
Türkiye halk›n›n talebidir:
“‹ncirlik Üssü Kapat›ls›n!” 

Halk› Suçlayanlar, 
Gerçek Suçlulard›r!

Beklenen ‹stanbul depreminde 
50 bin kifli ölecek! Kim sorumlu olacak?

AKP Elaz›¤ 
depreminin 
sorumlusunu
buldu: KKerpiç
evler ve ccahil
köylüler!

Marmara’da
40 bbin öölü vverdik:

Kerpiç eevler, 
cahil kköylüler

yoktu! 
Kimdi ssorumlu?

‘‹ncirlik Üssü’nü kapatabiliriz’ diyen AKP,
yalan söylüyor, flantaj yap›yor

‘‹ncirlik Üssü’nü kapatabiliriz’ diyen AKP,
yalan söylüyor, flantaj yap›yor
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‹flbirlikçi AKP 
‹ncirlik Üssü’nü Kapatamaz!

‹flbirlikçiler Emperyalistlere Karfl› Ç›kamaz!



KKiittaabb››nn AAdd››:: Abdi ‹pekçi Direnifli 

Elin Alt›

YYaayy››nneevvii:: Boran

1230 günlük örnek bir 
direniflin öyküsü:         

‘‘EElliinn AAlltt››’’

Günler, haftalar, aylar ve y›llar boyu, ssaabbrr››nn
ddeessttaann››nn›› yazd›lar orada. Oras› elin alt› idi. El,
Abdi ‹pekçi Park›’n›n ortas›ndayd›. Tam 7 y›l sü-
ren büyük direniflin bir parças› olan Abdi ‹pekçi
Park’›ndaki direnifli duymayan, bilmeyen yok gi-

bidir.

Elin alt›ndaki direnifl, 1230 gün sürdü. Yani 3
y›l, 4 ay, 2 hafta, 1 gün... Mevsimler, birbirini iz-
ledi. K›fl’tan, ilkbahar’a, ilkbahar’dan yaz’a uzan-
d› direnifl... 

Elin alt› hakl›l›¤›n, elin alt› sabr›n, elin alt› ka-
rarl›l›¤›n, elin alt› inanc›n s›nand›¤› yer oldu. Ne
polis sald›r›lar›, ne gözalt›lar, ne so¤uk, ne s›cak,
ne kar, ne ya¤mur, bu direnifli k›ramad›.

“Yok say›ld›lar”; yok say›lmalar› da k›ramad›
direnifli... Elin Alt›’ndaki direnifl, kararl›l›¤› ile
hep, “biz buraday›z” diyerek, kulaktan kula¤a
tecriti anlatmaya devam etti. 

Boran Yay›nevi taraf›ndan yay›nlanan “EL‹N
ALTI ABD‹ ‹PEKÇ‹ PARKI D‹REN‹fi‹” isimli ki-
tap 1230 gün süren bu destan› anlatmak için yaz›l-
d›.

Boran Yay›nevi kitab›n önsözünde flöyle diyor:
“Abdi ‹pekçi’nin kitab› yaz›lmal›yd›. Tarihe yaz›-
lanlar gün gün an an yaz›l› bir belge olarak da
halklar›n mücadele hazinesine kat›lmal›yd›. 

Böyle bir direniflin efli benzeri, ne ülkemiz tarihinde, ne
de bilebildi¤imiz kadar›yla dünya tarihinde yoktu.“

Yine Boran Yay›nevi, kitaba dair önemli bir hat›rlatma
daha yapmaktad›r. Buna göre;

“Bu direniflin çok çok uzun bir bölümü, tüm demokratik
muhalefeti sarm›fl olan büyük bir SUSKUNLUK içinde ger-
çekleflti. Abdi ‹pekçi direnifli, iflte bu anlamda BBÜÜYYÜÜKK SSUUSS--

KKUUNNLLUU⁄⁄UUNN ‹‹ÇÇ‹‹NNDDEEKK‹‹ BBÜÜYYÜÜKK HHAAYYKKIIRRIIfifi idi. 

Hemen herkes tecrite karfl› direnifli gündeminden ç›kar-
m›flken, Abdi ‹pekçi, kendi bafl›na adeta gündem yarat›yordu.
Öyle ki direnifli güçlendirmek için bir ‘ddeesstteekk eeyylleemmii’’ olarak
bafllayan eylemin kendisi bir direnifle dönüflmüfltü.”

“Elin Alt›” kitab›n› okumak demek, 1230 günlük bu
destan›, sabr›n ve kararl›l›¤›n büyük gücünü ve 7 y›l süren bü-
yük direnifli anlamak demektir.
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1972 Trabzon do¤umlu. 1990 y›l›nda Ankara Gazi Üniversite-
si’ne girdi. 1993 Ekim’inde Dev-Gençli olarak mücadele içinde
yerald›. ‘95 y›l›nda Ankara’da demokratik alanda sorumluluklar
üstlendi. 19 Temmuz 1995’te gözalt›na al›nd› ve tutukland›. ‘96
y›l›ndaki Ölüm Orucu’nun ikinci ekibinde yer ald›. 19 Aral›k
katliam sald›r›s›nda, Bart›n Hapishanesi Ölüm Orucu 1. ekibin-
deydi. Direniflini iflkenceli sevkler sonucu getirildi¤i Sincan F Ti-

pi Hapishanesi’nde sürdürdü. 21 Mart 2001’de, bir Newroz günü, büyük dire-
niflin ilk zaferini müjdeleyerek, ilk flehidi olarak ölümsüzleflti.

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
1199 MMaarrtt -- 2255 MMaarrtt

CCeennggiizz SSOOYYDDAAfifi

Umudun bayra¤›n› Karadeniz da¤lar›nda onur-
la tafl›d›lar. Bayra¤›m›z› ülkemizin dört bir ya-
n›nda dalgaland›rmak için büyük bir özveriyle
kavgada yer ald›lar. 20 Mart 2002’de Ordu
Ünye ilçesi Yeflilkent beldesi yak›nlar›nda ç›kan
çat›flmada flehit düfltüler. 
Gökçe fiAH‹N; 23 Aral›k 1976, Ankara do-

¤umlu. Birli¤in komutan›yd›. Hacettepe Üniversitesi’nde ö¤ren-
ciyken Dev-Genç içinde mücadeleye kat›ld›.1995’te tutsak düfltü.
Tahliye oldu¤unda hiç tereddüt etmeden, umudun ad›n› da¤lara
tafl›mak için silah kufland›. 
fiengül GÜLSOY; 10 Ekim 1979 Sivas ‹mranl› Bafll›ca (Arikan)
köyü do¤umlu. Genç yafl›nda, konfeksiyon atölyelerinde çal›fla-

rak yaflam›n› sürdürdü. Atölyelerde ö¤rendi s›n›f mücadelesini ve ac›mas›zca sö-
mürülmeyi. Düflman› iflkencehanelerde tan›d›. 1998’de gerillaya kat›ld›. 
Turan fiAH‹N; 10 Ekim 1980 Tokat Almus do¤umlu. Halk›n umudu ve adaleti
olan gerillalar› küçük yaflta tan›d›. Sevdi, inand› ve 1997 Ekim’inde onlardan biri
oldu.

“Bizlerin gücü geleneklerimizden, flehitlerimizin b›rakt›¤› mirastan ve önderli¤e
güvenimizden gelmektedir...”

Recai Dinçel

12 Eylül öncesi ö¤rencisi oldu¤u ‹stanbul Üniversitesi’nde
bir Dev-Genç’li olarak anti faflist mücadele içinde yer ald›.
Her zaman mücadelenin içinde oldu. 19 Mart 1988’de ge-
çirdi¤i bir trafik kazas› sonucunda aram›zdan ayr›ld›.

‹‹llhhaann YYIILLHHAANN

Özel bir görev nedeniyle bulunduklar›
Dersim Çemiflgezek ‹lçesi Arasor Deresi
mevkiinde kuflat›ld›lar. Gün boyu süren
çat›flmada, yoldafllar›n›n kuflatmadan ç›-
kabilmesi için kendilerini feda ettiler.19
Mart 1994’de bir kahramanl›k destan›
yazarak ölümsüzlefltiler.

Mürsel GÖLEL‹; Erzurum do¤umluydu. 1980 öncesi genç
yaflta ‹stanbul’da anti-faflist mücadeleye kat›ld›. 12 Eylül
döneminde y›llarca tutsak kald›. 1990’da bir özgürlük eyle-
miyle yeniden mücadele içinde yer ald›. ‘90’larda Ortado-
¤uda kamp faaliyetinde yerald›. Dersim Gerilla Birli¤i’nde
bir savaflç› olarak flehit düfltü. 
Naz›m KARACA; Elaz›¤ Koruk köyü do¤umluydu. 12 Ey-

lül öncesi Elaz›¤’da gençlik örgütlenmesi içinde anti-faflist mücadeleye kat›ld›.
‘90’da kampta e¤itimini tamamlad›ktan sonra Dersim da¤lar›na ilk ayak ba-
san gerilla birli¤ine kat›ld›. 
Feride KARACA; Dersim Çemiflgezek ‹lçesi Paflac›k Köyü do¤umludur. Mü-
cadeleye kat›l›fl›, devrimci hareketin gerillalar›yla tan›flmas›yla bafllar. 1993
Temmuz’unda gerillaya kat›ld›. Gerillada henüz yeni olmas›na karfl›n, yoldafl-
lar›n›n kuflatmadan ç›kabilmeleri için kendisini 2 yoldafl›yla birlikte feda etti.

MMüürrsseell GGÖÖLLEELL‹‹

FFeerriiddee KKAARRAACCAA

NNaazz››mm KKAARRAACCAA GGöökkççee fifiAAHH‹‹NN

TTuurraann fifiAAHH‹‹NN

fifieennggüüll GGÜÜLLSSOOYY

Her zaman, ”görev bekliyorum”
diyebilen bir devrimci:
Recai Dinçel

Recai Dinçel cunta y›llar›ndaki uzun tutsakl›k
y›llar›ndan sonra 1990 y›l›nda tahliye oldu. “D›fla-
r›”ya ilk ad›m›n› att›¤›nda, tercihleri konusunda
netti.

Düzen mi, devrim mi sorusuna cevab›, hiç te-
reddüt etmeden, büyük bir coflku ve inançla; 2 KE-
L‹ME’den oluflan; “GÖREV BEKL‹YORUM” du...

Nitekim, çok beklemeden Karadeniz Bölge-
si’ne gönderildi. Karadeniz Bölgesi’nde yürüttü¤ü
devrimci faaliyet s›ras›nda tekrar tutsak düfltü. Bu
kez tutsakl›¤› çok uzun sürmedi. Yeniden özgürlü-
¤üne kavufltu¤unda inanarak, düzenle tüm ba¤la-
r›n› kopard›¤›n›n kan›t› olarak, tereddütsüz yine
iki kelimeden oluflan "GÖREV BEKL‹YORUM" diyor-
du. 

Recai Dinçel’in bir
ömür boyu devrimcili¤i-

nin s›rr› asl›nda, bu iki kelimededir. O herza-
man, yaflam›yla, düflünceleriyle, prati¤iyle dev-
rimcidir.

Elbette, bu iki kelime bir sonuçtur. Ona en
zor dönemlerde, “Görev bekliyorum” dedirten,
gerçek, onun devrimcili¤ini büyütebilmesidir. O
bir bak›ma “görev adam›”d›r. Mücadelenin ne-
rede ona ihtiyac› varsa, Recai Dinçel oradad›r.

Örne¤in, 12 Eylül öncesi bir dönem ‹stanbul
F›nd›kzade’de bulunan Dev-Genç’lilerin kald›¤›
Ni¤de Ö¤renci Yurdu’nun Müdürü’dür. O dönem
Recai Dinçel’e orada ihtiyaç vard›r. Ni¤de Ö¤-
renci Yurdu, sivil faflistlerin kald›¤› Trabzon,
Adana ve Marafl Ö¤renci Yurtlar› ile kuflat›lm›fl-
t›r adeta.

Yine polis bask›nlar› da yaflamaktad›r Ni¤de
Ö¤renci Yurdu. Ama tüm bunlara karfl›n ayakta
kalmas›n› bilmifltir Ni¤de ö¤renci yurdu. Reca-
i Dinçel, yurdun güvenli¤i için abart›s›z günlerce
yurttan ç›kmam›fl, yurtta ve her an tetikte bir ya-

flam sürdürmüfltür. Bir sald›r›ya karfl› yoldafllar›n›
korumaya haz›rd›r. Bunun için herfleyi yapmaya
haz›rd›r. O gün oradaki Recai Dinçel, y›llar sonra
da komutan olarak görev alm›flt›r.

Recai Dinçel’e, o iki kelimeyi söyleten iflte bu
anlay›fl›, davas›na ba¤l›l›¤› ve dava adam› olmas›d›r. 

An›lar› Miras›m›z



Ça¤r› / ‹lan

‹çindekiler
evler de¤il devlettir... 

24 Tarihten: De¤iflmeyen ve

fakat gerçekleflmeyen 
nakarat... 

26 Adalet:

Kerpiç evlere adalet!

27 Devrimin meflalesi

KIZILDERE...

30 16 Mart katliam›nda

birlikteydiler...

32 Gençlik FFederasyonu:

Devrimci gençli¤in
mücadelesini
katliamlarla
bitiremeyecekler...

33 Devrimci OOkul:

Çal›flma tarz›-1...

37 Dün Seka’yd›

bugün Tekel

38 Direnifl devam ediyor

39 Devrimci ‹‹flçi HHareketi:

Malatya’da bir çad›r... 

4 ‹flbirlikçilerin ulusal onuru

yoktur

6 Soyk›r›m’dan ‹ncirlik’e

ç›karlar› için her fleyi
kullan›rlar 

9 Yürüyüflte TTek YYol:

Ba¤›ms›zl›k nas›l

kazan›l›r?

10 Her y›l ayn› oyun ayn›

tart›flmalar...

11 Savaflan KKelimeler:

Avrupa standartlar›

12 “Amerika ne diyor?”

13 ‹ncirlik Üssü’nü biz

kapataca¤›z

14 Nas›l BBir Yaflam:

Nas›l konuflmal›y›z?

15 100. Y›l›nda Yaflas›n 8

Mart Dünya Emekçi
Kad›nlar Günü...

18 Polis terörüne son verin  

21 Deprem raporlar› ne diyor?

‹ktidar ne yap›yor?

22 Depremde çöken kerpiç

40 Ö¤retmenimiz:

‹nsanlar› sevmek halk

ve vatan sevgisidir...

42 Elin Alt› tan›t›ld›...

43 Tecritten haberler 

45 Ülkemizde GGençlik

Sorunlar

Çözümlerimiz:

Okullara girifl

ç›k›fllar...

46 Sosyalizmin yaratt›klar›

insanl›¤›n en de¤erli

miras›d›r

48 AB üyeli¤i kimseyi

yeni-sömürge

olmaktan ç›karm›yor

49 Avrupa’da YYürüyüfl

Y›lmayaca¤›z!

Sald›r›lar› bofla

ç›karaca¤›z... 

52 Yeni De¤inmeler

54 Kürt halk›n›n sesini

bo¤ma sald›r›s›

55 Yitirdiklerimiz...

TEKEL ‹flçileri...

‹stanbul
tutuklu
aileleri
bülteni
TAYAD 
7. Say›s› 

ÇIKTI!

Kamu
Emekçileri
Cephesi
Say›: 11
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‹‹flflbbiirrlliikkççiilliikk,, bbooyyuunn ee¤¤mmeekkttiirr.. ‹fl-
birlikçinin emperyalizm karfl›s›nda

biat ve itaattan baflka flans› yoktur.
Ermeni Soyk›r›m› Tasar›s›’n›n ABD
D›fl ‹liflkiler Komitesi’nde kabul edil-
mesi karfl›s›nda ‹ncirlik’in kapat›lma-
s›ndan ihalelerin kesilmesine kadar
çeflitli alternatiflerden söz ediliyor.
Birincisi, bu “tepki”ler hakl› bir ze-
minde de¤il, çünkü tarihi bir suçu
örtbas etmek istiyorlar. ‹kincisi, em-
peryalizm bu sorunu kullanmaktad›r
ve emperyalizme bu yönüyle söyle-
necek çok fley vard›r; ancak AKP de
bunu söyleyebilecek  bir iktidar de-
¤ildir. AAKKPP iikkttiiddaarr›› iiflflbbiirrlliikkççii bbiirr
iikkttiiddaarrdd››rr vvee ‹ncirlik üssünü kapat-
may› ancak bir flflaannttaajj,, bir bbllööff mal-
zemesi olarak dile getirmektedir. 

“AKP ‹ncirlik üssünü kapatabi-
lir mi?” sorusu da esas ola-

rak cevab› belli bir sorudur. Birinci
olarak, AKP’nin varl›k koflullar›n-
dan biri iflbirlikçiliktir. B›rakal›m
‹ncirlik Üssünü kapatmas›n›, em-
peryalistlerin bilgisi haricinde tek
bir ad›m atamaz. AKP, ‹ncirlik’in
kapat›lmas›n› bir flantaj unsuru ola-
rak gündeme getiriyor ve emperya-
listler de bunun flantaj oldu¤unu bi-
liyorlar. Bu aç›dan, bu tür aç›klama-
lar›n amac›, bir yan›yla da halk› al-
datmak, oyalamakt›r. 

Emperyalistler, ekonomide, siya-
sette yeni-sömürgelerin ulusal

onurlar›n› her vesileyle afla¤›larlar.
Kendi politika ve kararlar›n› daya-
t›rlar. Tarihsel veya güncel, her so-
runu kullan›rlar. Hiçbir iflbirlikçi ik-
tidar, bunlara karfl› kararl›, tutarl›
bir direnifl sergileyemez. Bu, iflbir-
likçili¤in karakterine ayk›r›d›r.
AKP’nin ‹ncirlik’i diline dolama-
s›nda da ulusal onur ve ba¤›ms›zl›k
düflüncesi yoktur. 

UUlluussaall oonnuurr,, vvaattaann sseevvggiissii vvee
bbaa¤¤››mmss››zzll››kk ddüüflflüünncceessii,, ony›l-

lard›r oligarflinin unutturmaya ça-
l›flt›¤› de¤erlerdir. Burjuvazi, ça¤›-
m›zda bunlar›n geçerli olmad›¤›n›n

teorisini yapmakta ve belki kesimler
üzerinde de etkili olmaktad›r. Ülke-
mize sahip ç›kmak ne demektir?
Vatan› sevmek ne demektir? Bunlar
belirsizlefltirilmifltir. Kapitalizmin
bireycili¤inin bafllad›¤›, her fleye
kâr, para ölçüsüyle bak›ld›¤› yer,
ulusal onursuzlu¤un da bafllad›¤›
yerdir. Bu noktaya gelindi¤inde,
mesela Avrupa Birli¤i üyeli¤i, bir
ba¤›ml›l›k-ba¤›ms›zl›k, ulusal onur-
onursuzluk meselesi de¤il, sadece
“ifl”, “y›ll›k ulusal gelir” meselesi-
dir. Böyle bak›ld›¤›nda, Irak’›n ifl-
gali, emperyalizm, halklar, ba¤›m-
s›zl›k meselesi de¤il, sadece ““bbiirr
kkooyyuupp üüçç aallmmaa”” meselesidir. AKP
de iflte bu zihniyetin temsilcisidir.
““BBeenn ppaarraayy›› kkiimmiinn vveerrddii¤¤iinnee bbaakk--
mmaamm,, nnee kkaaddaarr vveerrddii¤¤iinnee bbaakkaa--
rr››mm...... ppaarraayy›› bbaassaannaa ddaa iisstteeddii¤¤ii hheerr
flfleeyyii ssaattaarr››mm”” diyerek, ülkemizin
emperyalist tekellere peflkefl çekil-
mesini pervas›zca savunabilen bir
anlay›fl›n ulusal onur diye bir de¤e-
rinin, hatta onur diye bir de¤erinin
oldu¤u düflünülemez. 

Ülkemiz, emperyalistler taraf›n-
dan gizli olarak iflgal edilmifltir.

Ülkemize sahip ç›kmak, bu nedenle
bedeller isteyen onurlu bir tav›rd›r.
Yeryüzünün dört bir yan›ndaki yeni-
sömürgelerin ulusal onurlar›, halkla-
r›n kan›na bulanm›fl Amerikan pos-
tallar› alt›nda çi¤nenmektedir. Hiç-
bir yeni-sömürge ülke yönetimi “biz
ulusal onurumuza sahip ç›k›yoruz”
diyemez. Hiçbir yeni-sömürge ülke
yönetimi, “bayra¤›m›z›n alt›nda ulu-
sal onurumuzla yafl›yoruz” diyemez.
Halklara, vatanlar›n›, ulusal onurlar›-

n› ve ulusal kimliklerini yaln›z

devrim geri verebilir. 

fiunu bir kez daha hat›rlamakta
yarar var: 1910’lar›n sonunda

emperyalistler ‹stanbul’u ve Anado-
lu’yu iflgal etmeye bafllad›klar›nda,
iflbirlikçi Osmanl› egemen s›n›flar›
ve di¤er gerici burjuva unsurlar, ül-
ke topraklar›n› ve ulusal onuru ko-
rumak için mücadele etmeyi de¤il,
soygun ve talanlar›n› devam ettir-
mek için ihaneti seçmifllerdir...
1930’lar›n sonlar›nda, ba¤›ms›z bir
ülkede, burjuvazi biraz palazlan›n-
ca, ilk taleplerinden biri, emperya-
listlerle iliflkilerin gelifltirilmesi ol-
mufltur... 1940’larda Nazi iflgali ül-
kemize kadar uzansayd› ne olurdu;
tahmin etmek hiç zor de¤ildir; çün-
kü, o günkü koflullarda zaten, 2.
Paylafl›m Savafl› boyunca iflbafl›na
gelen tüm hükümetler, Naziler’in
kesin yenilgisi belli oluncaya kadar,
NNaazziilleerrllee iiflflbbiirrllii¤¤ii yapt›lar. Nazile-
rin dünya halklar›na karfl› savafl›
sürdürmeleri için en gerekli maden-
leri Almanya’ya ihraç etmeye de-
vam ettiler.  

1940’lar›n ikinci yar›s›ndan itiba-
ren ise biliyoruz, egemen s›n›fla-

r›n hemen her kesimi AAmmeerriikkaanncc››--
ll››¤¤››nn bbaayyrraa¤¤››nn›› dalgaland›rd›lar.
Sömürücü egemen s›n›flar›n iflbir-
likçili¤i ve ihaneti, o günlerden bu
yana sürüp gelmektedir. AKP, Ame-
rika’ya karfl›, ‹srail’e karfl› ne yapa-
bilir, ne yapamaz, bunu do¤ru ce-
vaplayabilmek için bu tarihi hat›rla-
mak gerekir.

Ülkemizde gelmifl geçmifl tüm
iktidarlar, mmiilllliiyyeettççii’dir. Hepsi

s›fat olarak bunu kabul eder, böyle
olduklar›n› savunurlar. Fakat flu
çok aç›kt›r; onlar›n milliyetçili¤i
emperyalizme karfl› bir milliyetçi-
lik de¤ildir. Milliyetçilik dedikleri
asl›nda, sadece içe, halka yönelik
bir politikad›r ve bu topraklarda
birlikte yaflayan farkl› uluslar ve
milliyetler aras›nda düflmanl›k to-
humlar› eken burjuva flovenist bir

Ülkemizde gelmifl geçmifl
tüm iktidarlar, milliyetçi’dir.

Hepsi s›fat olarak bunu kabul eder,
böyle olduklar›n› savunurlar. Fakat
flu çok aç›kt›r; onlar›n milliyetçili¤i

emperyalizme karfl› bir
milliyetçilik de¤ildir

‹flbirlikçilerin Ulusal Onuru Yoktur
- Ba¤›ms›zl›k kazan›lmad›¤› sürece 

sorunlar çözümsüz kalmaya mahkumdur - 
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milliyetçiliktir. Türklükleriyle övün-
meleri, Türk ulusal gururu söylem-
leri, sadece di¤er halklara karfl›d›r.
Emperyalizm karfl›s›nda ise, milli-
yetçi de¤il, mmiilllliiyyeettssiizzddiirrlleerr adeta.
Hakim ulus söylemi, emperyalizm
karfl›s›nda terkedilir.  

Milliyetçi muhafazakar partiler,
emperyalizme ba¤›ml›l›¤›,

halklar nezdinde meflrulaflt›rmak ve
kan›ksatmak için, 1945’lerden bu
yana emperyalistleri övmüfl, onlar›n
medeniyetine, adaletine, disiplini-
ne, ürettiklerine, k›sacas› herfleyine
karfl› bir hayranl›k gelifltirmifllerdir.
Emperyalizmi, emperyalist liderleri
flirin göstermek, iflbirlikçi bas›n ya-
y›n organlar›n›n ony›llard›r de¤ifl-
meyen politikas›d›r. fiöyle bir dü-
flünün; yeni-sömürge ülkelerin
halklar›na karfl›, iflgallere karar
veren, katliamlar yapt›ran, Guan-
tanamo, Ebu Gureyp, Bagram gi-
bi iflkence merkezlerini açan em-
peryalist liderler, iflbirlikçi bas›n
yay›nda nas›l da flirin, sempatik,
insani kiflilikler olarak yans›t›l›r.
Öyle yans›tmak zorundad›rlar,
çünkü, Tayyip Erdo¤anlar onlarla
sarmafl dolaflt›r. 

Emperyalizm oligarfliye çok
stratejik görevler biçmektedir

gerçekten de: ABD ulusal güvenlik
eski dan›flman› ZZbbiinnggnniieevv BBrreezziinnss--
kkii bu rolü flöyle tan›ml›yor: “Türki-
ye, Karadeniz Bölgesi’ni istikrar
içinde tutar, Akdeniz’e girifli kontrol
eder, Kafkasya’da Rusya’y› denge-
ler, hala Müslüman fundamendaliz-
mine karfl› panzehirdir ve NA-
TO’nun güney kanad›n›n dayana¤›-
d›r. ” Böyle bir misyon yüklenmifl
olan iflbirlikçi iktidarlar için ‹ncir-
lik, iflbirlikçili¤in içinde küçük bir
noktad›r.  

Dünya çap›nda teflhir ve tecrit ol-
mufl ‹srail karfl›s›nda “kahra-

manl›k” taslayan Tayyip Erdo-
¤an’›n, Amerikan emperyalizminin,
‹ngiliz, Frans›z, Alman emperyaliz-
minin liderlerini “siz öldürmeyi, ifl-
kence yapmay› iyi bilirsiniz” dedi-
¤ini, “daha da Washington’a gel-
mem” dedi¤ini kimse duymam›flt›r
ve duymayacakt›r. Çünkü Mende-

resler’den Tayyip Erdo¤an’a uza-
nan çizgi, Amerikanc›l›¤›n, uflakl›-
¤›n, ulusal  anlamda onursuzlaflma-
n›n çizgisidir. Bu çizgi, ‹ncirlik’i
kapat›yoruz  diyemeyece¤i gibi, bu-
nu düflünmez bile. 

Bunu, yaln›z devrimciler ve va-
tansever halk diyebilir. ““AABBDD

DDeeffooll BBuu VVaattaann BBiizziimm!!”” diye yaln›z
devrimciler ve halk hayk›rabilir. Ay-
lard›r ““‹‹nncciirrlliikk ÜÜssssüü KKaappaatt››llss››nn””
slogan›yla sokaklarda, meydanlarda-
y›z. Aylard›r bu taleple kap› kap› do-
lafl›yoruz. Onbinlerce imza toplad›k.
Ulaflabildi¤imiz herkese bu hakl› ta-
lebimizi anlatt›k. Gördük ki, tüm
bask›lara, sald›r›lara, çarp›tmalara
karfl›n halk, emperyalist karargahla-

r›n kapat›lmas›n› istiyor. ABD’nin
ülkemizden gitmesini istiyor. 

Sorun sadece ‹ncirlik Üssü’ün ka-
pat›lmas› de¤ildir elbette. Bu, bi-

zim aç›m›zdan simgesel bir öneme
sahiptir. Esas olan emperyalizme kar-
fl› tavr›m›z›n bütünüdür. AAnnttii--eemm--
ppeerryyaalliisstt,, aannttii--oolliiggaarrflfliikk bbiirr pp rrooggrraa--
mmaa ssaahhiipp oolluunnmmaakkss››zz››nn bbaa¤¤››mmll››ll››kk
vvee ffaaflfliizzmm ssoorruunnuu ççöözzüülleemmeezz.. 

Yak›n dönemde, Abdüllatif fie-
ner’in partisinden Mustafa Sa-

r›gül’ün partisine kadar peflpefle bir
çok düzen partisi kuruldu. Fakat,
düzen içi siyaset aç›s›ndan birbirle-
rine bir çok fley söylüyor görünseler
de, temelde, ülkemizin ve halk›m›-
z›n sorunlar›na iliflkin birbirlerinden
farkl› hiçbir fley söyleyemiyorlar.
Bunun nedeni, emperyalizm karfl›-
s›nda tav›rlar›n›n ayn›l›¤›d›r. Em-
peryalizme karfl› ç›kmayanlar›n bir-
birinden farkl› olarak söyleyebile-

cekleri bir fley yoktur. 

Ayn› flekilde, sol cephede de sü-
rekli yeni partiler kuruluyor.

Bunlar›n bir k›sm›, soldaki ço¤u te-
melsiz, s›n›fsal karfl›l›¤› olmayan
subjektif ayr›l›klar sonucu ortaya
ç›kan ve asl›nda parti de olmayan
partilerdir. Bu anlamda da esasen
emperyalizme karfl› bir politika or-
taya koymalar›, bu do¤rultuda mü-
cadele etmeleri de söz konusu de¤-
lidir. Di¤er taraftan, ÖDP gibi refor-
mist partiler de geçen hafta kurul-
du¤u aç›klanan Eflitlik ve Demokra-
si Partisi gibi, 10 Aral›k Hareketi gi-
bi gruplar da, sonuçta yeni bir fley
söyleyemiyorlar. Çünkü, onlar da
eemmppeerryyaalliizzmmee vvee oolliiggaarrflfliiyyee kkaarrflfl››
aç›k bir mücadele ça¤r›s› yapam›-
yorlar, emperyalizmi ülkemizden
kovmay›, oligarflik diktatörlü¤ü
y›kmay› hedefliyoruz diyemiyorlar,
devrimci bir halk iktidar› için bay-
rak açam›yorlar. O noktada kaç›n›l-
maz olarak düzen içi çözümlere, dü-
zen için söylemlere hapsoluyorlar. 

Emperyalizmi bu ülkeden kov-
mak, ba¤›ms›zl›¤› savunmak,

tüm sorunlar›n çözümünde kilit
noktalardan biridir. Böyle bir pers-
pektife, böyle bir iradeye sahip ol-
mayanlar›n bir kkuurrttuulluuflfl perspekti-
fine, sorunlara somut çözümler su-
nabilen programlara sahip olmalar›
da mümkün de¤ildir.   

ABD emperyalizmiyle, Avrupa
emperyalizmiyle imzalanan

gizli aç›k anlaflmalar, kölece ba¤›m-
l›l›¤› alabildi¤ine pekifltirmifltir. Bu
ba¤lar, ancak ulusal ve sosyal kur-
tulufl savafllar›yla kopar›l›p at›labi-
lir. Bunu da ancak devrimcilerin ön-
derli¤inde örgütlenen ve savaflan bir
halk baflarabilir. Y›llar önce halk›-
m›za taahhüt etti¤imiz gibi, “Gün
gelecek, biz Marksist-Leninistler,
oligarflinin ihanetini belgeleyen bu
kölelik anlaflmalar›n› halk›m›z›n
gözleri önüne serece¤iz. Ulusal
onurumuzun kölelik anlaflmalar›yla
çi¤nenmesine ve oligarflinin ihane-
tine son vermek, ülkemizi ba¤›ms›z
ve özgür k›lmak... biz Marksist-Le-
ninistlerin onurla yüklendi¤imiz gö-
revimizdir. ”

ABD emperyalizmiyle,
Avrupa emperyalizmiyle

imzalanan gizli aç›k anlaflmalar,
kölece ba¤›ml›l›¤› alabildi¤ine

pekifltirmifltir. Bu ba¤lar, ancak
ulusal ve sosyal kurtulufl

savafllar›yla kopar›l›p at›labilir.
Bunu da ancak devrimcilerin ön-
derli¤inde örgütlenen ve savaflan

bir halk baflarabilir.
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ABD Temsilciler Meclisi D›fl
‹liflkiler Komitesi’nde Ermeni Soy-
k›r›m›’yla ilgili yap›lan oylamada,
“1915 olaylar›n› 'soyk›r›m' olarak
nitelendiren tasar›n›n kabul edilme-
si” karfl›s›nda, oligarflinin hemen
her kesimi, hep bir a¤›zdan  ba¤›r›p
ça¤›rmaya bafllad›. 

AKP’den MHP’ye, CHP’den
BBP’ye, DP’den DSP’ye kadar bü-
tüm düzen partilerinin “anti-Ameri-
kanc›l›¤›” kabard› birden. 

Madem ki Amerikan yönetimi,
oligarflinin bu kadar önemli bir has-
sasiyetine dikkat etmemiflti, Türki-
ye de Ermenistan ile imzalanan pro-
tokoller ask›ya almal› veya elindeki
en önemli kozlardan birini kullan-
mal›yd›. O koz da ‹ncirlik Üs-
sü’ydü. Bir çok düzen politikac›s›,
flovenist kesimler, sanki Türkiye is-
tese hemen yapabilirmifl gibi, ““‹‹nn--
cciirrlliikk’’ii kkaappaattaall››mm”” diyorlard›.  

Kapatabilirler mi gerçekten?

Bu sorunun cevab›n› do¤ru vere-
bilmek için iki nokta bilinmelidir:
BBiirriinncciissii,, AAKKPP AAmmeerriikkaanncc››dd››rr..
‹‹kkiinncciissii,, AKP Hükümeti sömürge
bir ülkenin hükümetidir. 

Amerikan emperyalizminin ifl-
gal alt›nda tuttu¤u Irak’taki katli-
amlar›na karfl›, ‹srail’in Filistin hal-
k›na yönelik katliamlar›na karfl› ne-
ler neler söylememifltir AKP. Fakat
ikisiyle de ““ssttrraatteejjiikk”” iliflkileri en
kapsaml› biçimde sürmektedir. ‹sra-
il’e belki dönemsel olarak daha ra-
dikal tav›r al›yor görünebilir, ama
söz konusu olan Amerika olunca
onu da yapamaz. Mesela Ameri-

ka’n›n Afganistan’da halka yönelik
katliamlar› karfl›s›nda genellikle a¤-
z›n› açamaz. Göstermelik bir aç›kla-
ma yapsa da tav›r alamaz. En az›n-
dan “Afganistan’da sana yard›mc›
olmuyorum art›k” bile diyemez.
Tersine iflgalin ve katliamlar›n orta-
¤› olmaya devam eder. 

Hemen herkesin gördü¤ü gerçek
fludur: “AKP iktidar› eser gürler
ama”... Evet, hepsi o kadar. ‹ncir-
lik’te de “gözden geçiririz” ve ben-
zeri sözlerin ötesinde birfley diye-
mez ve yapamaz. 

AABBDD’’yyllee 6655 yy››lldd››rr
iimmzzaallaannaann ttüümm aannllaaflflmmaallaarr
yyüürrüürrllüükktteeddiirr

Türkiye oligarflisiyle Amerikan
emperyalizminin yeni-sömürgecilik
temelindeki iliflkileri, 1945-46’lar-
dan bu yana uzanan bir tarihe sahip-
tir. Bu tarih, ba¤›7ml›l›k iliflkileri-
nin pekiflmesi tarihidir. Bu ba¤›ml›-
l›k, Amerika’ya yap›lan say›s›z eko-
nomik, siyasi, kültürel, askeri anlafl-
mayla pekifltirilen bir tarihtir. Bu
sürecin ve bu anlaflmalar›n sonucu,
herfleyiyle ba¤›ml› hale gelmifl bir
ülke tablosudur. Hangi konuya eli-
nizi atarsan›z at›n, karfl›n›za bir
noktada mutlaka emperyalizm ç›ka-
cakt›r. 

Yar›m asr› aflk›n süre boyunca
imzalanan anlaflmalarla, yeni-sö-
mürge bir ülkenin neler yap›p yapa-

mayaca¤›, emperyalistler karfl›s›n-
daki yükümlülükleri belirlenmifltir. 

Bu anlaflmalara uyulmazsa ne
olur? Çok fley olur. Çünkü, emper-
yalizm ülkenin ekonomisine, ordu-
suna, siyasetine çok çeflitli biçim-
lerde nüfuz etmifltir. Art›k hemen
herkesin bildi¤i gibi, emperyalist
tekeller, pekala herhangi bir yeni-
sömürge ülkede borsalar› bir günde
tepe taklak yapabilecek, kriz ç›kar-
tabilecek güçtedirler. Ordular› yön-
lendirebilecek durumdad›rlar. K›sa-
cas›, e¤er emperyalizmi tümden ül-
kenizden kovmuyorsan›z, o anlafl-
malara uymak zorundas›n›zd›r. Em-
peryalist zorbal›k, ekonomik, aske-
ri, siyasi tüm gücünü kullanarak bu-
nu sa¤lar. 

AKP, 88.. yy››ll››nnaa giren iktidar›nda,
Amerikan emperyalizmine yeni ta-
vizler vermekten, Amerikan tekelle-
rine yeni ya¤ma ve talan alanlar›
açmaktan, Amerika’n›n emperyalist
politikalar›na siyasi ve askeri destek
vermekten baflka hiçbir fley yapma-
m›flt›r. 

Amerika’yla yap›lm›fl yüzlerce
ikili ve çoklu anlaflmay› ggöözzddeenn ggee--
ççiirrmmeeyyii,, iippttaall eettmmeeyyii bir an bile
düflünmemifl, tam tersine ba¤›ml›l›k
zincirine yeni halkalar ekleyecek
yeni anlaflmalar imzalam›fllard›r. Ve
bütün bu anlaflmalar yürürlüktey-
ken, herhangi bir iktidar›n
kalk›p tek bafl›na ““‹‹nncciirr--
lliikk’’ii kkaappaattmmaakk””tan sözet-

SOYKIRIM’DAN ‹NC‹RL‹K’E 
ÇIKARLARI ‹Ç‹N HER fiEY‹

KULLANIRLAR!
t AKP, ‹ncirlik’i Kapatamaz, 
Emperyalist Efendisine Tav›r Alamaz!

t ABD, Tarihi Gerçekler U¤runa Sad›k Bir
Yeni-Sömürgesini Gözden Ç›karmaz!

‹‹nncciirrlliikk UUççuuflfl PPiissttii
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mesi, gerçek d›fl› ve demagojik ol-
maktan öteye geçemez.   

Mevcut durumda AKP, Ameri-
ka’ya karfl› tav›r alamaz. Peki Ame-
rika’n›n böyle bir politikas› var m›-
d›r?

HHiiççbbiirr flfleeyy AAmmeerriikkaa’’nn››nn
çç››kkaarrllaarr››nn››nn öönnüünnee ggeeççeemmeezz!!

Ermeni Soyk›r›m› tasar›s›na dair
geliflmeler, netice olarak Ameri-
ka’yla Türkiye oligarflisi aras›ndaki
iliflkilerin bütününü belirlemez. 

Herfleyden önce fluras› çok aç›k-
t›r ki, Amerika için Ermeni Soyk›r›-
m› meselesi, tarihi gerçeklerin aç›k-
l›¤a kavuflturulmas› veya Ermeni
halk›n›n ac›lar›n›n dindirilmesi gibi
ulvi ve ahlaki amaçlar tafl›maktan
çok uzakt›r. Amerika için yine belir-
leyici olan emperyalist ç›karlar›d›r.
Bu konuyu y›llard›r aleni olarak
hem Ermenistan’a, hem Türkiye
oligarflisine istediklerini yapman›n
arac› olarak kullanmaktad›r.  

Bu anlamda bir yeni sömürgesi
olan Türkiye’yi kaybetmekle, tarihi
gerçeklerin örtbas edilmesi aras›nda
bir tercih yap›lmas› gerekti¤inde,
emperyalist ABD’nin tercihi belli-
dir. Keza, çok yönlü olarak kullan-
d›¤› Türkiye’yi kendinden uzaklafl-
t›racak manevralardan da kaç›n›r
ABD.  ‹ngiliz Economist gazetesi,
son geliflmelerle ilgili flöyle yaz›-
yordu örne¤in:

“ABD Baflkan› dahil hiç kimse,
Türkiye’nin stratejik önemini göz
ard› edemez. Türkiye, Amerika’n›n
önemli bir müttefiki ve NATO’daki
ikinci büyük orduya sahip. Türkiye,
öönneemmllii bbiirr AAmmeerriikkaann hhaavvaa üüssssüünnee
eevv ssaahhiippllii¤¤ii yap›yor ve IIrraakk’’ttaakkii
AAmmeerriikkaann ggüüççlleerriinniinn iihhttiiyyaaççllaarr››--
nn››nn tteemmiinniinnddee önemli bir güzer-
gah.”

Ayn› içerikte de¤erlendirmeler
Amerikan bas›n›nda da yap›l›yordu.
Bu noktada flunu söylemek bir ke-
hanet de¤ildir: Amerikan emperya-
lizmi, Ermeni Soyk›r›m›’na dair po-
litika ve kararlar›n›, hheemm EErrmmeenniiss--
ttaann’’››,, hheemm TTüürrkkiiyyee oolliiggaarrflfliissiinnii eellii--
nniinn aalltt››nnddaa bbuulluunndduurrmmaayyaa ssaa¤¤llaa--

yyaaccaakk bbiirr ddeennggeeddee ssüürrddüürreecceekkttiirr..  

Economist’ten yukar›daki al›nt›-
y› aktard›¤›m›z makale, iliflkinin
Türkiye cephesine de yöneliyor ve
flöyle diyordu: “Sonuçta, Türklerin
Amerika ile iliflkilerini kolayca za-
y›flatmas› pek mümkün de¤il.”

Bu yan› da hiç kuflkusuz do¤ru. 

fifiaannttaajjllaarr,, bbllööfflleerr,, tteehhddiittlleerr,,
çç››kkaarrllaarr

ABD meclisinde, komisyonla-
r›nda yap›lan tart›flmalar, asl›nda
as›l kayg›lar›n ne oldu¤unu göster-
meye yetiyor. 

D›fl ‹liflkiler Komitesi üyelerin-
den Ileana Lehtinen, Ermeni Soyk›-
r›m tasar›s›n›n geçmesinin
““AABBDD''nniinn ggüüvveennlliikk çç››kkaarrllaarr››nn›› rriiss--
kkee aattaabbiilleecceekk,, iisstteennmmeeyyeenn ssoonnuuççllaarr
yyaarraattmmaayyaaccaa¤¤››nnddaann eemmiinn oolluunnmmaa--
ss›› ggeerreekkttii¤¤iinnii”” söylüyordu örne¤in. 

Ermeni halk› ve tarihi gerçekler
pek umurunda görünmüyor de¤il
mi... Ayn› flekilde Milletvekili Dan
Burton ise flöyle diyordu: “Birinci
Dünya Savafl› s›ras›nda yaflanan
ac›lar›n fark›nday›z... ama flu anda
böyle bir tasar›y› kabul etmenin zzaa--
mmaann›› ddee¤¤iill....”” 

Burton sonra da daha aç›k olarak
flunu ekliyor: “Özellikle ‹ran konu-
sunda Türkiye gibi dostlara ihtiya-
c›m›z var... ‹ncirlik kaybedilebilir... 

Bir baflka milletvekili Michael
McMahon da, “tasar›n›n geçmesi

ve Türkiye'nin ‹ncirlik üssünü ka-
patmas› halinde Amerikan ordusu-
nun Irak'tan çekilirken daha tehli-
keli rotalar kullanmak zorunda ola-
ca¤›n› belirtti.”

Bütün bu manevralara karfl›
AKP hükümetinin ve oligarflinin
tavr› da ayn› flekilde flantaj ve ç›kar-
larla örülüydü. 

AKP’nin ilk tepkisi, tasar›y› “k›-
namak” ve ard›ndan da Büyükelçi
Nam›k Tan’›, “istiflare için” Anka-
ra'ya ça¤›rmak oldu. fiantaj›n deva-
m› ise flöyle ortaya konuldu:

““AAnnkkaarraa:: YYaassaa çç››kkaarrssaa 4455 mmiill--
yyaarr ddoollaarrll››kk uuççaakk,, hheelliikkoopptteerr,, ssiillaahh,,
ffüüzzee aall››mm›› aannllaaflflmmaallaarr››nn›› iippttaall eeddee--
rriizz..””

Benim katliamc›l›¤›m›, soyk›r›m
suçumu ortaya koyarsan, ihaleleri
sana vermem... Kuflku yok ki, Ame-
rika da o ihaleleri kaybetmeyecek
bir politika flekillendirecektir. 

Nitekim çeflitli pazarl›klar sonra-
s›nda LLoocckkhheeeedd MMaarrttiinn,, BBooeeiinngg,,
RRaayytthheeoonn,, UUnniitteedd TTeecchhnnoollooggiieess vvee
NNoorrtthhrroopp GGrruunnmmaann gibi befl em-
peryalist tekelin yöneticileri, ABD
Temsilciler Meclisi D›fl ‹liflkiler Ko-
mitesi’ne bir mektup göndererek,
“tasar›n›n komiteden geçmesinin
Türk-Amerikan iliflkilerinde çatla¤a
yol açaca¤› ve Amerikal›lar’›n iiflfl ffaa--
aalliiyyeettlleerriinnii rriisskkee aattaaccaa¤¤››n›” belirte-
rek, tasar›n›n geçirilmemesini istedi-
ler. Ne soyk›r›m, ne adalet, ne de
baflka bir fley, hiçbir zaman tekelle-
rin umurunda olmam›flt›r. 

MHP, BBP riyakarl›¤›,
AKP’den az de¤ildir

MHP Genel Baflkan› Devlet
Bahçeli de, 9 Mart’ta TBMM Grup
toplant›s›na yapt›¤› konuflmada
flöyle dedi: “‹ncirlik üssünün kul-
lan›m› konusunda yeni bir düzenle-
meye gidilmelidir. ”

BBP Genel Baflkan› Yalç›n
TOPÇU taraf›ndan yap›lan aç›kla-
mada da “ABD ile yap›lan Ortado-
¤u ve Afganistan’daki askeri ve si-
yasi anlaflmalar iptal edilmeli, ge-
rekirse Türkiye’deki ‹ncirlik üssü-
nün kapat›lmas› ile misilleme ya-

p›lmal›d›r.” deniyordu. 

MHP ve BBP, emperyalizme,
kapitalizme iliflkin her konuda tüm
faflist hareketlerin tipik özelliklerini
gösterir. Demagojik olarak, slogan
olarak emperyalizme, kapitalizme
karfl› olduklar› imaj›n› verir, ancak
gerçekte onlarla tam bir uyum için-
dedir. Nitekim MHP’nin koalisyon
orta¤› oldu¤u dönem, oligarflinin
emperyalizme en uyumlu oldu¤u
dönemlerden biridir. Ve o dönemde
MHP, ‹ncirlik’i, di¤er emperyalist
üsleri ve emperyalizme tan›nm›fl
ayr›cal›klar› hiçbir biçimde günde-
me getirmemifltir. 
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AAKKPP,, OOrrttaaddoo¤¤uu’’ddaa
AABBDD pp rroojjeelleerriinniinn ttaaflfleerroonnuu,,
ssuuççllaarr››nn››nn oorrttaa¤¤››dd››rr

AKP’nin ‹ncirlik veya emperya-
lizmin di¤er üslerine, emperyaliz-
min flu veya bu politikas›na karfl›
birfley yap›p yapamayaca¤›n›n so-
mut bir di¤er cevab›, bugün Ortado-
¤u’da üstlendi¤i rolden de görülebi-
lir. 

2004 y›l›n›n Ocak ay›nda Baflba-
kan Tayyip Erdo¤an’›n Bush’la gö-
rüflmesi sonras›nda “BOP’ta anah-
tar rol oynayacaklar›n›” aç›klamas›
ve bunun devam›nda BBOOPP’’uunn eeflfl
bbaaflflkkaannllaarr››nnddaann bbiirrii oolldduu¤¤uunnuu be-
lirtmesi, AKP’nin Ameri-
kan emperyalizmine ye-
deklenmesinin boyutlar›n›
aç›kça göstermektedir.
Burada s›radan bir deste-
¤in ötesinde, ABD ad›na
rol ve görev üstlenme söz
konusudur. 

““BBOOPP’’uunn eeflfl bbaaflflkkaannll››--
¤¤››”” herhangi bir s›fat de-
¤ildir. K›saca ilk adland›-
r›ld›¤› flekliyle BOP (Bü-
yük Ortado¤u Projesi) ad›
verilen projenin tam ad› ““GGee--
nniiflfllleettiillmmiiflfl OOrrttaaddoo¤¤uu vvee KKuuzzeeyy AAff--
rriikkaa GGiirriiflfliimmii””dir. 

Amerikan emperyalizmi, bu giri-
flim çerçevesinde 2222 üüllkkeeddee mmeevvccuutt
iikkttiiddaarrllaarr››nn ddee¤¤iiflflttiirriillmmeessiinniinn
aammaaççllaanndd››¤¤››nn›› aç›kça ilan etmifltir.
Elbette bu de¤ifltirme ifllemi ne de-
mokrasi yoluylad›r, ne gönüllüdür,
ne de halklar›n iradesi söz konusu-
dur. Bu de¤ifliklikler, bazen iflgaller-
le, bazen havadan ya¤d›r›lan bom-
balarla, bazen ekonomik ambargo-
larla, bazen siyasi kuflatmalarla veya
bunlar›n hepsinin aflamal› olarak uy-
gulanmas›yla sa¤lanacakt›r. “BOP
eflbaflkanl›¤›” iflte bu eemmppeerryyaalliisstt
eeflflkkiiyyaall››¤¤aa ortak olmakt›r. 

CIA direktörlerinden James
Woblsey, BOP‘un amac›n› flöyle or-
taya koymufltu: “Bu ... bizim 20.
yüzy›l boyunca infla edip savundu-
¤umuz liberal uygarl›¤› tehdit eden
Arap ve müslüman dünyas›na de-
mokrasi götürme savafl›d›r. Bu sa-
vafl tarihsel nedenlerle demokrasiye

geçemeyen Ortado¤u’nun çehresi
tamamen de¤iflinceye dek sürecek-
tir.” 

Demokrasinin nas›l götürüldü-
¤ünü IIrraakk’’ttaann bbiilliiyyoorruuzz,, AAffggaa--
nniissttaann’’ddaann bbiilliiyyoorruuzz.. BOP proje-
sinin amac›, tüm Ortado¤u’yu ve
Afrika’y› teslim almakt›r, Ortado-
¤u’da ve Afrika’da emperyalizme
karfl› hiçbir direnifl b›rakmamakt›r.
Elbette böyle bir proje, emperya-
lizme tam teslim olmufl ülkeler ve
liderler arac›l›¤›yla sürdürülebilir.
T›pk› Tayyip Erdo¤an gibi.  

SSoonnuuçç:: AAKKPP,, OOrrttaaddoo¤¤uu’’ddaa
iiflflggaalllleerriinn oorrttaa¤¤››
oolluurrkkeenn,, ‹‹nncciirrlliikk’’ii
kkaappaattaammaazz!!

8 y›l›na giren AKP
iktidar›, bu y›llar boyun-
ca iflbirlikçilik çizgisin-
den hiç d›flar› ç›kmam›fl-
t›r. AKP, b›rakal›m ‹ncir-
lik üssünü kapatmay›,
Ortado¤u’da ABD’nin
verdi¤i görevleri yerine
getiriyor. Afganistan’a
teklifsiz gidiyor. ‹ran’a

yönelik bask› siyasetini sürdürü-
yor. Suriye’ye emperyalizmin ta-
leplerini aktar›yor.Cumhurbaflkan›
Abdullah Gül’ün, D›fl›flleri Bakan›
Ahmet Davuto¤lu’nun Ortado¤u
çap›nda sürdürdükleri diplomatik
faaliyetlerin çok büyük bir bölü-
mü, do¤rudan AAmmeerriikkaa aadd››nnaa fa-
aliyetlerdir. AKP’nin çeflitli ‹slam
ve Arap güçlerini bir araya getiren
platformlarda as›l görevleri, ABD
politikalar›n›n sözcülü¤ünü yap-
mak olmufltur. Deyim yerindeyse,
AKP, bu platformlarda ABD’nin
“Truva at›” olarak bulunmaktad›r. 

Nas›l ki, AKP’nin ‹srail’e karfl›
ç›kmas› bir aldatmacaysa, ‹ncirlik
konusundaki tavr› da aldatmacad›r.
‹srail ile tüm iliflkileri sürdürüyor
ama sözde ‹srail’e karfl›... Aç›k ki,
‹srail, bölgede ne yap›yorsa, em-
peryalizmin onay› ve deste¤iyle
yap›yor. Emperyalizmin Ortado¤u
politikalar›na karfl› ç›k-
madan ‹srail’e karfl› ç›k-
mak mümkün de¤ildir as-

Hiçbir iflbirlikçi iiktidar,
ülkemizin ddört bbir yan›nda
kara llekeler gibi yyay›lan
emperyalist üüsleri kkapatamaz. 

Hiçbir düzen ppartisi iiktidar›,
ülkemizin hher yan›n› iiflgal eeden
emperyalist ttekelleri kkovamaz. 

Hiçbir düzen ppartisi,
NATO, IIMF baflta oolmak
üzere, eemperyalist kkurulufllarla
iliflkileri kkesemez. 

Hiçbir düzen ppartisi, emperya-
lizmin kkültürel kkurumlar›na vve
varl›¤›na sson vveremez. 

Bunlar, ttek ttek ggerçekleflemez.
Çünkü, emperyalizmin iiflgali
ekonomik, ssiyasi, aaskeri,
kültürel hher boyutuyla bbir
bütündür. 

Emperyalizm dd›flsal dde¤il,
içsel bbir olgudur.
Oligarfliyle bbütünleflmifltir. 

Bu nnedenledir ki, eemperyalizmi
HER fifiEY‹YLE kkovmadan
onu kkovmufl oolmay›z. ‹‹kincisi,
emperyalizmi kkovmak, oonunla
bütünleflmifl oolan ooligarflinin
iktidar›n› dda yy›kmakt›r. 

Bunu aancak, anti-emperyalist,
anti-oligarflik bbir güç yyapabilir
ve aancak devrimci bbir Halk
‹ktidar› ülkemizi bba¤›ms›z,
demokratik bbir ülke hhaline
getirebilir. 

‹ncirlikten kkurtulmak,
emperyalizmden kkurtulmakt›r. 
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l›nda. Ama AKP bunu baflar›yor(!). Em-

peryalizmin Ortado¤u politikalar›na te-

melden karfl› ç›k›fltan çok, Ortado¤u halk-

lar›na ve ülkelerine yönelik bir manevray-

la, ‹srail üzerinden kendi iflbirlikçili¤ini

perdeliyor.  

‹flgalin bafl›nda güya Irak’taki katliamlar›

elefltiriyorlard›, ama iflgale ortak olan, Irak’ta

ihalelerden pay alan yine kendileriydi... 

‹srail’de, Irak’ta, Afganistan’da ortaya

ç›kan bu politika tarz› AKP’nin politikas›-

d›r. Yalan, halk› aldatma, flantaj... 

Bu iflbirli¤i ço¤u kez “Türkiye’nin ç›-

karlar›”yla gerekçelendiriliyor. Türkiye

halk›n›n bir ç›kar› yok, fakat oligarflinin

ç›kar› var elbette. Irak’ta, Afganistan’da

Türkiye oligarflisine verilen ihaleler, Irak

ve Afganistan’da iiflflggaall oorrttaakkll››¤¤››nn››nn, Orta-

do¤u çap›nda üstlenilen ttaaflfleerroonnlluu¤¤uunn

kkaarrflfl››ll››¤¤››dd››rr.. 

AKP’nin Ortado¤u’da üstlendi¤i rol,

onun ddii¤¤eerr ddüüzzeenn ppaarrttiilleerriinnddeenn ffaarrkkss››zz--

ll››¤¤››nn››nn bir baflka kan›t›d›r. Çünkü

AKP’nin üstlendi¤i rol, çeflitli biçimlerde

ony›llard›r oligarflinin de¤iflik hükümetleri

taraf›ndan da üstlenilen bir roldür. Ülke-

miz, 1950’lerden itibaren emperyalistler

taraf›ndan Ortado¤u için, bir s›çrama tah-

tas› olarak kullan›lm›flt›r. Zaman zaman

Balkanlar’a, Kafkaslar’a yönelik olarak

da ayn› flekilde kullan›lm›flt›r. Mende-

res’den Demirel’e, Özal’a  kadar tüm hü-

kümetler, böyle bir iflbirlikçilik görevini

üstlenmeye karfl› ç›kmam›flt›r. Emperya-

lizm, ihtiyaç duydukça, Türkiye hükümet-

lerinin, oligarflinin ordusunun, partilerinin

TTüürrkkllüü¤¤üünnüü,, mmüüssllüümmaannll››¤¤››nn›› kullanm›fl-

t›r. Tekelci bir spekülatör olan Soros’un

orduya iliflkin bir sözü vard›: “Türkiye’nin
en iyi ihraç mal›, ordusudur”. Özellikle

AKP iktidar›yla birlikte, oligarflinin Bal-

kanlar’a, Kafkaslar’a, Ortado¤u’ya yöne-

lik üstlendi¤i roller çerçevesinde bak›ld›-

¤›nda diyebiliriz ki, Türkiye‘nin iihhrraaçç

mmaallllaarr›› aarraass››nnaa ““TTüürrkkllüükk vvee mmüüssllüü--

mmaannll››kk”” ddaa eekklleennmmiiflflttiirr.. ‹flbirlikçi ikti-

darlar, Türklüklerini ve müslümanl›klar›n›

emperyalizmin hizmetine vermifllerdir. 

Böyle bir iflbirlikçilik, Türkiye halkla-

r›n›n ulusal ç›karlar›n› savunabilir mi?

Böyle bir iflbirlikçilik, halklara karfl›

bir sald›r› üssü olarak kullan›lan ‹ncirlik’i

kapatabilir mi?

Tek Yol

Ba¤›ml›l›k, bir ülkenin yönetim biçiminden iç ve d›fl politika-
lar›na, ekonomisinden kültürüne kadar herfleyi belirleyen bir ol-
gudur. Sistematik ve kendi iiçç bbüüttüünnllüü¤¤üü olan bir iliflkiler sistemi-
dir. Emperyalizme ba¤›ml› ülkelerin istedikleri konuda emperya-
lizmle birlikte hareket etme, istedikleri konuda ayr› hareket etme
gibi bir “öözzeerrkklliikklleerrii” yoktur. 1990’lardan itibaren bu “özerklik”
alan› iyice daralm›flt›r. Yeni-sömürgelerin zaman zaman emperya-
listlerle çeliflki içinde olmalar›, bu gerçe¤i de¤ifltirmez. Emperya-
lizm, hiçbir ülkenin sistemin d›fl›na ç›kmas›n› normal karfl›lamaz.
Ç›kanlara karfl›, dönemsel koflullara, ulusal ve uluslararas› dina-
miklere ba¤l› olarak ekonomik, siyasi, askeri müdahaleler günde-
me gelir. 

Ulusal ve sosyal kurtulufl savafllar› d›fl›nda bir ba¤›ms›zl›k yo-
lu yoktur.

Dönemsel olarak uluslararas› koflullar, bazen bunun d›fl›nda
baz› geliflmelere izin veriyor gibi görünebilir. Ancak bunlar, istis-
na olarak kalmaya mahkumdur. Emperyalizmin niteli¤i, karakte-
ristik özellikleri de¤iflmedi¤i sürece böyledir. 

Geçen yüzy›lda ve bugün, ilericili¤in k›stas› da halklar›n ç›kar-
lar›n› savunman›n k›stas› da emperyalizme karfl› ç›kmakt›r. 

Kongre Raporu’nda, 1994’te Day› flöyle diyordu:

“Emperyalizme tav›r almayan, onunla uzlaflan her hareket, ni-
hai, sonuçta emperyalizmin denetimi alt›na girmeye ve ülkesini
sömürgelefltirmeye mahkumdur. Emperyalizm, kendisine tav›r al-
mayan özelliklerini koruduklar› sürece, bu örgütlerin dünyadaki
politik dengeleri ve ç›karlar› çerçevesinde yaflamalar›na, gelifl-
melerine izin vermekte bir sak›nca görmeyecektir.” 

Halklar›n ulusal ve toplumsal kurtuluflunu savunan her hare-
ket, anti-emperyalist olmak zorundad›r. Çünkü ba¤›ms›zl›¤›n ol-
mad›¤› yerde, ulusal ve toplumsal kurtulufltan söz edilemez. 

Anti-emperyalist olmak, ilk ad›md›r. ‹kinci ad›m, emperyaliz-
mi nas›l kovaca¤›m›zd›r. BBiirr:: Devasa askeri gücüne, ekonomik,
siyasi imkanlar›na ra¤men emperyalizmi yenebilir, ülkemizden
kovabiliriz. ‹‹kkii;; “Bar›flç›l” yöntemlerle emperyalizmi kovabilece-
¤ini sanmak, hayalciliktir. Day›’n›n yak›n zamandaki bir yaz›s›na
bak›yoruz yine.

“Emperyalistler ve iflbirlikçileri... daha büyük bir güçle sald›-
racaklar, daha çok iflgal, daha çok katliam yapacak, daha çok tec-
rite baflvuracaklar. Dünya halklar›n›n s›rt›n› dayayabilece¤i, des-
tek alabilece¤i, cephe gerisini oluflturabilece¤i hemen hiçbir güç
ve yer yoktur. Bu durum dünyadaki bütün ezilen halklara, bütün
devrimcilere çok daha zorlu yeni görevler yüklemektedir, iflte bu
sürecin oda¤›na feda eylemlerinin oturmas› bu nedenledir. Halk-
lar›n gerekti¤inde bedenlerini silah yap›p ssaavvaaflflmmaakkttaann bbaaflflkkaa
hhiiççbbiirr yyoolluu yyookkttuurr.” 

Baflka yol yok. Bafll›¤›m›zdaki sorumuzun cevab› bu. 

Ba¤›ms›zl›k nas›l kazan›l›r?

YYüürrüüyyüüflflttee
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p TTart›fl›lan nne ““soyk›-

r›m”d›r ne dde EErmeni
halk›n›n ttarihsel aac›lar›... 

p Tart›fl›lan; hhalklar›n

ac›lar› üüzerinden
emperyalist ttekellerin
ç›karlar›d›r

p 1916’dan bberi bbu

oyun ssürüyor, ttam 994
y›ld›r halklar›n aac›lar›yla
alay eediliyor

Amerikan Temsilciler Meclisi
D›fl ‹liflkiler Komitesi taraf›ndan 5
Mart’ta Ermeni soyk›r›m›n› içeren
tasar› kabul edildi. Tasar›n›n kabul
edilmesi Türkiye oligarflisi taraf›n-
dan “tepkiyle” karfl›land›. Washing-
ton Büyükelçisi Nam›k Tan Anka-
ra’ya ça¤›r›ld›. Afganistan’dan as-
ker çekmekten, ‹ncirlik Üssü’nün
kullan›m›n›n gözden geçirilmesin-
den bahsedildi. Konunun bu yan›na,
di¤er sayfalar›m›zda ele ald›¤›m›z
için girmeyece¤iz. 

Ermeni meselesinde Nisan ay›
yaklafl›rken her y›l ayn› tart›flma
yaflan›r. Periyodik olarak Ermeni
meselesi Amerika taraf›ndan günde-
me al›n›r. (Bu flekilde periyodik ol-
masa da hemen tüm emperyalistler
‘Ermeni soyk›r›m›’ tan›ma meselesi-
ni tüm emperyalistler Türkiye oli-
garflisine karfl› kullanmaktad›r.) 

24 Nisan geldi¤inde ABD bafl-
kanlar›n›n parlamentoda yapaca¤›
konuflmada “soyk›r›m” kelimesini
kullan›p kullanmayaca¤› tart›fl-
malar› günler öncesinden bafllar. 

Ermeni soyk›r›m› meselesinde
Meclis ne diyecek, Baflkan ne diye-
cek? Tart›flma budur. Ortada sorunun
kendisi yoktur. Sorun yoktur, soru-

nun çözümüne iliflkin bir tar-
t›flma yoktur. (Ki, niyetlerinin
ötesinde, emperyalistlerin so-
runu çözmeleri de mümkün

de¤ildir zaten) Tart›flmalar bir oyun-
dan ibarettir. Oyun, 24 Nisan geçtik-
ten sonra birkaç hafta daha sürer ve
bir sonraki y›la kadar biter. 

94 yy›ld›r oynanan bbir
oyun...

Evet yanl›fl yok, tam 94 y›ld›r
oynanan bir oyundur bu. Ve her y›l
b›k›p usanmadan benzer bir flekilde
tekrarlanan bir oyun. ABD’de, Os-
manl›lar’›n Ermeniler’e karfl› ““ssooyy--
kk››rr››mm”” suçu iflledi¤ini savunan ilk
yasa tasar›s› 11991166 yy››ll››nnddaa meclise
geldi. Temsilciler Meclisi bu tarihten
itibaren yaklafl›k 1100 kkeezz Ermeni
‘ssooyykk››rr››mm’’ tasar›s›n› oylad›. En son
2000 y›l›nda dönemin ABD Baflkan›
Bill Clinton ve 2007 y›l›nda da Geor-
ge Bush’un döneminde çeflitli politik
hesaplarla tasar› gündemden düfltü. 

Temsilciler Meclisi 1975 y›l›nda
bugünküne benzer bir yasay› onayla-
m›flt›. Ancak o y›llarda K›br›s sorunu
üzerinden farkl› bir boyuta giren
ABD Türkiye iliflkileri Ermeni
soyk›r›m tasar›s›n›n da bu iliflkilere
göre flekillenmesine neden oldu.
Amerika Temsilciler Meclisi yasay›

Senato’ya yollamaktan vazgeçti.

Amerikan meclisi
nezdinde bbu ooyun
üç aaflamada ssahnelenir

BBiirriinnccii aaflflaammaa,, Ermeni tasar›s›-
n›n Amerikan Temsilciler Meclisi
D›fl ‹liflkiler Komitesi’nde ele al›n-
mas›d›r. Tasar› önce burada tart›fl›l›r.
Ermeni soyk›r›m› kabul edilsin mi,
edilmesin mi? Tart›flmas›ndaki oyu-
nun özü, “soyk›r›m”›n varl›¤› yoklu-
¤u de¤ildir. Türkiye oligarflisinden
ve Ermenistan’dan ne tür tavizler ko-
part›laca¤›d›r. Bu süreç karfl›l›k ilifl-
kilerin “gözden geçirildi¤i”,  flantaj-

lar›n yap›ld›¤› süreçtir. Amerika’yla
yap›lan anlaflmalar, üsler, ihaleler
gündeme getirilir. En nihayetinde
kendileri için en zarars›z olan olan
tek kelime için Amerika’ya yeni
tavizler verilir. ‹haleler imzalan›r,
anlaflmalar yap›l›r.

OOyyuunnuunn iikkiinnccii aaflflaammaass››, Ameri-
kan Senatosu’nda sürdürülür. Tem-
silciler Meclisi D›fl ‹liflkiler Komi-
tesi’nde al›nan karar Senatoya su-
nulur. Senato Temsilciler Meclisin-
de al›nan karar ne olursa olsun,
Amerikan yönetimi esas olarak her
iki ülkeyi de “idare” edecek flekilde
formüller bulur.. 

OOyyuunnuunn üüççüünnccüü aaflflaammaass››, her
y›l 24 Nisan’da Amerikan Baflkan-
lar›n›n yapt›¤› konuflmad›r. Konufl-
man›n çerçevesi Amerikan tekelle-
rinin ç›karlar› do¤rultusunda belir-
lenir. Her iki taraf› da “idare” eden
kelimeler özenle seçilir. 24 Ni-
san’da Amerikan baflkanlar› da bu
oyunda üstlendikleri rolü lay›k›yla
oynarlar. Oyun buradad›r. Kelime-
ler üzerinden sürer oyun. Baflkan
konuflmas›nda ““bbüüyyüükk ffeellaakkeett”” aann--
llaamm››nnaa ggeelleenn ‘‘MMeeddss YYeegghheerrnn’’’’ kkee--
lliimmeessiinnii mmii kkuullllaannaaccaakk yyookkssaa “SSaa--
vvaaflfl vvaahhflfleettii,, kk››yy››mm”” aannllaamm››nnaa ggee--
lleenn ‘Great atrocities’ kelimesini mi?
Sonunda her iki ülkenin de Ameri-
kan ç›karlar›na uygun olarak “has-
sasiyetlerini gözeten” en “uygun”
kelime bulunur ve baflkan›n 24 Ni-
san’da hangi kelimeyi kullanaca¤›
belirlenir. 1915’de Ermeniler tehci-
re u¤ram›fl, soyk›r›m yap›lm›fl.
Amerikan tekellerinin umurunda
de¤ildir. Halklar›n tarihsel ac›lar›n›
bile emperyalist tekellerin ç›karlar›
do¤rultusunda kulland›klar› bir
malzemedir. Ve bu oyun 1916’dan
beri tam 94 y›ld›r bu flekilde
oynan›p gelmektedir.

Sorunun esas›, halklar aç›s›ndan
tart›fl›lmad›¤› için ABD Baflkanla-
r›’n›n sözü edilen konuflmalar›nda
““ssooyykk››rr››mm”” de¤il de ““kkaattlliiaamm”” an-
lam›na gelen bir kelime kullanmas›

Her y›l ayn› oyun, 
ayn› tart›flmalar...
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oligarfli taraf›ndan büyük bir mem-
nuniyetle karfl›lan›r. Ermenistan
egemenleri de “soyk›r›m”a en yak›n
kelimeyi kulland› diye halk›n milli-
yetçi duygular›n› tatmin etmek iste-
mektedir. 

Tart›flmalar bu yan›yla soruna
bak›fltaki çarp›kl›¤› en çarp›c› bi-
çimde ortaya koymaktad›r.

Bütün bu çarp›tmalar›n, ç›kar
iliflkilerinin ötesine bir de gerçekler
vard›r. Bu gerçeklerden kaçmak
için Türkiye oligarflisi her türlü de-
magojiye baflvurmaktad›r. 

fiu çok aç›k ki, Ermeni halk›na
karfl› bir suç ifllemifltir. Türkiye oli-
garflisi “tarihçilere havale etme” de-
magojisiyle, bunu ört-bas etmeye
çal›flmaktad›r.

Oligarflik devletin bu konudaki
temel politikas› esas›nda inkarc›l›k-
t›r. Ancak 19 ülkenin parlamento-

sunda Ermeni soyk›r›m› karar hali-
ne gelmifltir. En son ‹sveç parle-
mentosuna sunulan tasar› 11
Mart’da kabul  edildi.

Baflta Avrupa Birli¤i olmak üze-
re say›s›z uluslararas› platformda
soyk›r›m›n gündeme getirilmesi,
oligarflinin inkar ve örtbas etmesini
alabildi¤ine zorlaflt›rmaktad›r. Bu
durumda ise, oligarfli, ““ssoorruunnuu ttaa--
rriihhççiilleerree bb››rraakkaall››mm”” diyerek geçifl-
tirmeye çal›fl›yor.

Kimi küçük-burjuva kesimler
ise, Ermeni soyk›r›m›n›n OOssmmaannll››
ddöönneemmiinnee aaiitt oldu¤unu, Cumhuri-
yet döneminin bu katliamdan so-
rumlu tutulamayaca¤›n› ileri sür-
mektedir. 

Bu do¤ru de¤ildir. Sorunu inka-
r›n baflka bir biçimidir. Çünkü; Er-
menilerin yurtlar›ndan sürülmesi ve
katliama u¤ramalar› Kurtulufl Sava-

fl› döneminde de sürdürülmüfltür.
Ermeniler, Türkiye Cumhuriye-
ti’nde bir ulusal topluluk olma özel-
liklerini kaybetmifller ve kalanlar
bugün de ulusal bask›ya maruz kal-
maktad›rlar. Ermenilere karfl› sürek-
li bir düflmanl›k körüklenmifl, Er-
meni ad› küfürlü, hakaretle eflan-
laml› hale getirilmifltir. Oligarflinin
inkar ve asimilasyon politikas› sa-
dece Ermeni halk›na karfl› de¤il, ge-
nelde tüm az›nl›klara karfl› sürdürü-
len bir politikad›r. 

Fakat, oligarfli inkar etti diye
“vvaarr” olan bir gerçeklik, “yyookk” ol-
muyor. Oligarfli, gerçekleri kabul
etmedi¤i için bu sorunu baflta Ame-
rika olmak üzere emperyalistler,
oligarfliye karfl› her f›rsatta kendi ç›-
karlar› için kullan›yor. Her y›l oldu-
¤u gibi bu sene de oyun oynanmaya
devam ediyor.
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Sihirli bir sözcüktür “Avrupa standartlar›”... Hatta kul-
lananlara göre de bir ölçüdür. Öylesine bir ölçüdür ki,
tart›fl›lan konularda k›yaslama bu ölçülere göre yap›l›r. 

Demokrasi tart›flmalar› yap›l›r, “Avrupa standartla-
r›”ndan söz edilir. Yani orada ölçü, “Avrupa’daki gibi
bir demokrasi”dir. Avrupa’daki demokrasi istenir. Bu
mant›k, Avrupa’da halklar için ne kadar demokrasi ol-
du¤unu, burjuva demokrasisinin ne menem bir fley ol-
du¤unu tart›flmaz bile.

Adalet tart›flmalar› olur, olmayan adalet için yine “Av-
rupa standartlar›” örnek verilerek, “Avrupa’daki gibi
bir adalet” istenir. Peki, Avrupa’da halklar için adalet
var m›d›r, bu tart›fl›lmaz bile.

Düflünce özgürlü¤ü tart›fl›l›r, düflünce özgürlü¤ü iste-
nir yine “Avrupa standartlar›” na at›f yap›l›r. Hatta da-
ha da ileri gidilerek, neredeyse Avrupa, “düflünce öz-
gürlü¤ünün merkezi” ilan edilir. Ve Avrupa’daki kadar
“düflünce özgürlü¤ü” istenir!

Ama, halklar için, iflçi s›n›f› için Avrupa’daki emperya-
list-kapitalist ülkelerde düflünce ve örgütlenme özgür-
lü¤ünün olmamas›, “Avrupa standartlar›n›” savunanla-
r› pekte ilgilendirmemektedir.

F Tipi Hapishaneler söz konusu olur, tart›flmalar yürü-

tülür, devrimci tutsaklar 7 y›l süren
büyük bir direnifl örgütler ama onlar
yine “Avrupa standartlar›” ndan söz
ederler. Ve sanki, Avrupa’da tecrit ha-
pishaneleri yokmufl, Türkiye’deki F
Tipi Hapishanelerin ak›l hocas›, des-

tekleyeni AB emperyalistleri de¤ilmifl gibi...

Kürt milliyetçilerinden, reformizme kadar birçok çev-
renin can simidi olmufltur, “Avrupa standart›”... Oysa
“Avrupa standart”lar›nda, halk için demokrasi yoktur.
Halk için adalet yoktur. Halk için al›nacak, savunula-
cak bir ölçü yoktur. 

Yine hemen her konuda bir kurtulufl reçetesi gibi “Av-
rupa standart›”na sahip ç›kmak bir çarp›kl›kt›r. 

BBiirriinncciissii;; Avrupa’n›n standart› emekçi halklar için de-
¤il, Avrupa’daki emperyalist-kapitalist devletleri yöne-
ten finans oligarflilerin, dünyay› avuçlar› içinde ezen
tekellerin ç›karlar› içindir.

‹‹kkiinncciissii;; ölçü ald›klar› “standart” Avrupa’n›n emperya-
list-kapitalist devletleridir. Kendisine ilerici-demokrat,
sosyalist diyenlerin kapitalizmden alacaklar› bir fley
olamaz.

ÜÜççüünnccüüssüü;; Bizim standart›m›z, ölçülerimiz, de¤erleri-
miz kapitalizme göre de¤il, sosyalizme göre flekillenir.
O nedenle bizim için esas olan sosyalizmin bu konuda
ne dedi¤idir.

DDöörrddüünnccüüssüü;; Bu mant›k, “Avrupa’da olan herfley iyi-
dir” diyen, sefil ve çarp›k ayd›n mant›¤›d›r. Y›llard›r
afla¤›l›k kompleksi ile ayd›nlar›m›z zehirlenmifltir. Bu
mant›k o nedenle çarp›k ve bize yabanc›d›r. Mücadele-
den kaçan her çarp›k anlay›fl›n s›¤›nd›¤› bir limand›r.

Savaflan
Kelimeler 

Avrupa standartlar›...



Türkiye’de yaflanan hemen he-
men her olayda, hemen her konuda,
her geliflmede, her iktidar çat›flma-
s›nda, oligarflinin temel politikala-
r›nda iflbirlikçiler hep ayn› soruyu
soruyorlar; ““AAmmeerriikkaa nnee ddiiyyoorr??””

Olay ne olursa olsun, Ameri-
ka’n›n her dedi¤i onlar için belirle-
yici olmal› ki, her olayda, gözlerini
dikip, kulaklar›n› aç›p, Amerika’n›n
aç›klamas›n› beklerler. 

Nitekim bu durum abart›s›z, ya-
flanan hemen her geliflme için söz
konusudur. Ergenekon operasyonu
yap›l›yor, “AAmmeerriikkaa nnee ddiiyyoorr......”  di-
ye soruluyor. 

Generaller gözalt›na al›n›yor,
ayn› soru soruluyor. ‹ktidar çat›fl-
mas› yaflan›yor, bu soru soruluyor.
IMF’yle anlaflma imzalanaca¤›nda
da anlaflmadan vazgeçildi¤inde de
ayn› soru soruluyor: AAmmeerriikkaa nnee
ddeerr?? Kürt sorunu tart›fl›l›yor, ayn›
soru: AAmmeerriikkaa nnee ddeerr?? 

Peki neden bu soru? Neden her
konuda Amerika’n›n a¤z›na bak›l-
maktad›r?

Birincisi; Tart›fl›lan bütün bu ko-
nularda iflbirlikçiler aç›s›ndan as›l
onay mercinin Amerika oldu¤u aç›-
¤a ç›k›yor. Amerika ne diyorsa, ona
göre hareket ediliyor.

Oligarfli içi tüm kesimler, gerek
iç iktidar çat›flmas›nda, gerekse de
di¤er konularda, Amerika’n›n söy-
ledikleri karfl›s›nda “boynumuz k›l-
dan incedir” deyip, Amerika’n›n
biçti¤i role raz› oluyorlar.

‹‹flflbbiirrlliikkççiilleerr üüllkkeeyyii AAmmeerriikkaann
ttaalliimmaattllaarr›› iillee yyöönneettiiyyoorr!!

Kuflkusuz, Amerikan emperya-
listleri ile oligarflinin partileri, ge-
nelkurmay› aras›nda “AAmmeerriikkaa nnee
ddiiyyoorr ddiiyyee ssoorruullaaccaakk vvee bbuunnaa uuyyuu--
llaaccaakk”” diye, aç›ktan imzalanm›fl bir
antlaflma yoktur.

Böyle bir antlaflma yoktur ama
ba¤›ml›l›¤›, yeni-sömürgecilik ilifl-
kilerini oluflturan onlarca anlaflma

vard›r. Dahas›, tüm bu anlaflmalar›n
da ötesinde mmaannddaacc››ll››kk zziihhnniiyyeettii
vard›r ki, tüm anlaflmalardan daha
etkilidir. Oligarflinin tüm kesimleri
de bu zihniyettedir. ‹flte bundan do-
lay›, “AAmmeerriikkaa nnee ddiiyyoorr??” sorusu-
nun cevab›n› almadan, hiçbir konu-
da hareket edemezler. 

Tüm iktidarlar, iflbirlikçi nitelik-
lerinin do¤al sonucu olarak, “AAmmee--
rriikkaa nnee ddiiyyoorr”sa, ona uygun dav-
ranm›fllard›r. Amerika ne istiyorsa,
onun gere¤ini yapm›fllard›r. Yafla-
nan her geliflmede bu gerçek karfl›-
m›za ç›kmaktad›r.

Bugün birbirleriyle çat›flan AKP
ve ordu için de geçerlidir bu. Baflba-
kan Erdo¤an, “AKP’ye yönelik dar-
be”den söz ederek, generalleri ez-
meye, sindirmeye çal›flmaktad›r.
Oysa yap›ld›¤› söylenen darbe plan-
lar› y›llar öncesine dayand›r›lmak-
tad›r.

Dün, generaller karfl›s›nda “süt
dökmüfl kedi” gibi davranan Erdo-
¤an, bugün “aslan kesilmifl”tir. De-
¤iflen nedir? dün öyle, bugün böyle
davranan Erdo¤an’›n bu tavr›n›n el-
bette bir nedeni vard›r.

‹flte o neden, “AAmmeerriikkaa nnee ddii--
yyoorr......” sorusunun cevab›nda gizli-
dir. Amerika’dan onay alan Erdo-
¤an, “sald›r›ya” geçmifltir.

‹ktidar çat›flmas›nda, ““AAmmeerrii--
kkaa’’nn››nn nnee ddeeddii¤¤ii”” bilindi¤i için ve
Amerika AKP’yi destekledi¤i için
ordu, “kaderine raz› olmufl”tur. 

“Amerika’n›n dedi¤i...” bilindi-
¤i için, ‹smet ‹nönü, K›br›s’ a müda-
hale edememifltir. 

“Amerika’n›n ne dedi¤i...” iyi
bilindi¤i için, dönemin Baflbakan›
Bülent Ecevit, Türkiye köylülerine
haflhafl ekimini yasaklam›flt›r.

6600 yy››lldd››rr,, ttüümm iiflflbbiirrlliikkççiilleerr
““AAmmeerriikkaa nnee ddiiyyoorr......””
ssoorruussuunnuunn cceevvaabb››nnaa
bbaakkmm››flflllaarrdd››rr

“AAmmeerriikkaa nnee ddiiyyoorr......” sorusu-

nun cevab›na göre ülkenin yönetil-
mesi biçimsel bir fley de¤ildir. Ya da
“ülke böyle mi yönetiliyor?” diye
soranlar da ç›kacakt›r.

Bu soru, bir anlay›fl› temsil et-
mektedir. Bu, Amerika’n›n tüm ya-
flam›m›z› kuflatt›¤›n›n, Amerika’n›n
iç politikadan d›fl politikaya kadar
her konuda müdahale etti¤inin gös-
tergesidir. ‹flbirlikçilerin Amerika-
s›z ad›m atamad›¤›n›n resmidir.

Öyle ki, iflbirlikçi Adnan Men-
deres hükümetlerinden bu yana,
tüm düzen partileri, tüm baflbakan-
lar, tüm hükümetler, tüm Genelkur-
may Baflkanlar› ve kuvvet komutan-
lar› “AAmmeerriikkaa nnee ddiiyyoorr!!....”sorusu-
nun cevab›na göre, kendilerine bir
yön çizmifl, buna göre bir politika
belirlemifllerdir.

Bunun istisnas› yoktur. Türki-
ye’de 12 Mart ve 12 Eylül faflist
cuntalar›n› örgütleyen generaller de
bu sorunun cevab›n›n “evet” olmas›
üzerine, cuntalar› örgütlemifllerdir...

Amerika, herhangi bir konuda
“ne dedi¤ini” duyurmak için, çeflitli
mekanizmalara sahiptir. Nitekim
yeri geldi¤inde, Beyaz Saray’daki
bas›n toplant›lar› ile bunu duyur-
makta, yeri geldi¤inde ise bas›na
“ne dedi¤ini” ustaca “s›zd›rarak”
ilan etmektedir.

Ama her koflulda, onlar için be-
lirleyici olan, Amerikan tekellerinin
ç›karlar›n›n korunmas›d›r.
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‹‹flflbbiirrlliikkççiilleerriinn ddee¤¤iiflflmmeezz ssoorruussuu;;

‘Amerika ne diyor?’

??



“Amerika Defol Bu Vatan
Bizim” kampanyas› eylemlerle,
afifllemelerle, imza kampanyas›yla
sürüyor. ‹stanbul’dan Anadolu’nun
birçok flehrine kadar yap›lan eylem-
lerde ayn› talep tekrarlan›yor: 

‹ncirlik Üssü Kapat›ls›n!

‹‹stanbul: 6 Mart  günü ‹stan-

bul Gençlik Derne¤i üyesi ö¤renci-
ler, Taksim Galatasaray Lisesi önün-
de ‹ncirlik Üssü’ nün kapat›lmas›
için masa açarak imza toplad›lar.
Masada 8 saat boyunca 2000 bildiri
da¤›t›ld› ve 530 imza topland›.

Halk Cephesi üyeleri 10 Mart
günü Taksim Galatasaray Lisesi
önünde "Amerika Defol Bu Vatan
Bizim, ‹ncirlik Üssü Kapat›ls›n"
demeye devam ettiler. 13.00-20.00
saatleri aras›nda aç›k kalan imza
masas›nda "‹ncirlik üssü katillerin
inidir…. Katliamlar›n odaklar›ndan
biridir. Sessiz kalmayal›m. Hep bir-
likte en gür sesimizle Amerika
Defol diyelim" ça¤r›s› yapt›lar.

‹ranl› iki kifli de "Amerika her
yeri Irak gibi yapmak istiyor" diye-
rek imza att›. Danimarka'dan gelen
bir turist ise rehberi arac›l›¤›yla
kampanyan›n amac›n› ö¤rendikten
sonra o da imzas›n› att› baflar›lar
diledi. 603 imza toplayan Halk
Cephesi üyeleri anti emperyalist
mücadelenin yükseltilmesi gerek-
ti¤ini anlatt›lar. 

‹zmir: 9 Mart günü Halk Cep-
heliler ‹ncirlik Üssü'nün kapat›lmas›
için imza masas› açt›lar. 4,5 saat
aç›k kalan masada 250 adet bildiri
da¤›t›ld›, 682 tane imza topland›.

Karfl›yaka-Çarfl›’da ayn› gün
aç›lan imza masas›nda ise 300 bildi-
ri da¤›t›ld› topland›, 650 imza
topland›. 

Bursa: 8 Mart günü, Bursa

Gençlik Derne¤i Giriflimi tutukla-
nan vatanseverlerin serbest
b›rak›lmas› için eylem yapt›lar.
“Amerika Defol Dedikleri ‹çin Tu-
tuklanan Vatansever Ö¤renciler

‹ZM‹R

BURSA

ADANA

‹ncirlik Üssü’nü
B‹Z Kapataca¤›z

‹stanbul-Taksim



Serbest B›rak›ls›n” pankart› aç›lan
eylemde “Amerika Defol Bu Vatan
Bizim!”, “Yaflas›n Dev-Genç Yafla-
s›n Dev-Gençliler!” sloganlar› at›l-
d›. Eylemde Orkun Bayer taraf›n-
dan yap›lan aç›klamada; “Bu vata-
n›n evlatlar›n›n vatanlar›n› sahip-
lenmesi kadar do¤al bir fley yoktur.
Katil Amerika’y› ülkesinde isteme-
mek, Amerika defol bu vatan bizim
demek suç de¤ildir. Tutuklanan ar-
kadafllar›m›z serbest b›rak›lmal›-
d›r.” denildi. Eylemin ard›ndan im-

za stand› aç›larak 245 imza topland›
ve çok say›da el ilan› da¤›t›ld›. 

AAdana: 6 mart günü Halk

Cepheliler Kültür soka¤› önünde
imza stand› açt›lar. Aç›lan imza
stand›nda 120 adet imza toland›.
500 adet bildiri da¤›t›ld›.

8 Mart günü çarfl› merkezinde 99
adet afifl yap›ld›. 

7 Mart günü tutuklanan vatans-
everlerin serbest b›rak›lmas› için
eylem yap›ld›. Halk Cephesi ad›na
Bahri Erinç'in okudu¤u aç›klamada
“Amerika'ya karfl› olmak, ba¤›ms›z-
l›k mücadelesi vermek bedelleri de
göze almay› da gerektiriyor” denildi.

Kars: 7 Mart günü Kars

Gençlik Derne¤i Giriflimli ö¤renci-
ler, Kars'ta At heykelinin önünde
‹ncirlik Üssü’ nün kapat›lmas› için
masa açarak imza toplad›lar. Bir

saat aç›k kalan masada her zaman ki
gibi Kars polisin tahammülsüzlü¤ü
ve kampanyadan duydu¤u
rahats›zl›k bir kez daha görüldü.
Zab›tay› devreye sokan polis,
zab›talar› haklar›nda suç duyurusun-
da bulunmakla tehdit ederek masay›
kapatmaya yollad›lar. .

Hergün hemen hemen onlarca

insanla karfl›lafl›r›z. Oturdu¤umuz

mahallede, çal›flt›¤›m›z ifl yerinde,

bir belediye otobüsünde, devam

etti¤imiz okulda... hep insanlarla

yüz yüze geliriz.

Bir biçimiyle de olsa aram›zda

kimi konuflmalar geçer, sohbetler

ederiz. ‹flte birbirimizle iliflki kura-

ca¤›m›z bu ilk ba¤›m›z, günlük ko-

nuflma dilimiz ile bafllar.

Konuflma dilimiz önemlidir.

Dil birbirimizi anlama arac›d›r.

Birbirimizin dilinden anlaman›n

öncelikli yolu, dilde sade olmakt›r. 

Konufltu¤umuz insan›n bizden

yafll› ya da genç olmas›n›n, kad›n

ya da erkek olmas›n›n, okur yazar

olup olmamas›n›n hiç önemi yok-

tur.

Bütün bunlar bir yana karfl›-

m›zdakini anlamak, kendimizi an-

latmak için, ortak bir dil yakalaya-
bilmek gerekir. O nedenle dilimiz
sade olmal›d›r. Anlatacaklar›m›z›
doland›rmadan, uzatmadan anlafl›-
l›r bir flekilde anlatabilmeliyiz.

Günlük yaflam da s›kça karfl›la-
fl›r›z, baz› insanlar neredeyse her
iki kelimeden birini küfürlü ve ar-
go kelimeler ile süsleyerek konu-
flurlar. Ve bunu öylesine benimse-
mifllerdir ki, do¤al görürler.

Bu konuflma dili onlara göre
normaldir ve hatta bunu bir mari-
fetmifl gibi savunanlar  da ç›kabi-
lir. Peki bir insan niye küfürlü ko-
nuflur?

Niye argo ve uçuk kelimeler
kullan›r?

Kimi belki bugüne kadar bir
“al›flkanl›k” sonucu olarak küfürlü
konuflmay› sürdürmüfl, atas›ndan,
ya da çevresinden öyle görmüfltür.

Kimisi derdini böyle daha ko-
lay anlataca¤›n›, kendini daha iyi
ifade edece¤ini düflünerek küfürlü
ve argo konuflmaya devam eder.

Elbette sorunun bir de kültürel

boyutu vard›r. Ancak küfürlü ve ar-

go konuflmak, kolayc›, kendine gü-

vensiz bir konuflma tarz›d›r.

Küfürlü konuflmak bir yetenek

meselesi de¤ildir. Tersine, do¤ru

olmayan, yaflam› ciddiye almayan,

kendine emek vermeyen bir yaflam

tarz›n›n sonucudur. Bu yan›yla bi-

zim düflüncemiz öyle olmasa da bu

tür konuflmalar iliflkileri zedele-

yen, koparan, sayg›s›z bir tarzd›r.

Konuflma dilimiz, argo ve kü-

für den ar›nmalad›r.

Yine televizyonlar›n ucube di-

li, reklamlar›n insanlar› aptal yeri-

ne koyan içi bofl tekerlemeleri bes-

lendi¤imiz kaynak olmamal›d›r.

Amerikan dizilerinin itici dili,

garip esprileri günlük konuflma di-

limize yerleflmemelidir. O neden-

le, halk›n deyimiyle, ““ddiilliimmiizzee ssaa--

hhiipp çç››kkaaccaa¤¤››zz””. Dilimizi kontrol

edecek, her yerde rastgele konufl-

mayaca¤›z.

Dilimizi, günlük konuflma dili-

mizi zenginelefltirmek bizim eli-

mizidedir. Bunun yolu emek ver-

mekten, ölçülü olmaktan geçmek-

tedir.

Nas›l konuflmal›y›z?

Nas›l B‹R Yaflam?Nas›l B‹R Yaflam?

KARS

Ankara’da Keyfi
Gözalt›

10 Mart günü ‹zmir Cadde-
si’nde ‹ncirlik Üssü’nün kapat›l-
mas› için masa açan Ankara Genç-
lik Derne¤i üyelerine polis sald›r-
d›. Sald›r› sonucu Melis Ciddio¤-
lu, Sabri Demir, R›dvan Akbafl,
An›l Günay gözalt›na al›nd›. Dev-
Gençliler sald›r›n›n oldu¤u yerde
bir kez daha masa açt›lar. 
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‹stanbul’da Dünya Emekçi Ka-
d›nlar Günü 7 Mart’ta Kad›köy
Meydan›’nda yap›lan mitingle kut-
land›. Tepe Nautilus önünde topla-
nan demokratik kitle örgütleri “100.
Y›l›nda fian Olsun 8 Mart’› Yaratan-
lara New York’tan Tekel’e Direnifl
Sürüyor Mücadele Büyüyor!” yaz›-

l› ortak pankart›n arkas›nda kortej-
ler oluflturarak  Kad›köy Meyda-
n›’na do¤ru yürüyüfle geçti. Mitinge
Halk Cepheli Kad›nlar; “Sabo’nun
Yolunday›z”, “Hakl›y›z Kazanaca-
¤›z”, “Kad›nlar; Emperyalizme Her
Türlü Sömürüye Karfl› Birleflelim
Örgütlenelim” ve “Sohbet Hakk›
Uygulans›n” pankartlar›yla kat›ld›.

Yürüyüfl boyunca “Sabo’nun
Yolunda Savafl›yoruz”, “Devrime
Meflale Bizim Kad›nlar›m›z”, “Ya-
flas›n 8 Mart Yaflas›n Dünya Emek-
çi Kad›nlar Günü”, “Vard›k Var›z
Varolaca¤›z” sloganlar› at›ld›.

Tüm kortejlerin miting alan›na
toplanmas›n›n ard›ndan; “Dünya
Emekçi Kad›nlar Gününü kutluyo-
ruz. Zoru yenmenin özgürleflmenin
kurtuluflun yolu mücadeleden dire-
niflten geçmektedir” denilerek ortak
haz›rlanan aç›klamaya baflland›. 

8 Mart’›n do¤uflu anlat›lan
aç›klamada; dünyada ve ülkemizde
Roza Luxsemburglar, Klara Zetkin-
ler, Sabahat Karatafllar ve haklar›-
m›z›n ve kad›n›n kurtulufl kavgas›n-
da mücadele eden, k›rda, flehirde,
hapishanelerde ölüm oruçlar›nda

flehit düflen kad›nlar›n; kad›nlar›n
kurtuluflunun mücadeleden geçti¤i-
ni ispatlad›¤› vurguland›. 

Ortak aç›klaman›n ard›ndan ha-
pishane ölüme terkedilmeye çal›fl›-
l›rken verilen mücadeleyle zulmün
elinden çekip al›nan Güler Zere’nin
gönderdi¤i mesaj okundu. 

Üç  bine yak›n kiflinin kat›ld›¤›
mitingde s›rayla sahneye ç›kan Grup
Yorum, P›nar Sa¤ ve Gece Tutufltu
Müzik Grubu eflli¤ide halaylar çeki-
lerek türküler ve marfllar söylendi.

‹stanbul’da TAYAD’l› Aileler, 8
Mart’ta Cebeci Mezarl›¤›’nda bü-
yük direniflte flehit düflen TAYAD’l›
Gülsüman Dönmez ve fienay Ha-

‹stanbul’da 8 Mart
Mitingine  Kat›lan Bir Halk
Cephelinin ‹zlenimleri

8 Mart mücadele günüdür. Bu mü-
cadele Sabolar’›n gösterdi¤i yolda yü-
rütülmelidir. Tecritte direnen kad›nlar,
grev yerlerinde direnen kad›nlar, Ta-
rifl’te Tekel’de hak mücadelesi veren
kad›nlar›n görmesi gereken gerçekliktir
Sabolar’›n bize gösterdi¤i. Sabo dire-
nen özgür devrimci kad›n›n simgesidir,
faflizme ve emperyalizme meydan oku-
man›n ad›d›r. Halk Cephesi’nin korte-
jinde  kad›nlar,  direnen kad›n›, emekçi
kad›n› en iyi flekilde temsil eden, vata-
n›n›n ba¤›ms›zl›¤› halk›n›n özgürlü¤ü
ve sosyalizm için canlar›n› feda eden
kad›n flehitlerin resimleriyle yer ald›lar
mitingde.

100. Y›l›nda Yaflas›n 
8 Mart Dünya Emekçi Kad›nlar Günü
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no¤lu’nun mezar›n› ziyaret ederek
bir anma yapt›lar. 

Mezar ziyaretinden sonra TA-
YAD’l› Aileler, hasta tutsaklar müca-
delesinin sembolü haline gelen Gü-
ler Zere’yi ziyaret ederek 8 Mart’›n›
kutlay›p karanfiller verdiler. 

Küçükarmutlu Cemevi'nde 3
Mart günü yap›lan programda FO-
SEM’in Dünya Emekçi Kad›nlar Gü-
nü’yle ilgili haz›rlad›¤› kad›n müca-
delesini anlatan sinevizyon izlendi.

Hafta boyunca Halk Cephesi
üyeleri afifller yaparak 8 Mart Dün-
ya Emekçi Kad›nlar Günü'ne ça¤r›
yapt›lar. 

KK››rrkkllaarreellii Babaeski’de bulu-

nan Trakya Kültür Merkezi’nde, 7
günü "Türkülerimiz Emekçi Kad›n-
lar›m›za" gecesiyle Dünya Emekçi
Kad›nlar Günü kutland›. "Emekçi
Kad›nlar›m›z" tiyatronun sergilen-
di¤i gecede Grup Servis D›fl› ve Er-
dal Bayrako¤lu  sahne ald›. 

DDeerrssiimm’’ddee 7 Mart günü Halk

Cepheli kad›nlar, Devrimci Kad›n
Hareketi, Partizan, Emek ve Özgür-
lük Cephesi "100. Y›l›nda emekçi
kad›nlar direnmeye devam ediyor
yaflas›n örgütlü mücadelemiz" ya-
zan bir pankart aç›p  yürüyüfl yapt›-
lar. Yürüyüfl s›ras›nda TAYAD'l› Ai-
leler de önde çocuklar›n›n resimleri
ile yürüdüler. 

Yaklafl›k 500 kiflinin kat›ld›¤›
yürüyüfl Özgürlük An›t›’na karanfil
b›rak›lmas›n›n ard›ndan sona erdi. 

HHaattaayy''ddaa 8 Mart günü E¤itim-

Sen önünden Ulus Alan›'na kadar
bir yürüyüfl düzenledi. Yürüyüfle
Halk Cepheli kad›nlar k›z›l flamalar
ve "Kad›n›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z,
Devrime Meflale Bizim Kad›nlar›-
m›z, Kad›nlar! Mücadeleyle Özgür-
leflecek Devrimle Kurtulaca¤›z" ya-
z›l› dövizler tafl›d›lar. 

Alanda yap›lan programda fliir-
ler okundu,  skeçler oynand› ve tür-
küler söylendi.

EEllaazz››¤¤’’ddaa Halk Cepheli Ka-

d›n-lar 8 Mart Dünya Emekçi Ka-
d›nlar Günü dolay›s›yla, 8 Mart gü-
nü saat Hozat garaj›nda eylem yap-

t›. “Sabo’nun Yolunday›z” pankart›
aç›lan eylemde, 8 Mart’›n tarihi an-
lat›ld› ve kad›n›n kurtuluflunun mü-
cadele etmekten geçti¤i söylendi.

MMaallaattyyaa’’ddaa 8 Mart günü SES

binas› önünden Yeni Cami Meyda-
n›’na yürüyüfl yap›ld›.  Halk Cephe-
si’nin tek tipler ve flehit resimleriyle
kat›ld›¤› eylemde; “Yaflas›n 8 Mart
Yaflas›n Mücadelemiz" sloganlar›
at›ld›. Eyleme 500 kifli kat›ld›.

‹‹zzmmiirr''ddee 7 Mart günü Gümrük

Telekom önünden, Konak Eski Sü-
merbank önüne yürüyüfl yap›ld›.
Kortejin önünde halk›n de¤iflik ke-
simlerinden kad›nlar› temsilen ö¤-
retmen, doktor, hemflire, yöresel k›-
yafetli kad›nlar yer ald›. Devrim
mücadelesinde flehit düflen kad›nla-
r›n foto¤raflar› ve dövizler tafl›nan
yürüyüfl boyunca "Kad›n›z Hakl›y›z
Kazanaca¤›z! Devrime Meflale Bi-
zim Kad›nlar›m›z! Sabo –Sibel Ya-
fl›yor Kad›nlar Savafl›yor!" slogan-
lar› at›ld›. 500 kiflinin yer ald›¤› ey-
leme Halk Cepheli Kad›nlar 90 kifli
kat›ld›.

Yürüyüflün ard›ndan yap›lan
programda “Tanya” isimli oyun ser-
gilenip ve türküler  söylenip  halay-
lar çekildi.

ÇÇaannaakkkkaallee’’dde 7 Mart günü

KESK öncülü¤ünde Cumhuriyet
Meydan›’nda eylem yap›ld›. 

Çanakkale Gençlik Derne¤i Gi-
riflimi’nin  kat›ld›¤› eylemde oku-
nan fliirlerin ard›ndan türküler eflli-
¤inde halaylar çekildi. Yaklafl›k 200
kiflinin kat›ld›¤› eyleme Çanakkale
Gençlik Derne¤i Girifliminden 16
ö¤renci destek verdi.  

MMaanniissaa Nazilli’de Belediye

Meydan›’nda 7 Mart Pazar günü “ 8
Mart Dünya Emekçi Kad›nlar Günü
Mücadele Günüdür” yazan bir pan-
kart aç›larak eylem yap›ld›. Eyleme
45 kifli kat›ld›.

YYüürrüüyyüüflflee PPoolliiss SSaalldd››rr››ss››

BBuurrssaa’’ddaa Halk Cepheli Ka-

d›nlar’›n, 8 Mart Dünya Emekçi
Kad›nlar Günü’nü kutlamak için 7
Mart günü Medikal Park Önü (Fo-

mara)’dan Kent Meydan›’na düzen-
leyecekleri yürüyüfle polis sald›rd›.

Polisin yolda yürütmeme dayat-
mas›na karfl› oturma eylemi yap›la-
rak “Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz!” slo-
gan› at›lmas› üzerine çevik kuvvet
polisi sald›rd›. Çevik Kuvvet polis-
leri Mustafa Bacac›’y› çevik kuvvet
otobüsüne sürükleyerek “Seni kes-
meye götürüyoruz.” fleklinde tehdit-
ler ve küfürlerle otobüse bindirme-
ye çal›flt›. Bunun üzerine Halk Cep-
hesi kitlesi Mustafa Bacac›’y› polis-
lerin elinden çekerek ald›. Sald›r›la-
ra ra¤men da¤›lmayan Halk Cephe-
li Kad›nlar tekrar yürüyüfl düzeni
alarak yürüyüfl düzenini oluflturdu.
Kent Meydan›’nda yap›lan aç›kla-
man›n ard›ndan “Sabo’nun K›zlar›”
ve “Kad›nlar›m›z” adl› fliirler okun-
du. fiiirlerden sonra Grup Yar›n’›n
çald›¤› parçalar eflli¤inde halaylar
çekildi.

Gemlik Haklar Derne¤i’nde 7
Mart günü yap›lan programla Dün-
ya Emekçi Kad›nlar Günü kutland›.

EEsskkiiflfleehhiirr Gençlik Derne-

¤i'nde 7 Mart günü bir program dü-
zenlendi. Ezinlen kad›nlar›n göste-
rildi¤i bir sinevizyon gösterilen
program konuflmalar›n ard›ndan so-
na erdi.

KKüüttaahhyyaa''ddaa SES, E¤itim-

Sen, Kütahya Gençlik Derne¤i Giri-
flimi, Emek Gençli¤i ve Ö¤renci
kollektifleri taraf›ndan  8 Mart’la il-
gili eylem yap›ld›.

Eylemde Kütahya Gençlik Der-
ne¤i üyeleri "Kad›n olmadan dev-
rim, devrim olmadan da kad›n›n
kurtuluflu olmaz", "Kad›nlar Müca-
dele ile Özgürleflecek Devrim ile
kurtulaca¤›z", "Emperyalizme Her
Türlü Sömürüye ve Zulme Karfl›
Birleflelim Örgütlenelim." dövizleri
tafl›d›lar.

AAnnttaallyyaa Özgürlükler Derne-

¤i’nde 7 Mart günü bir program dü-
zenlendi. 45 kiflinin kat›ld›¤› prog-
ramda Devrimci Tutsak Ümit ‹l-
ter’in fliirleri okundu. 

8 Mart günü Halk Cepheli Ka-
d›nlar ve DHF taraf›ndan yürüyüfl
yap›ld›. Kapal› Yol giriflindeki Halk
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Bankas› önünde bafllayan yürüyüflte
"Devrime Meflale Bizim Kad›nlar›-
m›z, Kad›n Erkek El Ele Mücadele-
ye, Kad›n›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z"
sloganlar› at›ld›. K›fllahan Meyda-
n›’nda sonlanan yürüyüflün ard›n-
dan bir aç›klama yap›larak; “ kad›n-
lar 100 y›l önce insan olman›n onu-
ru ile haklar›n› almak için örgütle-
nerek seslerini yükselttiler. 100 y›l-
d›r da ezenlere karfl› fabrikalarda,
tarlalarda, eme¤in oldu¤u her yerde
direniyorlar” denildi.

AAddaannaa’’ddaa 8 Mart’›n 100. y›-
l›nda BDSP, Demokratik Kad›n Ha-
reketi, D‹SK Emekli-Sen, Devrimci
Proleterya, Emek ve Özgürlük Cep-
hesi, Halk Cepheli Kad›nlar'›n olufl-
turdu¤u Devrimci 8 Mart Platformu
taraf›ndan eylem yap›ld›.

5 Ocak Meydan›'nda bafllayan
yürüyüfle 160 kifli kat›ld›. Eylemde
Halk Cepheli Kad›nlar pankart›n›n
arkas›nda 55 kifli vard›.

‹nönü Park›'na kadar süren yürü-
yüflün ard›ndan bir aç›klama yap›l-
d›. Okunan fliirlerin ard›ndan Adana
Özgürlükler Derne¤i Müzik Gru-
bu’nun söyledi¤i türküler ve çeki-
len halaylarla eylem sona erdi.

MMuu¤¤llaa Gençlik Derne¤i girifli-
mi 6 Mart günü ‹HD binas›nda
Dünya Emekçi Kad›nlar Günü ile
ilgili bir program düzenledi. Prog-
ramda; ülkemizde ve dünyada dev-
rimci kad›n›n duruflundan, mücade-
lesinden bahsedilerek kad›nlar›n
Hülya Avflarlar’›, Gülben Ergen-
ler’i de¤il devrimci kad›nlar› örnek
alarak onlarla beraber savaflmas›
gerekti¤i vurguland›.

fiiir ve skeçle devam eden prog-
ram söylenen türkülerle son buldu.

SSaammssuunn’’ddaa Karadeniz Özgür-

lükler Derne¤i üyeleri 8 Mart Dün-
ya Emekçi Kad›nlar Günü’nün 100.
y›l›nda bir eylem yapt›lar. 7 Mart’ta
Süleymaniye Geçidi’nde yap›lan
eylemde “100. Y›l›nda Yaflas›n 8
Mart Dünya Emekçi Kad›nlar Günü
Kad›nlar Mücadele ile Özgürlefle-
cek, Devrim ile Kurtulaca¤›z” pan-
kart› aç›larak, “Devrime Meflale Bi-
zim Kad›nlar›m›z, Kad›n›z Hakl›y›z

Kazanaca¤›z, Sabo’nun Yolunda-
y›z” sloganlar› at›ld›.

Karadeniz Özgürlükler Derne¤i
ad›na bas›n aç›klamas›n› okuyan
Çi¤dem fienyi¤it, 8 Mart’›n kad›n-
lar›n mücadelesindeki anlam›n› an-
latt›. Eylem at›lan sloganlar›n ard›n-
dan sona erdi.

MMeerrssiinn’’ddee 6 Mart günü Aka-

der, Demokratik Kad›n Hareketi,
Halk Cepheli Kad›nlar,  Mücadele
Birli¤i Platformu ve Partizan tara-
f›ndan yürüyüfl yap›ld›. “100. Y›l›n-
da fian Olsun 8 Mart’› Yaratan Ve
Yaflatanlara” yaz›l› ve kad›nlar›n di-
renifllerini anlatan 2 ayr› pankart
aç›lan  eylemde; Halk Cepheli Ka-
d›nlar kortejinde “Kad›nlar! Müca-
deleyle Özgürleflecek, Devrimle
Kurtulaca¤›z, Kad›nlar Emperyaliz-
me Her Türlü Sömürüye Zulme
Karfl› Birleflelim Örgütlenelim,
Devrime Meflale Bizim Kad›nlar›-
m›z, Kad›n›z Hakl›y›z Kazanaca-
¤›z” dövizleri ve “Sabo’nun Yolun-
day›z” yaz›l› Sabahat Karatafl’›n fo-
to¤raflar›n› tafl›d›lar. 

Mersin’in Silifke ilçesinde de 7
Mart günü, bir yürüyüfl   yap›ld›. 

Eylemin ard›ndan E¤itim-
Sen’de Dünya Emekçi kad›nlar›n›
anlatan bir sinevizyon gösterimi ve
ard›ndan müzik dinletisi yap›ld›.

EErrzziinnccaann Gençlik Derne-

¤i’nde  7 Mart’ta Dünya Emekçi
Kad›nlar Günü kutland›.

8 Mart’›n tarihçesi anlat›lan kut-
lamada;  düzenin 8 Mart’›n yaln›zca
kad›nlar günü olarak kutlanmas›n›
dayatt›¤›n›, bu flekilde t›pk› 1 Ma-
y›s’›n bahar bayram› olarak içini
boflaltmaya çal›flt›¤› gibi 8 Mart
Dünya Emekçi Kad›nlar Günü’nün
içini boflaltmaya çal›flt›¤› anlat›ld›.

AAnnkkaarraa Gençlik Derne¤i'nde 1

Mart günü Dünya Emekçi Kad›nlar
Günü'nü anlatan bir seminer düzen-
lendi. 8 Mart'›n tarihine, mücadele
tarihinde kad›n›n yerine de¤inilen
seminerde;  “Emekçi Kad›nlar Gü-
nü”nün nas›l içinin boflalt›ld›¤› an-
lat›ld›.  Seminerin ard›ndan sineviz-
yon gösterimiyle birlikte kad›n dev-
rimcilerin yaflamlar› anlat›ld›.
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-- HHelikopterle eev bbask›nlar›
yapt›lar

- HHalk›n üüzerine aatefl aaça-
rak, yyoksul hhalk› ssindirmeye,
y›ld›rmaya ççal›flt›lar

- KKüçük ççocuklar› bbile yyere
yat›r›p, uuzun nnamlulu ssilahlar-
la tterör estirdiler

- TTüm bbunlar; mmahallemizi,
birer uyuflturucu, ffuhufl bbatak-
l›¤›na ççevirmek iiçin yyap›ld›

- ““Örgüt ooperasyonu” dde¤il,
emekçi yyoksul hhalka ssald›r›
var!

9 Mart gecesi, daha ortal›k ay-

d›nlanmam›fl ve insanlar›n büyük
bölümü uykuda iken, ‹stanbul
kontrgerillas› Sar›gazi’nin emekçi
mahallelerini kuflat›p, onlarca evi
ve Sar›gazi Özgürlükler Derne¤i’ni
bas›p talan ediyordu.

‹stanbul kontrgerillas› bask›n
için gecenin, 04.00’ünü seçmiflti.
Yüzlerce özel tim, yüzleri maskeli
bir kiflinin eflli¤inde ve helikopter
“korumas›nda” terör estirmeye gel-
mifllerdi. 

Savafla gelir gibi gelmifllerdi. Ku-
flatt›klar› ve kap›lar›n› zorlayarak,
uzun namlulu silahlarla girdikleri
yoksul halk›n evlerinde, yatakta olan
çocuklar dahil herkesi yerlere yat›ra-
rak, halka sald›rarak halk düflman›

yüzlerini bir kez daha gösterdiler.

Pervas›zd›lar, terör uygulad›lar.
Kimilerini atefl açarak gözalt›na al-
d›lar. Kurflunlarla, tehditlerle, kü-
fürlerle, iflkence yaparak halk› sin-
direceklerini san›yor katiller sürüsü.

Özel timlerin bir eflkiya gibi gir-
di¤i evlerde bu sald›r› ve terörden
hemen herkes nasibini ald›.

Sar›gazi’ye y›¤d›klar› katil sürü-
leri, z›rhl› araçlar, panzerler yetme-
mifl olacak ki, bir de helikopter uçu-
rarak, terörlerini tamaml›yorlard›.

Bu bask›nlar ve sald›r›lar s›ra-
s›nda aralar›nda Sar›gazi Özgürlük-
ler Derne¤i üyeleri ve devrimci, de-
mokrat insanlar›n da oldu¤u 31 kifli
gözalt›na al›nd›. Devrimcilere se-

Yoksul halk›n yaflad›¤›
mahallelerimizde polis
terörüne son verin!



lam veren, devrimcilerin etkinlikle-
rine kat›lan yoksul insanlar da terö-
rün hedefi oldu.

Emekçi mahallelerde günlerdir
sürdürdükleri terörü Sar›gazi’de
tam bir kuflatmaya, sindirmeye dö-
nüfltürdüler.

SSaarr››ggaazzii hhaallkk››nnaa ssaalldd››rr›› vvee
bbaass››nn››nn iikkii yyüüzzllüüllüü¤¤üü

Yoksul emekçi evlerinin ve Sar›-
gazi Özgürlükler Derne¤i’nin özel
timler taraf›ndan gece yar›lar›, atefl
aç›larak bas›lmas› burjuva bas›n ya-
y›n organlar›nda yeterli “ilgi”yi
görmedi. Düzen medyas›, ‹stanbul
kontrgerillas›n›n faflist terörünü
görmezden gelerek, gözalt›lar› her
zamanki gibi bir “terör operasyo-
nu” olarak verdi.

Bas›n, demokratik mücadele ve-
ren Sar›gazi Özgürlükler Derne¤i
üyelerinin de aralar›nda oldu¤u 31
devrimci-demokrat için hemen,
“DHKP-C üyeleri” yaftas›n› yap›fl-
t›r›vermiflti. 

Polisin dikte ettirdi¤i suçlama-
lar, hüküm olarak verildi ekranlar-
da. Gözalt›na al›nan devrimciler,
“IIMMFF’’yyii pprrootteessttoo”” için “molotoflu
eylemler” yapmaktan mahkum edil-
diler... Burjuva medya, gözalt›nda-
kiler hakk›nda iddialar dahi belli
de¤ilken onlar› suçlu ilan etmiflti.

“Ergenekon operasyonlar›” s›ra-
s›nda evleri sabaha do¤ru aranan bir
çok insan için aya¤a kalk›p “bu in-
san haklar›na ayk›r›d›r...” diyerek
polisin “normal saatte” ve normal
biçimde arama yapmas›n› savunan-
lar da ortalarda gözükmüyorlard›. 

Elbette, devrimcilere karfl› her
türlü devlet terörü meflruydu! 

Yoksul emekçi halk ve devrimci-
ler söz konusu olunca, yasalar bir
yana itilebilirdi. Onlar›n evleri böy-
le gece 04.00’de aranabilir, yataktan
kald›r›larak, çoluk-çocuk herkes ye-
re yat›r›larak, terör estirilebilirdi.

Sar›gazi gibi, mahallelerine
uyuflturucu, fuhuflu sokmamaya ça-
l›flan onurlu insanlar›n oldu¤u yer-
lerde katiller helikopter uçurabilir,
halka atefl açabilirlerdi.

Tam bir iki yüzlülük ve çifte
standart uygulan›yordu. Kontrge-
rilla flefi Hüseyin Çapk›n, aylard›r
“hhaallkk›› mmuuhhbbiirrlleeflflttiirrmmee” çal›flma-
lar› ile mahalleleri pislik yuvalar›
haline getirmek için can siparene
bir biçimde halka sald›r›lar düzen-
lemekle meflguldü...

‹‹ssttaannbbuull kkoonnttrrggeerriillllaa flfleeffii
HHüüsseeyyiinn ÇÇaappkk››nn nneeyyiinn
ppeeflfliinnddee??

‹stanbul’da göreve bafllayan her
kontrgerilla flefinin yapt›¤›n› yap›-
yor asl›nda Hüseyin Çapk›n!. Bas›-
na hakk›nda onca övücü yaz›lar
yazd›rmas›na, bas›nla kurdu¤u “iyi
iliflkiler”e karfl›n, halk düflman› yü-
zünü gizleyemedi Çapk›n!

Kendisini o göreve getiren, s›rt›-
n› s›vazlayan efendilerine yaranmak
için emekçi yoksul halk›n oldu¤u
mahalleleri hedef seçerek, günlerdir
terör estiriyor.

‹stanbul bir “suç” kenti haline
gelmiflken, fahifleler ve uyuflturucu
sat›c›lar›n›n sokaklar› doldurdu¤u,
okul önlerini mesken tuttu¤u, faflist
mafya çetelerinin pervas›zca cirit at-
t›¤› bu kentte, onlara yönelik böyle
helikopterli operasyonlar yapmaz-
ken, yapamazken, emekçi mahalle-
lerine sald›rmaya devam ediyor.

Kontrgerilla fiefi Çapk›n’›n tüm
derdi, emekçi yoksul mahallelerini
teslim alamamas›d›r. Oralar› teslim
alamad›kça, fuhufl batakl›¤›na çevi-
remiyor. Sokaklar›nda gençlerin
kollar›nda fl›r›nga ile dolaflt›¤›, maf-
yac›lar›n, h›rs›zl›k çetelerinin at oy-
natt›¤› bir yer haline getiremiyor. 

Gencecik k›zlar› batakl›¤a ite-
memek, okul önlerinde uyuflturucu
servisi yapt›ramamak, rahats›z edi-
yor kontrgerillay›. Çapk›n’›n tüm
hedefi, tüm çabas›, Gazi’yi, Nurte-
pe’yi, Okmeydan›’n›, Sar›gazi’yi,
Ba¤c›lar’›, ‹kitelli’yi, 1 May›s’› k›-
sacas› emekçi mahallelerini teslim
alamamalar›d›r.

Bu nedenle Çapk›n, günlerdir
baflta Okmeydan›, Çayan, Sar›gazi
olmak üzere mahalleleri kiral›k ka-
tillerine iflgal ettirerek, halka sald›r-

makta, kimlik kontrolü ad›na halk›
sindirmeye, korkutmaya çal›flmak-
tad›r.

Nitekim Sar›gazi halk›na yöne-
lik bu sald›r›dan iki hafta önce Ok-
meydan› ve Nurtepe’de panzerlerle,
yüzlerce kiral›k katilleriyle bask›n
düzenlemeye giriflmeleri de bu teh-
dit ve gözda¤›n›n bir parças›yd›. 

AKP iktidar›, Çapk›n’n›n bafl›n-
da bulundu¤u ‹stanbul kontrgerillas›
ile bu tür bask›nlar› süreklilefltirmek,
bu mahallerde yaflamay›, girifl ç›k›fl-
larda kimlik kontrolü ve benzeri ba-
hanelerle eziyete çevirmek istiyor. 

Mahallelerinin, gençlerinin so-
runlar›na sahip ç›kan yoksul emekçi
mahalleler, Çapk›n ve AKP iktidar›-
n›n hedefidir. Ama Çapk›n unutma-
s›n ki, kendisinden önceki kontrge-
rilla flefleri de bu politikalar› uygu-
lad›, ayn› yollardan geçti. Bu yol
ç›kmazd›r! Halk› sindiremezsiniz. 

SSaarr››ggaazzii HHaallkk››::
MMaahhaalllleemmiizzii mmaaffyyaayyaa
uuyyuuflflttuurruuccuuyyaa,, ffuuhhuuflflaa,,
yyoozzllaaflflmmaayyaa
tteesslliimm eettmmeeyyeeccee¤¤iizz!!

Sar›gazi halk›, bölgenin polise
devredilmeden önce J‹TEM’cilerin
Sar›gazi gençli¤ini nas›l fuhufl ve
uyufluturucu batakl›¤›na çekmeye ça-
l›flt›¤›n›, emekçi halka nas›l bask› uy-
gulad›¤›n› y›llarca yaflad› ve gördü.

Onca sald›r›ya karfl›n, devrimci-
ler büyük bedeller ödeyerek bu sal-
d›r›lar› halkla birlikte püskürtmesini
bildiler. E¤er bugün Sar›gazi sokak-
lar›nda halk ve gençlik korkusuzca
dolafl›yorsa bunu bedel ödeyen dev-
rimcilere borçludur.

Bugün ayn› sald›r›lar› polis sürdür-
mektedir. Bölgeyi jandarmadan dev-
ral›r almaz, ilk ifli halka sald›r› olmufl,
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çetelerle kol kola fuhuflu, uyuflturucu-

yu yayma planlar› yapm›flt›r.

Bu sald›r›lar›n alt›nda, Sar›gazi

halk›n› sindirmek, y›ld›rmak amac›

vard›r. Halk, Sar›gazi Özgürlükler

Derne¤i’ne gitmesin, devrimcilere

selam vermesin, haklar›na, gençli-

¤ine sahip ç›kmas›n istiyorlar.

Oysa aç›kt›r ki, halk ancak ve

ancak devrimcilere güvenmektedir.

Zira pisli¤in, h›rs›zl›¤›n, fuhuflun,

uyuflturucunun önündeki tek engel

devrimcilerdir. Devrimcilerin ol-

mad›¤› her yerde polisler, faflist çe-

teler, pezevenkler, kad›n tacirleri,

torbac›lar at oynatmaktad›r.

K›sacas›, bask›nlar devrimcileri

gözalt›na al›p, tutuklatarak, halk›

örgütsüzlefltirip yozlaflman›n uyufltu-

rucunun fuhuflun önünü açmak için-

dir. “Örgüt operasyonu” bahanedir.

Polis terörünün hedefindeki Sa-

r›gazi Özgürlükler Derne¤i, mahal-

le halk›n›nd›r. Gözalt›na al›nanlar o

mahallenin gençleridir, halk›n

onurlu ve yi¤it çocuklar›d›r. Evleri

bas›lanlar, bu mahallenin onurlu in-

sanlar›d›r. Sald›r›n›n hedefinde

halk vard›r. 

SSaarr››ggaazzii hhaallkk›› yy››llmmaayyaaccaakk!!

BBiizz ddeevvrriimmcciiyyiizz,,
bbiizzii yy››lldd››rraammaazzss››nn››zz!!

Sar›gazi'deki polis terörünün
hedefindeki Özgürlükler Derne¤i
üyeleri, polis terörünü teflhir etmek
için 9 Mart günü saat 20.00'da der-
nek binas› önünde eylem yapt›.

Eylemde, ““BBaasskk››llaarr GGöözzaalltt››llaarr
BBiizzii YY››lldd››rraammaazz -- SSaarr››ggaazzii ÖÖzzggüürr--
llüükklleerr DDeerrnnee¤¤ii”” yaz›l› bir pankart
aç›larak bas›n aç›klamas› okundu.

Aç›klamada flunlar vurguland›:
"Bugün sabah saatlerinde Sar›ga-
zi'de onlarca ev helikopterler, özel
timler ve yüzü maskeli bir kiflinin
teflhiri eflli¤inde bas›lm›fl, bununla
birlikte Sar›gazi Özgürlükler Der-
ne¤i de bas›lm›fl; o s›rada dernekte
bulunan arkadafllar›m›z gözalt›na
al›nm›flt›r. Elimizdeki bilgilere göre
flu an 31 kifli gözalt›na al›nm›fl ve
Terörle Mücadele fiubesinde tutul-
maktad›r...”

Okunan aç›klamadan sonra, "Fa-
flizme Karfl› Omuz Omuza", "Kah-
rolsun Faflizm Yaflas›n Mücadele-
miz", Halk›z Hakl›y›z Kazanaca-
¤›z", "Yaflas›n Devrimci Dayan›fl-
ma" sloganlar›yla eylem bitirildi. 

Eylemde ayr›ca gözalt›na al›-
nanlar›n serbest b›rak›lmas› için 10
Mart gününden itibaren ggöözzaalltt››nnaa
aall››nnaannllaarr bb››rraakk››ll››nnccaayyaa kkaaddaarr

hergün eylemde olacaklar›
aç›kland›. 

Duyurulan eylemlerden ilki 10
Mart günü saat 17.00'de Demokra-
si Caddesi’nde yap›ld›.

"Sar›gazi'de yaflanan gözalt› te-
rörüne karfl› gözalt›lar serbest ka-
lana dek yapaca¤›m›z bas›n aç›kla-
mas›na tüm devrimci demokrat ka-
muoyunu ça¤›r›yoruz." duyurusuy-
la yap›lan 10 Mart günkü eyleme,
devrimci kurumlar da destek verdi.

Okunan aç›klamada flöyle
deniyordu.“Evet, tüm amaçlar›
yaln›zca budur. Korkutmak, sindir-
mek istiyorlar bizi. Bu mahallenin

ggeeççmmiiflfliinnii bildiklerinden korkular›

katbekat art›yor. Helikopterlerle

gelmelerinin tek nedeni kendi kor-

kakl›klar›, acizlikleridir!

Korkmayaca¤›z! Çünkü biz dev-

rimciyiz, halk›n umuduyuz.

Arkadafllar›m›z derhal serbest

b›rak›lmal›d›rlar! Bu talebimiz

gerçekleflene kadar burada bas›n

aç›klamas› yapaca¤›z, bu talebimi-

zi ›srarla hayk›raca¤›z.

Amerika Defol demek, Yozlafl-

maya Hay›r demek, ba¤›ms›z eflit

bir ülkede yaflamay› istemek suç

de¤ildir. As›l suçlular azg›nca terör

estiren AKP ve onun polisidir.

Gözalt›lar Serbest B›rak›ls›n!

Bask›lar Bizi y›ld›ramaz!

Kahrolsun Faflizm Yaflas›n Mü-

cadelemiz!

Halk›z, Hakl›y›z Kazanaca¤›z!”

‹‹llkk ggüünn aaddlliiyyeeddee ddöörrtt kkiiflflii,,

iikkiinnccii dduurruuflflmmaaddaa bbeeflfl kkiiflflii

ttuuttuukkllaanndd››

Sar›gazi Özgürlükler Derne¤i

taraf›ndan, bafllat›lan eylemlerin

ikincisi 11 Mart günü yap›ld›.

Gözalt›na al›nananlar›n serbest

b›rak›lmas› talebiyle yap›lan

eylem, Demokrasi Meydan›'nda bir

araya gelen kitlenin at›lan sloganlar

aras›nda bas›n aç›klamas›n›n okun-

mas›yla sürdü.

Eylemde, "Gözalt›lar Derhal

Serbest B›rak›ls›n" yaz›l› pankart

aç›ld›, dövizler tafl›nd› ve bask›n

foto¤raflar› tafl›nd›.

Gözalt›na al›nanlardan 8 kifli 11

Mart günü adliyeye ç›kart›ld›. Bu

sekiz kifliden Sabri Çelik, Ça¤r›

Avc›, Murat Demir, Emrah Atefl

tutukland›. 12 Mart günü geri kalan

21 kifli adliyeye ç›kart›ld›. Bu 21

kifliden Berker Yenici, Cemil

Var›c›, Musa Var›c›, Kemal Avc› ve

Günay Do¤an ç›kart›ld›klar› mah-

keme taraf›ndan tutukland›lar. 

Sar›gazi’de
9 Kifli Tutukland›

Berker Yenici
Cemil Var›c›
Musa Var›c›
Kemal Avc›
Günay Do¤an 
Sabri Çelik
Ça¤r› Avc›
Murat Demir
Emrah Atefl
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Haiti depreminden sonra, bekle-
nen ‹stanbul depremiyle ilgili çeflit-
li raporlar pefl pefle aç›kland›. 

TBMM Deprem Araflt›rma Ko-
misyonu’nun Baflkan’› Japonlara
haz›rlatt›klar› raporu görünce ““ggeeccee
uuyykkuullaarr››mm kaç›yor” diye aç›klama
yapm›flt›. ‹stanbul depremi tart›fl›-
l›rken Elaz›¤ Karakoçan’da 6.0 flid-
detinde deprem oldu. Karakoçan
depremi karfl›s›ndaki devletin aczi-
ne bak›nca halk›n, deprem raporla-
r›n›n belirtti¤inin de ötesinde bir
tehlikeyle karfl› karfl›ya oldu¤u da-
ha iyi görülmektedir. 

NNee ddiiyyoorr bbuu rraappoorrllaarr
bbaakkaall››mm;;

Rapor 1:

ABD Jeolojik Araflt›rma Kuru-
luflu, 2000’de yapt›¤› çal›flman›n
sonuçlar›na göre, Marmara fay›nda
30 y›l içerisinde 7 ve daha büyük
fliddette bir deprem gerçekleflme
olas›l›¤›n› yyüüzzddee 6655 olarak aç›kl›-
yor. 2004’de yap›lan bir çal›flmada
da bu oran yüzde 35-70 (ortalama
yüzde 50) olarak veriliyor. 

Rapor 2:

‹stanbul Büyükflehir Belediyesi
Deprem ve Zemin ‹nceleme Mü-
dürlü¤ü’nün haz›rlad›¤› raporun so-
nuçlar›ndan baz›lar› flöyle;

Sadece AAnnaaddoolluu YYaakkaass›› analiz-
lerine göre, 

15 bin-44 bin aras› binada a¤›r
ve çok a¤›r hasar, 8800 bbiinn--115500 bbiinn
binada ise orta hasar oluflacak. 

1100--3300 bbiinn aarraass›› ccaann kkaayybb››,,  

8800--223300 bbiinn aarraass›› yyaarraall›› oollaaccaakk!!

Toplam maddi kay›p 8800--110000
mmiillyyaarr liray› bulacak. 

550000 bbiinn hhaannee,, acil bar›nma so-
runu yaflayacak. 

Rapor 3:

Bir baflka rapor da ‹nflaat
Mühendisleri Odas› (‹MO) ‹s-
tanbul fiubesi taraf›ndan ha-
z›rland›. Bu rapora göre 7 fliddetin-
den yüksek, olas› bir depremin ‹s-
tanbul'da yarataca¤› y›k›m flöyle; 

- 7700--115500 bbiinn aarraass››nnddaa insan
ölecek. 

- 116600--220000 bbiinn yyaarraall›› olacak.

- 227700 bbiinn bina a¤›r ve orta hasar
görecek.

- Yaklafl›k 11 mmiillyyoonn hhaannee dep-
remden etkilenecek.

- Fatih Camisi baflta olmak üze-
re çok say›da tarihi eser hasar göre-
cek. 330000 bbiinn cciivvaarr››nnddaa iflçi iflsiz
kalacak. Kimya, metal, petrokimya,
demir-çelik, metal ve otomotiv sek-
törlerinde y›k›mlar olacak. TTuuzzllaa
Tersanesi ve AAmmbbaarrll›› Santral› dep-
remden a¤›r hasar görecek. 

Rapor 4:

‹stanbul Büyükflehir Belediye-
si’nin Bo¤aziçi Üniversitesi ile or-
taklafla haz›rlad›¤› raporun sonuçla-
r›, Karakoçan depreminden sonra
‹stanbul Büyükflehir Belediye bafl-
kan› Kadir Topbafl taraf›ndan aç›k-
land›. Topbafl bu araflt›rmaya göre
olas› bir ‹stanbul depreminde 3300
bbiinn kkiiflfliinniinn ölece¤i, 5500 bbiinn bbiinnaann››nn
ddaa yy››kk››llaaccaa¤¤››nn›› aç›klad›. 

SSoonnuuçç:: 

Esas›nda aç›klanan bu raporlar-
daki bilgiler yeni de de¤il. 1999’da-
ki Marmara depreminden sonra
deprem uzmanlar›n›n bu raporlarda-
ki bilgilere benzer içerikte say›s›z
aç›klamalar› var. 

Peki bu raporlar neyi ifade edi-
yor? Teknik ayr›nt›lar› ç›kart›rsak
halk bunlar›n hepsini biliyor. Esas
olarak bu raporlar karfl›s›nda depre-

me karfl› önlem almas› gereken dev-
let ne yap›yor? Ne tür önlemler ald›
bugüne kadar?

1999 Marmara depreminden
sonra zorunlu deprem vergisi geti-
rildi. Bu vergiler halk›n cebinden 10
y›ld›r kesiliyor. 10 y›lda kesilen top-
lam deprem vergisi miktar› 27 mil-
yar liray› bulmufl. Raporlara göre
olas› bir ‹stanbul depreminde bina-
larda oluflacak hasar›n tutar› 26 mil-
yar lira. Biriken parayla ‹stanbul’u
yeniden yapmak mümkün. Bugüne
kadar ne yapt›n›z? Ne tür önlemler
ald›n›z? Deprem fonunda biriken
paralar› nereye harcad›n›z?

“Büyük ‹stanbul depremi” adeta
bekleniyor. Bir önlem almak yok.
Bir haz›rl›k yok. Elaz›¤ Karakoçan
depreminde hükümetin ibretlik
aç›klamalar›n› dinliyoruz. AKP ikti-
dar›na göre suçlu KERP‹Ç!..

40 bin kiflinin öldü¤ü 17 A¤ustos
Marmara depreminde ise ayn› anla-
y›fl ““BBuu hhaallkk aazzmm››flfltt››,, iimmaannddaann çç››kk--
mm››flfltt››...... BBuu aazzgg››nnll››¤¤››nn ››ssllaahh›› iiççiinn iillaa--
hhii bbiirr ttaakkddiirrllee ddeepprreemm ssaarr››llmm››flfltt››
bbaaflflllaarr››nnaa.. HHeerrkkeess ggöörrssüünn iibbrreett aall--
ss››nndd››....”” demifllerdi. 

Raporlardaki 30 bin, 50 bin, 100
bin ölünün onlar için bir anlam›
yok. Ölecek insanlar sürü, y›k›la-
cak binalar beton y›¤›n› olarak gö-
rünüyor  onlara.

Muhtemeldir ki AKP’nin akl›,
y›k›lan binalar›n yeniden yap›m›
için ihaleleri kimlere paylaflt›raca-
¤›ndad›r. Tayyipler’in, Güller’in,
Topbafllar’›n h›s›m-akrabas›n›n
flimdiden demir çimento ifllerine
girdi¤inden emin olabilirsiniz. Gü-
nü geldi¤inde, akbabalar gibi y›k›-
lan enkazlar›n üstüne üflüflecekler.

Deprem raporlar› ne diyor? 
‹ktidar, ne yap›yor?

50 Bin Ölü 
Bekleniyor
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8 Mart günü Elaz›¤’da meydana
gelen depremde 41 yoksul öldü.
Merkez üssü Elaz›¤’›n Karakoçan
‹lçesi Baflyurt Beldesi olan deprem,
en çok Kovanc›lar’a ba¤l› 6 köyde
y›k›ma ve ölümlere yol açt›. 

Kovanc›lar’a ba¤l› Afla¤› Kanat-
l›, Yukar› Kanatl›, Göçmenler, Afla-
¤› Demirci, Yukar› Demirci ve Ok-
çular köylerinde etkili olan deprem-
de, 75 kifli de yaraland›.

Elaz›¤ depreminde flafl›racak, ah
vah edecek bir durum yoktu asl›n-
da. Zira günler öncesinden bilim in-
sanlar› Elaz›¤ depremine iliflkin
yetkilileri uyard›lar.

Malatya ‹nönü Üniversitesi Ma-
den Mühendisli¤i Bölüm Baflkan›
Prof. Dr. Mehmet Önal, “EEllaazz››¤¤’’ddaa
ssoonn 2200 ggüünnddüürr ssaayydd››¤¤››mm››zz 2255 öönnccüü
ddeepprreemm,, aannaa ddeepprreemmiinn hhaabbeerrccii--
ssiiyyddii” diyordu.

Bilim, depremden önce TTAAMM 2200
GGÜÜNN BBOOYYUUNNCCAA,, 2255 ÖÖNNCCÜÜ
DDEEPPRREEMM SSAAYYIIYYOORR.. Ve diyor ki;
EELLAAZZII⁄⁄’’ddaa DDEEPPRREEMM OOLLAA--
CCAAKK!!....

Bu uyar›lar karfl›s›nda, AKP ik-
tidar› hangi tedbirleri ald›?

Peki bu uyar›lar karfl›s›nda, Ela-
z›¤ Valili¤i, Tunceli Valili¤i, Malat-
ya Valili¤i halk› korumak için hangi
tedbirleri ald›?

B›rak›n tedbir almay›, ELA-

ZI⁄’da bir DEPREM OLAB‹-
LECE⁄‹N‹ halktan gizlediler!

Bunun ad›, göz göre göre, halk›
katletmek de¤il midir? Bunun ad›,
“gidin ölün” demek de¤il midir?

Bunun ad›, kat›ks›z bir halk düfl-
manl›¤› de¤il midir? Bunun ad›,
“bilerek, isteyerek” halk›n ölümüne
gözyummak de¤il midir?

Emekçi gecekondu mahalleleri-
ni bir gece içinde kuflat›p, binlerce
polisi seferber ederek, yüzlerce evi
talan eden bir devlet, depremde top-
ra¤›n alt›na gömülece¤i kesin olan
10 köyü boflaltmad›.

AKP iktidar›, Elaz›¤’da deprem
olaca¤›n› bile bile, tedbir almad›,
halk›n ölümüne göz yumdu...

SSuuççlluu kkeerrppiiçç eevvlleerr,, ccaahhiill
kkööyyllüülleerr ddee¤¤iill,, ddeevvlleettttiirr!!

Elaz›¤’daki depremden sonra
bildik manzaralar vard› yine. Bafl-
bakan önce köylüleri suçlad› ve
suçluyu bulmakta gecikmedi.

Suçlu, “cahil köylülerdi”. Zira
halen “kerpiç evler” yap›yorlard›.
“Kerpiç ev yaparsan›z böyle olur”
diyordu Baflbakan. 

Baflbakan, her zamanki gibi hal-
k› suçlayarak, “iktidar oldu¤unu”
unutarak konufluyordu. EN ÖNEM-
L‹S‹ DEPREM‹N OLACA⁄I B‹-
L‹ND‹⁄‹ HALDE N‹YE TEDB‹R
almad›klar›na dair tek bir fley söyle-
miyordu.

BBiirriinncciissii; Her zamanki gibi, hal-
k› suçlayarak sorumlulu¤u halka y›-
k›yor, halk düflman› iktidar›n› akla-
maya çal›fl›yordu. E¤er orda ki,
köylüler cahil iseler, onlar› cahil b›-
rakan sizin iktidarlar›n›zd›r!..

‹‹kkiinncciissii; Evler depreme daya-
n›ks›z idiyse, siz iktidars›n›z, niye
çare bulmad›n›z? Niye onlar› o ev-
lerde ölüme terkettiniz?

Niye onlar›n insan gibi yaflaya-
bilecekleri evleri yapmad›n›z? Hal-

k› o da¤ bafl›nda, be¤enmedi¤iniz
kerpiç evlere siz mahkum ettiniz. 

ÜÜççüünnccüüssüü;; Ortada 41 ölü vard›

ve suçluyu hemen ilan ettiniz; ker-

piç evler! Peki ‹stanbul’da deprem

olacak, tek bir kerpiç ev yok, ama

50 bin kifli ölecek! O zaman suçlu

kim olacak? Hem o bölgede kaç bin

kerpiç evin oldu¤una dair tek bir is-

tatisti¤iniz var m›?

Yoktur elbette!.. Bunu bilmeyen

bir devlet, peflinen kerpiç evleri

suçlu ilan etmifltir.

DDöörrddüünnccüüssüü;; 3 gün boyunca

ölü say›s›n› farkl› farkl› verdiler.

Önce 57, sonra 51 ve en son ölü sa-

y›s› 41 olarak verildi. 6 köydeki ölü

say›s›n› bile sayamayan bir devletin

halka de¤er verdi¤ini, halk›n can ve

mal güvenli¤ini sa¤layaca¤›n› dü-

flünmek, tek kelimeyle safl›kt›r.

Binlerden söz etmiyoruz, 41

ölüden söz ediyoruz. Ya binler, on-

binler olsayd›? O zaman da “say›-

n›n ne önemi var” deyip, toplu ku-

yulara gömeceklerdi halk›!..

Suçlu ne “cahil köylüler” ne de

kerpiç evlerdir. Deprem olaca¤›n›

bile bile tedbir almayan, halk›n ölü-

müne göz yuman devlettir.

Suçlu o da¤ bafllar›nda, tepeler-

de, zor koflullar alt›nda yaflayan, ya-

flayabilmek için hayvanc›l›k yapan

“cahil” köylüler de¤il, onlar› oraya

mahkum eden bu düzendir.

33 ggüünnddee 33 kkööyyee yyaarrdd››mm
ggööttüürreemmeeyyeenn bbiirr ddeevvlleett,,
hhaallkk››nn ddeevvlleettii ddee¤¤iillddiirr!!

Aymazl›¤a bak›n!.. Sanki kerpiç
evlerden haberleri yoktu bugüne
kadar!. Sanki önlem al›nmad›¤›n›

Depremde çöken kerpiç
evler de¤il devlettir!
u AKP depremin ssorumlusunu

buldu: KKerpiç eevler,
cahil kköylüler...

u Depremde öölü ssay›s›n› bbile ttespit

edemeyen bbir devlet bbu ssorunu
çözebilir mi?

u 41 kkiflinin ööldü¤ü bbir depremde;

ölü ssay›s›n› ttespit eedemeyen,
üç kköye yyard›m ggötüremeyen
bir devlet, oonbinlerce öölümün
oldu¤u bbir depremde
ne yyapacak?
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yeni keflfediyorlard›!.. 

Elaz›¤ depremi yafland›¤›nda gün
boyu yine uzmanlar›, bilirkiflileri, ak›l
hocalar›n› dinledik. HHaallkk ttoopprraakk aall--
tt››nnddaayydd›› oo ss››rraallaarr......

Elaz›¤ depreminin ard›ndan bildik
görüntüler vard› yine. Profesörler, dev-
let görevlileri, valiler, aç›klama üstüne
aç›klama yapt›lar. Her zaman böyle ol-
du asl›nda. Konufltular, konufltular ko-
nufltular; ama ne sorunun as›l sebebini
söylediler, ne çözümünü... Birincisi ol-
may›nca, ikincisi olmazd› zaten. 

Sonuç yok... 

Çözüm yok... 

Onlar konuflup demeçler verirken,
halk yard›ms›z, so¤ukta ve y›k›nt›lar›,
ölüleri ile bafl baflayd›. Hani “sivil sa-
vunma” örgütleri, hani hapishaneleri
y›kmak için 19 Aral›k’ta kulland›klar›
ifl makinalar›? Neden yoktu o köylerde
bu makinalar?

Peki ne olacak böyle? Halk hep
böyle ölmeye devam m› edecek? ‹flte
uzmanlarda çözüm yok. Burjuva poli-
tikac›larda da çözüm yok. Halk› suçla-
yan, halk› sorumlu tutan bu anlay›fllar,
gerçekleri aç›klamaktan özenle kaç›n›-
yorlar.

Düflünün; iktidar›, uzman›, tekelci
bas›n› ele ele vermifl halkla alay edi-
yor. Diyorlar ki, “Iyi ki deprem sabah
saat 04.30’da oldu. Halk sabah nama-
z›na kalkt› da ölü say›s› az oldu...”

Bu halk› “aptal yerine koymak”,
halk›n ac›lar› ile alay etmektir. 

Bilim insanlar› depremi günler önce-
den haber verdi. Tedbir almak yerine,
ölü say›s›n›n azl›¤›n›-çoklu¤unu böyle
aç›klamak bir kara mizaht›r. Peki dep-
rem 02.00’de olsayd› ne olacakt›?

Baflbakan deprem bölgesi için
“ambulans uçaklar”›n gönderilece¤i-
ni, TOK‹’nin evler yapaca¤›n› söylü-
yor. AKP deprem bölgesine Baflbakan
Yard›mc›s› Cemil Çiçek’i gönderdi.
Onlarca vaatte bulundular...

LLaaff ÇÇOOKK...... YYaallaann ÇÇOOKK......
SSoonnuuçç YYOOKK!!....

Depremin oldu¤u köylerde, k›fl›n
dondurucu so¤u¤unda, ilk gece soba
da yoktu. Katalitik soba da¤›t›ld› güya.

Ama tabans›z çad›rlarda, katalitikler
ancak kendisini ›s›t›yordu. Düz zemin
yok diye ççaadd››rr kkuurraammaadd››llaarr.. 10 tane
ifl makinas› gönderip, ifl makinalar›yla
zemini düzeltmek ak›llar›na gelmedi. 

Yüzlerce hayvan da telef olmufltu
depremde. Ama salg›n hastal›klar› kar-
fl› önlem almak da akl›na gelmedi dev-
letin. Köylülerin uyar›lar› da ifle yara-
mad›. Ancak 3-4. gün ilaçlama yapma-
ya bafllad› devlet. 

3. gün, hala insanlar›n kullanabile-
ce¤i bir tuvalet kurulmam›flt› deprem
bölgelerine. 

Alt› köy! Evet “deprem bölgesi”
dedikleri topu topu alt› köyden ibaretti
ve tablo buydu. 

Kendisi hiçbir yaraya merhem ola-
mam›fl devletin Elaz›¤ Valili¤i, bir de
utanmadan hesap numaras› aç›p vatan-
dafllar› yard›mda bulunmaya ça¤›r›-
yordu. 6 köye yard›m edemeyen, yar-
d›m› yük olarak görüp, hhaallkk››nn ss››rrtt››nnaa
yy››kkaann bir devletti asl›nda orada çö-
ken... 

‹‹bbrreettlliikk bbiirr bbaaflflll››kk:: ““DDeepprreemm
kkeerrppiiçç eevvlleerrii mmeezzaarraa ççeevviirrddii””

Yukardaki bafll›k 9 Mart günkü Za-
man gazetesinin bafll›¤›d›r. Zaman ga-
zetesi, AKP iktidar›n› korumak için bi-
linçli ve kas›tl› bir bafll›kla verdi habe-
ri. FFeetthhuullllaahh’’››nn ZZaammaann’› AKP’yi ve
faflist, sömürücü devleti aklamakta h›-
z›n› alamay›p, flöyle yaz›yordu ertesi
gün: “Okçular köyünde yaflayanlardan
ac› itiraf: Devlet, kerpiç ev sorununu
çözmek istedi; ama yanaflan olmad›.”
(Zaman, 10 Mart 2010)

Tek suçlu vard› yani: Halk. 

Asl›nda kerpiç evleri öne ç›karan
tüm manfletler, AKP gerçe¤ini, düzen
gerçe¤ini gizlemeye çal›fl›yorlard›. 

Deprem, “dayan›ks›z” kerpiç evleri
mezara çeviriyor. Gericilik, AKP iktida-
r›n› korumak ad›na, gerçekleri çarp›tma-
ya, halk›n katledilmesini alk›fllamaya
devam ediyor. Onlar›n, yoksul halk›n
ölümünden zerre kadar üzüntü duyduk-
lar›, sorumluluk hissettikleri san›lmas›n.

Bütün dertleri AKP iktidar›ndan
sa¤layacaklar› imtiyazlardad›r. Bunca
yalakal›k bunun içindir..
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Onlarda istemezler
miydi daha iyi binalarda
oturmay›. Can sa¤l›klar›n›n
daha güvende oldu¤u bir
yerleflim yeri seçmeyi. Ama
sömürü düzeni onlar› da
çarklar› aras›nda ezdi.
Sabanc›lar 50. katlar›ndaki
bürolar›nda rahatça
otururken onlar›n neden
bafl›na y›k›ld› o duvarlar? 

DDeerrssiimm HHaallkk CCeepphheessii

Öldüren kâr ve ç›kar
düzenidir! Öldüren devlettir.

Ülkemizde sel olur halk
ölür, yang›nlar ifl kazalar›
olur halk ölür, deprem olur
yine biz ölürüz. Dün
yaflanan depremin bafll›ca
nedeni evlerin kerpiç
olmas›yd›. Yoksullu¤un
bedeli ölüm oldu yine.

MMaallaattyyaa HHaallkk CCeepphheessii

Ülkemizin birçok
noktas›nda deprem
olas›l›¤›n›n varl›¤›na dikkat
çeken bilim adamlar›, her
depremden sonra, yaflanan
her ac›dan sonra "uyard›k,
dikkate al›nmad›" diyor.

‹ktidarlar›n buna bir
cevab› yok, olamaz. Cevap
sorumluluklar›n›
omuzlamakt›r çünkü. Bilimin
uyar›lar›n› ciddiye almayan
hükümetlerin görevi suçlu
tespiti yapmak, ceset
torbas› sa¤lamak, k›z›lay
çad›rlar› kurmak de¤ildir. 

EEllaazz››¤¤ HHaakkllaarr DDeerrnnee¤¤ii

Dersim Elaz›¤ ve
Malatya Halk
Cephesi’nden
Aç›klamalar



Her depremden, her selden ya da
her göçükten sonra devlet yetkilileri
k›rm›z› plakal› arabalar›na binip olay
yerine giderek beylik aç›klamalar
yaparlar. Bazen olay yerine gitmeye
bile gerek duymadan yaparlar aç›kla-
malar›n›. Suçlu yoktur aç›klamala-
r›nda, “Taktir-i ilahi...”

“Devlete güvenin” derler. “Dev-
let büyüktür yaralar sar›lacak” 

-- 88 MMaarrtt 22001100,, EEllaazz››¤¤ KKaarraakkoo--
ççaann depreminde de durum farkl› ol-
mad›.

Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an
“Kerpiç yap›lanman›n faturas› a¤›r
oldu” diyerek suçluyu ilan etti. Suç-
lu, KERP‹Ç’ti. Kendinden önceki
tüm iktidarlar gibi, suçluyu gizledi.
Ve kendinden önceki tüm iktidarlar
gibi, vaatlerde bulundu.

“Deprem olan bölgemizi çok da-
ha farkl› flekilde imar etmek için TO-
K‹’ye gerekli talimatlar› verdik.”

Kaç Baflbakan, kaç Bakan verdi
ayn› talimat› bugüne kadar oysa. 

Hiçbiri yerine getirmedi. 

Taze mezarlardaki ölülerimiz, dü-
zen politikac›lar›n›n yalanc›l›¤›na
kan›tt›r. Tarih, bitmek bilmeyen ya-
lanlara, oyalamalara tan›kt›r. 

**

-- YY››ll 11997700,, KKüüttaahhyyaa-- GGeeddiizz ddeepp--
rreemmii;; 7.2 fliddetindeki depremde
1806 kifli öldü.

Baflbakan Süleyman Demirel’di.
‹lçede neredeyse çökmeyen bina kal-
mam›flt›. Demirel gitti¤i Gediz’de flu
aç›klamay› yapt›: ““YYaarraallaarr eenn kk››ssaa
zzaammaannddaa ssaarr››llaaccaakk””.

*

-- TTaarriihh 1133 MMaarrtt 11999922,, EErrzziinnccaann
ddeepprreemmii;; 6.3 fliddetindeki depremde
665533 kkiiflflii öldü. 

Gediz depreminden 22 y›l sonra
baflbakan yine Süleyman Demirel’di
ve flu aç›klamay› yapt›: ““AAffeett iiflfliiddiirr,,
bbuunnaa aakk››ll eerrmmeezz..”” 

““DDeevvlleett bbüüyyüükkttüürr,,
yyaarraallaarr››nn››zz›› ssaarraarr!!””
demeyi de ihmal etme-
mifltir elbette. 

*

-- 11 EEkkiimm 11999955,, AAff--
yyoonn--DDiinnaarr ddeepprreemmii::

6.1 fliddetindeki depremde 100'ün
üzerinde insan yaflam›n› yitirdi. 

Binlerce ev ve iflyeri y›k›ld›.
Hükümet ““yyaarraallaarr›› ssaarraaccaa¤¤››zz””
aç›klamas› yapt›. 

19 Ekim'de Dinar'a gelen BBaa--
yy››nndd››rrll››kk BBaakkaann›› TTuunnçç BBiillggeett,, Di-
nar'›n neden hala 'afet bölgesi ilan
edilmedi¤ini soran yafll› bir Dinar-
l›’ya, ""AArrtt››kk hheerr aaffeett bbööllggeessii iiççiinn
aayyrr›› yyaassaa çç››kkaarrmmaayyaaccaa¤¤››zz.. AAffeett yyaa--
ssaass››nn›› ttüümm TTüürrkkiiyyee iiççiinn uuyygguullaannaa--
ccaakk bbiirr hhaallee ggeettiirrmmeekk ddüüflflüünncceessiinn--
ddeeyyiizz.."" demiflti. Vaat edilen yap›ld›
m› bugüne kadar? Koca bir hay›r!
Zaten bakan da yapmay› düflündük-
leri için de¤il, o an› kurtarmak için
söylemiflti o sözleri.

O gün muhalefette olan ANAP
Genel Baflkan› Mesut Y›lmaz, “bbaa¤¤››--

rraa bbaa¤¤››rraa ggeelleenn bbiirr aaffeett ssöözz kkoonnuussuu”
diyerek hükümeti suçluyordu. 

Ancak 2002’de kendisinin de hü-
kümette yer ald›¤› bir zamanda yafla-
nan Afyon depremi de ba¤›ra ba¤›ra
gelmifl ve o k›l›n› k›p›rdatmam›flt›.. 

*

-- 2277 HHaazziirraann 11999988,, AAddaannaa SSeeyy--
hhaann ddeepprreemmii:: 6.3 fliddetindeki dep-
remde yüzlerce bina y›k›ld›, 145 kifli
ÖLDÜ... Devletin yetkilileri, deprem
sabah› kameralar karfl›s›nda ciddi,
gerilmifl yüz ifadeleriyle “Yaralar›n
mutlaka sar›laca¤›n›”, “Zarar-ziya-
n›n karfl›lanaca¤›n›”, “devletin bü-
tün imkanlar›yla felaketzedelerin ya-
n›nda oldu¤unu” söylediler. Sonra? 

Sonras›n› bir vatandafltan dinle-
yelim: “ DDeepprreemmiinn bbuuggüünn sseekkiizziinnccii

ggüünnüünnddeeyyiizz.. HHaallaa nnee ssaa¤¤ll››kk eekkiibbii,,
nnee ççaadd››rr,, nnee ddee gg››ddaa yyaarrdd››mm›› ggöörrmmee--
ddiikk..””

Üç gün sonra Baflbakan Çiller
geldi. Çiller’e tepkisini dile getiren
bir depremzede, Adana Belediye
Baflkan› Aytaç Durak taraf›ndan ttoo--
kkaattllaanndd››.. 

*

-- 1177 AA¤¤uussttooss 11999999,, MMaarrmmaarraa
ddeepprreemmii:: 7.4 fliddetindeki depremde

40 bin kifli öldü. 

Demirel, deprem günü flu aç›kla-

may› yapt›:

““TTaabbiiii,, aallllaahh››nn ttaakkddiirriiddiirr...... DDeevv--
lleett bbuu ffeellaakkeettiinn aaççtt››¤¤›› yyaarraayy›› ddaa ssaa--
rraarr..””

Ama halk devletten bir yard›m

görmedi. “Nerede bu devlet” sorula-

r› kaplad› ortal›¤›. Bir gazetecinin

halk›n protestolar›n› sormas› üzerine

Ecevit flöyle konufltu: ““BBaannaa hhiiçç ööyy--
llee tteeppkkii ggeellmmeeddii.. AAkkssiinnee hhaallkk›› ççookk
mmuuttlluu dduurruummddaa ggöörrddüümm.. MMuuttlluu ddee--
mmeekk bbeellkkii ddoo¤¤rruu ddee¤¤iill,, ffaakkaatt kkeennddii--
nnee ddeevvlleettiinnee ggüüvveenn iiççiinnddee ggöörrddüümm..””

Bay›nd›rl›k Bakan› MHP’li Ab-
dulkadir Akçan,““ddeepprreemm kkoonnuussuunn--
ddaa eelleeflflttiirriilleerrllee ddeevvlleettii yy››pprraattmmaayyaa--
ll››mm”” derken, ‹stanbul Valisi Erol

TTaarriihhtteenn
Olaylar...Kifliler...

De¤iflmeyen ve fakat gerçekleflmeyen nakarat:
‘Yaralar en k›sa zamanda sar›lacak

gereken önlemler al›nacak!!!’
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Çak›r, ““DDeepprreemm rriisskkii vvaarr ssöözzüü üüllkkee
mmeennffaaaattiinnee aayykk››rr››dd››rr..”” diyordu... 

Konuflan her hükümet ve devlet
yetkilisi, y›k›lan›n yap›laca¤›n›
söyledi... 11 y›l geçti. Depremin ya-
ralar› sar›lmad›. 

*

-- 1122 KKaass››mm 11999999,, DDüüzzccee ddeepprree--
mmii:: 7.2 fliddetindeki depremde 763
kifli öldü. 

Baflbakan Ecevit ve yard›mc›s›
Devlet Bahçeli uzmanlardan flikayet-
çilerdi. ““OOlluurr oollmmaazz bbaass››nnddaa tteelleevviizz--
yyoonnllaarrddaa oollaass›› ddeepprreemmlleerrllee iillggiillii
aaçç››kkllaammaa yyaappmmaass››nnllaarr,, hhaallkkttaa ppaannii¤¤ee
yyooll aaçç››yyoorr......”” 

Ecevit, ““ggeerreekkeenn öönnlleemmlleerrii bbiizz
aall››rr››zz,, oonnddaann ssoonnrraass››nn›› aarrtt››kk AAllllaahh’’››nn
ttaakkddiirriinnee bb››rraakkmmaakk llaazz››mm”” dedi. 

**

-- 33 fifiuubbaatt 22000022,, AAffyyoonn SSuullttaannddaa--
¤¤›› ddeepprreemmii:: Bu deprem 43 can›m›z›
ald›. Sanayi Bakanl›¤› Komisyonu-
nun ““zzeemmiinnii ssaa¤¤llaamm”” raporu verdi¤i
Çay Organize Sanayi Bölgesi dep-
remde yerle bir oldu. Bahçeli ““ÇÇüü--
rrüükk bbiinnaa yyaappaannllaarraa bbuunnuunn hheessaabb››
ssoorruullaaccaakktt››rr”” dedi. Tahmin edilece¤i
gibi, bugüne kadar hesap sorulan
kimse olmad›.

**

-- 11 MMaayy››ss 22000033,, BBiinnggööll ddeepprreemmii::
8844’’üü ookkuullddaa olmak üzere toplam
117777 kkiiflflii yaflam›n› yitirdi. Çad›r iste-
yen ve gelen üç befl çad›r›n da AAKKPP
mmiilllleettvveekkiillii FFeeyyzzii BBeerrddiibbeekk’’iinn afli-
retine da¤›t›lmas›n› protesto eden
halk›n üzerine özel timler kkuurrflfluunn
yyaa¤¤dd››rrdd››.. 

Suçlu, binadaki çürük malzemey-
di bu kez de... Devletin bu aç›klama-
lar› üzerine bir deprem uzman›n›n
aç›klamas› flöyle: ““AArrtt››kk mmiiddeemm bbuu--
llaann››yyoorr,, hheerr ddeepprreemm ssoonnrraass›› aayynn››
flfleeyylleerriinn ttaarrtt››flfl››llmmaass››nnddaann.. CCiinnaayyeett
bbuu.. KKaattlliiaamm.. BBööyyllee bbiirr ssiisstteemm oollaa--
mmaazz,, bbuu iinnssaannllaarr››,, oo ççooccuukkllaarr››mm››zz››
bbiizz ööllddüürrddüükk.. MMeezzaarrllaarr››nn›› bbiizz kkaazzdd››kk
oo ookkuullaa.. BBiillggii vveerrmmeeddii¤¤iimmiizz yyeettkkiillii
kkaallmmaadd››.. HHiiççbbiirr flfleeyy yyaapp››llmmaadd››..””

**

-- 2255 OOccaakk 22000055,, HHaakkkkaarrii:: 5.5
büyüklü¤ündeki depremde 2 kifli öl-
dü, 26 kifli yaraland›. Eksi 15 derece-
de geceyi d›flarda geçiren halka ne

çad›r ne de g›da ulaflt›r›lmad›. HHiiççbbiirr
ddeevvlleett,, hhüükküümmeett yyeettkkiilliissii ggeeççmmiiflfl
oollssuunn ddaahhii ddeemmeeddii.

-- YY››ll 11999955,, IIssppaarrttaa--SSeenniirrkkeenntt::
13 Temmuz günü Isparta’n›n Senir-
kent ilçesinde meydana gelen sseell’’de
üç mahalle çamur alt›nda kald›, 330000
iinnssaann››mm››zz ööllddüü.. 

Cumhurbaflkan›, Baflbakan, dü-
zen partilerinin temsilcileri Senir-
kent’e gitmekte gecikmediler. Ayak-
lar›na geçirdikleri çizmelerle ayak
üstü incelemeler sonucunda ““SSeenniirr--
kkeennttlliilleerrii ddaa¤¤››nn ggaazzaabb››nnddaann kkuurrttaa--
rraaccaa¤¤››zz”” dediler. Sonraki sel bask›n-
lar› bu sözlerin ne kadar gerçekçi ol-
du¤unun kan›t› oldu! 

*

-- 2211 MMaayy››ss 11999988,, BBaarrtt››nn’’ddaa sseell::

37 bin 250 kilometre kare alanda 2
milyon 200 bin kifliyi etkileyen sel-
lerde, en büyük felaket Bart›n'da ya-
fland›. ‹lk anda 17 kifli öldü, 11 kifli
kay›pt›. 

Ortal›¤› sel al›p götürdükten son-
ra hemen bütün düzen partilerinin li-
derleri, bakanlar, milletvekilleri,
cumhurbaflkan› “bölge halk›n›n ac›-
lar›n› paylaflmak için” “felaket böl-
gesine” teflrif ettiler. 

Demirel; ““bbuu bbooyyuuttttaa bbiirr ffeellaakkeettii
uuccuuzz aattllaatttt››kk,, aakkaaccaakk kkaann ddaammaarrddaa
dduurrmmaazz.. AAllllaahh''››nn ttaakkttiirriiddiirr”” diyerek
tüm devlet ve hükümet temsilcileri-
nin sözcüsü oldu.

Onlara göre suçlu “do¤a”yd›;
Baflbakan Mesut Y›lmaz sel afetinin
nedeninin ““nneehhiirrlleerriinn ddeebbiissiinniinn bbiinn
yy››llddaa bbiirr kkaarrflfl››llaaflfl››llaabbiilleecceekk oollaa¤¤aa--
nnüüssttüü bbiirr sseevviiyyeeyyee uullaaflflmmaass››””
oldu¤unu söylerken, Ecevit “Görül-
memifl felaket” diyerek bu koroya
kat›ld›. Baykal ise ““AAllllaahh bbiirr ddaahhaa
ggöösstteerrmmeessiinn”” dedi.

*
-- 2200 TTeemmmmuuzz 22000099,, KKaarraaddee--

nniizz’’ddee sseell:: Artvin, Ordu Perflembe,
Sinop, Zonguldak Çaycuma, Bart›n,
Giresun, Bolu Abant'› sel vurdu; 9
kifli yaflam›n› yitirdi. 

Baflbakan Tayyip Erdo¤an; “bent-
lerin sa¤lam olmad›¤›ndan y›k›ld›¤›”
haberlerine k›zarak “Hiçbir zaman
idare, yürütme bu tür afetlerin karfl›-
s›nda olmazsa olmaz bir çare de¤il-

dir. ‘‘AAmmeerriikkaa’’ddaa ddaa bbuu ttüürr ffeellaakkeett--
lleerrddee iinnssaannllaarr ööllüüyyoorr” dedi. 

*

-- 88--99 EEyyllüüll 22000099 TTrraakkyyaa vvee ‹‹ss--
ttaannbbuull’’ddaa sseell:: Tekirda¤’›n Saray ve
Silivri’yi basan selde 10 kifli öldü. 9
Eylül sabah› ‹stanbul'da meydana
gelen selde 22 kifli daha katledildi. 

‹stanbul Büyükflehir Belediye
Baflkan› Kadir Topbafl,, ““BBuu ttaabb--
lloo ‹‹ssttaannbbuulllluu’’nnuunn tteeddbbiirrssiizzllii¤¤ii--
nniinn ssoonnuuccuu...... hhiiççbbiirr aalltt yyaapp›› bbuu
yyaa¤¤mmuurruu kkaalldd››rraammaazz”” dedi. 

Kim alacakt› tedbiri? 
Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›l-

d›r›m, ““SSoorruunn AAyyaammaammaa ddee¤¤iill,,
ttüümm ‹‹ssttaannbbuull”” diyordu. Sanki
‹stanbul’u y›llard›r yöneten AKP
de¤ildi.

Ulaflt›rma Bakan›, ““aarraaflfltt››rr--
dd››mm,, 11992200’’lleerrddee ddee RRiizzee’’ddee sseell
oollmmuuflfl,, 112277 kkiiflflii ööllmmüüflfl,, oo zzaa--
mmaann ‘‘yyaapp››llaaflflmmaa’’ mm›› vvaarrdd››??””
diyor. Çevre ve Orman Bakan›
Veysel Ero¤lu: ““bbuu hhaakkiikkaatteenn
bbiirr ttuuffaann bbeelliirrttiissiiddiirr.. BBuunnaa nnee
TTüürrkkiiyyee’’ddee,, nnee AAmmeerriikkaa’’ddaa nnee
ddee hhiiççbbiirr yyeerrddee aall››nnaaccaakk öönnlleemm
yyookkttuurr..”” ddeerrkkeenn,, Baflbakan Erdo-

¤an ““VVaattaannddaaflfl ddeerree yyaattaakkllaarr››--
nnaa eevv yyaappaarraakk ddeerreeyyii ddoolldduu--
rruurrssaa ddeerreenniinn iinnttiikkaamm›› oolluurr..””
diyor. 

Sözlerinin sonras› belli: ““ttaakk--
ddiirr--ii iillaahhii””!!

-- 1144 MMaarrtt 22000044:: Silfke’de
Erzurum Çat’da, Van Çatak’da,
Mufl'da, A¤r› Do¤u Beyaz›t'ta Adana,
Kayseri, Kastamonu, Bitlis, Konya,
Artvin ve Sivas’ta sel; 16 kifli
yaflam›n› yitirdi. TBMM Baflkan›
Bülent Ar›nç: ““YYaarraallaarr kk››ssaa ssüü--
rreeddee ssaarr››llaaccaakk..”” buyurdu.

**

- KKaass››mm 22000066:: Diyarbak›r, Bat-
man, fianl›urfa, fi›rnak, Van, Kilis ve
Mardin'i sel bast›, 44 kifli öldü.
Baflbakan Recep Erdo¤an flunlar›
söyledi: “Abartanlar oluyor, onlar
da bizi üzüyor. Sanki dünyan›n hiçbir
yerinde bu tür fleyler olmuyor. Dün-
yan›n en geliflmifl ülkelerinde bile bu
do¤al afetleri engelleme gücü var
m›, yok. Hepsinde oluyor. Bir geldi
mi, bu do¤al afet, al›r götürür”.
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KKerpiç eevlere aadalet!AAddaalleett!!  
Türkiye’nin nas›l bir deprem kufla¤› üzerinde oldu¤u-

na, fay hatlar›n›n nerelerden geçti¤ine dair haritalar› bul-
mak çok zor de¤ildir.. O haritalar›n ne anlatt›¤›n› bilmek
için deprem uzman› olmaya da gerek yoktur.

Bilinen gerçek fludur; mevcut haliyle depremlere kar-
fl› al›nan önlemlerle –ki, ortada önlem yoktur– olas› tüm
depremlerde halk ölmeye devam edecektir. Bu, bile bile
halk› ölüme terketmektir. 

Ve yine, hiçbir tedbir almadan beklemek, on binlerce
insan›n ölümüne davetiye ç›karmakt›r. Nas›l olsa, bir
avuç asalak, bu ülkeyi soyanlar, kendileri için depreme
dayan›kl› siteler, “özel evler” yapt›rm›fllard›r. Ölecek
olan halkt›r. Ölecek olan yoksullard›r!..

Fay hatlar›ndaki milyonlarca insan› ööllüümmee tteerrkkeett--
mmeekk,, adil midir, adaletli midir?... 

Çürük binalarda yüzbinlerce insan› ööllüümmee mmaahhkkuumm
eettmmeekk,, adil midir, adaletli midir?... 

Elaz›¤’da yaflam›n› kaybeden 41 kifli nerede arayacak
hakk›n› flimdi? MMaahhflfleerrddee mmii??.... 4411 ööllüünnüünn yyaakk››nnllaarr››,,
TTüürrkkiiyyee aaddaalleettiinnee bbaaflflvvuurrssaallaarr;; yyaarrgg›› nnee kkaarraarr vveerree--

cceekkttiirr?? 

TTaakkddiirr’’ii iillaahhii mmii ddiiyyeecceekkttiirr?? Siz
de kerpiç evlerde oturmasayd›n›z
m› diyecektir? Oturdu¤unuz yer-
deki faydan haberiniz olsayd›, bize
ne mi diyecektir? Yoksa, TCK’n›n
falanca maddesine göre, bu 41 kifli-
nin ölümünden baflta Baflbakan, Ba-
y›nd›rl›k Bakan›, ‹l ‹mar Müdürlü¤ü, Ela-
z›¤ Valili¤i sorumludur diyecek ve ad› geçenlerin tutuk-
lanmalar›n› isteyebilecek midir?

Evet, yarg›dan gerçek adaletin ç›kma ihtimali var m›?
Yoksa her zaman oldu¤u gibi bofl vaatler, süslü sözlerle
bu depremde ölen 41 kifli de unutulacak m›d›r?

Düzenin adaleti yoktur. Hele ölen, katledilen, kkeerrppiiçç
eevvlleerriinn yyookkssuull hhaallkk›› oldu¤unda bu düzenden hiç kimse
adalet beklememelidir. Ama bu, adalet için mücadele
edilmeyece¤i anlam›na gelmemelidir. Kerpiç evlerde
ölenlerimiz için adalet istiyoruz ve bilinsin ki, bunu iste-
mekten, isteyip almaktan da hiç vazgeçmeyece¤iz!..

TEKEL ‹flçilerine Destek
Veren Ö¤rencilere
Soruflturma  Aç›ld›

Akdeniz Üniversitesi’nde, TEKEL iflçileri--

ne destek veren ö¤rencilere soruflturma aç›ld›.

Soruflturman›n gerekçesi TEKEL iflçilerine

destek amac›yla bildiri da¤›tmak. Hacettepe

Üniversitesi’nde de 23 Aral›k’ta 96 ö¤renci,

TEKEL iflçilerine destek vermek için kampüste

eylem yapm›fl, bunun üzerine Hacettepe Üni--

versitesi Fen Fakültesi Dekanl›¤›, ö¤rencileri

izleyerek eylem ve ifllemleri tutanak haline ge--

tirmiflti. Üniversite ayn› zamanda, eyleme kat›--

lan 96 ö¤renciye TEKEL iflçilerine destek ver--

mek için siyasi amaçl› stant açt›klar› ve afifller

yap›flt›rd›klar› gerekçesiyle soruflturma açm›flt›.

‹stanbul Üniversitesi’nde
krefl ücretlerine zam!

‹stanbul Üniversitesi’nde çal›flan akademik

ve idari personelin çocuklar›n›n faydaland›¤›

krefllere, flubat ay›ndan geçerli olmak üzere

yüzde 90’lara varan oranda zam yap›ld›. Daha

önce ayl›k 130 TL olan ücretlerin yeni zamla

birlikte 170 ile 240 TL aras›nda de¤iflen mik--

tarlarda ödenece¤ini belirtti.

Yürüyüfl Sat›fllar› Devam Ediyor
Ba¤›ms›zl›¤›n, demokrasinin, sosyalizmin sesi Ferhatlar ve

Enginler taraf›ndan hayk›r›lmaya devam ediliyor. Anadolu’nun
dört bir yan›nda dergi okurlar› emekçi halk›m›z›n kap›lar›n› çal›p
dergi tan›t›m› yap›yorlar,

‹‹ssttaannbbuull’da 5 Mart günü Sar›gazi’de, 6 Mart günü
Güzeltepe’de Halk Cepheliler taraf›ndan eylemler yap›larak;
Ferhat ve Engin için adalet istendi. "Ferhat'› Vuranlar Engin'i Kat-
ledenler Cezaland›r›ls›n" yaz›l›, Halk Cephesi imzal› pankartlar
aç›lan eylemlerin ard›ndan dergi sat›fl› yap›ld›. 

AAddaannaa’da 4 Mart günü Yürüyüfl okurlar› Yüre¤ir’in Kozan
yolunda dergi sat›fl› yapt›lar. Yürüyüfl okurlar› 29 adet dergiyi hal-
ka ulaflt›rd›.

BBuurrssaa’da 2 Mart günü Kestel’in Kale Mahallesi’nde Yürüyüfl
dergisinin tan›t›m ve da¤›t›m› ile 8 Mart Dünya Emekçi Kad›nlar
Günü için 7 Mart’ta yap›l›cak yürüyüflün ça¤r›s› yap›ld›. Yap›lan
dergi da¤›t›m›nda 30 adet dergi halka ulaflt›r›ld›.3 Mart Çarflamba
günü Teleferik semtinde de Yürüyüfl da¤›t›m› yap›larak 23 dergi
halka ulaflt›r›ld›.

Yürüyüfl Sergisine Gözalt›
‹zmir'de, 3 Mart günü Alsancak Sevgi Yolu'nda Yürüyüfl sergi-

si açmak isteyen üç dergi okuru gözalt›na al›nd›. Sergi pankart›n›

asarken gelen güvenlik flube polisleri pankart› almaya çal›flt›lar.

Polis, pankart› vermeyen Yürüyüfl okurlar›na sald›rarak gözalt›na

ald›. Sald›r›  s›ras›nda dergi okurlar› polisin hukuksuzlu¤unu tefl-

hir ettiler. Gözalt›na al›nan Ferit Mutlu, fiahin fiap ve Fatma Alan

Kantar para cezas› kesilerek serbest b›rak›ld›lar. 
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Kerpiç bir köy evindeyiz... Tarih
30 Mart 1972... Tam 38 y›l önce...
Kerpiç ev, Tokat’›n Niksar ilçesine
ba¤l› K›z›ldere köyünde... Evde, bi-
razdan bafllayacak çat›flma için ha-
z›rl›klar yap›l›yor.

Anadolu’nun bilinmeyen, tan›n-
mayan kendi halinde köylerinden
biriydi K›z›ldere o güne kadar... Ve
fakat ad› da, tarihi de yeniden yaz›-
lacakt› K›z›ldere’nin. Art›k o gün
tan›k olaca¤› tarihsel direniflle tan›-
nacak, bilinecekti. Y›llar sonra o di-
renifli haf›zalardan silmek için kö-
yün ad›n› de¤ifltirip, ismini ““AAttaa--
kkööyy”” yapm›fl olsalar da oras› hep
ddeevvrriimmiinn mmeeflflaalleessiinniinn yyaanndd››¤¤›› KKII--
ZZIILLDDEERREE olarak kalacakt›. 

Tokat'›n Niksar ilçesi, Kelkit ›r-
ma¤›na kar›flan Çanakç› deresinin
iki yamac› üzerinde kurulmufl, bir
ilçedir. Tokat'a 58 km uzakl›ktaki
Niksar’›n 9911 kkööyyüünnddeenn birisidir
K›z›ldere. Yöre halk› y›llarca tütün
ve tah›l ekimiyle, meyvecilik ve
sebzecilik ile yaflam›n› k›t kanaat
sürdürmüfltür. Bu yaz› dizimizde,
K›z›ldere’yi Niksar’›n 91 köyünden
herhangi bir köy olmaktan ç›karan o
tarihi günü anlataca¤›z. 

***

O kerpiç köy evinde, ellerinde
silahlar› ile 11 devrimci vard›. MMaa--
hhiirr ÇÇaayyaann,, HHüüddaaii AArr››kkaann,, SSiinnaann
KKaazz››mm ÖÖzzüüddoo¤¤rruu,, SSeebbaahhaattttiinn
KKuurrtt,, NNiihhaatt YY››llmmaazz,, AAhhmmeett AAttaa--
ssooyy,, EErrttaann SSaarruuhhaann,, SSaaffffeett AAllpp,,
EErrttuu¤¤rruull KKüürrkkççüü,, CCiihhaann AAllpptteekkiinn

vvee ÖÖmmeerr AAyynnaa...... Cihan Alptekin ve
Ömer Ayna THKO’lu, di¤erleri ise
THKP-C’nin önderleri, kadro ve sa-
vaflç›lar›yd›lar. 

Bir de 3 rehinleri vard› devrim-
cilerin. NATO’nun Ünye radar üs-
sünde görevli 3 ‹ngiliz teknisyeni
rehin alm›fllard›.

ÇÇaatt››flflmmaa bbaaflflll››yyoorr!!....

Oligarflinin kiral›k katilleri gün-
lerdir Karadeniz bölgesinde terör
estirmekteydi. Yollar kesilmifl, flehir
ve ilçe giriflleri tutulmufl, arama ad›
alt›nda ilerici, demokrat insanlar
gözalt›na al›n›yor, iflkencelerden
geçiriliyordu.

Mahirler’le ilgili bilgi toplamak
için her yöntemi kullan›yorlard›.
Devrimci harekete karfl› sürdürdük-
leri sürek av› için M‹T’i, Siyasi Po-
lisi, Ordu’yu ve ‹stanbul ve Anka-
ra’n›n tüm iflkenceci katillerini se-
ferber etmifllerdi.

Hatta Ankara’n›n ünlü iflkenceci
katilleri Ankara’da o s›rada gözal-
t›nda tuttuklar› devrimcilerin sorgu-
lar›n› yar›da b›rak›p, Ünye’ye kofl-
mufllard›...

Evi kuflatanlar aras›nda bulunan
M‹T Kontrterör Dairesi eski baflka-
n› kontrgerillac› MMeehhmmeett EEyy--
mmüürr’ün “Analiz” isimli kitab›nda
yazd›¤›na göre: “‹‹ççiiflfllleerrii BBaakkaann››,,
MM‹‹TT MMüüsstteeflflaarr››,, TTookkaatt VVaalliissii,, JJaann--
ddaarrmmaa GGeenneell KKoommuuttaann YYaarrdd››mmcc››ss››,,
MM‹‹TT AAnnkkaarraa BBööllggee DDaaiirree BBaaflflkkaa--
nn››”” ooppeerraassyyoonnuu yyeerriinnddeenn yyöönneett--

mmeekkttee……” idi. (Bir M‹T Mensubu-
nun An›lar›, Mehmet Eymür)

Oligarflik devletin böylesine se-
ferber olmas› nedensiz de¤ildi el-
bette. Mahir Çayan ve THKP-C,
oligarflinin korkulu rüyas› olmufltu.
Genç bir parti olmas›na karfl›n
THKP-C, emperyalistler ve onlar›n
yerli uflaklar›nca yok edilmesi gere-
ken öncü bir örgüttür.

Mahir Çayan ve Parti-Cephe ön-
derleri deyim yerindeyse atefl hat-
t›nda savaflt›lar. Cunta’ya karfl› dev-
rimci savafl› sürdürürken, bizzat en
önde, silah elde savaflt›lar. Devri-
min önderleri ve kurmaylar›, bu sa-
vafl› sürdürürlerken, tutsak düfltüler,
vurdular, vuruldular...

K›z›ldere’ye gelinceye kadar ar-
kalar›nda cuntaya karfl› k›sa bir za-
man dilimine s›¤an militanca bir
mücadele tarihi b›rakt›lar. Öyle ki,
bir sürü eski flöhretin, laf canbaz›
eski tüfeklerin can derdine düfltü¤ü,
sus pus oldu¤u koflullarda onlar, fa-
flist cuntaya meydan okudular... ‹flte
flimdi, K›z›ldere’de kuflat›ld›klar›
bu anda da oligarflik diktatörlü¤e ve
Amerikan emperyalizmine meydan
okumaya devam ediyorlard›. 

Mahirler’in kald›¤› evin sahibi
olan muhtar Emrullah Aslan, kuflat-
man›n ilk an›n› flöyle anlatmaktayd›:

“Bunun üzerine k›sa zamanda
evin etraf›n› sard›lar. Mahir evin
sar›ld›¤›n› görünce bana ‘‘ççooccuukkllaa--
rr››nn›› aall vvee çç››kk’’ dedi. Sonra Mahir
kald›klar› odan›n ve yan odan›n
camlar›n› k›rarak askerlere konufl-
ma yapt›.” 

K›z›ldere köyü oligarflinin askeri
güçlerince bir kaç çember halinde
kuflat›lm›flt›. Kontrgerilla flefleri bü-
yük bir sab›rs›zl›kla, kuflatt›klar›
Mahirler’i katletmek için son haz›r-
l›klar›n› yap›yordu.

“Teslim olun” ça¤r›lar› yapmala-
r›na karfl›n, karfl›lar›ndaki Parti-
Cephe önder ve savaflç›lar›n›n asla
teslim olmayacaklar›n› biliyorlard›.
Nitekim, çok geçmeden de cevapla-
r›n› ald›lar.

Teslim ol ça¤r›lar›na Mahirler,
“asla teslim olmayacaklar›” ceva-

Devrimin meflalesiDevrimin meflalesi
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b›yla karfl›l›k verdiler. E¤er atefl
açarlarsa ellerindeki rehineleri ce-
zaland›racaklar›n› da söylemeyi ih-
mal etmediler.

Saat 10.00 s›ralar›nda devrimci-
ler, marfl söylemeye bafllam›fllard›.
Söyledikleri marfllar›ndan birisi,
“Gündo¤du Marfl›” idi...

““GGüünn ddoo¤¤dduu,, hheepp uuyyaanndd››kk
SSiippeerrlleerree ddaayyaanndd››kk
BBaa¤¤››mmss››zzll››kk uu¤¤rruunnaa
AAllkkaannllaarraa bbooyyaanndd››kk

......

YYoolluummuuzz ddeevvrriimm yyoolluu
GGeelliinn kkaarrddaaflflllaarr ggeelliinn
YYuurrdduummuuzzuu ffaaflfliisstt ssaarrmm››flfl
VVuurruunn kkaarrddaaflflllaarr vvuurruunn......”

Ö¤lene do¤ru yap›lan teslim ol
ça¤r›lar›ndan sonra Mahir evdeki
devrimcileri toplayarak, kuflatma
alt›nda do¤ru olan›n çat›flmak ve di-
renmek oldu¤unu, bunun d›fl›nda
bir seçenek düflünülemeyece¤ini
belirtti. Ama yine de teslim olmak
isteyen varsa, gidebilece¤ini söyle-
miflti.

Ancak kuflatma alt›ndaki dev-
rimcilerin teslim olmak de¤il, sonu-
na kadar çat›flmak düflüncesi vard›.

“Çayan ve arkadafllar› marfllar
söylemeye ve zaman zaman askerle-
re laf atmaya bafllad›lar. Bizi sivil
pantolonlar›m›zdan tan›m›fllar.
‘SSaamm AAmmccaann››nn aaddaammllaarr››’, ‘‘FFaaflfliisstt
MM‹‹TT’’ççiilleerr’’ gibi sözlerle bizleri k›z-
d›rmaya çal›fl›yorlard›... EErrlleerree iissee
ddookkuunnaakkll›› llaaffllaarrllaa tteessiirr eettmmeeyyee ççaa--
ll››flfl››yyoorr,, ffaaflfliisstt ssuubbaayyllaarr››nn eemmrriiyyllee
hhaarreekkeett eettmmeemmeelleerriinnii tteellkkiinn eeddiiyyoorr--
llaarrdd››.. ” (Mehmet Eymür, age.)

Saat 12.00 s›ralar›nda oligarflinin
askeri güçlerinin flefleri, ‹ngilizlerin
hayatlar›ndan endifle ettiklerini ve
‹ngilizlerin gösterilmesini istediler.
Bunu kabul etmedi halk kurtulufl sa-
vaflç›lar›. “Biz ne zaman istersek an-
cak o zaman gösteririz” dediler.

Ki, daha sonraki saatlerde ‹ngi-
lizlerden birini ç›kar›p gösterecek-
lerdi.

K›z›ldere köyüne inip-kalkan,
Ankara’ya gidip-gelen helikopterler
sald›r›n›n bafllayaca¤›n›n habercisi

gibidirler. Helikopterler bir yandan
K›z›ldere’ye kontrgerilla fleflerini
tafl›rken, di¤er yandan ise Anka-
ra’dan son talimatlar› almaktayd›
kontrgerilla flefleri...

OOnnllaarr hhaallkktt››,, hhaallkk››nn
öönnccüülleerriiyyddii

O dönem gözalt›na al›nan ve
Mahirler’e yard›m eden bir devrim-

ci, o y›llar› flöyle anlatmaktad›r.

“Hepimiz yard›m ettik. Mahirler
Karadeniz’de, özellikle de bizim
bölgede (Ünye, Fatsa-bn.) ciddi fle-
kilde örgütlenmifllerdi.”

THKP-C Karadeniz bölgesinde
de gençlik, küçük üreticiler ve halk
içerisinde örgütlenmiflti. Ünye radar
üssünden 3 ‹ngiliz askeri rehin al›n-
d›¤›nda, eyleme bu iliflkiler yard›m-
c› olmufltu.

Mahirler, Ankara’dan Karade-
niz’e geçtiklerinde bu iliflkiler için-
de devrimci mücadeleyi devam etti-
receklerdi. Mücadeleyi devam ettir-
mek için Karadeniz’e geçmifllerdi.
Ve o dönem Denizler’in idamlar›
üzerinden devrimci harekete ciddi
bir darbe vurmaya çal›flan oligarfli-
nin bu sald›r›s›n› bofla ç›karmak,
Denizler’in idam›n› engellemek
için bir ad›m daha atacaklard›.

Kerpiç evde bulunan devrimci-
lerden, 35 yafl›ndaki NNiihhaatt YY››llmmaazz,,
Ordu Fatsal›’d›r. Karadeniz bölge-
sindeki Parti-Cepheliler’dendir.
F›nd›k mitinglerinden, tütün mi-
tinglerine kadar bölge halk›n›n mü-
cadelesinin içindedir. 

26 yafl›ndaki AAhhmmeett AAttaassooyy,,
Ünyeli’dir. Karadeniz köylüleri
içinde yürütülen mücadelelerde ör-
gütlenmifl bir devrimcidir. T‹P için-
de yaflanan tart›flma ve ayr›flma sü-
recinde reformizmden koparak
THKP-C içinde mücadeleye kat›l-
m›fl, Mahirlerle ayn› eylemde yer
alarak, o köy evinde tarih yazanlar-
dan olmufltur.

30 yafl›ndaki EErrttaann SSaarruuhhaann,,
Fatsal›’d›r. Karadeniz'deki mücade-
lenin yerel önderlerindendir. Kara-
deniz’de yay›n faaliyetinden, yap›-
lacak eylemleri organize etmeye,

gerillan›n lojistik haz›rl›klar›na ka-
dar sürekli bulan, kuran, örgütleyen
bir devrimcidir.

Yine THKO’lu 25 yafl›ndaki CCii--
hhaann AAllpptteekkiinn, Rize Ardeflenli’dir.
Bir dönem TDGF ‹stanbul Bölge
Yürütme Kurulu üyeli¤i yapm›flt›r.
1969 Temmuz’unda, THKO'yu o-
luflturacak gençlik önderleriyle bir-
likte Filistin kamplar›na gitmifltir. 

Yani, kuflatma alt›ndaki ev-
dekilerden baz›lar›, orada do¤mufl,
o bölgeyi bilen devrimcilerdir. Cep-
heliler, orada çal›flma yapm›fl, bölge
halk›n›, gençli¤i ve küçük üreticile-
ri örgütlemifllerdir.

fiimdi Cepheliler, düflmanla kar-
fl› karfl›yad›r. Düflman›n “teslim ol”
ça¤r›lar›ndan sonra sald›r›n›n baflla-
mas› an meselesidir. Kontrgerillac›-
lar, evi a¤›r silahlarla ve bombalarla
dövecek bir biçimde mevzi alm›fl-
lard›.

Halk›n umudunu orada öldür-
mek, Mahirler’i katlederek, y›lg›n-
l›k ve yenilgi yaflatarak, sonuç ala-
caklar›n› düflünüyorlard›. Umutlar›-
n› Mahir Çayan’› ve ordaki devrim-
cileri katletmeye ba¤lam›fllard›.

KK››zz››llddeerree;; öörrnneekk bbiirr
ddaayyaann››flflmmaa vvee ddeevvrriimmee
bbaa¤¤ll››ll››kktt››rr

Henüz özgürlük eylemini ger-
çeklefltirmeden önce, Maltepe As-
keri Hapishanesi'nin havaland›rma-
s›nda volta atan Mahir Çayan, De-
niz Gezmifl ve yoldafllar›n›n idam
edilmesi ihtimaline iliflkin düflünce-
lerini yan›ndaki yoldafllar›na flöyle
ifade ediyordu:

““BBuuggüünn DDeenniizz,, TTüürrkkiiyyee ddeevvrrii--
mmiinniinn ssiimmggeessii hhaalliinnee ggeellmmiiflflttiirr.. BBuu
ddüü¤¤üümm ççöözzüüllüürrssee TTüürrkkiiyyee ddeevvrriimmii--
nniinn öönnüü aaçç››llaaccaakktt››rr.. OOnnllaarr››nn hhaayyaatt--
llaarr››nn››nn kkaazzaann››llmmaass›› bbuuggüünn tteemmeell
ssoorruunnuummuuzzdduurr.. ""
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Böylesine önemlidir Deniz Gez-
mifller’in idam›na karfl› tav›r gelifl-
tirmek. Nitekim, özgürlük eylemi
sonras› Mahir Çayanlar Parti için-
de ortaya ç›kan sa¤ sapman›n tasfi-
yeci, teslimiyetçi düflünceleriyle he-
saplaflarak, mücadeleyi kald›¤› yer-
den devam ettirirken, öncelikleri
yine Denizlerle ilgili bir eylem
olacakt›r. 

Oligarfli THKP-C önderlerini
“ele geçirmek” için de tüm güçleri-
ni adeta seferber etmiflti. Özellikle
de Mahirler’in özgürlük eylemi
sonras› oligarfli baflta ‹stanbul ve
Ankara olmak üzere operasyonlar›-
n› yo¤unlaflt›rm›flt›.

Parti-Cephe önderleri, heryerde
aran›rlarken, “bafllar›na ödül kon-
mufl”ken, kendilerini de¤il, Deniz
Gezmifller’in idamlar›n› engelleme-
yi düflünüyorlard›.

Mahir Çayan, idamlar›n onay-
lanmas›nda canla baflla çal›flan Ada-
let Partisi’nden fiinasi Osma ve Se-
nato ‹dam Komisyonu Baflkan› Tur-
han Kapanl›'ya yönelik bir eylem
düflünür. Onlar› kaç›rabilirlerse, De-
nizler’in idam›n› durdurmak söz
konusu olabilecektir. 

Özgürlük eylemi ile s›cak müca-
deleye kat›lan THKO önderleri
Ömer Ayna ve Cihan Alptekin ise,
yabanc› diplomatlara yönelik yap›-
labilecek eylemlerin haz›rl›klar›
içindedir.

1972 Mart’›nda Ankara’da çok
yo¤un bir operasyon alt›ndayd›lar.
Tutsakl›klar sonucunda iliflkileri,
imkanlar› alabildi¤ine daralm›flt›.
Ulafl Bardakç› ve ard›ndan Koray
Do¤an’› flehit vermifllerdi. Ço¤u
“vur” emirleriyle aran›yordu.

Bu çarp›c› duruma karfl›n, Parti-
Cepheliler, Deniz Gezmifller’in ida-
m›n› engellemek için çabalar›n› o
dönem Cephe’nin iliflkileri içinde
yer alm›fl, bir Cepheli flöyle aç›kla-
maktayd›;

“Biz, kalacak yerimiz olmad›¤›
halde, adamlar kaç›rmaya kalk›yor,
planlar yap›yorduk. Her gün kaç›-
yorduk, ancak, baflkalar›n› da ka-
ç›rmay› tasarl›yorduk.”

‹flte bu koflullarda, Parti-Cephe-
liler “herkese, herfleye meydan oku-
yarak”, “yap›lamaz, olmaz” denile-
ni, cüret ve kararl›l›kla yapmaya ça-
l›flt›lar.

Parti-Cephe çizgisinin devrimin
çizgisi olmas›n›n as›l espiriside bu-
radad›r. Parti-Cephe, devrim için
vard›r. Devrimci mücadeleye karfl›
her sald›r› karfl›s›nda Parti-Cepheli-
ler vard›r.

Mahir Çayanlar bu koflullarda
kuflatmay› yarmak, mücadeleyi ge-
lifltirmek, Deniz Gezmifl ve yoldafl-
lar›n›n idam›na karfl› eylem yapmak
için Karadeniz’e geçtiler.

Ordu’nun Ünye ilçesindeki
NATO radar üssünden 3 ‹ngiliz aja-
n›n›n rehin al›nmas› iflte bu koflul-
larda gündeme geldi.

“Mahir Çayan, Cihan Alptekin,
Ömer Ayna, makarna yüklü bir
kamyonun kasas›nda Karadeniz’e
do¤ru yola ç›kt›lar.

Takvim 16 Mart’› gösteriyordu.

18 Mart akflam üzeri Ünye’ye
ulaflt›lar. Oradan Fatsa’n›n Yaprak-
l› Köyündeki Mehmet Atasoy’un
evine geçtiler.

Mehmet Atasoy Mahir’e Anka-
ra’da kendilerine yard›m eden et-
meyen herkesin gözalt›na al›nd›¤›n›
anlatt›. Operasyonlardan kurtulan
kadro ve savaflç›lar›n bir k›sm› Ka-
radeniz’de buluflacaklard›.

Bu arada Denizler’in idam ka-
rarlar› mecliste oylanm›fl, kabul
edilmifl, dosya onay için Cumhur-
baflkan› Cevdet Sunay’›n önüne
konmufltu.” (K›z›ldere Adal›lar›n
Türküsü, Boran Yay›nevi, syf: 62)

Art›k bekleyecek tek bir saniye-
leri yoktur. Beklemek demek, Deniz
Gezmifl ve yoldafllar›n›n idam›n›
seyretmek demekti. Beklemek de-
mek, oligarflinin idamlarla Türkiye
devrimci hareketine vuraca¤› darbe-
yi seyretmek demekti.

26 Mart 1972’de Ünye Radar
Üssünde çal›flan üç ‹ngiliz teknisye-
ni kaç›rd›lar. Teknisyenleri kaç›r-
d›ktan sonra ““TTüürrkkiiyyee CCuummhhuurrii--
yyeettii CCuummhhuurrbbaaflflkkaannll››¤¤››,, PPaarrllaa--
mmeennttoossuu vvee HHüükküümmeettiinnee” bafll›kl›

bir bildiri yay›nlad›lar.

“Türkiye Cumhuriyeti Cumhur-

baflkanl›¤›, Parlamentosu ve Hükü-
metine

1972’nin Türkiye’sinde tek bir
yurtseverin, öncü savaflç›n›n oligar-
flinin ipiyle hayat›na son verilmek
istenirse, bu ‹ngiliz ajanlar› da hal-
k›n devrimci öncülerinin, kurflunla-
r›yla yok olacaklard›r.

Dünya halklar›n›n bafl düflman›
Anglo-Amerikan emperyalizminin
askeri örgütü olan NATO’da görev-
li bu ‹ngiliz ajanlar›n›n hayatlar›na
karfl›l›k flartlar›m›z aç›kt›r:

1- ‹nfazlar derhal duracak,

2- Hiçbir devrimci ve yurtsever
as›lmayacakt›r.

3- En çok 48 (k›rksekiz) saat içe-
risinde bu konuda Türkiye radyola-
r›ndan infazlar›n durduruldu¤u
hakk›nda yay›n yap›lmas› flartt›r.

Bu flartlar yerine getirilmedi¤i

taktirde, kesin olarak bu ‹ngiliz

ajanlar› kurfluna dizilecektir...”
(Mahir, Turhan Feyizo¤lu, s. 523)

Bu eylem karfl›s›nda oligarfli
cephesinde tam bir flaflk›nl›k ve acz
yaflanmaktad›r. Devrimci harekete
yönelik onca sald›r›, katletme, gö-
zalt› ve tutuklama politikalar›na
karfl›l›k, devrimci bir eylem ile oli-
garfli cephesi bir darbe daha alm›flt›.

CHP Genel Baflkan› ‹smet ‹nö-
nü, ‹ngilizlerin kaç›r›lmas› ile ilgili
olarak flunlar› söylüyordu; 

“Ülkemizde çal›flan ‹ngilizler
ulusun flerefinin teminat› alt›ndad›r.
Onlar› öldürmek bütün ulusu leke
ve töhmet alt›nda b›rakacakt›r. Böy-
le bir cinayete mani olmal›y›z...”

‹nönü, iflgalci bir gücü “dost”
olarak görüyor, halktan ‹ngiliz ajan-
lar›n› rehin alan devrimcileri ihbar
etmelerini istiyordu...

((DDeevvaamm EEddeecceekk))
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Ordu, polis, sivil faflist hareket! 

Üzerinden tam 32 y›l geçen 16
Mart Beyaz›t katliam›nda onlar var-
d› arenada. 

1166 MMaarrtt kkaattlliiaamm››nn›› gerçekleflti-
ren mekanizma bugün büyük ölçü-
de bilinmektedir. Katliama iliflkin
karanl›kta kalan, hemen bilinmeyen
birfley yoktur. 

OOrrdduu,, ppoolliiss,, ssiivviill ffaaflfliisstt hhaarreekkeett!!

Onlar vard› baflrolde. Katliam
plan›n› fiilen organize eden, MHP’li
faflist örgütlenmenin fleflerinden
AAbbdduullllaahh ÇÇaattll››’’dd››rr.. 

Katliamda kullan›lan TNT kal›p-
lar›, oorrdduu mal›d›r. KKüüççüükkççeekkmmeeccee
33.. KKoolloorrdduu SSaavvaaflfl ‹‹ssttiihhkkaamm TTaabbuu--
rr uu’ndaki subaylar, MHP’li Çat-
l›’n›n yard›mc›s›d›r. YYüüzzbbaaflfl›› AAllii
ÇÇeevviikkeerr ad›nda bir subay patlay›c›-
y› haz›rlay›p Çatl›’ya teslim eder.
Bu teslimat, daha sonra itirafç› olan
MHP'li Ali Yurtaslan’›n ifadelerin-
de flöyle anlat›l›r: "Abdullah,
MHP'li Yüzbafl› Mehmet Ali Çevi-
ker'den yar›m sand›k askeri yap›m
TNT (tahrip kal›b›) ald›. Bu patlay›-
c›lar daha sonra ‹stanbul ve Anka-
ra'da da¤›t›ld›. Hatta 16 Mart Kat-
liam›'nda da kullan›ld›."

1978’de Toplum Polisi olan Mü-
dür Vekili Murat Nebio¤lu katliam-
dan 9 gün önce ‹stanbul Emniye-
ti'nin tüm birimlerine katliam›n ola-
ca¤›na dair bir yaz› göndermifltir.
Ancak tahmin edilece¤i gibi bu ya-
z› örtbas edilmifltir. 

Neticede, katliam ttüümm ppoolliissiinn
bbiillggiissii ddaahhiilliinnddeeddiirr.. 

Katliam günü okula takviye polis
ekibi gönderildi. Ekibin bafl›nda RRee--
flflaatt AAllttaayy vard›. Her zaman yan kap›-
dan ç›kan ö¤rencileri ön kap›ya do¤-
ru yönlendirdi. Ö¤renciler, ç›k›fl ka-
p›s›na geldiklerinde her gün meydan›
tutan polislerin bu kez olmad›¤›n›
gördüler. Merkez binadan ç›k›p Ec-
zac›l›k Fakültesi önüne geldiler. Ka-
p›ya yöneldiklerinde önce büyük bir
patlama duyuldu. Ö¤renciler ç›kar-

ken karfl›daki bir otonun içinden ö¤-
rencilerin üzerine bomba at›ld›.
Bomban›n ard›ndan, otomatik silah-
larla ö¤renciler tarand›. Katliam› ger-
çeklefltirenler ifllerini bitirip giderler-
ken, birkaç polis, silah seslerinin gel-
di¤i yöne do¤ru atefl edenleri yakala-
mak için kofltu. Ancak polis ekibinin
bafl›nda bulunan Reflat Altay bu po-
lisleri durdurdu. Katiller de elini ko-
lunu sallayarak uzaklafl›p gitti. 

Katliamdan sonra katiller yarg›
taraf›ndan korundu. Katliam›n siya-
si sorumlular› hiç yarg› önüne ç›-
kart›lmad›. Yarg› önüne ç›kart›lan
birkaç katil ise göstermelik yarg›la-
malarla serbest b›rak›ld›. Katliam
davas› 30 y›ll›k zaman afl›m›yla dü-
flürüldü.

fiimdi flu mekanizmaya bak›n:
Katliam plan›n› fiilen organize eden
faflist bir parti olan MHP.

Katliam için kullan›lan patlay›c›
oorrdduu mal› ve haz›rlayan bizzat ddeevv--
lleettiinn ssuubbaayyllaarr››..

Bombay› ö¤rencilerin üzerine
atan ve ö¤rencileri otomatik silah-
larla tarayan ddeevvlleettiinn ppoolliissi ve
MMHHPP’’llii faflistler.

Katillerin olay yerinden güvenli
bir flekilde uzaklaflmas›n› sa¤layan
yine ddeevvlleettiinn ppoolliissii..

OOrrdduu,, ppoolliiss,, ssiivviill ffaaflfliisstt
hhaarreekkeett!!

30 y›l boyunca davay› sürünce-
mede b›rakarak zaman afl›m›ndan
davay› düflürerek katilleri cezas›z
b›rakan ddeevvlleettiinn yyaarrgg››ss››..

YYaassaammaa,, yyüürrüüttmmee,, yyaarrgg››!!

Bunlar, iflleyifl olarak, faaliyet
alan› olarak birbirinden ayr›, birbi-
rinden ba¤›ms›z kurumlar. Fakat
bunlar›n hepsi, böyle bir katliam
için bir araya geliyor. 

Cevaplanmas› gereken fludur:
Bunlar›, oorrdduuyyuu,, ppoolliissii,, ssiivviill ffaaflfliisstt
hhaarreekkeettii,, bu katliam için, böyle
“operasyon”lar için bir araya geti-
ren kimdir?

‹flte bu cevap bizi, kontrgerilla-
ya götürür. 

Bu mekanizma kontrgerilla fa-

16 Mart katliam›nda 
flehit düflenler

Hatice ÖZEN,
Ahmet Turan ÖREN, Cemil

SÖNMEZ, Murat KURT,
Abdullah fi‹MfiEK, Hamit AKIL, 

Baki EK‹Z
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aliyetlerinin tümünde iflleyen bir
mekanizmad›r. Duruma göre bu
mekanizmaya kurumsal olarak
M‹T, J‹TEM gibi kurumlar, itirafç›-
lar, korucular dahil edilmifltir. 

16 Mart katliam›, kontrgerillan›n
12 Eylül darbesi öncesinde gerçek-
lefltirdi¤i kitle katliamlar›n›n ilkle-
rinden birisiydi. 12 Eylül sonras›n-
da da kontrgerilla yüzlerce katliam
yapt›. Kontrgerilla fleflerinden Meh-
met A¤ar Susurluk kazas›ndan son-
ra bunu “Bin operasyon” yapt›k di-
ye aç›klam›flt›. Bu bin operasyonun
için de binlerce faili meçhuller, ifl-
kenceler, kay›plar var. Tek tek kifli-
lerin öldürüldü¤ü suikastler var. Si-
vas, Gazi, gibi katliamlar var. Do-
¤u’da, Güneydo¤u’da binlerce kö-
yün yak›lmas›-y›k›lmas›, yüzbinler-
ce insan›n göç ettirilmesi var. 

Oligarflinin infaz, katliam, kay-
betme politikas› olmadan; bu politi-
kay› hayata geçirecek bir mekaniz-
ma olmadan, bir devlette bunlar
kkeennddiillii¤¤iinnddeenn örgütlenmifl gruplar
taraf›ndan yap›labilir mi?

Elbette bunun cevab› hay›rd›r. 

Kontrgerilla bir yerde katliam
gerçeklefltirmifltir. Silahlar, bomba-
lar patlar, fakat katliam gerçekleflip
katiller olay yerinden uzaklaflana
kadar polisler ortal›kta görünmez.
‹sterse, katliam yerinin hemen yak›-
n›nda bir polis ya da jandarma kara-
kolu olsun, durum de¤iflmez. 

Genellikle, kontrgerilla operas-
yonlar› öncesinde ““bbiirr mmeekkaanniizz--
mmaa”” polisleri bölgeden uzaklaflt›r›r.
Polis, olay yerine geldi¤inde ise fa-
illerin pefline düflmez elbette, hatta,
kontrgerillan›n arkada b›rakt›¤› iz-
ler varsa onlar› yok eder. 

OOrrdduu,, ppoolliiss,, ssiivviill ffaaflfliisstt
hhaarreekkeett!!

fiu veya bu nedenle, katiller aç›-
¤a  ç›kt›¤›nda, devreye yarg› girer.
Yarg›, savc›l›ktan bafllayarak mah-
kemelere kadar koruma ve aklama
mekanizmas› olarak çal›fl›r. 

YYaassaammaa,, yyüürrüüttmmee,, yyaarrgg›› ççaarr--
kk››nnddaa,, kkaattiilllleerr iiççiinn kkoorruummaa kkoollllaa--
mmaa ggeerrççeekklleeflfliirr!! Birbirinden ayr›
oldu¤u ileri sürülen kkuuvvvveettlleerr bu

konuda, tereddütsüz birdir. 

Bütün bunlar devletin en tepele-
rinde planlanmadan, organize edil-
meden, Susurluk’tan sonra kimileri-
nin iddia etti¤i gibi “devlet içinde ör-
gütlenmifl” gruplar›n ifli olabilir mi? 

Bu katliamlar, devlet içine s›z-
m›fl grupçuklar›n, kliklerin ifli ol-
sayd›, ddeevvlleettee rraa¤¤mmeenn onlarca y›l
sürebilir miydi?

Devlet gerçe¤inden kopart›larak
kontrgerilla gerçe¤i ne de kontrge-
rilla eylemleri anlafl›lamaz. Bunun
içindir ki, kontrgerillaya karfl› ç›k›fl-
lar da yanl›fl temellerde flekillen-
mektedir. Oligarflik devletin kendi-
siyle özdeflleflmifl olan kontrgeril-
lan›n, yine devlet taraf›ndan aç›¤a
ç›kart›l›p temizlenmesi beklen-
mektedir. Kontrgerilla denilen ör-
gütlenme ne tek bafl›na polis, ne tek
bafl›na sivil faflist hareket, ne tek
bafl›na M‹T, ne tek bafl›na J‹TEM,
ne tek bafl›na asker, jandarmad›r.
Kontrgerilla, bütkün bu kurumlar›
bir araya getirip yöneten, yönlendi-
ren, istedi¤i zaman harekete geçiren
mekanizmad›r. Yani devlettir. 

� ‹dare Polis ‹fl Birli¤i
Hatay ‹skenderun’da 2 Mart

günü Mursalo¤lu Lisesi'nde Okan
Ger isimli ö¤rencinin telefonuna
Deniz Gezmifl, Che, Mahir Çayan
ve internetten indirdi¤i resimler
gerekçesiyle okul idaresi taraf›nda-
nel konuldu. Ard›ndan okula gelen
polisler ö¤renciyi çocuk flubesine
götürülen ve savc›l›¤a ç›kar›lan
Okan Ger serbest b›rak›ld›.

Bu olay üzerine okul önünde
eylem yapan Halk Cepheli Liseliler

“E¤itim Hakk›m›z Engellenemez,
Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz” slogan-
lar›n› att›lar. 

� Tutuklanan
Vatanseverler ‹çin
Mu¤la’da Eylem

7 Mart günü, Mu¤la S›n›rs›zl›k
Meydan›’nda Gençlik Derne¤i giri-
flimi taraf›ndan Edirne'de tutukla-
nan vatansever gençlerin serbest b›-
rak›lmas› için eylem düzenlendi.
Baflak fiah'›n okudu¤u bir aç›klama
yapt›¤› eylemde; ülkemizde y›llar-
d›r ilerici devrimci gençli¤e karfl›

sürdürülen bask›lar›n, tutuklamala-
r›n h›z kesmeden sürdü¤ü ve fafliz-
min kendini tüm ç›plakl›¤›yla gös-
terdi¤i belirtildi.

� Yeni Rektörden
Bask› ve Tehdit

Eskiflehir Gençlik Derne¤i,
yaz›l› aç›klama ile Anadolu Üniver-
sitesi'nde yeni rektörün bask›lar›na
karfl› y›lmayacaklar›n› vurgulad›. 

Yeni rektörün ö¤rencileri daha
ilk andan yasaklamalarla tehditlerle
müdahalelerle sindirmeye çal›flt›¤›
belirtilen aç›klamada; rektörün gel-
mesiyle kimlik kontrollerinin ve
tehditlerin artt›¤›  vurguland›. Aç›k-
laman›n sonunda; “Bugüne kadar
üniversitede çal›flmalar›m›z› rahat
yapabilmemizin nedeni y›llard›r
ödedi¤imiz bedeller ve kazan›mlar-
d›r. Bu yüzden ne rektör ne de baflka
birileri bizlerin çal›flma yapmas›n›
engelleyemezler” denildi.
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Türkiye s›n›f mücadeleleri tarihi
katliamlarla dolu bir tarihtir. 12
Mart’ta ‹stanbul Gazi Mahallesi’nde-
ki katliam ve ayaklanman›n 15. y›l›n›
geride b›rak›rken çok de¤il, 4 gün
sonra da 16 Mart’ta bir baflka katlia-
m›n hesab›n› sormak, flehitlerimizi
anmak için toplanaca¤›z. 

Tarihi katliamlarla ve direnifllerle
dolu böylesi bir tarih elbet tesadüf de-
¤ildir. Bizim gibi
yeni sömürge ülke-
lerde, emperyalist-
ler ve iflbirlikçi ik-
tidarlar yönetim bi-
çimi olarak faflizmi
benimsemifllerdir.
Emperyalistler ç›-
karlar› için, halkla-
r› çarp›k kapitalist
düzene mahkum etmifllerdir. Yerli
iflbirlikçilerde, emperyalistlere yapt›k-
lar› uflakl›k karfl›s›nda paylar›na düfle-
cek k›r›nt›lar için a¤ababalar› ne diyor-
sa onu yapmaya haz›rd›r.

Faflizmin bilinen, klasik yöntemi
kitlelerin devrimci potansiyelinin
yükseldi¤i, halklar›n emperyalistlere
karfl› ç›kmaya bafllad›¤› dönemlerde
katliamlara daha s›k baflvurmakt›r.
Böyle dönemlerde tek tek iflkenceler,
gözalt›lar da yetmez ; kitle katliamla-
r›na baflvururlar. Ülkemiz’de ‘70’li
y›llar tam da böyle y›llard›r. Ö¤renci-
lerden, iflçilere, memurlara kadar bin-
lerce insan tepkilerini dile getiriyor-
ken Amerikanc› faflist devlet aç›k yü-
zünü göstermifltir. 1May›s 77 katliam›
ile bafllayan katliam politikas› 16
Mart katliam› ile devam etmifltir.

Katliam ve sald›r›lar, kitleleri sin-
dirmek, y›lg›nl›k ve karamsarl›k ya-
ratmak için sürdürülmüfltür... 

16 Mart günü Beyaz›t’ta katledi-
len yedi devrimci ö¤rencinin katili

t›pk› di¤er kat-
liamlarda ol-
du¤u gibi,

do¤rudan devlettir. 16 Mart günü sal-
d›ran sivil faflistleri yönlendiren, fa-
flistleri koruyan devletin polisidir. 

Katliam› gerçeklefltiren sivil fa-

flistler isim isim belli olmas›na karfl›n,

tutuklanmam›fl, düzenin kendi mah-

kemelerine bile ç›kar›lmam›flt›r.

Yine bu katliamda yarg›lanmas›,

cezaland›r›lmas› gereken devlet gö-

revlileri olmas›na karfl›n, hiçbiri yar-

g›lanmam›fl, tersine terfiler alarak,

h›zla yükselmifltir,

16 Mart katliam›n›n hesab›n› sor-

mak, ayn› zamanda Amerikan emper-

yalizmine defol demektir. 16 Mart

katliam›n›n hesab›n› sormak, iflbirlik-

çi tekelci burjuvazinin vatan hainli¤i-

nin teflhir edilmesidir.

AKP hükümeti kontrgerillay› aç›-

¤a ç›kard›¤›n› söyleyerek operasyon-

lar düzenliyor, demeçler veriyor. Üs-

telik bu manevralar› ve yalanlar› ile

kimi sol, sosyalist oldu¤unu söyleyen

yap›lar›n bile “gözünü boyam›fl”onla-

r› “etkilemifl” durumdad›r. 

Oysaki AKP iktidar›, kendinden

öncekini tasfiye edip, yerine kendi

adamlar›n› koymaktad›r. Uzlaflmaz

gözüken fley asl›nda oligarfli içi bir it

dalafl›ndan ibarettir. AKP “demokra-

tikleflme” safsatalar›yla ad›mlar att›-

¤›n› iddia ediyor. fiimdi sormak gere-

kir, bunun için gerçekten ne yapt›?

Türkiye tarihinin en kanl› sayfalar›n›

oluflturan katliamlar› aç›¤a ç›kar›p,

sorumlular›n› yarg›layabildi mi? Ya

da bunu yapabilir mi?
Elbette ki AKP iktidar› da kendin-

den önceki iktidarlar›n yapt›¤› gibi
böyle bir fley yapamaz. AKP’nin far-
k› kendinden öncekilerden çok daha
rahat, pervas›zca yalan söyleyebiliyor
olmas›d›r. Yine pervas›zl›¤›n›, esas
olarakta emperyalistlerin deste¤i
oluflturmaktad›r.

Yoksa AKP
hükümeti de, 16
Mart katliam›n›n
s o r u m l u l a r › n ›
ödüllendirmede
di¤er iktidarlar-
dan geri kalma-
m›fl, hatta eli
kanl› katiller yeni
infazlarda bizzat

devlet taraf›ndan görevlendirilmifltir. 
Ülkenin emperyalizme ba¤›ml›l›-

¤›, devletin faflist niteli¤i ve Ameri-
kanc› iktidarlar de¤iflmeden demok-
ratikleflme yaland›r. Ba¤›ms›zl›¤› ol-
mayan, att›¤› her ad›m Amerika’n›n
ç›karlar›na göre belirlenen bir ülkede
demokratikleflme yalanlar› söylemek
ihanetten baflka bir fley de¤ildir.

Hele bunu yapt›¤› anlaflmalarla ifl-
birlikçili¤i gizlenemez hale gelen
AKP hükümeti diyorsa, elle tutulacak
bir yan› yoktur bunun.

Devrimci, demokrat vatansever
gençli¤in, halklar›n mücadelesini kat-
liamlarla bitirmenin mümkün olmad›-
¤› aç›kt›r. 16 Mart katliam›n›n üzerin-
den geçen 32 y›l kararl›l›¤›m›z› azalt-
mak flöyle dursun , mücadelemizi da-
ha bir öfke ile sürdürmek için geçerli
bir nedendir.

Halka ve gençli¤e yönelik katliam-

lar› unutmayacak, unutturmayaca¤›z!.

fiehitlerimizin ideallerini mücadele-

mizde yaflatmaya devam edece¤iz.

GGeennççlliikk FFeeddeerraassyyoonnuu’’nnddaann

Ülkemizde Gençlik

DEVR‹MC‹ GENÇL‹⁄‹N
MÜCADELES‹N‹ KATL‹AMLARLA

B‹T‹REMEYECEKLER

� ERZ‹NCAN EMN‹YET‹ PS‹KOLOJ‹K

SAVAfiI SÜRDÜRÜYOR!
Geçti¤imiz aylarda Amerika ya defol diyen DEV-

GENÇ lileri çeflitli provokasyonlarla linç ettiren Erzin-

can Emniyeti okullarda yapt›¤› seminerlerle devrimci-

leri karalamaya insanlar› devrimcilere karfl› k›flk›rtma-

ya devam ediyor. Erzincan Turizm Meslek Lisesi ve

Milli Piyango Anadolu Lisesi’nde ö¤rencilere “teröre

karfl›” seminer düzenleyen  Emniyet Müdürü ve TMfi
polisleri ö¤rencilere DHKP-C yi karalam›flt›r.

Devrimcileri tan›yan ö¤renciler ise seminerleri nas›l
bulduklar› sorulan ka¤›tlara cevap olarak “biz devrim-
cileri tan›yoruz, yalan söylüyorsunuz,” yazm›fllard›r.

Bu konuyla ilgili 7 Mart günü aç›klama yapan
Erzincan Gençlik Derne¤i polisin yalanlar›na karfl›
do¤rular› anlatarak “Bizler devrimciler olarak bu ya-
lanlar›, provokasyonlar› bofla ç›kartaca¤›z!” dedi.  
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Çal›flma tarz›, devrimi büyütmek
ve gerçeklefltirmek için hhaannggii mmüü--
ccaaddeellee aarraaççllaarr››nnaa baflvurulaca¤›n›,
mücadelenin biçimiyle, muhteva-
s›yla, yöntemleriyle, gelenekleriyle,
ahlak›yla nnaass››ll eellee aall››--
nnaaccaa¤¤››nn›› içerir. Çal›fl-
ma tarz›m›z›n en
önemli yanlar›ndan bi-
ri, giriflti¤imiz her mü-
cadeleden, baflvurdu-
¤umuz her araçtan so-
nuç alabilmektir. 

Anti-faflist mücade-
leyi, kadrolaflmay› ve kitle örgütlen-
melerini nas›l ele alaca¤›m›z da ça-
l›flma tarz› kapsam›nda ele al›n›r.
Ancak biz bu derste, bunlar› de¤il,
bu faaliyetlerin “ssoonnuuçç”lar›yla ilgili
yan›n› ele alaca¤›z. 

Çal›flma tarz›nda, ssoonnuuçç aall››cc›› ol-
mak için ne yap›lmas›, nas›l davra-
n›lmas› gerekti¤ini mümkün oldu-
¤unca maddeler halinde ç›karmaya
çal›flaca¤›z. Bu nedenle de bu hafta-
ki dersimizde, her zamanki sistema-
ti¤imizin, sorular› esas alan üslubu-
muzun biraz d›fl›na ç›kaca¤›z.  

–– Sonuç aalamad›¤›m›z hher

çal›flman›n bbir yan› eeksik
kalm›flt›r

Pratik aç›s›ndan tan›mlarsak, ça-
l›flma tarz›, bir ifli nnaass››ll yyaapptt››¤¤››mm››zz--
dd››rr.. ‹fli nas›l yapt›¤›m›z, alaca¤›m›z
sonucu da belirler. 

Sonuç al›c›l›¤›n, bütün çal›flma-
lar›m›zda gözetmemiz gereken bir
yan oldu¤u aç›kt›r. E¤er bunu yete-
rince gözetmezsek, aç›k ki, yo¤un
bir biçimde çeflitli faaliyetler örgüt-
lüyor olsak da, bu faaliyetler, bizi
olmas› gerekti¤i düzeyde gelifltir-
mez. 

E¤itim çal›flmalar›m›z disiplinli
ve verimli yap›lam›yor mu, kolekti-

vizm mi hayata ge-
çirilmiyor? Çal›fl-
malar›m›zdan ve-
rim mi al›nam›-
yor? Kadrolaflma
m› gerçekleflmi-
yor? Yeni insanla-
ra m› ulaflam›yo-

ruz?.. Bu sorular›n hepsinin ortak
noktalar›ndan biri de nas›l bir çal›fl-
ma tarz›yla hareket edildi¤idir. 

Bir ifle giriflti¤imizde, önümüze
do¤ru bir hedef koymufl olmam›z

yetmez. Çünkü e¤er çal›flma tarz›-
m›z do¤ru de¤ilse, o hedefe ulafla-
mayaca¤›m›z kesin gibidir. Veya
baflar› tamamen tesadüflere, flansa
kalm›flt›r. 

–– Sonuç aal›c›l›¤›n öözü,

ISRAR’d›r. 

Israr› temel alan bir çal›flma tar-
z›na sahip olmak için flunu en bafl-
tan kabul etmeliyiz: Sorunlar, en-
geller, aksakl›klar, hep olacakt›r.
Bundan dolay›, devrimin sorunlar›-
n›n hhiiççbbiirr zzaammaann bitmeyece¤i ve
bir devrimcinin görevinin de ssoorruunn
ççöözzmmeekk oldu¤u gerçe¤inden hare-
ket etmeliyiz. ‹deal örgütlenmeler,
eksiksiz mekanizmalar, sorunsuz
iliflkiler, olmayacakt›r. Bu, devrimle
karfl›-devrim sürekli olarak birbiri-
ne darbeler vurmaya, birbirini en-
gellemeye çal›fl›r. S›n›f mücadelesi-
nin karakteristik özelli¤i budur. 

Örgütlenme tam oturmaz, komi-
te içindeki insanlar anlaflamaz, ga-
zete da¤›t›m› aksar, Operasyonlar
olacak, flu veya bu ifl aksayacak, flu
veya bu insan›m›z ald›¤› görevi ye-
rine getirmeyecek, insanlar›m›z ara-
s›nda sorunlar ç›kacak, zaaflar yafla-
nacak... 

Devrimci hareket, mükemmel
eksiksiz insanlarla m› çal›fl›yor. Ha-

y›r, fakat devrimin çarklar› da dönü-
yor de¤il mi? Peki o kadar soruna
ra¤men bu çarklar nas›l dönüyor. ‹fl-
te bu sorunun cevab›nda kilit keli-
me IISSRRAAR’d›r. 

Sorunlar, bizi umutsuzlaflt›rma-
mal›, y›ld›rmamal›, moral bozma-
mal›... Tersine olarak, özellikle kad-
rolar, yöneticiler, sorunlarla müca-
deleyi bir görev ve kendi e¤itimleri-
nin bir parças› haline dönüfltürmeli-
dirler. Sorunlar› görmezden gelmek,
üstünü örtmek, geçifltirmek, do¤ru

bir tutum de¤ildir.
Sorunlar›n üüzzeerriinnee
üüzzeerriinnee ggiiddiillmmeelliiddiirr..
Israr kendini bu tav›r-
da somutlayacakt›r. 

Devrimci hareke-
tin tarihine bakt›¤›-
m›zda, hheerrflfleeyyee vvee

hheerrkkeessee rraa¤¤mmeenn ssaavvaaflfl›› ssüürrddüürr--
mmeekktteekkii ››ssrraarr›n bu tarihin ay›rdedi-
ci özelliklerinin bafl›nda geldi¤ini
görürüz. ‹nfazlara ra¤men ›srar,
kaybetme politikalar›na ra¤men ›s-
rar, yedi¤imiz darbelere, yaflad›¤›-
m›z ihanetlere ra¤men ›srar, operas-
yonlara ra¤men ›srar, kendini yeni-
lemede ›srar, mücadelenin ihtiyaç-
lar›na cevap vermede yeni yol yön-
tem araflt›r›p bulmakta ›srar.. 

Çünkü, bu dersimizde ele ald›¤›-
m›z konunun -›srar›n- özü, asl›nda
devrimi hedeflemekten baflka bir
fley de¤ildir. K›saca flöyle diyebili-
riz: Israr devrimi istemektir! Israr,
iktidar iddias› ve perspektifinin pra-
ti¤in içinde somutlanmas›d›r. 

–– Sonuç aal›c›l›¤›n flflart›,

vazgeçmemektir

Düflman sürekli sald›r›r, sürekli
yeni engeller ç›kar›r. Herhangi bir
alanda geliflmeye bafllad›¤›m›zda, o
geliflmeyi engelleyecek operasyon-
lara baflvurur. Bu alanda örgütleni-
lemez, daha fazla geliflilemez, bu
yöntemle olmuyor gibi teslimiyetçi,
kaderci düflüncelere savrulundu¤u
an, iflte o zaman düflman ç›kard›¤›
engellerle amac›na ulaflm›flt›r. 

Düflman diyelim ki flu veya bu
konuda kulland›¤›m›z yöntemleri-

devrim içindevrim için

D EVR‹MC‹ OKULD EVR‹MC‹ OKUL

Ders: Çal›flma
Tarz›-1

Sonuç al›c›l›k, büyük
iddiam›z›n pratikteki

ifadesidir
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mizi deflifre edebilir ve o
yöntemlerin kullan›lmas›n›,
o yöntemlerle sonuç al›nma-
s›n› önleyecek engeller ç›ka-
r›r önümüze. Ne yapaca¤›z?
Yapaca¤›m›z tek fley, ›srar-
d›r. Yeni yöntemler bulacak
ama o ifli yapmaktan vazgeç-
meyece¤iz.

Diyelim ki, oligarflinin polisi, il-

legal örgütlenmeyi imkans›zlaflt›r-

mak için yüzlerce yöntem ve önlem

devreye soktu. Art›k bu ülkede ille-

galite olmaz diye bunlara teslim ol-

mak bir çal›flma tarz›d›r, gerekti¤in-

de yöntemlerimizi gözden geçirerek

illegalitede ›srar etmek, iikkiinnccii ve

kuflkusuz devrimci çal›flma tarz›d›r.  

Kitleler, çok çeflitli zamanlarda

gerici, floven, dinci rüzgarlar›n,

bencil duygular›n, dejenere kültü-

rün etkisi alt›nda kalabilirler. ‹nsan-

larda, halk›n çeflitli kesimlerinde ör-

gütlenmelere yönelik, hem bir kor-

ku, hem bir güvensizlik vard›r. Böy-

le olmas› da do¤ald›r. Korkuyu da

güvensizli¤i de yaratan düzendir.

Örgütlü insanlara karfl› uygulanan

bask› ve terör, kitleleri örgütlenme-

lerden uzak tutmak için sürdürülen

ideolojik ve psikolojik savafl, so-

nuçta korku ve güvensizlik yarat›r.

Ama biz bu durumda örgütlemekte

iki kat ›srarc› olmak durumunday›z.

Bu ›srar, biz, kitleleri ne olursa ol-

sun örgütleyece¤iz demektir ve bu

da biz devrimi yapaca¤›z güveni ve

kararl›l›¤›d›r. 

––Bir örnek: Kar›ncan›n ssabr›

ve ››srar› 

Mo¤ol ‹mparatoru Timur, ordu-
sunun ald›¤› yenilgilerden sonra,
bunun nedenleri üzerine düflünür-
ken, yak›nlar›ndaki bir kar›ncaya
gözü tak›l›r. Kar›ncan›n a¤z›nda bir
bu¤day tanesi vard›r. Bilirsiniz, ka-
r›ncalar çok çal›flkan, ›srarl› ve inat-
ç›d›r. Timur, a¤z›nda bu¤day tane-
siyle bir an önce yuvas›na varmak
isteyen kar›ncan›n birçok engelle
karfl›laflt›¤›n› görür. Her engelde ka-
r›nca yükünü baflka yoldan yuvas›-
na götürmek için yol arar. Timur ka-

r›ncan›n yuvas›na bu¤day götürmek
için denedi¤i baflka baflka yöntem-
leri ve yollar› sayar. 28 engelden
sonra kar›nca hala inatla o bu¤day
tanesini götürmeye çal›flmaktad›r.
29'uncuda kar›ncan›n bu¤day› h›zl›
ad›mlarla yuvas›na götürdü¤ünü
görür. Timur, buradan kendisine
ders ç›kart›r. Ç›kard›¤› dersin ad›,
›srard›r. Hedeften vazgeçmemek,
engellerden y›lmamakt›r. 

Timur, bu dersi, sömürücü s›n›-
f›n imparatoru olarak yeni fetihler
için kullanacakt›r kuflkusuz. Ama
dersin özü, bir savafl›n içinde olan
herkes için geçerlidir. Ders fludur:
Zafere ulaflman›n önkoflullar›ndan
biri, ›srard›r. Hedeften vazgeçme-
mek, engellerden y›lmamakt›r. 

Israr, o kar›ncan›n sabr›n› ve ka-
rarl›l›¤›n› göstermektir. Devrim mü-
cadelesinde, t›pk› kar›ncan›n boyu-
nu aflan engeller gibi, say›s›z engel-
le karfl›lafl›r›z. ‹flte bu noktada zafe-
rin, koydu¤umuz hedeflere ulaflma-
n›n ilk flart›, ›srard›r. 

–– Sonuç aalam›yorsak, ssuçu

“nesnel kkoflullarda”
aramayal›m

Israrl› olmak, en düz haliyle bafl-
lad›¤›m›z iflten vazgeçmemektir.
Programlar›m›z› her ne olursa ol-
sun, hayata geçirmeye çal›flmak, ka-
rarlar›m›zdan geri dönmemektir. 

Israr, örgütlenilemez denilen
yerde örgütlenmek, yap›lamaz deni-
len eylemi yapmak, girilemez deni-
len yerlere girmektir. 

Bazen, herkes kendi cephesin-
den, kendi koflullar›n›n özgünlü-
¤ünden söz ederek bu genel teorile-
re karfl› ç›kar: “Evet hakl›s›n›z ama
buras› bildi¤iniz gibi de¤il”... “‹n-
sanlar çok geri, ne anlatsak da an-
lam›yorlar”... “korkuyorlar”... “ç›-

karlar belirleyici”...

Yap›lmas› gerekenlerin
ve yap›labileceklerin hepsi
yap›lmadan, olmuyor, olmaz
diye sonuç bildirmek, nes-
nelli¤e teslim olmakt›r. 

Olmuyor diye düflünmek
yerine “ben yapamad›m”,

“biz yapamad›k” diye düflünmek
daha do¤rudur. Böyle düflünürsek,
hemen devam›nda neyi eksik b›rak-
t›k, ne yetersiz kald› da yapamad›k
sorusunu sorar ve eksi¤imizi ta-
mamlayarak o konuda ›srar etmeye
devam ederiz. Do¤rusu da budur.  

E¤er kitleleri örgütlemenin bi-
zim varl›k koflulumuz oldu¤unda
netsek, ›srarc› olmam›z do¤al so-
nuçtur. “Olmaz”, “u¤raflt›m olmu-
yor”, “buran›n koflullar› farkl›”,
“bu ifl bilindi¤i gibi de¤il” fleklin-
deki ifadeleri literatürümüzden ç›-
kar›r›z. 

Düzen, tüm çürümüfllü¤üne, yö-
netememe krizine ra¤men, kitleleri
düzen içinde tutabilmek, dolay›s›y-
la iktidar›n› korumak için, sürekli
yeni fleyler üretir. Yeni yöntemler,
araçlar devreye sokar. Bu da düze-
nin kendi düzenini sürdürmek için
››ssrraarr››dd››rr. Karfl›-devrimin kitleleri
kendi elinde tutmak için gösterdi¤i
››ssrraarr››nn iikkii kkaatt››nn›› biz, kitleleri dev-
rime kazanmak için göstermek du-
rumunday›z. 

–– Sonuç aal›c›l›¤›n flflart›, pplanl›

olmakt›r

Öncelikle bizi istedi¤imiz sonu-
ca götürecek net ve kesin bir plan ve
program›m›z olmal›d›r. 

Program neyi nas›l yapaca¤›n›
bilmektir. Hangi ifli kimin, ne za-
man yapaca¤›n›, geliflmenin hangi
aflamalardan geçece¤ini bilip, kkeenn--
ddiillii¤¤iinnddeenncciilliikktteenn kkuurrttuullmmaakktt››rr..
Bir plan ve programa sahip olmak,
tüm faaliyetlerimize, alan›m›za ve
insanlar›m›za hhaakkiimm oollmmaakktt››rr ayn›
zamanda. Plan›, program› olmayan-
lar, alanlar›na, birimlerine hakim
olamazlar. 

Program, kendi gerçekli¤imiz
üzerine flekillenmelidir. Niyetleri-

Sorunlar, engeller, aksakl›klar, hep olacakt›r.
Bundan dolay›, devrimin sorunlar›n›n hhiiççbbiirr

zzaammaann bitmeyece¤i ve bir devrimcinin görevinin
de ssoorruunn ççöözzmmeekk oldu¤u gerçe¤inden hareket

etmeliyiz. ‹deal örgütlenmeler, eksiksiz
mekanizmalar, sorunsuz iliflkiler, olmayacakt›r.

Bu, devrimle karfl›-devrim sürekli olarak
birbirine darbeler vurmaya, birbirini engellemeye

çal›fl›r. S›n›f mücadelesinin karakteristik
özelli¤i budur.
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mizi, ideallefltirilmifl, mükemmel-
lefltirilmifl hedefleri de¤il, s›n›flar
mücadelesinin ve örgütlenmemizin
koflullar›na denk düflen hedefleri
içermelidir. Neyi hedefliyoruz? ‹h-
tiyac›m›z ne? Elimizde neler var?
Elimizdekilerle neyi, nas›l yapabili-
riz? Bunlar› düflünmeden oluflturu-
lan programlar gerçekli¤i ifade et-
mezler ve dolay›s›yla bizi bir sonu-
ca götürmezler. Yani, her plan ve
program, sonuç al›c› olmay› sa¤la-
maz. Sonuç al›c› olabilmesi, plan ve
program›n, gerçekcili¤ine ba¤l›d›r. 

fiöyle bakmal›y›z: Ya-
pamayaca¤›m›z, baflara-
mayaca¤›m›z, halledeme-
yece¤imiz hiçbir görev,
aflamayaca¤›m›z hiçbir
engel, yenemeyece¤imiz
hiçbir zorluk yoktur. Esas
olan, o engellerin, zorluk-
lar›n üzerine ppllaannll›› ggiitt--
mmeekk ve plan› sonuna ka-
dar uygulamakta ››ssrraarrcc››
oollmmaakktt››rr. 

Hangi ifli ne zaman, nerede, ki-
minle yapaca¤›z, hangi birimde ne
kadar sürede hangi hedefe ulaflmaya
çal›flaca¤›z? Tek tek insanlar özelin-
de k›sa, orta, uzun vadeli hedefleri-
miz nelerdir? 

Küçük ve zarars›z görülen erte-
lemecilikler, bofl vermifllikler, han-
tall›klar, görünürdeki tüm küçük-
lüklerine ra¤men, asl›nda birer sa-
botör olarak planlar›, programlar›
kemirmeye bafllar. Yap›lmayan her
fley, bir baflka ifli de aksat›r. Aksak-
l›klar, e¤er üzerine gidilmez, dev-
rimci çözümler bulunmazsa, k›sa
sürede bulafl›c› bir hastal›k gibi,
baflka iflleri de aksatmaya bafllar.
Oradaki çal›flmam›zda ortaya ç›kan
sorunlarda, yetmezliklere yetemez
hale gelinir. Elbette o koflullarda so-
nuç al›c› bir çal›flma tarz›n›n hayata
geçmesi beklenemez bile. 

Planl› olman›n karfl›t›, günübir-
lik yaflamak, günübirlik düflünmek-
tir. E¤er bir plan›n›z, program›n›z
yoksa, somutlanm›fl hedefleriniz de
yok demektir ve bu durumda günü-
birlik yaflamak, günübirlik çal›flmak
kaç›n›lmazd›r zaten. 

O alanda, birimde, çal›flma o gü-
nü kurtarma çerçevesinde flekillenir.
O anda varolan ifllere yetiflme pe-
flinde koflulur ve onun ötesi düflü-
nülmez. Düflünülemez de. Görünür-
de o alan›n yöneticileri, kadrolar›, o
alandaki herkes, belki her ifle kofltu-
ruyorlard›r, sürekli bir fleyler yap-
maya çal›fl›yorlard›r, ama o yap›lan-
lardan geriye fazla bir fley kalm›-
yordur. Diyelim ki, yo¤un geçen
iki-üç ayl›k bir kampanya sonras›n-
da dönüp bakt›¤›m›zda, al›nan so-
mut sonuçlar ya yoktur ya yok de-

necek kadar azd›r. 

Bir çok eylem yap›lm›flt›r, kam-
panyaya kat›l›nm›flt›r, ama bunlar
birim aç›s›ndan belli bir program,
plan temelinde yap›lmad›¤›, kadro-
laflma, insan yetifltirme, kitle örgüt-
leme gibi aç›lardan sonuç al›c› bir
tarzda çal›fl›lmad›¤› için, geriye ka-
lan, böyle azd›r. Bu tür çal›flma tar-
z›nda, daha çok prati¤in peflinde sü-
rüklenme ve o prati¤in içinde bo-
¤ulma vard›r. 

Bu tarz sorgulan›p de¤ifltirilme-
lidir. Bunun yap›lmad›¤› yerde, bir
noktadan itibaren ya “burada olmu-
yor” düflüncesi ya da kiflisel düzey-
de “ yapam›yorum, edemiyorum”
gerekçeleri getirilmeye bafllan›r.
Oysa yap›lamayacak, edilemeyecek
bir fley yoktur; sorunun esas›, planl›
programl› olmamaktad›r. 

–– Sonuç aalman›n bbir baflka

flart›, ddisiplin, bbir di¤eri
denetimdir

E¤er yaflam›m›zda, çal›flmalar›-
m›zda belli bir disiplin yoksa, plan
ve programlar›n da hiçbir anlam›

kalmaz. Disiplin ve denetim, plan
ve programlara hayat veren, onlar›n
gerçekli¤i dönüflmesini sa¤layan te-
mel iki unsurdur. 

fiunu flu zamanda yapaca¤›z di-
yorsak yapmak durumunday›z. Kit-
lelere verilmifl bir sözümüz varsa,
yerine getirmek durumunday›z. Di-
siplin, en baflta bir iç disiplini ge-
rekli k›lar. fiöyle de diyebiliriz; bir
birimdeki disiplin, o birimde bulu-
nan herkesin iç disiplinlerinin bir
toplam›d›r ayn› zamanda. Elbette

onunla özdefl de¤ildir, di-
siplinin onun üstünde bir
yan› da olmal›d›r, ki o da
merkezi olarak ortaya ko-
nulan disiplin ve denetim-
dir. 

Disiplin, geleneksellefl-
mifl ve örgüt taraf›ndan or-
taya konulan ilkeleri, kural-
lar› hayata geçirmektir.
Bunlar›n hayata geçirilme-
di¤i yerde “örgütlü devrim-
cilik” tart›fl›l›r hale gelir.

Bunun tart›fl›l›r hale geldi¤i yerde
de emin olun ki, çal›flmalar›m›zdan
sonuç alabilmek çok çok zordur.
Çünkü orada örgütsüz bir bak›fl aç›-
s› hakim k›l›nmaktad›r ve örgütsüz-
lü¤ün yaratt›¤› sonuçlar da günübir-
liktir. 

Denetim, bbaaflflaarr››yy››,, ssoonnuuçç aallmmaa--
yy›› ggaarraannttii aalltt››nnaa aallmmaakktt››rr.. Neyin
nas›l yap›ld›¤›n›n bilinmesi demek-
tir. Geliflmelere an an vak›f olmak
demektir. Herhangi bir çal›flmam›z-
da, engellerle, olumsuzluklarla, im-
kans›zl›klarla, yanl›fl anlamalarla
karfl›laflmak her zaman ihtimal da-
hilindedir. Denetim iflte bu aç›dan
da çok hayatidir. Denetim çal›flma-
larda ortaya ç›kabilecek olumsuz-
luklar›n, sapmalar›n zaman›nda gö-
rülebilmesini sa¤lar, yanl›fl büyü-
meden, bize zarar vermeden müda-
hale imkan› verir. Kararlar›n gevfle-
tilmesinin veya yanl›fl yorumlanma-
s›n›n yol açabilece¤i zararlar, ancak
sa¤l›kl› bir denetim mekanizmas›y-
la önlenebilir. K›sacas›, denetim,
tafll›, engebelerle dolu yollarda, ara-
ba devrilmeden önlemlerini alabil-
mektir. E¤er sa¤l›kl› bir denetim

Küçük ve zarars›z görülen ertelemecilikler, bofl
vermifllikler, hantall›klar, görünürdeki tüm

küçüklüklerine ra¤men, asl›nda birer sabotör olarak
planlar›, programlar› kemirmeye bafllar. Yap›lmayan
her fley, bir baflka ifli de aksat›r. Aksakl›klar, e¤er
üzerine gidilmez, devrimci çözümler bulunmazsa,

k›sa sürede bulafl›c› bir hastal›k gibi, baflka iflleri de
aksatmaya bafllar. 

35

Yürüyüfl
14 Mart

2010

Say›: 211



mekanizmas› kurulmuflsa,
"Söyledim yap›lmam›fl",
"Ben öyle de¤il flu flekilde
söylemifltim, yanl›fl anlam›fl"
türünden bahanelere de ge-
rek kalmaz.  Bu anlamda
aç›kça görülece¤i gibi, de-
netim, yapt›¤›m›z iflten so-
nuç alman›n en önemli sigortalar›n-
dan biridir. Denetimi, d›fltan gelen
s›k›c› bir unsur gibi de¤il, harcad›-
¤›m›z eme¤in, zaman›n bofla gitme-
mesini sa¤layan bir sigorta olarak
görmeliyiz.  

––BBir baflka öörnek:

Ali RR›za’n›n vve VVeysel’in ››srar› 

Okullar›n aç›ld›¤› o ilk günlerde
Ekrem Ak›n adl› ö¤renci, Ali R›-
za’n›n dikkatini çekiyor. Ekrem'le
tan›fl›yor Ali R›za (Kurt), anlat›yor,
anlat›yor, ama Ekrem ikna olmu-
yor... Nihayet di¤er arkadafllar Ali
R›za'ya "B›rak u¤raflma, ondan ifl
ç›kmaz" diyor. Ama Ali R›za ›srara
devam ediyor. Sonuç biliniyor. Ek-
rem Ak›n Savafl militan bir Dev-
Gençli, ard›ndan da Dev-Genç’in
yöneticilerinden biri oluyor. 

Veysel Beysüren bir Liseli Dev-
Gençlidir (1 Nisan 1993'te flehit düfl-
tü). Ama birazdan sizin de görece¤i-
niz gibi, kendine güvenlidir. Herkesi
ikna edebilece¤ine, yani asl›nda ide-
olojisine, hakl›l›¤›na güvenir. 

Kendisi gibi liseli olan bir arka-
dafl›n›n ailesiyle konuflmaya gider.
Aile çocu¤unun mücadeleye kat›l-
mas›n› adeta zorla engellemektedir
ve Veysel onlar› bu konuda ikna et-
meyi düflünür. Liselinin annesi, Vey-
sel'i karfl›s›nda görünce, kendi o¤ul-
lar›na yapt›klar› gibi, onu kap› arka-
s›na s›k›flt›r›p eline geçirdi¤i süpür-
geyle vurmaya bafllar, Veysel hiç
karfl›l›k vermez. Anne ard›ndan da
Veysel'i kovar. Veysel ailenin bu tav-
r› karfl›s›nda "Gitmeyece¤im, burada
kalaca¤›m, sizinle konuflaca¤›m, ben
sizi dinleyece¤im, siz de beni" diye-
rek oturur oraya. Hiçbir fley Veysel’i
oradan kald›ramaz ve sonuçta aile
onu dinlemeyi kabul etmek zorunda

kal›r. Asl›nda Veysel'in bu tavr› da
ailenin hofluna gitmifltir. Oturup ko-
nuflurlar. ‹lk baflta bir de¤ifliklik ol-
maz ailede. Ama Veysel hemen her
akflam o eve gidip sohbet etmeye de-
vam eder...  Aile bazen kap›y› istek-
sizce açsa da, Veysel ald›rmadan on-
larla konuflmaya ve saatlerce onlar›
dinlemeye devam eder... Sonuç,
Veysel'in ›srar› ve çabas› bofluna git-
mez.

Biliyoruz ki, Ali R›za’n›nki de
Veysel’inki de tekil örnekler de¤il-
dir. Özellikle flehit yoldafllar›m›za
iliflkin benzer anlat›mlar› dinlemi-
flizdir bir ço¤umuz. Bazen uzun sa-
ç›, bazen küpesi, bazen flu veya bu
konudaki davran›fllar›, bazen baflka
herhangi bir yaklafl›m› nedeniyle bir
çok insanla ilgili ondan bir fley ol-
maz önyarg›s› hakim olabiliyor he-
men. O tip yarg›lara teslim olup ›s-
rarc› olunmayabiliyor. 

S›radan, apolitik insanlar› öörr--
ggüüttlleemmeekkttee ›srar, ekonomik de-
mokratik örgütlenmeler içinde öörr--
ggüüttlleennmmiiflfl iinnssaannllaarr›› ddeevvrriimmcciilleeflfl--
ttiirrmmeekkttee ›srar, ddeevvrriimmcciilleeflfleenn iinn--
ssaannllaarr›› kkaaddrroollaaflfltt››rrmmaakkttaa ›srar, bir
örgütlenmenin afla¤›dan yukar›ya
gelifliminin süreklili¤i için flartt›r. 

Örgütlemekte ›srar, kendi ide-
olojimize güvendir. Yüzde yüz so-
nuç al›r›z diye genelleme yapama-
y›z, ama halktan her insan› örgütle-
yebiliriz, ona düzenin yüzünü gös-
terebilir, devrimi anlatabilir ve onu
ikna edebiliriz ggüüvveenniinnii dduuyymmaall››,, oo
iiddddiiaaddaa oollmmaall››yy››zz.. Bu güven ve id-
diaya sahipsek, ›srarl› olmak, bunun
do¤al sonucudur bir yerde.  

–– Sonuç aal›c›l›k, eemekle yyeniyi

yaratmakt›r!

Sonuç al›c› olabilmek, elbette en
baflta yo¤un bir emektir. Hiç kimse,

yo¤un bir emek sarfetmeden
sonuç alma hayali içinde ol-
mamal›d›r. Kitleleri örgütle-
mek, flu veya bu mahallede,
fabrikada, okulda bir örgüt-
lenme infla etmek, bir zanaat-
kar›n sabr› ve eme¤ini gerek-
tirir. Örgütleyece¤imiz kitle-

leri, kadrolaflt›raca¤›m›z insanlar›-
m›z›, kuraca¤›m›z herhangi bir bi-
rim örgütlenmesini, bir sanatç› gibi
nak›fl nak›fl iflleyece¤iz. Bu sonuçlar
gerçekten de ancak böyle bir emek-
le ortaya ç›k›yor. Asl›nda, bir insan›
gün gün bilinçlendirmek, onu gün
gün devrimcilefltirmek, bir devrim-
ciyi gün gün kadrolaflt›rmak, insana
bir kuyumcu ustas›n›n güzel bir eser
yarat›rken duydu¤u coflkuyu verir;
hatta daha ötesini. Biz, eski insan-
dan yeni bir insan yarat›yoruz, biz,
dünyay› sarsacak, de¤ifltirecek bir
kadro yarat›yoruz, bundan büyük
bir eser olabilir mi?

–– Sonuç aal›c›l›k, bbüyük

iddian›n ddo¤al ssonucudur;
sonuç aal›nam›yorsa, iiddial›
olmakta bbir sorun vvard›r..

‹ddias›zl›k, yetinmecilik, kendi-
ne ve halk›na güvensizlik, sonuç
al›c›l›¤›n önündeki en önemli engel-
lerdir. 

""DDüünnyyaayy›› BBiirr KKeezz ddee TTüürrkkii--
yyee''ddeenn SSaarrssaaccaa¤¤››zz"" iddias›yla ba-
k›ld›¤›nda, ne yap›p edip o sonucu
almaya çal›fl›r›z. O sonucu almak
için k›l› k›rk yarar, plan›m›z›, prog-
ram›m›z› yaparaz. 

Dolay›s›yla, herhangi bir birim-
deki, alandaki çal›flma tarz›m›z› de-
¤erlendirirken, çal›flmam›z›n bu sö-
ze denk düflüp düflmedi¤ini pekala
temel bir ölçü olarak alabiliriz. 

Bir kere denedik olmad›ysa, iki
kere deneyece¤iz, olmad›ysa üç,
dört.. Kap›dan giremiyorsak baca-
dan girece¤iz. 

Kitle çal›flmas› nedir zaten: düüflfl--
mmaann››nn ssaaffllaarr››nn›› ddaarraalltt››pp,, ddeevvrriimm
ssaaffllaarr››nn›› ggeenniiflfllleettmmeekk de¤il mi? Pe-
ki böyle bir iddia, ›srar olmadan bu
sonucu yaratabilir miyiz? 

Örgütlemekte ›srar, kendi ideolojimize
güvendir. Yüzde yüz sonuç al›r›z diye genelleme

yapamay›z, ama halktan her insan›
örgütleyebiliriz, ona düzenin yüzünü

gösterebilir, devrimi anlatabilir ve onu ikna
edebiliriz güvenini duymal›, o iddiada olmal›y›z.

Bu güven ve iddiaya sahipsek, ›srarl› olmak,
bunun do¤al sonucudur bir yerde. 
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Kocaeli SEKA fabrikas› emekçi-
leri fabrikalar› kapat›lmak istendi-
¤inde 1 Ocak 2005’te direnifle bafl-
lad›lar. O dönem direnifl içerisinde
olan bir emekçi, daha önce süren ifl-
çi direnifllerine bak›fl aç›lar›n› flöyle
ifade ediyordu:

"Bize 10 y›l boyunca s›n›f daya-
n›flmas›n› anlatsan›z bir kula¤›m›z-
dan girer di¤erinden ç›kard›...”

SEKA iflçileri, iktidar›n “özel-
lefltirme” ad›na sürdürdü¤ü sald›r›
politikas›na s›ra kendilerine gelin-
ceye kadar, sessiz kalm›fl, izlemifl-
lerdi.

Bu gerçek TEKEL direniflinde
bir kez daha karfl›m›za ç›kt›. Tekel
iflçileri, bu eksikliklerini, bak›fl aç›-
lar›n›n yanl›fll›¤›n› direnifl içinde
gördüler. Bir TEKEL iflçisi de, bu
durumu kendileri aç›s›ndan flöyle
anlat›yordu:

“Biz TEKEL iflçisiyiz ve de art›k
b›çak kemi¤e dayand›. Kemi¤i kesi-
yordu ki biz bu direnifli gösterdik. Ve
de ac› bir tat da ç›kard›k. Keflke biz
bunu TEKEL özellefltirme kapsa-
m›nda anonim flirkete dönmeden
yapsayd›k diyebiliyoruz.”

SEKA ve TEKEL iflçilerinin
vurgulad›¤› gerçe¤i, hemen tüm ifl-
çiler bir biçimiyle yaflad›lar. Bir ba-
k›ma herkes kendi deneyini yeniden
yaflad›.

““......bbaaflflkkaallaarr›› bbuu ssaalldd››rr››llaarraa
mmaarruuzz kkaalldd››¤¤››nnddaa ddiirreennmmeekk,,
oonnllaarraa ddeesstteekk vveerrmmeekkttiirr””

Bir baflka TEKEL iflçisi,, direni-
flin ö¤rettikleri ile “... bizzat kendi
bafl›m›za gelmeden de“ direnmek
gerekti¤ine iflaret ediyordu.

Direniflteki TEKEL iflçilerinin
belki de üzerinde durdu¤u en çarp›-
c› gerçek flu noktayd›;

“... iflçilerin de bir ço¤u, hep
bask› kendisine yöneldi¤inde müca-
deleye giriyor, direnifller yap›yor...” 

Yani sadece “b›çak kemi¤e da-
yand›¤›nda” direnmek, geç kalm›fl
bir direnifltir. SEKA, TEKEL dire-
niflleri biraz da böyle geliflen dire-
nifller oldu.

Aç›k ki, özellefltirme konusun-
daki bu tav›r, “b›çak kemi¤e dayan-
d›¤›nda” direnilmesi, özellefltirme
sald›r›lar›n› bofla ç›kartma, gerilet-
me konusunda beklendi¤i gibi bir
rol oynamam›flt›r.

Bu tav›rlar sonucudur ki, oligar-
fli özellefltirme sald›r›s› konusunda
rahat hareket etmifl, iflçi s›n›f›ndan
ciddi bir direnifl görmemifltir

Ancak esas olarak da sendikala-
r›n  ad›m atmamalar›, bu konuda bir
politika gelifltirmemeleri sonucu
oligarflinin sald›r›lar› kolayca hede-
fine ulaflm›flt›r.

Sendikalar, iktidar›n özellefltir-
me ad›na ya¤ma ve talan politikala-
r›, binlerce iflçinin çal›flt›¤› fabrika-
lar›n tekellere peflkefl çekilmesi ve
iflçileri kendi kaderlerine terketmesi
karfl›s›nda politika gelifltirememifl-
tir.

Oligarfli özellefltirmelerde, zor-
lanmadan, ciddi bir direniflle karfl›-
laflmadan onlarca fabrikay›, tesisi,
kuruluflu özellefltirebilmifltir. Oli-
garfli, sendikalar›n bu tav›rlar›ndan
güç alarak, öylesine rahat davran-
maktad›r ki, binlerce iflçiyi soka¤a,
kap› önüne koymufl, “gidip bafl›n›-
z›n çaresine bak›n” diyebilmifltir.

‹‹flflttee oo kkooflfluullllaarrddaa,, SSEEKKAA,, TTEE--
KKEELL,, TTüüpprraaflfl,, PPeettkkiimm,, TTHHYY...... iiflfl--
ççiilleerrii ddiirreenniiflflee bbaaflflllaamm››flfl;; bbuu ddiirree--
nniiflfllleerr ddee bbiirrbbiirriinnddeenn kkooppuukk bbiirr
bbiiççiimmddee ggeerrççeekklleeflflmmiiflfl,, bbuu nneeddeennllee
ddee direnifller, do¤rudan oligarflinin
bu alandaki politikalar›n› püskürt-
mek, iflten at›lmalar›n önüne set
çekmek hedefiyle sürdürülememifl-
tir.

SEKA ve TEKEL’de dahil ol-
mak üzere süren direnifllerde, iflçile-
rin ekonomik talepleri ile ifllerini

kaybetmemek için bir baflka kuru-
ma geçmeleri, k›dem tazminatlar›-
n›n verilmesi, as›l taleplerini olufl-
turmufltur. Örne¤in SEKA’da sorun
iflçilerin Kocaeli Belediyesi’ne geç-
meleri ile “çözülmüfltür.”

TEKEL’de ise iflçiler, bir baflka
kurumda çal›flmak için taleplerini
dile getirmifller, sendika ve TÜRK-
‹fi, özellefltirme politikalar›n› a¤z›-
na bile almam›flt›r.

Kald› ki, SEKA iflçilerinin, Bele-
diye’de görevlendirilmesi de sorunu
çözmemifltir. Zira, bu sald›r› bofla
ç›kar›lamay›nca SEKA sonras› da
sürmüfltür. Nitekim 5 y›l sonra TE-
KEL kapat›lma noktas›na gelmifltir. 

Ayr›ca s›rada, kap› önüne kona-
cak binlerce iflçi daha var. AKP ikti-
dar›, bu politikay› sürdürmede ka-
rarl›d›r.

‹‹kkttiiddaarr bbööllüüyyoorr,, ddiirreenniiflfl
öö¤¤rreettiipp,, bbiirrlleeflflttiirriiyyoorr

AKP iktidar› emekçilere sald›r›r-
ken, klasik politikas› “böl ve yönet”
i de uyguluyor. ‹flçileri bölüyor, tec-
rit edip, di¤er halk kesimleri ile kar-
fl› karfl›ya getiriyor.

Direnifller iflçilere de ö¤retiyor.
Bunu TEKEL direniflinde daha ya-
k›ndan gördük. Ancak her iflkolu
kendi deneyini yaflamak yerine as›l
olarak “baflkalar›na sald›r›ld›¤›nda”
harekete geçmelidir.

Bu baflar›ld›¤›nda emekçiler ka-
zanacak, sald›r›lar püskürtülecek
ve“...keflke TEKEL olarak Telekom,
Petkim bu tür kurumlar gitmeden
bunlar› yapsaym›fl›z” demeyecektir
art›k emekçiler!..

Dün SEKA’yd›, bugün 
TEKEL, yar›n hepimiz!
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YYüürrüüyyüüflfl:: Sendikan›n alm›fl
oldu¤u karar› nas›l de¤erlendiriyor-

sunuz?

HHaassaann YY››llmmaazz ((MMaallaattyyaa)):: Bu
karar› kendi aram›zda de¤erlendire-
ce¤iz. Ama kesinlikle Ankara’y›
terk etmemiz laz›md›.

YYüürrüüyyüüflfl:: Bundan sona nas›l bir
süreç iflleyecek iflçiler aç›s›ndan?

HHaassaann YY››llmmaazz ((MMaallaattyyaa))::
Halka ulaflaca¤›z. Halk› mücadele-
nin içine kataca¤›z. Daha çok
eylemler yapaca¤›z. Bu süreci iyi
de¤erlendirmemiz gerekiyor. Bu
sorun sadece tekel iflçilerinin soru-
nu de¤il. E¤er örgütlenmezsek
mücadele etmesek önüne gelen iste-
di¤i gibi hakk›m›z› elimizden al›r.

BBaayyrraamm KKooçç ((AAmmaassyyaa)):: Ben
Amasya yaprak tütün fabrikas›nda
ifle bafllad›m. Sendikalar bafltan beri

bizi susturmaya çal›flt›lar. Özellefltirmeye her
zaman karfl› ç›kt›k. Y›llarca kadrosuz
yaflaman›n zorlu¤uyla yaflad›k. Tam kadro-
muz geldi derken fabrikam›z› satt›lar.
Özelefltirmeye çay oca¤›ndan bafllad›lar.
Özelden genele do¤u her fley planl›yd›. fiimdi
herfleyin fark›na vard›k. 

Bundan sonra Malatya dahil bütün illerde
hakk›m›z› alana kadar mücadeleye devam
edece¤iz.

AAllii KKaarraa ((MMaallaattyyaa)):: 20 gün ek
süre verildi hükümete e¤er hükümet
haklar›m›z› vermezse eylemle daha
da artacak. Ankara ‘daki amac›m›z
özlük hakk›m›z› almakt›. ,

Ölmek var dönmek yok slo-
gan›yla yola ç›kt›k. Bu mücadelede
bedeller ödedik.

fiehitler verdik  mücadeleyi
b›rakmak flehitlerimize ihanettir.

fiunu da herkes iyi bilsin 3000
tekel iflçisinin 4-C ye geçti¤i
yaland›r.

CCaaffeerr ÖÖzzttüürrkk ((ÇÇeevvrree EEssnnaaff››))::
Malatya’da Sümerbank kapat›ld›
iflçiler sessiz kald›. Tekel kapat›ld›
sessiz kal›nd›. E¤er toplumumuz
duyarl› olsayd› ifl bu seviyeye gel-

mezdi.

Tekel  direnifl çad›r›n›n burada olmas› bizi
rahats›z etmiyor. Aksine böyle bir mücadele
oldu¤u için seviniyoruz. Maddi ve manevi
tekel iflçilerinin yan›nday›z.

Malatya’da Tekel flehidi
Hamdullah Uysal Direnifl Çad›-
r›nda tekel iflçilerinin onurlu di-
renifli devam ediyor. Her za-
manki gibi güne nöbet de¤ifli-
miyle bafllayan direniflçiler gün
boyu mücadele ettikleri onursal
davalar›yla ile ilgili halk› bilgi-
lendiyorlar.

Malatya Gençlik Derne¤i
Giriflimi direnifl çad›r›na gele-
rek destek verdi. Dev-Gençliler
çad›ra gelirken “Yaflas›n Dev-
Genç Yaflas›n Dev-Gençliler”,
Tekel ‹flçisi Direniflin Simge-
si”, “Gün Gelecek Devran Dö-
necek AKP Halka Hesap Vere-
cek” slolganlar› att›lar.  ‹HD
Malatya flubesi de direnifl çad›-
r›n› ziyaret ederek destekte bu-
lundu.

Direniflin 86. gününde ise
Türkiye De¤iflim Hareketi Ma-
latya teflkilat› iflçileri ziyaret etti.  

Ayr›ca  8 Mart günü tekel
iflçileri meflaleli eylem yapt›.
Direnifl çad›r›nda toplanan di-
reniflçiler AKP Malatya il bina-
s› önüne kadar meflalelerle yü-
rüdüler. Eylem s›ras›nda s›k s›k
“tekel iflçisi yaln›z de¤ildir”
“ölmek var dönmek yok”  “di-
reniflin simgesi tekel iflçisi”
sloganlar› at›ld›.

AKP önüne gelindi¤inde
Elaz›¤’da depremde hayat›n›
kaybedenler için  bir dakikal›k
sayg› duruflu yap›ld›. Sayg› du-
ruflunun ard›ndan  tekel iflçileri
ad›na Zülfikar Koflar bir aç›kla-
ma yapt›. Koflar yapt›¤› aç›kla-
mada 78 gün Ankara’da direnifl
çad›rlar›nda özlük haklar› için
mücadele ettiklerini, çad›rlar›n›
Ankara’da sökmelerinin bu di-
reniflin bitti¤inin anlam›na gel-
medi¤ini söyledi. “AKP 4-C yi
bize dayatarak resmen ölün di-
yor evet bizde diyoruz ki  öl-
mek var dönmek yok” diyen
Koflar Malatya halk›n› direnifl
çad›r›na ça¤›rd›. Eyleme Halk
Cephesi ve ESP destek verdi.

Malatya’da sendikalar›n
destek vermemesine ra¤men
eyleme 160 kifli kat›ld›.

TAR‹fi’TE D‹REN‹fi
SÜRÜYOR

TAR‹fi iflçileri, Genel Müdür-
lük önünde bafllatt›klar› eylemleri-
ne devam ediyor. Eylemlerinde
ikinci haftaya giren ve ‹zmirliler-
den destek almaya devam eden ifl-
çiler, bir an önce haklar›n› almak
istiyor. 8 Mart Dünya Emekçi Ka-
d›nlar günü nedeniyle ÖDP’li ka-
d›nlar›n ziyaret etti¤i kad›n iflçiler
de haklar›n› alana kadar eylemi b›rakmayacaklar›n› söyledi. TA-
R‹fi yönetimi ile bir görüflme gerçeklefltiren sendika yönetimi,
TAR‹fi yönetiminin mallar›n sat›fl› ile ilgili yürüttü¤ü çal›flma
hakk›nda bilgi verdi¤ini aç›klad›. 

D‹REN‹fi DEVAM ED‹YOR!
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Kamu Emekçileri Cephesi’nin Malatya'da
27 fiubat'ta Tekel iflçilerine destek için bafllatt›¤› ey-
lem devam ediyor. Kamu Emekçileri Cephesi 27 fiu-
bat'ta, Yeflilyurt Mahallesi’nde çad›r açt›. Malatya
Tekel iflçileri ve halk, çad›r›, eylemi k›sa sürede sa-
hiplendi. Öyle ki, 1 günlük düflünülen çad›r ve otur-
ma eylemi sahiplenmeden kaynakl› süresiz olarak
uzat›ld›. Çad›ra, Tekel direnifli içinde ölen Hamdullah
Uysal'›n ad› verildi.

Çad›r›n 3. günü, 1 Mart’ta Dan›fltay'dan gelen
aç›klamayla Ankara'da Sakarya Caddesi’ndeki çad›r-
lar sendikan›n karar›yla kald›r›l›rken Malatya'daki
çad›r devam ettirildi. Bir Tekel iflçisi, "Dan›fltay'›n bu
karar›, sadece hükümete yarad›, bize hiçbir flekilde
bir faydas› yok. Bu karar Tekel iflçilerini oyalama ka-
rar›d›r. Hükümet polis zoruyla bizi da¤›tamayaca¤›n›
anlay›nca, dan›fltay›n bu karar›yla direnifli k›rmay›
hedeflemifltir. Bizlerin iste¤i hakl› olan taleplerimiz.
Bize düflen mücadeleyi b›rakmamak, daha da ileriye
tafl›makt›r." derken direnifle ara verilmemesi gerek-
ti¤ini, do¤ru bir flekilde ortaya koyuyordu. 

Kamu Emekçileri Cephesi taraf›ndan kurulan ve
daha sonra baflta Tekel iflçileri olmak üzere sahiple-
nilen çad›r eylemi, bu bak›flla devam ettirildi. Elbet-
te Tekel direnifline destek amaçl› bu eylem, tek ba-
fl›na büyük sonuçlar yaratan, belirleyici bir eylem
de¤ildir. Ancak eylemin gösterdi¤i sonuçlar önemli-
dir ve belirleyicidir.

Öncelikle hareket edece¤imiz nokta neresidir? 

Tekel iflçilerinin eylemi hakl› ve meflrudur. Bu
hakl›l›k ve meflruluk halk›n çok de¤iflik kesimlerinde
yank› bulmufltur. Genifl bir duyarl›l›¤› ve sahiplenme-
yi aç›¤a ç›karm›flt›r. Ancak tekel direniflinin insiyati-
fini elinde bulunduran, baflta TÜRK-‹fi olmak üzere
sendikalar›n, ortaya koyduklar› pratik bu sahiplen-
meye, duyarl›l›¤a denk düflmemifltir. Sendikalar ken-

di iflçisine, halka güvensizdir. ‹ddial› olamam›fllard›r.
Gösterdikleri tepki, ald›klar› kararlar, sonuç almaya
götüren kararlar de¤ildir. Ve görülen gerçek de flu-
dur ki, bu sendikalar direnifli ad›m ad›m tasfiye etme
hesab› içindedir.

‹flte devrimci memurlar›n hareket noktalar› bura-
lardad›r. 

Sadece bu sendikalara at›p tutman›n ötesinde,
“biz ne yapmal›y›z” diye düflünmeliyiz. Bugünkü ger-
çeklikleriyle, direniflin insiyatifi devrimci memurla-
r›n elinde de¤ildir. Bu noktada, sendikalar›n d›fl›nda
yapaca¤›m›z eylemler “NE ETK‹ YARATAB‹L‹R K‹” de-
nilebilir. Oysa bu bak›fl aç›s›, yukarda ifade etti¤imiz
somut durumu görmezden gelen bir düflüncedir. 

"NE ETK‹S‹ OLUR K‹” düflüncesi en baflta iddias›z
bir düflüncedir. Yap›lan› yeterli görmezken, birfley
yapmamak sonucunu do¤uran, pasif, duyars›z bir
yaklafl›md›r. 

Bu direnifl temelinde, bizim yapmam›z gereken
tepkiyi, duyarl›l›¤› örgütlemek, yeni iliflkilere uzan-
mak, politiklefltirmektir. Dahas› kendimizi örgütle-
mektir.

Bunlar› baflarmak iddial› ve güvenli olmakt›r...

Kamu Emekçileri Cephesi’nin Malatya’daki direnifl
çad›r› bu noktada, küçük ama ö¤retici bir örnektir.
Orada duyarl›l›k ve sahiplenmeyi aç›¤a ç›karma var-
d›r. Yeni duyarl›l›klar yaratma vard›r. Orada, günlük
yaflam program›ndan, gelen ziyaretçileri karfl›lama-
ya, oraya yeni ziyaretçiler tafl›maya, direnifl çad›r›n-
da tart›flma ve sohbetleri örgütlemeyi, organize et-
meyi ö¤renmek vard›r.

‹ddial› olmak, cüretli olmak, politik olarak dev-
rimci bir bak›fl aç›s›na sahip olmak... ‹flte belirleyici
olanlar bunlard›r. Direniflleri yaratan ve kazan›ma
götüren bu belirleyicilik olmufltur. 

Devrimci Memur
Hareketi Malatya'da Bir Çad›r: 

Hamdullah Uysal
Direnifl Çad›r›

Kocaeli’de iflsizler ‹fiKUR’u
bast› 

Kocaeli’de iflsizler 8 Mart günü ‹fiKUR’u

bast›. ‹flsizli¤in bunaltt›¤› 25 iflsiz, “Bize ifl bula-

caks›n›z” diyerek  oturma eylemine bafllad›. Tar-

t›flmalar›n yafland›¤› eylem s›ras›nda fiube Mü-

dürü Naz›m Balc› eylemcileri ikna etmeye çal›fl-

t›. “Yoksul ailelerin çocuklar›y›z diye açl›ktan

m› ölelim mi. Evimize ekmek götürmek istiyo-

ruz" diyen iflsizler pazartesi gününe kadar süre

vererek sorunlar›na çözüm bulunmas›n› istedi. 

Emekli-Sen: "Haks›z kesintilere
karfl›y›z" 

Emekli-Sen üyeleri taraf›ndan, üyesi bile olmad›klar› bir der-
nek için maafllar›ndan kesinti yap›lmas› dolas›yla bir eylem
yap›ld›. 9 Mart günü Sosyal Güvenlik Kurumu ‹zmir ‹l Müdür-
lü¤ü önünde yap›lan eylemde, “fiubat ay› maafllar›n› almaya gi-
den emekliler, maafllar›ndan yap›lan kesintiyle karfl›laflt›lar" de-
nildi. Kesintinin kifli bafl› 18 TL. olarak Türkiye Emekliler Der-
ne¤i'ne üye gösterilen emeklilerden haks›z yere yap›ld›¤›n›n be-
lirtildi¤i aç›klamada "biz ‹zmir'de bu derne¤in nerede oldu¤unu
dahi bilmezken maafllar›m›zdan yap›lan bu kesintiye karfl› ç›k›-
yoruz" denildi. 
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“Dünyay› güzellik kurtaracak
bir insan› sevmekle bafllayacak
her fley” demifl Sait Faik. Ama biz
böyle bir sevgiden bahsetmiyoruz. 

Yine insan› sevmektir bizim
sevgimiz ama onun güzel gözleri,
bu¤ulu bak›fllar› de¤il bizim sözü-
nü etti¤imiz sevgi.

Mahalledeki insan tipleri, hal-
k›n içindeki insan tipleri konusun-
da yeni yeni deneyler yaflamaya
devam etsek de karakteristik baz›
özelliklerini sayaca¤›z afla¤›da. 

Bu konudaki örnekleri sürekli
akl›m›zda tutmal›y›z. Karfl›daki in-
san mutlaka öyledir demiyoruz.
Bunlar genel karakter-
lerdir. fiu ana kadar ya-
flananlardan ç›kan so-
nuçlard›r:

a) Mahalle gençli¤i
disipline gelmekte zorla-
n›r. Ama biz buna ra¤-
men disipline etmek için
›srar etmeliyiz.

b) Çok kolay yalan
söyler. Yapaca¤›m der, yapmaz.
Hava atmay› sever. Bir eylem ya-
par, o eylemi ikinci bir kifliye an-
latmadan duramaz. Sonuçta poli-
sin kula¤›na da gider ve yakalan›r. 

c) Çok ifl yap›yor havas›nda-
d›r. Yapt›¤› ya bir korsan gösteri
ya da bir faflistin dükkân›na molo-
tof atmakt›r. Buna "milisim" der.
Yani kendini abart›r.

d) Birbirleri aras›nda, özel so-
runlar olan insanlar, örgütü bu so-
runlara alet ederler. Olmad›k fley-
ler anlat›p seni yönlendirmeye ça-
l›fl›r. Örgüte karfl› suçluymufl ha-
vas› yarat›r. Asl›nda gerçek öyle
olmayabilir. O özel sorununu bu
flekilde kullan›r. Yani bizi k›flk›rt›r.
Bu durumda dikkatli olmal›. Anla-
t›lan her fleye hemen inanmama-
l›y›z. Gerçe¤in ne oldu¤unu arafl-
t›rmal›y›z. Bunun için gerekirse
yüzlefltirmeler yapmal› taraflar›
ayr› ayr› dinlemeliyiz. Yani anlat›-
lanlarla de¤il, gerçe¤e göre hare-
ket etmeliyiz.

e) Söz verip yapmama,
randevulara gelmeme gibi
al›flkanl›klar yayg›nd›r.
Bunun için yak›ndan de-
netlemeliyiz. Bir ifli yapt›-
r›rken, onlar›n faydalana-

bilece¤i boflluklar b›rakmamal›-
y›z. Yani kaçamak yapamamal›.
Örne¤in bir eyleme gelece¤ini
söyler, sabah mutlaka ifli ç›km›fl-
t›r. Hatta Pazar günkü bir eylem
için o gün Pazar oldu¤unu bile he-
saplamadan "ifle gittim" bile diye-
bilir. Bunlar›n temel nedeni korku
olmakla birlikte esas olarak söz
vermenin de¤erinin genel olarak
y›pranm›fl olmas›ndad›r. Yani yoz-
laflmad›r. Bu durumlarda da pefli-
ni b›rakmamal›, yap›lmayan ifl-
ten, gelmeyen kifliden mutlaka
nedenlerini ö¤renmeli ve peflini
b›rakmad›¤›m›z›, bizi aldatamaya-

ca¤›n› göstermeliyiz.
Söyledi¤imiz gibi bunlar en ge-

nel hali ile karfl›m›za ç›kan örnek-
lerdir. ‹nsandan insana de¤iflir. 

‹flte böyle insanlar› da sevebilir
miyiz? 

Sevgi onlar› e¤itmektir... 
Sevgi onlar› devrimcilefltir-

mektir... 
Yalan m› söylüyor, do¤ru söy-

lemeyi ö¤retmektir sevgi. 
Korkuyorlar m›, onlara ö¤rete-

ce¤iz; cesur olmak, korkmamak
de¤ildir, korkuyla direnmektir.
Sadece direnirlerse korkuyu ye-
neceklerini anlataca¤›z onlara. 

Korku bilmemekten kaynakla-
n›r; onlara ö¤retece¤iz, onlar› e¤i-
tece¤iz. 

Korku güvensizliktir; onlara
güveni ö¤retece¤iz. 

Onlara kapitalizmin kurallar›n›
ö¤retin. Bir avuç kan emicinin
halk› nas›l hayvana sayd›¤›n› ö¤-
retin. Katil, obur, h›rs›z kapitaliz-

min halk› nas›l insanl›¤›ndan ç›-
kartt›¤›n›, son nefesine kadar na-
s›l sömürdü¤ünü ö¤retin. Onlara,
kapitalizmin iflleyifl kurallar›n›
mutlaka ö¤retin. Ö¤retinki, neden
y›kmak gerekti¤ini bilsinler.

Onlara emperyalizmin katli-
amc›l›¤›n›, sömürüsünü, yozlu¤u-
nu ö¤retin. Açl›¤›m›z›n, çaresizli-
¤imizin e¤itimsizli¤imizin sorum-
lusunun emperyalizm oldu¤unu
ö¤retin. 

Bunlar› y›kmak için, güçlen-
memiz, örgütlenmemiz gerekti¤i-
ni ö¤retin. O zaman söz verip tut-
mamak, hava atmak, yalan söy-
lemek, hepsinin bir bir nas›l eridi-
¤ini, yok oldu¤unu göreceksiniz. 

Biz devrimciyiz. Bizi, s›radan
insanlardan ay›ran en büyük özel-
lik budur. Ölüme birlikte bafl koy-

mak, zorluklar› bir-
likte aflmak, bizim
aram›zdaki yoldafll›k
iliflkilerini güçlendi-
recektir. Aram›zda,
güçlü bir sevgi ve
sayg› iliflkisi yarata-
bilirsek, koflullar ne
kadar zorlu olursa ol-
sun savaflmak daha
kolay olacakt›r.

Bu sevgi savafl› büyütmelidir... 
Bu sevgi güveni büyütmelidir... 
‹stenen asla Sait Faik’in fliirin-

deki gibi bir sevgi de¤ildir.
Bu sevgi, onlarla savaflmakt›r.

Onlar›n kafas›ndaki, ruhundaki
düzen ile savaflmakt›r. Bu insan-
larla olmuyor, olmaz diyenler,
gerçekte savaflmayanlard›r. Ger-
çekte beyni düzeniçileflmifl olan-
lard›r. Bir yandan bir yana, savru-
lur durur kafas›. ‹nsanlar› sevmek;
halk ve vatan sevgisinden ayr›l-
maz. Ay›rd›¤› noktada düzeniçi
çözümler bulur. 

Bizim sorunumuz yöneticileri-
mizin beynidir.

Biz, halk yalan söyler mi diyo-
ruz. Söyleyebilir, ama halk, dev-
rim-iktidar-savafl gerçe¤i gözüyle
bakmaz. Bilinçli, örgütlü olmayan
insanlar›n iyilik ölçüsü farkl›d›r,
bunu çok anlatm›fl›zd›r. Örgüt gü-
venli¤i nedir? Düflman kimdir?
bunlar› düflünmezsek, elbette

‹NSANLARI SEVMEK 
HALK VE VATAN SEVG‹S‹ ‹LE

SEVMEKT‹R

ÖğretmenimizÖğretmenimizÖğretmenimi
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halk düflman› katili bile bir ç›rp›-
da çok iyi insan ilan edebiliriz.
“Onunda çocu¤u vard›r”, “ o da
bir babad›r” vs. ölçüleri buralara
bile tafl›nabilir. Böyle bir sevgi
de¤il, devrimin, devrimcili¤in,
mücadelenin, savafl›n büyütüldü-
¤ü bir sevgi ile sevece¤iz onlar›. 

Ama mant›kl› olmal›y›z, evet
mant›kl› davranaca¤›z. Mant›¤›-
m›zla dünyaya bak›fl›m›z›, halk›-
m›za ülkemize bak›fl›m›z›, sevgi ile
savafl ile güven ile besleyece¤iz.

Dünyaya bizim gözümüzle,
devrimin gözüyle, bakmad›kça,
bugün de¤ilse yar›n düzeniçi bir
sevgi ve anlay›fl›n difllilerine ken-
dini kapt›rmak kaç›n›lmazd›r. Bir
savafl örgütünün militan›, kadro-
su, hele yöneticisi, "partim söy-
lüyorsa do¤rudur" diye en bafl›n-
dan düflünmelidir. Dünyaya dev-
rimin ç›karlar› gözüyle, iktidar
kafas›yla bakt›¤›nda zaten ayn›
sonuca ulaflacakt›r. 

Öyle anlar olacakt›r ki, çevre-
mizde birçok iliflkinin karfl› ç›kt›¤›
bir karar› da uygulamak duru-
munda kalabilirsiniz. T›pk› ölüm
orucunda hain ilan edilenler gibi.
Halk›n, apolitik insanlar›n nas›l
bakt›klar›n› anlatt›k. Bir kadro-
nun böyle bakmas› ise çok daha
farkl›d›r. 

Örgütün karfl›s›nda gerçekte
örgütsüzlü¤ü, bireyi savunuyor-
dur. Devrimin kanunlar›n› de¤il,
insan haklar› savunuculu¤u yap›-
yordur. Bu kültür her yerde karfl›-
m›za ç›kar. Savafl, direnifl nedir
bilmez bu kafa. ‹nsan Haklar›
Derne¤i gibi bakar örgüt gibi de-
¤il. Bu herkes için bir e¤itimdir.
Ölüm-yaflam tart›flmalar›nda an-
latt›k bu kafay›. Hümanizmin, in-
san haklar›n›n ne oldu¤unu biliriz. 

S›n›flar mücadelesinde bu
kavramlar›n hiçbir hükmü yok-
tur. Elbette insanlara en büyük
de¤eri veren komünistlerdir. Ama
hümanizm dedi¤imiz, burjuvazi-
nin üretip, beyinlere soktu¤u, s›-
n›f mücadelesini beyinlerde yok
etmenin bir oyunudur. 

‹nsanlar› sevece¤iz tek istisna-
s› iflbirli¤i ve ihanettir... 

Direnenler ölürken, ihanet

edenleri sevmek de ihanettir. Bu
ay›r›m› da bilerek sevece¤iz in-
sanlar›m›z›. Bu ay›r›m› bilmeyen
hümanistler, yalanc›d›r. ‹nsan›
sevmeye de¤il, ihaneti büyütme-
ye hizmet eder her yapt›klar›.
Oysa emperyalizme bak›n s›n›f-
lar mücadelesini görürsünüz.

Amerika, El Kaide’nin d›fl›nda
hedef al›nmas› gereken dünyada-
ki 5 örgütten biri olarak bizi liste-
ye neden al›yor? Bas›nda oku-
muflsunuzdur. Temelinde s›n›f
mücadelesi vard›r. S›n›f ç›karlar›-
n› bugün ya da yar›n tehdit ede-
cek güçler bunlard›r, "öyleyse
ben bunlar› yok etmeliyim" diyor. 

Gerekçesine bak›yorsun:
"Amerika’y› aç›kça elefltirdi" di-
yor, "Afganistan operasyonuna
karfl› ç›kt›" diyor. S›n›f kinini gö-
rüyor musunuz? "Sen beni elefltir-
din demek, sen benim terörüme
karfl› ç›kt›n demek" deyip "ölüm-
lerden ölüm be¤en" diyor. 

Elbette sorun tek bafl›na elefl-
tiri de¤il. "Benim düzenimin
önünde engel olan bunlard›r" de-
yip hedef tespiti yap›yor. Bu he-
def tespitinin alt›nda sadece bi-
zim ya da di¤er dört örgütün si-
lahl› gücü yatm›yor, ya da Ame-
rika’ya karfl› eylem yapm›fl ol-
mas› yatm›yor. "‹deolojik olarak
da önümde engel" diyor. "Beyin-
lere yerlefltirmek istedi¤im kültü-
rün karfl›s›nda bunlar engel ve
kendi ülkelerinden bafllayarak
yayabilirler bunu" diyor.

Biz de bu kültüre karfl› sava-
fl›yoruz. Sola, bizim insanlar›m›za
bulaflan bu kültür beyinlerden si-
linmedikçe, dünyaya, s›n›flar
mücadelesi perspektifiyle bak›l-
mad›kça hiçbir savafl›n kazan›l-
ma flans› yoktur. Biz yöneticileri-
mize; "Devrimin, örgütün ç›karla-
r› gözüyle bakmal›s›n›z. Her fleye
sevgiye de" derken de bu bak›fl›
anlat›yoruz. 

Kitle çal›flmas›nda, kadrolafl-
mada, e¤itimde, yöneticilerimizin
beyni bizim olmazsa, baflar› da
yok demektir. E¤itece¤in insan-
lar›n beyinlerinin bir yan›n›n, bi-
zim olmamas› riski var demektir.
Yöneticilerimizin beyni bizim
olursa, onlar›n ki de olur. ‹nsanla-

r› sevmek budur. Halk› sevmek
budur. ‹nsanlar›m›z› büyük bir
halk ve vatan sevgisi ile sevmek
budur. 

Onlar e¤ri duracak biz düzel-
tece¤iz. Onlar söz verecek, yap-
mayacak biz yapt›raca¤›z. Bu ta-
bii ki anlay›fll› olmak, bu halleri
kabul etmek demek de¤ildir. Siz
yeter ki ö¤retin. Onlar do¤ruyu
ö¤renir, tahmin etti¤inizden çok
daha k›sa sürede, ö¤renir. Bak›n
emperyalizmin korktu¤u halk bu
halkt›r. Bu korku bizi “hedef al›n-
mas› gereken 5 örgüt” aras›na
sokuyor. Biz halk›m›z› ancak bu
bilinçle, e¤itirsek emperyalizmi
yeneriz. Emperyalizmi yenmek
için, faflizmi y›kmak için, halk›-
m›z›, vatan›m›z›, insanlar›m›z› bü-
yük bir sevgi ile sevmek ve bu
sevgiye denk düflen bir çal›flma
ile e¤itmek zorunday›z. 

‹nsanlar›m›zla iliflkilerimizde: 
- Bazen kat›, ama her zaman

dürüst davranmal›y›z. 
- Samimi ve sade olmal›y›z. 
- Onlar› dikkatle dinlemeliyiz. 
- Sonuç olumsuz olsa bile, ya-

pabilecek mutlaka bir fleyimiz
vard›r diye bakmal›y›z. 

- Onlar›n zay›f noktalar›n› ç›-
kart›p çözmeliyiz. 

- Onlar›n korku ve telafllar›n›
ciddiye almal›y›z.

- Onlarla sohbet etmek asla çe-
ne çalmak, nutuk atmak de¤ildir.

- ‹dari önlemler asla bir soru-
nu çözemez bunun için ruh ge-
reklidir. Bu devrimci ruhla sorun-
lar› çözmeliyiz. 

- Yan›lma, anlayamama, ge-
cikme olabilir. Ama her gün ça-
l›flmaya devam etmeliyiz, ›srar
etmeliyiz. 

- Kendi yanl›fllar›m›zdan kaç-
mamal›y›z. 

- Kapitalizmin kurallar›n› ö¤-
retmeliyiz. Düflman› yenebilmek
için, emperyalizmi tan›may›,
düflman›m›z› iyi tan›may› ö¤ret-
meliyiz onlara. Onlar› sevmek
budur. Bak›n emperyalizm nas›l
da korkuyor onlardan. Dünyan›n
en tehlikeli befli aras›nda saya-
cak kadar korkuyor bu halktan. 
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‹stanbul'da, TAYAD'l› Aileler,
10 Mart günü TMMOB'da yapt›k-
lar› bas›n toplant›s›nda Boran Ya-
y›nlar›'ndan ç›kan "Elin Alt›" kita-
b›n›n tan›t›m›n› yapt›lar.

Toplant›da, 7 y›l süren Büyük
Ölüm Orucu direniflinin mevzile-
rinden olan Abdi ‹pekçi Park›'nda 3
y›l 4 ay, 2 hafta 1 gün süren direni-
flin günlüklerinden oluflan Elin Alt›
kitab›n›n halk sevgisinin, sabr›n, ›s-
rar›n, kararl›l›¤›n destan› oldu¤u

vurguland›.

"Elin Alt› Halk
Sevgisinin, Sabr›n,
Israr›n, Kararl›l›¤›n
Destan›d›r" pankart›-
n›n as›ld›¤› aç›kla-
mada, konuflma ya-
pan Mehmet Güvel
"Bu kitap, ülkemizde
hak alma mücadele-
sinin nas›l yürütüle-
ce¤ini, nas›l Ba¤›m-
s›zl›k, Demokrasi,
Sosyalizm mücade-

lesi verilece¤ini anlat›yor.

1230 gün süren bu direnifl bir-
çok yönüyle ö¤reticidir. En son Te-
kel iflçileri Abdi ‹pekçi'de ayn› elin
alt›nda polisin azg›nca sald›r›s›na
u¤rad›lar. ‹flçilerin, emekçilerin,
hakk›n› arayan herkesin bu kitapta
bulaca¤›: Ancak; sab›rla, ›srarla,
kararl›l›kla sürdürülen direniflle ka-
zan›labilece¤idir. Haklar›m›z› ka-
zanmak için baflka yol yoktur" dedi.

Gazi Halk Cephesi Çad›r Açt›
‹stanbul'da Gazi Halk Cephesi 8 Mart Günü

Gazi Mahallesi Nalbur Dura¤›'nda çad›r kura-
rak 12 Mart 1995 tarihinde yaflanan Gazi katli-
am›n› Gazi halk›n›n unutmad›¤›n› ve unuttur-
mayacaklar›n› hat›rlatt›.

Çad›rda flehit foto¤raflar›n›n yan›s›ra katli-
amdan görüntüler yer ald›. 12 Mart gününe ka-
dar aç›k kalan çad›r 24 saat ziyarete aç›k tutul-
du. Halk›n ilgisinini yo¤un oldu¤u çad›r›n önü-
ne atefl yakarak türküler söyleyen, halaylar çe-
ken Halk Cepheliler, 9 Mart Sal› akflam› da Nal-
bur Dura¤›nda bir kahvanede Gazi katliam›n›
anlatan bir sinevizyon gösterimi yapt›lar.

Halk Cepheliler ayr›ca 12 Mart’ta yap›lacak
anman›n ça¤r›s›n› yapan afifller ast›lar.

“Elin Alt›” Halk Sevgisinin, Sabr›n,
Israr›n, Kararl›l›¤›n Destan›d›r

Ankara’da 1 May›s’a
Kat›lanlara Dava
Aç›ld›

Ankara S›hhiye Meydan›’nda

düzenlenen 2009 1 May›s mitin-

ginde eylemcilerle polis aras›nda

k›sa süreli bir çat›flma ç›km›flt›.

Ankara Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›

haz›rlanan iddianameyle 30 ey-

lemciye polise sald›r› nedeniyle

5 y›l, kamu mal›na zarar vermek-

ten ise 6 y›la kadar hapis istemiy-

le dava açt›.

“Bafl›ma gelecek her
fleyden polis sorumlu
olacakt›r”

‹stanbul’da Eyüp Haklar Derne-
¤i üyesi Tayfun Sertbafl, polis
taraf›ndan taciz ve tehdit edilip,
iflbirlikcilik teklif edilmesiyle ilgili
bir aç›klama yay›nlad›. 

11 fiubat günü polis taraf›ndan
yolunun kesilerek kimlik kontrolü
yap›ld›¤›n› söyleyen Sertbafl, polis
ler amirlerinin  faaliyette bulunan›
bildirmesini istedi¤ini söyledi.
"Ben Halk Cepheliyim. Devrimci-
yim. Sizin gibi vatan sat›c›lar›yla
iflim olmaz, defolun gidin" diyerek
polisleri kovan Sertbafl haftada iki
üç kez keyfi yere kimlik kontrolü
yap›ld›¤›n› söyledi. Sertbafl;"‹flbir-
likçilik teklif etmek flerefsizliktir.
Bafl›ma gelecek her fleyden polis
sorumlu olacakt›r" diyerek aç›kla-
mas›n› sonland›rd›.

Polisler
Mahalleden
Kovuldu

12 Mart akflam› Okmeydan›
Cemevi üstünde, ellerindeki
MP5 silahlarla terör estiren
resmi polisler Halk Cepheliler taraf›ndan taflland›lar.

Halk Cephelilerin müdahalesi üzerine, h›zl› bir flekilde
mahalleden ayr›lan polisler, giderken arabalar›n›n kap›lar›n›
açarak ellerindeki silahlar›n namlular›n› halk›n üzerine
do¤rultarak korkular›n› gösterdiler. 

Esentepe’de
Yaz›lamalar

‹stanbul Esentepe
Mahallesi’nde 5 Mart
sabah› uyanan halk, du-
varlarda umudun ad›n›
gördü. 4 Mart gecesi
ya¤l› boya ile 4 adet,
toplamda 14 adet 'CEP-
HE' yaz›lamas› yap›ld›.
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TTTTBB:: KKaannsseerr hhaassttaass›› 

ttuuttssaakkllaarraa öözzggüürrllüükk!!
TTB Kanser Dan›flma Kurulu

taraf›ndan haz›rlanan hapishaneler-
deki kanser hastalar›n›n durumuna
iliflkin “Kanser Raporu” aç›kland›.

Kurul Baflkan› Dr. Ali Çerkezo¤-
lu, Kanser Dan›flma Kurulu olarak
raporu 3 ayl›k bir çal›flma sonucu
haz›rlad›klar›n› belirterek, Kurul
olarak önerilerini  flöyle s›ralad›:

“Mahkumlar›n hastal›klar›n›n
tespit edilmesi, sa¤l›k kurumlar›na
sevki, bir an önce tedavi alt›na al›n-
mas›na yönelik mevcut uygulama-
n›n iyilefltirilmesi, etkinlefltirilmesi
ve h›zland›r›lmas› ivedi olarak sa¤-
lanmal›d›r. Bunun yan›nda hastan›n
ileri döneme girmesi ve tedaviye ce-
vap vermemesi halinde tutuklu ve
hükümlülerin aileleri ile vedalaflma
ve son günlerini huzur içinde geçir-
meleri mümkün k›l›nmal›d›r...”

Kurul Baflkan› Dr. Ali Çerkezo¤-
lu, hapishanelerdeki tutuklu ve hü-
kümlü say›s›n›n 118 bine ulaflt›¤›n›
da hat›rlatarak, artan say›n›n hapis-
hanelerdeki sa¤l›k sorunlar›n› da ar-
t›raca¤›n› belirtti. 

TTB Kanser Dan›flma Kurulu
Sekreteri Dr. Ali Özyurt da hapisha-
nelerde yaklafl›k 50 kanser hastas›
tutuklu ya da hükümlü bulundu¤una
ve görevli doktor say›s›n›n yetersiz

oldu¤una dikkat çekti.

AAddllii TT››pp kkaarraarr vveerrddii::
BBeekkiirr fifiiimmflfleekk WWeerrnniikkee
KKoorrssaakkooffff......
AAmmaa ttaahhlliiyyee eettmmiiyyoorruuzz!!

EEddiirrnnee FF TTiippii HHaappiisshhaannee--
ssii’’nnddeenn AAllii OOssmmaann KKöössee’’nniinn mmeekk--
ttuubbuunnddaann:: 

Bekir fiimflek'i Adli T›p'a götür-
müfllerdi. Adli T›p'›n gözlem rapo-
runda; “Yap›lan muayenesi, müfla-
hadesi, tetkikleri ve adli dosyan›n
incelenmesi neticesinde; kiflide
Wernike Korsakoff hastal›¤› denilen
ak›l hastal›¤› tespit edilmifl bulun-
du¤u kanaat ve mütaalam›z› bildirir
gözlem raporudur.”

Adli t›p kurumunun sonuç rapo-
runda ise flunlar yaz›l›d›r: “Bekir
fiimflek'in Wernike Korsakoff sen-
dromu ar›zas› oldu¤u, hastahane
flartlar›nda infaz›n›n uygun oldu¤u

oy çoklu¤u ile mütaala olunur...”

MMeekkttuupp yyaazzmmaakk,,
““öörrggüütt ddaayyaann››flflmmaass››””!!....

TTeekkiirrddaa¤¤ 22 NNoo’’lluu FF TTiippii HHaappiiss--
hhaanneessii’’nnddeenn TTeekkiinn TTaannggüünn’’üünn
mmeekkttuubbuunnddaann::

Asl›nda senin gönderdi¤in mek-
tuba cevaben yazaca¤›m bir mektup
olacakt› bu mektup. Ama olmad›.
Çünkü, senin mektubunun yerine
idare, 19 fiubat tarihli disiplin kuru-
lunun karar›n› getirdi. 

Gerekçe ise klasik; “örgüt daya-
n›flmas›n› artt›r›c› ve örgüt üyeleri-
nin birlikte hareket etmesini sa¤la-
y›c› ifade ve ibareleri kulland›¤› gö-
rülmüfltür.”

‹flte böyle... K›saca bilgin olsun
diye yazmak istedim. 

Ayr›ca son dönem üst üste veri-
len iletiflim cezalar› nedeniyle pek
çok arkadafl›n mektup-telefon ya-
saklar› bafllad›. Benim ise ziyaret
cezas› bafllad›. Asl›nda bana da ile-
tiflim cezas› verilmiflti ama zaten ce-

zal› oldu¤um dönemde ald›¤›m bu
ceza ziyaret yasa¤›na dönüfltürüldü. 

Gerçi hemen hepimizin bbiirr yy››ll--
ll››kk ssüürreecceekk ziyaret-iletiflim cezalar›
da s›rada bekliyor. Biri bitince di¤e-
ri bafllayacak...

SSiinnccaann HHaappiisshhaanneessii’’nnddee
iiddaarree ddee¤¤iiflflttii!! YYeennii iiddaarree
yyeennii yyaassaakkllaarr ddeemmeekk!!

SSiinnccaann 11 NNoo’’lluu FF TTiippii HHaappiiss--
hhaanneessii’’nnddeenn SSeezzggiinn ÇÇeelliikk’’iinn mmeekk--
ttuubbuunnddaann::

“Burada bir süre önce idare de-
¤iflti. Ve ard›ndan yeni gelenler gi-
deni aratmak için yeni uygulamalar
getirdi. 

Örne¤in telefon görüflmelerimiz
adeta gasp edildi. Görüflmeye bafl-
lamadan tekmil verircesine ad so-
yad ve karfl› taraf›n ad› soyad›, tele-
fon no’sunu söylemeden görüflme
yapt›r›lm›yor. Fiilen müdahale edip
ya ahizeyi elinden al›yor, ya da tele-
fon kart›n› çekiyorlar. Bu durum ha-
la devam ediyor... 

Yine aç›k görüfle ç›kan arkadafl-
lar ailelerle (birden fazla aile) ayn›
masaya oturduklar›nda uyar›l›p, da-
ha sonraki görüflte tutanak tutuldu.
Ve bir daha yafland›¤›nda disiplin
cezas› verecekleri söyleniyor. 

Mesela 10 gün önce foto¤raf
çektirdik. Neymifl efendim düz du-
var olacakm›fl!.. Arkanda yani bir
pano, resim ya da harita önünde
çekmek yasakm›fl. Böyle çekilen
foto¤raflar› ç›karmad›lar.”

MMeekkttuupp yyaassaakk,,
sseerrggii ffoottoo¤¤rraaffllaarr›› yyaassaakk!!

EErrmmeenneekk MM TTiippii HHaappiisshhaannee--
ssii’’nnddeenn EEmmrraahh YYaayyllaa’’nn››nn mmeekkttuu--
bbuunnddaann::

26 fiubat'ta Arif ile benim görüfl
yasa¤›m›z bitecek. Bir hafta sonra
da üç ayl›k hhaabbeerrlleeflflmmee cceezzaallaarr››

Hapishanelerde 50 Kanser
Hastas› Tecrit Alt›nda

Eskimiflsin hücrem 

bbuu ddüüzzeenn ggiibbii
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bbaaflflllaayyaaccaakktt››rr.. Öyle san›yo-
rum ki, haziran ay›na kadar
yazamayaca¤›m sizlere...

Geçenlerde abimin niflan
foto¤raflar› ve Dev-Genç
sergisinde çekilen iki foto¤-
raf›, ço¤altmak için hapisha-
ne foto¤rafç›s›na vermifltim.
Önce hepsine el koydular.
Sonra niflan foto¤raflar›n›
verip sergiden çekilip gön-
derilen, iki foto¤raf› "yasa
d›fl› örgüte ait amblem var"
denilerek el konulma karar›
tebli¤ edildi. Onlarca yasal
dergide ç›kan amblem bir
anda yasad›fl› oldu. 

Van FF Tipi’nde
Tekmil DDayatmas›

Van F Tipi Hapishane-
si’nde telefon görüflmeleri
öncesinde tutsaklara “tekmil
verme” dayatmas›nda bulu-
nuldu. 

Tutsaklar, dayatmay›, te-
lefon haklar›n› kullanmaya-
rak protesto ettiler. 

SSiilliivvrrii HHaappiisshhaannee--
ssii’’nnddee    hheerrflfleeyy ppaarraall››

‹kinci Ergenekon dava-
s›ndan tutuklu olan ‹brahim
Özcan, kald›¤› Silivri Hapis-
hanesi’nde duvarlar›n dö-
küldü¤ünü, musluklar›n bo-
zuk oldu¤unu, bir ya¤mur
ya¤d›¤›nda koridorlar›n suy-
la doldu¤unu belirtti.

Özcan ayr›ca yaflad›klar›
koflullara iliflkin olarak da
flunlar› anlat›yordu:

“Hasta olmamak için
muslu¤u, pencere camlar›n›
paras›n› vererekbiz de¤ifltiri-
yoruz, silikonluyoruz. Sular›
çocuklar temizliyor. Elektrik
paras›n› da ödeyece¤iz. Ya-
k›n da kira da isterler biz-
den. 21.yüzy›la geldik yafla-
d›¤›m›z flartlara bak›n. Plas-
tik tabak, kafl›k kullan›l›yor
halen.”
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‹stanbul’da Hasta Tutsaklara Öz-

gürlük eylemine 12 Mart’ta devam
edildi.

Taksim Tramvay Dura¤›nda  topla-
n›l›p Türkçe  ve ‹ngilizce “Hasta Tut-
saklar Serbest B›rak›ls›n” yaz›l› pan-
kartlar aç›lan eylemde; “Abdullah Ak-
çay Serbet B›rak›ls›n”, “Katil Devlet
Hesap Verecek”, “Tecrite Son”  slogan-
lar› at›ld›.

Ayr›ca hasta tutsaklar›n foto¤raflar›
tafl›nd›.

Galatasaray Lisesi’nin önüne gelin-
di¤inde ÇHD’li avukatlardan Naciye
Demir taraf›ndan bas›na bir aç›klama
yap›ld›. 

Aç›klamada AKP iktidar›n›n hasta
tutsaklar› görmezden gelerek onlar›
ölüme terketmesi “Deyim yerindeyse
ölüm sessizli¤i olarak sürüyor” diye
belirtilerek, Erol Zavarlar’›n, Ümit ‹l-
terler’in, Mehmet Yefliltepeler’in,
Ufuk Keskinler’in ve di¤er tüm hasta
tutsaklar›n, devletle ayn› düflünmeyi,
onlar›n istedi¤i gibi bencil, asalak in-
sanlar olmay› reddettikleri için tedavi
edilmeyerek ölüme terk edildikleri
söylendi. Aç›klaman›n sonunda AKP
iktidar›na seslenen Demir; “Hasta tut-
saklar›n tedavileri önündeki tüm engel-

ler kald›r›lmal› ve onlar› serbest b›rak-
mal›d›r” dedi.  

Adana'da 6 Mart günü aralar›nda
Halk Cephesi’nin de bulundu¤u de-
mokratik kitle örgütleri ‹nönü Par-
k›’nda hasta tutsaklar için eylem yapt›-
lar. "Hasta Tutsaklar Serbest B›rak›l-
s›n, Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur"
sloganlar› at›lan eylemde; insan olma-
n›n ve yaflam hakk›n›n sözde anayasay-
la güvenceye al›nmas›na ra¤men 39
devrimci hasta tutsa¤›n ölümle yaflam
aras›nda bulundu¤u ve buna her geçen
gün yenilerinin eklenmesinin muhte-
mel oldu¤u ifade edildi. Hasta tutsakla-
r›n foto¤raflar›n›n da tafl›nd›¤› eylem
her hafta yap›lacak eylemlere ça¤r› ile
sona erdi.

Hasta Tutsaklar Üzerinde “Ölüm
Sessizli¤i Sürüyor”

‹‹SSTTAANNBBUULL

AADDAANNAA



Ülkemizde Gençlik

OKULLARA
G‹R‹fi ÇIKIfiLAR

Üniversite yönetimlerinin üni-
versiteleri birer KIfiLA’ya çevir-
mek istedi¤ini hep söylemiflizdir.
Bu sadece bir benzetme de¤ildir.

Üniversite kampüslar›na bir ba-
k›n; koca koca duvarlar, demir par-
makl›klar, tel örgüler ile üniversite
adeta kuflat›lm›flt›r.

Yine daha giriflte konan güven-
lik karakollar›, burada ö¤renciye
“suçlu” gözüyle bakan, her kabal›-
¤› yapabilen özel güvenlikçiler...

Üniversiteleri yönetenler, birer
bilim adam› gibi de¤il de adeta bi-

rer polis flefi gibi düflünüyor, üni-

versiteleri bu kafa ile yönetiyorlar.

Okuluna gelen her ö¤renciyi,

daha giriflte özel güvenikçiler kar-

fl›lamakta, kimlik istemektedir. Bir

çok yerde ise turnikeler vard›r.

Kendi üniversitesine, fakültesi-

ne rahatça giremez  ö¤renci...

Kimi okullarda y›llard›r uygu-

lanan kimi okullarda da yeni uygu-

lamaya konan “kk››flflllaa ddiissiipplliinnii””ne

uygun uygulamalar ile ö¤rencinin

okula girifli zorlaflt›r›l›yor. 

Kap›lara turnikeler kuruluyor,

manyetik kartlar ile geçifl dayat›l›-

yor. Kartlar, bankalar›n sponsorlu-

¤unda ö¤rencinin zorla cebine ko-

nuluyor. Ayn› üniversitenin fakül-

teleri aras›nda geçifl yasaklar› ko-

nuyor. Zaten turnikelerden geçip

geldi¤iniz fakülte kap›s›nda keyfi

bir flekilde tekrar kimlik soruluyor. 

Bir çok ö¤renci bu keyfi uygu-

lamalar›n sonucu olarak s›navlar›-

na, derslerine geç kalmaktad›r. 

Okudu¤umuz okullarda, bizle-

re, on binlerce ö¤renciye “suçlu”

muamelesi yap›l›yor. Hem hergün

yeni bir yasak, yeni bir “talimat”

ile karfl›lafl›yoruz.

Üniversiteleri bbiirreerr kk››flflllaa haline

getiren bu uygulamalar konusunda,

önceden hiçbirimizin haberi ol-

maz. Bizleri ilgilendiren hiçbir ko-

nuda düflüncelerimiz al›nmaz!

Düflüncelerimiz al›nm›yorsa,

biz de onlar›n iradelerini ve karar-

lar›n› kabul etmeleliyiz. Okullar›

k›flla haline getiren bu yasaklar›

kabul etmemeliyiz... 

SORUNLARIMIZ ÇÖZÜMLER‹M‹Z

2299 OOccaakk  22001100
ttaarriihhllii MMiillllii EE¤¤ii--
ttiimm BBaakkaannll››¤¤››  vvee--
rriilleerriinnee ggöörree;;

554499 bbiinn 993344
kadrolu, 

6688 bbiinn 5533 söz-
leflmeli, 

6611 bbiinn 555511 de
ücretli ö¤retmen
görev yapmaktad›r. 

Bunlar›  
B‹L‹YOR 
MUSUNUZ?

““GGeennççlliikk,, bbuurrjjuuvvaa--
zziinniinn aahhllaakkii vvee
kküüllttüürreell yyoozzlluu¤¤uunnaa
bboo¤¤aazz››nnaa kkaaddaarr
bbaatttt››¤¤›› nnookkttaaddaa
bbiillee,, tteemmiizzllii¤¤iinn,,
ssaaffll››¤¤››nn,, ggüüzzeellllii¤¤iinn
aarraayy››flfl›› iiççiinnddee
oollmmuuflflttuurr..””
DDuurrssuunn KKAARRAATTAAfifi

GGeennc¸c¸lliikk 
U¨U¨zzeerriinnee 
SSO¨O¨ZZLLEERR
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“Rusya’da olimpik deprem” diye
yaz›yordu haberin bafll›¤›nda. Ve he-
men alt›nda da flu yaz›yordu:

“Rusya’n›n Vancouver’deki 21.
K›fl Olimpiyatlar›nda tarihinin en a¤›r
bozgununa u¤ramas›, siyasi deprem
yaratt›...” (3 Mart 2010, Milliyet)

Bu bozguna, Devlet Baflkan›
Dmitriy Medvedev’in getirdi¤i aç›k-
lama ise, bu haberden de daha çarp›-
c›yd›. Medvedev”Rusya’n›n uzun
süre Sovyet döneminin miras›n› kul-
land›¤›n› ve yeni bir sistem kurama-
d›¤›n›” söylüyordu. 

Sadece spor de¤il, baflka alanlarda-
ki geliflmelerden de biliniyor ki, bu-
gün konuttan sa¤l›¤a, ne varsa, sosya-
lizm yaratm›flt›r ve kapitalizm, h›zla,
hoyratça hepsini yok etmektedir.

Peki bu neden böyleydi?

Bu, belirtti¤imiz gibi, sadece
spor alan›nda yarat›lan bir birikim
de¤il. Sosyalizm, uyguland›¤› tüm
ülkelerde ve hayat›n tüm alanlar›nda
bu birikimleri yaratm›flt›r. 

Tüm alanlarda, insanl›¤›n yüzler-
ce y›lda biriktirdi¤i kadar büyük ka-
zan›mlar ortaya ç›karm›flt›r.

Sosyalist iktidarlar›n bir çok ül-
kede y›k›lmas›, sosyalizmin yerine
kapitalizmin restore edilmesi, bu ta-
rihi gerçe¤i de¤ifltirmez. Hatta tam
tersine olarak, Medvedev’in sözle-
rindeki gerçek, sosyalizmin bu nok-

tadaki üstünlü¤ünü daha da aç›k ha-
le getiriyor. 

fiu bir gerçektir ki, yeryüzünde
hiçbir sistem, kitlelerin yarat›c›l›¤›-
n›, üretkenli¤ini bu kadar büyük öl-
çülerde aç›¤a ç›karamam›flt›r. 

Bak›n, 1917’den 1980’lere kadar
uzanan devrimler sonucunda, dev-
rimci partiler, Marksizm-Leniniz-
min rehberli¤inde, ezilen, yoksul
halklar›, emperyalist boyunduruk-
tan, ücretli kölelikten, geri üretim
iliflkilerinden, her türlü gericilikten
ve cehaletten kurtard›lar.

“‹nsanl›k tarihi boyunca hiçbir
ideoloji Marksizm kadar, hiçbir üre-
tim biçimi sosyalizm kadar, din, dil,
›rk; renk, milliyet, cins ayr›m› gö-
zetmeksizin insanlar› ve halklar›
kaynaflt›ramam›fl...t›r.”

Baflka hiçbir ideoloji, 

“‹flçileri, köylüleri, ayd›nlar›,
Dört Kitap’tan insanlar›, bölünerek
birbirine düflürülmüfl, horlanm›fl
halklar›; kültür ve dillerini özgürce
zenginlefltirebilecekleri, kendi ka-
derlerini kendilerinin tayin etti¤i ko-
flullarda gönüllü, ortak bir toplum-
sal yaflam ve ideal etraf›nda topla-
yamam›flt›r. ”

Marksizmden baflka hiçbir ideolo-
ji, sosyalizmden baflka hiçbir sistem, 

“Afrika’n›n kara derili kölelerini,
Avrupa’n›n proleter beyazlar›n›, As-
ya’n›n sar› derili serflerini ve paryala-
r›n›, Amerika’n›n Yankee boyunduru-
¤u alt›ndaki K›z›lderililerini ve melez-
lerini; Sibirya’dan Sahra’ya, Sah-
ra’dan Ant Da¤lar›na kadar befl k›ta-
n›n insanlar›n›; ayn› ortak dava u¤-
runda... birlefltirememifltir.”

Sosyalizmden baflka hiçbir sistem,

“cehaleti, iflsizli¤i, açl›¤›, sefale-
ti, toplumsal ve s›n›fsal ayr›cal›klar›
–bu kadar, h›zl› ve kesin– ortadan
kald›ramam›flt›r. ”

Sosyalizmden baflka hiçbir sistem,

“Sanayi ile tar›m›n uygun bütün-
lü¤ünü ve birbirine itici güç sa¤la-
yarak geliflimini sa¤layamam›flt›r. ”

Baflka hiçbir sistem, 

“Üretim güçlerini merkezi, plan-
l›, dengeli gelifltirip, tekni¤in düze-
yini ve eme¤in verimlili¤ini yüksel-
tememifltir. ‹flçi ve köylülerin... po-
tansiyellerini en üst noktada hareke-
te geçirememifltir. ”

Baflka hiçbir ideoloji ve baflka
hiçbir sistem, 

“Sosyalist kültürle, kollektif üre-
tim bilinciyle, teknik bilgi ile donan-
m›fl, toplumsal çal›flmaya her fleyini
adam›fl, üretimi azamilefltirmek için
saniyeleri hesaba katan emek kah-
ramanlar› yaratamam›flt›r.” 

Bak›n Sovyetler tarihine. Bak›n
Çin, Küba tarihine... Halklar›n temel
sorunlar›n›n büyük bir h›zla çözül-
dü¤ünü görürsünüz. Her alanda bü-
yük at›l›mlarla yaz›lm›flt›r sosyalist
inflan›n tarihi. 

Sovyetler Birli¤i, “üretim güçle-
rinin ve özgürleflen eme¤in kollektif
yarat›c›l›¤›n›n önü aç›l›nca”, sanayi
üretiminde Avrupa’da birincili¤e,
dünyada ikincili¤e yükselmiflti. 

1929-33’deki büyük kriz, kapita-
list ülkelerde onmilyonlarca iflçinin
iflsiz kalmas›na, büyük bir yoksullu-
¤a yol açarken, Sovyetler Birli¤i, sa-
nayi üretimini iki kat artt›r›yordu.. 

Okuma oranlar›, hemen tüm sos-
yalist ülkelerde çok k›sa süreler
içinde yüzde 90’lara ulaflt›r›lm›flt›r. 

Sosyalist infla, kölelik zincirleri-
ni parçalayan, sosyalist bilinçle do-
nanan emekçi halklar›n neler bafla-
rabilece¤inin destanlar›yla örülüdür
gerçekten de. Altyap›da, üstyap›da
baflar›lanlar, tarihin hiçbir dönemin-
de, baflka hiçbir ülkede baflar›lama-
yan ölçeklerdedir. Ekonomiden po-
litikaya, bilimden sanata görkemli
baflar›lar kazan›lm›flt›r. 

Denilebilir ki, öyleydi de ço¤u
niye y›k›ld›?.. Sosyalizmden sözedi-
len hemen her yerde, bu soru da ge-
liyor kuflkusuz. Biz Marksist-Leni-
nistler, bu sorudan rahats›z de¤iliz,
tam tersine, bu sorunun cevab›nda

Sosyalizmin yaratt›klar›, 
insanl›¤›n en de¤erli miras›d›r
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netleflilmeden, sosyalizmin kapita-
lizm karfl›s›ndaki üstünlü¤ü de tam
olarak kavranamaz. Elbette sosya-
lizmin sorunlar›, genifl bir konudur
ve devrimci hareketin bu konuda
bir çok yaz›s›, broflürleri vard›r.
(Bkz. Sosyalizmin Sorunlar›n›n Çözü-

mü Sosyalizmdedir-I-II , Yeni Çözüm,

Ekim ‘89, Kas›m ‘89 say›lar›)

En  baflta flunlar› belirtebiliriz: 

BBiirr;; karfl›-devrimler ve kapitaliz-
min restorasyonu, asla sosyalizmin
kazan›mlar›n›n önemini ortadan kal-
d›rmaz. 

‹‹kkii;; bu durum, sosyalizmin, in-
sanl›¤a tarihsel olarak ömrünü dol-
durmufl kapitalizmin tek alternatifi
oldu¤u gerçe¤ini de¤ifltirmez.  

ÜÜçç;; ilk sosyalist devrim 1917
Sovyet devrimidir. Sovyetler Birli-
¤i’ndeki tüm uygulamalar, insanl›-
¤›n iillkk ssoossyyaalliisstt iinnflflaa deneyimidir.
Ve bu süre, insanl›k tarihi aç›s›ndan
k›sa bir süredir. Halklar›n her sosya-
lizm deneyinden ç›kard›klar› dersler
de tarihsel kazan›mlar›m›zd›r. 

DDöörrtt;; Sosyalizm, “ar›nd›r›lm›fl”
bir laboratuvar ortam›nda de¤il, em-
peryalizmin kuflatmas›, ekonomik,

siyasi, kültürel sald›r›lar› alt›nda infla
edilmek zorunda idi. Sosyalizm,
“zorunlu olarak kapitalizmden dev-
rald›¤› sömürü iliflkilerinin kirini
pas›n›, olanca radikalli¤ine ra¤men
‹skender’in k›l›c› gibi kesip atamaz-
d›. Bu pisliklerin, kirlerin kafalarda-
ki, al›flkanl›klardaki, yaflamdaki ve
üretimdeki kal›nt›lar›yla, sosyalist
infla sürecinde mücadele etmek gere-
kiyordu.” Sosyalist ülkelerdeki re-
vizyonist partiler, bu mücadeleyi
belli bir süreçten sonra, Marksist-
Leninist bir bak›fl aç›s›yla sürdüre-
medikleri için, emperyalist kuflatma
alt›nda kapitalist özlemlerin öne ç›k-
mas›, yozlaflma, bürokratlaflma, kit-
lelerden kopukluk engellenemedi ve
emperyalist müdahaleler, iflte bu za-
y›fl›klara yaslanarak baflar› kazand›. 

BBeeflfl;; Sosyalizmin inflas›, s›n›f mü-
cadelesinin çeflitli biçimlerde sürdü¤ü
bir süreçti. Baz› ülkelerde bu mücade-
lede karfl›-devrim geçici bir üstünlük
kazand›. Emperyalizmin baflar›s› geçi-
ci, sosyalizmin hala tek alternatif ol-
mas›, de¤iflmeyen tarihsel gerçektir. 

AAlltt››;; Yukar›da sosyalizmin  bafla-
r›lar›n› sayd›k; ama flunu da belirtme-
liyiz ki, halklar›n tüm sorunlar›n›n bir
anda çözülece¤i bir cennet vadetmiyo-
ruz. Sömürücülerin, kapitalizmin yüz-
lerce y›ld›r yaratt›¤› sorunlar›n alt›n-
dan kalk›lmas› bir zaman alacakt›r.
Ancak bu mücadelenin sonunda bir
cennet var; insanl›¤›n yeryüzündeki
cenneti, ss››nn››ffss››zz ttoopplluummdduurr.. 

Biz Marksist-Leninistlerin yapt›-
¤›, yeryüzündeki cennetin anahtar›n›
proletaryan›n ve emekçi s›n›flar›n
eline vermektir. 

Emperyalizm, böyle bir anahtar
yok diyor, böyle bir toplum imkan-
s›z diyor, gerçekleflmifl bir toplum
biçimi olan sosyalizmi insanl›¤›n ha-
f›zas›ndan silmeye çal›fl›yor; ama
mümkün de¤il. Bak›n iflte, hiç hesa-
ba kat›lmayan bir yerden, 21. K›fl
Olimpiyatlar›ndan sosyalizmin ka-
zan›mlar› ç›k›yor karfl›m›za. Uzay-
dan t›pa, konut sa¤l›k sorunlar›n›n
çözümünden bilimdeki devasa iler-
lemelere, üretim art›fl›ndan sporun
kitleselleflmesine, okuma yazma
oran›n›n yükseltilmesinden bebek
ölüm oranlar›n›n düflürülmesine,
halklar›n yönetime kat›lmas›ndan
kad›nlar›n özgürleflmesine, do¤aya
karfl› savaflta büyük mesafeler kate-
dilmesinden sanat ve edebiyata...
velhas›l, akl›n›za hangi konu gelirse
gelsin, o konudaki istatisliklere, ta-
rihsel geliflmelere bak›n, sosyaliz-
min o görkemli geliflmesini, o gör-
kemli yarat›c›l›¤›n›, üretkenli¤ini,
sorun çözücülü¤ünü, özgürlefltirici-
li¤ini görürsünüz.   

Sosyalist inflan›n kazan›mlar›,
insanl›¤›n ufkundaki en güçlü ›fl›k-
t›r; burjuvazinin sosyalizme dair
pespaye teorilerini ve tezlerini
ayaklar›m›z›n alt›nda ezip geçerek,
o ›fl›¤›n ayd›nlatt›¤› yolda, devrim
ve sosyalizm hedefiyle yürümeye
devam ediyoruz. 

Sosyalist inflan›n kazan›mlar›,
insanl›¤›n ufkundaki en güçlü

›fl›kt›r; burjuvazinin sosyalizme dair
pespaye teorilerini ve tezlerini

ayaklar›m›z›n alt›nda ezip geçerek,
o ›fl›¤›n ayd›nlatt›¤› yolda, devrim
ve sosyalizm hedefiyle yürümeye

devam ediyoruz.

Britanya’da Anti-‹slamc›
ve Irkç› Yürüyüfl

Irkç›l›¤›n t›rman›flta oldu¤u ülke-
lerden birisi de Britanya. EDL-English
Defence League (‹ngiliz Savunma ‹tti-
fak›) isimli, yeni kurulan örgüt ülke
topraklar›nda anti-islam ideolojisiyle
ifade özgürlü¤ü ad› alt›nda nefret ve
fliddeti yaymaya çal›fl›yor. Aralar›nda
faflist parti BNP ve C18 üyelerinin de
bulundu¤u grup 6 Mart günü Lon-
dra'da bir yürüyüfl düzenledi.

Yürüyüfl öncesi birahanelerde top-
lanan ›rkç›lar alkol etkisi alt›nda yürü-
yüfle kat›ld›lar. Irkç› olmad›klar›n› sa-
vunan EDL bundan önceki Stoke'da
düzenledikleri yürüyüflte müslüman ve
yabanc› kiflilere sald›r›p evlerinin ve
arabalar›n›n camlar›n› k›rm›flt›. Bu se-
ferki yürüyüflleri ise Hollanda'daki
Freedom Party (Özgürlük Partisi) bafl-
kan› Geert Wilders'a destek amaçl›yd›. 

Polisin ola¤anüstü güvenlik ald›-

¤› yürüyüfl öncesi Unite Against Fas-
cism (Faflizme Karfl› Birlik) taraf›n-
dan organize edilen gösteride anti-fa-
flistlerde parlamento önünde karfl›
gösteri düzenlediler. ‹ngiltere Halk
Cephesi ve ESP’nin destek verdi¤i
gösteriye yaklafl›k 500 kifli kat›ld›.
EDL yürüyüflünü engellemek için yol
iflgal edilince polis sald›rd›, 50 kifli
gözalt›na al›nd›. Polis sald›r›s› sonu-
cunda yaralananlardan Yusuf Dost
isimli Halk Cepheli'nin kolu k›r›ld›.

Yolun aç›lmas› ile birlikte yürüyü-
fle bafllayan bini aflk›n EDL üyeleri so-
kaklarda "Müslüman Bombac›lar So-
kaklar›m›z› terk edin", "Teslim olmak
yok", "Burka Yasaklans›n" gibi slo-
ganlar eflli¤inde küfürlü davran›fllarla
yürüyüfllerini gerçeklefltirdi. "Cami
Yap›mlar› için Oylama istiyoruz" gibi
dövizler tafl›yan ›rkç›lar parlamento-
nun karfl›s›ndaki alana geldiklerinde
anti-faflistler taraf›ndan "‹¤renç Nazi-
ler Sokaklar›m›z› Terk Edin" slogan›
ile karfl›laflt›lar. 
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Yunanistan, büyük bir borç bata-
¤›na batm›fl durumda. Bu bataktan
kurtulmak için ise çareyi “ekono-
mik paketler” ad› alt›nda halk›n
üzerine yeni vergi yükleri bindir-
mekte ve A’dan Z’ye her fleye zam
yapmakta ar›yor. ‹flçilerin, memur-
lar›n, emeklilerin ücret ve maafllar›-
na yap›lacak zamlar donduruldu.
Maafl ve ikramiyelerden yüzde
otuzlara varan kesintiler yap›lacak.
Ancak bu da yetmiyor; Yunanistan
hükümet yetkilileri emperyalistlerin
kap›s›nda borç para dileniyor. 

KKim bbu kkrizin 
sorumlusu?

Krizin sorumlusu emperyalistler
ve iflbirlikçi Yunan oligarflisidir.
Yunanistan, y›llard›r emperyalist te-
kellerin ekonomi politikalar›yla yö-
netiliyor. Emperyalistler “yard›m”
ad› alt›nda verdikleri  kredilerle Yu-
nanistan’› faizini dahi ödeyemeye-
ce¤i bir borç bata¤›n›n içine çekti.
Yeralt›, yerüstü kaynaklar›n›, halk›n
eme¤ini sömürdü.

Zaten “kriz” denilen fley Yuna-
nistan’›n emperyalistlere olan borç-
lar›n› art›k ödeyemez duruma gel-
mesidir. Bunun için emperyalistler
art›k Yunanistan’a yeni “borç” para
vermek istemiyor. Lefl kargalar› gi-
bi, f›rsat kolluyorlar. Adeta
Yunanistan’›n ayaklar›na ka-
panmas›n› sa¤lay›p daha da muhtaç
hale getirmek istiyorlar. Borç para
istiyorsan halk›na daha çok zulmet-
men, daha çok sömürmen gerekir
diyorlar. Yeni-sömürge bir ülke ol-
du¤unu hat›rlat›p afla¤›l›yorlar. 

Alman devletinden borç para is-
teyen Yunanistan Baflbakan› Yorgo
Papandreu’ya bir Alman gazetesi
(Bild) “aç›k mektup” yay›nlayarak
““BBiizz ssiizziinn ggiibbii yyaattmm››yyoorruuzz”” diyor.
Çok çal›fl›n, az yiyin, önce borcunu-
zu ödeyin diyor. Mektupta halk› na-
s›l sömürdüklerini anlat›yor. Sizde
öyle sömürün diyor. Bir Alman mil-
letvekili ise Yunanistan Baflba-

kan›’na yine afla¤›lay›c› bir üslupla
flu öneriyi yap›yordu: ““‹‹ffllaass eeddeenn
nnee yyaappaarr?? BBoorrccuunnuu ööddeemmeekk iiççiinn,,
vvaarr››nn›› yyoo¤¤uunnuu ssaattaarr.. SSiizz ddee ööyyllee yyaa--
pp››nn.. AAddaallaarr››nn››zz nniiççiinn ssaatt››llmmaass››nn??
HHaattttaa PPaarrtthheennoonn’’uu(*)!!””

Görülmektedir ki, AB üyeli¤i
yyeennii ssöömmüürrggeelleerrii eemmppeerryyaalliissttlleerr
ttaarraaff››nnddaann aaflflaa¤¤››llaannmmaakkttaann kkuurr--
ttaarrmm››yyoorr.. AAllmmaann eemmppeerryyaalliisstt kküüll--
ttüürrüü ““tteemmbbeell”” ddiiyyee aaflflaa¤¤››ll››yyoorr YYuu--
nnaannll››llaarr’’››..

Hiçbir emperyalist kurulufl em-
peryalist tekellerin ç›karlar›ndan
baflkas›na hizmet etmez. Yunanistan
örne¤i, Avrupa Birli¤i’nin nas›l bir
birlik oldu¤unun da somut göster-
gesidir. Avrupa Birli¤i zaten baflta
tekellerin birli¤i olarak kurulmufl-
tur. Yunanistan’›n ve Do¤u Avrupa
ülkelerinin Avrupa Birli¤i’ne al›n-
mas›, ortak para birimini kullanma-
lar› durumlar›n› de¤ifltirmedi. AB
üyeli¤i bu ülke halklar›na “refah”
getirmedi. AB üyesi de olsa, yyeennii--
ssöömmüürrggeelleerr yyiinnee yyeennii--ssöömmüürrggee
oollaarraakk kald›. Eski sosyalist ülkeler
aç›s›ndan AB üyeli¤i, yeni-sömür-
gelefltirilmenin zemini oldu. 

Yunanistan’a ““aaddaallaarr››nn››zz›› ssaatt››nn!!””
denilmesi, s›radan bir borç kapatma
meselesi de¤ildir. Emperyalizmin
zihniyetini ortaya koymaktad›r. 

Emperyalistler kendilerini her
fleyin sahibi gibi görüyorlar. Ger-
çekte ülkelerin, k›talar›n, tüm dün-
yan›n tapusunu istiyorlar.

Nitekim eski, klasik sömürgeci-
lik dönemleri böyledir. Tüm sömür-
ge ülkeler, neredeyse tapusuna
kadar onlar›nd›r. Oralar› valiler
atay›p yönetir ve yeralt›nda, yer
üstünde o ülkenin nesi varsa, el
koyarlar. Gönüllerinde yatan da hep
budur. Fakat dünya halklar›n›n kö-
leli¤e isyanlar› ulusal kurtulufl sa-
vafllar› o sistemi sürdürmelerinin
önünde engel olmufltur. Demokrat-
l›klar›ndan ya da uluslar›n iradesine
sayg›lar›ndan dolay› de¤il, zorun-
luluktan bu yeni sömürgecilik ilifl-
kilerine geçmifllerdir. 

Sosyalist sistemin y›k›lmas›yla

birlikte emperyalistler daha perva-
s›zlaflt›. Bütün dünyay› kendi malla-
r› gibi görüyor.

Yunanistan’dan aadalar›
istiyorlar, AAKP iktidar›
istenmeden ssat›yor!

Alman milletvekilinin kaba,
küstah bir üslupla ““bboorrççllaarr››nn››zz
kkaarrflfl››ll››¤¤››nnddaa aaddaallaarr››nn››zz›› ssaatt››nn”” de-
mesi, tamamen temelsiz de¤il.
Çünkü Yunanistan adalar›n›n sat›l-
mas› yeni de¤il. Alman devleti böy-
le bir al›flverifli daha önce de yap-
m›fl. Yunanistan devleti dört adas›n›
Almanlar’a satm›fl. 

Sabah gazetesi “Biz de Midilli’yi
kapt›rm›flt›k” diye Osmanl›’n›n son
dönemlerini hat›rlatm›fl. Osman-
l›’n›n çöküfl y›llar›nda 2. Abdulha-
mit borçlar›n› kapatmak için iki
Frans›z bankerinden borç para al›-
yor. Ancak bankerlere olan borçlar›-
n› ödeyemeyince Fransa Midilli
adas›na savafl gemisi ç›kartarak ada-
n›n gümrük vergilerine el koyuyor.
Sonra da Osmanl› Midilli adas› üze-
rindeki tüm haklar›n› kaybediyor. 

Yunanistan’›n içine düfltü¤ü du-
rumdan ders ç›kartmak için Osman-
l›’ya kadar gitmeye gerek yok. Ül-
kemizin durumu Yunanistan’dan
çok mu farkl›? 

Emperyalistlerin ülkemizdeki
üsleri, tesisleri d›fl›nda ne kadar top-
rak sat›n ald›¤›n› kim biliyor? Ege
ve Akdeniz k›y›lar›nda emperyalist
flirketlere sat›lm›fl araziler var. Kim
satt› bu topraklar›? 

Ülkemizin güneyinde, güney-
do¤usunda, ‹ç Anadolu’da tar›m
arazileri var emperyalist tekeller
taraf›ndan al›nan ve miktar› belli
de¤il. Topraklar›m›z›n kar›fl kar›fl
sat›ld›¤› bir benzetme de¤il, gerçe-
¤in ifadesidir. Almanya’n›n Yuna-
nistan’a dayatt›¤› da, emperyalistle-
rin tüm yeni-sömürgeleri kendi mal›
gibi görmesinin sonucudur.

(*) Yunan mimarisinin flaheseri
olarak kabul edilen ve Atina’da
bulunan tarihi tap›nak

AB üyeli¤i kimseyi yeni-sömürge 
olmaktan ç›karm›yor
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Avrupa’da

JAlmanya’daki operasyo-

nun hiçbir polisiye veya
hukuki yan› yoktur. Operas-
yonlarla Alman devleti
birincisi, Federasyon davas›-
n› sahiplenmemize karfl› bir
gözda¤› vermek istiyor.
‹kincisi, yeniden bafllat›lan
Federasyon çal›flmalar›m›z›
engellemeye çal›fl›yor. 

JOperasyon tamamen siya-

sidir. Siyasi düflüncelerimizi
yoketmek, faaliyetlerimizi
engellemek, yoldafllar›m›z›
sahiplenmemizini önüne
geçmek istiyor. 

JMücadelemizin meflrulu¤u

tart›fl›lamaz. Faflizme ve em-
peryalizme karfl›y›z, zulme-
sömürüye karfl›y›z. Demok-
ratik hak ve özgürlüklerden
yanay›z. Siyasi kimli¤imiz,
yaratt›¤›m›z geleneklerimizle
bu bask›lar› da gö¤üsleye-
cek, bofla ç›kartaca¤›z.  

JOperasyonlarla yoldafllar›-

m›za sahip ç›kmam›z›
engelleyemeyecekler. Bizi
y›ld›ramayacaklar, teslim
alamayacaklar...

J Daha fazla insana

ulaflacak, daha fazla dergi,
daha fazla bildiri da¤›taca-
¤›z. Tutsaklar›m›z› daha bir
sahiplenece¤iz, onlara daha
fazla kart ve mektup
göndererek, mahkemelerine
daha fazla insan tafl›yarak,
yanlar›nda olaca¤›z.

FFaarruukk EErreerreenn ‹‹ççiinn PPaarriiss''ttee
EEyylleemm

2007 y›l›ndan beri Almanya’da
a¤›r tecrit koflullar›nda tutuklu bulu-
nan ve faflist Türkiye devletine iade
edilmek istenen Faruk Ereren ve geç-
ti¤imiz hafta Almanya'da Anadolu
Federasyonu’na yap›lan polis
bask›nlar›, 5 Mart günü Paris Alman-
ya baflkonsoloslu¤u önünde k›nand›.

Fransa Özgürlük Komitesi tara-
f›ndan yap›lan eylemde “Anadolu
Federasyonu Biziz” ve “Anadolu Fe-
derasyonu Üzerindeki Polis Terörüne
Son, Faruk Ereren'e Özgürlük” dö-
vizleri aç›ld›. Konsolosluk önünde
Frans›zca ve Almanca sloganlar at›l-
d›, devrimci tutsaklara özgürlük tale-
binde bulunuldu. Yap›lan aç›klama-
da, Özgürlük Komitesi üyeleri, Faruk
Ereren ve Anadolu Federasyonu üye-
leri serbest b›rak›l›ncaya kadar her
hafta Paris Alman Konsoloslu¤u
önünde özgürlük talebini hayk›rmaya
devam edeceklerini aç›klad›lar.

FFaarruukk EErreerreenn''iinn SSeessii
SSooll PPaarrttii FFoorruummuunnddaa

Almanya'da, yaklaflan seçimler-
le ilgili politika belirlemek üzere Sol
Parti (Die Linke) 6 Mart günü Düs-
seldorf'da alt› de¤iflik konuda Forum
düzenledi.

Alman Devleti’nin ilticac›lar
politikas›, e¤itim politikas›, iflsizlik
ve yoksulluk, göçmen politikas›, ka-
d›n sorunu, kriminallefltirme politi-
kas› ve sistemli d›fllama politikalar›-
n›n tart›fl›ld›¤› forumlara Tayad
Uluslararas› Dayan›flma Komite
(TAYAD Komite) ve Anadolu Fede-
rasyonu üyeleri de kat›ld›.

Forumda Faruk Ereren'in iadesini
engellemek için yürütülen çal›flmala-
ra destek verilmesi ça¤r›lar› yap›ld›.
Bu temelde yürütülen Faruk Ere-
ren'in iadesine hay›r kampanyas› im-
zaya aç›ld› ve tüm kat›l›mc›lar tara-
f›ndan imzaland›. Anadolu Federas-
yonu'na yap›lan keyfi bask›nlarda yi-

ne oybirli¤i ile k›nand›.

DDaa¤¤ddeelleenn''ddeenn EErreerreenn''ee
ZZiiyyaarreett

Almanya'da Sol Parti (Die Linke)
Federal Parlamento milletvekili Se-
vim Da¤delen, 9 Mart günü devrimci
tutsak Faruk Ereren'i Düsseldorf Ha-
pishanesi'nde ziyaret etti.

Da¤delen, Faruk Ereren'in mora-
linin çok iyi oldu¤unu, d›flarda ken-
disi için eylemler yapan herkese çok
teflekkür etti¤ini ve ayr›ca Türki-
ye'ye iadesi durumunda düflüncele-
rinden asla vazgeçmeyece¤ini, dü-
sünceleriyle hayat› boyunca yaflaya-
ca¤›n› söyledi¤ini belirtti.
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Y›lmayaca¤›z! Sald›r›lar› 
bofla ç›kartaca¤›z

Özgürlük Ça¤r›s›nda
40. Hafta

15 ay önce tutuklanan Anadolu
Federasyonu üyesi Nurhan Erdem,
Cengiz Oban ve Ahmet ‹stanbul-
lu'nun tutuklanmas›n› protesto et-
mek için Almanya'n›n Köln fleh-
rinde, Dom kilisesi önünde yap›lan
özgürlük eylemleri devam ediyor.

6 mart günü 40 haftad›r yap›-
lan eylemde Özgürlük Komitesi
üyeleri "Tutsaklar›m›za Özgürlük"
ça¤r›lar›n› hayk›rd›.

Tutsak resimlerinin bulundu¤u
pankart›n›n aç›ld›¤› eylemde yüz-
lerce bildiri da¤›t›ld›. Ayr›ca yap›-
lan aç›klamada 11 Mart'ta bafllaya-
cak olan mahkemeye ve her hafta
yap›lan özgürlük ça¤r›s› eylemleri-
ne kat›l›m sa¤lanmas› istendi.



‹‹sviçre: Dünyan›n di¤er ülkele-

rindeki gibi 8 Mart Dünya Emekçi
Kad›nlar Günü ‹sviçre'de de çeflitli
programlarla kutland›.

6 Mart günü ZZüürriicchh'te "8 Mart
Dünya Emekçi Kad›nlar Günü" yü-
rüyüflü düzenlendi. Yaklafl›k 300 ki-
flinin kat›ld›¤› yürüyüfle Halk Cep-
heli kad›nlar "Kad›nlar yaln›z dev-
rimle kurtulur" pankart›yla kat›ld›-
lar. Hechtplatz'da bafllayan yürüyüfl
Zürich flehir merkezinden geçerek
Helvetiaplatz'da sonland›. 

8 Mart günü Zürich'te düflük ma-
afl ve kad›nlarla erkekler aras›ndaki
maafl fark›n› protesto etmek için yü-
rüyüfl yap›ld›. Yürüyüfle yaklafl›k
300 kifli kat›ld›.

‹ngiltere: 7 Mart’ta LLoonnddrraa’da

Anadolu Halk Kültür Merkezi'nde 8
Mart Dünya Emekçi Kad›nlar Günü
program› yap›ld›. Sayg› durufluyla
bafllayan program, günün anlam›na
iliflkin yap›lan konuflmalarla devam
etti. Yap›lan sinevizyon gösterimin-
de mücadele ça¤r›s› yap›ld›. Sine-
vizyon izlendi¤i s›rada "Devrime
Meflale Bizim Kad›nlar›m›z, Mahir
Hüseyin Ulafl Kurtulufla Kadar Sa-
vafl, Devrim fiehitleri Ölümsüzdür"
sloganlar› at›ld›. Çocuk korosunun
ard›ndan müzik grubu dinletisinde
Grup Yorum türkülerini söyledi.
fiiir dinletisi ve sergilenen oyunun
ard›ndan 11 Nisan'da "Umudu Bü-
yütelim" gecesinin duyurusu
yap›ld›. Müzik grubunun 2. kez sah-
ne almas›n›n ard›ndan program
sona erdi. Programa 130 kifli kat›ld›. 

Almanya: 7 Mart’ta SSttuuttttggaarrtt

Halk Kültür Evi Kad›nlar Kolundan
bir kiflinin 8 Mart'a iliflkin yapt›¤›
konuflma ile program  bafllad›. Ko-
nuflman›n ard›ndan Halk Kültür Evi
kad›n çal›flanlar›n›n haz›rlad›klar›

bir tiyatro sergilendi. Ard›ndan 8
Mart için haz›rlanan bir sinevizyon
gösterimi yap›ld›ktan sonra kad›nlar
haz›rlad›klar› k›sa oyunlar› sahnele-
diler.

Stuttgart Halk Kültür Evi cocuk
korosuda sahneye ç›karak 'Mitral-
yöz' marfl›n› söyledi

Okunan fliirlerden sonra türküler
söylendi. Programa 100 kifli kat›ld›.

WWuuppppeerrttaall’da AAnnaaddoolluu

FFeeddeerraassyyoonnuu 8 Mart Dünya
Emekçi Kad›nlar Günü için pro-
gram yapt›.   Anadolu Federasyonu
baflkan› Latife Ad›güzel’in  kat›l›m-
c›lar› selamlamas›ndan  sonra Ka-
d›n Komisyonu ad›na günün önemi-
ni anlatan  konuflma yap›ld›. fiiir
dinletisi sunumundan sonra  Anado-
lu'nun de¤iflik bölgelerinden halk
türküleriyle program devam etti.
Daha sonra  gösterilen belgeselde
emekçi kad›nlar›n 1850'lerden gü-
nümüze kadarki mücadeleleri
anlat›ld›. Çekilen halaylarla sona
eren programa 120 kifli kat›ld›. 

HHaammbbuurrgg’da  6 Mart günü Alto-
na-Merkado önüne Almanca olarak
"100. Y›l›nda: Yaflas›n 8 Mart-Halk
Cephesi" yaz›l› bir pankart as›ld›. 

7 Mart günü DKP Lokalinde
Halk Cepheli Kad›nlar ad›na yap›-
lan konuflmayla 8 Mart program›
bafllad›. Okunan fliirlerden sonra si-
nevizyon gösterimi yap›ld›. 45 kifli-
nin kat›ld›¤› program türküler ve
çekilen halaylarla sona erdi.

8 Mart günü de 150 kiflinin
kat›ld›¤› bir yürüyüfl yap›ld›. Mönc-
kebergstr'den bafllayan  yürüyüfle
Halk Cepheliler  "100. Jahre: Es Le-
be Der, 8. Marz- Volks Front" pan-
kart›yla kat›ld›lar.  Yürüyüfl,
Jungfernstieg Adres'de sona erdi. 

BBeerrlliinn’de Irkç›l›¤a Karfl› Müca-

dele Derne¤i'nde (IKAD) 8 Mart
Dünya Emekçi Kad›nlar Günü kut-
lamas› yap›ld›.  7 Mart günü yap›lan
programda 8 Mart’›n tarihini anla-
tan sinevizyon izlendi.  Yap›lan ko-
nuflmalar›n ard›ndan yerel bir grup
olan Grup Dendar ve bir ozan›n

söyledi¤i türküler dinlendi.
Programa 30 kifli kat›ld›.

Fransa: 8 Mart Dünya Emekçi

Kad›nlar günü için Fransa'n›n MMeelluunn
flehrinde bir program düzenlendi. 7
Mart günü yap›lan program›n ilk bö-
lümünde bir panel yer ald›. Panelde
ilk sözü alan Nefle Albayrak yapt›¤›
konuflmada, 8 Mart Dünya Emekçi
Kad›nlar Gününün tarihsel geliflimini
anlatt›.  CGT (Fransa ‹flçi Konfede-
rasyonu)'den Miralle Zimmer, çal›fl-
ma hayat›nda kad›n sömürüsünü an-
lat›p istatistiksel bilgiler verdi.   Sos-
yolog Mustafa Poyraz da olaya s›n›f-
sal bak›lmas› gerekti¤ini söyleyerek
kad›n›n devaml› ikinci s›n›f vatandafl
olarak muamele gördü¤ünü söyledi.
Feodal ve kapitalist üretim ve top-
lumsal iliflkilerde kad›n sömürüsünü
anlatt›. Panelin sonunda kat›l›mc›lar-
dan gelen sorular panelistler taraf›n-
dan cevapland›. Program›n ikinci
bölümü müzik dinletisiyle ve çekilen
halaylarla devam etti. Programa 110
kiflinin kat›ld›.

Avusturya: ‹‹nnnnssbbuurrcckk flehrinde

7 Mart günü, 8 Mart Dünya Emekçi
Kad›nlar Günü ile ilgili bir anma
yap›ld›. 40 kiflinin kat›ld›¤› pro-
gramda  8 Mart’›n tarihçesinin
anlat›ld›¤› konuflman›n ard›ndan
emekçi kad›nlar›n sorunlar›yla ilgili
konuflmalar yap›ld›. Sinevizyon
gösteriminin ard›ndan program çe-
kilen halaylarla sona erdi.
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Anadolu'da kurtulufl mücadelesi-
nin sosyalizme yürüdü¤ü ilk döne-
meçtir DEV-GENÇ. Emperyalizme
karfl› ba¤›ms›zl›k, faflizme karfl› de-
mokrasi, kapitalizme karfl› sosya-
lizm için her türlü bedeli göze alan
kararl› bir mücadeledir. 

DEV-GENÇ bir ruhtur. 
Yozlaflman›n ve bencilli¤in karfl›-

s›nda de¤erlerimizin, ahlak›n, payla-
fl›m›n simgesidir. 

Bireycili¤in karfl›s›na kolekti-
vizmle, dayan›flmayla ç›km›flt›r
DEV-GENÇ’liler...Çaresiz-
li¤in karfl›s›na umudu dik-
mifllerdir. Yoksullu¤a, ev-
sizli¤e, kapitalizmin yarat-
t›¤› her tür yoksunlu¤a bir-
likle, birli¤in gücüyle ç›k-
m›fllard›r. Mahalleler, kooperatifler
kurmufllar, halk› bir bafl›na b›rakma-
m›fl, terketmemifllerdir. 

Bask›n›n, katliamlar›n en büyük-
lerine onlar maruz kalm›fl ama hep di-
renmifller, halka ihanet etmemifllerdir. 

DEV-GENÇ varsa ne karamsar-
l›k, ne çözümsüzlük ne de umutsuz-
luk vard›r. 40 y›ld›r bunun aksini ›s-
pat edebilecek tek bir örnek yoktur.
En amans›z sald›r›lar karfl›s›nda
gençli¤in halk›n önünde barikat ol-
mufltur DEV-GENÇ... 

DEV-GENÇ Mahirler’in, Deniz-
ler’in, ‹brahimler’in, Ulafllar’›n ya-

ratt›¤› bir gelenek ama ayn› zamanda
onlar› da yetifltiren, onlar› da kahra-
manlaflt›ran bir okul olmufltur. 

Bugün çevremizdeki çocuklar›-
m›z›n birço¤unun ad›n›n Mahir, De-
niz, Ulafl, Hüseyin....olmas› da tesa-
düf de¤ildir, bofla de¤ildir. Halen do-
¤an çocuklara bu isimlerin verilmesi
DEV-GENÇ'in, DEV-GENÇ'i yara-
tan devrim önderlerinin halklarda
yaratt›¤› sevgi ve sahiplenmedir. 

‹flte tam 40 y›ld›r bitip tükenme-
yen bir sevgi ve sahiplenme mevzisi

DEV-GENÇ Avrupa'da da Anadolu-
lu göçmenlerin direnifl ve örgütlen-
mesinin ruhu olmal›d›r. 

Çözümsüzlü¤ün karfl›s›nda 40
y›ld›r çözümse DEV-GENÇ, bu ruh
Avrupa'da da gençli¤i örgütleyebile-
cek güce sahiptir. 

Gençlerimizi ›rkç›l›¤›n, asimilas-
yonun karfl›s›nda kendi kimli¤i ve
de¤erleriyle donatmak, ›rkç›l›¤a ve
asimilasyona karfl› direnmek... 

‹flte, okulda, mahallede ayr›mc›-
l›¤a karfl› öfkesini e¤itmek, emper-
yalizme yöneltmek... 

Politik, sosyal, kültürel her alan-

da gençli¤in dinamizmini aç›¤a ç›-
kartmak... 

Avrupa'da DEV-GENÇ ruhuyla
hareket etti¤imizde baflaracaklar›-
m›z elbette bunlard›r. 

Ancak Avrupa'da gençlik müca-
delesi ve örgütlenme gerçe¤i aç›s›n-
dan yap›lacak ilk fley çok basit ama
çok önemlidir. Yap›lacak olan her
fleyden önce evde, okulda, iflte ve so-
kakta gençlerle ba¤›m›z›  kurabil-
mektir. Avrupa'da DEV-GENÇ’lilik
önce gençlerin dünyas›na girebil-

mektir. Emperyalistler
gençlerimizin beyinlerini
boflaltmak için, onlarca
yol ve yöntem kullan›yor.
Yoz kültür ve de¤erleriyle
gençlerimizin dinamizmi-

ni, enerjisini yok ediyor.  DEV-
GENÇ’li olmak, emperyalizmin bu
sald›r›lar›n›n önünde barikat olmak-
t›r. 

DEV-GENÇ’li olmak, dina-
mizmdir... gelece¤i yaratma enerjisi-
dir... 

DEV-GENÇ’li olmak, yok edil-
mek istenenleri yeniden kazanmak,
varolanlar› daha da büyütmektir.

DEV-GENÇ’li olmak, Avrupa'da
da gençlerimizi, DEV-GENÇ ruhuy-
la örgütlemektir. Tek bir insan›m›z›
bile emperyalistlerin eline b›rakma-
ma iddias›nda olmakt›r.

“AVRUPA'DA DA DEV-GENÇ 
RUHU ‹LE ÖRGÜTLENEL‹M” 

AVRUPA’daki B‹Z

Anadolu Gençlik
1. Kurultay›na Ça¤›r›yor    

13-14 Mart günleri Almanya Köln'de yap›lacak
'Anadolu Gençlik 1. Kurultay›'nda Avrupa'da yafla-
yan Türkiyeli Gençlik, uzun zamand›r Avrupa'da
Irkç›l›¤a Yozlaflmaya Dejenerasyona karfl› bafllat-
t›klar› çal›flma sonucunda 13-14 Mart günlerinde
Almanya’n›n Köln fiehri'nde Gençlik Kurultay› ve
fienli¤i düzenleyecekler.

fienlik için yap›lan ça¤r›da “Biz 'Anadolu
Gençlik' olarak Avrupa'da gençli¤in yaflad›¤› so-
runlara çözüm olmak istiyoruz. Gençlerimizin ken-
di sorunlar› içersinde bo¤ulmalar›na izin vermeye-
ce¤iz. Bu sorunlar›n üstesinden örgütlü olarak, so-
runlarm›za sahip ç›karak gelece¤iz” denilerek, bi-
reysel, örgütsüz çözümlerin t›kanmaya mahkum
oldu¤u söylendi.
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Nazi faflizmine yasal dayanak:
“Yabanc›lar d›flar›”

Almanya’da Federal Anayasa Mahkemesi, yabanc› düfl-
man› kampanyalar yürüttü¤ü için Agusburklu sa¤c› bir gru-
ba verilen para cezas›n› kald›rd›. Kararda ““YYaabbaanncc››llaarraa kkaarr--
flfl›› pprrooppaaggaannddaa yyaappmmaakk iillllee ddee hhaallkk›› kk››flflkk››rrttmmaakk aannllaamm››nnaa
ggeellmmeezz..”” denildi.

“Augsburger Bündnisu- Ulusal Muhalefet” adl› faflist bir
grup 2002 y›l›nda büyük reklam afiflleriyle göçmenlerin ül-
kelerine geri gönderilmesini isteyen, üzerinde küfür ve ha-
karetlerin, “Yabanc›lar d›flar›ya”diye yazan ›rkç› sloganlar›n
yer ald›¤› afifller için Augsburg Asliye Mahkemesi para ce-
zas› verdi. Ancak daha sonra Alman Federal Anayasa Mah-
kemesi bu cezay› kald›rd›. Yani göçmenlere yönelik faflist
sald›r›lar›n yolu yasal olarak da aç›lm›fl oldu. Böylece faflist
gruplar›n göçmenlere yönelik yapt›¤› faflist propagandalar,
yap›lan sald›r›lar, ev yakmalar› teflvik edilmifl oldu.



ddeeğğiinnmmeelleerrddeeğğiinnmmeelleerryyee
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Laf›n arkas›
K›l›çdaro¤lu, Batman’da Kürt halk›na

hitap ederken, bir anda coflup ggeenneell aaff ç›-
karmaya soyundu. 

Ama baflta kendi lideri Baykal olmak
üzere, düzen cephesinden tepki görünce,
hemen yan çizdi. Öyle de¤il de böyle de¤il
de diye bafllad› amiyane deyimle k›v›rma-
ya... Laf›n›n arkas›nda duramad›. 

fiu düzenin aczine bak›n; Bir laf›n›n ar-
kas›nda duramayan adamdan sosyal de-
mokratlar› kurtaracak lider yaratmaya çal›-
fl›yor..

Kahrolsun
Kerpiçler!

“fiu ana kadar kaybettikleri-
mizin nedeni bu bölgenin yerel
mimari anlay›fl› yani kerpiç yap›-
lanmas› nedeniyledir. Bu yap›-
lanman›n bedeli ne yaz›k ki a¤›r
olmufltur.”

(Baflbakan Tayyip Erdo¤an)

80 y›ld›r köylüyü dayan›ks›z
kerpiç evlerden kurtarmayan hü-
kümetler suçsuz!

Tar›m politikalar›yla köylüyü
aç aç›kta b›rakan IMF suçsuz!

Görevi halk›n sa¤l›kl› ve gü-
venli evlerde oturmas›n› sa¤la-
mak olan Bay›nd›rl›k Bakanl›¤›
suçsuz!

Belediyeler suçsuz!

Afet Genel Müdürlü¤ü suç-
suz. 

Tekelci burjuvalar suçsuz. 

Tekelci bas›n yay›n suçsuz!

Kahrolsun Kerpiçler!

40 ölüyü sayamayan
devlet!

Baflbakan yard›mc›s› Cemil
çiçek, 57 olarak aç›klam›flt›. 

Sa¤l›k Bakan› düzeltti 51 dedi. 

Sonra, kaymakaml›k bir dü-
zeltme daha yapt›. 41 ölü. 

Zavall› devlet, aciz devlet,
acuze devlet... 

Böyle olmayacak; e¤itim flart!
Tayyip, Cemil, Recep... al›n ba-
kal›m kalem ka¤›tlar› elinize:

‹ki kere iki dört... Dört kere
dört onalt›... Bir bir daha iki
eder. 

‹ki bir daha üç... ‹kiden bir ç›-
karsa... 

Tanzanya vizesiz.. 
Baflbakan Erdo¤an, AKP hü-

kümetinin ne kadar baflar›l› oldu-
¤unu kürsüden anlat›yor. Baflar›-
lardan birisi de, Tanzanya’n›n vi-
zeyi kald›rmas›ym›fl. Y›lda toplam
kaç kifli gider bilmiyoruz ama,
Tayyip’in anlatacak pek baflar›s›
kalmam›fl anlafl›lan.  

““‹‹ttiirraaffçç››nn››nn yyeerriinnii ggiizzllii ttaann››kkllaarr
aalldd››””

(Meral Akflener)

Faflistin muhalefeti de bu kadar oluyor
iflte. 

O itirafç›y› tercih ediyor. 
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PPolis öö¤retmenler
Ardahan Valili¤i, 60 ö¤retmenin tayini baflka
yerlere ç›kar›l›nca, üst düzey polis fleflerini ö¤-
retmen olarak atam›fl. 
57 üst düzey polis, ek ücret karfl›l›¤›nda Arda-
han’daki ö¤rencilere ö¤retmenlik yap›yormufl
flimdi. 
Eee, valilik bofluna onlar› atam›yor; polis dedi-
¤iniz ö¤retmek konusunda tecrübeli. Y›llard›r
her önlerine gelene ““aakk››llll›› oollmmaayy››”” ö¤retiyor-
lar. Gerekti¤inde manyeto gibi, cop gibi, yar-
d›mc› araçlar da kullan›yorlar bunun için yani
tecrübe ve uzmanl›k tam. 
Asl›nda uygulama yayg›nlaflt›r›lmal›. 
Mesela ildeki doktor kadrolar›na, sa¤l›k memu-
ru kadrolar›na, elektirik mühendisli¤i kadrolar›-
na da derhal polisler atanmal›... Hepsinde tec-
rübeleri vard›r gerçekten de; bir iflkencehaneyi
düflünün; her iflkenceci polis, biraz doktordur,
biraz sa¤l›k memuru, biraz elektrikçi...

Düflkün KKöflesi
“Bana göre art›k ideoloji dönemleri geride

kald›. Kapitalizm, komünizm, liberalizm, gibi
kavramlar kendilerini yenilemek zorunda. Art›k
21’inci yüzy›lda izm’ler öldü. Bana göre bu
yüzy›lda kalan tek izm, turizm olacak.” 

Sayfam›z›n ““llaaff ssööyylleeddii bbaall kkaabbaa¤¤››”” flek-
linde bir kutusu olsayd›, bu sözleri oraya ko-
yard›k. Ama böyle bir köflemiz yok. 

Sayfam›zda ““ssaaççmmaallaammaa sseerrbbeesstt kküürrssüüssüü””
bafll›kl› bir köflemiz olsayd›, bu sözleri oraya
koyard›k. Ne yaz›k ki böyle bir köflemiz de
yok. 

Sayfam›zda ““zzeekkaa öözzüürrllüü ddeemmeeççlleerr”” köfle-
si de yok. ““‹‹kkttiiddaarraa kkaapp››llaannaann yyaa¤¤ddaannll››kkçç››--
llaarr”” bafll›kl› bir köflemiz de yok ne yaz›k ki... 

Bu köflelerimiz olsayd›, Ertu¤rul Günay bu
köfleleri lay›k›yla doldururdu kuflkunuz olma-
s›n.. fiimdilik hepsini içerecek bir bafll›k olsun
diye, yukar›daki bafll›¤› koyduk. 

Polat Alemdar’dan
Mesaj!!!

Kad›n ve Aileden Sorumlu Bakan Selma
Aliye Kavaf hangi diziyi izliyormufl biliyor
musunuz: “Ben Kurtlar Vadisi’ni seyrediyo-
rum sadece. Do¤ru yanl›fl bilemem ama veri-
len mesajlar ilgimi çekiyor.”

Polat Alemdar’›n hangi mesajlar› ilgisini
çekmifl acaba Bakan’›n?

‹kinci sorumuz: KKaadd››nnllaarr vvee aaiilleelleerree ddee
bbuu ddiizziiyyii mmii öönneerriiyyoorr??

Ingiltere dde GGrev
Avrupa’da Yunanistan, ‹span-

ya, Belçika ve Fransa’dan sonra
‹ngiltere’de emekçiler greve gitti. 

‹ngiltere’de kamu iflyerlerinde
çal›flan 270 bin civar›nda memur
iflten ç›kart›lma tazminatlar›na 60
bin sterlinlik s›n›r getirme plan›na
tepki göstermek amac›yla 8 Mart
tarihinde 48 saat süreli grev bafl-
latt›. 

Kamu ve Ticari Hizmetler Sendikas›’n›n öncülü¤ünde ya-
p›lan greve yarg›, vergi dairesi, iflçi bulma kurumu, limanlar
ve polis ça¤r› merkezinde çal›flan memurlar kat›ld›. 

Total ççal›flanlar› flflirket mmerkezini bbast›
Frans›z petrol flirketi TO-

TAL’in  ‘Dunkirk’ rafinerisini ka-
patma karar›n›, iflçiler protesto et-
tiler.

TOTAL Grubu’nun Paris’teki
genel merkezi önünde toplanan
300’e yak›n iflçi, flirket binas›na
sald›rd›. ‹flçilerin, camlar›n› taflla-
d›¤› yönetim binas›, ciddi hasara
u¤rad›. Polis,  göstericilere göz
yaflart›c› gazlarla sald›rd›. ‹flçiler,
polis sald›r›s›na yer yer karfl›l›k
verdiler.

Geçti¤imiz ay da söz konusu rafinerinin kapat›laca¤›n›n
duyulmas› üzerine, TOTAL emekçileri, yaklafl›k bir hafta sü-
ren bir greve gitmiflti. 

Yunanistan’da ggrev
Kamu ve özel sektörde çal›flan

binlerce emekçi 11 Mart’ta greve
gitti.

Yunan hükümetinin yeni zam-
larla, vergi ve hak gasplar› ile
oluflturudu¤u¤ 4.8 milyar Euro'luk
ek önlem paketini protesto ama-
c›yla 24 saatlik genel grev gerçek-
lefltirildi.

4.8 milyar Euro de¤erindeki ek önlem paketine kamu ve
özel sektör de çal›flan emekçilerin tepkileri artarak devam edi-
yor. 

Nitekim yap›lan grevle yaflam 24 saatli¤ine de olsa durdu-
ruldu. Grev ile iktidara seslenen emekçiler bu talan politikala-
r›na sessiz kalmayacaklar›n› bir kez daha ilan ettiler. 

Avrupa’da grevler
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Darbecilik ihanetini al-
tetmek için, bulunduk-
lar› görev alanlar›n› b›-
rakarak, bir araya gel-
mifllerdi. Darbecilik
ihanetini altetmek için
günlerce örnek bir u¤-
rafl verdiler. Bir ömür

boyu devrimcilik yapanlardand›lar. 24
Mart 1993 gecesi kuflat›ld›klar› evde,
katliamc›lar›n teslim ol ça¤r›lar›na dire-
nifl ve kavga sloganlar› ile cevap verdi-
ler. Direnifl gelene¤imize yeni bir halka
ekleyerek ölümsüzlefltiler.

Recai D‹NÇEL; 1958 Sinop do¤umlu. Emekçi bir ailenin
o¤luydu. Üniversite’ye bafllad›¤›nda devrimci saflarda
yerini ald›. 1978’de ‹stanbul Dev-Genç Aksaray Bölge
Komitesi’nde ve o dönem yeni kurulan Faflist Teröre Kar-
fl› Silahl› Mücadele Ekiplerin’de yer ald›. 12 Eylül öncesi,
tutsak düfltü. 1987’de Metris Hapishanesi Komitesi’nde
yer ald›. ‘90’da tahliye oldu. Karadeniz Bölgesi Sorumlu-
lu¤u’na atand›.
‹brahim Yalç›n ARKAN; 1958 ‹stanbul do¤umlu.
1976’lardan itibaren lisede mücadeleye kat›larak, anti-
faflist mücadele içinde yerald›. 12 Eylül öncesi Ege Bölge
Komitesi’nde görev yapt›. ‘82’de tutsak düfltü. Mahke-
mede idam karar› verildi. 1991’de Faz›l Özdemir yolda-
fl›yla beraber Gaziantep Hapishanesi’nden özgürlük eyle-
mi ile s›cak mücadeleye kat›ld›. Sivas-Tokat da¤lar›nda
bir gerilla birli¤ine komuta etti. Bir süre sonra Ege da¤-
lar›nda bir gerilla birli¤ini örgütlemek görevini ald›.
Avni TURAN, 1954 Düzce do¤umlu. 1975’lerde, ‹stan-
bul Teknik Üniversitesi’nde mücadeleye kat›ld›. Dev-
Genç içerisinde görevler ald›. Bölge örgütlenmelerinde
sorumluluklar üstlendi. 12 Eylül’den sonra tutsak düfltü.
1984 Ölüm Orucu’nda yer ald›. 1986’da tahliye oldu.
‘88’de Avrupa Komitesi’ne atand›. ‘90’da kamp çal›flma-
s›nda görevlendirilenler aras›ndayd›. ‘91 yaz›nda Sivas-
Tokat da¤lar›nda, gerilla birli¤inin komutan yard›mc›s›y-
d›. 

Antakya’da mücadele içinde çal›flmalar
yürüttü. Çeflitli alanlarda görevler ald›.
Tek iste¤i, da¤larda bir gerilla olmakt›.
Mücadelesini farkl› bir alana tafl›mak
üzere s›n›rdan geçifl yaparken 21
Mart 1996’da katledildi. 

1 Nisan 1961 Adana do¤umlu. Yurtd›-
fl›nda devrimci mücadele içinde, hare-
ketin bir taraftar› olarak yerald›. Arap
halk›n›n yi¤it bir evlad›yd›. 25 Mart
1997'de bir rahats›zl›k sonucu ara-
m›zdan ayr›ld›.CCaahhiitt ÇÇ‹‹FFTTEECC‹‹

RReeccaaii DD‹‹NNÇÇEELL

AAvvnnii TTUURRAANN

‹‹bbrraahhiimm YYaallçç››nn
AARRKKAANN
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YYaaflflaarr DDeevvrriimm
AASSLLAANN

Futbolu flovenizmin arac› olarak kullanan
oligarflidir 

8 Mart Pazar günü Diyarbak›r’da Bursaspor ile Diyarbak›rspor
maç›nda olaylar ç›kt›. Diyarbak›rspor taraftarlar›n›n sahaya tafl ve
benzeri maddeler atmas› sonucu yaralanan sporcular oldu. Maç›n ha-
kemi, maç› tatil etti. Polis seyircilere cop ve gaz bombalar›yla sald›r-
d›. Çat›flmalar stat d›flanda da uzun süre devam etti. 

Ç›kan olaylar›  bir kesim aç›l›ma ba¤lad›. AKP’nin aç›l›m politi-
kalar›n›n halkta tepkiye yol açt›¤›n› ve en küçük meselelelerde bu tür
olaylar yafland›¤› söylendi. Onlara göre aç›l›m politikalar› zamans›z
ve haz›rl›ks›zd›. Onun için bu tür olaylar oluyordu.

Bu tam bir çarp›tmad›r. Sonuçta flu yada bu vesileyle bu tür olaylar
ç›k›yor. Fakat bu hiç bir zaman genelleflmiyior. AKP politikalar›n› des-
tekleyen di¤er kesim ise bunu “aç›l›m›n engellenmesi”ne ba¤lad›. 

Ortada alenen s›r›tan Kürt ulusal sorunun da, oligarfli içi çat›flma-
n›n malzemesi haline getirildi¤idir. Her iki tarafta kendini ele veren
suçlulard›r. 

fiövenizmin bu ülkedeki ony›llard›r k›flk›rt›c›lar› bu tart›flmay› ya-
panlard›r. 

Linç sald›r›lar›na bak›n, her iki kesimin de linç sald›r›lar›na ona-
y› vard›r. Devrimcilere, Kürt halk›na yönelik tüm linç sald›r›lar› bu
kesimler taraf›ndan “vatandafl hassasiyeti” denilerek onaylanm›fl,
bizzat teflvik edilmifltir. 

Bu kesimlerin hiç biri geçen sezon Bursa’da oynanan Bursaspor-
Diyarbak›rspor maç›nda Diyarbak›rsporun oyuncular› ve taraftarlar›-
n›n linç edilmesine seslerini ç›karmam›fllard›r. Bursa’daki linç sald›-
r›s› oligarflinin tüm kesimleri taraf›ndan örtbas edilmifltir. Diyarba-
k›r’daki bu tablonun sorumlusu da futbolu flövenizmin k›flk›rtmalar›n
malzemesi yapan oligarflidir.

Demokrasi oonlar›n iizin vverdi¤i kkadar!.

Kürt Halk›n›n Sesini Bo¤ma
Sald›r›s›

Geçti¤imiz günlerde ‹talya, Alman-
ya, Belçika ve Fransa “efl zamanl›” ope-
rasyonlarla, Kürt demokratik kurumlar›-
na sald›rd›. Belçika polisi 25 ayr› adrese
bask›n düzenledi.  

Bas›lan yerlere ve polisin izledi¤i
yöntemlere bak›ld›¤›nda bir kez daha
“burjuva demokrasisinin” cilas›n›n dö-
küldü¤ü, tüm ç›plakl›¤›yla ortaya ç›kt›.
Öyle ki,  demokratik kurumlar› maskeli
özel timlere bast›rd›lar. ‹nsanlar yerlere

yat›r›ld›, iflkence gördüler. Arama yap›lan yerler talan edildi. Bask›n
yap›lan yerlerden birisi olan Roj Tv’nin bürolar›ndaki bilgisayarlara,
eflyalara ve paralara el konuldu. Gözalt›na al›nan kifliler Amerika’n›n
Irak’ta Guantanamo’da direniflçilere yapt›¤› gibi kafas›na turuncu
renkte çuvallar geçirerek emniyete götürüldü.

Gözalt›na al›nanlar›n bir k›sm› serbest b›rak›l›rken Kongra-Gel
Baflkan› Remzi Kartal ve Zübeyir Aydar’›n da aralar›nda oldu¤u 8 ki-
fli 9 Mart günü mahkemeye ç›kart›ld›. Mahkeme 8 kifli hakk›nda tu-
tuklama karar› verdi.

Yürüyüfl

14 Mart
2010
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