseeççmmeenn”in bu ara dönemde yapa-
ca¤› hemen hiçbir fley yoktur. 

Bu demokraside, kim seçilirse
seçilsin burjuvazi kazanacakt›r. 

‹‹flflggaall AAlltt››nnddaa ddaa,, 
GGiizzllii ‹‹flflggaall AAlltt››nnddaa ddaa 
DDeemmookkrraassii OOllaammaazz!!

Parlamentonun varl›¤›n›n ve se-
çimlerin, demokrasi için “yeterli
koflul” olmad›¤› say›s›z örnekle or-
tadad›r. Bunun için Irak’a ya da bafl-
ka herhangi bir ülkeye gitmeye de
gerek yoktur. Ülkemiz de bu konu-
da somut bir örnektir. 

Cumhuriyet’in kuruluflundan bu
yana seçimler yap›l›r. Ama kimse,
1946’lara kadar yap›lan seçimlerin
ülkemize demokrasi getirdi¤ini söy-
leyemez. Bu dönemin ad›, yayg›n
deyiflle ““tteekk ppaarrttii ddiikkttaattöörrllüü¤¤üü!!””
idi. Tam s›n›fsal tan›m›yla söyler-
sek, küçük-burjuva diktatörlü¤ü. 

Seçimler yap›l›yordu, bir parla-
mento da vard›. Ama bu dönem, bi-
ze en az›ndan sseeççiimmiinn ve ppaarrllaa--
mmeennttoonnuunn demokrasi için yeterli
bir koflul olmad›¤›n› gösterir. 

1945’de “çok partili” rejime ge-
çildi. 1946’da da ilk ““ççookk ppaarrttiillii ssee--
ççiimm”” yap›ld›. Kimilerine göre, “as›l
eksik” de tamamlanm›fl ve böylelik-
le “demokrasiye geçilmiflti”.

Ama öyle miydi?  

Burjuva anlamda bir demokrasi
bile gelmemiflti ülkemize. Tam tersi-
ne, küçük-burjuva diktatörlü¤ünün
yerini oligarflik diktatörlük alm›flt›
ve o da yukar›dan afla¤›ya demokra-

siyi de¤il, faflizmi gelifltirmekteydi. 

Sistem bir kere, “parlamenter
demokrasi”nin burjuva anlamdaki
kurallar›na göre bile ifllemiyordu.
Güç ve yönetim odaklar› farkl›yd›. 

Parlamentonun, anayasan›n pek
de hükmü yoktu, daha sonra daha
somut örneklerinin görülece¤i gibi,
bir anda rafa kald›r›labiliyordu. 

Haklar ve özgürlükler de öyley-
di; s›k s›k çi¤nenebiliyordu. 

Sistem, sadece oligarflinin izin
verdi¤i partilere aç›kt›; “çok partili-
li¤in de bir s›n›r› vard›”!

Demokrasicilik oyununun ka-
rakteristik özelliklerinden biri de
sistemin genifl bir ““ppaarrttiilleerr mmeezzaarr--
ll››¤¤››”” yaratm›fl olmas›d›r. Sistem, de-
mokrasicilik oyununun gere¤i ola-
rak kurulufluna izin verdi¤i partiler-
den düzen için tehlikeli sayd›klar›n›
daha ilk ad›mlar›nda kapat›r. 

Emperyalistler ve oligarfli için
bir partide esas olan, düzenin çizdi-
¤i çerçeveye sad›k olmalar›d›r.
“Parlamenter demokrasi”nin de-
mokratl›¤› da oraya kadard›r. Adla-
r›, s›fatlar›, ssaa¤¤--ssooll,, lliibbeerraall--mmuuhhaa--
ffaazzaakkaarr,, ddiinnccii--llaaiikk nas›l olursa ol-
sun, esas olarak emperyalistler ve
oligarfli için çal›flacaklarsa ve bu
konuda güven veriyorlarsa önleri
aç›l›r. Maddi, manevi her yöntemle
desteklenir. Bilinir ki bu konumdaki
partiler hangisi olursa olsun, as›l ka-
zanacak olan kendi düzenleridir. 

E¤er partinin program› bu kuru-
lu düzene karfl›ysa, karfl› olmakla
yetinmiyor, bunun gerçekten müca-
delesini veriyorsa, oligarfli onu “çok
partili”(!) düzeninden atmak için
her yola baflvurur. Düzene karfl› (ve-
ya muhalif) bir partinin güç olma-
mas› için herfley yap›l›r, hatta kapa-
t›l›r, üyeleri katledilebilinir. Bundan
da öte, as›l olarak böyle bir partinin
ve örgütün oluflma koflullar› ortadan

kald›r›l›r. Ortam terörize edilir.
Halk›n örgütlenme istek ve talep-
leri “demokrasi” ad›na bast›r›l›r.

Irak’a bakal›m yine tekrar. 

Öyle koflullar var ki flu anda,
iflgali karfl› direnenler, katledili-

yor, infaz ediliyor, iflkencelerden
geçiriliyor, ama di¤er yandan Ame-
rikan iflgal yönetimiyle bir biçimde
uzlaflan güçler parti kuruyor, seçime
kat›l›yor ve bunun ad› da demokra-
si oluyor... Kuflku yok ki demokra-
sinin tarihi ve bilimsel tan›m› aç›-
s›ndan  bu ancak bir siyasi mizah
olabilir, daha fazlas› de¤il. Fakat ifl-
te gelin görün ki, ancak siyasi mi-
zah konusu olabilecek bu olgu, iflgal
alt›nda demokrasi, özgürlük olabi-
lece¤i, bugün  çeflitli çevreler tara-
f›ndan ciddi ciddi savunulabiliyor... 

Emperyalizmin sömürge ve yeni-
sömürgelerinde, sistemin tüm ku-
rumlar›, en küçük yerel birimden, en
üsteki meclise kadar ve bürokrasi,
ordu, polis, hepsi sistemin devam›na
göre flekillendirilir. Seçimler de, bu
ihtiyaç için gündeme getirilir. Em-
peryalistler ve burjuvazi, kendileri-
nin kazanamayaca¤› bir seçimi yap-
mazlar. ‹stisnalar› varsa da, kural
budur. Kural, seçimlerin emperya-
listlerin ve iflbirlikçilerin iktidar›n›n
meflrulaflt›r›lmas›d›r. Irak’taki se-
çimlerde bu koflullarda yap›lmakta-
d›r. Amerikan emperyalizmi ve kuk-
lalar›, seçimlerle oluflturmaya çal›fl-
t›klar› sistemin kurumsallaflaca¤›n›,
kal›c›laflacaklar›n› düflünüyorlar. 

Irak’ta iflgal alt›nda kurulan san-
d›klara baflka bir misyon yüklemek,
yukar›da belirtti¤imiz gibi,  ya iflbir-
likçi bir tav›r, ya siyasi mizaht›r. Ki,
ayn› siyasi mizah, ülkemizde de söz
konusudur. 

Evet, Irak’taki gibi bir aç›k iflgal
yoktur, fakat ülkemiz ve tüm yeni-
sömürgeler, emperyalizmin gizli ifl-
gali alt›ndad›r ve hemen hepsi de
yukar›da belirtildi¤i üzere faflizmle
yönetilmektedir. ‹flgal alt›nda bir
demokrasi olamayaca¤› gibi, gizli
iflgal alt›nda, faflizm koflullar›nda da
bir demokrasiden sözedilemez.
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‹flgal aalt›nda bbir
demokrasi oolamayaca¤›
gibi, ggizli iiflgal aalt›nda,
faflizm kkoflullar›nda dda

bir demokrasiden 
sözedilemez.



Sabah Ebu Halime... 

Onun ismini daha önce duyma-
d›k hiç; belki bundan sonra da duy-
mayaca¤›z... Belki yar›n, yeri gö¤ü
sarsan bir patlamayla ismi yeniden
ç›kacak karfl›m›za. 

Ebu Halime, Filistinli bir anayd›.
Ama art›k çocuksuz bir ana. 

Son ‹srail sald›r›s›nda eflini ve
dört çocu¤unu kaybetti Sabah Ebu
Halime. Katliamda kendisi de yara-
land›. Gazze’nin y›k›nt›lar›, Gazze-
liler’in ac›lar› aras›ndan Ebu Hali-
me’nin bir hayk›r›fla ve meydan
okumaya dönüflen sesi ulafl›yor ku-
laklar›m›za, diyor ki: ““‹‹nnflflaallllaahh iinn--
ttiikkaamm aallaaccaa¤¤››mm.. KKeennddiimmii ‹‹ssrraaiilllliillee--
rr’’iinn aarraass››nnddaa ppaattllaattaaccaa¤¤››mm””.. 

‹srail’in Gazze katliam› ard›n-
dan, kimileri içi bofl bar›fl ça¤r›lar›
yapt›. Ki, o ça¤r›lar ekranlarda, ga-
zete sayfalar›nda yank›lan›rken,
Gazze’de y›k›lan binalar›n harabe-
leri henüz kalkmam›flt› ve Gazzeli-
ler enkazlar alt›nda daha kaç ölüleri
oldu¤unu bilmiyordu. Bu flartlarda
bar›fl kelimesi onlar için adeta bir
hakaret gibiydi. 

Bu “bar›fl” önerisi, ideolojik po-
litik aç›lardan elefltirilebilir kuflku-
suz. Ama bu öneri, bu aç›lardan da
önce ve en baflta, Ebu Halime’nin
yaflad›klar›n›, bu zulüm karfl›s›nda-
ki öfkesini yok sayd›¤› için yersiz,
yanl›fl ve hayata denk de¤ildir. 

Katliam›n ac›s›n› da, öfkesini de
hissetmeyenlerin, soyut “bar›fl”
önerilerini tekrarlay›p durmalar› ko-
layd›, Anadolu halk›n›n deyifliyle
onlar›n “tuzlar› kuruydu”. Ya ço-
cuklar›n›, efllerini, niflanl›lar›n›, an-
nelerini, babalar›n›, yak›nlar›n› kay-
bedenler, evsiz, iflsiz ve YURTSUZ
kalanlar ne söylüyordu? 

Ebu Halime, onlar›n tercüman›-
d›r. Ebu Halime, belki “dünya kon-

jonktürünü” çok iyi
bilmiyor, belki her-
hangi bir okul dip-
lomas› da yok; ama
onun dünyay›, bar›fl önerilerinin sa-
hiplerinden, her türlü fliddete hay›r-
c›lardan daha iyi bildi¤inden ve ta-
n›d›¤›ndan da kuflku yok. 

Onlar, katliamc› ‹srail, halk›n di-
renifliyle, gücüyle durdurulmad›¤›,
yok edilmedi¤i taktirde, yeni katli-
amlar›n olaca¤›n›, bar›fl›n asla gel-
meyece¤ini adlar› gibi biliyordu.

Onlar, her ne olursa olsun diren-
mek gerekti¤ini biliyordu. 

Her ne olursa olsun... 

Bedeli ne olursa olsun...

Bunu diyebiliyor Ebu Halime.

Bir halk bunu diyebiliyor. 

Filistinli Ebu Halime’nin hayk›-
r›fl›nda, aç›kça görülüyor ki; çare-
sizlik yoktur, teslimiyet yoktur.
E¤er bir “s›r” varsa, Filistin’in on-
y›llard›r süren bask›ya, kuflatmaya
ra¤men yenilmezli¤inin s›rr› bura-
dad›r. 

Ebu Halime diyor ki, Gazze’yi
iflgal edebilirsin, benim çocuklar›m›
öldürebilirsin, ama beni teslim ala-
mazs›n... 

Ve Ebu Halime diyor ki, ne olur-
sa olsun, ben yapt›klar›n›z› yan›n›za
b›rakmayaca¤›m. Ne olursa olsun,
dört çocu¤umun, eflimin ve halk›-
m›n hesab›n› soraca¤›m. Bu kadar. 

Filistin’in iflgali onlarca y›ld›r
sürüyor; ama iflgali hala kabullen-
mifl de¤il Ebu Halime. 

Adaletsizlik ony›llard›r hüküm
sürüyor; ama Ebu Halime, adalet-
sizli¤i de kabul etmiyor. Filistin’in
ba¤›ms›zl›¤›na, geri dönüfle ve ada-
lete inan›yor sonuna kadar. Er ya da
geç... Bu, “er ya da geç” veya baflka
bir deyiflle, “önünde sonunda” ifa-
desi, halklar için, soyut kavramlar

de¤il, tarihsel gerçeklerdir. “Er ya
da geç” dedi¤inde bir halk, o art›k
bir “iihhttiimmaall” de¤il, kkeessiinn bbiirr ggeerr--
ççeekkttiirr.. 

EEnn kkeessiinn ggeerrççeekk ddee,, EEbbuu HHaallii--
mmee’’ddiirr.. ‹flgalin, katliam›n, kuflatma-
n›n karfl›s›na, teslimiyet dayatmas›-
n›n karfl›s›na feday› koyuyor Filistin
halk›. ‹flte siyonist ‹srail’in, katli-
am›na ra¤men yok edemedi¤i halk-
lar›n bu iradesidir. Filistin, kad›n,
çocuk, yafll› direniyor.

EEbbuu HHaalliimmeelleerr VVaarrkkeenn;;
EEmmppeerryyaalliissttlleerr,, ‹‹flflbbiirrlliikkççiilleerrii
SSoonnuuçç AAllaammaazzllaarr!!
‹srail, Gazze’ye sald›r›s›n›n as›l

nedeni, Filistin halk›n›n iradesinin
k›r›lmas›, halk›n siyonizmin dayat-
malar›na boyun e¤mesinin sa¤lan-
mas›yd›. Bundan dolay› katliamc›-
lar, do¤rudan halka yöneldi, okulla-
r›, camileri, hastaneleri vurdu. Alt-
yap›y› kullan›lamaz hale getirdi.
Kuflatmayla, halk› aç susuz b›rakt›.
Siyonistler biliyordu ki, halk›n ira-
desinin k›r›ld›¤› yerde, hiçbir örgüt
direnemez, savaflamazd›. Ayn› za-
manda halkla direnifl örgütlerini
karfl› karfl›ya getirmek için yalan›n,
iftiran›n, iflbirlikçilerin kullan›ld›¤›
psikolojik savafl yürüttü. 

Baflard› m› ‹srail?

Bu sorunun cevab›n› 64 yafl›nda,
ddookkuuzz çocuk, oottuuzz torun sahibi Fi-
listinli nine FFaattiimmaa AAll NNiijjaarr, y›llar
önce ‹srail’in Cenin sald›r›s› sonra-
s› kendini feda ederek vermiflti. 

O da Ebu Halime’nin sözlerine
benzer sözlerle ç›km›flt› dünyan›n
karfl›s›na önce... Sonra, aradan bir-
kaç y›l geçtikten sonra, söyledi¤ini

Say›: 175 25FEDA

FedaFeda Adaletten
Vazgeçmeyifltir



yapan fedas›yla.. 

Bugünün cevab›n› da Sabah Ebu
Halime veriyor. Hiç flüphe yoktur
ki, daha bir çok Filistinli, Ebu Hali-
me gibi düflünüyor, konufluyor ve
kendini fedaya haz›rl›yor.

Feda savaflç›lar›, ‹srail’de,
Irak’ta, Türkiye’de ya da dünyan›n
herhangi bir yerinde zalimlerin, sö-
mürücülerin korkusu durumunda-
d›r. Çünkü onlar› durduracak bir si-
lah yok. Ve onlar› durduracak bir si-
lah olmamas›n›n da ötesinde, zalim-
lerin, sömürücülerin en büyük aç-
maz› ise, feda savaflç›lar›n› bizzat
kendilerinin bugün uygulamakta ol-
du¤u pervas›z askeri ve ekonomik
sald›rganl›k politikalar› yaratmakta-
d›r. Feda savaflç›l›¤› gibi bir olguyu
zaten, hiç kimse, hiçbir örgüt, onun
nesnel koflullar› yokken, ssuubbjjeekkttiiff
oollaarraakk yyaarraattaammaazz.. Emperyalistle-
rin ve iflbirlikçilerin bugünkü sald›r-
ganl›¤›, halklar›n direnme hakk›n›
bile yokeden bugünkü kuflatmas›,
dayatmalar› devam etti¤i sürece, za-
man, mekan farkl› da olsa feda sa-
vaflç›lar› hep olacakt›r.

Halklar›n mücadelesinde, feda,
çok çeflitli biçimlerde hep varol-
mufltur. Ve öyle anlar gelmifltir ki,
savafl feda üzerinden flekillenmifl,
belli mevzilerde çat›flmalar›n kade-
rini fedan›n büyüklü¤ü, yayg›nl›¤›
belirlemifltir. 

Politik mücadelenin özü, emper-
yalizme ve iflbirlikçilerine karfl› hal-
k›n ulusal, sosyal kurtulufl savafl›n›
örgütlemektir. Bu savafl, büyük eflit-
sizlik koflullar›nda yürütülür bilin-
di¤i gibi. Sömürücü egemenlerin
ordular›na, polis teflkilatlar›na, a¤›r
silahlar›na, tanklar›na, uçaklar›na
karfl›, halk›n silahlar› çok s›n›rl›d›r.
Halklar, bu savafl› her arac›, her im-
kan› silaha dönüfltürerek sürdürür-
ler. Buna ““bbeeddeennlleerrii”” de dahildir.
Yeri gelir, kendilerini, bedenlerini
bir silaha çevirir halklar. Böyle sü-
rer savafl. Büyük bir sald›r› karfl›s›n-
da örülmesi gereken barikat bazen
ancak böyle, bbeeddeennlleerrllee örülür. Ve-
ya düflman›n kuflatmas›, ancak be-
denler silah yap›larak afl›labilir... 

Oda¤›nda iktidar mücadelesinin

oldu¤u s›n›flar mücadelesi veya bu
mücadelenin tezahürlerinden biri
olan eemmppeerryyaalliizzmm--hhaallkkllaarr aras›n-
daki mücadele, ööllmmeenniinn ve ööllddüürr--
mmeenniinn oldu¤u, dahas› bunlar›n ka-
ç›n›lmaz oldu¤u bir mücadeledir.
Bu savafl›n egemenler cephesinde,
egemenler, “paral› askerlerine”, ma-
aflla kendi hizmetlerinde çal›flt›rd›k-
lar›, subay, astsubay, polis ve di¤er
militarist güçlerine ve “zorunlu”
olarak düzenin hizmeti alt›na ald›k-
lar› askerlerine güvenirler. Halklar,
bu devasa askeri güç karfl›s›nda öörr--
ggüüttllüüllüükklleerriinnee,, iirraaddeelleerriinnee,, ccüürreett--
lleerriinnee vvee ffeeddaakkaarrll››kkllaarr››nnaa güvene-
bilirler ancak. Halklar› yenilmez k›-
lan en önemli unsurlardan biri, ba-
¤›ms›zl›k, özgürlük, demokrasi,
sosyalizm u¤runa, korkunun, ölü-
mün eeflflii¤¤iinniinn aaflfl››llmm››flfl olmas›d›r. ‹flte
o efli¤in afl›ld›¤› noktada halklar kit-
lesel olarak feda savaflç›lar›na dö-
nüflür. Bu aflamadan sonra fedan›n
nas›l flekillendi¤inin fazla bir önemi
yoktur. Savafl›n belli anlardaki fle-
killenifli, ihtiyaçlar›, seyri, fedan›n
biçimini de belirler. 

FFeeddaayy›› RReeddddeeddeenniinn,, 
HHaallkkllaarraa ÖÖnneerreebbiilleeccee¤¤ii 
BBiirr fifieeyy YYookkttuurr!!
Fedan›n politik muhtevas›na

karfl› ç›kmak, ölmenin ve öldürme-
nin kaç›n›lmaz oldu¤u halk kurtulufl
savafllar›na karfl› ç›kmakt›r. Bugün

Filistin’de, Irak’ta veya herhangi bir
yerde fedaya karfl› ç›kmak, halkla-
r›n kendi kaderlerini tayin etmesine
karfl› ç›kmakt›r.

Fedan›n reddedilmesi, sonuç
olarak, niyetlere ba¤l› olmaks›z›n,
emperyalizmin ve iflbirlikçilerinin
iradesini kabul etmeye götürür. 

Herkesin Gazze’de bir kez daha
gördü¤ü gibi, Feda’da subjektif bir
tercih de¤il, zorunluluk söz konusu-
dur. S›n›flar mücadelesinin, emper-
yalizmle halklar aras›ndaki müca-
delenin mevcut biçimleniflinde, em-
peryalistler ve iflbirlikçileri, adalet
ve özgürlük için baflka bir yol b›rak-
mam›fllard›r; iflte bu noktada baflvu-
rulan bir yoldur feda eylemleri. Bu-
rada “niye ölüyorsunuz” demek, ni-
ye mücadele ediyorsunuz demekle
özdefltir. Niye hesap soruyorsunuz
diyerek adalet özlemini ve talebini
inkar etmekle özdefltir. K›sacas›,
emperyalistlerin her türden silahla
k›y›m yapt›¤›, politik olarak halkla-
r› çaresiz b›rak›p, ülkeleri, halk›n
örgütlerini terör listeleriyle kuflatt›-
¤› yerde, “fliddete baflvurmay›n de-
mek”, faflizme karfl› savaflmay›n, di-
renmeyin, boyun e¤in demektir.

Emperyalizme ve iflbirlikçi ikti-
darlara karfl› direnilecek ve savafl›-
lacaksa, ba¤›ms›zl›k, demokrasi
için dövüflülecekse, bu mücadelenin
bir biçimi olarak feda eylemleri de
az ya da çok, ama hep olacakt›r.
Halklar, bugüne kadar oldu¤u gibi,
bundan sonra da kurtulufllar› için
kendilerini feda etmekten çekinme-
yecektir. Tarihin her döneminde za-
lim sultanlara, padiflahlara, krallara,
faflist diktatörlere karfl› direnenler,
kendini feda edenler hep ç›km›flt›r
ve ç›kacakt›r.

Burada önemli olan koflullar ne
kadar kötü olursa olsun asla vazgeç-
memektir. Bir Filistin direnifl örgü-
tünün feda eylemi sonras› aç›klama-
s›nda belirtti¤i gibi; “Tank›m›z,
uça¤›m›z, güçlü silahlar›m›z yok...
biz de böyle direniyoruz...” 

Kim, ne hakla, onlar›n bu hakk›-
n› ellerinden alabilir?

Günümüzde emperyalistler ve
iflbirlikçi iktidarlar, tekni¤in bütün
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imkanlar›n› kullanarak kendilerini
güvenceye al›yor, halk›n öfkesinin
ve adaletinin kendilerine ulaflmas›-
n›n yollar›n› kapat›yorlar. Tüm eko-
nomik, siyasi, askeri güçlerini kul-
lanarak, halklar›n direnme hakk›n›
yoketmeye çal›fl›yorlar.

‹flte vazgeçmemek burada öne
ç›k›yor. Vazgeçmemek bütün yolla-
r› denemektir, adalet iste¤inden asla
vazgeçmemektir. Hesap sormak,
adaleti uygulamak için bütün meflru
yol ve yöntemleri denemektir. 

Filistinli çocuklar›n parçalanm›fl
cesetleri henüz mezarlar›na daha
konulmam›flken, birileri savafl›n
ac›mas›zl›¤› üzerine konuflacakt›r.
Onlar konuflmaya devam etsin. Fa-
kat emperyalistler ve iflbirlikçileri
konuflmuyor, katlediyor. ‹flte bu ne-
denledir ki, Filistin’de ve zulmün
oldu¤u her yerde, her türlü yol ve
yöntemle direnmek meflrudur ve
halklar, Fatima Al Nijar’›n yapt›¤›,
Sabah Ebu Halime’nin dedi¤i gibi,
meflru haklar›n› kullanacaklard›r. 

Gazze'de son sald›r›da hem yü-

re¤i, hem bedeni yaralanan kad›n
diyor ki: "‹nflallah intikam alaca-
¤›m, kendimi ‹srailliler’in aras›nda
patlataca¤›m."

Bu söz, feda üzerine say›s›z teo-
rik, siyasal izah›n bir özetidir. 

Feda, emperyalizmin, iflbirlikçi-
lerini dünya halklar›n› kuflat›p, poli-
tik, askeri dayatmalarla iradesini
kabul ettirmek istemesine karfl› ç›k-
maktad›r. Feda, halklar›n hiçbir du-
rumda asla çaresizli¤i kabul etme-
mesidir. 

Evet, Sabah Ebu Halime, Gaz-
ze'de tepelerine ya¤an bombalar›
durduramam›flt›r. Çocuklar›n›n öl-
dürülmesini engellemeyemifltir,
ama "elden ne gelir ki" demiyor o;
çünkü gelir. Ne gelir elinden? Kufla-
t›lm›fl da olsalar, ‹srail hedeflerine
ulaflmak alabildi¤ine güçlefltirilmifl
de olsa, elden mutlaka bir fley gelir.
Hesap sormak gelir. Feda, halk›n
hesap sormas›n›n engelenemeyifli-
dir. Feda, hesap sormaktan VAZ-
GEÇMEY‹fiT‹R. Feda, KOfiUL-
LAR ne kadar kötü ve olumsuz

olursa olsun, adaletten VAZGEÇ-
MEY‹fiT‹R... 

Gazze’deki katliam, herkesin
adeta a¤›zbirli¤i etmiflçesine ortak
kulland›¤› deyimle, ““ttüümm ddüünnyyaann››nn
ggöözzlleerrii öönnüünnddee”” gerçekleflti. 

Ezilen halklar d›fl›nda, sistemin
hemen tüm devletleri, kurumlar›,
seyretti. 

Ve iflte bu tablo, emperyalizmin,
iflbirlikçilerin iflgallerine, kuflatma-
lar›na, sald›r›lar›na, sömürgelefltir-
melerine karfl› halklar›n NASIL D‹-
RENEB‹LECE⁄‹, BA⁄IMSIZLI-
⁄INI, ÖZGÜRLÜ⁄ÜNÜ NASIL
KAZANAB‹LECE⁄‹ sorusunu
herkese yeniden sordurmaktad›r. 

Halklar›n silahl› mücadele hak-
k›n›, emperyalist fliddete karfl› halk-
lar›n fliddetinin meflrulu¤u ve kaç›-
n›lmazl›¤›n›, bu mücadelede feda-
n›n halklar›n meflru bir yöntemi ve
çaresi oldu¤unu kabul etmeyen ay-
d›nlar›n, reformizmin, emperyaliz-
min iflgali, sömürüsü, kuflatmas› al-
t›ndaki halklara söyleyebilece¤i
hiçbir fley yoktur.  

Say›: 175 27‹K‹YÜZLÜLÜK

Obama 
ikiyüzlülü¤ü

Barak Obama ilk icraatlar›nda
ikiyüzlülü¤ünü de göstermeye bafllad›. Se-
çim kampanyas›nda “de¤iflim” slogan›yla ABD
baflkanl›k koltu¤una oturan Obama’n›n baflta gelen va-
atlerinden biri de, iflkence merkezlerinden Guantana-
mo’nun kapat›lmas›yd›. 

Obama, baflkanl›¤› devrald›¤›nda ilk ifllerinden biri
olarak Guantanamo’yu kapatma karar›n› verdi. Ama, bu
karar›n üzerinden birkaç gün geçmeden aç›¤a ç›kt› ki;
Obama, ayn› günlerde, iiflflkkeenncceelleerree bbaaflflkkaa üüllkkeelleerrddee
ddeevvaamm eettmmee karar›n› da onaylam›flt›. Obama’n›n onay
verdi¤i uygulamaya göre, Amerika, suçlu gördükleri in-
sanlar› CCIIAA uçaklar›yla ““hhaayyaalleett uuççuuflflllaarr››”” ad› verilen
yolculuklar sonucunda belirledikleri ülkelere götürerek
bilinmeyen yerlerde gizlice iflkenceli sorgulardan geçi-
rebilecek! Ve orada istedikleri kadar tutabilecekler. Ya-
ni Guantanamo türü yeni iflkence merkezlerinin ad› ve
yeri bilinmeden, gizli üslerde iflkenceli sorgular ve tu-

tuklamalar devam edecek. 

K›sacas›, Obama çok
teflhir olan Guantana-
mo’yu kapatm›fl ama
onun yerine onlarca giz-
li Guantanamo’ya izin

vermifltir. 

Görülen odur ki, Guan-
tanamo’yu kapatma karar›,

Obama’n›n “insan haklar› vitrini”
için al›nm›fl bir karard›r. Baflka bir anlam› yoktur. Guan-
tanamolar devam edecektir. ‹srail’in Gazze katliam›n›
“‹srail’in kendisini koruma hakk› var diyerek” destekle-
yen biri için bu politika da son derece do¤ald›r. Oba-
man’›n siyahi oluflundan dolay› ona olmad›k misyonlar
yükleyenler, hayal k›r›kl›¤›na u¤rayacaklard›r. Oba-
ma’n›n iki yüzlülüklerini gördükçe önce flafl›racak, son-
ra gerçekle zorunlu olarak yüz yüze gelecekler. Muhte-
melen bir süre daha Obama’n›n olumluluklar›n› bekle-
yecek olsalar da gerçekle yüzleflmeleri kaç›n›lmazd›r. 

Obama’n›n yeni icraatlar›n› gördükçe, O’nun da
dünya halklar›n›n düflmanl›¤›nda di¤erlerinden farks›z
oldu¤unu, görüp anlayacaklar›ndan flüphemiz yok. O ilk
siyahi baflkan da olsa- ABD sermayesinin ç›karlar› do¤-
rultusunda hizmet verecektir. Gerisini yaland›r... 
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◗ YYüürrüüyyüüflfl:: ‹srail Gazze kat-
liam›ndan Hamas’› sorumlu gös-
terirken, bunun Hamas’a karfl›
bir savunma oldu¤unu iddia edi-
yor. Bu noktada ne düflündü¤ü-
nüzü ö¤renmek istiyoruz.

◗ EEllddiinnee:: Öncelikle flunu be-
lirtmek isterim ki, Gazze sokaklar›-
n›n ‹srail askerleri taraf›ndan iflgal
edilmesi, bunun sadece askeri bir ifl-
gal olmad›¤›n›, asl›nda en bafl›ndan
beri Gazze halk›na baflka flanslar›
olmad›klar›n› ve bu iflgalle Filistin
halk›n›n direnifle bir son vermesi
gerekti¤i düflünülmüfltür. Bu iflgal
direnifli sonland›rmak için yap›lm›fl-
t›r, as›l gerekçeleri budur.

◗ YYüürrüüyyüüflfl:: Hamas, Filistin
halk›n›n demokratik hakk›n› kul-
lanarak seçti¤i bir örgüt. ‹srail
ise biz sadece Hamas’a sald›rd›k
diyor, ‹srail’in bu yaklafl›m›na ne
diyorsunuz?

◗ EEllddiinnee:: fiuna inan›yorum ki,
flu an olan her fley Amerika ve ‹sra-
il’in ç›karlar› do¤rultusundad›r. Biz
‹srail ve Amerika taraf›ndan hiçbir
zaman demokratik bir yaklafl›m
görmedik. Bu tutumlar›yla asl›nda
kendilerinin demokrasiye karfl› ol-
duklar› aç›kça ortadad›r. ‹flte Irak-
ta, Lübnan’da ve Filistin’de demok-
rasilerini gördük, bunlar sadece di-
renen halklar›n gücünü k›rmak için-
dir. ‹srail, Hamas’›n direniflini k›r-
mak ve Filistin’in geliflmesini en-
gellemek için bunlar› yapmaktad›r.
Geçmifl tarihler boyunca da Filistin

ve ‹srail aras›nda yap›lmaya çal›fl›-
lan bu pazarl›klar, hiçbir zaman Fi-
listin halk›n›n lehine uygulanma-
m›flt›r. Hatta yap›lan bu tür pazarl›k-
lar Filistin halk›na daha çok katli-
am, ölüm getirmifltir. Hamas Filistin
halk›n›n seçimidir. Filistin halk›
Hamas’› seçerek ‹srail’e karfl› dire-
nifli seçmifltir. Temmuz 2006 da
Hizbullah direniflinde gördü¤ümüz
gibi direnmekten baflka seçenek
yoktur ve Hamas bu direnifl yolunda
ilerlemenin en do¤ru seçim oldu¤u-
nun fark›ndad›r.

◗ YYüürrüüyyüüflfl:: Hamas ve El Fe-
tih aras›ndaki anlaflmazl›k, dire-
nifl güçlerinin aras›ndaki bu çar-
p›flma Amerika ve ‹srail’in ifline
gelmiyor mu? 

◗ EEllddiinnee:: Filistin’deki bütün
partiler asl›nda bir birliktir, ancak
flunu belirtmek gerekir ki, Hamas ve
El Fetih politikalar›, direnifl ve pa-
zarl›k üzerinedir. Ancak Gazze öz-
gürlü¤e direnerek ulaflacakt›r. Ha-
mas mücadeled, direniflten yanad›r,
pazarl›klar›n çözüm getirece¤ine
inanm›yor ve halk Hamas’› seçerek
direnifli seçmifltir. Pazarl›k yapanla-
r› seçmemifltir. Çünkü flunu biliyo-
ruz ki bu pazarl›klar Filistin halk›na
hiçbir fley getirmeyecektir. Bütün
partiler de direnifli seçen halk›n ya-
n›nda olarak bu yolu takip etmelidir.

◗ YYüürrüüyyüüflfl:: Türkiye Ortado-
¤u’da oldukça önemli bir strate-
jik konumdad›r. 1945’ten beri

Amerikan›n sömürgesidir. Bafl-
bakan Tayyip Erdo¤an, Filistin’i
destekledi¤ini ilan etti; Ancak
uzun y›llar boyunca ‹srail’le bir-
çok ekonomik, politik ve askeri
anlaflma içinde yer ald›. ‹srail
askeri uçaklar› ülkemizde e¤itim
almaktad›r. Türkiye devletinin ve
AKP hükümetinin bu tutumunu
nas›l de¤erlendiriyorsunuz?

◗EEllddiinnee:: ‹slami bir ülkenin ‹s-
rail’i destekledi¤ini maalesef biz de
biliyoruz. Ancak Türk halk›n›n gö-
rüflleri oldukça pozitiftir. Gazze’yi
ve tüm Filistin halk›n› destekledi¤i-
ni biliyoruz. Asl›nda pozisyonu ge-
re¤i Erdo¤an ve hükümetini de iyi
olarak karfl›l›yoruz. Gazze’nin ya-
n›nda olduklar›n› biliyoruz ancak
bu durumda ‹slami organizasyon-
larla daha yak›n iliflki içinde bulun-
mas› gerekir. Türkiye’nin ‹srail’den
daha fazla Arap dünyas›na yak›n ol-
mas› gerekti¤ine inan›yoruz. Türki-
ye’nin ekonomik, politik ve sosyal
aç›dan Ortado¤u’da çok önemli bir
rolü oldu¤unu biliyoruz.

◗ YYüürrüüyyüüflfl:: Son olarak Lüb-
nan’›n durumunu, tavr›n› sor-
mak istiyoruz?

◗ EEllddiinnee:: Lübnan hükümeti,
askeri ve halk› direnifli destekle-
mektedir ve Gazze’nin yan›ndad›r.
Parasal ve di¤er yard›mlar›yla Filis-
tin halk›n›n yan›ndad›r. ‹srail’e kar-
fl› direnifle destek verecekleri ve her
zaman haz›r olduklar›n› göstermifl-
lerdir.

◗ YYüürrüüyyüüflfl:: AAnnttii--eemmppeerryyaalliisstt
bbiirr aa¤¤ oluflturma konusunda ne
düflünüyorsunuz?

◗ EEllddiinnee: Bu çok iyi ve mü-
kemmel bir amaç gütmektedir. Biz
de destekliyoruz. Sizin de belirtti¤i-
niz gibi, oorrttaakk ddüüflflmmaann bbeellllii,, bütün
sosyal, ekonomik vs. bir birlik için-
de olarak uluslararas› bir cephe
oluflturup ortak düflmanlara karfl›
mücadele etmeliyiz.

‘Pazarl›klar Filistin
halk›na daha çok
ölüm getirmifltir’

BBeeyyrruutt
KKoonnffeerraannss››’’nnddaann

RRööppoorrttaajjllaarr

Sheikh Hassan Ezz. Eldine
(Hizbullah Arap ‹liflkileri Sorumlusu)
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◗ YYüürrüüyyüüflfl:: Öncelikle sizi ve
organizasyonunuzu tan›mak isti-
yoruz.

◗ MMoorrgglleess:: Ben Venezüella Par-
lamentosundan gelmekteyim. Ulus-
lararas› dayan›flma komitesinin bafl-
kan›y›m. Ayr›ca Bar›fl Konseyi Yö-
netimi üyesiyim. Venezüella parla-
mentosunu temsilen buraday›m. ‹s-
rail üzerinde, savafl› durdurmas› ve
atefli kesmesi için bask›lar olmas›na
ra¤men ‹srail bunlara önem verme-
mektedir ve bütün dünyan›n kendi-
sine ne söyledi¤ini duymaks›z›n ifl-
gale devam etmektedir. 

◗ YYüürrüüyyüüflfl:: Gazze’de olan-
larla ilgili Venezüella’n›n tavr›
nedir? Ülkenizde bu konuda ne
gibi çal›flmalar yap›lmaktad›r?

◗ MMoorrgglleess:: Venezüella dayan›fl-
ma hareketi olarak bugün Gazze'de
neler oldu¤unu biliyoruz. Öncelikle
flu an için önemli olan›n ne oldu¤u-
nu belirlemek laz›m. ‹srail taleple-
rinde hiçbir zamana objektif olma-
m›flt›r. Yapmak istedi¤i öncelikle
Hamas’› ortadan kald›rmakt›r. Ha-
mas’la birlikte Gazze’yi yok etmek
ve Filistin halk›n›n baflka yerlere

gitmesini, Gazze'den ayr›lmas›n›
sa¤lamak ve böylece Gazze'yi iflgal
ederek kendi ülkesini geniflletmeye
çal›flmaktad›r. ‹ste¤i budur.

◗ YYüürrüüyyüüflfl:: El-Fetih ve Ha-
mas’›n kendi aralar›ndaki anlafl-
mazl›¤› hakk›nda ne düflünüyor-
sunuz?

◗ MMoorrgglleess:: Bu iki organizasyon
yapt›klar› çarp›flmayla, ülkenin ge-
nel birlik ve beraberliklerini bölmüfl
oluyorlar. Bu beraberli¤i sa¤lamak
için bizim de yard›mc› olmam›z ge-
rekir. Aksi takdirde bir çözüm bu-
lunmaz. ‹srail kendi lehinde ilerle-
meye devam edecektir, t›pk› geç-
miflte yapt›¤› gibi. Bu kavgan›n ke-
silmesi Filistin halk› için önemlidir.

◗ YYüürrüüyyüüflfl:: Peki yine ayn›
çerçevede flunu soral›m; Gazze’ye
sald›r›da Mahmut Abbas’›n tavr›
hakk›nda ne düflünüyorsunuz?

◗MMoorrgglleess:: Do¤rusu, Gazze'deki
halk› düflününce Mahmut Abbas’›n
neden böyle davrand›¤›n› anlam›fl
de¤ilim. Birlikte hareket etmeleri
gerekiyor.

◗YYüürrüüyyüüflfl:: Ülkemizdeki AKP
hükümeti ve Baflbakan Erdo¤an,
Filistin halk›n› destekliyormufl
gibi gözüküyor, ancak politik,
ekonomik vs. olarak Amerika ve
‹srail’le ittifak›, iflbirli¤i de orta-
da. Venezüella’n›n bu konudaki
görüflü nedir?

◗ MMoorrgglleess:: Türkiye hükümeti-
nin tavr›n› biliyoruz. Venezüella hü-
kümeti olarak biz ABD’yi destekle-
miyoruz ve ABD ile hiçbir uzlaflma
çabam›z yoktur. ABD askerleri ül-
kemizde yer alamaz ve ABD elçili-
¤inin di¤er elçiliklerden hiçbir fark›
yoktur. Hatta Venezüella’da ABD
elçili¤i yoktur. Ülkelerine geri gön-
derdik. Zira ‹srail elçili¤ini de ülke-
sine geri gönderdik.

◗ YYüürrüüyyüüflfl:: AAnnttii--eemmppeerryyaalliisstt
bbiirr aa¤¤’›n oluflmas› görüflünü na-
s›l de¤erlendiriyorsunuz?

◗ MMoorrgglleess:: Bu çok iyi bir geli-
flim. Böyle bir a¤›n kurulmas› iyi ve
önemlidir. Daha fazla dayan›flma
içerisinde olmal›y›z. Daha fazla ile-
tiflim ve dayan›flma halinde olma-
m›z çok önemlidir. Halklar aras›n-
daki dayan›flma önemlidir.

‘Daha fazla dayan›flma
içinde olmal›y›z.’

Victor Hugo Morgles
(Milletvekili, Venezuella 

Hükümeti Uluslararas› 
‹liflkiler Sorumlusu)

Almanya Anayasay› Koruma Örgütü
Baflkan› Hein Fromm, geçen hafta bas›-
na yapt›¤› bir aç›klamada, “ekonomik

kriz, Neo-Naziler’i güçlendiriyor!” diyerek Neo-Nazile-
r’in güçlenmesini, fliddet e¤ilimi göstermelerini krize
ba¤lam›fl.

Ekonomik krizin yabanc› düflmanl›¤›n›n nesnel zemi-
nini güçlendirdi¤i bilinen bir do¤rudur; ama ya o zemin
üzerinde Alman devletinin himayecili¤i, k›flk›rt›c›l›¤›?..
Anayasay› Koruma Örgütü, gerçe¤in tamam›n› ifade et-
miyor. Almanya’da ›rkç›l›k devletin himayesindedir. Al-
man ›rkç›lar›n›n y›llard›r sürdürdü¤ü sald›r›lara karfl› Al-
man devletinin ve polisinin ciddi bir önlemi görülmemifl-

tir. Eski Do¤u Almanya baflta olmak üzere Almanya
genelinde ›rkç›l›¤› gelifltiren devletin kendisi iken
sanki devlet bu ›rkç› faflistlere kol kanat germemifl gi-
bi gerçekler çarp›t›larak aç›klan›yor.

Anayasay› Koruma Örgütü’nün iki eleman›n›n
›rkç› bir örgütün üst düzey yöneticisi oldu¤u ortaya ç›k-
m›flt›; bu bile, söz konusu aç›klaman›n nas›l bir çarp›tma
oldu¤unu gösterir. Bugün Neo-Naziler bu kadar geliflip
güçlenmifllerse ve sald›rganlarsa, bunda özel olarak Ana-
yasay› Koruma Örgütü’nün, genel olarak Alman devleti-
nin pay› vard›r. 

Anayasay› Koruma Örgütü, devrimcilerin, yurtseverle-
rin yasal derneklerini ve insanlar›n› sürekli izleyip her y›l
“terör” örgütleri listesine dahil edece¤ine, ikide bir dev-
rimci yurtseverlerin derneklerini evlerini, iflyerlerini bas›p
gözalt› ve tutuklamalar yapacaklar›na, ›rkç›l›ktaki suçlar›-
n› örtbas edecek aç›klamalar yapacaklar›na, Neo-Nazilerle
iliflkilerini, oynad›klar› rollerini aç›klamal›d›rlar. 

Irkç›l›¤› Güçlendiren 
Yaln›z Kriz mi?
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Baflbakan Tayyip Erdo¤an’la,
‹srail Cumhurbaflkan› Peres aras›n-
da yaflanan sorunun ard›ndan, ‹sra-
il’le Türkiye askeri iliflkilerinin bo-
zulup bozulmayaca¤›, egemen s›-
n›flar›n bir kesimin bafl sorunuydu.
Genelkurmay ‹letiflim Daire Baflka-
n› Tu¤general Metin Gürak, “Heron
insans›z hava araçlar›n›n Türki-
ye’ye teslimi Davos’taki gerilimden
etkilenecek mi?” sorusuna “Projede
bir sorun yok” diyerek “ TTüürrkkii--
yyee’’nniinn ttüümm üüllkkeelleerrllee yyüürrüüttttüü¤¤üü aass--
kkeerrii iilliiflflkkiilleerrddee mmiillllii mmeennffaaaattlleerr
ddoo¤¤rruullttuussuunnddaa hhaarreekkeett eettmmeekk eessaass--
tt››rr..”” cevab›n› veriyordu. (31 Ocak
2009 tarihli gazeteler)

Gazze’de halk katledilebilirdi,
“önemli olan milli menfaatler”di!..
‹srail insanl›k suçu iflleyebilirdi,
ama o da önemli de¤ildi; “önemli
olan milli menfaatler”di!.. 

Baz› menfaatlerin oldu¤u aç›k;
fakat o menfaatler ne kadar milli?

Bu sözlerdeki “millili¤in” nas›l
bir millilik oldu¤una geçmeden ön-
ce ‹srail ile savafl uçaklar› anlaflma-
s›na iliflkin de k›saca bilgi verelim:
HHeerroonn uçaklar› için 2005 y›l›nda ‹s-
rail ile anlaflmaya var›lm›flt›r. Sözü
edilen Heron anlaflmas›, 180 milyon
dolarl›k bir projedir. Bunun d›fl›nda
yine ‹srail yap›m› insans›z savafl
uça¤› HHaarrppyy’lerin al›m› için de gö-
rüflmeler devam ediyor. Harpy’ler
en son Gazze’de Filistin halk›na
karfl› kullan›lm›fl olan uçaklard›r.

Bir yandan Filistin üzerine vah-
flet, katliam edebiyat› yapan bir hü-
kümet; öte yandan, ‹srail ile arala-
r›nda su s›zmayan bir iliflki yürüten
de ayn› hükümet (ve elbette ordu).

Baflbakan Davos’ta güya ‹srail’e
kafa tutuyor, Filistin halk›na yöne-
lik katliam›n hesab› soruyor(!) Fa-
kat ayn› baflbakan›n hükümeti, ‹sra-
il ile iliflkilerinde bbiirr ddee¤¤iiflfliikkllii¤¤iinn

oollmmaayyaaccaa¤¤››nn›› aç›kl›yor. TSK da ‹s-
rail ile yap›lan anlaflmalar›n bundan
hiçbir zarar görmeyece¤ini “milli
menfaatler” ad›na aç›kl›yor.

Hangi milli menfaatlerdir acaba
bunlar? Bu “milli menfaatler” , Fi-
listin halk›n›n Gazze’de katledilme-
sini meflru mu k›l›yor? 

Genelkurmay’dan yap›lan aç›k-
lama ile denilen fludur; Gazze kat-
liam› bizi ilgilendirmez, ‹srail ne
yaparsa yaps›n bu bizim sorunumuz
de¤il, biz onunla ekonomik, askeri
anlaflmalar›m›z› bozmay›z.

Bu ekonomik ve askeri anlaflma-
lar›n, ‹srail’i iki aç›dan da güçlen-
dirdi¤i ve bu anlaflmalar›n Gazze’ye
sald›r›ya destek anlam›na geldi¤i de
aç›k elbette. 

Ordu ve hükümet sözde ne der-
lerse desinler, gerçekte Filistin halk›-
n›n katliam›n› aç›kça desteklemekte-
dirler. Davos’ta “flov yapmak” ko-
lay; ama ifl anlaflmalar› iptal etmeye
gelince tekellerin ç›karlar›, emperya-

list politikalar her
zaman oldu¤u gibi
herfleyi belirliyor.

Genelkurmay’›n Heron al›m›yla ilgi-
li aç›klamas› da ayn› anlay›fl›n asker-
ler cephesindeki ifadesidir. Hüküme-
tin de Genelkurmay’›n da umurunda
de¤ildir Gazze’de katledilen Filistin-
liler. Onlar sadece ve sadece “milli
menfaatlerine” bakarlar.

EEmmppeerryyaalliizzmmee HHiizzmmeett 
EEttmmeekkllee ‘‘MMiillllii’’ OOlluunnmmaazz
Peki, gerçekte Tu¤general Metin

Gürak’›n sözünü etti¤i “milli men-
faatler” kimin menfaatleri? Veya
flöyle soral›m: Gerek ordunun ve
gerekse de hükümetin “milli” olan
bir menfaati var m› gerçekte? 

Hay›r! Özet olarak söyleyelim:
“Milli menfaat” perdesi arkas›nda
gizlenmeye çal›fl›lan, emperyalizmin
ve oligarflinin ç›karlar›ndan baflka bir
fley de¤ildir. Kurtulufl Savafl› y›lla-
r›nda emperyalizme karfl› savaflm›fl
bir ordu olmay› bugüne kadar tepe
tepe kullanan mevcut ordunun, “mil-
li” hiçbir yan› kalmam›flt›r. 1945’ler-
de ülkemiz yeni-sömürgelefltirilir-
ken, onun “milli” s›fat› da bir daha
dönmemecesine tasfiye ediliyordu.
Emperyalizmin hizmetine giren or-
dunun o günden bu yana yapt›klar›
da, emperyalizme ve onun iflbirlikçi-
si oligarfliye göre flekillenmifltir.

Emperyalizmle girilen iliflkilerin
ilk y›llar›nda, emperyalist dünyaya
rüfltünü ispatlama ad›na Kore’ye as-
ker yollan›rken, hangi “milli menfa-
atler” söz konusuydu acaba? “Meh-
metçik” orada Amerikan askerlerine
can›n› siper ederken, bu ülke ad›na
hangi milli menfaatler elde edilmifl-
tir? Elde edilen, Amerika’n›n verdi¤i
üstün hizmet (hizmet kime?) madal-
yalar› ve de Anadolu gençlerinin Ko-
re’de ak›t›lan kan› karfl›l›¤›nda Tür-
kiye’nin NATO’ya sokulmas›d›r.
Böylece Türkiye’deki Amerikan ifl-
birlikçileri, ülkemizi Amerika’n›n
ileri bir karakolu haline getirmek
için çok önemli bir ad›m atm›fllard›r. 

Türk Silahl› Kuvvetleri, yeni-sö-
mürgecili¤in önündeki engellerin
temizlenmesiyle, art›k “Türk” silah-

AAffggaanniissttaann’’aa ggöönnddeerrlleenn TTüürrkk
BBiirrllii¤¤ii...... BBuu ppoozzuunn öözzeell oollaarraakk

vveerrddiirriillddii¤¤iinnee kkuuflflkkuu yyookk;;
MMuussttaaffaa KKeemmaall rreessmmiinniinn

öönnüünnddee ppoozz vveerriinnccee,, AAmmeerriikkaann
eemmppeerryyaalliizzmmiinnee uuflflaakkll››¤¤›› ““mmiillllii
mmeennffaaaattlleerr”” ddiiyyee ppaazzaarrllaammaakk

ddaahhaa kkoollaayy oolluurr ddiiyyee
ddüüflflüünnmmüüflfl oollmmaall››llaarr...... 

TSK’n›n M‹LL‹ MENFAATLER‹!
YYookkssuull vvee ddiirreenneenn GGaazzzzeelliilleerr,, kkaattlleeddiillmmiiflfl,, TTSSKK

ggeenneerraalllleerriinniinn uummuurruunnddaa mm››??.... TTaamm tteerrssiinnee,, oonnllaarr,,
FFiilliissttiinn hhaallkk››nnaa kkaarrflfl››,, SSiiyyoonniisstt ggeenneerraalllleerrllee,, 

PPeennttaaggoonn’’llaa aammaaçç vvee nniiyyeett bbiirrllii¤¤ii iiççiinnddeeddiirrlleerr.. 



l› kuvvetleri olmaktan ç›km›fl ve
emperyalizmin silahl› kuvvetleri
haline gelmifltir. Türkiye ordusu, ar-
t›k empreyalizmin gizli iflgalinin or-
dusudur. Bu yeni misyonuyla da
kah do¤rudan Amerika’n›n istekleri
üzerine, kah NATO komutas›nda
emperyalizmin ihtiyaç duydu¤u her
yere askerlerini göndermifltir. 

Bir ço¤u NATO, Pentagon e¤iti-
minden geçirilen generallerin ufuk-
lar›, Amerikan, emperyalistlerin ç›-
karlar›yla s›n›rl›d›r art›k. “Millilik”
ise, sadece ordunun ad›nda kalm›fl-
t›r ve zaman zaman da emperyalizm
uflakl›¤›n› gizlemek için kullan›lan
bir kavram durumundad›r. 

Emperyalizme her türlü hizmet,
“milli menfaat” k›l›f›yla halka ka-
bul ettirilmek istenmifltir. 

Amerikan emperyalizminin iste-
¤i üzerine Afganistan’a girip orada
katliamlar yapmas›nda, Kosova’dan
Somali’ye kadar bir çok yere, Bar›fl
Gücü veya çeflitli adlar alt›nda asker
yollanmas›nda, ülkemizin milli
menfaatleri mi söz konusuydu?
Hangi milli menfaat vard› acaba?

TSK, yani aç›k haliyle yazarsak;
Türk Silahl› Kuvvetleri, Afganis-
tan’da Amerikan Tekellerinin Silah-
l› Kuvvetleri olarak yeralm›flt›r. 

TSK’n›n, Amerika’n›n peflinde
bir çok ülkeye asker göndermesin-
de, gözetilen tek fley yine emperya-
listlerin ç›karlar›yd›.

Irak’›n Amerika taraf›ndan iflgali-
ni canla baflla destekleyenlerin bafl›n-

da da TSK geliyordu. Irak’›n iflgalin-
deki “milli menfaat” neydi acaba?

Daha Amerika’n›n Irak’› iflgal
için haz›rl›klar yapt›¤› s›ralarda, dö-
nemin Genelkurmay Baflkan› Hilmi
Özkök flunlar› söylüyordu: “Kuzey-
den ikinci cephe, savafl›n süresini
k›salt›r, zaiyat› azalt›r... Türkiye bu
konuda belirleyici durumdad›r... Biz
de savafl olmas›n diye u¤rafl›yo-
ruz... Irak gibi bir ülkeye girmek söz
konusuysa, bir kaç cepheden olmas›
süreci k›salt›r. Ama bunlar siyasi
karar gerektirir. ” (Ekmek ve Ada-
let, Say› 44)

Bu sözlerle topu AKP Hüküme-
ti’ne atarak Amerika’ya kendini is-
pat eden generaller, Irak’ta kimin
ç›karlar›n› korumak için “ikinci
cephe”yi savunmaktayd›lar?

Irak’a karfl› ikinci cephe açmak-
ta, ülkemizin hiçbir ç›kar› söz konu-
su de¤ildi kuflkusuz; ama daha
önemli olan fludur; baflka halklar›n
katledilmesi üzerine yap›lan ç›kar
hesaplar›, aahhllaakkii ve mmeeflflrruu de¤ildir. 

Amerikanc› generallerin “azalt-
maya çal›flt›klar› zaiyat” hesab› da
Irak halk›yla ilgili de¤ildir. Millilik-
le ilgisi kalmam›fl TSK generalleri-
nin kayg›s› elbette Irak halk› de¤il-
di; generaller ve iktidar, Amerikan
askerlerinin zayiat›n›n azalt›lmas›n-
dan bahsediyorlard›. ‹flbirlikçi kafa-
n›n baflka türlü düflünmesi de bekle-
nemez zaten. Kore’de Amerikan as-
kerine siper olduklar› gibi Irak’ta da
bunu yapmak istiyorlard›.

TSK ççookk iisstteemmeessiinnee ve hhaazz››rr ooll--
mmaass››nnaa ra¤men, o dönem, çeflitli ne-
denlerle Irak’a yönelik Türkiye’den
ikinci bir cephe aç›lmam›flt›. Fakat o
zaman da, daha sonras›nda da eko-
nomik, askeri gücüyle Amerika için
çal›flmaktan geri durulmam›flt›r.

“Kulland›rmayaca¤›z” denilme-
sine ra¤men ‹ncirlik Üssü, ‹skende-
run Liman›, tüm hava sahas› ve aç›k
örtülü daha birçok imkan, Ameri-
kan askerlerinin ve silahlar›n›n ge-
çirilmesi, Amerikan uçaklar›n›n
Irak halk›n› bombalamas› için Ame-
rika’ya sunulmufltur. Her türlü katk›
fazlas›yla verilmifltir. Peki bu katk›
“milli menfaatlar” için miydi? 

Elbette hay›r; Irak ne için iflgal
edildiyse, TSK’nin Amerika’ya des-
te¤inin de amac› ayn›d›r. O amaç da
Amerikan emperyalist tekellerinin
ç›karlar›ndan baflka bir fley de¤ildir.
Hem de Irak’ta bafllar›na çuval geçi-
rilip afla¤›land›klar› halde bu katk›
devam ettirilmifltir.

‹flbirlikçilik iflte böyle bir ruh ha-
lidir. Onun “milli menfaat” diye sö-
ze girdi¤i yerde, anlafl›lmal›d›r ki,
kesinlikle emperyalistlerin ve oli-
garflinin ç›karlar› ve gizlenmeye ça-
l›fl›lan bir uuflflaakkll››kk söz konusudur.
Orada halk›n ç›karlar›, halk için ya-
p›lan hiçbir fley yoktur. 

Ve elbette flu da aç›kt›r ki, Filis-
tin halk› için sözde gözyafl› döker-
ken, öte yandan katillerle, ‹srail ile
iflbirli¤inden geri durmama ahlak-
s›zl›¤› ve suçunu da, hiçbir ““mmiillllii
mmeennffaaaatt”” perdesi örtemez. 

Say›: 175 31TSK

‹flbirlikçiler Cezaland›r›ld›
ABD Savunma Bakanl›¤› (Pentagon), aralar›nda TSK’ya

ba¤l› güçlerin de yerald›¤› iflgal güçlerinin Afganistan’›n do¤u
ve güney bölgelerini kontrol edemez durumda oldu¤unu
aç›klad›. 

Pentagon’un ABD Kongresi için haz›rlad›¤› raporda, 2008
ilkbahar›ndan beri bölgede Taliban eylemlerinin artt›¤› belirti-
lirken,  bu raporun bas›na yans›d›¤› günlerde bir eylem daha
gerçekleflti. 

1 fiubat’ta Uruzgan eyaletinde Tirin Kot’da iflbirlikçi polis
gücüne karfl› gerçeklefltirilen eylemde, 25 polis öldürüldü.
Eylemin, Tirin Kot’da bulunan polis merkezine s›zan feda
eylemcisi bir Taliban militan› taraf›ndan gerçeklefltirildi¤i belir-
tildi.

Köylülere polis sald›r›s›
YYUUNNAANN‹‹SSTTAANN’da iktidar›n tar›m politika-

s›n› protesto eden köylüler, traktörleri ile Girit
Adas›’ndan Pire Liman›’na gelerek taleplerini
dile getirmek istediler. Köylüler, Girit’te iki haf-
tay› aflk›n bir zamand›r yol kapatma eylemleri
gerçeklefltiriyorlard›. Polis, köylülerin Atina’da
da yollar› kapatabilecekleri gerekçesiyle yürü-
yüflü engellemek istedi. Polisin engellemesine
ra¤men traktörleriyle kent merkezindeki Tar›m
Bakanl›¤›’na gitmek isteyen köylülere polis göz
yaflart›c› gaz ile sald›rd›. Çat›flmada 5 kifli yara-
land›.
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13 fiubat
1967’de kurulan

D‹SK, 12 Eylül y›l-
lar›ndaki kesintilerle

birlikte k›rkiki y›l› geride b›ra-
kan bir sendika. D‹SK’in k›rkiki
y›ll›k birikimi hiç kuflkusuzki iflçi
s›n›f› mücadelesi aç›s›ndan önemli.
Fakat flunu belirtmeliyiz ki; bu k›r-
kiki y›l, sadece olumluluklar›yla de-
¤il, ayn› zamanda olumsuzluklar›y-
la, yetersizlikleriyle de iflçi s›n›f›
aç›s›ndan önemlidir. 

Bu y›llar içerisinde mücadele ka-
dar, uzlaflmac›l›k, direnifller kadar
teslimiyet de var. Dönemsel olarak,
halk›n mücadelesinin seyrine göre,
onlardan D‹SK de etkilenmifl, farkl›
dönemlerde farkl› yönler ve politika-
lar öne ç›kabilmifltir. Olumluluklar›n
ve olumsuzluklar›n dinamikleri do¤-
ru de¤erlendirilirse, o zaman k›rkiki
y›ll›k birikim, iflçi s›n›f›n›n bugünü
aç›s›ndan da ö¤retici olur. 

42 y›l, neredeyse yar›m as›ra
yaklaflan bir süredir ve bu anlamda
da D‹SK’in kuruluflu, gençlik bir
yana, orta yafltakilerin bile hat›rla-
mayaca¤› bir dönemdir. Bu neden-
le, yukar›da sözünü etti¤imiz biriki-
mi tam olarak anlayabilmek için,
k›saca D‹SK’in kurulufl sürecini ha-
t›rlayal›m. 

Tarihsel Ç›k›fl ve D‹SK’in 
Geliflimine Damgas›n›   Vuran 
Revizyonizm ve Düzen Solu

D‹SK, 1967 y›l›nda Türk-‹fl’ten
ayr›lan befl sendika taraf›ndan ku-
ruldu. Bu sendikalar, Türk-‹fl içeri-
sindeki ilerici, sosyal-demokrat e¤i-
limli sendikalard›. Bu sendikalar›n
tavr›, esas olarak, geliflen mücadele
karfl›s›nda Türk-‹fl’in ald›¤› iktidar
ve patronlardan yana, teslimiyetçi
tavra karfl› bir ç›k›flt›. 

D‹SK’i kuran kadrolar›n bir k›s-
m›n›n düzen partileriyle ba¤lar›
vard›, sosyal-demokrat çizgideydi
kimisi. Bafllang›çta sosyalizm veya
“s›n›f ve kitle sendikac›l›¤›” konu-
sunda netleflmifl ve ortaklaflm›fl ter-

cihleri de söz konusu de¤ildi. Onla-
r› as›l olarak böyle tarihsel bir ç›k›-
fla yönlendiren, halk›n çeflitli kesim-
lerinin 1960’lar boyunca geliflen
mücadelesiydi. Bu mücadele, baflta
Türk-‹fl olmak üzere, düzenin bütün
kurumlar› içinde etkilenmeler ve gi-
derek çatlaklar yarat›yor, kendi al-
ternatiflerini dayat›yordu. D‹SK’in
kurulufl süreci bu koflullarda baflla-
m›fl ve örgütlenmesi yine bu müca-
dele içerisinde yayg›nlaflm›flt›r. 

Düzen sendikac›l›¤›na farkl› bir
alternatif olarak görülen D‹SK, k›sa
sürede iflçiler aras›nda büyük bir
sempatiyle karfl›land›. D‹SK önder-
li¤inde geliflen direnifllerle birlikte
de D‹SK iflçiler aç›s›ndan bir çekim
merkezi oldu. 

Türk-‹fl’in iflçi hareketi içindeki
o güne kadar süren belirleyicili¤i
h›zla sars›l›yor, Türk-‹fl güçsüzleflir-
ken, D‹SK gelifliyordu. Adalet Par-
tisi (AP) Hükümeti, bu süreci dur-
durmak, D‹SK’in geliflimini engel-
lemek amac›yla 1970 y›l›nda 274-
275 say›l› sendika kanununu günde-
me getirdi. Bu kanunla D‹SK tasfi-
ye edilip Türk-‹fl’in “sendikal teke-
li” yeniden kurulmufl olacakt›. Bu
sald›r›, D‹SK’in taban›ndaki tüm
devrimci, ilerici, militan dinamikler
taraf›ndan direnifl karar›yla karfl›lan-
d›. Bu noktada belli tereddütler ya-
flayan D‹SK yönetiminin tabandan
gelen bu direnifl dinami¤i karfl›s›n-
da, direnifle kat›lmaktan baflka yapa-
ca¤› bir fley yoktu. Direniflin büyü-
mesi karfl›s›nda D‹SK yönetimi yine
direnifli pasifize etmeye yönelik
ça¤r›larla ortaya ç›ksa da, bu ça¤r›-
lar›n da etkisi olmad› pek.   

Dev-Gençliler’in de militanl›klar›

ve kitlesellikleriyle kat›ld›¤› ve Tür-
kiye tarihine, 15-16 Haziran Direnifli
olarak geçen büyük direnifl, ülkemiz-
de iflçi s›n›f›n›n gücünü de, güçsüz-
lüklerini de gösterirken, iktidar›n ya-
say› geri çekmesi, iflçi s›n›f› ve tüm
emekçiler için büyük bir moral güç
oldu. D‹SK’in etkisi geniflledi. 

Program ve tüzü¤ünde, yay›nla-
d›¤› broflürlerde sosyalizme daha
aç›k at›flar yapan, “s›n›f ve kitle
sendikac›l›¤›n›” savundu¤unu res-
milefltiren D‹SK, 12 Mart’› izleyen
dönemde, iflçi s›n›f›n›n ekonomik-
demokratik mücadelelerinin yan›n-
da, 1976’da Devlet Güvenlik Mah-
kemeleri(DGM)’ne karfl› direniflin,
faflist sald›r›lara karfl› ülke çap›nda
miting gibi eylemlerin gelifltirilme-
sinde belli bir rol oynad›. D‹SK’in
bu mücadelesini, o günün politik
flartlar›ndan ayr› düflünmek do¤ru
de¤ildir. Dünya ölçe¤inde sosyalist
sistemin varl›¤› ve prestijinin yük-
sekli¤i, Türkiye’de geliflen politik
bir mücadelenin varl›¤›, hayat›n her
alan›nda devlete karfl› sürdürülen
difle difl bir mücadele, devrime ak›-
fl›n gücü, D‹SK’ye yön veren tarih-
sel ve siyasal koflullard›r.

Ne var ki, bu devrimci etki ve
geliflmeye karfl›n, D‹SK yönetimini
oluflturan çeflitli kesimlerin,
CHP’ye veya TKP’ye yak›nl›¤›,
D‹SK’i kâh CHP’nin yede¤ine sü-
rüklüyor, kâh faflist terör karfl›s›nda
pasifist politikalar›n savunucusu
yap›yordu; bunun sonucunda da
D‹SK, direnifller içinde uzlaflmac›
bir pratik de sergiliyordu. 

Mesela, D‹SK, neredeyse bütün
seçimlerde, CHP’yi do¤rudan veya
dolayl› destekleme karar› al›yor,
“Ulusal Demokratik Cephe” siyase-
ti gibi TKP damgal› politikalar›nda
da yine iflçileri CHP’ye yedekleme-
nin bafl›n› çekiyordu. Tarifl Direni-
fli’nde aç›¤a ç›kan direnifl k›r›c› rolü
de, D‹SK’in içinde bar›nd›rd›¤› o
uzlaflmac›, düzen içi yan›n›n bir so-
nucuydu. Bu anlay›fl, 12 Eylül Fa-
flizmin teslim ol ça¤r›lar› karfl›s›nda
da, cuntaya direnmek yerine, yöne-

KIRK ‹K‹ YILIN Ö⁄RETT‹KLER‹!
Düne Güzelleme

Yapmak, ‹flçi
S›n›f›n›n Bugünkü

Sorunlar›n›
Çözmez!



ticilerinin ellerinde valizlerle
cuntaya teslim olmas›n› getir-
mifltir. 

D‹SK, 1973 y›l›ndan baflla-
yarak hemen tüm seçimlerde
CHP’yi destekledi. Halbuki bu
süreç devrimci mücadelenin
h›zl› bir geliflim gösterdi¤i bir sü-
reçtir. ‹lerleyen dönemlerde de bafl-
ta iflçi s›n›f› olmak üzere, genifl halk
katmanlar›n›n düzenden koptu¤u,
aray›fl içerisinde oldu¤u koflullarda
D‹SK, gerek seçimlerdeki destekle-
riyle, gerekse UDC önerileriyle, yi-
ne CHP’yi güçlendiren ve meflru-
laflt›ran bir ifllev üstlendi. 

Bu politika, 1980 ve 90’larda ve
flimdi de 2000’lerde, CHP-SHP’nin
bütün teflhir olmufllu¤una, halka
karfl› iflledikleri bütün suçlar›n ayan
beyan olmas›na ra¤men, genel hat-
lar›yla hala devam ediyor.

D‹SK içinde, CHP’den, refor-
mist partilere ve devrimci örgütlen-
melere kadar pekçok kesimin belli
bir örgütlülü¤ü, etkisi vard›. Ancak
belirleyici olan hep reformizm ve
revizyonizm olmufltur. Bu belirleyi-
cilik, 1980 sonras› D‹SK içinde iyi-
ce geliflip kökleflen sa¤c›l›¤›n da
ana kayna¤›d›r. Bu sa¤c›l›k, 12 Ey-
lül sonras› teslimiyeti izleyen y›llar-
da, ““ss››nn››ff vvee kkiittllee sseennddiikkaacc››ll››¤¤››nn››””
resmen reddedip onun yerine, bur-
juvazinin empoze etti¤i ““ççaa¤¤ddaaflfl
sseennddiikkaacc››ll››¤¤››”” kabul etmifltir. El-
bette “de¤iflenler” sadece bu de¤il-
dir: Bu, zincirleme olarak hemen
her fleyi de¤ifltirmifl; mesela grev,
direnifl yerine patronlarla uzlaflma,

anti-emperyalizm yerine AAvvrr uuppaa
BBiirrlliikkççiilliikk,, sosyalizm yerine kapi-
talizmin ehlilefltirilmesi geçmifltir... 

Bugünün Görevi Eskiyi 
‘Yeniden Yaratmak’ De¤il;
Devrimci Sendikac›l›¤› 
Gelifltirmektir
Geçmiflte flu veya bu biçimde müca-
dele içinde yeral›p da sonra sa¤a
savrulanlar, düzenin statükolar›na
hapsolanlar, her açmaza düfltükle-
rinde, art›k pek ilgilerinin kalmad›-
¤› geçmifllerine sar›l›rlar. 

D‹SK de, mevcut konumunu,
uzlaflmac›l›¤›n›, etkisizli¤ini perde-
lemek için zaman zaman bunu yap›-
yor. Bugün gerçeklefltirmenin ol-
dukça uza¤›na düfltü¤ü eski direnifl-
leri hat›rlat›p, “eski D‹SK olma za-
man›” diyor. 

Ancak D‹SK’in geçmifli, sorgu-
lanmaks›z›n, tart›fl›lmaks›z›n ele

al›nd›¤›nda günümüzün ihtiyaç
ve sorunlar›na cevap vermeye-
ce¤i aç›kt›r. 

D‹SK’in 1980 öncesine
methiyeler dizerek, hiçbir gö-
rev ortaya konmufl olmaz. Onu
tekrar etmeye çal›flmak, nesnel

aç›dan mümkün olmad›¤› gibi, yan-
l›flt›r da. Çünkü böyle bir tekrar ça-
bas›n›n bugün s›n›flar mücadelesine
bir kazan›m getirmeyece¤i aç›kt›r. 

D‹SK’in bugün içinde bulundu-
¤u açmazlar›n, etkisizli¤in temeli
ideolojide ve politikada aranmal›-
d›r. D‹SK, 12 Eylül sonras›nda ye-
niden faaliyetlerine bafllad›¤›ndan
bu yana, pek çok baflkan ve yöneti-
ci de¤ifltirdi. Ama D‹SK’in mevcut
sorunlar› de¤iflmedi. 

Bugün yer yer “s›n›f” kelimesinin
tekrar telaffuz edildi¤ine tan›k olu-
yoruz. Ama bunlar yüzeyseldir. Cid-
di bir politikaya tekabül etmemekte-
dir. Kald› ki, bir y›l önce ““iiflflyyeerriimmii
sseevviiyyoorruumm”” dövizleri tafl›y›p, bir y›l
sonra ““ss››nn››ff aannllaayy››flfl››””ndan sözetme-
nin bir tutarl›l›¤› da yoktur.

TKP revizyonizminin, CHP dü-
zen solculu¤unun yönlendirdi¤i
D‹SK’te, “s›n›f ve kitle sendikac›l›-
¤›”n›n savunulmas›, sürekli olarak
kendi içinde tutars›zl›klar tafl›m›flt›r.
Bu yönetim niteli¤iyle baflka türlü
olmas› da mümkün de¤ildi. Bugüne
uzayan olumsuzluklar›n ve mevcut
sorunlar›n nedenleri buradad›r. 

Bu karars›z ve istikrars›z politik
çizgisi, D‹SK’i demokratik mücade-
lede de yanl›fl saflara sürükleyebili-
yor pekala. Mesela, düzen içi güçle-
rin laiklik-fleriat tart›flmalar›nda taraf
olmas›, çeflitli örgütlenmelerle bera-
ber MGK güdümünde hareket ede-
bilmesi, bunun çarp›c› bir örne¤iydi.

Bugün de D‹SK yönetimi, müca-
delenin geliflimine veya baflka aç-
mazlara ba¤l› olarak bazen devrim-
cilerden uzak dururken, bazen dev-
rimcilerle birlikte olabiliyor. Dev-
rimcilerle aralar›na kal›n duvarlar
örerken, burjuvaziye “80 öncesinin
D‹SK’i olmad›klar›n›” ispatlama ça-
bas›na girebiliyorlar. Bütün bunlar,
mevcut tutars›zl›¤›n yans›malar›d›r. 

Say›: 175 33D‹SK

BBuu ttaarriihhee ddeevvrriimmccii bbiirr
bbaakk››flfl,, ddüünnüünn mmiilliittaann

ddiirreenniiflfl ggeelleennee¤¤iinnii aall››rrkkeenn;;
bbuuggüünnkküü uuzzllaaflflmmaacc››ll››¤¤›› vvee

ssaa¤¤cc›› ççiizzggiiyyii oorrttaayyaa çç››kkaarraann
aannllaayy››flflllaarrllaa hheessaappllaaflflmmaakktt››rr..

D‹SK TAR‹H‹NDEN:
- D‹SK, 13 fiubat 1967 y›l›nda

Türk-‹fl’ten ayr›lan Türkiye Maden-
‹fl Sendikas›, Lastik-‹fl Sendikas›,
G›da-‹fl Sendikas›, Bas›n-‹fl Sendi-
kas› ve Zonguldak Yeralt› Maden-‹fl
Sendikas› taraf›ndan kuruldu.

- Kurulufl bildirgesinde Türk-
‹fl’in Amerikan yard›m›yla kurulan
bir sendika oldu¤u ve iflçi s›n›f›na
ihanet içerisinde oldu¤u belirtildi.

- 1976 y›l›nda DGM’lere karfl›
genel grev örgütlendi.

- 1980 y›l›nda D‹SK Genel Bafl-
kan› Kemal Türkler faflistler tara-
f›ndan katledildi.

- 12 Eylül 1980 Faflit Darbesiyle
birlikte kapat›ld›, yöneticilerin bü-
yük ço¤unlu¤u idam istemiyle yar-
g›land›. Dava yaklafl›k onbir y›l sür-
dü. Beratla sonuçland›.

-1987 y›l›ndan itibaren yeniden
kurulmas› çal›flmalar› bafllad›, an-
cak somut bir ad›m at›lmad›, D‹SK
davas›n›n beraatle sonuçlanmas›yla
birlikte 1991 y›l›nda yeniden aç›ld›.

15-16 Haziran Direnifli
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SES Ayflenur
fiimflek'i And›

Ayflenur fiimflek, 29 Ocak günü,
Ankara Gölbafl›'nda bulunan meza-
r› bafl›nda an›ld›.

Anmada SES Genel Sekreteri
Kemal Y›lmaz bir aç›klama yaparak
Ayflenur'un mücadelesi, yaflam› ve
katledilmesini anlatt›. Aç›klamada;
“Onun ad› sendika ile an›l›r. Çünkü
bir iflçidir O. Yirmi dört saatini, ge-
lece¤i, iflçi s›n›f›n›n temiz sayfalar›-
na çevirmek için çal›flarak geçiren
bir iflçi.

Onun ad› bilinçle an›l›r. Çünkü
s›n›f›n› bilen, tan›yan, tarih ›rrma¤›-

n›n ak›fl›n› de¤ifltirmenin yollar›n›
arayanlardand›r.  Kendini halk›n d›-
fl›nda tutmayan, halk›n özgürlük
mücadelesinden soyutlamayan; ak-
sine halka y›lmadan bilinç tafl›yan,
halkla kol kola giren, omuz omuza
verendir.

Ayflenur’un katillerini tan›yo-
ruz. Onlar halk› her f›rsatta kurflun-
layanlar, gençleri hapislerde çürüt-
menin hesaplar›n› yapanlar, halkla-
r›n ba¤›ms›zl›¤› için mücadele
edenleri katledenlerdir. Yine gözal-
t›nda kay›plar›, “hayata dönüfl”leri,
Marafllar›, Sivaslar› yapanlard›r”
dedi.

Ard›ndan KESK Kad›n Sekrete-
ri Songül Morsümbül de bir konufl-
ma yaparak, Ergenekon ad› alt›nda

o r t a y a
ç›kanla-
r›n ve ar-
d›llar›n›n
Ayflenur
fiimflek,
N e c a t i
Ayd›n ve
daha bin-
lerce fai-
li meç-
hulün ve Sivas yang›n›nda katledi-
len Behçet Aysan ve di¤er canlar›n
failleri oldu¤unu ifade etti. Anma-
ya, KESK Kad›n Sekreter ve Bas›n-
Yay›n Sekreteri, BES Genel Baflka-
n› ve MYK üyeleri ile SES merkez
ve flube yöneticileri ve üyeleri kat›l-
d›.

Ama hemen her zaman bask›n
olan, düzendir. Mesela, bunun da en
bariz göstergelerinden biri, AABB’’cciillii-
¤¤iinn adeta D‹SK’le özdeflleflen bir
hal almas›d›r. 

D‹SK’in politikalar›nda, örgüt-
lenmesinde, çal›flma tarz›nda ““ss››nn››ff
sseennddiikkaacc››ll››¤¤››”” hemen hemen kay-
bolmufltur. Bugün D‹SK’in bir çok
noktada Türk-‹fl’ten fark›n› koymak
oldukça zordur. IMF’ye karfl› müca-
deleden iflten atmalara karfl› tavra,
sendikalaflmaya yönelik sald›r›lara
kadar, esas olarak farkl› bir fley yap-
mamaktad›rlar. 

Bu “farks›zl›k!” do¤ald›r; çünkü
D‹SK’i, D‹SK yapan ““SS››nn››ff vvee KKiitt-
llee SSeennddiikkaacc››ll››¤¤››””n›n bir tarafa b›ra-
k›lmas›yla benimsenen “ça¤dafl
sendikac›l›k”, özünde düzen sendi-
kac›l›¤›ndan, sar› sendikac›l›ktan
çok farkl› bir anlay›fl de¤ildir. 

Grev, yürüyüfl, mücadele, iflgal,
çat›flma neredeyse s›n›f›n literatü-
ründen ç›kar›lm›fl, herfleyin bafl›na
“bar›fl”, “diyalog”, “uzlaflma” gibi
sözcükler yerlefltirilmifltir. Türkiye
iflçi s›n›f› neredeyse grevleri unut-
mufl, patronlarla holding merkezle-
rinde toplu sözleflmeler yapmak
moda olmufltur. 

S›n›f› s›n›f yapan ddaayyaann››flflmmaa
unutulmufl, her fabrika, her ifl kolu
adeta kendi kaderine mahkum edi-

lirken, memurlar, köylüler baflta ol-
mak üzere halk›n di¤er kesimlerinin
çeflit talepler etraf›nda yürüttü¤ü
mücadeleye de kay›ts›z kal›nm›flt›r.
Bunu sadece yak›n geçmiflin bir de-
¤erlendirmesi olarak de¤il, bugün
de devam etmekte olan bir anlay›fl
olarak belirtiyoruz. Ve bu anlay›fl
hakim oldu¤u ve bu anlay›fl›n sor-
gulanmas› D‹SK’in gündeminde ol-
mad›¤› için de, kimi zaman çeflitli
ç›k›fllar yaflansa da genel durum de-
¤iflmemektedir.

D‹SK’in geçmifline ve bugününe
devrimci bir bak›fl aç›s›yla bak›lma-
d›¤› sürece, kuflku yok ki mevcut
durum de¤iflmeyecektir. Olumluluk
ve olumsuzluklar›yla bu tarih
D‹SK’in ve ülkemiz iflçi s›n›f›n›n
tarihidir. Bu tarihe devrimci bir ba-
k›fl, dünün militan direnifl gelene¤i-
ni al›rken; bugünkü uzlaflmac›l›¤›
ve sa¤c› çizgiyi ortaya ç›karan anla-
y›fllarla hesaplaflmakt›r. 

Bu tarihten olumsuzluklar ve on-
lar›n nedenleri silinirse, orada
D‹SK’in militan geçmifline yay›lan
övgüler sadece bugünkü pasifizmi,
savurulmay› perdelemeye hizmet
eder. Ve böyle bir geçmifl methiye-
sinden de ne iflçilere devrimci bir
biliç tafl›n›r, ne de sendikal mücade-
lenin, örgütlenmenin varolan sorun-
lar› çözülür. 

Bu sorunlara çözüm üretmek ye-

rine, T‹SK’le, TOBB’la, TÜS‹-
AD’la birlik olup düzen içi çat›flma-
lara kat›lmak, çat› partileriyle u¤ra-
flan, iflçi s›n›f›n›n enternasyonal da-
yan›flmas› ve sendikal haklar› için
u¤raflmak yerine, Avrupa merkezle-
rinde AB için “lobi faaliyeti” yürüt-
mek, iflten ç›karmalar karfl›s›nda ta-
v›rs›z kalmak, hatta sendikalaflma
nedeniyle iflten at›lanlara bile sahip
ç›kmamak... gibi tav›rlar, iflçi s›n›f›-
n›n sendikalara kalan güvenini de
sarsm›fl, iflçilerin sendikalar› daya-
nacak bir yer, sorunlar›n› çözecek
bir güç olarak görememesini bera-
berinde getirmifltir. 

Bütün bu tablo elbette de¤iflmez
de¤ildir. Bu güvensizlikler afl›lmaz
de¤ildir. D‹SK tarihinde, bir sendi-
kan›n iflçi s›n›f›n›n güvenini nas›l
kazanaca¤›n›n da, nas›l kaybedece-
¤inin de cevab› vard›r. K›rkiki y›ll›k
tarihsel birikimin önemi de burada-
d›r zaten. 

D‹SK ve tüm devrimci, ilerici ifl-
çiler aç›s›ndan sorun, düzenin flu
veya bu gücüne yedeklenmek de¤il,
s›n›f›na güvenmek ve tarihinden
dersler ç›kararak devrimci, militan
sendikac›l›¤› gelifltirmektir. Sendi-
kac›l›¤› yeniden s›n›f ve kitle per-
sektifiyle ele alarak devrimcileflmek
ve devrimcilefltirmektir. D‹SK’in
k›rkiki y›ll›k tarihine karfl› sorumlu-
luk da bunu gerektirir. 



23 iflçinin öldü¤ü, 100’ün üze-
rinde iflçinin de yaraland›¤› Davut-
pafla’daki “ifl katliam›”n›n üzerin-
den bir y›l geçti; hala sorumlular
hakk›nda dava aç›lmad›. Davutpa-
fla’daki ifl katliam›n›n ard›ndan kat-
liam› soruflturan bilirkifli raporlar›n-
da sorumlular aç›kça ortaya kon-
mufltu oysa. 

◆ ‹‹flflyyeerrii ssaahhiibbii:: 10’da 2 kusurlu. 

◆ ZZeeyyttiinnbbuurrnnuu BBeelleeddiiyyeessii:
10/3 kusurlu. 

◆ ‹‹ssttaannbbuull BBüüyyüükkflfleehhiirr BBeelleeddii--
yyeessii:: 10/2 kusurlu. 

◆ BBEEDDAAfifi:: 10/1 kusurlu.

◆ ÇÇaall››flflmmaa vvee SSoossyyaall GGüüvveennlliikk
BBaakkaannll››¤¤››:: 10/1 sorumlu. 

Ancak bu resmi belgelere ra¤-
men sorumlular hala yarg›lanm›yor,
cezaland›r›lm›yor... 

Peki bu yeni bir fley mi? Hay›r!
Ülkemizde ““iiflfl kkaazzaass››”” ad› verilen
cinayetler, katliamlar karfl›s›nda, ik-
tidarlar›n, yarg›n›n konumu, aynen
iflkenceler, infazlar konusunda ol-
du¤u gibidir. ‹flkence infaz davala-
r›nda nas›l ki ““ppoolliissiimmiizziinn eelliinnii ssoo--
¤¤uuttmmaayy››nn”” yaklafl›m› hakim ise, ifl
kazalar›na yönelik tav›rda da ““ppaatt--
rroonnllaarr››nn eelliinnii ssoo¤¤uuttmmaayy››nn!!”” yakla-
fl›m› vard›r. B›rak›n patronlar yat›-
r›m yaps›n, ifl güvenli¤i veya baflka
nedenlerle “ifladamlar›na” engeller
ç›karmak, cezalar vermek, onlar›
ürkütür, sonra yat›r›m yapmazlar...
yaklafl›m› hakimdir. 

Bu anlay›fl, yasamas›ndan yarg›-
s›na yürütmesine kadar devletin bü-
tün kademelerinde hakimdir. Böyle
oldu¤u içindir ki, Davutpafla katli-
am›n›n sorumlular› aç›k seçik bel-
gelenmiflken yarg› görevini yapm›-
yor; sorumlular› yarg›lam›yor, ceza-
land›rm›yor. Yarg› bu konuda tek
de¤ildir elbette. Bu ülkenin baka-
n›nda, baflbakan›nda da ayn› anlay›fl
hakimdir. Hat›rlan›r, Tuzla tersane-
lerinde ifl cinayetlerinin oldu¤u, he-

men hergün bir iflçinin öl-
dü¤ü ve tart›flmalar›n yo-
¤unlaflt›¤› günlerde Baflba-
kan Tayyip Erdo¤an flunlar›
söylemiflti: ““iiflflyyeerriinniinn ggüü--
vveennllii¤¤ii oollaaccaakk kkii iiflflççiinniinn
ggüüvveennllii¤¤ii oollssuunn.. EEssaass oollaann iiflflyyeerrii
ggüüvveennllii¤¤iiddiirr..””

4857 Say›l› yeni “‹fl Kanunu”da
IMF ve Dünya Bankas›’n›n istekle-
ri do¤rultusunda bu anlay›flla dü-
zenlenmifltir. Bu basit bir ifade de-
¤iflikli¤i de¤il, ideolojik bir tercih-
tir. Bir anlay›flt›r. “Önce iflyeri” de-
mek, önce patron demektir. Klasik
“Patron kazanmal›; kazanmal› ki
iflçi de kazans›n! ‹flyeri güvenli ola-
cak ki iflçi de güvende olsun!” bur-
juva anlay›fl›n›n tezahürüdür. 

Oysa “iflyeri güvenli¤i” dedikle-
ri çal›flma ortam›n›n güvenli¤i de-
¤ildir, tersine onlar›n güvenlikten
anlad›¤› sendikas›z, grevsiz, dire-
niflsiz onlar›n tabiriyle “çal›flma ba-
r›fl›n›n” oldu¤u bir ortamd›r.

““ÖÖnnccee ‹‹flflyyeerrii GGüüvveennllii¤¤ii””
Diyen AAnlay›fl, SSorumlulardan
Hesap SSoramaz

Yeniçeltek’ten Davutpafla’ya de-
¤iflen birfley yok. Ölen yine biziz.
Katliam›n büyüklü¤üne, halk›n tep-
kisine göre, bazen hemen üstü örtü-
lür katliamlar›n, bazen de flu veya bu
düzeydeki bir kaç isim, “sorumlu”
diye aç›klan›r; onlar da bir süre geç-
tikten sonra unutturulur, s›rt› s›vaz-
lanarak iflinin bafl›na döndürülür. 

88 fifiuubbaatt 11999900 tarihini bir çok
kimse hemen ilk anda hat›rlamaya-
cakt›r belki. ‹flte o tarih de Davutpa-
fla katliam› gibi bir günün tarihiydi.
Amasya’ya ba¤l› Yeniçeltek Maden
Oca¤›’nda meydana gelen grizu
patlamas›nda 68 iflçi hayat›n› kay-
betmiflti o gün. 

O tarihte de sorumlular arand›.
Bilirkifli raporlar› yay›nland›. Katli-
amda ““iihhmmaallii ggöörrüülleennlleerr”” aç›klan-

d›. Yarg›ya güvenilmesi gerekti¤ini
söyledi dönemin iktidarlar›. O tarih-
ten bugüne aradan 19 y›l geçti; 68
iflçinin ölümüne yolaçanlar›n hapis-
hanelere at›ld›¤›n› ne gördük, ne
duyduk.. 

Ve 31 Ocak 2008 Davutpafla...
23 iflçinin hayat›n› kaybetti¤i patla-
madan bugüne geçen bir y›lda da ne
bir yarg›lanan, ne de bir ceza alan
var. Ve muhtemeldir ki, bu düzen,
bu iktidarlar de¤iflmedi¤i sürece,
19-20 y›l sonra da Davutpafla için
yine ayn› fley söylenecek...

‹fl katliamlar› Yeniçeltekle baflla-
y›p Davutpafla’yla bitmiyor. Mese-
la, k›sa baz› hat›rlatmalar yapal›m;
1983 y›l›nda Zonguldak Armut-
çuk’ta 100’e yak›n iflçi, göçük alt›n-
da can vermiflti. Ayn› y›l Kozlu’da-
ki bir patlamada 9 iflçi öldü.
1992’de yine Kozlu’da bu kez tam
226633 mmaaddeenn iiflflççiissii katledildi. Bu, ül-
kemizdeki en büyük ifl katliamlar›n-
dan biri olarak geçti tarihe. 

Sonras›, bu yaz›n›n s›n›rlar›n›
aflan uzun bir listedir. ‹fl katliamlar›,
iflçi ölümleri hemen hergün yaflan-
maktad›r bu ülkede. Ne kadar yo-
¤un yafland›¤› hakk›nda bir fikir
vermesi için flu rakama bakmak ye-
terlidir:

“Büyük bölümünde AKP’nin hü-
kümette oldu¤u 22000011--22000055 aras›n-
da, ülkemizde toplam 337799 bbiinn 113322 iiflfl
kkaazzaass›› meydana geldi. Bunlar›n so-
nucunda ise 44 bbiinn 559977 kifli öldü.”

55 yy››llddaa 440000 bbiinn kkaazzaa!!

Kaza m› denir art›k buna?

Hiçbir iktidar döneminde bu du-
rum de¤iflmemifltir. ‹flte size, 55 y›l›n
de¤il de, 3355 yy››ll››nn bilançosu:

1965-2000 Aras›nda ülkemizde
tam 44 mmiillyyoonn 667755 bbiinn 110099 ifl kazas›
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Yeni Çeltek’ten Davutpafla’ya...
‘‘PPAATTRROONNLLAARRII ÜÜRRKKÜÜTTMMEEYY‹‹NN’’!!



olmufltur. Bu, hheerr yy››ll ortalama 113333
bbiinn kaza demektir. 

35 Y›ldaki bu “kaza”larda kaç
iflçi katledildi dersiniz? Tam 4411 bbiinn
115588 iflçi.... 109 bine yak›n iflçi de ya-
raland› ve sakat kald›. 

Ve bunlar›n hemen hemen hiçbi-
rinde yarg›lanan veya yarg›lansa da
ceza verilen bir tek sorumlu yoktur.

Yaflanan bu ölümler ve katliam-
lar sonras› bakan›ndan baflbakan›na,
patronundan medyas›na kadar düze-
nin sahipleri “ölümcül kazalar›n
dünyan›n heryerinde meydana gel-
di¤i, kazalar›n olmad›¤› bir sanayi-
nin dünyan›n hiçbir yerinde olmad›-
¤›” masallar›n› anlatarak ölümleri-
mizi meflru göstermeye çal›fl›rlar. ‹fl
cinayetleri sonras› geliflen tepkiler
üzerine baflbakan Erdo¤an’›n a¤z›n-
dan dökülen flu sözler hat›rlanacak-
t›r: “Hatalar, eksikler vard›r ama
bunlar› düzeltmenin gayreti içinde
olaca¤›z. Hemen kelle istemenin
gayreti içine girmek flafl›lacak bir
fley...”

Patronlar›n “kelle”si istenemez-
di elbette, patronlar ürkütülmeme-
liydi, elleri so¤utulmamal›yd›... ‹fl-
çilerin cesetleri yerdeyken bu sözle-
ri söyleyen bir Baflbakan›n iktida-
r›nda, ifl kazalar›na yol açan patron-
lar›n yarg›lanmas›, cezaland›r›lmas›
mümkün mü?

Nitekim mümkün olmad› ve ol-
muyor. Baflbakan patronlara “YO-
LA DEVAM” diyor, devam ifl cina-
yetlerine... ‹flçiler öldü¤üyle kald›
yine. Patronlar› ürkütmemek için
hiçbir sorumlu cezaland›r›lmad›. 

Hesap SSormazsak

Daha ÇÇok KKatledilece¤iz
Katliamlar› kan›ksatmaya, mefl-

rulaflt›rmaya çal›fl›yorlar. Hesap so-
ran sesimiz yükseldi¤inde “bu ülke-
nin yarg›s› var, yarg› gere¤i neyse
yapacakt›r” diyerek bize düzenin
yarg›s›n› iflaret edenler, hesap sorma-
m›z› istemiyorlar. ‹stiyorlar ki kade-
rimize raz› olal›m, ölümlerimizi unu-
tal›m, sömürüye boyun e¤elim.

Bu ülkenin yarg›s›n›n ne yapt›¤›
ortadad›r. ‹flte örne¤i, üzerinden

yaklafl›k 19 y›l geçen YYeenniiççeelltteekk ve
üzerinden 1 y›l geçen DDaavvuuttppaaflflaa...

Devletin kendi resmi kay›tlar›yla
sorumlular› belgelenmifl olmas›na
ra¤men cezaland›rma yoktur. Gös-
termelik yarg›lamalar ise tepkileri-
mizi yat›flt›rmak, bast›rmak içindir.

Suçlulardan, ölümlerimizin so-
rumlular›ndan hesap sormal›y›z.
Hesap sorman›n bir örne¤i Yeniçel-
tek katliam› sonras› yap›lanlard›r.
Toplumsal muhalefetin, sendikala-
r›n yaflananlar karfl›s›nda neler yap-
mas› gerekti¤inin de örne¤idir Yeni-
çeltek katliam›n› protesto eylemleri. 

68 iflçinin öldü¤ü Yeniçeltek kat-
liam›ndan hemen ard›ndan 9 fiubat
sabah›, sendikac›lar katliam›n tek
sorumlusunun iktidar oldu¤unu
aç›klarken, ayn› gün Merter’de top-
lanan yüzlerce Dev-Genç’li, “Yeni-
çeltek Katliam›n›n Sorumlusu Fa-
flist Devlettir” pankart›yla yürüdü-
ler. Devrimci Sol Güçler taraf›ndan
10-13 fiubat günleri boyunca, Kara-
köy Tophane’de, Unkapan›’ndaki
Çal›flma Bakanl›¤› Bölge Müdürlü-
¤ü önünde, Eminönü’nde, Zeytin-
burnu’nda kitlesel gösteriler yap›l-
d›. Okullarda forumlar yap›ld›, ta-
butlar yak›ld›. 13 fiubat’ta Yeniçel-
tek katliam›n› protesto etmek ama-
c›yla siyah elbise giyme ça¤r›s› ya-
p›ld›. Yine ayn› gün demokratik kit-
le örgütleri temsilcileri Yeniçeltek’e
gittiler. 15 fiubat’ta 3355 bbiinn bbeelleeddiiyyee
iiflflççiissii,, s›n›f dayan›flmas›n›n bir ör-
ne¤ini sergileyip, Yeniçeltek katli-
am›n› protesto amac›yla örgütlü bir
biçimde direnifle geçtiler...

Kuflku yok ki, halk›n mücadele-
sinin örgütlenme düzeyi, flekillenifli
her dönemde farkl›l›klar arzedebi-
lir; ama ifl cinayetlerinin, katliamla-
r›n›n hiçbir koflulda kan›ksanmama-
s› gerekti¤ini, bugün bbööyyllee bbiirr tteehh--
lliikkee oolldduu¤¤uunnuu vurgulamak için ha-
t›rlatt›k bu örne¤i... 

Unutmayal›m, katliamlar karfl›-
s›nda katliamlar› gündemde tutmak,
sorumlular› teflhir etmek, düzenin
yarg›s›n› zorlamak, hesap sormak,
emekçilerin can güvenli¤ini sa¤la-
ma mücadelesidir. Bu mücadeleyi
güçlü ve ›srarl› biçimde sürdüreme-
di¤imizde ölümlerimizi seyretmeye
devam edece¤iz
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Davutpafla
Unutulmad›!
Davutpafla'da geçen y›lki patla-

mada ölenlerin aileleri, olay›n
meydana geldi¤i yerde toplanarak
"Bilirkifli raporuna ra¤men ceza
davas› aç›lmamas›n›" protesto etti-
ler.

"Davutpafla'y› unutmad›k unut-
turmayaca¤›z" diye pankart açan
yaklafl›k 150 kiflilik kitle ellerinde
karanfiller ve kaybettiklerinin fo-
to¤raflar›yla patlaman›n oldu¤u
alanda "Gün Gelecek Devran Dö-
necek Bir Gün ‹flçiler Hesap Sora-
cak, Kaza De¤il, Bu Bir Cinayet,
Sorumlular Belli, Hesap Sorulsun"
sloganlar› att›.

Hayat›n› kaybedenler ad›na
aç›klama yapan ‹dris Çabuk, "Bu-
rada evine ekmek götürmek için
çal›flan 21 kifli öldü, 117 kifli ise
yaraland›. Bizler adaletin yerini
bulmas›n› temenni ederek, baflka
ailelerin bizim gibi üzülmesini, bi-
zim gibi a¤lamas›n› istemiyoruz"
dedi. Geçen hafta 15 ailenin bir
araya gelip Ankara'da Cumhurbafl-
kanl›¤›, Baflbakanl›k, Adalet Ba-
kanl›¤› ile Hakimler ve Savc›lar
Yüksek Kurulu'nda görüflmelerde
bulundu¤unu belirten Çabuk, "fiu
ana kadar bir ceza davas› aç›lma-
m›flt›r. Korkumuz zaman afl›m›na
u¤rat›lmak istenmesidir” dedi.
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Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›, Kamu Gö-
revlileri Sendikalar› Kanunu üzerinde yapt›¤› çal›fl-
malar› taslak haline getirdi. Taslak henüz resmilefl-
memifl olsa da AKP'nin emekçiler için ne düflündü¤ü-
nü gösteriyor. 

Taslak bu haliyle burjuva bas›nda "kamuda sendi-
ka yasa¤› daralt›lacak" bafll›¤›yla yerald›. Buna göre
haz›rlanan taslak "7 y›ld›r uygulanan kanundaki baz›
sorunlar›n afl›lmas›n›" amaçl›yormufl. Tasla¤a göre
"kamu görevlisi, 'kamu kurum ve kurulufllar›n›n iflçi
statüsü d›fl›ndaki kadro veya sözleflmeli personel po-
zisyonunda çal›flan kamu görevlileri' fleklinde tan›m-
lanarak, adayl›k ve deneme süresini tamamlamam›fl
kamu görevlilerine de sendika kurma ve kurulmufl
sendikalara üye olma hakk› tan›n›yor. Bu kesimdeki
kamu görevlileri, kendilerini d›flar›da b›rakan mevcut
tan›m nedeniyle sendikalara üye olam›yor. Taslakla,
kanunun, 'sendika üyesi olamayacaklar' bafll›kl› bö-
lümü yeniden düzenlenerek, söz konusu maddenin
kapsam› daralt›l›yor."

Yani burjuva bas›n ve tasla¤›n sahipleri, art›k da-
ha fazla kamu görevlisi sendikal› olabilecek, sendika-
l› olma önündeki yasal engeller kald›r›ld›, haklar bi-
raz daha geniflletildi diyor.

Böylece sorunlar afl›lm›fl m› oluyor?
Evet! AKP'nin kafas›ndaki sendika ve sendikac›l›k-

la düflünüldü¤ünde böyle. Çünkü AKP'nin sendikac›-
l›¤› devlet sendikac›l›¤›; direnmeyen, hak istemeyen,

verilene flükreden sendikac›l›k. Böyle oldu¤u içindir
ki ne mevcut kanunda, ne de haz›rlanan yeni taslak-
ta toplu sözleflme ve grev hakk› yoktur. 

Oysa sendikay› sendika yapan,
onu emekçiler için gerçek bir güç
haline getiren onun toplu sözleflme
ve grev silah›na sahip olmas›d›r. 

AKP, sendikalar olsun, sendikal›
daha fazla kamu görevlisi olsun, an-
cak güç olmas›n istiyor. Bu nedenle
en temel noktay› atlad›¤› gibi, söz
konusu düzenlemeleri yap›fl tarz›da

her zamanki gibi tepeden inmedir, anti-demokratiktir.
Yani AKP emekçilere, onlar›n meflru örgütlenmelerine
sormaz, onlar›n iradesini dikkate almaz, istedi¤i tarzda
düzenler ve yasalaflt›r›r. Sendikalar› kapatt›r›r, kapat-
ma tehditlerinde bulunur. Devrimci, yurtsever sendi-
kac›lar› tutuklat›r, soruflturmalar açar, memuriyetten
atar. ‹flte son örne¤i, önce SES Genel Baflkan› Bedriye
Yorgun, hemen ard›ndan SES MYK Üyesi Meryem Öz-
sö¤üt memuriyetten ç›kar›ld›lar... Örnekler ço¤alt›labi-
lir; ama iktidar› emekçiler ilgilendirmiyor aç›kcas›.
Onun derdi yasay› Avrupa Birli¤i normlar›na uydur-
mak. Yine de sorun ç›karsa, eh art›k uydu¤u kadar, ol-
du¤u kadar der ç›kar iflin içinden....

Devlet güdümlü sendikalar Memur-Sen, Türk Ka-
mu-Sen, AKP'nin sundu¤u taslakla att›¤› ad›mlar›
"daha ileri haklar›n önünü açacak ad›mlar" olarak ni-
teliyor.

KESK ise haz›rlad›¤› raporda "toplu sözleflme ve
grev hakk› düzenlemesi olmayan bir yasada, kurum
ve kurulufl amirlerini yandafl sendikaya üye olmaya
zorlayacak ve böylece bunlar›n tarafs›z davranma
zorunlulu¤u ortadan kalkacak" diyerek tasla¤›n
uluslararas› sözleflme ve A‹HM kararlar›na uymad›¤›-
n› belirtmektedir. KESK raporunda AKP- den, ulusla-
raras› sözleflmelere ve A‹HM'in memur sendikac›l›-
¤›yla ilgili kararlar›n› dikkate almas› talep ediliyor.

AKP'nin sendikal tercihi aç›kt›r: Grevsiz sendika!
Devlet güdümlü sendika. Emekçiler ise grevli top-
lu sözleflmeli sendika hakk› istiyor. O halde aç›k ve
nettir ki, bu hak mücadele edilmeden al›namaz. Ve
bu hak kendini uluslararas› sözleflmelerle, yasalarla
s›n›rlayarak, çözümü d›fl›ndan bekleyerek kazan›-
lamaz. Grevsiz sendika düzen sendikac›l›¤›d›r, fiili-
meflru mücadelenin d›fl›nda haklar›n kazan›laca¤›n›
beklemek de düzen sendikac›l›¤›d›r.

Devrimci Memur
Hareketi

Grevsiz sendika düzen sendikac›l›¤›-
d›r, fiili-meflru mücadelenin d›fl›nda

haklar›n kazan›laca¤›n› beklemek de
düzen sendikac›l›¤›d›r.

Grevsiz Sendika,
Düzen Sendikac›l›¤›!

Birleflik Metal-‹fl Sendikas›’na üye
olduklar› için iflten at›lan Sinter Metal
iflçilerinin fabrika önündeki direniflle-

ri devam ederken, patron içerde çal›-
flan sendika üyelerinden 11 iflçiyi da-
ha iflten att›. 

Tazminats›z olarak at›lan 11 sendi-
ka üyesi de direnifle kat›ld›. Patronun,
paketleme ve SNS bölümünde çal›flan

11 iflçiyi kendi istekleri d›fl›nda pres
ve f›r›n bölümüne göndermek isteme-
si ve iflçilerin bunu kabul etmemesi
ç›karmalar› getirdi. Direniflteki iflçiler
içerde çal›flan sendika üyelerinin, isti-
faya zorland›¤›n› ve yeni ç›karmalar›n
yaflanabilece¤ini dile getirdiler. 

Sinter’de iflten
atmalar sürüyor
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Liman iiflçileriyle ddayan›flma
Mersin’de sendikalaflt›klar› için iflten at›lan liman iflçilerinin direni-

flinde 26 gün geride kald›.

Liman iflçilerine direniflin 26. gününde destek vermek için KESK
önünde toplanan sendika, siyasi parti ve dernek üyeleri sloganlarla lima-
na kadar yürüyerek bir eylem gerçeklefltirdiler. Liman iflçileri ad›na bir
konuflma yapan TÜMT‹S Genel Sekreteri Gürel Y›lmaz, sendikan›n ana-
yasal haklar› oldu¤unu belirterek, silah göstermelerin, iflten ç›karmalar›n
ve bask›lar›n iflçileri yolundan döndüremeyece¤ini söyledi. MIP ve
AKAN-SEL iflverenlerine seslenen Y›lmaz, “‹fl bar›fl›n›n bozulmas›ndan
biz sorumlu de¤iliz. ‹flten ç›kar›lan üyelerimize bir an önce ifl bafl› yapt›-
r›n. Çal›flan üyelerimize yönelik bask›lardan vazgeçin” dedi. KESK Dö-
nem Sözcüsü ve BES Mersin fiube Baflkan› Yusuf Kaya “bu sorun çözül-
mezse yar›n on binlerce kifliyle liman›n önünde oluruz” diyerek destekle-
rini sürdüreceklerini söyledi.

Kamu Emekçileri Sendikalar›
Konfederasyonu Ankara fiubeler
Platformu 31 Ocak’ta, Sa¤l›k Ba-
kanl›¤› önünde bir eylem yapt›. Ey-
lemin amac›n›n, Sa¤l›k Bakan› Re-
cep Akda¤’›n göreve geldi¤inden
beri örgütlü, sendikal› kamu emek-
çilerine karfl› yürüttü¤ü kadrolaflma
politikas›n› teflhir etmek, SES Ge-
nel Baflkan› Bedriye Yorgun ve
SES MYK Üyesi Meryem
Özsö¤üt’ün görevden al›nmalar›n›
protesto etmek oldu¤u belirtildi. 

KESK Genel Baflkan› Sami Ev-
ren yapt›¤› konuflmada bask›lar
karfl›s›nda y›lmayacaklar›n› ve di-
reneceklerini söyledi. Aç›klamada;

“… Recep Akda¤ Sa¤l›¤› kârl›
bir ticaret, hastalar› ise müflterileri
olarak görmektedir. Bakana göre,
sa¤l›k emekçilerinin ola¤anüstü zor
ve a¤›r koflullarda, üstelik sefalet
ücreti karfl›l›¤›nda çal›flmas› yetme-
mekte, ayn› zamanda örgütsüz,
(yandafl sendika hariç) sendikas›z
olmas› gerekmektedir. 

Sa¤l›k Bakan›, mesaisinin
önemli bir bölümünü sendikal›,
SES’li sa¤l›k emekçileriyle u¤rafla-
rak harcamaktad›r. Bunun nedeni
sendikam›z›n izledi¤i çizginin, sa¤-
l›k alan›nda halk›m›za dayat›lan
politikalar›n piyasac›, özellefltirme-
ci yüzünü ortaya koymas›; sendika-
m›z›n yanl›fl uygulamalar karfl›s›n-
da direnç göstermesidir. 

Bakan Akda¤, bütün bu olaylar-
dan ders ç›kar›p, yanl›fllar›n› dü-
zeltmek yerine, “Ben yapt›m oldu”
yaklafl›m› karfl›s›nda bir engel ola-
rak gördü¤ü Sendikam›z› hedef al-
m›fl ve Yüksek Disiplin Kurulunu
kullanarak kendince sendikam›z-
dan intikam alm›flt›r. Sendikam›z›n
Genel Baflkan› Bedriye Yorgun, Ba-
kan›n bu intikam operasyonu sonu-
cu memuriyetten ç›kar›lm›flt›. 

fiimdi de SES MYK üyesi Mer-
yem Özsö¤üt, yarg›da davas› so-
nuçlanmam›fl olmas›na ra¤men,
Sa¤l›k Bakanl›¤› Yüksek Disiplin
Kurulu taraf›ndan al›nan siyasi bir
kararla memuriyetten ç›kar›lm›flt›r. 

Bakanl›k bünyesinde taflra teflki-
lat›nda görev yapan ve ayn› durum-
daki yandafl sendika yöneticisinin
eflinin tayini yap›ld›¤› halde profes-
yonel olarak MYK üyeli¤i yapan ve
bu nedenle Ankara’da ikamet etme-
si gereken SES Genel E¤itim Sekre-
teri Ümit Do¤an’›n hemflire olan
eflinin Ankara’ya tayini ise tama-
men politik nedenlerle yap›lma-
maktad›r.

Bu kararlar siyasidir. Bakan›n
sendikam›za yönelik intikam ope-
rasyonlar›d›r. 

Bizler, sendikalar›m›z› bask›la-
ra, soruflturmalara, takibatlara,
sürgünlere, iflten ç›karmalara inat
var ettik. Bu tür bask›lar bizi y›ld›r-
mayacakt›r!" denildi.

"AKP ‹ktidar›na SSesleniyoruz"

SGK’ya SSiyah
Çelenkli PProtesto

Büro Emekçileri Sendikas› (BES),
üye ve yöneticileri, yaflanan hukuk-
suzluklar› protesto etmek için Sosyal
Güvenlik Kurumu’na (SGK) siyah
çelenk b›rakt›. Ankara, ‹stanbul,
‹zmir ve ülkenin birçok yerinde
yap›lan eylemlerle SGK’n›n yaratt›¤›
sorunlar›n dile getirildi¤i eylemlerde
AKP’ninDünya Bankas› ve IMF da-
yatmalar›yla sa¤l›k ve sosyal güven-
lik alan›n› sermayeye açt›¤› vurgu-
land›.

Emekli Sen ‹stanbul 2 Nolu Be-
yo¤lu flubesi 1 fiubat Pazar günü 8.
Ola¤an genel kurulunu Disk genel
merkez binas›nda yaparak yeni yö-
netimini belirledi.

60’›n üzerinde üyenin kat›larak
oy kulland›¤› kongreye Kocaeli,
Kartal, Aksaray, ve Kad›köy flubele-
rinden üye ve yönetiçiler d›fl›nda
konuklar kat›ld›. 

fiube baflkan› Hasan Kaflk›r aç›l›fl
konuflmas›nda, Sendikal mücadele-
nin haklar ve özgürlükler mücadele-
sinde daha fazla yer almaktan iflçi ve
emekçilerin grev ve direnifllerini da-
ha çok sahiplenmekten geçti¤ini
söyleyerek önümüzdeki mücadele
dönemine böylesi bir yönetimle kar-
fl›lamak istediklerini söyledi.

fiube sekreteri Gazi Akmefle ve
Mali sekreter Nebahat Albayrak,›n
flube faaliyet raporu ile mali roporla-
r› okuyup aklanmas› sonras›nda ya-
p›lan ve tek liste olarak girilen se-
cimlerde oluflturulan yeni yönetim
listesi oybirli¤i ile kabul edildi.

Yeni secilen yönetim listesi. Ha-
san Kaflk›r-Nebahat Albayrak-Nil-
gün Y›ld›r›m-Dilber Koçak-Bahti-
yar Tiryaki-Haldün Barifl- Bekir
A¤›r-Aslan Balk›r ve Murat Nazl›çi-
cek'den olufluyor.

Emekli-Sen
2 No’lu fiube
Kongresi Yap›ld›
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Brezilya’n›n Belém kentinde
yap›lan 9. Dünya Sosyal Forumu
27 Ocak’ta, yaklafl›k 50 bin kiflinin
kat›l›m›yla yap›lan bir yürüyüflle
bafllad›. Yürüyüfl l’Escadinha do
Cais do Porto’da bafllay›p Sao
Braz’da sona erdi.

Dünya Sosyal Forumu Federal
Üniversitenin UFPA ve UFRA
kampüslerinde yap›ld›. Seminerler
daha çok UFPA’da gerçeklefltirilir-
ken UFRA’da Devleti olmayan
halklar›n çad›rlar› vard› ve burada-
ki etkinlikler daha çok onlara yöne-
likti.

Halk Cephesinin “Emperyalist
Sald›rganl›k ve Türkiye’de Sosya-
lizm Mücadelesi” isimli semineri 30
Ocak’ta gerçekleflti. Seminerde Tür-
kiye’nin 1945 lerden sonra nas›l em-
peryalizmin yeni sömürgesi haline
geldi¤i, art›k politik, ekonomik, as-
keri bak›mdan tamamen ABD Em-
peryalizmine ba¤›ml› oldu¤u, ülke-
nin her fleyinin IMF’nin emirleriyle
yönetildi¤i ve Türkiye’nin IMF’ye
borçlar›n› ödeyebilmek için sürekli
halklar›n›n yoksullaflmas›na yol
açan bir politika izledi¤i anlat›ld›.
Türkiye’de faflizme karfl› demokrasi
ve emperyalizme karfl› ba¤›ms›zl›k
mücadelesi verildi¤i aç›kland›. Halk
Cephesi tan›t›ld›, mücadele tarihi ve
flimdiki mücadelesi belirtildi. 

Halk Cephesi 29 Ocak’ta Global
Demokrasinin ‹nflas› ve “Sosyalist
Dayan›flma”n›n sundu¤u yak›t ola-
rak kullan›lan tar›m ürünlerinin tar-
t›fl›ld›¤› seminerlere kat›ld›.

“Yak›t Bitkileri Tar›m›: Köylü
Örgütleri ‹çin Riskleri ve Yararlar›”
seminerinde Leticia Rangel Tura
(FASE – Brézilya) Brezilya’daki
soya tar›m›n›n verdi¤i zararlar› an-
latt›. Brezilya, Burkina Faso ve
Kongo’dan kat›lan konuflmac›lar
ülkelerinde yaflad›klar› sorunlar›
anlat›lar.

Seminerin sonunda Monique
Munting’in “Depolar Dolu, Tabak-
lar Bofl” isimli tek tip tar›m›n zarar-
lar› ve zorla çal›flt›r›lan köylüler ve
çocuklarla ilgili filmi gösterildi.

“Global Demokrasinin ‹nflas›”

isimli seminerde Güney Amerika,
Karayipler, Orta-Do¤u – Kuzey Af-
rika, Do¤u Avrupa ve Orta Asya, Pa-
sifik, Güney Asya, Latin Amerika,
Sub-Sahara Afrikas›, Do¤u Asya,
Bat› Avrupa olmak üzere k›talardan
kat›lan ayd›nlar 5 y›ll›k bir proje
sundular. Dünya çap›nda faaliyet
yürüten, örgütlerle demokrasinin
nas›l olmas› gerekti¤ine, flu anda
dünyam›zda yaflanan sorunlar›n tar-
t›fl›ld›¤› seminer temsilcilerin su-
numlar› ile bafllad›. Kendi k›talar›n-
dan örnekler sunarak yeni bir de-
mokrasi inflas› için çözümler sun-
dular. 

30 Ocak günü CACIM – Eleflti-
rel Eylem ‹çin Hint Enstitüsü: Ha-
rekette Merkez’in, “Gelecekle
Yüzleflme: Dünya Sosyal Formu,
Küresel Adalet Hareketi, ve Ötesi”
isimli seminerine kat›l›nd›. Bu se-
minerde, Güney Amerika yerli
halklar›ndan çeflitli konuflmac›lar
yaflad›klar› ayr›mc›l›klarla ilgili ta-
n›kl›klar sundular.            

Sosyal Hareketlerin Kriminalize
Edilmesi isimli, Brezilya’da faali-
yet yürüten CMP’nin (Komünist
Hareket Partisi) düzenledi¤i semi-
nerde ise Brezilya’da muhalif parti
ve örgütlerin terörizm demagojisi
ile terörize edildi¤i anlat›ld›. Yak›n
bir süreçte tutukluluk yaflayan bir
üyeleri yaflad›¤› hukuksuz süreci
kat›l›mc›lara aktard›.

31 Ocak günü, Guyan ‹flçiler
Birli¤i’nin “Sömürgecilik Egemen-
li¤i Alt›ndaki Ülkelerde Sosyal ve
Politik Mücadeleler” isimli semine-
rine kat›l›nd›. Konuflmac› Albert
Darnal Fransa’n›n klasik an-
lamdaki dört sömürgesinden
birisi olan Frans›z Guyana-
s›’nda Metropolün sömürü ve
bask›s› ve iflçilerin ve halk›n
buna karfl› mücadelesini anlatt›.

Devrimci Komiteler Hare-
ketinin “Direk Demokrasi”
isimli seminerinde ise konufl-
mac› Dr. Edres Muammar
Amerikan Üniversitelerindeki
demokrasi sorunlar›ndan ve
üniversitelerdeki demokrasi

e¤itiminden söz etti. 
Askeri Üslere Hay›r Seminerin-

de temel olarak baflta ABD olmak
üzere emperyalist üsler tart›fl›ld›.
Emperyalizm dünyan›n de¤iflik
bölgelerinde hakimiyetini ve kon-
trolünü gelifltirme arac› olarak kul-
land›¤› üslerin dünya halklar›na
kan kusturma arac› da oldu¤u ko-
nufluldu.

Halk Cephesi’nin de sunum
yapt›¤› seminerde, Türkiye’de ‹n-
cirlik, Konya ve Mersin’de bulunan
askeri üsler arac›l›¤›yla Ameri-
ka’n›n Orta Do¤u Halklar›na bom-
balar ya¤d›rd›¤›, Filistin halk›n›
katleden ‹srail savafl uçaklar›n›n
Konya vadisinde uçufl e¤itimi yap-
t›klar› aktar›ld›. Sorunun ancak em-
peryalistlerin dünyam›zdan yok
edilip sosyalizmin kurulmas›yla
çözüme ulafl›labilece¤i vurguland›.

AKP’nin ‹srail’e tepkilerinin sa-
mimi olmad›¤›n›, riyakar oldu¤u
belirtildi. Bir yandan ‹srail’le eko-
nomik, politik ve askeri iflbirli¤i
sürdürürken bir yandan da Filistin
halk›n›n yan›nda oldu¤u do¤rultu-
sunda yapt›¤› aç›klamalar›n
ikiyüzlülü¤ü vurguland›. Askeri üs-
lerin AKP’nin emperyalistlerle ifl-
birli¤inin sonucunda ülkemizde fa-
aliyet yürütüyor oldu¤unu, Türkiye
halklar›n›n ve devrimcilerinin on-
y›llard›r emperyalizme karfl› müca-
delede bedeller ödedi¤i aktar›ld›.

Halk Cephesi seminerlere kat›l-
man›n yan›s›ra çok say›da kat›l›m-
c›yla görüfltü, çeflitli etkinlik çad›rla-
r›n› gezdi ve Halk Cephese’ni
tan›tan broflürler da¤›t›ld›.

DÜNYA SOSYAL FORUMU YAPILDI
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Davos Zirvesi’nin gündeminde
emperyalistlerin içinde bulunduk-
lar› kriz vard›. Krize çözüm aray›fl-
lar›n› tart›fl›p, “kriz sonras›” duru-
mu ele ald›lar. Tart›flmalar›na, ara-
y›fllar›na, damgas›n› vuran ise kri-
zin yarataca¤› sonuçlardan duy-
duklar› korkuydu.

Bu korkular›n› dile getiren Fran-
sa Ekonomi Bakan› Christine La-
garde, “Global ekonomik krizle bir-
likte 2 büyük riskle karfl› karfl›ya-
y›z” dedikten sonra bunlar› flöyle
somutluyordu: “Birincisi ssoossyyaall
ppaattllaammaa,, di¤eri ise a¤›r vergilemey-
le korumac›l›k politikalar›””. Peki bu
kadar korkular› nedendir?

Korkular›, uygulad›klar› politi-
kalar›n sonuçlar›ndand›r. Son 20
y›lda yarat›lan yoksullu¤un, açl›-
¤›n, y›k›m›n kayna¤› olan “küresel-
leflme” ad›n› verdikleri politikalar›-
d›r. Bunu kendileri de bildikleri
için örne¤in flu de¤erlendermeyi de
kendileri yapm›fllard›: ““2211.. yyüüzzyy››ll
aayyaakkllaannllaammaallaarr yyüüzzyy››ll›› oollaaccaakk””.. 

‹çinde bulundu¤umuz yüzy›l›
ayaklanmalar yüzy›l› olarak öngö-
ren emperyalistler, bu korkular›n›
Davos’ta dile getirmifllerdir. Gerçi
flu anda bahsettikleri türden büyü-
yen ayaklanmalar gündemde de¤il
ve biz daha yüzy›l›n bafllar›nday›z.
Ama emperyalist temsilciler uygu-
lad›klar› politikalar›n sonuçlar›n›n
flimdiden yavafl yavafl nelere yol
açabilece¤ini görebiliyorlar. 

Davos’taki Zirve’de konuflanlar-
dan biri de Birleflmifl Milletler Ge-
nel (BM) Sekreteri Ban Ki-Mun idi.
BM sekreteri, zengin ülkelere sesle-
nerek flöyle dedi: “Yoksullar› unut-
may›n... Global finansal sistemi
kurtarma telafl› içinde dünyan›n en
yoksul kesimini göz ard› etmeyin.”  

Davos’ta dünyan›n zenginleri
krizlerini tart›flsalar da esas soru-
nun “sosyal patlamalar” ihtimali
oldu¤unu ve bunu düflünmek zo-
runda olduklar›n› biliyorlar.

Emperyalist ülkeler 1990 bafl-
lar›ndan itibaren “küreselleflme”

ad›n› verdikleri azg›n ve pervas›z
bir sald›rganl›k politikas› uygula-
maya bafllad›lar. ‹nsanl›¤›n tüm
sorunlar›n›n çözümünü küresellefl-
meye ba¤lad›lar. Küreselleflme her
derde deva olacakt›! Ancak y›llar
ilerledikçe özellikle bizim gibi ye-
ni sömürgelerin tümünde borç ba-
ta¤› daha da derinleflti. Ayn› dö-
nem içinde yeni-sömürge ülkele-
rin finans piyasalar› tamamen em-
peryalist spekülatörlerin denetimi-
ne girdi ve emperyalist tekeller, is-
tedikleri ülkede istedikleri an
“kriz” ç›kartabilme gücüne kavufl-
tular. Ülkelerin “d›fl politikalar›”
diye bir fley kalmad›; d›fl politika
emperyalist merkezlerde belirle-
nen rolleri uygulamaya dönüfltü.
Yeni-sömürgeler, K‹T durumun-
daki büyük ekonomik iflletmeleri
ve yeralt› kaynaklar› üzerindeki
denetimlerini kaybettiler. Tar›m-
dan hayvanc›l›¤a, madencilikten
sanayiiye kadar tüm sektörler, em-
peryalist tekellerin ihtiyaçlar›na
göre yeniden flekillendirildi. 

Küreselleflme dünya genelinde
sadece bizim gibi ülkeleri etkileme-
di. Fransa gibi emperyalist ülkeler-
deki emekçileri de yoksullaflt›rd›.
Bu politikalar›n sonucudur ki, eko-
nomisi güçlü denilen Almanya’da
bile yoksulluk artm›flt›r. Art›k Al-
manya’da asgari ücret tart›flmas› ön
plana gelmifltir. Oysa eskiden böyle
de¤ildi. Eskiden Sovyetler Birli-
¤i’nin ve di¤er sosyalist ülkelerin
varoldu¤u dönemde belirli bir reka-
bet ihtiyac›ndan kaynakl› olarak Al-
manya gibi emperyalist ülkeler hal-
k›n sosyal yaflam›n› daha bir dikka-
te alarak ona göre bütçe ay›r›yorlar-
d›. Ancak Sosyalist ülkelerin y›k›l-
mas›yla bu gibi ülkeler art›k halk›n
her türlü sosyal harcamas› için ay›-
rd›klar› paray› sürekli k›st›lar. 

Küreselleflme politikalar›n›n
sonucunda son 15 y›lda dünyadaki
tekelleflme çok daha büyük bir h›z
kazanm›flt›r. 1990’›n sonlar›nda
358 tekelci burjuva, dünya nüfu-

sunun gelirinin yüzde 54’ine eflit
bir servete sahipti. Bugün ise 200
tekelci burjuva, dünya nüfusunun
gelirinin yüzde 60’›na el koyuyor. 

Frans›z Bakan’›n ve BM Genel
Sekreteri’nin dikkat çekti¤i konu-
lara, emperyalistlerin di¤er ku-
rumlar›, Dünya Bankas› da yer
vermek zorunda kalm›flt›r.

Dünya Bankas›’n›n haz›rlad›¤›
bir raporda flunlar denmifltir. “Kü-
reselleflmenin derinlefltirdi¤i gelir
da¤›l›m›ndaki uçurum, 46 y›l son-
ra da kapanmayacakt›r. ” Yine
Dünya Bankas›’na göre, dünya
toplam geliri 2050 y›l›nda dört ka-
t› artarak 135 trilyona ulaflacak.
Fakat yoksul ülkelerin ve halkla-
r›n dünya gelirinden ald›¤› pay da-
ha da küçülecek. Yoksulluk ve
adaletsizlik derinleflecek.

Bir zamanlar›n kurtar›c› mis-
yonu yüklenen küreselleflmeyi
emperyalist kurulufllar bile savu-
namaz hale gelmifltir.

Emperyalistler uygulad›klar›
politikalar sonucu derin bir krizin
içinde buldular kendilerini. Onun
içindir ki, emperyalist temsilciler,
Davos’ta krizlerini aflmak ve kriz
sonras› gidiflat›n ne olaca¤›n› ko-
nuflmak için bu y›lki zirveye çok
önem verdiler. “Son 40 y›l›n en
önemli zirvesi” olarak nitelendiril-
di bu y›lki Davos toplant›lar›. 41
devlet ve hükümet baflkan›n›n Da-
vos’ta olaca¤› günler öncesinden
aç›kland›. Bu da içine girdikleri
ekonomik, siyasal krizin büyüklü-
¤ünün bir ifadesi olsa gerekti. 

Emperyalistler, korkular›ndan
kurtulmak için ekonomik, siyasi ve
askeri sald›r› politikalar›ndan vaz-
geçecek de¤iller. Onlar korkular›n-
dan kurtulmak için daha fazla bas-
k›dan medet umarlar sadece. Bize
düflen tek fley ise, korkular›n› bü-
yütmektir; baflka bir fley de¤il. 

Davos’taki Korku!



ÖDP’de “iki ayr› grup” oldu¤u,
gruplar›n art›k bir arada olamaya-
caklar›, pek çok konuda ayr› düflün-
dükleri uzun süredir kendi yay›n or-
ganlar›nda, aç›klamalar›nda aç›kça
belirtilip tart›fl›lmaktayd›. Bu sorun,
geçti¤imiz günlerde ÖDP’yi yeni
bir kongreye götürdü. 

ÖDP Genel Baflkan’› Ufuk Uras
ve eski Devrimci Yol lideri O¤uz-
han Müftüo¤lu’nun ad›yla an›lan
gruplaflmada, Ufuk Uras “yetkisini
kullanarak” Ola¤anüstü Kongre’yi
gündeme getirdi. 1-2 fiubat’ta yap›-
lan Kongre’de, Genel Baflkanl›k se-
çimlerini O¤uzhan Müftüo¤lu lider-
li¤indeki Devrimci Dayan›flma Gru-
bu kazand›. Ufuk Uras’›n Özgür-
lükçü Sol Grubu, bu kongrenin kay-
bedeniydi. 

Sorunun delegelerin oylar›yla
belirlenen yan› bizi do¤rudan ilgi-
lendirmiyor. Peki ideolojik, politik
anlamda kazanan›, kaybedeni kimdi
kongrenin? Biz esas olarak buna ba-
kaca¤›z. 

Kongrede Genel Baflkanl›k yar›-
fl›na giren gruplar›n söylemlerine
bak›ld›¤›nda, Devrimci Dayan›flma
Grubu’nun s›k s›k devrimcilikten,
sosyalizmden, s›n›ftan sözetti¤i gö-
rülüyor, Ufuk Uras ve grubuna, em-
peryalizme, düzene yak›nlaflma
elefltirileri yöneltiliyordu. Mesela,
bu grubun Devrimci Dayan›flma im-
zas›yla sözkonusu tart›flmalara yö-
nelik olarak ç›kard›¤› broflürün ad›
““DDeevvrriimmccii BBiirr SSiiyyaasseett ‹‹ççiinn GGüünncceell
YYöönneelliimmlleerr”” bafll›¤›n› tafl›yordu.

Ufuk Uras grubu ise, esas olarak
bugüne kadar ki çizginin savunucu-
su durumundayd›. 

Tabloya bu flekilde “kabaca” ba-
k›ld›¤›nda, ÖDP’deki genel baflkan-
l›k yar›fl›n›, ÖDP içinde “sola daha
yak›n duran” grubun kazand›¤›
söylenebilir. Ama as›l büyük yan›lg›
da iflte bu noktada ortaya ç›kar. 

‹‹ddddiiaallaarrllaa,, ggeelliinneenn nnookkttaa 
aarraass››nnddaakkii uuççuurruumm!!
ÖDP’deki durum, kuflku yok

ki, bir çok aç›dan dikkat çekici,
dersler içeren yanlar tafl›maktad›r.
Soldaki bölünmelerin niteli¤ini,
mant›¤›n› görmek aç›s›ndan, Türki-
ye solunun özellikle belli kesimleri-
nin karakteristik özelliklerini tan›-
mak aç›s›ndan ÖDP’ye bakmak ge-
rekir. fiimdi biraz geriye giderek ba-
kal›m bunlara.  

Bilindi¤i gibi, ““ssoolluunn bbiirrllii¤¤ii””
iddias› ve propagandas›yla kurul-
mufltu ÖDP. Marksizm-Leninizmin
herfleyini oldu¤u gibi, Parti anlay›-
fl›n› da reddetmifl ve kurduklar› par-
tinin “çok hizipli” yap›s›n›, ““ççookk
kkaannaattll›› ppaarrttii”” olarak formüle et-
mifllerdi. 

Daha bafltan aç›kt› ki, “Solun
birli¤i” olduklar› iddias› basit bir
çarp›tmayd› ve soldaki birlik özle-
mini istismara yönelikti. 

Parti içinde “çeflitli gruplar›n”
varl›¤› ise bir gerçekti; ÖDP’yi,
Devrimci Yol’dan KSD’ye,
TKEP’ten TKP’lilere, bir k›s›m ay-
d›nlara, “ba¤›ms›zlaflm›fl” mücade-
leyi terketmifl, bireyleflmifl eskilere
kadar çeflitli örgüt, grup ve kifliler
biraraya gelerek kurmufllard›. Fakat
“çok kanatl›l›k”, “sol içi demokra-
si” iddias› yine de propagandif bir
unsur olmaktan öteye geçemezdi.
Çünkü bu parti içinde yeralan grup-
lar›n ne gelenekleri, ne halihaz›rda
savunduklar› bak›fl aç›s›, buna denk
düflmemekteydi. Nitekim, “çok ka-
natl›l›k” iddias›, çok geçmeden gün
gün iflas etmeye bafllad›. “Kanatlar”
bir bir tasfiye edildi veya kopmak
zorunda kald›. Sonuçta ÖDP kendi
“özüyle” bafl bafla kald›. Bu öz, bi-
zim ÖÖDDPP--DDYY olarak ifade etti¤imiz
gerçeklikten baflkas› de¤ildi. 

ÖDP, DDeevvrriimmccii YYooll yönetiminin
ihtiyaçlar› ve taktikleri çerçevesin-
de gündeme getirilmifl, Devrimci

Yol tasfiyecili¤i, yeni süreçte yeni
örgütlenmesini inflaa etmek, Dev-
rimci Yolcular›, bu büyük tasfiyeye
“ikna” etmek için solun di¤er ke-
simlerini kullanm›flt›. Bu örgütler,
12 Eylül’ün, sosyalist sistemin y›k›-
l›fl›n›n darbeleri alt›nda savrulup
gitmifl, örgütlülükleri darmada¤›n
olmufl durumdayd›lar. Ama as›l dar-
mada¤›n olan ideolojileri, beyinleri
ve yürekleriydi. 

Eski Devrimci Yol liderleri, ken-
di örgütlenmelerini az çok olufltur-
duklar›na, di¤erlerine de art›k fazla
ihtiyaçlar› kalmam›flt›. Bafllang›çta
çok övündükleri “sol içi demokra-
si”den, “çok kanatl›l›ktan” bir fley
kalmam›flt› geriye. Parti içinde ken-
di anlat›mlar›yla kulisler, karfl›l›kl›
kuyu kazmalar hakimdi. Bunun so-
nucu, ÖDP’de bir araya gelenlerin
birer birer çekip gitmesi oldu. Ka-
natlar bir bir koptu. Sonuçta
ÖDP’de geriye bbiirr tteekk eesskkii DDeevv--
rriimmccii YYoollccuullaarr kalm›flt›. 

Fakat tasfiyecilik öyle bir fleydir
ki, bir yerde durmaz. ‹deolojide, po-
litikada, inkarc›l›k ve savrulma bir
kez bafllad› m›, süreç, onu bafllatan-
lar› da afl›p gider. Siyasi tarihte bu-
nun onlarca örne¤i vard›r. ÖDP-
DY’nin bafl›na da bu geldi. 

‹deolojik inkarc›l›k ve sa¤c›lafl-
ma, düzeniçileflme, kendi mant›ki
sonuçlar›na do¤ru ilerlerken, ÖDP
içinde bu kez Devrimci Yol köken-
liler aras›nda bir ayr›l›k ve iktidar
savafl› gündeme geldi. Çok kanatl›-
l›k diye ç›k›lan yolda, kendi kur-
duklar› örgüt, öyle bir ucubeye dö-
nüflmüfltü ki, art›k Devrimci Yol kö-
kenliler aras›ndaki görüfl farkl›l›kla-
r›n› bile “kald›ramaz” noktaya gel-
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ÖDP Kongresinde Kazanan Taraf›n Cevaps›z B›rakt›¤› Soru:

fi‹MD‹ devrimcilik zaman› ise, 
DÜN neden de¤ildi?



miflti. 

Asl›nda Devrimci Yol’u geçmifl-
ten beri iyi tan›yanlar, onun, bugün
ÖDP’de de bir taraf›n bafl›n› çeken
eski liderli¤inin özelliklerini bilen-
ler, gelinen noktaya çok da flafl›rma-
d›lar. Grupçuluk, kendini -durumla-
r› ne olursa olsun- Türkiye Solunun
babas› olarak görmeye devam etme,
sinsi bir tasfiyecilik gibi tüm bu
özelliklerin, yeni saflaflmalar, ayr›fl-
malar yaratmas› kaç›n›lmazd›. 

Bu kaç›n›lmazl›¤a birazdan ge-
lece¤iz. Ama önce, gelinen nokta
aç›s›ndan flunlar›n söylenmesi gere-
kir. 

ÖDP’de ortaya ç›kan bu tablo,
ÖDP’nin kuruluflundan bu yana
“solun birli¤i”, “sol içi demokrasi”,
“parti”, “örgüt” konusunda ileri sür-
dükleri tüm teorilerin ve politikala-
r›n kesin bir biçimde iflas›d›r. Bu
konularda söyledikleri hiçbir fley
pratikte gerçekleflmemifl, önerdikle-
ri hiçbir politika, onlar›n öngördü¤ü
sonuçlara yaratmam›flt›r. Süreç, hep
onlar›n öngördü¤ünün tersine gelifl-
mifltir. ÖDP, onu oluflturanlar›n bü-
tün farkl› iddialar›na, düzenin za-
man zaman flu veya  bu ölçüde önü-
nü açmas›na ra¤men, düflündükleri,
öngördükleri gibi bir güç olamad›.
Tam tersine süreç yukar›da da iflaret
edildi¤i gibi, sürekli “daralma” ve
politik anlamda etkisizleflme, baflka
güçlere yedeklenme yönünde gelifl-
ti. Bu anlamda denilebilir ki, ÖDP,
bugün art›k iiffllaass eettttii¤¤ii kkaann››ttllaannmm››flfl
bbiirr pp rroojjeenniinn aadd››nnddaann bbaaflflkkaa bir
fley de¤ildir. 

‹‹çç iikkttiiddaarr ssaavvaaflfl››yyllaa 
bbiirrlliikkttee hhaatt››rrllaannaann 
ddeevvrriimmcciilliikk
ÖDP, politik olarak iflas etmiflti.

Fakat ÖDP içinde yeralanlar, bu if-
las›n muhasebesini yapacak bir di-
namizme sahip de¤illerdi. Bunu çok
uzun zaman önce kaybetmifllerdi.
Fakat onlar bir muhasebe yapmasa-
lar da, reformizmin karfl› karfl›ya ol-
du¤u açmazlar, ÖDP içindeki poli-
tik, ideolojik sorunlar› derinlefltirdi
ve bu da, parti içinde, yeni gruplafl-
malar› beraberinde getirdi. 

Bu gruplaflmada, O¤uzhan Müf-
tüo¤lu ve beraberindekiler, karfl›la-
r›ndaki yeni rakibi etkisizlefltirmek
için devrimcili¤e sar›ld›lar. Fakat
burada garip olan fluydu: Ufuk
Uraslar, O¤uzhan Müftüo¤lular’›n
gelifltirdi¤i teori ve politikan›n ö¤-
rencileriydiler. 

Ufuk Uraslar›n savundu¤u, yap-
t›¤› hemen herfley, O¤uzhanlar tara-
f›ndan teorilefltirilmiflti. Belki tek
fark, Uraslar, düzen içileflmenin te-
orisini, kendi mant›ki sonuçlar›na
götürüyorlar ve bu da eski DY li-
derli¤inin çok al›flk›n oldu¤u sinsi
tasfiyecili¤in seyrine pek uymuyor-
du. Tasfiyecili¤in bu kadar h›z ka-
zanmas›, Devrimci Yol hizbi olmay›
kültürel anlamda hiç aflamayan gru-
bun elinden iktidar›n da kaçmas›
demekti. “‹ktidar çat›flmas›” iflte bu
noktada patlak vermiflti. Ve ne za-
man ki, ÖDP içinde, bu iktidar sa-
vafl› patlak verdi, o zaman bir taraf,
belirtti¤imiz gibi, ddeevvrriimmcciillii¤¤ee ssaa--
rr››llmmaayyaa bafllad›. 

Y›llard›r flehitlerini unutanlar,
birden flehitlerini hat›rlay›p, flehir
flehir anmalar düzenlemeye bafllad›-
lar. Örgüt art›k daha de¤erli bir un-
sur olarak an›l›yor, örgütün zorunlu-

lu¤una vurgu yap›l›yordu. Sanki
“parti olmayan parti”nin teorisini
yapanlar baflkas›yd›. 

Devrimcilik üzerine daha keskin
belirlemeler yap›l›yordu. Sanki,
“geceleri rahat uyunan bir devrim-
cilik” teorisini yapan kendileri de-
¤ildi. 

O¤uzhan Müftüo¤lu ve di¤er
tasfiyeci teorisyenler, Ufuk Uraslar,
Lenin’e, Stalin’e, Türkiye solunun
devrimci prati¤ine küfürler eder-
ken, memnundular. Ufuk Uras, ayn›
Zaman gazetesinden O¤uzhan ve
beraberindekilere “Ergenekoncu-
lukla” sald›rmas› örne¤inde oldu¤u
gibi, geçmiflte de burjuva bas›n ara-
c›l›¤›yla sola, devrimcilere birçok
hakaretlerde bulunmufltur. 

O¤uzlan Müftüo¤lu ve ekibi,
flimdi gösterdikleri hassasiyeti o
sald›r›lar karfl›s›nda göstermediler
hiç. Tam tersine, devrimcilerle ara-
ya mesafe koymak aç›s›ndan kuflku
yok ki, onayl›yorlard› Uras’›. 

Ufuk Uras da zaten, cuntaya kar-
fl› mücadeleler içinde kendini kan›t-
lam›fl öne ç›km›fl bir devrimci de¤il,
bizzat bugün onunla genel baflkan-
l›k yar›fl›na giren eski Devrimci Yol
liderli¤inin partinin bafl›na getirdi¤i
bir isimdi. Hem sosyalizmin ideoli-
jik, ahlaki de¤erlerine karfl›, hem
ÖDP içindeki di¤er gruplara karfl›
sürdürülen tasfiyecili¤i Ufuk Uras’a
ö¤reten kendileriydi kuflkusuz. Uras
flimdi, ö¤rendiklerini, kendi ustala-
r›n› tasfiye etmek için kullan›yor. 

Fakat flunu da ekleyelim ki, bu
“kkiiflfliisseell” bir kavga de¤ildir. Bu, re-
formizmin politikalar›n›n sonucu
olarak yaflan›lmas› kaç›n›lmaz bir
ayr›flmad›r. 

O¤uzhan Müftüo¤lu ve berbe-
rindeki kadrolar, eski Devrimci
Yol’u düzen içine yerleflsin diye,
yokufl afla¤› bir yola sokmufllard›r.
ÖDP bu politikalar do¤rultusunda
yokufl afla¤› h›zlanarak düzen batak-
l›¤›na yolculu¤unu sürdürüyor.
Ufuk Uras ve beraberindekiler, ma-
dem düzen içine yerleflece¤iz, bir an
önce oraya varal›m tavr›nda. O¤uz-
hanlar ise, hem düzen içileflme poli-
tikalar›ndan, düzen içi statükolar›n-
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Ufuk UUraslar, OO¤uz-
han Müftüo¤lular›n gge-
lifltirdi¤i tteori vve ppoliti-
kan›n öö¤rencileriydiler. 

Ufuk UUraslar’›n ssa-
vundu¤u, yyapt›¤› hhemen
herfley, OO¤uzhanlar tara-
f›ndan tteorilefltirilmifltir.



dan vazgeçmiyorlar, hem de yokufl
afla¤› giden araba dursun diyorlar...
Çeliflki budur.   

BBuuggüünnüünn 
ddüünnddeenn ffaarrkk›› nneeddiirr??
fiimdi, yukar›da sözünü etti¤i-

miz broflüre gelebiliriz. 

““DDeevvrriimmccii BBiirr SSiiyyaasseett ‹‹ççiinn
GGüünncceell YYöönneelliimmlleerr”” bafll›kl› bro-
flürde flöyle deniyor:

“fiimdi art›k emperyalizme, zul-
me, açl›¤a, iflsizli¤e, eflitsizli¤e kar-
fl›, bir kez daha ‘‘yyaaflflaass››nn ddeevvrriimm vvee
ssoossyyaalliizzmm’’ diye hayk›rma zaman›-
d›r.

Vars›n "devrimler ça¤›n›n ka-
pand›¤›n›" vaaz eden baykufllar ge-
rici sermaye medyas›n›n kürsülerin-
den ötmeye devam etsin; AAss››ll flfliimmddii
ddeevvrriimmcciilliikk zzaammaann››dd››rr..””

Devrim ve sosyalizm, neden ve
nas›l halklar›n gündeminden ç›k-
m›flt› da, flimdi yeniden gündeme
geliyor? Broflürün devam›nda Dev-
rimci Yol’un eski bir slogan›na at›f-
la da flöyle deniyor:

“Bunun için bugün yaflanan kü-
resel kapitalizmin y›k›m›na karfl›
da, yeniden ve bir kez daha ''TTeekk YYooll
DDeevvrriimm'' deme zaman›d›r.

... Evet bu anlamda ve as›l flim-
di! fi‹MD‹ DEVR‹MC‹L‹K ZAMA-
NIDIR!”

Evet, as›l soru, aktard›¤›m›z iki
al›nt›n›n sonunda da bize kendini
hat›rlat›yor. Neden “flimdi devrim-
cilik zaman›”? 

Daha önce niye devrimcilik za-
man› de¤ildi?

ÖDP-DY yöneticilerinin bu so-
ruya verecekleri, daha do¤rusu ve-
rebilecekleri bir cevaplar› yoktur.
Zaten yukar›daki sözler, ciddi siya-
sal tespitleri içermemektedir; sade-
ce ÖDP içi iktidar savafl›nda geçici
olarak baflvurulan söylemlerden
ibarettir.  

Bunun böyle oldu¤u sözkonusu
broflürün bütününden de anlafl›l-
maktad›r. Burada en basit ve kaba
anlam›yla ddeevvrriimmcciillii¤¤iinn iissttiissmmaa--
rr››yyllaa karfl› karfl›yay›z. ÖDP içinde

hala devrimcili¤e de¤er veren, hala
devrim ve sosyalizm hedefine ina-
nan kesimleri kendi yanlar›na çeke-
bilmek için adeta sand›ktan ç›kar›r
gibi, ç›kar›p bu sloganlar› kullan-
m›fllard›r. Fakat aç›k ki, söz konusu
sloganlar, onlar aç›s›ndan “küflen-
mifltir” art›k. Onlarca y›l bir tek kez
bile inanarak at›lmayan, u¤runa tek
bir damla kan dökülmeyen bir slo-
gan nas›l hayatiyetini sürdürebilir? 

12 Eylül 1980’den bu yanaki sü-
reci bir yana b›rak›p “flimdi devrim-
cilik zaman›d›r” demek, devrim
mücadelesine karfl›, halka karfl› bir
sorumsuzluk ve aymazl›kt›r. Bu sö-
zü söyleyenlerin bundan önceki sü-
recin ““nneeddeenn ddeevvrriimmcciilliikk zzaammaann››
oollmmaadd››¤¤››nn››”” izah etmeleri gerekir.
Bu sözü söyleyenlerin mesela
1980’lerin sonlar›nda, devrimcili¤i,
militanl›¤›, illegaliteyi, silahl› mü-
cadeleyi herfleyi mezara gömdükle-
ri dönemin neden devrimcilik za-
man› olmad›¤›n› izah etmeleri gere-
kir. 

Muhtemeldir ki, bu elefltiri kar-
fl›s›nda zaten her zaman devrimci
olduklar›n› iddia edeceklerdir. Nite-
kim, Birgün gazetesindeki köfle ya-
z›lar›nda görülen budur. Sanki, dev-
rimci mücadelenin karfl›s›nda lega-
lizmi, düzen içili¤i savunmak, mili-
tanl›k yerine kitlelerin en geri e¤i-
limlerine tabi olmay›, diyalogculu-
¤u savunmak, AB’den TÜS‹AD’a
kadar say›s›z güçte ilericilik keflfet-
mek, “teröre karfl›” miting, yürüyüfl

ça¤r›lar› yapmak, bunlarla hiç ilgisi
olmayan fleylerdir. Sanki y›llard›r
düzen içine yerleflmifl olan kendile-
ri de¤ildir... Ama pekala, “biz hep
devrimciydik” mi diyor ÖDP-DY
liderleri? Biz hep devrimi ve sosya-
lizmi savunduk mu diyor? O zaman
onlara soraca¤›m›z sorular vard›r.
Asl›nda bu  sorular, ÖDP’de klasik
kulislerle Genel Baflkanl›k yar›fl›na
giren ama devrimcili¤i ve de de-
mokratl›¤› birbirlerine b›rakmayan
her iki grubun da cevaplamas› gere-
ken sorulard›r:

Madem devrimciydiniz, bu ülke-
nin sokaklar› kan gölüne çevrilirken
neredeydiniz? Madem devrimciydi-
niz, hapishanelerde tabutlar ç›kar-
ken neredeydiniz? Ama daha önem-
lisi fludur ki, madem ki devrimciy-
diniz devrimci gibi yafl›yor, devrim-
ci gibi mücadele ediyordunuz, ne-
den hapishanelerde yoktunuz? Ne-
den bizimle birlikte tutsak olmuyor,
neden bizimle birlikte ölmüyordu-
nuz? 

Hem devrimcilik, hem demok-
ratl›k iddias›nda olanlara soruyoruz
ki, bizimle tutsak olman›zdan, öl-
menizden vazgeçtik; neden en az›n-
dan tabutlar›m›z›n alt›na girme so-
rumlulu¤nu göstermediniz?

Bak›n, bu ülkede devrimciler,
dergilerini da¤›tmak için bile hala
sokak ortas›nda kurflunlar yiyor, ifl-
kencelerde katlediliyorlar. Sizin
devrimcilik tart›flmalar›n›z, sizin
“tek yol devrim” sloganlar›n›z, o
sokaklardan, o iflkencehanelerden
nas›l oluyor da hiç geçmiyor?

TTaassffiiyyeecciillii¤¤iinn mmuuhhaasseebbeessii 
yyaapp››llmmaaddaann,, ddeevvrriimm vvee 
ssoossyyaalliizzmmddeenn ssöözzeettmmeekk,, 
iissttiissmmaarrddaann bbaaflflkkaa bbiirr
aannllaamm ttaaflfl››mmaazz!!
Kuflku yok, ÖDP kongresi önce-

sinde ve kongresinde bir çok fleyi
tart›flm›flt›r bu iki grup. Ama yukar›-
daki soruyu tart›flmad›klar› kesindir. 

ÖDP’deki bugünkü ideolojik
tart›flma, mesela Avrupa Birli¤i’ne
““eevveett”” demekle ““aannttii--eemmppeerryyaa--
lliisstt”” bir stratejiyi savunmak aras›n-
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Bak›n, bbu üülkede ddev-
rimciler, ddergilerini dda-
¤›tmak iiçin bbile hhala  sso-
kak oortas›nda kkurflunlar
yiyor, iiflkencelerde kkatle-
diliyorlar. SSizin ddevrimci-
lik ttart›flmalar›n›z, ssizin
“tek yyol ddevrim” slogan-
lar›n›z, oo ssokaklardan, oo
iflkencehanelerden nnas›l
oluyor da hhiç ggeçmiyor?



da bir tart›flma de¤il, ““eevveett”” ddee--
mmeekkllee ““hhaavveett”” ddeemmeekk aarraass››nnddaakkii
farktan ibarettir. Kald› ki, Avrupa
Birli¤i konusunda ortaya ç›kan ““hhaa--
vveett”” tavr›n›n teorisyenleri de yine
bizzat O¤uzhanlar’dan baflkas› de-
¤ildir. Bu mu¤lak siyasal tav›rlar›n
kompedan› onlard›r. 

Ufuk Uras’›n Amerikan Büyü-
kelçisi’yle görüflmesi elefltiri konu-
su yap›lm›fl; oysa ayn› gruplar›n,
mesela ÖDP reformizmi, KESK
kongrelerine MHP’yi, ‹P’i davet
ederken bildi¤imiz kadar›yla bir iti-
razlar› yoktu... Ki bunlar, bütün bir
tasfiye süreci gözönüne al›nd›¤›nda,
sadece sonuçlard›r.  Tart›fl›lmas› ge-
reken ve fakat tart›flmad›klar› se-
bepler vard›r. 

Kongrede, 1980’lerin sonunda,
1990’lar›n bafl›nda bu ülkede neler
yaflan›yordu ve biz ne yap›yorduk,
diye tart›flmad›klar› da kesindir.
2000’lerin bafl›nda bu ülkede neler
yaflan›yordu ve biz nerelerdeydik
diye tart›flmad›klar›n› da biliyoruz.
Ama bu tart›flmay› yapmayanlar,
devrimcilik, sosyalizm iddias›nda
bulunamazlar. Bu tart›flmalar› yap-
mayanlar›n “tek yol devrim” sözün-
de hiç bir inanç, iddia, samimiyet,
ciddiyet bulmak mümkün de¤ildir.
Kiflisel olarak o sloganda devrimci
bir coflkuyu, heyecan› duyanlar
mutlaka vard›r, fakat siyasal olarak,
o slogan›n gündeme getirilmesi
bunlar› içermemektedir. Ciddi bir
devrimci muhasebe yap›lmaks›z›n o
slogan› kullanmak, bir istismar ol-
maktan öteye geçemez.  

Müftüo¤lu önderli¤indeki gru-
bun baflkan aday› olarak Kongrede
Genel Baflkanl›¤a seçilen HHaayyrrii
KKoozzaannoo¤¤lluu,, yapt›¤› ilk aç›klamada
ÖDP’nin ““ss››nn››ff aa¤¤››rrll››kkll››”” bir siya-
set izleyece¤ini söyledi. 

Birincisi, devrimci, sosyalist ol-
ma iddias›ndaki bir parti, ss››nn››ff aa¤¤››rr--
ll››kkll›› de¤il, tamamen ss››nn››ff tteemmeelliinn--
ddee bir siyaset izler. 

Ama ikincisi, ÖDP’nin s›n›f
a¤›rl›kl› bir siyaset izlemesi de
mümkün görünmemektedir. S›n›f
a¤›rl›kl› bir siyaset izlemek de neti-
cede, en az›ndan flu veya bu düzey-

de s›n›f› düflmanlar›yla çat›flmaya
girmeyi, o çat›flmada bedeller öde-
meyi, gerekti¤inde uzlaflmaz ve mi-
litan olabilmeyi gerektirir. ÖDP ise,
ne kafa yap›s› olarak ne kadrosal
olarak bunlar› yapabilmekten y›llar-
d›r uzak bir partidir. O politik dina-
mizmden yoksundur. Politik dina-
mizm, kesintisiz ve militan bir mü-
cadeleyi gerektirir. De¤ilse, “flimdi
devrimcilik zaman›” demekle dev-
rimcilik olmaz. Tarih onlarla baflla-
y›p bitmiyor. 12 Eylül’den bu yana,
28 y›ld›r bu ülkede bir mücadele
ak›p gidiyor. Bu tarihte olmayanlar,
yar›nda olabilecek dinamizmi de
bulamayacaklard›r. 

ÖDP’nin kurucular›ndan O¤uz-
han Müftüo¤lu, kongre sonras› yap-
t›¤› ilk de¤erlendirmelerden birinde
“konferansla partinin kurulufl ilke-
lerinden sapma e¤ilimi gösteren bir
gidifle ‘dur’ denildi¤ini” söylüyor.
Oysa as›l sorun burada. O “kurulufl
ilkeleri”nde. O¤uzhan’›n bu sözleri,
yukar›da sözünü etti¤imiz broflürde-
ki kavramlar›n hiç bir flekilde ciddi
bir muhasebeye dayanmad›¤›n›n da
kan›t›d›r. Müftüo¤lu’nun partinin
““kkuurruulluuflfl iillkkeelleerrii”” dedi¤i fley, dev-
rimin ve devrimcili¤in tasfiyesin-
den baflka bir fley de¤ildir.  

‹flte, yaz›m›z›n en bafl›nda iflaret
etti¤imiz “ÖDP’de kongreyi sola
yak›n duranlar kazand›” diye dü-
flünmenin yan›lt›c›l›¤› buradad›r. 

Türkiye soluna say›s›z olumsuz-
lu¤un tafl›nmas›nda ÖDP’nin unutu-
lamaz ve affedilemez bir rolü var-

d›r. Örgüt düflmanl›¤›n›n, devrimci
de¤erlerin, devrimci ahlak›n ayak-
lar alt›na al›nmas›n›n, illegalite ve
silahl› mücadeleye düflmanl›k yapa-
rak kitleleri bu en meflru ve zorunlu
araçlar›ndan uzaklaflt›rman›n bafl
sorumlular›ndan biridir ÖDP. Bu
nedenledir ki, e¤er ÖDP içinden
herhangi bir grup veya kifliler, dev-
rimcilik iddias›nda bulunacaklarsa,
bu olumsuz tarihin özelefltirisini
yapmak, hesab›n› vermek zorunda-
d›rlar. Bunlar yok say›larak, dev-
rimcilik iddias›nda bulunulamaz.

Marksist-Leninistler olarak, saf-
laflmadan, netleflmeden yanay›z.
Soldaki maskeler düflmelidir.
ÖDP’deki tasfiyecilik, flimdi bir
kez daha yüzüne devrim, sosyalizm
maskesini giymek istiyor, bir kez
daha iflçilerin, gençlerin, yoksul
halk›n, ayd›nlar›n devrim ve sosya-
lizm özlemlerini istismar etmeleri-
ne, onlar› farkl› kanallardan dolaflt›-
r›p yine düzenin batakl›¤›na çekme-
lerine izin vermemeliyiz. Halktan,
emekten ve devrimden yana olan
hiç kimse onlara bu f›rsat› tan›ma-
mal›d›r. 

Ony›llard›r, daha tam olarak 12
Eylül 1980’den bu yana teslimiye-
tin, pasifizmin, tasfiyecili¤in, düzen
içili¤in kulvarlar›nda dolaflan, dü-
zen içi statükolar›n kollar›nda yafla-
yan bir tek kifli bile, bu statükolar›
reddedip devrime ve sosyalizme dö-
nerse, bundan sevinç duyar›z. Onu
ilk kucaklayan biz oluruz. Ama
ÖDP’de bugün yaflanan›n bununla
hiç bir ilgisi yoktur. “fiimdi devrim-
cilik zaman›” sözlerinin hiç bir hük-
mü yoktur, herkes çok k›sa sürede
yine görecek zaten bunu. 

Devrime, sosyalizme dönmenin
OLMAZSA OLMAZ koflulu, devri-
me, sosyalizme, devrimcili¤e SSIIRRTT
DDÖÖNNÜÜLLEENN y›llar›n özelefltirisini
yapmak, halka hesab›n› vermektir.
Bu yap›lmad›¤› sürece, ÖDP’nin bir
kesiminden yükselen bu sosyalizm,
tek yol devrim sözleri ciddiye al›na-
maz ve ancak yeni bir istismar ola-
rak görülür. 

Ama ddaha öönemlisi flflu-
dur ki, madem kki ddev-
rimciydiniz ddevrimci ggibi
yafl›yor, ddevrimci ggibi
mücadele eediyordunuz,
neden hhapishanelerde
yoktunuz? NNeden bbizimle
birlikte ttutsak oolmuyor,
neden bbizimle bbirlikte ööl-
müyordunuz?
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Geçti¤imiz hafta bas›na yans›yan bir habere gö-
re; üniversitede ç›kan olaylar›n azalt›lmas›na yö-
nelik toplant›lar yapan emniyet yetkilileri, üniver-
sitelerden ö¤rencilere daha fazla özgürlük istedi.
Toplant›larda “Polisi görmek ö¤renciyi rahats›z
ediyor. Her olayda bizi ça¤›rmay›n kendi özel gü-
venlik sisteminizi kurun” diyen “ak›ll›” emniyet
müdürleri, ö¤rencilerin s›radan taleplerini günde-
me getirdikleri bas›n aç›klamalar›na üniversite yö-
netiminin tolerans göstermeleri gerekti¤ini söyle-
diler. 

Bu olay ile okullardaki polis-idare-sivil faflist ifl-
birli¤i bir kez daha teflhir olmufltur. Daha geçti¤i-
miz günlerde DTCF’de faflist sald›r›lar›n nas›l orga-
nize edildi¤ini, ODTÜ’de devrimci demokrat ö¤ren-
cilerin yakalad›¤› kontrgerilladan biliyoruz. ODTÜ
Ö¤renci Konseyi Baflkan› Volkan Kandemir ise,
jandarman›n ola¤anüstü bir durum olmas› halinde
üniversiteye girmesini, hatta devriye gezmesini
istemediklerini söylemifl. Kandemir, jandarmay›
istemedi¤ini söylüyor ama okuldaki kontrgerilla-
dan bahsetmiyor. ODTÜ’de yakalanan bu kontrge-
rilla ne ilk ne de sondur. Bu olay sadece buzda¤›-
n›n görünen k›sm›d›r. Her kampüste bir de jan-
darma karakolu vard›r, okullar askeri k›flladan
farks›zd›r. Jandarma, polis istedi¤i an okulun içine,
s›n›flara kadar girip ö¤rencilere müdahale ede-
bilmektedir. Belki bundan sonra jandarma kendini
aç›ktan gösteremeyecek ama okullarda varl›¤›n›
gizliden sürdürecektir. 

Bu oyun, demokrasicilik oyunundan baflka bir
fley de¤ildir. Devletin 12 Eylül’den beri uygulad›¤›
politikalar›n devam›d›r. Devlet y›llarca bask› ve
zorla, infazlarla, tutuklamalarla, kaybetmelerle
gençli¤i onurlu mücadelesinden al›koymaya çal›fl-
t›ysa da baflaramam›flt›r. fiimdi de zorla yapamad›-
¤›n› demokrasi maskesiyle yapmaya çal›fl›yor. Mu-

halif olunacaksa da bu muhaliflik “kendisinin de-
netiminde” olsun istiyor. Bu da ayn› zamanda
düzenin gençlikten korktu¤unu göstermektedir. 

Peki, okullarda polis yerine özel güvenlik siste-
mi kurulursa ne de¤iflecek? Hiçbir fley de¤iflmeye-
cek elbette; çünkü polisin yapt›¤›n› bu özel birim-
ler yapacaklard›r.

Sözde polis ve rektörlük, demokrat ö¤rencile-
rin aç›klama yapmas›na karfl› de¤il. Ama iflgüzar
dekanlar hemen okula polis davet ediyor! Rektör
ve Emniyet Müdürlü¤ü çok genifl, çok demokratça
düflünüyorlar ama iflte tüm suç dekanlar›n oluve-
riyor. Tam bir oyun!

Ö¤rencilerin kat›ld›¤› demokratik eylemleri te-
rör eylemleri diye lanse ederek, devrimci demok-
rat ö¤rencileri fiflleyen polistir. ‹dareyle iflbirli¤i
içinde soruflturmalar açt›ran, okuldan att›ran yine
bu polistir. Bunun yan›nda ö¤rencilerin ailelerini
arayarak taciz eden, aileleri yalanla dolanla ço-
cuklar›na karfl› k›flk›rtan yine polisin ta kendisidir.
Sokak ortas›nda onlarca insan›m›z› infaz eden,
17’sinde gençlerimizi sakat b›rakan, katleden yine
polistir. 

Özgürlük ancak bizim ellerimizdedir. 

Oliver Stone Fidel’e sorar: “Küba’da üniversite-
ler özerk mi?” diye. Fidel gülerek flöyle cevap ve-
rir: “Özerk mi? Küba’da üniversiteler Küba
devletinden bile ba¤›ms›zd›r.”

Polisin, iktidarlar›n, üniversite yönetimlerinin
özgürlük yalanlar›na kanmayal›m. Bilimsel, özgür
bir e¤itimin yolu ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosya-
lizm mücadelesinden geçmektedir. Bize düflen,
düzenin oyunlar›n›, demokrasi masallar›n› bofla ç›-
karmak için bu mücadelede yerimizi almakt›r. 

Gençlik Federasyonu

ÖZGÜRLÜK DÜfiMANI POL‹S 
ÖZGÜRLÜ⁄ÜMÜZÜ SAVUNAMAZ! 

Gemlik’te Gençlik Program›
Okullar›n yar›y›l tatiline girmesi dolay›s›yla liseli

gençlik 1 fiubat günü Gemlik Haklar Derne¤i’nde bir
program düzenledi. Programa bafllarken yap›lan konufl-
mada; “yoz kültüre karfl› birlikte mücadele ederek halk de-
¤erlerimizi yaflatmak ve paylafl›m› ço¤altmak için bu tür
etkinlikleri devam ettirece¤iz” dendi. Ard›ndan yozlaflma-
y› anlatan bir oyun sergilendi. Naz›m Hikmet’ten bir fliir
okunduktan sonra Grup Yar›n birbirinden güzel parçalarla
kat›l›mc›lar› coflturdu. Halaylar›n çekildi¤i etkinlik ailele-
rin haz›rlay›p getirdi¤i tatl›lar›n yenmesiyle sona erdi.



Ayd›n-Denizli Karayolu üzerin-
de, Umurlu ile Köflk aras›nda Bey-
köy adl› bir yer vard›r. Beyköy'e
girdi¤inizde tam karfl›n›zda bat›dan
do¤uya uzanan Ayd›n Da¤lar› ve bu
da¤lara giden bir yol görülür. Bey-
köy'den bafllayan ve s›ras›yla Kuyu-
cular, Çayyüzü, Koçak ve Akçaköy
köylerini geçen bu yol; Ayd›n Da¤-
lar›’n› afl›p, Tire-Ödemifl yoluna
ba¤lan›r.

Bu yoldan hergün araçlara, atla
geçenler, yolun etraf›ndaki do¤an›n
güzelli¤ine doyamazlar. Ama pek
az› bu yolun hikayesini bilir. 

Bu yol Kurtulufl Savafl›'nda aç›l-
m›flt›r.

HH
15 May›s 1919'da emperyalistle-

rin k›flk›rtmas›yla ‹zmir'i iflgal eden
Yunan kuvvetleri, Ege'nin içlerine
do¤ru ilerlemektedir. Ayd›n iflgal
edilmifltir. Düflman›n ilerleyiflini
durdurmak için Yörük Ali Efe,
Gökçen Efe ve Demirci Mehmet
Efeler'in öncülü¤ünde cepheler aç›l-
m›fl, alaylar, müfrezeler kurulmufl-
tur. Ayd›n'› iflgal edene Yunan kuv-
vetleri ilerleyifllerini sürdürmek için
Akçaköy ve Çay›r'›n bat›s›nda kalan
Üçyol mevkiinde ordugah kurmufl,
dört top ve a¤›r makinelilere sahip
bir alay›, buraya yerlefltirmifllerdir.

Yörük Ali Efe'nin kumanda etti-
¤i Milli Ayd›n Alay› da Köflk'ten
bafllayan ve Üçyol'a kadar uzanan
60 km'lik bir cephe kurarak Yunan
kuvvetlerinin ilerleyiflini durdurma-
ya çal›flmaktad›r. Bu cephe hatt›
üzerinde mevzilenmifl olan ve gö-
nüllülerden oluflan müfrezeler, Yu-
nanl›lar'›n ikmal yollar›na bask›nlar
yapmakta, düflman› y›pratarak iler-
leyiflini engellemeye çal›flmaktad›r.
Üçyol mevkiinde ordugah kurmufl
olan Yunan kuvvetleri ise Gökçen
Efe'nin Karaçamurlar yaylas›ndaki
mevzilerine sald›rmakta, oray› afl›p
cephenin arkas›na sarkmay› planla-
maktad›r.

1919’un A¤ustos’unda
düflman, Gökçen Efe'nin
tuttu¤u mevzilere a¤›r si-
lahlar›yla sald›rm›fl, Gök-
çen Efe kay›plar vererek,

Hamamköy civar›na çekilmifl ve
orada etten bir barikat kurmufltur.
Düflman bu barikat› aflarsa cephede
gedik aç›lacakt›r. Durum kritiktir.

E¤rikavak müfreze komutan›n›n
durumu ifade eden raporunu oku-
yan Yörük Ali, hemen Gökçen
Efe'ye yard›mc› kuvvetler gönderil-
mesini ister. Ayr›ca tüm cephe ko-
mutanlar›n›n, ertesi gün cephe ka-

rargah›nda olmalar› için ha-
berciler gönderir.

HH
Ertesi gün; içlerinde De-

mirci Mehmet Efe, Binbafl›
Hac› fiükrü'nün de oldu¤u
cephe komutanlar›, Köflk'teki
karargah binas›nda toplan›r-
lar. Toplant›da genel kan›
"tüm kuvvetlerle Ayd›n'a hü-
cum edelim ve iflgalciyi Ay-
d›n'dan atal›m" fleklindedir.
Yörük Ali Efe de ayn› kan›da
oldu¤unu, bunu önceden beri
düflündü¤ünü ama dün gelen
raporu anlatarak fikrini de¤ifl-
tirdi¤ini söyler. Yunan kuv-
vetlerinin Üçyol-Mendegü-
me'de ordugah kurup Gökçen
Efe'nin tuttu¤u mevzilere sald›rd›¤›-
n›, bu cephede gedik açarak, Milli
Ayd›n Alay›'n›n arkas›na sarkmak
istedi¤ini, bunun da kendileri için
yokolufl anlam›na gelece¤ini, harita
üzerinde göstererek anlat›r. Sonra
da ekler: "Bana kal›rsa öncelikle
cephemizin arkas›n› sa¤lama almak
gerek ve bunun için Üçyol'daki düfl-
man› temizlemeliyiz. Edindi¤imiz
bilgiye göre, düflman Üçyol'da bir
alaya ve 4 toptan oluflan bir batar-
yaya sahipmifl."

Komutanlardan biri sorar: "‹yi
de Efe, bizim o bölgede bir tane bi-
le topumuz yok, düflmana neyle sal-
d›raca¤›z?"

Efe: "O halde buradaki toplar-
dan ikisini oraya götürmeliyiz."

Bu cevaba flafl›ran komutanlar;
"Toplar› oraya götürmek mümkün
mü?" diye sorarlar.

Efe; "Mümkün" der.

Komutanlar yine flaflk›nl›kla so-
rarlar; "Ama Köflk'le Üçyol aras› fla-
hinlerin av›n› gözledi¤i da¤larla
kapl›. Hiç yol yok."

Efe sakin ama kesin konuflur:

"Yol açacak ve toplar› oraya ç›-
karaca¤›z."

Efe'nin yüzündeki ciddiyeti, ka-
rarl›l›¤› gören komutanlar da ciddi-
yetle sorarlar: 

"Nereden açaca¤›z Efe?"
Efe harita üzerinde gösterir:

"Kuyucular, Koçak, Akçaköy, Men-
degüme ve Üçyol hatt›nda..."

Komutanlar›n bir k›sm›, söz edi-
len köylerden yolaçmak için cephe-
deki kuvvetlerin yar›s›n› oraya gön-
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Haf›za
Gerçekler unu tulmas›n diye

TToopp YYoolluu



dermek gerekti¤ini, bu nedenle de
günlerce mmeevvzziilleerrii bbooflflaallttmmaakk zo-
runda kal›naca¤›n› bunun da müm-
kün olmad›¤›n› söylerler.

Yörük Ali Efe yine kendinden
emindir: "Ben hepsini düflündüm.
Yol güzergah›ndaki köylere haber
gönderece¤im ve yol açma iflini gö-
nüllüler yapacak."

Efe'nin bak›fllar› ve söyledikleri
karar›n verilmifl oldu¤unun ifadesi-
dir. Yol aç›lacakt›r.

HH
Yörük Ali Efe ilk talimat› ya-

y›mlat›r. Cephe hatt›nda bulunan di-
rayetli ve dayan›kl› kuvvetler d›fl›n-
daki tüm güçlerin vakit geçirmeden
Üçyol'a hareket emrini verir. Kendi-
si de köylülerden gönüllü toplamak
için k›zanlar›yla Koçak köyüne ge-
lir. Köylülere k›sa bir konuflma ya-
par: ‹ki topun Üçyol'a ç›kar›lmas›
yola, yol açmak için gönüllüye ihti-
yaç oldu¤unu söyler. Köylülerin yü-
zünde ""oollmmaazz"" diyen bir ifade var-
d›r. Bu "olmaz" diyen bak›fllar, Yu-
nan kuvvetlerinin Ayd›n'› iflgal et-
mesinden beri zaten bu köylülerin
yüzündedir ve Efe de bunun fark›n-
dad›r. Köylüler, köylerine gelen efe-
leri, Kuvayi Milliye birliklerini o
güne kadar pek hofl karfl›lamam›flt›r,
düflman›n yapt›¤› vahfletler kulaktan
kula¤a yay›lm›fl, korkular› büyüt-
müfltür. fiimdi bu yüzden Yörük Ali
Efe'ye de "olmaz" diyen gözlerle
bakmaktad›rlar. Yörük Ali Efe, do¤-
ma büyüme bu civarlar›n insan› ol-
mas›ndan, sevilmesinden, kendine
sayg› duyulmas›ndan hareketle sa-
kince konuflur: 

"Laf›n az› özü, bu toplar sizlerin
gayretleriyle Üçyol'a ulaflt›r›lacak-
t›r. Yar›n›m›z için, can›m›z-mal›m›z
için yolu açaca¤›z. Namusuna, kita-
b›na, vatan›na sahip ç›kmak isteyen
yan›m›za gelsin. Keyfine düflkün
olanlar da flöyle bir silkiniversin.
E¤er keyfine düflkün olanlar varsa,
... onlara bir hususu hat›rlatmak
üzerimize farzd›r. Vatan hizmeti
için, kendi gelece¤imiz için keyfini
bozmak istemeyenler varsa, flunu iyi
bilsinler ki, gün ya¤murunda ›slan-

maya tahammül ede-
mezken; set kabul et-
mez, engel tan›maz sel-
lere kap›lacaklard›r.
Çünkü kan ve haysiyet
bedeli olan cephemiz
bozulursa, gözü dön-
müfl kafir galebe çalar-
sa, buralarda bir tek
canl›dan dahi söz edilemez." 

Bu konuflma etkili olur. Tüm
köylüler evlerine da¤›l›r. Az sonra
orak, tahra, balta, kazma, kürek ne
bulmufllarsa geri dönerler. Yörük
Ali Efe'nin gösterdi¤i çal›l›¤a hep
birden hücüm ederler. 

Baz›lar› dikenli çal›lar› kesiyor,
baz›lar› kesilen çal›lar› at›yor, kaz-
mayla kayalar›n alt›n› deflip yuvarl›-
yorlar, boflalan çukurlar› kürekle
dolduruyorlard›. Yörük Ali Efe de
köylülerden geri kalm›yordu. Efele-
rini de çal›fl›r gören köylüler daha
bir gayrete gelmiflti. 

Yol henüz aç›lmaya bafllam›fl-
ken, 8 öküzün çekti¤i iki topun ge-
tirildi¤i haberi ile daha bir kararl›
at›ld›lar topra¤›n  üzerine. A¤ustos
günefli alt›nda mermer gibi sertlefl-
mifl toprak, gönüllü ellerde hamur
haline geliyor, yol aç›l›yor, h›zla
ilerliyorlard›. 

Öte yandan Yörük Ali Efe'nin ta-
limat›n› alan müfrezeler, çeteler de
Üçyol'a ak›n ediyorlard›. Onlar›n
yan›nda silahs›z olan kad›n-erkekler
ve hatta yafll›lar da seferber olmufl,
ellerine silah diye ald›klar› t›rm›k,
balta, kazma, kürek vb. ile Üçyol'a,
düflman üzerine yürüyorlard›.

Gün do¤umunda bafllanan yol
aç›m› günefl batarken bitmifl, öküz-
lerin çekti¤i toplar Akçaköy s›rtlar›-
na ç›kar›lm›flt›. Yörük Ali Efe çev-
redeki tepelere mevzilenmifl yüzler-
ce insana ve toplara bakt›, yine k›sa
konufltu:

"‹stirahat verelim, sabah erken-
den taarruza kalkar›z."

HH
Sabah olup, taarruz için haz›rl›k-

lar kontrol edilirken düflman onlar-
dan önce davranm›fl, elindeki 4 top-
la ve a¤›r makinal› tüfeklerle, tepe-

lere mevzilenmifl Kuvay-i Milliye
kuvvetlerine karfl› sald›r›ya geçmifl-
ti. Yörük Ali Efe, derhal ellerindeki
iki topun atefllenmesi talimat›n› ver-
di. Her iki top da pefl pefle atefllendi.
Ve ilk at›fllar›nda düflman›n iki to-
punu imha ettiler. ‹ki topun kesinti-
siz atefli sürerken, tepelerde mevzi-
lenmifl kuvvetler de düflman›n üze-
rine kurflun ya¤d›r›yordu. Mevzile-
re kadar gelen eli bakraçl›, tepsili
kad›nlar, genç k›zlar, gelinler de sa-
vaflanlara ayran, su, yemek tafl›yor;
moral veriyorlard›.

Düflman›n dördüncü ve son to-
punun imha edildi¤inin duyulma-
s›yla taarruz için belirlenen parola
habercilerle tüm mevzilere ulaflt›r›l-
d›. ""KKiirraazz"" parolas›n›n duyulmas›
ile kad›n-erkek, genç-yafll› tüm sa-
vaflç›lar tepelerden afla¤› naralar
atarak akmaya bafllad›. Yörük Ali
Efe de taarruzdayd›.

Düflman, yüzlerce ölü b›rakarak,
ard›na dahi bakmadan kaç›yordu.
Yörük Ali Efe ve k›zanlar› bu arada
en ön saflara ulaflm›flt›. Düflman›
önlerine katarak, vurufla vurufla Ba-
flören köyüne girdiler. K›sa bir süre
sonra da Küçükören köyünü, ard›n-
dan da Mahmutlu köyünü zaptetti-
ler. Taarruz baflar›yla tamamlanm›fl-
t›. Üçyol bölgesi düflmandan temiz-
lenmiflti. Yörük Ali Efe komutas›n-
daki birlikler de kay›p vermifllerdi
ama gözlerde kazanman›n coflkusu
vard›. 

O gün bu top yolunun aç›lmas›y-
la bafllat›lan Üçyol savafl›, Kuvayi
Milliye'nin Ege'deki ilk toplu taar-
ruzu olarak geçti tarihe.

Önderli¤iyle bütünleflmifl ve
inanm›fl bir halk›n, kurtulufl için
kendine nas›l bir yol açt›¤›n›n, kur-
tuluflun yolunun kendi ellerinde ol-
du¤unu gösteren örneklerden biridir
Top Yolu.

Say›: 1175 47TAR‹H
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‹tirafç› Abdulkadir AYGAN ile
Tuncay GÜNEY’in “faili meçhul”
cinayet ve kay›plarla ilgili aç›kla-
malar›ndan sonra,  Feti Y›ld›r›m,
Ahmet Kalfer, Hüseyin Taflkaya,
Faik Kahveci, Naz›m Babao¤lu,
Sad›k ve Seyithan Uluman’n›n
fianl›urfa’da oturan aileleri, ‹nsan
Haklar› Derne¤i’ne (‹HD) baflvura-
rak hukuki yard›m istedi. Ve ard›n-
dan fianl›urfa Cumhuriyet Baflsav-
c›l›¤› arac›l›¤› ile Silopi Cumhuri-
yet Baflsavc›l›¤›’na baflvuruda bu-
lundu. Adliye  önünde aç›klama ya-

pan aileler, kay›plarla ilgili döviz-
ler tafl›d›. Aç›klamaya   DTP , sen-
dikalar ve çeflitli  DKÖ’leri destek
verdi.

***
‹HD Diyarbak›r fiubesi,  Koflu

Yolu  Park› Yaflam Hakk› An›t›
önünde ‘Failler, Silahlar Bulundu.
Kay›plar Nerede’ adl› oturma eylemi
yapt›. Eylemde okunan bas›n aç›kla-
mas›nda:  “Eski J‹TEM binas›n›n ar-
kas›ndaki höyükte birçok cenazenin
oldu¤u iddias› savc›l›kça ciddiye al›-
narak kaz› yap›lmal›. En çok faili

meçhul cinayet ve kay›p olay› 1993-
1996 döneminde, Baflbakan’› Tansu
Çiller, Genelkurmay Baflkan› Do¤an
Gürefl ve Emniyet Genel Müdürü
Mehmet A¤ar döneminde gerçeklefl-
miflti. Bu kiflilere neden dokunulmu-
yor” denildi. 200 kiflinin kat›ld›¤› ey-
lemde ‘kay›plarla bulunsun’ dövizle-
ri  tafl›nd›.

‘Erdo¤an tahrik etti, 
AKP’liler  gazetecilere sald›r›ld›’

Kendinden olmayan herkese sald›ran AKP;  elefltirilere tahammül-
süzlü¤ünün bir sonucu olarak bu kez hedefe gazetecileri de koydu. ‹s-
tanbul  fiiflhane-Maslak metro hatt›n›n aç›l›fl›nda töreninde, Baflbakan
Erdo¤an’›n tahrik etti¤i AKP’liler, töreni izleyen gazetecilere sald›rd›.
Gazetecilere yönelik sald›rgan tavr›na iliflkin aç›klama yapan Bas›n
Konseyi Baflkan› Oktay Ekfli, “Meslektafllar›m›z›n özgürce görev yap-
mas›n› engelleyen her sald›r›n›n sorumlulu¤unun Baflbakan Erdo¤an’a
ait oldu¤unu tekrar hayk›r›yoruz” dedi.

Ekfli, yapt›¤› yaz›l› aç›klamada, Erdo¤an’›n k›zg›nl›k mesajlar›n›n
nihayet fiili sonuçlar›n› ortaya koymaya bafllad›¤›n› belirterek, “Bunun
belirgin ilk örne¤inin metro hatlar› aç›l›fl töreninde yafland›” dedi.  Ba-
z› kiflilerin ellerindeki bayrak sopalar›n› gazetecilere att›¤›n› belirten
Ekfli, göstericilerin bir ço¤unun gazetecilere küfür etti¤ini, 70 kadar
gazetecinin sald›r›ya u¤rad›¤›n› kaydederek, flunlar› söyledi: Meslek-
tafllar›m›z, Erdo¤an’ca tahrik edilmifl insanlar›n sözlü tacizlerine ma-
ruz kald›. Bunlar› Erdo¤an’›n siyaset siciline kaydediyoruz”.

"TRT fiefl"e evet, "W"ye hay›r!
TRT fiefl tart›flmalar› hala devam ederken, iktidar›n Kürtçe konusun-

da nas›l bir "aç›l›m"  içinde oldu¤unu ortaya koyan bir olay daha yaflan-
d›. Van’›n DTP’li belediye baflkan aday› Bekir Kaya’n›n mitinge ‘Wan’
yaz›l› otobüsle gelmesine soruflturma aç›ld›.

Demokratik Toplum Partisi (DTP) hakk›nda Van Belediye Baflkan
Aday› Bekir Kaya'n›n tan›t›m› için yapt›¤› mitingde Türkçe d›fl›nda dil
kullan›l›p, ‘W' harfi ile ‘DTP WAN' yaz›l› pankart›n seçim otobüsüne
as›lmas› nedeniyle, polisin yapt›¤› suç duyurusu üzerine Siyasi Partiler
Kanunu'na muhalefetten soruflturma aç›ld›.  Soruflturma iktidar›n,  Kürt-
çe aç›l›m›n›n sahtekârl›¤›n› ortaya seriyor.  AKP, ben seçim yat›r›m› ola-
rak Kürtçe’yi  kullan›rsam serbest.  Ama Kürtlere, kendi dillerinde pro-
paganda yapmak yasak diyor. Ve polisini, savc›s›n› zaman geçirmeden
seferber ediyor. Bu olayda da  AKP riyakârl›¤› ve takkiyecili¤i kendini
ortaya koyuyor. Seçim sürecinde benzer daha bir çok olay yaflanaca¤›n-
da kuflku yok.

Özgür Radyo ve
Demokrat Radyo
Çal›flanlar›
Gözalt›na Al›nd›!

‹stanbul’da 95.1 frekans›ndan yay›n
yapan Özgür Radyo çal›flanlar› Sinan
Gerçek, Metin Özalp ve Mine Özalp ile
‹zmir’de 107.3 frekans›ndan yay›n ya-
pan Demokrat Radyonun Genel Yay›n
Koordinatörü Nadiye Gürbüz polis ta-
raf›ndan TMY kapsam›nda gözalt›na
al›nd›.  Özgür Radyo ve Demokrat
Radyo’ya efl zamanl›  yap›lan bu sald›-
r›y›  ve gözaltlar›  k›nayan gazeteciler,
radyo çal›flanlar›n›n derhal serbest b›ra-
k›lmas›n› istedi.

“Kürtçe
Resmi Dil Olarak
Kabul Edilsin!”

Kürtçe’nin anayasal güvenceye
al›nmas› ve resmi dil olarak kabul edil-
mesi talebiyle yap›lan eylemlere geçen
hafta da devam edildi. 

Siirt, Van, Hakkari’nin Yüksekova,
Mufl, Diyarbak›r, , Ad›yaman, ‹stanbul,
‹zmir, Adana’da ve fi›rnak’›n Silopi,
A¤r›’n›n, Diyadin, Diyarbak›r’›n Erga-
ni ilçelerinde 1 fiubat günü yap›lan ey-
lemlerde talepler bir kez daha dile ge-
tirildi.

A‹LELER KAYIPLARINI ‹ST‹YOR!



27 Ocak’ta ‹stanbul ‹kitelli Filis-
tin Mahallesi’nde alt› evin y›k›m
ekipleri taraf›ndan y›k›lmas› ve bu
esnada evi y›k›lan bir kad›n›n çevik
kuvvet taraf›ndan dövülmesi üzerine
Halk Cephesi mahalle halk›yla bir-
likte bir yürüyüfl düzenledi. 

28 Ocak günü Filistin Mahallesi
35. Sokak’ta toplanan Halk Cepheli-
ler, megafonla halka “Dün burada 6
evimizi bafl›m›za y›kt›lar yar›n yine
gelip evlerimizi y›kacaklar bugün-
den mahallemize sahip ç›kmak gere-
kiyor” diye ça¤r› yapt›lar.

Mahalle halk›n›n da kat›l›m›yla
gerçekleflen meflaleli yürüyüflte;
“Y›k›mlara Karfl› Gücümüz Birli¤i-
mizdir” pankart› aç›ld›. Yürüyüfl s›-

r a s › n d a
“Bar›nma
Hakk›m›z
Engel le-
n e m e z ,
H a l k › z

Hakl›y›z Kazanaca¤›z, Kondumuzu
Y›kanlar›n Villas›n› Y›kar›z” slogan-
lar› at›ld›.

Mahallenin içinde devam eden
yürüyüfl sonras›nda Hz. Ali Cami-
i yak›n›nda bas›n aç›klamas› yap›ld›.
Eylem, aç›klamaya kat›lan 70 kifli-
nin alk›fl ve sloganlar›yla sona erdi.

KKüüççüükkççeekkmmeeccee''ddee HHaallkk
YY››kk››mmaa KKaarrflfl›› DDiirreennddii

Küçükçekmece fiahintepesi ve
Güvercintepe mahallelerinde, bele-
diye y›k›m ekipleri, kaçak yap› oldu-
¤u iddias›yla 9 binay› y›kt›. Panzer
ve çok say›da çevik kuvvet ekibi efl-
li¤inde gerçeklefltirilen y›k›ma halk

büyük tepki gösterdi.

Birlik olan mahalle halk› tafllarla
polise ve y›k›m ekiplerine karfl› di-
rendi. Bunun üzerine sald›r›ya geçen
çevik kuvvet polisleri mahalle halk›-
n›n üzerine biber gaz› s›karak 10 ki-
fliyi gözalt›na ald›.

Y›k›mlar›n ard›ndan çevik kuv-
vet ve zab›ta ekipleri olay yerinden
ayr›l›rken y›k›mlar› ve gözalt›lar›
protesto etmek için halk fiahintepe
yolunu trafi¤e kapatt›.

Say›: 175 49HABER

Filistin Mahallesi ve Küçükçekmece’de

Halk Y›k›m› Protesto Etti

5 fiubat günü Befliktafl ACM’de 2
y›l önce yozlaflmaya karfl› mücadele
ettikleri için bürolar› bas›lan ve tutuk-
lanan demokratik kurum çal›flanlar›-
n›n mahkemelerine devam edildi.

Halk Cephesi üyeleri mahkemede
tutuklanan devrimcilere destek olduk-
lar›n› belirtmek için Befliktafl otobüs
duraklar› önünde bir eylem yapt›. 

Halk Cephesi ad›na yap›lan bas›n
aç›klamas›n› okuyan ‹nan Do¤an; da-
van›n geçmiflini hat›rlatarak, “Büyük
operasyonun büyük suçu yozlaflmaya
karfl› ç›kmakt›. 45 kifli tutukland›. fiu
an 21’i tutuklu 94 kifli için  toplam 10

bin 4 yüz y›l hapis ce-
zas› isteniyor” dedi.
Bu davan›n sahibinin
AKP hükümeti oldu-
¤unu ifade eden Do-
¤an, “Uyuflturucu sa-
tanlara, pezevenkle-
re, h›rs›zlara, kumar-
bazlara sahip ç›kan,
onlar› koruyup kolla-

yan en baflta AKP iktida-
r›d›r. fiimdi tam da yerel
seçimler yaklaflm›fl ve
seçim propagandalar›
h›zlanm›flken ç›k›p

övünsünler” fleklinde konufltu.

110 kiflinin kat›ld›¤› bas›n aç›kla-
mas›n›n ard›ndan Halk Cephesi üyele-
ri daha sonra arkadafllar›na destek ver-
mek için tekrar mahkeme önünde bek-
leyifle geçtiler.

Gece geç saatlere kadar devam
eden duruflmada karar 6 fiubat günü
saat 01.30’da aç›kland›.

Karara göre Cengiz Karakafl, Gök-
han Aktafl, Ali Koyup›nar, ‹nan Ünlü
ve Yüksel Keten tutuksuz yarg›lan-
mak üzere serbest b›rak›ld›. Davan›n
bir sonraki duruflmas› 23 Haziran
2009’da görülecek. 

Do¤ançay'da yap›lan adaletsiz
imara karfl› köy meydan›nda top-
lanan köy halk›, 1 fiubat günü
yapt›¤› eylemle rantç› politikay›
protesto etti.

Do¤ançay halk› ad›na sorun-
lar› dile getiren Galip Erim, köye
imar gelmesine karfl› ç›kmad›kla-
r›n›, imar›n gelifl ve uygulan›fl bi-
çimlerine itiraz ettiklerini ifade
etti. Erim, köy halk›n›n kulland›-
¤› suyun da flifleleme fabrikas›na
sat›ld›¤›n› anlatarak, “bu demok-
ratik tepkimiz köyümüzde tek
ma¤dur kalmay›ncaya kadar de-
vam edecektir” dedi. 

70 kiflinin kat›ld›¤› eylemde
Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z,
Do¤ançay Yeflildir Yeflil Kala-
cak” sloganlar› at›ld›.

“Yozlaflmaya ‹zin
Vermeyece¤iz!”

Do¤ançay Köylüleri 
Eylem Yapt›

Filistin Mahallesi



50 YURTDIfiI 8 fifiubat 22009

Anadolu Federasyonu üyeleri ve
yöneticileri Nurhan Erdem, Cengiz
Oban, Ahmet ‹stanbullu Türkiye'de-
ki faflist rejime karfl› olduklar›, Av-
rupa'daki halklar›m›z›n haklar›n› sa-
vunduklar› için Almanya'da 5 Ka-
s›m 2008 tarihinde dernek ve evleri
bas›larak gözalt›na al›nm›fl, hukuk-
suz bir flekilde tutuklanm›fllard›.

30 Ocak 2009 tarihinde Nurhan,
Cengiz, Ahmet için Viyana’daki Al-
man Büyükelçili¤i’nin önünde bir
eylem düzenlendi.

"Özgürlük Komitesi"nin düzen-
ledi¤i eyleme, Anadolu Federasyo-
nu üyelerinin yan› s›ra, Komünist
‹nisiyatifi(KI)’den de kat›l›mc›lar
oldu.

Eylemde "Cengiz, Nurhan ve
Ahmet ‹çin Özgürlük" yaz›l› bir
pankart aç›ld›. Eylem esnas›nda Al-

man Büyükelçili-
¤i’nden bir tem-
silciyle yap›lan
görüflme esnas›n-
da Anadolu Fe-
derasyonu'nun
Almanya’da y›l-
lardan beri yasal

bir dernek oldu¤u
anlat›ld›. Büyükel-
çilik temsilcisiyle
yapt›klar› konufl-
mada eylemciler,
tutsaklara karfl› aç›-

lan bu hukuksuz yarg›lama iptal
olana kadar eylemlerini sürdürecek-
lerini anlatt›lar. Büyükelçilik tem-
silcisi bu mesaj› iletece¤ini belirte-
rek eylemden uzaklaflt›.

Özgürlük KKampanyas›
Devam EEdiyor

Nurhan Erdem, Cengiz Oban ve
Ahmet ‹stanbullu için özgürlük ta-
lebi ile bafllat›lan kampanya devam
ediyor. Almanya'n›n Köln flehrinde
iki hafta önce "Özgürlük Komite-
si"nin bafllatt›¤› kampanya çerçeve-
sinde 31 Ocak Cumartesi günü
Dom Kilisesi önünde stand kurula-
rak, Almanca "Nurhan'a, Cengiz'e
ve Ahmet'e Özgürlük" yaz›l› bir
pankart aç›ld›.

Kurulan stantta Nurhan, Cengiz

ve Ahmet'in mücadelelerini ve ne-
den tutukland›klar›n› anlatan Al-
manca ve Türkçe haz›rlanm›fl bildi-
ri ve broflürlerle birlikte tutsaklar›n
resimlerinin bulundu¤u kartlar da
yer ald›.

Kampanya dahilinde yürütülen
çal›flmalardan biri de Duisburg'da
bildiri da¤›t›m› ile devam etti. 2 fiu-
bat 2009 günü Duisburg König He-
inrich Platz'da Özgürlük Komitesi
imzal›, "Nurhan'a Cengiz'e Ahmet'e
Özgürlük" bafll›kl› bidiriler Alman-
ya'da yaflayan göçmenlere ve Al-
man halk›na bir saat süren da¤›t›m-
da ulaflt›r›ld›.

Tutsaklar a¤›r tecrit koflullar›nda
tutulmaktad›rlar. Tutsaklarla daya-
n›flmak ve tecriti k›rmak için onlara
yazabilece¤iniz adresler:

Fransa’da kamu ve
özel sektörde örgütlü sekiz
sendikan›n ortak ça¤r›s›y-

la yap›lan greve milyonlarca emekçi kat›ld›. Son y›llar›n en
büyük grevi oldu¤u belirtilen greve di¤er bütün sosyal örgütler
destek verdi.

“‹fl güvenli¤i ve al›m gücü için mücadele” ça¤r›s›yla yap›-
lan grevde ulafl›m hemen hemen durma noktas›na geldi. Grev-
le ilgili yap›lan aç›klamada “‹flçilerin ücretlerinin düflmesi en-
gellenmedi¤i, iflten atmalar›n önüne geçilmedi¤i sürece bu ül-
ke krizden ç›kamaz, sürekli kriz halinde kal›r. Genel greve ne-
den olan, baflkan›n ve hükümetinin politikalar›d›r” denildi.

Fransa’da grev nedeniyle tren seferleri yap›lmazken, tren
seferlerinin yüzde 41’nin iptal edildi¤i, yüzde 50’sinin gecik-
meli gerçekleflti¤i belirtildi. Orly havaalan›nda seferlerin üçte
biri iptal edilirken, Charles de Gaulle havaalan›ndaki uçufllar
gecikmeli yap›ld›.

Cumhurbaflkan› Nicolas Sarkozy grev nedeniyle Afrika’ya
gidiflini iptal etti.

Almanya’da Demiryollar›
Çal›flanlar› Greve Gitti

Almanya’da maafllar›na zam isteyen ve
çal›flma saatlerinin daha iyi hale getirilmesi tale-
binde bulunan demiryollar› çal›flanlar› uyar› grev-
lerine bafllad›. 

Demiryollar› Sendikas› Transnet ve GDBA’n›n
ça¤r›s›yla bafllayan grevlerden Köln, Düsseldorf,
Bremen, Hamburg, Berlin ve Münih gibi büyük
kentler etkileniyor. Uyar› grevleri, 4 fiubat’ta
ö¤retmenlerin ve baz› eyaletlerde de yarg›, bele-
diye ve itfaiye çal›flanlar›n›n greviyle devam etti. 

Demiryollar› Transnet ve GDBA sendikalar›,
Demiryollar› yönetiminin istedikleri ücreti kabul
etmedi¤i takdirde uyar› grevine devam edecekle-
rini belirttiler.

Nurhan, Cengiz,
Ahmet’e Özgürlük

Fransa’da Grev

NNuurrhhaann EERRDDEEMM::
JVA Köln Rochusstraße 350

50827 Köln Germany

CCeennggiizz OOBBAANN::
Justizvollzugsanstalt Bochum,

Krümmede 3,
44791 Bochum Germany

AAhhmmeett ‹‹SSTTAANNBBUULLLLUU::
JVA Wupperal Simonshöfchen

26, 42327 Wuppertal Germany

Özgürlük komitesi mail:
freiheitskomitte@gmail.com 


