
EMPERYAL‹ZME VE OL‹GARfi‹YE KARfiI

YÜRÜYÜŞYÜRÜYÜŞ
Say›: 6 / 22 fiubat 2009 / Fiyat›: 1 TL (kdv dahil)

BBUU 
CC‹‹NNAAYYEETTLLEERR,, 

AAKKPP ‹‹KKTT‹‹DDAARRIINNII 
SSAAVVCCIILLAARRIINNII

‹‹LLGG‹‹LLEENNDD‹‹RRMM‹‹YYOORR MMUU??

Bülent 
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Savunmas›z
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8. Kolordu Komutanl›¤›, HALA “Teröristti, 
Silahla Karfl›l›k Verdi” Diyerek Katliam›n› 

Yalanlarla Savunmaya Devam Ediyor

OL‹GARfi‹N‹N KARfiISINA 
DAHA GÜÇLÜ ÇIKMALIYIZ
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Biz var›z! ‹flçi
köylü gençlik
biz halk›z!

Yok say›lmaya
çal›fl›lanlar 
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EEvveett,, oorraaddaa,, oo kkaapp››ddaa oollmmaall››yy››zz.. 
OOrraaddaayyssaakk,, oo kkaapp››llaarr››,, eenn yyookkssuullllaarr››nn kkaapp››llaarr››nn›› ççaall››yyoorrssaakk,,
ddoo¤¤rruu yyeerrddee,, ddoo¤¤rruu yyoollddaayy››zz.. 
OOrraaddaayyssaakk,, oorraaddaa uummuutt ddaa vvaarr ddeemmeekkttiirr.. 
OO kkaapp››llaarr››nn aarrkkaass››nnddaakkiilleerrii ““bbiizz””ee kkaattaabbiilliiyyoorrssaakk,,

ddoo¤¤rruu yyeerrddee,, ddoo¤¤rruu yyoollddaa,, yyookkssuullllaarr››nn ddeevvrriimm yyüürrüüyyüüflflüü 
hh››zzllaannaaccaakk ddeemmeekkttiirr.. 

OO kkaapp››nn››nn öönnüünnddeekkii ddee,, iiççiinnddeekkii ddee ““bbiizz”” oollmmaall››yy››zz.. 
ÖÖffkkeenniinn eenn ççookk bbüüyyüüddüü¤¤üü,, hhooflflnnuuttssuuzzlluu¤¤uunn eenn ddeerriinnlleeflflttii¤¤ii,, 

ççeelliiflflkkiilleerriinn eenn kkeesskkiinnlleeflflttii¤¤ii yyeerr oorraass››dd››rr ççüünnkküü.. 
VVee uummuutt,, iiflflttee oorraaddaa bbüüyyüürr;;
VVee ddeevvrriimm,, iiflflttee oorraaddaa mmaayyaallaann››rr.. 

MMaazzlluumm GGÜÜDDEERR
Devrimci müca-
deleyle çok genç
yafllarda tan›flt›.
Yoksul bir Kürt
ailesinin çocu-
¤uydu. Elaz›¤

Hapishanesi’nden tahliye olmas› ge-
rekirken idare taraf›ndan 3 Mart
1983’te iflkencede katledildi.

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

ZAFER

Nice ac›larla do¤urduk bu çocu¤u

K›l›ç gibi keskin öfkemizle doyurduk karn›n›

‹ki kar parças› koyduk gözlerine

Alev aln› parlas›n

Puslu gecelerde yolunu ayd›nlats›n diye

Sevinçlerimiz

Mutluluklar›m›z› tebessüm yap›p kondurduk duda¤›na

Çifte su verdik çeli¤e

E¤ilmesin, bükülmesin diye

Demiri tav›nda dövdük...

Nice ac›larla do¤urduk bu çocu¤u 

Gelece¤ini kan›m›zla, can›m›zla haz›rlad›k

Nice ac›larla do¤urduk bu çocu¤u

Ad›n› zafer koyduk

K›l›ç gibi keskin öfkemizle doyurduk karn›n›.

20 MMart 22001/ KKartal

Zeliha EErtürk

AAllii TTOOPPAALLOO⁄⁄LLUU ‘92’de Hacettepe T›p Fakültesi Hastahane-
si’nde tedavi görürken Karadeniz’de devrimci harekete
karfl› gerçeklefltirilen bir operasyonda iflkenceciler taraf›n-
dan hasta yata¤›na zincirlendi. Tedavisi tamamlanmadan
tutukland›. Tahliye olduktan sonra ilerleyen hastal›¤› nede-
niyle 28 fiubat 1993’te do¤um yeri olan Rize’de yafla-
m›n› yitirdi.

CCeemmaall ÖÖRREEKK
Liseli DEV-
GENÇ örgüt-
lenmesinde
yerald›. 29
fiubat
1980’de ‹s-

tanbul Etiler’de oligarflinin mili-
tarist güçleri taraf›ndan vurula-
rak katledildi.

GGüünnaayy ÖÖ⁄⁄RREENNEERR Aslen Burdurlu olan Günay Ö¤rener, 18
Kas›m 1973 y›l›nda Mersin'de do¤du. Günay’›n›n babas›
polisti. Babas› onlara s›k s›k adaletten söz ederdi, ama
onun söz etti¤i adalet faflizmin adaletiydi. Babas›, bu
mesle¤i nedeniyle 1980'de Mersin'de cezaland›r›ld›. Bu
olay, ailelerini çok sarst›; ama Günay Ö¤rener’in kendi
sözleriyle “do¤rulu¤un, dürüstlü¤ün, adaletin poliste de-

¤il devrimcilerde oldu¤unu” da gösterdi.
Günay o günden bu yana adalet için mücadele etti. Ege Bölgesi’nde illegal
alanda çeflitli görevler ald›. Birçok kez gözalt›na al›n›p, devlet ve polis gerçe-
¤ini iflkencelerde tan›d›. 1995’te gözalt›na al›narak tutukland›. 1999'a kadar
Buca Hapishanesi'nde kald›. Üç yoldafl›n›n katledildi¤i Buca katliam›na tan›k
oldu. 19 Aral›k 2000'deki katliamda Uflak Hapishanesi'ndeydi. 19 Aral›k'ta
birlikte oldu¤u yoldafllar›ndan Yasemin Canc›, Berrin B›çk›lar ve Sevgi Erdo-
¤an flehit düfltü. Günay ayn› hapishanede 4 Mart 2004’te bedenini tutufl-
turarak ölümsüzleflti.

Josef SSTAL‹N
BBoollflfleevviikk PPaarrttiissii’’nniinn ddeevvrriimm
iiddddiiaass››nn››nn tteemmssiillcciissii oollaann
kkaaddrroollaarr››nnddaann bbiirriiyyddii.. EEkkiimm
DDeevvrriimmii’’nniinn,, ssoossyyaalliizzmmiinn iinn--
flflaass››nn››nn vvee NNaazzii iiflflggaalliinnee kkaarrflfl››
ddii rreenniiflfliinn öönnddeerrlleerrii JJoosseeff
VViissssaarriioonnoovviiçç CCuuggaaflflvviillii,, ttaa--
rriihhee bbuu aadd››yyllaa ddee¤¤iill,, öörrggüütt
iiççiinnddee aalldd››¤¤›› kkoodd aadd››yyllaa ggeeçç--
ttii.. 

KKoodd aadd›› SSttaalliinn’’ddii.. SSttaalliinn
ççeelliikk ddeemmeekkttii.. VVee SSttaalliinn,, ssooss--

yyaalliizzmmii ssaavvuunnmmaaddaa ttaavviizzssiizzlliikk,, ss››nn››ff ddüüflflmmaannllaarr››nnaa kkaarrflfl››
uuzzllaaflflmmaazzll››kk ddeemmeekkttii..

Josef Vissarionoviç Stalin, 21 Aral›k 1879'da Tiflis’te Gürcü
bir ailenin çocu¤u olarak do¤du. 1894'te ilahiyat okuluna bafl-
lad›. 15 yafl›nda Marksist e¤itim gruplar›nda yer ald›. Sonra
Rus Sosyal Demokrat ‹flçi Partisi Tiflis Örgütü'ne üye oldu.
Tiflis'te iflçi gruplar›na ders vermeye bafllad›. Ö¤retirken ö¤re-
niyordu. 

1900’de Iskra Gazetesi’nden okudu¤u Lenin’nin düflüncelerini
benimsedi. 1902'de tutukland›. Bu dönemde Kafkasya Birli¤i
Komitesi'ne seçildi. Partide yaflanan Bolflevik-Menflevik ayr›fl-
mas›nda saf›n› Bolflevikler’in içinde belirledi. 

Defalarca tutukluluklar, sürgünler yaflayan Stalin, 1910'dan iti-
baren görevlerini partinin Merkez Komite üyesi olarak sürdür-
dü.

Devrimde teorik ve pratik bir önder olarak yer ald›. Devrimden
sonra da baflta ulusal sorunlar›n çözümü olmak üzere bir çok
görevler üstlendi. 3 Nisan 1922'de Lenin’in önerisiyle, Merkez
Komitesi Genel Sekreterli¤i'ne seçildi. 

Bu görevi s›ras›nda Hitler’in ordular›na karfl› büyük direnifle
önderlik ederek, faflizme karfl› zaferi dünya halklar›na arma¤an
etti. 
55 MMaarrtt 11995533‘‘ddee aarraamm››zzddaann aayyrr››lldd››.. 
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Tarih: 1 Mart 2009
Yer:  Samanda¤ Aspendos

Dü¤ün Salonu

SAMANDA⁄
Saat: 19:00

Tarih: 28 fiubat 2009
Yer: TOYOTA PLAZA

‹SKENDERUN
Saat: 18:30

KONSER
ÇA⁄RI
Engin Çeber’in
‹flkencede
Katledilmesi
Davas›
Tarih: 4 Mart 2009  -  Saat: 10.00
Yer: Bak›rköy 14. A¤›r Ceza
Mahkemesi

Ça¤r›m›z iflkencecilerin
yakas›na yap›flmak içindir!
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15 fiubat’ta Kad›köy’de 50 bini
aflk›n emekçi, iflsizli¤e, yoksul-

lu¤a, krizin faturas›n›n kendilerine
ödetilmesine karfl› ç›kt›lar. 50 bini
aflk›n emekçi, kuflku yok ki, mil-
yonlarca emekçinin taleplerine ter-
cüman oluyordu orada. Hemen her-
kesin dikkatini çekti¤i gibi, onbin-
lerce emekçinin tepkisi, talepleri,
düzenin bas›n yay›n organlar›nda
ciddi bir yer bulmad›. Bu, Kad›-
köy’deki miting aç›s›ndan bir bafla-
r›s›zl›k m›d›r? Hay›r. Halk güçleri,
kendi eylemlerinin etkisini, baflar›-
s›n›, burjuva bas›nda ne kadar yeral-
d›¤›yla ölçen yaklafl›mlara prim
vermemelidirler. Kad›köy’deki mi-
tingimizin burjuva bas›n yay›n or-
ganlar›nda yeterince yer almamas›,
yer verenlerin de büyük ölçüde
Türk Metal Sendikas›’ndan bir grup
provokatörün yol açt›¤› olay› ver-
mesi, ne mitingi organize edenlerin
baflar›s›zl›¤›d›r, ne de sadece bir ha-
bercilik olay›. Bu mitinge, bu mi-
tingde dile getirilen taleplere burju-
va bas›nda yer verilmemesi, s›n›fsal
bir tav›rd›r. Burjuvazi, sahibi oldu-
¤u iletiflim araçlar›ndan kendi gün-
demini dayatacak, kendi propagan-
das›n› yapacakt›r. S›n›f mücadelesi-
ni tümden yoketmek isteyen burju-
vazi, tüm emekçilerin burjuvazinin
gündemine ve burjuva güçlerine ta-
bi olmas›n› istiyor. O halde bu nok-
tada burjuva medyadan yak›nmak,
s›zlanmak, onlardan bize daha fazla
yer vermeleri için yalvarmak,
emekçi halk›n tavr› olmamal›d›r.
Hele ki, burjuva bas›nda yeralabil-
mek için flaklabanl›klar yapmak,
onlar›n tabiriyle “medyatik” olmak,
emekçilerin kendilerini afla¤›lama-
s›ndan baflka bir fley de¤ildir.  

Kimin taleplerinin, kimin sorun-
lar›n›n gündemi belirleyece¤i

bir mücadele konusudur. S›n›flar
mücadelesine kendi cephemizden

a¤›rl›¤›m›z› koymal›y›z elbette.
Halk›n mücadelesi, yaln›z “mey-
danlar” demek de de¤ildir. Direnifl-
lerimizle, iflgallerimizle, eylemleri-
mizle, adaletimizle, hesab›m›zla,
öfkemizle, halk›n gerçek sorunlar›-
n› ve taleplerini, halk›n gündemini
ülkenin gündemi yapmal›y›z. Biz
var›z; daha da güçlü varolaca¤›z.
Mücadelemizle, örgütlenmelerimiz-
le, hesap sormam›zla, sömürücüle-
rin ve katillerin yakas›na yap›flan el-
lerimizle biz olaca¤›z. Ülkenin gün-
demini burjuvanin gündemine kilit-
lemeye çal›fl›yorlar. Yaln›z onlar›n
ortaya koydu¤u sorunlar›, yaln›z
onlar›n ileri sürdü¤ü çözümleri tar-
t›flmam›z› istiyorlar. Kendi günde-
mimizi ortaya koymal›y›z. Halk›n
gündeme müdahalesi ise, eeyylleemmddiirr,,
ddiirreennmmeekkttiirr,, hhaallkk››nn bbiirrllii¤¤iiddiirr,, öörr--
ggüüttlleennmmeekkttiirr.. 

50 bini aflk›n emekçi ç›kt› Kad›-
köy’e. Elbette küçümsenecek bir

rakam de¤il bu. Fakat, bbiirriinncciissii,,
sald›r›n›n boyutlar› karfl›s›nda ye-
tersizdir. ‹‹kkiinncciissii,, tüm gerici kuflat-
maya, düzenin yaratt›¤› tüm korku-
lara, tüm statülere ra¤men meydan-
lara onbinlerin geliyor olmas›, yar›n
için büyük bir güçtür, önemli bir di-
namiktir. Ve fakat, üüççüünnccüüssüü,, hal-
k›n gücü bu kadar de¤ildir. Halk›n
gücünü ortaya ç›karmak ise, müca-
dele ve örgütlenme sorunudur. 

Bizim gücümüz, halk›n gücü,
emekçilerin gücü elbette bu ka-

dar de¤ildir. Güç, örgütlülüktür. Ör-
gütlülüklerimizi büyüterek gücümü-
zü büyütmeliyiz. Halk›n gücünü or-
taya ç›karmak, bbiirr ççookk aallaannddaa,, bbiirr
ççookk ggöörreevvii bbiirrddeenn yerine getirmeyi
gerektirir. Bunlar›n en belli bafll›lar›-
n› flöyle s›ralayabiliriz: 11)) fiu veya
bu nedenle halk hareketinin içinde
tam olarak yer almayan ilerici, dev-
rimci, demokrat kitleleri harekete
geçirmek. Böyle önemli bir kesim

vard›r; bu kesim, flu veya bu bi-
çimde mücadelenin, siyasal veya
sendikal örgütlenmelerin içinde
yeralm›fl, umutsuzluk veya baflka
nedenlerle bu mücadeleden uzak-
laflm›fl fakat az çok bilinçli halk
kesimleridir. Bunlar› mücadeleye
çekmeliyiz. 22)) Halk›n gücünü or-

taya ç›karman›n bir di¤er boyutu,
örgütlü halk güçleri aras›nda birli¤in
sa¤lanmas›d›r. Devrimci cephe, de-
mokratik cephe gibi çeflitli düzeyler-
de ve biçimlerde örgütlü halk güçle-
ri bir araya gelebilmeli, bu birlikle-
rin etkili, uzun vadeli ve kapsaml›
olmas›n› engelleyen zaaflar h›zla
afl›labilmelidir. 33)) Baflta sendikalar
ve odalar olmak üzere, örgütlü de-
mokratik güçler, kendi tabanlar›n›
genifl anlamda harekete geçiremez
durumdad›rlar. ‹zledikleri mücadele
çizgileri nedeniyle kendi tabanlar›n-
da umutsuzluk ve güvensizlik yarat-
m›fllar, örgütsel iflleyiflleriyle de o
kitlelerin söz, karar hakk›n› ve ira-
desini ortaya ç›karacak bir iflleyifli
hakim k›lamam›fllard›r. Sadece bu
iki noktada at›lacak ad›mlar, genifl
bir kitlenin seferber edilmesini asga-
ri anlamda da olsa sa¤layabilir. 44))
Örgütlenmeliyiz.

Bütün bunlar›n içinde aannaa hhaallkkaa
öörrggüüttlleennmmeekkttiirr.. Baflta en yok-

sullar olmak üzere halk›n tüm ke-
simlerine giderek örgütlenmek, bu-
gün solun, halk haraketinin karfl›
karfl›ya oldu¤u sorunlar›n çözümün-
de en önemli yanlardan biridir. Ör-
gütlenmek, bunun için yayg›n, plan-
l› ve sonuç al›c› bir kitle çal›flmas›,
solun mevcut durumunu aflmas›n›n
ana halkalar›ndan biridir. Devrimci-
ler, bu görevi kimseye havale etme-
den, hiçbir çevreden flu veya bu bi-
çimde beklentiye girmeden do¤ru-
dan kendileri omuzlamal›d›rlar. 

12 Eylül’den bu yana, hayat›n bir
çok alan›nda, bir çok biçimlere

bürünen sald›r›lar› püskürttük. Tek
Tip Elbise sald›r›lar›n›, Tek Tip Der-
nek dayatmalar›n›, sürgünleri, okul-
dan atmalar›, infazlar›, kaybetmeleri,
F Tiplerini, neleri püskürtmedik ki?
‹rademizle bafledebilecek, irademizi
altedebilecek hiçbir güç olmad›¤›n›
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defalarca tekrar tekrar gösterdik. Ay-
n› iradilikle, ayn› kararl›l›kla oligar-
flinin örgütsüzlefltirme sald›r›s›n› da
püskürtmek durumunday›z.

Oligarfli, örgütsüzlefltirme sald›r›-
s›n› y›llar boyunca halk›n he-

men her kesimi nezdinde kesintisiz
sürdürmüfltür. Gecekondu semtle-
rinde aç›lan dernekler, kültür mer-
kezleri, sürekli olarak polis terörüne
maruz kalm›fl, gençlik dernekleri ya-
sal olarak demokrasicilik oyunu ge-
re¤i bu kadar s›k bas›lamasa, kapat›-
lamasa da, derneklere gitmenin be-
deli iflkence, okuldan at›lma, tutuk-
lanma olmufl, gençlik derneklerden
böyle kopart›lm›flt›r. Sendikalaflma,
bir çok iflyerinde, fabrikada “iflten
at›lma” nedeni say›lm›fl, sendikalar
da böyle böyle tasfiye edilmifltir.

Fakat, örgütsüzlefltirme sald›r›-
s›nda sendikalara, çeflitli alan-

lardaki derneklere yönelik bu do¤-
rudan sald›r›lar›n ötesinde, as›l
önemli olan, ““öörrggüüttllüüllüükk”” düflün-
cesinin beyinlerden silinmesidir.
Oligarfli için bunu korkuyla veya
çeflitli ideolojik gerekçelerle sa¤la-
m›fl olman›n önemi yoktur; ikisi de
oligarfli içi kazançt›r. Toplumun ba-
z› kesimleri “örgütlü” olman›n geti-
rece¤i risklerle sindirilerek, baz› ke-
simleri ise, örgütlü olman›n bir ifle
yaramayaca¤› düflüncesine inand›r›-
larak örgütlülüklerden uzaklaflt›r›l-
m›flt›r. Küçük burjuvazinin y›lg›n
yorgun kesimlerinin “örgüt kötü-
dür”, “örgüt tehlikelidir”, “örgüt
bireyi öldürür”, “örgüt iradeleri
yok eder” safsatalar›yla da “sol”dan
beslenen örgütsüzlefltirme düflünce-
si, çok ciddi tahribatlar yaratm›flt›r.
Bu tahribatlar›n bir sonucu da, sol-
da kitle çal›flmas› gelene¤inin, ör-
gütlenme gelene¤inin gerilemesidir.
“Devrimcilik örgütlemektir” düflün-
cesi unutturulmufl veya zay›flat›l-
m›flt›r. Örgütlenme yapmayan dev-
rimciler, örgütlenme yapmayan der-
nekler, demokratik örgütler, örgüt-
lenme yapmayan örgütler, solda ne-
redeyse kan›ksanm›flt›r. Halk›n gü-
cü, Kad›köy’deki güç de¤ildir el-
bette. Ama bu güç kendili¤inden or-
taya ç›kmaz. Onu ortaya ç›karacak

olan biziz. Bunun için emek gereki-
yor, sab›r gerekiyor, halka güven
verecek bir politika gerekiyor, do¤-
ru bir kitle çizgisi ve çal›flma tarz›
gerekiyor. 

Kuflku yok ki, tek bafl›na hiçbir
mücadele biçimi, tek tek hiçbir

eylem, sonuç al›c› olamaz. Tek tek
eylemlerden hareketle yap›lan abar-
t›l› de¤erlendirmelerin yan›lt›c› ola-
ca¤› da aç›kt›r. De¤erlendirmeleri-
miz, politika ve öngörülerimiz, bu
mücadelenin uzun sürelili¤i ve çok
yönlülü¤ünü gözard› etti¤inde, yan-
l›fllara sürüklenmek kaç›n›lmazd›r.
Sendikalar›n tek tek eylemlere abar-
t›l› yaklafl›mlar›, oportünizmin, re-
formizmin abart›lar›, solun önünü
açm›yor, sola güven ve moral ka-
zand›rm›yor. Belki sadece günü
kurtar›yor. Anl›k etkileri d›fl›nda bu
tür de¤erlendirmelerin tam tersi

yönde olumsuz etkilerinin olaca¤›-
n›n bilinmesi gerek. Abart›lara bafl-
vuranlar, uzun vadeli, emek ve sab›r
gerektiren, sonuç al›c› kararl›l›k  ge-
rektiren bir mücadeleyi hayata geçi-
rebilecek güç ve iradeyi kendinden
göremeyenlerdir. Bu kesimler, bir
mitingle, bir yürüyüflle yasak sav-
mak istemektedirler. 

Yasak savanlar, sald›r›lar› püs-
kürtemezler. Tam tersine, kar-

fl›s›nda mücadeleye niyeti, direnme-
ye takati olmayan yasak savmac›
anlay›fl› gören oligarfli, hem ekono-

mik, hem demokratik haklar›m›za
sald›rmakta daha da cüretlenecektir.  

Hak ve özgürlüklerin yasal ola-
rak varolmas›yla, onlar›n pra-

tikte kullan›labilmesi ayn› fley de-
¤ildir. Ülkemizin yak›n tarihi tan›k-
t›r ki, ka¤›t üzerinde varolan hakla-
r›m›z› fiilen kullanabilmek için bü-
yük bedeller ödedik. Zaman zaman
bu mücadeleler adeta bir irade sava-
fl›na dönüflmüfltür. Bugün s›radan
görünen dergi bürosu açmak, der-
nek açmak, bas›n aç›klamas› yap-
mak gibi haklar için verildi bu irade
savafllar›. Ve e¤er bu irade savafl›n›
kazanan biz olduysak, bu sahip ol-
du¤umuz örgütlülük sayesinde ol-
mufltur. Sözün özü, haklar› kullana-
bilmek de örgütlü olmay› gerektirir.
E¤er örgütlü de¤ilseniz, haklar›n›z
ka¤›t üzerinde kalabilir.  

Örgütlenmeliyiz. Her konu, bizi
buraya getirir. Örgütsüzlük, ha-

len, halk›n en büyük zay›fl›¤›, oli-
garflinin en büyük avantaj›d›r. Bu-
gün AKP iktidar› taraf›ndan yayg›n
biçimde uygulanmakta olan sadaka
politikas› da halk› örgütsüz halde
tutman›n biçimlerinden biridir. Mil-
li E¤itim Bakan› Hüseyin Çelik ge-
çen hafta yapt›¤› ve fakat üzerinde
çok fazla durulmayan aç›klamas›n-
da “yard›m” politikas›n› flu sözlerle
izah ediyordu. “Sosyal yard›mlar
olmasa 'sosyal patlama' olur”; 17
fiubat günkü Milliyet gazetesi de ifl-
sizlik oran›ndaki art›fla dikkat çekti-
¤i manfletinde ““TTeehhlliikkeenniinn FFaarrkk››nn--
ddaa MM››ss››nn››zz??”” diyordu. Halk›n isya-
n›ndan, mücadelesinden korkuyor-
lar do¤al olarak. Onlar› rahatlatan
tek fley ise, halk›n örgütsüzlü¤ü ve
sendikalarda, odalarda örgütlü çe-
flitli kesimlerin de onlar› rahats›z
edecek bir durumda olmamas›d›r.
Bu statükoyu bozmal›y›z. Örgütsüz-
lefltirme sald›r›s›n›, örgütlenme at›-
l›m›na çevirerek bozmal›y›z. Yasak
savmac› mücadele tarz›n›, militan,
kitlesel ve sonuç al›c› bir mücadele
anlay›fl›na dönüfltürürek bozmal›-
y›z. Mevcut statüko, düzeni güçlen-
diren bir statükodur. Statükonun
parçalanmas› ise, halk›n mücadele-
sinin önünü açacak, halk›n kendine
güvenini büyütecektir.
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Bizim ggücümüz, hhalk›n
gücü, eemekçilerin ggücü

elbette bbu kkadar de¤ildir.
Güç,  öörgütlülüktür.
Örgütlülüklerimizi

büyüterek ggücümüzü
büyütmeliyiz. HHalk›n

gücünü oortaya çç›karmak,
bir çok aalanda, bbir çok

görevi bbirden yyerine
getirmeyi ggerektirir.



Ocak ay› bütçe hesaplar›na göre,
bütçe aç›¤› önemli oranda artm›fl
durumda. Aç›¤›n, önceki aylara gö-
re yyüüzzddee 446666 oran›nda artarak 2
milyar 967 milyon TL’ye ulaflt›¤›
aç›kland›. 

Bütçe neden aç›k verir? 

Aç›k, gelir ve gider aras›ndaki
dengesizliktir. Ocak ay›nda hhaarrccaa--
mmaallaarr yyüüzzddee 1155..33 artarken, gelir ar-
t›fl› ise sadece yyüüzzddee 00..33 oran›nda
gerçekleflti.

Harcamalardaki art›fl›n temel ne-
deni ise kaynaklar›n belediyelere
aktar›lmas›d›r. Bütçeleri delik deflik
eden bu ve benzeri harcamalar, “ fa-
iz d›fl› harcama” gibi genifl kitleler
için fazla anlam› olmayan kavram-
larla mu¤laklaflt›r›lmaktad›r. 

Bu defaki bütçe aç›¤›n› oluflturan
neden de burjuva siyasetin klasik
bir hastal›¤›d›r. Yerel seçimler yak-
laflt›¤› için AKP rüflvet olarak da¤›t-
mak üzere, belediyelere ay›rd›¤›
kaynaklar› yyüüzzddee 2244..99 artt›rm›flt›r.

Belediyelere kaynak aktar›lma-
s›nda ne kötülük var denilebilir; fa-
kat kaz›n aya¤› öyle de¤il; birincisi,
belediyelere aktar›lan paralarla ya-
p›lan flehirlerin, halk›n ihtiyaçlar›n›
karfl›lamak de¤il, ggöözz bbooyyaammaakk,,
rrüüflflvveett vvee ssaaddaakkaa da¤›tmakt›r. ‹‹kkiinn--
cciissii;; AKP, ek bir fley yaratm›fl de¤il-
dir; halktan çald›¤›n› veriyor halka.
Daha do¤rusu çald›¤›n›n küçük bir
k›sm›n›. VVee üüççüünnccüüssüü;; bu aç›k yine
hhaallkk››nn ss››rrtt››nnddaann kapat›lacakt›r.

AKP’nin kendi belediyelerine
aktard›¤› paralar, bütçeden karfl›lan-
maktad›r. Ve bu da aç›k demektir.
Bu aç›¤› kapatman›n yollar› da bel-
lidir; zzaammllaarr,, hhaayyaatt ppaahhaall››ll››¤¤››,, dd››flfl
bboorrççllaannmmaa vvee kkaammuu hhaarrccaammaallaarr››--
nn››nn kk››ss››ttllaannmmaass››.. 

Sorun burada, sadece belediye-
lere aktar›lan paralar da de¤ildir;
çünkü aç›¤›n nedeni bu ay belediye-
lere aktar›lan paralar olur; bir baflka
ay ise, bir tekeli zor durumdan kur-
tarmak, bir K‹T’i peflkefl çekilecek
hale getirmek için harcanan para da
olabilir; da¤›t›lan rüflvetler ve avan-
talar olabilir... Kesin olan fludur ki,
harcand›¤› yerler de¤iflse de, bütçe
aç›¤› y›llard›r de¤iflmemektedir. As-
l›nda harcand›¤› yer de sonuç olarak
de¤iflmiyor; çünkü harcamalar so-
nuçta hep tekellerin ihtiyaçlar›na
cevap vermifl oluyor.

BBüüttççee HHaallkk››nn DDee¤¤iill 
TTeekkeelllleerriinn ‹‹hhttiiyyaacc››nnaa 
GGöörree YYaapp››llmmaakkttaadd››rr
Bütçe nedir, kim yap›yor ve ki-

me göre yap›l›yor? Aç›klar›n nere-
den kaynakland›¤›n›, sorumlusunun
kim oldu¤unu do¤ru tespit edebil-
mek için bafltan bu sorunun cevab›-
n› da vermeliyiz. 

Bütçe; belli bir süre için, genel
olarak da bir y›l içinde gelir ve gi-
derlerin ayr›nt›lar›n› tasarlayan bir
hesap cetvelidir, bir planlamad›r.
Bütçe kime göre yap›l›r sorusunun
cevab› ise kendi içindedir zaten.
Bütçeyi kkiimm yap›yorsa, oonnuunn ihti-
yaçlar›na göre yap›lmaktad›r. 

Bizim ülkemizde bütçeyi kim
yapar? Oligarflik iktidar›n sahipleri
yaparlar ve bu nedenle de iktidar sa-
hipleri bütçeyi oligarflinin ihtiyaçla-
r› temelinde yaparlar. Oligarflinin ve
onlar›n iflbirlikçilerinin emrindeki-
lerin ç›karlar›n› esas al›rlar. 

Bizim gibi yeni sömürge bir ül-
kede iktidar›n gerçek sahibi eemmppeerr--
yyaalliissttlleerr ve iflbirlikçi oolliiggaarrflflii oldu-
¤u için, bütçe de temelde onlar›n
bütçesidir. 

Bütçe, hep söylendi¤i ve göste-
rildi¤i gibi, ““PPllaann vvee BBüüttççee KKoommiiss--
yyoonnuu””nda haz›rlan›p, mecliste
oonnaayyllaanndd››kkttaann sonra cumhurbafl-
kan›n›n onay›na sunularak yap›lm›fl
olmaz. Aksine bunlar iflin gösterme-
lik yan›d›r, “prosedürü”dür. Baflka
deyiflle, iflin demokrasicilik oyunu
k›sm›d›r. Bütçeyi daha bafltan em-
peryalist kurulufllar olan IIMMFF,, DDüünn--
yyaa BBaannkkaass›› ve tteekkeellccii ffiinnaannss kkuurruu--
lluuflflllaarr››nn››nn istek ve ihtiyaçlar› belir-
ler. Onlar›n dayatmalar› esast›r.
Bütçenin daha bafltan genel ve te-
mel çerçevesini bunlar belirlerler.
Hükümetin, meclisin, cumhurbafl-

Aç›¤›n sorumlusu kim?
Faturas›n› kim ödeyecek?

Bu kadar büyük bir ya¤ma,
talan ve soyguna, 

bu kadar sadakaya, bu kadar
rüflvete, bu kadar ranta,

o¤ullara, gelinlere al›nan bu
kadar fabrikalara, gemilere,

islamc› tekellere aktar›lan bu
avantalara hangi bütçe dayan›r?

BÜTÇE AÇI⁄I dedikleri,
tekellerin ve iflbirlikçilerinin

soygun deliklerinden baflka bir
fley de¤ildir. 

AAKKPP’’nniinn SSooyygguunn TTaallaann BBoorrçç EEkkoonnoommiissiinnddeenn::

‹fl arayanlar ikiye katland›... ‹flsiz say›s› 3 milyona dayand›... 
Bütçe Aç›¤› ve Borçlar Büyüyor... Kapanan iflyerleri art›yor
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kan›n›n yapt›¤› ise –zaman zaman
k›smen pazarl›k pay› olmakla bir-
likte– bunu onaylamakt›r.

Bu anlamda bilinmelidir ki, Tür-
kiye Cumhuriyeti Bütçesi ad› veri-
len bütçe, as›l olarak “milli” bir büt-
çe de¤ildir. 

Haz›rlanan ve sunulan bütçeye
bak›ld›¤›nda da kimin ihtiyaçlar›n›n
esas al›nd›¤› çok aç›k görülür. Hü-
kümetin haz›rlad›¤› 2009 mali y›l›
bütçesine göre MMiillllii SSaavvuunnmmaa BBaa--
kkaannll››¤¤››,, EEmmnniiyyeett GGeenneell MMüüddüürrllüü--
¤¤üü vvee DDiiyyaanneett ‹‹flfllleerrii BBaaflflkkaannll››¤¤››
ödenekleri önceki y›llara göre bü-
yük oranda artt›r›l›rken, Tar›m ve
Köyiflleri Bakanl›¤›, Adalet, Milli
E¤itim, Sa¤l›k Bakanl›klar› ödenek-
leri ise yüzde 10 ile 16,5’i oran›nda
ddüüflflüürrüüllddüü..

Bütçenin öncelikleri, a¤›rl›klar›,
emperyalist tekellerin ve iflbirlikçi-
lerinin ““öözzeelllleeflflttiirrmmee,, hheerr aallaann›› ttii--
ccaarriilleeflflttiirrmmee”” politikalar›na göre
flekillenmektedir. Halk›n temel, zo-
runlu ihtiyaçlar›na yat›r›mlar gide-
rek s›f›rlanmakta, bu hizmetlerin
karfl›lanmas› paral› hale getirilmek-
tedir. Bütçede ödenekleri küçültü-
len bakanl›klara bak›n: AAddaalleett,,
EE¤¤iittiimm,, SSaa¤¤ll››kk...... 

‹flçi ve memur ücretleri için de
mümkün olabilen en düflük bütçe
ayr›lmaktad›r her zaman. Ve fakat
halk› sindirmek, bask› alt›na almak
için orduya, polise hiçbir harcama-
dan kaç›n›lmamaktad›r. 

““GGeelliirrlleerr,, GGiiddeerrlleerr””
NNeerreeddeenn GGeelliiyyoorr,, 
NNeerreeyyee GGiiddiiyyoorr??
Bütçede kimlerin ihtiyaçlar›n›n

gözetildi¤ini de böylece netlefltir-
dikten sonra, bütçeyi oluflturan
““GGeelliirrlleerr”” nelerden olufluyor; k›sa-
ca da ona bakal›m. 

Bütçe, as›l olarak halktan topla-
nan vveerrggiilleerr,, yap›lmas› düflünülen
zzaammllaarr,, emperyalist kurulufllardan
al›nan bboorrççllaarrdan oluflur ve yine en
önemlisi “kaynak yaratmak”(!) ad›-
na ülke zenginliklerinin yerli ve ya-
banc› tekellere peflkefl çekilmesi,
yok pahas›na sat›lmas›d›r. SEKA,

PETK‹M, TÜPRAfi son y›llardaki
büyük peflkefllerdir. Özellefltirilen
belli bafll› büyük kamu iflletmeleri-
nin ard›ndan s›ra oorrmmaannllaarr››nn,, kkaa--
mmuu aarraazziilleerriinniinn,, ssuullaarr››nn sat›lmas›-
na gelmifltir ve bütçe flimdi onlarla
“yap›lacak”t›r. 

Bütçenin ““GGiiddeerrlleerr”” yani har-
camalar k›sm› ise sa¤l›k, e¤itim, ko-
nut, hizmet, üretim gibi bölümleri
zorunlu olarak içerir; ama bunlar,
her zaman en asgari düzeyde tutul-
maya çal›fl›l›rken, aslan pay›, halka
dönük ihtiyaçlara de¤il aksine içi
boflalt›lan bankalara, zor durumdaki
tekellere, silahlanmaya, orduya, po-
lise, M‹T’e, iç ve d›fl istihbarata, ye-
ni hapishaneler aç›lmas›na ayr›l›r.

Bütçede temel kamu harcamala-
r›na yönelik pay sürekli düflerken
soygun, ya¤ma pay› dolayl› olarak
bir çok biçimde büyütülür. Bugün
somut olarak yafland›¤› gibi mevcut
iktidar›n yerini sa¤lamlaflt›rmak
için, halk›n gözünü boyamak için,
bütçe har vurup harman savrulur.
Sonuç ise bütçe aç›klar›d›r. Ve bu
aç›k da sürekli büyümektedir.

BBuu DDüüzzeennddee HHeerr AAçç››kk 
EEmmeekkççiilleerriinn SS››rrtt››nnaa BBiinneerr
Ülkemiz ekonomisi, bir ‘‘bboorrçç

eekkoonnoommiissii’dir. Yani IMF’den borç
al›p, ald›¤› borçla yine borç ödeme
üzerine kurulu bir ekonomi. Bunun
kendisi bir soygun ve sömürü çark›-
d›r. Emperyalistler, bu çark sayesin-
de IMF ve Dünya Bankas› gibi ku-
rulufllar› arac›l›¤›yla ülkemizi ilikle-
rine kadar sömürmektedir. Soyulan
ve sömürülen elbette Koçlar, Sa-
banc›lar, Eczac›bafl›lar, Do¤anlar,
Ülkerler, Zorlular, Albayraklar de-
¤ildir. Tersine bunlar da sömürü ve

soygunun bir parças›d›r. Soyulan,
sömürülen ise emekçilerdir, yani
tüm halkt›r. Borçlar al›n›r, al›nan
borçlar› tekeller kullan›r, bboorrççllaarr››nn
ffaaiizzii hhaallkk››nn ss››rrtt››nnaa bindirilir. 

Hükümetler, bu soygun ve sö-
mürünün uygulay›c›s›d›rlar. AKP
iktidar› “bu ifli en iyi flekilde yap-
makta” kendinden önceki iktidarla-
r› kat be kat aflm›flt›r. Bunun anlam›
fludur: AKP, har vurup harman sa-
vurmakt›r. AKP iktidar› iç ve d›fl
borcu, kendinden önceki tüm di¤er
iktidarlardan daha fazla artt›rm›flt›r. 

AKP iktidar koltu¤una 3 Kas›m
2002’de oturdu. Buraya dikkat;

22000022’’ddee,, 113300..22 mmiillyyaarr dolar
olan d›fl borç, 22000055’’ttee 116611..88 mmiillyyaarr
ddoollaarraa yükseldi. 

22000099 y›l›na gelindi¤inde toplam
d›fl borç 224477,,11 mmiillyyaarr ddoollaarraa da-
yand›. 

Durumun daha net görülebilme-
si için flunu da belirtelim: AAKKPP,,
kkeennddiinnddeenn öönncceekkii ttüümm iikkttiiddaarrllaa--
rr››nn oonnllaarrccaa yy››llddaa yyaapptt››¤¤›› dd››flfl bboorr--
ccuunn ddaahhaa ffaazzllaass››nn››,, aalltt›› yy››ll iiççiinnddee
yyaappmm››flfltt››rr.. 

AKP bu anlamda “haz›r” yiyen
bir iktidard›r. Borca dayanan, ald›¤›
borçlarla sadaka da¤›tan, ülkeyi
ya¤malayan, hhaanneeddaannllaarr yyaarraattaann
bir iktidard›r. Ülkeyi böyle yönet-
mektedir... Bütçe aç›klar› da, borç-
lar da bunun sonucu olarak durmak-
s›z›n büyümektedir... Emperyalist-
lerin ve iflbirlikçilerinin hizmetinde-
ki iflbirlikçi AKP’nin yönetiminde
her aç›k, do¤ald›r ki emekçilerin
s›rt›na biner. Bu hem AKP, hem de
düzen gerçe¤idir.

Düflük ücretler, azg›n emek sö-
mürüsü, ülkenin parça parça sat›l-
mas›, artan d›fl borçlar ve bunun so-
nucu olarak ba¤›ml›l›¤›n artmas›,
artan iflsizlik ve yoksulluk, hak
gasplar›... soygun ve sömürünün
emekçilere fatura edilmesinin bafll›-
ca yans›malar›d›r.

Bütçeyi delik deflik eden iflçiler,
köylüler, memurlar, de¤ildir; aç›k,
emekçilerin aç›¤› de¤ildir; o halde,
emekçiler, bu faturay› ödemeyi red-
detmelidir. 

2002’de, 130 milyar dolar olan
d›fl borcu, AKP, alt› y›lda 247

milyar dolara ç›kard›. 
AKP, kendinden önceki tüm

iktidarlar›n onlarca y›lda yapt›¤›
d›fl borcun daha fazlas›n›, alt›

y›l içinde yapm›flt›r. 
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Sabah
kalkt›¤›nda

gidecek bir ifli
olmayan milyon-

larca insan için,
“Kriz var m› yok mu, te¤et mi geç-
ti?” tart›flmas› bofl bir tart›flmad›r.
Oligarflinin AKP Hükümeti, yalan-
larla, sadakalarla, hamasetle, islam-
c›l›kla ülkeyi yönetmeye devam
edebiliyor belki, fakat görünürdeki
“istikrar” tablosu, yoksul Türki-
ye’sini yok edemiyor. O Türkiye
milyonlarca aç›yla, iflsiziyle, yoksu-
luyla yerli yerinde duruyor. 

Rakamlar, ki burada aktaracak-
lar›m›z›n ço¤u devletin resmi ku-
rumlar›na ait rakamlard›r, krizin fa-
turas›n›n emekçilere ç›kar›lmakta
oldu¤unu tart›flmaya yer b›rakma-
yacak flekilde gösteriyor.    

“‹fl AArayanlar
‹kiye KKatland›”
Rakamlar, Türkiye ‹fl Kurumu’na

ifl için yap›lan baflvurularda bir ‘‘ppaatt--
llaammaa’’ yafland›¤›n› gösteriyor. 

Türkiye ‹fl Kurumu (‹fiKUR) ve-
rilerine göre iflsizlik baflvurular›
ocakta geçen y›l›n ayn› ay›na göre
yüzde 9944..99 artarak 115511 bbiinn 553300 kkiiflflii
oldu.Yine ‹fiKUR’un internet site-
sinde yer alan bir baflka veriye göre
11..22 mmiillyyoonnuu aaflflkk››nn kkiiflflii ifl ar›yor. 

Ocak ay›nda iflsizlik ödene¤in-
den faydalanmak için de 7788 bbiinnii afl-
k›n kifli baflvurdu.

Lakin bilindi¤i gibi ülkemizdeki
“iflsizlik fonu” adeta kimse yararla-
namas›n diye düzenlenmifltir. En az
üç y›l, düzenli çal›flm›fl olmas› gere-
kiyor. Üstelik verdikleri de ne; as-
gari ücretle çal›flan bir iflçiye, bütün
engelleri afl›p fondan yararlanma
hakk›na kavuflabilirse, verilen ayl›k
ücret 266 lirad›r. 

Resmen 33 MMilyon ‹‹flsiz
Türkiye ‹statistik Kurumu tara-

f›ndan da iflsizli¤e iliflkin Kas›m ay›
verileri de aç›kland›. Bu verilere gö-
re iflsizlik yüzde 1122,,33 artarken, iflsiz
say›s› 22 mmiillyyoonn 999955 bine ulaflt›.

Gazetelerde bu rakam, “‹flsiz sa-
y›s› 3 milyona dayand›” diye verildi. 

TÜ‹K’in yaz›l› olarak yapt›¤›
aç›klamada, son bir y›l içinde, sade-
ce son bir y›l içinde 664455 bbiinn kkiiflfliinniinn
daha iflsiz kald›¤› kayda geçirilmifl.
Baflta vurgulad›¤›m›z gibi, bu ülke-
nin son bir y›l› “kriz te¤et geçti geç-
medi” tart›flmas›yla geçti. Bu tart›fl-
ma sürerken, 645 bin insan›n evine
y›ld›r›m düflmüfltü oysa. 645 bin ev-
de, efllerin, çocuklar›n gözlerine yafl
düflmüfltü. 

Bütün bu rakamlar› de¤erlendi-
rirken, TÜ‹K’in bir çok kategoriyi
iflsiz olarak kabul etmedi¤i de göz
önünde bulundurulmal›. Mevsimlik
iflçilerin büyük bölümü bu listenin
d›fl›nda. Ama daha ilginç olan›, “ifl
bulmaktan umudunu kesip, ifl bul-
maya baflvuru yapmayan iflsizleri de
iflsizden saym›yor TÜ‹K. Bunu gö-
zönünde bulundurdu¤umuzda, TÜ-
‹K’in bütün rakamlar›, eenn aazz iikkii kkaa--
tt›› olarak düflünülmelidir.

Nitekim, ANKA’n›n yine geçen
hafta geçti¤i bir haber, ülkemizdeki
iflsizli¤in boyutlar›n›n “dünya ça-
p›nda” oldu¤unu gösteriyordu:
““TTüürrkkiiyyee,, iiflflssiizzlliikkttee ddüünnyyaa üüççüünn--
ccüüssüü””

‹flte AKP’nin övündü¤ü Türki-
ye’nin tablosu. 

‹flsizlikte DDünya 
Üçüncülü¤ü
Evet, miting meydanlar›nda ma-

sal anlatmak kolay. Kimsenin mi-
ting meydan›nda verdi¤iniz rakam-
lar› yalanlama ihtimali de yok. Bu
yüzdendir ki, burjuvazinin seçimle-
rinde mitingler, adeta bir tür yalan
kürsüsü, bir tür aldatma seans› ola-
rak ifllev görmektedir. Fakat rakam-
lar, yerinde duruyor. Emperyalist

kurumlar, iktidar›n halktan saklad›-
¤› tüm bilgilere sahipler. Ve iflte o
bilgilerle yaz›lan bir yaz›da, The
Economist Dergisi’nin belirledi¤i
dünya piyasalar›nda ad› geçen 5522
üüllkkeenniinn iflsizlik oranlar› ile karfl›-
laflt›r›ld›¤›nda Türkiye’deki iflsizlik
oran›n›n yyüüzzddee 1122,,33 iillee üüççüünnccüü ss››--
rraaddaa yer ald›¤› belirtiliyor ve flu yo-
rum yap›l›yor:

“Sanayi ve hizmet sektörlerinde-
ki iflletmeler, talep yetersizli¤i ve fi-
nansman sorunlar› sebebiyle göz
göre göre eriyip gitmektedir. H›zla
önlem al›nmad›¤› takdirde Türkiye,
dünyada iflsizlikte bir numara olma-
ya adayd›r.”

YYoollaa ddeevvaamm!!

Yolun devam›nda daha büyük
bir iflsizlik, ve kaç›n›lmaz olarak da-
ha büyük bir yoksullaflma görülü-
yor. Sonras›, daha büyük sadaka
konvoylar› olsa gerek.  

‹flte AKP iktidar›n›n gizlemeye
çal›flt›¤› rakamlardan üçü daha.
Aç›klayan, yine hükümetin emrin-
deki kurumlar üstelik. 

‹‹flflssiizzlliikk OOrraann››::

May›s 2008’de yyüüzzddee 88..99

Kas›m 2008’de yyüüzzddee 1122..33

KKaappaannaann ‹‹flflyyeerrii SSaayy››ss››::

2007’de 2233..559955

2008’de 3377..334433

KKaappaassiittee KKuullllaann››mm OOrraann››::

2008 May›s’›nda 8822..55

2009 Ocak ay›nda 6633..88

Bütün bu rakamlar içinde kuflku-
suz en çarp›c› olanlardan biri, 1 mil-
yonu aflk›n insan›n, iiflfl bbuullmmaakkttaann
uummuuttllaarr››nn›› kkeessmmiiflfl oollmmaallaarr››dd››rr.. ‹fl-
sizlik mi daha büyük tehlikedir, dü-
zenden umutsuzluk mu? Hangisinin
y›k›c› gücü daha fazlad›r... Vars›n
onun kayg›s›n› da iflsiz b›rakanlar
düflünsün.  

‹flsizlikte dünya üçüncülü¤ü!

YOLA DEVAM!
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‹spanya'n›n baflkenti Madrid'de
BM'nin organizasyonuyla 26-27
Ocak aras›nda ''HHeerrkkeess ‹‹ççiinn GG››ddaa
GGüüvveennllii¤¤ii'' adl› bir toplant› düzen-
lendi. Toplant›ya, aralar›nda Türki-
ye'den Tar›m ve Köyiflleri Bakan›
Mehdi Eker'in de yer ald›¤› 9955 üüll--
kkeeddeenn temsilciler kat›ld›.

Birleflmifl Milletler Tar›m ve G›-
da Örgütü (FAO) Genel Direktörü
Jacques Diouf, toplant›da 22000088 y›l›
itibariyle dünyada yaklafl›k 11 mmiill--
yyaarr kkiiflfliinniinn aaççll››kk ssoorruunnuu yyaaflflaadd››¤¤››--
nn›› aç›klad›. 

Ayn› gündemle daha önce de bir
çok uluslararas› toplant›lar yap›l-
m›flt› kuflkusuz. Toplant›larda soru-
nun çözümü, en az›ndan ““aaççllaarr››nn
aazzaalltt››llmmaass››””((!!)) için say›s›z kararlar
al›nd›. Ne var ki, süreç tam tersi
yönde gelifliyor. Açlar›n say›s› daha
da art›yor. Nitekim, Jacques Diouf
da konuflmas›nda bu durumu, ""AAçç--
ll››kk ssoorruunnuunnaa kkaarrflfl›› mmüüccaaddeelleeddee
ssoonnuuççllaarr ddrraammaattiikk"" diye itiraf edi-
yor. Toplant›da aç›klanan bilgiler
ise, bu itiraf›n somut göstergeleri.

1996'da yap›lan Dünya G›da Zir-
vesi'nde, dünyada 883300 mmiillyyoonn kifli-
nin açl›k sorunu yaflad›¤› tesit edil-
mifl ve bu say›n›n 2007 y›l›na kadar
4433 mmiillyyoonn azalt›lmas› öngörülmüfl-
tü. Fakat öngörülenin ttaamm tteerrssiinnee,,
2007’ye gelindi¤inde açlar›n say›s›
7755 mmiillyyoonn artarak 992233 mmiillyyoonnaa ç›k-
t›. Diouf, bu durumu flöyle özetli-

yordu toplant›da: “Böyle giderse,
2015'te dünyada açl›k oran›n› yar›-
ya indirmeyi öngören Milenyum
Kalk›nma Hedefleri 22115500 yy››ll››nnaa kkaa--
ddaarr gerçeklefltirilemeyecek” . 

Do¤rudur, gerçeklefltirilemez.
Gerçekte -rakamlar›n da söyledi¤i
gibi- ‘‘bbööyyllee ggiiddeerrssee’’ dünyadaki aç-
lar›n say›s› hhiiççbbiirr zzaammaann azalma-
yacak, tam tersine, ço¤alacakt›r.
Emperyalistlerin yönetimindeki
uluslararas› toplant›larda ne kararlar
al›n›rsa al›ns›n, somut gerçeklik de
zaten budur. 

Sorun yeryüzünde yeterli 
g›da olmamas› m›???

2008’de açlar›n say›s›, bir önce-
ki y›la göre, yaklafl›k 70 milyon art-
t›. Oysa, ayn› y›l, dünya g›da ürün-
lerinin üretimi 22 mmiillyyaarr 224455 mmiillyyoonn
ttoonnllaa rreekkoorr ddüüzzeeyyddee gerçekleflmifl.
G›da ürünlerinin üretimi rekor dü-
zeyde art›yorsa, mant›ken açl›k so-
runu yaflayanlar›n say›s›n›n azalma-
s› gerekmez mi? 

Mant›ken evet; ama kapitalizm-
de, mant›k de¤il, insanl›¤›n ihtiyaç-
lar› de¤il, “kâr” yasas› geçerlidir. 

Kapitalizmin bu niteli¤ini, asl›n-
da açl›k sorununun temelindeki as›l
sebep oldu¤unu göremeyen Diouf
da konuflmas›nda, soruna “üretimi
art›rarak” çözüm öneriyor. “2050
y›l›nda 9 milyar insana yemek ver-

mek için üretimi iki kat›na ç›karmak
gerekir” önerisinde bulunuyor.
Kuflkusuz, nüfusa orant›l› olarak
üretimin artt›r›lmas› fiziksel bir zo-
runluluktur. Fakat bunun, tart›fl›lan
sorunun, açl›k sorununun çözümüy-
le do¤rudan ilgisi yok. 

Evet yok! 

Çünkü dünyadaki açl›k sorunu-
nu, üretim miktar›n› iki kat›na de¤il,
oonn iikkii kkaatt››nnaa ddaa çç››kkaarrttssaann››zz çöze-
mezsiniz. Çünkü açl›k, dünyada
hheerrkkeessee yyeetteecceekk kkaaddaarr yyiiyyeecceekk ooll--
mmaadd››¤¤››nnddaann ddee¤¤iill,, hheerrkkeess oonnaa ssaa--
hhiipp oollaammaadd››¤¤›› iiççiinn yyaaflflaann››yyoorr.. 2008
y›l› g›da üretim rakamlar› ve dünya
açl›k rakamlar›n›n yan yana konul-
mas›, bunun ispat›d›r. Dünya g›da
üretimi rekor düzeyde artarken, aç-
lar›n say›s›n›n azalmay›p onun da
rekor düzeyde artmas›, sistemin ifl-
leyiflini de gösteriyor bize. Elbette
burada bir soru daha gelecek akla;
peki, rekor düzeyde artan g›da ürün-
leri, açlar›n midesine gitmedi¤ine
göre nereye gidiyor? Elbette, dün-
yada 1 milyar insan› açl›¤a mahkum
eden emperyalist sistemin “tüke-
tim” çarklar›n›n ulusal gelir düzeyi
yüksek müflterilerine.. 

Worldwatch Enstitüsü’nün 2004
y›l›nda yapt›¤› araflt›rma raporu da
gerçe¤in böyle oldu¤unu gösteriyor.
Enstitü’nün raporuna göre: “2000
y›l›nda dünyan›n en zengin insanla-
r›, en fakir insanlar›ndan 25 kat da-
ha fazla tüketmektedirler.”

Rapor, devam›nda flu bilgileri
veriyor: “ Dünya nüfusunun %
12’sini bar›nd›ran Kuzey Amerika
ve Avrupal› emperyalist ülkeler,
dünya genelinde yap›lan toplam
harcamalar›n % 60’›n› yaparlar-
ken, dünya nüfusunun 1/3’ünü ba-
r›nd›ran Güney Asya ve Orta Afrika
ülkeleri ise bu harcamalar›n sadece
%% 33,,22’’ssiinnee ortak olabilmifltir.”

Tablo aç›k, adaletsizlik ortada;
G›da üretiminin artmas› açlar›n

AÇLARIN ARTIfiI 
ENGELLENEM‹YOR?

FAO: 1 milyar kifli açl›k sorunu yafl›yor
1996’da açlar›n say›s› 830 milyondu. 

Uluslararas› say›s›z toplant› yap›ld›; kararlar
al›nd›: Açlar›n say›s› azalt›lacakt›. 

2007’de açlar›n say›s›na on milyonlar
eklenerek 923 milyona ç›kt›. 

2008’de 1 milyar oldu. 
2010’da, 2020’de ve daha sonra 
ne olacak?
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azalmas›na de¤il, emperyalist ülke-
lerde daha çok tüketilmesini sa¤la-
m›fl! O kadar. 

Ülkemizdeki yoksullara ve süper
zenginlere dair rakamlar da, adalet-
sizlik tablosunun bir baflka biçimi-
dir. AKP Hükümeti aç›klamalar›nda
s›k s›k kifli bafl›na düflen milli geli-
rin onbin dolarlara yaklaflt›¤›n› söy-
leyerek övünüyor. Oysa halk›n ya-
flam düzeyine bakt›¤›m›zda b›raka-
l›m ‘onbin dolarlar›’, ssaaddaakkaallaarrllaa
yaflama mahkum edildi¤ini görüyo-
ruz. Resmi kurumlar›n kendi aç›kla-
d›klar› rakamlara göre yoksulluk ve
açl›k s›n›r›n›n alt›nda yaflayanlar›n
say›s› her geçen gün katlanarak art›-
yor. Nedeni ise malum. Hat›rlars›-
n›z; Sabanc› ne diyordu: ““ddooyymmuu--
yyoorruumm,, ddooyymmuuyyoorruumm,, ddooyymmuuyyoo--
rruumm......”” 

‹liklerimize kadar sömürürler,
ama yine de doymazlar. Daha çok,
hep daha çok sömürmek isterler. Yi-
ne ülkemize bakal›m. Yoksulluk ve
açl›k s›n›r›nda yaflayan insanlar›m›-
z›n say›s› artarken dünyadaki en bü-
yük 500 emperyalist tekel s›ralama-
s›na giren iflbirlikçi tekellerin say›s›
da art›yor. 

Açl›k sorununun esas› buradad›r. 

Madrid’te düzenlenen ''HHeerrkkeess
‹‹ççiinn GG››ddaa GGüüvveennllii¤¤ii'' gibi zirveler-
de bu esas yok say›ld›¤› için, hiçbir
koflulda sorunu çözemezler. Bu tür
zirvelerle as›l amaçlad›klar›, bbiirriinn--
cciissii;; kendi sorumluluklar›n› gizle-
yebilmek, iikkiinncciissii;; açl›k sorununun
kendi düzenleri için bir tehdit olufl-
turmas›n› önlemektir. 

‹spanya Baflbakan› J. Zapatero
zirvedeki konuflmas›nda diyor ki;
“1 milyara yak›n insan›n açl›k ya-
flamas› `insanl›¤›n utanc›`d›r.” 

Hay›r! “1 milyara yak›n insan›n
açl›k yaflamas›”nda, “insanl›¤a” ait
bir suç ve utanç yoktur. Bu ‘utanç’
sizin, emperyalist dünya düzeninin
utanc›d›r. 1 milyara yak›n insan› aç
b›rakan bu düzendir. 

Yüze yak›n ülkeden devlet,
hükümet baflkanlar›n›n, bakan ve
bürokratlar›n ve uzmanlar›n bir ara-
ya geldi¤i bu tür zirvelerde, bula

bula SSAADDAAKKAA türünden çözümler
üretmektedirler. 

Sorun yard›mlarla de¤il
devrimlerle çözülür

Yine “açl›¤a çözüm üretmek”
için 2008 Temmuz ay›nda Roma’da
yap›lan zirvede, haz›rlanan projele-
re destek amac›yla toplant›ya kat›-
lan ülkeler, 2222 mmiillyyaarr ddoollaarr verme-
yi vaat etmifller. Bahsedilen 22 mil-
yar dolarla, 1 milyara yak›n aç insa-
n›n sorunu çözülecek. 

Üstelik bu paray› tek bir ülke de
de¤il, yüze yak›n ülke birlikte ver-
meyi vaat ediyor. Bahsedilen bu pa-
ra, emperyalist ülkelerin tüketim
ekonomisi içinde, makyaj giderleri-
ne, kedi köpek mamalar›na, zengin-
lerin lüks tüketimlerine harcanan
kadar bile de¤ildir. 

Ama daha da çarp›c› olan, bu tür
toplant›larda vaat edilen bu parala-
r›n da bir türlü toplanamamas›d›r.
Emperyalistlerin “açl›k sorununu
çözmek” konusuna verdikleri önem
bu kadard›r. Madrid zirvesinde en
çok konuflulan konulardan biri de
vaat edilen bu paralar›n toplanmas›
meselesi olmufl. Bofla konuflmalar...
Çözüm, bu toplant›lar da gösteriyor
ki, zengin emperyalistlerin bu konu-
da daha fazla "sadaka" toplamas›n-
dan geçmiyor. Tam tersine bunlar
çözümsüzlü¤ü kal›c›laflt›ran yakla-
fl›mlard›r. Dünya nüfusunun alt›da
birinin açl›k s›n›r›n›n alt›nda ölümle
yüz yüze kalmas›n›n sebebi emper-
yalist sömürü düzeninin kendisidir.

Dünya bu duruma nas›l geldi, sö-
mürü nas›l bu denli pervas›zlaflt› ve
açl›k nas›l bu boyutlara t›rmand›?
Bu sorular›n cevab›n› araflt›rd›¤m›z-
da da karfl›m›za ayn› gerçek ç›kar.
1990’lara kadar dünya nüfusunun
1/3’lük nüfusu zaten sosyalist ve
halk iktidarlar›yla yönetilen ülkeler-
de yafl›yordu. Bu ülkelerde ‘açl›k’
diye bir fley söz konusu de¤ildi her
fleyden önce. Emperyalist ülkeler
ise, sosyalizm tehdidi karfl›s›nda da-
ha çok “sosyal politikalar” uygula-
mak zorunda kal›yorlard› ve bu ne-
denle de gelir da¤›l›m› aras›nda bu
denli uçurumlar yoktu. Açl›k, em-
peryalizmin sömürge ve yeni sö-
mürgelerinde yine vard›. Ancak yine
bu boyutta de¤ildi. Çünkü bu ülkele-
rin sosyalist sisteme “kayma” tehli-
kesi, emperyalist sömürünün önün-
de s›n›rlay›c› bir etkendi. Sosyalist
sistemin y›k›lmas›yla birlikte ise,
emperyalizm, sömürge politikalar›n-
da, kendini tehdit eden, s›n›rlayan
hiçbir engelle karfl›laflmaman›n per-
vas›zl›¤›yla davranmaya bafllad›. Te-
keller azg›nlaflt›. Ülkelerin iç üretim
ve tüketimini k›smen dengede tutan
"gümrük duvarlar›" tekeller taraf›n-
dan dümdüz edildi. IMF' ve Dünya
Bankas› gibi emperyalist kurulufllar-
la ülkelerin ekonomileri ttaammaammeenn
denetim alt›na al›nd›. Pervas›zlaflan
emperyalizm, dünyan›n dört bir ya-
n›nda üretilen, yarat›lan her fleyi is-
tiyor ve geriye bir fley kalm›yor. Ye-
ni sömürgelerin hemen hepsinde ttaa--
rr››mm emperyalist dayatmalarla kü-
çültülmekte. Bunun ilk sonucu, g›da
üretimindeki düflüfl ve sonuç olarak
açl›k oldu¤u gibi, milyonlarca kifli-
nin daha, iflsizler ordusuna kat›lma-
s›d›r. Emperyalizmin tar›m alan›n-
daki bu dayatmalar›, tekellerin ülke-
leri ya¤malamaktaki pervas›zl›¤›,
dünya çap›nda açl›¤› büyüten en
önemli nedenlerden biridir... 

Açl›¤› devasa boyutlara t›rman-
d›ran koflullar ve politikalar özetle
bunlard›r. Emperyalist tekellerin
dünya çap›ndaki hakimiyeti ve ül-
keler baz›nda iflbirlikçilerin iktidar-
lar› sürdü¤ü müddetçe, açl›k soru-
nunun çözümü mümkün gözükme-
mektedir. 

Açl›¤› bu boyutlara ulaflt›ran
azg›n sömürü politikalar›, sosya-
list sistemin y›k›ld›¤› koflullarda
uygulanmaya bafllanm›flt›r. 
Emperyalist tekellerin gözü doy-
maz pervas›zl›¤›n› s›n›rlayacak
tek fley, dünya çap›nda ulusal ve
sosyal kurtulufl mücadelelerinin
yükselmesi ve devrimlerden
baflka bir fley de¤ildir. 
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15 fiubat’ta Kad›köy'de yap›lan
“Krizin Bedelini Ödemeyece¤iz”
mitinginde, kürsüde konuflan konfe-
derasyon baflkanlar›n›n politikalar›
ve ruh halleriyle, meydandaki
emekçilerin talepleri ve ruh halleri
kuflkusuz farkl›yd›. 

Bu fark, emekçilerin, devrimci-
lerin emperyalizme, tekellere karfl›
öfke dolu sloganlar›yla, kürsüden
yap›lan konuflmalardaki düzen içi
önermeler aras›nda somutlan›yordu. 

Emekçiler, meydanda “Krizin
faturas› sermayedarlara” slogan›n›
atarken, sadece “krizin bedelini
ödemeyece¤iz”in içini, s›n›fsal bir
bak›flla dolduruyorlard›. Kürsüdeki
konuflmalar ise, emekçilerle burju-
vazi aras›nda adeta tarafs›z bir ko-
numda krizin yükünü, “adilane” fle-
kilde paylaflt›rmaya soyunuyordu.

Bu tablo bize, D‹SK ve KESK
taraf›ndan krize karfl› ortaya konu-
lan “Sosyal Dayan›flma ve Demok-
ratikleflme Program›”ndaki burjuva
iktisatç›lar›n önerilerine paralel ba-
k›fl aç›s›n›n ve Gazze katliam›na
karfl› AKP'yi, BM'yi göreve ça¤›ran
bak›fl aç›s›n›n pekiflerek sürdü¤ünü
gösteriyor. Kriz ve Gazze mesele-
sinde ortaya konulan program ve
öneriler, düzen içi bir bak›fl›n ifade-
sidirler. Bu bak›fl terkedilmedikçe,
do¤ru politikalar, talepler, sloganlar
ortaya konulamaz...

BBuu ppoolliittiikkaa,, eemmeekkççiilleerree
kkrriizziinn kkaayynnaa¤¤››nn›› ggöösstteerrmmeezz!!

Sami Evren, 14 fiubat tarihli
Cumhuriyet'te yani, büyük önem
verdiklerini belirttikleri mitingin
arifesinde yapt›¤› aç›klamada flu ta-
lepleri dile getiriyordu: 

"‹lk olarak d›fl borç ödemeleri

durdurulmal›... IMF
ile hiçbir anlaflma ya-
p›lmamal›.. SSeerrmmaayyee
hhaarreekkeettlleerrii kkoonnttrrooll
eeddiillmmeellii;; servetten ve
gelirden vergi al›n-
mal›. Elde edilen bu
kaynaklar da krizin
yükünü çeken, iflsiz-
ler, yoksullar için is-

tihdam ve destek programlar›nda
kullan›lmal›..." 

Yine ayn› kafa yap›s›. D›fl borç-
lar iippttaall eeddiillmmeellii,, ööddeennmmeemmeellii bile
diyemiyor, “durdurulmal›” diyor...
Sonra? Sonras› belirsiz. 

Sermaye hareketlerinin "kontrol
edilmesi"nden söz ediyor... ‹stih-
dam programlar›ndan söz ediyor...
Sami Evren, kamu emekçilerinin
sendikal örgütünün baflkan›d›r: Bir
emekçi örgütünün baflkan› farkl›
konuflmal›, farkl› talepler ortaya
koymal›d›r. 

Ama Sami Evren, bunu adeta
unutmufl görünüyor. Nitekim mi-
tingde yapt›¤› konuflmas›nda da ay-
n› yaklafl›m›n› sürdürdü:

“Krizin as›l tetikleyicisi kontrol-
süz sermaye hareketleridir. Yap›l-
mas› gereken sermaye hareketleri-
nin kontrol edilmesidir..”

Sami Evren’in krize koydu¤u
teflhis de yanl›flt›r. Ama flimdi bunun
elefltirisine girecek de¤iliz; bu tesbit
do¤ru bile olsa, emekçiler cephesin-
den krizin yükünü ödememe politi-
kas›n›n ifadesi böyle olamaz. 

Sermaye hareketlerinin kontrol-
lü veya kontrolsüz olmas› emekçile-
rin de¤il, düzenin kendi iç sorunu-
dur. Sermaye hareketlerinin ttaammaa--
mmeenn kkoonnttrroollllüü,, dolay›s›yla siste-

min ““iissttiikkrraarr››nn››nn”” en üst düzeyde
oldu¤u dönemlerin ayn› zamanda
burjuvazinin emekçilere karfl›, daha
sistemli, planl› sald›r›lar gerçeklefl-
tirdi¤i dönemler oldu¤unu Sami Ev-
ren bilmiyor olamaz. 

KESK Baflkan›, diline “sermaye
hareketinin kontrol edilmesini” do-
lam›fl, her f›rsatta bunu tekrarlay›p
durmaktad›r. “Kontrolsüz sermaye”
diye adland›rd›¤›, tekellerin dünya-
n›n her yan›ndaki pervas›z ya¤ma-
c›l›¤› ve emekçiler üzerindeki azg›n
sömürüsünden baflka bir fley de¤il-
dir. Ve bu, emperyalizmin 1990 bafl-
lar›ndan bu yana gelifltirdi¤i politi-
kan›n bir yans›mas›d›r. Sorun, kon-
trollülük, kontrol d›fl›l›k de¤ildir. 

BBuu bbaakk››flfl aaçç››ss››,, eemmeekkççiilleerree
ddiirreenniiflfliinn yyoolluunnuu ggöösstteerrmmeezz!!

Sami Evren, 15 fiubat mitingin-
de yapt›¤› konuflmada baflbakan Er-
do¤an'a seslenirken, KESK'e hakim
k›lmaya çal›flt›klar› icazetçi politi-
kalar›, daha aç›k bir flekilde ortaya
koydu. Bakal›m:

“Krizin yegane çözümü vard›r:
HHeerrkkeesstteenn eekkoonnoommiikk ggüüccüünnee ve ge-
lirine göre vergi al›rsan›z....Üretime
dayal› planl› bir ekonomik yap› ku-
rarsan›z. ... Çal›flma yaflam›n› de-
mokratiklefltirip sendikal haklar›
güçlendirirseniz, kay›t d›fl› ekonomiyi
kay›t alt›na al›rs›n›z.... Krizde temel
öncelik sermayenin de¤il, emekçi ve
yoksul kesimlerin yaflam koflullar›n›n
iyilefltirilmesi olursa, ssoossyyaall ppoolliittiikkaa--
llaarr›› uygulam›fl olursunuz.... Kamusal
alan geniflletilirse, ifl güvencesi ve
gelecek kayg›s› ortadan kalkarsa,
e¤itim ve sa¤l›k paras›z olursa ülke
de ssoossyyaalllleeflflmmiiflfl oolluurr.. O ülkenin bafl-
bakan› da demokrat olur.” 

KESK'in ifli, krizi çözmesi için
iikkttiiddaarraa aakk››ll vveerrmmeekk de¤ildir. Ama
daha önemlisi, bu “ak›l”, s›n›fsall›¤›
tamamen reddeden bir “ak›l”d›r. 

Burjuvazinin “sosyal devletiyle”
konuflmak, bafltan emekçileri siste-
min çözümünü, sistemin insaf›na
terketmektir. 

‹cazetçilik öylesine içselleflmifl
ki, taleplerini bile, o taleplerin ger-

Krize Kimin Cephesinden Bak›lacak?

KESK, DD‹SK,
icazetçilikten kkopabilmeli,

düzeniçi ppolitikalar›n›n
özelefltirisini

yapabilmelidirler.
Baflka ttürlü kkrizin ffaturas›na
karfl› eemekçilerin ddireniflini

örgütleyemezler. 



çekleflmesinin burjuvazinin ifline
yarayaca¤›n› ileri sürerek talep edi-
yor: “Sendikal haklar› güçlendirir-
seniz, kay›t d›fl› ekonomiyi kay›t al-
t›na al›rs›n›z!”

Bir emekçi örgütünün baflkan›,
sendikal haklar›, böyle talep etmez,
edemez. 

Kay›t d›fl› ekonominin kay›t alt›-
na al›nmas› TÜS‹AD'›n istemi ve
sorunudur. Bir emekçi sendikas›n›n
sorunu, sigortas›z, sendikas›z çal›fl-
t›r›lan iflçilerdir. 

S›n›f sendikac›l›¤›ndan kopuldu-
¤unda iflte bu flekilde, devletten çö-
züm bekleyen, emekçileri çözüm-
süzlü¤e iten, sisteme s›¤›nmaya yö-
nelten anlay›fllar ortaya ç›kar. 

KESK Baflkan›, o sendikal hak-
lar›, direnerek almay› de¤il, burju-
vaziyi “ikna” ederek alma politika-
s›n› izliyor. 

KESK baflkan›, ““kkrriizziinn ffaattuurraass››--
nn›› bbiizz ööddeemmeeyyeeccee¤¤iizz”” diye yüksek
sesle ilan etmek, o faturay› ödeme-
mek için gerekirse militanca direne-
ce¤ini ilan etmek yerine, “bizi de gö-
zetin” diyen bir yalvar›fl› koyuyor. 

Emekçilere yol göstermek, moral,
coflku ve güven vermek yerine, bur-
juvazinin icazetinde bir hat çiziyor. 

Bu politika, KESK’in tarihine
hakarettir. 

‹‹ccaazzeettççiilliikk mmaahhkkuumm eeddiilliipp,, 
ss››nn››ff sseennddiikkaacc››ll››¤¤››nnaa 
ddöönnüüllmmeelliiddiirr

Emperyalist kapitalizmin en per-
vas›z ya¤ma, talan ve sömürü döne-
minde “planl› bir ekonomiden” söz
etmek, gelir da¤›l›m›na göre vergi-
lendirme ile sorunun çözülebilece¤i
propagandas›n› yapmak, emekçilere
yanl›fl hedef göstermektir.

Krizin derinleflti¤i, iflten at›lma-
lar›n, sendikas›zlaflt›rman›n her gün
artt›¤› bir ülkede, devletten istih-
dam yaratmas›n›, ““ssoossyyaall ddeevvlleett””
olmas›n› istemek, emekçileri böyle
bir beklenti içine itmek, en hafif de-
yimiyle emekçilere karfl› suç iflle-
mektir. Emek sömürüsünün en yo-
¤un yafland›¤›, yeni sömürge bir ül-
kede ne “sosyal devlet” ten ne de bu
devletin emekçiler yarar›na “sosyal

politikalar” ›ndan söz edilebilir. 
Emekçi sendikalar›n›n talepleri

vergi eflitli¤inin sa¤lanmas›, kay›t
d›fl› ekonominin kay›t alt›na al›nma-
s› olamaz. Bu bak›fl aç›s›nda, eko-
nomik demokratik temelde dahi bir
hhaakk aarraammaa aannllaayy››flfl›› yoktur. 

IMF'ye borçlar ödenmemelidir di-
yemeyen KESK Baflkan›, iktidarla
çat›flmay› göze alamamakta, çözümü
düzeniçi politikalarda aramaktad›r. 

Krize karfl› D‹SK, KESK,
TMMOB, TTB, TÜRMOB, TÜ-
DEF, ÇiFTÇ‹-SEN imzas›yla aç›k-
lanan ve iktisatç› Mustafa Sönmez
taraf›ndan haz›rlan›p sunulan ““SSooss--
yyaall DDaayyaann››flflmmaa vvee DDeemmookkrraattiikklleeflfl--
mmee PPrrooggrraamm››””n›n nas›l düzen içi
bir program oldu¤u herkes taraf›n-
dan görülmüfltür; görülmeyecek gi-
bi de de¤ildir zaten. Nitekim, Sön-
mez’in program›n› sahiplenip savu-
nan yoktur ortada. Ayn› fley, Gaz-
ze’ye iliflkin KESK, D‹SK,
TMMOB taraf›ndan yap›lan aç›kla-
malarda da yaflanmad› m›? Bu de-
mokratik kurumlar, aç›klamalar›n›
sahiplenip savunamad›lar; çünkü o
kadar geri, o kadar sa¤c› ve icazetçi
bir bak›fl aç›s›yla yaz›lm›fllard›. 

Bugün D‹SK, KESK, TMMOB
baflta olmak üzere, bu program ve
önerilerde imzas› olan tüm demok-
ratik kitle örgütleri, savunamad›kla-
r› bu program ve önerileri ortaya ç›-
karan politikayla hesaplaflmal› ve
bunun özelefltirisini yapmal›d›rlar. 

Yapmalar› gereken bu iken, 15
fiubat mitinginde kürsüden ortaya
koyduklar› bak›fl aç›s›n›n, emekçi-
lerin talepleriyle, krizin faturas›na
karfl› bir direnifli örgütlemekle ilgisi
yoktur. Bu bak›fl aç›s›yla hiçbir di-
renifl örgütlenemez.

Bu politika, b›rak›n direnifli ör-
gütlemeyi, emekçileri krizin fatura-
s›n› ödemeye mahkum eden bir po-
litikad›r.  

En baflta, krizi burjuvazi cephesin-
den ele alan bu çarp›k bak›fl aç›s›n›n
düzeltilmesi gerekiyor. Sendikalar›n
görevi, krizi “çözmek” de¤il, eme¤in
sömürüsüne karfl› örgütlenmektir.

KESK, D‹SK ve TÜRK-‹fi tara-
f›ndan mitinge ça¤r› toplant›s›nda
aç›klanan ““AAcciill ÇÇaall››flflmmaa vvee MMüüccaa--
ddeellee PPrrooggrraamm››”n›n da yukar›da sö-
zü edilenlerden bir fark› yoktur ve
mücadele aç›s›ndan da farkl› bir so-
nuç yaratmas› beklenemez. 

Yuvarlak ve mu¤lak ifadelerle
geçifltirilmifl, s›n›f sendikac›l›¤› anla-
y›fl›ndan uzak, emekçilerin sorunla-
r›n› çözmeyi hedeflemeyen, krize
karfl› birfleyler yap›yor görünmekten
öteye gitmeyen icazetci “prog-
ram”larla, sendikalar üyelerine karfl›
görevlerini yerine getirmifl olmazlar. 

Kriz derindir. Faturas› yüklü ola-
cakt›r. Dünyada ve ülkemizde iflten
ç›karmalar›n daha bugünden ulaflt›¤›
boyutlar bile bunu göstermeye ye-
terlidir. O halde, bu noktada emekçi-
lerin mücadelesini örgütlemek uzun
vadeli, içinde bir çok mücadele biçi-
mini de bar›nd›ran, süreklilik ve ka-
rarl›l›k içeren bir program› gerekti-
rir. Birlikte mücadeleyi örgütleye-
cek, iflten ç›karmalar›n, zamlar›n,
sendikas›zlaflt›rman›n karfl›s›na bari-
kat örebilecek, iktidarla çat›flmay›,
bedel ödemeyi göze alacak bir prog-
rama sahip olunmal›d›r. 

Belirtti¤imiz gibi, böyle bir
programa sahip olman›n ilk ad›m›,
bu icazetçi politikadan kurtulmak-
t›r. Bu yap›lmad›¤› sürece, emekçi-
lerin kitlesel ve militan mücadelesi
örgütlenemez. ‹cazetçi politikalar
terkedilmedikce, do¤ru politikalar,
talepler, sloganlar, taktikler ortaya
konulamaz. SS››nn››ff mmüüccaaddeelleessii teme-
linde bir sendikac›l›¤a dönülmedi¤i
sürece, miting alanlar›nda toplanan
binlerce iflçinin, emekçinin tepkisi
düzen içinde eriyip gidecektir. Çö-
zümsüzlük, emekçileri daha da
umutsuzlaflt›rarak, sorunlar›n müca-
dele ederek çözülebilece¤ine dair
güvenlerini yitirmelerine neden ola-
cakt›r. Bundan kazançl› ç›kan ise te-
keller olacakt›r.
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“Bir elin nesi var, iki elin sesi
var!” der halk deyifllerimizden biri.
Elbette, her halk deyiflinde, her “ata
sözü”nde oldu¤u gibi, bir tarihsel
tecrübeyi içerir bu söz de. Söz,
halklar›n, hep birlikte olduklar›nda,
dayan›flma içinde davrand›klar›nda
sorunlar›n›n üstesinden nas›l gele-
bildiklerini görmüfl olmalar›n›n tec-
rübesiyle ortaya ç›km›flt›r. Köylüle-
rin “imece” usulü dayan›flmas›nda
da, iflçilerin sendikas›nda da, ö¤ren-
cilerin derne¤inde de temelde ayn›
düflünce vard›r. 

“‹mece” veya en basit baflka da-
yan›flma biçimleri olsun, hepsi, kü-
çük çapl› da olsa bir örgütlenme de-
mektir, asgari anlamda örgütlü hare-
ket etmektir. Çünkü en basit tan›-
m›yla, örgüt, ssoorruunnllaarr›› aayynn›› oollaann
iinnssaannllaarr››nn,, ssoorruunnllaarr››nn›› ççöözzmmeekk
iiççiinn bbiirraarraayyaa ggeellmmeelleerrii,, ggüüççlleerriinnii
bbuunnuunn iiççiinn bbiirrlleeflflttiirrmmeelleerrii’dir...

Örgüt ggüüçç’tür, örgütlü olmak
ggüüçç oollmmaakk’t›r. Örgütlü olmak, top-
lumun ezilen kesimlerine zorluklar
ve bask›lar karfl›s›nda dik durabilme
iradesini ve gücünü kazand›r›r. 

Sömürücü egemen s›n›flar, özel
olarak da tekelci burjuvazi, bunu
bildikleri için kendi aralar›nda bir
çok birlikler kurmakta, örgütler
oluflturup halklara karfl› ortak politi-
kalar gelifltirebilmektedirler. Her bi-
ri bir lefl kargas›ndan farks›z olan ve
bazen ç›karlar› için birbirinin bo¤a-
z›na sar›labilen bu güçler, dünya
halklar›n›n karfl›s›na örgütlü tek bir
blok olarak ç›kmaktad›rlar. NATO,
IMF, DB, G-8, AB ve daha bir çok
uluslararas› kurulufl, emperyalistle-
rin ve iflbirlikçilerin halklar karfl›-
s›nda bir blok olarak davranabilme-
lerini sa¤layan kurulufllar›d›r. 

Bu örgütleri arac›l›¤›yla halklara
sald›rmakta, onlar› bask› ve tahak-
küm alt›nda tutabilmektedirler. Bu
örgütleri sayesinde ç›karlar›n› daha

iyi bir flekilde koruyabilmektedirler.

Örgütlülü¤ün güç kazand›rd›¤›n›
bildikleri içindir ki, emekçi halk›n
örgütlü olmas›n› istemezler. Bunu
tüm güçleriyle ve akla gelebilecek
her yöntemle engellemeye çal›fl›rlar.

Oligarfli baflta devrimci örgüt-
lenmeler olmak üzere emekçilerin
tüm örgütlerine karfl› sürekli bir sal-
d›r› içindedir. Döneme, koflullara
göre sald›r›n›n biçimleri ve boyutla-
r› sürekli de¤iflse de amaç de¤ifl-
mez. Oligarfli halk›n örgütlülükleri-
ni da¤›tmaya, da¤›tamad›klar›n› ise
olabildi¤ince s›n›rlamaya, ifllevsiz-
lefltirmeye ve yozlaflt›rmaya çal›fl›r. 

Üyelerine karfl› sorumluluklar›n›
unutmufl, hak alma mücadelesinde
elindeki örgütlülü¤ü kullanmak ye-
rine oligarfliden icazet dilenen bir
acizlik sergileyen, örgütlülü¤ü hak-
lar ve özgürlükler mücadelesinin de-
¤il, düzen içinde bir yerlere gelme-
nin arac› olarak kullanan sendikalar,
odalar, dernekler, misyonunu kay-
betmenin, yozlaflman›n örnekleridir. 

Özellikle 12 Eylül faflist cuntas›-
n› izleyen y›llarda her türlü örgütlü-
lü¤e ve örgüt düflüncesine karfl›,
kapsaml› ve çok yönlü bir sald›r›
bafllat›ld›. “Örgüt fobisi” diye kav-
ramlaflt›r›lan örgüt korkusu, halk›n
her kesiminin içine yerlefltirilmeye,
gençlik baflta olmak üzere her ke-
sim örgüt düflmanl›¤›na flartland›r›l-
maya çal›fl›ld›. “Örgüt”, her türlü
melanetin kayna¤›yd›. “Örgüt”, in-
sanlar›n bafllar›n› belaya sokmaktan
baflka bir ifle yaramayan bir fleydi. 

12 Eylül’ün hemen ertesinde
adeta bir seferberlik ilan edilerek,
kampanya halinde yürütülen bu ör-
güt düflmanl›¤› nedensiz de¤ildi. 12
Eylül öncesi dönemde halk kitleleri-
nin önemli bir kesimi kendi içinde
örgütlenmiflti ve haklar›n› elde et-
mek için mücadele etmekteydi. Bir
yerde bafllayan bir direnifl k›sa süre-

de baflka yerlerde de yank› bulmak-
ta, direnen güçler birbirlerine destek
vererek güçlü direnifller, grevler, ifl-
galler, boykotlar gerçeklefltirebil-
mekteydiler. Örgütlü olmak, özeni-
len bir durumdu. Örgütlerin prestiji
büyüktü, örgütlenmelere güven yük-
sekti ve bu anlamda da örgütlenme-
ler, varolan güçlerinin de ötesinde
bir güç ve etkinlik sahibiydiler.

Oligarflinin buna tahammül et-
mesi elbette mümkün de¤ildir.
Halklar›n örgütlü ve güçlü ç›kan se-
sini bo¤mak, emperyalizmin ve oli-
garflinin ekonomik politikalar›n› ha-
yata geçirebilmek için bizzat Ame-
rika’da haz›rl›¤› yap›lan faflist cunta
bu amaçla tertiplenmifltir. Emekçi-
lerin direnen ve haklar›n› çat›r çat›r
söküp alan mücadelelerini bo¤mak
için tezgahlanm›flt›r. Halk›n öncü
güçleri olan, direnifllerinin önderli-
¤ini yapan devrimcileri susturmak,
yok etmek için tezgahlanm›flt›r. Ve
bu durumu büyük patronlardan Ha-
lit Narin flu veciz sözüyle özetle-
mifltir: “Art›k gülme s›ras› bizde!”

Evet, faflist cunta ile art›k gülme
s›ras› patronlara geçmiflti. Çünkü
devrimci örgütlenmelere karfl› yo-
ketmek üzere azg›nca bir sald›r›
bafllat›lm›fl, emekçi örgütlülükleri
da¤›t›lm›fl veya ifllevsiz k›l›narak
cuntan›n hizmetine al›nm›flt›r. Yani
halk›n direnme dinamikleri felç
edilmifl ve hak alma mücadeleleri-
nin önü kesilmifltir. Böylece kimse
direnmeyecek, hak talep etmeye-
cek, emperyalizmin ve oligarflinin
düzenini yerle bir edecek devrim de
yap›lamayacakt›r.

Fakat cuntan›n bunu bir darbe ile
ve bir seferde çözebilmesi elbette
mümkün de¤ildir. Emperyalistler ve
egemenler halk› uzun süreli dizgin-
leyecekleri, seslerini kolayca bo¤up
yok edebilecekleri bir yöntem isti-
yorlard›. Bu yöntem, devrimcilerin,

KORKULMASI GEREKEN
ÖRGÜTSÜZ OLMAKTIR

‘Örgüt’ten korkmay›n!
‘Örgüt’ü, ‘öcü’ gibi göstermeye

çal›flanlara kulak asmay›n!
‘Örgütlü’ olmay› küçümseyenlere

flüpheyle bak›n!
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halk›n seslerinin en gür ç›kt›¤› ör-
gütlülüklerini yok etmekten baflka
bir fley olamazd›. Ve cunta da önce-
likle örgütlülü¤e sald›rd›. Bu sald›-
r›n›n ilk aya¤› fiziki olarak, katliam-
larla, iflkencelerle, hapisliklerle ör-
gütlenmeleri da¤›tmak olsa da bu
asla yeterli ve kal›c› bir çözüm de-
¤ildir. Çünkü oligarfli 12 Mart son-
ras›ndan ve dünya devrim mücade-
lelerinden dersler ç›karm›flt›r. Ör-
gütlenmeleri bu flekilde salt fiziki
olarak da¤›tmak hiçbir anlam ifade
etmez, tersine budanm›fl bir fidan
gibi daha da güçlenerek yeniden ç›-
karlar ortaya.

Bu nedenle yap›lmas› gereken
örgütü ideolojik olarak yok etmek-
tir. Oligarfli de bunu yapmaya so-
yunmufltur. Cuntadan bir süre sonra,
örgütlerin bireyi nas›l yok ettikleri,
“bireyin özgürlü¤ü”, “cinsel özgür-
lük” vb. gibi demagojik sözlerle ör-
güte ve örgütlü olmaya karfl› bir sal-
d›r› bafllat›lm›flt›r. Bu sald›r›larda
faflist cuntaya ve oligarfliye en bü-
yük destek ise reformist, y›lg›n ve
dönek solculardan gelmifltir. Beyni-
ni oligarfliye teslim etmifl baz› yazar
ve çizerler de bu destek kervan›na
kat›lanlar aras›ndad›r. Bu demagoji-
lerin yay›lmas›nda ve “örgüt korku-
sunun”, “örgüt düflmanl›¤›n›n” ya-
y›lmas›nda bunlar›n da önemli bir
pay› vard›r. Yaz›lanlarda çizilenler-
de öyle tablolar çizilmifltir ki, örgü-
te ve örgütlülü¤e dair, insanlar›n bi-
lincinde adeta “ iyi ki cunta gelmifl
de bu örgütleri yok etmifl” düflünce-
si yerlefltirilmeye çal›fl›lm›flt›r. Bu
amaçla kitaplar yaz›lm›flt›r; Ahmet
Altan, Latife Tekin gibi yazarlar ta-
raf›ndan. Sinan Çetin gibileri eliyle
filmler çekilmifltir... “Örgüt”ü kötü-
leyen, devrimcileri karalayan ne
varsa yap›lm›flt›r ve bunlar burjuva-
ziden de büyük övgüler alm›flt›r. 

Yap›lanlar›n hepsinin ortak he-
defi örgüttür. Örgüt kötüdür düflün-
cesi aç›ktan veya dolayl› olarak
“solcu” ayd›n, yazar çizerlerden es-
ki solculara kadar genifl bir kesim
taraf›ndan yay›lmaya bafllam›flt›r.
Örgüt düflmanl›¤›n› gelifltiren bu
kesimler örgüte karfl› oligarflinin
bafllatm›fl oldu¤u ideolojik sald›r›la-

r›n bafl aktörleri olmufllard›r.

Öte yandan ise oligarflinin, cun-
tan›n en küçük bir örgütlülü¤ü dahi
suç gören ve gösteren yaklafl›mlar›
da korkuyu büyüten etkenlerdir. Üç
kiflinin bir araya gelmesine dahi ta-
hammül edilmiyor, hak aramak için
biraraya gelenlere hemen sald›r›ya
geçiliyor, iflkenceler, tutsakl›klarla
bütün halk y›ld›r›lmaya çal›fl›l›yor.
Bu o günden bu yana süregelen bir
sald›r› politikas›d›r. Ve yaratt›¤› so-
nuç ise “örgüt korkusudur”.

Bu politikalar ve sald›r›larla ya-
y›lan “örgüt korkusu” ve “örgüt
düflmanl›¤›”, daha sonraki y›llarda
örgütlerin büyük oradan geriletil-
mesi, icazetçi, reformist kesimlerin
etkisiyle örgütlülüklerin emekçile-
rin taleplerine denk düflecek bir ça-
l›flma ve direnifl içinde olmamas› da
eklenince örgütlenmek bir yandan
gereksiz, öte yandan ise el yakan ve
geri durulmas› gereken bir araç ha-
line gelmifltir.

Oysa daha baflta söyledi¤imiz
gibi örgütlü olmak, örgüt olmak güç
olmak, güçlü olmakt›r. Egemenler
kendi ç›karlar›n› korumak için örgüt
olmay›, örgütlü olmay› hiçbir za-
man ihmal etmemekte, tersine daha
güçlü örgütlerle (G- 8 vb. gibi) dün-
yadaki tüm ekonomik, siyasi her fle-
yi belirlemeye çal›flmaktad›rlar.
Emekçilerin ise kendi ç›karlar›n›
korumak için örgütlenmesine, en
küçük bir örgütlülü¤e dahi sahip ol-
mas›na izin vermemektedirler. Çün-
kü onlar›n ç›kar› ile emekçilerin ç›-
kar› birbirine taban tabana z›tt›r. Ör-
gütün güçlü olmak için çok iyi bir
araç oldu¤unu bildikleri için emek-
çi halk› bu araçtan yoksun b›rakma-

ya çal›flmaktad›rlar.

Bugün en küçük hak talebinde
bulunamayan halka karfl› oligarfli
her türlü keyfili¤i ve sald›r›y› per-
vas›zca gerçeklefltirebilmektedir.
Çünkü birey olan, örgütsüz olan in-
sanlar› ezmek, seslerini bo¤mak
çok kolayd›r. 

Ve zaten bunun için birey olun
denilmektedir. Birey olun ki tek tek
hepinizin hakk›ndan gelebilelim.
Birey olun ki, biriniz karfl›m›za ç›k-
t›¤›nda di¤erleriniz ona destek ol-
mas›n. Senin su sorunun var, öbürü-
nün yol sorunu, bir baflkas›n›n konut
sorunu, di¤erinin ifl sorunu, birinin
okul sorunu, di¤erinin gerici faflist
e¤itim sorunu. Herkes kendi sorun-
lar›ya baflbafla kals›n, kimse kimse-
nin sorunuyla ilgilenmesin, hatta so-
runlar› ayn› olanlar dahi kendi bafl-
lar›na sorunlar›n› çözmeye baks›n-
lar, bir araya gelip de birlikte çöz-
meye çal›flmas›nlar. Ne de olsa “her
koyun kendi baca¤›ndan as›l›r!”

Evet, “koyun gibi olun, sürü gibi
güdelim sizi” demekteler asl›nda. ‹flte
buna karfl› ç›kmak, örgütle, örgütlü-
lükle bunu etkisizlefltirmek gerekiyor. 

Çünkü sorunlar›m›z›n çözümleri
birlikte olmaktan, birlikte mücadele
etmekten geçiyor. Krizin yaratt›¤›
sorunlardan da, açl›¤›m›zdan ve yok-
sullu¤umuzdan da ç›k›fl›n yolu bir-
likte olmak, güçlü olmak ve mücade-
le etmekten geçiyor. Bunun yolu da
örgütlü olmak, örgütler kurmaktan
geçmektedir. Egemenlerin iktidar›n›,
saltanat›n› ve sömürüsünü güvence
alt›na alan örgütlenmelerine karfl›
halk olarak halk›n ç›karlar›n› savun-
mak için daha fazla örgütlü olmal›,
daha çok örgüt kurmal›y›z. 

Çünkü örgütlü olmad›¤›m›zda,
örgüte sahip olmad›¤›m›zda ege-
menler kendi örgütleriyle bo¤az›-
m›zdaki son lokmay› dahi almaktan
çekinmeyeceklerdir. Bizi “örgüt”le
korkutanlar, her fleyimizi almak için
örgütlenirken, bizim örgütsüzlü¤ü
kabul etmemiz kendi kendimizi
egemenin boyunduru¤u alt›na sun-
makt›r. Bu nedenle örgütten de¤il,
örgütsüz olmaktan korkmal›y›z. 

Örgüt güç’tür, örgütlü
olmak güç olmak’t›r.

Örgütlü olmak, toplumun
ezilen kesimlerine

zorluklar ve bask›lar
karfl›s›nda dik durabilme

iradesini ve gücünü
kazand›r›r.
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Koç Holding’in, ABD’li dan›flmanl›k flirketi Boston
Consulting Group’un (BCG) her y›l düzenledi¤i “H›zl›
Geliflen Ekonomilerde Dünyaya Meydan Okuyan
100 fiirket” araflt›rmas›nda ilk 100 flirket aras›na gir-
di¤i bildirildi.

Koç Holding’den yap›lan aç›klamada, holdingin,
BCG’nin 2009 y›l› araflt›rmas›na göre geçen y›l oldu-
¤u gibi bu y›l da bir kez daha “H›zl› Geliflen Ekono-
milerde Dünyaya Meydan Okuyan 100 fiirket” liste-
sinde yer almay› baflard›¤› ifade edilerek, holdingin
iki y›l üst üste bu listeye girmesinde etkili olan un-
surlar aras›nda; “global lider olma konusundaki ka-
rarl›l›¤›”, “küresel kaynaklara ulaflarak, yurt d›fl› pa-
zarlardaki aktif geniflleme stratejisi” ile “sürekli ve
istikrarl› büyüme stratejisi” gösterildi. Araflt›rmada
ilk 100’e giren flirketlerin uluslararas› ortakl›klar› ve
global bak›fl aç›s›na sahip yönetim ekipleriyle de
öne ç›kt›klar›n›n vurguland›¤› kaydediliyor.

Koç Holding’in, “güçlü finansal yap›s›, uluslarara-
s› ortakl›klar konusundaki dinamik yaklafl›m› ve
mevcut ekonomik kriz ortam›nda maliyet ve gelir
dengesini iyi yönetmesinin, küresel vizyonu ve ve-
rimlilik odakl› büyüme stratejisinin” ilk 100 aras›n-
daki yerini sürdürmesini sa¤lad›¤› belirtiliyor. 

Patronlar, büyümelerini, yükselmelerini, gelifl-
melerini hep kendi yönetme becerilerinde, maha-
retlerinde, zekalar›nda ararlar. Elbette yönetmek
bir sanatt›r, baflar›n›n önemli noktalar›ndan biridir.
Ancak patronlar›n büyümelerinin, yükselmelerinin
as›l ve belirleyici olan yan› eme¤in azg›nca sömürül-
mesidir. Bu iflin baflka hiçbir s›rr› yoktur. Baflar›da
kendilerini öne ç›karmalar› hem emekçileri küçüm-
semelerinden, afla¤›lamalar›ndan hemde sömürü
gerçe¤ini gizlemek istemelerinden kaynaklanmak-
tad›r.

Patronlar›n büyüme stratejileri, yönetme becerile-
ri ucuz, örgütsüz emek gücü üzerine oturmaktad›r.
Emekçileri daha yo¤un daha verimli nas›l çal›flt›racak-
lar› yani nas›l daha fazla sömürecekleri üzerine otur-
maktad›r.

Patronlar büyüyor, gelifliyor, yükseliyor, karlar›na
kar kat›yorlar. Di¤er yandan iflsizlik, yoksulluk, açl›k
da giderek yükseliyor. ‹flsizlik oran›nda dünya üçün-
cüsü durumuna geldik. Türkiye ‹flveren Sendikalar›

Konfederasyonu (T‹SK) Türkiye’nin iflsizlik oran›nda
resmi veriler esas al›nd›¤›nda bile, dünya piyasalar›n-
da ad› geçen 52 ülke içinde üçüncü s›rada bulundu-
¤unu, h›zla önlem al›nmamas› durumunda dünyada

birincili¤e aday oldu¤unu kaydediliyor. Patronlar
sendikas›n›n önlem dedi¤i emekçiler lehine fleyler
de¤ildir. Patronlar devletin olanaklar›n›n s›n›rs›zca
kendilerine ak›t›lmas›n› istiyorlar. Demogoji de ha-
z›r: Üretim olacak ki iflten ç›karma olmas›n. Yani
hepimiz ayn› gemideyiz teranesi...

‹flsizlik büyüyor... ‹fl bulabilmek umuduyla Tür-
kiye ‹fl Kurumu’na baflvuran iflsizlerin say›s› Ocak

ay›nda geçen y›l›n ayn› ay›na göre yüzde 94.9 artarak
151 bin 530’a ulaflt›. Ocak ay›nda iflsizlik ödene¤in-
den yararlanmak için de 78 bin 555 kifli baflvurdu...
Yüzbinlerin üzerinde iflçi iflten ç›kar›ld›. Sorun üreti-
min durmas›ndan de¤il, bu bir yan› olmakla birlikte
as›l olarak da emekçiler üzerinde bask› kurarak hak
isteyemez hale getirmek, çal›flma flartlar›n› daha da
a¤›rlaflt›rmak, ucuz iflgücü yaratmakt›r.

Açl›k, yoksulluk büyüyor... ‹flçi sendikalar›n›n
yapt›klar› araflt›rmalarda Ocak 2009 rakamlar›yla
“açl›k ve yoksulluk s›n›r›”; dört kiflilik bir ailenin sa-
dece sa¤l›kl› beslenebilmesi için yapmas› gereken
g›da harcamas› tutar› 735,56 TL. G›da yan› s›ra yap›l-
mas› zorunlu konut (kira, yakacak, elektrik, su vb),
ulafl›m, giyim, e¤itim, haberleflme ve benzeri harca-
malar da dikkate al›nd›¤›nda, bir anlamda “insan
onuruna yarafl›r bir yaflam düzeyi” için gerekli tutar
ise 2395,95 TL olarak hesaplanm›fl.

Patronlar sendika, direnifl istemiyor... Patronlar›n
büyümelerinin “s›r”lar›ndan biri de emekçilerin ör-
gütsüzlefltirilmesi, hak aramaktan, direnmekten
uzak durmalar›d›r. Son y›llarda sadece Koç Holdinge
ba¤l› Arçelik Tuzla fabrikalar›nda, Tansafl – A Lojis-
tikte,  Aygaz’da direnifller oldu. Direnifllerin temel
nedeni Koç Holding’in sendikalaflmak isteyen, hak-
lar›n› arayan iflçilere uygulad›¤› bask›lard›. Bir yan-
da polisin, jandarman›n sald›r›s› bir yanda da pat-
ronlar›n “iflten atma” tehditleri. 

Patronlar sendika çal›flmas› oldu¤unu ö¤rendik-
lerinde iflçileri hemen kap› önüne koyuyorlar. Sen-
dikal› yerlerde de sendikalar› kapatmaya çal›fl›yor-
lar. Yak›n zamanda Tüprafl’› sat›n alan Koç’un ilk
yapt›¤› fleylerden biri 828 iflçinin ifl aktini feshetmek
oldu. Böylelikle de toplu sözleflme görüflmelerinde
Tüprafl iflçisinin kazan›lm›fl pek çok hakk›n› geri al-
maya çal›fl›yor Koç... Koç Holding’in istedi¤i sendika
patron iflbirlikçisi sendikad›r. Türk- ‹fl’e ba¤l› Türk
Metal Sendikas›, böyle bir sendikad›r örne¤in. 

Patronlarla iflçilerin ç›karlar› hiçbir zaman bir ve
ortak olmad›. “Biz kazanaca¤›z ki iflçi de kazans›n”
söylemi koca bir yaland›r. ‹flte bu yalan›n özeti: On-
lar dünyan›n say›l› flirketleri aras›na girerken biz
emekçiler ise iflsizlikte, yoksullukta, açl›kta dünya-
n›n say›l› ülkeleri aras›nda baflta gidiyoruz.

Devrimci ‹flçi
Hareketi

Kim Diyor “Hepimiz
Ayn› Gemideyiz” Diye?
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Biz devrimciyiz.
Biz yoldafl›z. 
Devrimcilik, faflizme teslim

olmamakt›r. 
Devrimcilik, emperyalizme

meydan okumakt›r. 
"‹nsanlar baflkalar›n›n ku-

surlar›n› görmekte
kartal, kendi kusurla-
r›n› görmekte köste-
bektirler" diye ö¤retir
düzen. 

Bu elbette ki dev-
rimciler için geçerli
de¤ildir, olmamal›d›r. 

Devrimci iliflkiler-
de; yanl›fl hheeppiimmiizziinn
yanl›fl›d›r, do¤ru da
hheeppiimmiizziinnddiirr diye bakar›z. 

Düzende birçok fley rreekkaabbeett
üzerine kuruludur. 

‹nsan iliflkileri de öyle. 
Düzende, bir insan›n baflar›l›

olmas›, bir baflkas›n›n baflar›s›z
olmas›na ba¤l›d›r. 

E¤itim sistemi bile bunun
üzerine kuruludur. 

‹nsan›n bir di¤er insana ken-
dini parçalayacak kurt gözü ile
bakt›¤› bir toplumdur burjuva
toplumu. Burada her insan çok
yyaallnn››zz ve ggüüççssüüzzddüürr.. 

Zavall›d›r. 
Biz devrimciyiz, biz yoldafl›z. 
Yoldafllar›m›z›n nefesini say-

d›k biz omuz bafllar›m›zda. 
Onlar› damlal›kla besledik. 
Yüzünü bile görmedi¤imiz

yoldafllar›m›z için ölüme yatt›k. 
Bir yoldafl›m›z›n özgürlü¤ü

için, kendi özgürlü¤ümüzden
vazgeçtik. 

Biz dünyan›n en cüretli, en
zengin eylemlerini yapt›k yan
yana. 

Biz faflizme ve emperyaliz-

me birlikte meydan
okuduk.

Bazen ba¤›ra ba-
¤›ra a¤lad›k, bazen
hep birlikte güldük. 

A¤›z dolusu kü-
für ettik bazen. 

Bazen içimize a¤lad›k. 
Onlar›n düzende yaflad›klar›,

““mmeeccbbuurrii”” iliflkilerdir. 
Biz gönüllü¤ün doru¤unu

yaflar›z yoldafllar›m›zla. 
Onlar her fleyi bilirler, bu ne-

denle kimseye güvenmezler. 
“Babana bile güvenme” di-

ye ö¤ütlerler.
Biz ise sorgusuz, yarg›s›z,

s›rt›m›z› yaslar›z yoldafl›m›za.
Çünkü onlarda flflüüpphhee, bizde
ggüüvveenn esast›r. 

Onlar tilki gibi kurnaz ve
uyan›k olmak zorundad›rlar
iliflkilerinde. 

Biz ise kendi iliflkilerimizde
hep devrimci safl›¤›m›zla hare-
ket ederiz. 

Onlar çok ama çok keskin
zekâl›d›rlar her zaman. 

Biz tedbirli ve sab›rl› ve hep
umutlu olmay› tercih ederiz. 

Onlar, hayat karfl›s›nda ça-
resizdirler ve hhaayyaattaa bbooyyuunn ee¤¤--
mmeekk en temel özellikleridir.

Biz ise “Hiç bir sorun yoktur
ki, içinde çözümünü bar›nd›r-
mas›n” deriz, boyun e¤menin
kendimizi inkâr oldu¤unu bili-
riz. 

Onlar hep karamsar, hep
umutsuz, hep olmazc›d›rlar.
Çünkü çürümüfllerdir. 

Biz her zaman umutluyuz-

dur. Kuflaktan kufla¤a tafl›r›z bu
umudu, çünkü biz en diri da-
mar›y›zd›r hayat›n.

Çürüyen ve da¤›lan burjuva
kültürü faflizmi do¤urur.

Direnen ve mücadele eden
devrimci kültür, sosyalizmi do-
¤urur. 

Arada baflka yol yoktur. 
Onlar›n hayatlar› ttüükkeettmmeekk

içindir, her fleyi tüketirler. 
Ve bu tüketim, sonunda,

kendi hayatlar›n› tüketmeye
dönüflür. 

Bizim ise her
an›m›z üürreettmmeekk--
ttiirr.. Her gün ken-
dimizi, hayat› ye-
niden ve yeniden
üretiriz. Ve ço¤a-
l›r›z. 

Bizim sonsuz
bir yaratma ener-
jimiz vard›r. 

Biz hayat› her gün yeniden
yarat›r›z. 

Bizim u¤runa ölünecek de-
¤erlerimiz vard›r, bu de¤erler
u¤runa ölürüz.

Çünkü bu de¤erler olmazsa
hayat, çeliflkiden çeliflkiye sü-
rüklenir. Bu de¤erler bizi çelik-
lefltirir. 

Biz asl›nda, zaten bbiizziimm oollaann
için savafl›yoruz. 

Onlar hep bizden çal›yorlar.
Tarih bize aittir, onu halkla-

r›n mücadelesi yaratt›. 
Gelecek de bizim olacak.

Onu da mücadelemiz yarata-
cak. 

‹flte bu nedenlerle devrimci
olmak ayr›cal›kt›r. 

Bu inançla savafl›m›z›, mü-
cadelemizi büyütmeliyiz.

Savafl› büyütmenin yolu,
herkesin kendi hedefini büyüt-
mesinden geçer. 

Devrimcilik ayr›cal›kt›r. 
Asla s›radanlaflmamal›y›z.
Her gün hayat› yeniden ya-

rat›p, her gün savafl› bir ad›m
öne tafl›mal›y›z.

DEVR‹MC‹ OLMAK, 
AYRICALIKTIR

SAVAfiIMIZI BÜYÜTMEL‹Y‹Z!

ÖÖğğrreennddiikklleerriimmiizzÖÖğğrreennddiikklleerriimmiizz
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Bülent Karatafl, devrimci bir
köylüydü; 22000077 yy››ll››nn››nn 2277 EEyy--
llüüll’’üünnddee,, Hozat ilçesi Boytafl köyü
yak›nlar›nda katledildi. Yan›nda bu-
lunan R›za Çiçek ise, a¤›r yaral›
olarak kurtuldu katliamdan. Kara-
tafl’›n yak›nlar›, arkadafllar›, o gün
bugündür adalet için mücadele edi-
yorlar. 

O gün bugündür, devletin ordu-
su, yarg›s› ise, katilleri koruma ve
aklama peflinde. 

Yap›lan suç duyurular›ndan biri-
ne, geçen hafta EEllaazz››¤¤ 88.. KKoolloorrdduu
KKoommuuttaannll››¤¤›› SSaavvcc››ll››¤¤››’nca cevap
verildi. Verilen cevab› tahmin et-
mek zor de¤il. Dersim Halk Cephe-
si, savc›l›¤›n cevab› üzerine bir
aç›klama yapt›. 

Aç›klamada, yap›lan›n aç›k bir
infaz olmas›na ra¤men, askeri sav-
c›n›n verdi¤i 99 ssaayyffaall››kk cevab›n bu
aç›k infaz› sahiplendi¤i belirtilerek
askeri savc›n›n ““TTeerröörriissttlleerrddii,, bbii--
zziimmllee ççaatt››flfltt››llaarr,, dduurr iihhttaarr››nnaa uuyymmaa--
dd››llaarr,, ssiillaahhllaa kkaarrflfl››ll››kk vveerrddiilleerr..”” de-
di¤i vurgulan›yor. 

Peki madem çat›flt›lar, ssiillaahhllaarr››
nneerreeddeeyyddii diye sormak gerekir.
Ama bu sorunun cevab› yoktur.
Çünkü gerçekte böyle bir fley yok-
tur. 

Dersim Halk Cepheliler aç›kla-
mada, flunlar› soruyor:

“Bülent Karatafl’›n katledilme-
sini sahiplenme anlam› tafl›yan as-
keri savc›l›¤›n bu yaklafl›m› m› kat-
liam›n gerçek yüzünü aç›¤a ç›kara-

bilecek? 
Bülent Karatafl’›n bir omzunda

k›r›k ve kalça kemi¤inde ise dipçik
izine benzer bir çürük, hatta Bülent
Karatafl’›n ve yaral› R›za Çiçek’in
vücutlar›nda darp izleri görülmesi-
ne ra¤men bu bulgular› görmezden
gelen bu makamlar m› katliam›n so-
rumlular›n› aç›¤a ç›karacak? 

Yak›n mesafeden kurflunlanan
Bülent Karatafl ve R›za Çiçek’in el-
biselerinin kaybolmas›n›n nedeni
nedir? Neden özellikle kurflunlanan
bölgelerdeki giysileri yok oldu? Ne-
den olay yeri inceleme ekibi incele-
mesine ertesi gün gitti...”

8. Kolordu Savc›l›¤›’n›n aç›kla-
mas›ndan görülen odur ki; Bülent
Karatafl’›n katledilmesinin üstü ör-
tülmek, katiller aklanmak isteniyor. 

AAsskkeerrii SSaavvcc›› 
GGeerrççee¤¤ii GGiizzlliiyyoorr

Bülent Karatafl’›n infaz edilme-
sinde her fley aç›k olmas›na ra¤men,
savc›l›k, gerçe¤i ortaya ç›karma ye-
rine gerçe¤in üzerini örtmeye çal›fl›-
yor. Bülent Karatafl’a yyaakk››nn mmeessaa--
ffeeddeenn atefl edilip katledildi¤ini orta-
ya ç›karacak elbiselerinin nerede ol-
du¤unu aarraaflfltt››rrmmaa ggeerree¤¤iinnii duy-
muyor örne¤in.

Kald› ki, Elaz›¤ Cumhuriyet
Baflsavc›l›¤›, 2007/11542 Nolu 'ölü
muayene ve otopsi tutana¤›'nda ye-
ralan, vücuda isabet eden mermile-
rin at›fl mesafesinin tesbiti için eellbbii--

sseelleerriinn iinncceelleennmmeessiinnee karar ver-
miflti. Ancak elbiseler ortada yok.

Elbiseler kuflku yok ki, devletin
flu veya bu resmi gücü taraf›ndan
yok edildi. 

Bu insan ç›plak olarak ormana
gitmedi¤ine göre elbiseleri nas›l
kayboldu, kim ya da kimler kaybet-
ti? Hukuk ad›na yap›lan bir sorufl-
turma, önce bu soruyu sormakla
bafllar. Ama hukuk de¤il, infaz man-
galar› ad›na soruflturma yap›ld›¤›n-
da bu soruyu sormaya gerek duy-
muyorlar. 

Bülent Karatafl katledilmeden
hemen önce yan›nda bulunan ve
kendisi de a¤›r yaral› olarak kurtu-
lan R›za Çiçek’in anlat›m› var. fiöy-
le anlat›yordu Çiçek:““BBüülleenntt‘‘ii bbeenn--
ddeenn aayy››rraarraakk bbaaflflkkaa bbiirr yyeerree ggööttüürr--
ddüülleerr.. BBaannaa üüzzeerriimmddeekkiilleerrii çç››kkaarr››pp
ssooyyuunnmmaamm›› ssööyylleeddiilleerr.. ÜÜzzeerriimmddee--
kkiilleerrii çç››kkaarrdd››kkttaann ssoonnrraa,, kkooflflaarraakk
uuzzaakkllaaflflmmaamm›› ssööyylleeddiilleerr,, bbeenn bbuunnuu
kkaabbuull eettmmeeyyiinnccee ssiillaahh››nn ddiippççii¤¤ii iillee
vvuurrdduullaarr.. BBuu aarraaddaa yyaakk››nnllaarrddaann ssii--
llaahh sseessii ggeelliiyyoorrdduu.. DDaahhaa ssoonnrraa bbee--
nnii ddiizz üüssttüü yyeerree yyaatt››rrdd››llaarr.. TTiimm kkoo--
mmuuttaann›› ssiillaahh››nn›› bbaannaa ddoo¤¤rruullttaarraakk
ggöö¤¤ssüümmee aatteeflfl eettttii..”” (Ba¤›ms›zl›k
Demokrasi Sosyalizm ‹çin Yürü-
yüfl, s.126)

Kurflunun vücuda arkadan de¤il
önden girdi¤ini belgeleyen Adli T›p
Raporu da R›za Çiçek’in anlat›m›n›
do¤ruluyor. Kaçm›fl olsalard› kur-
flun vücuda arkadan girerdi.

Çiçek’in bu konudaki ayr›nt›l›
ifadeleri hem savc›l›kta hem de
mahkemede olmas›na ra¤men bu
ifadeleri de dikkate alm›yor askeri
savc›l›k.

Bülent Karatafl’›n katledilmesiy-
le ilgili inceleme yapan CHP heyeti
de bunun bir infaz oldu¤u sonucuna
varm›flt›. ‹nfaz gerçe¤ini görmüfltü.
CHP Heyeti, Elaz›¤ F›rat T›p Fa-
kültesi Hastanesi’nde yatan R›za
Çiçek’i ziyaretleri ettikten sonra flu
aç›klamay› yapm›flt›: ““Medyaya
yans›yan, gençlerin 'dur' ihtar›na
kaçarak yan›t verdi¤i fleklindeydi.

KKaarraattaaflfl’’››nn ‹‹nnffaazz›› ÖÖrrttbbaass EEddiillmmeekk ‹‹sstteenniiyyoorr
- 8. Kolordu Komutanl›¤› Savc›l›¤›’na göre; katilleri sorufl-

turmaya gerek yok; “teröristlere karfl› gereken yap›ld›!”
-Bülent Karatafl’›n katledilmesini belgeleyecek en

önemli delil olan elbiseleri yok edildi!
-Karatafl’›n vücudundaki iflkence izleri dikkate

al›nmad›. 
-Dosya bilinçli olarak askeri savc›l›¤a verildi, dos-

yan›n kapat›lma süreci de böylece bafllat›ld›.
-En önemli tan›k olan ve Bülent Karatafl’›n yan›nda-

ki R›za Çiçek’in ifadeleri dikkate al›nmad›. 
- Her seferinde oldu¤u gibi; önce insanlar katlediliyor,

ard›ndan hukuk!
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Ama baflhekim, görüflmelerimizde
kkuurrflfluunnuunn öönnddeenn ggeellddii¤¤iinnii söyledi.
Kaçan insan s›rt›ndan vurulur...”

Gerçek bu kadar ortadayken 8.
Kolordu Komutanl›¤› Askeri Savc›-
s› hala “dur ihtar›na uymad›klar›
gerekçesiyle... atefl edildi” diye bafl-
layan cevaplar veriyor. Ne çat›flma-
s›, hangi çat›flma? 

Askeri savc› neden kaybedilen
elbiselerin pefline düflmüyor? Ne-
den Bülent’in yan›nda bulunan R›za
Çiçek’i dinlemiyor? Neden iki dev-
rimci köylünün çat›flt›¤› iddia edilen
silahlar› araflt›rm›yor?.. Ve elbette
esas sorulmas› gereken de fludur:
Bir insan›n silahs›z savunmas›z du-
rumdayken infaz edildi¤i bu kadar
aç›k ve belgeli oldu¤u halde, askeri
savc›l›k neden suçlular› yarg›lam›-
yor? Katiller nas›l oluyor da ellerini
kollar›n› sallayarak d›flarda dolafl›-
yorlar? 

Bülent Karatafl’›n efli, Karatafl
katledilmeden önce evlerinin sürek-
li polis ve asker taraf›ndan gözet-
lendi¤ini, Bülent’in olaydan yakla-
fl›k 15 gün önce tehdit edildi¤ini an-
latm›flt›. Kim takip ediyordu Bülent
Karatafl’›, kim tehdit etti?

Bunlar da araflt›r›lmas›  sorufltu-
rulmas› gereken bilgiler. Ama be-
lirtti¤imiz gibi, savc›lar, ayd›nlatma
de¤il karartma peflindeler. 

AAKKPP ‹‹kkttiiddaarr›› vvee AAKKPP’’nniinn
SSaavvcc››llaarr››,, HHaallkkaa
DDeevvrriimmcciilleerree KKaarrflfl›› ‹‹flfllleenneenn
SSuuççllaarr›› ““SSuuçç”” SSaayymm››yyoorr
MMuu??

Sadece askeri savc›l›k de¤il, si-
vil savc›lar›yla, valisiyle, Genelkur-
may›’yla, hepsi elbirli¤iyle bu infa-
z›n üstünü örtmekte hemfikirdirler
ve hepsi kendi cephesinden bunu
yapmaktad›r. 

Bülent Karatafl’›n katledilmesi
ve R›za Çicek’in yaralanmas›ndan
sonra DDeerrssiimm VVaalliissii MMuussttaaffaa YYaa--
mmaann ad›na yap›lan aç›klamada, Bü-
lent ve R›za “terörist'” ilan edilmifl-
ler ve onlar›n “teröristli¤ine” de
flöyle bir kan›t(!) gösterilmiflti: “Ör-

güte yard›m ve
y a t a k l › k t a n '
yarg›lanm›fl ol-
malar› ve mah-
kemelerinin ha-
la sürüyor ol-
mas›”. 

Dersim Va-
lisi’nin “hu-
kuk”tan anlad›-
¤› bu kadar. Bu ülke-
de yard›m ve yatak-
l›ktan mahkemelik
olursan –mahkemen
hala sürüyor bile ol-
sa, yani hukuken ha-
len masum say›lsan
dahi– sen teröristsin
ve öldürülmen de do-
¤ald›r. Mahkeme aç-
m›fllarsa mutlaka var-
d›r bir fley! ‹flte Vali’nin hukuk anla-
y›fl›. Tam bir kontra valisi anlay›fl›!

Hozat Cumhuriyet Savc›l›¤› da,
infaz› araflt›r›p gerçekleri ortaya ç›-
karma yerine katilleri korumak için
dosyaya önce ““ggiizzlliilliikk kkaarraarr››”” al-
m›flt›. Gizlilik karar› oldu¤u için
Bülent Karatafl’›n avukatlar›, Kara-
tafl’›n katledilmesiyle ilgili toplanan
delillere zaman›nda bakamad›lar.
(Türkiye’de adeta gelenek haline
geldi; her iflkence olay›nda, infaz,
katliam olay›nda, hemen gizlilik ka-
rar› al›n›yor. ‹flkencede katledilen
Engin Çeber davas›nda da herfley
aleniyken, gizlilik karar› al›nm›flt›. )

Hozat Savc›l›¤›, önce “gizlilik
karar›” verdi¤i dosyay›, daha sonra
“görevsizlik” karar› vererek 8. Ko-
lordu Komutanl›¤› Askeri Savc›l›-
¤›’na gönderdi. Dosyan›n Askeri
Savc›l›¤a gönderilmesi demek, in-
faz›n üzerinin kapat›lmas› demekti.
Dosyay› flu an elinde bulunduran
Askeri Savc›l›k da bu do¤rultuda
hareket ediyor. 

Bülent Karatafl katledildi¤inde,
GGeenneellkkuurrmmaayy’’››nn internet sitesinde
de “dur ihtar›na uymad›¤› için ç›-
kan çat›flmada” vuruldu¤u yaz›l-
m›flt›; Genelkurmay, Askeri Sav-
c›’n›n cevab›n› daha o zamandan
vermiflti. Dur ihtar›na uymayan› vu-
rup öldürmek ola¤and› nas›l olsa bu

ülkede. Bir de “tteerröörriissttttii” denildi
mi, tamam, art›k soruflturmaya, da-
vaya gerek yoktur. 

AKP, Ergenekon davas›yla ilgili
halk› kand›rmay› sürdürüyor. Çete-
cileri bulup ortaya ç›karacaklar›n›,
gerekli cezalar› verip mahkum ede-
ceklerini aç›kl›yorlar durmadan.
Çeteci, iflkenceci, katliamc› m› ar›-
yorlar. J‹TEM’ciler görev bafl›nda. 

Bülent Karatafl’›n katledilmesi
AKP’nin savc›lar›n› ilgilendirmiyor
mu? 

Elaz›¤ 8. Kolordu Komutanl›¤›
Savc›l›l›¤› bu infaz› aç›ktan savunu-
yor, örtbas etmek için elinden gele-
ni yap›yor. Çeteci ar›yoruz diyen
AKP savc›lar›n› ilgilendirmiyor mu
bu durum? Hozat’›n k›rsal›nda bal
toplamaya, odun k›rmaya giden
köylüler, katledilebilir mi bu ülke-
nin gerçek yasalar›na göre? 

Her fley ortada; araflt›rs›nlar, suç-
lular› ortaya ç›kars›nlar. Ama görü-
lüyor ki, AKP’nin Ergenekoncu
savc›lar›n›n ilgi alan›na girmiyor bu
tür infaz ve katliamlar. Onlar iktidar
mücadelesini sürdüren AKP’nin
özel yetkili savc›lar› olarak,
AKP’nin iktidar mücadelesinin hiz-
metindedirler. Onlar›n halka, dev-
rimcilere karfl› ifllenen suçlar için
ay›racak zamanlar› yoktur!

Askeri ssavc›ya ssoru:
Madem kki, tteröristiler,
madem kki ddur
ihtar›na uuymay›p
çat›flt›lar ve oo
çat›flmada vvuruldular.
Peki BBülent Karatafl’›n
vücudundaki bbu iiflkence iizleri
nedir?
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Hakk›n›z›
i s ted in iz ,
t e r ö r ! . . .

Haklar ve özgürlükler için meydan-
lara ç›kt›n›z, terör!... Yürüdünüz, te-
rör!... ‹flten ç›karmalara karfl› fabri-
kay›, okuldan atmalara karfl› okulu-
nuzu iflgal ettiniz, terör!... Bir pan-
kart aç›p bas›n aç›klamas› yapt›n›z,
terör!.. Ba¤›ms›zl›k için emperya-
lizme karfl› mücadele ediyorsunuz,
terör!... Sosyalizm için mevcut sö-
mürücü iktidar› alafla¤› etmek isti-
yorsunuz, terör!...

K›sacas›, emperyalist sisteme
bafl kald›rmak, iflbirlikçi diktatörle-
re boyun e¤memek, terör!... Ve tüm
bunlar› yapanlar da elbette terörist! 

Emperyalistlere ve iflbirlikçileri-
ne göre böyle! Ülkemizdeki terörist
say›s›n›n çoklu¤u da zaten bunun
sonucu. 

*

11999911 y›l›nda ç›kar›lan “Terörle
Mücadele Yasas›”n›n kendisi, bir te-
röre dönüflmüfl durumdad›r. Adalet
Bakan› Mehmet Ali fiahin’in verdi-
¤i rakamlara göre, sadece bir y›l
içinde (2006-2007 aras›nda) “terör”
suçlamas›yla yarg›lananlar›n say›s›-
n›n 12 bine yaklaflt›¤› gözönünde
bulundurulursa, 1991’den bu yana
yüzbinlerce insan, bu yasan›n hede-
fi olmufltur. 

Adalet Bakan› fiahin’in,
TBMM’de “TMY, TCK 301. ve
314’üncü maddelerinden aç›lan da-
valara iliflkin” bir soru önergesine
geçen hafta verdi¤i cevapta aç›kla-
d›¤› bu rakamlar, “terör” suçunun
nas›l tüm halk›, tüm muhalif güçle-
ri sindirmek için kullan›ld›¤›n› da
gösteriyor.  

“Terörle Mücadele Yasas›”n›n
(TMY) kendisi bir terördür ve el-

bette zaten bu amaçla ç›kar›lm›flt›r
yasa. 1991 y›l›nda ç›kan bugüne ka-
dar bu yasadan yarg›lanmayan, ya-
san›n yaratt›¤› “hukuk terörü”nden
nasibini almayan devrimci, demok-
rat kifli ve kurum kalmam›flt›r. Di¤er
muhalif kesimler de zaman zaman
bu yasan›n hedefi olabilmifltir. Bu
nedenledir ki, “Terörle Mücadele
Yasas›” ad› alt›nda ç›kar›lan bu ya-
say›, “Terör Yasas›” olarak adlan-
d›rm›flt›k daha o zamandan. Yukar›-
daki rakamlara bak›ld›¤›nda, adlan-
d›rman›n ne kadar isabetli oldu¤u
da ortada. 

*
Bilindi¤i gibi, bir dönem ege-

menler “terörist”,”terör” ifadelerini,
daha çok emperyalizme ve iflbirlik-
çilerine karfl› sürdürülen silahl› mü-
cadele için kullan›rlard›. Sömürü
düzenine karfl› ulusal ve sosyal kur-
tulufl mücadelesi yürütenlerin kul-
land›klar› fliddetin de “terör” olarak
de¤erlendirilemeyece¤i aç›kt›r; fa-
kat emperyalistler, bugün art›k, “te-
rör” suçlamas›n› silahl› mücadele-
nin d›fl›na da yaym›fllar, “terör, terö-
rizm, terörist” tan›mlar›n› tüm mu-
halif kesimleri içine alacak flekilde
geniflletmifllerdir. 

Hemen her fley “terör” olarak ni-
telendirilebiliyor art›k. “Terör”, em-
peryalizmin ve iflbirlikçilerinin ra-
hats›z olduklar›; bbaasstt››rrmmaakk,, ssiinnddiirr--
mmeekk,, yyookkeettmmeekk istedikleri tüm mu-
halif kesimlere karfl› kulland›klar›
bir araca dönüfltü. Irak’ta direnifl
saflar›nda yer alan tüm halk terörist
ilan edilebiliyor mesela. Demokra-
tik haklar›n› aramak için soka¤a ç›-
kan iflçiler, memurlar, teröristlikle
suçlan›yor. En s›radan muhalif
gruplar, mesela ççeevvrreecciilleerr,, tek nite-
likleri “küreselleflme karfl›tl›¤›!”
olan örgütsüz kesimler bile bu suç-

lamalardan kurtulamamaktad›rlar. 

“Terör” suçlamas›yla yarg›la-
nanlar›n say›s›n›n çoklu¤unun orta-
ya koydu¤u gibi, ülkemizde de he-
men her türlü eylem, demokratik
gösteri, terör kapsam›na sokulabil-
mektedir. Topraklar›nda zehir kulla-
n›larak maden aranmas›n› isteme-
yen köylüden, sendika isteyen iflçi-
ye; anadilinde isim kullanmak iste-
yenden, inançlar›n› özgürce yafla-
mak isteyenlere, düflüncelerini dile
getiren ayd›nlara; emekçi kad›nlar
gününde soka¤a ç›kan kad›nlara,
tüm suçu 1 May›s’› kutlamak olan
emekçilere, gecekondusunu savu-
nan yoksullara kadar herkes “terör”
suçunun, suçlamas›n›n hedefi hali-
ne gelmifltir. 

‹flgalciye karfl› silaha sar›lan da
tafllarla, sapanlarla direnen de “terö-
rist”likle suçlan›p hapsediliyor, kat-
lediliyor; ve esas›nda flu bir gerçek
ki, iflgale karfl› silaha sar›lmak da,
tafla sar›lmak da özünde birdir ve
ikisi de asla terör de¤ildir. 

“Terör” demagojisi, öyle boyut-
land›r›lm›flt›r ki, 70-80 yafl›ndaki
ihtiyarlardan, ilkokul ça¤›ndaki ço-
cuklara kadar herkes “terörist” ilan
edilip, bu yasa kapsam›nda yarg›la-
nabilmektedir. Bir y›lda 737 çocu¤u
“terörist” olarak ilan edip yarg›la-
yan bir sistemin, hukukun nas›l iflle-
di¤i, bu sistemin “terör”den ne anla-
d›¤› ortadad›r. 

*

Yukar›daki rakamlara bakan, bu
ülkede terör estirenin kim oldu¤unu
da görür. 

Teröristlerin, terörlerini, belli
“yasalara” dayand›rmalar›, baflka
deyiflle halk› sindirmek için baflvu-
rulan yöntemin “yasal” olmas›, te-
rörü, terör olmaktan ç›kar›r m›? 

kadar çok terörist var!
Sadece bir y›l içinde
◆ Terörle Mücadele Yasas›’ndan 4.784 dava aç›ld›. 
◆ Bu davalarda 11.720 kifli yarg›land›. 
◆ ‘Terör’den yarg›lananlar›n 737’si çocuk.

NeNe
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TTeerröörr vvee tteerröörriizzmm;; emperya-
lizm ve iflbirlikçileri taraf›ndan, po-
litik (ulusal, dinsel ya da s›n›fsal)
hangi nitelikte olursa olsun, kendi
sistemlerine karfl› mücadele eden
tüm güçleri etkisiz hale getirmek
için kullan›lan kavramlard›r. Özel-
likle ikibinli y›llar›n bafllar›ndan iti-
baren emperyalizme karfl› mücade-
lenin "terörizm" olarak yaftalanma-
s› daha sistemli ve yayg›n hale geti-
rilmifltir.

‹kibinli y›llar›n bafllar›na iflaret
etmifl olsak da, halklar›n mücadele-
sini karalamaya yönelik bu dema-
goji, oldukça eskiye uzan›r. Döne-
me göre, halk›n mücadelesine, eeflflkkii--
yyaall››kk,, flflaakkiilliikk,, hhaayydduuttlluukk,, ggaannggss--
tteerrlliikk,, bbaaflfl››bboozzuukklluukk,, aassiilliikk,, aannaarr--
flfliissttlliikk...... gibi çok çeflitli s›fatlar ta-
k›lm›flt›r. 

Ama egemen s›n›flar, isyanc›la-
ra, halk kurtulufl savaflç›lar›na hangi
ismi takarlarsa taks›nlar, amaçlar›
ayn›yd›; onlar› gözden düflürmek,
onlar›n ideallerini gözlerden uzak
tutmak ve onlara yönelik bask›lar›-
na meflruluk kazand›rmak. 

"Terörizm" kavram›, ony›llard›r
ülkemizde ve dünyada kitlelerin be-
yinlerine yerlefltirilmeye çal›fl›l›yor.
Düzenin parlamentosundan okulla-
r›na, camilerinden, k›fllalar›na TV
ekranlar›ndan filmlerine kadar her
yerde, bu kavram tekrarlan›p duru-
yor. Bu kavramla yap›lmak istenen,
ezilen halklar›n meflru mücadelesi-
ne karfl› uygulanacak bask›ya hakl›-
l›k kazand›rmakt›r. Meflru mücade-
leleri ezip yoketmek için, önce bun-
lar› “terörizm” demagojisiyle mah-
kum edip, halk nezdindeki sayg›n-
l›klar›n› yoketmek, kitlelerden tecrit
edip, marjinallefltirmek gerekir.
“Terör” söylemi buna hizmet eder. 

Devrimcileri terörist olarak gös-

termek için
hiçbir f›rsat›
kaç›rmazlar.
Devrimcile-
rin hakl›,
meflru ve bel-
li bir ideale
yönelik eylemleri terör diye karala-
n›r. K›r›lan bir cam, ezilen bir “çi-
çek” onlar için “terör” demagojisi
yapabilecekleri bulunmaz bir mal-
zemeye dönüflebilir. Bunlar›n yeter-
li olmad›¤› koflullarda bizzat kendi-
leri halka karfl› uygulad›klar› terörü,
devrimcilerin, ilerici güçlerin üzeri-
ne y›karak terör demagojisini güç-
lendirmeye çal›fl›rlar. 

Elbette kimi milliyetçi, dinci si-
yasal yap›lar›n yanl›fl eylem anla-
y›fllar› da egemenlerin bu demagoji-
lerini güçlendiren bir ifllev gördü.
Burjuvazi halka yönelebilen, suçlu
suçsuz ay›rdetmeyen bu yanl›fl ey-
lem çizgisini iyi kulland›. Öyle bir
atmosfer yaratt› ki, devrimci eylem,
ve karfl›-devrimci eylem belirsiz ha-
le geldi. Halk›n kafas› kar›flt›r›ld›.

Bütün bunlar›n sonucunda, "te-
rör” denilince, akan sular›n duraca-
¤› bir ortam yarat›lmakta, "terörist"
olarak adland›r›lan hareketlere, ki-
flilere karfl› yap›lacak olanlara kkiimm--
sseenniinn iittiirraazz eeddeemmeeyyeeccee¤¤ii bir düflün-
ce tarz› hakim k›l›nmaktad›r. 

Bunda baflar›s›z olduklar› söyle-
nemez. Baflta küçük burjuvalar üze-
rinde olmak üzere, kitlelerin geri
kesimleri üzerinde “terörizm” de-
magojisi belli ölçülerde etkili hale
getirilmifltir. Terörizmle suçlamak,
bazen suçlanan hareketlerin, kiflile-
rin o geri kesimler taraf›ndan oto-
matikman mahkum edilmesine yet-
mektedir. Emperyalistler ve iflbir-
likçileri, terör demagojisi etraf›nda
as›l olarak da kkeennddii tteerröörrlleerriinnii

meflrulaflt›rmaya çal›fl-
maktad›rlar. Ezilen
halklar›n meflru talep
ve isteklerini ""tteerröö--
rrüünn ttaalleepplleerrii"" olarak
lanse ederek, onlar›n
bast›r›lmas›na hakl›l›k
kazand›r›lmak isteni-
yor. 

Emperyalistler ve
iflbirlikçilerinin terö-
rizm kavram›n› bu ka-
dar yo¤un kullanmala-
r› bilinçli bir politika-
d›r. Bu politikada
amaç, ulusal ve sosyal

kurtulufl mücadelelerini tecrit ede-
rek yaln›zlaflt›rmak, güçsüzlefltir-
mek ve giderek yenilgiye u¤ratmak-
t›r. Kesin bir yenilgi sözkonusu ol-
masa bile en az›ndan ""zzaarraarrss››zz"",,
ddüüzzeenn iiççiinn tteehhlliikkee oolluuflflttuurrmmaayyaann
bbiirr ççiizzggiiyyee çekilmeleri emperya-
lizm aç›s›ndan önemli bir kazanç
olacakt›r. Bu yan›yla özetlersek; ttee--
rröörriizzmm ddeemmaaggoojjiissii,, aayynn›› zzaammaannddaa
ttüümm aannttii--eemmppeerryyaalliisstt,, aannttii--oolliiggaarr--
flfliikk hhaarreekkeettlleerrii ddüüzzeenn iiççiinnee ççeekkmmee
ddaayyaattmmaass››dd››rr..

Emperyalistler ve iflbirlikçileri,
yürüttükleri bu çok yönlü sald›r›yla
"terörizm" demagojisi etraf›nda bir
saflaflma yaratmaya çal›fl›yorlar.
Halklar›n mücadelesini ve bu müca-
deleden yana olan herkesi “tteerröö--
rriizzmm”le ve “tteerröörriizzmmee ddeesstteekk vveerr--
mmeekk”le suçlayarak yarat›lmak iste-
nen bu saflaflma, terörizm demago-
jisi alt›nda hhaallkkllaarr››nn ddiirreennmmee hhaakk--
kk››nn››nn yyookkeeddiillmmeessiiddiirr.. 

Emperyalist ülkeler ve iflbirlikçi-
leri, özellikle 2000’li y›llar›n baflla-
r›ndan itibaren “teröre karfl› müca-
dele” ad›na, yeni kanunlar yapar-
ken, bu kanunlardaki “terör” tan›m›
ve yorumunu da, ttüümm mmuuhhaalliiff kkee--
ssiimmlleerrii kkaappssaayyaaccaakk flekilde genifl-
letiyorlard›. 

Kitlelerin en az›ndan belli ke-
simlerinde terör korkusu yarat›ld›k-
tan sonra, emperyalistler ""yyaa bbiizz--
ddeenn yyaa oonnllaarrddaann yyaannaass››nn››zz””,, ““yyaa
tteerröörrddeenn yyaannaa,, yyaa tteerröörree kkaarrflfl››ss››--
nn››zz”” dayatmas›n› gündeme getir-
mifltir. Emperyalistlerden yana ol-

Halklar›n Mücadelesi 
TERÖR DEMAGOJ‹S‹’yle
Karart›lamaz! ‘Terörden yana olanlar”

ve “teröre karfl› ç›kanlar”
saflaflmas›, suni ve 

sahtedir. As›l saflaflma,
emperyalizm ve halklar

saflaflmas›d›r. 
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mayanlara karfl› her türlü fliddet
meflruydu, çünkü onlar tteerröörriissttii!!

TTeerröörree BBaaflflvvuurraann KKiimm??
Bu saflaflma içerisinde, emper-

yalizm, dünya haklar›n›n en az›n-
dan belli kesimlerini kendi yan›na
çekebilmek için kapsaml› bir ide-
olojik sald›r› ve kuflatma uygula-
maktad›r. Bu sald›r› ve kuflatma sa-
nattan, spora, e¤itimden propagan-
daya kadar hayat›n her alan›na yay›-
l›yor. Terör, terörizm kavramlar›
burjuvazinin yönlendirmeleriyle o
kadar yayg›n kullan›lmaya baflland›
ki, kitlelerin tepki duydu¤u her
olumsuzlu¤a ""ttrraaffiikk tteerröörrüü"",,
""kkaappkkaaçç tteerröörrüü"",, ““ttöörree tteerröörrüü””,,
““mmaaggaannddaa tteerröörrüü””,, ““ttaacciizzccii tteerröö--
rrüü”” gibi, bir “terör” eki yap›flt›r›ld›.
Bu yöntemle de; “teröre” karfl› olufl-
turulan öfkenin, tepkinin, do¤rudan
devrimci, yurtsever hareketlerin ve
onlar›n eylemlerinin üzerine yön-
lendirilmesi amaçlanmaktad›r. Bu
yüzden, devrimciler, ilerici, demok-
rat çevreler, “trafik terörü” gibi ilk
anda masum gözüken kavramlaflt›r-
malar karfl›s›nda bilinçli davranma-
l›d›rlar. ‹çinde “terör” geçen hemen

her fley sorgulanmal›d›r. 

TTeerröörriizzmm;; en genel anla-
m›yla bbiirr aammaaçç ttaaflfl››mmaayyaann,,
hheeddeeffii oollmmaayyaann ve kitleleri
yy››lldd››rrmmaa,, kkoorrkkuuttmmaa,, ssiinnddiirr--
mmee amac›yla kullan›lan fliddet ola-
rak adland›r›l›r. 

Burjuvazi, terörizm söylemiyle,
devrimcilerin, yurtseverlerin müca-
delesini iflte böyle bir mücadele ola-
rak yans›tmaya çal›fl›yor. Devrimci-
ler, “terörist”tir; hiçbir idealleri
yoktur; s›rf eylem yapm›fl olmak
için eylem yapmaktad›rlar. Devrim-
ci örgütler, “terörist”tir; sosyalizm
çöktü¤üne göre art›k eylemleri
amaçs›z kalm›flt›r; toplumda huzur-
suzluk ç›karmak istemektedirler...
vs. vs. Terörizm demagojisinin ana
tezleri böyledir.. 

Devrimcilerin ve yurtseverlerin
bir amac› yok mu? Kör bir fliddet mi
uygulamaktad›rlar? Bu fliddetin se-
bebi ve kayna¤› nedir?

Öncelikle vurgulanmas› gere-
ken, devrimcilerin, yurtseverlerin
her zaman bir amac›n›n, idealinin
oldu¤udur. Devrimciler, bu amaçla-
r›n› da hiçbir zaman ggiizzlleemmeemmiiflfllleerr,,
tam tersine, en genifl flekilde duyur-
maya çal›flm›fllard›r. 

Bu amaca ulaflmak için meflru
bütün araç ve yöntemleri kullana-
caklar›n› aç›klam›fllard›r ve bu yön-
temler içerisinde elbette fliddet de
vard›r. fiiddet, sömürü ve zulüm al-
t›ndaki kitleler için meflru bir bafl-
kald›r› yoludur. 

Devrimciler, burjuvazinin gös-
termek istedi¤i gibi, ne durduk yer-
de fliddet kullanmakta, ne de flidde-
te tapmaktad›rlar. Tarihin bize gös-
terdi¤i gerçek, fliddete ilk baflvura-
n›n her zaman sömürücü egemen s›-
n›flar oldu¤udur. Ve karfl› fliddet d›-
fl›nda ezilenlere bir yol b›rak›lma-
mas›d›r. Ça¤›m›zda da önce ““mmööss--
yyöö bbuurrjjuuvvaazzii”” atefl etmifltir. Emper-
yalizme ba¤›ml› sömürge ve yeni-
sömürge ülkelerde, bar›flç›l, parla-
menter yollardan ba¤›ms›zl›¤›n, de-
mokrasinin ve sosyalizmin kazan›l-
mas›n› imkans›z k›lan da yine bur-
juvaziden baflkas› de¤ildir. 

Egemenlerin, halk›n hakl›, mefl-

ru mücadelesini bast›rmak için her
türlü iflkence, infaz, katliam, kay-
betme gibi yöntemlerle sürdürdük-
leri fliddet, tteerröörriizzmmiinn kkeennddiissiiddiirr.. 

Devrimciler savafllar›n›n hiçbir
döneminde meflru olmayan bir mü-
cadele yöntemini savunmam›fl, uy-
gulamam›fl ve bunu yapanlar› onay-
lamam›flt›r. Emperyalistler ve iflbir-
likçileri ise, bu mücadelede politik
zay›fl›klar›n›n bilincinde oldukla-
r›ndan, yyaallaann,, ddeemmaaggoojjii,, ddeezzeennffoorr--
mmaassyyoonn,, kkoommpplloo,, pprroovvookkaassyyoonn,,
ssaabboottaajj,, kkaayybbeettmmee gibi her türlü
gayri meflru, kendi yasalar›na bile
ayk›r› yöntemlere baflvurmufllard›r.
KKoorrkkuu yyaayymmaayy››,, ssiinnddiirrmmeeyyii
aammaaççllaayyaann kkeennddiilleerrii olmufltur. 

SSaaffllaaflflmmaann››nn 
""OOrrttaass››nnddaa"" KKaallaannllaarr
Dünyada bu dayatman›n ve saf-

laflt›rman›n bafl›n›, bütün emperya-
list politikalarda oldu¤u gibi Ameri-
ka çekmektedir. Amerika, özellikle
11 Eylül sald›r›lar›ndan sonra, terö-
rizm çerçevesinde hemen bütün em-
peryalist ve iflbirlikçi devletleri ken-
di yan›na çekti. Terör listeleri ya-
y›nlad›. Bu listede kimler yoktu ki.
‹‹rraann,, IIrraakk,, KKuuzzeeyy KKoorree,, KKüübbaa gi-
bi devletlerden, DDHHKKCC,, FFAARRCC,,
HHAAMMAASS,, PPKKKK gibi örgütlere ve de
tek tek kiflilere var›ncaya kadar ken-
dine muhalif olan herkes hedefe ko-
nuldu. Bir “terörist ülkeler” listesi
vard›, bir de “teröre destek veren ül-
keler”... Bunlar› “fler ekseni” gibi
listeler takip edecekti. Emperyaliz-
me karfl› olan herkes, bir biçimde
hedef ilan ediliyordu k›sacas›. 

Düflman belleyip hedefe koy-
duklar›n›n tecrit ve bertaraf edilme-
si için her yol denendi. Yalan haber-
ler üretildi, provokasyonlar düzen-

Terör nedir? Sindirmek,
korkutmak... Öyleyse gerçe¤e
bakal›m; Halk› sindirmek,
korkutmak, y›ld›rmak
devrimcilerin en son isteyece¤i,
daha do¤rusu asla istemeyece-
¤i fleydir. Devrimcilerin halk›n
içinde korku salarak ulaflabile-
ce¤i hiçbir hedefleri yoktur.
Aksine, devrimcilerin istedi¤i,
halk›n cüretle, kararl›l›kla
davranmas›; düflüncelerini,
taleplerini korkusuzca ortaya
koyup, korkusuzca bafl
kald›rabilmesidir. 

Halk› sindirmek, korkutmak
isteyen tek güç ise, oligarflinin
devletidir. Halk›n sinmesinden,
korkmas›ndan yarar sa¤laya-
cak tek güç odur çünkü. 

Terörizm demagojisinin
kullan›l›fl›na küçük ve fakat

çarp›c› bir örnek! 
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lendi. Bush, emperyalizmin “ya on-
lar, ya biz” dayatmas›n› flu sözleriy-
le pekifltiriyordu: ""BBuuggüünn AAffggaanniiss--
ttaann üüzzeerriinnddee yyoo¤¤uunnllaaflfltt››kk.. AAmmaa yyaa--
rr››nn tteerröörree ddeesstteekk vveerreenn bbaaflflkkaa üüllkkee--
lleerr oolluurrssaa...... BBuu ssaavvaaflfl uuzzuunn ssüürreellii
bbiirr ssaavvaaflfl oollaaccaakk.. TTaarraaffss››zz hhiiççbbiirr üüll--
kkee kkaallmmaayyaaccaakk.."" 

Emperyalistler benzer politika-
lar› kendi ülkeleri içerisinde de uy-
gulad›lar. Halk› kendi politikalar›
etraf›nda toplamak için toplumu
özellikle yabanc›lara, az›nl›klara
karfl› k›flk›rtt›lar. ‹hbar, gözetleme,
denetim gibi akla gelebilecek her
yöntemle toplumu kontrol alt›na al-
mak için çaba harcand›. Bask›, te-
rör, her türlü yöntemle meflru k›l›n-
d›. TTeerröörriissttlleerree iiflflkkeennccee yyaapp››llaabbiillee--
ccee¤¤iinnee dair yasalar dahi ç›kar›ld›.
‹flkence uçaklar›, gemileri gündeme
getirildi. Guantanamo gibi aç›k ifl-
kence kamplar› veya yeni sömürge-
lerde gizli iflkence merkezleri ve ha-
pishaneler kuruldu. 

Emperyalistler ve iflbirlikçileri
terörizm etraf›nda bir saflaflma ya-
rat›rken, bu tart›flma ve saflaflma
içerisinde kendilerinin nereye ait ol-
du¤una karar veremeyen kesimler
de vard›. Bu kesimler küçük burju-
va ayd›n kesimler, reformistler, em-
peryalizmle cepheden bir mücade-
leyi göze alamayan "sol" kesimler-
di. Bu kesimlerin temel söylemleri,
““hheerr ttüürrllüü flfliiddddeettee kkaarrflfl››”” olufllar›,
““ssaavvaaflflllaarraa hhaayy››rr”” demeleridir. Ve
bu noktada ilginç olan, aktar›lan
her iki slogan da burjuvazi taraf›n-
dan üretilmifltir ve “terörizm” de-
magojisini tamamlayan teorilerdir. 

Ülkemizde ve dünyada bir savafl
var. Kimileri görmek istemiyorsa da
bu savafl bütün ç›plakl›¤› ve ac›ma-
s›zl›¤›yla ortada. Bu savafl, öz itiba-
riyle ezenler ve ezilenler aras›nda-
d›r ve emperyalizmle halklar aras›n-
daki savafl olarak somutlanmakta-
d›r. Bu savaflta tarafs›zl›k yoktur.
Orta yol yoktur. Ya ezenden yana-
s›nd›r, yani Amerikan, Avrupa em-
peryalistlerinden, ya da ezilenler-
den. Ayaklar›n baflka bir yerde, ka-
fan baflka bir yerde olamaz. Ancak
küçük burjuvazi bunu da baflar›yor.

O ayaklar›yla, gövdesiyle as›l ola-
rak ezilenlerin saflar›nda olmas›na
karfl›n, kafas› burjuvazinin yan›nda-
d›r. Emperyalistler ve iflbirlikçileri
halklara karfl› her türlü fliddeti uy-
gular, ancak o soyut bar›fl teorileri
ve ça¤r›lar›yla, fliddetin her türlüsü-
ne ““kkaarrflfl››”” olufluyla cevap verir.

Ülkemizde devrimciler ve bir
bütün olarak halk, yoksullu¤a, ada-
letsizli¤e karfl› mücadele eder. Kar-
fl›l›¤› dizginsiz bir sald›r› ve terör-
dür. Bu sald›r›da binlerce insan öl-
dürülür, tutsak edilir, kaybedilir...
Halk ise bu sald›r›lar karfl›s›nda ör-
gütlenerek kendini savunur, sömürü
ve sald›r›lar›n sorumlular›ndan he-
sap sorulur. Ve küçük burjuvazi bu
noktada da “her türlü fliddete karfl›-
y›m” diye karfl›m›za ç›kar. Bilinçler
bu kadar dumura u¤ram›flt›r. 

Halklar›n kendini savunma hak-
k› yok mudur? Veya fliddet uygula-
mak sadece devletin tekelinde mi-
dir? Küçük burjuvazi, net cevap
vermez bu sorulara. Ama pratikteki
cevab›, düzenin statükolar›ndan ya-
nad›r. Küçük burjuvazi faflist devle-
tin fliddetini meflru görürken, ezi-
lenlerin mücadelesini, fliddetini ise
meflru görmedi¤inden, bu mücade-
leyi yürütenlerle aras›nda kal›n bir
çizgi çekmeye çal›fl›r. 

Küçük burjuvazinin ikircikli tav-
r›na karfl›n burjuvazi, s›n›f bilinciy-
le nettir; bunun için küçük-burjuva-
zinin eline “her türlü fliddete karfl›
olma” teorisini tutuflturup, bu ke-
simleri onunla oyalarken, kendisi
halk›n mücadelesini bast›rmakta
hheerr ttüürrllüü flfliiddddeettee baflvurmakta hiç
tereddüt göstermiyor. 

EEzziilleenn HHaallkkllaarr››nn 
fifiiiddddeettii MMeeflflrruudduurr
Emperyalistler ve iflbirlikçileri-

nin fliddeti, hiçbir savafl kural›na uy-
mayan, ahlaki hiçbir kural tan›ma-
yan, genel anlamda kabul görmüfl
savafl kurallar›n›n da d›fl›na ç›k›la-
rak uygulanan ç›plak bir terördür.
E¤er bir terörden bahsedilecekse,
emperyalistlerin ve iflbirlikçilerin
politika ve uygulamalar›na bakmak

yeterlidir. TTeerröörr vvee tteerröörriizzmm tüm
somutlu¤uyla buradad›r.

Emperyalistlerin ezilen halklar›
daha fazla sömürmek, zenginlikleri-
ne zenginlik katmak için uygulad›¤›
teröre karfl›, halk›n kendini savun-
mas› ve bu savunma içinde fliddet
kullanmas› meflrudur. Bunu kimse
sorgulayamaz. Çünkü bu fliddetin
kayna¤›nda yine emperyalistler var-
d›r. Ezilen halklar› fliddet kullanma-
ya mecbur etmifllerdir. Irak ve Afga-
nistan halklar›n›n Amerika iflgaline
karfl›, difliyle, t›rna¤›yla, feda ey-
lemleriyle yürüttü¤ü savafla kim te-
rörizm diyebilir. Bugün kimse Filis-
tin halk›n›n kendini savunmas› için
baflvurdu¤u fliddeti sorgulayamaz.
Gerçek flu ki, bu, emperyalizmin ve
oligarflik diktatörlüklerin iflgalleriy-
le, faflizmiyle karfl› karfl›ya olan tüm
halklar için geçerlidir. Oligarflik
diktatörlüklerin kendi halklar›na
karfl› yürüttükleri savafl da terörizm-
dir. Emperyalizmin ve oligarflinin
fliddeti, halklara baflka yol b›rakma-
maktad›r, fiiddeti bafllatan ve sürdü-
ren oligarflidir. Halklar aç›s›ndan
fliddetin meflru zemini de bu koflul-
lard›r. Halklar, devrimci bir anlay›-
fl›n önderli¤inde fliddete baflvurur-
ken,  hiçbir ilkesizlik, ahlaks›zl›k,
kurals›zl›k yapmam›fllard›r. Ancak
emperyalistlerin her uygulamas›
tart›fl›lm›fl ve tarih içerisinde mah-
kum edilmifltir.

Ezenler, egemenliklerini tesis et-
mek ve sürdürebilmek için fliddet
kullan›rken, buna karfl› fliddet yo-
luyla direnme hakk› tarihsel olarak
vard›r. "Terörizm" demagojisiyle
dayat›lan iflte bu hakk›n yok edil-
mesidir.

Terörü as›l uygulayanlar
sömürücü egemenlerdir ve
terörün as›l ma¤duru da

hep halkt›r. 

Say›:
6

22
fiubat
2009

Y
Ü
R
Ü
Y
Ü
Ş

22



Tayyip Erdo¤an’›n Davos’ta ‹s-
rail Cumhurbaflkan› Peres’e söyle-
di¤i ““SSiizz ööllddüürrmmeeyyii ççookk iiyyii bbiilliirrssii--
nniizz”” sözlerine, ‹srailli bir general
cevap verdi. 

‹srail Kara Kuvvetleri Komutan›
Avi Mizrahi, Erdo¤an’a aayynnaayyaa
bbaakkmmaass››nn›› hat›rlatt›ktan sonra
“Türklerin uzun y›llar önce EErrmmee--
nniilleerrii kkaattlleettttii¤¤iinnii,, ayn› politikan›n
bugün KKüürrttlleerr üüzzeerriinnddee ssüürrddüürrüüll--
ddüü¤¤üünnüü” belirterek “‹srail’i Filis-
tin’i iflgalle suçlayan Erdo¤an’›n ül-
kesi Kuzey K›br›s’› iflgal etti” dedi. 

O da hakl›, Tayyip de hakl›yd›... 

Tayyip Erdo¤an Peres’e ““SSiizz ööll--
ddüürrmmeeyyii ççookk iiyyii bbiilliirrssiinniizz”” derken
ne kadar hakl› idiyse, ‹srailli gene-
ral, oligarfliye Ermeni, Kürt katli-
am›n›, K›br›s iflgalini hat›rlat›rken o
kadar hakl›d›r. 

‹srailli general Erdo¤an’a ““aayy--
nnaayyaa bbaakk”” demifl. Asl›nda hepsinin
aynada görece¤i ayn›. Tencere dibin
kara misali... “Hepsi öldürmeyi iyi
bilirler” demifltik. Dedi¤imizi ka-
n›tl›yorlar tart›flmalar›yla.

‹ki say› önceki dergimizde bu
konuda flunlar› söylemifltik:

“Katliamc›l›kta birbirlerinden
fark› olmayan, birbirlerinden geri
kalmayan iki katilden Erdo¤an, Pe-
res’e flöyle diyordu: ‘... siz öldürme-
yi çok iyi bilirsiniz.’ ...

“Peres dönüp, Erdo¤an’a de-
seydi ki, ‘Öldürmeye gelince... tu-
tuklular› nas›l öldürdü¤ünüzü iyi bi-
liyorum... siz hapishanelerde öldür-
meyi çok iyi bilirsiniz’... Evet, böyle
deseydi, yalan m› olurdu, yanl›fl m›
olurdu?” (Ba¤›ms›zl›k Demokrasi
Sosyalizm ‹çin Yürüyüfl, s.175)

Peres’in Erdo¤an’a söylemedi-
¤ini Peres’in generali söyledi. Ger-
çek flu ki, bu sözler, dünyadaki bü-
tün emperyalist faflist yönetimler
için geçerlidir. Bir ülke di¤er bir ül-
keye “siz flu flu katliamlar› yapt›-
n›z” diye bir suçlama yapt›¤›nda,

mutlaka ötekinin de “siz de flunlar›
flunlar› yapt›n›z” diyebilece¤i fleyler
vard›r. Çünkü tüm emperyalist, oli-
garflik iktidarlar›n tarihi, halklar›n
kan›n›n dökülmesiyle doludur. 

Tayyip’i Peres’e söyledi¤i sözler
nedeniyle övenler, kendi gerçekleri,
bir ‹srailli general taraf›ndan hat›r-
lat›l›nca, flovenist bir hezeyan için-
de aya¤a f›rlad›lar. Hükümetiyle,
muhalefetiyle, bas›n yay›n organla-
r›yla ‹srailli generale itiraz ediyor-
lar, ama yaz›k ki, generalin sayd›k-
lar› gerçek.. 

HHaannggiissiinniinn eellii ddaahhaa 
kkaannll››,, bbiilliinneemmeezz!!
Bilinemez, çünkü bo¤azlar›na

kadar kan içindedirler. Ve kendi kat-
liamlar›n›, cinayetlerini, iflkencele-
rini görmezden gelip, birbirlerini
suçlarlar. ‹nsan haklar›n› hergün her
yerde ihlal edenlerin her y›l baflka
ülkeler hakk›nda “insan haklar› ih-
lalleri raporlar›” haz›rlamas› bunun
tipik bir örne¤idir. NNee zzaammaann Erme-
ni soyk›r›m› meselesi Fransa’da
gündeme gelse, Türkiye oligarflisi
hemen Fransa’n›n Cezayir’de yap-
t›klar›n› hat›rlar. “Ama siz de Ceza-
yir’de flu kadar Cezayirli’yi öldür-
dünüz” denir.

Ermeni meselesinin Amerikan
meclisinde her gündeme getiriliflin-
de, bu kez, Amerika’n›n K›z›lderili-
lere yapt›klar› hat›rlat›l›r ve “Siz de
K›z›lderilileri öldürdünüz” diye
karfl› sald›r›ya geçilir. 

Ya da insan haklar› konusunda
diyelim ki, Almanya Türkiye’yi
“hapishanelerinizde insan haklar›
ihlalleri oluyor” diye elefltirdi; oli-
garflinin cevab› haz›rd›r: “Siz de
Baader Meinhoff üyelerini hücrele-
rinde öldürüp intihar süsü verdi-
niz!” 

Bu liste böyle uzar. Herkesin
herkese karfl›l›kl› diyece¤i çok fleyi
vard›r ve diyecekleri do¤rudur da. 

Emperyalistler, onurlu yaflamak
isteyen, bafle¤meyen halklar› sev-
mezler ve istemezler. Onlara boyun
e¤dirmek için çeflitli bahanelerle
sald›r›rlar. Bunu, o ülkedeki halkla-
ra mesela demokrasi, özgürlük ge-
tirmek için yapt›klar›n› savunurlar.
T›pk›, ülkeleri sömürgelefltirmeleri-
ni uygarl›k götürme diye savunduk-
lar› gibi... Kendi yapt›klar›n›n katli-
lamc›l›k, halklara düflmanl›k oldu-
¤unu kabul etmezler. Çünkü ifllerine
gelmez. 

Kimyasal silahlar› bulaca¤›,
“Saddam diktatörünü” devirip, Irak
halk›na özgürlük getirece¤i yalan›y-
la Irak’› iflgal ederek, Irak petrolle-
rinin üzerine kondu. Sonra da teslim
olmayan, direnen Irakl›lar’›n yüz-
binlercesini katletti. Ama bu katlia-
m› gerçeklefltiren ne Amerika, ne
‹ngiltere, dünyan›n en ça¤dafl ülke-
leri olduklar› iddias›ndan hala bir
milim geri ad›m atm›fl de¤illerdir.
fiöyle demek gerekir: Öldürmeyi
de, yüzlerine ça¤dafll›k, uygarl›k,
insan haklar› maskeleri takmay› da
iyi bilirler. Afganistan’›, Irak’› iflgal
eder, ad›na “özgürlefltirme operas-
yonu” derler. Bir günde hapishane-
lerde 28 tutsa¤› katlederler. Utan-
madan da ad›na “Hayata Dönüfl”
derler. ‹srail bölgeye “bar›fl” getir-
mek için her seferinde yüzlerce Fi-
listinli’yi katleder. 

Politikalar› ayn›d›r, yaklafl›mlar›
ayn›d›r. Sonra da kendi içlerindeki
ç›kar çat›flmalar› veya demokrasici-
lik oyunlar› gere¤i suçlar› söylendi-
¤inde verecekleri cevap bellidir:
“Ama siz de flunlar› katlettiniz...”

Al hepsini vur hepsine!

Katillerin Yar›fl›: Kim 
Daha Çok Öldürdü?

Siyonist
generalle

AKP 
aras›ndaki

bu
tart›flma,

yaln›z bizi
do¤rulayan

bir tart›fl-
mad›r. 
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Marksizm-Leninizmin ustalar›,
dünya devrimci hareketinin önder-
leri, s›k s›k kadrolar›n bu mücadele-
deki önemine de¤inmifllerdir. Day›
da, hem prati¤inde, hem yaz›lar›nda
bu soruna a¤›rl›kl› bir yer vermifltir.
Dünya devrimci hareketinin önder-
lerinin, bu s›fat› kazanmalar›nda
kadro politikalar›n›n belirleyici bir
yeri vard›r. Çünkü denilebilir ki, an-
cak do¤ru bir kadro politikas›na sa-
hip olan yöneticiler önder olabilir-
ler. Day›’n›n önderli¤inde de kufl-
kusuz bunun pay› vard›. 

O, her zaman kadrolar›n sevdi¤i,
sayd›¤›, ö¤rendi¤i bir önder oldu. O
da hiç kuflku yok ki, kadrolar›na hep
güvenle yaklaflt›. Onlarla en çetin
hesaplaflmalar› yürütürken bile, gü-
venmeye devam etti. Çünkü olum-
luluklar› ve olumsuzluklar›yla on-
larla varoluyordu hareket; öyle de
olmaya devam edecekti: “‹ddiam›z›
iddia olmaktan ç›kar›p, herkesin
gözünde somutlamam›z›n aannaa uunn--
ssuurruu,, kkaaddrroollaarrdd››rr.. Kadrolar›n e¤iti-
mi, istihdam›, korunmas›, gelifltiril-
mesi zaman›nda önlerinin aç›lmas›
büyük önem tafl›maktad›r. Bu nokta-
larda yapaca¤›m›z yanl›fll›klar, or-
taya ç›kabilecek eksiklikler ... her
fleyi etkileyebilecek, olumsuzluklara
neden olacakt›r. Bunun için, yukar›-
dan afla¤›ya kadar, özellikle kkaaddrroo--
llaarr››nn ee¤¤iittiimmii vvee iissttiihhddaamm›› üzerinde
özenle durmak zorunday›z.” (Kon-
gre Raporu)  

Bu sözlerin devam›nda, özetle
diyor ki, hareketin, mücadelenin ge-

lifltirilmesinin, halk›n bu
mücadeleye kat›l›m›n›n
““eessaass hhaallkkaass›› kkaaddrroollaarr--
dd››rr””. 

“‹yi bir e¤itim alm›fl,
do¤ru devrimci perspek-
tiflerle donat›lm›fl, parti
disiplinine ve partili olma
ruhuna, güvenine, yarat›-
c›l›¤›na sahip kadrolar ol-

madan”, savafl›n yükseltilemeyece-
¤i aç›kt›. Savafl› gelifltirecek olan
parti ve örgüt, elbette ki kadrolar-
dan ba¤›ms›z düflünülemezdi.“Par-
ti ve örgüt nedir; parti ve örgüt stra-
tejinin hayata geçmesi için, devrim
için bir araçt›r. Bu arac›n motoru
kadrolard›r. Kadrolar veya bölge,
alan, birim yöneticileri, kendilerini
bu arac›n motoru gibi görmez, onun
fonksiyonunu yüklenmezse araç ifl-
lemez hale gelir.”

Day›’n›n en baflta aktard›¤›m›z
sözü, kadrolara verdi¤i önemin, on-
lara yükledi¤i misyonun en özlü an-
lat›m›d›r: ““ZZaaffeerrii yyaakkaallaammaann››nn
eessaass aarraacc›› kkaaddrroollaarrdd››rr..””

Kadro ssorunu, 
temel ssorunlardand›r

Day›, kadrolardan, kadrolar›n
yetifltirilmesinden, ço¤alt›lmas›n-
dan, e¤itiminden söz ederken s›k s›k
““kkaaddrroo ssoorruunnuu”” kavram›n› kullan-
m›flt›r: “Temel sorunumuz, genifl
halk kitlelerine devrimci politikala-
r›m›z› götürecek... kadrolar sorunu-
dur.” (Eok. Kurtulufl, Say›: 18, 10
Haziran 1995)

Evet, bu, kelimenin gerçek anla-
m›yla bir sorundur ve neredeyse ssüü--
rreekkllii bbiirr ssoorruunn’’dur. Neden ““kkaaddrroo
ssoorruunnuu”” kavram›n› kulland›¤›n›n
cevab› da ülkemizdeki savafl›n nite-
li¤i ve düflman›n politikalar›ndad›r. 

Kadrolaflmada “sürekli bir üret-
kenlik sa¤lanmadan zafer elde edi-

lemez” diyen Day›, bunun hemen
devam›nda flunu ekliyor:

“Düflman da bunu çok iyi bildi-
¤inden, sürekli olarak kadrolar›m›z›
katlederek, tutsak ederek geliflmenin
önüne geçmek istemektedir. Oligar-
flinin bu çabas› nihai zaferi engelle-
yemez. Ama, geciktirir. Bunu aflma-
l›y›z.” (Eok. Kurtulufl, Say›: 18, 10
Haziran 1995)

Bir baflka yerde ayn› sorun de¤i-
flik bir aç›dan ortaya konuluyor:

“Bugün ... kadro sorunuyla kar-
fl› karfl›yay›zd›r. Gerek Parti-Cep-
he’nin gerekse de dünyadaki tüm si-
lahl› mücadele örgütlerinin, savafl›n
niteli¤i gere¤i kadro sorunu hep ol-
mufltur. Bu noktada ‘neden’ sorusu-
nun cevab› savafl›n niteli¤idir. An-
cak iktidar› almak için mücadele et-
meyenlerin, düzenle uzlaflanlar›n,
düzeni koruyanlar›n kadro diye bir
sorunlar› olamaz.” (Devrimci Sol.
Say›: 11 / A¤ustos 1998)

Day› ayn› yaz›da “Savafl örgüt-
leri, sürekli olarak düflman›n imha
politikas›yla karfl› karfl›ya olmalar›-
n›n sonucudur ki; e¤itim faaliyetine
herkesten daha çok önem vermek
zorundad›r.” derken, böyle bir sa-
vafl içinde kadrolaflman›n süreklili-
¤ini her ne olursa olsun sa¤laman›n
yolunu da göstermifl oluyor. 

“Dünyada hiçbir örgütlenme bi-
çimi, hiçbir önlemler zinciri düfl-
man operasyonlar›n› tümden yoke-
demez. Ama bunu savafl›m›z›n geli-
flimini engelleyemeyecek bir düzeye
çekmek mümkündür. ... bütün çal›fl-
malar›m›z›n oda¤›na devrimci e¤iti-
mi oturtmadan bunu baflarmak
mümkün de¤ildir. ‹ktidar› alma bi-
lincinde olan her kadro; kkaaddrroo vvee
ssaavvaaflflçç›› yetifltirmeden, kitleleri e¤it-
meden devrim heyecan›n›, coflkusu-
nu ve düflüncesini tafl›yamaz.” (Dev-
rimci Sol, Say›: 11, A¤ustos 1998)

“Sorun” ve çözümü aç›kt›r. So-

Day› Ve
kadrolar

Önderimizin

Ö¤rettikleri

Kadrolar sorunu yyeterince ççözülme-
den, bbu kkonuda ssürekli bbir ü retkenlik

sa¤lanmadan, kk›smi bbaflar›lar elde eedilse dde,
zafer elde eedilemez. ZZaferi yyakalaman›n

esas aarac› kkadrolard›r.
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run, kadro sorunudur. Mücadelenin
süreklili¤inin yolu, kadrolaflmaktan
geçer. Kadrolaflman›n yolu da, kad-
rolaflma mekanizmalar›ndan ve e¤i-
timden... Yukar›daki yaz›n›n bir
baflka yerinde flöyle denilir buna da-
ir: “Ama bizim oradaki örgütlenme-
miz, yayg›n e¤itim faaliyetlerimiz,
kkaayy››ppllaarr››mm››zz››nn yyeerriinnii tteellaaffii eeddeecceekk
dduurruummddaa ddee¤¤iillssee,, insanlar›m›z› bu
amaçla e¤itmemiflsek, d›flar›dan
tüm desteklere ra¤men o alanda ka-
l›c› olamay›z. Kal›c› olman›n yolu,
yayg›n ve sürekli bir e¤itim içinde
yeni insanlar ç›karmak, kkaaddrroollaaflfl--
mmaakk,, kkaaddrroollaaflfltt››rrmmaakktt››rr..”” 

Kadrolara eelefltirel 
yaklafl›m, kkadrolaflman›n 
olmazsa oolmaz›d›r

Kadrolar mücadelenin önderleri-
dir. Her biri bulundu¤u alan›n önde-
ridir, o misyonla donat›lm›flt›r. Ama
bu, onlar›n olumsuzluklar›n›n da
büyük bir önem kazanmas› demek-
tir. Day› iflte bu nedenle, hareketin
önderi olarak kadrolaflmaya sürekli
dikkat çekerken, onun mekanizma-
lar›n› yaratmaya çal›fl›rken, zaman›-
n›n, eme¤inin büyük bölümünü de
hareketin mevcut kadrolar›n›n e¤iti-
miyle, onlar›n eksikliklerine, zaaf-
lar›na karfl› savaflmaya ay›rm›flt›r.
Bitmez bir savafl olmufltur bu. Ve
mücadelenin niteli¤i itibar›yla bit-
meyecektir de. 

Kadrolar›n özelefltirel bir tutum
tak›nmas›, kendilerini sürekli olarak
de¤erlendirmesi, Day›’n›n kadrolar-
dan beklentilerinin bafl›nda gelir.
Çünkü kendini “en do¤ru”, “en
ak›ll›” görmeye bafllayan kadro, bir
noktadan itibaren kendini kitleler-
den üstün görmeye bafllayacakt›r.
Bunun bir ad›m ilerisi, mücadelede
ortaya ç›kan her türlü eksiklikte, ge-
rilikte, kitleleri suçlamakt›r. Bunun
da bir ad›m ilerisini özel olarak be-
lirtmeye gerek yok! 

“Ço¤u kez do¤rudan kitle faali-
yeti içerisindeki kadrolardan gere-
kenleri yapt›klar› ama, buna ra¤-
men kadrolaflmada ve kitle örgüt-
lenmesinde baflar›l› olamad›klar›

sözlerini s›kça duya-
r›z. ... genellikle bafla-
r›s›zl›¤a dd››flfl nneeddeennlleerr
aran›r, bulunur da. D›fl
nedenlerle sorunu
aç›klamaya çal›flmak,
kendimize yönelmeyi
engeller ve... yanl›flla-
r›n üzerini örterek olumsuzluklar›n
devam ettirilmesini sa¤lar. ... Bu
özen, bu sorgulama yeterince yap›l-
mad›¤› gibi halka yaklafl›mda ve yö-
netme tarz›nda, iliflkilerde affedil-
mez hatalar yap›lmaktad›r. ” (Zy.
Kurtulufl, Say›: 18, 11 Kas›m 1995)

Kadrolar, gerçekten de kilit
önemdedirler. HHeemm olumlulukta,
hheemm olumsuzlukta... hheemm baflar›da,
hheemm baflar›s›zl›kta... 

“Yöneticilerin, ileri kadrolar›n
en küçük bir bencilli¤i, karars›zl›¤›,
örgüte ters düflen davran›fllar›, kit-
lelere ffaazzllaass››yyllaa yyaannss››yyaaccaakk ve da-
ha büyük olumsuzluklara neden
olacakt›. Biz, görünüfllerden, afra
tafralardan uzak duran, hayat›n so-
mut gerçeklerini ve kendimizi göre-
rek kendi gerçe¤imize cesaretle e¤i-
len, sorunlar› çözen ve kimsenin
yads›yamayaca¤› bir prati¤i ortaya
ç›karmal›yd›k...” (Devrimci Sol,
Say›: 7, Aral›k 1995)

Kendini halk›n üstünde görmek,
o bak›fl aç›s›na sahip olan kifliyi, bir
noktadan itibaren bbuurrjjuuvvaa ppoolliittii--
kkaacc››ss››nnddaann farks›zlaflt›r›r. Day› bu-
nu bir yozlaflma ve çürüme olarak
görür ve buna hiçbir devrimci örgü-
tün izin veremeyece¤ini tekrarlar
s›k s›k. Bu noktada sorunun esas›n›
tahlil ederken de, sorunun üzerine
giderken de net ve radikaldir: “Dev-
rimci örgütlerde de baz› kadro ve
yöneticilerin burjuva yönetim tarz›-
n› uygulayarak halk iliflkilerini dev-
rimci bir tarzda de¤erlendirmeme-
leri, halk›n olanaklar›n› mücadele
için kullanmamalar›, dolay›s›yla
halka ve devrime zarar vermeleri
mümkündür. ... HHiiççbbiirr kkaaddrroo vvee ssaa--
vvaaflflçç››mm››zz,, hhaallkk iilliiflflkkiilleerriinnii hhoorr kkuull--
llaannaammaazz.. HHaallkk›› ssüürrüü yyöönneettiirr ggiibbii
yyöönneetteemmeezz......”  (Zy. Kurtulufl, Say›:
18, 11 Kas›m 1995)

Bu noktada kuflku yok ki, s›ra-

dan bir taraftarla, bir kadronun elefl-
tirilmesi farkl› olacakt›r. 

“Mücadeleye yeni at›lm›fl biri-
nin çarp›k düflünceleri, düzen e¤i-
limleri hofl görülebilir ve o kifli e¤i-
time muhtaçt›r fleklinde aç›klanabi-
lir. Ama devrimci mücadelenin,
kadronun ne demek oldu¤unu bilen-
ler için sorun bu kadar bbaassiitt vvee mmaa--
ssuumm ddee¤¤iillddiirr.. Kadronun görevlerini
bilip de bu görevlerini yapmay›p
gerekçelere s›¤›nanlar önce kendi-
lerine bakmal›d›r. Ben kimim, göre-
vim nedir, ne yapmal›y›m fleklinde
uzat›labilecek sorulara cevaplar
aramaya bafllad›klar›nda, yaflad›k-
lar› olumsuzluklar›n, öne sürdükleri
gerekçelerin oda¤›nda kendilerini
görürler.” (Devrimci Sol, Say›: 11,
A¤ustos 1998)

Genç kkadrolara ggüven
Devrimci hareketin “kadro poli-

tikas›” denilince, bu politikan›n ilk
akla gelen özelliklerinden biri, genç
kadrolara güvendir. Devrimci hare-
ketin oluflumundan beri izlenen bir
politikad›r, ki elbette bu politikan›n
flekillenmesinde de Day›’n›n anlay›-
fl› belirleyicidir. 

Devrimci hareket, 1978-80 ara-
s›nda herkesi flafl›rtan büyük bir ge-
liflme gösterdiyse, ülke çap›nda
yayg›nlaflabildiyse, bunu sa¤layan
politikalardan, en önemlilerinden
biri de genç kadrolara güven politi-
kas›d›r. Çok genç insanlara çok bü-
yük sorumluluklar teslim edebil-
mifltir. O günün koflullar›nda bu da
bir cesaret meselesiydi ama Day›,
hem kadrolara güveniyordu, hem
bu cürete sahipti. 

Day›’n›n 11999900 bbaaflflllaarr››nnddaa at›l›m
y›llar›ndaki müdahalesinde de ayn›
anlay›fl son derece önemli rol oyna-
m›flt›r. Özellikle o dönemde, yeni
sürece ayak uyduramay›p ayak sü-

““KKeennddii kkaaddrroollaarr››nnaa ggüüvveennmmeeyyeenn,,
ssoorruunnllaarr››nn››nn ççöözzüümmüünnee oorrttaakk eettmmeeyyeenn bbiirr

hhaarreekkeettiinn ggeelleecceekkttee ddee ffaazzllaa flflaannss››
oollmmaayyaaccaakktt››.. BBiizz ggeelleeccee¤¤ii yyaarraattaaccaakkssaakk,,

öönncceelliikkllee hhaarreekkeettiinn kkaaddrroollaarr››nn››nn kkaatt››ll››mmcc››ll››--
¤¤››nn›› ......eessaass aallaann bbiirr ppoolliittiikkaa iizzlleemmeelliiyyddiikk..””
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rüyen kadrolar›n direnifli, bir an-
lamda genç kadrolara güvenilip gö-
rev verilmesiyle afl›lm›flt›r. At›l›m
sürecinin baflar›s›, bir yan›yla da
gençli¤in dinamizminin bu sürece
en genifl flekilde kat›labilmesiydi. 

Partinin ilan edilmesinin ard›n-
dan, oligarfli tüm gücüyle partiye
sald›rd›¤›nda, sald›r›y› püskürtme-
nin temel yollar›ndan biri yine ay-
n›yd›: Genç kadrolara güven! fiöyle
diyordu Day›:

“Devrimci hareket, bir kez daha
kendisini dogmatizmin, soyutçulu-
¤un d›fl›nda tutarak, yarat›c› bir fle-
kilde önüne ç›kan sorunlar› farkl›
biçimlerde çözebilme yetene¤ini
gösterdi. GGeennçç kkaaddrroollaarraa ggüüvveenn
ppoolliittiikkaass››yyllaa ve do¤ru bir e¤itimle,
kadrolar›n ‘olmaz’ denilen çok fleyi
baflarabildi¤i, insiyatifli oldu¤u ve
örgütü sahiplendi¤i görüldü.”
(Devrimci Sol, Say›: 7, Aral›k 1995)

Halk›n kkadrolaflt›r›lmas›
Bu noktada mücadelenin geliflimi

ve “halklaflmas›” paralelinde Da-
y›’n›n kadrolaflmada dikkat çekti¤i
daha özgün bir yan› da belirtelim.
Bilindi¤i gibi, devrimci hareketin
gelifliminin ilk sürecinde ana kadro
kayna¤›, ö¤renci gençlik, özellikle
de yüksek ö¤renim gençli¤idir. An-
cak 12 Eylül sonras› geliflim farkl›
olmufl, hareket çok daha yayg›n bi-
çimde yoksul halk kitlelerinin içinde
kök salm›flt›r. Bunun kadrolaflmaya
da bir yans›mas› olacakt› elbette. Ol-
mal›yd›. Day› iflte bu noktada, olma-
mas› gerekenle, olmas› gerekene da-
ir Kongre’de yapt›¤› konuflmada
flunlar› belirtmekteydi:

“Kadro istihdam›nda hala büyük
yanl›fllar yapmaktay›z. Devrimci
sa¤laml›k, disiplin, özveri ve ba¤l›-

l›k yerine, a¤z› laf yapan insan ara-
n›r. Bunlar el üstünde tutulur, bunlar
s›çrat›l›r. Oysa düzene karfl› öfkeli,
savaflma arzusuyla dolu, ama nas›l
savaflaca¤›n› ve ne yapaca¤›n› bil-
meyen, e¤itilmemifl, s›radan, halk-
tan yüz binlerce insan düzenin çark-
lar› aras›nda yok olup gitmektedir.
Halka gitmeliyiz. Çok laf eden, ez-
berci, s›k›ya gelmeyen, zoru gördü-
¤ünde kaçmak için yol arayan, yara-
t›c›l›ktan ve özveriden yoksun, halka
üstten bakan, onu afla¤›layan küçük
burjuva ayd›n›yla de¤il, halkla u¤-
raflmal›y›z. ... Bu emeklerimiz karfl›-
l›ks›z kalmayacakt›r.”

Nitekim, Kongre’nin ard›ndan
yaflanan geliflmeler, Day›’n›n dikkat
çekti¤i bu yan›n önemini daha da
art›rm›flt›r. Mücadelenin halklaflma-
s›nda daha önemli geliflmeler ya-
flanm›flt›r. ‹ki y›l sonraki bir yaz›s›n-
da Day› yeniden dikkat çeker kadro
kayna¤› meselesine: “Yaflad›¤›m›z
süreç her bölge ve alanda tüm Par-
ti-Cepheliler’in daha büyük sorum-
luluklar almas›n›, halk›n kadrolafl-
mas›n› emretmektedir. Her düzeyde
halktan insan› kadrolaflt›rmak, sa-
vaflt›rmak ve halk örgütlenmelerini
yaratmak için herkes daha büyük
bilinç ve iddia ile kitlelere yönelme-
lidir. ” (Zy. Kurtulufl, Say›: 44, 11
May›s 1996)

Kadrolara ggüven 
ve kkat›l›mc›l›k

Kadrolar›n kat›l›m› hareketin da-
ha oluflum sürecinde flekillenmifl bir
olguydu. O sürece dair flöyle diyor-
du Day›:

“Yeni bir örgütlenmeyi ve yeni
bir yaklafl›m› ancak kendi içimizde
demokratik bir iflleyifli esas alarak,

iç e¤itimi ve bilinçlen-
meyi bu esas üzerinde
yükselterek baflarabi-
lirdik. Hareketimizde,
özellikle de partileflme
sürecinin bu evresinde
iç demokrasimiz ggeenniiflfl
bbiirr kkaatt››ll››mmcc››ll››kkttaa ifa-
desini bulmal›yd›. Bu
kat›l›mc›l›k ssaahhiipplleenn--

mmeeyyii,, iiddeeoolloojjiikk bbiirrllii¤¤ii,, yyeennii bbiirr aatt››--
ll››mm rruuhhuunnuu vvee aatttt››¤¤››mm››zz yyeennii aadd››mm--
llaarr››nn ssaa¤¤llaammll››¤¤››nn›› beraberinde ge-
tirecekti.”

Day›, Kongre’de yapt›¤› konufl-
mada, hareketin oluflum süreci de
dahil olmak üzere, bu konudaki ge-
nel yaklafl›m›n›  flu sözlerle özetle-
miflti.

““KKeennddii kkaaddrroollaarr››nnaa ggüüvveennmmee--
yyeenn,, sorunlar›n›n çözümüne ortak
etmeyen bir hareketin gelecekte de
fazla flans› olmayacakt›. Biz gelece-
¤i yaratacaksak, farkl› süreçlerde
çok çeflitli biçimler kazansa da, ön-
celikle hareketin kadrolar›n›n kat›-
l›mc›l›¤›n›, giderek halk›n sahiple-
niflini ve kat›l›mc›l›¤›n› esas alan
bir politika izlemeliydik.”

Oluflum sürecinde, bu anlay›fl›n
gere¤i olarak, mesela Devrimci Ha-
reketin ilk yay›n› olarak nitelendire-
bilece¤imiz “Devrimci Yol Hareke-
tinde Tasfiyecilik ve Devrimci Çiz-
gi” adl› broflür tasla¤›. kadrolar›n
tart›fl›p katk› ve onaylar›n› sunma-
s›yla yay›nlanm›flt›r.

Devrimci hareketin mücadelesi-
nin daha bafllang›c›nda -1979’da-
karfl› karfl›ya kald›¤› ilk komploda
izlenen yöntem de, sonraki y›llar›n
gelene¤inin tohumlar›ndan biridir;
Day› o süreçteki kadrolar›n kat›l›-
m›n› da flöyle anlat›r:

“Kadrolar›m›za ve özellikle de
genç kadrolara güveni esas alm›fl,
kat›l›mc›l›¤› bir e¤itim faaliyeti ola-
rak kavram›fl bir harekettik. Bu gü-
vene dayanarak, komplo faaliyetini
k›sa bir broflürle tüm kadrolara ve
taraftarlar›m›za duyurduk. Birkaç
ayda... bu komplocu çete... bozguna
u¤rad›. ... Hareketimizin ddeevvrriimmccii
iiflfllleeyyiiflflii,, ddeemmookkrraassii aannllaayy››flfl››,, kkaaddrroo--
llaarraa ggüüvveenn ppoolliittiikkaass›› pratikte ken-
disini kan›tlam›fl ve kadrolar hare-
keti sahiplenmenin onurunu yafla-
m›fllard›.” (Kongre Raporu)

11999900’’llaarr››nn bbaaflfl››nnddaa at›l›ma ha-
z›rlanan hareketin  ve o at›l›m›n ba-
fl›nda olan Day›’n›n hareket ilkesi
yine ayn›d›r: “Sürecin hassasl›¤› ve
zorluklar› göz önüne al›nd›¤›nda
kadrolar›n iradesini demokratik bir
ifllerlikle ortaya ç›kartman›n baflka

““KKaaddrroollaaflflmmaa yyaappmmaammaakk hheerr ggüünn 
bbiirraazz ddaahhaa ffaazzllaa eezziilleenn,, ssöömmüürrüülleenn 

mmiillyyoonnllaarrccaa hhaallkkttaann iinnssaann››nn,, iiflflççiinniinn,, 
kkööyyllüünnüünn,, eemmeekkççiinniinn ddüüzzeennee kkaarrflfl›› oollaann kkiinn
vvee ööffkkeessiinniinn ööllddüürrüülleerreekk öörrggüüttlleennmmeemmeessii

ddeemmeekkttiirr..””



bir yolu yoktu. Bu ifllerlik bizim ay-
n› zamanda kadrolara ve halka kar-
fl› aç›kl›k politikam›z›n bir sonucuy-
du. ... Harc› aç›kl›k ve güven olan
bir hareketi hiçbir güç, demagoji,
hile ve yalanlarla çökertemez. Bu il-
kemiz olmal›yd›.” (Kongre Raporu)

Böyle olmal›yd›, çünkü, at›l›m›n
daha güçlü ve daha h›zl› olabilmesi,
kat›l›mc›l›k anlay›fl›yla kadrolara
sürecin kavrat›lmas›ndan geçiyor-
du. Böyle olmal›yd›, çünkü, Da-
y›’n›n deyiflle ““AAtt››ll››mm››nn vvee ggeelleeccee--
¤¤iimmiizziinn eessaass uunnssuurruu kkaaddrroollaarrdd››..””

Bu süreçte yap›lan de¤erlendir-
meler sonucunda ““YYoolluunn NNeerreessiinn--
ddeeyyiizz??”” adl› bir broflür yay›nlan-
m›flt›. Day›’n›n bu broflürle ilgili de-
¤erlendirmeleri de, kadrolara bak›fl
aç›s›n› çok net ortaya koyar:

“ Hareket merkezi kadrolara,
kadrolar merkeze güvenmeliydi.
Güven aaçç››kkll››kkllaa pekiflebilirdi. Kad-
rolar›n hareketin gerçek durumunu
bilmeden onun program ve taktikle-
rini kavramalar›, yarat›c› olmalar›,
hatta ›srarl› ve dirençli olmalar›
çok zordur. Kadrolar, örgütün izle-
di¤i program›, çeflitli taktiklerini
zay›f ve güçlü yanlar›n› bilmez, on-
lar›n temel konularda katk›lar› sa¤-
lanamazsa, giderek örgüte yabanc›-
laflma ve sorunlar› kendi d›fl›nda
arama anlay›fl› hakim hale gelir. ...
Bu gerçekler ›fl›¤›nda demokratiz-
me, anarflizme düflmeden, merkezi-
yetçili¤i zaafa u¤ratmadan, kadro-
lar›, hareketin sorunlar› konusunda
ayd›nlatmak ve çözüm yollar› konu-
sunda katk›lar›n› istemek, vazgeçil-
mez bir çal›flma biçimimiz olmal›y-
d›.” (Kongre Raporu)

Kadrolar›n kat›l›m›n sa¤lanmas›,
asl›nda onlar›n hareketin sorunlar›-
na sahip ç›kmas›n›n, devrimin geli-
flimi için irade ve insiyatif gelifltir-
melerinin önünün aç›lmas›ndan
baflka bir fley de¤ildi. Kadro kat›l›-
m› olmadan hiçbir fley olmazd›. 

Day›’n›n ddaarrbbee ssüürreecciinnddee ald›¤›
tutumun her aflamas› da, onun kad-
rolara güveninin ve kat›l›mc›l›k an-
lay›fl›n›n bir ifadesidir: 

“Darbe olmufl ve biz darbeyi en-
gelleyemedi¤imiz ilk günden itiba-

ren, çözüm platformu
olarak kadrolar› gör-
müfltük. Bir hareketin
ve hareket önderli¤i-
nin meflrulu¤unu veya
meflru olmad›¤›n› ancak kadrolar
belirlerdi.” (Kongre Raporu)

Nitekim, Day›, bu sürecin yine
her aflamas›nda, her tart›flmas›nda
kendini kadrolar›n iradesine teslim
etmekte hiç tereddüt etmemifl, kad-
rolar›n alaca¤› kararlara uyaca¤›n›
taahhüt etmifltir. Ve bu darbecilerin
hiçbir zaman yapmad›¤›, yapama-
yaca¤› bir fleydi. 

Kadrolaflmak vve 
kadrolaflt›rmak, 
ertelenemez

Day›, e¤itim sorununa de¤indi¤i
bir yaz›s›nda, bir e¤itimcinin, ayn›
anlamda yöneticinin baflar›s› için de
kadrolaflmay› temel k›staslardan bi-
ri olarak sayar: “Anlatamayan, ö¤-
retemeyen bir ö¤retmen, baflar›s›z
bir ö¤retmendir. Baflar›l› ö¤retmen
ihtiyaçlar›m›z› kavrayan ve buna
uygun kkaaddrroo yyeettiiflflttiirreenn insand›r.”

Hemen bunun devam›nda da,
kadrolaflmayla, mücadelenin ihti-
yaçlar›n› karfl› karfl›ya getiren, bu
noktada hareketin istedikleri karfl›-
s›nda ifli yokufla sürenlere de flunu
hat›rlat›r:

“Kadrolar›n e¤itimi ve halk ha-
reketinin örgütlenmesi mücadelenin
her düzeyde yükseltilmesi birbirle-
rinden ayr›, birbirlerine alternatif
olarak ele al›namazlar. Ne kadrola-
r›n e¤itimi, ne de mücadelenin yük-
seltilmesi ertelenemez. Ayn› süreçte,
daha birçok sorunun üstesinden
gelmek zorunday›z.” (Eok. Kurtu-
lufl, Say›: 18, 10 Haziran 1995)

K›sacas›, hareketin tüm taraftar-
lar›n›n, kadrolar›n›n, yöneticilerinin
hiç unutmamas› gereken bir fleydir
kkaaddrroollaaflflmmaakk.. 

Baflta dedi¤imiz gibi, kadro so-
runu en önemli sorundur. Parti, kad-
rolar varsa tarihi misyonunu üstle-
nebilir. Day›, Parti’yle kadrolar ara-
s›nda kurdu¤u bu “özdeflli¤i” Kon-
gre’de flöyle belirtmifltir:

“ Parti, kadrolar›yla, yöneticile-
riyle, üyeleriyle vard›r. Onlarla sa-
vafl›r ve savaflt›r›r. SSoorruunnllaarr››mm››zz››nn
aannaa hhaallkkaass››nnddaa kadrolar vard›r.
Kadrolar partili olman›n, parti gö-
revlerinin bilincine vard›¤›nda, an-
cak o zaman parti soyut bir kavram
olmaktan ç›k›p, genifl halk kitlele-
riyle bütünleflen, onlar› artan oran-
da savafla katan, savafl› büyüten bir
fonksiyon görmüfl olur. Partinin
gerçek anlam› budur. O halde, so-
run biz yöneticilerde, kadrolardad›r.
Bu ana halkadaki eksik ve zaaflara
neflter vurmadan, eksik ve zaaflar›n
maddi nedenlerini deflmeden, bu
nedenler yok edilmeden parti ger-
çek kimli¤ine kavuflamaz. Partiyi
gerçek kimli¤ine kavuflturmak zo-
runday›z.”

Day›’n›n kadrolar konusundaki
yaklafl›m›n› özet olarak ele ald›¤›-
m›z bu bölümü sonuçland›rmadan
önce, “Yolun Neresindeyiz?” broflü-
rünün ifllevine dair Day›’n›n Kon-
gre’de yapt›¤› flu tespiti hat›rlatmak
isteriz: “Yolun Neresindeyiz?” bro-
flürü, düflüncede hareketin uza¤›nda
duran kadrolar› al›p hareketin tam
oda¤›na getirmifltir. Özetle, oldukça
a¤›r, çokça sorunla birlikte ‘‘HHeepp
bbiirrlliikkttee bbuu ssoorruunnllaarr›› ççöözzeelliimm,, ddeevv--
rriimm yyoolluummuuzzuu ddüüzzlleeyyeelliimm’’ denmifl-
tir. ‘‘BBiizz ddeevvrriimmee,, ssoossyyaalliizzmmee iinnaann››--
yyoorruuzz,, bbuu iinnaanncc›› bbiirrlliikkttee bbüüyyüütteelliimm
vvee TTüürrkkiiyyee’’yyii ssaarrssaall››mm’’ denmifltir.” 

Day›, “nesnelli¤i reddeden, ken-
dine güvenen, ““nnee yyaappaaccaakkssaakk bbiizz
yyaappaaccaa¤¤››zz”” diyen kadrolar”›n yetifl-
tirilmesini, at›l›m sürecinin ana hal-
kalar›ndan biri olarak nitelendiri-
yordu. 

Bugün de böyledir. 

Böyle kadrolar bugünün de te-
mel ihtiyac›d›r. 

“Yolun Neresindeyiz”e dair Da-
y›’n›n dedi¤i gibi; “birlikte sorunla-
r› çözelim, birlikte mücadeleyi bü-
yütelim, Türkiye’yi sarsal›m!”

HHaarreekkeett mmeerrkkeezzii kkaaddrroollaarraa,, kkaadd--
rroollaarr mmeerrkkeezzee ggüüvveennmmeelliiyyddii.. GGüüvveenn

aaçç››kkll››kkllaa ppeekkiiflfleebbiilliirrddii.. ...... HHaarrcc›› aaçç››kkll››kk vvee
ggüüvveenn oollaann bbiirr hhaarreekkeettii hhiiççbbiirr ggüüçç;; ddeemmaa--

ggoojjii,, hhiillee vvee yyaallaannllaarrllaa ççöökkeerrtteemmeezz.. 
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AKP lideri Tayyip Erdo¤an “ye-
rel seçim” gezilerinde CHP’yi elefl-
tirme ad›na içindeki bitmeyen ko-
münizm düflmanl›¤›n› ortaya koy-
maya devam ediyor. 

Erdo¤an, CHP için diyor ki;

“Çünkü bunlar komünist rejimin
at›k mallar›. Hani komünizmin var-
d› ya bu anlay›fl›; iftira at, tutmazsa
iz b›rak›r.”  

CHP’nin komünizmle ne dün, ne
bugün hiçbir iliflkisi olmad› ama
kendilerinin yeflil kufla¤›n art›klar›
oldu¤u kesindir. Tayyip Erdo¤an’›n
geçmiflte ald›¤› Amerikanc› kültür
bünyesinde o denli yer edinmifltir
ki, komünizm düflmanl›¤›n› kusmak
için, gerçekleri çarp›t›yor, yalanlar
üretiyor, adeta vesile yarat›yor. 

“Çamur at izi kals›n” anlay›fl›,
dünyan›n hiçbir yerinde, hiçbir za-
man kkoommüünniissttlleerriinn yyöönntteemmii olma-
d›. Bu yöntemi yüzy›llard›r sömürü-
cü zorbalar s›n›f› ve bugün de onlar
ad›na siyaset yapan burjuva siyaset-
çiler kullan›yor. Bu burjuva siyaset-
çilerden biri de Erdo¤an’d›r ki, ken-
disi komünistlere CHP üzerinden
çamur atay›m, mutlaka izi kal›r an-
lay›fl›yla hareket ediyor. 

AKP yöneticilerinin hemen ta-
mam›, s›k s›k “komünizme”, “sos-
yalizme” yönelik karalamalar ya-
par, iftiralar atarlar. Onlara bunu
yapt›ran sosyalizme, sosyalist ülke-
lerdeki uygulamalara dair bildikleri
bir fley olmas› de¤ildir; tam tersine,
bu konuda z›r cahildirler; ama Er-
do¤an’›n dile getirdi¤i o politikay›
çok iyi bilirler: Çamur at, izi kals›n.
Tüm siyasal yaflamlar› anti-komü-
nistlikle flekillendi¤i için, hhaannggii kkoo--
nnuummddaa olurlarsa olsunlar, hhaannggii
kkoonnuuddaann söz ediyor olurlarsa ol-
sunlar, bu hep ak›llar›ndad›r. 

AKP’nin polisiyle, savc›lar›yla,
bakanlar›yla, devrimcilere karfl›
durmaks›z›n komplolar ürettikleri,
her türlü karalamay› yapt›klar›, ol-
mad›k yaftalar› yap›flt›rmaya çal›fl-
t›klar› malumdur. Kendi pisliklerini
devrimci harekete bulaflt›rmak iste-

dikleri, kontrgerillayla iliflkili gibi
göstermek istedikleri, devrimci ey-
lemleri bulan›klaflt›rmak istedikleri
malumdur. Bunun en  son örne¤i
“Ergenekon Davas›”d›r. Bütün bun-
lar, “çamur at izi kals›n” mant›¤›n›n
tezahürü de¤il midir?

AAnnttii--KKoommüünniizzmm,, 
AAKKPP’’nniinn MMaayyaass››nnddaa VVaa rr
Tayyip Erdo¤an ve AKP yöneti-

cilerinin komünizm düflmanl›¤› es-
kidir; hem de onlar›n siyasal yaflam›
kadar eski. Onun geldi¤i çizgi KKoo--
mmüünniizzmmee KKaarrflfl›› MMüüccaaddeellee DDeerr--
nneekklleerrii’nin, MTTB’nin (Milli Türk
Talebe Birli¤i), Milli Görüfl’ün bir
devam›d›r. Buralardan geçerek
bugüne gelinmifltir. Bu çizgi 60’l›
y›llar›n sonlar›nda yükselen dev-
rimci mücadeleye karfl›, iflbirlikçi
burjuvazi taraf›ndan kullan›ld›.
70’li y›llarda ise emperyalizmin
“Yeflil Kuflak” projesinin içinde ye-
ralarak, “anti-komünizm” temelin-
de halk kurtulufl savafllar›na, ilerici
rejimlere, sosyalist sisteme karfl›
mücadele ettiler.

Amerika’n›n gericileri etkin bir
flekilde kulland›¤› “yeflil kuflak”
projesi, sosyalist sistemi, islamc› re-
jimler ve hareketlerle kuflatarak,
sosyalizmin “yay›lmas›n›” engelle-
me projesiydi as›l olarak. Özellikle
Ortado¤u’da, Asya’da sosyalizmde
güçlü bir etkilenme içinde olan ül-
kelerde gerici islami hareketlerin
gelifltirilmesine özel bir önem veril-
di. Afganistan’da do¤rudan CIA ta-
raf›ndan örgütlenen silahl› islamc›
güçler, ilerici rejime karfl› savaflt›r›l-
d›.  

Bugün nas›l Tayyip Erdo¤an’›n
efl baflkanl›¤›n› yapt›¤› BOP (Büyük
Ortado¤u Projesi), emperyalizmin
Ortado¤u ve Kuzey Afrika’da etkin-

li¤ini art›rmay› hedefliyorsa, yeflil
kuflak da ayn› flekilde emperyalizme
hizmet eden bir projeydi. Yeflil ku-
flakla islami kesimler, anti-komü-
nizm ideolojisiyle donat›lm›fl oldu-
lar. Dün “yeflil kuflak” içinde yera-
lan ama bugün ABD ile ters düflen
gericilerin de anti-komünist yanlar›
hala güçlüdür. 

AKP kadrolar›, Amerika’n›n be-
nimsetti¤i ideolojiyle halka, dev-
rimcilere karfl› oligarfli ile birlikte
hareket eden gerici çizginin miras-
ç›s›d›rlar. Bugün emperyalizmin ve
oligarflinin ihtiyaçlar›, o sald›rgan
çizgiyi gerektirmedi¤i için, onlar da
o çizgiyi “geçmiflte” b›rakm›fl gibi-
dirler. Halka devrimcilere karfl› kan
döktükleri o çizgiyi temelde bugün
de savunmaktad›rlar, anti-komü-
nistlikleri, en az dünkü kadar güçlü
ve canl›d›r. Tayyip Erdo¤an’›n,
Ar›nçlar’›n, Çiçekler’in her f›rsatta
bu düflmanl›klar›n› kusmalar› bunun
kan›t›d›r zaten. 

‹slamc› gericilik bugüne kadar
birçok, öldürme, yakma, katletme
sald›r›s› gerçeklefltirdi. Devletle ve
flovenist faflist güruhla birlikte, 6. fi-
loyu protesto eden iflçi ve ö¤rencile-
re sald›r›p “Kanl› Pazar” katliam›n›
gerçeklefltirdiler. MHP’li faflistlerle
birlikte “solcular cami bombalad›”
yalan›yla “Marafl Katliam›”n›n en
ön saf›nda yer ald›lar. “Komünistler
Alaattin Camii’ni yakt›lar” diyerek
“Çorum Katliam›”nda yer alanlar;
“Müslüman mahallesinde salyan-
goz sat›lmaz” diyerek Mad›mak
Oteli’nde 35 insan› diri diri yakan-
lar da bu islamc› gerici anti-komü-
nist güruhtu. 

Yeflil kkuflak aart›klar›,
komünizmin ““k”sini
bile aa¤›zlar›na aalamaz! 

AKP’nin Komünizm Düflmanl›¤›
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Bir çok semtte devrimci müca-
delenin karfl›s›na ç›kt›lar. Bir çok
devrimciyi katlettiler. 

Örne¤in, 1960’larda ve 70’lerde
üniversitelerde MMeehhmmeett BBüüyyüükkssee--
vviinnçç,, BBaattttaall MMeehheettoo¤¤lluu,, SSaalliihh BBaa--
ddeemmccii,, MMeehhmmeett CCaanntteekkiinn,, fifiaahhiinn
AAyydd››nn gibi daha birçok devrimci
ilerici ö¤renci, iissllaammcc›› ggeerriicciilleerr ta-
raf›ndan katledildi. 

Bu anti-komünist gelene¤in ta-
kipçilerinden biri de Tayyip’in ho-
cas› Necmettin Erbakan’d›r. Erba-
kan’›n  öncülü¤ünde s›rayla Milli
Nizam Partisi (MNP), Milli Selamet
Partisi (MSP), Refah Partisi kuruldu.
“Milli Görüfl” sahibi olduklar›n› söy-
leyen bu kesimin içinden yetiflen mi-
litan yöneticilerden biridir Tayyip Er-
do¤an. Refah Partisi’nin ‹stanbul ‹l
Baflkanl›¤›’n› ve ‹stanbul Belediye
Baflkanl›¤›’n› yapt›. 28 fiubat süre-
cindeki ayr›flmada Refah Partisi’n-
den kopup AKP’nin kurulmas›na ön-
derlik ederken, “Milli görüfl gömle¤i-
ni” ç›kard›k” diyordu ama, anti-ko-
münizm gömle¤ini hiç ç›karmad›lar. 

AKP kurucular›ndan Bülent
Ar›nç, Abdullah Gül gibileri de KKoo--
mmüünniizzmmee KKaarrflfl›› MMüüccaaddeellee DDeerr--
nneekklleerrii’nin, MTTB’nin aktif dö-
nemlerinin içinde yer alarak bugüne
geldiler. 

Komünizm düflmanl›¤›yla yeti-
flenlerden Bülent Ar›nç, 2006 y›l›n-
da TBMM Baflkan› iken, Rusya’ya
yapt›¤› bir gezide Lenin’in mozale-
sini de ziyaret etmiflti. Gazetecilerin
sorusu üzerine Ar›nç flöyle demiflti:
““LLeenniinn’’ii ööllüü oollaarraakk ggöörrmmeekk ççookk
ggüüzzeell..””

Lenin’in mezardaki ölüsüne dahi
sayg›s› olmayan Bülent Ar›nç ‘›n bu
sözlerinde o iflah olmaz anti-komü-
nistlikleri vard›r. ‹nançlar› da,
inançlar›n›n gere¤i olan ölüye sayg›
da, anti-komünist duygular›n›n gü-
cü karfl›s›nda önemsizleflmektedir.
Amerika’yla, oligarflinin flu veya bu
kesimiyle çeliflkilerinin oldu¤u dö-
nemlerde de, gerek emperyalistler-
le, gerekse de oligarfliyle ““aannttii--kkoo--
mmüünniisstt”” tteemmeellddeekkii iittttiiffaakkllaarr›› hhiiçç
ddee¤¤iiflflmmeezz vvee ssaarrss››llmmaazz..  

Komünizme Karfl› Mücadele

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

KKoommüünniizzmm HHiiçç BBiittmmeeyyeenn 
KKaabbuussllaarr››dd››rr
Tüm emperyalistlerin, onlar›n

iflbirlikçilerinin, oligarflik diktatör-
lüklerin ve elbette Tayyipler’in de
kabusudur komünizm. Hiç bitme-
yen bir kabustur hem de. Ne
SSCB’nin parçalanmas›, ne Berlin
duvar›n›n yak›lmas›, ne de onlarca
ülkede kapitalizmin restore edilmifl
olmas›, onlar› bu kabuslar›ndan
kurtaramam›flt›r. 

Hala, “art›k o devirler geride
kald›” dedikleri devrimlerin, “elve-
da” deyip güya tarihte b›rakt›klar›
proletaryan›n, “öldü” deyip vefat
ilan›n› verdikleri sosyalizmin kor-
kusunu ve kabusunu yafl›yorlar. 

Bak›n ç›kard›klar› yasalara. Ba-
k›n ürettikleri politikalara. Bak›n
ideolojilerini yans›tan eserlerine ve
sanatlar›na; hepsinde bu korkuyu
göreceksiniz. Emperyalist ve iflbir-
likçi burjuvazi politikalar›n›n oda-
¤›nda hala, halklar›n ulusal ve sos-
yal kurtulufl mücadelelerini, sosya-
lizmi engellemek yeralmaktad›r. 

Orak-çekiçli bayraklar meydan-
larda yeniden dalgaland›kça, Mark-
sizm-Leninizmi savunanlar, kitle-
sellikleriyle örgütlenmelerini ve
mücadelelerini sürdürdükçe, onla-
r›n kabuslar› deprefliyor. 

Tayyip Erdo¤an da ülkemizdeki
emekçilerin mücadelelerinden, hal-
k›n direnifllerinden, devrimci müca-
deleden hep korkmufltur ve korkma-
ya devam etmektedir. Ço¤u zaman

“kaale almaz” görünmeleri, onlar›n
korkmad›¤›n› göstermiyor. Tam ter-
sine, en küçük bir eylemde korkula-
r› deprefliyor. 

Yokedemedikleri devrimci mü-
cadele, Tayyipler’i çileden ç›kar›-
yor. ‹çlerindeki komünizm düflman-
l›¤›, en s›radan hak ve özgürlük ey-
lemlerinde bile aç›¤a ç›kabiliyor.
Devrimcilere, komünistlere karfl›
sürekli ideolojik planda sald›r›larda
bulunuyorlar. Bunu da CHP örne-
¤inde oldu¤u gibi, riyakarca yap›-
yorlar. 

Erdo¤an, CHP’nin de AKP gibi
bir bbuurrjjuuvvaa ppaarrttiissii oldu¤unu çok
iyi bildi¤i halde, gerçe¤i böylesine
çarp›t›p onlar› “komünizmle” iliflki-
li gösterebiliyor. Bu asl›nda komü-
nizme karfl› gerçekler temelinde sa-
vaflam›yor olmalar›n›n da gösterge-
sidir. 

Anti-komünistlik Erdo¤an’›n bi-
lincine öyle bir ifllemifltir ki, bu öy-
le bir korkudur ki, hiçbir zaman
unutamazlar. Komünizme karfl›
ABD’nin “Yeflil Kuflak” projesiyle
kendilerini dün nas›l kulland›rd›lar-
sa, bugün de halklar›n direnifllerine
karfl› yine emperyalizmin saf›nda-
lar.

‹flçilerin her direniflinde, devrim-
cilerin her eyleminde, direnifllerin-
de, meydanlarda dalgalanan her k›-
z›l bayrakta, Tayyipler komünizm
tehlikesini, komünizmin ölmedi¤ini
hat›rlayacaklar hep. Korkular› dur-
maks›z›n depreflecek. Erdo¤an’›n
burjuva politikadaki ustalar›ndan,
emperyalizm iflbirlikçisi Cumhur-
baflkanlar›ndan Celal Bayar, nere-
deyse y›llarca politikalar›n› “komü-
nizm tehlikesi” üzerine kurmufltu;
“Bu k›fl komünizm gelecek” keha-
netinde bulunacak kadar büyüktü
komünizm korkusu. Faflist Kenan
Evren, 12 Eylül darbesini hakl› gös-
termek için “biz gelmeseydik flimdi
yerimizde komünistler olacakt›”
derken de ayn› korkuyu, ayn› kabu-
su anlat›yordu... 

Hiçbiri o korkuyu, hiçbir zaman
atamayacaklar beyinlerinden.
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““HHeerr üüllkkee
mmüüssllüümmaannllaarr››,,
yyaaflflaadd››kkllaarr›› üüll--

kkee yyöönneettiicciilleerrii--
nnee iittaaaatt eettmmeelliiddiirr--
lleerr..””

Böyle buyuruyor
ulema: “Yöneticileri-
nize itaat edin!”

Yukar›daki fetva,
M›s›r'da ‹‹ssllaamm aadd››nnaa ffeett--

vvaa vveerrmmee yyeettkkiissiinnee ssaahhiipp
bir kurum olan Dar'ül ‹ftaa taraf›n-
dan yay›nland›. Dar'ül ‹ftaa, söz ko-
nusu fetvan›n tamam›nda flöyle di-
yor: “Hilafetin kald›r›lmas›ndan
sonra müslümanlar› temsil eden bir
imam bulunmamaktad›r, “her ülke
müslümanlar›, yaflad›klar› ülke yö-
neticilerine itaat etmelidirler.” 

Yine Dar'ül ‹ftaa’n›n geçti¤imiz
günlerde yay›nlad›¤› bir fetva ile,
“Müslüman aleminin iyili¤ine ters
düflen siyasi ve askeri gündeme sa-
hip islamc› gruplara üyeli¤i” ya-
saklad›¤› yerald› bas›nda. 

Yöneticilerinize itaat edin! 

Mücadele etmeyin!

O ülkenin faflist olup olmamas›, o
ülkede sömürü olup olmamas›, itaat
edilmesi istenen yöneticilerin niteli-
¤i, hiçbir fley önemli de¤il ‹slam’›n
fetvas›nda: Yaln›z ve hiçbir fley sor-
madan, sorgulamadan itaat edin!

O yöneticiler faflist de olsa, sö-
mürücü de olsa, soyguncu da olsa,
ülkesini emperyalizme peflkefl çe-
ken bir vatan haini de olsa, ahlaks›z
da olsa... itaat edin!

‹slam’da –H›ristiyanl›k’tan fark-
l› olarak– bir “ruhban s›n›f›”n›n ol-
mad›¤› söylenir hep. Fakat gerçek
fludur ki, hemen tüm islam tarihin-
de, ‹slam ad›na fetvalar veren, ‹s-
lam ad›na yöneten bir “ulema” s›n›-
f› olmufltur. Uleman›n bir k›sm›, di-
ni otoritedir; bir k›sm› ise, hem dini,
hem siyasi otoritedir. Bu otorite,
belli ‹slami ak›mlar d›fl›nda, genel

olarak kurulu düzenden yana ol-
mufltur. Bunda en belirleyici unsur,
‹slam’›n daha do¤uflundan itibaren
ddeevvlleettlleeflflmmiiflfl bir din olmas›d›r.   

M›s›r’daki ulema da iflte bu ge-
lenekle flekillenmifl bir düflüncenin
devam› olarak “itaat edin” diyor. 

Devlet ddini! 
‹slamiyette, daha halifelik maka-

m› üzerine kavgalardan bafllayarak,
din, egemenler aras›nda iktidar sa-
vafl›n›n ve ayn› zamanda halk kitle-
lerinin mevcut sisteme boyun e¤-
mesinin sa¤lanmas›n›n bir arac› ol-
mufltur. Tüm müslümanlar›n dini
önderi durumundaki halifelikle si-
yasi otoritenin (devlet baflkanl›¤›-
n›n) ço¤u kez içiçe bulunmas›, dinin
halk kitlelerinin yönetilmesinde
do¤rudan kullan›lmas›n› da berabe-
rinde getirmifltir. 

Bunun klasik örneklerinden biri
de OOssmmaannll›› PPaaddiiflflaahhllaarr››’d›r. Padi-
flahlar, ayn› zamanda “Halife” s›fa-
t›n› da tafl›d›klar› için, padiflaha ita-
at etmek, ayn› zamanda dini bir zo-
runluluk olarak gösterilmifltir kitle-
lere. Padiflah›n flu veya bu politika-
s›na karfl› ç›kmak, ‹slam’a, dolay›-
s›yla Allah’a karfl› ç›kmak, dinden
d›flar› ç›kmak olarak adland›r›ld›. 

Ama yine Osmanl› örne¤inde ol-
du¤u gibi, bununla da yetinilmeyip,
“islami otorite”yi daha yayg›n kul-
lanabilmek için islam ad›na fetva
verme yetkisine sahip fifieeyyhhüülliissllaamm--
ll››kk oluflturulmufltur. fieyhülislam
Osmanl› devlet hiyerarflisinde Sad-
razam’dan (ki zaman›n baflbakan›-
d›r) sonra gelen kiflidir. Fakat verdi-
¤i fetvalar›n ba¤lay›c›l›¤› nedeniy-
le, sistem içinde zaman zaman onun
üstünde bir yerdedir. 16. Yüzy›lda
ise, fieyhülislaml›k, sadrazam›n
önüne geçmifl ve bu Osmanl› yöne-
timinde ““uulleemmaann››nn iikkttiiddaarraa ddöönnüü--
flflüü”” olarak adland›r›lm›flt›. 

Fakat nüfusunun büyük ço¤un-

lu¤u müslüman olan ülkelerde,
“ulema” iktidarda olsa da, olmasa
da dinin ve din otoritelerinin kkiitt--
lleelleerriinniinn yyöönneettiimmii vvee ddeenneettiimmiinnddee
belli bir rolleri olmufltur. 

Cumhuriyet sonras›nda, dini ya-
p›lanmalar›, tarikatlar› etkisizlefltir-
mek isteyen Kemalist yönetim, bu
duruma ra¤men, ““ddiinnii oottoorriittee””nniinn
yönetimde sa¤layaca¤› kolayl›ktan
vazgeçmemifl ve hem dini denetim
alt›nda tutmak, hem de yönetmekte
ve kitlelere boyun e¤dirmekte dini
otoriteden yararlanabilmek amac›y-
la, Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›’n› kur-
mufltur. fieyhülislaml›¤›n yerine ge-
çirilen Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›,
resmen bir fetva kurumu de¤ildir
ama, zaman zaman düpedüz fetva
anlam›na gelecek kararlar vermek-
tedir. Resmen kabul edilen dini oto-
ritedir. Haftal›k vaazlar›yla, onbin-
lerce camisi ve vaizleriyle, kitlelere
ddiinn aammbbaallaajj›› iiççiinnddee ddeevvlleettiinn ppoollii--
ttiikkaallaarr››nn›› ttaaflfl››yyaann bir kurumdur.

Yaz›m›z›n bafl›nda fetvalar›n›
aktard›¤›m›z Dar’ül ‹ftaa da, halife-
li¤in kald›r›lmas›ndan sonra, müs-
lümanlar›n ço¤unlukta oldu¤u ülke-
lerde oluflturulan resmi veya gayri
resmi fetva kurumlar›ndan biridir. 

Dar’ül ‹ftaa’n›n fetvalar›n›n içe-
ri¤i çok aç›kt›r: Dünya düzenine
(yani emperyalist düzene) ve ülke-
nizdeki zalim efendilerinize bbiiaatt
eeddiinn.. Onlar›n düzenine karfl› gelme-
yin, karfl› gelenleri engelleyin, size
verilene flükredin... 

Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›’n›n
haftal›k cuma vaazlar›n›n metinleri-
ne bakanlar da, aayyeettlleerrllee,, hhaaddiisslleerr--
llee ssüüsslleennmmiiflfl oollaarraakk ayn› düflünceyi
göreceklerdir. 

Peki Ortado¤u’nun müslüman
halklar› kime itaat edecek? M›s›r’da
Amerika’n›n adam› olan HHüüssnnüü
MMüübbaarreekk’e mi? Ortado¤u’daki her
türlü gericili¤in arkas›ndaki Suudi
Krall›¤›’na m›? Türkiye’de iflbir-

SSöömmüürrüüccüü EEggeemmeenniinn
HHiizzmmeettiinnddeekkii FFeettvvaallaarr
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likçi ve soyguncu Tayyip Erdo¤an’a
m›? Halklar›n› aç b›rakan Afri-
ka’daki “fleriatç›” ve emperyalizm
iflbirlikçisi liderlere mi? Bunlara
itaat etmek, AAmmeerriikkaa’’yyaa iittaaaatt et-
mektir. Bunlara itaat etmek, yoksul-
lu¤u, onursuzlu¤u, sefaleti, sömü-
rülmeyi, korkunç bir adaletsizli¤i,
haks›zl›klar› kabul etmektir. 

Ama bu noktada dönüp fetvac›-
lara flunu da sorabiliriz; bunlar›,
bunca adaletsizli¤i, bunca zalimli¤i
kabul edin demek hangi dinde,
inançta yer alabilir? Normalde, hiç-
bir dinin adaletsizli¤i ve zalimli¤in
bu kadar›na onay vermeyece¤i dü-
flünülebilir. Ama iflte, “ulema”n›n
rolü de burada ortaya ç›k›yor. Ege-
menler dini kendi ihtiyaçlar›na göre
kullanmak için, “ulema”lar›n, hhaa--
ddiisslleerrii,, aayyeettlleerrii eeggeemmeennlleerriinn ddüüzzee--
nniinnee ggöörree yyoorruummllaayyaann fetvalar›n-
dan yararlan›yorlar. 

‹flgalciye dde¤il, ddirenenlere
‘cihad’ açan ffetvalar

Burada hemen belirtmek gerekir
ki, dinin sömürücü sistemlerin hiz-
metinde kullan›lmas›, uleman›n
egemenlerin hizmetinde olmas›, ‹s-
lamiyete özgü de¤ildir. H›ristiyan-
l›kta da bunlar aynen vard›r. Ancak
din olgusunun toplumsal yaflam
içinde daha güçlü oldu¤u müslüman
ülkelerde bu fetvalar›n önemi ve et-
kisi de daha fazla olmaktad›r. 

Örne¤in Kurtulufl Savafl› döne-
minde, Anadolu flehirleri bir bir ifl-
gal edilirken, Padiflah Vahdettin ve
‹ngiliz emperyalistlerinin Mustafa
Kemal’i safd›fl› b›rakmak için, bafl-
vurdu¤u ilk araçlardan biri yine din
ve “dini otorite”lerdi. ‹ngiliz em-
peryalistlerinin iste¤i üzerine 10 Ni-
san 1920’de fieyhülislam Dürrizade
Abdullah Efendi bir fetva yay›nlar.
Bu fetvayla Kuvay-› Milliyeciler
‘‘eeflflkkiiyyaa’’ ilan edilmekte, öldürülme-
leri dinen ‘‘mmeeflflrruu vvee ffaarrzz’’ olarak
gösterilmektedir. Bütün müslüman-
lar “adil halife ve imam Sultan Vah-
dettin etraf›nda toplanmaya” ça¤r›-
l›r; padiflah u¤runa savafl›p ölenlerin
flfleehhiitt say›laca¤› duyurulur. 

Yani fieyhühislam’a göre, Anado-
lu halk›n›n topra¤›na, namusuna teca-

vüz eden ‹ngiliz emperyalistleri ve
onunla iflbirli¤i içindeki vatan haini
padiflah için savaflanlar, flehit olacakt›.
Acaba Kur’an’›n neresinde, halk›n ül-
kesini iflgal edip, kad›nlar›na tecavüz
eden bir güç için savafl›p ölene flehit
denece¤i yaz›yordu?.. Böyle bir sat›r
yoktu kuflkusuz Kur’an’da. Ama ule-
man›n fetvas› vard›. 

Fetvalar ‹ngiliz uçaklar› taraf›n-
dan Anadolu’ya da¤›t›l›yordu. 

Ankara’da ulusal bir meclisin
toplanmas› gündeme geldi¤inde,
fieyhülislam ç›kar yine ortaya. Bir
fetva daha yay›nlar. Yunanl›lar’a -
yani iflgalcilere- karfl› savaflanlar›n
““ddiinnssiizz”” oldu¤u söylenir bu fetvada.

Halk›n ço¤unun müslüman oldu-
¤u bir ülke, kendi deyimleriyle “ga-
vur”lar›n iflgaline u¤ram›fl. ‹flgalci
halk›n topra¤›na, mal›na, namusuna
göz dikmifl; ama ulema, iflgalcilere
de¤il, bu iflgale karfl› ç›kanlara, di-
renenlere cciihhaatt aç›yor!!! Hatta bu-
nun için ““KKuuvvaayy--›› MMuuhhaammmmeeddiiyyee,,
KKuuvvaayy--›› ‹‹nnzziibbaattiiyyee”” gibi ““hhiillaaffeettee
bbaa¤¤ll››”” askeri örgütlenmeler olufltu-
rularak bunlar, kurtulufl savaflç›lar›-
na karfl› kullan›l›yor. Bak›n, ““MMuu--
hhaammmmeedd”” ad›n› bile, ‹ngiliz emper-
yalizminin hizmetine koflmakta te-
reddüt etmiyor bu iflbirlikçi ulema. 

Bu ve benzer örnekler bir çok ül-
kede çeflitli biçimlerde gündeme
gelmifltir. Çünkü din ve resmi veya
gayri resmi dini otoriteler, egemen
s›n›flar taraf›ndan halklar› sustur-
mak, boyun e¤melerini sa¤lamak
için kullan›lmaktad›r. 

Günümüzde, oligarflinin fieyhü-
lislaml›k yerine ikame edercesine
giderek daha yayg›n ve etkili flekil-
de kulland›¤› Diyanet ‹flleri Baflkan-
l›¤›’n›n misyonu da tam böyle bir
misyondur. Diyanet ‹flleri Baflkanl›-
¤›, kadrosu, bütçesi, kurumsal ola-
naklar› ve devlet içerisindeki konu-
muyla bugün düzenin en ifllevsel or-
ganlar›ndan biridir. Diyanet, bütün
ülkeye yay›lm›fl kadrolar›yla, oli-
garflinin ihtiyaçlar› do¤rultusunda,
oligarflinin politikalar›n› din ad›na
kutsayan bir ifllev görmektedir. 

Ulema’n›n gayri resmi kesimi
olan Fethullahlar, Cüppeliler, Co-

flanlar, ve bilcümle tarikat fleyhleri
de, bu politikay› “sivil” görünüm al-
t›nda sürdürenlerdir. Onlar›n fetva-
lar›n›n ÖÖZZÜÜ de ayn›d›r. 

Dar'ül ‹ftaa’n›n, Diyanet’in, Fet-
hullah Efendiler’in fetvalar›nda hep
ayn› fley söyleniyor yüzmilyonlarca
müslümana: Emperyalistlere ve
onun iflbirlikçisi olan iktidarlara
karfl› gelmeyeceksin; devlet büyük-
lerine itaat edeceksin, sana ekmek
verene asi olmayacaks›n... Hele ki
silaha hiç baflvurmayacaks›n. Tüm
adaletsizlikleri ve namussuzluklar›
tevekkülle karfl›layacaks›n.

Bunu ezilen halklar kabul eder
mi? Hiçbir halk böyle bir teslimiye-
ti kabul etmez. Ancak örgütsüzlü-
¤ün ve bilinçsizli¤in hakim oldu¤u
yerde halklar›n da bilinçleri çarp›t›-
l›r. Ulemalar›n hükmü geçici de ol-
sa, geçerli hale gelir. ‹flte egemenle-
rin kulland›¤› da bu durumdur. Din
ad›na da olsa, kitleler ancak bir yere
kadar aldat›labilir, oyalanabilirler.
Uleman›n, fetvalar›n da yüzü aç›¤a
ç›kar tarihin bir yerinde. Kitlelerin
tarihsel sezgisi ve bilinci geçer fet-
valar›n yerine. ‹flte o zaman, emper-
yalistler ve iflbirlikçiler kadar, sö-
mürücü patronlar kadar, onlar için
fetvalar yazan ulema da korksun!

Bedreddin, fieyhülislam’›n verdi-
¤i ""mmaall›› hhaarraammdd››rr,, kkaa--
nn›› hheellaallddiirr"" yolundaki
fetva uyar›nca Serez'de
idam edildi.
Kurtulufl Savafl›’nda em-
peryalizme karfl› dire-
nenleri kafir ve katli va-
cip ilan eden de fieyhülis-
lam’d›. 
Oligarfliye karfl› halk kurtu-
lufl savafl›n›, cuma vaazlar›n-
da “terör” diye lanetleyen,
halktan teröristlerden uzak dur-
mas›n› isteyen Diyanet ‹flleri Bafl-
kanl›¤›’yd›. 
Ölüm orucu dinimizde yok diyerek
meflru bir direnifle gölge düflürmeye
çal›flan da Diyanet ‹flleri’ydi. 
Sömürü hheellaall, emperyalizme uflakl›k
sseevvaapp onlar›n kitab›nda. Direnifl ise
en büyük ggüünnaahh!!.... UUlleemmaa,, ‘‘kkuuttssaall’’
ddee¤¤eerrlleerriinn ddee¤¤iill;; ssöömmüürrüüccüülleerriinn,,
bbeezziirrggaannllaarr››nn ffeettvvaa yyaazz››cc››ss››dd››rr..
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Uyuflturucu kaçakç›l›¤›ndan çek
senet tahsilatç›l›¤›na, kumara kadar
her türlü pis iflin içinde bulunan ve
kontrgerilla faaliyetleri içinde de is-

mi s›k geçen Yaflar Öz, Mehmet
A¤ar’›n mahkemede kendisini ““iinn--
ssaann ssiimmssaarr››””, ““mmuuhhbbiirr”” diye nite-
lemesi üzerine bir aç›klama yapt›. 

Benzeri tüm kesimlerde s›kça
rastlanan ““AAnnllaatt››rr››mm hhaa......”” diyen
bir flantaj aç›klamas›yd› bu. Öyle bir
flantaj aç›klamas› ki ayn› zamanda
itiraf da say›l›r... ““AAnnllaatt››rr››mm hhaa......””
derken asl›nda anlat›yor da. Yaz›m›-
z›n girifline ald›¤›m›z al›nt›lar onun
anlatt›klar›ndan sadece bir bölümü. 

Aç›klamas›nda sorular soruyor
Yaflar Öz ve her sorusunda A¤ar’›n,
yani “ddeevvlleett”in bu kesimlerle ne tür
bir iliflki içinde oldu¤unu gösteriyor.

Y›llarca s›rt› s›vazlanan, “devlet
için kurflun atan da yiyen de..” örne-
¤inde oldu¤u gibi, “devlet için uyufl-
turucu kaç›ran da...” denilerek ken-
disine “kahraman” muamelesi yap›-
lan Öz, kirli bir mendil gibi bir kena-
ra at›ld›¤›nda, yapt›klar› ifle ve ka-
rakterlerine uygun olarak flantaja
baflvuruyor. A¤ar da Susurluk nede-
niyle s›k›flt›r›ld›¤›nda hep ayn› flekil-
de flantaja baflvurarak “devletin zir-
vesini” tehdit etmiyor mu? Ne de ol-
sa hepsi ayn› batakl›¤›n sinekleridir.

TTEERRÖÖRRLLEE MMÜÜCCAADDEELLEE 
AADDIINNAA!!
Yaflar Öz’ün aç›klamalar›ndan

anlafl›lan odur ki, her fley “terörle
mücadele ad›na” yap›lm›flt›r; ki bu
ülkede bu zaten bilinen bir fleydir.
“Kirli talepler”, ç›kar iliflkileri de
yine ayn› gerekçenin k›l›f›na bürün-
dürülmüfltür. 

Yaflar Öz’ün kim oldu¤u bellidir.
Ne “ifl” yapt›¤› bellidir. Dolay›s›yla,
ondan istenebilecekler de bellidir.
Ve zaten A¤ar’›n onu tan›mlarken
kulland›¤› “muhbir, insan simsar›”
gibi s›fatlar da ondan neler istenebi-
lece¤ini ortaya koyuyor. Ama Meh-
met A¤ar, Yaflar Öz’ü anlat›rken as-
l›nda kendisini ve kendi devletini de
anlatm›fl olmaktad›r. “Vatan millet”
ad›na, “ulvi” görevler ad›na, insan
simsarl›¤›n› da, uyuflturucu kaçak-
ç›l›¤›n› da “devlet” olarak yapmak-

tan geri durmam›fllard›r. “Bin ope-
rasyon gerçeklefltirdik” derken
bunlar› hangi “kahramanlarla” yap-
t›klar›, bu “Bin operasyon”un için-
de, infazlar, katliamlar kadar, insan
kaçakç›l›¤›ndan uyuflturucuya, fu-
hufltan kumara kadar her türlü kirli
ve ahlaks›z, namussuz iflin oldu¤u
da iflte aralar›ndaki bu it dalafl›n›n
sonunda ortaya dökülüyor. 

Dönemin bbaaflflbbaakkaann››nn››nn ddaa bbiill--
ggiissii vvaarr bir uyuflturucu tüccar› ve
insan simsar›yla ifl yap›ld›¤›ndan.
Onlar›n “kahramanlar›”, uyuflturucu
tüccarlar›, çek senet tahsilatç›lar›,
faflist katiller, kumarhanecilerdir.
Devlet bunlarla ifl yap›yor, devletin
zirvesinde al›nan kararlar›n baz› bö-
lümlerini uygulayan “kahramanlar”
bunlardan olufluyor. Uyuflturucu
tüccarlar›na kahraman diye sar›lan,
kumarhanecileri bafl tac› eden bir
devlet var k›sacas› karfl›m›zda. 

SS‹‹MMSSAARR,, SSOORRMMAAYYAA
DDEEVVAAMM EEDD‹‹YYOORR::
Yaflar Öz, yaz›l› olarak yapt›¤›

aç›klamada A¤ar’a sormaya devam
ediyor:

“Görevleri aras›nda, iinnssaann ssiimm--
ssaarrllaarr››nn››nn faaliyetlerine son verip,
onlar› adli makamlara teslim etmek
olan say›n A¤ar, bunu yapmay›p,
tam tersi, hayatlar›n› kolaylaflt›r-
mak için kendisine ve yak›nlar›na
yyeeflfliill vvee hhuussuussii ppaassaappoorrttllaarr,, yurdun
her yerinde, her çapta ve markada
ssiillaahhllaarr ttaaflfl››yyaabbiillmmeessiinnii ssaa¤¤llaayyaann
iizziinn bbeellggeessii kullanmas› için emniye-
te ait say›s›z aarraaçç ppllaakkaass›› ve bu du-
rumu aç›klayan belgeler mi verir?” 

“‹nsan simsarlar› herhangi bir
nedenle emniyete al›nd›¤›nda tele-
fon talimat›yla flahs› an›nda b›rakt›-
r›p, el konulan ruhsats›z silah vs.
gibi suç unsuru delilleri ... ‘Al kar-
deflim silahlar›n›’diyerek insan sim-
sar›na iade mi eder?” (14 fiubat
2009, Milliyet)

Uyuflturucu kaçakç›s› soruyor.
Soru ortaya koyuyor ki, devletin, en
üst düzey korumas› alt›ndad›r Yaflar

fiANTAJ YAPMAYIN, KONUfiUN!

“Ben tam 16 y›l süren sus-
kunlu¤umu bozup, aadd››nn››

‘‘tteerröörrllee mmüüccaaddeellee’’ kkooyyuupp,,
benden ricayla a¤›rl›kl› ç›kara
dayal› hangi kkiirrllii ttaalleepplleerrddee bu-
lunduklar›n›, benden devlet des-
tekli nas›l bir eli kanl› tafleron
yaratmak istediklerini... kimlere
yönelttiklerini, amaçlar›n› birer
ikifler hayata geçirdikten sonra
bu kez de tafleronlar›n› nas›l bir
bir OORRTTAADDAANN KKAALLDDIIRRDDIIKK--
LLAARRIINNII aç›klayaca¤›m.” 

“Say›n A¤ar, ‘insan simsar›’
olarak nitelendirdi¤i kiflileri

makam›n›n kap›s›nda, hatta
merdivenlerin bafl›nda karfl›la-
y›p, ayn› flekilde mi u¤urlar? 
Onlara ‘‘kkaahhrraammaann’’ diye mi hi-
tap eder?”

“Misafir etti¤i anlarda,
‘efendim’ demesinden anla-

fl›laca¤› üzere, örne¤in döne-
min Baflbakan› gibi daha üst dü-
zey makamlara telefonda ‘‘KKaahh--
rraammaann yyaann››mmddaa,, konuyu görü-
flüyoruz’ bilgisini verip, insan
simsar›n› oldu¤undan farkl› m›
yans›t›r?”
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Öz. Yeflil pasaportlar, onlar›n hiz-
metindedir. ‹stedikleri silahlar› tafl›-
yabilirler. Peki neyin karfl›l›¤›nda?

Bu sorunun genel cevab›n› bili-
yoruz; devrimcilere, yurtseverlere
karfl› yapt›klar› ve yapacaklar› halk
düflman› ifller karfl›l›¤›nda. 

O ifller, belki devrimciler hak-
k›nda istihbarat toplamakt›r, belki
halka, devrimcilere karfl› bir sabota-
j› gerçeklefltirmek, belki bir kaybet-
me veya baflka bir fley. 

Neler yapt›klar›n›, kuflkusuz
kendileri çok iyi biliyorlar. 

Bu kirli ve kanl› ifllerine dayana-
rak flantaj yap›yorlar birbirlerine. 

Bir soru daha soruyor Yaflar Öz:

“ ... yürüttü¤ü faaliyetler bbiirr ddoo--
lluu ccaannaa mmaall oolluurrkkeenn ona da önce
milletvekilli¤inin, sonra da s›ras›y-

la Adalet ve ‹çiflleri Bakanl›¤›’n›n
kap›lar› aralanm›flt›. 

Susurluk hadisesi patlad›ktan
birkaç ay sonra ... Kolluk kuvvetle-
rince sözüm ona her yerde fellik fel-
lik aranan ama her zaman oldu¤un-
dan daha rahat ortal›kta dolaflmas›-
na, ifl yeri ve ikametgah› aflikar ol-
mas›na ra¤men nedense bir türlü
yakalanamayan iinnssaann ssiimmssaarr››yyllaa
rraannddeevvuullaaflfl››pp,, kadim dostu Tekstil-
ciler Birli¤i Baflkan› Cahit Kara-
kafl’›n Ankara’daki fabrikas›nda
buluflarak oorrttaakk ssttrraatteejjii bbeelliirrlleemmee--
lleerriinnii nas›l aç›klamak ister aca-
ba?” (agy)

A¤ar’›n böbürlenerek anlatt›¤›
“bin operasyonu” oluflturan muhte-
lif parçalard›r anlat›lanlar. Yaflar Öz
gibileriyle birlikte planlar yap›yor-
lar. Neyin plan›, kime karfl›? Elbette
halka, devrimcilere karfl›! Baflka
türlü olmas› mümkün de¤ildir. 

Anlat›lanlar A¤ar’›n kiflili¤i ve
niteli¤inden öte, DDEEVVLLEETT‹‹NN NN‹‹--
TTEELL‹‹⁄⁄‹‹NN‹‹ gösteriyor. Sözkonusu
olan oligarflik devlet, “teröre karfl›
mücadele” ad›na, yani halk›n dev-
rimci, ulusal mücadelesini bast›r-
mak için her türlü AHLAKSIZLI-
⁄I, YASADIfiILI⁄I, KEYF‹L‹⁄‹,
yapm›flt›r. 

YYAAPPTTIIKKLLAARRIINNIIZZDDAANN 
OONNUURR DDUUYYUUYYOORRSSAANNIIZZ
KKOONNUUfifiUUNN!!
Mehmet A¤ar ve Baflbakan Tan-

su Çiller, “kahraman” Yaflar Öz’le
hangi konunun görüflüldü¤ünü aç›k-
lamak zorundad›rlar. 

EEvveett,, kkoonnuuflfluunn,, hheeppiinniizz kkoonnuu--
flfluunn!! YYaapptt››kkllaarr››nn››zz›› ssaavvuunnaabbiilliiyyoorr--
ssaann››zz konuflun! 

YYaapptt››kkllaarr››nn››zzddaann uuttaannçç dduuyy--
mmuuyyoorrssaann››zz,, halk›n karfl›s›nda aln›-
n›z aç›ksa, konuflun, anlat›n yapt›k-
lar›n›z›. 

AAmmaa kkoonnuuflflmmaazzssaann››zz,, kkoonnuuflflaa--
mmaazzssaann››zz,, Türkiye halk› bilecek ki,
yapt›klar›n›z, UUTTAANNÇÇ VVEERR‹‹CC‹‹--
DD‹‹RR,, AAHHLLAAKKSSIIZZCCAADDIIRR,, NNAA--
MMUUSSSSUUZZCCAADDIIRR.. 

KKoonnuuflflmmaazzssaann››zz,, Türkiye halk›
anlayacak ki, ““vvaattaann mmiilllleett”” ad›na
yapt›klar›n›z, VVAATTAANNAA ‹‹HHAANNEETT,,
HHAALLKKAA DDÜÜfifiMMAANNLLIIKKTTIIRR.. 

Baflka hangi patronlar›n fabrika-
lar›nda, hangi planlar› yapt›n›z me-
sela? Uyuflturucu paralar›n› hangi
patronlarla birlikte nas›l aklad›n›z?
Baflka kkiimmlleerr YYaaflflaarr ÖÖzz’’üü “kahra-
man” diye a¤›rlad› makam odalar›n-
da? A¤ar, YYaaflflaarr ÖÖzz ggiibbii bbaaflflkkaa
kkiimmlleerree yeflil pasaport verdi? Soru-
lar çok. 

Ama aç›klayamazlar. 

Yapt›klar›n› savunamazlar. 

Konuflacak, yapt›klar›n› savuna-
cak cesaretleri de yoktur onlar›n. 

Onlar bir katletmeyi, bir de her
türlü flantaj›, komployu, rüflveti,
sahtekarl›¤›, provokasyonu bilirler.
Ve iflte böyle, bu ö¤rendiklerini de
ilk f›rsatta birbirlerine karfl› kullan-
maktan ve birbirlerini satmaktan da
geri durmazlar. 

Yaflar Öz, y›llar önce uyuflturucu
ticareti yapt›¤›n› itiraf etmifl biri;
onu da “ulvi amaçlar” perdesiyle
meflrulaflt›rmaya çal›fl›yordu; ülke
içinde satm›yoruz, Avrupa’da sat›-
yoruz, onlara zarar veriyoruz diye-
bilecek kadar insanl›k düflman› bir
zihniyete sahipti. ‹flte flimdi bu Ya-
flar Öz, ““mmuuhhbbiirr ddee¤¤iilliimm,, bbeenn flfleerreeff--
llii bbiirr iinnssaann››mm”” diye savunmaya ça-
l›fl›yor kendini. A¤ar da malum, Su-
surluk söz konusu oldu¤unda,  “hay-
siyetiyle görevini yapt›¤›ndan” söz
eder. NNaass››ll bbiirr flfleerreeff,, nnaass››ll bbiirr hhaayy--
ssiiyyeett bbuu?? Uyuflturucudan, kumar-
dan, çetecilikten besleneceksin, kat-
liamc›l›kta, komploculukta, provo-
kasyonda s›n›r tan›mayacaks›n, te-
kelci patronlar›n hizmetinde çal›fla-
caks›n, sonra da kalk›p ben flerefli
bir insan›m diyeceksin. HHaannggii flflee--
rreeff,, hhaannggii nnaammuuss??

Uyuflturucu ticareti yapan, insan-
lar›, gençlerimizi uyuflturucuya al›fl-
t›ran ve bu ifli yapanlarla birlikte
operasyonlar yapmay› kabul edenle-
rin flerefleri olabilir mi? 

Y›llard›r devrimcilere karfl› silah
kullanan ve halen de bu iflleri yapan,
yapmaya devam edenler ayn› soyun
devamc›s›d›rlar. fieref, haysiyet, ah-
lak diye sözünü ettikleri fley, iflte
böyle bir flerefsizlik, haysiyetsizlik
ve ahlaks›zl›kt›r. Y›llarca devrimci-
lere karfl› katliamlar tezgahlay›p öte
yandan da kazanç sa¤lamak amac›y-
la her türlü pis iflleri yap›p, her türlü
kirli iliflkiyi kuranlar›n flerefinden,
haysiyetinden söz edilebilir mi?

Halk›n çocuklar›n› uyuflturucu
pazarlayarak m› koruyacaklar? Va-
tan›, halk›n kan›n› dökerek ve ortal›-
¤a saçt›klar› pisliklerle mi kurtara-
caklar? Vatan› kumar masalar›na sü-
renler mi vatanseverlik yapacak?
Onlar kumar masalar›na her fleyleri-
ni yat›rabilecek kiflilikte insanlard›r!

fierefli olmak, onurlu olmak, va-
tan› için, halk› için çal›flmakt›r. Bu
da kumar oynatarak, uyuflturucu pa-
zarlayarak, mafyac›l›k yaparak,
devrimcileri, vatanseverleri infaz
ederek, muhalif güçlere karfl› komp-
lolar, provokasyonlar düzenleyerek
olmaz. Hem bu pis iflleri yap›p hem
de ben vatan için çal›fl›yorum diyen-
lerin hepsi birer yalanc›d›r ve hepsi
flerefsizdir. 

fierefle, Haysiyetle
Kontrgerillac›l›k 
Yanyana Olmaz!
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Susurlukçu eski ‹stihbarat Daire
Baflkanvekili ‹brahim fiahin, Erge-
nekon operasyonunda verdi¤i ilk
ifadede Genelkurmay’›n kendisini
yeni kurulacak 300 kiflilik özel bir
birimin bafl›na getirece¤ini söyle-
miflti. Genelkurmay, aradan haftalar
geçtikten sonra, fiahin’in ifadesi
üzerine bir aç›klama yapt›. 

Yap›lan aç›klamada tahmin edi-
lece¤i gibi, fiahin’in iddialar› yalan-
lanarak, fiahin’le bu do¤rultuda her-
hangi bir görüflme olmad›¤›, bir ta-
limat verilmedi¤i belirtiliyor ve ek
olarak da yalanlamay› güçlendir-
mek için olsa gerek, flöyle deniliyor: 

“ 770000 bbiinn kkiiflfliilliikk bbiirr oorrdduuyyaa kkoo--
mmuuttaa eeddeenn bbiirr kkoommuuttaann››nn,, 115500--330000
kkiiflfliilliikk yyaassaadd››flfl›› bbiirr oolluuflfluummaa iihhttiiyyaaçç
dduuyydduu¤¤uu ddüüflflüünncceessii ggüüllüünnççttüürr’’”... 

Genelkurmay itiraz ediyor ama
yapt›¤› itiraz›n kendi içinde bir
mant›¤› yok! Belki gerçekten Su-
surluk art›¤› ‹brahim fiahin’e bir gö-
rev vermemifl, ona öyle bir oluflum
için talimat vermemifl olabilirler;
ama bu TSK bünyesinde o tür olu-
flumlar olmad›¤› ve olmayaca¤› an-
lam›na gelmez. 

Madem 700 bin kiflilik bir orduya
sahipsin ve baflka güce ihtiyaç yok.
Peki o zaman mesele neden iittiirraaffçç››--
llaarraa ihtiyaç duyuldu? ‹tirafç›lar ne-
den kendi yasalar› dahi ayaklar alt›na
al›narak yasad›fl› biçimde kullan›ld›?

Madem 700 bin kiflilik bir ordu-
ya sahip olununca baflka bir “oluflu-
ma” gerek duyulmuyor; öyleyse J‹-
TEM neden kuruldu? Ve neden var-
l›¤› bile kabul edilmiyor?

Bugün Do¤u ve Güney Do-
¤u’daki halka karfl› sald›r›lar›n ço-
¤unu gerçeklefltiren J‹TEM’dir ve
J‹TEM’i de TSK kurmufltur. 

Demek ki 700 bin kiflilik ordu
övünmesi ve gerekçesi, özel olu-
flumlar için geçerli de¤ildir. 

700 bin kiflilik orduya ra¤men
Özel Tim’e ihtiyaç duyuyorsan, iti-
rafç›lara ihtiyaç duyuyorsan, gizlice
J‹TEM’i örgütlüyorsan, demek ki
yukar›daki aç›klaman›n mant›¤› da,

geçerlili¤i de yok. Genelkurmay da
iyi bilir ki tüm emperyalist ve iflbir-
likçi ordularda, halka karfl› bu tür
örgütlenmelere ihtiyaç duyulmufl-
tur. Bunun en somut örne¤i de GGllaa--
ddiioo örgütlenmeleridir. 

TSK aç›klamas›ndaki mant›k
geçerli olsayd›, milyonlarca askere
komuta eden NATO’nun böyle bir-
kaç yüz kiflilik Gladio türü örgüt-
lenmelere ihtiyaç duymamas›, bu-
nun düflünmenin bile “gülünç” ol-
mas› gerekirdi.  Ama Gladio, hiç de
gülünç bir olgu de¤il!

Yapt›klar› aç›klama geçerliyse,
TSK’ya flunlar da sorulabilir:
4000’e yak›n köy yak›ld› ve boflal-
t›ld›. 700 bin kiflilik ordunuzla m›
yakt›n›z bu köyleri? Yüzlerce kifli
kaybedildi. 700 bin kiflilik ordunuz-
la m› kaybettiniz onlar›? Peki bin-
lerce faili meçhul? 700 bin kiflilik
ordu mu iflledi o cinayetleri?

‹flte bu köy yakmalar›, kaybet-
meleri, faili meçhulleri gerçeklefltir-
mek için “150-300 kiflilik yasad›fl›
oluflumlara” ihtiyaç duydunuz.
Bunlar› 700 bin kiflilik ordunuzla
yapamayaca¤›n›z için, özel ööllüümm
mmaannggaallaarr››nnaa,, öözzeell ttiimmlleerree ihtiyaç
duydunuz. TSK kendi halk›na karfl›
düflmanlaflan ve tepeden t›rna¤a iç
savafl temelinde örgütlenen bir or-
dudur; bu yüzden halka karfl›, ‹bra-
him fiahin veya onun gibi kontrge-
rillac›larla birlikte “150-300 kiflilik
yasad›fl› oluflumlara” gitmifl olma-
s›, hiç flafl›rt›c› de¤il, kendi niteli¤i-
ne uygun oland›r. Ve biz o oluflum-
larda gülünçlük de¤il, halk›n dökü-
len kan›n› görüyoruz.  

““AAsskkeerr KKeennddiinnii 
SSoorruuflflttuurruuyyoorr”” Mu?
Kanal D’de 16 fiubat akflam› ya-

y›nlanan bir haber flunu söylüyordu:
“Asker kendini soruflturuyor...”  

Haberin ayr›nt›lar›na göre,
“TSK, 4 ayd›r çok gizli sürdürdü¤ü
soruflturmada Ergenekon iddiala-
r›yla ilgili olarak kendi içinde genifl

kapsaml› bir rapor haz›rlam›fl..”
Soruflturmada ‘Sar›k›z’ ve ’Ay›fl›¤›’
ad› verilen darbe giriflimi günlükle-
rinin de, emekli subaylar›n da so-
ruflturuldu¤u belirtiliyor.

Haberi sunan M. Ali Birand, bu
geliflmeyi “TSK’n›n att›¤› olumlu
ad›m, toplumdaki gerilimi azalt›r.”
diye yorumluyordu. 

Bunlar yine aceleci ve sistemi
tan›mamakta ›srar edenlerin de¤er-
lendirmeleridir. Oysa TSK sorufltur-
mas› tamamen kendisini temize ç›-
karmaya yöneliktir. Ergenekon ope-
rasyonlar›ndan, emekli generallerin
tutuklanmas› ve onlarca subay›n
operasyonlara dahil edilmesinden
dolay› sars›lan imaj›n› düzeltmek,
sürdürdü¤ü iktidar çat›flmas›nda
güç kazanmak istiyor ordu. Belki
bünyesindeki birilerini emekli ede-
cek, hatta harcayacakt›r. Ama bun-
lar TSK’y› temize ç›karmaz. Bu so-
ruflturmadan da öyle beklendi¤i gibi
bir “olumluluk” ç›kmaz. 

TSK “soruflturma” açacaksa ön-
ce kendi bünyesinde kurdu¤u J‹-
TEM’den, J‹TEM’in faili meçhulle-
rinden, kaybetmelerinden bafllas›n.
Boflaltt›¤›, yakt›¤›, y›kt›¤› köylerin,
yakt›¤› ormanlar›n hesab›n› versin.
fiemdinli’de suçüstü yakalanan
kontrgerilla elemanlar›na dahi ceza
verilmesine tahammül etmeyen, on-
larca y›ld›r infazlar, katliamlar ger-
çeklefltirmifl subaylar›, astsubaylar›,
aç›¤a ç›kan kan›tlara ra¤men koru-
maya devam eden –ki son örne¤i, 8.
Kolordu’nun Dersim’de Bülent Ka-
ratafl’› katleden elemanlar›n› koru-
mas›d›r– hukuk tan›maz bir ordu-
dan, hukuka uygun bir soruflturma
ve temizlik beklemek, TSK’n›n ta-
biat›na ayk›r›d›r. 

Genelkurmay’›n Dayanaks›z Savunmas›

700 bin kiflilik ordunun 150 kiflilik
bir olufluma ihtiyaç duymas›
gülünçse, bir generalle, bir itirafç›
ayn› karede neden bulufltular?
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Bursa'da Gözalt› 
Bursa'da 11 fiubat çarflamba günü

sabah saatlerinde, Bursa Haklar Der-
ne¤i çal›flan› Mustafa Bacac› ve Gö-
kay Demirtafl, polis taraf›ndan evle-
rinden gözalt›na al›nd›. Bursa Emni-
yet Müdürlü¤ü Terörle Mücadele flu-
besinde, 5 saat tutulduktan sonra ser-
best b›rak›ld›lar. Geçti¤imiz ayda
Bursa ESP'ye yap›lan polis bask›nla-
r›n› protesto etmek amac›yla 15 ku-
rumun imzas›yla Bursa Adliyesi
önünde bas›n aç›klamas› gerçekleflti-
rilmiflti. Aç›klamaya kat›lan 28 kifli
hakk›nda “örgüt propagandas› yap-
mak” gerekçesiyle arama karar› ç›-
kart›lm›fl, Bursa Haklar Derne¤i çal›-
flanlar› Mustafa Bacac› ve Gökay
Demirtafl hakk›nda ise yakalama ka-
rar› ç›kart›lm›flt›. 

METR‹S: 
Bir yanda ÖZÜR 
Bir yanda ‹fiKENCE

Metris Hapishanesi’nde Abbas Güldür isimli adli tutuklu
iflkence gördü¤üne dair savc›l›¤a suç duyurusunda bulundu. 6
ay Metris’te tutuklu kald›ktan sonra tahliye olan Güldür, Met-
ris’te kald›¤› A-26 ko¤uflunda gördü¤ü iflkenceyi anlatt›. Gar-
diyanlar taraf›ndan 4 arkadafl›yla birlikte tekme tokat dövüldü-
¤ünü, kap› kolu demiri ile kendisine vuruldu¤unu, ayr›ca fala-
kaya yat›r›larak plastik borularla da dövüldü¤ünü, gö¤süne ba-
s›larak, çeflitli hakaretlere maruz kald›¤›n› anlatt›. Türkiye ‹n-

san Haklar› Vakf› doktorlar›na muayene olan Güldür’nün vücudunda ifl-
kence izlerine rastland›¤›na dair rapor haz›rland›. 

Bir buçuk ay içinde iki kez sald›r›ya u¤rad›¤›n› ve iflkence gördü¤ü-
nü belirten Güldür, hastaneye sevk edilmesini istedi¤ini ama “Rapor
al›p da bafl›m›za bela m› olacaks›n” denilerek gönderilmedi¤ini anlatt›. 

Metris Hapishanesi’nde yaflanan ilk iflkence de¤il bu. Metris’te sis-
temli bir iflkence sürüyor. Engin Çeber ve arkadafllar›na yap›lan iflken-
ce sonucu Çeber’in durumu a¤›rlaflm›fl ve kald›r›ld›¤› hastanede yafla-
m›n› yitirmiflti. 

Çeber’in yoldafllar›n›n ve avukatlar›n›n çabas›yla genifl bir tepki
oluflunca da Adalet Bakan› Mehmet Ali fiahin, Çeber’in ailesinden
özür dilemiflti. Adalet Bakan›’n›n özrüne ve verdi¤i sözlere ra¤men
Metris’te iflkence devam ediyor. 

Adalet Bakan›’n›n Çeber’in iflkence sonucu ölümünden dolay› özür
dilemesi riyakarl›kt›r. AKP’nin bu konudaki riyakarl›¤›  gerek di¤er ha-
pishanelerde, gerekse Metris‘te iflkencenin sürmesiyle bir kez daha or-
taya ç›kt›. 

Öyle bir riyakarl›kt›r ki Çeber’e iflkence yapmaktan aç›¤a al›nan
gardiyanlar›ndan tutuklanan 5 kifli d›fl›ndakileri tekrar görevlerinin ba-
fl›na verdiler. 

Abbas Güldür’ün avukat› Naciye Demir de savc›l›¤a yapt›klar› bafl-
vurunun bir an önce soruflturma aç›lmas›n›, iflkencecilerin teflhis edil-
mesi için harekete geçilmesini istedi. 

TAYAD’›n Hak ‹hlalleri Raporu
TAYAD’l› Aileler, 14 fiubat günü, Taksim Tramvay Dura-

¤›’nda bir eylem yaparak, 2008 Y›l› Hapishanelerde Hak ‹hlal-
leri Raporunu aç›klad›lar.

Eylemde yap›lan  aç›klamada, 2008 y›l› boyunca hapishane-
lerde tecritin hem idari düzenlemelerle, hem de keyfi uygulamalar ve

yasaklarla daha da yo¤unlaflarak devam etti¤ini belirttiler. Hapishane-
lerde iflkencenin artarak sürdü¤ünü, “hofl geldin”, “güle güle” dayakla-
r›n›n ve onursuz, ç›r›lç›plak soyarak arama dayatmalar›n›n neredeyse
ola¤an hale geldi¤ini aç›klad›lar.

TAYAD’l›lar, Adalet Bakanl›¤› ve hapishane idarelerinin tecriti
a¤›rlaflt›racak yol ve yöntem bulmakta zorlanmad›¤›n› belirterek,
“...Raporumuzu okuyun. Her sat›r›nda kan göreceksiniz. Biz o kan› dö-
kenlerin cezaland›r›lmas›n› istiyoruz.” dediler.

Eylemin ard›ndan bas›na ‹stiklal Caddesinden geçen halka toplam
1000 adet kitapç›k da¤›t›ld›.

Tecrit Alt›nda 
Bir Ölüm Daha

Diyarbak›r E Tipi
Kapal› Hapishane-
si’nde kan kanserine
yakalanan Hasan Kert
isimli tutsak, sevk
edildi¤i Ankara Nu-
mune Hastanesi'nde
yaflam›n› yitirdi.
Kert'in cenazesi yap›-
lan otopsiden sonra
fi›rnak’›n Silopi ‹lçe-
si'ne götürülerek top-
ra¤a verildi. Hasan
Kert 'Örgüt üyesi ol-
mak' iddias›yla iki buçuk y›ldan beri
hapishanede bulunuyordu. 

Geçti¤imiz bir y›l içinde hapisha-
nelerde 39 kifli yaflam›n› yitirdi. Bu
say›ya Hasan Kert’te eklendi. 

Adalet Bakan› hapishane koflulla-
r›n› düzeltip, tutsaklar›n sa¤l›k so-
runlar›n›n çözümü yerine gerçek d›fl›
aç›klamalarda bulunarak hapishane-
lerdeki tabloyu tozpembe gösterme-
ye çal›fl›yor. 

Oysa bir yandan iflkence, tecrit,
kötü yaflam koflullar› alm›fl bafl›n› gi-
riyor. Tutsaklar düpedüz ölüme terk
ediliyor.



15 fiubat günü Kad›köy Meyda-
n›’nda TÜRK- ‹fi, D‹SK ve KESK
taraf›ndan düzenlenen, birçok sen-
dika DKÖ ve siyasi örgütün destek
verdi¤i "Krizin Bedelini Ödemeye-
ce¤iz; ‹flsizli¤e ve Yoksullu¤a Karfl›
Birleflik Mücadele! Emek ve De-
mokrasi" mitingine onbinlerce in-
san kat›ld›. So¤uk havaya ve ya¤-
mura ra¤men mitinge gelen insanlar
krizin bedelini ödemeyeceklerini
hayk›rd›lar.

Sabah›n erken saatlerinde Kad›-
köy’ün Çay›rbafl› civar›nda topla-
nan insanlar bir yan›yla Kofluyolu,
öte yan›yla K›z›ltoprak’› do¤ru
yay›ld›lar. Binlerce iflçi ve emekçi-
nin iflten at›ld›¤› grevlerin ülkenin
dört bir yan›n› sarmaya bafllad›¤›
günlerde emekçiler öfkelerini pan-
kartlara, dövizlere yazm›fl ve alana
koflmufllard›. 

Devrimci 1 May›s Platfor-
mu’nun "Açl›¤a, Yoksullu¤a, ‹flsiz-
li¤e, Sömürüye Karfl› Devrim Mü-
cadelesini Yükseltelim" pankart›yla
kat›ld›¤› mitinge Halk Cephesi
"Hakl›y›z Kazanaca¤›z" , " Kapita-
lizme Karfl› Sosyalizm, Faflizme

Karfl› Demokrasi, Emperyalizme
Karfl› Ba¤›ms›zl›k Mücadelesinde
Birleflelim" , "Açl›¤a, Yoksullu¤a,
Zamlara, ‹flten At›lmalara, Tekelle-
rin Krizine Karfl› Gücümüz Birli¤i-
mizdir" , "‹srail, ABD, AB, AKP Fi-
listin Halk›n›n Kan› Ellerinizde"
pankartlar›yla kat›ld›. 

Tepe Natilius önünde toplanan
Halk Cepheliler sloganlarla, marfl-
larla, halaylarla yürüyüflün baflla-
mas›n› beklediler. Bekleyifl sürer-
ken k›z›l bayra¤›n ve Filistin bayra-
¤›n›n as›l› oldu¤u ses arac›ndan mi-
tingin amac› anlat›ld›. Yo¤un kat›-
l›m sebebiyle uzun süren bekleyiflin

Onbinler KKad›köy’de HHayk›rd›:

“Krizin Bedelini Ödemeyece¤iz”

BBeerriivvaann DDOO⁄⁄AANN 
EE¤¤iittiimm-- SSeenn ‹‹ssttaannbbuull 88

NNoolluu fifiuubbee YYöönneettiimm KKuurruu --
lluu ÜÜyyeessii:: 

(...) 
2009 yerel seçimlerinin

yaklaflt›¤› flu günlerde AKP ikti-
dar› halkla alay edercesine kri-
zin " psikolojik" oldu¤unu söyle-
se de, kapitalist kriz her geçen
gün bedel ödetmeye devam
ediyor. 

(...) 
Miting alan›n› flovenist pro-

pagandaya çevirece¤i belli olan
Türk Metal ‹fl Sendikas› üyeleri,
Ergenekon davas›ndan tutukla-
nan baflkanlar› Mustafa Özbek

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

(...) 

15 fiubat mitingi bir daha
göstermifltir ki emekçiler hala
düzen güçlerinin denetim ve
yönetiminde hareket etmeye
devam ediyor. Yaflanan kriz bu
ba¤lar› sarssa da bir kopuflun
olabilmesi için sendikalara ve
DKÖ’lere çok ifl düflüyor.
Emekçilerin mücadelesini
büyüten ve güçlendiren birlikler
yap›larak ve güçlü direnifller
örgütleyerek sermayenin krizini
derinlefltirmek gerekiyor. 
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ard›ndan yürüyüfle geçildi.  "Zama
Zulme Karfl› Aya¤a Kalk, Zam Zu-
lüm ‹flkence ‹flte AKP, Halk›z Hak-
l›y›z Kazanaca¤›z, Katil ABD, ‹fl-
birlikçi AKP, Engin’in Katili AKP
‹ktidar›d›r, ‹flkence Yapmak fieref-
sizliktir, Mahir Hüseyin Ulafl Kur-
tulufla Kadar Savafl, ‹srail’ in Ufla¤›
Yalanc› Tayip, Emperyalizm Yeni-
lecek Direnen Halklar Kazanacak,
Faflizme Karfl› Demokrasi ‹çin, Ka-
pitalizme Karfl› Sosyalizm ‹çin,
Emperyalizme Karfl› Ba¤›ms›zl›k
‹çin Savafl›yoruz" sloganlar›n› ata-
rak, miting alan›na do¤ru ilerleyen
Halk Cepheliler, yanlar›na CHP
korteji gelince " AKP- CHP- DSP
Alevi Halk›n›n Düflman›d›r" sloga-
n›n› att›lar. Ses arac›ndan konuflma-
larla Marafl, Çorum, Gazi katliamla-
r› anlat›larak bu katliamlar s›ras›nda
iktidarlarda olanlardan birinin de
CHP oldu¤u vurguland›. “Baflta
CHP olmak üzere dün bizi katleden
partiler bugün oy için kap›m›za ge-
liyorlar. Bizim onlara verecek oyu-
muz yok" denilen konuflmalarla
CHP teflhir edilirken, CHP’lilerin
bu teflhirden rahats›z oldu¤u görül-
dü. 

Mitinge kat›lanlar›n bir k›sm›
alana girdikten sonra Türk Metal ‹fl
Sendikas› üyesi bir grup, Ergenekon
operasyonundan tutuklanan faflist
baflkanlar› Mustafa Özbek lehine
slogan atarak, "Özbek Nerede Biz
Oraday›z" pankart› açt›lar. D‹SK’e
ba¤l› Birleflik Metal ‹fl Sendikas›
üyeleri de "Hain Mustafa Özbek ‹fl-
çilere Hesap Verecek" pankart› açt›-
lar. Türk Metal ‹fl üyesi bir grubun
Birleflik Metal ‹fl Sendikas› üyeleri-
ne sald›rmas› üzerine gerginlik ya-
fland›. Tertip komitesi taraf›ndan ya-
t›flt›r›lan gerginli¤in ard›ndan mi-
ting bafllad›. 

Mitingde ilk konuflan Türk- ‹fl
Genel Baflkan› Mustafa Kumlu pat-
ronlara seslenerek sizin refah›n›z
yerinde olabilir ama bu sefalet kar-
fl›s›nda refah›n›z tehlikededir" dedi.
Türk Metal Sendikas› üyeleri "Öz-
bek Nerede Biz Oraday›z" slogan›n›
atmas› üzerine Kumlu "Adalete gü-
veniyoruz. Özbek’in suçsuzlu¤u or-
taya ç›kacakt›r" dedi. Bunun üzeri-

DD‹‹SSKK GGeenneell-- ‹‹flfl ÜÜyyeessii
BBiirr ‹‹flflççii:: 

(...) 
K›sa bir sürede organizesi

yap›lan miting TÜRK-‹fi içinde
yer almas›yla birlikte baz› s›k›n--
t›lar›n yaflanaca¤› günler önce--
sinden konufluluyordu. Konuflu--
lan konu miting alan›nda kendi--
ni gösterdi. Bu güne kadar kra--
liyet biçiminde yönetilen, iflçi s›--
n›f›n›n ç›karlar› yerine kendi ç›--
karlar›n› gözeten, bir tak›m kirli
iliflkilere bulaflan ve Ergenekon
operasyonu çerçevesinde tu--
tuklanan Mustafa Özbek konu--
munu özünde iflçilikten uzak ki--
fliler taraf›ndan mitingin günde--
mine tafl›naca¤› belli idi. Bu ko--
nuda baflar›l› oldular. Gösterilen
tepki do¤ruydu. Çünkü bu güne
kadar iflçi ve emekçilerden ya--
na hiçbir çal›flma yapmayan,
toplu sözleflmelerde iflverenlere
teslimiyet bayra¤›n› çeken, kar--
fl› ç›kanlar› an›nda iflten att›ran,
anti-demokratik uygulamalara
karfl› ç›kmayan, F Tipi hapisha--
neleri savunan bir kifli savunul--
mamal›d›r. 

(...) 
Bu mitingin en öne ç›kan

özelli¤i kurumlar›n kendi kitlesi--
ne sahip ç›kmas›, konuflmalar›n
sonuna kadar kitlelerin da¤›l--
mamas›, miting alan›n›n dolma--
s›, birçok kurumun alana gire--
memesi alan dolanana kadar
konuflmalar›n bafllat›lmamas›,
at›lan sloganlara tüm kitlelerin

kat›lmas› kortejlerin düzenli ol--
mas› kurumlar›n kat›l›m konu--
sunda çal›flmalar›n› göstermek--
tedir. 

Tekellerin yaratt›¤›, iflçi ve
emekçilere yans›malar›n› azalt--
mak, ortadan kald›rmak için
mücadeleyi bu mitingle bitirme--
mek, k›y›m›n durdurulmas›, ifl--
ten at›lan insanlar›n ekonomik
s›k›nt›lar›n›n çözülmesi için tüm
illerde ortak mücadele yürütül--
melidir. 

‹‹bbrraahhiimm SSöönnmmeezz 
((TTüümm--BBeell--SSeenn ‹‹sstt..

11 NNoolluu fifiuubbee SSeekkrreetteerrii)) 
Mitingin Türk- ‹fl’le ortaklafl--

mas› bir çok demokratik kuru--
mun uyarmalar›na ra¤men
Türk- ‹fl’ in dayatmas›na boyun
e¤ilip ortaklafl›lmas› bu günden
bak›ld›¤›nda de¤erlendirmeye
aç›k bir konudur. 

Sendikalar›m›z›n eksiklerine
ra¤men 50 binin üstünde emek--
çi, yaflanan bu krize, iflten ç›--
karmalara ve ifl yaflam›ndaki
bask›lara karfl› coflkulu bir fle--
kilde Kad›köy Alan›’n› doldur--
mufl ve taleplerini siyasi iktida--
ra hayk›rm›flt›r. Bundan sonra
sendikalara düflen görev müca--
deleyi daha fazla yükselterek
taleplerimizi siyasi iktidardan
söküp alacak eylem programla--
r›n› hayata geçirmektir. Emek--
çilerin beklentileri bu yöndedir.
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ne D‹SK ve KESK’e ba¤l› sendika-
lar ile demokratik kurumlar Kum-
lu’yu yuhalad›. Buna tepki gösteren
Türk Metal üyeleri de sopalarla
devrimci-demokrat kitleye sald›rd›.
Sald›r›ya sert bir flekilde karfl›l›k ve-
ren devrimci demokratik kurumlar
Türk Metal ‹fl üyelerini miting ala-
n›n›n d›fl›na att›lar. Halk Cepheliler
bu sald›r›ya "Çeteler Halka Hesap
Verecek" slogan›yla karfl›l›k verdi. 

Kumlu’dan sonra konuflan D‹SK
Baflkan› Çelebi, "Önümüze konulan
faturay› kabul etmeyece¤iz" dedi ve
iflten ç›karmalara son verilmesini is-
tedi. 

D‹SK baflkan›n›n ard›ndan söz
alan Sami Evren, krizde temel ön-
celi¤in emekçi ve yoksul kesimlerin
yaflam koflullar›n›n iyilefltirilmesi
oldu¤unu belirterek, " Eme¤imizi
yok sayd›n›z. ‹flimizle, afl›m›zla oy-
nad›n›z. Toplu sözleflme ve grev
hakk›m›z› gasp etmeye devam edi-
yorsunuz. Bizi korkak sanmay›n,
cesaretimizi görün diye buraday›z"
dedi. Evren’in konuflmas›n›n ard›n-
dan miting sona erdi. 

HHaallkk CCeepphheessii           
kkoorrtteejjiinnddeenn
Bugün burada halk›m›zla ol--

man›n heyecan›n› yafl›yorum.
Burada bu isyana flahit olmak,
bu isyana kat›lmak mutluluk ve--
rici. Bu eylemin amac›na ulaflt›--
¤›na inan›yorum. Korkmas› ge--
rekenlerin korktu¤unu düflünü--
yorum... 

Burada binlerce insan›n, hal--
k›n de¤iflik katmanlar›n›n bir
arada bulunmalar› gerçekten
güzel. Eksikleriyle hatalar›yla
güzel bir miting oldu¤unu düflü--
nüyorum... Herfleye ra¤men
böyle bir miting AKP iktidar›na
bir tepkidir. Büyük bir öfke var.
Bu öfkenin do¤ru flekilde, do¤ru
yere akmas› gerekir diye düflü--
nüyorum... 

‹nsanlar her geçen gün iflten
at›lma ya da aç kalma tehlikesi
yafl›yorlar. Yoksulluk her geçen
gün art›yor. Aç kalmak art›k es--
kide kald›. Art›k sokaklarda ya--
t›yor insanlar. Ya da iflsizlikten
kahve köflelerini doldurmufllar.
Bugün burada 50 bin 60 bin in--
san›n olmas›, halk›n AKP iktida--
r›na öfkesidir. Bugün Halk Cep--
hesi olarak buraday›z. Bugün
AKP iktidar›n›n halk› soymas›--
na, krizin bedelini halka ödet--
mesine izin vermeyece¤iz. Bu--
gün kitleler burada taleplerini
haklar›n› ifade ediyorlar. Bunu
her yerde dile getirmeye, krizin
bedelini ödemeyece¤imizi hay--
k›rmaya devam edece¤iz. 

15 fiubat günü onbinlerce
emekçi, iflçi, ö¤renci, memur,

iflsiz, ev kad›n› ve yar›n iflsiz kal--
ma korkusuyla dolu olan binler--
ce insan bir aradayd›k. Kad›--
köy’ e üç koldan yürüyerek kri--
zin faturas›n› ödemeyece¤imizi
hayk›rd›k. 15 fiubat günü bize
yani bir halka dayat›lmak iste--
nen açl›¤a ve zulme boyun e¤--
meyece¤imizi hayk›rd›k her
meslekten, her yafltan, dört bir
yandan…. Say›m›z belki de 50
bindi ama biz 5 milyar insan›n
taleplerine ses olduk, onlar›n
yürekleriyle de hayk›rd›k. 

(...) 
Yürüyüfl boyunca halktan in--

sanlar›n ilgisi yo¤undu. Kimisi
alk›fll›yor, kimisi ses arac›ndan
yükselen marfla tempo tutturu--
yor, kimisi de resim çekmeye
çal›fl›yordu. Genelde Halk Cep--
hesinin korteji geçerken izleyeni
çok olur. Yine öyle oldu. En dü--
zenli ve en görkemli kortejdi di--
yebilirim. Aramalardan geçtik--
ten sonra kortej halinde alana
yerlefltik. Flamalar dalgalan›yor,
sloganlar birbirine kar›fl›yordu.
Genel olarak coflku çok iyiydi.
Sloganlar gür at›l›yordu. Kat›--
lanlar krizin faturas›n› ödemeye--
ce¤iz diye hayk›r›yorlard›. 

(...) 
Öfkesiyle, cesaretiyle onbin--

lerce kifli doldurmufltu Kad›köy
miting alan›n›. Ve alan›n her ye--
rinden "Hakl›y›z Kazanaca¤›z"
pankart› görünüyordu. Bu miting--
den sonra akl›mda yaklafl›k 50
bin kifli ve ortalar›nda duran
"Hakl›y›z Kazanaca¤›z" pankart›
kald›. San›r›m bu görüntü ve bu
slogan mitingin en güzel sözüydü.

““BBuurraaddaa bbiinnlleerrccee iinnssaann››nn,,
hhaallkk››nn ddee¤¤iiflfliikk kkaattmmaannllaarr››nn››nn
bbiirr aarraaddaa bbuulluunnmmaallaarr›› ggeerr--
ççeekktteenn ggüüzzeell.. EEkkssiikklleerriiyyllee
hhaattaallaarr››yyllaa ggüüzzeell bbiirr mmiittiinngg
oolldduu¤¤uunnuu ddüüflflüünnüüyyoorruumm......
HHeerrflfleeyyee rraa¤¤mmeenn bbööyyllee bbiirr
mmiittiinngg AAKKPP iikkttiiddaarr››nnaa bbiirr

tteeppkkiiddiirr.. BBüüyyüükk bbiirr ööffkkee vvaarr..
BBuu ööffkkeenniinn ddoo¤¤rruu flfleekkiillddee,,
ddoo¤¤rruu yyeerree aakkmmaass›› ggeerreekkiirr

ddiiyyee ddüüflflüünnüüyyoorruumm......””
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‹flçi ve emekçileri yoksullaflt›ran,
iflsiz b›rakan ekonomik krize karfl› 3
konfederasyonun “Krizin bedelini
ödemeyece¤iz” slogan›yla ortaklafla
düzenledikleri ve yüz bini aflk›n iflçi
ve emekçinin kat›l›m›yla gerçekle-
flen mitingde yaflanan kimi olaylar,
bas›n ve yay›n organlar›nda genifl
yer bulmufltur. Bas›n ve yay›n organ-
lar›n›n bu olay› kamuoyuna aktar›fl
biçimlerinde dikkatimizden kaçma-
yan kimi eksiklikleri gidermek ve
kamunun do¤ru bilgiye sahip olmas›
amac›yla kendimizi bu aç›klamay›
yapmak zorunda hissediyoruz.

Mitinge kat›l›m ve coflku olduk-
ça yüksek düzeyde olmufltur. ‹flçiler
ve emekçiler krizin faturas›n› öde-
meyeceklerini, krize karfl› serma-
yenin önlemlerine karfl› direnecek-
lerini aç›k bir biçimde ortaya koy-
mufllar; siyasal iktidar›n iflçi ve
emekçilerin taleplerini dikkate al-
mas›n› talep etmifllerdir.

Mitingin amac› ve hedefi orta-
dayken, Türk Metal Sendikas›’n›n
beslemesi 50- 60 kifli, yürüyüfl ve mi-
tingi sabote etmek, amac›ndan sapt›r-
mak için, kürsü çevresini kuflatmaya
bafllam›fllar, kürsünün önünde kurulu
bulunan güvenlik bariyerini aflm›fllar
ve daha önceden kararlaflt›rd›klar› gi-
bi kürsüyü ele geçirerek, mitingi Er-
genekon davas›ndan tutuklu bulunan
genel baflkanlar›na destek için kul-
lanmaya çal›flm›fllard›r. Bu grup ken-
di üyelerine sürekli olarak, mitingin
amac›yla ilgisi olmayan sloganlar at-
t›rma çabas› içinde olmufl, bu slogan-
lardan rahats›z olan on binlerce iflçiyi
k›flk›rtarak ifli mitingin disiplin ve

güvenli¤ini tehdit eder noktaya ulafl-
t›rm›fllard›r.

Kürsüden yap›lan tüm uyar›lara
ra¤men, miting alan›n›n yak›n›nda
bulunan prefabrik binalar›n üstün-
den inmeyi reddetmifller ve ast›kla-
r› posterlerle mitinge kat›lan yüz
bine yak›n iflçinin tepkisini çekmifl-
ler ve miting alan›ndakilerin büyük
bir ço¤unlu¤u taraf›ndan protesto
edilmifllerdir.

Bu grubun tepki almas›n›n ne-
deni, 12 Eylül askeri darbesi ile bir-
likte sermaye taraf›ndan iflyerlerine
sokulan ve tam 25 y›ld›r metal iflçi-
lerinin hak kay›plar›na neden olan
sar›- tafleron Türk Metal’i “sendi-
ka” s›fat›nda, iflçi aidatlar›n› kiflisel
serveti haline dönüfltüren tutuklu
genel baflkanlar›n› ise “sendikac›”
olarak sunmaya çal›flmalar›d›r. Tür-
kiye iflçi s›n›f›, Özbek ve onun gibi-
lere her zaman tepki göstermifltir
ve bu tepkisinde de hakl›d›r.

Bas›n yay›n organlar›nda, arbe-
denin sendikam›z›n açt›¤› bir pan-
karttan dolay› ç›kt›¤› söylenmekte-
dir. Bu gerçek de¤ildir. Söz konusu
pankart sendikam›z taraf›ndan aç›l-
mam›flt›r. Pankart› açanlar, Türk
Metal ve sermaye iflbirli¤i nedeniy-
le iflten at›lan, ma¤dur edilen, can›
yak›lan iflçilerdir. Pankarttaki ifade
ise ço¤u bas›n ve yay›n organ›nda
yer ald›¤› gibi “Hain Özbek hesap
verecek de¤il, “Hain Özbek, iflçile-
re hesap verecek” biçimindedir. Bu
slogan Türk Metal’in beslemesi kü-
çük grup tecrit edilip, alandan ç›-
kart›l›ncaya kadar, çok say›da insan
taraf›ndan at›lmaya devam etmifltir.

Miting konuflmalar› bafllama-
dan önce mitingin amac› d›fl›nda
aç›lan pankartlar›n neden oldu¤u
ve 15- 20 kiflinin sorumsuzca ya-
ratt›¤› gerginlik ve arbedeyi onay-
lamam›z  mümükün de¤ildir. (...)

Olumsuz hava koflullar›na ra¤-
men alan› doldurarak sloganlar›yla
birleflik mücadele iradesini ortaya

koyan emekçilerin tavr› ve konfe-
derasyon baflkanlar›n›n miting ko-
nuflmalar›nda yapt›klar› vurgular
önemlidir.Mitingin mesaj› net-
tir:Yoksullu¤a ve iflsizli¤e karfl›
birleflik mücadelenin öne ç›kar›l-
mas›n›n gereklili¤i. Bu önümüzde-
ki dönemde yürütece¤imiz müca-
dele aç›s›ndan önemlidir. (...)

***

AKP ilk önce kriz bizi te¤et
geçti dedi, yetmedi kriz bizim
krizimiz de¤il Avrupa’n›n krizi
dediler, kifli bafl›na düflen ge--
lir yükseldi dedi AKP hükü--
meti. Krizin Türkiye emekçi
halklar›n› te¤et geçmedi¤i gö--
rüldü¤ü gibi yükselen açl›k--
tan yoksulluktan bellidir, apa--
ç›k ortadad›r. Ve krize karfl›
bir kez daha sendikalar, de--
mokratik kitle örgütleri dev--
rimciler 15 flubat günü Kad›--
köy’de AKP’nin yalanlar›n›
surat›na vurarak çarpm›flt›r,
krizin Türkiye’yi te¤et geçme--
di¤inin ifadesidir Kad›köy mi--
tingi. 

(...) 

Halk Cephesi kortejinde
bulunan kitlenin paylafl›m da--
yan›flma ve birlikte çözüm
bak›fl aç›s›yla so¤u¤a ra¤men
emekçilerle omuz omuza yü--
ründü. "Zam Zulüm ‹flkence
‹flte AKP" slogan›yla krizin
bedelini yaratanlar ödeyecek
diye hayk›ran Halk Cepheli--
ler, Tayip Erdo¤an’ ›n Davos
zirvesindeki yalanc›, riyakar
tutumuna karfl› "‹srail’in Ufla--
¤› Yalanc› Tayip" slogan› at›l--
d›. AKP’nin demokratikleflme
palavralar›na karfl› "‹flkence
Yapmak fierefsizliktir" diye
hayk›r›ld›. 

(...) 

Her yerde gecekondularda
sokaklarda caddelerde kah--
velerde tüm meydanlarda kri--
zin bedelini emekçilere yükle--
yemeyeceklerini dile getire--
cek ve haklar›m›z› emperya--
list sömürüye ve faflist sald›r--
ganl›¤a ra¤men ifade etmeye
devam edece¤iz. Partiler se--
çim yaklaflt›¤› için Oy peflin--
de ancak halk yoksullafl›yor
halk› bir oy olarak görmeleri--
ne izin vermeyece¤iz. 

15 fiubat mitingine iliflkin 
D‹SK Birleflik Metal- ‹fl'in aç›klamas›:

Türk- ‹fl, D‹SK ve KESK'in aç›klamas›:
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Burjuva siyasetin
sand›¤›ndan

16 fiubat akflam› CNN Türk’te
beflNbirK adl› bir program vard›.
Cüneyt Özdemir’in sundu¤u
program, Do¤u’da gösterilerde
tutuklanan çocuklar› gündeme
getiriyor; güya çocuklar›n tutuk-
lanmas›na karfl›, güya çocuklara
sahip ç›k›yordu.. Ama kulland›¤›
kavramlara bak›n; “Ne yapt›klar›n› bilmiyorlar...
Çocuklar› ön saflara sürüyorlar.. Çocuklar› kulla-
n›yorlar.. Kand›r›yorlar... “Bir eylemcinin itirafla-
r›”; “biz kaçar›z polis masum çocuklar› yaka-
lar”... 

Bunlar, y›llard›r gerici, faflist, burjuva kesimle-
rin kulland›¤› kelimelerin ayn›s›... Ve sonra flu so-
ruyla bitiriyor program›n›: “Acaba bu çocuklar
kurban m›, yoksa gerçekten suçlular m›?” Baflka
bir fl›k yok onun beyninde... Halk›n›n mücadelesi-
ne kat›lan çocuklar yok..  

Cüneyt Özdemir bunlar› söylerken, tafl atan o
çocuklar›n birço¤unun köyleri yak›lan y›k›lan ve
zorla boflalt›lan köylerden gelenlerin çocuklar› ol-
du¤unu bilmezden geliyor. Köylerinin ölüm man-
galar› taraf›ndan boflalt›lmas›n›n, yerlerinden yurt-
lar›ndan edilmelerinin o çocuklardaki etkisini bir
nebze dahi olsun sorgulam›yor.

O çocuklar›n birço¤unun ailesinden, akrabala-
r›ndan birinin iflkencelerden geçirilerek katledilip
kimbilir hangi kuyuya, hangi dere yata¤›na gö-
müldü¤ünü, kaybedildi¤ini, bunun nas›l bir duy-
guya, nas›l bir düflünceye yol açt›¤›n› düflündü mü
Özdemir? 

Çocuklar›n polis taraf›ndan nas›l copland›¤›n›,
nas›l iflkencelerden geçirildi¤i o çocuklar›n çok iyi
bildi¤ini biliyor mu mesela? 

14 yafl›nda olan U¤ur Kaymaz’›n babas›yla bir-
likte polis taraf›ndan kurflunlanarak sonra da çat›fl-
ma süsü verildi¤ini Do¤u ve Güneydo¤uda bilme-
yen var m› mesela. Daha nice çocuklar›n bir flekil-
de katledildi¤inden bihaber mi Cüneyt Özdemir. 

Bu ülkedeki adaletsizli¤i, eflitsizli¤i, zalimli¤i
o çocuklar›n hiç anlamad›¤›n› m› san›yor. 

En s›radan bir hak talebinde dahi coplar›n, bi-
ber gaz›n›n, panzerlerin devreye sokuldu¤unu, po-
lis kurflunlar›n›n insanlar› katletti¤ini görmüyor
mu bu çocuklar?

Baflbakan Tayyip Erdo¤an’›n “çocuk da olsa,
kad›n da olsa gere¤i yap›lacakt›r” demesinin ne an-
lama geldi¤ini oradaki çocuklar anlayacak durum-
da, ama Özdemir anlama zahmetine katlanm›yor!

‹lkesiz, ‹‹deolojisiz 
Siyaset
Önceki seçimlerde

MMHHPP’den ‹stanbul Belediye
Baflkanl›¤›na aday olan, bu
arada AANNAAPP’ta, DDYYPP’de ve
GGPP’de “siyaset” yapan  Ah-
met Vefik Alp, bu seçimler-
de de DDSSPP’nin aday› oldu. 

Vefik Alp, DSP’den aday
olmadan önce de ‹zmir Be-
lediye Baflkanl›¤› için AAKKPP
ile temasta imifl.. 

**

CCHHPP,, Erdek’te Hüseyin
Sar›’y› aday göstermifl. Hü-
seyin Sar›, Erdek’in AAKKPP’li
Belediye Baflkan› imifl. 

Bak›rköy’de daha önce
AANNAAPP’tan 8 y›l belediye
baflkanl›¤› yapan Ahmet Ba-
had›rl›, bu kez DDSSPP’den
aday olmufl. 

**

Eski AANNAAPP’l› Bülent
Akarcal›, AAKKPP’den Çanka-
ya Belediye Baflkan aday›
oldu. 

**

‹lke yok, ideoloji yok.
Varsa yoksa koltuk. 20 parti
dolafl›yor koltuk için, 20
partinin liderinin önünde
yaltaklan›yor. 20 partinin
inanmad›¤› sloganlar›n› tek-
rarl›yor. Riyakarl›k diz boyu
de¤il, bo¤azlar›n› aflm›fl. 

**

Arsa rrant› kkötü
de, ddin ttarikat rrant›
iyi mmi?

CHP Sultanbeyli Seçim
Bürosu’nun aç›l›fl›; Sultan-
beyli Belediye Baflkan ada-
y›, KKaaddiirrii ttaarriikkaatt›› üyesi
emekli imam Nuri Bedir.. 

‹rtibat bürosunun aç›-
l›fl›nda Kadiri tarikat› lideri
oldu¤u belirtilen AAbbddüüllhhaa--
ff››zz AAyydd››nn ve tarikat üyeleri
yeral›yor.  

Aç›l›fl Kemal K›l›çda-
ro¤lu’nun kat›l›m›yla yap›l-
d›. Arsa rant›na karfl› “sava-
flan” K›l›çdaro¤lu, anlafl›lan
ddiinn,, ttaarriikkaatt,, ssiiyyaasseett rraanntt››nn--
ddaa bir mahzur görmüyor. 

*

CHP Kastamonu teflki-
latlar› yerel seçim çal›flma-
lar›, milletvekili Mehmet
Y›ld›r›m ve belediye baflkan
aday› Müjgan Alagöç’ün
kat›l›m›yla fifieeyyhh fifiaabbaann››
VVeellii TTüürrbbeessii’’nnddee koç kesti-
rerek bafllatm›fllar. 

Baflkan aday› gazetecile-
re ““öönnccee AAttaattüürrkk’’üünn aann››tt››--
nnaa ççeelleennkk kkooyydduukk,, ssoonnrraa
HHzz.. PPiirr’’ee ggeelleerreekk dduuaa eett--
ttiikk”” demifl. Laiklerin de, fle-
riatç›lar›n da gönlünü hofl
etmifller. Daha ne yaps›n-
lar?! 

*

Siyaset mmi

Rezalet mmi?
KKaasseettlleerr,, bbeellggeelleerr uuççuu--

flfluuyyoorr...... Keçiören’in eski
MHP’li bir süredir AKP’li
Belediye Baflkan›, kendisiy-
le ilgili ahlaks›z iliflkilerinin
yerald›¤› belirtilen bir kase-
tin piyasaya sürülmesi nede-
niyle istifa etmek zorunda
kald›. 

CHP’nin Genel Sekreter
yard›mc›s› Mehmet Sevi-
gen’in “az ahlaks›z” ifl ta-
kipçili¤inin belgesi ortada.. 

Bunlar›n ki, siyaset mi,
rezalet mi, siz karar verin. 
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Hümanizm mi, Demokratl›k m›, 
Burjuvazinin Papa¤anl›¤› m›?



“Bas›nda 29 y›l sonra ilk grev!”

Turkuvaz Grubuna ba¤l› AATTVV
ve SSaabbaahh Gazetelerinde bafllayan
grev, bas›na bu bafll›kla yans›d›. Ve
ilginçtir ki, bu ilk haberlerin d›fl›nda
bas›nda fazla yer almad› grev. Ken-
di sektörlerine iliflkin bir grev var
ve bu bile gazetelerde, televizyon-
larda haber olam›yor. Gazetelerin
nas›l emekten, emekçilerden uzak-
laflt›¤›n›, bas›n emekçilerinin haber-
ler üzerinde hiçbir inisiyatifinin kal-
mad›¤›n› çok somut gösteriyor bu
örnek. 

Elbete medya patronlar› ve ken-
dileri de s›n›f atlay›p burjuvalaflm›fl
yay›n yönetmenleri, bu grevin du-
yulmas›n›, bas›n emekçileri için bir
çekim merkezi olmas›n› ve hak al-
ma yolu olarak görülmesini istemi-
yor. Bunun için de grev görmezden
gelinmektedir. 

Fakat tüm bunlara ra¤men, grev,
en baflta, bas›n sektöründeki bir ger-
çe¤i, herkesin gözlerinin önüne se-
rerek önemli bir rol oynam›flt›r.
Gözler önüne serilen, bas›n sektö-
ründeki 2299 yy››llll››kk ggrreevvssiizzlliikk gerçe-
¤idir. 

Böyle bir fley nas›l mümkün ola-
bilmifltir? Neden 29 y›ld›r hiç grev
yoktu? Bas›n emekçilerinin durum-
lar› m› çok iyiydi? Bir talepleri mi
yoktu?.. E¤er bunlar de¤ilse, 29 y›l-

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

ÖÖrrggüüttssüüzz vvee DDeenneettiimm 
AAlltt››nnddaa BBaass››nn GGeelleennee¤¤ii

Ülkemizde çeflitli sendikalar,
odalar gibi birçok mesleki örgütlen-
me, devlet güdümünde kurulmufl-
tur; gazetecilerin ilk örgütlenmele-
rinin kuruluflu da bu flekilde olmufl-
tur. Bunun do¤al sonucu olarak da,
bu kurumlar, bas›n emekçilerinin
hak ve ç›karlar›n› korumaktan, ya
da genel anlamda demokrasi müca-
delesinin bir taraf› olmaktan ziyade,
as›l olarak devletin, patronlar›n ç›-
karlar› için çal›flm›fllard›r.

Cumhuriyet sonras› ilk bas›n ya-
sas›, 28 Haziran 1938’de ç›kar›lan
““TTüürrkk BBaass››nn BBiirrllii¤¤ii YYaassaass››””d›r. Bu
yasa, gazetecilerin de bir Oda etra-
f›nda toplanmas›, bu odaya kaydol-
mayan gazetecilerin, gazetecilik
yapmalar›n›n yasaklanmas› amac›y-
la ç›kar›lm›flt›. Amaç, bas›n› ve ba-
s›n emekçilerini tamamen denetim
alt›na almakt›. Yine ayn› dönemde
ç›kar›lan 5953 say›l›, “Bas›nda Ça-
l›flanlarla Çal›flt›r›lanlar Aras›nda-
ki Münasebetlerin Tanzimi Hakk›n-
da Kanun”un amac› da buydu. Da-

ha sonra 1952’de, 1960’da ç›kar›lan
yeni bas›n yasalar›nda kimi de¤iflik-
likler olsa da, zihniyet, de¤iflmeden
bugüne kadar gelmifltir. Bas›na yö-
nelik devlet politikas›nda “bas›n öz-
gürlü¤ü” de¤il, bas›n›n denetlen-
mesi esast›. 

Günümüzde Türkiye Gazeteciler
Sendikas›, Türkiye Gazeteciler Ce-
miyeti, Ça¤dafl Gazeteciler Derne-
¤i, Türkiye Gazeteciler Federasyo-
nu gibi 15 ayr› örgütlenme vard›r.
Bu örgütlenmelerin birço¤u taban-
dan geliflen veya klasik anlamda ba-
s›n emekçilerinin ekonomik demok-
ratik mücadelesi için mücadele
eden örgütlenmeler de¤ildir. Bun-
dan dolay› da birçok bas›n örgütüne
ra¤men bas›n emekçileri gerçek an-
lamda öörrggüüttssüüzzddüürr.. 

Bugün hemen hiçbir büyük ba-
s›n yay›n kuruluflunda sendikal ör-
gütlenme yoktur. Her fleyin azami
kâr üzerine flekillendi¤i birer ttiiccaarrii
kurulufl olan burjuva bas›n-yay›n
kurulufllar›nda, burjuva anlamdaki
gazetecilik de giderek tali plana
düflmüfltür. Burjuva medya, tekelle-
rin kendi aralar›ndaki kâr ve iktidar
savafl›n›n birer arac› ve kitlelerin al-
dat›lmas›n›n, oyalanmas›n›n, oligar-
flinin politikalar›na yedeklenmesi-
nin arac› konumundad›rlar. 

Bas›n yay›n organlar›n›n patron-
lar›, gazetelerini, televizyonlar›n› ik-
tidar ve rant savafl›nda etkili bir silah
olarak kullanabilmek için en baflta
kendi kurumlar›ndaki sseennddiikkaallaarr››
da¤›tt›lar. Bas›n emekçilerinin ör-
gütlenememesi için bütün önlemleri
ald›lar. fiöhretli gazetecileri, özel an-
laflmalar ve astronomik ücretlerle
“transfer” ederken, bas›n emekçile-
rine ise, sendikas›zl›¤› ve düflük üc-
retleri dayatt›lar. Kabul etmeyenleri
iflten att›lar. Bunu yaparken bütün
medya patronlar› (kendi aralar›ndaki
çeliflkilere ra¤men), ortak hareket
ettiler. Sonuç olarak bas›n yay›n

Bas›nda 229 YY›ll›k
GREVS‹ZL‹K!

Türkiye Gazeteciler Sendikas›
(TGS), SSaabbaahh--AATTVV’nin, Tasarruf
Mevduat› Sigorta Fonu (TMSF) yö-
netimine geçti¤i süreçte bu iflyerle-
rinde örgütlendi ve toplu sözleflme
yetkisi ald›. SSaabbaahh ve AATTVV’nin ikti-
dara yak›n tekelci burjuvalardan Ça-
l›k Grubu taraf›ndan sat›n al›nmas›-
n›n ard›ndan sendikaya yönelik bas-
k›lar artt›, sendikal› çal›flanlar iflten
ç›kart›ld›.

TGS, geçen y›l 26 Hazi-
ran’da Çal›k Grubu’yla toplu
ifl sözleflmesi görüflmelerine

bafllam›fl, ancak sendikan›n 59 mad-
delik teklifinin 37’sinde anlaflma
sa¤lanamam›flt›. 

‹flçilerin ücret, sosyal yard›m, k›-
dem tazminat› ve ihbar tazminat› gi-
bi haklar›n› koruyan bu 37 maddey-
le ilgili olarak patronun temsilcileri-
nin görüflmeleri sürdürmemesi ne-
deniyle ortaya ç›kan uyuflmazl›k 6
ayd›r giderilemeyince 13 fiubat’ta
grev karar› uygulamaya konuldu. 

Sabah-ATV’de Grev!
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YÜRÜYÜfi’e Sansür!
Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosya-

lizm ‹çin YÜRÜYÜfi dergisi,
176.say›s›na ‹stanbul 11. ACM tara-
f›ndan al›nan kararla toplat›ld› ve
bir ay süreyle yay›n› durduruldu.
Yine ayn› kararla www.yuru-
yus.com internet sitesi kapat›ld›.
Toplatma karar›na iliflkin yay›nla-
nan aç›klamada bu karar›n, Yürüyüfl
dergisi için al›nan ilk toplatma kara-
r›n olmad›¤›n›n belirtilerek al›nan
karar›n hukuki de¤il, siyasi bir karar
oldu¤u söylendi.

“Sansüre, Ferhatlar›n, Enginlerin
kurflunlanmas›na, katledilmesine
ra¤men durdurulamayan yürüyüflü-
müz devam edecektir.  Susmayaca-
¤›z” denilen aç›klamada bütün bun-
lar›n halktan yana tav›r almalar›na
engel olamayaca¤› vurgusu yap›ld›.

‹‹llkk DDeeffaa BBiirriilleerrii
BBiizzee AAnnllaatt››yyoorr

Ba¤›ms›zl›k, Demokrasi ve Sos-
yalizm için Yürüyüfl dergisi ‹z-
mir’deki Yamanlar ve Narl›dere’nin
gecekondu mahallelerinde halka
ulaflt›.

11, 14 ve 15 fiubat tarihlerinde
Nafiz Gürman,  Büyük Yamanlar ve
Narl›dere 2 ‹nönü mahallesinde ya-

p›lan sat›fllarda halka, dergi içeri¤i-
ne yönelik konuflmalar yap›ld›. Top-
lam 112 derginin halka ulaflt›r›ld›¤›
sat›fllarda mahalleden bir genç k›z
"‹lk defa birileri buraya gelip bize
bunlar› anlat›yor, genelde kimse u¤-
ramaz buraya" diyerek okurlar›m›za

teflekkür etti.

Gazi’de DDergi SSat›fl›
Gazi Mahalesi’nde Yürüyüfl

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

sektöründe örgütlenmeler fiilen tas-
fiye edildi. Bu tasfiye sürecinde de
bas›nda varolan örgütlenmeler etkili
bir tav›r ortaya koyamad›. 

Örgütsüzlefltirilmifl bir medya-
dan, halk›n sorunlar›, talepleri, ç›-
karlar› do¤rultusunda bir yay›n çiz-
gisi beklemek elbette abes olurdu.
Örgütsüzlefltirilmifl bir medyan›n
halk›n örgütlenme hakk›n› savun-
mas› da beklenemezdi. Bu nedenle-
dir ki, y›llard›r süren sendikas›zlafl-
t›rma, örgütsüzlefltirme sald›r›s›, ül-
kemiz gazetelerinde ve televizyon-
lar›nda adeta kendine hiç yer bula-
mam›flt›r. 

Ama bunun tersine olarak, bur-
juva bas›n yay›n, ““ddöörrddüünnccüü kkuuvv--
vveett”” olarak halk›n yürüttü¤ü müca-
deleye karfl› sald›r›larda yeralmak-
tan geri durmad›. Hapishane sald›r›-
lar›nda, emekçilerin haklar›n› gas-
beden düzenlemelerde, Kürt halk›-
n›n mücadelesinin bast›r›lmas›nda,
emperyalist sald›rganl›¤›n meflru-
laflt›r›lmas›nda, hep emperyalizm-
den ve oligarfliden yana tutum ald›.
Burjuva bas›n yay›n sektörünün
patronlar›, yaz› iflleri müdürleri, yö-
neticileri, hükümetlerle, generaller-
le, polis flefleriyle kolkola hareket
ettiler hep. Ç›karlar› ortakt›. 

Ve iflte yine bu ç›karlar› sebebiy-
ledir ki; örgütlenme, sendika, grev,

toplu sözleflme gibi haklar›n savu-
nucusu olmad›. Kendi çal›flanlar›n-
dan esirgedi¤ini halk için savunabi-
lir miydi? 

BBaass››nn EEmmeekkççiilleerriinniinn 
HHaakkllaarr›› vvee OOnnuurrllaarr››,, AAnnccaakk 
ÖÖrrggüüttlleennmmeeyyllee SSaavvuunnuullaabbiilliirr

Baflta da belirti¤imiz gibi bas›n
yay›n alan›ndaki 15’ten fazla cemi-
yet, sendika ve derne¤e ra¤men, ne
yaz›k ki bas›n yay›n emekçilerinin
örgütsüzlü¤ü de¤iflmemektedir.
Çünkü bu örgütlerin ço¤unun alt›
bofltur. Bir tabanlar› ve etkili bir ça-
l›flmalar› yoktur.

Örgütsüz bas›n emekçileri ara-
s›ndaki birlikte tav›r ve dayan›flma
gelene¤i alabildi¤ine zay›flam›flt›r.
Sabah Gazetesi ve ATV’deki grevin
mevcut koflullardaki durumu da bu-
nun bir yans›mas›d›r. Grev, bas›n
emekçilerine de yeterince malolma-
m›flt›r. 

Bu durumdan cesaret alan tekel-
ci Çal›k Grubu, 17 fiubat’ta grevde-
ki 10 gazeteciyi iiflfltteenn çç››kkaarrdd››.. He-
nüz bu sald›r›ya da güçlü bir tepki
ortaya ç›km›fl de¤ildir. 

Ama her fleye ra¤men uzun y›l-
lar sonras›nda bas›n yay›n alan›nda
bir grevin gündeme girmesi önemli-
dir. Sabah ve ATV’deki grev bir kez

daha göstermektedir ki, bas›n
emekçileri örgütsüzlü¤ün girdab›n-
da bo¤ulmakta, bas›n patronlar›n›n
dayatmalar› karfl›s›nda güçsüz du-
rumdad›rlar. Gazetecilik anlam›nda
da bas›n emekçilerinin hiçbir ilerici
toplumsal rol üstlenemeyecekleri
bir mekanizma hakim k›l›nm›flt›r.
Bas›n emekçileri adeta kendi mes-
leklerine yabanc›laflm›fllar, kiflilik-
lerini ve iradelerini yitirmifllerdir. 

Bu sonucu yaratan temel etken,
ulusal, yerel yüzlerce bas›n yay›n
kuruluflundaki, binlerce bas›n
emekçisinin örgütsüzlü¤üdür; ken-
dileri için en hayati konularda bile
ortak bir ses ç›karamamakta, tav›r
gelifltirememektedirler. 

29 y›l sonra gerçeklefltirilen grev
iflte bu nedenle önemlidir. Bu grev
kazan›mla sonuçlan›r veya sonuç-
lanmaz; ancak günümüz koflullar›n-
da Sabah, ATV gibi bir ““mmeeddyyaa ttee--
kkeellii””nde sendikal örgütlenmeyi ba-
flard›¤› ve greve cesaret etti¤i için
de önemlidir. Baflta bas›n emekçile-
ri olmak üzere bütün emekçiler, bu
grevin yan›nda olmal›d›rlar. Dahas›,
en olumsuz koflullara ra¤men, “ol-
maz” diye bir fleyin olmayaca¤›n›
da gösteriyor bu sendikalaflma ve
grev. Bu anlamdad›r ki, bu grev ve
direnifl bas›n emekçilerinin üzerin-
deki ölü topra¤›n›n at›lmas› için bir
vesileye dönüfltürülmelidir. 
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Dersim’de, "Kumarhanelere, bi-
rahanelere, uyuflturucuya ve çete-
leflmeye izin vermeyelim" diyen
Halk Cepheliler, 18 fiubat günü
Dersim çarfl› merkezinde bildiri da-
¤›t›m› yaparak, ertesi gün konuyla
ilgili yapacaklar› bas›n aç›klamas›-
na ça¤r›da bulundular. 

19 fiubat günü de bir eylemle
Dersim’deki birahaneler ve kumar-
haneler teflhir edildi. Eylemde

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

mesine;  para-ifl vaadi, beyaz eflya
vb. karfl›l›¤›nda onurumuzun çi¤-
nenmesine; bencilliklerle, uyufltu-
rucuyla, kumarla, kad›nl› birahane-
lerle, çeteleflmelerle, sahip oldu¤u-
muz güzel de¤erlerimizin ayaklar
alt›na al›nmas›na izin vermeyelim.
Ancak bilinçli ve örgütlü oldu¤u-
muzda sald›r›lar› bertaraf edebili-
riz.” denilen eylemde Sanat Soka-
¤›nda bulunan kumarhaneler ve bi-
rahaneler; “‹flte Buras› Pislik Yuva-
s›” sloganlar›yla teflhir edildi. Hal-
k›nda ilgisinin ve deste¤inin oldu-
¤u eylem yozlaflmaya karfl› at›lan
sloganlar, alk›fl ve ›sl›klarla sona
erdi.

Topra¤›n Sesi
Köylülerle Bulufltu

Topra¤›n Sesi gazetesi, 15 fiubat
günü Antalya’n›n Duac› Köyü’nü zi-
yaret etti. 

Kahvede bafllayan tan›t›m›n ard›n-
dan evler tek tek dolafl›ld›. Topra¤›n
Sesi’nin köylerde bafllad›¤› tan›t›m yol-
culu¤una köy halk› büyük ilgi gösterdi.

18 fiubat tarihinde ise Topra¤›n
Sesi'nin fiubat say›s› ‹zmir'in merkez
köylerinden Uzundere'de tan›t›ld›.
Uzundere'ye giden üç Topra¤›n Sesi
emekçisi gazetenin tan›t›m›n› ve sat›-
fl›n› yapt›lar. Genelde Tahtac› Alevi-
leri ve Tokatl›lar'dan oluflan köyde
halk, gazete emekçileriyle sorunlar›n›
paylaflt›lar. Tan›t›m ve sat›flta yakla-
fl›k 60 gazete köyde sat›ld›.

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

Polis teflkilat›na yeni polis al›n-
mas›yla ilgili tart›flma, yap›lan s›-
navda baflar›l› olduklar›n› ileri süren
baz› adaylar›n 100 kiflilik kazanan-
lar listesine giremesiyle bafllad›. S›-
navda kay›rmac›l›k yap›ld›¤›n› sa-
vunan ve s›nav› kazand›klar›n› iddi-
a eden 20 kiflilik bir grup, önceki
gün Türkiye’nin Lefkofla Büyükel-
çili¤i önünde toplanarak elçili¤in
polis al›mlar›na müdahalede bulun-

du¤unu ileri sürdü.
Eylemde aç›klama

yapan BKP’li Abdullah
Korkmazhan, “‹flgal durumu sür-
dükçe Türkiye flunu iyice bilmelidir
ki, Kuzey K›br›s’taki vatandafllar›-
m›z›n burnu dahi kanasa Türkiye so-
rumludur” dedi. Eylemde elçilik ka-
p›s›na seramikten yap›lm›fl “kanl›
el” maketi b›rak›ld›.

Ç›kan tart›flmalar üzerine
KKTC Yüksek ‹dare Mahkemesi,
100 kiflilik listeden 38 kiflinin ifl-
lemlerini durdurdu.

Arzu Çolak Vefat Etti
Yaklafl›k bir y›ld›r tedavisini gördü¤ü kanser hasta-

l›¤›, 16 fiubat akflam›nda Arzu Çolak anam›z› aram›z-
dan ald›. Arzu ana, sesi-solu¤u yetti¤ince tutuklu-dev-
rimci evlatlar›n›n sesi olmaya çal›flan, onlar için yeri
geldi¤inde bedenini açl›¤a yat›r›p, yeri geldi¤inde po-
lislerin yakas›na yap›flan, kendi deyimiyle “evinde
devrimcilerin kalmad›¤›, onlar› yedirip-giydiremedi¤i
gecelerde gözüne uyku girmeyen” bir anam›zd›. 

Hapishanelerle ilk tan›fl›kl›¤› 12 Eylül cuntas›yla
oldu. O¤lu tutuklanm›fl ve Mamak Askeri Hapishane-

si’ne konmufltu Arzu anan›n. O günden itibaren tutuklu aileleri müca-
delesi içinde olan Arzu ana, son günlerindeyken ziyaretine giden TA-
YAD’l›lara “Bir gün ziyarette o¤lum dedi ki, ‘Ana siz d›flar›da parma-
¤›n›z› oynatsan›z biz içerde hissediyoruz bunu. Üzerimizdeki bask›lar
azal›yor.’ Bunu duyduktan sonra durur muyum, ben anay›m. Hiç içeri
girmedim, hiç oturmad›m. Hep bir fleyler yapt›m.” diye anlat›yordu o
zamanlar›.

Arzu Çolak’›n cenazesi 18 fiubat’ta Ankara Karfl›yaka Mezarl›-
¤›’nda ailesinin, akrabalar›n›n, TAYAD’l› ailelerin ve sevdiklerinin çok
kalabal›k bir flekilde kat›ld›¤› törenin ard›ndan topra¤a verildi.

Dersim’de Yozlaflma Karfl›t› Kampanya

K›br›s’ta Oligarflinin Müdahalelerine Protesto
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‹stanbul'da, Maltepe’de bulunan
Ertu¤urul Gazi Lisesi’nde 13 fiubat
günü, b›çak, sat›r ve demir çubuk-
larla okula gelen 30-35 yafllar›ndaki
7 kiflilik grup, devrimci –demokrat
ö¤rencilere sald›rd›.

Devrimci-demokrat liseli ö¤ren-
ciler de faflist sald›r›ya karfl› koydu-
lar. Okul d›fl›ndan demir çubuklarla,
b›çaklarla gelen faflistleri serbest b›-
rakan polis, devrimci-demokrat ö¤-
rencileri ise gözalt›na alarak, Esen-
kent’te bulunan fiehit Saffet Okun-
mufl Karakolu’na götürdü. 

Liseli Gençlik sald›r›y› yapt›¤›
eylemle k›narken, eyleme kat›lan
ö¤renciler; “Faflizme Karfl› Omuz
Omuza, Yaflas›n Devrimci Dayan›fl-
ma, Faflizmi Döktü¤ü Kanda Bo¤a-
ca¤›z” sloganlar›yla faflist sald›r›y›
teflhir ettiler.

18 yafl›ndan küçük olan ö¤renci-
ler Maltepe Çocuk Büro Amirli¤ine
götürüldü. Karakolda polisler, kendi
yazd›klar› uydurma ifadeyi, ö¤renci-
lere zorla imzalatmaya çal›flt›lar. Ço-
cuklar›n› sahiplenmek için karakola
gelen aileler gözalt›na al›nmakla teh-
dit edildi. Olay›n ard›ndan Gülsuyu
Heykel Meydan›’nda ve Ertu¤rul
Gazi Lisesi önünde toplanan ö¤ren-
ciler ve aileleri, Gülsuyu-Esenkent
fiehit Saffet Okunmufl Karakolu’na
do¤ru yürüyüfle geçtiler.

Karakol önünde toplanan yakla-
fl›k 80 kifliden 3 temsilci seçilerek

Karakol Müdürü
ile görüfltüler.
Karakol Müdürü-
nün serbest b›ra-
k›lacaklar›n› söy-
lemesi üzerine
eylem sona erdi. 

Faflist sald›r›lar›n devam etmesi
üzerine Liseli Gençlik’in 16 fiubat
günü Ertu¤rul Gazi Lisesi'ndeki ya-
flananlar› protesto etmek amac›yla
yapt›¤› eyleme sald›ran polis, 8 ö¤-
renciyi tekme-tokat yerlerde sürük-
leyerek gözalt›na ald›.

Gözalt›na al›nan ‹nan Do¤an,
Hakan Karabey, Sevinç Bozda¤, Ba-
ran Kuzey, Utku Can fiimflek, Onur
Musa Turan, fiehit Saffet Okunmufl
karakoluna götürüldüler. 18 yafl›n-
dan küçük ‹lyas Ay adl› ö¤renci ifl-
lem yap›lmadan serbest b›rak›l›rken,
Do¤an ‹nfa adl› ö¤renci ise Terörle
Mücadele fiubesi’nden gelen polis-
ler taraf›ndan sorgulanmas›n›n ar-
d›ndan Maltepe Çocuk fiubesine gö-
türüldü. Sorguda, ‹nfa’y› okuldan
at›laca¤›, fifllenece¤i fleklinde tehdit
eden TMfi polisleri, ‹nfa’n›n gitti¤i
demokratik kurum ve çal›flanlar›n›
yasa d›fl› göstererek onlar›n aleyhin-
de ifade almaya çal›flt›.

Gözalt›nda yere yat›r›larak kafa-
lar›na bas›larak, zorla üst aramas›
yap›lmaya çal›fl›ld›. Sevinç Bozda¤
ise iki bayan polis d›fl›nda, erkek
polislerinde “yard›m›yla!” onursuz

bir flekilde arand›. Hakan Karabey,
‹nan Do¤an, Onur Musa Turan üst
aramalar› yap›lm›fl olmas›na ra¤-
men nezarete konulurken dövülerek
tekrar arand›. Bafl›na ald›¤› darbe-
den dolay› gece fenalaflarak hasta-
neye kald›r›lan ‹nan Do¤an, a¤r› ke-
sici verilerek geri gönderildi. Par-
mak izi al›nma esnas›nda ö¤rencile-
rin yüzleri kapat›larak, parmaklar›
ve kollar› büküldü.

Yaflanan gözalt›lar üzerine Liseli
Gençlik; Gülsuyu Mahallesi’nde slo-
ganlar atarak ve faflist sald›r›lar› an-
latarak halk› arkadafllar›n› sahiplen-
meleri için, karakolun önüne ça¤›rd›.

“Bask›lar, Gözalt›lar Bizleri Y›l-
d›ramaz, Kahrolsun Faflizm Yaflas›n
Mücadelemiz, Faflizme Karfl› Omuz
Omuza, Ö¤renciyiz Hakl›y›z, Kaza-
naca¤›z” sloganlar›yla Esenkent ka-
rakoluna kadar yürünen eylemde,
karakolun önünde  yap›lan aç›kla-
man›n ard›ndan tekrar Gülsuyu Ma-
hallesi’ne yüründü.

17 fiubat günü Kartal Adliye-
si'ne ç›kar›lan  ö¤renciler savc›l›k
taraf›ndan ifadelerinin al›nmas›n›n
ard›ndan serbest b›rak›ld›lar.

Akademisyenlerden
Protesto

‹stanbul Teknik Üniversitesi’nde çal›flan araflt›rma gö-
revlileri, akademisyenleri iflsiz b›rakacak yönetmeli¤i pro-
testo etti.

Üniversitenin içindeki Atatürk Meydan›’nda bir araya
gelen akademisyenler “Asistan K›y›m›na Son” pankart›
açarak burada bir bas›n aç›klamas› yapt›lar. “Doktoral› ifl-
siz olmayaca¤›z” sloganlar› atan ö¤retim görevlileri ad›na
yap›lan aç›klamada yeni ç›kan yasaya göre araflt›rma gö-
revlilerinin doktoralar›n› bitirmeleriyle birlikte üniversite
ile iliflkilerinin kesilmesi gerekece¤ine dikkat çekildi.

Mu¤la Gençlik Yeni
Dönem Program›

14 fiubat günü Mu¤la Gençlik Derne¤i Giriflim-
cileri, D‹SK - Genel-‹fl flubesinde bahar yar›y›l›na
bafllang›ç program› düzenledi.

Etkinlikte ö¤rencilerin sorunlar›n›n çözülmesi
için yap›lmas› gerekenler konufluldu. Daha sonra
e¤itimin yetersizli¤ini anlatan bir skeç sahnelendi.

Etkinlik, ö¤rencilerin oluflturdu¤u bir müzik
grubunun, Grup Yorum'dan parçalar seslendirme-
siyle devam etti. Söylenen türküler ve çekilen ha-
laylar›n ard›ndan, izlenen sinevizyonla etkinlik so-
na erdi.

Faflistler Sald›rd›
Polis Gözalt›na Ald›
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Ülkemizde düzenin en kapsaml›
sald›r›lar›ndan birini de liseli genç-
lik yafl›yor. 12 Eylül’den sonra dü-
zen, gelece¤ine sahip ç›kan gençli-
¤i can düflman› olarak görerek sal-
d›r›lar›n› yo¤unlaflt›rm›flt›r. Bir yan-
da ezberci-gerici e¤itimiyle, bir yanda yoz kültü-
rüyle gençli¤i istedi¤i kal›ba sokmak istemektedir.
Bunlar›n yetmedi¤i yerde de aç›ktan fiziki sald›ra-
lara baflvurmaktad›r. Özellikle de "A¤aç yafl iken
e¤ilir" mant›¤›yla oligarfli, liseli gençli¤i adeta bir
cendere içine alm›flt›r. Hakk›n› aramaktan korkan
bir gençlik yarat›lmak isteniyor. 

Gerici faflistler 12 Eylül’den sonra devletin her
kademesinde kadrolaflm›fllard›r. Okullar›m›z bu-
gün bu faflist kadrolar›n elindedir. Sadece ö¤renci-
ler de¤il ö¤retmenler de bu gerici, bask›c› e¤itim
sistemi içinde sald›r›lara maruz kalmaktad›rlar. 15
fiubat 2009 günü ‹zmir Buca Anadolu Lisesi’nde 22
y›ll›k beden e¤itimi ö¤retmeni, bir çocuk annesi 45
yafl›ndaki F.B. ö¤rencilerden toplanan paralar›n
hesab›n› sormak üzere Okul Müdürü E.A.'n›n oda-
s›na gitti¤inde müdürün tekme yumruklu sald›r›s›-
na maruz kald›. Ald›¤› darbeler sonras› gözleri mo-
raran, yüzünde darbeler oluflan F.B., di¤er meslek-
tafllar›n›n araya girmesiyle kurtuldu. Bugünkü e¤i-
tim sisteminde haks›zl›¤a karfl› ç›kan, hakk›n› ara-
yan ö¤renci-ö¤retmen, herkes sald›r›, dayak tehdi-
di alt›ndad›r. 

13 fiubat' ta Ertu¤rul Gazi Lisesi’nde devrimci-
demokrat ö¤rencilere yap›lan faflist sald›r› her fle-
ye ra¤men y›lmayan, bütün olumsuz koflullara
ra¤men direnen gençli¤i sindirmek için yap›lm›flt›r.
Olay›n geliflimi liseli gençli¤in nas›l sistemli bir sal-
d›r› içinde oldu¤unu da göstermektedir. 

30'lu yafllarda 7 kiflilik faflist grup Ertu¤rul Gazi
Lisesi’ne girerek, sat›r, b›çak ve demir çubuklarla
ö¤rencilere sald›rm›flt›r. Polis sald›ranlar› de¤il, sal-
d›r›ya u¤rayan 11 ö¤renciyi gözat›na alm›flt›r. Sal-
d›r›lar polis ve faflistlerin iflbirli¤i içinde devam et-
mifltir. Gözalt›ndaki ö¤rencilerin karakolda dahi
faflistlerin bask› ve tehditlerine maruz kalmas› bu
iflbirli¤ini aç›k bir flekilde gösteriyor. Ayn› günün
akflam›nda 3 ö¤renci yoldan çevirilerek, ertesi gün
de baflka 3 ö¤renci parka götürülerek sald›r›ya u¤-
ram›flt›r. 

Bütün bu olanlar› müdüre anlatan ö¤renciler,
müdürden; "Siz do¤ufltan haks›zs›n›z, kaybetmeye
mahkumsunuz." cevab›n› ald›lar. Ertesi gün okul
önünde bu sald›r›y› protesto etmek isteyen Liseli
Gençlik'e polis sald›rd› ve 8 kifliyi daha gözalt›na
ald›. 

Polis o gün oraya çevik kuvvet polisleri ve ak-
rep denilen z›rhl› araçlar›yla geldi. Kimdi karfl›lar›-
na dikildikleri? Düflman askerleri mi? Hay›r! Ülke-
mizin gelece¤i liselilerdi. Korkuyorlard› gençlikten.
Maltepe ‹lçe Emniyet Müdürü Necmettin Pek "Sizi
k›flk›rtmak isteyenlere kulak vermeyin" demifl.
Kimdir liselileri k›flk›rtan? 30-35 yafllar›nda faflist-
leri liselilerin üzerine salan kim ? Akreple çevik
kuvvet polisleriyle gençli¤in üzerine yürüyen kim?
A¤›za al›nmaz küfürleri sayan kim? Soruyoruz: Kim
k›flk›rt›c›? Okullar›m›z›n önünde uyuflturucu satt›-
ran kim? Fuhuflu liselere kadar yayan kim? Bizim
kulak verece¤imiz ses sizinki de¤ildir. Bize çizdi¤i-
niz batakl›k yola meydan okuyoruz. Bu sesi bo¤a-
mayacaks›n›z! Sesimiz okullar›m›zda yank›s›n› bu-
lacakt›r. 

Liseli gençli¤in tek alternatifi biziz. Gelece¤in-
den umutsuz gençlik, mücadele ettikçe, halk ve
vatan u¤runa verdi¤i bu büyük dava, liseli gençli¤i
de saracak onun tüm sorunlur›n› çözecek, dünya-
s›n› de¤ifltirecektir. Dünyas› de¤iflen liseli gençlik
yaflad›¤› dünyay› da de¤ifltirecektir. 

Liseli gençler! 

Düzen bizi halk›m›za, de¤erlerimize yabanc›lafl-
t›rmak ve dinamizmimizi köreltmek istiyor. Dü-
zen, sorgulamam›z›, üretmemizi, örgütlenmemizi
istemiyor. Yaln›z, güçsüz, umutsuz, çaresiz, onlara
muhtaç olmam›z› istiyorlar.Vatan›m›z›n, halk›m›-
z›n içinde bulundu¤u durumu görmemizi, dayan›fl-
ma ve paylafl›m içinde olmam›z› istemiyor. Bafl›n›
test kitaplar›ndan kald›rmayan, her söylediklerini
yapan, yar›n›n›, gelece¤inini düflünmeyen, yoz kül-
türün içnde tükenen gençler olmam›z› istiyorlar. 

Bunlar› görmeli ve bizlere dayat›lan bu yapt›-
r›mlara boyun e¤memeliyiz. Tabi bunun için önce
kendimize güvenmeliyiz ve okuyarak, ö¤renerek
örgütlenmeliyiz. Her zaman bizi çocuk görenlere
olgunlaflt›¤›m›z›, sorunlar›m›za, gelece¤imize sahip
ç›kman›n yafl› olmad›¤›n› göstermeliyiz. Okulumu-
zu, yaflad›¤›m›z düzeni de¤ifltirebilece¤imizi gös-
termeliyiz. Bunun için mücadele etmeli ve örgüt-
lenmeliyiz. 

Bu dünya, bu gelecek bizim. Yaflam›m›z› ve ge-
lece¤imizi karartmalar›na izin vermeyelim. 

Gençlik Federasyonu

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

GENÇL‹K FEDERASYONU

GGeennççllii¤¤iinn SSeessii
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“Annemin o¤lu yoktu.
Ailede befl k›z vard›. An-
nemle birlikte Stalin-

grad'a gittik. fiehir kuflat›l-
d›¤›nda hepimiz cepheye gö-

nüllü yaz›ld›k. Tüm aile, annem ve
befl k›z. Babam o s›rada cephedeydi
zaten”.. (Nazi ‹flgalinde Sovyet Ka-
d›nlar›. S.Aleksiyeviç)

Bu cüret, bu gönüllülük, bu fe-
dakarl›k, K›z›l Ordu’yu yaratan ruh
halini özetliyor bir bak›ma. 

Sovyet halklar›, ikinci dünya sa-
vafl›na K›z›l Ordu saflar›na kad›n,
erkek, genç, yafll› demeden, böyle
topyekün kat›lm›fllard›. Bu kitlesel
kahramanl›klar›n gerçekleflti¤i K›z›l
Ordu, 2233 fifiuubbaatt 11991188’’de resmen ku-
ruldu. Fakat asl›nda, bu ordu daha
devrimin arifesinde flekillenmiflti.
K›z›l Ordu, 20 bin kiflilik K›z›l Mu-
haf›zlar, 200 bin kiflilik Balt›k Filo-
su Denizcileri, Petrograd kararga-
h›ndaki askerler ve halktan insan-
lardan olufluyordu.

Sovyet Devrimi’yle birlikte, yer-
yüzünde iflçilerin, köylülerin ilk de-
fa bir devleti olmufltu. Ve ilk defa
devletleriyle birlikte düzenli bir
ORDUSU olmufltu emekçilerin. Bu
anlamda denilebilir ki, ilk sosyalist
düzenli ordudur K›z›l Ordu. 

Fakat biny›llard›r sömürünün hü-
küm sürdü¤ü bir dünyada devrim o
kadar kolay olmayacakt›. K›z›l Or-
du’nun resmen kuruldu¤u o 1918 y›-
l›nda, genç Sovyet iktidar› içten ve
d›fltan kuflat›lmaya baflland›. Lenin
““ssoossyyaalliisstt vvaattaann tteehhlliikkeeddee”” diye
ça¤r›da bulundu¤unda, üüçç mmiillyyoonn ifl-
çi ve köylü tereddütsüz silahlar›na
sar›ld›lar. Partinin ve Komünist
Gençlik Birli¤i'nin tüm üyeleri KK››zz››ll
OOrrdduu''yyaa kat›ld›lar. Ülkenin en bi-
linçli en ayd›n unsurlar›n›n birleflti¤i
yer olmufltu bir anda K›z›l Ordu. Bu
ordu, ayn› zamanda Sovyet çat›s› al-
t›ndaki halklar›n birli¤inin de temsil-
cisiydi; Ruslar, Kazaklar, Ukraynal›-
lar, Özbekler, Türkmenler, Beyaz
Ruslar, Kafkas halklar›, K›z›l Ordu
saflar›nda omuz omuza devrimi ko-
rumak için savafl›yorlard›.

Ordu, o koflullarda kilit bir öne-
me sahipti: ““YYaa ss››kk›› ddiissiipplliinnllii,, eessaass

oollaarraakk kkööyyllüülleerrddeenn oolluuflflaann,, ggeerr--
ççeekk bbiirr iiflflççii kkööyyllüü oorrdduussuu yyaarraatt››--
rr››zz vvee CCuummhhuurriiyyeettii ssaavvuunnuurruuzz
yyaa ddaa yyookk oolluurruuzz”” diyordu Sta-
lin. O’nun dedi¤i gibi, gerçek bir
iflçi köylü ordusu yarat›labildi¤i
için devrim yaflayabildi. 

K›z›l Ordu, esas olarak 1917-
1921 y›llar› aras›ndaki iç savaflta
geliflti. Savafl içinde çeliklefl-
mekteydi gerçekten de. Kahra-
manl›klar›n ad› oldu o zaman-
dan. 

Her aç›dan kapitalizmin, bur-
juvazinin ordular›ndan farkl›yd›
elbete K›z›l Ordu. ‹nsan kiflili¤i-
ni ezen o ünlü “otorite” ortadan
kald›r›lm›flt› K›z›l Ordu’da.
Onun yerini, halk›n gönüllü di-
siplini alm›fl-
t›. 

K›z›l Or-
du askerleri
de örgütlüy-
dü zaten. ‹flçi
Sovyetler gi-
bi, Köylü
Sovyetleri gibi, onlar da, Asker
Sovyetleri arac›l›¤›yla ülke yöneti-
mine kat›lmaktayd›lar. Asker Sov-
yetleri’nde sorunlar demokratik bir
flekilde tart›fl›l›r ve öyle kararlaflt›r›-
l›rd›. Bir fley kararlaflt›r›ld› m› da,
onun uygulanmas›nda K›z›l Or-
du’dan daha kat› disiplinli hiçbir or-
du yoktu yeryüzünde. 

*

1919’a gelindi¤inde, K›z›l Ordu
bayra¤› alt›nda 5 milyon kifli silah
alt›na al›nm›flt›r. Bu kadar askerin
savafl tehlikesi yüzünden terhis edi-
lememesi, Sovyet ekonomisini etki-
lemeye bafllar. Bunun üzerine, K›z›l
Ordu'nun bir k›sm› sosyalist ekono-
minin inflaas›nda EEmmeekk OOrrdduullaarr››--
nnaa dönüfltürülür. Kapitalist ülkele-
rin tam aksine, halk›n ordusu gerek-
ti¤inde silah›na sar›l›p vatan›n› sa-
vunmak için can›n› ortaya koyar,
gerekti¤inde fabrikada, tarlada ül-
kenin kalk›nmas› için ter döker.

K›z›l Ordu halkt›r. K›z›l Ordu,
askeri oldu¤u kadar, politik bir ör-
gütlenmedir. Ve onun bu ikili niteli-
¤ine ba¤l› olarak da ordu içinde be-

lirleyici iki unsur vard›r: AAsskkeerrii
kkoommuuttaannllaarr ve ssiiyyaassii kkoommiisseerrlleerr..
Parti, ordu içinde çok planl› bir ör-
gütlenmeye sahiptir. Bu örgütlenme
sayesinde askerler, Sovyet devletini
neden savunmalar› gerekti¤ini bile-
cek bilinç düzeyine ulafl›rlar en k›sa
zamanda. Lenin, “Askeri komiserle-
rimiz olmasayd›, K›z›l Ordumuz ol-
mazd›” derken, siyasi komiserli¤in
önemini dile getiriyordu.

SSiiyyaassii kkoommiisseerrlleerr bir yandan as-
kerlerin e¤itimiyle ilgilenirken, di¤er
yandan da halk›n e¤itimini sürdürür-
ler. Parti, cephede ve cephe gerisinde
ddeevvrriimmccii rruuhhuu,, bbiirrlliikk vvee ddaayyaann››flfl--
mmaayy›› yarat›r ve bu ruh, K›z›l Ordu
arac›l›¤›yla tüm ülkeye yay›l›r. 

Sovyet Devleti sosyalizmin infla-
s›nda h›zla geliflirken, 1927’de ilan
edilen 1. Befl Y›ll›k Kalk›nma Pla-
n›’yla sanayiden, tar›ma, kültür sa-
nattan, askeriyeye kadar her alanda
büyük bir at›l›m sa¤lan›r. Bu at›l›-
m›n K›z›l Ordu’da da yans›mas›
vard›r. K›z›l Ordu bu k›sa sürede
teknik olarak geliflmifl, kendi araç
gereçlerini, silah›n› üretir hale gel-
mifltir. SSCB ayn› zamanda, sosya-

K›z›l Ordu
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lizm için savaflan dünya halklar›n›n
mücadelelerini de destekler. Mese-
la, ‹spanya ‹ç Savafl›’nda Cumhuri-
yetçiler’e 1000'in üzerinde uçak,
900 tank, 300 z›rhl› araç, 1500 top,
yüzbinlerce silah, 30 bin ton cepha-
ne yard›m›nda bulunulur. 

*

K›z›l Ordu, bilindi¤i gibi, as›l
büyük tarihsel s›nav›n› Nazi iflgalci-
leri karfl›s›nda verecektir. 

Faflist tehlike, Avrupa’da kendi-
ni göstermeye bafllarken, tehlikeye
karfl› Sovyetler’in yapaca¤› iki te-
mel fley vard›: Sosyalist inflay› tüm
h›z›yla sürdürmek, K›z›l Ordu’yu
güçlendirmek. K›z›l Ordu’nun güç-
lendirilmesi, öncelikle ve esas ola-
rak politik aç›dan olmal›yd›. Stalin,
1935 May›s›’nda K›z›l Ordu Akade-
mileri mezunlar›na hitaben yapt›¤›
konuflmada flöyle diyordu:

“Dünyan›n sahip oldu¤u bütün
zenginlikler içinde en de¤erli ve en
belirleyici olan›n, iinnssaannllaarr,, kkaaddrroo--
llaarr oolldduu¤¤uunnuu anlaman›n zaman›
gelmifltir. Anlafl›lmal›d›r ki, bugün-
kü flartlarda ''hheerr flfleeyyii kkaaddrroollaarr bbee--
lliirrlleerr''. E¤er sanayide, tar›mda,
ulaflt›rmada ve oorrdduuddaa en iyi nite-
likte ve çok say›da kadrolara sahip
olursak, ülkemiz yenilmez olacakt›r.
E¤er böyle kadrolara sahip de¤il-
sek, ayakta duramay›z”. 

*

1938-1940 aras›nda halk›n ör-
gütlülüklerinin ve K›z›l Ordu'nun
seferber edilmesiyle büyük bir infla
faaliyeti bafllat›ld›. Askeri üretim
art›r›l›rken, yeni fabrikalar yap›ld›.
Bu y›llarda Naziler neredeyse tüm
Avrupa'y› iflgal etmiflti ve Hitler,
beklenece¤i gibi, gözünü SSCB'ye
dikmiflti. Hitler faflizmi, yeryüzü-
nün ilk sosyalist devletini y›kmak
istiyordu ve öteki emperyalistlerin
de bu noktada Hitler’e bir itiraz›
yoktu... Sovyetler’in savafl haz›rl›k-
lar› için zamana ihtiyac› vard›.
SSCB, 1939’da Almanya ile sald›r-
mazl›k anlaflmas› imzalad›. Stalin,
bu anlaflman›n nedenini, “Ülkemiz-
de bir buçuk y›ll›k bir bar›fl ve aske-
ri kuvvetlerimizi haz›rlama olana¤›
sa¤lad›k” diye aç›klar.

Bu süre içinde K›z›l Ordu kendi
kadrolar›n› yetifltirir. Savafl sanayisi
gelifltirilir. Hitler ordular›n›n er geç
Sovyetler üzerine yürüyece¤i kesin-
dir. Nitekim çok geçmeden büyük
bir sald›r› bafllar Sovyetler’e karfl›.
Naziler, SSCB d›fl›ndaki tüm cephe-
lerde 6699 ttüümmeenn aasskkeerr kullan›rken,
sadece SSCB'ye 227799 ttüümmeennllee sald›-
r›r. Sovyetler’in kaderini art›k KK››zz››ll
OOrrdduu belirleyecektir. Herkes için
art›k en kutsal görev, K›z›l Ordu'ya
kat›lmakt›r. K›z›l Ordu bünyesinde
gönüllülerden oluflan ““iimmhhaa ttaabbuurr--
llaarr››”” kurulur. Sovyet halklar› “her
fley zafer için” fliar›yla K›z›l Ordu
saflar›n› doldurur. 

Çarp›flmalar›n en fliddetli yaflan-
d›¤› yerlerden biri Stalingrad't›r. Al-
manya 333300 bbiinn kiflilik bir orduyla
sald›rm›flt› Stalingrad'a. K›z›l Ordu
ev ev, her evde oda oda bir direnifl
örgütledi orada. Stalingrad savun-
mas› 17 Temmuz 1942’de bafllard›
ve 2 fiubat 1943’de K›z›l Ordu'nun
zaferiyle sonuçland›. Stalingrad'taki
46 bin binan›n, 41 bininin bu çat›fl-
malar s›ras›nda y›k›lm›fl olmas›, ça-
t›flmalar›n fliddeti hakk›nda bir fikir
verir san›r›z. 

Bir milyona yak›n flehit verilir
Stalingrad’da. K›z›l Ordu, halka
ööllüümmüü yyeennmmeessiinnii ö¤retmifltir. K›z›l
Ordu askerler, Alman kurflunlar› al-
t›nda ölebileceklerini bile bile, en
ön saflarda çat›flmaktan geri dur-
maz, zafere inançlar›n› yitirmezler. 

K›z›l Ordu’da, fedakarl›kta, ölü-
mün üstüne yürümekte, er, komutan
ayr›m› yoktur. Komutanlar, savaflta
en ön saflardad›rlar. Komutanlar›n
disiplin anlay›fllar›, yoldafll›k sevgi-
si ve ba¤l›l›¤›yla yo¤rulmufltur. Sa-
vafltan, yani sosyalizmi, yani sosya-
list vatan› savunmaktan kaçmak, en
büyük suçtur K›z›l Ordu’da, cezas›
ölümdür. Adalet, K›z›l Ordu’nun en
önemli özelliklerinden biri olmufltur
hep. Savafl›n en k›zg›n anlar›nda bi-
le, adalet, savafla kurban edilmemifl-
tir. Çünkü asl›nda, bir orduya tüm
savafllar› kazand›racak olan da ada-
letli olmak de¤il midir!

Bütün bu y›llarda, K›z›l Or-
du’yla Sovyet halk› bir bütün ol-

mufltur. Stalin’in dedi¤i gibi, “Sov-
yet halk› savafl›n zor koflullar› alt›n-
da, ordusuna mutlaka gerekli olan
her fleyi temin etmeyi, savafl donan›-
m›n› kesintisiz mükemmellefltirmeyi
baflarm›flt›r. ”

*

K›z›l Ordu, yeryüzünün enter-
nasyonalizmi fiilen uygulayan ilk
ordusudur da. Askerlerini eenntteerrnnaass--
yyoonnaalliisstt bir ruhla bilinçlendirmifltir.
Ve bu bilinçledir ki, K›z›l Ordu as-
kerleri, vatanlar›ndan binlerce kilo-
metre uzakl›kta Nazi iflgali alt›nda-
ki ülkeleri, kendi vatan topraklar›
gibi tereddütsüz savunup, o toprak-
lar için flehit düflebilmifllerdir. 

Her ne kadar unuturulmak isten-
se de, Avrupa'n›n bir çok kentinde
K›z›l Ordu askerlerinin üzerinde ot
bitmifl mezarlar›, bu gerçe¤i hayk›r-
maya devam etmektedir. Belgrad'da
flehit düflen K›z›l Ordu subay› Ser-
gey için yap›lan törende Yugoslav
halk›ndan biri flöyle diyordu: “Sov-
yet subay›, kar›lar›m›z› ve çocukla-
r›m›z› korurken flehit düfltü.... Bura-
n›n insanlar›na çok fley borçlu-
yuz..” (F›rt›na/ ‹.Ehrenburg) 

Gerçekten de, yaln›z Belgradl›-
lar de¤il, tüm Avrupa ve tüm dünya
halklar› K›z›l Ordu’ya çok fley borç-
ludurlar. SSCB’nin ve onunla bir-
likte sosyalist K›z›l Ordu’nun y›k›l-
m›fl olmas›, bu tarihi gerçekleri
unutturamaz. Tam tersine, bunlar›
hep hat›rlamal›, hat›rlatmal›y›z ki;
egemen s›n›flar›n faflist, katliamc›
emperyalizm ufla¤› ordular›n›n dün-
yada mümkün tek ordu modeli ol-
mad›¤›n› herkes görsün. 

Yaln›z Sovyetlerin de¤il, dünya-
n›n kaderinin belirlendi¤i bu büyük
savaflta, zafer, K›z›l Ordu’nundur.
Bu u¤urda 20 milyon Sovyet insan›
flehit düflmüfltür. Yeryüzünde bir sa-
vaflta bu kadar çok flehit veren bafl-
ka bir ordu da yoktur muhtemelen.
Bu savafltan sonra K›z›l Ordunun is-
mi, Sovyet Ordusu olarak de¤ifltiril-
di ama K›z›l Ordu ismi yaflamaya
devam etti. K›z›l Ordu, kurulufluyla,
örgütlenmesiyle, savafltaki kahra-
manl›¤›yla dünya halklar›na örnek
olmaya devam edecektir. 
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Gene AAnayasa DDe¤iflikli¤i
Kimbilir kaç›nc› Anayasa de¤iflikli¤i bu. Anayasa’n›n da bafl› dönmüfl olma-

l›. 1982 anayasas›, “Anayasa de¤iflikli¤i” diye onlarca paket haz›rlan›p da özü
itibar›yla de¤iflmeden kalabilen bir anayasa olarak rekor k›racak bu gidiflle. 

SSeeççiimmddeenn ssoonnrraa ddee¤¤iiflflttiirriilleecceekkmmiiflfl.. NNee iiççeerriikk bbeellllii,, nnee bbiirr ttaarrtt››flflmmaa vvaarr..
CCeemmiill ÇÇiiççeekk;; ““anayasa de¤iflikli¤i bir Meclis ço¤unlu¤u de¤il, bir uzlafl› mese-
lesidir” diyor. Peki kimlerin uzlaflmas›? Onlar›n uzlaflmadan kastetti¤i belli

elbette: ““OOlliiggaarrflflii iiççii uuzzllaaflflmmaa””. 

Kitaplar›nda “halkla uzlaflma” diye bir fley yazm›yor zaten. 

Bir patronun 
‘samimi’ düflüncesi:

Son günlerde Tay-
yip’in o¤lunu, gelinini
flirketlerine ortak yap-
t›¤› için çok konuflulan
Cihan Kamer, politik
konumuna iliflkin flun-
lar› söylemifl:

“AKP’nin politika-
lar›n› elefltirdi¤im yönler olsa da
genellikle be¤eniyorum. Benim si-
yasi bir kimli¤im yok. Ben as›l Tay-
yip Erdo¤anc›y›m. Tayyip Erdo¤an
Komünist Parti’den aday olsa, oyu-
mu yine ona veririm. Benim için
önemli olan Tayyip Erdo¤an’d›r.” 

Kamer, eklemeyi unutmufl; “be-
nim için Erdo¤an demek kâr de-
mek, rant demek, ç›kar demek..”

BAM TELİ çizgiler

Dimitrov’a MMüracaat
Almanya’da Neonazilerin iflledikleri suçlar ve kar›flt›klar›
fliddet olaylar›, 2008 y›l›nda rekor düzeye ulaflm›fl. 
Tekellerin ve devletin, resmi ve gayri resmi bu kadar çok
himayesi olunca, Nazi terörü daha çok t›rman›r. Siz dua

edin tekeller daha fazlas›na ihtiyaç duyup da onlar› iktidara
““uullaaflfltt››rrmmaayyaa”” karar vermesin! Nitekim, geçmiflte öyle olmufltu. 
Lakin, tekeller öyle bir karar verirlerse, o zaman “dua etmek” ifle
yaramaz. O zaman Dmitrov’a bakacaks›n›z ne yapaca¤›n›za karar vermek için. 

Dünyam›zdan, Ülkemizden

NOTLAR

Gözünü kapitalizm
bürümüfl. 

Kendinizi sak›n›n
böylelerinden; çünkü
art›k o  ‘hisse’lerinin

yükselmesi için her
türlü alçalmaya ve
alçakl›¤› yapmaya

haz›rd›r.. 

Sözün 
Özü:

“Akl›n
kavrad›¤›
ve
inand›¤›
her fley
baflar›la-
bilir.”

Napolyon
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Demokrasi mücadelesi ve-
renlere karfl› tahammülsüzlü-
¤ünü gittikçe art›ran AKP’nin
Malatya polisi, yürütülen her
faaliyeti terörize ederek in-
sanlar› tutukluyor, kurumlar›
bask› alt›na al›yor. Polisle bir-
likte çal›flan mahkemeler de,
bu sald›r›lara hukuki k›l›flar
bulmaya çal›fl›yor. En son ya-
flanan örnek ise, yasal bir bil-
diriyi da¤›t›rken gözalt›na al›-
nan Sevcan  Göktafl ile Düz-
gün Karal’a isnat edilen suç-
lar. Bildiri da¤›t›rken iflkence-
lerle gözalt›na al›nan Sevcan

Göktafl ve Düzgün
Karal’›n haklar›n›
korumas› gereken
mahkeme, tam ter-
si bir flekilde ma¤-

durlar› san›k konumuna getir-
di.  Polis’in haz›rlad›¤› tuta-
naklar do¤rultusunda cezalar
veren mahkeme, gerekçesin-
de san›klar›n kiflilikleri, ben-
zer eylemleri defalarca yap-
t›klar› ve uslanmayacaklar›na
kanat getirerek cezalar› art›rd›
ve ayr›ca  ertelenmeyece¤ine
hükmetti.

Polise mukavemetten
toplam 3’er y›l ceza alan
Sevcan Göktafl ve Düzgün
Karal’a ayr›ca kamu hizmet-
lerinden men cezas› da veril-
di.

Yürüyüfl okurlar›, üzerle-
rinde k›z›l önlükleri, ellerinde
Enginlerin, Ferhatlar›n sesiy-
le, yo¤un kar ya¤›fl› alt›nda 16
fiubat günü yine Teleferik so-
kaklar›ndayd›. Dergi da¤›t›m›
s›ras›nda, önleri sivil polisler-
ce çevrilen dergi okurlar›na
keyfi kimlik kontrolü dayat›l-
d›. “Megafon ile sat›fl yapa-
mazs›n›z, megafon ile sat›fl
yaparsan›z ceza keserim” di-
yerek dergi sat›fl›n› engelle-
mek isteyen polise, Yürüyüfl
okurlar›, megafon ile sat›fl
yapmaya devam edeceklerini,
polisin bu tutumunun keyfi
oldu¤unu belirterek sat›fla de-

vam ettiler. Dergi sat›fl›na sal-
d›ran polis, Gökay Demir-
bafl’› iflkenceyle gözalt›na al-
d›. Ayr›ca Yürüyüfl okurlar›
Mustafa Bacac› ve Ümit Y›l-
d›r›m’› da biber gaz› ve tekme
darbeleriyle yaralad›.

Yo¤un gazdan yaralanan
Yürüyüfl okurlar›na mahalle
halk› sahip ç›kt›, evlerine
alarak zehirlenmelerine karfl›
yo¤urt ikram edildi. Sald›r›
sonras› sat›fllar›na devam
eden okurlar, 35 dergiyi Te-
leferik halk›na ulaflt›rd›. Sa-
t›fl s›ras›nda gözalt›na al›nan
Gökay Demirbafl ise ayn›
gün serbest b›rak›ld›.

Kay›p Yak›nlar› Soruyor:
NEREDELER?

‹stanbul Galatasaray Lisesi önünde kay›plar için eylem ya-
p›ld›. Kay›p yak›nlar›n›n eylemlerinin üçüncü haftas›nda, ‹s-
tanbul d›fl›nda, Gaziantep, Ankara ve ‹zmir’de de, kay›p ya-
k›nlar› kaybedilen yak›nlar›n›n foto¤raflar›yla oturma eylemi
yapt›lar. Kay›p yak›nlar›na DTP ‹stanbul Milletvekili Sebahat
Tuncel ve çeflitli demokratik kitle örgütü temsilcileri de destek
verdi.

Silopi’de BOTAfi
Kuyular› Aç›ls›n!

Ergenekon davas›nda gündeme gelen Si-
lopi’deki  BOTAfi kuyular›na,  kaybedilenle-
rin cesetlerinin at›ld›¤› yönündeki ifadeler ve
kay›p yak›nlar›n›n baflvurular› üzerine Silopi
Cumhuriyet Savc›l›¤› BOTAfi kuyular›nda
inceleme bafllatt›. 

Cumhuriyet Baflsavc›s›, Baro Baflkan›
Nuflirvan Elçi ve 7 avukat›n yapt›¤› keflif 6
saat sürdü. Baro Baflkan› Elçi, 80 dönümlük
alana sahip BOTAfi tesisi ve Sinan Lokanta-
s›'na ait alandaki 2 kuyuda keflif yapt›klar›n›
söyledi. Alan›n büyüklü¤ünden dolay› keflfin
uzun sürdü¤ünü ifade eden Elçi, keflif s›ras›n-
da flüpheli gördükleri 2 yer ile 1996 ve 2004
y›llar›nda bir itirafç›n›n beyanlar› sonucu
toplam 3 cesedin ç›kar›ld›¤› Sinan Lokanta-
s›'ndaki 2 kuyunun aç›lmas›n› talep ettikleri-
ni kaydetti.

Öcalan’›n Tutsak
Ediliflinin 10. Y›l›nda
Protestolar!

Abdullah Öcalan’›n 15 fiubat 1999’da tut-
sak edilip Türkiye’ye getirilifli, 10. y›ldönü-
münde yap›lan gösterilerle protesto edildi. 

15 fiubat’›n y›ldönümü nedeniyle Diyarba-
k›r, Hakkâri, Mardin, Urfa, Van, Mufl, Siirt,
fi›rnak, A¤r›, Kars ve Batman illerinde düzen-
lenen eylemlere binlerce kifli kat›ld›. Gösterile-
re sald›ran polis, cop, biber gaz› ve tazyikli su
kullanarak 100’ü aflk›n göstericiyi yaralad›.
Polis, ayr›ca 400 kifliyi gözalt›na ald›, bunlar-
dan 18’i çocuk olmak üzere 70 kifli tutukland›.
Ayr›ca birçok ilde, f›r›nlar ve eczaneler d›fl›nda
esnaf kepenk kapatt›, arabalar›n kontaklar›
aç›lmad›.  Yap›lan protesto eylemlerinde yakla-
fl›k 400 kifli gözalt›na al›nd›.  

Türkiye’de Adalet
‹flte Böyle ‹flliyor!

Bursa’da Polis Terörü!
Polis Biber Gaz› S›kt›, Halk Yo¤urt Yedirdi...



‘Devrimci Eylemler Karart›lamaz’
Devrimci Halk Kurtulufl Cephesi Bas›n Bürosu 16

fiubat 2009’da bir aç›klama yaparak, devrimcilere
karfl› sürdürülen psikolojik savafl sald›r›lar›na cevap
verdi. 

377 Nolu “Devrimci Eylemler Karart›lamaz” bafl-
l›kl› aç›klamada “Kontrgerillac›lar› Hep Cezaland›r-
d›k Cezaland›rmaya Devam Edece¤iz!” denilerek
devrimci hareket taraf›ndan gerçeklefltirilen bir eylem
hakk›nda, oligarflinin karartma çabalar›n›n yeni bir ör-
ne¤ine tan›k olundu¤u belirtildi. 

Aç›klamada flunlar ifade edildi: “Kontrgerilla ele-
man› Hakan Sarayl›o¤lu'nu cezaland›rma eylemimiz,
bir Ayd›nl›kç›'da ç›kt›¤› iddia edilen notlar vesilesiyle
"Ergenekon Davas›"yla iliflkilendirilmeye çal›fl›ld›.” 

Devrimci eylemlerle kontrgerilla eylemlerini ayn›
kefeye koyan herhangi bir yaklafl›m›n, “karanl›klar›n
ayd›nlat›lmas›ndan" yana olmad›¤›n›n kesin oldu-
¤unun belirtildi¤i aç›klamada devrimci hareketin
kontrgerilla elemanlar›n›, kontrgerilla fleflerini ceza-
land›rmas›n›, kontrgerillan›n hazmedemedi¤i vurgula-
narak “bu nedenle de bu eylemler hakk›nda flaibe ya-
ratmaya çal›flmaktad›r” denildi.

Avusturya’da Anti-faflist Eylem
12 fiubat’›n y›ldönümü, düzenlenen yürüyüflle an›ld›.

12 fiubat 1934 y›l›nda “Republ›kanischer Schutzbund”
(Cumhuriyetçi Müdafaa Birli¤i) olarak adland›r›lan olu-
fluma ba¤l› devrimciler, Avusturya’daki otoriter rejime
karfl› ayaklanm›fl ve ayaklama kanla bast›r›lm›flt›. Bu an-
ti-faflist direnifli anmak amac›yla 13 fiubat’ta, Komünist
‹nisiyatifi’nin (KI) ça¤r›s›yla “12 fiubat mücadesinden 75
y›l sonra: Faflizm bir daha Asla! Neo-Nazilere karfl› aktif
mücadele edelim” slogan› alt›nda bir yürüyüfl düzenlendi. 

Uluslararas› Tecritle Mücadele Platformu (UTMP) ve
Özgürlük Komitesi bileflenlerinin de kat›ld›¤› eylem
Avusturyal› faflistler taraf›ndan kurflunlanan “‹flçi Yur-
du’nun” önünde bafllad›. Eylem fiubat direnifliyle ilgili
konuflmalar›n ard›ndan, Ottakring U-Bahn dura¤›na kadar
yürüyüflle devam etti. UTMP temsilcisi de eylemde
yapt›¤› konuflmada Almanya’da hukuksuz bir flekilde
“anti-terör” demagojileri alt›nda tutuklanan Anadolu Fe--
derasyonu üyelerinden sözetti. Özgürlük Komitesi’nin
Avusturya’da bafllatt›¤› kampanyay› anlatarak dayan›flma
ça¤r›s› yapt›. Eylem “Enternasyonal” marfl› söylenerek
sona erdi. Eylemin ard›ndan fiubat 1934 anti-faflist direni-
fliyle ilgili öykü, belgeler ve fliirlerin okundu¤u bir edebi-
yat etkinli¤i yap›ld›.

Alman polisi taraf›ndan 5 Kas›m
2008 tarihinde üç Anadolu Federas-
yonu çal›flan›n›n hukuksuzca tutuk-
lanmas› ve tecrit alt›nda tutulmalar›-
n› protesto etme ve tutuklularla
dayan›flma amaçl› Özgürlük Komi-
tesinin çal›flmalar› devam ediyor.

Bu çal›flmalar çerçevesinde 12
fiubat günü VViiyyaannaa’n›n en merkezi
meydanlar›ndan Stephanplatz’da bi-
raraya gelen komite üyeleri  Alman-
ca “Ahmet, Cengiz ve Nurhan’a Öz-
gürlük” pankart› açarak Almanca ve
Türkçe bildiri da¤›tt›lar.

HHaammbbuurrgg'da da, 14 fiubat  günü,

Hamburg'un mer-
kezi semtlerinden
Altona'da aç›lan
stantta çevredeki-
lere konuflmalar
yap›l›rken Alman-
ca ve Türkçe bildi-

riler da¤›t›ld›.
Eylem, tutuklu
bulunan Nurhan,
Cengiz ve Ah-
met’in resimleri-
nin oldu¤u kart-
lar›n tutsaklara

postalanmas› ve dayan›flma içinde
bulunulmas› ça¤r›s›yla sona erdi. 

Yine ayn› gün KKööllnn DDoomm KKiilliisseessii
meydan›nda, pankart ve stand açarak,
binlerce insana Nurhan, Ahmet ve
Cengiz'in Almanya'da adaletsizli¤e,
haks›zl›¤a, eflitsizli¤e, yabanc› düfl-
manl›¤›na karfl› mücadele verdikleri
için tutukland›klar›n› anlat›lar.

Sttuuttttggaarrtt''ttaa da ayn› gün Özgür-
lük Komitesi çal›flanlar› yüzlerce
bildiri da¤›tt› ve bask›lar› sloganlar-
la protesto ettiler. 

BBeerrlliinn’’de Anadolu Federasyonu
Berlin Temsilcili¤i ad›na Tuncay

Y›lmaz; Nurhan, Cengiz ve Ahmet’e
özgürlük isteyen bir aç›klama yapt›.
Ayr›ca Berlin'de 21 fiubat Cumarte-
si'den itibaren, iki haftada bir Cu-
martesi günleri, saat 13.00 ile 15.00
aras›, Alexnderplaz'da stand açarak,
Almanca bildirileri da¤›tacaklar› bil-
gisi verildi. Bu amaçla, 10 fiubat
Kreuzberg Pazar›’n›n giriflinde ve 13
fiubat Hermanplatz'da Almanca ve
Türkçe Özgürlük Komitesi imzal›
bildiriler da¤›t›ld›.

Anadolu Federasyonu
Çal›flanlar›na Özgürlük

Tutuklu Anadolu Federasyonu çal›-
flanlar›yla dayan›flmak ve tecriti k›rmak
için onlara yazabilece¤iniz adresler:

NNuurrhhaann EERRDDEEMM::

JVA Köln Rochusstraße 350 50827
Köln Germany

CCeennggiizz OOBBAANN::

Justizvollzugsanstalt Bochum,
Krümmede 3, 44791 Bochum Ger-
many

AAhhmmeett ‹‹SSTTAANNBBUULLLLUU::

JVA Wupperal Simonshöfchen 26,
42327 Wuppertal Germany 
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