
Çal›fltaylar! Aç›l›mlar! ‹srail’e, IMF’ye Meydan(!) 
Okumalar! Darbe Operasyonlar›! Anayasa De¤ifliklikleri!

AKP, 

‹ncirlik Üssü’nü

Kapatabilir Mi? 

HAYIR!

AKP, 12 Eylülcüler’i 

Yarg›layabilir Mi? 

HAYIR!

AAKKPP’’nniinn GGeerrççeekk 
YYüüzzüünnüü GGöörrmmeekk ‹‹ççiinn 
‹‹kkii SSoorruu YYeetteerr::

AKP, Tekel ‹flçilerinin Taleplerine ‘Hay›r’ Dedi!
Tekel Direnifli, Grevle, Açl›kla Sürüyor... 

w
w

w
.y

u
r
u

y
u

s
.c

o
m

in
fo

@
y
u

r
u

y
u

s
.c

o
m

II SS
SS

NN
11 33 00 00 55  --  77 99 44 44

www.yuruyus.com 

Haftal›k Dergi / Say›: 206
7 fiubat 2010

Fiyat›: 1 TL (kdv dahil)

info@yuruyus.com



Okurlar›m›z Anadolu’nun birçok flehrinde dergi
sat›fllar›na devam ediyorlar. Geçti¤imiz hafta, Kars’ta,
‹zmir’’de, Malatya’da ve Bursa’da dergimizin
tan›t›m›n› ve sat›fl›n› yapt›lar. Yap›lan sat›fllarda

yüzlerce dergi halka ulaflt›r›ld›. 

AAlliibbeeyykkööyy:: AADDAALLEETT ‹‹SSTT‹‹YYOORRUUZZ
Alibeyköy Karadolap Mahallesi Gül-pa market

önünde bir araya gelen Halk Cepheliler Ferhat Gerçek
ve Engin Çeber için adalet istediler. 

"Ferhat’› Vuranlar, Engin’i Katledenler Cezaland›--
r›ls›n" pankart›n›n aç›ld›¤›, Engin, Ferhat ve ‹rfan A¤--
dafl’›n resimlerinin tafl›nd›¤› eylem “Adalet istiyoruz,
Ferhat’› vuranlar Engin’i Katledenler Cezaland›r›ls›n,
Yürüyüfl Susturulamaz, Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z”
sloganlar›yla bafllad›. Halk Cephesi ad›na aç›klamay›
okuyan Tayfun Sertbafl "Ferhat ve Engin gibi gerçekle--
ri hayk›rmaya, Yürüyüfl’ü halka ulaflt›rmaya devam
edece¤iz, ‘Amerika Defol Bu Vatan Bizim!’ demeye,
anti-emperyalist mücadele bayra¤›n› dalgaland›rmaya
devam edece¤iz" dedi. 30 kiflinin kat›ld›¤› eylemin ar--
d›ndan toplu dergi da¤›t›m›na baflland›. Yürüyüfl ön--
lüklü 25 kifli ile yap›lan dergi da¤›t›m›nda 95 dergi hal--
ka ulaflt›r›ld›.
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Sesi-solu¤u yetti¤ince tutuklu-devrimci evlatlar›n›n sesi ol-
maya çal›flan, onlar için  bedenini açl›¤a yat›r›p, yeri geldi-
¤inde polislerin yakas›na yap›flan biriydi. Hapishanelerle ilk
tan›fl›kl›¤› 12 Eylül cuntas›yla oldu. O¤lu tutuklanm›fl ve Ma-
mak Askeri Hapishanesi’ne konmufltu.  O günden itibaren
tutuklu aileleri mücadelesi içinde yerald›. Yakaland›¤› kan-
ser hastal›¤› nedeniyle 16 fiubat 2009’da aram›zdan ayr›ld›. 

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
1122 fifiuubbaatt -- 1188 fifiuubbaatt

AArrzzuu ÇÇOOLLAAKK

1953’de Yozgat Bo¤azl›yan’da do¤du.  Lise y›llar›nda Bo-
¤azl›yan halk›n›n anti-faflist mücadelesinde yerald›. Bur-
sa’da devrimci hareketin örgütlenmesinde görevler üstlen-
di. Anti-faflist eylemlerde yerald›. Ege bölgesinde, önce
Bölge Komitesi üyesi, daha sonra Bölge Sorumlusu olarak
mücadeleye önderlik etti. 12 Eylül cuntas›na karfl› direnifli
örgütleyen önder kadrolardan biriydi. 1981 fiubat’›nda
Kemeralt› polis karakoluna yönelik bir eylem sonras›nda
gözalt›na al›nd›. 12 fiubat 1981’de ‹zmir Emniyet Mü-

dürlü¤ü’nde iflkencede katledildi.

ÖÖmmeerr AAYYDDOO⁄⁄MMUUfifi

1971 Tunceli Ovac›k do¤umluydu. Kürt milliyetin-
den olan Ali R›za,  13 fiubat’ta ‹stanbul’da gözal-
t›na al›nd›, ayn› gün Beyo¤lu Emniyeti’nin 3. ka-
t›ndan afla¤›ya at›ld›. A¤›r yaral› olarak kald›r›ld›-
¤› hastanede, 16 fiubat 1991’de flehit düfltü.

AAllii RR››zzaa AA⁄⁄DDOO⁄⁄AANN

1959’da Bitlis’e ba¤l› Xaçukan köyünde do¤du. Kürt milliye-
tindendi.  1979’da Ankara’da ö¤rencilik y›llar›nda, ö¤renci
gençli¤in anti-faflist mücadelesi içinde yeralarak devrimci mü-
cadeleye kat›ld›. 1983 y›l›nda tutsak düfltü. 1991 Eylül’ünde
Ortado¤u’ya kamp alan›na gitti. Daha sonra  Hareketin Orta-
do¤u Komitesi üyeli¤ine atand›. Gerillan›n lojistik ihtiyaçlar›n›
karfl›lamak için üç köylüyle birlikte ülkeye girerlerken, 14

fiubat 1995 gecesi ç›kan çat›flmada flehit düfltü.‹‹rrffaann BBAARRLLIIKK

Amerikan 6. Filosu
10 fiubat 1969’da
‹stanbul bo¤az›na
gelip demirledi¤inde
vatansever devrimci
gençlik ve emekçiler
“ABD defol” demek
ve 6. filoyu protesto
etmek için 16 flu-
bat'ta ‹stanbul’da bir

yürüyüfl düzenlerler. Yürüyüfl Beyaz›t’tan bafllay›p
Taksim’de bitecektir. Devrimciler, vatanseverler, yü-
rüyüfle haz›rlan›rken, gerici, faflistler de yürüyüflü
engellemek için haz›rl›klar›n› sürdürdüler. Gerici, fa-
flist  gazetelerde, “ya tam susturaca¤›z, ya kan kus-
turaca¤›z”, “k›z›llar› bo¤man›n vakti geldi” gibi yaz›-
lar yaz›l›r. 
16 fiubat günü yürüyüfl kolundaki ilk gruplar, Tak-
sim alan›na girerken, aralar›nda flu anki AKP’nin yö-
neticilerinin de oldu¤u gericilerin ve faflistlerin  sald›-
r›s›na u¤rad›lar. Sald›r›da Ali Turgut Aytaç ve Duran
Erdo¤an ad›ndaki devrimci iflçiler katledildiler. 

Ali Turgut
AYTAÇ

Duran
ERDO⁄AN

“‹flkencecilerin ööncelikli
hedefi ÖÖmer Aydo¤mufl’tu”

Ama öylesine yo¤unlaflm›fllar ki
onun üzerine, bizim sa¤dan soldan
söyledi¤imiz sözleri fazla da kaale al-
m›yorlar bile. Adeta kendilerinden
geçmiflcesine vuruyorlar, vuruyorlar,
vuruyorlar... Durmaks›z›n vuruyor-
lar.  Haplanm›fl tipleri and›r›yorlar
bu halleriyle. ‹flkenceciler diye ba¤›-
r›yoruz. Oral› bile olmuyorlar, niye
olsunlar ki! Zaten orada, o anda on-
lara iflkenceciler diye ba¤›rmak da ne
kadar garip.

Birimiz alçaklar diye söyleniyo-
ruz, bir baflka arkadafl kahrolsun fa-
flizm diye ba¤›r›yor. Asl›nda her ifl-
kence karfl›s›nda slogan atm›yoruz

burada. Zaten böyle
bir fley mümkün de¤il,
tutuldu¤umuz hücre-

lerle sorgu odalar› yanyana. Sabah-
tan akflama kadar iflkence seslerinin
kulak tan›¤›y›z... Ömer’in art›k sesi
bile ç›km›yor. Ellerinden banka ke-
lepçeli, ayaklar›n› karn›na do¤ru çek-
mifl, iflkencecilerin önünde savunma-
s›z bir durumda uzan›yor. 

Gözümüzün önünde bir cinayet
iflleniyor. Fakat bizim akl›m›zdan
ölüm yine de geçmiyor. Buras› flube
iflte. Burada dayak olur, iflkence
olur. Güruh biraz sonra Ömer’e vur-
maktan yorularak yan taraftaki bir
odaya geçti. Ömer bayg›n yat›yor. 

Aradan beflalt› dakika geçmifl geç-
memiflti ki, Ömer’den çok derin ne-
fes alma sesi geldi. Hemen ard›ndan
da a¤z›ndan beyaz, bulan›k köpükler
ç›kmaya bafllad›. 

Polisler koflturdular. 

Önce yandaki hücreye koydular.
Durumu de¤iflmeyince, battaniyeye
konulup götürüldü. Bir daha göre-
medik Ömer’i. Dört ay içinde ikinci
kez bir yoldafl›m›zdan daha, göreme-
mek üzere ayr›lmay› yaflad›k. Gözle-
rimizin önündeydi parçalanm›fl be-
denleri. Yan›bafl›m›zdayd›lar. Ve elle-
rimizi uzat›p onlar›n ellerini tutama-
d›k... Zincirliydik. 

Basmane, Ömer’i son gördü¤ü-
müz semt oldu. Ölümü Basmane’de
oldu. Ömer’in kimsesizler mezarl›¤›-
na gömüldü¤ünü ö¤rendik daha son-
ra. ‹nsan ilk anda yüre¤inde, beynin-
de itiraz ediyor buna. Ama asl›nda
devrimciler için hiç de itiraz edilecek
bir yer de¤il Kimsesizler Mezarl›¤›.
Hatta tersine, en uygun yerlerden
biri olsa gerek. Çünkü biz, kimsesiz-
lerin kimsesiyiz. 

An›lar› Miras›m›z

“... Önemli olan nerede oldu¤u de¤il, ne yapt›¤›nd›r. Yeri gelir aylarca bir yerde
küçük bir ifl için bekleyebilirsin ama o devrim için çok önemli olabilir..." 

Recai Dinçel

Dergimiz Ba¤›ms›zl›k Demokrasi
Sosyalizm ‹çin Yürüyüfl Dergisi ad›n-
dan da anlafl›laca¤› gibi, bu çürümüfl,
insanlar›n açl›¤a terk edilmeye çal›fl›l-
d›¤›, iflçilerin haklar›n› korumak için
k›fl›n so¤u¤unda aylarca Ankara'n›n
ortas›nda eylem yapmak zorunda kal-
d›¤›, gencecik evlatlar›n›n kan›n›n em-
peryalizme peflkefl çekildi¤i, halklar›n
inançlar›ndan, milliyetlerinden kay-
nakl› afla¤›land›¤› düzene muhalif bir
dergidir. Hatta, bu düzende düzeltme-
lerin olamayaca¤›n›, halklara gerçek-
ten de¤er veren sosyalist sistemin ku-
rulmas› gerekti¤ini aç›kl›kla söyleyip,
bu çürümüfllü¤e, açl›¤a, yozlu¤a karfl›
halk› haklar ve özgürlükler mücadele-
sine ça¤›rmakta ve bu mücadelenin bir
parças› olma onurunu tafl›maktad›r.

Dergilerimizde defalarca yazd›¤›-
m›z gibi ülkemizde haklar ve özgür-
lükler mücadelesi vermek ayn› zaman-
da bedeller ödemek demektir. Biz de
tüm devrimciler gibi düzenin sald›r›la-
r›na devrimci bas›n olarak maruz kal›-
yoruz. Düzenli olarak dergilerimiz
toplat›l›yor, kapatma cezalar› verili-
yor. Dergimizin da¤›t›m›n› yapan
okurlar›m›z gözalt›na al›n›yor, üzerle-
rine atefl aç›l›p felç b›rak›l›yor, iflken-
ceyle katlediliyorlar.

(...) Bunun son örne¤ini Kars'ta ya-
flad›k. Dergimizi toplatmay› kendine
görev edinmifl Kars Sulh Ceza mahke-
mesi; da¤›t›m yapt›klar› s›rada gözalt›-
na al›nan okurlar›m›z›n yanlar›ndaki
dergilerin eski say›lar olmas›na ra¤-
men toplatma karar› ç›karm›flt›r.

Dergimizin bu hafta 205. say›s›
ç›km›flt›r. Kars Sulh Ceza Mahkemesi
neredeyse tamam› tükenmifl, belki de
eline geçenlerin son dergiler oldu¤u
201, 202 ve 203. say›lar›m›z hakk›nda
, 27 Ocak 2010 Tarihli, 2010/118

MÜT. say›l› karar› ile " ...‹çeri¤inde
terör propagandas›, suçu ve suçluyu
övme, emniyet teflkilat›n› afla¤›lama
suçlar›n›n ifllendi¤i tespit edilen
03/01/2010 tarih ve 201 say›l›,
10/01/2010 tarih ve 202 say›l›,
17/01/2010 tarih ve 203 say›l› Ba-
¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm ‹çin
Yürüyüfl isimli derginin belirtilen sa-

y›lar›n›n tüm nüshalar›na 5187 say›l›
Bas›n kanununun 25/2 maddesi gere-
¤ince el konulmas›na, 25/3 maddesi
gere¤ince da¤›t›m ve sat›fl›n›n yasak-
lanmas›na ...." diyerek toplatma karar›
vermifltir.

Söz konusu karar her yönüyle ,
Kars Sulh Ceza Hakimli¤inin keyfili-
¤ini göstermektedir. Kararda hangi sa-
y› hangi yaz›lar nedeniyle toplat›lm›fl,
hangi yaz›larla iddia edilen "suçlar"
ifllenmifl belli de¤ildir. Bu dergilerin
binlercesi okurlar›m›z taraf›ndan bir-
çok flehirde, emekçi halk›m›za da¤›t›l-
m›fl, Kars Cumhuriyet Savc›l›¤›'n›n
eline kala kala 7 adet 201, 11 adet 202,
4 adet 203. say›dan kalm›flt›r. Fakat
çürümüfl düzenlerinin teflhir edilme-
sinden ve daha iyi yaflaman›n müm-
kün oldu¤unun anlat›lmas›ndan kor-
kular› o kadar büyüktür ki, b›rak›n 7'yi
11'i, fazladan 1 adet kalsa bile toplat-
ma karar› verebilirler.

Düzen ‹rfan A¤dafl'la, Ferhat Ger-
çek'le, Engin Çeber'le ne kadar vahfli-
leflece¤ini göstermifltir. Ama gözalt›la-
r›na, tutuklamalar›na, katletmelerine
karfl› hiçbir zaman y›lmad›k, sinme-
dik. ‹rfanlar, Ferhatlar, Enginler yine
ellerinde Yürüyüfl Dergisiyle gerçek-
leri halka anlatmaya devam ediyor.

Yasalar› istedikleri gibi kullanabil-
melerine ra¤men korkak ve güçsüzler.

Biz gücümüzü gerçekleri anlatma-
n›n meflrulu¤undan al›yoruz. Toplatma
kararlar›, gözalt›lar›, iflkenceleri, tu-
tuklamalar› bizi gerçekleri halka anlat-
maktan al›koyamaz.

Susmad›k. Susturamayacaklar!

BBaa¤¤››mmss››zzll››kk DDeemmookkrraassii
SSoossyyaalliizzmm ‹‹ççiinn YYüürrüüyyüüflfl
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Gücümüzü
Gerçekleri Anlatman›n
Meflrulu¤undan Al›yoruz

Yürüyüfl’ümüz Sürüyor

BURSA

MALATYA
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21 Ne vard› bu uçaklarda 

22 ‹flgalcilerin tart›flt›¤›

yenemedikleri direnifltir
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Federasyonu’ndan:
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45 Sorunlar›m›z
Çözümleriniz:
Mediko sosyal
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Ülkemizde Gençlik

TEKEL ‹flçileri...

ÇA⁄RI
Ferhat Gerçek Davas›
Yer: Bak›rköy Adliyesi
Tarih: 12 fiubat ,
Cuma
Saat: 10.30

ÇA⁄RI
19 Aral›k Ümraniye Davas›
(Jandarman›n Mahkemesi)
Yer: Üsküdar Adliyesi
Tarih: 8 fiubat, Pazartesi
Saat: 10.30

Halk Oyunlar› Kurs
Kay›tlar›m›z Bafllam›flt›r
10 Ocak - 5 fiubat
Adres: ‹nönü Cad.  Örnekler Apt. No: 93
Kat: 5 Seyhan / ADANA
Tel: (0-531) 709 61 92 (0-554) 962 21 44

ADANA GENÇL‹K DERNE⁄‹

Halk Oyunlar› Kursu
8-9 May›s’ta Düzenlenecek Olan
Dev-Genç Kültür fienli¤i Kapsam›nda
Ücretsiz Artvin yöresi Halk Oyunu
Kursu Verilecektir
Adres: ‹zmir 2 Cad. 45/13 K›z›lay/ANKARA

ANKARA GENÇL‹K DERNE⁄‹

Amerika’ya Karfl› Türküler
Program

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

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

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

Devrimci ‹flçi Hareketi



AKP’nin klasik takti¤i bafl›ndan
itibaren iktidardayken bile

““mmuuhhaalleeffeetttteeyymmiiflfl!!”” gibi davran-
mak olmufltur. AKP, “muhalifli¤i”
uzun bir süre bir maske gibi yüzün-
de tafl›m›fl ve gerçekte sorumlulu¤u
kendine ait olan bir çok politikan›n
sorumlulu¤undan s›yr›lm›flt›r. ‹kti-
darda eskiyip, art›k bu maskeyi tafl›-
yamaz hale geldi¤i noktada, bunun
yerine her konuda büyük ““aaçç››ll››mm--
llaarr”” yapan, düzenin müzminleflmifl
sorunlar›na el atan bir parti imaj›
hakim k›l›nm›flt›r. 

Halk›n tüm kesimlerine karfl›
bask›lar›, tehditleri, azarlama-

lar›, tahammülsüzlükleri sürdürür-
ken, infazlar›, iflkenceleri, tecriti,
gözalt› ve tutuklama terörünü sür-
dürürken, demokratikleflme, Erge-
nekon davas›, kay›p silahlar›n bu-
lunmas›, darbeleri aç›¤a ç›karma gi-
bi manevralar› gündemde tutarak,
zulmünü perdeledi. Düzen islamc›-
l›¤›, tamam›yla AKP yan›nda saf-
laflm›flt›r. ‹ktidar nimetlerinden ya-
rarlanman›n baflka yolu yoktur. Bu
kesimlerin d›fl›nda, küçük burjuva
ayd›n kesimlerden, hatta k›smen re-
formist kesimlerden de AKP’nin
“demokratikleflmesini” destekle-
yenler ç›km›fl, AKP kendi yan›nda-
ki cepheyi geniflletmifltir. 

AKP’yi “demokratikleflme” bek-
lentisiyle desteklemek, gerçek-

te hem ülkemizdeki sistemi, hem
gerici faflist bir parti olarak AKP’yi
ve faflizmin “çok partili sistemini”
tan›mamakt›r. Belirtmeliyiz ki, bu-
rada sözünü etti¤imiz “tan›mama”,
temelde bir kköörrlleeflflmmee halidir. Dü-
zeniçi çözümler politikas›ndan öte-
sine cüret edemeyenler, kaç›n›lmaz
olarak düzenin flu veya bu kesimi-
ne yedeklenecek, düzen güçlerin-
den çözümler bekler hale gelecek-
tir. 1983’teki “sivil” ANAP iktida-
r›ndan bu yana tekrarlanan bir sü-
reçtir bu. 

Düzen partileri, ooyy’’uu hhaallkkttaann aall--
mmaakk,, hhiizzmmeettii oolliiggaarrflfliiyyee yyaapp--

mmaakk durumundad›rlar. Onlar›n iki-
yüzlülü¤ünün, yalanc›l›¤›n›n maddi
temeli budur. Bu maddi temel nede-
niyledir ki, düzen partilerinin hepsi
istisnas›z ikiyüzlü olmak, yalanlar
söylemek, maskeler tafl›mak duru-
mundad›rlar. Tersini iddia eden bir
düzen partisi, yine yalan söylüyordur.

Oligarflik siyaset sahnesinde yer
alan güçlerin savunduklar› ve

elefltirdikleri her fley, çok k›sa süre-
ler içinde yer de¤ifltirebilir. Ayn›
partinin muhalefetteki tavr›yla ikti-
dardaki politikalar› aras›nda yüz-
seksen derecelik farklar olabilir.
Düzen partileri, bukalemunlar gibi
çok çabuk görüfl de¤ifltirebilirler.
Bu da gerçekte onlar›n daha önce
savunuyor göründükleri hemen her-
fleyin yüzlerine takt›klar› bir maske-
den ibaret oldu¤unu gösterir.  Bu-
nun sonucudur ki, ülkemizde burju-
va siyasette maskelerden çok söze-
dilir; Atatürkçülük maskedir, laiklik
maskedir, AB’cilik, demokratl›k,
anti-Amerikanc›l›k maskedir. Günü
gelir tak›l›r, günü gelir ç›kar›l›r...
Belirtilen bu genellemeler, oligarfli-
nin tüm partileri için geçerlidir. SSaa¤¤
veya ssooll görünümlü olmalar›, mmuu--
hhaaffaazzaakkaarr,, ssoossyyaall ddeemmookkrraatt,, mmiillllii--
yyeettççii,, ddeemmookkrraattiikk ssooll,, hhaallkkçç››,, lliibbee--
rraall gibi çok çeflitli s›fatlara sahip ol-
malar› onlar›n s›n›fsal niteli¤ini te-
mel olarak de¤ifltirmez. 

Bu noktada üzerinde özel olarak
durulmas› gereken, AKP’nin

kendisiyle ilgili yaratmak istedi¤i
bu görünümün çeflitli kesimleri et-

kiledi¤idir. 

Bu partinin yönetici kadrolar›n›n
geçmiflini biliyoruz; bu geçmifl,

faflist, islamc› gerici örgütlenmelere
ve anti-komünizme uzan›r. Herbiri
halka, devrimcilere karfl› sald›r›lara
bizzat kat›lm›fllar, bu sald›r›lar› ör-
gütlemifllerdir. Böyle bir kadrodan
nas›l “demokrasi” beklenir? Geçmi-
fli, bugünü, faflistli¤in tüm özelikle-
rini tafl›yan bir partinin ülkemizi de-
mokratiklefltirece¤i iddias› ve bek-
lentisi içinde olmak, ancak yukar›da
sözünü etti¤imiz ““kköörrlleeflflmmee”” ile
aç›klanabilir. 

Körleflmenin temeli, solun önem-
li bir kesimini legalizm batakl›-

¤›na savuran tespit ve öngörülerde-
dir. 1980’lerin sonlar›nda “Türki-
ye’nin AB zoruyla demokratiklefl-
meden kaç›namayaca¤›” tespitini
yap›yordu solun bir bölümü. Bu tes-
piti yapanlar, birkaç y›la kadar gele-
ce¤i kesin(!) olan demokrasiden
azami düzeyde yararlanmaya haz›r
olmak için h›zla legalleflme kulvar›-
na girmek gerekti¤inin teorisini yap-
t›lar. Yaklafl›k yirmi y›l geçti. Bu te-
oriyi yapan ve bu teoriye kat›lanla-
r›n önemli bir bölümü legalizm ba-
takl›¤›na yuvarland›lar. Aradan ge-
çen 20 y›l öngörülerinin yanl›fll›¤›n›
defalarca kan›tlamas›na karfl›n, on-
lar hala ayn› sürecin devam etti¤ini,
ayn› zorunlulu¤un geçerlili¤ini ko-
rudu¤unu tekrarlay›p duruyorlar.
AKP’nin demokratikleflmesini de
ayn› beklentiyle desteklediler. Em-
peryalizmin ve oligarflinin icazetin-
de bir demokratikleflme beklentisiy-
le geçen 20 y›l›n, ülkemiz, halk›m›z
aç›s›ndan nas›l kanl› bir süreç oldu-
¤unu ise hep görmezden geldiler.
1988-89’da onlar gelmesi kaç›n›l-
maz olan demokrasinin teorisini
yaparken çok de¤il, iki üç y›l sonra,
1991’den itibaren ülkemiz infazla-
r›n, kaybetmelerin, faili meçhulle-
rin binlere ulaflt›¤›, sokaklar›n, ev-
lerin, iflyerlerinin kanla y›kand›¤›

AKP’nin Maskelerini Düflürelim!
Ya demokrasicilik oyununun orta¤› ve oyunca¤› olaca¤›z, 
ya halk için demokrasi mücadelesiyle oyunu bozaca¤›z!

AKP’nin “demokratl›k”
manevralar›na en küçük bir

biçimde destek verenler,
unutmamal›d›rlar ki, faflizmin

demagojilerinin pekiflmesine, halk›n
aldat›lmas›na ortak olmaktad›rlar. 
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bir ülkeye dönüyordu. Sonra artarak
eksilerek ama özünde de¤iflmeden
sürüp gelmifltir bu s›n›f savafl›. Gör-
mek istemediler. Hala da görmek is-
temiyorlar.

AKP’nin infazlar›n›, iflkenceleri-
ni, hapishanelerde uygulad›¤›

tecriti, gözalt› ve tutuklamalar› aç›k
bir teröre dönüfltürmesini, sokaklar-
da kurflunlanan s›radan insanlar›
görmezden gelerek yap›lan politika-
n›n halktan yana olmayaca¤› aç›kt›r.
Emperyalizmin dayatmas›yla gele-
cek demokrasiyi beklerken, bizzat
emperyalist tekellerin gelip dizgin-
siz bir ya¤ma ve talana giriflti¤ini
görmezden gelip, hala AB’yi destek-
leyerek, hala ABD müdahalelerini
teorilefltirerek yap›lan politikan›n
da halktan emekten yana olmaya-
ca¤› aç›kt›r. Türkiye gerçe¤i bu-
dur, AKP gerçe¤i budur. Gerçe¤in
özeti, her geçen gün artan emper-
yalizme ba¤›ml›l›k, kesintisiz sü-
ren faflist terör ve faflizmin pekiflti-
rilmesidir. AKP’nin muhtelif mas-
kelerinin alt›ndaki öz budur. ‹flte
bu noktada, maskeyi düflürüp ger-
çe¤i apaç›k görmeye bafllad›¤›-
m›zda, yap›lmas› gerekenler de
daha aç›k hale gelir. Devrimci, de-
mokrat, vatansever güçler olarak
yapmam›z gerekenler netleflir. 

Dünyan›n her yerinde, faflizmin
ideolojisi yalan, demagoji, in-

kar, iftira, sahte bir milliyetçilik ve
›rkç›l›k, riyakar bir halkç›l›k üzeri-
ne kurulmufltur. Halk› bunlarla al-
dat›rlar. Evet, faflizmin elinde dev-
letin her türlü gücü vard›r; polisini,
askerini, sivil faflist örgütlerini, mi-
lislerini sonuna kadar kullan›r da;
ama faflizm yine de salt terörle yö-
netemez; o da yyaallaannaa,, aallddaatt››cc›› pprroo--
ppaaggaannddaayyaa baflvurup gerçek yüzü-
nü gizlemek zorundad›r. ‹stisna-
i durumlar d›fl›nda, yüzlerindeki
maskeyi at›p halk›n karfl›s›na ç›ka-
mazlar. Ama faflizm öyledir ki, ken-
dini bir flekilde aç›¤a da vurur. ‹flte
bu noktada, hem gizlenen yan›, hem
aç›kça ortaya ç›kan yan› teflhir et-
mek, halka gerçekleri aç›klamak,
devrimci, ilerici, demokrat güçler
aç›s›ndan önemli bir görevdir.
AKP’nin “demokratl›k” manevrala-

r›na en küçük bir biçimde destek
verenler, unutmamal›d›rlar ki, fafliz-
min demagojilerinin pekiflmesine,
halk›n aldat›lmas›na ortak olmakta-
d›rlar. 

AKP’nin “AB’ye Uyum” yasala-
r›n› ç›karmas› karfl›s›nda, “bu

yan›yla AKP’yi desteklemek gere-
kir” diyen ÖDP reformizminden,
AKP’nin Kürt aç›l›m› karfl›s›nda
“mutluyuz, umutluyuz” aç›klamas›
yapan Kürt milliyetçi hareketine,
Alevi aç›l›m› bafllarken “kat›l›p
içinden etkilemek” gerekir diyerek
AKP’nin manevralar›na ortak olma-
n›n teorisini yapan ama sonra yan›l-
d›klar›n› anlayan Alevi demokratik
kurumlar›ndan, “Ergenekon Davas›

demokratikleflmedir” diye AKP’ye
destek verilmesi gerekti¤ini söyle-
yen sol ayd›nlara kadar, bütün bu
kesimler, nas›l büyük bir yan›lg›
içinde olduklar›n›, nas›l AKP’nin
halk› aldatmas›na basamak oldukla-
r›n› görmelidirler. Sayd›¤›m›z bu
sol, demokratik güçlerin bu tav›rla-
r› olmaks›z›n, AKP’nin, faflizmin bu
manevralar› bu kadar etkili olamaz.   

Devrimci demokratik güçler aç›-
s›ndan karfl› karfl›ya olunan ter-

cih aç›kt›r: YYaa ddeemmookkrraassiicciilliikk ooyyuu--
nnuunnuunn ooyyuunnccaa¤¤›› oolluunnaaccaakktt››rr yyaa
ddaa oo ooyyuunnuunn dd››flfl››nnaa çç››kk››pp,, hhaallkk
iiççiinn ddeemmookkrraassii mmüüccaaddeelleessii vveerriillee--
cceekkttiirr.. Oyunun d›fl›na ç›kmak, em-
peryalizme karfl› ba¤›ms›zl›k, fafliz-
me karfl› demokrasi, kapitalizme
karfl› sosyalizm mücadelesidir. Sis-
temin içinde kalanlar, sistem içi
mücadeleyi temel çizgileri haline
getirenler, bir biçimde bu oyunun
parças› olmaktan uzak duramazlar.
Böyle oldu¤unda ise, emperyaliz-
min ve oligarflinin basit, kaba ma-

nevralar› karfl›s›nda yeni umutlara,
beklentilere kap›lmak, hayal k›r›k-
l›klar› yaflamak kaç›n›lmazd›r. Hiç-
bir beklenti ve hiçbir hayal k›r›kl›¤›
“son” olmaz bu durumda; bunlar-
dan ders ç›karamay›p ayn› beklenti-
ler ve hayal k›r›kl›klar› k›s›r döngü-
sü tüm sürece hakim olur. 

Ohalde, biz, demokrasi mücade-
lesini de kendi yolumuzda,

kendi çizgimizde vermeliyiz. ‹nanç
özgürlü¤ü mücadelesini, Kürt soru-
nunun çözümü mücadelesini, em-
peryalizmin ve oligarflinin her türlü
müdahalesini ve icazetini reddede-
rek sürdürmeliyiz. Kontrgerillaya
karfl› mücadele konusunda, kimse-
nin sola ö¤retecek bir fleyi yoktur.
AKP’nin pefline tak›larak yürünülen
yol, asla kontrgerillaya karfl› müca-
dele yolu de¤ildir. Sol, bütün bu
mücadeleleri kendine güvenerek,
kendi iradesi ve inisiyatifyle, kendi
ideolojik politik çerçevesiyle omuz-
lamal›d›r.  

AKP’ye tabi bir demokrasi mü-
cadelesi, oligarfli içi çat›flmala-

ra yedeklenmekten baflka sonuç
vermez. Bugüne kadar öyle oldu.
Oysa, “demokrasi mücadelesi” diye
pazarlanan oligarfli içi çat›flma sü-
rerken, sola sald›r›lar sürüyor. Bu
nedenledir ki, kendi gündemine
bakmayan, mesela linç sald›r›lar›na
cevap veremeyen bir sol, halka gü-
ven veremez. AAnnttii--eemmppeerryyaalliisstt
mücadeleyi, hhaallkk iiççiinn ddeemmookkrraassii
mücadelesini tüm netli¤iyle bayrak-
laflt›ramayan bir sol, kendi ayr›m›n›
yeterince ortaya koyamaz ve alter-
natif olamaz. En genifl halk kitlele-
rine, bizim dilimizdeki demokrasiy-
le, bizim dilimizdeki cuntayla, bi-
zim dilimizdeki kontrgerillayla,
AKP’nin dilindeki kavramlar›n
muhtevas›n›n tamamen farkl› oldu-
¤unu göstermeliyiz. Bizim dilimiz-
deki vatanla, vatanseverlikle, anti-
Amerikanc›l›kla, Veli Küçükler’in
dilindekilerin tamamen farkl› oldu-
¤unu göstermeliyiz. K›sacas›, tari-
himizle, geleneklerimizle, kendi sö-
zümüz ve kendi sloganlar›m›zla an-
ti-emperyalist, anti-faflist mücadele-
yi kendi k›z›l bayra¤›m›z alt›nda
yükseltmeliyiz. 

O halde, biz, demokrasi
mücadelesini de kendi yolu-

muzda, kendi çizgimizde vermeliyiz.
‹nanç özgürlü¤ü mücadelesini, Kürt
sorununun çözümü mücadelesini,
emperyalizmin ve oligarflinin her
türlü müdahalesini ve icazetini

reddederek sürdürmeliyiz.
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AAKKPP,, 
eemmppeerryyaalliizzmmiinn

vvee 
iiflflbbiirrlliikkççiilleerriinn

ppaarrttiissiiddiirr;;
HHiiççbbiirr

kkoonnuuddaa,, 
oonnllaarr››nn 

çç››kkaarrllaarr››nnaa 
aayykk››rr›› 

hhiiççbbiirr flfleeyy 
yyaappaammaazz!!

Burjuva politikas› ikiyüzlülüktür. Bur-
juva politikac›s› ikiyüzlüdür. Tüm burjuva
düzen partileri, halktan yana görünüp te-
kelci burjuvazinin ç›karlar›n› savunurlar.
Tüm burjuva düzen partileri, tekellerin ç›-
karlar›n›n temsilcisi ve savunucusudurlar.. 

Tüm düzen partileri ikiyüzlü ve yalanc›
olmakla birlikte, kuflku yok ki, ikiyüzlülü-
¤ün düzeyinde ve biçimleniflinde aralar›n-
da çeflitli farkl›l›klar vard›r. ‹flte bu aç›dan
denilebilir ki, AKP, ikiyüzlülükte gelmifl
geçmifl tüm düzen partilerini geride b›rak-
m›flt›r. Ve yine denilebilir ki, kkeennddii ggeerrççee--
¤¤iiyyllee kkeennddiissii hhaakkkk››nnddaa yyaarraatttt››¤¤›› iimmaajj››,,
birbirinden bu kadar farkl› ve bu kadar
uzak olan AKP gibi bir baflka parti yoktur.  

44 AKP, üülkemizi

demokratiklefltirebilir mi?

AKP “demokratl›¤›”n›n ilk gösterge-
si, AABB’’yyee uuyyuumm yasalar›yd›. Bir çok
çevre, özellikle de küçük burjuva ay-
d›nlar ve reformist çevreler bile bu ge-
rekçeyle desteklediler AKP’yi. Onun
“demokratikleflme” iddias›n› ciddiye
ald›lar. Bugün bu süreç büyük ölçüde
kesintiye u¤ram›flt›r. Ama AKP “de-
mokratl›k” iddialar›n› her zaman
belli biçimlerde gündemde tut-
mufltur. “‹flkenceye s›f›r tole-
rans” söyleminden darbe karfl›t-

l›¤›na kadar uzanan bu demagojik söylem-
ler, AKP’nin ““mmuuhhaaffaazzaakkaarr ddeemmookkrraatt””
olma iddias›n› sürdürmek için gündemde
tutuldu. 

Fakat gerçek fludur ki, ülkemizde geçen
7 y›ll›k süreçte bir demokratikleflmeden söz
etmek mümkün de¤ildir. 

‹flkence son bulmam›fl, tersine meydan-
lara tafl›nm›flt›r. 

‹nfazlar son bulmam›fl, bizzat baflbakan
emriyle yerine getirilir hale gelmifltir. 

8 Martlarda, 1 May›slar’da meydanlar-
da estirilen terör, gerçekte AKP’nin de-
mokratikleflme iddialar›n› tek bafl›na çürüt-
meye yeterdi. 

AKP; “AB’ye uyum yasalar›” nedeniy-
le ç›karmak zorunda kald›¤› yasalar›, tam
tersi yöndeki genelge ve düzenlemelerle
gecikmeden telafi etmifltir. AB’ye uyum
yasalar›yla hak m› vermek zorunda kald›,
bir genelgeyle o hakk› yok etmifltir. AB’ye
uyum nedeniyle polisin baz› yetkilerini k›-
s›tlamak zorunda m› kald›, bir genelgeyle,
polise o yetkinin daha fazlas›n› vermifltir.
““DDeemmookkrraattiikklleeflflmmee aallddaattmmaaccaass››”” böyle
sürüp gelmifltir.  

AKP, bunun d›fl›nda da TTüürrkk CCeezzaa KKaa--
nnuunnuu,, CCeezzaa ‹‹nnffaazz KKaannuunnuu,, PPoolliiss VVaazziiffee vvee
SSeellaahhiiyyeettlleerrii KKaannuunnuu gibi bir çok kanunla,
bask›lar› art›ran düzenlemeler yapm›flt›r. 

Bugün ülkemizin 7 y›l öncesine göre

Maskenin Arkas›ndaki
AKP

Demokrat DE⁄‹L, Reformcu DE⁄‹L, ‹slamc› DE⁄‹L, Cunta
Karfl›t› Hiç DE⁄‹L... Siyonizme Karfl› DE⁄‹L, Amerikan
ve Avrupa Emperyalizmine Karfl› Hiç DE⁄‹L... 

Amerikanc›,   
Faflist ve 

Sömürücü!
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daha genifl bir demokrasinin hüküm
sürdü¤ü bir ülke oldu¤unu kim iddi-
a edebilir? Tersine, AKP iktidar›n›n
geldi¤i noktada, temel haklar, grev
yapmaktan söz ve gösteri hakk›na
kadar, hepsi tart›flma konusu olmufl-
tur. 

AKP, demokratik haklar›n kulla-
n›m›na karfl› linç sald›r›lar›n› örgüt-
lemifltir. Ve yine sadece süreklileflti-
rilen linç sald›r›lar› bile, bir demok-
ratikleflmeden sözedilemeyece¤ine
tek bafl›na kan›tt›r. 

44 AKP, ddemokratik bbir

anayasa yyapabilir mi?

AKP, 7 y›l› dolduran iktidar› dö-
neminde birçok kez “anayasa de¤i-
flikli¤i”ni gündeme getirdi. Ancak
baflta yarat›lan “kapsaml› de¤iflik-
lik” iddialar› hiçbir zaman gerçek-
leflmedi. AKP, daha çok oligarfli içi
çat›flmada kendini güçlendirecek
de¤iflikliklerle yetindi. 

Baflka türlü olabilir miydi?

Hay›r!

AKP, her fleyiyle, 12 Eylül Ame-
rikanc› faflist cuntas› taraf›ndan dü-
zenlenen sisteme dayanarak iktida-
r›n› sürdüren bir parti olmufltur.
AKP’nin 12 Eylül’ün faflist anaya-
sas›n›n özüyle bir çeliflkisi yoktur. 

AKP, mevcut 1982 Anayasa-
s›’n›n tümünü bile de¤ifltirecek ol-
sa, yerine getirece¤i anayasa, yine
faflist bir muhtevada olacakt›r. Bu-
nu, bu kadar kesin ifade edebilme-
mizin nedeni fludur ki; AKP, bugü-
ne kadar 1982 Anayasas›’n›n özüne
ve tamam›na köklü bir elefltiri yap-
m›fl de¤ildir. 

44 AKP, ddarbelere kkarfl›

m›d›r? AAKP,
kontrgerillay› ttasfiye
edebilir mi?

AKP’nin “demokratl›¤›”n›n en
önemli göstergelerinden biri de, Er-
genekon davas›yla, darbelere, kont-
rgerillaya karfl› oldu¤u imaj›n› sür-
dürmesidir. 

Peki AKP askeri cuntalara karfl›

m›d›r gerçekten? Bu sorunun ceva-
b›n› iki noktada bulabiliriz: Birinci-
si, AKP’nin geçmifl cuntalar› yarg›-
lamak için k›l›n› bile k›p›rdatmama-
s›, ikincisi, 12 Eylül cuntas›n›n flefi-
ni Çankaya’da a¤›rlamalar›d›r. 

Ergenekon davas›, sonraki gelifl-
melerin çok daha aç›k biçimde ka-
n›tlad›¤› gibi, kontrgerillaya karfl›
aç›lm›fl bir dava de¤il, kontrgerilla
içinde AKP’ye karfl› olan kesimleri
etkisizlefltirmek, tasfiye etmek için
aç›lm›fl bir davad›r. 

fiöyle diyebiliriz; BBiirr:: AKP
kontrgerillaya karfl› de¤ildir,
kontrgerilla politikalar› ve yöntem-
lerinin halka karfl› kullan›lmas›na
karfl› de¤ildir (zaten iktidar› süre-
since de bunlar› kullanm›flt›r), kont-
rgerillan›n kendi iktidar›na yönelik
kullan›lmas›na karfl›d›r. ‹‹kkii:: AKP,
askeri darbelere genel olarak karfl›
de¤ildir, sadece kendisine yönelik
olan darbelere karfl›d›r. 

‹flte böyle oldu¤u içindir ki, Er-
genekon davas›, oligarfli içi çat›fl-
man›n bir yans›mas›d›r; o çerçeve-
nin d›fl›na k›smen ç›kan yanlar› ise,
AKP’nin çeflitli kesimleri, oligarfli
içi çat›flmada kendine yedekleme

amac›na yöneliktir.    

44 AKP, KKürt SSorununu,

az›nl›klar sorununu
çözebilir mi?

AKP’nin ikiyüzlü politikalar›n›n
en tipik göstergelerinden biri, çeflitli
alanlara ve kesimlere yönelik olarak
gündeme getirdi¤i ““aaçç››ll››mm””lard›r. 

KKüürrtt aaçç››ll››mm››,, EErrmmeennii aaçç››ll››mm››,,

AAlleevvii aaçç››ll››mm››,, RRoommaann aaçç››ll››mm››....
AKP’nin bu çerçevede gündeme
getirdi¤i manevralar›n belli bafll›la-
r›ndan baz›lar›d›r. 

Bunlardan Kürt sorunu, AKP’nin
ikiyüzlülü¤ünün, oportünistli¤inin,
günübirlik politikas›n›n, duruma gö-
re dün söyledi¤ini bugün inkar etme-
sinin en tipik göstergesi olmufltur. 

K›sa aral›klarla “Kürt sorunu
yok, yok sayarsan›z yok olur” diyen
de, “Kürt sorunu vard›r... geçmiflte
hatalar yap›lm›flt›r” diyen de, “tek
devlet, tek bayrak, tek millet” diyen
de, “bir sorun varsa elbette çözece-
¤iz” diyen de Erdo¤an’d›r. 

AKP iktidar› gerçekte, Kürtçe
televizyon gibi bir kaç ad›mla, Kürt
halk›n›n tüm taleplerinden vazgeç-
mesini dayatm›flt›r. Ulusal talepler
için mücadelenin sürmesi karfl›s›n-
da ise, kendinden önceki iktidarla-
r›n yapt›¤›n› yap›p, silaha sar›lm›fl,
Diyarbak›r caddelerinde kkaattlliiaamm
eemmrrii vermifltir.  

‹flte bu tutars›zl›k içinde sahneye
konulan ““KKüürrtt aaçç››ll››mm››””, AKP’nin
bofla ç›kan manevralar›ndan biri ol-
mufltur. ‹flbirlikçi Kürtler aras›nda
bile fazla etkisi olmayan “aç›l›m”,
Kürt milliyetçi harekete karfl› sür-
dürülen katliamlar›n, gözalt› ve tu-
tuklama terörünün alt›nda kalm›flt›r.
AKP’nin ne Kürt halk›n›n, ne de di-
¤er milletlerden halklar›n ulusal hak
ve özgürlüklerini tan›ma diye bir
anlay›fl› yoktur. AKP’nin Kürtçe te-
levizyon örne¤inde oldu¤u gibi, bu
konuda yapt›klar›n›n iki temel ne-
deni vard›r; birincisi, emperyalistle-
rin isteklerine karfl›l›k vermek, ikin-
cisi ise, bu vesileyle halk›n çeflitli
kesimlerini düzen içinde kendi ya-
n›na çekmek!

AKP’den Kürt sorununda bun-
lar d›fl›nda bir fley bekleyenler, ha-
yal k›r›kl›¤› yaflamaya mahkumdur.   

44 AKP inanç öözgürlü¤ü

sorununu ççözebilir mi?

AKP’nin bir di¤er “aç›l›m›”,
Alevi halka yönelik olarak günde-
me getirilen AAlleevvii ÇÇaall››flflttaayyllaarr›› ol-
du. Geçti¤imiz günlerde sonuncusu

AKP’nin Diyarbak›r
sokaklar›ndaki Kürt Aç›l›m›
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yap›lan Çal›fltaylar’da, AKP, ger-
çekte Alevi halk›n›n taleplerini kaa-
le almay›p, kkeennddii ssttaattüüssüünnüü ddaayyaa--
ttaann bir tutum izlemifltir. 

Çünkü, AKP Sunnili¤i, halâ Ale-
vili¤i bir inanç, Cemevlerini de o
inanç sisteminin bir parças› olarak
kabul etmemektedir. 

Bulundu¤u söylenen “ara çö-
züm”ler, asl›nda inanç özgürlü¤ü-
nün gasbedilmeye devam edilme-
sinden baflka bir fley de¤ildir. 

Örne¤in zorunlu din dersi konu-
sunda bulunan ara çözüm, zorunlu
din dersinin devam ettirilmesi, an-
cak ibadete iliflkin pratik bölümlerin
din dersinden ayr›lmas› fleklindedir.
Din dayatmas›n›n özü de¤iflmemek-
tedir. Cemevleri konusunda Çal›fl-
taylar’da ortaya ç›kan tutum da ben-
zerdir. Cemevlerinin yasal statüsü-
nün kabul edilmesinden sözedil-
mekte ama bu statünün cami gibi
bir “ibadethane” olmas› kabul edil-
memektedir. Tek resmi ibadethane
camidir, herkes oraya gitmelidir da-
yatmas› kabaca sürmektedir yani. 

Beyinlerinin derinliklerinde Ale-
vili¤i de, Sunnilik d›fl›ndaki tüm
inançlar› da ““kkaaffiirrlliikk,, ssaappkk››nnll››kk,,
zz››nndd››kkll››kk”” olarak gören bir anlay›fl-
tan “inanç özgürlü¤ü” bekleneme-
yece¤i çok aç›kt›r.  

44 AKP ‹srail’e ttav›r

alabilir mi?

AKP’nin siyasi kimli¤iyle görü-
nümü aras›ndaki uçurumun alabil-
di¤ine büyüdü¤ü konulardan biri de
budur. AKP, bafl›ndan itibaren yap-
t›¤› çeflitli aç›klamalarla ‹srail Siyo-
nizminin katliamlar›na tav›r alan bir
siyasi iktidar görünümü verme tak-
ti¤i izlemektedir. Son olarak Da-
vos’ta Tayyip Erdo¤an’›n ‹srail
Cumhurbaflkan› fiimon Peres’e ald›-
¤› tav›r(!) ile bu görünüm daha da
pekifltirilmifltir.  

Bunun bir taktik oldu¤u aflikar-
d›r. Çünkü ‹srail’i sözde en sert söz-
lerle (soyk›r›m dahil) suçlayan AKP
iktidar›, ‹srail’le ekonomik, siyasi
ve askeri hiçbir anlaflmas›n› iptal et-

memifltir, her alanda iflbirli¤i sür-
mektedir. 

Emperyalizme ba¤›ml› herhangi
bir ülkenin ‹srail Siyonizmine tav›r
almas› ise, emperyalizmin izni veya
en az›ndan göz yummas› olmaks›-
z›n mümkün de¤ildir. Amerikan
emperyalizmi Ortado¤u halklar›n›
BOP (Büyük Ortado¤u Projesi) dü-
zenine tabi k›lmak için AKP’yi kul-
lan›rken onu “›l›ml› islam!” modeli

olarak sunmaktad›r. AKP’nin ‹sra-
il’le çat›fl›yor görünümü, iflte bu
noktada AKP’nin Ortado¤u’daki et-
kinli¤ini art›ran bir unsur olarak yi-
en emperyalizmin ifline yaramakta-
d›r. Ama hepsi bu kadard›r. 

Asl›nda AKP, bu iliflkiler içinde,
ABD’yi küstürdü¤ünde ‹srail’den,
‹srail’i küstürdü¤ünde ABD’den
yard›m isteyen bir zavall›d›r. Gerisi,
emperyalizmin izin verdi¤i bir alan-
da AKP’nin oynad›¤› tiyatrodur. 

44 AKP, IIrak’ta,

Afganistan’da, ‹‹ran’da
halklar›n çç›karlar›n›
savunabilir mi?

Baflta Baflbakan ve D›fliflleri Ba-
kan› olmak üzere, AKP Hükümeti
üyeleri, Ortado¤u ülkeleri aras›nda
adeta sürekli olarak dolaflmaktad›r-
lar. Özellikle ‹ran, Suriye, Irak’ta
yo¤unlaflan bu “diplomatik” trafik,
Türkiye halk›na, Irak, ‹ran, Suri-
ye’nin ç›karlar›n› savunan bir tutum
olarak sunulmaktad›r. Gerçek tam
tersidir. Tüm bu diplomatik faali-
yetler, AAmmeerriikkaann eemmppeerryyaalliizzmmii

aadd››nnaa sürdürülen faaliyetlerdir.
AKP hükümeti üyeleri, gittikleri
her yerde, ABD’nin Ortado¤u plan-
lar›n› empoze etmekte, hatta zaman
zaman bu ülkeleri ABD ad›na tehdit
etmektedirler. 

Bu tablonun gösterdi¤i gibi, Tür-
kiye’nin Ortado¤u’da gösterdi¤i
diplomatik aktiflik, “büyük ülke”
olman›n, Türkiye’nin “artan a¤›rl›-
¤›”n›n sonucu de¤il, AKP’nin üst-
lendi¤i ttaaflfleerroonnlluukk görevinin sonu-
cudur. 

Bir tafleronun ise, kendine özgü
bir politikas› olamaz. Bu anlamda
bu bölümün bafll›¤›ndaki soruyu ce-
vaplarsak: Amerikan emperyaliz-
minin Ortado¤u politikalar›, ne ka-
dar ‹ran, Irak, Suriye ve Afganistan
halklar›n›n ç›kar›naysa, AKP’ninki
de ancak o kadard›r.     

44 AKP, IIMF’ye,

emperyalist ttekellere ttav›r
alabilir mi?

AKP’nin ‹srail’e karfl› efelenme-

sinin bir baflka benzeri de IMF’ye

karfl› tav›rlar›nda görülmektedir. 

Fakat asl›nda, AKP’nin IMF’ye

karfl› bu “efelenmeleri”nin kof ol-

du¤u, daha iktidar›n›n ilk y›llar›nda

görülmüfltür. Çünkü, AKP, daha ik-

tidar olmadan önce, seçim meydan-

lar›nda, IMF’yle mevcut anlaflma

biter bitmez IIMMFF’’yyii ggöönnddeerreecceekkllee--

rriinnii söylemifllerdi. Gönderemediler.

Tükürdüklerini yalad›lar. IMF, her-

hangi bir kurum de¤ildi, emperya-

lizm demekti, emperyalizme karfl›

tav›r almak ise AKP’lilerin çok sev-

di¤i “Kas›mpaflal›l›k”la olamazd›.

Emperyalistler, göbeklerinden ken-

dilerine ba¤›ml› olan ülkelerin yö-

neticilerine iflte böyle tükürdükleri-

ni yalat›rlard›. 

Ancak AKP, IMF karfl›s›nda içi-

ne düfltü¤ü bu durumu gizlemek

için, sürekli olarak IMF’yle pazar-

l›k yapan, onu gönderdi gönderecek

bir görünüm yaratma takti¤ini izle-

di.   

IMF’yle anlaflmalar, yeni-sömür-
gelere dayat›lan emperyalist  ekono-

AKP’nin ‘darbe karfl›tl›¤›’n›n
resmidir
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mi politikalar›n sadece bir bölümü-
dür. Bu anlamda mutlak bir belirleyi-
cili¤e sahip de¤ildir. fiu veya bu yeni
sömürge ülkede zaman zaman
IMF’yle “anlaflmazl›klar” görülebi-
liyor. AKP bu tür “anlaflmazl›klar›”,
iç politikada halka karfl› farkl› bir gö-
rünüm vermekte kullan›yor.

De¤ilse, bu da tam bir ikiyüzlü-
lüktür; çünkü, IMF’yle güya pazar-
l›k yap›l›rken, tüm di¤er alanlarda
emperyalist tekellere peflkefl en per-
vas›z biçimlerde ve boyutlarda sür-
dürülmektedir. Emperyalist tekelle-
rin ülkemize girifli, ülkemizdeki or-
takl›k ve yat›r›mlar›ndan elde ettik-
leri kârlar, AKP iktidar› döneminde,
önceki iktidarlar› geride b›rakm›flt›r.
Abart›s›z denilebilir ki, AKP iktida-
r› gelmifl geçmifl iktidarlar içinde
emperyalist tekelleri en çok mem-
nun eden, onlara en çok kâr ve imti-
yaz sa¤layan iktidard›r. 

44 AKP, ‹‹ncirlik ÜÜssü’nü

kapatabilir mi?
Aylard›r “‹ncirlik Üssü Kapat›l-

s›n” talebiyle bir kampanya sürdü-
rülüyor. Resmi ve gayri resmi ra-
kamlar gösteriyor ki, ‹ncirlik Üssü,
Amerikan emperyalizminin bölgede
en yo¤un kulland›¤› üs durumunda-
d›r. Üssün “lojistik” amaçl› kullan›-
m›yla do¤rudan asker silah tafl›ma
amaçl› kullan›m› aras›nda halklara
karfl› ifllenen suçun niteli¤i aç›s›n-
dan bir fark yoktur. Ancak iddia
edildi¤i gibi, kullan›m›n sadece lo-
jistik olmad›¤› da aç›kt›r.  

Binler, onbinler de¤il, yüzbinler-
ce iflgalci katliamc› asker, toprakla-
r›m›z üzerinden sevkedilmektedir.

Bu üssün faaliyetleri, a¤›rl›kl›
olarak halk› müslüman olan ülkele-
re yöneliktir. Ama Afganistan’›n,
Irak’›n iflgalindeki tav›r ve politaka-
lar›ndan bilinmektedir ki, “müslü-
man halklar›n katledilmesi”
AKP’nin sorunu de¤ildir. 

Böyle bir üssü kapatmak, Ame-
rikan emperyalizmine tav›r almak-
t›r. Onun bölgedeki politikalar›n›n
karfl›s›na dikilmektir. AKP bunu ya-
pamaz. Yapmaz. Çünkü AKP, gele-

ce¤ini Amerikan emperyalizminin
bölgedeki politikalar›n›n baflar›l› ol-
mas›na ba¤lam›flt›r.

AKP, de¤il ‹ncirlik’i kapatmak,
Amerikan emperyalizminin Anado-
lu topraklar›nda yeni bir ‹ncirlik
Üssü yapmas›n› memnuniyetle kar-
fl›lar. O kadar Amerikanc›d›r. 

44 Sonuç:
AKP iktidar›, ba¤›ms›zl›ktan,

demokrasiden fersah fersah uzakt›r.

Adaletten, insan haklar›ndan, haklar

ve özgürlüklerden fersah fersah

uzakt›r. Emperyalizmin sad›k hiz-

metkar›d›rlar. Halka karfl› ise dikk-

tatördürler. 

Yukar›da ortaya konulan tablo,

Tayyip Erdo¤an’›n veya AKP hükü-

metinin flu veya bu üyesinin “kiflili-

¤inin” de¤il, AKP’nin s›n›fsal nite-

li¤inin sonucudur. AKP budur ve

baflka türlü yapamaz. AKP’yi do¤ru

tahlil etmek, ggöörrüünneennllee ggeerrççeekk,, öözz--

llee bbiiççiimm aras›ndaki fark› görmekten

geçer.

Tek Yol
Ülkemizde 1945’e kadar tek bir parti vard›. 1945’te “çok partili reji-

me” geçildi. 1946’da da ilk çok partili seçimler yap›ld›. Burjuvazi, çok
partili rejime geçifli, halka demokrasiye geçifl gibi sundu. Oysa çok parti-
lilikle demokrasi aras›nda mutlak bir ba¤ yoktu. Tek partili bir sistemde
demokrasi olabilece¤i gibi, çok partili bir rejim, pekala faflist de olabilir-
di.  

Nitekim, sosyalist ülkelerin bir ço¤unda, tek parti vard›, ama onlar bu-
güne kadarki en demokratik sistemi kurmufllard›. 

Ve nitekim, ülkemizde çok partili düzenin tarihiyle faflizmin tarihi bir-
birine paraleldir. Ayn› dönem, faflizmin yukar›dan afla¤›ya infla edildi¤i
dönemdir. 

O günden bu yana, onlarca farkl› düzen partisi iktidar oldu. 

Hepsi, farkl› programlarla sorunlar›m›z› çözeceklerini vadettiler. ‹kti-
dardaki partiler de¤iflti, partilerin programlar› de¤iflti, fakat sorunlar ay-
nen kald›. Çözülmeden bugüne kadar devam etti. 

Demokrasi sorunu çözüldü mü? Hay›r! Kürt sorunu çözüldü mü? Ha-
y›r! ‹nanç özgürlü¤ü halledildi mi? Hay›r! Cuntalar önlendi, yap›lanlar
yarg›land› m›? Hay›r! Ülkemizin emperyalizme ba¤›ml›l›¤› sorunu çözül-
dü mü? Hay›r! Açl›k, iflsizlik çözüldü mü? Hay›r! Emekliye, dula, yetime
gerçek bir sosyal güvence sa¤lanabildi mi? Hay›r! Konut sorunu çözüle-
bildi mi? Hay›r! Sa¤l›k veya e¤itim sorunlar› çözülebildi mi? Hay›r! De-
mokratik bir anayasa yap›labildi mi? Hay›r! Hay›r! Hay›r! 

Kaç y›ldan söz ediyoruz? “Çok partili” dönemi esas al›rsak, ttaamm 6655
yy››lldd››rr çözülemedi bu sorunlar. 

Soral›m flimdi, hangisi düzen içinde çözülebilir bunlar›? Bir tekine bi-
le ““eevveett”” cevab› verilebilir mi? Bir teki bile 60 y›ll›k “çok partili rejim-
de” çözülebildi mi?.. Bunlar, 65 y›ld›r neden çözülemediyse bundan son-
ra da iflte ondan dolay› çözülemez. 

Ve iflte bundan dolay›, biz diyoruz ki, demokrasi için tek yol devcrim,
ba¤›ms›zl›k için tek yol devrim, açl›k, iflsizlik için tek yol devrim, inanç öz-
gürlü¤ü için tek yol devrim, ulusal sorunlar›n çözümü için tek yol devrim,
konut, sa¤l›k, e¤itim için tek yol devrim... Her fley için tek yol devrim! 

YYüürrüüyyüüflflttee

65 YY›ll›k ÇÇözümsüzlük!
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E M A S -
YA (Emniyet, Asayifl ve
Yard›mlaflma), TSK ile
polis ve TSK ile mülki
amirler aras›ndaki iliflki-

leri düzenleyen, askeri
birliklere bulundu¤u alanlar-

da, o ilin valisinden izin almaks›z›n,
“toplumsal olaylara” müdahale et-
me yetkisi veren, ‹çiflleri Bakanl›¤›
ile Genelkurmay Baflkanl›¤› aras›n-
da imzalanm›fl bir protokoldü.

TSK, 7 Temmuz 1997’de imza-
lanan bu protokole dayand›rd›¤›
yetkiler ile inisiyatifini genifllete-
rek, kendine daha genifl bir alan aç-
m›fl, s›k›yönetim, ola¤anüstü hal ol-
madan da o yetkileri kullanma im-

kan›na sahip olmufltur.
‹mzalanan protokol ile;
BBiirriinncciissii:: Askeri birlikler, ihti-

yaç halinde “ça¤r›lan” birlikler ol-
maktan ç›km›fl, 24 saat “göreve” ha-
z›r birlikler haline gelmifllerdir.

‹‹kkiinncciissii:: Askerler, ald›klar› yet-
ki ile “s›n›f mücadelesine karfl›”
sadece “müdahale eden” birlikler

olmaktan ç›km›fl, askeri birlikler
içinde, “Asayifl Güvenlik Merkezle-
ri” (AGM) gibi yeni örgütlenmeler
oluflturmufllard›r.

““ÖÖnnlleeyyiiccii mmüüddaahhaallee”” ad› alt›n-
da, bulunduklar› bölgelerde fiflle-
meyi yayg›nlaflt›rm›fl, demokratik
kitle örgütlerine, sendikalara, dev-
rimci-demokrat kiflilere karfl› komp-
lolar örgütlemifllerdir. Örne¤in, bu
protokol, EMASYA komutanlar›na
halk› fiflleme yetkisi vermektedir.
Ancak, belirtmek gerekir ki, jandar-
ma karakollar› ony›llard›r halk›,
inançlar›na, milliyetlerine, siyasal
görüfllerine, afliretlerine kadar zaten
fifllemekteydi.

Yine telefon dinleme, takip, “bil-
gi toplama” ad›na genifl bir muhbir
a¤›n›n örgütlenmesi de dahil olmak
üzere daha önce sürdürdükleri halk
düflman› faaliyetlerini bu yasayla
gelifltirmifllerdir.

EMASYA ile Ordu, kendi hiye-
rarflisi içinde halka karfl› sürdürdü-
¤ü savaflta “daha rahat” hareket et-
me, daha sistematik sald›r›lar sür-
dürme olana¤› sa¤lam›flt›r.

EMASYA protokolü 13 y›ld›r
yürürlükteydi. 4 fiubat’ta yap›lan
aç›klamayla EEMMAASSYYAA PP rroottookkoollüü
kkaalldd››rr››lldd››.. Elbette unutulmamal› ki,
ordunun gücü, sadece EMAS-
YA’dan kaynaklanmamaktad›r.

EEMMAASSYYAA vvee AAKKPP’’nniinn
‘‘ddeemmookkrraassii’’ flflaammppiiyyoonnlluu¤¤uu

AKP protokolün imzalanmas›n-

dan tam 13 y›l sonra EMASYA’dan
sanki ilk defa haberi oluyormufl gi-
bi bir tart›flma bafllatt›. Oysa iktida-
r›n›n 8. y›l›na giren AKP, bu 8 y›l
boyunca EMASYA protokolüne ek-
siksiz uymufltur. 

Kald› ki, EMASYA protokolünü
1997 y›l›nda ‹çiflleri Bakan› olarak
imzalayan MMuurraatt BBaaflfleessggiioo¤¤lluu da-
ha sonra ANAP’tan ayr›larak
AKP’ye geçmifltir. Yani EMAS-
YA’y› bizzat imzalayan bakan bu-
gün AKP’dedir. AKP’nin 8 y›ld›r bu
protokolü “yok sayarak” hareket et-
mesi ve bugün gündeme getirmifl
olmas› ise elbette kimi siyasi hesap-
lar yapmas› sonucudur.

AKP, EMASYA’y›, demokrat ol-
du¤u ya da bu protokolün kald›r›l-
mas›n›n “demokrasiye bir katk›” ol-
du¤una inand›¤› için gündeme ge-
tirmemifltir.

Özellikle islamc› çevreler ve is-
lamc› bas›n, bu konuda AKP’nin
adeta bir “demokrasi flampiyonu”
oldu¤u propagandas› sürdürmekte-
dirler. 

Zaman gazetesi protokolde de
imzas› bulunan eski ‹çiflleri Bakan-
l›¤› Müsteflar› Teoman Ünüsan’› ko-
nuflturarak, flunlar› söyletiyordu:

“OHAL kald›r›l›nca yerine
EMASYA getirilerek, askerin biraz
daha güçlendirilmesi amaçland›.
Böylece askeri otorite Güneydo-
¤u’da, özellikle harekâtlarda huku-
ken rahatlad›” (Teoman Ünüsan,
Zaman, 30 Ocak 2010) 

Hiçbir partinin yapamad›¤›n›
AKP’nin yapt›¤›, AKP’nin “demokra-
tikleflmeye cesaret etti¤i” yalanlar› ile
milyonlarca insan› aldatmaktad›rlar.

Bunu iddia edenler, AKP’nin,
EMASYA’yla ayn› anlay›fl›n ifadesi
olan bir çok yasal düzenleme yapt›-
¤›n› unutturmak istiyorlar. Mesela,

‹slamc›lar›n, AKP’nin
Ucuz  Demokratl›¤›

EEMMAASSYYAA PP rroottookkoollüü KKaalldd››rr››lldd››

U ‹fllevsizleflmifl EEmasya

P rotokolünü KKald›rmak DDe¤il
Marifet!

U ‹‹ççiiflfllleerrii BBaakkaannll››¤¤›› TToopplluummllaa
‹‹lliiflflkkiilleerr DDaaiirree BBaaflflkkaannll››¤¤››’’nn›› vvee
8811 iillddee öörrggüüttllüü kkoonnttrrggeerriillllaa
bbiirriimmlleerrii oollaann ‹‹ll TToopplluummllaa
‹‹lliiflflkkiilleerr BBüürroollaarr››’’nn›› KKAALLDDIIRRIINN!!

U ‹‹flflkkeenncceelleerrii,, iinnffaazzllaarr›› tteeflflvviikk eeddeenn
PPoolliiss VVaazziiffee vvee SSeellaahhiiyyeettlleerrii
KKaannuunnuu’’nnuu ‹‹PPTTAALL EEDD‹‹NN!!

U HHaallkkaa cceezzaa yyaa¤¤dd››rrmmaa mmaanntt››¤¤››yyllaa
hhaazz››rrllaadd››¤¤››nn››zz TTCCKK’’yy››,, 

U ZZuullmmüü kkooyyuullaaflfltt››rrmmaayy››
aammaaççllaayyaann CCeezzaa ‹‹nnffaazz
KKaannuunnuu’’nnuu ‹‹PPTTAALL EEDD‹‹NN!! 
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ayn› EMASYA’n›n “kald›r›lmas›”

örne¤inde gibi, MMGGKK bbüünnyyeessiinnddee,

özellikle halka karfl› psikolojik sa-

vafl› yürütmek üzere oluflturulmufl

bir kontrgerilla birimi olan ““TToopp--

lluummllaa ‹‹lliiflflkkiilleerr BBaaflflkkaannll››¤¤››”” ((TT‹‹BB))

AKP iktidar›n›n ilk y›llar›nda kald›-

r›lm›flt›. Ama hemen k›sa süre sonra

ö¤renildi ki, AKP, kontrgerillan›n

halka karfl› psikolojik savafl›nda bir

aksama olmamas›(!) için, ‹‹ççiiflfllleerrii

BBaakkaannll››¤¤››’’nnaa ba¤l› olarak TToopp--

lluummllaa ‹‹lliiflflkkiilleerr DDaaiirree BBaaflflkkaannll››--

¤¤››’n› ve alt birimlere ba¤l› olarak da

81 ilde, ‹‹ll TToopplluummllaa ‹‹lliiflflkkiilleerr BBüürroo--

llaarr››’n› kurmufltu. 

AKP’nin kontrgerillay› tasfiyesi

iflte böyle bir tasfiyedir. EMASYA

kald›r›ld›, ama merak etmeyin, oli-

garflinin huzur ve güvenli¤i aç›s›n-

dan bir boflluk oluflmamas› için

AKP, yeni bir EMASYA’y› çoktan

haz›rlam›flt›r.   

AKP’nin daha iktidar›n›n ilk y›l-

lar›nda bu tür manevralar› yapmas›

karfl›s›nda Ekmek Ve Adalet Dergi-
sinde flöyle yaz›lm›flt›: ““HHaallkkaa kkaarr--
flfl›› ssaavvaaflflttaa MMGGKK iillee AAKKPP aarraass››nnddaa
hhiiççbbiirr ffaarrkk yyookkttuurr.. MMGGKK,, ggeerreekkttii--
¤¤iinnddee oorrdduussuunnuunn ttaannkkllaarr››nn›› yyüürrüü--
ttüüyyoorrdduu,, AAKKPP iissee ppoolliiss ppaannzzeerrlleerriinnii
yyüürrüüttüürr;; ffaarrkk bbuu kkaaddaarr nnüüaannsstt››rr..””
(26 Ekim 2003, 83. say›)

7 y›l önce yap›lan bu tespit,
AKP’nin buna benzer her demokra-
tikleflme manevras›nda yeniden
do¤rulan›yor. 

AKP’nin sorunu “demokratik-
leflme” de¤ildir. O nedenle EMAS-
YA’ya karfl› ç›karken de sadece ge-
nerallerin iktidardan ba¤›ms›z yetki
kullanmas›na karfl›d›r. Yoksa AKP
de halk›n mücadelesinin etkisizlefl-

tirilmesini istemektedir. 

AKP, halka karfl› sürdürülen sa-
vaflta tüm yetkilerin kendi inisiyati-
finde olmas›n›, dolay›s›yla da bu
yetkilerin de Valilik üzerinden kul-
lan›lmas›n› istemekte, bu alana bir
çeki düzen vermeye çal›flmaktad›r. 

Ordu ise kimi yetkilerini kaybet-
mesi yan›s›ra, psikolojik savaflta
AKP karfl›s›nda mevzi kaybetmekte
ama bunlara direnecek gücü de ken-
dinde bulamamaktad›r.

Baflbakan Erdo¤an, EMAS-
YA’n›n kald›r›lmas› konusunda;

“EMASYAProtokolü diye bir fley
olamaz, olmayacak. Bunun ad›m›n›
at›yoruz, ataca¤›z. fiu anda arka-
dafllar haz›rl›klar›n› yap›yorlar ve
bu ifli bitirece¤iz.'' (Bugün, 31 Ocak
2010) diyordu.

Nitekim, EMASYA art›k kald›-
r›lm›flt›r, ancak AKP’nin bunlar›
“demokrasi” ad›na yapt›¤› aç›kla-
mas›n›n yine de inand›r›c› olmad›¤›
aç›kt›r.

Adaletsizli¤in medyatiklefltirilmesi, 
metalaflt›r›lmas› ve bireylefltirilmesiAAddaalleett!!  

Adaletsizlik, bir avuç sömürücü d›fl›nda 73 milyo-

nu ilgilendirmektedir. Adaletsizli¤i her gün, her saat,

her dakika yaflayan milyonlarca insan düzen taraf›ndan

adeta “çaresiz” b›rak›lm›flt›r. Tüm düzen kurumlar›n›n

kap›lar› halk›n yüzüne kapat›lm›flt›r.

Ekonomide, siyasette ve hukukta, küçük bir az›nl›k

d›fl›nda adaletsizlikten nasibini almayan kimse yoktur.

Açl›k adaletsizliktir. Hapsedilen çocuklar adaletsizlik-

tir. Pabucu y›rt›k çocuklar adaletsizliktir. Okula gide-

meyip, çal›flmak zorunda b›rak›lan çocuklar adaletsiz-

liktir... 

Ancak burjuva medyada bunlar “bireylefltirilerek”

sunuluyor halka. Bunlar, münferitmifl gibi toplumsal te-

melinden kopar›larak veriliyor. Bütün televizyonlar,

gazeteler, olay›n esas›n›, kapsam›n› b›rak›p o tek bir ör-

nek üzerinde meseleyi bo¤uyorlar.

Kimileri de, bu bo¤ma iflini, öne ç›kard›klar› örnek-

lerle duygulara hitap ederek, zavall›laflt›rarak, ac›nd›ra-

rak yap›yorlar. Böyle onlarca, yüzlerce örnekle karfl›-

laflt›k bugüne kadar. Bu örneklerden geriye gerçekler,

meselenin esas› de¤il, sadece ac›ma duygular› kal›yor.  

Açl›k ve yoksulluk adaletsizliktir. Bir avuç asalak,
her gününü bolluk içinde yaflarken, milyonlarca insan
sofralar›na koyacak ekmek bulmakla u¤raflmaktad›r.
Bas›n ve televizyonlar ise bu adaletsizli¤i göstermek,
nedenlerini sorgulamak yerine, mesela buldu¤u yoksul
bir evi ve o evin küçük çocuklar›ndan birinin ““ddrraamm››--
nn››”” haber yaparak, as›l sorunu gizlemektedirler.

Bulduklar› yoksul, aç, adaletsizli¤i yaflayan milyon-
lardan biri olan “küçük Ahmet”i, “küçük Ayfle”yi öne
ç›kar›p, onlar›n yaflad›klar›n› istismar ederek, onlar›n
“kurtar›lmas›” durumunda sanki açl›k ve yoksulluk çö-
zülecekmifl gibi yay›n yapmaktad›rlar. 

Halk›n ac›lar›n›, yaflad›¤› adaletsizlikleri kullana-
rak, medyan›n dolgu malzemesi haline getirmektedir-
ler. Ac›lar, adaletsizlikler metalaflt›r›lmakta, halk›n ac›-
lar›yla, adaletsizliklerle “reyting” yapmaya çal›fl›lmak-
tad›r. 

Tek bir a¤ac› gösterip ormana dikkat çekebilirler;
ama onlar tersini yap›yor, tek bir örne¤i, orman› gözler-
den saklayacak flekilde öne ç›kar›yorlar. O nedenle o
yay›nlarda “neden ve niçin”, “sorumlusu kim?” sorula-
r›n›n cevab› yoktur. 

EMASYA kald›r›ld›, ama
merak etmeyin, oligarflinin

huzur ve güvenli¤i aç›s›ndan
bir boflluk oluflmamas› için

AKP, yeni bir EMASYA’y›
çoktan haz›rlam›flt›r. 
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Bir baflbakan, ki ba¤›r›yor, a¤-
z›ndan köpükler saçarak azarl›yor,
iktidar› elefltiren herkesi, demokra-
tik bir eylem yapan her kesimi suç-
luyor, ihanet etmekle itham ediyor... 

‹tham edilenlerin kendini savun-
ma hakk› yok onun düzeninde. Ken-
dini savunmaya kalkana “hadi ana-
n› da al git” diyor. Belki tek bir çift-
çiye söyledi¤i bu sözü, mesela bin-
lerce tekel iflçisine söyleyemiyor
belki Kürt ulusal taleplerinde ›srar
edenlere söyledi¤i ““...... kkaarrflfl›› çç››kkaann››nn
bbuu üüllkkeeddee yyeerrii yyookk,, bbuuyyuurrssuunn iissttee--
ddii¤¤ii yyeerree ggiittssiinn..”” sözünü herkese
söyleyemiyor ama, bu sözler, o
mant›¤› ortaya koyuyor. 

Tayyip Erdo¤an 2 fiubat’ta –Te-
kel direniflinin 50. gününde–,
TBMM Grup Toplant›s›’nda yapt›¤›
konuflmayla bu ülkeyi yöneten zih-
niyetin faflist niteli¤ine dair hiçbir
kuflkuya yer b›rakm›yor. 

Her zamanki gibi, iktidar›n poli-
tikalar›na karfl› direnenleri, ideolo-
jik olmakla, uç gruplar›n oyununa
gelmekle suçluyor. 

H›z›n› alam›yor, “Çetelerin ya-
pamad›¤›n›... kirli senaryolar›n ba-
flaramad›¤›n› bu türden olaylar›
abartarak baflarmaya çal›fl›yorlar.”
diyerek Tekel iflçilerini destekle-
yenleri çetecilikle, darbecilikle, Er-
genekonculukla suçluyor. 

Ba¤›r›yor, ça¤›r›yor, verilen üç
kurufla r›za göstermedikleri için

suçluyor emekçileri. 

Eme¤in hiçbir de¤eri yok onun
gözünde. 

Bir sözleflmede iki taraf vard›r:
Ama faflist iktidar›n gözünde, taraf-
lardan birinin söz, karar ve direnifl
hakk› yok! Yaln›zca llüüttuuff var. 

Bir patronun a¤z›yla “Bizim tek-
lif etti¤imiz ücretle çal›flacak bu ül-
kede milyonlarca iflsiz var...” diyor. 

Milyonlarca iflsizin ssoorruummlluulluu--
¤¤uunnuu vvee uuttaanncc››nn›› tafl›mas› gerekir-
ken, o iflsiz b›rakt›¤› milyonlar›, ifl-
çilere karfl› koz olarak kullan›yor;
tipik bir patron gibi. 

H›z›n› alam›yor, a¤z›ndan kö-
pükler saçarak devam ediyor: mar-
jinal örgütler... ajitasyon yap›l›yor...
k›flk›rtma var... Amaç hak aray›fl›
de¤il... kullan›l›yorlar... 

Diktatör, hemen ard›ndan tehdit-
lere bafll›yor: “yap›lan eylem yasal
de¤ildir”... bu ay sonuna kadar süre
veriyor... 

Bu ay sonunda ne yapacak?

Direnifl bafllad›¤›nda yapt›¤›n-
dan baflka ne yapabilir? Gaza bo¤ar
yine iflçileri. Havuza döker, coplar,
panzerlerle çi¤ner.. 

Bir faflist diktatörlü¤e uygun
olan› yapar. 

“Atamas› yap›lmayan ö¤retmen-
ler”le alay ediyor; “Ne demek ö¤-
retmen olamayanlar...”... Küstahça,
“dünyan›n hiç bir yerinde bir fakül-

teyi bitiren herkes ö¤ret-
men oluyor diye birfley
yok” diyor... Yasaklar-
dan flikayet eden iflyerle-
riyle alay ediyor: “zü-
¤ürt tesellisi...” Bir son-
raki gün bakkallar var
bu kez dilinde; hayat›n
gerçe¤i bu; onlar da te-
kel olsun!!!  

AAllaayy,, aazzaarr,, tteerröörr,,
tteehhddiitt,, yyaassaakk,, flflaannttaajj,,
rrüüflflvveett...... Tayyip Erdo-
¤an’›n yönetim tarz›nda
hep bunlar var. 

Peki bu yöntemler,
hangi anlay›fl›n tarz›d›r?

Elbette bütün bunlar
tek bir yönetim biçimine iflaret eder:
FFAAfifi‹‹ZZMM!! 

*

Demokrat, ilerici yazarlar, s›k
s›k AKP hükümetinin çeflitli politi-
kalar› veya Tayyip Erdo¤an’›n çe-
flitli tav›rlar›yla HHiittlleerr,, MMuussssoolliinnii
faflizminin iktidara gelifl dönemi
aras›nda paralellikler kurarlar. Bun-
lar esas olarak yanl›fl de¤ildir. Ama
sadece iktidara gelifl süreci de de¤il,
tüm süreç aç›s›ndan benzerlikler
çok fazlad›r. Çünkü hheeppssii ddee ffaaflfliisstt
rreejjiimmlleerrddiirr..  

Mesele “tek adam diktatörlü¤ü”
meselesi de¤ildir. Osmanl›c› Tayyip
Erdo¤an’›n padiflahl›k, hatta bir
ad›m ilerisinde halifelik özlemleri
içinde olmas›, etraf›ndaki ya¤dan-
l›klar›n 24 saat kesintisiz süren öv-
güleri aras›nda megalomanlaflmas›,
normaldir. Ama yine de bütün bu
politikalar›, onun “kiflisel özlemle-
ri”yle aç›klamam›z mümkün de¤il-
dir. Erdo¤an, ffaaflfliisstt ddiikkttaattöörrllüü¤¤üünn
yyüürrüüttmmee oorrggaann››nn››nn eenn tteeppeessiinnddeekkii
isimdir. Politikalar›n›, üslubunu be-
lirleyen budur. 

*

Faflizmle demokrasi birbiriyle
çeliflir. Faflizm demokrasiyi d›fllar.
Faflizm, haklar ve özgürlükleri d›fl-
lar. Sömürge tipi faflizmlerde, fa-
flizmle demokrasicilik oyunu yan
yana olmak zorundad›r. Bu nedenle
de bizim  gibi ülkelerdeki faflist li-

HHaallkkssaann››zz HHaaddddiinniizzii BBiilliinn!!
FFaaflfliizzmmee BBooyyuunn EE¤¤iinn!!
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derler aç›s›ndan demokratik haklar
ve özgürlükler, “katlan›lmas› gere-
ken” fleylerdir. ‹lk f›rsatta onlar› ra-
fa kald›rmak düflüncesi hep beyinle-
rinin bir yerinde durur. Bunu yap›p
yapamamalar›, onlar›n isteklerinden
çok, bir çok koflula ba¤l›d›r. Bu ko-
flullara ba¤l› olarak istedikleri za-
man haklar› rafa kald›ramasalar da
bunun özlemi hep içlerindedir. 

Çünkü bu bir zihniyettir. 

Faflizmin halka bak›fl aç›s›, hak-
lar ve özgürlükleri neden gereksiz
gördüklerini de aç›klar. 

Halklar, sadece çal›flmal› ve ve-
rilenle yetinmelidir. 

Hitler, neredeyse tüm propagan-
da mekanizmas›n› halk› bu hale ge-
tirmek için kullanm›flt›r. 

Faflist diktatörler için karfl›lar›n-
da hizaya geçmifl, esas duruflta du-
ran ve siyasal, sosyal olarak biat et-
mifl bir kitle, en büyük hayalleridir.

Faflizm, tek tek kiflilerin, grupla-
r›n, örgütlerin devletin karfl›s›nda
herhangi bir söz hakk›n›n oldu¤unu
kabul etmez. Kimsenin devlet karfl›-
s›nda bir “korunma duvar›” olamaz.
Devlet istedi¤i yeri basar, istedi¤ine
istedi¤ini söyler, istedi¤i yasay› ç›-
kar›r... Bas›n aç›klamas›n› bile
“izinle” kullan›labilecek bir hak
olarak gören zihniyet, faflizmin zih-
niyetidir ve bu zihniyet, ülkemizde
polisten de¤il, bizzat iktidarlardan
kayna¤›n› al›r. 

*

Biz burada ““ffaaflfliisstt ddiikkttaattöörr--
lleerr””ddeenn söz etti¤imizde, san›yoruz
ki, bir ço¤unun gözlerinin önüne
gelen MMuussssoolliinnii’’ddiirr,, HHiittlleerr’’ddiirr,,
FFrraannkkoo’’dduurr.. 

Veya kimi bunlara fiili cuntas›-
n›n lideri Pinochet gibi, Kenan Ev-
ren gibilerini ekliyordur. 

Ama hay›r, bu, eekkssiikk bbiirr ss››nn››ff--
llaanndd››rrmmaadd››rr.. O listeye mesela Sü-
leyman Demireller’i eklemelisiniz,
“liberal” görünümlü Turgut Özal-
lar’›, Tansu Çillerler’i, Mesut  Y›l-
mazlar’› eklemelisiniz ve nihayet
Tayyip Erdo¤anlar’› eklemelisiniz.
Çünkü sonuçta onlar, ülkemizdeki
faflist rejimin en tepesindeki isim-
lerdir. Ülkemizi, faflizmin karakte-
ristik özelliklerine uygun olarak yö-
netmektedirler.  

*

‹talyan faflizmini anlatan Fonta-
mara adl› roman, ‹talya'da faflist
Mussolini'nin iktidara geçti¤i
1920'li y›llar› anlat›r. Faflistler, bir
yandan ““hheerrflfleeyyiinn yyoolluunnddaa ggiittttii¤¤ii,,
hhiiççbbiirr ssoorruunn oollmmaadd››¤¤››,, üüllkkeeddee yyookk--
ssuull kkaallmmaadd››¤¤››......”” türü propaganda-
lar yaparlar. Tan›d›k geliyor de¤il
mi? Ama faflistler ayn› anda, halk›n
ilerici, devrimci örgütlenmelerine,
geleneklerine karfl› sald›r›ya geçip,
hepsini yok etmeye giriflirler. Bu da
tan›d›kt›r elbette. Köylüler bir süre
sonra flöyle düflünürler:

“‹lk defa o zaman fark›na vard›k
ki, köylüleri açl›¤›n pençesine atan

as›l kendisi oldu¤u halde, bir köylü
hükümeti gibi görünmek istiyor.”

Bu cümlede, köylülerin yerine
gecekondu yoksullar›n› koyun, ifl-
sizleri koyun, emeklileri koyun, tür-
banl›lar› koyun, hepsinde ayn› fley
geçerlidir. Faflizm budur. 

*

Hitler, Mussolini, Franko, Pi-
nochet, onlar›n politika yap›fl tarz›
ayn›d›r, üsluplar›, yöntemleri ayn›-
d›r, çünkü yöntemlerini, zihniyetle-
rini ayn› politikalar, ayn› ihtiyaçlar
belirlemektedir. 

DGM’leri oradan alm›fllard›r, ceza
yasas›n› oradan alm›fllard›r, komü-
nizm propagandas›n› suç sayan dü-
zenlemelerini oradan alm›fllard›r, ama
hepsinden önemlisi, yönetim tarz›n›
ve zihniyetini oradan alm›fllard›r. 

Kuflku yok ki, Hitler ve Mussoli-
ni yönetimleri, 1950’ler boyunca
dünyan›n onlarca ülkesinde uygula-
nan sömürge tipi faflizmin modeli
olmufltur. Nas›l ki burjuva demok-
rasisinin ““bbeeflflii¤¤ii”” olan ülkeler var-
sa, burjuva demokrasisinin kuralla-
r›, kurumlar› onlar› esas alm›flsa, ffaa--
flfliizzmmiinn bbeeflflii¤¤ii de elbette Hitler Al-
manyas›, Mussolini ‹talyas›’d›r ve
yeni sömürgelerin tüm faflist yöneti-
cileri oralara bakmaktad›rlar.   

*

Tayyip Erdo¤an da onlara bak›yor
ve iflte meclis kürsüsünde konuflurken
Hitler’i, Mussolini’yi aratm›yor. 

Atamas› yap›lmayan ö¤retmen-
ler Türkiye'nin dört bir yan›ndan 31
Ocak’ta Ankara'ya gittiler. Daha
önceden ilan edilen miting için Ab-

di ‹pekçi Park›'nda buluflan yakla-
fl›k 500 iflsiz ya da ücretli  ö¤ret-
men, burada “Yüreklerimizi Birlefl-
tiriyoruz” yazan pankart› açt›lar.
Mitinge pek çok demokratik kitle
örgütü ve TEKEL iflçileri destek
verdi.  Yap›lan konuflmalarda mi-
tingin iktidara son uyar› oldu¤u ve
ö¤retmenlerin sorunlar›n›n çözül-
memesi durumunda yeni eylemler
yapacaklar›, ilerleyen günlerde üc-
retli ö¤retmenlerin ifl b›rakaca¤› ve
atamas› yap›lmayan ö¤retmenlerin

de en kalabal›k ölüm orucunu bafl-
latacaklar› söylendi. Ayr›ca ücretli
ö¤retmenli¤in kald›r›lmas› ve
KPSS yerine baflka bir sistem geti-
rilmesi talep edildi.  Miting boyun-
ca “Direne Direne Kazanaca¤›z,
Atanma Hakk›m›z Engellenemez,
Yaflas›n Birlikten Do¤an Gücümüz,
Ücretli Köle Olmayaca¤›z” slogan-
lar› at›ld›.  Halk Cepheliler ve
Dev-Gençliler de mitinge kat›larak,
iflsiz ö¤retmenlerin mücadelesine
destek verdiler. 

‹flsiz Ö¤retmenler, Ankara’da Miting Yapt›:

“Ö¤retmenlik Hakk›m›z!”
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Tehditlere flantajlar a
ra¤men ddireniflin kkara rl›l›¤› vve
hakl›l›¤› ssendikalara ggenel
grev kkarar› aald›rd›.

Böyle hhakl› bbir zeminde
çok ddaha ggüçlü bbir grev
olabilirdi. OOlmas› eemekçiler ve
devrimciler için yyine hhedef vve
görevdir.

4 fifiubat GGenel GGrevi, TTekel
iflçilerinin ttek bbafl›na
b›rak›lmayaca¤›n› dda ggösterdi.

Y›llar sonra dda oolsa bbu ggrev
iflçi vve mmemurlar›, hhalk›n
kesimlerini ddireniflte bbir araya
getirdi.

Tekel iiflçisi yyanl›z dde¤ildir.
‹flçi vve mmemurlar 4 fifiubat’ta
taleplerini hhayk›rd›.

Yeni ddirenifller için
birleflelim, mmücadele eedelim.

Tekel iflçilerine ve direnen tüm
iflçilere destek olmak için, 4 fiubat
günü tüm yurtta yap›lan bir günlük
ifl b›rakma eylemi nedeniyle birçok
alanda gösteriler düzenlendi. ‹flçi ve
memur konfederasyonlar›n›n ald›k-
lar› karara Memur-Sen son anda ka-

t›lmayaca¤›n› duyurarak grev k›r›c›-
l›¤› yapt›.

‹‹ssttaannbbuull’da sabah saatlerinde

Anadolu yakas›ndan gelenler Emi-
nönü’den, Avrupa yakas›nda bulu-
nanlar, Edirnekap› Suriçi'den ayn›
saatte yürüyüfle geçerek Saraçhane
Park›'nda birlefltiler. 1500 kiflilik bir
grubun yürüyüfl esnas›nda Unkapa-
n› ç›k›fl›nda bulunan Tekel binas›n›n
önünde oturma eylemi yapmak iste-
mesi üzerine, yolun kapanmas›n›
bahane eden polisle eylemciler ara-
s›nda gerginlik yafland›. 

Yürüyüfle Edirnekap›'dan kat›lan
Halk Cephesi; "Bugün Tekel Yar›n
Hepimiz Yaflas›n Birleflik Örgütlü
Mücadelemiz" pankart› açt›. Halk
Cepheliler ayr›ca;
"Tekel ‹flçilerinin
Talepleri Kabul
Edilsin, Tekel ‹fl-
çisi Yaln›z De¤il-
dir, 4C'ye Köle
Olmayaca¤›z, Di-
rene Direne Ka-
zanaca¤›z" yazan
dövizler tafl›d›lar.

“Güvencesiz,
Sigortas›z, Tafle-
ronda 4/C ile Ça-

l›flmamak için; Haydi Birleflik Mü-
cadeleye! Haydi Dayan›flmaya” ya-
z›l› ortak pankart›n arkas›nda yürü-
yüfle geçen kortejde “Tekel ‹flçisi
Yanl›z De¤ildir”,   “Direne Direne
Kazanaca¤›z” sloganlar›n› at›ld›.

Yürüyüfl boyunca sloganlar
eksik olmazken Fatih Kamu Sa¤l›¤›
Merkezi çal›flanlar› yürüyüfl boyun-
ca d›flar›da bekleyip geçen kitleyi
alk›fllarla selamlad›lar. Alana gelen
herkeste Tekel iflçilerinin hakl› dire-
niflini sahiplenme, onlara destek
olma, direniflin kendisinden güç
alma hakimdi.

Saraçhane Park›’na gelindi¤inde
okunan ortak aç›klamada; Tekel ifl-
çisinin 4-C’ye karfl› ç›kt›¤›n›, sosyal

4 fiubat’ta Tekel ‹flçilerinin Yan›ndayd›k

‹‹SSTTAANNBBUULL
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Yürüyüfl

7 fiubat
2010

Say›: 206

14

Yürüyüfl

7 fiubat
2010

Say›: 206



sigortalar ve genel sa¤l›k sigorta ya-
sas›yla budanan emeklilik ve sa¤l›k
haklar›n› kaybetmemek için diren-
dikleri söylendi. Ve Baflbakan’›n
‘Ben 72 milyonun hakk›n› yedir-
mem’ dedi¤i söze yönelik olarak
hükümet olduklar› süre içinde kendi
bakanlar›n›n ve ailelerinin muaz-
zam bir servete ulaflt›klar› vurgula-
narak, "Baflbakan önce buna tatmin
edici bir yan›t versin" denildi.

Aç›klamada son olarak; “‹flçilere
karfl› 'bu ülke sahipsiz de¤il' diye
hayk›ran Baflbakan’a sesleniyoruz.
Evet bu ülke sahipsiz de¤il ama bu
ülkenin sahibi de siz de¤ilsiniz....

Sizlerin sürekli sald›rd›¤› Tekel
iflçileri, eczac›lar, tafleron çal›flanla-
r›, bakkalar›, doktorlar›, itfaiyecile-
ri,  atamas› yap›lmayan ö¤retmenle-
ri.... yani hayat› üretenler bu ülke-
nin sahipleridir” denildi. 

Daha sonra söz alan KESK Ge-
nel Baflkan› Sami Evren; Tekel iflçi-
lerinin sadece kendileri için diren-
medi¤ini belirterek; “Bu ülkede
milyonlarca ifl güvencesiz çal›flan
var. Ayn› zamanda onlar›n ifl güven-
cesi için direniyorlar. O nedenle bu
direnifl kutsald›r” dedi. Evren’in ar-
d›ndan konuflma yapan D‹SK Genel
Baflkan› Süleyman Çelebi de; “Bu
ülkede eme¤e yönelik sald›r›lar or-
tada. Bu sald›r› eme¤e, emekten ya-
na olan herkese yap›lan sald›r›d›r.
Bu sald›r›y› aflmak boynumuzun
borcudur” dedi. 

AAnnkkaarraa'daki eylemde daha ön-

ce kat›lacaklar›n› belirtmelerine
ra¤men Hak-‹fl ve Memur-Sen yer
almad›. 

Kolej kavfla¤›nda toplan›larak
Ziya Gökalp Caddesi'ne yürüyüfl
yap›larak, SSK ‹flhan› önünde top-
lan›ld›.

Eyleme; “Tekel ‹flçisinin Talep-
leri Kabul Edilsin!” yaz›l› pankar-
t›yla kat›lan Halk Cepheliler; “Dire-
nen Tekel ‹flçisi Kazanacak! ” yaz›-
l› dövizler tafl›d›lar. 

Mitingde Emek ve Meslek Ör-
gütleri Platformu ad›na Yusuf fienol;
Tekel iflçisinin yan›nda olduklar›n›
belirtti. Daha sonra KESK Genel

Sekreteri Emirali fiimflek bas›n aç›k-
lamas› yapt›. 

fiimflek'in ard›ndan Tek G›da-‹fl
Sendikas› Genel Baflkan› Mustafa
Türkel'de kürsüye ç›karak bir ko-
nuflma yapt›. 

AAddaannaa’’da bulunan sendikalar,

dernekler, partiler ve DKÖ’ler tara-
f›ndan Tekel iflçileri ile dayan›flma
mitingi yap›ld›.

Miting, Büyükflehir Belediyesi
önünden U¤ur Mumcu Meydan›’na
kadar yürüyüfl ile bafllad›.

Yürüyüflün en önünde “Direnen
Tekel ‹flçilerinin Yan›nday›z” pan-
kart› aç›ld›. Sonra Atatürk Cadde-
si”nden yürüyüfle geçildi. Yürüyüfl
esnas›nda s›k s›k “Tekel ‹flçisi Yal-
n›z De¤ildir, Direne Direne Kaza-
naca¤›z, Yaflas›n Genel Grev Yafla-
s›n Direnifl, ‹flçiyiz Hakl›y›z Kaza-
naca¤›z” sloganlar› at›ld›.

U¤ur Mumcu Meydan›’na gelin-
di¤inde bir aç›klama yap›larak;
AKP iktidar›n›n Tekel iflçilerine
karfl› yapt›klar› ve emekçilere yöne-
lik hak gasplar› anlat›ld›. Halk Cep-
hesi’nin de haz›r bulundu¤u mitinge
2000 kifli kat›ld›. 

MMeerrssiinn’de Taflbina önünde bir

araya gelinerek, davul zurna eflli-
¤inde halaylar çekildi. Buradan slo-
ganlar, alk›fllar, ›sl›k ve z›lg›tlarla
AKP binas›na do¤ru yürüyüfle ge-
çildi.  Halk Cepheliler’inde arala-
r›nda oldu¤u binlerce kiflinin kat›l-
d›¤› eyleme esnaflar, yoldan geçen-
ler, ifl yerlerinin cam›ndan bakan
birçok kifli alk›fllarla destek verdi.

AKP binas› önüne gelindi¤inde
konuflmalar yap›ld› ve tekrar halaya
duruldu. 

SSaammssuunn’da Cumhuriyet mey-

dan›nda sendikalar›n, demokratik
kitle örgütleri ve siyasi partilerin
kat›l›m›yla bir eylem gerçekleflti.
Çiftlik postanesi önünde toplanan
emekçiler, buradan meydana do¤ru
yürüyüfle geçtiler.  

KESK ve demokratik kitle ör-
gütlerinin alana giriflinin ard›ndan
TÜRK-‹fi de alandaki yerini ald›.
Alana son olarak Ankara’da direnifl-
te olan Samsun’lu Tekel iflçilerinin

AANNKKAARRAA

AADDAANNAA

MMEERRSS‹‹NN

SSAAMMSSUUNN
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aileleri girdi.

Cumhuriyet Meydan›’ndaki
platformda KESK dönem sözcüsü,
Türk-‹fl Bölge temsilcisi, TTB,
TMMOB sözcüsü Tekel iflçilerini
selamlayarak birer konuflma yapt›-
lar. Platformda Tekel iflçilerinin efl-
leri ve çocuklar› da konuflma yapt›-
lar. Miting alan›nda ayr›ca Tayyip
Erdo¤an’› temsil eden bir kukla da
iflçiler taraf›ndan atefle verildi.

Eyleme kat›lan Halk Cepheliler,
“Amerika Defol Bu Vatan Bizim”
kampanyas›n›n bir talebi olan ‹ncir-
lik Üssü’nün kapat›lmas› için imza
toplay›p, Yürüyüfl Dergisi’nin da¤›-
t›m›n› yapt›lar.

MMaallaattyyaa’da Devlet tiyatrola-

r›n›n önünde bafllayan eylemde,

‹stasyon Meydan›’na kadar slogan-

larla yüründü. 

Eylemde KESK Malatya Dönem

Sözcüsü Hasan Kald›k, Kamu-Sen

Malatya Temsilcisi Ak›n Çelik,

Türk-‹fl Malatya Temsilcisi Nurettin

Öndefl birer konuflma yapt›lar.

Yaklafl›k 1000 kiflinin kat›ld›¤›

eylemde yo¤un kar ya¤›fl›na ra¤men

türküler eflli¤inde halaylar çekildi.

AAnnttaallyyaa’da KESK, D‹SK,

Türk-‹fl, Kamu-Sen, demokratik kit-

le örgütleri ve siyasi partilerin kat›-

l›m›yla yap›lan eylem Murat Pafla

Camii önünde bafllad›. Yaklafl›k
1000 kifli buradan K›flla Han Mey-
dan›’na kadar;  "Her Yer Tekel Her
Her Direnifl, ‹flçi Memur Elele Ge-
nel Greve, ‹flçiyiz Hakl›y›z Kazana-
ca¤›z” sloganlar›yla yürüdü.

Meydanda yap›lan aç›klamada;
“4/C statüsü tamamen özellefltirme
mant›¤›n›n ürünüdür. AKP kârl› ka-
mu iflletmelerini yok pahas›na ser-
mayeye aktar›rken bu iflletmeleri
kârl› hale getiren, etiyle, kan›yla, di-
fliyle t›rna¤›yla bu iflletmelerin her
bir tu¤las›nda, makinas›nda hakk›
bulunan emekçileri de soka¤a b›-
rakmak, açl›¤a ve sefalete mahkûm
etmeye kararl›d›r” denildi.

Baflbakan Recep Tayyip Erdo-
¤an, Tek G›da-‹fl Sendikas› Genel
Baflkan› Mustafa Türkel’in sözlerini
çarp›t›p sald›r›yor. Diyor ki; ““SSeenn--
ddiikkaacc››llaarr ggeenneell ggrreevv yyaappaarraakk hhüükküü--
mmeettii iinnddiirreecceekklleerriinnii ssööyyllüüyyoorrllaarr,,
bbiizzii sseennddiikkaallaarr iikkttiiddaarraa ggeettiirrmmeeddii,,
bbiizzii mmiilllleettiimmiizz iikkttiiddaarraa ggeettiirrddii..””

AKP iktidar›, iflçilerin talepleri-
ne kulak t›k›yor. “Küçük da¤lar›
ben yaratt›m” havas›nda. Küçüm-
süyor iflçileri. Tekel iflçileri yaklafl›k
iki ayd›r Ankara’n›n buz gibi aya-
z›nda geceli gündüzlü oturma eyle-
mi yap›yor. Açl›k grevine baflvuru-
yor.

AKP, talepleri dinlemek yerine
kelimeler üzerinden demagoji yap›-
yor. “Bizi iktidara milletimiz getir-
di” diyor. KKiimm mmiilllleett?? Soka¤a att›-
¤›n›z Tekel iflçisi kim? OOnnllaarr ““mmiill--
lleett”” ee ddaahhiill ddee¤¤iill mmii??

AKP, kendisine biat et-
meyen, ekme¤ini, iflini, hak-
k›n› isteyenleri, “millet”ten
saym›yor; onlar› marjinal
ilan ediyor. AKP’ye göre,
hak arayan, AKP’ye muha-
lefet eden herkes birileri ta-

raf›ndan “kullan›l›yor”. 

AKP’nin iflçilere bak›fl aç›s›n›n

özeti “ayak tak›m›” yaklafl›m›d›r.

Ayak tak›m›n›n ne haddine diren-

mek, hak istemek, ekmek istemek...

Demagoji yap›yor AKP. Hit-

ler’in propaganda bakan› gibi yalan

ve demagojilerle halk› kand›r›yor. 

S‹Z‹ M‹LLET ‹KT‹DARA GE-

T‹RMED‹

S‹Z‹ ‹KT‹DARA GET‹REN

AMER‹KA’DIR 

‹fiB‹RL‹KÇ‹ TEKELLERD‹R

Evet, AKP’yi bunlar iktidara ge-

tirmifltir. Bizim gibi ekonomik, as-

keri, siyasi, her fleyiyle göbe¤inden

emperyalizme ba¤›ml› bir ülkede

emperyalist ve iflbirlikçi tekellerin

istemedi¤i bir parti iktidar olamaz.

Eskaza sand›ktan ç›ksa da hükme-
demez. AKP de biliyor bunu. 

AKP, ald›¤› yüzde 47’lik oyla
demagoji yap›yor... “Bizi iktidara
Tekel iflçisi de¤il, milletimiz getirdi”
diye. Oysa, Erdo¤an da biliyor ki,
halktan önce, Amerika’ya, Beyaz
Saray’a gitti iktidar vizesi almak
için... Amerika istemeseydi, Erdo-
¤an Beyaz Saray’a istedikleri gü-
venceleri vermeseydi  Tayyip Erdo-
¤an parti bile kuramazd›. 

Halk, aalltteerrnnaattiiffssiizzlliikk kkooflfluullllaa--
rr››nnddaa befl y›lda bir emperyalizmin
ve iflbirlikçi tekellerin onaylad›¤› flu
ya da bu partiden birisine oy ver-
mekten baflka bir fley yapamamak-
tad›r. AKP, demokrasicilik oyunu
içinde halktan oy alm›flt›r, ama as›l
onay, tekellerdendir. 

Tekel iflçilerinin durumu bunu
çok daha aç›k ortaya koymaktad›r. 

Özellefltirmelerde fabrikalar te-
kellere peflkefl çekilirken, peflkefl çe-
kilen fabrikalar›n iflçilerinin
AKP’ye oy vermeleri neyi ifade
eder... Hiçbir fley etmiyor. AKP, ifl

isteyen, afl isteyen, hakk›n›
arayan kifliye, dün kendisine
oy vermifl olsa bile,
AKP’nin düflman gibi bak›-
yor. Ki, gerçek de öyledir.
AKP, emperyalizmin ve oli-
garflinin sözcüsüdür. Halk,
e¤er biat etmiyorsa, AKP’-
nin, en büyük düflman›d›r. 

Sizi “Millet” de¤il, 
Amerika ve tekeller 
iktidara getirdi 

TTeekkeell iiflflççiissii,,
ffaaflfliizzmmiinn

ddeemmaaggoojjiilleerriinnee
kkaarrflfl›› hhaakkll››

ssoorruussuunnuu ssoorruuyyoorr
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Tekel iflçilerinin Ankara’da dire-
niflleri sürüyor. AKP’nin 4-C dayat-
mas›na direnen iflçiler, haklar›ndan
vazgeçmiyorlar. AKP iktidar› ise iflçi-
leri yasal olarak iflten att› ve 4-C sta-
tüsüne geçmeleri için bir ay süre tan›-
d›. Ve ard›ndan da tehditlerine devam
ederek bu bir ay›n sonunda iflçilere
müdahale edilece¤ini söyledi. ‹flçiler
ise AKP’nin bu tavr›na karfl›l›k tekrar
açl›k grevine bafllad›lar. 

GGüünn GGüünn DDiirreenniiflfl...... 

4466.. GGüünn:: Tekel iflçileri, Anka-
ra'daki direnifllerinin 46. gününde di-
renifllerini sürdürdüler. ‹flçiler Mali-
ye Bakanl›¤›’n›n Baflbakanl›k’a su-
naca¤› raporu ve rapor sonucunda ç›-
kacak karar› beklediler.

4477.. GGüünn:: Bugün D‹SK iflçilere
dayan›flma yeme¤i verdi. Çad›rlar-
da s›kça konuflulan konulardan biri
Özellifltirme ‹daresi Baflkanl›¤›'n›n
4/C'yi kabul etmek ya da iflsiz kal-
mak dayatmas› ile gönderdi¤i tebli-
gatlar›n sonucu idi. Keza iflçilere 31
Ocak'a kadar süre verilmiflti. ‹flçile-
rin tamam›na tebligat gönderildi an-
cak iflçilerin hiç birinin 4/C'li yeni

bir sözleflme imzalamad›. Pek çok
iflçi tebligat› almak için postaneye
bile gitmedi.

4488.. GGüünn:: Tekel iflçilerini bir grup
berber iflçisi ziyaret etti. Daha sonra
iflçileri trafl ettiler. Yapt›klar› aç›kla-
mada Tekel iflçilerinin kazan›lm›fl
haklar›n›n ellerinden al›nmas›n› ‹nsan
Haklar› Evrensel Beyannamesi’ne
ayk›r› bulduklar›n› belirttiler.

‹stanbul Feminist Kad›n Kollekti-
fi  ve Ankara'da miting için bulunan
Atamas› Yap›lmayan Ö¤retmenler
Platformu (AYÖP) da Türk-‹fl önüne
geldi ve iflçileri ziyaret ettiler.

4499.. GGüünn:: Tayyip Erdo¤an ve
Maliye Bakan› taraf›ndan yap›lan
aç›klamalarda sinyalleri verilen çö-

zümsüzlük dayatmas› bugün res-
men aç›kland›. ‹flçilere çözüm ad›
alt›nda 4-C statüsü dayat›ld›.

AKP ve Türk-‹fl aras›nda yap›lan
görüflmelerden sonra Türk-‹fl Genel
Baflkan› Mustafa Kumlu yapt›¤› aç›k-
lamada uzlaflma olmad›¤›n› söyledi.

Tek G›da-‹fl Sendikas›’n›n Genel
Baflkan› ve Türk-‹fl Genel Sekreteri
Mustafa Türkel, eylemin sürdü¤ü
alana gelerek kitlesel olarak açl›k
grevine bafllanaca¤›n› ilan etti. Tür-
kel'in konuflmas› s›ras›nda iflçiler
sürekli “Zafer Direnen Emekçinin
Olacak, Ölmek Var Dönmek Yok,
Tayyip ‹stifa, Tekel ‹flçisi Genel
Grev ‹stiyor, Genel Grev Genel Di-
renifl” sloganlar›n› atarak tepkilerini
ve taleplerini dile getirdiler.

5500.. GGüünn:: 200 iflçi açl›k grevine
bafllad›. Türk-‹fl taraf›ndan daha önce
açl›k grevinin çad›rlarda bafllayaca¤›,
gerekirse ek yeni çad›rlar kurulaca¤›
söylenmiflti. Çünkü yönetimin sendi-
ka binas›n› açl›k grevi yapacak iflçile-
ri açmaya niyeti yoktu. Ancak iflçile-
rin kararl›l›¤› ve açl›k grevi yapanla-
r›n say›s›n›n çoklu¤u Türk-‹fl yöneti-
mini de konferans salonunu tekrar aç-

u DDiirreenniiflfliinn oorrttaass››nn--
ddaa...... bbeekklleeddiilleerr......
ssaabbrreettttiilleerr...... aarraa vveerrddii--
lleerr......  ggöörrddüükklleerriinnee
kkaarrflfl››ll››kk yyiinnee ppeerrvvaass››zz
bbiirr iiflflççii ddüüflflmmaannll››¤¤››
oolldduu...... HHaakkllaarr››nn›› ggaasspp
eettmmeeyyee aahhddeettmmiiflfl
iikkttiiddaarraa kkaarrflfl›› aall››nn
bbaannttllaarr››nn›› bbaa¤¤llaayy››pp
tteekkrraarr aaççll››¤¤aa yyaatttt››llaarr.. 

***

u DDiirreenniiflfl,, ““yyaassaadd››flfl››yy--
mm››flfl”” yyaassaadd››flfl››ll››¤¤››mm››zz››
ssüürrddüürrmmeekk iiççiinn bbiirr aayy
ssüürree vveerrmmiiflfl bbiizzee
iikkttiiddaarr......
BBiirr ggüünn bbiillee bbeekklleemmee--
yyiinn.. VVaarrssaa ccüürreettiinniizz,,
ggeelliinn ssaalldd››rr››nn nnaayylloonn
ççaadd››rrllaarr››mm››zzaa......

Amerikanc› ‹ktidar›n Tehditleri Alt›nda,
Baflkentin Göbe¤inde ve K›fl›n Ortas›nda
Tekel Direnifli Sürüyor!
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mak zorunda b›rakt›. 3 gün aç-
l›k grevi yapacak olan iflçiler,
sloganlarla içeri girdiler.

Günün bir di¤er önemli
geliflmesi; 6 sendika konfede-
rasyonunun 4 fiubat’ta bir
günlük ifl b›rakma karar› al-
d›klar›n› aç›klamas› oldu.

Eylem alan› özellikle açl›k
grevinin bafllad›¤› ö¤le saatle-
rinden itibaren oldukça kala-
bal›kt›. Çeflitli DKÖ'lerin,
derneklerin, kurumlar›n ziya-
retleri de sürüyor. E¤itim-‹fl
Sendikas› ve Genel-‹fl Sendi-
kas› iflçileri ziyarete geldi. 

5511.. GGüünn:: Dün, Tek G›da-‹fl
Sendikas› Genel Baflkan› Mus-
tafa Türkel de 1 günlük açl›k
grevine bafllam›flt›. Ayr›ca sen-
dika genel sekreteri Mecit
Amaç da efliyle birlikte 3 gün-
lük açl›k grevi yapan ekibin
içinde yer al›yor. 3 günlük açl›k
grevi yapanlar siyah al›nband›
kullan›yorlar. Destek açl›k gre-
vi yapanlarsa beyaz bant tak›-
yor.

Bugün çad›rlarda gün bo-
yunca ziyaretçiler vard›.
Demokratik kitle örgütleri,
partiler ve sendikalar›n yan›-
s›ra Trabzon'dan bir yerel ga-
zete çal›flan› gazeteci de dire-
niflteki iflçilerle röportaj yap-
mak için gelmiflti. 

Gazetecinin iflçilere yö-
neltti¤i soru flöyleydi:

"Burada onca so¤u¤a ra¤-
men nas›l duruyorsunuz? Açl›k
sorununuzu nas›l gideriyorsu-
nuz?"

Tekel iflçisi "Ankara halk›
ve demokratik kitle örgütleri
bize sahip ç›k›yor. Is›nmam›z-
da ve yemek konusunda bize
yard›mc› oluyorlar. Onlar›n
deste¤i sayesinde bugünlere
geldik." diye cevap verdi.
Tam bu s›rada, kendisini An-
kara halk›ndan biri olarak ta-
n›tan bir kad›n ziyaretçi, yeni
çekmifl oldu¤u maafl›n› iflçi-
lerle paylafl›yordu.

AAddaannaa Halk Cephesi 29 Ocak gü-

nü bir eylem düzenleyerek Tekel iflçile-
rinin taleplerinin kabul edilmesini iste-
di. ‹nönü Park›’nda yap›lan eylemde
“Tekel ‹flçilerinin Talepleri Kabul Edil-
sin” pankart› aç›ld›. Mehmet B›ld›r-
c›n’›n okudu¤u aç›klamada Tekel ‹flçile-
rinin so¤u¤a ve olumsuzluklara ra¤men
hakl›l›¤›ndan ald›klar› güçle devam etti-
¤ine de¤inilerek, kazanmak için tek yo-
lun direnmek oldu¤u belirtildi. 

30 Ocak günü Halk Cepheliler fiakir-
pafla Caddesi üzerinde Tekel iflçilerinin
taleplerinin kabul edilmesi için meflaleli
yürüyüfl yapt›lar. Eylemde tek yolun di-
renmek ve bu direniflte dayan›flmay› güç-
lendirmek oldu¤unu söylendi.

MMeerrssiinn'de Halk Cepheliler 29

Ocak günü Tafl Bina önünde Tekel iflçi-
lerinin direnifline destek vermek için
eylem yapt›lar. Eylemde Tekel iflçileri-
nin yaln›z olmad›¤› vurguland›. 

MMaallaattyyaa'da 28 Ocak Günü De-

mokratik Kitle Örgütleri ve siyasi par-

tiler Tekel iflçilerinin Ankara'daki dire-

nifline destek vermek için AKP önünde

eylem yapt›lar.

E¤itim-Sen önünde toplan›lan

eylemde AKP il binas›na yüründü.

Eylemde Tekel iflçilerinin 45 gün-

dür kararl›l›kla direndi¤ini, bu

mücadeleyi büyütmek gerekti¤ini söy-

lendi. Ard›ndan Tekel iflçisi olan Hay-

rettin Sar›kaya söz alarak “Maliye Ba-

kan› merhamet etti¤ini söylüyor. Bizim

onun merhametine ihtiyac›m›z yok.

Biz eme¤imizin karfl›l›¤›n› istiyoruz.

Bunu da alana kadar direnece¤iz" dedi.

3 fiubat günü Yeflilyurt Caddesinde

aç›lan açl›k grevi çad›r›n›n önünde yap›-

lan eylemle açl›k grevi bafllad›. Tekel ifl-

çilerinin de kat›ld›¤› eylemde aç›kla-

may› Ça¤r› Ünver okudu.

Aç›klaman›n ard›ndan Malatya halk›
grevcilere soba ve odun getirerek grev-
cilerin ›s›nmalar›n› sa¤lad›lar. Çad›ra
ziyarete gelenler, telefon numaralar›n›
b›rakarak "herhangi bir ihtiyac›n›z ol-
du¤unda hemen bizi aray›n" diyerek
mücadeleye ve direnifle destek verdiler.

Akflam›n ilerleyen saatlerinde yo¤un
ya¤mura ve so¤u¤a ra¤men ziyaretler
sürdü.

Ankara'da rahats›zlanarak Malat-
ya'ya dönen dört Tekel iflçisi de çad›r-
daki eylemin ziyaretçilerinden oldu. 

‹‹ssttaannbbuull’da Taksim Tramvay Du-

ra¤›'nda 2 Ocak günü sendikalar, de-
mokratik kitle örgütleri, Herkese Sa¤-
l›k Güvenli Gelecek Platformu  ve
Marmaray iflçileri bir eylem yaparak
Tekel iflçilerinin taleplerinin kabul
edilmesi için 4 fiubat’ta yap›lacak bir
günlük genel grevi duyurdular. 

Taksim Gezi Park›’nda, 3 Ocak gü-
nü, Tekel iflçilerinin direnifline destek
için D‹SK’in her hafta yapt›¤› eylemin
alt›nc›s› yap›ld›. Eyleme, Marmaray ifl-
çileri de; pankartlar›yla kat›ld›lar.
Eylemde Tekel iflçilerinin haftalard›r
Ankara’daki direniflte oldu¤u vurgula-
narak, “Yar›n iflçiler ve memurlar ge-
nel grevle hükümete cevap verecekler”
denildi.

Tekel ‹flçilerine
Destek Eylemleri

ADANA

MALATYA

‹STANBUL
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4 fiubat’taki genel grev, patronlar› rahats›z etti. Pat-
ronlar›n sözcülerinden T‹SK Yönetim Kurulu Baflkan›
Tu¤rul Kudatgobilik grev öncesi iflçileri tehdit eden flu
aç›klamay› yapt›: “Uyuflmazl›k, belirli bir iflletmeyle il-
gili olmas›na ra¤men, bütün yasal ve akdi yükümlülük-
lerini yerine getiren tüm ifl kollar›, iflyerleri, çal›flanlar
ve milli ekonomi zarar görecek... TTaarraaff oollmmaadd››kkllaarr›› bbiirr
uuyyuuflflmmaazzll››¤¤››nn ortaya ç›kard›¤› hukuk d›fl› grev nedeniy-
le tüm iflyerlerinin ve genel ekonominin zarar görmesi
kabul edilemez.” 

Patronlar diyor ki, di¤er iflçiler “TTaarraaff oollmmaadd››kkllaarr››
bbiirr uuyyuuflflmmaazzll››¤¤aa”” kar›fl›yorlar. Hay›r, tüm iflçiler taraf-
t›r buna. Siz patronlar, her konuda hep birlikte kararlar
alm›yor musunuz? Birlikte hükümetin
karfl›s›na ç›km›yor musunuz? Siz bir-
lik olacaks›n›z, ama iflçiler olmaya-
cak!!! Aç›k ki, patronlar› as›l korku-
tan, haftalard›r so¤u¤a, k›fla ald›rma-
dan direnen TEKEL iflçilerinin tteekk
bbaaflfl››nnaa bb››rraakk››llmmaammaass››yydd››..

Onbinlerce iflçi ve memur, TEKEL
iflçilerinin direnifline sahip ç›k›yor, ifl-
birlikçi tekellerin onlar› bo¤mas›na
izin vermeyece¤ini hayk›r›yordu.

4 fiubat’taki genel grevden, “kkaayygg›› dduuyyaann” sadece
T‹SK de¤ildi. Baflbakan Tayyip Erdo¤an da bu daya-
n›flmadan rahats›zd›. ““TTeekkeellllee iillggiillii oollmmaayyaannllaarr ddaa kkaa--
tt››ll››yyoorr..”” deyifli, TEKEL iflçilerinin yaln›z b›rak›lmama-
s›ndan duydu¤u rahats›zl›¤›n ifadesiydi. 

Onlar istiyor ki, hheerrkkeess kkeennddii ddeerrddiinnee ddüüflflssüünn..
Haftalard›r direnen TEKEL iflçileri tek bafllar›na kals›n-
lar. Böylece o direnifli k›rmak, haklar› için direnen iflçi-

leri köleli¤e boyun e¤dirmek daha kolay hale gelsin. ‹fl-
çiler, memurlar ve bütün halk birlikte mücadele etmeyi
ö¤renmesin.

T‹SK ve Tayyip Erdo¤an ayn› aç›klamalar› yap›yor.
Ayn› fleyleri istiyor. Ayn› “hedeflere” sald›r›yorlar. On-
lar direniflin, hak alma mücadelesinin olmad›¤› bir ülke
özlüyorlar. T›pk› 12 Eylül y›llar›ndaki gibi...

Her koyununun kendi baca¤›ndan as›lmas›n› isti-
yorlar. Ve iflçiler koyun gibi olsun, herbiri bo¤azlan›r-
ken ötekiler sesini ç›karmas›n istiyorlar. 

T‹SK ve Tayyip Erdo¤an, emekçilerin direnme hak-
k›n› elinden almak ve dayan›flmay› yyookkeettmmeekk istiyor-
lar. Bireycili¤e, kapitalizmin pespaye bencilli¤ine hitap

ediyorlar. “Bana de¤meyen, y›lan
bin yaflas›n” düflüncesiyle y›llard›r
emekçileri bölüp, parçalad›lar.

Halk›n birlikte hareket etmesi,
emekçilere yönelik sald›r›larda, bü-
yük mevzi çat›flmalar›nda, halk›n çe-
flitli kesimlerini temsil eden, iflçi me-
mur sendiklar›n›n odalar›n birlikte ha-
reket etmesinin önemi ortadad›r. 4 fiu-
bat genel grevi bu aç›dan önemlidir.

4 fiubat eyleminde bir olumlu,
bir olumsuz tav›rla karfl›laflt›k. Kuflkusuz bir bütün ola-
rak 4 fiubat eyleminin örgütlenmesinin olumlu oldu¤u
su götürmez bir gerçek olmakla birlikte olumsuzlukla-
r› görüp, ders ç›karmak, mücadeleyi ilerletecektir.

Olumlu yan›, kuflkusuz iflçi ve memur sendikalar›n›n
genel grev karar› alarak, mücadeleyi birlikte omuzlama-
lar›d›r. Her kesimin hakl› talepleri için ayr› ayr› mücade-
le etmesi, mücadeleyi zay›flatan unsurlardan birisiydi.

Oligarflinin sald›r›lar› karfl›s›nda or-
tak mücadele, yeni mevzilerin kaza-
n›lmas›n› getirecek, mücadele daha
güçlü bir biçimde sürecektir.

4 fiubat eyleminin olumsuz yan›
ise, eyleme birlikte karar veren 6 ifl-
çi ve memur konfederasyonunun
birlikte eylemi yürütmeleri gerekir-
ken son anda MEMUR-SEN’in iflçi-
lere ve memurlara, TEKEL iflçileri-
ne ihanet ederek direnifle s›rt çevir-
meleriydi.

Bu durum, iflçi ve memurlar›n
birli¤ini parçalayan, onlar› oligarfli
karfl›s›nda tek bafl›na b›rakan, mah-
kum edilmesi gereken bir tav›rd›r.

Devrimci ‹flçi
Hareketi Her koyunun kendi

baca¤›ndan as›lmas›n›
istiyorlar
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Halk›n birlikte hareket etmesi,
emekçilere yönelik sald›r›larda,

büyük mevzi çat›flmalar›nda,
halk›n çeflitli kesimlerini temsil
eden, iflçi memur sendiklar›n›n

odalar›n birlikte hareket
etmesinin önemi ortadad›r.

4 fiubat genel grevi bu aç›dan
önemlidir.



Hizmetten memnun kalan em-
peryalist efendiler, çeflitli uluslara-
ras› toplant›lar için s›k s›k ülkemizi
tercih ediyorlar. Geçen hafta 4-5
fiubat tarihlerinde de NATO’ya
ba¤l› 28 ülkenin Savunma Bakanla-
r› ülkemizde NNAATTOO SSaavvuunnmmaa BBaa--
kkaannllaarr›› GGaayyrriirreessmmii TTooppllaanntt››ss››’n›
yapt›lar.

28 ülkenin Savunma Bakan›
Türkiye’de idi ancak burjuva bas›n-
da, toplant›ya iliflkin pek fazla bir
haber yoktu. Toplant›n›n önemsizli-
¤inden de¤ildi elbette. Çünkü top-
lant› günü toplant›n›n yap›ld›¤›
Kongre Vadisi tam bir abluka alt›n-
dayd›. Bölge halka tamamen kapa-
t›lm›flt›. Gazeteciler bile toplant›n›n
yap›ld›¤› binaya defalarca aramalar-
dan sonra girebildiler. 

Emperyalistlerin bu tür toplant›-
lar için ülkemizi seçmesinin nedeni
de bu. AKP iktidar› halklar›n kan›n›
emen emperyalistler “güven” içinde
toplant›lar›n› yaps›nlar diye her tür-
lü önlemi almaktan, daha önce de
örnekleri görüldü¤ü gibi, halka, va-
tanseverlere karfl› teröre baflvur-

maktan geri durmuyor. Kongrenin
yap›ld›¤› bölgede halk›n her türlü
hakk› gasp ediliyor. 

NATO, emperyalizmin halklara
karfl› kurulmufl terör örgütüdür. 4-5
fiubat tarihlerinde yap›lan NATO
Savunma Bakanlar› Gayriresmi
Toplant›s›'nda AKP iktidar›, NATO
terör örgütüne yyaattaakkll››kk yapm›flt›r. 

TTooppllaanntt››ddaa nnee kkoonnuuflflttuullaarr??....
Toplant›n›n birinci gündemi, Afga-
nistan’d›. NATO güçleri, daha do¤-
rusu Amerika, Afganistan’da dire-
nifl karfl›s›nda darbe üstüne darbe
al›yor. Emperyalistler bu toplant›-
larla Afganistan’da iflgale karfl› sü-
ren direnifli bitirmenin, Afganis-
tan’da emperyalist cepheyi büyüt-
menin yollar›n› ar›yorlar. 

‹flgalciler, Afganistan’da direni-
flin karfl›s›na iflbirlikçi Afgan ordu-
sunu ç›kartmak istiyorlar. Bunun
için iflbirlikçi ordunun e¤itimi em-
peryalistler için önemli bir sorun. 

Önceki hafta 28 Ocak’ta Lon-
dra’da yap›lan Afganistan Konfe-

rans›’nda da bu konuyu tart›flt›lar.

‹stanbul’daki toplant›da da toplant›-

ya kat›lan ülkelere görevleri da¤›t›l-

d›. ‹flbirlikçi AKP iktidar› zaten ay-

lard›r bu görevini yerine getiriyor.

Bir de Türkiye’nin ““mmüüssllüümmaann üüll--

kkee”” olmas›ndan dolay›, Afgan hal-

k›n›n öfkesini yat›flt›rmak gibi daha

özel görevler üstlenmektedir. 

Emperyalistler flimdi, Türkiye

gibi müslüman ülkelere daha çok

ihtiyaç duyuyor. ‹stanbul’daki NA-

TO Savunma Bakanlar› Gayriresmi

Toplant›s›'n›n bir gündemi de iiflflggaallee

ddaahhaa ffaazzllaa mmüüssllüümmaann üüllkkeenniinn ka-

t›l›m›n› sa¤laman›n yollar›n› araflt›r-

makt›. 

Toplant›n›n bir baflka gündemi

ise ‹ran'›n balistik füze denemeleri. 

Sonuç olarak, emperyalizmin te-

rör örgütü NATO ‹stanbul’da, Afga-

nistan’dan Irak’a, ‹ran’a, bütün ola-

rak tüm dünyada emperyalizme kar-

fl› direnen her kesimin bast›r›lmas›-

n›n, sindirilmesinin yöntemlerini

tart›fl›p, kararlar›n› almak için top-

land›. 

‹flbirlikçi AKP iktidar›, emperya-

listlerin “güven” içinde toplant›lar›-

n› yapmas› için uflakl›kta kusur et-

medi. 

NATO’CU Katiller, 
AKP’nin Misafiriydi

‹stanbul’da yap›lan NATO top-
lant›s›n› protesto için 5 fiubat günü
Taksim Gezi Park›’n›n önünde top-
lanan “Haklar›n Düflman› NATO
Defol” yaz›l› pankart açan, döviz ve
flamalar tafl›yan kitle Elmada¤ dura-
¤›na kadar yürüdü. 

Elmada¤ dura¤›nda Halk Cephesi,
BDSP, Devrimci Proletarya, DHF,
Kald›raç, Mücadele Birli¤i, Partizan,
Proleter Devrimci Durufl ad›na aç›k-
lamay› okuyan Aysu Baykal; “Bugün
‹stanbul'da bir toplant› gerçeklefltiri-
liyor. ‹flçilerin, emekçilerin bilgisin-
den ve ilgisinden saklanarak, adeta
gizlenerek Kongre Vadisi'nde yap›lan
bu toplant› dünya halklar›n›n kan›n›n
nas›l dökülece¤i, hangi ülkede karfl›

devrimci faaliyetlerin nas›l ör-
gütlenece¤i, emperyalizmin ç›-
karlar› u¤runa iflgal edilen hangi
ülkeye kaç asker gönderilece¤i
hesaplar›n›n yap›ld›¤› bir top-
lant› düzenleniyor” dedi. 

Baykal; NATO’nun çeflitli
ülkelerde karfl› devrimci örgüt-
lenmeler oluflturdu¤unu belirte-
rek sözlerine flu flekilde devam
etti; “NATO dünya ezilen halklar›na
düflman bir örgütlenmedir ve derhal
da¤›t›lmal›d›r. NATO halklara karfl›
iflledi¤i suçlar›n hesab›n› vermelidir.
Katillerin kirli ayaklar›n›n ülkemiz
topraklar›na basmas›n› istemiyoruz!
Türkiye NATO üyeli¤inden ve suç
ortakl›¤›ndan derhal ç›kmal›d›r! Ül-

kemizdeki emperyalist üsler ve NA-
TO karargahlar› da¤›t›lmal›d›r!” 

Eyleme kat›lan 150 kifli “Emper-
yalistler ‹flbirlikçiler 6. Filo’yu
Unutmay›n”, “Kahrolsun Emperya-
lizm Yaflas›n Mücadelemiz”, “Em-
peryalizm Yenilecek Direnen Haklar
Kazanacak” sloganlar›n› atarak da-
¤›ld›lar. 
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“Halklar›n Düflman›
Nato Defol”



Milli Savunma Bakan› Vecdi
Gönül, ABD uçaklar›n›n Türkiye
Hava Sahas› ve ‹ncirlik Üssü'nü
2001-2008 y›llar› aras›nda toplam
103 bin 500 uçufl için kulland›¤›n›
bildirdi. 

“ABD'nin Guantanamo'ya Irak-
l› esirleri ‹ncirlik Üssü'nden tafl›d›-
¤›” iddias›yla ilgili verilen soru
önergesini cevaplayan Gönül, ‹ncir-
lik'ten Afganistan’a 1133 bbiinn 550000, ‹n-
cirlik’ten Irak’a ise 8844 bbiinnddeenn fazla
uçufl için ‹ncirlik Üssü’nün kullan›l-
d›¤›n› aç›klad›.

Gönül, “Ayr›ca ABD'ye ssöözz kkoo--
nnuussuu iizziinn kkaappssaamm››nnaa ggiirrmmeeyyeenn 6
bin münferit uçufl izni verilmifltir”
dedi.

Bu 6 bin uçuflta uçaklar›n ne ta-
fl›d›¤› hiçbir biçimde bilinmiyordu
Türkiye taraf›ndan.  

Çünkü bu münferit uçufllar için
yap›lan anlaflmalar, bir kontrolü
içermiyordu.

Öyle ya; ‹ncirlik, Amerika’n›n
“babas›n›n çiftli¤i” idi, oradan ne
isterse uçururdu. 

“Milli” Savunma Bakan›, bu ga-
rabeti aç›klamak için diyor ki, 

““Amerika Birleflik Devletleri ta-

raf›ndan icra edilen bu uçufllar›n
diplomatik nezaket ve mütekabiliyet
esaslar› çerçevesinde, bildirilen
manifestolar›n do¤rulu¤u prensibi-
ne uygun olarak icra edildi¤i kabul
edilmektedir. ”

ABD’ye sonsuz ve s›n›rs›z güve-
niyor elbette iflbirlikçiler. Güven-
mek de zorundalar; efendilerine ne
yap›yorsun, ne tafl›yorsun diye he-
sap soracak de¤iller ya. 

22000011 iillee 22000088 yy››llllaarr›› aarraass››nnddaa
‹ncirlik Üssü’nden Afganistan’a,
Irak’a binlerce uçufl gerçeklefltirildi.

Bu uçaklarla Afganistan’a,
Irak’a ne tafl›nd›? Bunu Milli Sa-
vunma Bakan› aç›klam›yor. ‹ncirlik
Üssü’ne giremeyenler bunu nereden
bilecekler? ABD, ‹ncirlik Üssü’nü
kkeennddii ttoopprraa¤¤›› oollaarraakk kullan›yor ve
kimseyi ifline kar›flt›rm›yor.

Halk› kürsülerden afla¤›layanlar
Tekel iflçilerine olmad›k kabaday›l›-
¤› yapanlar›n, söz konusu ABD oldu
mu sesleri ç›km›yor. ‹ncirlik üs-
sü’ne giremeyenler, uçaklarla tafl›-
nanlar konusunda da konuflamaz,
karar veremezler.

Tek bafl›na bu durum bile neden
‹ncirlik Üssü’nün kapat›lmas› ge-
rekti¤ini göstermektedir. Halklara

karfl› bir sald›r› üssü ola-
rak kullan›lan ‹ncirlik ka-
pat›lmal›d›r.

Halk Cephesi üyeleri
o nedenle aylard›r, sokak sokak do-
lafl›p bunu anlatmaktad›r. K›fl›n so-
¤u¤unda, kar ve ya¤mur alt›nda im-
za masalar› açarak bu nedenle imza
toplamaktad›r.

Milli Savunma Bakan›’n›n uçak-
larda nelerin tafl›nd›¤›na iliflkin
aç›klamas› yoktur ama uçaklar›n
neler tafl›d›¤› da bir s›r de¤ildir. 

‹ncirlik’ten kalkan uçaklar Afga-
nistan’a, Irak’a, “beyaz fosfor” ve
misket bombalar› da dahil olmak
üzere, ABD ordusunun Afganistan
ve Irak halklar›na karfl› kulland›¤›
bombalar›, silahlar› tafl›d›lar 7 y›l
boyunca.

Yine Afganistan ve Irak halklar›-
na karfl› sürdürülen savafl› yürüten
ABD ordusunun kurmaylar›n›, CIA
ajanlar›n›, ölüm mangalar›n› tafl›d›
7 y›l boyunca.

Amerika’ya karfl› mücadele
eden, anti-Amerikanc›lar› o uçak-
larla kaç›r›p, Guantanamo’ya esir
olarak götürdüler.

‹ncirlik’ten uçufllar bugün de de-
vam etmektedir. Afganistan’a,
Irak’a uçufllar devam etmekte, ABD
AKP’nin suç ortakl›¤›yla halklara
sald›r›lar›n› sürdürmektedir.

Fosfor bombalar›n›n 
kullan›lmas›n›n
suçlusu ‹srail de¤il,
‘iki subay’m›fl!

‹srail, 27 Aral›k 2008’de Filis-
tin’in Gazze bölgesine 22 gün sü-
ren bir sald›r› gerçeklefltirmifl ve bu
sald›r›larda 1500 Filistinli’yi katle-
den ‹srail, kullan›lmas› yasak olan
Beyaz Fosfor bombalar›ndan kul-
lanm›flt›.

Birleflmifl Milletler, haz›rlad›¤›
bir raporda bundan dolay› ‹srail’in
savafl suçu iflledi¤ini aç›klam›flt›. 

‹srail, Birleflmifl Milletler’e ver-
di¤i cevapta, “ordu içinde yapt›kla-

r› araflt›rmada, suçlu bulunan bir
tu¤general ile bir albaya k›nama
cezas› verildi¤i”ni belirtti.

‹srail, böylece Gazze iflgali s›ra-
s›nda Beyaz Fosfor kullan›ld›¤›n›
kabul ediyor ama bunu “iki subay›n
kendi bafl›na yapt›¤›n›” iddia edi-
yordu.

Oysa, fosfor bombalar›n›n gö-
rüntüleri o günlerde gazetelerin
sayfalar›ndan hiç eksik olmuyordu.

Fosfor bombalar›n›n vahfleti, tüm
dünyan›n gözleri önünde gerçekle-
fliyordu ve o zaman, emperyalistle-
rin ve “uluslararas› kurulufllar”›n
bu vahfleti durdurmak için bofl söz-
lerin ötesinde birfley yapt›¤› görül-
memiflti... Herfley olup bittikten
sonra aç›lan soruflturmalar, haz›rla-
nan raporlar ve ‹srail’in yapt›¤› gibi
göstermelik “k›nama”lar... 

Katlet, sorumlulu¤u bir kaç kifli-
ye y›k. Bu yöntem, emperyalistle-
rin ve iflbirlikçilerinin giderek daha
fazla baflvurdu¤u bir yöntem haline
geldi. Kald› ki, ‹srail’in “suçlu” iki
subaya verdi¤i ceza da tam anla-
m›yla göstermeliktir ve asl›nda
bombalar› savundu¤unun, sahip-
lendi¤inin pervas›z bir ifadesidir. 

‹ncirlik Üssü’nden Meçhul 6000 uçufl! 

Ne vvard› bbu uuçaklarda?
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‹ngiltere’nin baflkenti Londra’da
28 Ocak’ta “AAffggaanniissttaann KKoonnffeerraann--
ss››” yap›ld›. Konferansa NATO, AB,
BM ve Dünya Bankas› gibi emper-
yalist kurulufllar›n yan›nda 70 ülke-
nin D›fliflleri Bakanlar› kat›ld›. 

Konferansta, ne konufltular, neyi
tart›flt›lar?

ABD D›fliflleri Bakan› Hillary
Clinton, konferans›n temel günde-
mi, ““aass››ll mmeesseellee bbööllggeeddee ggüüvveennlliikk
iiddaarreessiinnii AAffggaann kkuuvvvveettlleerriinn aallmmaa--
ss››nn››nn kkooflfluullllaarr››nn›› oolluuflflttuurrmmaakk”” diye
özetledi.

Clinton’un belirtti¤i gibi iflgalci-
lerin as›l meselelerinden birisi bu. 9
y›ld›r Afganistan’da kendilerine da-
yanak yapabilecekleri ve direniflin
karfl›s›na sürecekleri iflbirlikçi bir
ordu ve polis gücü yaratamad›lar.

Kurduklar› kukla Karzai yöneti-
mi ve oluflturmaya çal›flt›klar› Af-
gan ordusu direnifl karfl›s›nda çok
zay›f. Direnifl, kukla yönetimin ve
kukla ordunun ülkenin bütününde
hakim olmas›n›n önünde engel
oluflturmakta ve emperyalistlerle
iflbirlikçiler, bu engeli y›llard›r afla-
mamaktad›rlar. May›s ay›nda yap›l-
mas› düflünülen genel seçimleri ey-
lül ay›na ertelemifl olmalar› da em-
peryalistlerin ve iflbirlikçilerin siya-
si güçsüzlüklerinin bir baflka göster-
gesidir. 

Savaflarak yyenemedi¤i ddi-
reniflçileri ““rüflvet”le ssat›n
alma pplan›... Konferans›n ama-

c›n› en aç›k biçimde yans›tan tart›fl-
malardan biri de Almanya’n›n “Ta-
liban’›n direniflini k›rmak için ‘geri
dönüfllere maddi destek’ verilmesi
öneresi”ydi. Konferansta, bu do¤-
rultuda “Taliban güçlerine Afgan
toplumuna entegre olmalar› flart›y-
la mali yard›m yap›lmas›” karar›
al›nd›. Bunun için konferansa kat›-
lan ülkeler taraf›ndan bir ““ffoonn””
oluflturulmas› da kararlaflt›r›ld›. 

Kukla Devlet Baflkan› Hamid
Karzai de; Taliban’›n “ EEll KKaaiiddee vvee

ddii¤¤eerr ‘‘tteerröörriisstt’’ öörr--
ggüüttlleerrllee iilliiflflkkiilleerriinnii
kkeessmmeessii ve siyasi
amaçlar›na ulafl-
mak için bbaarr››flflçç››ll
yyoollllaarrddaann mücade-
leyi sürdürmesi”
durumunda emper-
yalist efendilerinin
de “Taliban’la yeni-
den bütünleflme pla-
n›”n› destekleyecek-
lerini aç›klad›.

Karzai, bu koflul-
larla Taliban'› 1000
y›ll›k geleneksel si-
yasi dan›flma organ›
olan “Loya Jirga'ya
(büyük meclis) ka-
t›lmas› için de ça¤r›
yapt›. 

Ta l ibanc› la r ’a
para ve mecliste kol-
tuk verme karar›, ifl-
galcilerin direnifl
karfl›s›nda nas›l acizlefltiklerini ve
iflgalcilerin ahlak›n› gözler önüne
sermektedir. Savaflarak bitiremedik-
leri direnifli “rüflvet”le bitirecekleri-
ni san›yorlar. Onlar için her fley pa-
rayla al›n›r sat›l›r bir mald›r. “Va-
tan” diye bir kavramlar› yoktur on-

lar›n. Vatan için savaflmak, ölmek
anlams›zd›r. 

Yan›l›yorlar. Bir tarafta her fleyin
parayla al›n›p sat›laca¤›n› sanan çü-
rümüfl emperyalistler. Di¤er tarafta,
emperyalist iflgale son vermek için
canlar›n› feda eden direniflçiler...

Almanya, bir yandan Afganistan

direnifli bitirmek için Londra Kon-

ferans›’nda Talibanc›lara “rüflvet”

verilmesini önerirken, iflgale asker

ve silah deste¤ini de sürdürüyor. 

Almanya Savunma Bakan› Karl

Theodor zu Gutenberg, Afganis-

tan’daki asker say›lar›n› 1500 ila

1600 aras›nda art›rabileceklerini

aç›klad›. 

Fakat Savunma Bakan›’n›n aç›k-

lamad›¤› ancak ““aaçç››¤¤aa çç››kkaann”” bafl-

ka bir fley daha vard›. O da Alman-

ya'n›n Afganistan’a gön-
derdi¤i askerlerin bir bölü-
münün ‹‹ssrraaiill ttaarraaff››nnddaann
e¤itilecek olmas›yd›. 

"Financial Times De-
utschland"›n haberine göre, Alman
askerleri ‹srail'de "Heron 1" tipi
uçaklar›n kullan›m› konusunda e¤i-
tim görecekler. Bunun d›fl›nda da,
‹srail’in daha Irak’›n iflgali s›ras›nda
iflgalcilere “müslüman halka ve di-
reniflçilere” karfl› operasyonlar ko-
nusunda e¤itim verdi¤i biliniyor. Bu
konuda ony›llar›n “tecrübesine” sa-
hipler elbette. Sonuçta, Irak’ta ve
Afganistan’da   halklar›n direniflinin
karfl›s›na Yankee katliamc›l›¤›, Nazi
faflizmi, Siyonizmin vahfleti, birlefl-
mifl olarak ç›k›yor. 

‹flgalci Alman Askerleri
– mmüslüman hhalk› kkatletmenin uuzman› –– 
‹srail'den E¤itim Al›yor

Londra’da Afganistan Konferans› 

‹flgalcilerin tart›flt›¤› yenemedikleri direnifltir

Emperyalistler için silahlar da, diplomasi de,
savafl da, bar›fl da, ayn› kap›ya ç›k›yor;
halklar›n direnifllerini ezmek, bast›rmak,
bitirmek. 
S›¤›nak delen bombalar ya¤d›r›yorlard› dün
Taliban direniflçilerinin üzerine... fiimdi
dolarlar, eurolar ya¤d›rma karar› alm›fllar. 
Dün, Afganistan’dan kovmak istiyorlard›
direnenleri; bugün “masa”ya ça¤›r›yorlar. 
Ama bunlar›n hepsini yaparken,
emperyalizmde hiçbir de¤ifliklik yoktur.
O hep ayn›d›r ve hep tekellerin ç›karlar› tek
belirleyicidir. 
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‹flgalciler, ddün ““terörist”
dedikleri TTaliban’la bbugün
“uzlaflmaya” ççal›fl›yor...
Amerika, 2001 11 Eylül’ünden son-
ra, Afganistan’da iktidarda bulunan
Taliban’›, bu eylemlerden sorumlu
tutarak “terörist” ilan edip “dünya
için tehdit oluflturduklar›n›” ilan et-
ti.  Bunun ard›ndan da NATO
flemsiyesi alt›nda di¤er emperyalist-
leri ve iflbirlikçi ülkeleri de arkas›na
alarak Afganistan’› iflgal etti. Tali-
banc›lar, ilk anda geri çekildikten
sonra, iflgale karfl› direnifli örgütle-
diler. Bu direnifl sonucundad›r ki,
yaklafl›k 9 y›ld›r Amerika’n›n Afga-
nistan üzerine yapt›¤› hesaplar tut-
mad›, tutmuyor. 

Daha bir kaç ay önce Obama’n›n
yeni “Afgan Stratejisi” aç›klanm›flt›.
‹flgalciler, Afganistan’da asker say›-
s›n› 105 binden 150 bine ç›kartt›.
Bask›y›, terörü, da¤larda operasyon-
lar› daha da art›rd›lar. Fakat bütün
bunlara ra¤men direnifli bitiremedi-
ler. Tersine iflgalcilerin kay›plar› ifl-
galin bafl›ndan bugüne en üst düze-
ye ulaflt›. Her geçen gün Taliban’›n
denetim alt›nda tuttu¤u bölgeler bü-
yüyor ve iflgalciler için art›k Afga-
nistan’da güvenli bir bölge yok. 18
Ocak’ta 2200 TTaalliibbaann mmiilliittaann››, iflga-
lin merkezinde, Baflkent Kabil’de
DDeevvlleett BBaaflflkkaannll››¤¤›› SSaarraayy››,, MMeerrkkeezz
BBaannkkaass››,, SSaannaayyii vvee MMaaddeenncciilliikk
BBaakkaannll››¤¤››,, SSaavvuunnmmaa BBaakkaannll››¤¤››,,
AAddaalleett BBaakkaannll››¤¤››,, EEkkoonnoommii BBaa--
kkaannll››¤¤›› ile iflgalcilerin kulland›¤›
bir otele sald›rarak iflgalcilere ve
iflbirlikçi iktidara büyük bir darbe
vurdular. Bu direniflin gücüdür ki,
iflgalcileri yeni aray›fllar içine gir-
mek zorunda b›rakmaktad›r. 

Amerika, Afganistan’›n iflgali

için gerekçe yapt›¤› Taliban’la bu-
gün masaya oturup “siyasi çö-
züm”den bahsediyor. Bütün bu ge-
liflmeler direniflin gücüdür. Gelinen
noktada iflgalciler Afgan halk›n›n
direnifli karfl›s›nda çaresizdir.

Afganistan'daki NATO güçleri-

nin komutan› ABD'li General Stan-

ley McChrystal bir gazeteye verdi¤i

demeçte, ““AAsskkeerr oollaarraakk,, yyeetteerriinnccee
ssaavvaaflfltt››¤¤››mm››zz›› ddüüflflüünnüüyyoorruumm.. BBüüttüünn
ssaavvaaflflllaarrddaa oolldduu¤¤uu ggiibbii bbuurraaddaa ddaa
ssiiyyaassii ççöözzüümmüünn kkaaçç››nn››llmmaazz oolldduu--
¤¤uunnaa iinnaann››yyoorruumm”” diyor. 

“Yeteri kadar savaflt›k” demeleri

gelinen noktada askeri olarak hiçbir

sonuç alamad›klar›n›n ve alamaya-

caklar›n›n itiraf›d›r. 

‹flgalciler eninde sonunda direnifl

karfl›s›nda yenileceklerdir. NATO

Komutan›na da “siyasi çözüm”den

bahsettiren bu gerçektir. 

‹flgalcilerin““SSiiyyaassii
ççöözzüümm””üü direnifli bbitirme-
nin bbaflka bbir yöntemidir.. 
Kuflkusuz, emperyalist iflgalciler di-
renifl karfl›s›nda güçsüzdür. Afga-
nistan üzerine kurduklar› tüm stra-
tejileri bofla ç›kmaktad›r. Ancak

böyle diye, emperyalistler, direnifli
k›rma hedefinden vazgeçmiyorlar.
Tersine, iflgalcilerin bugün gündeme
getirdikleri “siyasi çözüm” aray›fllar›
da direnifli bitirmenin baflka bir yönte-
midir. Londra Konferans› da bu hede-
fe daha genifl kesimlerin deste¤ini
sa¤lamak için düzenlenmifltir. 

Emperyalistler tam yenilgiye u¤-
rat›lmadan hiçbir zaman Afganis-
tan’dan vazgeçmeyecektir. Yeni-sö-
mürgecilik iliflkilerini oturtmadan
Afganistan’›n iflgaline son verme-
yecektir. 

Amerika’n›n Afganistan’da
amac› direnifli bitirmektir. Onun
için Amerika, dün “terörist” dedi¤i
Taliban’la bugün masaya oturmak-
tan çekinmeyecektir. “Terör, terö-
rist” gibi kavramlar emperyalistle-
rin kendi terörlerini maskelemek
için kulland›klar› kavramlard›r.

Londra’da yap›lan Afgan Konfe-
rans›’n›n ard›ndan Taliban da bir
bildiri yay›nlad›. ‹flgalcilerin, iflbir-
likçi, kukla Devlet Baflkan› Karza-
i arac›l›¤›yla yapt›klar› “rüflvet” tek-
lifinin “bofluna çabalar” oldu¤unu
ve daha fazla kayba u¤ramamalar›
için Afganistan’dan çekilip gitme-
lerini istedi. 

Londra’daki
Afganistan Kon-
ferans› öncesinde
24 Ocak’da ‹s-
tanbul’da Türki-
ye- Afganistan ve

Pakistan'›n kat›l›m›yla bas›na ka-
pal› olarak ““AAssyyaa''nn››nn kkaallbbiinnddee
DDoossttlluukk vvee ‹‹flflbbiirrllii¤¤ii ZZiirrvveessii””
ad›yla bir toplant› yap›ld›. Toplan-
t›ya Afganistan’›n iflbirlikçi devlet
baflkan› Hamit Karzai, Pakistan
Cumhurbaflkan› As›f Ali Zerdari ve
Baflbakan Tayyip Erdo¤an ile
Cumhurbaflkan› Abdullah Gül ka-
t›ld›. 

Görüflmede, Türkiye, Afganis-
tan ve Pakistan aras›nda e¤itim ko-

nusunda imzalanan ortak bildiri
çerçevesinde Baflbakan Erdo-
¤an'›n, Afganistan'da yapt›r›lan 68
okulun aç›l›fl›n› yapmas› ve 33''eerr
aayyll››kk ppeerriiyyoottllaarrllaa AAffggaanniissttaann''ddaa-
kkii aasskkeerr vvee ppoolliissiinn ee¤¤iittiillmmeessii kkaa-
rr aarr›› aall››nndd››.. 

Bu ayn› zamanda Londra’da ya-
p›lan konferans›n da gündemlerin-
den birisiydi. Konferansa kat›lan
ülkelerden ““AAffggaann aasskkeerr vvee ppoolliissii-
nniinn ee¤¤iittiimmiinnee kkaattkk›› ssaa¤¤llaannmmaass››””
isteniyordu. ‹flbirlikçi AKP iktidar›
bu konuda iflbirlikçiler aras›ndaki
en faal konumda olanlardand›r. Ve
bu yönüyle de AKP, Afganistan’da-
ki iflgale, katliamlara en büyük des-
te¤i veren iktidarlardan biridir. 

‹flbirlikçilerin 
‹stanbul toplant›s›
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Haiti depreminin ard›ndan 1 mil-
yon çocu¤un yetim kald›¤› aç›klan-
d›. 1 milyon çocuk: Haiti’nin Aç,
yaral›,  ekme¤e, suya, ilaca, doktora
her fleye muhtaç yetim çocuklar›.
Ortal›k “yard›m kamyanyalar›”ndan
geçilmiyor; ama, ihtiyaçlar› ulafl-
mad› onlar›n ço¤unlu¤una.  

Depremin hemen ard›ndan Ha-
itili kimsesiz çocuklar›n Fransa,
Hollanda, Amerika gibi ülkelerin
zengin aileleri taraf›ndan evlatl›k
al›narak geleceklerinin kurtar›ld›-
¤›(!) haberleri ç›km›flt›. Bir gazete-
nin bafll›¤› ““HHaaiittiillii ççooccuukkllaarr BBaa--
tt››’’ddaa kkaapp››flfl››ll››yyoorr”” fleklindeydi.  Çok
geçmeden sözü edilen “kurtar-
ma”n›n nas›l bir kurtarma oldu¤u
aç›¤a ç›kt›. Gerçekler farkl›yd›. 

Haiti’nin yetimlerine göz dik-
mifller, onar onar, yüzer yüzer çal›-
yorlard› onlar›. 

Kim ççal›yor, nniye ççal›yor
Haiti’nin ççocuklar›n›?

Depremden sonra Haiti’den ne
kadar çocuk çal›nd›¤› bilinmiyor.
Bilinen 1 milyon çocu¤un deprem
nedeniyle kimsesiz aç, sefil ve yar-
d›ma muhtaç oldu¤u. Bilinen, evlat-
l›k edinme ad› alt›nda yüzlercesinin
çal›nd›¤›. Bilinen, doktor veya gö-
nüllü bak›c› k›l›¤›nda dolaflanlar›n,
yiyecek, yatacak yer gibi vaatlerle
kand›rarak yüzlerce çocu¤u al›p gö-
türdü¤ü... 

Bir sistem ki, bu haldeki çocukla-
ra bile göz dikmifl. Bir sistem ki,
Haiti’deki yetimlere bak›nca, orada
göçük alt›ndan canl› kurtulmufl ço-
cuklar› görmüyor. Fuhufl pazar›nda
sat›lacak çocuklar› görüyor. Bir zen-
ginin ihtiyac› olan “kalbi, böbre¤i,
dala¤›, ci¤eri...” görüyor. Tekellerin
fabrikalar›nda çal›flt›r›lacak çocuk
köleleri görüyor. Ya da zenginlerin
evlerine sat›lacak hizmetçileri... 

Haiti’nin yetimleri bu sistemin
gözünde baflka bir fley de¤il. Onun
içindir ki Haiti’nin çocuklar›n›n

üzerine yard›m
heyetlerinden ön-
ce, lefl kargalar›
gibi çocuk h›rs›z-
lar›, fuhufl maf-
yalar›, organ
mafyalar› üflüfl-
tü...

Haiti’de ço-
cuklar›n çal›nma-
s› yeni de de¤il. Deprem olmadan
önce de hheerr yy››ll 22 bbiinn iillaa 33 bbiinn ççoo--
ccuukk Haiti’den çal›n›yordu. Deprem-
le birlikte misli misli katlan›yor bu
rakamlar. 

Çocuk h›rs›zl›¤›n›n yap›ld›¤› yer,
sadece Haiti de de¤il. Dünyan›n en
alçakça, en ac›mas›z h›rs›zl›k türü
bu. Ve Haiti’de çal›nan çocuk haber-
leriyle birlikte ülkemizdeki kay›p ço-
cuklar da tekrar gündeme geldi. 

Resmi aç›klamalara göre 11665577
çocuk kay›p. Kay›plar›n 562’si er-
kek, 1095’i de k›z çocu¤u. Bunlar›n
nas›l kaybedildi¤i ise, ne Haiti’de
ne de ülkemizde s›r de¤il. 

Fuhufl çeteleri, organ mafyas›,
çocuk köle iflçiler, ony›llard›r em-
peryalist dünyan›n bilinen gerçekle-
ridir. Ne yap›l›yor çocuklar›m›z?
Fuhufl çeteleri taraf›ndan kaç›r›l›p
fuhufl tacirlerine sat›l›yor! Organ
mafyas› taraf›ndan organlar› için
kaç›r›l›p sat›l›yor. Köle iflçi olarak
çal›flt›rmak için kaç›r›l›p sat›l›yor.
Dilencilik yapt›r›lmak için kaç›r›l›p
sat›l›yor. 

Dünyada her y›l yaklafl›k 11 mmiill--
yyoonn 880000 bbiinn ççooccuukk,, fuhufl mafyala-
r› taraf›ndan yeni-sömürge ülkeler-
den kaç›r›larak Avrupa ve Amerika
gibi emperyalist ülkelerde yasal ve
yasa d›fl› genelevlere, porno yap›m-
c›lar›na sat›l›yor. 1 milyondan fazla
çocuk fuhufl yapmaya zorlan›yor.

Çocuk ticareti flebekelerinin 7-
12 yafl aras›ndaki bu çocuklar› ka-
çak olarak götürdü¤ü ülkelerden bi-
ri de Türkiye. Türkiye, çocuk por-
nosu filmlerinin çekildi¤i ülkeler s›-
ralamas›nda baflta geliyor ve Türki-

ye polisi, nedense ve nas›lsa, bunla-

r› yakalayam›yor!!!

1657 çocu¤umuz kay›p. Bunlar-

dan kimi, fuhufl sektöründe sat›la-

cak, kiminin organlar› kesilecek, ki-

mi de dilenci olarak çal›flt›r›lacak. 

Çocuklar›n al›n›p sat›ld›¤› bir

pazar var. Bu pazar› yaratan bir sis-

tem var. Böylesi bir sistemde maf-

yalar, çeteler, tacirler olacakt›r. Ka-

y›p çocuklar›n üçte ikisi k›z. Ve bü-

yük ço¤unlu¤u fuhufl sektöründe

çal›flt›r›lmak üzere emperyalist ül-

kelere sat›l›yor. Bu çark›n nas›l dön-

dürüldü¤ü bütün  dünya taraf›ndan

biliniyor. Fuhufl, bu sistemin bir

parças› ve bu ssiisstteemmiinn bbiillggiissii dd››flfl››nn--

ddaa yyaapp››llmm››yyoorr.. 

Bir gazetenin haberinde “Haitili

çocuklar› kaç›r›p köle yap›yorlar”

yaz›yordu. Çocuklar›n sat›ld›¤› ül-

keler ise Avrupa ve Amerika gibi

emperyalist ülkeler. Çocuklar›n kö-

le olarak çal›flt›r›ld›¤› bir sistemde

çocuk tacirleri mutlaka olacakt›r.

Yine kaybedilen çocuklar›n or-

““HHaaiittii''ddee 
ççooccuukkllaarr kkaaçç››rr››ll››yyoorr

Haiti'de, 2 ayl›k ile 12 yafl ara-
s›ndaki 31 çocu¤u kaç›rd›klar›n-
dan flüphelenilen 10 Ameri-
kal›’n›n, Dominik Cumhuriyeti s›-
n›r›nda Haiti polisi taraf›ndan ya-
kaland›¤› bildirildi.

Haitili Bakan, bunun evlat
edinme de¤il, bir kkaaçç››rrmmaa eylemi
oldu¤unu belirtti.” (31 Ocak 2010
tarihli bas›ndan)

Haiti’den Türkiye’ye 
çal›nan çocuklar
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ganlar› al›n›p bir baflkas›na nakledi-
lecek. Bir baflkas› yaflas›n diye or-
gan› al›nan çocuk ölecek. ‹nsan›n
gözünde canland›ramayaca¤› kadar
korkunç ama bir gerçek. 

Peki, kim al›yor bu organlar›?
Kim kesip ç›kart›yor? Kim baflka
birine naklediyor? Kime, kimlere
tak›l›yor o organlar? Bütün bunlar›
sadece organ mafyas› m› yap›yor?
Hay›r. Doktorlar›yla, hastaneleriyle,
tafl›mas›yla, koskocaman bir sistem
kurmadan organ kaçakç›l¤› müm-
kün de¤ildir. 

Fakat öyle bir sistem ki; her fley
parayla al›n›r sat›l›r hale getirilmifl.
Paras› olmayana yaflam hakk› yok. 

Bu çark›n da devletlerin bilgisi
d›fl›nda döndürülmesi mümkün de-
¤ildir.  

Kay›p çocuklar›m›z›n organlar›-
n› sat›n alanlar zenginlerdir. Organ

mafyas› da çocuklar›m›z› çald›ran-
lar da parayla her fleyi sat›n almak
isteyen zenginlerdir. Organ mafyas›
çark› onlar için dönüyor.

Çocuklar›m›z›n kaybedilmesinin
sorumlusu bu sistemdir. 

‹nsan etini, fuhufl sektöründe al›-
n›p sat›l›r hale getirildi¤i için so-
rumludur kkaappiittaalliisstt ssiisstteemm.. 

Halklar› aç, iflsiz b›rak›p, organla-
r›n› satmak zorunda b›rakt›¤› için,
mafyac›l›¤› teflvik etti¤i için, kaybedi-
len çocuklar›n sorumlusudur sistem. 

Suçlu, çocuklar›n organlar›na
göz dikecek kadar canavarlaflm›fl,
çürümüfl bir toplumu yaratt›¤› için
sistemdir.

Açl›ktan, yoksulluktan çocukla-
r›n sokaklarda dilencilik yapt›¤› bir
ülkede, çocuklar› kaç›r›p dilencilik
yapt›racak “çeteler” de türeyecektir. 

Örne¤in; Uluslararas› Çal›flma

Örgütü'nün (ILO) 2005 rakamlar›na
göre dünyada 5-14 yafllar› aras›nda
çal›flt›r›lan 225500 mmiillyyoonn ççooccuukk vvaarr--
dd››rr.. Çocuklar›m›z› yoksulluktan ça-
l›flmak zorunda b›rakan, sokaklarda
dilencilik yapmaya mahkum eden
de bu düzendir. 

Çocuklar›m›z› ççalan
kapitalist ssistemdir

Fuhufl sektörü, organ ticareti, ço-
cuk köle iflçiler, çocuklar›n dilenci-
lik yapmas› bu kapitalist sistemden
ba¤›ms›z de¤ildir. Fuhufl sektörün-
de sat›lan bedenler yoksullar›n be-
denidir. O  pazar›n sahibi ise ege-
menlerdir. Kapitalistlerdir.

“Organ ticareti” denen alçakl›k
kapitalist düzene aittir. Sosyalist bir
ülkede, mesela Küba’da organ tica-
retinden söz edilebilir mi? Edilemez
elbette. Çünkü sosyalizmde insanlar
organlar›n› satmak zorunda kalmaz.
‹nsanlar›n eflit oldu¤u bir sistemde,
insan etinin pazara sürülmedi¤i bir
sistemde çocuklar fuhufl için çal›n-
maz. 

Herkesin eflit oldu¤u, açl›¤›n ol-
mad›¤› bir düzende kimse çocukla-
ra sokaklarda dilencilik de yapt›ra-
maz. Kimse dilencilik yapt›rmak
için çocuklar›m›z› da çalmaz. 

Çocuklar›m›z›n fuhufl pazarla-
r›nda sat›lmad›¤›, çal›n›p organlar›-
n›n zenginlere nakledilmedi¤i, so-
kaklarda dilenci yap›lmad›¤›, ço-
cuklar›m›z›n a¤›z dolusu gülebile-
ce¤i bir sistem vard›r. Bu sistem
sosyalizmdir.

Emperyalist kan emicileri, y›l-
lard›r Haiti’nin çocuklar›n› çal›yor-
lard›. Depremi de f›rsat bildiler. Fa-
kat Haiti halk›na, Haiti’nin   çocuk-
lar›na çok daha öncesinden gerçek
anlamda yard›m elini uzatanlar da
vard›. 

Küba’n›n 11000000’’ddeenn ffaazzllaa sa¤-
l›k personeli, 1998 y›l›ndan, depre-
min oldu¤u güne kadar Haiti’de;
1144 mmiillyyoonn Haitili’yi muayene etti;
222255 bbiinn aammeelliiyyaatt gerçeklefltirdi;
110000 bbiinn ddoo¤¤uumm yapt›rd›. 223300 bbiinn--

ddeenn ffaazzllaa kiflinin yaflam›n› kur-
tard›. 4477 bbiinnddeenn ffaazzllaa HHaaiittiillii’’yyee
ggöözz tteeddaavviissii yapt›. Ve y›llard›r
bütün bunlar› yaparken hiçbir

maddi ç›kar gözetmedi. 

557700 HHaaiittiillii ggeennçç KKüübbaa’’ddaa tt››pp
ee¤¤iittiimmii ald›. Halen 666600 HHaaiittiillii
ggeennçç bbuu ee¤¤iittiimmii almakta ve bunla-
r›n birço¤u depremden sonra Kü-
bal› hekimlerle birlikte hayat kur-
tarmak için ülkelerine geri döndü-
ler.

Küba, dünyada son yirmi y›l
içinde yaflanan fliddetli deprem fe-
laketlerinin bir ço¤una t›bbi yar-
d›mda bulundu.

Haiti’de çocuklar› kurtaran 
Sosyalist Küba

Basel'de Davos 
Protestosu

27-30 Ocak tarihleri aras›nda

‹sviçre’de düzenlenen "Davos Zir-

vesi" devrimci, anti-faflist, otonom

gruplar ve sendikalar›n yer ald›¤›

kitlesel eylemlerle protesto edildi. 

Davos zirvesine karfl› etkinlik-

ler zirve öncesinden bafllad›. Çe-

flitli kentlerde platformlar kuruldu

ve bir dizi kültürel etkinli¤in yan›-

s›ra toplant›lar örgütlendi. 

Gösterilerin ilki Luzern fleh-

rinde gerçekleflti. Ayr›ca protesto-

lar, Frans›z kantonlar›n›n baz›

kentlerinde yasaklanmas›na ra¤-

men Cenevre'de gösteri düzenlen-

di.

30 Ocak Cumartesi günü Ba-

sel'de protesto gösterileri gerçek-

lefltirildi. Yaklafl›k 400 kiflinin ka-

t›ld›¤› yürüyüflte Halk Cepheliler

k›z›l bayraklar›yla yürüdü. 
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‹flsizler, üreticiler, eczac›lar,
doktorlar, tekel iflçileri ve flimdi de
bakkallar... Tekellerin iktidar› AKP,
elefltiren, protesto eden, sadece ta-
lep eden halk›n her kesimine karfl›
sald›r› halinde... 

Tayyip Erdo¤an geçen hafta
yapt›¤› bir konuflmas›nda bakkalla-
ra flöyle dedi: 

““TTüürrkkiiyyee ddee¤¤iiflfliiyyoorr.. BBuunnuu aarrtt››kk
iisstteerr kkaabbuull eettssiinnlleerr,, iisstteerr kkaabbuull eett--
mmeessiinnlleerr.. GGeerrççeekklleerr oorrttaaddaa vvee bbeenn
kküüççüükk eessnnaaff››mm››zz››nn bbuu nnookkttaaddaakkii flflii--
kkââyyeettlleerriinnii ddee bbiilliiyyoorruumm aammaa oonnllaarr
ddaa aarrtt››kk bbuu ggeerrççee¤¤ii ggöörreecceekklleerr......
BBeellkkii mmaarrkkeettlleerr,, bbeellkkii ssüüppeerrmmaarr--
kkeettlleerr hhaalliinnddee oonnllaarr ddaa bbuulluunndduukk--
llaarr›› yyeerrlleerrddee bbuunnuu bbööyyllee aaflflmmaann››nn
ggaayyrreettii iiççiinnddee oollaaccaakkllaarr.. AArrtt››kk eesskkii--
ddeenn oolldduu¤¤uu ggiibbii ssookkaakk aarraallaarr››nnddaa
bbaakkkkaall,, ddüükkkkaann oollaayy›› kkaallmmaadd››.. HHaa--
yyaatt››nn ggeerrççee¤¤ii bbuu.. ’’’’

Erdo¤an bu konuflmas›n› 31
Ocak pazar günü ‹stanbul Ba¤c›-
lar’da, 212 ‹stanbul Power Outlet
adl› bir Al›flverifl Merkezi’nin aç›l›-
fl›nda yapt›. Yani zenginlerin kay›-
¤›ndayd› Erdo¤an ve zenginlerin
küre¤ini çekiyordu yine. 

''HHaayyaatt››nn ggeerrççee¤¤iinnee uuyyuunn......'' di-
yordu. 

Nedir hayat›n gerçe¤i? Erdo-
¤an’›n, hayat›n gerçe¤i dedi¤i tekel-
lerin gerçe¤idir. Tekeller her geçen
gün pazar paylar›n› daha da büyütü-
yorlar. Her taraftan dev gibi al›fl ve-
rifl merkezleri yükseliyor. 

Tayyip Erdo¤an tekellerin söz-
cülü¤ünü yap›yor. Biz garip-guraba,
fakir-fukara dostuyuz dedi¤ine bak-
may›n. Halk›n hangi kesimi sesini
yükseltirse, her fleyi unutup gerçek
yüzünü gösteriyor. Tam bir düflman
kesiliyor. Tayyip Erdo¤an tteekkeellllee--
rriinn bbaaflflbbaakkaann››dd››rr..

“ Ben küçük esnaf›m›z›n bu nok-
tadaki flikâyetlerini de biliyorum”
diyor. Her y›l onbinlerce esnaf ke-
penk kapat›yor. ‹flsizler ordusuna
kat›l›yor. Bugün esnaf›n sorunu ifl-

lerinin “bozuk” olmas› de¤il, hiç ifl
yapamamas›, kepenk kapatmas›d›r.
Ve ülkenin baflbakan› olarak Erdo-
¤an elbette bunlar› biliyor. 

Ama bilmesine ra¤men diyor ki:
““AArrtt››kk ssiizzee hhaayyaatt yyookk.... hhaayyaatt››nn ggeerr--
ççee¤¤ii bbuu......”” Tüccar Baflbakan her fle-
yi iyi biliyor ama sorunlar› çözmü-
yor. “Birleflin, siz de tekel olun” di-
yerek dalga geçiyor esnafla. 

Bakkallar yaflamak iiçin 
ne yyapacak?

Türkiye Esnaf Ve Sanatkarlar›
Konfederasyonu (TESK) Genel
Baflkan› Bendevi Palandöken, Er-
do¤an’›n bu konuflmay› yapt›¤›n›n
ertesi günü flu aç›klamay› yapt›:
“Bu konuda Baflbakan›m›za yanl›fl
bilgi verildi¤i inanc›nday›z. Baflba-
kan Erdo¤an'a küçük esnaf konu-
sunda bilinmeyenleri detayl› olarak
aktarmak için acil randevu talebin-
de bulundum."

Palandöken de çok iyi biliyor ki,
Erdo¤an, bakkallarla ilgili her fleyi
biliyor ve yapt›¤› her fley de bilinçli-
dir. Ama Palandöken gibiler hala ik-
tidardan bir merhamet, insaf, koru-
ma bekliyorlar. BBuullaammaayyaaccaakkllaarr!!

Büyük al›flverifl merkezleri,
TESK’in de belirtti¤i gibi, sadece
bakkallar› de¤il, “bakkaldan, ayak-
kab›c›ya, berberden, taksiciye, kon-
feksiyondan, terziye var›ncaya ka-
dar yaklafl›k 60 meslek grubunu”
tasfiyeye sürüklüyor. 

Büyük ma¤azalar ve al›flverifl
merkezlerinin flu anda ülke genelin-
de 22 mmiillyyoonn eessnnaaff››,, ma¤dur etti¤i
belirtiliyor. 

AKP iktidar› tteekkeelllleerriinn iikkttiiddaa--
rr››dd››rr ve bir tekelcinin tavr›yla, bak-
kallar› ezmektedir, yok edinceye
kadar da ezmeye devam edecektir.
Tekellerin bakkallara merhameti ol-
maz. Bu kapitalizmin yap›s›na ayk›-
r›d›r. 

Türkiye Cumhuriyeti Anaya-

sa'n›n 173'üncü maddesi “küçük es-
naf ve sanatkar›n korunmas› ve des-
teklenmesi”ni öngörüyor olabilir.
Ama anayasa da tekellerin anayasa-
s›d›r; tekellerin ç›karlar›yla çeliflen
ve göstermelik olarak konulmufl
maddeler, hükümsüzdür. 

Bu maddeler, ancak, bakkallar›n,
tüm esnaf›n kendi haklar›na sahip
ç›kmas›yla karfl›l›¤›n› bulabilir. 

AKP’lilerin aars›zl›¤›
Devlet Bakan› Hayati Yaz›c› Te-

kel iflçilerine diyor ki: “isteklerini
vermemiz mümkün de¤il”.

Neden veremiyorsunuz? Binler-
ce Tekel iflçisini soka¤a at›yorsu-
nuz. Kimin ç›karlar› için yap›yorsu-
nuz bunu? 

Baflbakan Erdo¤an “milletin bi-
ze emanet edilen kasas›n› size ye-
dirmeyiz” diye ba¤r›p ça¤›r›yor.
“Kasa” demagojilerini b›rak›n.
Halk sözkonusu oldu¤unda kuruflun
hesab› yap›l›rken o kasay› kimlerin
hizmetine a¤z›na kadar aç›yorsu-
nuz? Tekellere de isteklerinizi vere-
bilmemiz mümkün de¤il diyebili-
yor musunuz? Halk›n vergilerinden
oluflan bütçeyi size soydurmam di-
yebiliyor musunuz? 

Diyemezler. 

Tekel’i nas›l soydu¤unuzu aç›k-
lay›n. Aç›klayamazlar. Halk›n para-
lar›n› tekellerin hizmetine sunup
sonra garip-guraba demagojileri ya-
parlar. Bafl›nda bulunduklar› kasa,
halka kapal›, tekellere sonuna kadar
aç›kt›r. 

AKP’lilerin yüzsüzlü¤ü, ars›zl›-
¤› öyle boyutlara varm›flt›r ki, “biz
ne dersek herkes ona inans›n” isti-
yorlar. Kimse ses ç›kartmas›n isti-
yorlar. AKP’lilerin hepsi birbirin-

‘Hayat›n GGerçe¤i’: TTekeller... 

Tekellerin BBaflbakan› EErdo¤an
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den ukala, hepsi birbirinden
ars›z ve yüzsüz olmufllard›r. 

AKP iktidar›, ülkemizi te-
keller için “dikensiz gül bah-
çesine” çevirmek istiyor. Poli-
tikalar›n›n özeti budur. Bak-
kallar, tüm küçük esnaf, küçük
üreticiler, tekeller için temiz-
lenmesi gereken unsurlard›r.
AKP de tekellerin bu temizli¤i
yapabilmesi için esnaflar, ec-
zac›lar, küçük üreticiler üze-
rinde her türlü ekonomik ve si-
yasi bask›y› uyguluyor. 

‹laç tekelleri, her yerde ol-
du¤u gibi, ülkemizdeki ilaç
pazar›na göz dikmifl durumda-
lar. Ülkemizdeki ilaç pazar›n›n
1188 mmiillyyaarr ddoollaarrll››kk bir pazar
oldu¤u belirtiliyor. Bu pazar›
tekellerin ele geçirebilmesi
için eczanelerin tasfiye edil-
mesi gerekiyor. Bunun için de
elbette en baflta eczac›lar›n ör-
gütlülü¤üne sald›r›l›yor. AKP
iktidar›n›n aylard›r eczac›lara
yönelik sald›rganl›¤›n›n nede-
ni iflte bu kadar aç›k ve basittir. 

AKP, tekeller ad›na sald›r›-
yor. 

Aynen bakkallara “size ha-
yat hakk› yok” derken tekeller
ad›na konufltu¤u gibi. 

Eczaneler 'sa¤l›kta dönü-
flüm politikalar›'yla ilaç tekel-
lerine peflkefl çekiliyor. Ecza-
c›lar›n 4 Aral›k’da yapt›klar›
'Kepenk Kapatma' eylemi ge-
rekçe gösterilerek Sosyal Gü-
venlik Kurumu'yla olan ilaç
al›m› protokolü fesh edildi.
AKP bu ve benzeri uygulama-
lar›yla eczac›lar› iflas ettirmek
istiyor. Yar›n binlerce eczane
kapanacak ve ilaç piyasas› te-
kellere kalacak. ‹flsiz kalacak
eczac›lar da ilaç tekellerine
ucuz iflgücü yap›lacak. 

AKP, temsilcisi oldu¤u s›-
n›f gere¤i, tekeller d›fl›ndaki
tüm kesimlere düflman bir par-
tidir. Tüm politikalar›, yasala-
r›, kararlar›yla ülkemizin her-
fleyini tekellerin hizmetine su-
nuyor. 

YYookkssuulllluu¤¤uunn KKaarraannll››¤¤››
66..66 mmiillyyoonn kkiiflflii eelleekkttrriikk ffaattuurraass››nn›› 

ööddeeyyeemmeeddii,, eelleekkttrriikkssiizz kkaalldd›› 

Enerji Bakan› Taner Y›ld›z, son bir
y›lda “toplam 66 mmiillyyoonn 663333 bbiinn 448811
aabboonneenniinn bboorrccuu nneeddeenniiyyllee eelleekkttrrii¤¤ii--
nniinn kkeessiillddii¤¤iinnii”” bildirdi... 

1 y›lda 7 milyona yak›n evin, iflye-
rinin elektri¤i, elektrik borcunu öde-
yemedikleri için kesildi. 7 milyona
yak›n ev ve iflyerinde elektriklerin ke-
silmesi ile mmiillyyoonnllaarrccaa iinnssaann kkaarraann--
ll››kkttaa kkaalldd››.. Her ev veya iflyeri ortala-
ma 4 kifli olarak hesaplansa, 28 mil-
yon kifli devlet taraf›ndan elektriksiz
b›rak›lm›fl demektir. 

Bakan›n verdi¤i tabloda sadece ra-
kamlarla ifade edilen, “aabboonnee”ler var-
d›r. Ancak bu “aabboonnee”ler rakam de-
¤il, emekçi halkt›r. 

Elektrik borçlar›n›n neden ödene-
medi¤i de o aç›klamada yoktur.

TTüürrkkiiyyee nnüüffuussuunnuunn nneerreeddeeyyssee
üüççttee bbiirrii bbiirr yy››ll iiççiinnddee eelleekkttrriikkssiizz
kkaall››yyoorr...... MMiillyyoonnllaarrccaa iinnssaann,, ggüünn--
lleerrccee,, bbeellkkii hhaaffttaallaarrccaa,, aayyllaarrccaa KKAA--
RRAANNLLIIKKTTAA yyaaflflaamm››nn›› ssüürrddüürrüüyyoorr.... 

Bu tablo, ülkemizdeki yoksullu-
¤un, bu ülkedeki as›l karanl›¤›n res-
midir. Yoksulluk öyle bir noktaya gel-
mifltir ki, halk, temel bir ihtiyaç olan
elektri¤i kullanamaz durumdad›r. 

Milyonlarca insan elektrik fatura-
s›n› ödeyemeyecek kadar yoksullafl-
m›flt›r. Günlük yaflamlar›n› sürdüre-
cek bir geliri olmayan milyonlarca in-
san giderek temel ihtiyaçlar›n› bile

karfl›layamaz duruma getirilmifltir.

Bu tablo AKP iktidar›n›n utanç

tablosudur. TTeekkeelllleerrii palazland›ran,
yyeennii zzeennggiinnlleerr yaratan, büyük vur-

gunlarla tekellere ülkemizin kaynak-

lar›n› peflkefl çeken, onlar›n kârlar›na

kâr katmas›n› sa¤layan AKP, halk›

elektrik faturas›n› ödeyemez duruma

getirmifltir.

AKP iktidar›n›n yaratt›¤› tablo flu-

dur; elektrik faturas›n› ödeyemeyen

milyonlarca insan vard›r. Yine bundan

dolay› kaçak elektrik kullanan yüz-

binlerce insan da bu ülkenin gerçe¤i-

dir.

AKP halk›n temel sorunlar›n› çöz-

mek yerine “kaçak elektrik” kulland›

diyerek, yoksul ve iflfliz binlerce insa-

n› mmaahhkkeemmeeyyee vermifltir. O nedenle

bugün mahkeme kap›lar›nda süründü-

rülen binlerce iflsiz, yoksul emekçi

vard›r.

AKP’nin hergün masallar anlatt›-

¤›, “lider ülke”, “güçlü ülke” diyerek

çizdi¤i Türkiye tablosu ile elektrik fa-

turas›n› ödeyemeyen milyonlaca insa-

n›n oldu¤u Türkiye gerçe¤i farkl›d›r.

AKP yoksullaflt›rarak, örgütsüz-

lefltirerek, çürüterek, sindirerek halk›

bafl›n› kald›ramaz hale getirmeye çal›-

fl›yor. Yoksulluk kader de¤il, AKP’nin

halka karfl› izledi¤i politikan›n bir so-

nucudur. Halk buna mahkum de¤ildir. 
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Bursa’da Minibüsçülere
Sald›r›

Bursa’da 30 Ocak’da, Kent Mey-

dan›’ndaki minibüs duraklar›n›n bafl-

ka yere tafl›nmas›, minibüsçüler tara-

f›ndan protesto edildi. Büyükflehir

Belediye Baflkan› Recep Altepe ile

görüflmek istediler. Minibüsçüler oda-

s› baflkanlar› ve yönetim kurulu üye-

lerinin görüflmesinde bir sonuç ç›k-

mad›. 

Belediyenin minibüs peronlar›na
çak›l ve beton dökerek tasfiye etmesi-
ni engellemek için, gece saat 23.00’te
Kent Meydan›’nda toplanan yüzlerce
minibüsçü, minibüsler ile birlikte pe-
ronlar› iflgal ettiler.

Polis minibüsçülere, gece kitlenin
azalmas›n› f›rsat bilerek sald›rd›. 25
yafl›nda bir minibüsçü olan Erkan ‹p-
çi, polisin sald›r›s› karfl›s›nda kendini
atefle verdi. ‹pçi, yaral› olarak hasta-
haneye kald›r›ld›. Havaya atefl açan
polis 9 kifliyi gözalt›na ald›.



Baflkentin göbe¤inde bü-
yük bir okul... So¤ukta, ya¤-
mur ve kar alt›nda iki ay› ta-
mamlamak üzere olan bu
okulun ö¤rencileri, baflta Te-
kel iflçileri olmak üzere, es-
naflar, kamu emekçileri, iflçi-
ler, ö¤renciler, ev kad›nlar›
ve bütün halkt›r.

Bu okulun s›n›flar›n› Te-
kel iflçileri adeta naylon ça-
d›rlardan kurdular. Caddeye
s›ralanm›fl boy boy çad›rlarda
yaflam 24 saat bütün ö¤retici-
li¤iyle sürüyor.

Çad›rlar› evi bilen Tekel
iflçileri, günlerdir yaflamlar›n›
buralarda sürdürüyorlar. Ça-
d›rlar›n içinde her inançtan, her
milliyetten, her yafltan kad›n ve er-
kek Tekel emekçileri var.

Kimisi ülkenin do¤usundan, ki-
misi bat›s›ndan. Samsun’dan Malat-
ya’ya, Malatya’dan Trabzon’a,
Trabzon’dan Bursa’ya, Bursa’dan
Diyarbak›r’a kadar ülkenin dört bir
köflesinden emekçiler ayn› direnifl-
te, iç içe, omuz omuzalar. 

Günlerdir so¤u¤a, AKP’nin sal-
d›r›lar›na, ifllerini kaybetme ve so-
ka¤a at›lmaya karfl› direniyorlar. O
okulda ddeevvlleettii,, hhüükküümmeettlleerrii,, ddüüzzee--
nnii,, ddüüzzeenn ppaarrttiilleerriinnii yeniden ö¤re-
niyorlar. Dostlar›n›, düflmanlar›n›
tan›yorlar. 

Her konufltuklar›nda düflüncele-
rini bilinçli bir iflçi, “bilge” bir kifli
gibi aç›k ve dolu dolu dile getiriyor-
lar. Direnifl, onlar› bilinçlendiren ve
bilgelefltiren bir okuldur. S›n›flar›,
s›n›f mücadelesini yaflad›klar›yla
gördüler. Devleti tan›d›lar. Ac›lar›
da sevinçleri de ortakt›. 

DDiirreenniiflfl ee¤¤iittiirr,, ddiirreenniiflfl
bbiilliinnççlleennddiirriirr

Her grev, her direnifl, kapitalist-
lere, emekçilerin gücünü gösterir.
Haklar›n› gitgide daha yüksek sesle
isteyen iflçiler olmadan, bir avuç
asala¤›n bir hiç oldu¤unu herkese
ilan eder.

Her grev, her direnifl, iflçilere, te-
kel iflçilerine gösterdi¤i gibi , yaln›z
olmad›klar›n› hat›rlat›r. Grevlerin,
direnifllerin yaln›zca grevcilei de¤il,
bütün iflçileri e¤itti¤i, güç verdi¤i
bir gerçektir.

Her grev, her direnifl, iflçi s›n›f›-
n›n kapitalizmden kurtulmak için
bafllatt›¤› mücadelede önemli kaza-
n›mlar sa¤layarak, iflçi s›n›f› müca-
delesini ilerletir, büyütür.

Her grev, her direnifl, tüm zor-
luklar›na, sald›r›lara karfl›n iflçiler
için bir okuldur. O zorluklara ra¤-
men mücadele devam ettirilerek so-
nuç al›nmaya çal›fl›l›r. 

Tekel iflçileri direnifle girdikle-
rinde, zorluklar› yaflayarak gördüler
ve o zorluklar› örgütlülükleri ve ka-
rarl›l›klar›ya aflmaya çal›flt›lar.

Malatya’dan gelmifl bir Tekel ifl-

çisi direnifle iliflkin flöyle diyordu:

“...Biz çocuklar›m›zla helallefltik
öyle geldik. Yani biz bu mücadelede
çocuklar›m›z›n eekkmmee¤¤iinnii aallmmaaddaann
ggeerrii ddöönnmmeeyyeeccee¤¤iizz.. Baflbakan›m›-
z›n çocu¤u ne kadar de¤erliyse bi-
zim çocuklar›m›z da o kadar de¤er-
li. Bakanlar›n çocuklar› ne kadar
de¤erliyse bizim çocuklar›m›z da o
kadar de¤erli.” 

Malatya’dan gelip direnifle kat›-
lan Tekel iflçisi belki de yaflam›nda

ilk kez bir direni-
fli yafl›yor. Kendi-
si, çocuklar›, aile-

si ve yar›n› için bafllad›¤›
direniflte dostunu, düflma-
n›n› tan›yor, emekçilerin,
s›n›f›n›n gücünü görüyor.

Nitekim, her bir Tekel
iflçisi fabrikalar›ndan ç›k›p
Ankara’ya geldi¤inde öönn--
yyaarrgg››llaarr››,, kkoorrkkuullaarr››,, kkaayy--
gg››llaarr››,, ggeerriilliikklleerrii,, ddüüzzeenn
ppaarrttiilleerriinnee ooyy vveerreenn bbaakk››flfl
aaçç››llaarr›› vvee kküüççüükk ddüünnyyaallaa--
rr›› ile direnifle bafllad›lar.

55 günde, direnifl oku-
lunda ö¤rendikleri, yafla-
d›klar›, yaflayacaklar› her-
fleyi bugüne kadarki ya-
flamlar›nda belki de bir ço-

¤u yaflamad›.

DDiirreenniiflfl ddoossttuu,, ddüüflflmmaann››
aayy››rr››rr

O nedenle önce AKP’yi sorgula-

maya bafllad›lar. “Ellerim k›r›lsayd›

da, AKP’ye oy vermeseydim” de-

meye bafllad›lar. Kuflkusuz bunu

onlara dedirten fley, AKP’nin onlar›

köleli¤e mahkum etmesi, haklar›n›

gasp etmesi, direnifllerine AKP poli-

sinin sald›rmas›yd›.

Oy verdikleri iktidardaki parti-

nin emri ile havuzlara döküldüler.

Haklar›n› arad›klar› için sald›r›ya

u¤rad›lar. Biber gaz›yla tan›flt›lar. 

Direnifl ilerledikçe dostlar›n› ve

düflmanlar›n› daha iyi tan›maya bafl-

lad›lar. Direnifle güç veren, direnifli

destekleyen, mücadelelerinin ya-

n›nda olan devrimcileri, demokrat-

lar›, ilericileri düzenin anlatt›¤›n›n

d›fl›ndaki yanlar›yla gördüler. 

Çad›rlarda hemen hergün bu tür

tart›flmalar yafland›. AKP’nin, sivil

faflist hareketin direnifl karfl›s›ndaki

tutumunu sorgulad› iflçiler. Nitekim

MHP Ayd›n Milletvekili, Bafral› ifl-

çilerin çad›r›n› ziyaretleri s›ras›nda,

“ülkücü” 2 iflçinin tepkisi ile karfl›-

laflt›. “Ülkücü” iflçiler flöyle diyor-

du:

“Direniflin 45. günü olmas›na
ra¤men, yan›bafl›m›zda bulunan ne

Direnifl Okulu
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Alperen Ocaklar›ndan ne de Ülkü
ocaklar›ndan bugüne kadar hiçbir
destek gelmedi. 45 gündür bizi yal-
n›z b›rakmayan ve bugüne kadar
solcu, komünist diye bakt›¤›m›z, bö-
lücü dedi¤imiz partiler, örgütler, ku-
rumlar yeme¤imizi, çay›m›z› ve di-
¤er desteklerini esirgemediler. Kar-
fl›l›k beklemediler. Y›llard›r bu par-
tiye oy verdi¤im için de kendime ül-
kücüyüm demekten utan›yorum.”

Emekçiler, ancak böylesi süreç-
lerde oy verip, destekledikleri dü-
zen partilerini bu kadar aç›k tan›rlar.

DDiirreenniiflfl,, ddüüzzeennee kkaarrflfl››
ggüüççlleennddiirriirr

‹ktidar Tekel direniflini k›rmak
için bugüne kadar birçok yöntem
denedi, denemeye devam edecek.
Bu iki s›n›f aras›nda süren s›n›f ça-
t›flmas›n›n en somut halidir. Tekel
iflçileri haklar› için direnmeye de-
vam ederken, oligarflinin iktidar› ise
direnifl iflçi s›n›f›na örnek olmas›n
diye direnifli k›rmaya, zay›flat›p
güçten düflürmeye çal›flmaktad›r.

Nitekim, AKP iktidar› direnifle
karfl› “31 Ocak 2010 tarihine kadar”
4-C statüsü için iflçilerden baflvuru
istemekte, kabul ettiklerine dair
sözleflmeyi imzalamalar›n› istemek-
tedir.

Onbini aflk›n iflçi aras›nda iktida-
r›n bu tehditlerine boyun e¤en kü-
çük bir az›nl›k ç›km›flt›r. ‹ktidar,
tehditlerine, yalanlar›na, iflsiz b›rak-
ma flantajlar›na ra¤men bu konuda
iflçilere geri ad›m att›ramam›flt›r. 

Bu, direniflin gücüdür iflte. Dire-
nifl iflçilerin birli¤ini sa¤lam›fl, onla-
r› e¤iterek iktidar›n yalanlar›na kar-
fl› daha güçlü karfl› koymalar›n› ge-
tirmifltir.

Yine iflçiler her f›rsatta kararl›-
l›klar›n› göstermifl, “Ölmek var,
dönmek yok” diyerek, direniflten
sonuç al›ncaya kadar direnmeye de-
vam edeceklerini göstermifllerdir.

Bir tekel iflçisi kararl›l›klar›n› flu
sözlerle ifade etmekteydi:

“Art›k bu ifl 150-200 kifli ifli de-
¤il. Art›k biz inand›k, ölmek var
dönmek yok dedik. Davam›z›n arka-

s›nday›z. Çünkü biz hakl›y›z, kaza-
naca¤›z. Sözümüzden hiçbir zaman
bir ad›m geri atmad›k. Sonuna ka-
dar da devam edece¤iz. Sonunda
ölüm de olsa. Bir bedel de ödene-
cekse, bu da ödenecektir. ”

Bunu söyleyen tekel iflçisi ne on-
larca direnifl yaflam›fl bir iflçi ne de
siyasi mücadele konusunda dene-
yimli biri. O s›radan, s›n›f bilinci
geri olan yüzlerce iflçiden biri. An-
cak direnifl emekçileri de¤ifltiriyor,
onlar› e¤itiyor.

Tekel iflçilerinin direnifle dair di-
le getirdi¤i konuflmalara bak›ld›¤›n-
da görülecektir ki, herbiri söyledik-
leri ile karfl›s›ndaki insan› ikna ede-
cek aç›kl›ktad›r.

Hem içinden geldikleri gibi ko-
nuflmakta, hem de direnifle dair aç›k
de¤erlendirmeler yapmaktad›rlar. 

En önemlisi direnifl, herbir iflçiyi
bilinçlendirir, e¤itir, güçlendirir. Ni-
tekim iktidar›n iflçileri önce oyala-
ma, sonra da direnifli k›rma manev-
ralar› karfl›s›nda iflçiler direnifli bü-
yütmekten söz ederek, kararl›l›kla-
r›n› vurgulam›fllard›r.

‹flçiler haklar›n› almaya, kazan-
maya kilitlenmifllerdir. Öyle ki,
emekçilerin bu kararl›l›¤› TÜRK-‹fi
gibi sar›, uzlaflmac› bir konfederas-
yonu bile zorlam›fl, o nedenle dire-
nifl sürmüfl, genel grev karar› dahi
al›nm›flt›r. 

‹flçilerin kararl›l›¤› sonucudur ki,
genel eylemler, genel direnifller
gündeme gelmifltir. Yoksa uzlaflma-
c›, sar› sendikalar direnifli çeflitli
manevralar ile düzen partilerinin
kuyru¤una takacak ve sonuç alama-

yacaklard›r.

DDiirreenniiflfl,, öörrggüüttllüüllüü¤¤üü vvee
mmüüccaaddeelleeyyii öö¤¤rreettiirr

Örgüt deyince korkan, çekinen,
örgüt deyince düzen partilerinden
baflkas›n› görmeyen, bilince ç›kar-
mam›fl binlerce Tekel iflçisi direnifl
ile bunlarla da tan›flt›.

Daha düne kadar fabrikada tütün
saran s›radan iflçiler, bugün fabrika-
lar›n›n s›n›r›n› aflan örnek bir dire-
nifl yaratt›lar.

Nitekim bu direnifl, “s›n›f müca-
delesi” gerçe¤ini unutanlar› sarst›,
uyand›rd›. S›n›f mücadelesinin
“modas›n›n” geçmedi¤ini tekel iflçi-
lerinin direnifli bir kez daha hat›rlat-
t›.

‹flte bu direniflin yarat›c›lar›, bu-
gün so¤ukta direnen, fabrikada tü-
tün sarm›fl olan o s›radan kad›n ve
erkek iflçilerdir.

Öylesine bir güçtür ki, Anka-
ra’n›n so¤u¤u, kar›, boran›, ya¤mu-
ru direniflin sürmesini engelleye-
mifltir.

Tekel iflçileri o naylon çad›rlar-
da, kurduklar› sobalar› ile bunlar›
aflmas›n›, zorluklara karfl› direnme-
yi ö¤rendiler.

Direnifl, 55 günde s›radan insan-
lardan, haklar› için direnen, milyon-
larca insan› etkileyen bir direnifl ya-
ratanlar› ortaya ç›karm›flt›r. 

Yine Tekel iflçileri direniflten ö¤-
rendikleri ile birlikte bu 55 gün içe-
resinde Ankara’da kamu emekçile-
rinin, iflfliz ö¤retmenlerin, sa¤l›k
emekçilerinin eylemlerine de kat›la-
rak, direnifllerin birlikte daha güçlü
yürüyece¤ini de göstermifllerdir.

Grev bir okuldur. Baflkentin gö-
be¤inde ki, tekel iflçilerinin okulu
bugün hem e¤itmekte hem ö¤ret-
mektedir. Tekel iflçileri birçok y›lg›-
na, karamsarlara örnek olmufltur.

Tekel iflçileri, direniflten ö¤ren-
meye devam edeceklerdir. S›radan
iflçiler, haklar› için “ölebilmekten”
söz ediyorsa, evde ac›lar›n› b›rak›p,
direnifl çad›rlar›na kofluyorsa, bu o
gücü ortaya ç›karan direnifl sayesin-
de olmufltur.
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En önemlisi direnifl,
herbir iflçiyi bilinçlendirir,
e¤itir, güçlendirir. Nitekim

iktidar›n iflçileri önce
oyalama, sonra da direnifli

k›rma manevralar›
karfl›s›nda iflçiler direnifli
büyütmekten söz ederek,

kararl›l›klar›n›
vurgulam›fllard›r.



Kolektivizm ve komiteleri iflle-
dik önceki dersimizde. Bu hafta da
baflka bir yan›yla kolektivizme de-
vam ediyoruz. Kolektivizm, komi-
telerde bafllar. Buras› tamam. Ama
yine de tek bafl›na komitelerle s›n›r-
l› kalamaz. O, esas olarak hayat›n
hheerr aallaann››nnddaa ve hheerr aann››nnddaa somut-
lanmal›d›r ki, gerçek anlam›n› bul-
sun. 

Kolektivizm, sadece belli komi-
teleflmelerle ve belli mekanizmalar-
la s›n›rl› kal›rsa, bu eksik bir kolek-
tivizm anlay›fl›na denk düfler. Dev-
rim saflar›nda ko-
lektivizm hhaayyaatt››nn
hheemmeenn hheerr aallaann››--
nnaa uzan›r. Daha
do¤rusu uzanma-
l›d›r. Yaln›zca ör-
gütsel iflleyiflte,
yaln›zca eylemde
de¤il, günlük ya-
flam›n her alan›n-
da, an›nda, gülmemizden a¤lama-
m›za, duygular›m›z›, düflünceleri-
mizi paylaflmaktan yememize, iç-
memize, giyimden kuflama, politika
üretmekten karar almaya, her türlü
sorunu paylaflmaya kadar, yaflam›n
her an›na, alan›na kolektivizmi ege-
men k›lmal›y›z. Yaflam›n her alan›n-
da derken, elbette öncelikli ve belir-
leyici olan, örgütsel iflleyiflte kolek-
tivizmdir. Kolektif iflleyifl ve ruh,
tüm di¤er alanlara ve konulara bu-
radan yay›lacakt›r. 

Kolektif mekanizmalar yarat›l-
madan, kolektif çal›flma gelenekleri
oluflturulmadan kitlelerin mücade-
leye aktif kat›l›mlar›n› sa¤layama-
y›z. Çünkü kolektivizmin ifadesi
olan mekanizmalar, kkiittlleelleerriinn üürree--
ttiiccii,, yyaarraatt››cc›› yyaannllaarr››nn›› aaçç››¤¤aa çç››kkaa--
rraaccaakk,, onlar›n söz ve karar hakk›n›,
iradesini ortaya koyabilecekleri yer-
lerdir. Hep söylüyoruz. Düzen hal-
ka, kitlelere de¤er vermiyor. Kitle-

lerin içinde yer
alabilece¤i ko-
lektif mekaniz-
malar, onlar›
hayata müda-
hale eden in-
sanlar haline
getiren araçlar

oldu¤u gibi, ayn› zamanda devrimin
onlara verdi¤i de¤erin de bir göster-
gesidir... fiimdi ad›m ad›m kolekti-
vizmi her alanda uygulaman›n ko-
flullar›n›, araçlar›n› görelim.      

–– Kolektivizmi hher alana

yayman›n ggerekleri nnelerdir?

Önceki bölümde de vurgulad›¤›-
m›z gibi “ kkoolleekkttiivviizzmm ssooyyuutt bbiirr aann--
llaayy››flfl ddee¤¤iill,, mmeekkaanniizzmmaadd››rr””,, 

Nedir bu mekanizmalar?

En baflta, görüfl al›fl veriflini,
önerileri, elefltiri ve özelefltiriyi
mümkün k›lacak mekanizmalard›r,
toplant›lard›r, e¤itim çal›flmalar›d›r.
Karar alma mekanizmalar›n› olufl-
turmakt›r. 

“Herhangi bir elefltiriniz varsa
yap›n, bir öneriniz varsa dile geti-
rin” gibi sadece iyi niyete ve kiflile-
rin inisiyatifine b›rak›lm›fl temenni-
lerle kolektivizm sa¤lanamaz. 

O öönneerriilleerriinn ortaya konulaca¤›
periyodik ve sistematik bir toplant›-
n›z var m›?.. Notlar, mektuplar, in-
ternet, toplant›lar ve daha akla gele-
bilecek tüm araçlar, insanlar›n gö-
rüfllerini toparlayacak ve tekrar da-
¤›tacak flekilde kullan›l›yor mu?.. 

‹nsanlar›n eelleeflflttiirrii vvee öözzeelleeflflttiirrii--
lleerriinnii yapabileceklerini sa¤layacak
bir mekanizman›z var m›?

Bunlar yoksa, orada kolektivizm
kendili¤indenli¤e, tesadüflere, iyi

niyetlere terkedilmifl demektir. Oy-
sa kolektivizmin hayat bulaca¤› me-
kanizmalar bunlard›r. 

Elbette ki örgütsel iflleyifli ve ko-
lektivizmi bir ““ttooppllaanntt››llaarr bbüürrookk--
rraattiizzmmiinnee”” dönüfltüremeyiz. Ama
e¤itim toplant›lar›, elefltiri özelefltiri
toplant›lar›, karar alma toplant›lar›
vb. olmadan da bir kolektivizm ol-
mayaca¤› aç›kt›r. Keza, bilgi ve
perspektiflerin paylafl›m›, toplant›-
lar›n gündemlerinin önceden belli
olmas› gibi asgari flartlar, kolekti-
vizmi gerçekten hayata geçirmek
için önemlidir.  

Mesela toplant› iptal etmek yay-
g›n bir al›flkanl›kt›r. Bu giderek top-
lant›lar› “olsa da olur olmasa da”...
diye bak›lan bir unsura dönüfltür-
mektedir. Toplant›lar›n bu flekle dö-
nüflmesi, insanlar›n o toplant›lar›

önemsememesini, ka-
t›l›mlar›n düzensiz-
leflmesini beraberin-
de getirir. “‹nsanlar
gelmiyor, toplanam›-
yoruz” fleklindeki du-
rumlar da böyle böyle
ortaya ç›kar. Sonuçta
belli bir periyottan
yoksun, a-deta kendi-

li¤indenli¤e terkedilmifl toplant›lar-
dan elbette kolektivizmi gelifltire-
cek, politika üretimini, kat›l›m› sa¤-
layacak bir sonuç al›namaz.    

–– Kolektivizm oolmazsa nne

olur?

““DDeevvrriimmccii oorrttaamm”” olarak adlan-
d›rd›¤›m›z fley, iflte ancak böyle
yayg›n bir kolektivizme paralel ola-
rak gerçekleflir. 

Kolektif üretimin, kolektif sa-
hiplenmenin, sorumluluklar› ve gö-
revleri kolektif olarak üstlenmenin
yarataca¤› devrimci ortam, hiçbir
fleyle de¤iflilemez. Coflku ancak öy-
lesi ortamlarda hayat bulur. Yoldafl-
ca iliflkiler öyle gerçekleflir. 

Tersi nedir?

Tersinin yolaçaca¤› sonuçlara da
elbette flu veya bu biçimde tan›k ol-
mufluzdur. 

ddevrim içinevrim için

DD EVR‹MC‹ OEVR‹MC‹ OKULKUL

Ders: Kolektivizm 
-Her Alanda-

Kolektivizm, 
düzen batakl›¤›nda
tutunulacak dald›r
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Kolektivizmin uygulanma-
s› genellikle sorunlu, sanc›l›
olur. Bunun en önemli neden-
lerinden biri Türkiye solunda
küçük-burjuva kökenin a¤›r
basmas›d›r. Bilinir ki, küçük-
burjuvazi, kolektivizmi pek
sevmez. Denetimi, kurallar›
sevmez. ‹fllerini, devrimcili¤i-
ni, tek bafl›na, kafas›na göre
sürdürmeyi tercih eder. 

Kurulmayan veya kurulup da ifl-
lemeyen komiteler, bu tür yaklafl›m-
lar›n sonucudur. Böyle yerlerde
ruhsuzluk, kendine güvensizlik, in-
sanlar›n birbirini y›pratmas› günde-
me gelir, olmazlar, yapamay›zlar,
adam yok gerekçeleri daha çok du-
yulur. 

‹nsanlar aras›nda subjektif yarg›-
lar, tart›flmalar, tahammülsüzlükler,
sürtüflmeler, çekiflmeler uç verir ko-
lektivizmin olmad›¤› yerde. Bu tek
tek kiflilerin olumluluk veya olum-
suzluklar›na ba¤l› olmaks›z›n böy-
ledir. Bu tür sorunlar kaç›n›lmaz
olarak orada hakim hale gelir. Kü-
çük-burjuvazinin abart›c›l›ktan
umutsuzlu¤a, keskinlikten liberalli-
¤e sürüklenmesi, ayn› ruh halini bir
türlü paylaflamamas›, kendini ko-
lektifin bir parças› olarak hissetme-
mesiyle ba¤lant›l›d›r. 

Ama kolektif mekanizmalar
içinde devrimin, hareketin, halk›n
sorunlar› hakim hale getirildi¤inde,
bu tür kiflisel sorunlara, çekiflmelere
de pek yer kalmaz.  

Kolektivizmin olmad›¤› bir yer,
kurak bir topra¤a benzer. Orada he-
men hiçbir fley üremez, ürese de te-
sadüfidir, istikrars›zd›r. Bireyi kut-
sayan, örgütlülü¤ü, kolektif yaflam
ve mekanizmalar› d›fllayan solun
içinde bulundu¤u durum bu aç›dan
tipik bir örnektir. “Herkes ortak ka-
rarlara uymak zorunda de¤ildir”
gibi devrimci örgüt anlay›fl›n›, ko-
lektivizmi yok eden bir kültür gelifl-
tirmifllerdir; ama o kültürde, asl›nda
kendilerini yok etmifllerdir. Bireyin
kutsand›¤›, kolektivizmin çi¤nenip
bireycili¤in gelifltirildi¤i  yerde ne
örgüt kalm›flt›r, ne ciddi bir politik
üretim, ne de paylafl›m... 

–– Kolektivizm, iideolojik

mücadelede, ee¤itimde nnas›l bbir
rol ooynar?

Kolektivizm, iiddeeoolloojjiikk mmüüccaaddee--
llee zzeemmiinniiddiirr;; çarp›kl›klara, yanl›fl
etkilenmelere karfl› barikat›m›zd›r.
Kolektif bir iflleyifl, kolektif tart›fl-
malar ve politik üretim, insanlar›n
reformizmden, çeflitli sapma ak›m-
lardan etkilenmesini önlemenin,
ideolojik mücadelenin de en temel
flartlar›ndan biridir. 

E¤er kolektif bir iflleyifl yyookkssaa,,
insanlar›n nas›l düflündü¤ünü, ne-
lerden etkilenmifl oldu¤unu, düflün-
celerindeki çarp›kl›klar› da görmek
mümkün olmaz. 

‹nsanlar›n eksiklikleri, zaaflar›,
yanl›fll›klar› karfl›s›nda al›nacak ta-
v›r da kolektivizmin hakim oldu¤u
bir birimde farkl›d›r, bireycili¤in
hakim oldu¤u birimde baflka. Ko-
lektif bir iflleyifl yoksa, insanlar›n
yetersizliklerini zaman›nda göreme-
yiz. Bunun sonucu nedir; çeflitli gö-
revler üstlenen özellikle genç insan-
lar›m›z›n ald›klar› iflleri yerine geti-
rememesi, kolektivizmin deste¤in-
den mahrum olarak moralsizleflme-
leri, giderek kendilerine güvenlerini
kaybetmeleridir. Kolektif mekaniz-
malar›n ifllemedi¤i her yerde s›k ya-
flanan bir gerçektir bu. 

“Arkadafllar pek kat›l›mc› de¤il,
pek üretken de¤iller” gibi gözlem-
ler varsa, bu, bir yan›yla arkadaflla-
r›n eksikli¤i olabilir belki, ama bun-
da mutlaka, orada kolektif bir iflle-
yiflin olup olmamas›n›n da pay› var-
d›r. Kolektif bir mekanizma, onlar›
üretken k›lacak, onlar›n hareketi,
hareketin sorunlar›n› sahiplenmesi-
nin yolunu açacakt›r. 

Biz düzenden farkl›y-
sak ve düzene alternatif-
sek, kolektivizm bunun en
somut ifade biçimlerinden
biridir. Sahiplenme, so-
rumluluk, duyarl›l›k da bu
mekanizmalar içinde hayat
bulur. 

Kolektivizm, kendili-
¤inden, do¤al bir e¤itimci-

dir. Kolektivizmin sa¤land›¤› her
devrimci yaflam, her örgütsel iflle-
yifl, sosyalizm konusunda, devrimci
de¤erler ve kurallar konusunda tüm
devrimcileri e¤itir, onlara olmas›
gerekeni gösterir. 

Kolektivizmin ifllemesinde, iflle-
tilmesinde yyöönneettiiccii,, kkiilliitt bir ko-
numdad›r. Eme¤iyle, planlamas›yla,
program›yla kolektivizme, kolektif
mekanizmalara hayat verecek olan
en baflta odur. Yönetici, bu meka-
nizmaya hayat verdi¤i ölçüde, o
mekanizma da örgütlenmeye hayat
verir. Çünkü, kolektivizmin canl›,
dinamik bir biçimde uygulanmas›,
üretkenlik demektir. Politik üret-
kenlik, ifl üretkenli¤i ve kadro üret-
kenli¤i demektir. 

Kolektivizm, yaln›z örgütlülü¤ü,
de¤il, beyinleri de büyütür. Kendi
sorunlar›yla, kendi statüleriyle, kay-
g›lar›yla meflgul küçük dünyalar›n›
aflamayan insanlar›, büyük bir dün-
yan›n, uzak bir ufkun insan› haline
getirmekte kolektif bir iflleyiflin ve
iliflkilerin rolü büyüktür.  

–– Kolektivizmin vve bbireycili-

¤in kkarfl›t eetkileri nnelerdir?

Kolektivizm, mevcut gücümüzü
en etkili biçimde de¤erlendirmemi-
zi, dahas› gücümüzü misliyle bü-
yütmemizi sa¤lar. 

fiöyle düflünmeliyiz; diyelim ki
bir okuldaki devrimci ö¤rencilerin
say›s› üçtür, befltir. Bir iflyerinde
dört tane memur vard›r. Anadolu’da
bir flehirde bir avuç insan›m›z var-
d›r. 

Ama iflte kolektivizm, onlar› bir
kifli, bir avuç olmaktan ç›kar›r. 

Herhangi bir kiflinin tek bafl›na

Kolektivizm, ideolojik mücadele
zeminidir; çarp›kl›klara, yanl›fl

etkilenmelere karfl› barikat›m›zd›r.  Kolektif
bir iflleyifl, kolektif tart›flmalar ve politik
üretim, insanlar›n reformizmden, çeflitli

sapma ak›mlardan etkilenmesini
önlemenin, ideolojik mücadelenin de en

temel flartlar›ndan biridir.
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izleyemeyece¤i, vak›f olamayaca¤›
kadar bilgiyi, perspektifi, kolektif
mekanizma ona ulaflt›r›r. Herhangi
bir yerdeki tek bir kifli bile bu ko-
lektivizm sayesinde, kolektif meka-
nizman›n sürekli yol göstericili¤iyle
en uzak yerde dahi neyi nas›l yapa-
ca¤›n› bilir. 

Bu, her yerdeki taraftarlar›m›z›
dahi orada Cephe ad›na politika ya-
pabilir hale getirebilmek, onlara so-
rumluluk verebilmek demektir. 

E¤er kolektif bir mekanizman›z
yoksa, kolektif bir politik üretkenli-
¤iniz yoksa, kolektif bir denetim
yoksa, elbette Anadolu’nun bir fleh-
rindeki tek bir insana so-
rumluluk veremez, güvene-
mezsiniz. Ama tersi durum-
da, bu mümkündür. 

Kolektif mekanizmalar,
bir alan›, birimi üretken, di-
mamik hale getirecek me-
kanizmalard›r. 

Tek kifliye dayal› iliflki-
lerde, sorunlar›n kkiiflfliisseelllleeflfl--
mmeessii hep ihtimal dahilinde-
dir. Ama bunun yerine ko-
lektif amaçlar peflinde ko-
flan kolektif bir mekanizma
oldu¤unda tart›flt›¤›m›z so-
runlar›n niteli¤i de de¤iflir.
Devrimci faaliyetimiz aç›-
s›ndan önümüze koyaca¤›-
m›z sorunlar bellidir: Bulundu¤u-
muz alanda daha fazla kifliye nas›l
ulaflaca¤›z, iliflkilerimizi nas›l ör-
gütlü iliflkiler haline dönüfltürece-
¤iz, örgütlü iliflkilerimizi nas›l kad-
rolaflt›raca¤›z; fluras› çok aç›kt›r ki
kolektif mekanizmalar olmadan
bunlar› baflarmak, bunlardan kal›c›
sonuçlar elde etmek mümkün de¤il-
dir. 

Bireycili¤in hakim oldu¤u ör-
gütsel yaflamla, kolektivizmin ha-
kim oldu¤u örgütsel yaflam, birbi-
rinden farkl› iki dünyad›r do¤al ola-
rak. Bireycili¤in örgütlü yaflama
yans›mas›, kkoolleekkttiiff oollmmaammaayy››,,
kendine de¤er verip, baflkalar›na de-
¤er vermemeyi, baflkas›na disiplin
uygulay›p kendisine disiplinsizli¤i
hak görmeyi, baflkalar›na perspektif
sunup kendine uygulamamay›, her-

fleye “ben, ben, ben” diye bakmay›,
benmerkezcili¤i, örtülü ve aç›k bi-
çimleriyle popülizmi, kariyerizmi
getirir.  

Örgüt yaflam›na bireycili¤in ha-
kim k›l›nd›¤› yerde, görünürde her-
fley devrim için yap›l›yor olsa da
hareketin, devrimin ç›karlar›yla
“ben”in duygular›, statüleri s›k s›k
karfl› karfl›ya gelir. Bireyci tarz afl›l-
mazsa, giderek bencillik geliflir ki,
art›k bu durum zarar vermeye bafl-
lar. 

“Bu düflünce ve duygular örgüt-
te kolektif iflleyifli ve daha önemlisi
kolektif ruhu, yoldaflça güven ve

paylafl›m› ortadan kald›racakt›r. Bu
bencilli¤ini, örgüte dayatmaya çal›-
flan... bu türler hep okflanmak, poh-
pohlanmak ister, örgütçü de¤il tay-
fac›d›rlar. Örgütsel iflleyifli de¤il,
kendilerine dokunmayan bir ahbap
çavufl iliflkisi düflünürler. Onlar›n
denetlenmedi¤i, alttan yeterince
elefltirilmedi¤i yerde de zaten kolek-
tivizm falan da olmaz”.

Bireycilik, anarflizmdir. Kolekti-
vizmin yerini bireycili¤in ald›¤›
noktada, örgütsel ilkeler, kurallar,
de¤erler, tarihsel tecrübeler, biri-
kimler bir yana b›rak›l›r ve geriye
küçük burjuvazinin ben bilirimci,
programs›z, plans›z, sonuç  al›c› ol-
maktan uzak tarz› öne ç›kar.  Örgüt-
sel kurallar, de¤erler, birikimler bir
yandad›r, onun “düflünceleri, yo-
rumlar›, özlemleri, statükolar›” di-

¤er yanda. Elbette o hep ikincisini
öne ç›kar›r. 

K›sacas›, bu noktada özet olarak
diyebiliriz ki; kkoolleekkttiivviizzmm bbüüyyüü--
ttüürr,, bbiirreeyycciilliikk kküüççüüllttüürr.. 

–– Kolektivizm, ddüzen

batakl›¤› kkarfl›s›nda hhalka
uzat›lan ddald›r

Gerek önceki dersimizde gerek-
se bu derste, kolektivizmin bir çok
pratik yarar›n› sayd›k. Kolektivizmi
hayata geçirmek, bizim örgütsel ba-
flar›lar›m›z› art›r›r, eylemlerimizi
daha etkili hale getirir; ama tekrar

edelim ki, bireycili¤i, birey-
sel yöntemleri ve çal›flma
tarz›n› de¤il de kolektiviz-
mi tteerrcciihh eettmmeemmiizziinn aass››ll
nneeddeennii,, iiddeeoolloojjiikkttiirr..

Sosyalizm, ta Bedred-
dinler’den bu yana “ortakla-
fla” bir yaflam olarak tan›m-
lanm›flt›r. Öyleyse, anlay›fl
olarak bugünden ortak yafla-
may›, ortak hareket etmeyi,
paylaflmay›, eflitli¤i, adaleti,
kendi örgütlenmelerimizde,
kendi iliflkilerimizde hakim
k›lmaya çal›flmak durumun-
day›z. 

Örgütlenme ne demektir
zaten. ‹nsanlar›n bir araya gelmesi-
dir. Bireycilikle ““öörrggüütt”” olman›n
do¤as› birbirinin z›tt›d›r. Ama iflte
zaaflar›m›z sonucunda bu z›tl›¤›
ayn› bünyede yaflatabiliyoruz ba-
zen. Do¤ru olan, ““öörrggüütt”” olman›n
do¤as›na uygun olan elbette kolek-
tivizmdir. 

Yani, sosyalist, devrimci olma-
m›z›n do¤al ve zorunlu sonucudur
kolektivizm. E¤er kolektivizmi ha-
yata geçirmeye karfl› bir direncimiz
varsa, demektir ki, devrimcileflmek-
te, sosyalizmi kavramakta ve be-
nimsemekte eksikliklerimiz vard›r.
fiöyle de diyebiliriz: Her birimde,
bireycilikle kolektivizm aras›ndaki
mücadele, burjuva ideolojisiyle sos-
yalizm aras›ndaki mücadelenin bir
yans›mas›d›r.    

Burjuva görüfl ““bbeenn”” der hep.

Kolektivizmin ifllemesinde, iflletilmesinde
yönetici, kilit bir konumdad›r. Eme¤iyle,
planlamas›yla, program›yla kolektivizme,

kolektif mekanizmalara hayat
verecek olan en baflta odur.

Yönetici, bu mekanizmaya   hayat verdi¤i
ölçüde, o mekanizma da örgütlenmeye hayat

verir. Çünkü, kolektivizmin canl›, dinamik
bir biçimde uygulanmas›, üretkenlik

demektir. Politiüretkenlik,
ifl üretkenli¤i ve kadro
üretkenli¤i demektir.
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““BBeenn bbuuyyuumm!!”” der, “benim düflüncem,
benim ihtiyaçlar›m, benim duygula-
r›m...” diye devam eder... “ben duygusu
insan›n do¤as›nda var”, “bunda da ne
var” der. 

Halk›n tüm kesimleri, düzen taraf›n-
dan bireycili¤e, bencilli¤e zorlan›r; bafl-
ka türlü olamayaca¤› ö¤retilir. 

‹flte, bizim devrimci ortam›m›z, der-
neklerimiz, tüm di¤er devrimci faaliyet-
lerimiz, kolektif mekanizmalar›yla halka
baflka türlü olabilece¤ini göstermek zo-
rundad›r. 

Halk›n düzenin ideolojik, kültürel
kuflatmas› alt›nda,  düzen batakl›¤› için-
de, bireycileflmeye, bencilleflmeye, yoz-
laflmaya direnmesi zordur. Bu ancak ör-
gütlü bir direniflle baflar›labilir. ‹flte o ör-
gütlü direniflin özü, kolektivizmdir. Dü-
zen batakl›¤›n›n ortas›nda düzenin kirin-
den pas›ndan korunabilmenin tek yolu,
devrimci örgütlülükler içinde, kolekti-
vizmin koruyucu duvarlar› içinde yafla-
makt›r. O halde, tüm siyasal, ekonomik,
demokratik örgütlülüklerimizde, kolek-
tivizmi hayata geçirmeyi kitle çal›flmas›-
n›n olmazsa olmaz bir parças› olarak
görmeliyiz. Evet, kolektivizmi hayata
geçirmek, daha fazla emek ister, daha
fazla zaman ister. Belli bir süre, kolektif
mekanizmalar› iflletmek için harcanan
çaba ve emek, boflunaym›fl gibi de gele-
bilir. Çünkü insanlar o mekanizmalar›n
içini hemen dolduramayabilirler. Ama
her ne olursa olsun, kolektif mekaniz-
malarda ›srar edilmelidir. Kolektif ya-
flam, kolektif e¤itim, kolektif üretim, ko-
lektif denetim... giderek yerli yerine otu-
racakt›r. 

Baz›lar› da bizim birimimizin, alan›-
m›z›n koflullar› kolektif iflleyifle, komite-
lere, mekanizmalara pek uygun de¤il di-
yerek kaçar kolektivizmden. Uygun de-
¤ilse, uuyygguunn hhaallee ggeettiirrmmeekk görevimiz-
dir. 

‹nsanlar, orada, o kolektif iflleyifl
içinde, bbiirrlliikktteellii¤¤iinn ggüüccüünnüü,, kkeennddii iirraa--
ddeelleerriinniinn hheessaabbaa kkaatt››lldd››¤¤››nn››,, kkeennddiillee--
rriinnee vveerriilleenn ddee¤¤eerrii görmelidir. Kitleler,
iflte bu dala tutunup, kendilerini tümüyle
düzen batakl›¤›ndan ç›karabilmelidirler.  

Sevgili arkadafllar, bu dersimizi de
burada tamamlam›fl oluyoruz. Sonraki
dersimizde buluflmak üzere flimdilik
hoflçakal›n.

Nas›l B‹R Yaflam?Nas›l B‹R Yaflam?

‹flyerinin, okulun, ev ifllerinin
k›sacas› günün yorgunlu¤unu gi-
dermenin tek seçene¤i olarak su-
nulmufltur televizyon bizlere...

Akflam ailece televizyon kar-
fl›s›na geçildi¤inde diziler için
saatler de beklenmeye bafllan›r.
“Geçen bölümde ne olmufltu?”,
“bu bölümde ne olacakt›?” ...
Kimimiz büyük bir merakla dü-
flünürüz bunlar›. Hem de yaflad›-
¤›m›z sorunlar› unuturcas›na.

PPeekkii hheerr aakkflflaamm bbiizzee nneelleerr
iizzlleettttiirriiyyoorrllaarr?? HHeerr aakkflflaamm mmee--
rraakkllaa nneeyyii bbeekklliiyyoorruuzz??

O çok övdükleri, “en çok iz-
lenen” istatistikleri yay›nlad›kla-
r›, bas›nda çarflaf çarflaf anlatt›k-
lar› dizilerin bir kaç›na bakal›m.
Ve görelim bize ailece her akflam
neleri izlettirdiklerini!..

““AAflflkk--›› MMeemmnnuu”da, evin ye-
¤eni, hem amcas›n›n efliyle, hem
amcas›n›n k›z›yla her türlü ah-
laks›zl›¤› yap›yor ve bu ahlaks›z-
l›klar, her hafta ekranlar›n d›fl›n-
da bas›nda da çok do¤al bir fley
gibi yay›nlan›yor. 

““YYaapprraakk DDöökküümmüü””nde hem
cinsellik anlam›nda, hem de di-
¤er konularda, herkes herkesi al-
dat›yor, yalan söylüyor... 

““AAflflkk vvee CCeezzaa”” adl› dizide,
niflanl›s› taraf›ndan aldat›lan biri,
hiç tan›mad›¤› biri ile niflanl›s›n›
aldat›yor...

Ve saire ve saire ve saire... 

Bu örnekleri ço¤altmak
mümkündür. Hemen hepsinin
konular› bilinçli olarak seçilmifl-
tir. Öne ç›kard›klar› konular, al-
datma, ihanet, yozluk ve pespaye
bir cinselliktir.

Bu dizilerin hiç birinde adam
gibi bir sevgi, adam gibi bir evli-
lik iliflkisi, düzgün yürüyen tek
bir insan iliflkisi, yoktur. ‹hanet,
aldatma, ahlaks›zl›k, sapk›nl›k,

ç›karc›l›k, entrika vard›r bu dizi-
lerde.

‹flte her akflam bizlere; eflimi-
ze, çocuklar›m›za, kardefllerimi-
ze, anne ve babalar›m›za, akra-
balar›m›za, tan›d›klar›m›za,
komflular›m›za her karesi ahlak-
s›zl›kla dolu, ihanet ve aldatma-
n›n normal oldu¤unu anlatan di-
zileri izlettiriyorlar.

Bütün senaryolarda olaylar al-
datmalar ve aldatma ihtimalleri
etraf›nda dönüyor. Her erke¤in
peflinde nedense iki kad›n, her ka-
d›n›n peflinde de mutlaka birden
fazla erkek var. Ahlaks›zl›k bu tür
“kurgu”lar içinde do¤allaflt›r›l›-
yor. Kimi eflini, kimi niflanl›s›n›
aldat›yor. Aldatmalar, dizilerdeki
anneler, babalar, efller ve niflanl›-
lar taraf›ndan da adeta do¤al kar-
fl›lan›yor. Aldatmalar, insan›n do-
¤al refleksi gibi sunuluyor.

‹çinde sevginin, sayg›n›n, ve-
fan›n, do¤ru-düzgün bir insan
iliflkisinin olmad›¤›, pislik dolu
bu dizilerle beyinlerimizi doldu-
ruyorlar. 

Televizyon dizilerinin bir ço-
¤u bugün hhaallkk››nn ddee¤¤eerrlleerriinnee
aaçç››kk ssaalldd››rr›› özelli¤i tafl›makta-
d›r. Bu yozlaflmay› kan›ksama-
yal›m. Buna izin vermeyelim. ‹z-
lemiyelim, uyaral›m çevremizi.
Nas›l bir sald›r›yla karfl› karfl›ya
oldu¤umuzu anlatal›m herkese...
Burjuvazinin ahlaks›z iliflkilerini
bize aallllaayy››pp ppuullllaayyaarraakk satma-
lar›na, kan›ksatmalar›na, halk›n
de¤erlerini ayaklar alt›na almala-
r›na karfl› ç›kal›m. 

‹nsan› bir “hayvan” haline
getiren, namussuzlu¤u evlerimi-
ze tafl›yan, namussuzlu¤u kan›k-
satan bu dizileri izlemeyelim.
Hele çocuklar›m›z›, gençlerimizi
sap›kl›klar›yla, pespaye cinsel-
likleriyle zehirlemelerine izin
vermemeliyiz.

NNaammuussssuuzzlluu¤¤uu KKaann››kkssaattmmaakk,, NNaammuussssuuzzlluukkttuurr!!

33

Yürüyüfl

7 fiubat
2010

Say›: 206



Emekli Tu¤general
Veli Küçük, ‹stanbul

13. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde sü-
ren Ergenekon Davas›’nda geçen
hafta verdi¤i ifadede flöyle diyordu:
““DDeevvlleettiinn mmaaaaflflll›› eelleemmaann››yydd››mm..
DDeevvlleett ggöörreevv vveerriiyyoorrdduu,, yyaapp››yyoorr--
dduumm..”” Do¤rudur. Polis flefli¤inden
Bakanl›¤a kadar çeflitli görevler üst-
lenen Mehmet A¤arlar, Özel Hare-
kat ad› verilen ölüm mangalar›n›n
fleflerinden Korkut Ekenler de böy-
le yapm›flt›r. Tüm kontrgerilla flefle-
ri böyle yapm›flt›r. Baflka türlüsü
kontrgerillan›n yap›s›na ve mant›¤›-
na ayk›r›d›r... 

““DDeevvlleettiinn mmaaaaflflll›› eelleemmaann››”” Veli
Küçük, bu maafl›, bir ürün üretti¤i
ya da binalar, yollar yapt›¤› için al-
m›yordu. Halka karfl› sürdürülen sa-
vaflta ölüm mangalar›n› örgütleyip
halk›n üzerine sald›rtt›¤›, provokas-
yonlar, sabotajlar, faili meçhuller
düzenlettirdi¤i, karfl›-devrimci sa-
vafl› yönetti¤i için al›yordu bu maa-
fl›. Nitekim bu niteli¤ini de “Ben
Jandarma ‹stihbarat Gruplar Ko-
mutanl›¤› yapt›m, amatör çal›flma-
d›m, profesyonel çal›flt›m.” diyerek

aç›kl›yordu.

Veli Küçük, Ergenekon Dava-
s›’nda ““ssuuççssuuzzlluu¤¤uunnuu!!”” kan›tla-
mak için profesyonel bir halk düfl-
man› oldu¤unu anlat›yordu. Çünkü
biliyordu ki, devletin gözünde de
asl›nda halka karfl› profesyonel
kontrgerilla faaliyeti yürütmek suç
de¤ildi!

Veli Küçük, halka karfl› sürdürü-
len savaflta Kocaeli’den Tokat’a ka-
dar bir çok bölge de bulunmufl, ken-
disine verilen genifl yetkilerle halka
ve devrimcilere karfl› sald›r›lar dü-
zenlemifl, halk› terörle sindirmeye
çal›flm›flt›r.

Onun emirleri ile yüzlerce yurt-
sever kaç›r›lm›fl, iflkence yap›l›p
katledilmifllerdir. Sonra da öldür-
düklerinin cesetlerini, mezarlar› ol-
mas›n diye ya yakt›rm›fl ya da dere-
lere att›rm›flt›r. 

Veli Küçük, bir kontrgerilla biri-
mi olan J‹TEM’in halka karfl› sür-
dürdü¤ü savafl›n uzun y›llar birinci
dereceden sorumlusu konumunda
bulunmufl ve dedi¤i gibi ““nnee yyaapp--
tt››yyssaa ddeevvlleettiinn eemmrriiyyllee yyaappmm››flfltt››rr..””

*

Veli Küçük’ün
Alevi halk›na “bir
Alevi” olarak su-

nulan ve Alevi oldu¤u için sahiple-
nilmesi istenen Hüseyin Kocada¤’la
ilgili söyledikleri de çarp›c›d›r:
“Arabada bulunan emniyet müdürü
Hüseyin Kocada¤'›n do¤uda PKK
ile mücadelede aya¤›n›n de¤medi¤i
tafl kalmad›. Beraber çal›flt›k, can
ci¤er kardeflimdir.”

Veli Küçük ve Hüseyin Koca-
da¤... ‹ki halk düflman›, iki kontrge-
rillac›d›r. 

Herbirinin suç dosyalar› birbi-
rinden kabar›kt›r. Herbirinin halka
ve devrimcilere karfl› sürdürdü¤ü
savaflta oynad›klar› rol ortadad›r. 

Hüseyin Kocada¤, da¤-tafl ge-
zip, Kürt köylerinde ve büyük flehir-
lerin gecekondu semtlerinde halka
kan kusturan, devrimcileri, yurtsev-
leri katleden bir halk düflman›d›r.

Hüseyin Kocada¤, Alevi halk›n
de¤il, J‹TEM’ci Veli Küçük’ün dos-
tudur.

Bunu da Hüseyin Kocada¤ için
a¤›t yakan Alevi bezirganlar›n yü-
zünü bir kez daha göstermek için
not düflmüfl olal›m. 

““DDeevvlleett ggöörreevv vveerriiyyoorrdduu,, yyaapp››yyoorrdduumm..”” 

Baflka TTürlü OOlamazd› ZZaten! 

Devrimci Memur Hareketi ön-
derlerinden Ayflenur fiimflek kont-
rgerilla taraf›ndan katlediliflinin 15.
y›l›nda SES (Sosyal Hizmetler ve
Sa¤l›k Emekçileri Sendikas›) tara-
f›ndan düzenlenen bir törenle mezar›
bafl›nda an›ld›.

Ankara S›hh›ye’de bir araya gelen,
sa¤l›k emekçileri ve Halk Cephesi
üyeleri Gölbafl› Mezarl›¤›’na ulaflt›. 

Mezar›n düzenlenmesinin ard›n-
dan bafllayan anmada “Ayflenur fiim-
flek'in Katillerini ‹stiyoruz/ SES” im-

zal› pankart aç›ld› ve Ayflenur fiim-
flek'in foto¤raflar› tafl›nd›.

Anmada konuflan SES Genel
Baflkan› Bedriye Yorgun'un ; Ayfle-
nur fiimflek'in mücadele anlay›fl›na
de¤inerek, o günden bugüne koflulla-
r›n de¤iflmedi¤ini, “1000 operasyon
yapt›m” diye övünenlerin er ya da
geç cezas›n› çekece¤ini söyledi.

KESK Örgütlenme Sekreteri Ak-
man fiimflek de ; devrimci mücadele
verenlerin her zaman bask› gördü¤ü-
nü ve bu u¤urda düflenlerin unutul-
mamas›, unutturulmamas› gerekti¤i-
ni söyleyerek sorumlular›n cezalan-
d›r›laca¤›na dair inanc›n› belirtti.

Konuflmalardan sonra “Bize Ölüm
Yok” marfl› okundu, anma boyun-
ca"Devrim fiehitleri Onurumuzdur",
"Ayflenur fiimflek Ölümsüzdür" slo-
ganlar› at›ld›. 

KKoonnttrrggeerriillllaa ttaarraaff››nnddaann kkaattlleeddiilleenn

Ayflenur fiimflek An›ld›
Kürtçe mmüzi¤e cceza!

Kars polisi hiçbir demokratik

hakk›n kullan›lmas›na izin ver-

mek istemiyor. Bas›n aç›klamas›

yapmak, aç›klamada slogan at-

mak sald›r› ve gözalt› nedeni ol-

maktad›r.

Demokratik haklar›n kullan›l-

mas›n› engelledi¤i gibi Kürtçe

müzik çal›nmas›na bile taham-

mül edememektedir. Faikbey

Caddesi'ndeki iflyerinde Kürtçe

müzik çalan ‹dris A¤baba'ya, “ifl-

yerinde yüksek sesle müzik çala-

rak çevreyi rahats›z etti¤i” ge-

rekçesiyle polis taraf›ndan Kaba-

hatler Kanunu gerekçe gösterile-

rek, 1420 TL ceza kesildi,

Sulh Ceza Mahkemesi, itiraz

üzerine ölçümü yap›lmad›¤› için

cezay› iptal etti.
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Televizyonda konuflan gazeteci, faflist katillerin kat-
letti¤i U¤ur Mumcu’dan, Muammer Aksoy’dan, Abdi
‹pekçi’den söz ediyor. Uzun uzun anlat›yor. Ve ard›ndan,
bunlar “karanl›k cinayetlerdir” diyor.

KKaarraannll››kk cciinnaayyeettlleerr... Karfl›m›za s›kça ç›kar›lan bir
kavramd›r bu da. En son Abdi ‹pekçi’nin katledilmesi ile il-
gili tart›flmalarda da çok kullan›ld›. Yani anlat›lanlara bak›-
lacak olursa, ortada böyle “onlarca karanl›k cinayet” var... 

GGeerrççeekkttee ööyyllee mmii??....

Bizce hay›r. Ortada “karanl›k cinayet” yoktur. Karan-
l›kta olan bir fley yoktur. Herfley aç›kt›r. Katledenkont-
rgerillad›r. Kontrgerilla cinayet ve katliamlar›nda bazen
sivil faflistleri, bazen islamc›lar›, bazen itirafç›lar›, bazen
korucular›, bazen resmi elemanlar›n› kullanm›flt›r. Ama
her halükarda fail karanl›k de¤ildir. 

Örne¤in; 1 May›s 1977’de 1 May›s için toplanm›fl bin-
lerce emekçiye karfl› gerçeklefltirilen katliam “karanl›k bir
sald›r›” de¤ildir. Kontrgerillan›n örgütledi¤i bu katliam ile
oligarfli, devrimcileflen emekçileri sindirmeyi, kitleselleflen
devrimci mücadeleyi ezmeyi hedeflemifltir.

Halka, devrimcilere, ayd›nlara yönelik tüm bu cinayet
ve katliamlarda, teti¤i çeken, bombay› koyan bazen “ka-
ranl›kta” gibi gözükse de kurumsal olarak onu yönlendi-
ren yer bellidir. Bu katliam ve cinayetlerdeki amaç, faili
de göstermektedir as›l olarak. Kanl› Türkiye tarihinde,

halka, devrimcilere, yurtseverlere, ay-
d›nlara karfl› gerçeklefltirilen infaz, kat-
liam, kaybetme politikalar›, eemmppeerryyaa--
lliizzmmiinn ve oolliiggaarrflfliinniinn ç›karlar›na hiz-

met etmektedir. ‹flte bu gerçek, “karanl›k” denilen katli-
am ve cinayetleri de ayd›nlatmaktad›r. 

Bu tür cinayet ve katliamlar›n hepsinde, emperyaliz-
me, oligarfliye, onlar›n CIA’den M‹T’e, J‹TEM’den poli-
se uzanan rreessmmii kkuurruummllaarr››nnaa ve MHP’den Hizbullah’a
kadar kkuullllaanndd››kkllaarr›› ggüüççlleerree bakacaks›n›z. ‹flte o zaman
emredeninden, azmettireninden teti¤i çekene kadar ka-
ranl›kta hiçbir fley kalmaz. 

Bu gerçekler bilinmesine karfl›n, halen “karanl›k ci-
nayetler”den söz etmek, katlettirenlerin ve katledenlerin,
gerçek kimliklerini gizlemektir. Katledenlerin kimlikle-
rini gizleyerek, bunlar› belirsizlefltirmek, katliamlar› tar-
t›flmaya aç›k hale getirmektir.

Örne¤in Abdi ‹pekçi’yi katledenlerin gerçek kimli¤i
herkes taraf›ndan bilinmesine karfl›n halen “karanl›k ci-
nayetler”den söz etmek, faflist katilleri aklamakt›r. 

Böyle bir kavram tam da burjuvazinin istedi¤i gibi
herfleyi belirsizlefltiren, bir kavramd›r. Bu kavram kulla-
n›lmaya devam edildi¤inde, ülkemiz tarihinden geriye,
“karanl›k eller”, kimin, niye yapt›¤› “bilinmeyen”, “bel-
li olmayan” “karanl›k cinayetler” ve “sa¤da, solda çat›-
flanlar” edebiyat› kal›r. 

Gerçekler yoktur bu kavramda... O nedenle “karanl›k
cciinnaayyeettlleerr” kavram› kullan›lmamal›d›r. Kontrgerillan›n
ve onun kulland›¤› sivil faflistlerin katliamlar› vard›r.
Böyle ifade edilmeli, böyle konuflulmal›d›r. Aksi durum-
da gerçekler karart›lm›fl olacakt›r. 

Savaflan
Kelimeler 

Karanl›k cinayetler

FHKC’den ‹srail’e yönelik eylem
FHKC’nin silahl› örgütlenmesi  fiehit Ebu Ali Mustafa Silahl›

Birlikleri, Gazze’nin do¤usunda bulunan Megin Askeri Üssünü
hedef alan 31 Ocak günkü eylemi üstlendi.

Yap›lan aç›klamada füzelerle düzenlenen eylem s›ras›nda
düflman taraf›ndan yo¤un atefle maruz kald›klar›n› ve birliklerinin
eylemi baflar›yla bitirip  üslerine döndüklerini belirttiler.

fiehit Ebu Ali Mustafa Birlikleri ad›na yap›lan resmi aç›klama-
da; bu eylemin iflgalcilerin kahraman Filistin halk›na yönelik ara-
l›ks›z süren sald›r›lar›na, mülteci kamplar›na yönelik  ‹srail sald›-
r›lar›na bir cevap oldu¤u ifade edildi. 

Ayr›ca, FHKC’nin kurucular›ndan Hekim George Hab-
bafl’›n flehitli¤inin ikinci y›l dönümünü anmak amac›yla yap›l-
d›¤› ifade edildi.

Aç›klamada: “iflgalcilerin sald›r›lar›na karfl›l›k vermekten  di-
reniflten  vazgeçmeyece¤iz. ‹flgalcilerin  halk›m›z›n çocuklar›na
karfl› iflledikleri suçlar›n hesab›n› sormaya devam edece¤iz.  fie-
hidimize sözümüzdür ki; namlular›m›z iflgalci düflman›n karfl›s›n-
da susmayacak, vatansever ilkelere ba¤l› kalacak asla pazarl›k
yapmayacak özgürlük ve zafere kadar direnece¤iz” ifadeleri  yer
al›yordu.

‹srail’den ‹zzeddin El Kassam
Tugaylar› Komutan›na Suikast

Gazze’deki ‹zzeddin El Kassam Tugaylar›’n›n
askerî sorumlular›ndan Mahmud Mabhuh, Duba-
i’de zehirlenerek öldürüldü.

Hamas bir bildiri yay›mlayarak Mahmud Mab-
huh’› öldürenin ‹srail oldu¤unu aç›klad›.

‹zzeddin El Kassam Tugaylar›’n›n kurucular›n-
dan olan Mahmud Mabhuh, 50 yafl›ndayd›. Ha-
mas’tan yap›lan aç›klamaya göre, ‹srail’e yönelik
gerçeklefltirilen çok say›da eylemi örgütledi. Bu
yüzden daha önce Gazze’deki evi de y›k›ld›. ‹srail
cezaevlerinde uzun y›llar tutsak kald›. 

Hamas yapt›¤› aç›klamada ““HHaallkk››mm››zz,, flfleehhiittlleerr
vvee AAllllaahh üüzzeerriinnee yyeemmiinn eeddeerriizz;; oonnuunn cciihhaatt vvee flfleehhiitt-
lliikk yyoolluunnddaa iilleerrlleeyyeeccee¤¤iizz”” dedi ve “Uygun bir za-
manda Siyonist sald›r›ya karfl›l›k verece¤iz” diye-
rek intikam yemini etti. 

Mabhuh’un cenazesi Suriye’de  ‹srail’in iflgalleri
nedeniyle mülteci konumuna düflenlerin fiam yak›n›n-
daki Yarmuk Kamp›’nda 29 Ocak’da topra¤a verildi.
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‹ngiltere Baflbakan› Gordon
Brown taraf›ndan, ‹ngiliz emperya-
lizminin “Irak iflgalindeki sorumlu-
lu¤unu tespit etmek” gerekçesiyle
bafllat›lan Kamu Soruflturmas›na,
Tony Blair’in “sorgulanmas›” ile
devam edildi. 

Tony Blair, 29 Ocak günü, Irak
iflgali ile ilgili olarak “sorgulan›r-
ken” d›flarda yaklafl›k 500 kiflinin
kat›ld›¤› gösteride, Irak’ta ölen as-
ker yak›nlar› konuflmalar yapt›. 

Göstericiler, Blair’in halka yalan
söyledi¤ini, Irak halk›na karfl› iflle-
di¤i suçlardan dolay› Lahey Adalet
Mahkemesi’nde yarg›lanmas› ge-
rekti¤ini belirttiler.

Irak’ta çat›flmalarda ölen iflgalci
‹ngiliz ordusunun askerlerinin ya-
k›nlar›, Blair’in ifade verdi¤i sorufl-
turmay› “ssuuççllaarr›› öörrttbbaass eettmmee ggiirrii--
flfliimmii”” olarak de¤erlendirdi.

““IIrraakk SSoorruuflflttuurrmmaa KKoommiissyyoo--
nnuu”” NNeeyyii AArraaflfltt››rr››yyoorr??

‹ngiltere’de 10 y›l Baflbakanl›k
yapan Blair, flu anda da emperyalist
ülkeleri temsilen, Ortado¤u’da em-
peryalistlerin politikalar› do¤rultu-
sunda emperyalizmin ç›karlar› için
faaliyetler sürdürüyor.

Komisyon’un karfl›s›na bu s›fat-
lar› ile ç›kan Tony Blair, hheerrhhaannggii
bbiirr yyaapptt››rr››mm›› oollmmaayyaann bu sorufltur-
ma ile ilgili “sorgu”sunda Irak iflga-
lini savunarak, pespaye yalanlar›na
devam etti.

“Komisyon Baflkan› Sir John
Chilcot, ggöörreevvlleerriinniinn BBllaaiirr’’ii yyaarrgg››--
llaammaakk oollmmaadd››¤¤nn››,, esas olarak flu 3
soruya yan›t arad›klar›n› belirtti:

Irak neden iflgal edildi, Saddam
Hüseyin neden hedef al›nd› ve ne-
den Mart 2003 tarihi seçildi?”
(Cumhuriyet, 30 Ocak 2010)

Görülece¤i gibi komisyon; so-
ruflturman›n sonuçlar› ile ilgili ola-
rak, Blair yarg›lanmayacak ve her-

hangi bir yapt›r›m uygulanmaya-
cak. Soruflturma sonunda komisyon
sadece bir rapor haz›rlayacak.

Amaç, Tony Blair’in Irak iflga-
lindeki ““ssoorruummlluulluu¤¤uunnuu” ortaya
ç›karmaksa Blair’in Irak iflgalindeki
ABD kuyrukçulu¤unu, iflbirlikçili-
¤ini duymayan kalmad›. Hatta ‹ngi-
liz halk›, Blair ile ilgili olarak
“ABD’nin fino köpe¤i” deyimini
kulland› uzun süre.

Blair 24 Eylül 2002’de Irak’›n
iflgali için parlamentodan onay is-
terken, ‹ngiliz halk›n› aldat›yor, pefl
pefle yalanlar s›ral›yordu.

Blair, “Saddam’›n kitle imha si-
lahlar›yla ilgili program› aktif, ay-
r›nt›l› ve büyüyor. Saddam’› bask›
alt›nda tutma politikas› sonuç ver-
medi. Kitle imha silahlar› program›
durdurulmad›, yürüyor” diyerek,
Irak iflgali için Amerika’n›n yan›nda
yer alm›flt›.

Tony Blair’in Irak iflgalindeki ro-
lü bu kadar aç›kt›r. Peki bu durumda,
komisyon Blair’den ne istiyor?

Nitekim Blair, ayn› gerekçelerle
iflgali savunmufl ve Irak’ta döktü¤ü
kandan dolay› da en küçük bir pifl-
manl›k duymam›flt›r. Bu durumda
komisyon Blair’den neyi ö¤rene-
cek? Kald› ki Irak iflgalinin s›r olan
bir yan› da yoktur.

BBllaaiirr yyaallnn››zz mm››yydd›› IIrraakk’’››nn
iiflflggaallii kkaarraarr››nn›› vveerriirrkkeenn??

Komisyon, iflgal suçundan dola-
y›, yarg›lamayacak ve cezaland›r-
mayacak Blair’i. ‹flgalde katlettikle-
ri onbinlerce Irakl›’n›n, göç ettir-
dikleri yüzbinlerce Irakl›’n›n, ifl-
kence merkezlerinin hesab›n› da
sormayacak? 

Peki öyleyse ne yapacak bu Ko-
misyon? Ne için kuruldu?

Birden fazla amaca hizmet edi-
yor bu tip komisyonlar. 

BBiirriinncciissii:: ‹zlenen emperyalist

politikalar› kiflisellefltiriyor. Blair,
sanki Irak’›n iflgaline tek bafl›na ka-
rar ald›. Komisyon, sorguda, “han-
gi tekellerin ç›karlar›n› savunmak
için iflgal karar› ald›n›z?” diye sor-
muyor!

‹‹kkiinncciissii:: Kitlelerin burjuva de-
mokrasisine inançlar›n›n devam›n›
sa¤lamaya çal›fl›yor. Bak›n diyor
kitlelere, iflte bak›n, herfley sorgula-
n›yor, herkesin ifadesi al›n›yor, her-
kes herfleyi elefltirebiliyor bu düzen-
de... Evet, kötü, yanl›fl fleyler yap›l›r
ama hesab› sorulur. Burjuva de-
mokrasisi, baflta Amerika olmak
üzere, tüm emperyalist ülkelerde
y›llard›r bu oyunu sürdürmektedir. 

Sonuçta, bu tür komisyonlarda,
bir kaç burjuva politikac› (Blair gi-
bi), bir kaç general ve birkaç da as-
ker, suçlu veya “hatal›” bulunur,
böylelikle, sistem kendini tüm bu
politikalar›n ve suçlar›n d›fl›na ko-
yarak aklam›fl olur. 

‹ngiliz emperyalizmi Irak iflgali
için de ayn› yola baflvurmufltur. Bla-
ir’i “sorgulama” tiyatrosunun arka-
s›nda, ‹ngiliz emperyalizminin Irak
ve Afganistan iflgallerindeki rolleri-
ni sorgulamamakta, iflgalin nedenle-
rini sorgulamamaktad›r. 

‹ngiliz emperyalistleri bugün de
Irak ve Afganistan’da iflgali sürdür-
mektedir; ‹ngiliz iflgalcili¤inin yö-
netimindeki operasyonlarda halklar,
direniflçiler katledilmekte, onlar›n
yönetimindeki Irak hapishanelerin-
de iflkenceler sürmektedir. On y›l
sonra da kurulacak bir baflka komis-
yon bugünkü baflbakan GGoorrddoonn
BBrroowwnn’u sorgular ve burjuva de-
mokrasi flovu eflli¤inde, emperyalist
tekellerin çarklar› böyle döner gi-
der... 

Blair Irak iflgali nedeniyle ‘sorgulan›yor’!
Ama ‹ngiltere’nin Irak ve 

Afganistan iflgali sürüyor
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“Amerika Defol Bu Vatan Bi-
zim” kampanyas› ‹stanbul’da ve
Anadolu’nun birçok flehrinde yap›-
lan afifllemelerle, toplanan imzalarla,
da¤›t›lan bildirilerle sürüyor. Halk
Cepheliler’in çal›flmalar›n› içine sin-
diremeyen AKP polisi ise haz›ms›z-
l›¤›n› kimi zaman kimlik kontrolüy-
le, kimi zamansa silah çekerek gös-
teriyor.

‹‹ssttaannbbuull SSaarr››ggaazzi’de Halk Cep-
hesi’nin 30 Ocak günü yap›lan
"Amerika Defol Bu Vatan Bizim"
pankart›yla yapt›¤› meflaleli yürü-
yüflte polis sald›rmak için f›rsat kol-
lad›. Ancak uygun ortam› bula-
mayan polis Halk Cepheliler
taraf›ndan kovuldu. Yaflananlar›
hazmedemeyen polis yürüyüfl bit-
tikten sonra, yürüyüflün gerçekleflti-
¤i Demokrasi Caddesi etraf›nda yo-
¤un olarak keyfi kimlik kontrolü
yapmaya bafllad›. Polisi keyfi tutu-
mu üzerine  Sar›gazi Özgürlükler
Derne¤i üyeleri parka giderek
geliflmeleri takip etmeye bafllad›.
Dernek üyelerinin parka gelmesin-
den rahats›z olan polis silah›n›
çekerek havaya atefl etmeye bafllad›
ve dernek üyelerine sald›rd›.

Polisin estirdi¤i teröre karfl› der-

nek üyeleri polisin mahalleden ç›k-

mas›n› istedi. Daha sonra gelen

ekiplerle birlikte polis dernek üye-

lerine  üzerlerine sald›rmaya ve sa-

¤a sola atefl açmaya devam etti.

Ç›kan arbedede Sabri Çelik

zorla gözalt›na al›nd›. Bu yaflanan

sald›r›lar üzerine aç›klama yapan

Sar›gazi Özgürlükler Derne¤i polis

terörünün son bulmas›n› istedi. 

KKaadd››kkööyy''de Osmana¤a Cami

önünde imza stand› açan Halk

Cepheliler'den rahats›z olan AKP

polisi standda duran Halk

Cepheliler’e kimlik kontrolü yapa-

rak  provake etmeye çal›flt›. ‹lk gün-

den bu yana aç›lan standdan

rahats›z olan AKP polisini   halk  '

‹nad›na imza at›yorum’ diyerek

polisi  protesto etti. 

11 MMaayy››ss MMaahhaalllleessii’nde 3 fiubat

günü AKP polisi imza stand›nda du-

ran Halk Cepheliler’i taciz etti.

Stantta duran Halk Cepheliler’e

kimlik kontrolü yapan AKP poli-

sinin provokasyon giriflimi sonuç-

suz kald›. Halk Cepheliler imza top-

lamaya devam ettiler. 

GGaazzii MMaahhaalllleessii'nde 30 Ocak
günü kampanya çal›flmalar›n›
sürdüren Halk Cepheliler yaklafl›k
300 imza toplad›lar.  

AAvvcc››llaarr’da 1 fiubat günü aç›lan
imza masas›nda 375 adet imza top-
land›.

BBaakk››rrkkööyy’de 3 fiubat günü
aç›lan imza masas›nda 330 tane
imza topland›. 

HHaallkk CCeepphheelliilleerr ““AAmmeerriikkaa
DDeeffooll!!”” DDeemmeeyyee DDeevvaamm
EEddiiyyoorr

Geçti¤imiz hafta boyunca her
gün Galatasaray Lisesi önünde ve
Mecidiyeköy Metrobüs Dura¤›
giriflinde imza masas› açan Halk
Cepheliler, so¤u¤a, ya¤mura ve ka-
ra ald›rmadan, Amerika’n›n  iflgal
ve katliamlar›n› anlatarak imza iste-
diler. Amerika’ya tepkilerini de¤i-
flik flekillerde ifade eden halktan in-
sanlar, emperyalizme karfl› mücade-
le bayra¤›n›  her zaman yüksekte tu-
tarak halka umut veren Halk Cephe-
liler’in yanlar›nda olduklar›n› ifade
ettiler. ‹mza masas›nda hafta
boyunca binlerce imza topland›. 

At›lan Her ‹mzayla Bu Öfke Büyüyor

Galatasaray Lisesi
Mecidiyeköy
Kad›köy
1 May›s
Gazi 
Avc›lar
Bak›rköy
Mersin
Samsun
Manavgat
Kocaeli
Gemlik
Antakya
Adana
Erzincan
Malatya
‹zmir
Ankara
Dersim

37

Yürüyüfl

7 fiubat
2010

Say›: 206

‹‹SSTTAANNBBUULL
MMEECC‹‹DD‹‹YYEEKKÖÖYY



MMeerrssiinn’de 2 fiubat günü Halk

Cepheliler Demirtafl Mahalesi’nde
“Amerika Defol Bu Vatan Bizim”
kampanyas›n›n afifllerini yapt›lar.
Toplam 105 adet afifl as›ld›.

SSaammssuunn’da Halk Cepheliler, 30

Ocak günü Süleymaniye Geçidi’n-
de imza toplad›lar. Halka kampan-
yan›n içeri¤ini anlatan Halk Cephe-
liler, emperyalizme karfl› ba¤›ms›z-
l›k mücadelesi verdiklerini, Dev-
Genç’in 40. y›l›nda Dev-Genç’ten
ald›klar› güçle Amerikan›n sömürü
ve katliam politikas›na karfl› müca-
dele ettiklerini anlatt›lar. 14 tane
Yürüyüfl Dergisi’nin de halka ulafl-
t›r›ld›¤› stantta 200  imza topland›.

31 Ocak günü Süleymaniye Ge-
çidi’nde imza stand› açan Halk
Cepheliler,  kampanya bildirilerini
da¤›tt›lar.  290  imza topland›.

AAnnttaallyyaa MMaannaavvggaatt Pir Sultan

Abdal Derne¤i’nin 27 Ocak’ta dü-
zenledi¤i konsere Halk Cepheliler
kat›larak imza toplad›. Yerel bas›-
n›n ilgi gösterdi¤i konserde bas›na
kampanyan›n amac› anlat›ld›. Kon-
serde 240 imza topland›. 

KKooccaaeellii Gençlik Derne¤i 31 Ocak

günü ‹zmit'te bir bas›n aç›klamas›
düzenledi. 'Amerika Defol Bu Vatan
Bizim' dedi¤i için Edirne'de tutukla-
nan 5 vatansever ö¤rencinin serbest
b›rak›lmas› gerekti¤ini söyleyen
Dev-Genç'liler bas›n aç›klamas› bit-

tikten sonra imza masas› aç›p ‹ncir-
lik Üssü'nün kapat›lmas› için imza
toplad›lar. Polis Edirne'de oldu¤u gi-
bi ‹zmit'te de provakasyon yaratmak
istedi, ama baflar›l› olamad›. Masada
250'den fazla imza topland›.

BBuurrssaa GGeemmlliikk’te 29 Ocak günü

çarfl› meydan›ndaki park›n›n giri-
flinde aç›lan masada,  158 imza top-
land›, 200’ü aflk›n bildiri da¤›t›ld›.
Stant masas›nda Yürüyüfl dergisi de
sat›ld›. 30 Ocak günü ise iskele
meydan›nda masa aç›ld›. Masada
400 bildiri da¤›t›ld›, 365 imza top-
land› ve Yürüyüfl dergisi sat›ld›.

AAnnttaakkyyaa'da 28 Ocak günü Ulus

Meydan›’nda aç›lan imza stand›nda
90 imza topland›.

AAddaannaa’da 30 Ocak günü Halk

Cepheliler Kültür Soka¤› önünde
imza stand› açt›lar. Aç›lan imza
stand›nda 120 imza topland›.

EErrzziinnccaann Gençlik Derne¤i üyele-

ri 3 fiubat günü Ergan Köyü'nde ya-

flad›klar› sald›r›lar› ve meydan›n ya-

saklanmas›n› anlatt›klar› bildirileri-

ni halka da¤›tt›lar. ‹ncirlik Üssü'nün

kapat›lmas› için imza toplad›lar.

Bildiri da¤›t›m› ve imza toplanmas›

esnas›nda Yürüyüfl dergisini de hal-

ka ulaflt›rd›lar.

Gençlik Derne¤i’nden ö¤renciler
meydanda "Amerika Defol Bu Vatan
Bizim" dedikleri için tutuklanan ar-

Adana'da Katil Bir Amerikan Askeri Dövüldü
Adana'da 28 Ocak günü dolmuflta görülen bir Amerikan askeri Halk

Cepheliler taraf›ndan dövüldü. 

‹timat dolmuflunda Tellidere'den geçerken iki Halk Cepheli önde oturan
iki kiflinin konuflmalar›ndan birinin ‹ncirlik Üssü'nde bulunan bir Ameri-
kan askeri, di¤erinin de ona tercümanl›k yapan bir Türkiyeli oldu¤unu far-
kedince, Türkiyeli olana kim olduklar›n› sordular. Yabanc› olan›n Ameri-
kan askeri oldu¤unu netlefltirilince bir yandan Amerikan askerini dövme-
ye, di¤er yandan da teflhir etmeye bafllayan Halk Cepheliler; "Katil 142 bin
Amerikan askeri ülkemize geliyor. Irak'ta genç k›zlara tecavüz eden, halk›
katleden coniler ülkemize geliyor. ‹ncirlik Üssü'nü kullanarak halklar› kat-
lediyorlar" dediler.

Halk Cepheliler, Amerikan askerini dövdükten sonra dolmufltan inerek
oradan uzaklafl›rken, Amerikan askeri ve tercüman›n›n da dolmufltan indi-
rildi¤ini gördüler.

SAMSUN

ADANA

MANAVGAT

AVCILAR
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kadafllar› için bas›n aç›klamas› yap-
t›klar›n› ve ‹ncirlik üssünün kapat›l-
mas› için imza toplarken polisin top-
lad›¤› faflistlerle ve kand›rd›klar› in-
sanlarla linç edilmek istendiklerini;
Daha sonra da 3 hafta boyunca gö-
zalt› terörüyle meydana ç›kmalar›n›n
engellendi¤ini; ancak ayn› kararl›l›¤›
göstererek, meydan› zorlad›klar›n›
ve kazand›klar›n› anlatt›lar.

4 fiubat günü Ulalar Beldesi'nde
yap›lan çal›flmalarda 50 bildiri
da¤›t›ld›, 9 dergi sat›ld›.

MMaallaattyyaa’da 1–2 fiubat Günleri

Halk Cephesi taraf›ndan “Amerika
Defol Bu Vatan Bizim” kampanyas›
çerçevesinde imza toplan›p bildiri da-
¤›t›ld›. PTT meydan›nda ve AKP
önünde yap›lan kampanya çal›flma-
s›nda AKP önünde imza atan bir va-
tandafl "AKP’yi kovmadan ABD’yi
kovamay›z" diyerek iflbirlikçi AKP ye
olan tepkisini dile getirdi.

‹‹zzmmiirr Halk Cepheliler 25 -26 Ocak
günlerinde Karfl›yaka Çarfl› giriflinde
“Amerika Defol Bu Vatan Bizim”
kampanyas› kapsam›nda imza masas›
açt›lar. Amerika’y› vatanlar›nda iste-
mediklerini söyleyen Halk Cepheli-
ler'e imza verenlerden baz›lar› mail
adreslerini de vererek yap›lan eylem
ve faaliyetlerden haberdar olmak iste-
diklerini söylediler. 27 Ocak günü ise
Bostanl› pazar›nda imza  masas› aç›l-
d›.  Halk Cepheliler, 31 Ocak günü
Yamanlar Mahallesi`nde bulunan
Alevi Kültür Derne¤i`nin ( Karfl›yaka
Cemevi) genel kuruluna kat›larak”
Amerika Defol!”  kampanyas›n› an-
latt›lar ve " ‹ncirlik Üssü Kapat›ls›n!"
talebiyle imza toplad›lar.

31 Ocak günü ayr›ca Alsancak
K›br›s fiehitleri Caddesi’nde de im-
za topland›.

KKaarrss’ta 31 Ocak ünü her hafta

oldu¤u gibi Kars Gençlik Derne¤i
Giriflimi  Edirne'de tutuklanan
vatansever ö¤rencilerin serbest
b›rak›lmas› için eylem yapt›.
Polisin ''Slogan atmay›n, pankart›
toplay›n'' diyerek taciz etmeye
çal›flmas›na ald›r›fl etmeyen ö¤ren-
ciler, ''Amerika Defol Bu Vatan
Bizim, Yaflas›n Dev-Genç Yaflas›n
Dev-Gençliler, Katil ABD ‹flbirlikçi
AKP'' sloganlar›n› att›lar. Gençlik
Derne¤i Giriflimi ad›na Taylan
Beytur'un yapt›¤› aç›klaman›n
ard›ndan 11 kiflinin kat›ld›¤› eylem
sloganlarla sona erdi.

Eylemin ard›ndan  ‹ncirlik
Üssü'nün kapat›lmas› talebiyle
aç›lan imza masas›nda  Kars polisi-
nin rahats›zl›k verme çabalar› yine
sürdü. Etrafta dolaflarak tedir- ginlik
vermeye çal›flan polis bir fley yapa-
mayaca¤›n› anlay›nca yine zab›tay›
devreye soktu. Dev-Gençliler’in
kararl› durufluyla bir saat boyunca
aç›k kalan imza masas›nda 102
imza topland›.

AAnnkkaarraa-Yüksel Caddesi'nde 3

fiubat günü imza masas› aç›ld›.
Ayr›ca halk›n aras›na kar›flarak
Yürüyüfl dergisinin tan›t›m› ve
sat›fl› yap›ld›. Dergi üzerine sohbet-
ler edildi. Masada 39 imza
topland›,18 Yürüyüfl dergiside
halka ulaflt›r›ld›.

DDeerrssiimm’de 3 fiubat günü aç›lan

imza masas›nda 250  imza topland›. 

ANKARA

KADIKÖY
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“Bu Tarih Bizim”
29 Ocak günü, ‹stanbul Örnektepe

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi otoyol
kenar›na ve Alibeyköy Adnan Men-
deres Bulvar› üzerinde bulunan inflaat
halindeki bir binaya Dev-Gençliler
taraf›ndan Dev-Genç'in Taksim an›t›-
na açt›¤› pankart› gösteren, "Bu Tarih
Bizim" yaz›l› pankart› as›ld›.
Pankartlar uzun süre as›l› kald›. 



SÖZ EYLEME DÖNÜfiMÜ-
YORSA, DÖNÜfiTÜRMÜYORSA
LAFAZANLIKTIR 

SÖZ ‹KNA ETM‹YORSA SAH-
TED‹R 

Söyleyen yöneticilerimiz...
Onlar hep söylerler, ama ne-

dense insanlar yapmazlar. 
Ne tür bir yönetici tipidir bu

arkadafllar›m›z üzerine konufl-
mal› ve onlar› de¤ifltirmeliyiz. 

Hep birlikte yapmal›y›z bunu. 
Prati¤in içindeki insanlar›m›za

inmezler. 
Var olanlar› elefl-

tirir, çekifltirir ama
onlar için de hiçbir
fley yapmazlar. 

Anlafl›lmayan,
kavranmayan bir
fley varsa; bize so-
run deriz, hay›r on-
lar sormaz, onlar
yorum yapar, sonu-
ca var›rlar hemen.
Soru sormazlar,
çünkü her koflulda
kendi bildi¤ini, ka-
fas›na koydu¤unu yapacakt›r o
sorumlu. 

Örgütlü bir insan, hele bizim
bir yöneticimiz KEND‹ DENEY‹-
N‹ YAfiAMAMALIDIR. DENEY
YAfiAMAYI EN AZA ‹ND‹RMEK
‹Ç‹N EL‹NDEN GELEN‹ YAPMA-
LIDIR! Ve biz ›srarla bu tür arka-
dafllar›m›za prati¤in içindeki in-
sanlar›m›zla tan›fl›n deriz. Prati-
¤in içindeki insanlar›m›z› e¤itin,
onlar› görün, bilin deriz. 

Bizim militanlar›m›z›n birço¤u
böyle günlük prati¤in içindeki in-
sanlardan ç›km›flt›r. Sessizdir, bir
köflede duruyordur, hatta yerel
yöneticisi önünü t›kam›flt›r, sade-
ce onun anlat›mlar›yla tan›nd›¤›
için de gerekti¤i gibi de¤erlendi-
rilemiyordur. Ama bir f›rsat yara-
t›ld›¤›nda da öne f›rlar. Biz inan›-
yoruz ki; mahallelerimizde birim-
lerimizde böyle onlarca insan

vard›r. Bu kadar yoksullu-
¤un, öfkenin geliflti¤i bir
süreçte bizim insan bula-
mamam›z diye bir fley
olamaz. Bulunamamas›-
n›n anlam› fludur: biz in-

sanlara gitmiyoruz, kitle çal›fl-
mas› yapm›yoruz, e¤itim çal›fl-
mas› yapm›yoruz demektir. Bun-
lar yoksa ORADA DEVR‹MC‹L‹K
YOKTUR.

Ya ne vard›r? Devrimcilik ya-
p›ld›¤› zannediliyordur. Elbette
bu tek bafl›na gönülsüz ya da
yapmak istemedi¤i için, bizi al-
datt›¤› için ya da korktu¤u için
de olmayabilir.

Devrimcili¤i kavray›fl›nda so-
run olabilir. Nas›l bir sorun var-
d›r? Mesela, "iktidar› düflünme",
"kitleleri nas›l örgütlerim" diye

yo¤unlaflma yoktur. Kadro yetifl-
tirme yoktur. Adeta rutin bir ifl,
herhangi bir mesle¤in mesa-
i iflleri gibi flekilleniyordur. Yap›n,
edin talimatlar› olarak kavr›yor-
dur. Bu yanl›fl flekillenmedir. 

Bunlar› de¤ifltirece¤iz. 
Biz iktidar› istiyoruz. 
O zaman, yanl›fl bir çal›flma

tarz› olan insanlar›m›za, bafl›na
buyruk insanlar›m›za, kendi bil-
di¤ini yapan insanlar›m›za ulafl-
man›n yollar›n› bulaca¤›z. Onlar›
de¤ifltirmenin yollar›n› bulaca¤›z.
Bir devrimcinin iflini yaparken,
insan örgütlemedeki heyecan›
olmazsa rutin bir ifl yapar gibi
yapar ve oradan sonuç ç›kmaz. 

Bu tür sorumlular›m›z bize flu-
nun cevab›n› veremezler: "Ben A
kiflisi konusunda uyan›k davran-
d›m, gözlemledim, onu çözdüm,
derdini anlad›m", "‹fller gitmiyor,

yap›lmas› gerekenler yap›lm›yor,
burada bir sorun var demektir di-
ye düflündüm. Bu sorunu bulup
çözece¤im" demezler.

Neden demezler? 
D‹YEMEZLER. 
Çünkü sorun o yöneticidedir. 
O zaman o yöneticimizin ka-

fas›n› ve gözlerini açaca¤›z.
Yöneticilerimizin ilk kavrama-

s› gereken fludur; B‹R YÖNET‹C‹
G‹B‹ DÜfiÜNÜP B‹R SEMPAT‹-
ZAN G‹B‹ EMEKÇ‹ OLMAZLAR-
SA, KEND‹LER‹ DAH‹L H‹Ç K‹M-
SEN‹N SORUNUNU ÇÖZEMEZ.
KEND‹LER‹ DAH‹L K‹MSEYE
B‹R ADIM ATTIRAMAZLAR. 

Bu tür yöneticilerimiz öncelik-
le emekçi olmay› ö¤renmelidir. 

Tek tek insanlarla tan›flma,
herkesi bil-
me, vak›f ol-
ma her yer-
den her bi-
rimden ha-
berdar olma,
dergi al›nma-
yan bir yer
mi var he-
men gidip
kendi al›p
getirme, biri-
sinin kar›s›

ile sorunumu var hemen gidip
çözme... Bunlar› yap›yor mudur
bu tür yöneticilerimiz, diye sor-
du¤umuzda, soruflturdu¤umuzda
a¤›rl›kl› olarak YAPMADIKLARI-
NI görmüflüzdür. 

Neden? 
Bu tür yöneticilerimiz SÖY-

LER ama olmay›nca da sonuç
almak için bir ad›m› yoktur. Tek
bir ad›m› yoktur. Hatta ço¤u za-
man ikinci bir sözü bile yoktur. 

Neden? Çünkü o kafaya koy-
mufltur; bu adamlardan bir hay›r
gelmez, bir ifl ç›kmaz. 

Hay›r, yöneticilerimiz her iflte
sonuç almay› düflünecek. Dü-
flünmezse böyle aylarca raporlar
gider- gelir ama de¤iflen bir fley
olmaz. 

‹lk ifl olarak yöneticilerimiz
emek vermeyi ö¤renecekler. Ne-
reden bafllayacaklar? 

SÖZ EYLEME DÖNÜfiMÜYORSA, 
DÖNÜfiTÜRMÜYORSA 

LAFAZANLIKTIR 
SÖZ ‹KNA ETM‹YORSA SAHTED‹R
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Öncelikle yönettikleri insanla-
r›n yaflamlar›n› devrimcilefltire-
cekler. 

Yaflamlar›n› devrimcilefltire-
bilmek için onlar›n yaflam›na gir-
meleri gerekir. 

Günlük yaflam› devrimci ola-
rak flekillendirecekler. 

Yönetti¤i insanlar›n; yat›fl-
kalk›fl saatinden yap›lacak ifllere
kadar, saçlar›n›n düzeninden trafl
olma flekline kadar, ayakkab›s›-
n›n y›pranm›fl olmas›ndan günde
okudu¤u on sayfal›k kitab›n de-
netlenmesine kadar günlük ha-
yat› devrimcilefltirecekler. 

‹flte emek burada. 
Emek böyle bafll›yor. 
Küçük küçük ifllerle bafllaya-

caklar, kararlar alacaklar, karar-
lar›n sonuç almas› için yo¤unla-
flacaklar. Yani; "Ben devrimcilik
yap›yorsam halk› örgütlemeli-
yim. Örgütlemek için de flunlar›
yapmal›y›m" demeye bafllaya-
caklar. 

Ama emekçi olmayan yöneti-
cilerin anlat›mlar›nda hiç sonuç
yoktur. "Olmad›" kelimesi en s›k
kullan›land›r. 

Bu tür arkadafllar›m›z›n anla-
t›mlar›nda, konuflmalar›nda en
yayg›n olan tipik bir tarzda flu-
dur; "Hat›rlad›¤›m kadar›yla",
"Hat›rlam›yorum", "Unuttum",
"Bilmiyorum ö¤reneyim" "Size
söylemifltim diye hat›rl›yorum"...
Hat›rlamayan, unutan bir yöneti-
ciye o zaman flu soru sorulur: Ne
yap›yorsun, kiminle iliflki yürütü-
yorsun? Ve senin haberin olma-
yacaksa, sen hat›rlamayacaksan
kim bilecek? Senin hat›rlaman
ve bilmen için yan›na bir de sek-
reter mi verelim? Ve ortada bin-
leri yöneten, yüzlerce insanla
iliflki yürüten bir yönetici var sa-
n›yorsan›z yan›l›yorsunuz. Bu tür
arkadafllar›m›z›n görüfltü¤ü in-
san say›s› bir elin parmaklar›n›
geçmez. 

Ve di¤er tipik özellikleri ise
onlar çok ama çok meflguldürler.
Saflar›m›zdaki en meflgul, en
çok ifli olan onlard›r. 

‹flte bu da emekçi olmamay›

perdeleyen abart›l› tarzd›r. 
Hay›r, böyle olmayacak.
Bizim yöneticilerimiz böyle

olmayacak. 
Kim onlara böyle bir yönetici-

lik ö¤retmiflse yanl›fl ö¤retmifltir
ve devrim olmas›n› istemeyen
biridir bunu ö¤reten: "Yönetici
sadece söyler" bunu biz ö¤ret-
medik. Bu burjuvaziden ö¤reni-
len sefil bir yöntemdir. 

Bizim yöneticilerimiz böyle
olmayacaklar. 

Tabii ki söylemek önemlidir,
çok önemlidir hem de. 

Tabii nas›l söyledi¤ine ba¤l›-
d›r.

Ama söz eylemdir. 
E¤er sözler emekle birleflmi-

yorsa sevgisizdir. 

Söz, ilgi ile beslenmiyorsa
emeksizdir. 

Söz, eyleme dönüflmüyorsa
ortada lafazanl›k vard›r. 

Sözler, söylenenler karfl›daki
insan› ikna edemiyorsa sahtedir. 

Söylemek yetmez; söyledik-
lerimiz o insan› hareketlendire-
cek, o insan› düflündürecek, o
insan› dönüfltürecek güçte olma-
l›d›r. Yoksa düflünün ortal›k sa-
dece konuflan insanlarla dolar.
Çok klasiktir; laf de¤il ifl üret-
mektir esas olan. 

Hay›r, biz lafazan yönetici is-
temiyoruz. 

Bunlar de¤iflecek. 
S›radan sempatizan›m›za,

e¤itilecek insanlara vak›f olacak-
lar. Belki hepsiyle görüflüleme-
yebilir zaman yetmeyebilir. Bun-

lar anlafl›l›r ama ayda bir örne-
¤in, haftada bir e¤er sorun ger-
çekten zamansa makul bir çö-
züm mutlaka bulunur. 

Yani o yöneticinin kafas›nda
"Benim herkesle iliflkim olmal›"
düflüncesi varsa bir çözüm bulu-
nur. fiu anda gerekli olan budur.
Kitlelerin yo¤un kat›l›m›n›n oldu-
¤u, kadro sorunun olmad›¤› sü-
reçlerde çok daha farkl› da olabi-
lir. En alta kadar iliflki kurma
olanaklar› o yayg›nl›k ve gelifl-
kinlikte mümkün de olmayabilir.
Ama bir yönetici orada bile en
alttaki insan›n, kadro aday›n›n
geliflimini takip eder, etmelidir. 

Toplant›lar yap›l›r, insanlar›-
m›za kavrat›l›r yap›lacaklar›n
önemi. Toplant›lar en büyük ola-
naklard›r; onlarca insanla ayn›
anda tart›flmak, ayn› anda dü-
flünmek kadar yarat›c›, üretken
baflka bir olanak yoktur. Ama la-
fazan yöneticilerimiz bu toplant›-
lara bile kat›lmazlar. 

Yönetici emekçi olmazsa alt-
taki insan emekçi olmaz ve sü-
rekli olarak yöneticiye bilgi ve-
ren insanlar›n olas› yanl›fl bilgi-
lendirmeleri sonucu sonuç ala-
mama daha s›k ortaya ç›kar.

Sonraki aflamas› ise moral
bozuklu¤udur. 

Bu ifl olmuyor, halk› örgütle-
yemiyoruzdur. Bir sonraki afla-
mas› bugün de¤ilse bile yar›n
devrimcili¤i b›rakmakt›r.

Hay›r, böyle olmayacak. 
Buna izin vermeyece¤iz. 
Sorunlu insanlar m› var; el-

bette bu türler inançs›zlaflm›flt›r,
güvensizleflmifltir, hatta kafalar›
hemen düzenin pislikleri ile dol-
maya bafllam›flt›r. 

Ama yöneticilerimiz bunu an-
layacak, görecek, sonuçlar ç›-
kartacak. Ve bundan sonras›na
ona göre flekil verecek. 

Alttaki insanlar›m›za gidecek
ve tan›yacak yöneticilerimiz…

Bunun baflka yolu yok. An-
cak böyle kadrolaflma yapabili-
riz. 

Ancak böyle yönetici insanlar
yetifltirebiliriz. 

SSööyylleemmeekk yyeettmmeezz;;
ssööyylleeddiikklleerriimmiizz oo iinnssaann››

hhaarreekkeettlleennddiirreecceekk,, oo iinnssaann››
ddüüflflüünnddüürreecceekk,, oo iinnssaann››

ddöönnüüflflttüürreecceekk ggüüççttee
oollmmaall››dd››rr.. YYookkssaa ddüüflflüünnüünn
oorrttaall››kk ssaaddeeccee kkoonnuuflflaann

iinnssaannllaarrllaa ddoollaarr.. ÇÇookk
kkllaassiikkttiirr;; llaaff ddee¤¤iill iiflfl

üürreettmmeekkttiirr eessaass oollaann.
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B‹Z DEVR‹MC‹Y‹Z, HER SORUNUN NASIL
ÇÖZÜLECE⁄‹N‹ B‹L‹R‹Z 

BU NEDENLE HER SORUNU ÇÖZEB‹L‹R‹Z.
ÇÖZEMEYECE⁄‹M‹Z H‹Ç B‹R SORUN YOK-
TUR 

Bahaneleri, kafadaki baflka sorunlar›, s›k›n-
t›lar› ne varsa bunlar› çözeriz. 

Her sorunu çözeriz. 
Her bahaneyi etkisiz hale getiririz. 
Kifli devrimci saflarda oldu¤u sürece daha

kolay çözeriz. 
Moralsizse, hayal k›r›kl›klar›, inançs›zl›klar

yafl›yorsa da, korkuyorsa da çözeriz. 
Bunlar›n hepsinin bir direnç noktas› vard›r.

Bu direnç noktas›n› k›rman›n tek ama tek yolu
ilgidir, bizim ilgimizdir. 

Yöneticimizin ilgilenmesidir. 
‹lgilenmek ne demektir, prati¤in içindeki in-

sanlar›m›zla ilgilenmek ne demektir? 
‹lgilenmek en baflta sevmektir. 
Büyük bir sevgi ile sevmektir.
Nas›l bir sevgidir bu, burjuvazinin telkin etti-

¤i gibi "insanlar› sevmek" asla de¤ildir.
Çok büyük bir halk ve vatan sevgisi ile sev-

mektir. 
Halk› ne kadar seviyorsak, halka ne kadar

güveniyorsak, o insanlar›m›z› da o yo¤unlukta
sevebiliriz ancak. 

Bu sevgi ona inanmakt›r. 
Bu sevgi ona güvenmektir. 
Bu sevgi ona de¤er vermektir. 
Bu sevgi onun her halini; yalan›n›, korkusu-

nu, moralsizli¤ini, tembelli¤ini de görmektir.
Onu bizim insan›m›z gibi sevmektir. Oradaki
ay›r›m› anlamak, bizim insan›m›z› anlamak,
sevgimizin gücünü ortaya ç›kart›r. Asla hofl
görmek de¤il; anlamak ve de¤ifltirmek için sev-
mektir. 

‹lgilenmek birlikte kahkahalarla gülebilmektir. 
‹lgilenmek birbirimize sar›l›p, hüngür hüngür

a¤lamakt›r bazen. 
‹lgilenmek anlamakt›r. 
‹lgilenmek bazen saatlerce konuflmakt›r.
‹lgilenmek bazen tek kelime etmeden göz

göze gelmektir. 
‹lgilenmek bazen sadece omzuna dokun-

mak, bir destek vermektir. 
‹lgilenmek a¤›z dolusu öfkelenmektir bazen de. 
‹lgilenmek istemektir, devrimi istemektir. 
Yeter ki biz isteyelim. 
Bu bir heyecan iflidir ayn› zamanda. 
Heyecan istektir. 

Antalya’da ve
Alibeyköy’de
“CEPHE”
Yaz›lamalar›

AAnnttaallyyaa’’ddaa 30 Ocak
günü Bay›nd›r Mahallesi, Meltem, Falezalt› alt geçi-
dinde Cepheliler taraf›ndan toplam 20 adet “CEPHE”
yaz›lamas› yap›ld›.

AAlliibbeeyykkööyy''ddee  ise 26 Ocak günü Cepheliler tara-
f›ndan, Alibeyköy'ün Akflemsettin, Binevler, Saya Yo-
kuflu mahallelerinde 57 adet "CEPHE" yaz›lamas› ya-
p›ld›.

Kars’ta Hukuksuzluk Sürüyor...
KKaarrss GGeennççlliikk DDeerrnnee¤¤ii GGiirriiflfliimmii 3 fiubat 2010 tarihli

yaz›l› aç›klamas› ile yaflad›¤› keyfi bask›lar› anlatt› ve
bunlar›n hiçbirinin kendilerini hakl› ve meflru davalar›n-
dan vazgeçiremeyece¤ini vurgulad›. Aç›klama,

“(...) Son günlerde Edirne'de bafllay›p Erzincan ve

Kars'ta yaflanan linç giriflimleri ve polis teröründen

sonra Kars polisi "Amerika Defol Bu Vatan Bizim"

kampanyas›ndan duydu¤u rahats›zl›¤› Kars Gençlik

Derne¤i Giriflimli ö¤renciler olarak bizlere yönelik aç-

t›¤› davalarla bir kez daha gösterdi. Bizleri gözalt›na

alarak, sald›rarak, ailelerimizi arayarak, gitti¤imiz yer-

lere kadar hemen hemen her gün takip ederek, dergi

okurlar›m›z› taciz ederek y›ld›rmaya çal›flan Kars po-

lisi bu yöntemlerinde baflar›l› olamay›nca bu kez dev-

reye çok komik gerekçelerle, uydurma ve keyfi aç›lan

davalarla devam ediyor.

(...) 10.01.2010 tarihinde yaflad›¤›m›z gözalt›n› ve

iflkenceleri, polisin ahlaks›zl›klar›n› anlatt›¤›m›z

13.01.2010 tarihinde yaz›l› olarak yapm›fl oldu¤umuz

bas›n aç›klamas› için 'kamu görevlisine hakaret' gerek-

çesiyle ifade vermemiz istendi. Ayr›ca savc›n›n bu ta-

limat› bizlere tebli¤ edilmeyerek yaln›zca avukat›m›za

bildirildi. ‹fade vermeye gitmememiz durumunda ise

zorla götürülerek tekrar iflkence görmemiz sa¤lanma-

ya çal›fl›ld›. 

(...) Burdan bir kez daha söylüyoruz ki hiçbir güç,

yasak, bask› ve davalar bizi bu hakl› ve meflru dava-

m›zdan vazgeçiremeyecektir. (...)” denildi.

ANTALYA

AL‹BEYKÖY
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Bilkent -- TTeekkeelllleerr

ÜÜnniivveerrssiitteeddee

Bilkent Üniversitesi’nde “Üni-
versite-Sanayi ‹flbirli¤i Merkezi”
(US‹M) aç›l›yor. US‹M ile sanayi-
nin ihtiyaçlar›n›n üniversiteler ara-
c›l›¤›yla karfl›lanmas› amaçlan›yor. 

Merkezde, MMiiccrroossoofftt,, CCooccaa
CCoollaa,, HHyyuunnddaaii,, OOyyaakk RReennaauulltt gi-
bi emperyalist flirketlerin yönetici-
leri dan›flmanl›k yapacak. Bu iflbir-
li¤i ile tekellerin ihtiyaçlar› Bilkent
taraf›ndan karfl›lan›rken, ö¤renci
gençlik de tekellerin ucuz iflgücü

yap›lacak.

Uflak -- ‹‹flflssiizz öö¤¤rreettmmeennlleerriinn

pp rrootteessttoossuu

Uflak ‹l Milli E¤itim Müdürlü¤ü

önünde toplanan iflsiz ö¤retmenler

Milli E¤itim Bakanl›¤›n› protesto et-

ti. Ö¤retmenler eylemde yapt›klar›

aç›klamada taleplerini dile getirdiler.

‹zmir -- OOkkuullllaarr KKaarraannll››kkttaa

Okullar›n elektrik, su vb. en te-

mel ihtiyaçlar› için bile ödenek ay-

r›lmamas› yüzünden ‹zmir’de 550

okulun elektrik borcunu ödeyeme-

di¤i ve okullar›n elektri¤inin kesil-

di¤i ortaya ç›kt›.

Okullar›n tatil olmas›n› f›rsat bi-

len TEDAfi, ‹zmir genelinde birçok

okulun ve Halk E¤itim Merkezle-

ri’nin elektri¤ini kesti. Torbal›’da

ise 22 okulun elektrikleri kesildi.

Son olarak Gediz Elektrik Anonim

fiirketi, 28 Ocak 2010’dan itibaren

elektrikleri kesme ifllemlerinin bafl-

lat›lmas› emrini verdi. 

Görünen o ki, yüzbinlerce ö¤ren-

ci art›k karanl›kta e¤itim görecek.

Dev-Gençliler bir yandan “Ameri-
ka Defol!” demeye devam ederken
bir yandan da “Amerika Defol!” de-
dikleri için tutuklanan vatanseverle-
rin serbest b›rak›lmas› talebiyle ey-
lemlerine devam ediyorlar. Tutuklu
vatanseverlerin serbest b›rak›lmas›
için 31 Ocak günü Adana ve Bur-
sa’da, 1 fiubat günü ise Mersin’de ey-
lemler yap›ld›.

Adana’da tutuklanan vatansever-
ler serbest b›rak›l›ncaya kadar her Pa-
zar günü eylemlerinin devam edece-
¤ini belirten Halk Cepheliler “Ameri-
ka Defol Bu Vatan Bizim Dedikleri
‹çin Tutuklananlar Serbest B›rak›l-

s›n” yazan pankart ve döviz-
ler tafl›d›lar. 

Eylemde bir aç›klama ya-

pan O¤uz Tokmaz; “Bizler

vatansever gençler olarak, va-

tan›m›z›n ba¤›ms›zl›¤› ülke-

mizin özgürlü¤ü için diren-

meye, mücadele etmeye de-

vam edece¤imizi bir kez daha

tekrarl›yoruz. Bu hukuksuz-

luklar›n bir an önce son bul-

mas›n› ve tutuklanan vatanse-

verlerin derhal serbest b›ra-

k›lmas›n› istiyoruz” dedi.

Bursa Kent Meydan›’nda

yap›lan eylemde; “Gözalt›lar, Tutuk-

lamalar, Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz,

Yaflas›n Dev-Genç Yaflas›n Dev-

Gençliler” sloganlar› at›ld›. 

Eylemin ard›ndan ‹ncirlik Üs-

sü’nün kapat›lmas› talebiyle imza

masas› aç›ld›.

Mersin’de 1 fiubat günü Taflbina

önünde yap›lan eylemde; “Meydanla-

r› Bizler De¤il Linççiler, Faflistler

Terkedecek” yazan dövizler tafl›nd›.

Partizan’›n da destek verdi¤i eylem-

de, bir aç›klama yapan Servet Göç-

men; “Mücadelemize hakk›m›z› ala-

na kadar devam edece¤iz” dedi. 

Dolmufla Para Verin,
Ama Yürüyün!

Kars’da Kafkas Üniversitesi ‹kti-

sadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi yö-

netiminin ald›¤› kararla art›k dol-

mufllar okuldan içeri giremiyor. Ni-

zamiye kap›s›nda inen ö¤renciler -25

derece so¤ukta 1 km yürüyerek Fa-

kültelerine ulaflabiliyor. 

Konuyla ilgili bir aç›klama yapan

Kars Gençlik Derne¤i Giriflimi; bu

yasa¤›n derhal kald›r›lmas›n› ve ula-

fl›m sorununun çözülmesini istedi.

Hollanda'da
Üniversite ‹flgalleri

Hollanda hükümetinin e¤i-
timde k›s›tlama ile temel bursla-
r›n kald›r›lmas›na iliflkin planla-
r›n› protesto eden ö¤renciler bir-
çok üniversiteyi iflgal etti.

Sabah erken saatlerde onlar-
ca ö¤renci Utrecht Üniversite-
si'nin yönetim binas›n› iflgal
ederken, Amsterdam, Nijme-
gen ve Rotterdam üniversitele-
rinde ise ö¤renciler kolej salon-
lar›nda oturma eylemleri bafl-
latt›.

Ö¤renciler, mali kriz sonu-
cu oluflan bütçe aç›¤›n› kapat-
mak için hükümetin bu y›l orta-
lar›nda ilan etmesi beklenen
kesintilerde e¤itimde k›s›tlama
ve temel burslar›n kald›r›lmas›-
na yönelik giriflimlerini protes-
to ediyor. Eylemleri destekle-
yen Ulusal Ö¤renci Sendikas›
(LSVb), eylemlerin ülkesel dü-
zeyde ba¤›ms›z bir eylem ko-
mitesi taraf›ndan organize edil-
di¤ini aç›klad›. 

Eyleme yo¤un kat›l›m›n ol-
du¤u yer ise Utrecht üniversite-
si oldu. Üniversitenin yönetim
binas›n› iflgal eden ö¤renciler,
binan›n kap›s›na masa ve san-
dalyelerle barikat kurarken, di-
¤er 3 binada da lokalleri iflgal
ettiler. ‹flgal edilen binalarda
ekonomik k›s›tlamalar› protes-
to eden pankartlar as›ld›.

“Tutuklu Vatanseverler
Serbest B›rak›ls›n”

AADDAANNAA
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B›çak kemi¤e dayand›¤›nda, bo-
¤az›na sar›lan sömürücü eller nefe-
sini kesti¤inde, art›k gerçekten s›ka-
cak kemer kalmad›¤›nda “yyeetteerr”
der halk. Düzenin kokuflmufllu¤un-
dan midesi buland›¤›nda, bafl›n› so-
kacak tek göz oday›, bo¤az›na gire-
cek bir lokma ekme¤i ya da k›dem
tazminat›n› çok gördü¤ünde ege-
menler, “tamam” der halk
“art›k yeter” !..

Düzene muhalefetin
artt›¤›; eylemlerin, pro-
testolar›n ço¤ald›¤› bir
dönemden geçiyoruz. Bir
yandan bizlerin Büyük
Direnifl sürecinde evi ha-
line gelen o “elin alt›”
nda, Abdi ‹pekçi’de bafl-
layan Tekel iflçilerinin direnifli sü-
rerken bir yandan minibüsçüsünden
ö¤retmenine, haklar› gaspedilen ke-
simler seslerini yükseltiyor.

Ayn› “elin alt›” nda, yine Abdi
‹pekçi’de 31 Ocak günü atamas› ya-
p›lmayan ö¤retmenlerin eylemi var-
d›. Eyleme yüzlerce diplomal› iflsiz
ö¤retmen, gençlik örgütleri, demok-
ratik kitle örgütleri kat›ld›. Ö¤ret-
menler, bu kadar ö¤retmen aç›¤›
varken; hatta bu aç›¤›n sözleflmeli
eleman al›m›yla kapat›lmaya çal›-
fl›ld›¤› söylenirken neden atanama-
d›klar›n›, y›lda iki dönem yap›lan
atamalar›n neden tek döneme indi-
¤ini sordular hükümete.

Gerçekten de iflsiz ö¤retmenlerin
sorunu gözard› edilebilecek türden
bir sorun olmaktan ç›km›flt›r art›k.
Ülkemizde atama bekleyen ö¤ret-
men say›s›n›n 400 bin oldu¤u söyle-
niyor. Ö¤retmen aç›klar›n›n da yüz
binlerle ifade edildi¤i ülkemizde bu
kadar iflsiz ö¤retmenin olmas› tek
sorun da de¤il ne yaz›k ki. Dört y›l
boyunca okuyup, mezun olmalar›na
ra¤men ö¤retmenlerin bir de KPSS
(Kamu Personeli Seçme S›nav›)’ ye
girmeleri gerekiyor. Düzen kendi
verdi¤i e¤itime yeterince güvene-
miyor olacak ki bir de s›nava soku-
yor. S›nav›n içeri¤inin dört y›l bo-
yunca al›nan e¤itime uygun olma-
mas› ya da s›nav› da yüksek notlar-

la geçen ö¤-
retmen aday-
lar›n›n yine

de atanamamas› da cabas›. Üstüne
üstlük atama döneminin de bire in-
dirilmesi ö¤retmen adaylar›n›n
umudunu iyice azalt›yor. Düzen her
konuda oldu¤u gibi bu konuda da
ö¤retmen adaylar› aras›ndaki reka-
beti körükleyerek onlar›n hakl› öf-
kesinin muhatab› olmaktan kurtul-

mak istiyor. 

Ö¤retmen adaylar› böylesi so-
runlarla u¤raflmak zorunda b›rak›-
l›rken; ö¤renciler ise ö¤retmensiz
kal›yorlar. Ö¤retmen ve s›n›f yoklu-
¤undan birleflik s›n›flarda “e¤itim”
görmek zorunda kalan, hatta kimi
zaman o s›n›flara dahi gidemeyen,
okumak için kilometrelerce yol gi-
den ö¤renciler var. Üstelik say›lar›
hiç de az de¤il. Bir çok okulda ö¤-
retmen yoklu¤undan seçmeli ders-
ler hiç yap›lamamakta, branfl›yla
hiç alakas› olmayan ö¤retmenler
birkaç derse girmek zorunda kal-
makta. Bunlar›n bir k›sm› sözlefl-
meli oldu¤undan “ne zaman iflimi
kaybederim” korkusuyla yaflam›n›
sürdürürken, bir k›sm› da belki bu
korkuyla de¤il ama “üç kurufl maafl-
la bu ay› nas›l ç›kar›r›m” kayg›la-
r›yla ayakta kalmaya çal›flmaktad›r.

Hal böyle olunca bir tarafta ça-
l›flma ve insanca yaflama hakk› elin-
den al›nm›fl yyüüzz bbiinnlleerrccee öö¤¤rreettmmeenn
aaddaayy››;; bir tarafta okuma, e¤itim
görme hakk› elinden al›nan mmiillyyoonn--
llaarraa hhaallkk ççooccuu¤¤uu!!....

Madem halk›n bütün kesimleri-
nin haklar›n› elinden alan bir durum
yaflan›yor, neden bu sorun çözülmü-
yor? Çünkü IMF öyle istiyor! Çün-
kü IMF diyor ki; “ekonomik hedef-
lerimiz için memur al›m›n› azalta-

caks›n›z?”. fiimdiye kadar ki hükü-
metlerin en iflbirlikçisi olan hükü-
met de “siz böyle istiyorsan›z, ta-
mam” diyor. Emperyalizmin iflbir-
likçili¤i, uflakl›k bu kadar kolay ifl-
te!.. 

Milyonlarca insan açm›fl, e¤i-
timsiz ve okulsuzmufl!.. Emperya-
lizmin uflaklar› bunu niye düflünsün.
Sadece AKP hükümeti de¤il, hiçbir
hükümet halk için iktidar olmad›¤›-

na göre hepsinin akl›nda
emperyalizme, iflbirlikçi
tekellere yaranmak oldu-
¤una göre neden düflün-
sünler halk›n yaflad›¤›
sorunlar›?..

Düzen e¤itim siste-
mini; düzene uygun ka-
falar yetifltirmek, tekel-
lerin ihtiyaçlar› ve düze-
ninin süreklili¤ini sa¤la-

mak esas›na uygun olarak düzenle-
mifltir. Yaflanan tüm sorunlar, gel-
mifl geçmifl hükümetlerin halk düfl-
man› politikalar›n›n sonucudur. Ve
bu sorun elbette ki ülkemizdeki de-
mokrasi, ba¤›ms›zl›k, sosyalizm
mücadelesinden ayr› bir sorun de-
¤ildir. 

Ö¤retmenler ve ö¤renciler bu
gerçe¤in bilincinde olmal›d›r. Biz
ö¤rencilere düflen görev iflsiz ö¤ret-
menlerin bu hakl› mücadelesine
destek vermek; bu adaletsiz sisteme
karfl› mücadeleyi büyütmektir. Art›k
düzen öyle bir açmaz yaflamaktad›r
ki egemenler “bofl verin, siz kendi-
nize bak›n, okuyun, al›n diploman›-
z›” bile diyememektedir. 

Eskiden halk›n tepkisini, onlar›
bireysel kurtulufla yönelterek, bi-
reysel çözüm yollar› göstererek gi-
dermek isteyen egemenler art›k bu-
nu bile yapamamaktad›r. Düzen de-
yim yerindeyse tel tel dökülmekte-
dir. Bu da onlar›n öve öve gö¤e ç›-
kard›¤› bireysel kurtulufl teorileri-
nin, bencilliklerinin iflas›n›n göster-
gesidir. 

Bizim örgütlü mücadelede ›srar-
l› oluflumuzun hakl›l›¤› gözler
önündedir. Aslolan bu haks›zl›klara,
adaletsizliklere karfl› birlik olup se-
simizi yükseltmektir. Düzenin as›l
korkusu da budur...

GGeennççlliikk FFeeddeerraassyyoonnuu’’nnddaann

Ülkemizde Gençlik

Ö⁄RETMENLER ‹fi,
Ö⁄RENC‹LER Ö⁄RETMEN
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Ülkemizde Gençlik

MED‹KO SOSYAL TES‹SLER‹N‹N
YETERS‹ZL‹⁄‹

Mediko-sosyal tesisleri, üniversitelerde ö¤rencilerin
sa¤l›k sorunlar›n›n çözümünde sundu¤u kimi olanaklar
yan›nda ö¤rencilerinsosyal yaflam›na iliflkin olanaklar
da sunmas› gereken kurumlard›r. Ancak ülkemizdeki
üniversitelerin ço¤unda olanaklar ya yetersizdir ya da
hiç yoktur. 

Mediko-sosyal tesislerin oldu¤u üniversitelerde en
büyük sorunlardan birisi doktoru, hemfliresi, sa¤l›k per--

soneli olmayan ya da ihtiyaçlara cevap vermeyen tarz--

da düzenlenmifl olmas›d›r. Oysa ülkemizde atanmay›
bekleyen, iflsiz binlerce hemflire, sa¤l›k emekçisi vard›r. 

O halde neden mediko-sosyal tesislerinde böyle bir
sorun yaflanmaktad›r?. Üniversitelere yeterince kaynak
ayr›lmad›¤›ndan m›? O zaman binlerce üniversite ö¤--
rencisinden al›nan harçlar nereye gidiyor peki? Üniver--
sitelerden çeflitli aç›klamalar yap›l›yor ama hiç biri bu
durumu aç›klam›yor. Üniversiteler, bu sorunlar›n ülke--

mizin emperyalizme ba¤›ml› bir ülke olmas›ndan kay--

nakland›¤›n› söylemiyorlar. 

Mediko-soysal tesislerdeki bir di¤er sorun ise sa¤--

l›kla ilgili konularda gerekli araç gereç ve donan›m›n

bulunmamas›d›r. Karfl›m›zda yine ayn› sorunlar var ve

üstelik mediko-sosyal tesislerde SSK’ l› olan ö¤rencile--

rin di¤er hastanelere sevki yap›lm›yor.

Kuflkusuz sadece bu sorunlar yaflanm›yor üniversite--

lerde. Sa¤l›k sorunu sadece “hasta olundu¤unda” hat›r--

lanacak bir sorun de¤ildir. Bu, binlerce ö¤rencinin sa¤--

l›kl› ve yeterli beslenmesini, sa¤l›kl› ortamlarda yaflaya--

bilmesini, bar›nma sorununun çözülmesini, kültürel-

sportif olanaklar sunulmas›n›, sosyal yaflam›n› gelifltire--

cek düzenlemeler yap›lmas›n› kapsayanbir sorundur.

Bunlar mediko-sosyal tesislerinin sunmas› gereken hiz--

metlerdir.

fiu aç›kt›r ki; bizler bu taleplere sahip ç›kmazsak

hiçbiri çözülmeyecektir. Üniversite ö¤rencileri yarar--

lanmalar› gereken bir haklar›n› daha kullanamayacak--

lard›r.

SORUNLARIMIZ ÇÖZÜMLER‹M‹Z

‹lkö¤retimde ö¤-
rencilerin 24 kkiflilik
s›n›flarda tekli e¤itim
görebilmeleri için ge-
rekli olan derslik ssa-
y›s› 1125 bbin 8853’dür...

‹lkö¤retimde;

2002 y›l›nda: 35
bin 1133 ookul varken, 

2009 y›l›nda: okul
say›s› 33 bbin 7769’a in-
di. 

Bunlar›  
B‹L‹YOR MUSUNUZ?

Proleter yüksekö¤-
renim gençli¤ini sos-
yalist ekonominin ve
sosyalist kültürün bi-
linçli inflaatç›s› duru-
muna getirmek bu,
partinin birinci göre-
vidir.

Stalin

Gençlik Üzerine  
SÖZLER
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Gençlik Federasyonu’nun ve
Dev-Gençliler’in ad› son zamanlar-
da daha çok an›l›yor. Sadece Dev-
Genç’in 40. y›l› vesilesiyle de¤il;
son dönemde özellikle anti-emper-
yalist mücadelenin Anadolu flehirle-
rindeki öncüsü konumundalar ade-
ta. Buna ba¤l› olarak da bir çok yer-
de oligarflinin polisinin öncelikli he-
defi durumundalar. Gözalt›na al›n›-
yorlar, kendileri ve aileleri tehdit
ediliyor, tutuklan›yorlar... Ve fakat
iflte ne örgütlenmekten, ne okulla-
r›ndaki mücadeleden, ne de anti-
emperyalist eylemlerinden vazgeç-
miyorlar. Bu vesileyle gençli¤imi-
zin mücadeledeki rolü üzerine tek-
rar de¤inmekte yarar gördük. 

Gençlik, dünya devrimlerinde
her zaman ve her dönemde öönneemmllii
bbiirr rrooll oynam›flt›r. Ülkemiz aç›s›n-
dan da bu böyledir. Gençlik, devrim
mücadelesinde tteemmeell ççaall››flflmmaa aallaann--
llaarr››nnddaann bbiirriiddiirr.. Ve elbette ki, top-
lumun eenn ddiinnaammiikk kesimidir. Her
devrim, esas olarak halk›n genç ke-
simlerine dayan›r. ‹flçi, köylü ala-
n›nda da önce gençler örgütlenir.
Devrimci saflara önce onlar kat›l›r-
lar. Gençlikle bütünleflmeyen dev-
rimci bir hareket geliflemez. Kim ki,
gençli¤i yads›r, kim ki, gençli¤i kü-
çümserse, o, toplumda büyük de¤i-
fliklikler, bbüüyyüükk aalltt üüsstt oolluuflflllaarr,,
ddeevvrriimmlleerr yyaarraattaammaazz.. 

DDeevv--GGeennçç de Türkiye devrimi-
nin gelifliminde önemli bir yere sa-
hiptir. Dev-Genç esas olarak üni-
versite ve lise gençli¤ine dayanm›fl-
t›r. Gençlik denilince elbette anla-
fl›lmas› gereken sadece ö¤renci
gençlik de¤ildir. ‹flçi, köylü gençlik
vard›r, iflsiz gençlik vard›r. Fakat
gençlik örgütlenmeleri, fiilen ö¤-
renci a¤›rl›kl› olmufltur ve bunun da
ö¤renci gençli¤in toplumun ayd›n
kesimlerinden birini oluflturmas›
anlam›nda nesnel bir temeli vard›r.

Bu, devrimde s›n›flar mevzilen-
mesinde ““yyaaflflaa ddaayyaall››”” bir ayr›m
yap›ld›¤› anlam›na gelmez, halk›n

y a fl ç a
farkl› di-
¤er kesimleri-
nin yads›nd›¤› anla-
m›na da gelmez. Dev-
rim mücadelesinin kitle kat›l›m›
elbette yafla göre de¤il, ss››nn››ffaa,,
ss››nn››ffssaall kkoonnuummaa göre ifade edilir.
Ama dedi¤imiz gibi, s›n›fsal mevzi-
lenme içinde gençli¤in rolünü, öz-
gün konumunu görmemek de bir
baflka yanl›flt›r.

Ülkemizde flflaabblloonnccuu ssooll, gençli-
¤i temel al›p almama üzerine y›llarca
soyut tart›flmalar yürütmüfltür. Dev-
rimci hareketi ““ggeennççlliikk hhaarreekkeettii””,
eylemlerini de ““ggeennççlliikk eeyylleemmlleerrii””

olarak küçümsemeye çal›flm›flt›r. Re-
vizyonizmin, reformizmin, gençli¤in
mücadelesi karfl›s›nda, sürekli olarak
““mmaacceerraacc››ll››kk””,, ““ggooflfliizzmm”” söylemle-
rine baflvurmas›, bu mücadelenin di-
namiklerini, niteli¤ini anlamad›klar›-
n› göstermektedir. 

Ama asl›nda bu ““mmaacceerraacc››ll››kk””,,
““ggooflfliizzmm”” suçlamalar›n›n, gençli¤e
yönelik küçümsemenin tutarl› ve
sa¤lam bir teorik temeli de yoktur.
Gençli¤i küçümseyen teoriler,
gençlik alan›nda bir türlü kkiittlleesseellllee--
flfleemmeemmeenniinn bahanesidirler ço¤u za-
man. Ayn› yoksul gecekondu semt-
lerinde bir türlü varolamayan, kitle-
selleflemeyen solun, devrimci hare-
keti ““ggeecceekkoonndduullaarr›› tteemmeell aallmmaakk--
llaa”” elefltirmesi gibi. Bir dönem de
“gençli¤i temel almakla” elefltir-
mifllerdir. Kimsenin asl›nda gece-
kondular› veya gençli¤i temel ald›¤›
yoktur. 

Gençlik içinde veya mahalleler-
de kendilerine bir kitle taban› yara-
t›p, sa¤lam temeller üzerinde örgüt-
lenip, kitleselleflemediklerinden bu-
nun üzerini ““bbiizziimm öönncceellii¤¤iimmiizz iiflflççii
ss››nn››ff››”” söylemiyle kapatmaya çal›fl-
m›fllard›r. Ki bu da gerçek de¤ildir;
iflçi s›n›f› örgütlenmesinde de yok-
turlar. 

Gençlik, Ekim Devrimi’nden

Çin’e, Vietnam’dan Küba’ya, Filis-
tin’e kadar bütün devrimlerde, dire-
nifllerde önemli bir rol oynam›flt›r.
MMaarrkkssiisstt--LLeenniinniisstt tteeoorrii ddee bu öne-
me paralel olarak gençli¤in müca-
delesi ve örgütlenmesi üzerinde
durmufltur. Bu anlamda çok rahat-
l›kla diyebiliriz ki, gençlik alan›n-
daki çal›flmalar› küçümseyenlerin
Marksizm’le, Leninizm’le bir ilgisi
yoktur. 

Gençlik, dünyan›n bir çok yerin-
de sürdürülen ulusal ve sosyal kur-
tulufl mücadelelerinde, mücadelenin
en dinamik ve ayd›n kesimini olufl-
turmufltur. Herbirinde legal, illegal
farkl› biçimlerde gençlik örgütlen-
meleri yarat›lm›flt›r. Ancak gençlik
sadece ggeennççlliikk öörrggüüttlleennmmeelleerrii
iiççiinnddee yer alarak de¤il, devrimin
pek çok örgütlenmesinde görev al-
m›fl, esas olarak da askeri güçlerin,
ordu ve cephelerin asli unsuru ol-
mufllard›r. 

‘‘BBiizz ggeelleeccee¤¤iinn ppaarrttiissiiyyiizz,, 

vvee ggeelleecceekk ggeennççllii¤¤iinnddiirr’’
Rusya’daki Ekim Devrimi’nin

önderi LLeenniinn, gençli¤in örgütlen-
mesi için özel çaba sarfeden bir ön-
der olmufltur hep. Marksistler için
gençli¤in örgütlenmesinin ne kadar
önemli oldu¤unu bir yaz›s›nda flöy-
le anlat›yordu:

HALKLARIN MÜCADELES‹NDE 

GENÇL‹⁄‹N ROLÜ
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“Bizde, ddeevvrriimmiinn ppaarrttiissiinnddee,
ggeennççllii¤¤iinn aa¤¤››rr bbaassmmaass›› do¤al de¤il
midir? BBiizz ggeelleeccee¤¤iinn ppaarrttiissiiyyiizz,, vvee
ggeelleecceekk ggeennççllii¤¤iinnddiirr.. YYeenniilliikkççiilleerriinn
ppaarrttiissiiyyiizz, gençlik ise yenilikçilere
her zaman severek taraftarl›k eder.
Biz eesskkiiyyee,, ççüürrüümmüüflflllüü¤¤ee kkaarrflfl››
aammaannss››zz bbiirr ssaavvaaflfl››nn ppaarrttiissiiyyiizz;
amans›z savafla ise her zaman ilk
olarak gençlik haz›r olacakt›r.” (Le-
nin Stalin, Gençlik Üzerine, syf. 31)

Yine ayn› yerde, Lenin gençli¤e
iliflkin flunlar› vurguluyor:

“Hay›r, otuz yafl›nda ‘yorgun’
ihtiyarlar olmay›, sosyal demokra-
sinin ‘akl› bafl›na gelmifl’ devrimci-
lerini ve döneklerini toplama iflini
Kadetlere b›rakal›m. Biz daima iillee--
rrii ss››nn››ff››nn ggeennççllii¤¤iinniinn ppaarrttiissii oollaaccaa--
¤¤››zz.” (syf. 31)

Nitekim bu bak›fl aç›s›na ba¤l›
olarak Rusya'da gençlik devrimde
önemli bir rol oynam›flt›r. Üniversi-
telerde örgütlenerek boykotlar yap-
mak gibi kendi alanlar›ndaki müca-
deleleri yan›nda, bizzat iflçilere,
köylülere yönelik faaliyetlerde gö-
rev alm›fllard›r. Bir çok iflçi grubun-
da, e¤itim çal›flmalar›n›, ö¤renci
gençlik içinde örgütlenen devrimci-
ler yürütmüfltür. Keza ayn› flekilde
köylere yönelik çal›flmalarda da yi-
ne onlar vard›r. Lenin, parti kadro-
lar›na gençli¤in örgütlenmesi için
ça¤r›da bulur:

“ GGeennççllii¤¤ee ggiiddiinn bbeeyylleerr!! Bu, hheerr
flfleeyyii kkuurrttaarraaccaakk oollaann tteekk yyoolldduurr:
Tanr› aflk›na, aksi halde geç kala-
caks›n›z… ve ‘bilgiççe’ taslaklar,
planlar, çizimler, flemalar ve harika
reçetelere sahip olacaks›n›z ama
örgütlülük olmazsa, canl› faaliyet
olmazsa ortada kalakalacaks›n›z.
GGeennççllii¤¤ee ggiiddiinn..”” (age. syf. 26-27)

Bolflevikler de gitmiflti gençli¤e.
Gittikleri için Ekim Devrimi’nde ve
sonras›nda sosyalizmin inflas›nda flu
tablo ç›kt› ortaya. “ EEkkiimm ddeevvrriimmii
günlerinde iflçi gençlik en tehlikeli
yerlerde SSoovvyyeett iikkttiiddaarr›› iiççiinn ssaavvaaflfltt››
ve savafl›rken inan›lmaz bir yyii¤¤iittlliikk,,
öözzvveerrii ve dizginlenemez bir ggeennççlliikk
cceessaarreettii sergiledi… BBüüyyüükk EEkkiimm
DDeevvrriimmiinniinn zzaaffeerriinnddeenn ssoonnrraa,
ggeennççlliikk bbiirrlliikklleerrii yeni proleter dev-

let organlar›n›n inflaas›nda, üreti-
min denetimi ve Leninist toprak ka-
rarnamelerinin uygulanmas›nda,
Ekim Devrimi’nin fikirlerinin pro-
pagandas›nda ve gerçeklefltirilme-
sinde ... Sovyet iktidar›n›n elde silah
savunulmas›nda KKoommüünniisstt PPaarr--
ttii’’nniinn eenneerrjjiikk vvee ggüüvveenniilliirr yyaarrdd››mm--
cc››llaarr›› oolldduullaarr..”” (Yönetmeyi Nas›l
Ö¤rendik, syf. 83-84)

Lenin, gençli¤i iinnssiiyyaattiiffiiyyllee,, öönn--
ccüüllüü¤¤üüyyllee komünizmin yarat›lma-
s›nda iittiiccii bbiirr ggüüçç olarak görür.
GGeennççlleerriinn öönnüünnüünn aaçç››llmmaass››,, Bol-
flevik partide her zaman özel bir po-
litika olmufltur. 

SSttaalliinn de gençli¤e güven politi-
kas›n› sürdürdü. 11993333’deki bir ko-
nuflmas›nda gençlik örgütlenmesi
Komsomol’a flöyle sesleniyordu:

“Yoldafllar, ggeennççlliikk ggeelleeccee¤¤iimmiizz,,
uummuudduummuuzzdduurr.. Gençlik, bbiizz yyaaflflll››--
llaarrddaann nnööbbeettii ddeevvrraallmmaall››dd››rr.. (..)
LLeenniinn''iinn vvaassiiyyeettiinnii eenn kkoollaayy bbee--
nniimmsseeyyeenn oodduurr.. ‹flte bu nedenle
gençlik, (...) ggeerriiddee kkaallaannllaarr›› vvee
yyaallppaallaayyaannllaarr›› iilleerriiyyee ggööttüürrmmeekkllee
ggöörreevvlliiddiirr.. Elbette bbiillggii eekkssiikkllii¤¤ii
vvaarrdd››rr.. Fakat bbiillggii,, eeddiinniilleebbiilleecceekk
bbiirr flfleeyyddiirr. E¤er bugün yoksa yar›n
edinilmifl olacakt›r. .... Yoldafllar, k›z
ve erkek komsomollar, BBoollflfleevviizzmmii
öö¤¤rreenniinn vvee yyaallppaallaayyaannllaarr›› iilleerrii ggöö--
ttüürrüünn.. DDaahhaa aazz kkoonnuuflfluunn,, ddaahhaa ççookk
ççaall››flfl››nn.. Eseriniz mutlaka baflar›yla
taçlanacakt›r.” (Lenin Stalin, Genç-
lik Üzerine, syf. 138)

DDeevvrriimmccii ddaavvaamm››zz››nn ggeennçç 
iinnssaannllaarr oollmmaakkss››zz››nn 
bbaaflflaarr››ss›› oollaannaakkss››zzdd››rr

Çin'de K›z›lordu'nun ele geçirdi-

¤i bölgelerde yap›lan ilk ifllerden bi-
ri KKoommüünniisstt GGeennççlliikk BBiirrlliikklleerrii
oluflturmakt›. MMaaoo, devrimden önce
11993399’daki Gençlik Hareketinin Yö-
nelimi üzerine yaz›s›nda gençli¤in
devrimde oynad›¤› rolü ve gençli-
¤in görevlerini flöyle anlatmaktayd›:

“Yirmi y›l önce bugün Çin'de, 4
May›s Hareketi olarak bilinen bü-
yük bir tarihi olay meydana geldi.
ÖÖ¤¤rreenncciilleerriinn kat›ld›¤› bu hareketin
ola¤anüstü bir önemi vard›r. 4 Ma-
y›s Hareketinden bu yana Çin genç-
li¤i nas›l bir rol oynad›? Bir bak›ma
onlar öönnccüü rroollüü ooyynnaadd››llaarr.. ‹flah ol-
mazlar d›fl›nda herkes bu gerçe¤i
kabul etmektedir.” 

Evet, ülkemizde özellikle
1960’lar›n sonunda gençli¤in oyna-
d›¤› devrimci rol vurguland›¤›nda,
flabloncular, hemen “gençli¤e öncü-
lük rolü yüklendi¤i” itiraz›na soyu-
nur ve Marksizm-Leninizmde bu-
nun olmad›¤›n› anlatmaya kalkarlar.
Tarihi geliflim içinde çok çeflitli fle-
killenmeler olabilir ve Mao da bu-
nun bir örne¤inin yafland›¤› sürece
at›fta bulunarak gençli¤in öncü bir
rol üstlendi¤ini belirtiyor ve devam
ediyor:

“Öncü rolü ne demektir? BBaaflflaa
ggeeççiipp ddeevvrriimmccii ssaaffllaarr››nn eenn öönnüünnddee
iilleerrlleemmeekk ddeemmeekkttiirr.. Çin halk›n›n
aannttii--eemmppeerryyaalliisstt,, aannttii--ffeeooddaall ssaaffllaa--
rr››nnddaa üüllkkeenniinn ggeennçç aayydd››nnllaarr››nnddaann
vvee öö¤¤rreenncciilleerrddeenn mmeeyyddaannaa ggeelleenn
bbiirr oorrdduu vvaarrdd››rr.. Bu oldukça büyük
bir ordudur ve can›n› feda etmifl çok
say›da insan› saymasak bile, flimdi
say›s› bbiirrkkaaçç mmiillyyoonnuu aaflflmmaakkttaa--
dd››rr....” (Mao, Seçme Eserler, C. 2,
syf. 249)

Çin’de gençlik, fabrikalarda, tar-
lalarda, ordu birliklerinde ve okul-
larda çal›flarak devrimin zafere
ulaflmas›nda büyük bir rol oynam›fl,
devrimden sonra 11994499’’da kurulan
ÇÇiinn GGeennççlliikk FFeeddeerraassyyoonnuu da yeni
toplumun inflas›nda belirleyici gö-
revler üstlenmifl, sosyalizme gençli-
¤in dinamizmini katm›flt›r. 

Mao gençli¤in önemini, ““ddeevv--
rriimmccii ddaavvaamm››zz››nn ggeennçç iinnssaannllaarr ooll--
mmaakkss››zz››nn bbaaflflaarr››yyaa uullaaflflmmaass›› oollaa--
nnaakkss››zzdd››rr”” diye özetlemiflti. Ki

Her devrim, esas olarak hal-
k›n genç kesimlerine dayan›r.
‹flçi, köylü alan›nda da önce
gençler örgütlenir. Devrimci
saflara önce onlar kat›l›rlar.

Gençlikle bütünleflmeyen dev-
rimci bir hareket geliflemez.

Kim ki, gençli¤i yads›r, kim ki,
gençli¤i küçümserse, o,

toplumda büyük de¤ifliklikler,
büyük alt üst olufllar,
devrimler yaratamaz. 
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benzer ifadeler Lenin’den Mao’ya,
Mahir’den Day›’ya kadar, prati¤i
bizzat örgütleyen her devrimci ön
derin sözleri aras›nda bulunabilir.
E¤er iktidar iddias› tafl›yorsan›z,
gençli¤i örgütlemek zorundas›n›z.
Bu, bu kadar aç›kt›r. 

Parti teflkilatlar›n›n gençli¤in
önemini görmemesi noktas›nda Ma-
o sürekli uyar›larda bulunur:
“ GGeennççlleerr,, ttoopplluummddaakkii eenn ffaaaall vvee eenn
hhaarreekkeettllii ggüüççttüürr.. Ö¤renmeye her-
kesten daha istekli, düflünüfllerinde
ise herkesten daha az tutucudurlar
ve bu, özellikle sosyalizm dönemin-
de böyledir. Her yerdeki Parti ör-
gütlerinin, gençli¤in de¤erini ve bu
niteliklerini görmezlikten gelmeye-
ce¤ini ve GGeennççlliikk BBiirrllii¤¤ii öörrggüüttllee--
rriiyyllee eell eellee ççaall››flflaarraakk gençli¤in
enerjisini bütünüyle harekete geçir-
meye dikkat edece¤ini umuyoruz.”
(age., say. 284)

Che de bu önemi, gençli¤e güve-
nini flu sözlerle anlat›r: ““‹‹flfllleeddii¤¤ii--
mmiizz ttüümm hhaammmmaaddddee ggeennççlliikkttiirr..
UUmmuudduummuuzzuu ggeennççllii¤¤ee bbaa¤¤ll››yyoorr vvee
oonnuu eelliimmiizzddeenn bbaayyrraa¤¤›› aallmmaayyaa hhaa--
zz››rrll››yyoorruuzz..”” (Sosyalizm ve ‹nsan,
Che, syf. 93)

Küba Devrimi’nde de gençlik
önemli bir rol oynam›flt›r. Orada 1155
yyaaflfl››nnddaa SSiieerrrraa’’yyaa ç›k›p gerilla
olan iissyyaanncc›› bbiirr ggeennççlliikk vard›r.
Gençli¤in önemi ve rolü, zaferden
sonra da azalmaz. 

“ GGeennççlliikk öözzeelllliikkllee öönneemmlliiddiirr,
çünkü eski yanl›fllar›n hiçbirini tafl›-
mayan yeni insan›n oluflturulaca¤›,
iiflfllleennmmeessii kkoollaayy bbiirr kkiillddiirr.. Gençlik
bizim isteklerimize uygun olarak ye-
tifltirilir. E¤itimi giderek daha tam
yap›l›r, bafllang›çtan beri gençli¤in
iflgücüne kat›lmas›n› da unutmay›z.
... YYeennii bbiirr kkuuflflaakk ddoo¤¤mmaakkttaadd››rr..”
(age., syf. 88-89)

Sonuçta hangi ülkeye bakarsak
bakal›m, gençli¤in bu özgün rolünü
görürüz. VViieettnnaamm'da KKoommüünniisstt
GGeennççlliikk BBiirrllii¤¤ii,, UUlluussaall KKuurrttuulluuflfl
GGeennççlliikk BBiirrllii¤¤ii,, BBuullggaarriissttaann’da
““RReemmssiissttlleerr”” (Komünist Parti
gençlik örgütü), FFiilliissttiinn'de GGeennççlliikk
KKuullüüpplleerrii,, üüllkkeemmiizzddee FFKKFF vvee
DDeevv--GGeennçç,, liste uzay›p gider. Genç-

lik tart›flmas›z olarak dünya devrim-
lerinde, emperyalizme karfl› savaflta
önemli bir rol oynam›fl, önemli gö-
revleri omuzlam›flt›r. Dev-Genç de
onlardan biridir. 

GGeennççllii¤¤ii kkaazzaannmmaaddaann 
zzaaffeerree uullaaflfl››llaammaazz

Tüm bu dünya örneklerinin ya-
n›nda, ülkemizde gençli¤in rolü na-
s›l biçimlenecek sorusunun cevab›
da iflte bu dört kelimede özetlenmifl-
tir: ggeennççllii¤¤ii kkaazzaannmmaaddaann zzaaffeerree

uullaaflflaammaazz..””

Fakat bundan önce, bizzat dev-
rimci hareketin varolmas›nda
önemli bir rol oynam›flt›r gençlik.
1960’lar›n sonunda 50 y›ll›k reviz-
yonist gelene¤in k›r›l›p, teorik pra-
tik kopufl sonucunda Türkiye devri-
minin rotas›na oturtulmas›, gençlik
hareketinin geliflip güçlenmesi ve o
hareketin içinden ç›kan kadrolarla
gerçeklefltirilmifltir. Kimse de bu-
nun aksini iddia edemez. Mao’nun
dedi¤i gibi, Türkiye devriminin söz
konusu sürecinde gençli¤in teorik
ve pratik anlamda üstlendi¤i öncü
rol aç›kt›r. 

Mahir’in flu ünlü sözü, o sürecin
bu yan›n› da ifade eder bir yan›yla:

“Gençlik devrimci y›¤›nlar›n po-
litik bilince ulaflmad›klar› yar› sö-
mürge bir ülkede, ba¤›ms›zl›k mü-
cadelesinde toplumun devrimci s›n›f
ve tabakalar›n› harekete geçiren bir
dinamit fitilidir. ”

O günden bu yana da gençli¤in
mücadelede ve örgütlenmedeki ye-

ri, rolü, kitlesel ve kadrosal düzey-
deki a¤›rl›¤›, zaman zaman artm›fl,
zaman zaman azalm›flt›r. 

Devrimci hareketin çeflitli konu-
lardaki anlay›fl›n› yans›tmas› aç›s›n-
dan temel önemdeki belgelerden bi-
ri olan Hakl›y›z Kazanaca¤›z’da
gençlikle ilgili bölüm flöyle bafllar:

“Ülkemizde halk›n iktidar müca-
delesinde gençlik önemli bir güçtür.
Halk› bilinçlendiren, örgütleyen ve
iktidar için mücadeleye seferber
eden bir devrimci hareket, ggeennççllii¤¤ii
kkaazzaannmmaaddaann zzaaffeerree uullaaflflaammaazz..””

Denilebilir ki, Day›’n›n önderli-
¤indeki tüm pratik çal›flma, her za-
man bu anlay›fl› gözetmifltir. 

Gençlik örgütlenmelerini akade-
mik sorunlarla s›n›rlayarak gelifltiril-
mek istenen bir gençlik anlay›fl›,
do¤ru bir anlay›fl de¤ildir. Gençli¤i
politiklefltirerek, “siyaset yapma”s›-
n›n do¤all›¤›n› göstererek, ona tarih-
sel rolünü ve misyonunu hat›rlatarak
gençlik hareketi gelifltirilmelidir. Bu,
gençli¤in kendi özgün talepleri do¤-
rultusunda mücadele ve örgütlenme
yap›lmamas› anlam›na gelmez. 

Bunu yaparken, gençli¤i Türki-
ye halklar›n›n kurtuluflunda çok da-
ha önemli görevler üslenmeye ha-
z›rlamayan bir anlay›fl, gençli¤i kü-
çümseyen, onun dinamiklerinin far-
k›nda olmayan bir anlay›flt›r. Bugün
düzen tüm gücüyle, gençli¤i dev-
rimden almaya çal›flmaktad›r. Bu da
çok aç›kt›r. Ve iflte bu noktada da
aç›kt›r ki, gençli¤i kazanma müca-
delesi gelece¤i kazanma mücadele-
sidir. Düzen kendi alçak sömürü ve
zulmünü sürdürmek için istiyor
gençli¤i, biz devrim için. 

“ DDEEVV--GGEENNÇÇ... –iflte bu
çat›flman›n bilincinde olarak– kur-
tulufl savafl›m›z neyi gerektiriyorsa
onu yapabilmeyi, bu coflkuya ve di-
namizme sahip bir gençlik hareketi
yaratmay› hedeflemelidir. Bu genç-
lik, emperyalizme ba¤›ml›l›¤› onur
sorunu yapan bir gençliktir. Bu
gençlik, halk nerede eylemdeyse, di-
reniflteyse, zulüm alt›ndaysa onun
yan›nda olmaya koflan bir gençlik-
tir. BBuu ggeennççlliikk ssaavvaaflflmmaayy›› ccooflflkkuuyyllaa
iisstteeyyeenn bbiirr ggeennççlliikkttiirr..”  

Gençlik örgütlenmelerini aka-
demik sorunlarla s›n›rlayarak

gelifltirilmek istenen bir
gençlik anlay›fl›, do¤ru bir
anlay›fl de¤ildir. Gençli¤i
politiklefltirerek, “siyaset
yapma”s›n›n do¤all›¤›n›
göstererek, ona tarihsel

rolünü ve misyonunu
hat›rlatarak gençlik hareketi

gelifltirilmelidir. 

48

Yürüyüfl

7 fiubat
2010

Say›: 206



ddeeğğiinnmmeelleerrddeeğğiinnmmeelleerryyee
nnii

1 numara nerde?
fiimdilerde pek laf› edilmiyor, hat›rla-

tal›m dedik. fiu Ergenekon davas›n›n
bafl›nda bir “1 Numara” konusu vard›. Her
gün tahminler yay›nlan›yordu. Sonra ne
oldu, yakaland› m›, kaçt› m› da unutuldu
bilmiyoruz. 

Ama geçen hafta Veli Küçük son
duruflmadaki ifadesinde “1 Numara”y› ele
veriyor. Küçük diyor ki: “““DDeevvlleettiinn mmaaaaflflll››
eelleemmaann››yydd››mm.. DDeevvlleett ggöörreevv vveerriiyyoorrdduu,, yyaa--
pp››yyoorrdduumm..”” 

Demek ki neymifl?

1 Numara DDEEVVLLEETTLLÜÜ imifl. 

ÇÇ ii zz gg ii yy ll ee
ya konufl ya sus! 

Baflbakan Tayyip Erdo¤an, eflinin aske-
ri hastaneye sokulmamas› olay›n› hat›rla-
tarak, flöyle demifl: “Bu konuda yaflad›¤›m
baflka fleyler de var. Ama ülkem bunlar›
kald›ramaz”... 

Koskoca baflbakan, acaba neden kor-
kuyor, yaflad›klar›n› neden anlatam›yor
sorusu geliyor insan›n akl›na. 

Emekli olduktan sonra, yani kkoollttuukkttaa
yyeetteerriinnccee oottuurrdduukkttaann,, yyeetteerriinnccee ggeemmii,,
ffaabbrriikkaa,, aarraazzii vvee vviillllaa ssaahhiibbii oolldduukkttaann
ssoonnrraa,, yazacakm›fl bunlar›. 

Mesele aç›k; “Ülkem kald›ramaz” dedi-
¤ini siz “Ben kald›ramam” diye anlay›n. 

Kald›ramad›¤› da ya¤l› koltu¤un alt›ndan
kaymas› ihtimalinden baflka bir fley de¤il!

Yanda görülen Bakan, kimi bakar
körler taraf›ndan AKP Hükümetinin en kibar,
zarif bakanlar›ndan biri olarak görülmekteydi.
Bu nedenledir ki, 3 fiubat’taki TBMM kavga-
s›nda bu tavr›n› ona yak›flt›ramam›fllar!
Halbuki bak›n ne kadar da yak›flm›fl! 
Bilmeyenler ö¤rensin, kibarl›klar› riya, iflte yu-
kar›daki halleri gerçektir. 
Bak›n, ceketini ç›karm›fl, gözlü¤ünü de bir ka-
nara koyup, sald›r›yor. Tecrübeli yani. Peki
tecrübesi nereden derseniz? Cevap k›sa: FA-
fi‹ST GEÇM‹fi‹NDEN..  

- Bu kafa, hapishanelerde
ne yapar? 

TBMM ‹nsan Haklar› ‹nceleme Ko-
misyonu Üyesi, Çocuk Ceza ve E¤itim Ev-
lerini incelemek üzere kurulan komisyo-
nun da baflkan› olan AKP Milletvekili
Mustafa Atafl, inceledi¤i hapishanelerde
“fiziki ortamlar› birçok e¤itim kurumunda
yok... Çocuklar, evinde görmedi¤i rahat›
cezaevinde görüyor. Cezaevinde yaflamay›
eve tercih ediyor... Bu kadar güzel imkan-
lar› sunmak do¤ru mu, yanl›fl m› insan te-
reddütte kal›yor.” (30 Ocak Türkiye)

‹nfaz! Hrant Dink’i

katleden tosuncuklar›
organize eden “Abi”
Erhan Tuncel, bilindi¤i

üzere, geçen hafta
infaz koruma memu-
ru olmak için
baflvurmufltu.
Tuncel, yolunda
güvenle ilerliyor.

fiimdi de Tekirda¤
Adliyesi’ne getirilerek
mülakata sokulmufl.
“Baflar›l›” olaca¤›na
flüphe yok. 
Hem devlet ondan ala
infaz koruma memuru mu
bulacak. 
‹nfazsa infaz. Tecrübesi
de var.. Daha ne olsun!
AKP’nin devletine de çok
yak›fl›r!

GGeell uullaann,, 
ggeell bbaakkaayy››mm!!
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Böyle takdir olmas›n!
Alevi Vak›flar› Baflkan› Do¤an Bermek, Alevi Ça-

l›fltay›’yla ilgili aç›klamas›nda Devlet Bakan› Faruk
Çelik ve Arif Sa¤’› öve öve bitirememifl. 

Bak›n Sa¤ için ne diyor:

“Çal›fltay boyunca bir tek saniye bile dikkatini ko-
nulardan ay›rmadan, kat›l›mc›lar aras›nda do¤an ve
do¤ma ihtimali ç›kan gerilimleri çözücü, yumuflat›c›
öneriler getiren, gerilimin en yüksek oldu¤u zaman-
larda söze kat›larak ya bir f›kra ya bir güzel söz ile or-
tam› yumuflatan, bu yan› ile hem Çal›fltay’›n verimlili-
¤ine katk›lar sunan... sevgili kardeflimiz Arif Sa¤, ger-
çekten toplant›n›n y›ld›z› olmufltur... tteeflfleekkkküürr vvee ttaakk--
ddiirrlleerriimmii sunmay› borç biliyorum.”

Böyle takdirler ve teflekkürler aallmmaammaakk daha evla
olsa gerek. Özellikle de Mad›mak’ta yak›lanlar›n
yan›nda, omuz bafl›nda olan bir ayd›n, bu takdir ve
teflekkürleri hiç almamal›yd›. 

Hasta Tutsaklara Özgürlük
Eylemleri Sürüyor

Hasta Tutsaklara Özgürlük eylemleri 5 fiubat günüde
devam etti. ‹stanbul Taksim Tramvay Dura¤›nda toplanan
demokratik kitle örgütleri “Hasta Tutsaklar Serbest
B›rak›ls›n” yaz›l› Türkçe ve ‹ngilizce  pankart aç›p
Galatasaray Lisesi’ne do¤ru yürüyüfle geçti.  Aç›klamay›
okuyan  Nagehan Kurt “Hapishaneler hastal›k üretmeye,
öldürmeye devam ediyor. ‹ktidar›n bilinçli olarak uygu-
lad›¤› TECR‹T siyasi ve adli tutsaklar› önce hasta ediyor,
sonra muayenelerini sonra tedavilerini engelliyor ve en
sonunda da öldürüyor” dedi. 

Daha sonra Güler Zere’nin sa¤l›k durumundaki büyük
iyileflmeye de¤inerek verilen mücadeleler sonucu Güler’i
kazand›klar›n› söyledi. Ve “Hapishanelerdeki son hasta
tutsak Güler de¤il. Bugün onlarca tutsak tecritle öldürül-
meye çal›fl›l›yor. ‹ktidar SESS‹Z ‹MHA politikalar› ile
tutsaklar› katletmeye çal›fl›yor. ‹flkence hapishanelerde de
sürüyor. Buna dur demek bizim elimizdedir. Tüm hasta
tutsaklar özgür kalana ve tedavilerini yapt›rma olanak-
lar›na sahip oluncaya kadar HASTA TUTSAKLARA
ÖZGÜRLÜK fliar›n› büyütmeliyiz” dedi. Aç›klaman›n
ard›ndan eylem sona erdi.

Hasta Tutsaklara Özgürlük Eylemlerinde
Tekel ‹flçileri Selamland›

'Hasta tutsaklar için her hafta Ankara'da yap›lan
eylemde bu hafta Tekel iflçileri selamland›. Yüksel
Caddesinde toplanan yaklafl›k 60 kifli burada 'Tekel ‹flçile-
rinin Talepleri Kabul Edilsin' yazan pankart› açt›lar. Kortej
oluflturarak ve dayan›flma sloganlar› ile iflçilerin direnifli
sürdürdü¤ü Sakarya Caddesine kadar yüründü.

Eylemde okunan aç›klamada 53 gündür direnen Tekel
iflçileri selamland› ve “hasta tutsaklar›, tedavi haklar›n›
engelleyerek tecritte katletmek isteyen de; Tekel iflçilerinin
kazan›lm›fl haklar›n› gasp eden de ayn›d›r” denildi.

Hapishanelerde ‹flkence Sürüyor
Adana’da 30 Ocak günü demokratik kitle örgütleri

hasta tutsaklar için eylem yapt›lar. Zorla sevk sonucu
Kürkçüler F Tipi Hapishanesi’nden Bafra T Tipi
Hapishanesi’ne götürülen siyasi tutsaklar›n 12 Eylül
uygulamalar›na maruz kald›klar›, zorla istiklal marfl›
okutulmaya, ayakta say›m vermeye ve  koridorda asker
yürüyüflü yapmaya zorland›klar› belirtilen siyasi tutsak-
lar›n, asker ve gardiyanlarca tehdit edildikleri söylendi.
Eyleme 55 kifli kat›ld›. 

SEÇMELER
- "SSuuss uullaann,, 

-- yyaallaanncc›› hheerriiff,, 

-- ggeell bbuurraayyaa"" 

- yüce heyetinizi sayg›y-
la selaml›yorum. 

- ‹l genel meclisi üyeniz
"Bizim için âdeta ikinci
bir peygamberdir." sözü-
nü kullanm›flt›r. 

- Yok öyle bir fley.

- ‹flte CD'si burada,
CD'si.

- Yalan söylüyorsun!

- Yalan› siz konufluyorsu-
nuz. 

- Tek tek foto¤raflat›r›m

- Yalan konufluyorsun!

- Otur yerine!

- Ulan

- Say›n milletvekilleri,
âlemi sersem yaln›z ken-
dinizi ak›ll› görmeyin. 

- Siz korkaks›n›z

- Korkak sensin!

- Siz kaçaks›n›z, siz ka-
nun kaça¤›s›n›z...

fiahinler-Güvercinler
Teorisinde Gelinen
Nokta:

Zaman Gazetesi, BDP Kongresini flu bafll›kla sunmufl:
“BDP’de güvercin görünümlü flahinler’ dönemi bafllad›.”
Kafay› bir defa güvercinler flahinler teorilerine takt›n m›,
iflte böyle ucube kavramlara varmak kaç›n›lmaz. 
Eskiden bir güvercinler vard›, bir de flahinler. 
fiimdi güvercin görünümlü flahinler de var. 
Devam ettirelim. 
fiahin görünümlü güvercinler
Güvercin uçufllu flahinler
flahin bak›fll› güvercinler
güvercin k›l›¤›ndaki kargalar
bülbül ötüfllü güvercin kanatl› flahinler..
vs. vs. 
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Metris Askeri Hapishanesi’nin
deneyimli iflkencecisi olan iç gü-
venlik amiri Binbafl› Muzaffer Ak-
kaya kaloriferlerini kapatt›rd›¤›,
haftalard›r k›fl›n so¤u¤unu yaflatt›¤›
tutsaklara; “NNaappoollyyoonn bbiillee MMoosskkoo--
vvaa’’nn››nn ssoo¤¤uu¤¤uunnaa yyeenniillddii.. BBaakkaall››mm
bbuu kk››flfl ggüünnüü ssiizz nnee kkaaddaarr ddaayyaannaa--
ccaakkss››nn››zz” diyordu.

Bu konuflman›n üzerinden tam
27 y›l geçti. Tutsaklar so¤u¤a teslim
olmad›lar ama bu klasik iflkence
yöntemi 27 y›l sonra tekrar Hapis-
hanelerde bir iflkence yönemi olarak
uygulanmaktad›r.

K›fl aylar›n›n dondurucu so¤u¤u-
nun bast›rmas›yla birlikte hapisha-
nelerde kaloriferleri yakmama, ›s›t-
mayacak bir biçimde yakma ve tut-
saklar› “ssoo¤¤uukkttaa yyaaflflaattmmaa” iflken-
cesi sürdürülüyor.

Tutsaklar, “kaloriferleri niye
yakm›yorsunuz?” diye sorduklar›n-
da “yak›t yok”, “ödenek yok, yak›t

alam›yoruz” yalan›na s›¤›nan ha-
pishane idareleri yapt›klar›n› savu-
namayacak kadar da korkaklar.

Denizli Bozkurt Kad›n Hapisha-
nesi’nde, Van F Tipi’nde, K›r›klar F
Tipi’nde, Tekirda¤ 1 ve 2 No’lu F
Tipi’nde so¤ukta yaflatma iflkencesi
sürdürülüyor.

28 Ocak 2010 günü K›r›klar 1
No’lu F Hapishanesi’nde tutuklu
bulunan o¤lu Ümit Çobano¤lu’nu
ziyarete giden Gülbanu Çobano¤lu,
hapishanede kaloriferlerin yanma-
d›¤›n› belirterek, infaz koruma me-
murlar›n›n önlerine koyduklar›
elektrikli sobalarla ›s›nd›¤›n›, idare
bölümünde klimalar›n çal›flt›¤›n›,
ancak çocuklar›n›n so¤uktan rahat-
s›zland›¤›n› anlatt›. 

Kaloriferlerin niye yanmad›¤›n›
soran tutsaklara, hapishane müdü-
rünün cevab› ise “Tasarruf yap›yo-
ruz” olmufltur. Çobano¤lu, çocukla-
r›n›n kendilerine iki gündür kalori-

ferlerin yanmad›¤›n› söylediklerini
belirtti. 

Hemen hemen her y›l k›fl ayla-
r›nda so¤uktan donarak ölümlerin
yafland›¤› Tekirda¤’da, Tekirda¤ 1
No’lu F Tipi Hapishanesi’nde kalo-
riferler “bozuk” oldu¤u gerekçesiy-
le yak›lm›yor. 

Tutsaklar›n baflka bir ›s›nma ola-
naklar›n›n olmad›¤› hapishanede,
tutsaklara s›cak su da verilmiyor bir
süredir. Gece dondurucu so¤uklar›n
yafland›¤› bir dönemde, hapishane
idaresi kaloriferleri yakmayarak,
tutsaklar› so¤uk iflkencesi ile “terbi-
ye etmeye” çal›fl›yor.

Hapishanelerde bir iflkence yöntemi:
Kaloriferleri yakmamak,
so¤ukta yaflatmak...

Denizli Bozkurt Kad›n
Hapishanesi’nde kad›n tutuklular
zorla çal›flt›r›l›yor

Hergün 12 saat zorla çal›flt›r›lan 297 kad›n tutuklu ve hü-
kümlünün bulundu¤u Denizli Bozkurt Hapishanesi’nde yafla-
nan bask›lar ile ilgili olarak Adalet Bakanl›¤› aç›klama yapt›.

Kad›n tutuklu ve hükümlüler ise“ BBiirr tteekk zziinncciirrlleerriimmiizz eekk--
ssiikk”” diyerek, “ Hava çok so¤uk olmas›na karfl›n sabah
07.00’den itibaren zorla çal›flt›r›l›yoruz. Hapishanede eldiven
verilmeden, koruyucu bir önlem al›nmadan la¤›m temizletiliyor,
dikifl diktiriyorlar bize. Kolileri kad›n tutuklu ve hükümlüler
t›rlara tafl›yor, yüklüyor. A¤›r yük tafl›tt›r›l›yor. Sa¤l›k raporu
olanlar bile gecelere kadar ayakta ve so¤ukta çal›flt›r›l›yor. Ak-
flam saat 17.30’da bitmesi gereken çal›flma saati gece geç saat-
lere kadar uzat›l›yor. Hapishanede kaloriferler yanm›yor. Ça-
mafl›rlar›m›z› haftada bir kez ancak y›kayabiliyoruz. Görüfller-
de ailelerimize ve bizlere hakaret ediliyor.”

Kad›n tutuklular ile görüflen ve bir rapor haz›rlayan Av. Eren
Keskin, kad›n tutuklu ve hükümlülerin sorunlar›n›n ortak oldu-
¤unu, zorla çal›flt›rma, a¤›r ifllerde çal›flt›rma, hapishane d›fl›nda
çal›flt›rma, tedavi etmeme, gardiyanlar taraf›ndan hakarete u¤-
rama dahil pekçok bask› ve hak gasp›n›n oldu¤unu söyledi.

“Bu arada kimimizin flu an
6 ayl›k, kimimizin 9 ayl›k
mektup yasaklar›
bafllayacak” 
FF››rraatt ÖÖzzççeelliikk
TTeekkiirrddaa¤¤ 22 NNoo’’lluu FF TTiippii HHaappiisshhaanneessii

“22 Ocak 2007'de yay›nlanan ve haftada 10
saat, 10 kiflinin bir araya gelmesini sa¤layan,
bu yan›yla teciriti k›rmada bir ad›m olan 45/1
No'lu genelgenin y›l dönümündeyiz. 3 y›l dol-
du genelge yay›nlanal›. Ancak haftada 10 saat
10 kifli olarak hiç bir zaman görüfltürülmedik.
Baflka bir ifade ile genelge hiç bir zaman haya-
ta geçirilmedi. 

Bu arada kimimizin flu an 6 ayl›k, kimimi-
zin 9 ayl›k mektup yasaklar› bafllayacak. 

Yani bir yandan genelge uygulanm›yor.
Sohbet hakk› ortadan kald›r›l›yor, öte yandan
di¤er tecrit uygulamalar› sürdürülüyor. Bir bü-
tün olarak tecrit sürüyor.” (Tekirda¤, 18 Ocak
2010) 
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Yaflas›n
Direnifl, 
Yaflas›n Zafer

Merhaba, 

Umudu bu topraklar
üzerinde yok etmek için
tecrit silah›yla sald›rd› em-
peryalistler ve iflbirlikçile-
ri.

Büyük Direnifl Destan›-
m›zla gösterdik ve göster-
meye devam ediyoruz ki;
hiçbir silah, hiçbir güç Fi-
danlar'›n, Gültekinler'in,
Fatmalar’›n inanc›ndan da-
ha güçlü de¤ildir. 

Direndik, direniyoruz.
122 karanfilimizle yaratt›-
¤›m›z umut da¤›n›n zirve-
sindeki zafer bayra¤›m›z,
halk›m›za ve dünya halkla-
r›na yeni direnifller, sömü-
rüsüz ve zulümsüz bir dün-
yan›n kavgas› için güç ve-
riyor, ça¤r› oluyor. 

ZZaaffeerrii oonnllaarrllaa kkaazzaann--
dd››kk,, yyeennii zzaaffeerrlleerree oonnllaarr--
llaa yyüürrüüyyoorruuzz.. 

BBuu oonnuurr,, bbuu iinnaannçç,, bbuu
ggüüçç bbiizziimmddiirr,, hhaallkk››mm››zz››nn--
dd››rr.. 

Sevgi ve selamlar›m›zla

KKIIRRIIKKLLAARR 

11 NNOO''LLUU FF TT‹‹PP‹‹ 

ÖÖZZGGÜÜRR TTUUTTSSAAKKLLAARR

Ümraniye Katliam› Davas›:  
Katliama U¤rayanlar Yarg›lan›yor 

19-22 Aral›k 2000 Hapishaler Katliam›’ndan
sonra Ümraniye Hapishanesi’nde katliama u¤rayan

tutsaklara yönelik aç›lan dava Üsküdar 1. A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde 3 fiubat'ta görüldü.  Mahkemede kat-
liama u¤rayanlar›n avukatlar›ndan Oya Aslan;
soruflturman›n geniflletilmesini isteyip, ayr›ca Üsküdar
2. A¤›r Ceza Mahkemesi’nce isimleri tespit edilen
kiflilerin tan›k olarak dinlenmelerini istedi.  Daha
sonra söz alan avukatlardan Güçlü Sevimli’de mahke-
meden  iflin esas›na girerek, tahkikat taleplerinin yeri-
ne getirilmesini talep etti.   Savc› mütalas›nda; hapis-
hane idaresine karfl› ifllenen suçlar›ndan dolay› zaman
afl›m›na, yine zaman afl›m› nedeniyle kasten yarala-
mak suçundan yarg›lananlar hakk›nda aç›lan kamu
davalar›n›n ortadan kald›r›lmas›na, adresleri tespit edi-
lemeyenler ve savunmalar› al›namayanlar hakk›nda
dosyan›n tefrik edilerek baflka esasa kayd›na,
yarg›lama esnas›nda ölenler hakk›nda aç›lan davan›n
düflürülmesine, Katliama u¤rad›klar› halde, haklar›nda
üç kifliyi faili belli olmayacak flekilde öldürmek suçla-
mas›yla kamu davas› aç›lm›fl olan tutsaklar›n, yeter
ölçüde delil olmad›¤›dan beraatlerine karar verilmesi-
ni istedi. Mahkeme taleplerin de¤erlendirilmesi ve
avukatlar›n savunma haz›rlamas› için duruflmay› 5
May›s’a erteledi.   

“Sadece senin mektubun de¤il, son
dönemde bize gelen yahut gönderdi¤imiz
yüzlerce mektubun ak›beti ayn› oldu”

TTaanneerr KKoorrkkmmaazz KKaanndd››rraa 11’’NNoo’’lluu FF TTiippii HHaappiisshhaanneessii

“En son bir kaç hafta önce bir mektup yazm›flt›m size. Ayn› gün de
senden gelen bir mektubun sak›ncal› bulundu¤una dair karar getirdiler.
Böylece arka arkaya gelen iki mektubun engellenmifl oldu. Ülkenin bir
bölüm topra¤›n› baflka bir ülkeymifl gibi gösteriyormuflsun.... 

...

Sadece senin mektubun de¤il, son dönemde bize gelen yahut gönder-
di¤imiz yüzlerce mektubun ak›beti ayn› oldu. Verilenler de gereksiz, hu-
kuksuz bir biçimde bekletiliyor. Gazetecilere gönderdi¤miz mektuplar
bile 15 gün bekletilip öyle gönderildi. 

...

En son bir arkadafl daha gelmiflti buraya geçen hafta. Edirne'de linç gi-
riflimine u¤rayan arkadafllardan Serkan Fikir. ‹ki hapishane dolaflt›rm›fl-
lar, buras› da üçüncü dura¤› oldu. Di¤er iki arkadafl› ise Tekirda¤'a götür-
müfller. Serkan da iyi. Sa¤l›¤› da morali de yerinde. fiu an bizim arkadafl-
larla kal›yor. Bu hafta buraya, bizim yan›m›za geçecek. Selamlar›n› ilete-
yim. 

Sevgili.... Buralardan yine bahsedecek çok fley var, disiplin yasaklar›,
hak gasplar›, uygulanmayan sohbet hakk› vs.” (Kand›ra,19 Ocak 2010)

Bitlis’te E Tipi
Hapishanesi’nde iflkence

Bitlis Hapishanesi’nde 17 yafl›ndaki
tutuklu Y.K’nin babas› fiemsettin K.,
Bitlis E Tipi Hapishanesi ‘nde bulunan
o¤lunun, s›k s›k infaz koruma memurla-
r› ve jandarma taraf›ndan kaba dayaktan
geçirildi¤ini belirterek çocuklar›n›n ifl-
kence alt›nda oldu¤unu söyledi. 

Jandarma’n›n hapishane idaresi ile
birlikte ko¤ufllara bask›n yaparak ço-
cuklar›n› kaba dayaktan geçirdi¤ini
söyleyen 16 yafl›ndaki tutuklu J.A’n›n
babas› Senar A. ise hapishaneye telefon
açmalar›na karfl›n çocuklar› ile ilgili bil-
gi alamad›klar›n› belirtti. Tutuklu ço-
cuklardan A.N.’nin babas› Arif N.’de
o¤lunun gözalt›nda iflkence gördü¤ünü
söyleyerek; “o¤lum iki gün önce eve te-
lefon açt›. ‘Baba dün askerler ko¤uflu-
muza bask›n yaparak hepimize iflkence
yapt›lar’ dedi. Ancak o¤lumun bu sözle-
ri üzerine telefon konuflmas› hemen ke-
sildi.”...
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Özgürlük Komitesi 8 Ka--
s›m 2009 tarihinden bu yana
tutuklu bulunan Anadolu Fe--
derasyonu üyeleri Nurhan Er--
dem, Cengiz Oban ve Ahmet

‹stanbullu'ya öz--
gürlük talebini

h a y k › r m a k
için 6 fiubat
2010 tarihin--
den itibaren
her Cumartesi
günü Alman--
ya'n›n Köln
k e n t i n d e
15 .00-17 .00
s a a t l e r i n d e
Dom Kilisesi
önünde ola--
caklar›n› bir

aç›klama ile du--
yurdu. Yaflanan
hukuksuzlu¤u
teflhir etmek, 16

ay sonra görülecek ilk durufl--
maya (11- 12 Mart 2010) da--
vet ederek,yapacaklar› eylem--
lere ça¤›rd›lar.

Avrupa’da
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‹ngiltere’de Irkç› BNP Tehditi 

‹ngiltere’de Irkç› ve Nazi parti BNP (British National Party-
Ulusal Britanya Partisi), gerçek bir tehdit olmaya bafllad›.
BNP’nin lideri Nick Griffin yahudi soyk›r›m›n› reddediyor ve
devleti yönettiklerinde yapmak istediklerinden  bir kaç›n› flöyle
aç›kl›yor.

1-Britanyada do¤mam›fl olan herkesi s›n›rd›fl› edilecek. 

2-Güney Afrika hükümetince uygulanan, Avrupal›lar'›n bafl-
kalar›ndan ayr›lmas› sistemi olan Apartayd’› uygulanacak

3- Kar›fl›k ›rk iliflkileri yasaklanacak

24 Ocak  günü Barking Dagenham’da ki BNP’nin gerçek
yüzünü anlatmak ve insanlar›n BNP’ye karfl› oylar›n› kullan-
mas›n› sa¤lamak için UAF ( Unite Against Fascism- Faflizme
Karfl› Birlik), Barking Hay›r Diyor ( Barking Says NO) ve ye-
rel sendika temsilcilerinin kat›ld›¤› bir etkinlik düzenlendi. Bar-
king BNP’nin en çok belediye meclis üyesinin bulundu¤u böl-
ge. Yaklafl›k 200 kiflinin kat›ld›¤› etkinlikte kat›l›mc›lar grupla-
ra ayr›l›p Alibon, Parsloes ve Goresbrook bölgelerinde tüm ev-

lere bildiri da¤›tt›lar. ‹ngiltere
Halk Cephesininde destek
verdi¤i eylemde binlerce bil-
diri da¤›t›ld›. Önümüzdeki
günlerde bildiri da¤›t›mlar›na
devam edeceklerini söyleyen
yetkililerden UAF baflkan›
Weyman Bennett eyleme ge-
len insanlar›n ›rkç› ve faflist
partinin Barking ve Dagen-
ham bölgesinde istenmedikle-
rinin alt›n› çizdi¤ini belirtti. 

Almanya’da Yürüyüfl sat›fl›
Geçti¤imiz hafta, Almanya’n›n Aachen ve

B. Gladbach flehirlerinde Yürüyüfl dergisinin
tan›t›m ve sat›fl› yap›lm›fl ve Aachen’da 7, B.
Gladbach’ta 12 dergi halka ulaflt›r›lm›flt›. Bu
hafta da Aachen’ in Pontstr. (üniversite bölge-
si), Rothe Erde, Aachenbrand, Adalbertstein-
weg, Kapinergraben, Löaergraben bölgelerin-
de ve B Gladbach’in merkezinde yap›lan da-
¤›t›mda, Türkiyeli esnaflara derginin içeri¤i
anlat›ld›. ‹flçi eylemleri, Edirne’de yaflanan
linç olay› ve Halk Cephesi’nin yürüttü¤ü
“Amerika Defol! Bu Vatan Bizim” kampan-
yas› ile ilgili sohbetler edildi. Geç saatlere ka-
dar süren da¤›t›mda; Aachen’da 20, B Glad-
bach’ta 6 dergi da¤›t›ld›. Okurlar, Ba¤›ms›zl›k
Demokrasi Sosyalizm için Yürüyüfl dergisini
daha çok insana tan›tmak ve okutmak için da-
¤›t›mlar›n› sürdüreceklerini belirttiler. 

Direnen ‹flçilerin Yan›nday›z
Almanya'da faaliyet yürüten Anadolu Fe-

derasyonu 28 Ocak’ta yay›nlad›¤› yaz›l› aç›k-
lama ile TEKEL iflçilerinin yan›nda olduklar›-
n› belirtti.

“Direnen Tekel ‹flçilerinin Yan›nday›z”
bafll›kl›  aç›klamada emperyalist tekellerin ve
Türkiye oligarflisinin emrindeki AKP hükü-
meti her alanda halk›m›za sald›rd›¤›, en son
özellefltirme ad› alt›nda 4/C ad› verilerek bir
yasa ç›kart›l›p Tekel iflçilerinin ücretlerini aç-
l›k s›n›r›na getirilmek, özlük haklar›n› gasp
etmek, onlar› açl›¤a mahkum etmek istendi¤i
belirtildi. 

Aç›klaman›n son bölümünde “E¤er Tekel
iflçileri geri ad›m atarlarsa, bu 4/C denilen kö-
lelik yasas› di¤er ifl kollar›nda da rahatl›kla
uygBundan dolay› bu direnifl ülkemiz iflçi s›-
n›f› için hayati bir önem kazanmaktad›r. ulan-
maya konulacakt›r. Direnen Tekel iflçilerinin
kazanmas› için onlar›n yan›nda olmal› müca-
delelerine omuz vermeliyiz.

Bizler Anadolu Federasyonu olarak dire-
nen Tekel iflçilerinin yan›nday›z; mücadelele-
rinin zafere ulaflaca¤›na inan›yor, onlar›n dire-
niflini selaml›yoruz” denildi.

Anadolu Federasyonu yine ayn› konuyla
ilgili 3 fiubat günü bir aç›klama yaparak,
AKP iktidar›n›n

tekellerin ç›karlar›n› savundu¤unu, tekellerin
ç›karlar› için iflçilerin haklar›n› gaspedip, ifli-
sizli¤e ve açl›¤a mahkum etti¤i, direnen hak-
lar›n› isteyen emekçilere sald›rd›¤› belirtildi.

Nurhan, Cengiz, Ahmet'e
Özgürlük



Londra’daki Çeteleflme sorununa

de¤inmifltik. Sorunun yak›c›l›¤› orta-

da. fiu ya da bu ölçüde bu sorun beni

ilgilendirmez diyen yoktur. Kendi-

mizi, çocuklar›m›z›, yak›nlar›m›z› ne

kadar korumaya çal›fl›rsak çal›flal›m

bir biçimiyle gelip bizi de bulacakt›r.

Daha do¤rusu bulmaktad›r. Art›k bu

sorunlar kap›daki bir tehlike de¤il,

içimize girmifl bir tehlikedir. Kuflku-

suz, uyuflturucu, çeteleflme, yozlafl-

ma bu sistemin topluma yay-

d›¤› bilinçli bir politikan›n

parças›d›r. Ancak bu böyle

diye buna karfl› çaresiz de de-

¤iliz. Her fleyden önce sorun

bu kadar yak›c›yken elimiz

kolmuz ba¤l› duramay›z.

Bu konuda genellikle insanlar›-
m›zda yanl›fl bir beklenti var. Bu so-
runun çözümü ya “aman bana bu-
laflmas›n” diye kendimizi toplum-
dan tecrit ederek korumaya çal›fl›-
yoruz ya da sorunun çözümünü hep
kendi d›fl›m›zda görüyoruz. “Birile-
ri bu soruna el ats›n” diye düflünü-
yoruz. Devrimciler, demokratlar
birleflecek, derneklerimiz birleflip
önlem alacak ve çeteleflme son bula-
cak. Elbette devrimcilerin, demok-
ratlar›n, birleflip çetelere karfl› bir-
likte mücadele etmesi önemli bir

güç olacakt›r. Çetelere, uyuflturucu-
ya, düzenin yayd›¤› pisliklere karfl›
örgütlü olmadan mücadele etmek
mümkün de¤ildir. Ancak bu müca-
deleyi kendi d›fl›m›zda görmemeli-
yiz. Bu mücadele sadece devrimci-
lerin, derneklerde yürütece¤i çal›fl-
malarla s›n›rl› olamaz. O mücadele-
nin bir parças› olmak zorunday›z.
Yap›lmas› gereken; derneklerimizin
programlar› çerçevesinde mücade-

leyi yaflam›m›z›n tamam›na yay-
makt›r. 

Bugün gençlerimizi umutsuzlu-

¤a, geleceksizli¤e, çetelere, uyufltu-

rucuya iten düflünceleri mahkum et-

mifl olmak yetmez, bu düflüncelerin

yerine, alternatif düflünceler koyma-

d›¤›m›z sürece çabalar›m›z sonuç

vermeyecektir. 

Gençlerimize bu düzenin sun-
du¤u yoz yaflam›n , çarp›k düflünce-
lerin d›fl›nda alternatifler sunmal›-
y›z. Gençlerimize düzeni gösterir-

ken düzenin alternatifini de ö¤ret-
meliyiz. Kültürümüzü, de¤erlerimi-
zi ö¤retmeliyiz. 

Gençlerimiz kendilerine dayat›-
lan bu batakl›¤›n fark›nda olmal›,
düzenin kendisine dayatt›¤› çözüm-
süzlü¤ü devrimcilikle aflabilece¤ini
bilmeli. Ailelerimiz, ki ço¤u demok-
rat olan ailelerimiz teorik olarak dü-
zenin kirlili¤ini ve batakl›¤›n› bilir-
ler ama pratiklerine bak›ld›¤›nda da

çocuklar›n› devrimcilikten,
derneklerden uzak tutarak, is-
temeyerek de olsa düzenin
batakl›¤›na iterler.

Çeteler esnaflar› haraca
ba¤lam›fl. Esnaflar›n ço¤u,
çetelerin önünü kesmeyi dev-
rimcilerden bekliyor. Elbette

devrimciler halk›n yan›ndad›r, es-
naflar›n yan›nda olacakt›r, bu tür so-
mut durumlara müdahale etmeye
çal›fl›rlar. Ama as›l çözüm, bu müca-
deleyi birlikte yürütmektir.

Aileler de, esnaflar da flunu çok
iyi bilmeliler: bu mücadeleyi dev-
rimcilerle birlikte olmadan kendi-
mizi çocuklar›m›z› sorunun d›fl›nda
tutarak, kendimizi sadece “destek-
çi” görerek yozlaflma, uyuflturucu,
çeteleflme hep yaflam›m›z› karartan
bir olgu olmaya devam edecektir. 

‹NG‹LTERE'DE GENÇL‹K
VE ÇETELEfiME - 2

Londra'daki çeteleflme konusuna dergimizin 203.
say›s›nda yine ayn› sayfada de¤inmifltik. Londra'daki
devrimci ve demokratik kitle örgütlerinin 10 Ocak ta-
rihinde yapt›¤› yürüyüflde bu konunun ulaflt›¤› boyut-
lara dikkat çekilmiflti. 

4 fiubat'ta burjuva bas›nda Londra'da yine  Türkiye-
li çeteler aras›nda çat›flmalar›n yafland›¤› haberi yer al-
makta. 3 fiubat’ta Tottenham'da  High Road üzerinde
bulunan bir Türkiyeli'ye ait restoran›n›n önünde karfl›-
laflan iki çete aras›nda bafllayan sözlü sataflma, bir sü-
re sonra b›çak, tornavida ve silah›n kullan›ld›¤› kavga-
ya dönüfltü. Gazetenin haberine göre kavgada biri a¤›r
iki Türkiyeli genç yaraland›. 

Zaman zaman bu tür kavgalar farkl› dinamiklerden
etkilenseler de çetecilik  ciddi bir sorun olarak Lon-
dra’da yaflayan halk›m›z›n önünde durmaktad›r.

Londra’da çeteleflme, 
yeni sorunlara yol aç›yor

Türkiye`de devrimci mücadele içeri-
sinde iflkencehanelerde, tutsakl›k koflul-
lar›nda y›pranan bedeni 1 Ocak 2004 y›-
l›nda yakaland›¤› hastal›¤a yenik düfle-
rek aram›zdan ayr›lan Turgut ‹çp›nar`›n
ailesi ve arkadafllar› taraf›ndan her y›l
yap›lan anma yeme¤i 31 Ocak 2010 ta-

rihinde Duisburg Anadolu E¤itim Kültür Merkezinde yap›l-
d›. Turgut ‹çp›nar ve tüm devrim flehitleri için yap›lan bir da-
kikal›k sayg› duruflunun ard›ndan yeme¤e geçildi. Ailesi Tur-
gut ‹çp›nar'›n emekçi, mütevaz›, mücadeleyi her koflulda sa-
hiplenmesini anlatt›. "Turgut mücadelenin isimsiz kahra-
manlar›ndand›"denilerek kiflili¤i anlat›ld›. Anmada 11-12
Mart tarihlerinde bafllayacak olan Anadolu Federasyonu da-
vas›na kat›l›m ca¤r›lar› yap›ld›. "Onlar flimdi tutsak olmasa-
lard› bizim aram›zda burda olacaklard›. Haks›zl›¤a, adalet-
sizli¤e karfl› olduklar› için tutukland›lar" denildi.

AVRUPA’daki B‹Z

Turgut ‹çp›nar
Duisburg’da An›ld›
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