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Direnen ‹ﬂçilere, Anti-emperyalist Gençli¤e

MEYDANLAR YASAK!

info@yuruyus.com

12 Eylül’e karﬂ› ç›kmayanlar,
NATO p lanlar›na k arﬂ› ç ›kmayanlar,
Balyoz p lan›na da karﬂ› ç ›kamazlar!
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Meral AKPINAR

Fuat Berk, 1971 Dersim-Ovac›k
do¤umluydu. Lise y›llar›nda DLMK
içinde mücadele etti. Daha sonra
Esenler-Ba¤c›lar mahalli çal›ﬂmas›
içinde yerald›.

Polis taraf›ndan hedef haline getirildi; ama hiçbir
ﬂey onu yolundan döndüremedi. 6 ﬁubat
1992’de Adana'da Çevik Kuvvet ﬁube Müdürlü¤ü’ne yönelik gerçekleﬂtirilen bir eylemde ﬂehit düﬂtü.

Ali AYGÜL

Meral Akp›nar, 1974 ‹stanbul do¤umluydu. Aslen Erzurumlu olan Meral, 92 sonunda devrimci hareketle tan›ﬂt›.
Çeﬂitli defalar gözalt›na al›nd›, direndi. 95 May›s›’nda bir
savaﬂç› olarak görev ald›. Ayten Korkulu, 1975 Erzincan,
Çay›rl› ‹lçesi Gelinpertek Köyü do¤umluydu. 1992’den itibaren devrimci hareket içinde yerald›. O da mücadelesi içinde
iﬂkencelerden geçti, y›lmad›, direndi, kavgaya devam dedi.

1962’de Trabzon Çarﬂ›baﬂ›’nda do¤du. Laz milliyetindendi.
1976-77’de daha çocuk denilecek yaﬂta mücadeleye kat›ld›. 12 Eylül döneminde tutukland›. Tutsakl›¤› bitti¤inde,
‘88’de yine örgütlenme içinde yer ald›. 1992’de Sivas-Tokat da¤lar›ndayd›. 1993 sonlar›nda Karadeniz da¤lar›nda
k›r birli¤ini kurmak ve geliﬂtirmek görevine atand›. Birli¤ini oluﬂturdu. O art›k bir komutand›. Bu görevini sürdürürBahattin ANIK ken, 9 ﬁubat 1994’de Ordu’nun Kumru ‹lçesine ba¤l› Eskiçokde¤irmen köyüne girerken oligarﬂinin katillerinin kurdu¤u pusuda katledildi.

Ali KILIÇ

Da¤›t›m: Turkuvaz Da¤›t›m
Pazarlama San. ve Tic. A.ﬁ.
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Kard›, k›ﬂt›, so¤uktu lakin halk›n›n
ve yoldaﬂlar›n›n yüre¤indeki ac› ve öfke hepsinden sertti. Karlar vard› yerlerde, t›pk› bugünkü gibi. Karlar› çi¤neyenlerin elinde Ali Aygül’le ilgili iki
pankart vard›: Birinde “ ö l ü m s ü z d ü r ”
diye yaz›yordu, birimde “Yaﬂ›yor”!
*
Mevsim bahara dönüyordu. Fakat
zulmün iﬂkencehaneleri, koyu karanl›kt›. ‹ﬂkence alt›ndayd› Ali. 15 gün iﬂkence alt›nda tutulduktan sonra 12
May›s’ta “bas›n›n önüne” ç›kar›lm›ﬂlard› o malum görüntü eﬂli¤inde.
Önlerindeki masada, bol miktarda
gizli yay›n organ› olarak gösterilen
yasal "Yeni Çözüm" dergisi. Bir ölüm
orucu ﬂehidinin eﬂyalar› aras›nda ç›kanlarla ayn› ﬂehidin ye¤enine posta
ile gönderilen yay›nlar...
Sonra tutukland›lar ve Sa¤malc›lar
Özel Tip Hapishanesi’ne konuldular.
Zaten yukar›daki bilgileri de, bu

12 Eylül öncesinde mücadeleye kat›ld›. Amasyal›’yd›. 12 Eylül sonras› baﬂka bir davadan y›llarca cunta hapishanelerinde tutsak kald›. Sonraki y›llarda
gitti¤i Almanya’da mücadelesini devrimci hareket
içinde sürdürdü. Yakaland›¤› ölümcül hastal›k sonucu 6 ﬁubat 2002’de aram›zdan ayr›ld›. Son an›na
kadar ülkesine dönme umudunu hiç uzaklaﬂt›rmad›
beyninden.

Yakaland›¤› amans›z hastal›ktan kurtulamayarak
8 ﬁubat 1991’de aram›zdan ayr›ld›.

Ali ‹NAN

An›lar› Miras›m›z

Tel: (0-212) 251 94 35 www.yuruyus.com info@yuruyus.com
Ofset Haz›rl›k: Ozan Yay›nc›l›k

1968 y›l›nda Amasya’n›n Gümüﬂhac›köy ilçesinde
do¤du. Dev-Gençli olarak mücadeleye kat›ld›. ‹stanbul Üniversitesi Diﬂ Hekimli¤i Fakültesinin 3. s›n›f›ndayken devrim tercihini daha ileri taﬂ›yarak,
kendini devrim mücadelesine adad›. Bundan sonra
çeﬂitli görevler, sorumluluklar üstlendi.

5 ﬁubat - 11 ﬁubat

Kavgan›n
sesi, halka
dalga dalga
böyle
ulaﬂ›yor...

Haftal›k siyasi dergi
Fiyat›: 1 TL

“Halk kurtuluﬂ savaﬂ›m›z›n hem ö¤rencisi hem de ö¤retmeni olaca¤›m”
‹mran Ayhan

hapishaneden yapt›klar› bas›n aç›klamas›n›n 1988 Haziran’›nda
Yeni Çözüm’ün 14. say›s›nda yay›nlanan metninden ald›k. O zaman yapt›klar› bas›n aç›klamas›n›n alt›nda 12.5.1988 tarihi ve Ali Aygül’le birlikte
bir de Nazmi Türkcan’›n imzas› vard›...
1988’den bugüne.. 22 y›l;
polisin komplolar› hep ayn›...
*

çöp kamyonunda taﬂ›tm›ﬂt› onu.
ANAP’l›, eski MHP’li Kumru Belediye Baﬂkan› Cemal Zorlu’ydu ambulans yerine çöp kamyonunu gönde-

K›ﬂt› yine vurulup düﬂtü¤ünde. Bembeyaz karlar üstünde sloganlar›yla taﬂ›d› yoldaﬂlar› onu.
*
K›ﬂt› Bahattin vuruldu¤unda da.
Bir kalleﬂ pusuda vurulmuﬂtu. Yoldaﬂ›
gibi bir cenaze töreni olamad›.
Özel tim cenazenin üstünün örtülmesine izin vermemiﬂti, Sa¤l›k Oca¤›
müdürü, ambulans göndermemiﬂti ve
belediye baﬂkan› da araç vermemiﬂ,

ren. Peki nerede ﬂimdi Cemal Zorlu?
Belki AKP’lidir, - ki Zorlu’ya da,
AKP’ye de yak›ﬂ›r- belki baﬂka bir
yerde; ama her halukarda t a r i h i n ç ö p lü¤ünde oldu¤u kesindir.
Ve Bahattin komutan ise, tarihin
ﬂanl› sayfalar›nda yerini ald› çoktan.
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Ça¤r› / ‹lan
ÇA⁄RI
19 Aral›k Ümraniye Davas›
(Tutsaklar›n mahkemesi)
Yer: Üsküdar Adliyesi
Tarih: 3 ﬁubat, Çarﬂamba
Saat: 10.30

Halk Oyunlar› Kurs
Kay›tlar›m›z Baﬂlam›ﬂt›r
10 Ocak - 5 ﬁubat

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

Halk Oyunlar› Kursu

Adres: ‹nönü Cad. Örnekler Apt. No: 93
Kat: 5 Seyhan / ADANA
Tel: (0-531) 709 61 92 (0-554) 962 21 44

ADANA GENÇL‹K DERNE⁄‹

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

ANKARA GENÇL‹K DERNE⁄‹

Kültür Sanat
Yaﬂam›nda Tav›r
ﬁubat Say›s› ÇIKTI!!

* “milli
hassasiyet”
de¤il,
kontrgerilla
örgütlenmesi:
linç
*edirne
izlenimleri
*bütün y›ld›zlar
bizdendir
*raz› de¤iliz
*k›ﬂ›n ayaz›
tekel iﬂçilerinin
inad›
* “bar›ﬂ
ﬂehri”nde
hallac olmak
*turnac›k

Halk›n Direnme Hakk› Sald›r› Alt›nda
inlerce Tekel iﬂçisi, Baﬂkent’in
orta yerinde kurduklar› direniﬂ
çad›r›nda sab›rl›, kararl› bir direniﬂ
örne¤i yaratt›lar. Halk Cepheliler,
aylard›r ülkemizin bir çok ﬂehrinde
anti-emperyalist mücadele bayra¤›n›
uzun y›llard›r olmad›¤› kadar güçlü
ve yayg›n bir biçimde dalgaland›rd›lar. ‹tfaiye iﬂçileri, sa¤l›k emekçileri,
doktorlar, eczac›lar, demiryolu çal›ﬂanlar› bu direniﬂ ve mücadelenin
halkalar› içinde yerald›lar. Her türlü
direniﬂin, her türlü mücadelenin
mutlaka sald›r›yla karﬂ›laﬂmas› kural›, yine de¤iﬂmedi. Tekel iﬂçilerine
azg›nca sald›rd› iktidar. ‹tfaiye iﬂçilerine sald›r›ld›. Halk Cepheliler,
“ABD Defol Bu Vatan Bizim” afiﬂleri, pankartlar›, sloganlar› daha fazla
görülüp duyuldukça, daha çok sald›r›ya hedef oldular.

B

Say›: 205

Yürüyüﬂ
31 Ocak
2010

u politika, bir kaç ﬂehirle, birkaç eylemle veya kimilerinin
sand›¤› gibi sadece belli kesimlerle
s›n›rl› de¤ildir. Bugün, E d i r n e ’ d e n
Kars’a, Samsun’dan Mu¤la’ya,
‹ s t a n b u l ’ d a n B a ﬂ k e n t ’ e . . . kadar
uzanan bir mevzi çat›ﬂmas›na tan›k
oluyoruz. AKP’nin valisi, polisi,
jandarmas›, mahkemeleri seferber
olmuﬂ, bütün ﬂehirlerimizin meydanlar›n› mücadeleye, halka yasaklamaya çal›ﬂ›yorlar. Baﬂbakan, bakanlar düzeyinde en üst perdeden
ortaya konulan tehdit ve gözda¤›yla, her türlü direniﬂe, mücadeleye
bu düzende yer olmad›¤› anlat›l›yor.
Bu sald›r› bütün olarak halk›n direnme hakk›na yönelik bir sald›r›d›r. AKP iktidar›, düzenin yasal olarak tan›d›¤› grev, gösteri gibi haklar› bile tan›mayan, onlar› reddeden
bir politikay› hakim k›lmaya çal›ﬂmaktad›r.

B

aﬂizmin direnme hakk›n› yoketmeye yönelik sald›r›s›n›n
niteli¤ini daha somut olarak görebilmek için, Ankara’da Tekel iﬂçilerine karﬂ› iki kez arka arkaya gerçekleﬂtirilen sald›r›n›n ﬂiddetini
düﬂünün; Edirne’de üç kez arka arkaya linç sald›r›s› örgütlemekteki
›srar› düﬂünün; itfaiye iﬂçilerini di-

F

4

rendikleri yerden söküp atmak için
baﬂvurulan mafyac›, faﬂist yöntemleri düﬂünün.
erçekte direnme hakk›n› yoketme politikas›, emperyalistlerin
özellikle 1990’lar›n sonlar›ndan bu
yana uygulad›klar› bir politikad›r;
2001’de, Amerika bunu daha aç›k
hale getirmiﬂtir. En s›radan demokratik eylemlerin bile “terör” kapsam›na sokulabilmesine yönelik düzenlemeler, özünde, ikiyüzy›ll›k direnme ve örgütlenme hakk›n› ortadan kald›rmaya yönelik sald›r›n›n
bir aﬂamas›yd›. Bu sald›r› ülkemizde F Tipi hapishanelere karﬂ› gerçekleﬂtirilen Büyük Direniﬂ döneminde en aç›k ve somut halini ald›.
Öyle bir an geldi ki, direniﬂin taleplerini de¤il, direnme hakk›n› savunmak, öncelikli görev oldu.

G

ugün gerçekleﬂtirilen sald›r›lar
da direnme hakk›na yönelik bu
sald›r›n›n devam›d›r. Bu noktada bir
kez daha somut olarak söylemek gerekir ki, sorun sadece devrimci
gençli¤in “ABD Defol” eylemlerini
engellemek, sadece Tekel iﬂçilerinin
direniﬂini k›rmakla s›n›rl› de¤ildir.
AKP, halk›n açl›¤a iﬂsizli¤e karﬂ›,
ba¤›ml›l›¤a karﬂ›, talana karﬂ› mücadele hakk›n› yoketmek istiyor... Ö rg ü t l e n m e y e c e k s i n , d i re n m e y e c e k sin, boyun e¤eceksin! E¤er bir özet
gerekirse, politikan›n özeti budur.

B

rev yasal bir hakt›r; gösteri
yapmak yasal bir hakt›r. Açl›k
grevi, dünya halklar›n›n yüzlerce
y›ld›r kabul etti¤i meﬂru bir direnme
biçimidir. Ama iktidar bunlar›n varl›¤›na tahammülsüz bir sald›rganl›k
içinde. ‹ktidara karﬂ› devrimci bir
muhtevas›, söylemi olmayan Tekel

G

AKP, halk›n açl›¤a iﬂsizli¤e
karﬂ›, ba¤›ml›l›¤a karﬂ›, talana karﬂ› mücadele hakk›n› yoketmek istiyor... Örgütlenmeyeceksin,
direnmeyeceksin, boyun
e¤eceksin! E¤er bir özet gerekirse,
politikan›n özeti budur.

iﬂçilerinin direniﬂini ezmek için baﬂvurulan ﬂiddet, AKP’nin yasal haklar› dahi reddinin kan›t›d›r. AB’ye
uyum yasalar›n› ç›kar›yor diye
AKP’yi destekleyenler ve hala demokratikleﬂme gerekçesiyle AKP’yi
desteklemeye devam edenlerin,
AKP’nin bu noktadaki ‘demokrasi’
anlay›ﬂ›na hiçbir eleﬂtiri getirmemeleri, onlar›n sorununun da demokrasi
olmad›¤›n› gösteriyor. AKP iktidar›
alt›nda da düzen içi statükolar›n› korumak isteyenler, AKP’nin zulmünü
meﬂrulaﬂt›rmay› kendilerine görev
sayd›lar. ‹yi bak›n, Ergenekon davas› gibi nedenlerle AKP’ye destek için
yürüyenler, Tekel iﬂçilerine sald›r›
oldu¤unda ortada hiç yokturlar. Temelde halka bak›ﬂ aç›lar›, AKP’yle
ayn›d›r.
eki AKP nas›l bakmaktad›r halka? Direnme hakk›n› yok etmek
isteyen politikan›n temelindeki etkenlerden biri halka yönelik “ a y a k
t a k› m› ” bak›ﬂ aç›s›d›r. Ayak tak›m›,
do¤al olarak “baﬂ”lara biat etmelidir; ne verilirse r›za göstermelidir.
Örgütlenmek, eleﬂtirmek, sorgulamak ayak tak›m›n›n ne haddinedir!!!
Ayak tak›m›, isyan ederse de, yap›lmas› gereken bellidir. “Baﬂ”lar, ayak
tak›m›n›n baﬂ olmas›n› engellemek
için onlar› ezerler... Ayn› Orgeneral
Çetin Do¤an’›n aç›kça ifade etti¤i
gibi.

P

etin Do¤an, günlerdir konuﬂulan “Balyoz Plan›” tatbikatlar›nda “Toplumsal olaylarda art›k
ac›ma yok, tepeleme var.” diyordu.
Çetin Do¤an’›n konuﬂmas›ndaki
“ttepeleme” sözü, gerçekte iktidar
zihniyetinin çok ç›plak bir yans›mas›d›r. Halka, muhalefete böyle
bakm›ﬂlard›r her zaman. AKP iktidar›n›n da bu noktada hiçbir fark›
yoktur. Tayyip Erdo¤an’›n, AKP
hükümetlerinin bakanlar›n›n kendilerine yönelik eleﬂtiriler ve eylemler karﬂ›s›ndaki sözleri, bunu
gösteriyor zaten. Tekel iﬂçilerine
yönelik vahﬂi sald›r›, “Toplumsal
olaylarda art›k ac›ma yok, tepeleme var. ” anlay›ﬂ›n›n tipik bir uygu-

Ç

lamas› de¤il midir? Edirne’de düzenlenen linç sald›r›lar› bu anlay›ﬂ›n
bir uygulamas› de¤il midir? Evet,
uygulama budur ve fakat, kurmay
mevkiinde Çetin Do¤anlar de¤il,
Tayyip Erdo¤anlar, Beﬂir Atalaylar
vard›r.
epeleme politikas›, haklar ve
özgürlükleri baﬂtan reddeden
politikan›n özetidir. Bu dayatma alt›nda, direnme hakk›n› yok eden bu
sald›r›lar alt›nda, haklar ve özgürlükler mücadelesini sürdürmek, anti-emperyalist, anti-oligarﬂik mücadeleyi sürdürmek, ço¤u kez bir irade savaﬂ›na dönüﬂmektedir. Böyle
bir irade, böyle bir ›srar ve kararl›l›k gösterilmedi¤inde, AKP iktidar›n›n bask›lar› karﬂ›s›nda demokratik mücadeleyi sürdürmek, demokratik mevzileri elde tutmak
mümkün de¤ildir. O halde, tüm
ilerici, demokrat, devrimci güçler,
bu haklar için kararl› bir mücadeleye giriﬂmelidir.

T

ulgaristan devrimci önderi Dimitrov’un bir sözüdür. “Dünya proletaryas›, burjuva demokrasisi haklar›n› alabilmek için kan
revan içinde kalm›ﬂt›r ve bu haklar›n› da elinde tutabilmek için, tabiiki bütün gücüyle savaﬂacakt›r. ”

B

KP, dünya halklar›n›n yüzlerce
y›ld›r ölerek, iﬂkencelerden,
tutsakl›klardan geçerek kazand›¤›
haklar› yok say›yor. Biz kendi yasalar›n›za uyun ça¤r›s› yap›yoruz onlara. Düzenin kendi yasalar›na uymad›¤› koﬂullarda, tüm güçlerin düzenin yasalar›n› tan›mamas› hakl›
ve meﬂrudur. “Sosyalistler burjuva
yasall›¤›n›, burjuvazinin bozmas›
üzerine terkederler. ... Bu nedenle
devrimlerin objektif ﬂartlar›n›, devrimciler de¤il, bask›, cebir ve ﬂiddet
getirmek suretiyle burjuvazi haz›rlar...”
olis terörü, yasaklar, iﬂkenceler,
tutuklamalar, komplolar, spekülasyonlar, psikolojik savaﬂ yöntemleri, aldatmalar, oyalamalar, bunlar›n hepsi oligarﬂinin baﬂvurdu¤u ve
baﬂvurabilece¤i yöntemlerdir. Oligarﬂi, zamana, zemine göre bunlardan herhangi birini, bir kaç›n› veya

A

P

hepsini birden kullan›r. Halklar›n
mücadelesi, tüm bu yöntemlere karﬂ› sürer. Bu yöntemler karﬂ›s›nda
geri çekilmek, mücadelenin ve örgütlenmenin belli biçimlerini, hatta
ülkemizin belli ﬂehirlerini, ﬂehirlerin belli meydanlar›n› terketmek,
sonu olmayan bir gerilemedir. Direnme hakk›n›, yüzlerce y›ll›k kazan›mlar›m›z olan hak ve özgürlüklerimizi, her türlü bask›ya ve zulme
karﬂ› korumal›y›z. Bu noktada direnmemek, kendi varl›¤›n› inkard›r.
lbette, hep söyledi¤imiz gibi,
direnme hakk›n›n bu kadar ka-
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AKP, dünya halklar›n›n
yüzlerce y›ld›r ölerek,
iﬂkencelerden, tutsakl›klardan geçerek kazand›¤› haklar› yok
say›yor. Biz kendi yasalar›n›za
uyun ça¤r›s› yap›yoruz onlara.
Düzenin kendi yasalar›na uymad›¤›
koﬂullarda, tüm güçlerin düzenin
yasalar›n› tan›mamas› hakl› ve
meﬂrudur.

yapma hakk›n› kullanabilmek için
linç sald›r›s›na u¤ramay› göze al›yorsa, baﬂka ﬂehirlerde meydanlarda haklar›n› kullanabilmek için gözalt›lar›, tutuklamalar› göze al›yorsa, herkes buradaki do¤ru bak›ﬂ aç›s›n› görmelidir; sorun asla bir “inat”
sorunu de¤ildir. Bütün bunlar›, baz›lar›n›n çok sevdi¤i kavramla söylersek “inad›na” yapm›yoruz. Hay›r,
bizim kayg›lar›m›z ve hedeflerimiz
çok daha farkl›d›r. Biz Türkiye
halklar›n›n söz, örgütlünme hakk›,
direnme hakk› için direniyoruz. Biz,
att›¤›m›z her ad›mda iktidar perspektifiyle hareket ediyoruz. Yaﬂad›¤› ülkenin ﬂehirlerinin, meydanlar›n›n kendisine yasaklanmas›n› sineye çekenler, asla iktidar› hedeflemeyemezler. Hedeflediklerini söyleyenlerin iddias›n›n alt› boﬂtur. Varolma hakk› için, direnme hakk›
için, ülkesinin bir meydan›nda varolabilmek için hiçbir bedeli göze
alamayanlar, hangi siyasi irade ve
cüretle iktidar› y›kabilecekler?
ktidar, sald›r›yla çözemedi¤i Tekel iﬂçilerinin direniﬂini, ﬂimdi
görüﬂme, komisyon manevralar›yla
çözmeye çal›ﬂ›yor. Bir çok kesim de
hükümetle iﬂçileri “uzlaﬂt›rmaya”
soyunmuﬂ durumda. “Tekel iﬂçilerinin haklar› verilsin!” de¤il de uzlaﬂ›ls›n diyorlar. Çünkü daha önceleri
de benzeri tüm direniﬂlerde gördü¤ümüz gibi, uzayan, militanlaﬂan,
radikalleﬂen her direniﬂ, sömürücü
egemen s›n›flar›, iktidarlar› oldu¤u
kadar, düzen sendikac›l›¤›n› da rahats›z eder. Statükocular›, reformistleri rahats›z eder; bu yüzden en
g e r i ç i z g i d e “uzlaﬂ›ls›n” derler.
Böyle diyenler, emekten yana de¤ildir, demokrasiden yana de¤ildir.
Emperyalizmin politikalar› do¤rultusunda ekonomik ve siyasi olarak
sald›ran iﬂbirlikçi iktidar karﬂ›s›nda,
ekonomik haklar› koruman›n da direnme hakk›n› ve tüm hak ve özgürlükleri koruman›n yolu da icazeti,
merhameti, biat etmeyi reddeden
bir çizgide direnmektir. Kan revan
içinde kazand›¤›m›z haklar›, gerekirse yine kan revan içinde savunaca¤›z, baﬂka yol yoktur.

‹

rarl› bir sald›r›yla yokedilmeye çal›ﬂ›ld›¤› yerde, direnmek, bedeller
ödemektir. Ama ﬂundan herkes
emin olsun ki, ödenen hiçbir bedel
boﬂuna gitmiyor. Bugün hayat›n çeﬂitli alanlar›nda direniﬂler, mücadeleler oluyor. S›n›flar mücadelesinin
tüm bu biçimlerinde, devrimcilerin
önderli¤inde geliﬂen direniﬂlerin,
mücadelelerin izlerini görmek
mümkündür. Binlerce iﬂçinin, al›n
bantlar›n› tak›p açl›k grevine ve
ölüm orucuna baﬂlamas›, Büyük Direniﬂ’ten bir esinlenmeyi taﬂ›r içinde. Emekçilerin Maliye Bakan›
Mehmet ﬁimﬂek’in "Kabahatimiz
v a rs a m e rh a m et li o l m am › zd › r. "
sözleri karﬂ›s›nda iﬂçilerin gösterdi¤i tepkide, “Güler Zere’ye Özgürlük!” mücadelesinin “ M e r h a m e t
De¤il A d a l e t ” slogan›n›n etkisi
yads›nabilir mi?
irenece¤iz. Tek yolumuz bu.
E¤er Halk Cepheliler, bir ﬂehrin meydan›nda bas›n aç›klamas›

D
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Sald›ran AKP,
K a r s , E d i r n e , E r z i n c a n , E s k i ﬂ e h i r, Mu¤la, Tekel, ‹t f a i y e, Do k t o r la r,
E c za c› la r.. Coplar, linçler, iﬂkenceler, tutuklamalar, yasaklar... Her yerde, halk›n her kesimine, her biçimde sald›ran bir iktidar var karﬂ›m›zda.
A K P D i y o r K i : Ö r g ü t l e n m e y e c e k s i n , D i renmeyeceks in!
E k m e k v e Adalet, Ba¤›ms›zl›k ve Demokrasi ‹stemeyeceksin!
D i y o r u z K i : Ö r g ü t l e n e c e ¤ i z , D i r en e c e ¤i z E k m e k v e A d a l e t ‹ ç i n ,
Ba¤›ms›zl›k ve Demokrasi ‹çin Mücadelemize Devam Edece¤iz!

TEKEL ‹ﬁÇ‹LER‹

Polis Vahﬂeti

ED‹RNE

Linç

ESK‹ﬁEH‹R

Zab›ta
Sald›r›s›

Halk›n

Direnen Halkt›r!
ERZ‹NCAN

KARS

Linç+Polis
+ Vali

Polis
Terörü

MU⁄LA

‹ T FA ‹ Y E ‹ ﬁ Ç ‹ L E R ‹

Polis +

Jandarma

Polis+Zab›ta

Terörü

Direniﬂi Sürecek!
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Yasaklar›n›z sökmeyecek!
Meydanlar halk›nd›r...
u Erzincan’da ve A nkara’da
terörle y ›ld›ramad›klar›
iﬂçileri ve gençli¤i, meydanlardan u zaklaﬂt›rmak i çin
Valiler devreye sokuldu..
u Coplar›n›z›n, gaz bombalar›n›z›n, gözalt›lar›n›z›n,
linçlerinizin sökmedi¤i
yerde y asaklar›n›z d a
sökmeyecek...
u AKP’nin “ emirerleri”...
AKP’nin Valisi, A KP’nin
polisi, A KP’nin Zab›tas›,
AKP’nin savc›lar›, A KP
medyas›... Hepsi halka
karﬂ›!
AKP’nin en küçük halk muhalefetine bile tahammülü yok. E m i re rleri hemen devreye girip sald›r›yor.
Halk Cepheliler Amerikan’n›n ‹ncirlik Üssü’nün kapat›lmas› için bir
kampanya baﬂlatt›.Yurdun dört bir yan›n da “Amerika Defol, Bu Vatan Bizim” dedi. Kampanya etkisini gösterince Amerikan iﬂbirlikçisi AKP’de
halk düﬂmanl›¤›n› gösterdi. Önce
AKP’nin polisleri girdi devreye. Kampanya çerçevesinde faaliyet yürütülen
her yerde sald›rd›. Sald›r›lar, gözalt›lar
tutuklamalar sürdü. Gözalt›lar, tutuklamalar Halk Cepheliler’in meydanlardan
Amerika defol demesine engel olamad›.
AKP’nin polisi, valisi bu kez linçleri
devreye soktu.
Önce Edirne’de “Amerika Defol”dedi¤i için tuttuklanan arkadaﬂlar›n›n serbest
b›rak›lmas›n› isteyen Edirne Gençlik Derne¤i üyeleri 27 Aral›k 2009 linç sald›r›s›na
u¤rad›.
AKP, linç sald›r›lar›yla Halk Cephelileri
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sindirmek, meydanlar› hak alma mücadelesine kapatmak istiyordu.
AKP’nin bu sald›r›lar› meydanlara ç›kan herkeseydi. Tekel iﬂçilerine, itfaiye iççilerine, demir
yollar›nda çal›ﬂan memurlara sald›rd›. Direnen her
kesimi bir ﬂekilde tehdit ediyordu.
AKP’nin bu sald›r›lar›na boyun e¤ilmedi. Halk
Cepheliler ›srarla ç›kt› alanlara. 3 Ocak’ta örgütlü
oldu¤u birçok ilde 27 Aral›k’ta Edirne’de Gençlik
Derne¤i üyelerine yap›lan linç sald›r›lar›n› protesto etmek için yine alanlardayd›. ‹stanbul’dan Edirne’ye linç sald›r›s›n› protesto etmek için giden
Halk Cepheliler Edirne’ye sokulmad›. Edirne giriﬂinde AKP’nin valisi, polisi taraf›ndan yeni bir
linç sald›r›s› daha örgütlendi. Ayn› gün Erzincan
ve Kars’ta da linçleri protesto etmek için alanlara
ç›kan Gençlik Derne¤i üyeleri yine AKP’nin polisleri taraf›ndan linç sald›r›s› örgütlendi. Sivil faﬂistlere polis kontrolünde sald›rt›ld›.
AKP’nin linç sald›r›lar›na boyun e¤medik.
Alanlar› AKP’nin linç güruhuna terk etmedik. Gözalt›lara, linçlere ve her türlü sald›r›lara ra¤men
alanlara ç›kt›k. Edirne’ye giriﬂimiz yasakland›, en
meﬂru bas›n aç›klamas› yapma hakk›m›z bizzat
Edirne Valili¤i taraf›ndan ﬂehre sokulmayarak engelleniyordu. Linçler pahas›na da olsa demokratik
hakk›m›z› kullanmaktan vazgeçmedik. 9 Ocak’ta
Edirne’de ﬂehir merkezinde tekrar linç edilme pahas›na yasaklanan meydana ç›k›p linçleri protesto
ettik. AKP’nin polisi 9 Ocak’da yine linç sald›r›s›
yapt›. Erzincan’da, Kars’ta, Eskiﬂehir’de yine gözalt›lar yaﬂand›. Halk Cepheliler yine ç›kt› alanlara. AKP’nin emirerleri de yeni sald›r›lara giriﬂti.

Ankara c addeleri, s okaklar› d ireniﬂ
yeri... AKP’nin valisi A nkara’da
“görev” baﬂ›nda
Binlerce Tekel iﬂçisi birbuçuk ayd›r Ankara sokaklar›nda direniyor. Gaz bombas›yla, coplarla bas›nçl› suyla sald›rd› AKP’nin polisi. Tahammülü
yoktu iﬂçinin direniﬂine. Direniﬂi baﬂlamadan bitirmek istedi. Ancak, kar, k›ﬂ, ya¤mur, so¤uk demeden birbuçuk ayd›r Ankara sokaklar›nda direniyor Tekel iﬂçisi. Binlerce Tekel iﬂçisi Ankara sokaklar›nda, çad›rlar kurup dondurucu so¤uk havaya ra¤men eﬂleriyle, çocuklar›yla birlikte geceli,
gündüzlü oturma eylemi yap›yor.

AKP iktidar› aciz, gaz bombalar›yla, coplarla, bas›nçl› suyla sald›rak bitiremedi¤i direniﬂi demagoji
ve yalanlarla, gayr›meﬂru göstermeye çal›ﬂ›yor. Halk›n Tekel iﬂçilerine
verdi¤i deste¤i engellemeye çal›ﬂ›yor. Sald›r›lar›na meﬂruluk yaratmak istiyor.
Ankara Valili¤i, Tekel iﬂçilerinin
caddelerde süren oturma eylemini
bitirmek için “eylem yasalara ayk› r›” dedi. Olmad›. Bu kez “yaya ve
araç trafi¤inin en gellend i¤i, iﬂ yer lerinin önünün kapat›ld›¤›, esna f›n bundan zarar gördü¤ü, ö¤ren cilerin dershanelere gidiﬂlerinin
e n g e ll e n d i ¤ i , s e s v e ç e v r e k i r l i li ¤ i n in y ar at› ld ›¤ ›, kam u g ü v enl i¤ i ve
düzeninin bozuldu¤u” söylenerek
direniﬂe sald›r› için gerekçe yaratmaya çal›ﬂt›.
AKP’nin valisi yalan söylüyordu. Tekel iﬂçilerinin direniﬂi halk›n
her kesiminden en büyük deste¤i
alan bir direniﬂtir. ‹ﬂçisinden memuruna, esnaf›ndan ö¤rencisine halktan yüzbinlerce kiﬂinin deste¤ini almaktad›r. Ve esnaflar yapt›kalr›
aç›klamalarla Ankara valili¤inin yalanlar›n› yüzüne vurdu. Hiç bir esnaftan rahats›z oldu¤una dair bir
aç›klama yap›lmad›. Aksine en büyük desteklerden birisi de Ankara
esnaf›ndan geliyordu Tekel iﬂçisine.
Yalanlar, demagojiler, entrikalar...
hepsi de direniﬂin meﬂrulu¤u karﬂ›s›nda boﬂa ç›k›yor.

AKP’nin Valisi
Erzincan’da “ görev”
baﬂ›nda: M eydanlar 31
Mart’a k adar bas›n
aç›klamas›na k apat›ld›!
Erzincan Valili¤i, linçlerle, gö-

Erzincan

zalt›larla y›ld›ramad›¤› gençli¤i,
meydan yasaklar›yla susturmak istiyor.
Erzincan Gençlik Derne¤i üyeleri, 3 Ocak’ta Edirne’de arkadaﬂlar›na yap›lan linç sald›r›s›n› protesto
etmek için eylem yaparken kendileri, AKP’nin polisleri ve örgütledikleri faﬂist linç güruhunun linç sald›r›s›na u¤rad›. Ayn› gün Kars’ta da
Edirne’deki linç sald›r›s›n› protesto
etmek isteyen Gençlik Derne¤i üyelerine polis biber gaz› ve coplar›yla
azg›nca sald›rd›. Gözalt›na ald›.
Gençlik Derne¤i üyeleri gözalt›lar›na, linç sald›r›lar›na ra¤men her sald›r› sonras›nda tekrar tekrar ç›kt›
alanlara. Y›lmad›, alanlar› terk etmedi.
AKP’nin valisi, polisi çaresiz.
“ Ç a r eyi” alanlar› yasaklamakta
buldu. 21 Ocak’da ald›¤› bir kararla
Erzincan’n›n ﬂehir merkezinde
meydanlar› eylemlere yasaklad›¤›n›
duyurdu. ‹ﬂte, AKP’nin demokrasisi. Bir grup Gençlik Derne¤i ö¤rencisinin kararl› mücadelesi karﬂ›s›nda çaresiz. Çareyi alanlar› kapatmakta buluyor.
A K P ’ n i n E r z i n c a n Va l i s i n i n
a l d › ¤ › k a r a r ﬂö y le :
“‹ l imi z me rk ez inde .. . aç › k a la n larda yap›lacak bas›n aç›klamas›,
imz a ka mpan ya s›, sta nt a çma ve
benzer adlar alt›nda yap›lacak tüm
toplant›lar için kamu güvenli¤inin,
halk›n huzur ve güvenli ¤i i le ti cari
ve ekono mik hayat›n dev am›n›n
sa¤lanmas› konusunda bir tak›m
dü ze nl e me l e r ya p› l ma s› g er e¤ i du yulmuﬂtur. Buna göre;
- C u m h u r i y et M e y d a n › v e ç e v re si nd e,
- Vak›flar ‹ﬂ H an› önündeki
meydan ve çevresinde,
- K› z › l a y ‹ ﬂ M e r k e z i ö n ü n d e k i
meydan ve çevresinde,
- B e l e d iy e K ü lt ür Ev i ön ü n de ki
meydan ve çevresinde,
- Al pa r sl a n T Ü RK E ﬁ ( G emi ) ‹ ﬂ
M e r ke z i ön ünd e ki me yd a n ve ç e v re si nd e,
- S elimo¤lu ‹ﬂ Ha n› önündeki
me yd an v e ç e vr e si nd ek i a ç › k al a n -

Kars

Kars Gençlik Derne¤i
Giriﬂimi: “Bu Ülkenin
Gerçek Sahibiyiz,
Dayatmalara Boyun
E¤meyece¤iz”
Kars Gençlik Derne¤i Giriﬂimi, 27 Ocak tarihinde yaz›l›
aç›klama yay›nlad›:
Sald›r›lara de¤inilen aç›klamada ﬂöyle denildi: “Bizler her ne
ﬂart alt›nda olursa olsun Amerikanc› AKP polisinin bu keyfi ve
hukuksuz dayatmalar›na boyun
e¤meyip; ‘Amerika Defol Bu Va t an Bi zi m" hayk›r› ﬂ›m› za de vam
edece¤iz. Ve hiçbir güç bu hakl›
h ay k› r› ﬂ › m› z ön ünd e en ge l o la mayacakt›r. Çünkü biz Vatanseverler bu ülkenin gerçek sahibi y i z . H a l k ›z v e h a k l › y › z k a z a n a c a ¤›z...”
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larda bas›n a ç›klama s›, imz a kam panyas›, stant açma ve benzer ad lar alt›nda yap›lacak tüm toplan t› lar 21 Ocak -31 Mart tarihleri ara s›nda yasaklanm›ﬂt›r.”
‹ﬂte, çaresizlik budur. Bahsedilen yasaklar›n hepsi de Gençlik
Derne¤i’nin “Amerika Defol, Bu
Vatan Bizim” kampanyas› çerçevesinde yapt›klar› eylem ve etkinliklerdir.
Yasaklar›n›z da iﬂe yaramayacak. Alanlara ç›kamam›za engel
olamayacaks›n›z.
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AKP’nin e mirerleri
Kars’ta: Toplatmas›
olmayan dergiye an›nda
toplatma...
26 Ocak’ta, Kars Bülbül Mahallesi'nde Yürüyüﬂ dergisi ve 'Amerika Defol Bu Vatan Bizim' kampanyas›n›n bildirilerini da¤›tan 7 Yürüyüﬂ okurunu, AKP’nin polisleri sald›rarak gözalt›na alt›na ald›. Gözalt›na al›nanlardan Hayri Alsanç'›n
duda¤› patlarken di¤erleri de çeﬂitli
yerlerinden darp edildi.
Polisin sald›r›s› için bir gerekçe
yoktu. Da¤›t›lan dergilerin, bildirilerin toplatmas› yoktu. Fakat AKP’nin
polisinin mahkemelerinin hukuku,
adaleti de yoktu. Derginin arka kapa¤›nda bulunan ﬂehit resimleri bahane edilerek jet h›z›yla Yürüyüﬂ’ün
bir hafta önceki say›s›na, “Kars'a
özel” toplatma karar› ç›kart›ld›.
Polis, gözalt›na al›nan 7 kiﬂiyi

Adalet!

akﬂam saatlerinde serbest b›rak›rken 50'ye yak›n dergiye, önlük ve
ﬂapkalara el koydu.

AKP’nin e mirerleri
Mu¤la’da: Vatansever
Devrimci Gençli¤in
evlerine j andarma b ask›n›
Haftalard›r polisin Devrimci
Gençli¤e yönelik süren sald›r›lar›na
jandarma’n›n ev bask›nlar› da eklendi. 21 Ocak Perﬂembe günü jandarma Mu¤la Gençlik Derne¤i Giriﬂiminden Nuri Nur'un evine bask›n
düzenleyerek evdeki dergi, taﬂ›nabilir bellek, cd ve bir bilgisayara el
koydu.
Bask›nlar ertesi gün de sürdü. 22
Ocak günü akﬂam› yap›lan ev bask›n›nda Sabahattin Yaprak gözalt›na
al›nd›.
23 Ocak günü ö¤len saatlerinde
ayn› ev ikinci kez jandarma taraf›n-

Jandarma ve polisler Mu¤la'da
AKP’nin linç sald›r›lar› karﬂ›s›nda
sessiz kalmayan, 'Amerika Defol
Bu Vatan Bizim' diyen vatansever
devrimci gençli¤i bask› ve terörle
sindirmeye çal›ﬂ›yor.
Mu¤la Gençlik Derne¤i giriﬂimi
yapt›¤› bas›n aç›klamas›nda sald›r›lara boyun e¤meyeceklerini söyleyerek ﬂöyele dedi:

“Bunlar›n tek bir nedeni vard›r.
Korkuyorlar! Çünkü; biz
"AMER‹ KA D E F O L ! " d i y o r u z .
Korkuyorlar! Çünkü; biz ger çek v ata n sev er l er iz .
Korkuyorlar! Çünkü; kararl› y ›z , c ü r e t k a r ›z .
Bi zl er "AM E R‹ KA D E F O L ! "
d em e y e d e v a m e d ec e ¤ i z. Bi z d en
korkmaya devam edecekler.

Burjuva hukukunun iflas ve
kendini inkar etti¤i nokta...

Hukuksuzluk, emperyalist dünyan›n her yerinde
ayn›. ABD, Guantanamo’da tuttu¤u 47 tutsak için ﬂöyle diyor: “Ya rg›layamay›z, elimizde onlar› suçlayacak
bir kan›t yok, ama serbest de b›rakmay›z...”
ABD Adalet Bakanl›¤› yetkilileri, 47 tutsak için,
serbest b›rak›lmayacak kadar “tehlikeli” oldu¤unu belirtirken, yarg›lanmalar›n›n da mümkün olmad›¤›n› savundu.
Obama’n›n iktidara geldi¤inde, “ bir y›l içinde” kapat›laca¤›n› söyledi¤i toplama kamp› kapat›lmad›¤› gibi, 47 tutsa¤›n süresiz olarak rehin tutulmas› düﬂüncesi
emperyalist ABD’nin hukukunun nas›l bir hukuk oldu¤unu da göstermektedir.
ABD, Guantanamo’ya taﬂ›d›¤› yüzlerce tutsa¤›, iﬂbirlikçileri arac›l›¤›yla kaç›rm›ﬂ, iﬂkence merkezlerinde
sorgulayarak baﬂtan onlar› suçlu ilan etmiﬂtir.
Yani daha en baﬂ›ndan, hiçbir hukuk kural›na ba¤l›
olmadan, tümüyle silah zoruyla ve gücünü kullanarak,
iradesini kabul ettirmeye çal›ﬂm›ﬂ, bir eﬂkiya gibi insanlar› kaç›rm›ﬂt›r. Kimi zaman ise nufüzunu ve gücünü kullanarak, para vererek, iﬂbirlikçi hükümetlerin
elindeki tutsaklar› alm›ﬂt›r.
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dan bas›ld›. Evde kimseyi bulamayan
jandarma evi darmada¤›n etti.

ABD’ye karﬂ› olduklar›, ABD’ye karﬂ› süren savaﬂ›
destekledikleri için yüzlerce islamc› kaç›r›lm›ﬂt›r.
Guantanamo’da iﬂkence alt›nda, iradesi k›r›l›p teslim al›nmaya çal›ﬂ›lan yüzlerce tutsak, haklar›ndaki
“suç”lamalar› bilmeden, aylard›r mahkemeye ç›kar›lmadan, avukat hakk› olmadan, iﬂkence alt›nda itirafç›
olmalar› sa¤lanmaya çal›ﬂ›l›yor.
Emperyalistler tutsaklar›n iﬂbirli¤i yapmalar›n› istiyor. Bu nas›l bir adalet?
Haklar›nda“suç”lama yap›lacak, tek bir kan›t olmadan, yüzlerce tutsak rehin olarak tutulmuﬂtur. Bugün
ise 47 tutsak, süresiz rehindir. Kendileri de itiraf ediyor.
Peki y›llard›r, hangi yasaya dayanarak, iﬂkence alt›nda yüzlerce insan› rehin tuttunuz? Hangi hakla?
Hangi hukukla? Ve bugün hangi hukuk, hangi yasalarla 47 tutsa¤› rehin tutuyorsunuz?
Bu durum burjuva hukukun iflas etti¤i bir noktad›r.
Ayn› zamanda da kendini inkar etti¤i bir noktad›r. Dünya’ya “hukuk devleti” dersleri veren emperyalistler önce kendilerine bakmal›d›rlar. Görecekleri tabloda, burjuva hukukun iflas› ve kendini inkar› vard›r.

Tekel ‹ﬂçileri
Aldatmaya, Oyalamaya Karﬂ› Uyan›k
Olmal›y›z!
N 28 Ocak’ta Direniﬂin 45. Gününde T ÜRK-‹ﬁ H ükümet G örüﬂmesi Gerçekleﬂti..
N ‹ktidar, Tekel ‹ﬂçilerinin Taleplerini K abul E tmek Yerine,
Sendikalara “ Oyalama P rogram›” S undu...
N Tekel iﬂçileri, örnek bir direniﬂ y aratt›n›z. O nlarca g ün,
büyük f edakarl›klara k atland›n›z. Fedakarl›¤›n›za, direniﬂinize sahip ç›k›n!
N TÜRK-‹ﬁ yönetiminin t arihini iyi biliyoruz. Bu tarihte i ﬂçilerin d ireniﬂ m eydanlar›nda
sat›ld›¤›n›n onlarca ö rne¤i vard›r. Böyle bir ihaneti engellemek için emekçilerin kararl›l›¤›, ilerici, devrimci, demokrat

sendikac›lar›n inisiyatif ve müdahalesi ﬂ artt›r.
N Eylemin 45. günündeki görüﬂmelere iliﬂkin yap›lan de¤erlendirmeler, d ireniﬂi bir an
önce bitirme düﬂüncesini yans›t›yordu.
Tayyip E rdo¤an’›n r andevu
vermesini, görüﬂmede eski hakaret ve aﬂa¤›lamalar›n› tekrarlamamas›n› “ olumlu b ir de¤iﬂim” o larak d e¤erlendiriyorlard›. H aklar›n k abul edilmesinin d ›ﬂ›nda b ir olumluluk k abul edilemez.
28 Ocak’ta Tayyip Erdo¤an ile
TÜRK-‹ﬁ heyeti bir görüﬂme yapt›.
Tayyip Erdo¤an, iﬂçilerin haklar›
konusunda bir çal›ﬂma yap›lmadan
karar verilemeyece¤ini söyledi. ‹ﬂ-
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çiler ise özlük haklar›n› alana kadar
TÜRK-‹ﬁ Genel Merkezi önünden
ayr›lmayacaklar›n› ve direniﬂlerini
sürdüreceklerini söylediler.
Görüﬂmeden sonra bir aç›klama
yapan TÜRK-‹ﬁ Baﬂkan› Mustafa
Kumlu, Tayyip Erdo¤an’›n çal›ﬂma
yapmadan karar verilmeyece¤ini
söyledi¤ini belirtti. Bu çal›ﬂman›n
bitiﬂ tarihi olarak 1 ﬁubat gününün
belirlendi¤ini söyleyen Kumlu’nun
aç›klamas› üzerine iﬂçiler “buradan
hiçbir yere gitmiyoruz” dediler.

D i re n i ﬂ i n S o n B i r H a f t a s ›
Tekel iﬂçilerinin direniﬂinin 38.
gününde açl›k grevinde olan iﬂçiler
hastaneye kald›r›ld›. Bu haberin duyulmas› üzerine di¤er iﬂçiler, arkadaﬂlar›ndan herhangi birinin yaﬂayaca¤› bir olumsuzluk üzerine bütün iﬂçilerin açl›k grevine baﬂlayacaklar›n› duyurdular.
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21 Ocak günü
Ankara’da ayd›n ve
sanatç›lar bir eylem
yaparak Tekel iﬂçiValili¤in, esnaf›n rahats›z oldu¤unu gerek- lerine desteklerini
çe yaparak alan› boﬂaltmalar› için yapt›¤› bil- belirttiler. Ard›ndirime Sakarya Caddesi esnaf›ndan cevap gel- dan iﬂçileri ziyaret
di. Sakarya Caddesi esnaf›, “Direnen Tekel iﬂ- ederek direniﬂ ﬂiirçisi Onurun Simgesi, Yaﬂas›n Onurlu Mücade- leri okudular ve
lemiz” sloganlar› ile bir eylem yaparak, esna- türküler söylediler.
Gün içerisinde yaﬂaf›n direnen Tekel iﬂçisinin yan›nda oldu¤unu
nan
di¤er bir geliﬂmede
ve olmaya devam edece¤ini söylediler.
Bülent Ar›nç ve Çal›ﬂma
Valili¤in tebligat› gönderdi¤i cuma günün- Sosyal Güvenlik Bakan›
den bu yana iﬂçilerin çevresindeki polis say›s› Ömer Dinçer’in TÜRKart›r›ld›. Alanda ve çad›rlarda dolaﬂan polisler ‹ﬁ yöneticileriyle görüﬂde sald›r› ihtimali üzerinden söylentiler yay- mesi oldu. Görüﬂmeden
maya çal›ﬂ›yorlar. ‹ﬂçilerin kararl› tutumu bu taleplerin kabulu ç›kmad›.
Ayn› gün KESK ﬁubesöylemleri boﬂa ç›kar›yor. Direniﬂ içinde edindikleri tecrübe ile “Ne yaparlarsa yaps›nlar, ler Platformu üyeleri, sahakk›m›z› almadan, kazanmadan gitmeyece- bah saatlerinde önce toplu
vizite eylemi yapt›. Daha
¤iz” dediler.
sonra Kolej Kavﬂa¤›'nda
topland› ve "Sendikalar
Göreve, Genel Greve"
pankart›n›n arkas›nda sloganlar atarak, direniﬂteki
TEKEL iﬂçilerinin yan›na
geldiler. KESK Ankara
ﬁubeler Platformu Dönem Sözcüsü Yusuf ﬁenol, burada yapt›¤› konuﬂmada, TEKEL iﬂçilerinin
örnek bir mücadele verdi¤ini, bundan sonra da al›nacak her türlü eylem karar›na destek vereceklerini
bildirdi.
D‹SK, KESK, Kamu“Direnmek Tek Yoldur!” Sen,TÜRK,‹ﬁ,
Memur-Sen, Hak-‹ﬂ bir araya
Tekel iﬂçilerinin direniﬂiyle
gelerek TEKEL iﬂçilerinin direniilgili Devrimci ‹ﬂçi Hareketi (D‹H)
ﬂiyle ilgili atacaklar› ad›mlar›, desve Kamu Emekçileri Cephesi birer
tek eylemlerini tart›ﬂt›lar. Alt› konyaz›l› aç›klama yay›nlayarak direfederasyonun toplant›s›ndan
niﬂi büyütme ça¤r›s› yapt›lar.
iﬂçilerin bekledi¤i genel grev
karar› ç›kmad›. KonfederasD‹H’in 25 Ocak tarihli aç›klayonlar, hükümete 26 Ocak Samas›nda 4C’nin kölelik yasas›
l› gününe kadar süre verdikleoldu¤u vurgulanarak; açl›¤a, yokrini aç›klad›.
sullu¤a, iﬂsizli¤e ve zulme karﬂ›
direnmenin tek yol oldu¤u belirtildi.

Sakarya Esnaf›: Direnen Tekel
‹ﬂçisinin Yan›nday›z
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Kamu Emekçileri Cephesi, 27
Ocak’taapt›¤› aç›klama ile 'TEKEL ‹ﬂçilerinin Direniﬂi Bizim Direniﬂimizdir' diyerek Dayan›ﬂmay›
Büyütmeye ça¤›rd›...
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Halk Cephesi’nden
‹ ﬂ ç i l e re Destek
Direniﬂin 40. günü olan 23
Ocak günü Devrimci ‹ﬂçi Hareketi ve Halk Cepheliler iﬂçi-

lerle dayan›ﬂma amaçl› bir günlük
oturma eylemi yapt›lar. Bay›nd›r
Sokak giriﬂinde toplanarak “Tekel
‹ﬂçilerinin Talepleri Kabul Edilsin”
yaz›l› pankart›n arkas›nda kortej
oluﬂturan Halk Cepheliler “Tekel
‹ﬂçisi Yaln›z De¤ildir, ‹ﬂçiyiz, Hakl›y›z Kazanaca¤›z!” sloganlar› ile
direniﬂ yerine do¤ru yürüdüler.
Halk düﬂman› Tayyip Erdo¤an'› teﬂhir eden dövizleri ile direniﬂ yerinin
ortas›na kadar yap›lan yürüyüﬂün
ard›ndan 50 kiﬂi çad›rlara da¤›ld›lar.
24 Ocak günü de iﬂçilerin aras›nda geçirilerek 4C ve 4B’nin ne oldu¤unu anlatan bildiriler iﬂçilere
da¤›t›ld›.
24 Ocak günü, iﬂçiler yine çeﬂitli kurumlar taraf›ndan ziyaret edildiler. Ö¤len saatlerinde Tokatl›lar
Derne¤i iﬂçileri ziyaret etti. Ayd›n
ve sanatç›lar da kalabal›k bir ziyaret
gerçekleﬂtirdiler. Gün içinde çeﬂitli
taraftar gruplar› da ziyaretleriyle direniﬂe destek oldu. ‹lk olarak Ankaragücü taraftarlar› geldiler. Daha
sonra Beﬂiktaﬂ Halk›n Tak›m› grubu
alandayd›. “C4 Olsan Kar Etmez
Tekelimize” yazan pankart› açarak
alana gelen taraftarlar burada bir de
tiyatro oyunu oynad›lar. Alanda iki
farkl› noktada oyunu oynayan topluluk, iﬂçilerden büyük ilgi gördü.

Diyarbak›rspor taraftarlar› da akﬂamüzeri iﬂçileri ziyaret ettiler.
Halk Cepheliler akﬂam saatlerinden bir eylem yaparak oturma eylemini bitirdiklerini ancak iﬂçilerin
yanlar›nda olmaya devam edeceklerini söylediler.
Direniﬂlerinin 42. gününde iﬂçileri Avrupa Parlamento'sundan milletvekilleri ziyaret ettiler. ‹ﬂçilerle
konuﬂup direniﬂin nedenini ve taleplerini dinleyen vekiller, Çal›ﬂma
Bakan› ile görüﬂmek ve sorunu Avrupa Parlamentosuna taﬂ›mak için
söz verdiler.
Ni¤deliler Derne¤i üyelerinden
oluﬂan kalabal›k bir grup iﬂçileri ziyaret etti. Ayr›ca Tekel iﬂçilerinin direniﬂinden güç ald›klar›n› söylediler.
Halk Cepheliler de iﬂçilerle birarada olmaya devam etti. 250 adet
bildiri iﬂçilere da¤›t›ld›, Halk Cephesi'nin direniﬂe iliﬂkin düﬂünceleri
anlat›ld›.
‹ﬂçilerin aras›nda, alanda yap›lan
tart›ﬂmalarda, Maliye Bakan› Mehmet ﬁimﬂek’in “Merhamet etmekle
iyi etmedik” aç›klamas›na tepkiler
ifade edildi.
Direniﬂin 43.günü olan 26
Ocak’ta hastanede çal›ﬂan iﬂçi kad›nlar, SDP, TKP ve Sosyal-‹ﬂ iﬂçileri ziyaret ettiler.

G e n ç l i k D i re n e n ‹ ﬂ ç i l e r i n
Ya n › n d a
Gençlik Federasyonu üyeleri de
26 Ocakta “Tekel ‹ﬂçilerinin
Talepleri Kabul Edilsin” yazan bir
pankart aç›p, “Tekel ‹ﬂçisi Yaln›z
De¤ildir” sloganlar›yla iﬂçileri ziyaret ettiler.
26 Ocak ayn› zamanda açl›k grevine ara verilmesinin ard›ndan iktidara 6 konfederasyon taraf›ndan verilen sürenin doldu¤u gündü. Konfederasyonlar akﬂam saatlerinde biraraya geldi ve Tayyip Erdo¤an’›n
TÜRK-‹ﬁ Baﬂkan› ile görüﬂece¤i
bilodirildi. ‹ﬂçiler direniﬂte kararl›l›klran› ifade ettiler ve sendikalar›n
da ayn› kararl›l›¤› sergilemesi için
uyard›lar. Toplant› saatinin yaklaﬂmas›yla iﬂçiler TÜRK-‹ﬁ önünde

‹stanbul

Tekel ‹ﬂçilerine Destek Eylemleri
Devrimci ‹ﬂçi Hareketi Tekel iﬂçisine destek vermek için 26 Ocak günü
‹stanbul Taksim Tramvay Dura¤›’nda eylem yapt›. '‹ﬂçiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z' pankart› ile Taksim Tramvay Dura¤›ndan Gümüﬂsuyu'da bulunan
TÜRK-‹ﬁ binas›na kadar yürüyüﬂ yap›lan eylemde; "Tekel ‹ﬂçileri Yanl›z
De¤ildir, 4-C'ye Köle Olmayaca¤›z" sloganlar› at›ld› ve bildiri da¤›t›ld›.
TÜRK-‹ﬁ binas›n›n önüne gelindi¤inde Devrimci ‹ﬂçi Hareketi ad›na
Ali Çak›r bir aç›klama yaparak; "Kölelik yasas› olarak ifade edilen 4/C, iﬂ
güvencesinin ortadan kalkmas› anlam›na geliyor. ‹ﬂçiler için y›k›m olan bu
yasan›n en önemli maddelerinden biri de, 'Geçici personelin hizmet sözleﬂmesinin feshinde, ihbar, k›dem veya sair adlar alt›nda herhangi bir tazminat ödenmez' ﬂeklinde ifade ediliyor" dedi. Ayr›ca ‹tfaiye ve Esenyurt
iﬂçileri de TÜRK-‹ﬁ’te 2 günlük açl›k grevine baﬂlad›lar.
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“ Tekel ‹ﬂçilerinin Yan› nd a Olma l›y› z”
Mersin'de Halk Cepheliler 29 Ocak günü Taﬂ Bina önünde Tekel iﬂçilerinin direniﬂi ile ilgili eylem yapt›lar. 'Tekel ‹ﬂçisi Yaln›z De¤ildir” yazan
pankart açan Halk Cepheliler "Zafer Direnen Emekçinin Olacak, Direne
Direne Kazanaca¤›z" sloganlar›n› att›lar. "Tekel ‹ﬂçisi Haklar› ‹çin
Direniyor, Tekel ‹ﬂçilerinin Talepleri Kabul Edilsin” dövizlerinin taﬂ›nd›¤›
eylemde; “Tüm halk›m›z, direnen Tekel iﬂçilerinin kazanmas› için onlar›n
yan›nda olmal› mücadelelerine omuz vermeliyiz” denildi.

“Bizim Merhamete ‹htiyac›m›z Yo k ”
28 Ocak günü Malatya’da Halk Cephesi’nin de aralar›nda oldu¤u
DKÖ’ler ve siyasi partiler AKP önünde eylem yapt›larr. E¤itim-Sen önünden AKP’ye kadar yap›lan yürüyüﬂün ard›ndan kat›lan kurumlar ad›na
KESK dönem sözcüsü Hasan Kald›k bir aç›klama yapt›
Kendilerini birer Tekel iﬂçisi olarak görüp mücadeleyi birleﬂtirmek,
büyütmek istediklerini söyleyen Hasan Kald›k, "Güvencesizli¤in kader
olmad›¤›n› biliyoruz” dedi.
Daha sonra Tekel iﬂçisi olan Hayrettin Sar›kaya söz alarak : "Hükümet
taraf›ndan biz Tekel iﬂçilerine çok hakaretler edildi. Maliye Bakan› merhamet etti¤ini söylüyor. Bizim onun merhametine ihtiyac›m›z yok. Biz
eme¤imizin karﬂ›l›¤›n› istiyoruz. Bunu da alana kadar direnece¤iz" dedi.
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Halk düﬂmanlar›na bu
c e s a reti vere n l e r,
uzlaﬂmac› sendikalard›r!
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AKP iktidar›n›n halka, emekçilere sald›r›s›ndaki, pervas›zl›¤›n›n
elbette nedenleri var. Ancak bunlar
içinde en öne ç›kan›, sar› sendikalar›n emekçilerin mücadelesi önünde barikat oluﬂturmas›d›r ve bu da
AKP’nin en büyük dayana¤›d›r.
Y›llard›r, yüzbinlerce emekçinin özelleﬂtirme ad› alt›nda kap›
önüne konulmas›na karﬂ› tek bir tav›r almayan sar› sendikalar, emekçilerin direniﬂini engellemiﬂlerdir.
AKP emekçilere dizginsiz bir
biçimde sald›r›rken en büyük dayana¤›, iﬂçi s›n›f›n›n iﬂbirlikçi önderli¤i ve iﬂçi s›n›f›n›n örgütsüz
olmas›d›r.
O nedenle bugün 4-C konusunda sald›rgan, mücadeleye tahammülsüzdürler. TEKEL iﬂçilerinin
direniﬂine polisi sald›rtan, ‹tfaiyecilerin çad›r›n› sabaha do¤ru milis
olarak kulland›klar› zab›talara
bast›ran AKP, iﬂte bu örgütsüzlükten cesaret almaktad›r.
toplanarak, “Sendika Uyuma ‹ﬂçine
Sahip Ç›k, TÜRK-‹ﬁ Göreve Genel
Greve, Söz Bitti S›ra Eylemde,
Kumlu ﬁaﬂ›rma Sabr›m›z› Taﬂ›rma”
sloganlar› att›lar.
Toplant›n›n ard›ndan konfederasyon baﬂkanlar› bir aç›klama yaparak 28 Ocak’› bekleyeceklerini,
olumlu bir karar ç›kmazsa 3 ﬁubat
günü uyar› eylemi yapacaklar›n›
söylediler.
44. gün boyunca alanda ve çad›rlarda dolaﬂan yüzlerde de de¤iﬂiklikler vard›. Konuﬂmalar› ve
umutsuzluk, inançs›zl›k yayan anlat›mlar›yla adeta bozgunculuk yapan
ve bir k›sm›n›n Tekel iﬂçisi oldu¤u
söylenen kiﬂiler dolaﬂ›yordu. Tak›m
elbiseli erkekler, saçlar› sar› boyal›
ve abart›l› makyaj› olan kad›nlar gibi direniﬂe ve alandaki genel görüntüye ayk›r› tipler olduklar› da gözlendi. Bu durum özellikle direniﬂin
baﬂ›ndan beri orada erkek iﬂçilerle
birlikte direnen, açl›k grevi yapan,
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"3 ﬁubat’ta Saraçhane
Park›’nda Olaca¤›z"
29 Ocak günü KESK, D‹SK,
TÜRK-‹ﬁ, Kamu-Sen, TTB, Türk
Eczac›lar Birli¤i ve Diﬂ Hekimleri
Odas› temsilcileri ‹stanbul TÜRK‹ﬁ binas›nda bas›n toplant›s› yaparak 3 ﬁubat’ta Genel Grev karar›
ald›klar›n› aç›klad›lar.
Kurumlar ad›na haz›rlanan ortak aç›klamay› TÜRK-‹ﬁ Birinci
Bölge temsilcisi Faruk Günbucak
okudu. “ ‘4 C’ ücretli kölelik düzenini reddediyoruz, Tekel iﬂçilerini
destekliyoruz; 3 ﬁubat genel eylemi-grevini örgütlüyoruz” denilerek baﬂlayan aç›klamada, “Tekel
iﬂçileri tarih yaz›yor “ denildi. 6
korfederasyon ve onlara destek veren sa¤l›k meslek odalar›, mimar
mühendisler, demokratik kitle örgütleri yani giderek büyüyen halk
mualefetinin Tekel iﬂçilerinin yan›nda oldu¤u belirtilerek, 3 ﬁubat
tarihinde Tekel iﬂçileri için olumlu
bir yan›t ç›kmazsa, kararl› bir yan›t

yaklaﬂ›k 1,5 ayd›r çocuklar›ndan
uzakta olan kad›n iﬂçilerin tepkisine
neden oldu.
Bunun d›ﬂ›nda sendika yöneticilerinden de yaﬂanan geliﬂmelerin
olumlu oldu¤u ve bu direniﬂin “Tek
G›da-‹ﬂ grevcileri için bile fazla oldu¤unu" belirtenler vard›.
‹ﬂçiler ise tüm bu motivasyonlar›n› k›rma, umutsuzlaﬂt›rma çal›ﬂmalar›na ra¤men halen kararl› bir
ﬂekilde direniﬂlerini sürdüyorlar.
Tayyip Erdo¤an’›n aç›klamalar›yla
ilgili, iﬂçiler bunun bir oyalama
hamlesi olsada iﬂe yaramayaca¤›n›,
kendilerinin özlük haklar›n› alana
kadar alan› terk etmeyeceklerini
söylediler.

vermekten çekinmeyecekleri vurguland›.
Aç›klaman›n devam›nda, “‹ﬂçi
s›n›f› ve emekçiler, 24 Ocak kararlar›n›n 30’uncu y›l›nda yeniden
sermayeden ve onun hükümetinden hesap sormakta kararl›d›r. 12
Eylül döneminin uzant›s› olan ve
27 y›ld›r eme¤i tutsak alan 28212822 say›l› yasalar ‹LO normlar›na
uygun hale getirilmedikçe, AKP
hükümeti 4 C’yi y›rt›p att›m, Tekel
iﬂçilerine özlük haklar›na özlük
hakk› verdim demedi¤i sürece; Tekel iﬂçileri onay vermedi¤i sürece
konfederasyonlar›m›z gibi emek ve
meslek örgütleri de boyun e¤meyecektir” denildi.
Günbucak son olarak, bütün
emek dünyas›n›n bugünden itibaren 3 ﬁubat’ta genel gereve haz›rland›¤›n› söyleyerek; "3 ﬁubat’ta
saat 13:00’de Saraçhane Park›"nda
olaca¤›z" dedi.

‹tfaiye ‹ﬂçilerinin
Direniﬂini K›rmak ‹çin

AKP Komplosu
AKP’nin ahlak›; ahlaks›zl›¤›d›r.
Bu ahlaks›zl›¤›n›n en aç›k ortaya
ç›kt›¤› yer, halk›n çeﬂitli kesimlerinin direniﬂi karﬂ›s›ndaki tav›rlar›d›r.
AKP, halk› tebaas› gibi görüyor.
‹stiyor ki herkes kendisine biat etsin. Biat etmeyenlere karﬂ› ise her
türlü ahlaks›zl›¤a baﬂvurarak sald›r›yor.
‹stanbul’daki itfaiye iﬂçilerinin
direniﬂini bitirmek için yapt›¤› sald›r›lar da AKP’nin ahlak›n›, daha
do¤rusu ahlaks›zl›¤›n› ortaya koymaktad›r.
AKP, direniﬂteki itfaiye iﬂçilerine önce polisi sald›rtt›. Polis terörüyle direniﬂi da¤›t›p bitirmek istedi. Olmad›, baﬂaramad›lar. Bu kez
belediye zab›talar›n› kendi milisleri
gibi kullan›p onlar› sald› itfaiyecilerin üzerine. ‹ﬂçilerin direniﬂ çad›rla-

r›n› söktüler. K›ﬂ›n so¤ukta, ya¤murda, karda, k›ﬂta çad›rlar›n› ellerinden al›rsak direniﬂi bitiririz sand›lar. Fakat bitiremediler.
Daha da pespayeleﬂtiler. Yalana
baﬂvurdular. Büyükﬂehir belediyesi,
üç-beﬂ itfaiye iﬂçisini, direniﬂi bitirdiklerine dair bir aç›klama yapmalar› karﬂ›l›¤›nda "sizi yeni bir iﬂe
baﬂlataca¤›z" diyerek kand›rd›.
AKP yalakas› ‹hlas Haber Ajans› ve
Kanal 7 gibi medyay› da kullanarak
bu iﬂçilere, kendi yazd›klar› direniﬂin bitti¤ini aç›klayan bas›n metnini
okuttular. Bir iﬂçinin eline tutuﬂturulan ka¤›tta "kullan›ld›k" yaz›yordu. Oysa iﬂçileri böyle pespaye bir
yalanla kullanan o ka¤›d› tutuﬂturan
‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi’ydi.
Yalan›n ömrü k›sa sürdü. Çünkü
direniﬂ Büyükﬂehir Belediyesi’nin

karﬂ›s›ndaki Saraçhane Park›’nda sürüyordu. 23 Ocak’ta zab›ta ve polisleri sald›lar iﬂçilerin üstüne. Direniﬂi
bitiremedikçe acizleﬂtiler. ‹ﬂçilerin
›s›nmak için kulland›klar› sobalar›
almak için "operasyon" yapt›lar. Oda
iﬂe yaramad›; milis gibi kulland›klar›
zab›talara Büyükﬂehir Belediyesi,
h›rs›zl›k yapt›rd›. ‹ﬂçilerin pankart ve
dövizlerini çald›rtt›lar.
Bu sald›r›ya karﬂ› itfaiye iﬂçileri
ve Esenyurt Belediyesi’nden iﬂten
at›lan iﬂçiler, 25 Ocak tarihinden itibaren 3 günlük açl›k grevine baﬂlad›. Türk-‹ﬂ ‹stanbul bölge baﬂkanl›¤› binas›nda olan iﬂçiler talepleri
kabul edilene kadar direneceklerini
söylüyorlar.

Say›: 205

Yürüyüﬂ
31 Ocak
2010

“‘Eylemi Bitirdik’ Aç›klamas›,
Tuzla AKP Teﬂkilat› ve
Büyükﬂehir Belediyesinin
Bir Oyunudur”
Direniﬂte
olan ‹stanbul itfaiye
iﬂçilerinden 2007 Nisan ay›nda iﬂe
girmiﬂ ve 31 Aral›k 2009’da iﬂten
at›lan Ömer SERT ile direniﬂ ve
AKP’nin sald›r›lar› üzerine görüﬂtük.
Yürüyüﬂ: 19 Ocak Sal› günü bir
grup itfaiyeci, “Bizi kulland›lar”
deyip, aç›klama yaparak direniﬂi bitirdiler. Siz bu konuda ne söyleyeceksiniz?
Ö m e r S E RT: Sal› günü yap›lan
o sözde bas›n aç›klamas›, Tuzla

AKP teﬂkilat› ve Büyükﬂehir belediyesinin bir oyunudur. Bu arkadaﬂlar›n bir k›sm› bizim gibi B‹MTAﬁ
ma¤duru arkadaﬂlar. Bir k›sm› (657
kiﬂi) devlet memuru, bir k›sm› kadrolu iﬂçi ve içlerinde sözleﬂmeli çal›ﬂan diye tabir etti¤imiz 4-b, 4-c
kar›ﬂ›m› personel mevcut. Bu arkadaﬂlar, MAKRO adl› ﬂirkete imza
atmak için Ali Karan daire baﬂkan›na müracatta bulunuyorlar. Ali Karan da bir araç gönderiyor bunlara.
‹mza atmak için bu araçla gideceksiniz diye. Araç direk belediye baﬂkanl›k binas›n›n önüne getiriliyor.
Ve burada K a n a l 7 kameras› ve ‹ h-

las H a b e r Aj a n s › ’ n › n kameras›,
yandaﬂ medya burada haz›r bulunuyor. K a d i r Topbaﬂ’›n bas› n dan›ﬂmanl›¤›n›n haz›rlad›¤› bir metni
a r k a d a ﬂ l a r a v e r i y o r l a r. A r k a d a ﬂl a r d a b u m e t n i o k u y o r l a r. ilk de f a o r d a o k u y or l a r k a m e r a l a r k a rﬂ›s›n da ve kendi adlar›na özür dil i y o r l a r.
Ben bu arkadaﬂlarla biraz öncede telefonla görüﬂtüm. Söyledikleri
‘ b i z s i z i n a d ›n ›z a k e s in li k l e b i r ﬂ e y
söylemedik karﬂ›m›zda eylem dev a m e d iy o r e y l e m e d e v a m e d e n a r kadaﬂlar›m›za sayg› duyuyoruz.
Biz kendi ad›m›za özür diliyoruz ve
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eylemi kendi ad›m›za bitirdik.’ Diyorlar ama yandaﬂ medya bu ﬂekilde aç›klamad› tabii. ‘‹tfaiyecilerin
eylemi bitti’ diye söyledi. Ve b u a rkad aﬂl ara da ha so n ra im za att ›r›lmad›. Siz beklemede kal›n bu
a d a m l a r imza atamayacak çal›ﬂam a y a c a k b u n l a r b i r oyuna geldi l e r. Fark›nda de¤iller veya geç fark
ettiler.

Say›: 205

Yürüyüﬂ
31 Ocak
2010

Yürüyüﬂ: Bugün bir grup sivil
k›yafetli kiﬂi, pankartlar›n›z› ve dövizlerinizi kaç›rm›ﬂlar. Bu konuda
neler diyeceksiniz?
Ö m e r S E RT: Sabahleyin saat
10:00 sular›ndayd›. Üç kiﬂiydiler.
Sivil, ceplerinde, bellerinde tak›l›
olan zab›ta telsizleri vard›. ‘Ar k a daﬂlar y uk ar ›d an verilen talim at’
baﬂkanl›k binas›n› tarif ederek ‘pankartlar›n›z› dövizlerinizi yeﬂilli¤in
içerisinde al›n kenara bir yere taﬂ›y›n’ diye rica ettiler. Biz de ald›k ve
kenara taﬂ›d›k. Beﬂ dakika sonra
tekrar geldiler ‘bu pankartlar ve
döv izle r yu ka r›da kile rini ra h ats ›z
et m i ﬂ , b u p a n k a r t l a r › b i l d i r i l e r i
kald›rman›z› istiyoruz.’ dediler. Biz
de dedik ki biz bunlar› kald›rm›yoruz siz kald›rmaya çal›ﬂ›rsan›z çat›ﬂma ç›kar. Bunu yukar›ya bildirin
dedik. Ve biz burada otururken resmi plakal›, beyaz bir ISUZ‹ minibüs
yaklaﬂt›. ‹çinden sivil k›yafetli 25,
30 kiﬂi indi. Bunlar›n üzerindeki
Büyükﬂehir belediyesi zab›ta yap›ﬂt›rmalar› sökülmüﬂ montlar› vard›.
Bir anda arabadan inip, ne oldu¤unu
anlamadan döviz ve pankartlar›m›z›
çal›p kaçt›lar. Peﬂlerinden koﬂtuk
ama yetiﬂemedik Ondan sonra sendikada bulunan di¤er pankartlar›m›z› ve dövizlerimizi al›p tekrar bu
alana gömdük. Karﬂ›lar›nda biz yine dik duruyoruz ve suç duyurusunda bulunduk.

“Talebimiz iﬂ güvenli¤idir.
Güvenli bir ortamda
ça l ›ﬂ m a k i s ti y o r u z”
Yürüyüﬂ: Peki talepleriniz nelerdir?
Ö m e r S E RT: Biz hiçbir zaman
ne Büyükﬂehir Belediyesinden ne
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‹tfaiye Daire Baﬂkanl›¤›”ndan bize
bir milyar, iki milyar... para verin
demedik. Yang›nda bizim baﬂ›m› z a b i r ﬂey geldi¤i zaman geride
kalan ailemize çolu¤umuza çocu ¤ u m u z a b i r güvence, iﬂ garantisi,
iﬂ güvencesi istiyoruz. S o r u n , m a aﬂlar›m›z›n art›r›lmas› sorunu de¤il. Biz güvenceli bir ﬂekilde çal›ﬂal›m dedik. Talebimiz iﬂ güvenli¤idir. Güvenli bir ortamda çal›ﬂmak.
Beyefendiler bunu kabul etmediler çünkü bizim s›rt›m›zdan para yiyorlar ve bunu Deniz Feneri ortakl›¤›yla, Kanal 7 ortakl›¤›yla devam ettirecekler. Bizde bu düzene karﬂ› geldik ve karﬂ› gelece¤iz sonuna kadar.

Y ürü yüﬂ : Son olarak eylem
program›n›z nedir?
Ö m e r S E RT: D a h a s o n r a s › n d a
buraya daha önceki gibi Demokr a s i Ç a d › r › ’ m › z › k u r a c a ¤ › z . 3 gün l ü k a ç l › k g revine baﬂlayaca¤›z.
E¤er tekrar sobam›za ve çad›r›m›za
sald›r› olmazsa ona göre plan düzenlenecek, e¤er sald›r›rlarsada ona
göre plan de¤iﬂecek.
Y ü rü y ü ﬂ : Son olarak yandaﬂ
medya diye tabir etti¤iniz medya taraf›ndan direniﬂiniz bitirildi diye
yalan haber verildi, bu konuda söyleyecekleriniz nelerdir?
Ö m e r S E RT: Yandaﬂ medya dedi¤imiz Kanal 7’nin haber müdürüyle bizzat ben kendim telefonla
görüﬂtüm. Yapt›klar›n›n yanl›ﬂ ve
yalan oldu¤unu bildirdim. Bu konuda haberi düzeltmelerini, 50 itfaiyecinin burada hala eyleme devam etti¤ini, aç›klama yapt›r›lanlar›n devlet memuru, sözleﬂmeli iﬂçi ve kadrolu iﬂçi olduklar›n› söyledik. Tekrar bir özür, tekzip yay›n›n› istedik.
Ana haber bülteninde verdi¤iniz gibi bu haberi verin yoksa hakk›n›zda
yasal iﬂlem baﬂlataca¤›z, savc›l›¤a
suç duyurusunda bulunaca¤›z dedim. Haber müdürü “ Ne yapabiliyorsan yap” dedi. Biraz sonra Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤›na gidip suç duyurusunda bulunaca¤›m.
Yürüyüﬂ: Teﬂekkür ediyor kolaygelsin diyoruz.

“Bugün Tekel
‹ﬂçileri, Yar›n
Hepimiz”
Büro Emekçileri Sendikas› ‹stanbul 1 Nolu ﬂubesi 28 Ocak tarihinde Topkap› / Cevizliba¤ Yeﬂil
Plaza'daki ‹stanbul Vergi Dairesi
Baﬂkanl›¤› ek binas› önünde Tekel
iﬂçilerine destek amaçl› eylem
yapt›. Eylemde, “Bugün iﬂçilerin
yaﬂad›¤›n› yar›n tüm kamu emekçilerinin yaﬂamas› kaç›n›lmazd›r.
Bu mücadele bütün emekçilerinin
ortak mücadelesidir” denildi.

SAMSUN: Tekel ‹ﬂçisi
Yaln›z De¤ildir
22 Ocak’ta Samsun’da Tekel iﬂçilerine destek için eylem yap›ld›.
Karadeniz Özgürlükler Derne¤i,
Emep ‹l Örgütü, ÖDP, Halkevleri,
Ö¤renci Kolektifleri, Gençlik Muhalefeti, Liseli Genç Umut, Devrimci 78'liler taraf›ndan AKP il binas› önüne yap›lan eylemde, "Zafer Direnen Emekçinin Olacak"
yaz›l› pankart aç›ld›. Eylemde Tekel iﬂçilerinin yanlar›nda olduklar›
söylendi.
Eylemin ard›ndan Türk-‹ﬂ’in
ayn› yerde yapt›¤› eyleme destek
verildi.

AKP’nin demokrasi anlay›ﬂ›;
örgütsüzleﬂtirmek, susturmak
ve itaat ettirmektir
Binlerce TEKEL iﬂçisini kap›
önüne koyanlar kendileri de¤ilmiﬂ
gibi konuﬂtu¤u kürsüden haklar›
için direnen TEKEL iﬂçilerini suçluyordu.
“TEKEL iﬂçilerinin hükümete
karﬂ› k›ﬂk›rtmaya dönmüﬂ gösterilerini milletimizle paylaﬂaca¤›z... ﬂu
anda aç sefil olarak ajitasyon yap›yorlar. 2 y›ld›r çal›ﬂmadan maaﬂlar›n› ödeyerek o görevlerinde tuttuk.” (Milliyet, 23 Ocak 2010)
K›ﬂ›n dondurucu so¤u¤unda, iﬂsiz ve aç kalmamak için direnen iﬂçilerin direniﬂini “kk › ﬂ k › r t m a ”, “aa j i t a s y o n y a p m a” olarak de¤erlendiriyordu Baﬂbakan.
“...o marjinal örgütlerin tuza¤›na düﬂmeyin, istismar›n k›ﬂk›rtman›n aleti olmay›n. Ülkenin ﬂartlar›n›, iﬂsizleri düﬂünün.” diyerek, direniﬂi destekleyen devrimci-demokrat
güçlerle iﬂçileri karﬂ› karﬂ›ya getirmeye çal›ﬂ›yordu.
K›ﬂ günü soka¤a at›lan binlerce
emekçinin taleplerine kulak verece¤ine, onlar›n itaat etmesini, aç ve iﬂsiz kalmay› kabul etmesini istiyor.
O kürsüden, milyonlarca insan›n
gözüne baka baka yalan söylüyor
Direnen iﬂçileri aﬂa¤›layarak, grevi
yürüten sendika baﬂkan›na;
“Sen avucunu yalars›n, avucunu...” diyerek sald›r›yor...

“Sinirli ve gergin”oldu¤u
için de¤il, iﬂbirlikçi ve faﬂist
b i r l i d e r oldu¤u için halka
sald›r›yor!
Baﬂta Baﬂbakan Erdo¤an olmak
üzere hemen hemen tüm AKP yöneticilerinin her hakl› talepte, her
direniﬂte tav›rlar› ayn› olmuﬂtur.
Hepsinin ortak noktas› susturmak, sindirmek ve aﬂa¤›lamakt›r...

Nitekim y›llard›r bunun onlarca
örne¤ini
yaﬂad›k.
Neredeyse
AKP’nin iktidar y›llar› boyunca mitinglerde, salon toplant›lar›nda, aç›l›ﬂlarda, yürüyüﬂlerde hep ayn› tablo ile karﬂ›laﬂt›k.
O tablonun b i r y a n › n d a herhangi bir talebini dile getiren bir iﬂçi,
bir emekli, bir köylü, bir ev kad›n›,
bir ö¤renci oldu. Di¤er y a n › n d a ise
ba¤›ran, azarlayan, f›rça çeken bir
baﬂbakan ya da bakan!
Halktan herhangi biri, devlet,
hükümet yetkililerinin kat›ld›¤› bir
toplant›da hakl› bir talebini dile getiremez, kendisini ifade edemez.
Bunu dile getirmesi demek, aﬂa¤›lanmas›, tartaklanmas›, gözalt›na
al›nmas› demektir.
AKP demokrasisi iﬂte budur!..
dinlemeyen,
Konuﬂturmayan,
susturan, halka tepeden bakan,
a ﬂa¤› la ya n ve örgüt lü bir güç istemeyen bir “demokrasi”dir bu...
Pankart aç›p iﬂ isteyenleri “provokasyon yapmakla” suçlayarak,
pankartlar› zorla indirten Erdo¤an,
baﬂka bir yerde iﬂ isteyen üniversite
mezunlar›na da; “üniversite mezununa dünyan›n hiçbir yerinde iﬂ garantisi verilmez” diye cevap veriyordu.
Afyon'da mazotun pahal›l›¤›ndan yak›nan bir kad›na k›zarak ﬂunlar› söyleyebilmiﬂti: “Eh mübarek,
oldu olacak bedava verelim. ﬁimdi
ne istiyorsunuz ki? Enerjiyi ba¤layal›m, suyu ba¤layal›m. Mazotu bedava verelim. Oldu olacak yeme¤i
de a¤z›n›za koyal›m.” (Akﬂam, 11
Mart 2004)
Halka pervas›zca sald›ran ayn›
Erdo¤an, Trabzon’da linççiler TAYAD’l›lara sald›rd›¤›nda aç›kça,
linçleri savunuyordu. AKP’nin demokrasisinin bir aya¤›n› “linçcile -

Erdo¤an’›n yeni slogan›:

Ya biat et, ya terk et!
r i n ö z g ü r l ü ¤ ü ” oluﬂturuyordu.
Halka ve devrimcilere sald›rmak
serbestti. Erdo¤an’›n linçleri savunan bu aç›klamalar› ile elbette linççiler de gerekli mesajlar› alm›ﬂt›:
“Dün Trabzon’da olan olaylarda, tabii ki halk›m›z›n hassasiyeti
çok ama çok önemli. Halk›m›z›n bu
hassasiyetlerini göz önünde bulundurarak herkes tavr›n› belirlemelidir ve halk›m›z›n bu milli hassasiyetlerine dokunuldu¤u zaman, ﬂüphesiz ki bunun tepkisi farkl› olacakt›r.” (Hürriyet, 7 Nisan 2005)
Erdo¤an’›n, aç›l›ﬂ törenleri için
gitti¤i Uﬂak'ta, halktan birinin “Sat›l›k böbrek” yaz›l› dövizini açmas›
üzerine, “Kusura bakma, sakatatç›
dükkân› de¤il buras›” (1 May›s
2005, Radikal) demesi de, halka
karﬂ› nas›l bir tahammülsüzlük ve
aﬂa¤›lama, hatta tiksinme içinde oldu¤unu gösteriyor...
Kendi böbre¤ini sat›ﬂa ç›karacak
kadar zor duruma düﬂürülmüﬂ bir
insan›n yaﬂad›klar› karﬂ›s›nda, utanacaklar›na, bu tablonun sorumlusunun kendi iktidarlar› oldu¤unu
düﬂüneceklerine, bunlar› yapmay›p,
tersine alay ederek halk› susturmaktad›rlar.
Mersin'de AKP’yi protesto eden
ve “Anam›z› a¤latt›n›z” diyen bir
çiftçiye, “Lan terbiyesizlik yapma”
diye azarlayarak, “Hadi anan› al git
buradan” diyecek kadar ahlaks›zca
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ve düﬂmanca davran›yordu.

A K P demokrasisi; kimse
d i re n m e y e c e k , k i m s e
örgütlenmeyecek!
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Cenaze ve protesto eylemlerine
polisin silahl› müdahalesi sonucu,
28 Mart 2006 gününden itibaren;
Diyarbak›r’da 12, Mardin-K›z›ltepe’de 2, Batman’da 1 olmak üzere
k›sa sürede 15 Kürt katledildi. Bunlar aras›nda çocuklar, gençler ve 78
yaﬂ›ndaki Halit Sö¤üt gibi yaﬂl›lar
vard›...
Katledilen çocuklardan Fatih Tekin 3 yaﬂ›ndayd›. Batman’da evlerinin dam›nda tek kurﬂunla vurulmuﬂtu. Diyarbak›r’da 6 yaﬂ›ndaki Enes,
8 yaﬂ›ndaki ‹smail Erkek, 9 yaﬂ›ndaki Abdullah Duran da katledilenler aras›ndayd›.
Bu katliam›n arkas›nda ise Tayyip Erdo¤an’›n ﬂu sözleri vard›;
“Çocuk da olsa kad›n da olsa terörün maﬂas› olanlara güvenlik güçlerimiz gerekeni yapacakt›r.”
AKP demokrasisi, katliam demekti. Cenazelerini kald›ramamak,
de¤erlerine sahip ç›kamamakt›.
Yurtd›ﬂ›nda halktan para toplayan islamc› holdingler binlerce iﬂçiyi doland›rm›ﬂt›. ‹ﬂte bu soruna çözüm bulmak amac›yla Almanya’n›n
Berlin ﬂehrinde Erdo¤an’›n da kat›ld›¤› halka aç›k bir toplant› yap›lm›ﬂt›. Bu toplant›da “holdingzedeler”in sorununu dile getiren ve “ 1
milyon holdingzede var” diyen Avrupa Türkleri Dayan›ﬂma Derne¤i
Baﬂkan› Muhammet Demirci'yi
p ro vok at ö rl ükl e suçlad›ktan sonra,
mikrofonun aç›k oldu¤unu unutup,
Devlet Bakan› Ali Babacan'a, “Ça ¤›r›n ﬂ u sahtekar›, derdi neymiﬂ
anlayal›m” diyebiliyordu.
Ard›ndan kand›r›lan, aldat›lan
iﬂçilere dedi¤i ise ﬂuydu: “Vermeseydiniz siz de paralar›n›z›, ben mi
verin dedim.” (Milliyet, 29 May›s
2006)
Tüm bu yaﬂananlar için kimi gazeteciler, Baﬂbakan Erdo¤an’›n “sinirli ve gergin” oldu¤unu, kimileri,
“yorgun” oldu¤unu söylüyordu.

Menderes’ten Demirel’e,
Demirel’den Özal’a,
Özal’dan Çiller’e kadar
bütün burjuva liderler,
halka karﬂ› ayn› politikalar›
izleyip, halk› aﬂa¤›lay›p,
aldatt›lar. Halk›n örgütlenmesine, hakk›n› aramas›na
karﬂ› ise hep düﬂmanca
tav›rlar tak›nd›lar
Hatta bunlardan dolay› Fatih Altayl› gibi gazeteciler Erdo¤an’a “ t a t i l
y a p m a s › n › ” öneriyor, dinlenirse
halka yönelik bu tür sald›r›lar› yapmayaca¤›n› düﬂünüyorlard›.
Erdo¤an’›n halka karﬂ› sald›r›lar›n›n, aﬂa¤›lamalar›n›n, tahammülsüzlü¤ünün nedeninin, “sinirli ve
gergin” olmas›, “yorgun” olmas›ndan kaynakl› olmad›¤›n› eminiz
hepsi biliyorlard›.
Aç›k ki, bu halka karﬂ› bilinçli
sürdürülen bir politikayd›. AKP iktidar›, halk› sindirmek, örgütlülüklerini da¤›tmak için tehdit ediyor,
ﬂantaj yap›yor, gözda¤› veriyordu.
O nedenle, en küçük bir hak talebini bile karﬂ›l›¤› böyle veriliyordu.
AKP demokrasisinde, hak aramak, örgütlü olmak “suç”tu. “Terörist” olmakt›, “k›ﬂk›rt›lmak”t›. AKP
halka boyun e¤meyi dayat›yor. ‹ﬂsiz
kalacak, aç kalacak, yoksullaﬂacak,
evsiz kalacak ama hiçbir hak talebinde bulunmayacakt› halk...

Bütün düzen partileri,
bütün burjuva liderler
halk›n örgütlenmesine
düﬂmand›rlar!
Menderes’ten Demirel’e, Demirel’den Özal’a, Özal’dan Çiller’e
kadar bütün burjuva liderler, halka
karﬂ› ayn› politikalar› izleyip, halk›
aﬂa¤›lay›p, aldatt›lar. Halk›n örgütlenmesine, hakk›n› aramas›na karﬂ›
ise hep d ü ﬂ m a n c a tav›rlar tak›nd›lar.
Burjuva liderler içinde Özal’›n
halk düﬂman› politikalar› savun-

maktaki pervas›zl›¤› ayr› bir örnek
oluﬂturmaktad›r.
1980’de D‹SK Genel Baﬂkan›
Kemal Türker’in faﬂistler taraf›ndan
katledilmesini “iiyi olmuﬂ pezeven ge” diyerek, sevinçle karﬂ›layacak
kadar halka ve devrimcilere düﬂmand› Turgut Özal...
24 Ocak 1980 Ekonomik kararlar› gibi halk düﬂman› politikalar›n
mimar› olmakla övünen Özal, 23
Aral›k 1987 günü % 70'i bulan zamlar› aç›klarken, halkla alay ederek,
zamlar›n halk› “ba ¤› rt a bil e ce ¤ini ”
söylüyordu.
Ben zengini severim” diyende
“B
Özal’d›.
1987 seçimlerinden sonra peﬂpeﬂe gelen zamlar soruldu¤unda ise
Özal “ben seçimden önce zam yapacak kadar enayi de¤ilim” diyerek,
halk› k a n d › r › l a c a k b i r s ü r ü olarak
gördü¤ünü ortaya koyuyordu.
‹ﬂçi eylemleri karﬂ›s›nda Özal’›n
tavr›yla, Erdo¤an’›n tavr› aras›nda
bir fark yoktu. Özal da küçümseyen, talepleri dinlemeyen bir tutum
tak›nm›ﬂt› ve 1990-91’de iﬂçilerin
en çok att›¤› slogan ﬂuydu: “ Ç a n kaya’n›n ﬂiﬂman›, iﬂçi düﬂman›! ”
Öyleydiler. ‹ﬂçiler en özet bir
biçimde ifade etmiﬂti ve bu sloga n› , Çiller’den, Demirel’e, Ecevit’ten Bahçeli’ye, Baykal’a Gül’e,
Tayyip’e kadar hepsine uygulaya bilirsiniz.
“Kürt sorunu” için Özal “500
bin Kürt bat›ya göç ettirilse bu iﬂ
biter” diyordu. Özal’›n “Kürt sorununun çözümü” için önerdi¤i ilk çözüm (!) Kürt halk› için yeni bir sürgündü.
Halk› bir s ü r ü gibi gördü¤ünü
bu sözleriyle de bir kez daha gösteriyordu Özal.
Oligarﬂinin tüm temsilcilerinin,
tüm halk düﬂmanlar›n›n birleﬂti¤i
ortak nokta, halk›n mücadelesinden
duyduklar› büyük korkudur. O korku nedeniyle, halk› aﬂa¤›lamakta,
sindirmek ve susturmak için her yola baﬂvurmaktad›rlar. Oligarﬂinin
hükümetleri aras›nda bunun istisnas› yoktur.

Devrimci ‹ﬂçi
Hareketi

Her Direniﬂ Bizimdir
Dayan›ﬂmam›z› Büyütelim!

örgütsüzlü¤ü, gerçe¤i görseler bile, iktidarlar›n bu
‹stanbul itfaiye iﬂçileri yaklaﬂ›k 1 ayd›r taﬂeronsald›r›lar› karﬂ›s›nda duramamay› beraberinde gelaﬂmaya karﬂ› iﬂleri, ekmekleri, gelecekleri için ‹stiriyor. ‹tfaiye iﬂçilerinin çad›rlar›n›n da¤›t›lmas›
tanbul Büyükﬂehir Belediyesi'nin karﬂ›s›nda bulusonras› çad›r kuramamalar›, sobalar›na sald›r›l›p
nan Saraçhane Park›'nda direniyorlar. AKP'li beleSaraçhane Park›’ndan kopar›lmalar› ve nihayetindiyenin milis gücü haline gelen zab›talar ve sivil
de itfaiye iﬂçilerinin büyük ço¤unlu¤unun bir ﬂepolisler, direniﬂin baﬂ›ndan itibaren çeﬂitli biçimkilde taﬂeronlaﬂmay› kabul eden, köleli¤e boyun
lerde sald›rd›lar direniﬂe. AKP iktidar›, direniﬂleri
e¤en anlaﬂmalar› imzalamalar› örgütsüzlüklerik›rmak için her yöntemi kullanarak sald›r›yor. Örnin sonucudur. Bu sonucu do¤uran nedenlerden
gütlü hareketin, bask› ve zulme direnmenin yaybiri de hiç kuﬂkusuz, düzen içi sendikac›l›¤›n geldig›nlaﬂmas›ndan korkuyor.
¤i noktad›r. Hak arama mücadelelerini, direniﬂleri
Direnen itfaiye iﬂçilerinin 1 ayd›r yaﬂad›klar›,
adeta “yük” olarak gören sendikac›l›k düzen senAKP iktidar›n›n patron yanl›s›, iﬂçi düﬂman› bir ikdikac›l›¤›d›r. ‹ﬂçiler, emekçiler ancak kendi öz örtidar oldu¤unun göstergesi oldu¤u gibi, ülkemizin
gütlülüklerini yaratt›kça bu engelleri aﬂacakt›r.
faﬂizmle yönetildi¤inin aynas›d›r. ‹tfaiye iﬂçileri
‹tfaiye iﬂçilerinin direniﬂi tüm eksik ve zay›f
sendikal› olduklar› için topluca iﬂten at›ld›lar.
yanlar›na ra¤men, AKP
‹ﬂleri, ekmekleri, yani en
iktidar›n› ve AKP'li Bühakl› ve meﬂru talepleri için
yükﬂehir Belediye Baﬂ‹tfaiye
iﬂçilerinin
direniﬂi
devam
etmekBelediye önüne düzenledikkan› Kadir Topbaﬂ'› raleri yürüyüﬂte, polis taraf›ntedir. Bu direniﬂ biz emekçilere örgütlü
hats›z etmiﬂtir. Bunun
dan copland›lar, biber gaz›
hareket etmenin zorunlulu¤unu gösterdi¤i
için direniﬂi k›rmak için
ve tazyikli suya maruz kalgibi sald›r›lar karﬂ›s›nda dayan›ﬂman›n da
her yönteme baﬂvurud›lar... Onu püskürttüler, bu
olmazsa
olmaz
oldu¤u
gözler
önüne
yorlar zaten. Bundan
kez, direniﬂ çad›rlar› sinsi bir
sonras›, itfaiye iﬂçileriseriyor.
Sald›r›lar
karﬂ›s›nda,
büyük
küçük
gece yar›s› operasyonuyla
nin gösterece¤i kararl›demeden her türlü biçimle direniﬂlere
da¤›t›ld›. Pankartlar›, dövizl›kla belirlenecektir. Bu
leri kaç sefer çal›narak, kadeste¤imizi, dayan›ﬂmam›z› büyütmeliyiz
noktada itfaiye iﬂçileri,
ç›r›ld›. Direniﬂin bir arac› ha“say›lar›n›n azl›¤›na”
line gelen tenekeden sobara¤men, kendilerine güvenmelidirler. “Say›lar›n›n
lar›na dahi tahammül gösterilmedi.
azl›¤›na” ra¤men asl›nda onlar çokturlar. Çeﬂitli
Hergün tehditlerle yüz yüze kald›lar, haklar›n›
kayg›lar ve korkular sonucunda direniﬂe kat›lmaarad›klar› için “terörist” ilan edildiler. AKP yandaﬂ›
yan binlerce itfaiye emekçisinin temsilcisidirler.
bas›n yay›n organlar› taraf›ndan haklar›nda yalan,
Emekçiler ve genel olarak halk, mücadele
yanl›ﬂ haberler yap›larak direniﬂ k›r›lmak istendi.
etti¤inde,
haklar› için meydanlara ç›kt›klar›nda,
Türkiye'nin neresinde olursan›z olun hak ar›yordüzenin
tüm
güçleri taraf›ndan kuﬂat›lacaklard›r.
san›z birebir ayn› olmasa da öz itibar›yla itfaiye iﬂAma
zulme
boyun
e¤meme kararl›l›¤› gösterilirse,
çilerinin ve tüm hak arayanlar›n karﬂ›laﬂt›klar›
bu
kuﬂatma
k›r›l›r.
Er ya da geç!
ﬂeyleri yaﬂayaca¤›n›z kesindir. Çünkü buras› TürBu anlamda F Tipi Hapishaneler’deki tecrite
kiye'dir ve faﬂizmle yönetilmektedir.
karﬂ› 7 y›l içeride ve d›ﬂar›da süren büyük direniﬂ,
"Ellerim k›r›lsayd› da AKP'ye oy vermeö¤retici örneklerle doludur. Kazan›lacak her hak,
seydim" veya "Bana da bir gün iﬂimi istedibüyük direniﬂte oldu¤u gibi emekle, fedakarl›klar¤im için terörist denilece¤i hiç akl›ma gella, bedellerle elde edilecektir.
mezdi" diyen itfaiye iﬂçisinin sözleri bir gerçe¤in
ifadesidir. Bu gerçek faﬂizmle yönetilen ülkelerde
‹tfaiye iﬂçilerinin direniﬂi devam etmektedir. Bu
iktidarda hangi parti olursa olsun hak aramaya tadireniﬂ biz emekçilere örgütlü hareket etmenin
hammülün olmamas›d›r. Biraz s›n›rlar›n›n zorlanzorunlulu¤unu gösterdi¤i gibi sald›r›lar karﬂ›s›nda
mas› dahi faﬂizmin gerçek yüzünü göstermesine
dayan›ﬂman›n da olmazsa olmaz oldu¤u gözler
yetmektedir. Direnen itfaiye iﬂçileri bu gerçe¤i yaönüne seriyor. Sald›r›lar karﬂ›s›nda, büyük küçük
ﬂayarak gördüler. Tüm iﬂçiler, emekçiler her geçen
demeden her türlü biçimle direniﬂlere deste¤imizi,
gün bu gerçekle yüzleﬂecekler. Fakat emekçilerin
dayan›ﬂmam›z› büyütmeliyiz.
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Yürüyüﬂte

Polis Katliamlar›
Protesto Edildi
23 Ocak günü Taksim Tramvay Dura¤›nda BDSP ve di¤er DKÖ'lerin biraraya gelmesiyle polisin katliamlar›na
karﬂ› eylem yap›ld›. Galatasaray Lisesi
önüne kadar yürünen eylemde Halk
Cephesi'nin de destek verdi¤i eylemde
bugüne kadar polis terörüne u¤rayanlar›n hesab› sorulana kadar mücadeleye
devam edeceklerini aç›klad›.

Gerçeklerin Sesi
Hayk›r›ld›
Yürüyüﬂ okurlar› Hatay, ‹stanbul, Malatya, ‹zmir ve Bursa’da so¤uk hava ve
kara ra¤men kap› kap› dolaﬂarak ellerindeki Yürüyüﬂ dergilerini anlatt›lar.

B u r s a’da 26-27 Ocak tarihlerinde Te-

“‹yi niyet” göstermek için eylemimize ara verdik, erteledik... Bir
çok eylemde duymuﬂuzdur bunu. Oysa, niyetlerin yerinin olmad›¤›
bir arenad›r s›n›flar mücadelesi. Hele “iyi niyet”in esamesi okunmaz
sömürü ve zulüm cephesinde...
Bir sald›r› varsa, direniﬂi k›rmaya yönelik bir kuﬂatma varsa, orada yap›lmas› gereken “iyi niyet” gösterisi de¤il, D‹REN‹ﬁ‹ BÜYÜTMEK’tir.
TEKEL iﬂçilerinin direniﬂinde, “iyi niyet göstergesi” olarak açl›k
grevine ara verildi. Asl›nda orada sendikal çizginin orta yolculu¤u, uzlaﬂmac›l›¤› vard›r. Onunla sonuç alaca¤›n› düﬂünmek, yanl›ﬂ bir düﬂüncedir.
Haklar›n al›nmas›n› sa¤layacak olan, o anda “iyi niyet” de¤il, kararl›l›k
göstermektir. ‹ktidar› ancak kararl› bir direniﬂ geriletebilir.
Görüyoruz, yaﬂ›yoruz, emekçiler bazen eylemlerinde Türkiye bayra¤› taﬂ›yorlar, bazen ‹stiklal marﬂ› okuyorlar. Bu da bir tür “iyi niyet” gösterisi oluyor. Böylelikle egemen s›n›flara, faﬂist devlete “tehlikeli” olmad›¤›n› kan›tlam›ﬂ oluyor iﬂçi. Oysa bayrak taﬂ›yan iﬂçiler bilmeli ki,
bu düzen zaten o bayra¤› çoktan paspas yapm›ﬂ, o bayra¤›n demagojiler d›ﬂ›nda bir k›ymeti yoktur. Onlar bayrak açt› diye, ‹stiklal marﬂ› okudular diye kimse onlara sald›rmamazl›k yapmaz. Haklar›n› vermez.
‹ktidar direniﬂlere pervas›zca sald›r›rken, emekçiler savunmaya
geçerek; “Bizim olay ç›karma amac›m›z yok, biz ekme¤imizin peﬂindeyiz.” diyebilmektedir. Oysa, “olay ç›karan”, sald›ran iktidar›n kendisidir. Ya onlarca iﬂçi kap› önüne konmuﬂ ya haklar gaspedilmiﬂ ya
da yeni dayatmalarda bulunulmaktad›r iﬂçilere. “Olay” budur zaten
ve bunu ç›karan da iktidard›r. Sald›ran bir iktidara karﬂ› direnmek
meﬂrudur. D‹RENMEK, “olay ç›karmak” de¤ildir.
Bütün bunlar, esas olarak geri bir bilinç düzeyine ve düzen taraf›ndan kuﬂat›lm›ﬂl›¤a ba¤l› olarak, düzene kendilerinin “tehlikeli” olmad›¤›n› bir ﬂekilde ispat etmek amaçl›d›r. ‹ﬂçilerin direniﬂlerde böyle bir sorunu olmamal›d›r. Bize sald›ranlardan, haklar›m›z› gasbedenlerden, bizi kölelik koﬂullar›na mahkum edenlerden elbette hesap soraca¤›z. “Tehlikeli olmad›¤›m›z›” ispat etme düﬂüncesi, direniﬂi zay›flatan, iﬂçilerin s›n›flar mücadelesinin ç›plak gerçe¤ini görmeyen
bir bak›ﬂ aç›s›d›r. Nitekim, düzen, iﬂçilerin bu geri yan›n› “kullanarak” ideolojik sald›r›larla direniﬂin yay›lmas›n›n önüne geçmeye çal›ﬂm›ﬂt›r hep.
‹ﬂçi iﬂçidir. Onun eylemi, s›n›flar mücadelesinin bir parças›d›r ve
orada ç›plak s›n›fsal ç›karlar›n ve ç›plak olarak eylemin gücünün
hükmü geçerlidir. Ve bir direniﬂte, bir eylemde tüm güçlerimizle yüklenmek, direniﬂi büyütmek sonuç almam›z› getirecektir. Eylemde,
mücadele neyi gerektiriyorsa o yap›lacakt›r. Ara yol yoktur.

leferik ve Kestel’in Kale mahallelerinden
dergi sat›ﬂ› yapt›lar. Teleferik’te 30, Kestel’de 24 dergi halka ulaﬂt›r›ld›. H a t a y’da
Antakya'n›n Çekmece Beldesi’nde 26
Ocak’ta toplu yap›lan da¤›t›m s›ras›nda,
halk›n açl›¤›na iﬂsizli¤ine yoksullu¤una
vurgu yap›ld›. 4 saat içinde 73 dergi halka
ulaﬂt›r›ld›. Ma l a t y a’da 25 Ocak’ta yap›lan dergi da¤›t›m›nda, devrimcilerin baﬂlatt›¤› ölüm orucu gelene¤inin
Tekel iﬂçileri taraf›ndan AKP’ye karﬂ› dile getirildi¤i anlat›ld›. ‹ z m i r’de 23 Ocak’ta Harmandal› ve Gültepede yap›lan sat›ﬂta 62 dergi halka ulaﬂt›r›ld›. ‹ s t a n b u l Gülsuyu'da 26 Ocak’ta yo¤un kar ya¤›ﬂ›nda dergi sat›ﬂ› yap›ld›.
Gün içinde mola verilerek iki defa ç›k›lan dergi da¤›t›m›nda kar alt›nda marﬂlar söyleyerek halka 110 dergi ulaﬂt›r›ld›
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Tek Yol

“Adalet ‹stiyoruz!”
22 Ocak’ta ‹stanbul ‹kitelli’de Ferhat Gerçek ve Engin Çeber için adalet istendi.
‘Ferhat’› vuranlar Engin’i katledenler cezaland›r›ls›n’ yazan bir pankart›n aç›ld›¤› eylemin ard›ndan Mehmet Akif Mahallesi ve Atatürk Mahallesi'nde dergi da¤›t›m› yap›ld›. Dergi da¤›t›m› bir buçuk saat sürdü ve
45 dergi halka ulaﬂt›r›ld›.

Ülkemizde Gençlik

Gençlik Federasyonu’ndan
B i r i n c i h e d e f i m i z b u ö ¤ r enci “B
l e r i e ¤ i t i m e k a z a n d › r m a k v e re h a bilite etmek. Emniyetle iﬂbirli¤i
içindeyiz. Elimizde baz› ipuçlar›
v a r. H e r a y e m n i y e t t e n t e r ö r uz m a n l a r › y l a , s o s y a l d a i re l e r d e n a r kadaﬂlarla ortaklaﬂa toplant› yap › p , k a r a r v e r i y o r u z”
Aç›kça itiraf say›labilecek bu sözlerin sahibi
Gaziantep Üniversitesi
Rektör Yard›mc›s› Abdurrahman
Kaday›fç›’d›r. Kaday›fç›, bildiri
da¤›tan, afiﬂ asan ö¤rencilerin ailelerine, “çocuklar›yla
konuﬂup”,
“onlar› terör örgütlerinden uzak tutmalar›” içerikli mektuplar›n gönderilmesiyle ilgili bir soruya yukardaki cevab› veriyor.
Cevap her ﬂeyi gözler önüne seriyor zaten. Okullar›n YÖK taraf›ndan, bu polis kafas› taﬂ›yan, cübbeli
faﬂist kafalarca yönetildi¤i ortadad›r. Polis, jandarma, idare terörünün
estirildi¤ini biliyor, her gün bu uygulamalar› yaﬂ›yoruz. Bunlar›n rastgele olmad›¤›, yaﬂanan bask›lar›n
sistemli oldu¤unu, bir devlet politikas› oldu¤unu, toplant›larda kararlaﬂt›r›ld›¤›n› da sistemli, düzenli
sald›r›lar›ndan anl›yoruz. Tabi bir
de bu aymazca itiraflardan(!)...
Devrimci ö¤rencileri rehabilite
etmekten, polisle iﬂbirli¤i yapt›klar›ndan bahsediyor rektör yard›mc›s›. Kiﬂilikli olduklar›, haklar›n› arad›klar›, düzeni sorgulad›klar› için;
“ttedavi edilmeli”, “dd üz e ne u yu ml a r ›” sa¤lanmal› onlara göre devrimcilerin. Bunu yaparken de düzenin polisiyle, terör uzmanlar›yla iﬂ
birli¤i içinde olmakla övünüyor
“özgür, bilimsel e¤itim kurumlar›”
ve koca bir üniversiteyi yöneten yöneticiler!..
‹ﬂbirlikçi tekellerin hükümeti
emperyalizme kucak açm›ﬂken, emperyalizm bu topraklardaki sald›r›s›n› her geçen gün artt›r›rken, sömürü ve ya¤ma son h›zla sürerken,
gençli¤in gerçekleri anlatmas›n›,

örgütlenmesini yasakl›yor,
engelliyorlar.
Onlar›n ahlaks›z ve halk düﬂman› politikalar›, gözünü kâr h›rs› bürümüﬂ emperyalistlerin ve iﬂbirlikçilerinin yoz, örümcek beyinleri
devrimci ö¤rencilerin hiçbir ç›kar
gütmeksizin vatana, halklara sahip
ç›k›ﬂ›n› anlayamaz.
Tedavi edilmesi gereken, gençli-

gitmeyece¤ini söyledi.
‹stabul’da bunlar yaﬂan›rken,
Mu¤la’da jandarma “ö¤renci evleri”ni basmaya baﬂlam›ﬂt›. Gençlik
Derne¤i üyesi N u r i N u r evde olmamas›na karﬂ›n, evine giren jandarma
evden pek çok ﬂeyi kimseye sormadan, yanlar›nda bir avukat ya da
Nuri Nur olmadan ald›.
Bu bask›nlar›n arkas›ndan ise
Mu¤la’dan S a b a h a t t i n Ya p r a k gözalt›na al›nd›.
Bir baﬂka sald›r› da,
Elaz›¤’da yaﬂand›. Okulunda ÖGB ve polis sald›r›s› ile karﬂ›laﬂan H a rr a n Ayd›n, arkadaﬂ›yla
götürüldü¤ü hastanede iﬂkenceyle gözalt›na al›nd›.
Neydi bütün bu sald›r›lar›n ortak
yan›? Gözalt›na al›nan, sald›r›ya
u¤rayanlar›n hepsi vatansever devrimciydi. Hepsi Amerika’ya karﬂ›yAmerika
d›. Hepsi var güçleriyle “A
Defol, Bu Vatan Bizim” diyorlard›.
Kafas› emperyalizme hizmetten
baﬂka bir ﬂeye çal›ﬂmayan iﬂbirlikçi
egemenler için fazlas›yla tehlikeli
bulunmalar›, bask›ya iﬂkenceye maruz kalmalar› bundand›.
T›pk› Edirne’de ayn› kampanyay› yürüten vatansever devrimcilerin
hukuksuzca tutuklanmas›, sahiplenen bizlerin provokasyonlarla, linç
edilmeye çal›ﬂ›lmas› gibi, bu vatansever devrimciler de düzenin icazetine s›¤›nmay› reddetmiﬂlerdi. Hay›r; onlar tutuklanmas›, gözalt›na
al›nmas›, iﬂkence görmesi gereken,
rehabilite edilmeyi bekleyen insanlar de¤ildir. Onlar bu ülkenin vatansever gençli¤idir. Onlar DEVGENÇ’lilerdir.
Ad›m›z, sözümüzdür ayn› zamanda. Hiçbir koﬂulda mücadelemizi terk etmeyece¤imizin and›d›r
DEV-GENÇ’lili¤imiz. Ne terör uzmanlar›yla yap›lan toplant›lar, ne
yaﬂatt›klar› her türlü zulüm, bask›
mücadele konusundaki kararl›l›¤›m›zdan döndüremez. Her sald›rd›klar›nda daha güçlü hayk›r›r›z emperyalizme ve iﬂbirlikçisi faﬂist iktidara karﬂ› öfkemizi.

Ad›m›z sözümüzdür
ayn› zamanda
¤e ve halka düﬂman olan bu faﬂist
kafalard›r.
Son birkaç hafta da yaﬂananlar
bile tek baﬂ›na gençli¤e düﬂman politikalar yürütenlerin amaçlar›n›n ne
oldu¤unu tüm ç›plakl›¤›yla ortaya
koymaktad›r.
Geçti¤imiz günlerde, ‹stanbul
Üniversitesi’nde ö¤renci olan bir
vatansever devrimciyi ‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü’nden aray›p, konuﬂmak istedi polisler.
Konuﬂmada düﬂkünlüklerini ve
ahlaks›zl›klar›n› gösterecek istekler
de bulundular. O vatansever devrimci de hakl› olarak, kendileriyle
konuﬂmak istemedi¤ini, emniyete

Ad›m›z, sözümüzdür
ayn› zamanda. Hiçbir
koﬂulda mücadelemizi terk
etmeyece¤imizin and›d›r
DEV-GENÇ’lili¤imiz. Ne
t e r ö r uzmanlar›yla yap›lan
t o p l a n t › l a r, n e ya ﬂatt›k lar›
h e r türlü zulüm, bask›
mücadele konusundaki
kararl›l›¤›m›zdan
d ö n d ü re m e z . H e r
sald›rd›klar›nda daha güçlü
hayk›r›r›z emperyalizme ve
iﬂbirlikçisi faﬂist iktidara
karﬂ› öfkemizi.

Say›: 205

Yürüyüﬂ
31Ocak
2010

21

Yüzbinlerce e¤itim emekçisi
iﬂsizli¤e mahkum edilemez!
Her y›l E¤itim Fakülteleri’nden,
Meslek Yüksek Okullar›’ndan binlerce ö¤retmen mezun olup, iﬂsizler
ordusuna kat›lmaktad›r.
Bir yanda okullarda onbinlerce
ö¤retmen aç›¤› varken, di¤er yanda
ise binlerce e¤itim emekçisi ö¤retmenlik yapmak için beklemektedir.
Bugün kahvehanelerde vakit geçiren, y›llard›r iﬂsiz olan e¤itim
emekçilerinin her biri çok zor koﬂullarda E¤itim Fakülteleri’ni, Meslek Yüksek Okullar›’n› bitirdiler.
Her biri bu güçlüklere katlanarak okulu bitirdikten sonra elbette
bir iﬂ bulacaklar›n› bekliyorlard›.
Ö¤retmenlik, belli bir zamana kadar
“iﬂi garanti” bir meslekti. Atamalar›
yap›l›p, göreve baﬂlad›klar›nda zorluklar, k›smen de olsa sona ermiﬂ
olacakt›. Bir e¤itim emekçisi olarak

da, binlerce ö¤renci yetiﬂtirecek olman›n sorumlulu¤unu üstleneceklerdi.
Ancak düﬂündüklerinin hiçbirini
gerçekleﬂtiremediler. Okullar›n› bitirdiklerinde gördüler ki, onlar› iﬂsizlik bekliyordu. Yüzbinlercesi
için bu durum y›llard›r sürüyor ve
iktidarlar taraf›ndan hep oyalan›yorlar.
Atamas› Ya p › l m a y a n Ö ¤ ret m e n l e r olarak adland›r›lan bu iﬂsiz
e¤itim emekçileri, mevcut durumu
kabul etmeyerek bir süredir örgütlenmeye, haklar›n› örgütlü olarak
aramaya giriﬂtiler.
Türkiye’de bugün atama bekleyen 310 bin civar›nda ö¤retmen var.
Ve buna karﬂ›l›k da ilkö¤retimde
216 bin 52, ortaö¤retimde 98 bin
453 olmak üzere toplam 314 bin
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DEVR‹MC‹ MÜCADELEDE Ö⁄RETMENLER’den
Mitinge Kat›l›m Ça¤r›s›:
‹ﬂsiz E¤itim Emekçileri M‹ T‹N G dü ze nl i yor... “Atamas› Ya-p›lmayan Ö¤retmenler Platfor-mu”’nun (AYÖP) ça¤r›s›yla 31
Ocak 2010 Pazar günü Ankara Ab-di ‹pekçi Park›’nda Saat 13.00’de
bir miting düzenleniyor.
“31 Ocak’ta A n k a r a ’ d a O l al›m” diyen D E V R ‹ M C ‹ M Ü C ADELEDE Ö⁄RETMENLER,
mitinge iliﬂkin yay›nlad›klar› aç›k-lamada taleplerini dile getirerek
kat›l›m ça¤r›s›nda bulundular:
“Atamalar›m›z›n yap›lmas›n›,
Sözleﬂmeli, ücretli ö¤retmenli-¤in kald›r›lmas›n›,
Kadrolu, iﬂ güvenceli ö¤ret-menlik hakk›
Grevli toplu sözleﬂmeli sendika
hakk›
‹ST‹YORUZ!
Yaﬂad›klar›m›z›n sorumlusu tek
baﬂ›na AKP iktidar› de¤ildir. Biz
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ö¤retmenlerin bugün yaﬂad›¤› so-runlar›n kayna¤› ve sorumlusu
AKP'si, CHP'si, MHP'si, DSP'si ile
tüm düzen partileridir. Miting dü-zenleyicilerinin düzen partilerini
mitinge davet etmeleri bu anlamda
do¤ru bir yaklaﬂ›m de¤ildir. Düzen
partilerinden çözüm beklemek, çö-zümsüzlü¤ün devam›ndan baﬂka
bir ﬂey de¤ildir.
Çözümü do¤ru temelde örgütle-nerek sa¤layacak olan bizleriz, tüm
kamu emekçileridir, tüm halk›m›z-d›r.
Atamas› yap›lmayan say›lar›
yüzbinleri bulan ö¤retmenleri 31
Ocak'taki mitinge kat›lmaya ça¤›-r›yoruz.ATAMALARIMIZ YA-PILSIN!
SÖZLEﬁMEL‹, ÜCRETL‹
KÖLEL‹⁄E HAYIR!
KADROLU, ‹ﬁ GÜVENCEL‹
Ö⁄RETMENL‹K HAKKI
‹ST‹YORUZ! ”

505 ö¤retmen aç›¤› var.
Milli E¤itim Bakan› Nimet Çubukçu ise ö¤retmen aç›¤›n›n 76 bin
721 oldu¤unu söylüyor. Ö¤retmen
aç›¤›n› oldu¤undan küçük göstermeleri bir yana, kabul ettikleri aç›k
oran›nda da atama yap›lmamaktad›r. Bakanl›k aylard›r yüzbinlerce
iﬂsiz e¤itim emekçisini oyalamakta,
“10 bin kadrolu ö¤retmen atanacak”
diyerek, sorunu geçiﬂtirmektedir.
AKP iktidar› pekala, her y›l düzenli olarak binlerce polisi iﬂe almakta, polis ordusunu büyütmektedir. Polis atamas› söz konusu oldu¤unda akan sular durmakta, “bütçe
uygun de¤il” diye bir gerekçe uydurulmamaktad›r.
Ama söz konusu e¤itim ve e¤itim emekçileri oldu mu, AKP iﬂ
bekleyen binlerce e¤itim emekçisini
gündemine bile almamaktad›r.
Belirtildi¤i gibi, ﬂubat ay› içinde
10 bin ö¤retmenin atamas› yap›lsa
da bu sorunu çözmeyecektir. Zira
yüzbinlerce e¤itim emekçisi halen
iﬂsizdir.
AKP ›srarla, yüzbinleri bulan
ö¤retmen aç›¤›n› kapatmak için
ad›m atmamakta, sorunu kendi yöntemleriyle çözmeye çal›ﬂmaktad›r.
AKP’nin çözümü, e¤itim emekçilerinin birer ucuz köle haline getirilmesidir.
Bu yolla bir yandan e¤itim
emekçilerinin örgütlülüklerini zay›flatmak, da¤›tmak istemekte, di¤er yandan ise e¤itim emekçilerini
posas› ç›k›ncaya kadar sömürerek
onlar› bo¤az toklu¤una, güvencesiz
çal›ﬂt›rmaktad›r.
AKP iktidar›, ayl›k 300 ile 500
lira aras›nda ücretle e¤itim emekçilerini çal›ﬂt›rmaktad›r. Kadrolu yap-
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SORUNLARIMIZ ÇÖZÜMLER‹M‹Z
TEKNOPARKLAR
Bo¤aziçi Üniversitesi’ne “ Te k n o p a r k” kuruluyor. ‹lk
olarak, ODTÜ’de kurulan teknoparklar iyi bir ﬂey mi?
Teknopark, sanayi ﬂirketleri ile üniversitelerin anlaﬂma yaparak oluﬂturduklar› bir kuruluﬂtur. Teknoparklar tamamen iﬂbirlikçi tekellerin ç›karlar› için araﬂt›rmalar yapan, yeni teknolojik geliﬂmeler üzerinde çal›ﬂan kuruluﬂlard›r. Üniversite ö¤rencilerinin düﬂüncelerini, araﬂt›rmalar›n›, enerjilerini daha fazla kâr elde
edebilmeleri için satt›¤› bu kuruluﬂlar, san›ld›¤›n›n aksine, Koçlar, Sabanc›lar, Karamehmetler için ucuz iﬂ gücü olarak kullan›lmaktad›r.

Üniversitelere kurulan bu teknoparklar›n masraf› bizim, yani ö¤rencilerin, halk›n cebinden ç›kan paralarla
inﬂa ediliyor. Bizden al›nan har(a)çlarla, yemekhaneye
verdi¤imiz paralarla ve çeﬂitli biçimlerde bizden ald›klar› paralarla oluﬂturuluyor. Yine okullar ve e¤itim için
harcanacak paralardan k›s›larak buralara yat›r›l›yor.
Koçlar, Sabanc›lar, Eczac›baﬂ›lar, Çal›klar, Ülkerler
daha çok kazans›n diye...
Tüm dertleri düzene uygun kafalar yetiﬂtirmek ve sömürmek olan düzenin e¤itimi de çarp›kt›r. Bu yüzden
de çözüm, sistemin tepeden t›rna¤a de¤iﬂmesiyle olacakt›r. Bugün ise iﬂbirlikçi tekellerin yarar›na kurulan
teknokentlere engel olmak için örgütlenmekten, mücadele etmekten baﬂka çözüm yoktur.

Bunlar›

B‹L‹YOR MUSUNUZ?
Türkiye ‹statistik Kurumu’nun verilerine göre;
‹lkö¤retim yaﬂ›ndakilerin yüzde 5’i e ¤it im
hakk›ndan yoksun. Ortaö¤retim yaﬂ›ndakilerin ise
yüzde 42’si ortaö¤retime
devam edemiyor.
6 yaﬂ ve üstü 64 milyon
241 bin 226 kiﬂinin 4 milyon 930 bin 12’si hâlâ
okuma-yazma bilmiyor.
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Gençlik Üzerine

SÖZLER

Gençlik özellikle önemlidir, çünkü eski yan1›ﬂlar›n hiçbirini taﬂ›mayan
yeni insan›n oluﬂturulaca¤› iﬂlenmesi kolay bir kildir. (Che)
mad›klar› e¤itim emekçilerini, sendikas›z, güvencesiz çal›ﬂt›rmakta,
sözleﬂmeli sistem ile kölelik koﬂullar›n› dayatmaktad›r.
Ayl›k 10-15 gün sigortalar› yat›r›lan, iﬂten ç›kar›lmalar› okul müdürlerinin iki duda¤› aras›nda olan
e¤itim emekçilerinin o yan›yla bir
güvenceleri yoktur.
E¤itim emekçileri AKP iktida-

r›nca bölünüp, parçalanm›ﬂt›r. ‹ﬂsiz
ö¤retmenler, ücretli ö¤retmenler,
sözleﬂmeli ö¤retmenler, kadrolu ö¤retmenler, dershane ö¤retmenleri...
AKP kimisi ziraat mühendisi, kimisi serac›l›k mezunu, kimisi de
e¤itim fakültesini bitirmiﬂ, 100 bine
yak›n e¤itim emekçisini de bo¤az
toklu¤una çal›ﬂt›rmaktad›r. Bir yanda 300 bini aﬂk›n iﬂsiz e¤itim emekçileri, öte yanda kölelik koﬂullar›n-

da çal›ﬂt›r›lan 100 bin e¤itim emekçisi...
Say›lar› art›k yüzbinlerle ifade
edilen iﬂsiz e¤itim emekçileri “Atamas› Yap›lmayan Ö¤retmenler” olarak örgütlenmeye, bu örgütlülükler
arac›l›¤›yla taleplerini kabul ettirmeye çal›ﬂ›yorlar. Talepleri, mücadeleleri hakl› ve tüm emekçi kesimlerin desteklemesi gereken bir mücadeledir.
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Konser düzenleme suçundan

8 ayd›r tutuklular
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Karadeniz Özgürlükler Derne¤i
üyesi 5 kiﬂi 8 ayd›r tutuklu.
Suçlar› neydi? Konser düzenlemek. Tutuklanan 5 kiﬂi 25 May›s
2009’da Samsun ve Rize’de konser
düzenlemek istemiﬂlerdi. Konser
düzenlemek suç muydu peki? Hay›r! Ama iﬂbirlikçi AKP’nin polisine göre bu sorun de¤il. Konseri yap›lacak müzik grubu, Grup Yorum
olunca konserin yap›lmas› yasal
yollardan engellenemiyorsa ona göre bir gerekçe yarat›r. ‹ﬂbirlikçi
AKP’nin polisi de öyle yapt›.
Gerekçe bulundu: “Yasad›ﬂ› örgüt üyesi” olmak... Devrimci demokrat, ilerici bir kiﬂiysen oligarﬂinin mahkemeleri için baﬂka bir kan›ta ihtiyaç duyulmuyor.
12 May›s 2009’da polis, S a ms u n ’ d a G r u p Yo r u m k o n s e r i n i n
o r g a n i z a s y o n u n u y a p a n K ar a d en i z Ö z g ü r l ü k l e r Derne¤i üyesi

Günay Özarslan, Hayriye Gündüz,
Ali Kemal Aﬂ›k, ‹hsan Özdil ve Muhammed Ayvaz’› kald›¤› evleri ve
Karadeniz Özgürlükler Derne¤i’ni
basarak gözalt›na ald›. Gözalt›na
al›nanlar, Samsun’da “yasad›ﬂ› örgüte büyük operasyon” havas› yarat›larak tutukland›.
Tutuklanan 5 kiﬂi 12 May›s’tan
beri Ankara Sincan F Tipi ve Sincan
Kad›n Hapishanesi’nde tutuklu. Bugüne kadar 28 A¤ustos ve 18 Kas›m
2009’da Ankara 11. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde iki duruﬂma yap›ld›.
5 devrimci demokrat hakk›nda
“yasad›ﬂ› örgüt üyesi” olduklar›na
dair polis iddialar›ndan baﬂka hiçbir
kan›t yok. Fakat mahkeme için bunun bir önemi yok. Ankara A¤›r Ceza Mahkemesi 5 kiﬂi hakk›nda polis
iddianamesi d›ﬂ›nda tek bir delil olmaks›z›n tutukluluklar›n›n devam›na karar verdi. Burada art›k adalet

yok, hukuk yoktur. Tamamen keyfi
olarak “siz misiniz Grup yorum
konseri düzenleyen” denilerek beﬂ
kiﬂi 8 ayd›r cezaland›r›l›yor.
Karadeniz Özgürlükler Derne¤i
üyeleri, bu hakuksuzlu¤a son verilmesi ve arkadaﬂlar›n›n serbest b›rak›lmas› için her hafta Samsun’da
Süleymaniye Geçidi’nde eylem yap›yorlar. Takvimler 2010’a döndü.
onlar hala sahiplenmenin güzel bir
örne¤i olan eylemlerine devam ediyorlar.
24 Ocak günü de ayn› yerde
yapt›klar› eylemle; Ankara’da tutuklu olan arkadaﬂlar›n›n 25 ﬁubat
2010 Perﬂembe günü yap›lacak duruﬂmas›nda tutuklulu¤una son verilmesini istediler.

vard› art›k. Bu kadar
“ s a ¤ l a m ” deliller olunca
Ankara A¤›r Ceza Mahkemesi hakimleri de tereddüt etmedi. Hemen tutuklad›lar. ‹lk duruﬂmada da
karar›n› verdi: 6 y›l 4 ay...
Oligarﬂinin mahkemelerinin hukuksuzlu¤una, adaletsizli¤ine yüzlerce, binlerce örnek verilebilir. Fakat
verilen kararlar tamamen adaletsiz de olsa kendi içinde
bir iﬂleyiﬂi vard›r mahkemelerin. Belli aﬂamalar› vard›r.
‹lk duruﬂmada iddianameye göre san›¤›n ifadesi al›n›r.
Sonra deliller incelenir. Tan›klar varsa onlar dinlenir.
Sonra san›k savunmas›n› yapar. San›k avukat› iddialar›
inceler, araﬂt›r›r ve ona göre müvekkilini savunur.
Fakat bunlar›n hiç birisi yap›lmad›. ‹lk celsede Bilgehan Karpat suçlu bulundu. Neye dayan›larak? Üzerinde; “ABD Defol, Bu Vatan Bi zim” yazan afiﬂ ve bildirilere. Bu bildiri ve afiﬂler yasal bildiriler. Kendi yasalar›na göre de yasaklanmam›ﬂ. Mahkeme bu yasal afiﬂleri
delil sayarak ceza vermiﬂ olamaz. Fakat mahkeme heyeti kanaat kullanm›ﬂ olabilir. Bilgehan’› gözlerinden asla
“i flah olmaz bir v a t a n s e v e r ” oldu¤unu anlam›ﬂt›r.
Onun için mahkemenin di¤er aﬂamalar›na gerek duymadan “h›zl› adalet” iﬂledi: 6 y›l 4 ay.
Vatan hainlerinin iktidar›nda vatan sevmek bedel istiyor.

“H›zl› adalet”, Adalet mi pekala?
Bilgehan Karpat, Ankara Gençlik Derne¤i üyesi.
23 Ekim 2009 tarihinde Ankara terminalinde gözalt›na al›nd› ve Ankara 11. A¤›r Ceza Mahkemesi taraf›ndan tutukland›. Üç aydan beri Sincan 1 No' lu F Tipi Hapishanesinde tutuklu.
Ve Bilgehan’›n mahkemesi ilk duruﬂmada y›ld›r›m
h›z›yla sonuçland›. Bu, oligarﬂinin mahkemelerinde görülmedik bir h›z. Genellikle y›llarca sürer bir dosyan›n
karara ba¤lanmas›. Beﬂ, on, yirmi hatta, 30 y›l süren
ama bir türlü karara ba¤lanamayan dosyalar vard›r. Bu
kez öyle olmad›. 14 Ocak 2010’da, Ankara 12. ACM'de
görülen davada, Bilgehan tek celsede suçlu bulundu.
Cezas›: 6 y›l 4 ay hapis.

Neydi suçu Bilgehan’›n?
Vatan›n› sevmek...
Evet, Bilgehan’›n suçu vatan›n› sevmekti. Bilgehan,
“ABD defol, bu vatan bizim” diyordu. Onun için peﬂini b›rakmad› Amerikanc› AKP’nin polisi. Ad›m ad›m takip etti. 23 Ekim 2009’da Ankara terminalinde “suç üstü” yakalad›. Gözalt›na al›nd›¤›nda çantas›ndan “ABD
Defol, Bu Vatan Bizim” yaz›l› afiﬂ ve bildiriler ç›kt›.
Bilgehan’›n vatan sevgisi sözde de¤il. Suç delilleri de
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Tekel direniﬂine karﬂ› demagojiler

Sadaka, merhamet, insaf de¤il

HAKLARIMIZI ‹ST‹YORUZ!
AKP iktidar›, halk›n her kesiminden kendi politikalar›na biat etmesini istiyor. Biat etmeyenler, karﬂ› ç›kanlar; marjinal, ideolojik, provokatör, haddini bilmez olarak ilan
ediliyorlar.
AKP’nin politikalar›, islamc›l›kla harmanlanm›ﬂ bir faﬂizmdir. Faﬂizmde, hak hukuk yoktur. Halk,
bask› ve terörle sindirilmek istenir.
‹slamla harmanlanm›ﬂ faﬂizmde ise
ek olarak egemenlerin merhametine, insaf›na s›¤›nmak ve verilen sadakaya raz› olmak dayat›l›yor.
Onun içindir ki, hakk›n› isteyen
tüm kesimler bask›yla, terörle, tehditlerle sindirilmek isteniyor. “Siz
istemeyeceksiniz; be n ne v eri rse m
ona raz› olacaks›n›z, sesinizi ç› k a r t m a y a c a k s › n › z ” diyor.
‹ﬂçiyi soka¤a at›p, halk› aç b›rak›yor. Sonra halk›n iﬂsizli¤ini, açl›¤›n›, çaresizli¤ini kullanarak da¤›tt›¤› üç kuruﬂluk yard›mlarla kendine muhtaç ediyor.

Merhamet de¤il
hakk›m›z› istiyoruz
AKP, 7 y›ll›k iktidar› boyunca aç,
yoksul b›rakt›¤› halktan bir sadaka
toplumu yaratt›. “‹stemeyeceksiniz”
diyor. “Ben ne verirsem Allah raz›
olsun deyip, susacaks›n›z!”
‹ﬂçiye hakk›n› vermeyi lütuf olarak görüyor. ‹ﬂçinin yasalardan gelen
bir hakk›n› uygularken bile “size
merhamet ediyoruz” havas›ndalar.
AKP’nin Maliye Bakan› Mehmet ﬁimﬂek, AKP’nin sald›r›lar›
karﬂ›s›nda biat edip, diz çökmeyen
Tekel iﬂçisine 25 Ocak 2010’da
yapt›¤› bas›n toplant›s›nda diyor ki:
"Kabahatimiz varsa merhametli
olmam›zd›r. "
ﬁimﬂek’in merhametine bak›n!..
Diyor ki; “k›dem ve ihbar tazminatlar›n› verdik.” AKP’nin bakan› “ulufe” da¤›t›yor sanki. Lütfediyor. Ver-

di¤i babas›n›n mal› sanki. Onlar›n
ellerinde olsa kuruﬂunu vermeyecekler. K›dem ve ihbar tazminatlar› iﬂçilerin onlarca y›ll›k bedeller
ödeyerek kazand›klar› bir hak!
Üstelik “kabahat” iﬂlemiﬂler
“ m e r h a m e t l i ” olmakla.
Diyor ki ﬁimﬂek; “Bizden önce
iﬂten ç›kar›p ortada b›rak›l›yorlar d›.” Bize “ d u a e d i n ” diyor yani.
Yalanc›l›¤a, sahtekarl›¤a bak›n.
Tekel iﬂçisine yapmak istedikleri
sanki o de¤il. Sanki milyonlarca insan AKP iktidar› taraf›ndan iﬂsiz b›rak›l›p soka¤a at›lmad›. Sadece geçti¤imiz 2009 y›l› içinde 596 bin ki ﬂiyi AKP iktidar› soka¤a att›.
AKP’nin merhamet demagojisi
sömürüyü, haks›zl›¤› gizlemek içindir. Ancak AKP, dünyan›n yard›m›n› da yapsa, dünyan›n sadakas›n› da
da¤›tsa, onlar› o sadakaya muhtaç
edenin kendisi oldu¤unu gizleyemez. Sadakalarla bir yere kadar
kand›rabilir halk›. Dün, AKP’ye oy
veren Tekel iﬂçisi bugün yalanlar›na
kanm›yor, direniyor. AKP’nin merhameti, vicdan›, insaf› Tayyip Erdo¤an’›n “en kalbi duygular›” “merhametleri” onlar›n olsun. Biz hakk›m›z olanlar› istiyoruz. Kazan›lm›ﬂ
haklar›m›z›n gasp edilmemesini istiyoruz.
Onlar, vicdanla, insafla, merha-

metle, sevapla, günahla bast›r›p bizi
verilene raz› etmek istiyorlar.
Vi c d a n m › ? M e r h a m e t m i ? ‹ nsaf m›?...
Birbuçuk ayd›r Tekel iﬂçisi Ankara’n›n dondurucu so¤u¤unda sokaklarda, sizin “merhametinize”
karﬂ› direniyor. Sizin “merhametiniz” direnen herkese gaz bombas›,
jop, tazyikli su, buz gibi havada insanlar› havuza dökmek. Sizin merhametinizi istemiyoruz.
Biz baﬂka bir dünyan›n sevab›n›
ödülünü de¤il, bu dünyadaki haklar›m›z› istiyoruz. Haklar›m›z›n dünyevi karﬂ›l›¤›n› istiyoruz. Eme¤imizi, al›n terimizi istiyoruz.
Yalanlar›n›zla, demagojilerinizle
hakl›, meﬂru taleplerimizi gölgeleyemezsiniz.
‹slamc› holdinglerin palazland›klar› dönemde uygulad›klar› bir
model vard›r. Bu holdingler, kendi
tarikatlar›n›n müritlerini sendikas›z,
sigortas›z, “Allah ad›na, din hay r › n a ” çal›ﬂt›rd›lar y›llarca. Nas›l olsa Allah öteki dünyada yapt›klar›n›n
mükafat›n› verecekti. Bu dünyada
“bir lokma bir h›rka yeterdi”. (Ken-

Say›: 205

Yürüyüﬂ
31 Ocak
2010

“‹ktidar hortumlar› kesti ama
gitti baﬂka yerlere ba¤lad›.”
“Dini kullanarak rant sa¤layan
yüzlerce ﬂirket ve kiﬂi aleyhine hiçbir grup, cemaat a¤z›n› aç›p iki kelime etmedi... Daha düne kadar cebinde para bulamayan kiﬂiler jeeplere binmeye baﬂlad›lar...
‹ktidar ve yerel yönetimlerdeki
yolsuzluk diz boyu. Müslüman olsun
da ne olursa olsun diyorsan›z bir ﬂey
demiyece¤im. ... ‹ktidar hortumlar›

kesti ama maalesef gitti baﬂka yerlere ba¤lad›. De¤iﬂen
bir ﬂey yok hocam, iktidar
yap›s› ayn›. Hortumcular ve
hortumu ba¤layanlar de¤iﬂti.
Nerede Mevdudi, Hasan el Bennâ, Seyyit Kutup, Necip Faz›l vb.
okuyanlar, hepsi ﬂu an ihale peﬂinde. De¤iﬂtiler, hem de öyle bir de¤iﬂtiler ki yapt›klar›n› meﬂru ve dinden
göstermek için her ﬂeyi yap›yorlar.”
(28 Eylül 2008, Okur Mektubu’ndan, Yeni ﬁafak)
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dileri her ne kadar villalarda otursalar, jeeplerden, mercedeslerden
inmeselerde) ‹slamc› holdinglerin
tarikatlardan devﬂirdikleri emekçilere reva gördükleri budur. “Emekçinin al›n teri kurumadan hakk›n›
vermekten” bahsederler, ancak ﬂükürcülükle, bayramdan bayrama da¤›tt›klar› üç kuruﬂluk yard›m paketleriyle emekçinin ili¤ini sömürürler.
Yoksul, türbanl› kad›nlar›n türban›n› bile kullanarak “size baﬂka
yerde kimse iﬂ vermez” diyerek asgari ücretin de alt›nda çal›ﬂt›rmaya
zorlad›lar. Çal›ﬂan iﬂçilerin eme¤inin hiçbir önemi yoktu. ‹ﬂçilere verdikleri üç kuruﬂu da bir lütuf gibi
gösterdiler.
AKP iktidar› ﬂimdi bu modeli
tüm Türkiye’ye yaymaya, uygulamaya çal›ﬂ›yor. Herkes bize biat etsin. Herkes verdi¤imizle yetinsin,
bize d u a c › olsun istiyorlar.
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Kasay› soyanlar,
vicdans›zlar belli!
AKP, yaratt›¤› açl›k, yoksulluk

tablosunun üzerini sadakalarla, yard›mlarla örtemez. Açlar›, iﬂsizleri,
yoksullar› sonsuza kadar sadakalar
kand›ramaz.
Tekel iﬂçisi bunun en somut örne¤idir. Tekel iﬂçilerinin direniﬂini
ne kadar kaale almasa, görmezden
gelse de bugün direniﬂin karﬂ›s›nda
çaresizdir.
AKP, polis sald›r›s›yla bitiremedi¤i direniﬂi, demagojilerle gayrimeﬂru göstermeye çal›ﬂ›yor.
Halk›n Tekel iﬂçisine verdi¤i
deste¤i kesmeye çal›ﬂ›yor. Yalanlara
ve tehditlere sar›l›yor.
Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an Tekel
iﬂçilerine “milletimizin bize emanet
etti¤i kasay›, kusura bakmay›n soyduramam. Kimseye çal›ﬂmadan para verecek durumda de¤ilim.” diyor.
Kim soyuyor milletin size emanet etti¤i kasay›? Tekel iﬂçileri mi?
Bu ülkede k i m ç a l › ﬂ m a d a n p a r a k a z a n › y o r? Tekel iﬂçileri mi?
Tekel iﬂçilerinin hangi koﬂullarda
nas›l çal›ﬂt›¤›ndan haberiniz var m›?
Tekel’i soyan kim? Tekel’i özel-

leﬂtirme ad› alt›nda emperyalist tekellere peﬂkeﬂ çeken kim? ﬁimdi iﬂçileri soka¤a at›yorsunuz ve bir de
sanki “milleti” düﬂünüyormuﬂ gibi
“milletimizin bize emanet etti¤i kasay›, soyduramam” diyorsunuz!
O kasay› soyan, halk›n eme¤ini
tekellere peﬂkeﬂ çeken sizsiniz.
Peki Tekel nas›l soyuldu?
Tekel'in soygunu 2001'de baﬂlad›. 2004 y›l›nda içki bölümü, AKP
iktidar› taraf›ndan, Tekel'in deposundaki mallar›ndan daha düﬂük bir
fiyat olan 292 milyon dolara sat›ld›.
292 milyon dolara sat›n alan firma
Tekel’i 810 milyon dolara Amerikan tekeli Teksan Pasifik ﬁirketine
satt›... Soyanlar, soyduranlar, bir
ç›rp›da milyon dolarlar vuranlar ortadayken, Tekel iﬂçilerini suçlamak
alçakça bir riyakarl›ktan baﬂka bir
ﬂey de¤ildir.
AKP’nin, merhametle, vicdanla,
dinle imanla, tekeli peﬂkeﬂ çekip
binlerce emekçiyi soka¤a atmas›ndaki vahﬂeti perdelemesine izin vermeyelim.

Göç, Sorunlar› Çözmüyor, Büyütüyor!
Büyük ﬂehirlere göç ettirilenlerin yüzde 70’i
‘y a r d › m ’l a r l a y a ﬂ › y o r
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’nun (SHÇEK)
“2010-2014 dönemini kapsayan
stratejik plan›”nda yer alan raporu,
büyük ﬂehirlere “göç ettirilen” milyonlarca insan›n yaﬂad›klar›n› bir
kez daha ortaya koydu.
R a p o r a g ö re; Büyük ﬂehirlere
göç etmek zorunda kalanlar›n yüzde
70’i geçimini, yard›mlarla ya da geçici iﬂlerle yar›-aç, yar›-tok olarak
sürdürüyor. Bu 100 kiﬂiden 70’inin
sürekli bir iﬂi, kendisini ve ailesini
geçindirecek bir geliri yoktur.
Bu yüzde 70 , kimin ve nas›l
verdi¤i belli olmayan yard›mlarla
y a ﬂ a m a k t a d › r. Yar›na dair hiçbir
güvencesi olmayan bu kesime ulaﬂan yard›mlar›n önemli bir bölümü,
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iktidard›n kulland›¤› F a k F u k F o n
gibi kurumlar, hükümet taraf›ndan
finanse edilen islamc› holdingler,
t a r i k a t l a r ve benzerleridir. Dolay›s›yla, ‘yard›m’ mekanizmas›, esas
olarak kitleleri sistemin s a d a k a s › n a
m a h k u m e t m e ve gericileﬂtirme
arac› olarak kullan›lan bir mekanizmad›r.
Büyük umutlarla geldikleri büyük ﬂehirlerde onlar›, iﬂsizlik, açl›k
ve yoksulluk beklemektedir. Günlük yaﬂamlar›n› dahi sürdürecek durumda de¤illerdir.
Büyük ﬂehirlerin gecekondu
semtlerine, ücra yerlere yerleﬂen
milyonlarca insan›n yaﬂad›¤› bölgeler, yokluk içindeki “köy”leri aratmamaktad›r. Önemli bir ço¤unlu¤u

adeta bir hapishanede yaﬂar gibidirler. Bir kez olsun yaﬂad›klar› yoksul
gecekondu semtinden d›ﬂar› ç›kmayanlar hiç de az de¤ildir. Büyük ﬂehirlerde yokluklar, yoksulluk ve açl›k içinde sürdürülen bir yaﬂamd›r
onlar›nki...
R a p o r a g ö re; Göç etmek zorunda kalanlar›n yüzde 58’i geldikleri
yerlere al›ﬂmakta zorlan›yor,
Yi n e h e r d ö r t k i ﬂ i d e n b i r i n i n
küçük çocu¤u evlerinin geçimi
i ç i n ç a l › ﬂ m a k z o r u n d a k a l › y o r.
Çocuklar›n› çal›ﬂt›rmak zorunda ka-

AKP Dinliyor, Fiﬂliyor, Kontrgerillay› Güçlendiriyor
“ T‹B’in baﬂkan›ndan odac›s›na kadar tüm
çal›ﬂanlar›n› bizzat Baﬂbakan seçti.”
Türkiye Partisi Genel Baﬂkan›
Abdüllatif ﬁener, milyonlarca telefonu tek merkezden dinlemek amac›yla 2006 y›l›nda kurulan Telekomünikasyon ‹letiﬂim Baﬂkanl›¤›’ndaki (T‹B) atamalar› ve kadrolaﬂmay› böyle anlat›yordu.
On y›llard›r iktidarlar halka karﬂ› yürüttükleri savaﬂta, milyonlarca
insan›n telefonunu dinlediler. Devrimci-demokratik kurumlar›n, devrimci-demokrat kiﬂilerin telefonlar›
y›llard›r ve 24 saat boyunca dinlendi. Aile iliﬂkilerine kadar hemen
herﬂeyi arﬂivleyip, komplolar› ve
sald›r›lar› için kulland›lar.
Düzmece telefon konuﬂmalar›
dayanak gösterilerek, oluﬂturduklar›
komplolar ile onlarca devrimciye,
ilericiye davalar aç›ld›, on y›llara
varan a¤›r hapis cezalar› verildi.
AKP iktidar› döneminde ise tel›yor aileler. Çal›ﬂmak zorunda b›rak›lan yüzbinlerce çocuk, tekstil atölyeleri için, küçük sanayi siteleri için köle
gibi çal›ﬂt›r›lacak ucuz emek, mafyac›lar için çetelere kazand›r›lacak yeni çocuklar demektir.
Hiçbir kültürel, sportif faaliyetlerin
olmad›¤› bu bölgelerde çocuklar sokaklarda büyüyor.
Göç etmek zorunda kalan ailelerin
yar›s›, çocuklar›yla sorunlar yaﬂ›yor.
Ailelerin yüzde 5’i çocu¤unun daha
önce evden kaçt›¤›n›, yüzde 24’ü çocuklar›n›n sigara, alkol ve uyuﬂturucu
madde gibi kötü al›ﬂkanl›klar› oldu¤unu söylüyor.
Bu rakamlar› uzatmak mümkündür.
Fakat elbette göç etmek zorunda b›rak›lan milyonlarca insan›n sorunlar› bu raporlar›n gösterdi¤inin çok ötesindedir.
Bu tablonun sorumlusu, köyleri yakan ﬂovenizm ve asimilasyon politikalar›yla, açl›¤›, iﬂsizli¤i, topraks›zl›¤›
büyüten ekonomi politikalar›d›r.

lefon dinlemeler yayg›nlaﬂt›r›ld›,
kurumlaﬂt›r›ld›.
AKP iktidar› oligarﬂinin ç›karlar› gere¤i, M‹T, Polis, J‹TEM, Genelkurmay Baﬂkanl›¤› taraf›ndan
ayr› ayr› sürdürülen telefon dinlemelerini merkezileﬂtirmek amac›yla
2006 y›l›nda T‹B’i oluﬂturdu.
2006 y›l›ndaki bu halk düﬂman›
örgütlenme oluﬂturulurken, do¤rudan Baﬂbakan Erdo¤an’›n müdahalesi yaﬂand›. T‹B do¤rudan Baﬂbakan’a ba¤l›d›r. Erdo¤an bu halk
düﬂman› örgütlenmeyi oluﬂtururken, kendisine ve oligarﬂinin ç›karlar›na sad›k olan kiﬂileri atam›ﬂt›r.
Türkiye Partisi Genel Baﬂkan›
Abdüllatif ﬁener de bunu do¤rulam›ﬂ ve “T‹B’in kurulmas› bakanlar
kurulunda konuﬂulmad›. Torba yasan›n sonuna eklendi, tamamen
Baﬂbakan’a ba¤land›. 2007 y›l›n›n
sonlar›na do¤ru yap›s›ndan haberim oldu” diyerek, nas›l bir örgütlenme yarat›ld›¤›n› anlatmaktad›r.
“T‹B’in baﬂkan›ndan odac›s›na
kadar tüm çal›ﬂanlar›n› bizzat
Baﬂbakan seçti” diyerek, bu kuruma AKP’nin özel olarak yükledi¤i
anlam› vurgulamaktad›r ﬁener. Bu
özel anlam, sonraki dinlemeye da-

Anka Kültür
Merkezi’nde film
gösterimi
24 Ocak Pazar günü saat:
17.00’de ‹stanbul Avc›lar’da
ANKA Kültür Merkezi’nde
‘CHE’ filminin gösterimi yap›ld›. Burjuva televizyonlar›nda
devrimcili¤i anlatt›¤›n› iddia
eden diziler, filmler devrimci
de¤erleri ayak alt›na almaya çal›ﬂ›rken, Anka Kültür Merkezi
de CHE filmiyle devrimcili¤in
do¤ru biçimde anlat›ld›¤› filmlerle insanlar› buluﬂturuyordu.

yanan operasyonlarla aç›¤a ç›km›ﬂt›r. Nitekim, AKP’nin oligarﬂi içi
çat›ﬂmada peﬂ peﬂe darbeler indirdi¤i bu kesimlerin en zay›f karn› anlaﬂ›lan telefon konuﬂmalar›d›r.
Kuﬂkusuz, AKP oligarﬂinin karﬂ›
devrimci iç savaﬂ› için ihtiyaç duydu¤u örgütleri kurarken, bunlar›
“en iyi biz yönetiriz” diyerek, bu tür
kurumlar›n baﬂkan›ndan odac›s›na
kadar tüm personelini atamakta,
kadrolaﬂmaktad›r.
O nedenle AKP kendi kontrgerillas›n› oluﬂturuyor, AKP kadrolaﬂ›yor diye yazd›k defalarca. AKP bu
tür örgütleri, esas olarak devrimcilere karﬂ› kullanmakla birlikte dönem dönem öne ç›kan iktidar savaﬂ›nda da kendi ç›karlar› için kullanmaktad›r.
Nitekim telefon konuﬂmalar›ndan edindikleri bilgileri “rakipleri”ne karﬂ› kullanmaktan çekinmemiﬂtir AKP.
AKP’nin özgürlüklerden söz etmesinin aldatmaca oldu¤unu daha
önce bir çok kez yazm›ﬂt›k. Oligarﬂinin ç›karlar› için herﬂeyi yapan AKP,
halka karﬂ› yürüttü¤ü karﬂ›-devrimci
savaﬂ›nda 2006 y›l›ndan beri T‹B’i
halka karﬂ› kullanmaktad›r.
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Baz istasyonlar›na
halktan izin yok
Trabzon’un So¤uksu Mahallesi’nde 22 Ocak’da bir apartman›n çat›s›na baz istasyonu kuruldu¤unu fark eden mahalle halk›,
toplanarak baz istasyonun kurulmas›na engel oldu. Baz istasyonu
kurmak için çal›ﬂan teknisyenler
mahalle halk›n›n öfkesinden ancak polis ça¤›rarak kurtulabildi.
Teknisyenlerin telefonla aramas›
üzerine gelen polisler, iki teknisyeni halk›n öfkesinden ancak polis k›yafeti giydirip kaç›rarak
kurtarabildiler.
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Bayraktan Balyoz’a
Oligarﬂinin ordusu
iç savaﬂ ordusudur!
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ﬁaﬂ›r›yorlar;
Nas›l halka karﬂ› böyle
bir plan yap›l›rm›ﬂ diye.
Sahra Talimnameleri’ni
hiç duymad›lar m› bu
ﬂaﬂ›ranlar?
Bak›n›z;
Haziran Yay›nevi’nin
ç›kard›¤› Kontrgerilla
Operasyonlar› kitab›.
NATO’nun ve NATO üyesi
ülkelerin ordular›n›n
görevi budur.
‹syanc›lar› (yani devrimcileri) gözden düﬂürmek için
her türlü provokasyon,
komplo, sabotaj, her türlü

yalan
mübaht›r.
NATO’nun
planlar›
bunlarla
doludur. TSK’n›n planlar›
da bunlarla doluydu.
AKP’liler dahil, ‹slamc›
bas›n dahil, Avrupa
Birlikçiler dahil, hepsi
bilmezden görmezden
geliyordu...
ﬁimdi görüyorlar; Çünkü komplolar›n, bombalar›n hedefi kendilerine yönelmiﬂ gibi...
Taraf Gazetesi, 20 Ocak’da,
“ B a l y o z G ü v e n l i k H a re k â t P l a n › ”
ad› verilen bir “darbe” plan›n› aç›¤a
ç›kard›¤›n› yazd›.
Plana göre 3 Kas›m 2002 seçimlerinde iktidara gelen AKP, darbeyle iktidardan indirilecek ve yerine
‘Milli Mutabakat Hükümeti’ kurulacakt›.

Aral›k 2002 tarihli Plan; ‘Balyoz
S›k›yönetim Komutan›’ ünvan›yla
2003 y›l›n›n 1. Ordu Komutan› Orgeneral Çetin Do¤an’›n imzas›n› taﬂ›yor.
Plan›n ‘Vazife’ bölümünde,
amaç, “Ülke bütünlü¤ünü korumak,
milli birlik ve beraberli¤i sa¤layarak
muhtemel bir iç savaﬂ› ve kardeﬂ
kavgas›n› önlemek ve laik demokratik düzenin iﬂlemesine mani olan sebepleri, bir daha hortlamamak üzere
ebediyen ortadan kald›rmak maksad›yla; derhal, irticai yap›lanmay›
ﬂiddetle bertaraf ederek, devlet otoritesini ve varl›¤›n› yeniden tesis” etmek diye anlat›l›yor.
‹ddialara göre plan, Fatih camii’ni bombalamaktan Ege’de Türkiye’ye ait bir uça¤›n düﬂürülmesine,
200 bin kiﬂinin gözalt›na al›naca¤›na
kadar bir çok ayr›nt›y› içeriyordu.
Genelkurmay ve Plan’da imzas›
bulunan Çetin Do¤an, söz konusu
plan›n “Cumhuriyet’i koruma ve
kollama görevi-

Baﬂbu¤: “Allah allah diye hücum ettiren
bir ordu, allah›n evine bomba koyar m›?”

Orgeneral ‹lker
Baﬂbu¤ 25 Ocak’ta
yapt›¤› konuﬂmada
“ A l l a h Allah diy en
bir ordu, Allah’›n
e vini bombal a t› r m› ?
Siz bu o rduy u n as ›l
b ö y le it ha m ed er si niz? Bunun yapanlara söylüyo rum; hiç mi vicdan›n›z yok?” dedi.
Tam tersine.
E¤er karﬂ›m›zda bir düzen kurumu varsa, onun her türlü riyakarl›¤›
yapaca¤›n› iyi biliriz. Vatan› satanlar en büyük vatansever kesilir. Dini kullanan en büyük dindar kesilir.
Bir bakal›m yak›n tarihimize?
Atatürk’ün Selanik’teki evini
bombalayan kimdi? En keskin Ata-

Siz düzenin ç›karlar› için “Allah’›n evi”ni
de bombalars›n›z, kendi vatan›n›z› da...
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türkçüler, M‹T’çiler... Kültür saray›n› bombalayan, Marmara vapurunu bat›ran kim? Baﬂkalar›n› “anarﬂistlikle” en fazla suçlayanlar!

“Camileri yakt›lar, bombalad›lar” diye ortal›¤› aya¤a kald›ran
kimlerdi? En dindarlar...
Güçlükonakta korucular›n minibüsünü yakan kimdi? Koruculuk
sistemini kuranlar!
‹rticadan ﬂeriatç›l›ktan bu kadar

ﬂikayet edenler,
Hizbullah’› kuranlard›r. Halk›n
devrimcilerden uzaklaﬂmas› için tarikatlar›n önünü açan kimdi?.. ﬁeriat tehlikesinden en çok bahseden 12
Eylül yönetimi!
Evet bu ordu hem “Allah Allah”
diyerek, “vatan, millet” diyerek askerini gerici, ﬂovenist duygularla
motive eder, hem camiyi bombalat›r, hem de vatan› satar.

nin gere¤i olarak e¤itim amaçl›”
haz›rlanan ve do¤al bir uygulama
olan “Harp oyunu, Plan Tatbikat›
ve seminerler” oldu¤unu aç›klad›lar.
Genelkurmay ve Do¤an’›n da
kabul ett¤i “Plan Semineri”nin, 5-7
Mart 2003’te ‹stanbul Selimiye K›ﬂlas›’nda yap›ld›¤› ve seminere 29
general ve 133 subay›n kat›ld›¤› belirtiliyor.
Yap›lan aç›kalamalarda bu tür
‘harp oyunu ve seminerlerin’ önceden üst komutanlara bildirilerek haz›rlanan r u t i n u y g u l a m a l a r oldu¤u
söyleniyor.
Plan› Genelkurmay’›n reddetmemesi karﬂ›s›nda burjuva bas›n›n
kimi köﬂe yazarlar› “ﬂaﬂk›n.” Soruyorlar: “Bu nas›l harp oyunu?”
Bunda ﬂaﬂ›lacak bir ﬂey yoktur.
Evet, bu bir harp oyunudur. Genelkurmay’›n da aç›klad›¤› gibi bu tür
“Harp oyunu, Plan Tatbikat› ve seminerleri” r u t i n uygulamalard›r.
12 Mart darbesi, plans›z, harp oyunsuz mu yap›ld›? 12 Eylül’e haz›rl›klar›n gözden geçirildi¤i “plan tatbikat› ve seminerleri” yap›lmam›ﬂ
m›yd›?
Peki 1 May›s 1977 katliam› önce-

si ve sonras›yla, askeri ve psikolojik
boyutuyla bu tür bir kontrgerilla plan›n›n ürünü de¤il miydi? 19-22 Aral›k katliam› plans›z, haz›rl›ks›z m›
yap›ld›? O katliamlar›n “plan seminerleri” yap›lmad› m›? Dönemin
‹çiﬂleri Bakan› Saadettin Tantan 1922 Aral›k katliam› için bir y›ld›r haz›rlan›yorduk demiﬂti. “Balyoz Güvenlik Harekât Plan›”nda baz› kurumlara, gazetecilere görevler verildi¤i yaz›yor. Baz› gazeteci, ayd›n,
yazar, kiﬂi ve kurumlar “Ya r a r l a n ›l a c a k l a r ” ve “tehlikeli” olanlar diye s›n›fland›r›lm›ﬂ. Halka karﬂ› yap›lan plan seminerlerinde öyle yap›lm›yor mu? 19-22 Aral›k katliam›nda
öyle yap›lmad› m›? Burjuva medyaya, devlet yanl›s› kurumlara katliam
öncesi katliam›n önünü açmak için,
katliamdan sonra katliam› meﬂrulaﬂt›rmak için özel görevler verilmedi
mi? Muhalif, halktan yana devrimci,
demokratik kitle örgütleri belirlenip
bas›lmad› m›?
“Düﬂman nerede” diye soruyorlar. Düﬂman nerede mi? Oligarﬂiye,
oligarﬂinin ordusuna, polisine göre
düﬂman uzakta de¤ildir. Oligarﬂiye
göre düﬂman “iiçte” dir. Düﬂman
h a l k t › r, devrimciler ve sosyalist l e r d i r.

Darbe k arﬂ›t›
“vatansever ’e bak›n!..
‹ddialara göre, “Balyoz Güvenli k Harek â t P l a n › ” do¤rultusunda gerçekleﬂtirilecek
d a r b e s o n r a s › n d a ‘Milli Mutabakat Hükümeti’ne baﬂbakan olarak Türkiye Odalar ve
Borsalar Birli¤i (TOBB) Baﬂkan› R›fat Hisarc›kl›o¤lu getirilecekti.
R›fat Hisarc›kl›o¤lu, 22 Ocak’ta yapt›¤›
bas›n toplant›s›nda ne kadar “ d a r b e k a r ﬂ › t › ”
oldu¤unu ﬂu sözlerle ifade etti: “Balyoz Plan›’n› ilk kez bas›ndan duydum. Darbeyi ‘vatana ihanet olarak görüyorum.’ ‹hanete teﬂebbüs edenlerin yan›nda olmam, olaman. Bu iddialara ad›m› kar›ﬂt›ranlara, sorgulamadan yarg›layanlara hakk›m› helal etmiyorum.”
Darbeyi ‘vatana ihanet olark görüyorum.’ diyene bak›n. ‹kiyüzlülük ya
da piﬂkinlik gibi sözler bu durumu anlatmada yetersiz kal›r. Bu sözlerin sahibi 12 Eylül darbesi sonras›nda “art›k gülme s›ras› bizde” diyenlerin s›n›f›ndand›r. Sen, 12 Eylül’ün tekeller lehine ç›kard›¤› yasalara hiç ses ç›kartma, sen 12 Eylül’den beslen, 12 Eylül yasalar›na s›rt›n› daya... sonra; darbeyi ‘vatana ihanet olark görüyorum’ de.

Oligarﬂinin ordusu, polisi,
halka k arﬂ› ö rgütlenmiﬂ,
iç savaﬂ örgütleridir
Bu plan, ordunun niteli¤ine iliﬂkin devrimcilerin tespitinin do¤rulu¤unun kan›t›d›r. Bizim gibi ülkelerde ordu iç savaﬂa göre örgütlenmiﬂtir. ‹ç savaﬂa göre örgütlenen ordunun harp oyunu da böyle olur.
“Balyoz Güvenlik Harekât Plan›”n›n, 12 Eylül’deki “ B a y r a k H a r e k â t › ” n› birebir model ald›¤› söyleniyor.
Plan seminerinde konuﬂan bir
subay da bu paralelli¤i dile getiriyor
zaten: “12 Eylül gibi harekât›n baﬂtan itibaren organize edilmek suretiyle bir anda söndürülmesi imkân
sa¤lar diye düﬂünüyorum.”” diyerek
do¤ruluyor.
Ordu illa bir darbe yapmak için
plan yapmaz. Halk›n mücadelesinin
geliﬂmesi ihtimaline veya düzen içi
çeliﬂkilere karﬂ› müdahale gücünü
ve zihniyetini korumak için zaman
zaman bu tür planlamalar yapar.
“Balyoz”la “Bayrak” aras›nda
özünde bir fark yoktur. Tek fark, birinin uygulanm›ﬂ olmas›, di¤erinin
ﬂimdilik “harb oyunu” olarak kalmas›d›r.
Neydi Bayrak Plan›? Kime
ka rﬂ › yap › ld ›? Bayrak Plan›; 12 Eylül faﬂist cuntas›d›r. Cunta öncesi
devletin kontrgerilla operasyonlar›d›r. 1977 1 May›s katliam›, Maraﬂ,
16 Mart ve Çorum katliamlar›d›r.
‹lerici ayd›nlar›n, bilim adamlar›n›n
ve binlerce devrimcinin katledilmesidir.
B a y r a k P l a n ›; halka ve devrimcilere karﬂ› aç›lm›ﬂ bir savaﬂt›r. Balyoz Plan›’nda “200 bin kiﬂi gözalt› n a al › n a c a k t › ” deniliyor. Bayrak
Plan›’nda 600 bin kiﬂi gözalt›na al›n›p iﬂkencelerden geçirildi. Balyoz
Plan›’na göre “gözalt›na al›nanlar
stadyumlara konulacak” deniliyor.
Bayrak Plan›’nda okullar›n spor salonlar› bodrum katlar›, yemekhaneler, Et Bal›k Kurumu binalar›, gözalt› ve iﬂkence merkezleri olarak
kullan›ld›.
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B a y r a k P l a n › ; yüzbinlerce kiﬂinin tutuklan›p, hapsedilmesidir.
Bayrak plan›, kurulan dara¤açlar›d›r. Kapat›lan sendikalar, demokratik kitle örgütleri, gasp edilen haklar›m›z, iﬂten at›lmalar, zamlard›r...
Emperyalist tekellerin, iﬂbirlikçi
oligarﬂinin sömürüsü için “ i s t i k r a r ”›n sa¤lanmas›d›r.
24 Ocak kararlar›, IMF politikalar›d›r Bayrak Plan›. 12 Eylül Anayasas›d›r. Faﬂist e¤itim sistemidir.
Devletin mahkemeler ve di¤er faﬂist
kurumlard›r.

Bayrak’› destekleyip,
Balyoz’a karﬂ› ç›kanlar
riyakar ve t utars›zd›r
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AKP iktidar› ve destekçileri, tam
bir ikiyüzlülük içinde. Bayrak plan›na desteklediklerini unutturup,
“ d e m o k r a s i y i s a v u n m a k ” demagojisiyle “Balyoz”a karﬂ› ç›k›yorlar.
Bir baﬂka kesim, AKP’nin bugün
ülkemizi Bayrak Plan›’n›n eseri
olan 12 Eylül Anayasas›’yla yönetti¤ini unutup, AKP’nin cuntalara
karﬂ› oldu¤unun propagandas›n› yap›yor. Bu kesimlerin demokrasiyle
zerre kadar alakas› yoktur, olamaz.
Bunlar›n demokrasiden anlad›klar›,

soygun düzeninden daha büyük pay
kapabilmekten ibarettir. 12 Eylül’den beslenenler, bir yerde onun
sayesinde iktidar olanlar, darbelere
karﬂ› olmazlar, olamazlar.
Burada esas sorun, Bayrak Plan›
gibi planlar›n, oligarﬂi içi çat›ﬂmalarda kullan›lmas›d›r. AKP’lilerin
feryad› bundand›r. AKP ve destekçilerinin itiraz›, caminin bombalanacak olmas›na, Ege’de “kendi uça¤›m›z›n” düﬂürülecek olmas›na, 200
bin kiﬂinin gözalt›na al›nacak olmas›na de¤ildir... ‹tiraz, AKP hükümetinin devrilecek olmas›nad›r.
AKP’ye yönelik bir ﬂey olmasayd›
e¤er, AKP’de, AKP’ciler de bu plan› bu kadar öne ç›karmazlard›. Çünkü zaten bu planlar›n onlarcas› var
ordunun elinde. Halen emin olunmal›d›r ki, dolaplar›, bilgisayarlar›,
kozmik odalar›, bunlarla doludur.
TSK’n›n bütün harp oyunlar›nda
bir “mavi kuvvetler”, bir de “k›rm› z› kuvvetler” vard›r. Mavi kuvvetler
dostu, k›rm›z› kuvvetler düﬂman›
temsil eder. K›rm›z›n›n düﬂman olarak seçilmesi de elbette tesadüfi de¤ildir. Bu senaryolarda, düﬂman,
h a l k t › r, devrimciler, sosyalistlerd i r. ‹syan etmiﬂ ‘asi’lerdir. Emperyalizmin karargahlar›nda haz›rlanan
harp oyunlar› bu üçünün ezilmesi,

TSK’dan “Kozmik Oda” aç›klamas›
22 Ocak’da Genelkurmay Baﬂkanl›¤› Adli Müﬂaviri Tu¤general
H›fz› Çubuklu, “Arama tutana¤›ndaki bilgiler do¤rultusunda Ankara
Seferberlik Bölge Baﬂkanl›¤›’n›n
görev ve yetki alan› d›ﬂ›nda bir faaliyetin tespit edilmedi¤ini ifade etmemiz mümkündür” dedi.
Ankara Seferberlik Bölge Baﬂkanl›¤›’nda yap›lan aramalarla ilgili burjuva bas›ndan yay›lan havaya
bak›l›rsa “ilk kez devletin karanl›k
oda lar›na giriliyor ve kontrg eril layla hesaplaﬂ›l›yor”du.
Oysa günlerce süren aramalar›n
devletin kontrgerilla operasyonlar›yla bir ilgisi yoktu.
Kozmik Odan›n aranmas› için
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ç›kart›lan mahkeme karar› sadece
son bir y›l› ve AKP’ye yönelik belgeleri içermekteydi. Yani mesele
yine oligarﬂi içi çat›ﬂmayla ilgilidir.
Halka yönelik katliamlar›n araﬂt›r›lmas› yok. 1 May›slar, Maraﬂlar,
Çorumlar, Sivaslar, Gaziler, yak›lan, boﬂalt›lan köyler, infazlar, kay›plar, linçler yok. K›sacas› kontrgerillayla bir hesaplaﬂma yok. Olamaz da. Çünkü halka karﬂ› kontrgerillan›n faaliyetleri AKP iktidar› taraf›ndan da sürdürülmektedir.
AKP’den, kontrgerilladan ‘hesap soraca¤›’ beklentisi içine girenler, bu beklentiyle AKP politikalar›na yedeklenenler ‘hayal k›r›kl›¤›na u¤ramaya devam edecekler.

yenilmesi üzerine kurulur.
Denilebilir ki, bunlar yeterince
bilinemez. Çok daha aç›k sergilenen
bir baﬂka örnekten bahsedelim öyleyse: Televizyonlardan s›k s›k, Çevik Kuvvetin tatbikatlar›n› izleriz.
Kimdir Çevik Kuvvetin karﬂ›s›ndaki düﬂman? Düﬂman; ilerici, devrimci, demokrat ö¤rencilerdir. Düﬂman; memurlard›r, iﬂçilerdir ya da
gecekondusunun y›k›lmas›n› önlemeye çal›ﬂan yoksul halkt›r.
Yeni-sömürge oligarﬂik devletin
ordusunun, polisinin as›l iﬂlevi budur. Amaç, tekellerin sömürüsü için
halk› sindirmektir. Darbeler de bunun için yap›l›r. Bunun d›ﬂ›nda oligarﬂi içi çat›ﬂmalarda, darbe planlar›, plan seminerleri yap›lsa da Amerika’n›n onaylamad›¤› bir darbe yap›lamaz. Plan olarak kal›r.
Burjuva yazarlar ve ayd›nlar
kendi ordular›n› yanl›ﬂ tan›mlamakta ve yanl›ﬂ tan›tmaktad›rlar.
Öyle milli ç›karlar üzerine kurulmuﬂ bir ordu yoktur. Ülkenin
dört bir yan› Amerikan üsleriyle,
NATO üsleriyle doludur. Emperyalistlerden ba¤›ms›z ne iç politikas›,
ne de d›ﬂ politikas› vard›r. Emperyalistlerin, NATO’nun ülkemizdeki
üslerine, planlar›na, politikalar›na
karﬂ› ç›kmadan “milli” olunamaz.
Her ne kadar dört yan›m›z düﬂmanlarla çevrili demagojileri yap›lsa
da ordunun, polisin düﬂman olarak
gördü¤ü baﬂta devrimciler, sosyalistler olmak üzere tüm halkt›r. Dolay›s›yla darbe planlar› da harp oyunlar›
da halka karﬂ› yap›lmaktad›r.
Oligarﬂinin ordusunun emperyalist iﬂgale karﬂ› bir savaﬂ oyunu varm›?
Mesela, Amerika Türkiye’yi iﬂgal etti¤inde iﬂgalciler nas›l etkisizleﬂtirilecek, halk iﬂgale karﬂ› nas›l
seferber edilecek, nas›l direnecek?
“Milli” ordu böyle bir harp oyunu
yapm›ﬂ m›d›r? Hay›r yapmam›ﬂlard›r. ‹ﬂbirlikçi ordu, ancak sosyalist
ülkelere, devrimcilere ve halk›n isyan›na karﬂ› harp oyunlar› yapar.
Emperyalist iﬂgale karﬂ› harbin oyununu bile yapmazlar, yapamazlar.

‘Atalar›m›z hayatlar›n› feda
etti, siz neden etmediniz?’
12 askerin öldü¤ü Da¤l›ca Taburu bask›n›nda 8 asker PKK gerillalar› taraf›ndan esir al›nm›ﬂ, daha
sonra askerler serbest b›rak›lm›ﬂt›.
Esir al›n›p b›rak›lan sekiz askere de
Askeri Mahkemede dava aç›ld›.
Van Jandarma Asayiﬂ Kolordu
Komutanl›¤› Askeri Mahkemesi’nde görülen bu dava, 25 Aral›k
2009'da karara ba¤land›. Mahkeme
er Ramazan Yüce’yi 2.5 y›l hapis
cezas›na çarpt›r›rken, di¤er 7 asker
için de “görevi ihmal” suçundan 1
y›l 3 aydan1 y›l 8 aya kadar de¤iﬂen
sürelerde hapis cezalar› verdi.
Mahkeme, geçen hafta 30 sayfal›k
gerekçeli karar›n› aç›klad›. Karar da;
“ A ta lar › m› z haya tl ar ›n› fe da et ti, siz neden etmediniz” denilerek
sa¤ kalan 8 asker suçland›. K›sacas›
8 askere, “niye ölmeyip, sa¤ kald›n›z” denilerek ceza verilmiﬂti.
Çat›ﬂarak ölmedikleri içinde onlar› günlerce süründürüp, sorgulardan geçirmiﬂ ve aﬂa¤›lam›ﬂlard›r.
Yetmemiﬂ, dava aç›p san›k sandalyesine oturtmuﬂlard›r.

Peki 8 asker neden, ne u¤runa
ölecekti? Ölmesini istedikleri düzen
kimin düzenidir? Kimin ç›karlar›n›
korumak için ölecekti o askerler?
Elbette vatan için ölünmelidir.
Vatan›n ba¤›ms›zl›¤› için, vatan›
düﬂmanlardan korumak için tereddütsüz olunmal›d›r. Vatan için herﬂey göze al›nmal›d›r. Bu konuda hiç
kimsenin tereddütü olmamal›d›r.
Ancak 8 askerin u¤runa ölmesini
istedikleri ülke, ba¤›ms›z bir ülke
de¤ildir. TSK mensubu askerler, vatan› de¤il emperyalizmin ve oligarﬂinin ç›karlar›n› korumaktad›rlar. Da¤l›ca’da askerlerden istenen de yine
onlar›n ç›karlar› için ölünmesidir.
Nas›l olsa ordu da askerlik yapan “halk çocuklar›”n›n kan› ucuzdur. Onlar ﬂiirlere konu olan ve de¤eri “25 cent” olan “Mehmetçik
Memet”lerdir.
Van’daki Askeri Mahkeme, esir
al›nan askerlere ““ Atalar›m›z ha ya tl ar › n› f eda et ti , s iz nede n e tm e d i n iz ?” diye soraca¤›na, önce,
“Atalar›m›z›n canlar›n› feda etti¤i”

Özel Harp, TBMM Araﬂt›rma
Merkezi Taraf›ndan da Tescillendi
Seferberlik Bölge Baﬂkanl›¤›’›ndaki “kozmik oda”
tart›ﬂmas›n›n üzerine TBMM Araﬂt›rma Merkezi de bir
“kontrgerilla” raporu haz›rlad›. Bu raporla kontrgerilla
ve kontrgerillan›n halka karﬂ› iﬂledi¤i suçlar resmen kabul edilmiﬂ oldu. Rapora göre kontrgerillan›n bugüne
kadarki de¤iﬂimi ﬂöyle; Türkiye’nin NATO’ya girmesiyle birlikte 1952 y›l›nda “Seferberlik Tetkik Kurulu
ad›yla gizli bir örgüt kuruldu. 1965’de bu örgütün ad›,
Özel Harp Dairesi’ne dönüﬂtürüldü. 1991’de ise Özel
Kuvvetler Komutanl›¤› ad›n› ald›.
K o n t r g e r i l l a n › n n e i ﬂ l e r yapt›¤› da ﬂöyle anlat›l› y o r : “ABD’nin deste¤iyle kültürel yap›y› ve halk›n bilinç düzeyine göre as›l amac› d›ﬂ›nda çeﬂitli iﬂlevleri yürütmektedir. Sosyal bilinçlenmeyi geciktirici önlemler
almaktad›r. Yerli iﬂbirlikçi a¤›n› yayg›nlaﬂt›rmakta,
bunlara dayanarak istihbarat yapmakta ve gerekti¤inde
siyasi cinayetlerle askeri darbelere ortam haz›rlamak-

D üze ni n u¤runa ölüne c e k
bir vatan› yoktur!
bu vatan› kendi devletinin ne hale
getirdi¤ini sormal›! Kurtuluﬂ savaﬂ›
verilerek kazan›lan ba¤›ms›zl›ktan,
geriye ne kald› diye sormal›?
Atalar›n›z›n hayat›n› feda etti¤i
vatan› çoktan satt›n›z. Askerler, satt›¤›n›z, Amerikan iﬂgaline açt›¤›n›z
bir vatan için mi ölecekti?
Mahkeme, ordunun subaylar›n›n, kurmaylar›n›n, neden Süleymaniye’de Amerikal›lar taraf›ndan
baﬂlar›na çuval geçirilirken direnmediklerini, onursuz bir biçimde
teslim olduklar›n› sormal›d›r.
Onlara “niye ölmediniz?” diye
davalar aç›l›p, cezalar verilmemiﬂtir. Oysa, o sorunun as›l sorulaca¤›
kiﬂiler onlard›r.
Aç›k ki, bu düzeni sömürü ve
zulüm düzenini, emperyalizmin ülkemizdeki tahakkümünü sürdürmek, için tek bir asker bile ölmemelidir. Emperyalizmin ve oligarﬂinin
ç›karlar›, halk düﬂman› düzenleri
için dökülecek tek bir damla kan›m›z yoktur.
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tad›r. ”
R a p o r d a , Ö z e l H a r p D a i re s i t a r a f › n d a n g e r ç e k leﬂtirildi¤i belirtilen operasyonlar a r a s › n d a d a
ﬂ u n l a r say›l›yor:
- 6-7 Eylül 1955 ‹stanbul’daki az›nl›klara yönelik
ya¤ma, talan, katliam sald›r›s›.
-23 Eylül 1969’da Taylan Özgür’ün katledilmesi.
- 27 Kas›m 1970’de Kültür Saray›n›n yak›lmas›.
- 30 Mart 1972, K›z›ldere’de Mahir Çayan ve 9 devrimcinin katledilmesi.
- 1 May›s 1977 katliam›.
- 29 May›s 1977; ‹zmir Çi¤li’de Bülent Ecevit’e suikast giriﬂimi,
- 24 Mart 1977’de Savc› Do¤an Öz’ün katledilmesi.
- 16 Mart 1978 Katliam›
Burda yaz›lanlar kontrgerillan›n halka karﬂ› yapt›¤›
eylemlerin binde biri bile de¤ildir. Ama, oligarﬂi içi
çat›ﬂma sonucu da olsa, bu katliamlar›n devletin resmi
b i r k u r u m u taraf›ndan gerçekleﬂtirildi¤i TBMM
taraf›ndan tescil edilmiﬂtir.
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Kontra haberi Yeni ﬁafak yaparsa
iyi, Hürriyet yaparsa kötü!
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Yeni ﬁafak
gazetesi
yazar›
Ali Bayramo¤lu,
Yeni ﬁafak gazetesinde “Asker dostu gazeteciler
ve Özkökgiller...” baﬂl›kl› yaz›s›nda
Hürriyet gazetesinin kontra yay›nlar›n› eleﬂtirmektedir.
Yine bu yaz›s›nda Ali Bayramo¤lu, Hürriyet gazetesi yazar› Ertu¤rul Özkök’ün sanatç› Ahmet Kaya ile ilgili olarak yazd›¤› yalanlardan örnekler verdi.
“S›rada Özkök'ün Ulucanlar
operasyonu haberi, Çatl› aﬂk›, Orhan Pamuk nefreti var…” diyerek,
Özkök’ün kontra yay›nlar›ndan örnekler de vard› bu yaz›s›nda.
Mes el e
Bayramao¤lu yaz›s›n›; “M
Özkök'ün kendisi de¤il, o ve onun
g i b i l e r i n z i h n i y e t i d i r…
Mesele bas›n›n iç konuﬂmas›,
n e f re t s u ç l a r › y l a h e s a p l a ﬂ m a s › d › r …” (Yeni ﬁafak, 22 Ocak 2010)
diyerek bitirmektedir.
Ali Bayramo¤lu, Hürriyet gazetesini ve eski Genel Yay›n Yönetmeni Ertu¤rul Özkök’ü kontra yay›n yapmakla eleﬂtirirken bu eleﬂtirileri nereden yapt›¤›n› unutmaktad›r.
Ali Bayramo¤lu bu sat›rlar›n›
kontra yay›nlar›n›n yeni kürsüsü
olan Yeni ﬁafak gazetesinde yazmaktad›r.
Bas›n›n “nefret suçlar›yla hesaplaﬂmas›n›” istiyorsa, önce Yeni ﬁafak ile kendisi hesaplaﬂmal›d›r.
Ali Bayramo¤lu, Hürriyet gazetisinin kontra yay›nlar›n›n yol açt›¤›
sonuçlar› anlat›p, örnekler verirken,
yazd›¤› Yeni ﬁafak gazetesinin ve
yazarlar›n›n yazd›klar›n› da görmelidir önce.
Aksi durumda, kontra haberi

Hürriyet gazetesinin yapmas›n›n
kötü ve lanetlenecek bir ﬂey oldu¤u
söylenirken, Yeni ﬁafak’›n yapt›klar›n›n ise iyi oldu¤u savunulacakt›r.

A K P iktidar›n›n tetikçisi;
Yeni ﬁafak
Yeni ﬁafak gazetesi AKP iktidar›n›n devrimcilere, halka karﬂ› sürdürdü¤ü savaﬂta kontra yay›nlar›n yeni
kürsüsü olmuﬂtur. AKP’nin politiklar›n› savunmakta, propagandas›n›
yapmakta bir sak›nca görmeyen Yeni
ﬁafak gazetesi hemen her konuda
AKP’nin borazan› ve tetikçisidir.
AKP iktidar› iﬂbirlikçi tekellerin
ç›karlar› için 2003 Haziran ay› içinde Uzan grubuna savaﬂ açt›. Özellikle Uzan grubunun PETK‹M ihalesini almas›ndan sonra Sabanc›lar’›n ç›kar› için Uzanlar’›n elinde
olan Çukurova Elektrik (ÇEAﬁ) ve
KEPEZ’e el koydu.
Uzan grubu ile süren savaﬂta Yeni ﬁafak haziran ay›n›n baﬂ›nda
yapt›¤› yay›nlarla tetikçilik yapm›ﬂ,
AKP’nin yapt›klar›n› savunmuﬂtur.
“PETK‹M ihalesi yeniden yap›ls›n” (Yeni ﬁafak, 7 Haziran 2003)
“Sanayide Uzan Tedirginli¤i”
(Yeni ﬁafak, 8 Haziran 2003)
Bu baﬂl›klar Yeni ﬁafak’›n yapt›¤› yay›nlar›n bir k›sm›d›r. Ki, o dönem Yeni ﬁafak “büyük medya”ya
ahlak dersi vermekte, ilkeli yay›nc›l›ktan söz etmektedir. Oysa kendisi
aç›kça tetikçilik yapmakta, tekellerin ihale kavgalar›n›n taraf› olmaktad›r.
‹ﬂte Ali Bayramo¤lu’nun yazd›¤›, ahlak dersi verdi¤i, kontra yay›nlarla “hesaplaﬂ›lmas›n›” istedi¤i
yaz›lar›n› yazd›¤› yer, budur!
Hürriyet gazetesi kontra yay›n
yaparken Yeni ﬁafak onlardan geri
mi kalm›ﬂt›r?
Yeni ﬁafak gazetesi linçlerin sa v u n u c u s u d u r. Nitekim 7 Eylül

2006’da Sakarya’n›n Akyaz› ilçesinde Diyarbak›r’dan f›nd›k bahçelerinde çal›ﬂmak için gelen dört
Kürt iﬂçisi linççilerin sald›r›s›na u¤rad›¤›nda ﬂöyle yazm›ﬂt› Yeni ﬁafak:
“Sakarya'da, 2005 Nisan ay›nda
Trabzon'da TAYAD'l›lar›n linç edilmesi giriﬂimini bahane eden bir
grubun provokasyonu sonucu
olaylar ç›km›ﬂt›. Halk› tahrik eden
grup, linç edilmek istenmiﬂti... eylemciler bina içinde de provokas yonlar›n› sürdürmüﬂ, emniyet gü çlerinin sa¤duyulu tavr›...” (Yeni
ﬁafak, Bilal Çetin, 10 Eylül 2006)
Demokratik haklar›n› kullanmak
isteyen TAYAD’l›lar, Dev-Genç’liler, devrimciler herﬂeyin sorumlusu
olarak ilan edilmiﬂlerdi Yeni ﬁafak
sayfalar›nda. Yeni ﬁafak adeta “linçi haketmiﬂler” diyordu. Linçler
üzerine sosyolojik inciler döktüren
Ali Bayramo¤lu, bir köﬂesine yerleﬂti¤i gazetenin bu tavr›n› eleﬂtirmiﬂ miydi acaba? “Yeni ﬁafakgil l e r ” üzerine yazm›ﬂ m›yd›?
Yeni ﬁafak kontrgerillan›n halka
ve devrimcilere karﬂ› sürdürdü¤ü
psikolojik savaﬂ›n yeni kürsüsüdür
demiﬂtik. Nitekim bugüne kadar onlarca kontra habere imza atm›ﬂt›r.
Özellikle de son y›llarda devrimci
harekete karﬂ› “canl› bomba tespit
edildi”; “Suikast Timi Yakaland›”
türünden polis haberlerinin ço¤u, en
baﬂta Zaman ve Yeni ﬁafak’ta yeralmaktad›r. Bazen de bu tür haberler,
sadece islamc› bas›nda yeral›yor.
Köﬂe yazarl›¤›yla düzen içinde
elde etti¤i statü, Bayramo¤lu’nun
gözlerini kör etti¤i için o bunlar›
görmüyor olabilir, ama o görmüyor
diye, gerçekler de¤iﬂmiyor. Dünün
Hürriyet’i ile bugünün Yeni ﬁafak’›
aras›nda z e r re f a r k y o k t u r ve o
kontra yay›nlar›n› gözü kapal› izledi¤i sürece de Ertu¤rul Özkök ile
Ali Bayramo¤lu aras›nda da z e r re
f a r k k a l m a m › ﬂ olacakt›r.

d evrim için

D EVR‹MC‹ O KUL

Birlikte hareket etmek,
birlikte yapmak, birlikte
üretmek olarak
da tan›mlayabiliriz. Bir örgütü, devrimci
yapan özellikleri s›ralamak gerekirse, bunlardan biri, tart›ﬂmas›z olarak kolektivizmdir. Dedi¤imiz gibi,
çeﬂitli tan›mlar yapaca¤›z ama, kolektivizmin özü ﬂudur yoldaﬂlar:
Kolektivizm, yüzlerce, binlerce partili cepheli beyni, yüzlerce binlerce
partili cepheli yüre¤i birleﬂtirmektir. Binlerce beynin ayn› hedef için
çal›ﬂt›¤›n›, binlerce yüre¤in ayn› hedefe ulaﬂmak için att›¤›n› düﬂünün;
bu ne kadar büyük bir güçtür, düﬂünün.
Biz iﬂte bu gücü aç›¤a ç›karmak

Ders: Kolektivizm

Ve Komiteler

Merhaba sevgili arkadaﬂlar. Tüm
direnenleri, ama Anadolu kentlerinin meydanlar›nda polis terörüne,
linçlere karﬂ› adeta bir direnme savaﬂ› yürütenleri de özel olarak selamlayarak baﬂl›yoruz dersimize.
Dersimizin bu haftaki konusu kolektivizm. Devrimcili¤in ve sosyalizmin özünü en iyi ifade eden özelliklerden biridir kolektivizm. Fakat
uygulanmas›nda da ciddi eksikliklerimizin oldu¤u bir yand›r.
1990 A¤ustos’unda yay›nlanan
"Yolun Neresindeyiz?" broﬂüründe
ﬂöyle bir tespit yer
al›yordu: "Hareketimizin gelece¤ini belirleyen olgu, kolektif örgütlülükte ›srar ve siyasi prati¤in yükseltilmesinde yatmaktad›r."
Al›nt›da, kolektivizme, "Siyasi prati¤in yükseltilmesi" ile birlikte say›lacak kadar
büyük bir önem atfedilmektedir.
Öyle bir önem ki, hareketin gelece¤ini belirleyen iki unsurdan biridir.
Hem devrim sürecinde bu kadar
önemlidir, hem de sosyalizmin inﬂas›nda... ‹lk sorumuz:

Day›, o zaman ﬂöyle diyordu:
“... Bugün zorunlu bir örgütlülük yaratma durumuna gelmiﬂ durumday›z. Merkezileﬂmek için acil
olan nedir? Gelece¤i ﬂüpheli de olsa merkezi bir organizasyon ﬂartt›r. ”
O koﬂullarda, o gün Merkez Komitesi iﬂlevini üstlenecek olan Organizasyon Komitesi ve tüm di¤er
komite ve örgütlenmeler, gelece¤i
ﬂüpheli de olsa, “eldeki insan malzemesiyle” oluﬂturulmuﬂtur.
ﬁimdi hareket bu bak›ﬂ aç›s›yla,
niteli¤i azd›r çoktur demeden hareketi örgütleyecek bir “Merkez komitesi” kuruyor, biz eldeki insanlar›
be¤enmiyoruz.
Bu, elbette komiteleﬂmeyi çok
s›radanlaﬂt›rmak anlam›na gelmiyor, ama komite kurmak için ideal,
yetiﬂmiﬂ, birikimli insanlar arama ﬂeklindeki yaklaﬂ›mdan da
ç›k›lmas› gerekti¤i
aç›kt›r. Eldekilerin en
iyisi, en ilerisiyle bir
komite oluﬂturmay›
tercih etmeliyiz genel
olarak.
Komitemiz nas›l
iﬂleyecek? Bir siyasi sorumlusu olmal›. ‹kincisi, haftada bir iki kez
toplant›s› olmal›. Üçüncüsü, kendini e¤itmeli mutlaka. Dördüncüsü
aras›nda bir görev bölüﬂümü olmal›.
Bunlar› tamamlad›¤›m›zda, komiteleﬂmekte asgari bir ad›m atm›ﬂ ve
kolektivizm için ilk zemini yaratm›ﬂ
oluruz.

Kolektivizim, ideolojik
bir tercih, pratik bir
zorunluluktur

–

için tart›ﬂ›yoruz bu konuyu.
Hareket tarihinin en önemli at›l›mlar›ndan birine haz›rlan›rken,
al›nan bir çok karardan ikincisi ﬂuydu: "Çal›ﬂma alanlar› ve bölgelerde
tek insana dayal› iliﬂkilerden ç›k›lmas› ve h›zla komiteleﬂilmesi."
Evet biz de ﬂimdi böyle yapal›m:

– Bir komite kural›m ve ko-

Bu k adar büyük önemi
olan kolektivizm nedir?

lektivizme hayat verelim!

Bu dersimiz boyunca kolektivizme iliﬂkin çeﬂitli tan›mlar yapaca¤›z. Örne¤in bir “hh a r ç” olarak tan›mlayaca¤›z onu. Bir baﬂka yerde
“ilaç” olarak, baﬂka bir yerde de
“ p a n z e h i r ” olarak... Onu salt bir
kavram de¤il, bir m e k a n i z m a olarak tan›mlayaca¤›z.
Ama önce kelime anlam›ndan
baﬂlayal›m yine. Kolektif, ortaklaﬂa
demek; kolektivizm, ortaklaﬂac›l›k.

Bir komite kurarken, bize öncelikle komitede yer alabilecek kadrolar, kadro adaylar› veya geliﬂmeye
aç›k insanlar laz›m de¤il mi?
‹lk sorunlardan biri de burada ç›kar. Komiteleﬂmeye uygun adam
olmamas›, komiteleﬂmekten kaçman›n en çok kullan›lan gerekçesidir.
Oysa bu hareketin bir anlamda ilk
örgütlenmesi say›lan toplant›daki
yaklaﬂ›m, bu aç›dan bir örnektir.
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Komitede k olektivizme
nas›l h ayat v erece¤iz?
Komite kurmakla iﬂ bitmiyor elbette. ﬁeklen olan ama kolektivizmi
iﬂletmeyen bir çok komite de vard›r.
Kolektivizmi iﬂletmek için neler gerekir?
bilgiyi
Mesela; k o l e k t i v i z m
p a y l a ﬂ m a k t › r. Geliﬂmeleri, düﬂünceleri paylaﬂmakt›r. Hareketin perspektiflerini paylaﬂmakt›r. Bunlar›
kendi sorumlulu¤u alt›ndaki insan-
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larla paylaﬂmayan sorumlular,
içinde yeni insanlar›n geKolektivizmin yads›nmas›,
bulunduklar› birimde kolektiliﬂtirilmesi, onlar›n biriküçümsenmesi, bireyin, bireycili¤in
vizmi hayata geçiremezler.
kimlerinin, özel yanlar›n›n,
kapasitelerinin aç›¤a ç›kadayat›lmas› ise, esas olarak
Mesela; tüm üyeler, kolekr›lmas› da mümkün olmaz.
tivizmi iﬂletmeyi kendi sodevrimin ve devrimcili¤in kendisine
Bunu sa¤layacak tek ﬂey,
rumlulu¤u olarak kabul etmeayk›r›d›r. Devrimci iliﬂkilere,
kolektif mekanizmalard›r.
lidir. Kimi durumlarda, komidevrimci
iﬂleyiﬂe,
örgüt
yaﬂam›na,
telerin iﬂlememesine iliﬂkin
bireycili¤i sokmaya çal›ﬂmak,
Kolektivizm n eyap›lan de¤erlendirmelerde,
eleﬂtirinin ucu esas olarak kodevrimcili¤in do¤as›n› bozmak
den g ereklidir? -2
mitenin sorumlusuna yönedemektir.
‹kinci neden, ideolojikliktir. Bu genel olarak da do¤tir. Biz devrimciler aç›s›nrudur. Birinci dereceden elbetbu konuda?
dan do¤al bir tercih ve zorunlulukte onlar sorumludur. Ama bu, komitur kolektivizm.
Bir düﬂünelim ﬂimdi:
telerin iﬂlememesinde komite üye l e r i n i n s o r u m l u l u ¤ u n u ortadan
B i rey ci l i k k a p i ta l i zm e , k o l ek Evet. Baz› durumlarda öyle gökald›rm›yor. Tersine, orada bir libetivizm sosyalizme aittir. Baﬂka bir
rünür ve öyledir de. Ama bu yan›lt›ralizm varsa, herkes birbirini idare
deyiﬂle, bireycilik kapitalizmin, koc› bir “h›zl›l›k”t›r ayn› zamanda. K›ederek kolektivizmin iﬂlemesi için
lektivizm proletaryan›n ideolojisisa vadelidir çünkü. Çünkü, yeni indir. Bu anlamdad›r ki, bireycili¤i
k›l›n› k›p›rdatm›yorsa, herkes sosan yetiﬂtirmez bu iﬂleyiﬂ. ‹nsanlar›
dayatanlar, kolektivizmi iﬂletmerumludur.
kadrolaﬂt›rmaz. Dolay›s›yla yük
yenler, esas olarak, devrim saflar›nhep bir iki kiﬂinin omuzunda kalmaYürüyüﬂ’te bundan bir süre önce
da kapitalizmin ideolojisini yaﬂatya devam eder. Pratik oluyor diye
yay›nlanan “kkolektivizm ve komi m›ﬂ olurlar ve elbette bu savaﬂta
komiteyi iﬂletmeyen yönetici, her
t e l e r ” baﬂl›kl› yaz›da “Bir komiteproletaryay› zay›f düﬂürürler. Buraiﬂi üstlenmek zorunda kal›nca, yanin iﬂleyiﬂi nas›l olmal›d›r?” sorusudan hareketle de diyebiliriz ki, devvaﬂ yavaﬂ o iﬂlerin alt›nda kal›r. Dona verilen cevaplar›n içinde yeralan
rim saflar›nda do¤al olan kolektilay›s›yla komiteyi d›ﬂlayan bu “praﬂu noktay› tekrar hat›rlatmak istiyovizmdir. Kolektivizmin yads›nmas›,
tik çözüm” uzun vadede h›zland›rruz:
küçümsenmesi, bireyin, bireycili¤in
mak bir yana, h›z›m›z› keser.
“Komitelerde ikna esast›r. Buna
dayat›lmas› ise, esas olarak devriSonuç olarak, kolektivizm ve
ba¤l› olarak da iﬂleyiﬂte oy birli¤i
min ve devrimcili¤in kendisine aykomiteler, asl›nda kadrolaﬂman›n en
tercih edilir. Oy birli¤i yoksa, oy
k›r›d›r. Devrimci iliﬂkilere, devrimiyi koﬂullarda ve en h›zl› biçimde
çoklu¤uyla karar al›n›r. Komite iﬂci iﬂleyiﬂe, örgüt yaﬂam›na, bireycigeliﬂece¤i bir ortam› sunar bize.
leyiﬂi içinde, komite sorumlusunun
li¤i sokmaya çal›ﬂmak, devrimcilidi¤er komite üyelerinden bir ayr›Kolektivizm yoksa, komiteler
¤in do¤as›n› bozmak demektir.
cal›¤› yoktur. O da di¤er üyeler gibi
yoksa, kadrolaﬂma da hemen hemen
Biraz düﬂündü¤ümüzde görürüz
bir oy hakk›na sahiptir.” (118 May›s
yoktur.
ki, insanlar›n sorunlar›, örgütlülük
2008)
ﬁimdi tekrar soral›m bakal›m:
içindeki sorunlar›n ço¤unun kayna‹ﬂleyiﬂe devam etmeden önce,
Komiteleri iﬂletmemek iﬂlerimizi
¤›nda tamamen yanl›ﬂ bir “ben”
kolektivizmin neden gerekli oldu¤uh›zland›r›yor mu?
duygusu ve anlay›ﬂ›, bireycilik,
na dair bir kaç noktay› vurgulayal›m.
bencillik vard›r. Dolay›s›yla diyebiEvet, kolektivizm, kadrolaﬂma
liriz ki bu kaynaktan gelen olumiçin de ﬂartt›r. Y›llard›r bunu vurguKolektivizm neden gerek- lam›ﬂ›zd›r: “‹nsanlar›n tecrübe bi- suzluklar›n panzehiri de kolektivizmdir.
rikiminden yoksun olmalar›, yeterli
lidir? -1
Kolektif iﬂleyiﬂ, hareketin sorunsiyasi e¤itimden geçmemiﬂ olmalar›
Birincisi, örgütlülü¤ün ve mülar›n›n çözümüne, ihtiyaçlar›n›n
vb. konulardaki yetersizlikleri, ankarﬂ›lanmas›na tüm kadrolar›, tarafcadelenin geliﬂmesi gibi pratik bir
cak kolektif örgütlenme içinde .. aﬂ›tarlar› katman›n yegane yoludur.
nedenle gereklidir.
labilir. ... Kolektif örgütlenmeye giKolektif bir iﬂleyiﬂ k u r u l m a d › ¤ › n dilmedi¤i sürece, insanlar› daha yaDaha “pratik” oldu¤u gerekçed a herkesin sorunlara vak›f olmas›,
k›ndan tan›mak, yetenek ve kapasisiyle kolektif iﬂleyiﬂ s›k s›k ihmal
sorunlar› içinde hissetmesi sa¤lanatelerini gözleyebilmek, eksiklikleriedilir ve komiteler, kolektif memaz.
ni tespit ederek gidermek mümkün
kanizmalar d›ﬂlan›r. Tek baﬂ›na kade¤ildir.” (Yolun Neresindeyiz)
‹nsanlar›n, kendini hareketin bir
rar alman›n ve yönetmenin iﬂleri
parças› olarak görmesini sa¤layacak
“h›zland›rd›¤›” bile ileri sürülür?
Statükocu veya kendili¤indenliolan da kolektivizmden baﬂkas› deÖyle midir gerçekten? Ne dersiniz
¤in hakim oldu¤u örgütsel iﬂleyiﬂler
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¤ildir. Bir ad›m daha ileri giderek
ﬂunu diyebiliriz: Kolektivizm, bir
örgüt gerçe¤inde, b e n’i biz yapan
h a r ç t › r. ‹nsanlar bu mekanizma, bu
anlay›ﬂ içinde örgütle bütünleﬂirler.
Ta 1983’ten bir vurgu: "Kadrolaﬂman›n sa¤l›kl› bir tarzda geliﬂtirilip yayg›nlaﬂt›r›labilmesi ... için;
hayat›n her alan›nda... kolektif iﬂ
üreten gruplara ve mekanizmalara
ihtiyaç vard›r. Tüm sorunlar›n bireylerin omuzlar›nda kald›¤› ve geliﬂim seyri içerisinde kolektif yap›lara dönüﬂmedi¤i yerde önderli¤in
yanl›ﬂ ve yetersizli¤inden bahsetmek gerekir." (Hareketimizin Geliﬂimi ve Devrimci Mücadele)

– Kolektivizm olmasa ne o lur?

n›n olmad›¤› yerde, ideoloji ve politika üretiminde k›s›rlaﬂma do¤ald›.
... Kolektif iﬂleyiﬂin olmad›¤› ... yerde, canl› bir siyasi tart›ﬂmadan söz
etmek elbette güçtür.!”
"Yolun Neresindeyiz?"de kolektivizmin olmay›ﬂ› sonucunda ﬂu
olumsuzluklara dikkat çekiliyor ayr›ca:
- Örgüt yay›nlar›n› dikkatle izlememe ve tart›ﬂmama,
- örgütsel çal›ﬂmay› zenginleﬂtirecek yeni fikirler üretmeme,
- politik geliﬂmelere karﬂ› duyarl› olmama,
- tart›ﬂmalara ilgi göstermeme ve

ne, kararlara kat›l›m›n› nas›l sa¤lay›p da demokratik merkeziyetçili¤i
hayata geçirebilirsiniz? Geçirebilir
misiniz?

– Kolektivizm

baﬂka neler

sa¤lar?

Kolektivizmin olmad›¤› yerde,
memur kadro anlay›ﬂ› kendine uygun zemin bulur.
Bireysel iliﬂkiler üzerine ﬂekillenen bir örgütsel iﬂleyiﬂte, "kontrolsüz ve denetim d›ﬂ› alanlar geniﬂler".
Kolektivizme karﬂ› bireycili¤in
dayat›lmas›nda, eleﬂtirilere
kapal›l›k vard›r. Kolektif
mekanizmalar kurmak, koKolektif iﬂleyiﬂ, hareketin sorunlar›n›n
lektif bir iﬂleyiﬂi hayata geçözümüne, ihtiyaçlar›n›n karﬂ›lanmas›na
çirmek, do¤al olarak kenditüm kadrolar›, taraftarlar› katman›n
ni denetime, eleﬂtiriye aç m a k demektir. ‹kisinden de
yegane yoludur. Kolektif bir iﬂleyiﬂ
kaçanlar, çal›ﬂma ve iﬂleyiﬂ
kurulmad›¤›nda herkesin sorunlara
içinde “ben” olarak varolvak›f olmas›, sorunlar› içinde
mak isterler.

Bir konuyu anlaman›n
yollar›ndan biri de onun
tersini düﬂünmektir. Kolektivizm neden olmal› diye
ele ald›k yukar›da. ﬁimdi
tersinden soruyoruz.
hissetmesi sa¤lanamaz.
Kolektivizmin olmad› ¤ › y e r d e , olumsuzluklar
birbiri peﬂi s›ra patlak verir.
aktif olarak kat›lmama...
Her bir olumsuzluk, baﬂka bir olumB i reysel çal›ﬂma tarz›n› bir stasuzlu¤a kaynakl›k eder.
tü haline getirenler, kolektif bir iﬂleBirincisi; sorunlar zaman›nda
yiﬂi kendi “bireysel özgürlük alangörülemeyece¤i ve sorunlar›n üzerilar›na” müdahale, kendi inisiyatiflene kolektif bir ﬂekilde gidilemeyerinin k›r›lmas› olarak görür ve koce¤i için, orada sorunlar›n uzun sülektivizme karﬂ› kendi bireysel tarzre çözümsüz kalaca¤›n›, sorunlar›n
lar›n› dayat›rlar.
k a n g renleﬂmesinin yak›n ihtimal
ﬁöyle bakal›m meseleye. Kolekoldu¤unu söyleyebiliriz.
tivizmin ve komitelerin varl›¤› veya
Sorunlar›n, aksakl›klar›n, iﬂleyoklu¤u, buna ba¤l› olarak bir çok
meyen yanlar›n zaman›nda görülebaﬂka unsurun varl›¤› veya yoklu¤u
bilmesi, kolektif bir iﬂleyiﬂin varl›demektir.
¤›na ba¤l›d›r.
Yani ne demek istiyoruz?
Kolektivizmin olmad›¤› bir iﬂDisiplin mesela?
leyiﬂin karakteristik özelliklerinden
Kolektivizmin olmad›¤›, komibiri de l i b e r a l i z m d i r. Bu tür iﬂletelerin
iﬂlemedi¤i yerde bir disiplin
yiﬂte kolektif bir denetim ve hesap
olabilir mi sizce?
sorma mekanizmas› olmay›nca,
onun yerini ço¤unlukla herkesin
Veya bir örgütlenmeye hayatiyet
birbirini idare etmesi, birbirlerinin
kazand›ran ilkelerimizden biri: Deeksiklikleri karﬂ›s›nda sessiz kalma
mokratik merkeziyetçilik. Peki koal›r. Devrimci yoldaﬂl›k iliﬂkilerimiteler, aﬂa¤›dan yukar›ya önerilenin, iliﬂkilerdeki örgütsel dinamizrin, görüﬂlerin al›naca¤› kolektif
min yerini, ahbap çavuﬂ iliﬂkileri
mekanizmalar yoksa, kadrolar›n,
al›r. "Kolektif tart›ﬂma ve paylaﬂmakadro adaylar›n›n politika üretimi-

Birisi, olaylar›, olgular›
gere¤inden fazla abartabilir, bir di¤eri, küçümseyebilir; biri aﬂ›r› korunmac› davranabilir, di¤eri birimin ve yoldaﬂlar›n›n
güvenli¤ini gözetmeyen uç bir gözükaral›kta olabilir; birisi sekter
yaklaﬂabilir, bir di¤eri liberal; kolektivizm bir yerde bütün bunlar› telafi eden, törpüleyip d e v r i m c i b i r
çizgiye oturtan mekanizma demektir.
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Burada kolektivizme, komitelere
sihirli bir rol de yüklememeliyiz elbette. Kolektivizm insanlar›n zaaflar›n› otomatikman giderecek bir
ﬂey de¤ildir. Kald› ki, bu zaaflar söz
konusu oldu¤unda, o zaafl› insanlar
kolektivizmi de kendi zaaflar›, statükolar› do¤rultusunda kullanabilirler. Ki bu da kolektivizmin önündeki bir baﬂka engeldir.
Kendi üstlenmesi gereken iﬂleri
kolektif yap›lara yüklemek, nas›l
olsa birileri yapar diye düﬂünmek,
herkesle iyi geçinmek ad›na veya
“eleﬂtirirsem beni de eleﬂtirirler”
mant›¤›yla eleﬂtiri özeleﬂtiriyi haya-
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E¤er bu ilac› kullanmazsak,
ta geçirmemek, “bahaneler
o yaralar, gittikçe azar.
uydurmak, ayak sürümek,
Bu, öncelikle komitede yeterli bir
memnuniyetsizce hareket
Kolektif bir ruh ve iﬂlebilgi paylaﬂ›m›, hesaps›z bir yoldaﬂl›k
etmek ve bu memnuniyetsizyiﬂ
yoksa e¤er, orada soiliﬂkisi kurulmas›, iﬂleyen, prati¤e
li¤i baﬂkalar›na da yaymak
runlar h›zla kiﬂiselleﬂir, sodenk düﬂen bir iﬂbölümü yap›lmas›,
vb. vb. daha pek çok eski
runlar zaman›nda çözüleal›ﬂkanl›k, burjuva zaaf ve
her konuda birbirleriyle gerçekten
meyece¤i ve kolektif bir iﬂeksiklik, kolektif çal›ﬂmam›leyiﬂ içinde telafi edilemegörüﬂ al›ﬂveriﬂinde bulunmalar›,
z›n, kolektif iﬂleyiﬂimizin
yece¤i için de sorunlu inkomite içinde hesap al›p vermeyi,
önünde engel olarak dursanlar ço¤al›r, devrimci oreleﬂtiri özeleﬂtiriyi hayata
maktad›r.."
tam›n yerine olan bu ortam,
giderek oradaki mücadeleSon olarak, önceki
geçirmeleri demektir.
yi, örgütlenmeyi, kitle çayay›nlar›m›zdan son derece
l›ﬂmas›n› gerileten bir rol
çarp›c› buldu¤umuz ﬂu iki
oynamaya baﬂlar.
tan›m› aktarmak istiyoruz
konuda yol gösterici olacak bir kokolektivizme dair:
lektif mekanizma olmal›. Disiplini
Bu noktada, her alan›n komiteleanlay›ﬂ olarak ö¤retecek, pratik olaB i r : “ Kolektivizm, saflar›m›za
rinde yer alan kadrolar ve kadro
rak denetleyecek ve denetimi bir kigelen insanlar› kucaklayan elleriadaylar›, komitedeki kolektivizmi
ﬂinin s›rt›ndan al›p bütün birime vemiz, de¤iﬂtirip dönüﬂtüren ar›nd›rbiçimsel de¤il, içi dolu bir kolektirecek bir kolektif mekanizma olmama cihaz›m›zd›r...
vizm olarak düﬂünmeli ve uygulal›... Bunu böyle ço¤altabiliriz.
mal›d›rlar. Bu ne demektir? Bu, ön‹ k i : “Devrimin yükü birey'in
At›l›m sürecinin üzerinde yükkald›ramayaca¤› kadar a¤›rd›r, bu
celikle komitede yeterli bir bilgi
seldi¤i haz›rl›klar›n bir parças› da
yük ancak kolektivizmin birleﬂip
p a y l a ﬂ › m › , h e s a p s › z b i r yoldaﬂl›k
“hemen tüm alanlarda komitelerin
güç verdi¤i omuzlarda kald›r›labiiliﬂkisi kurulmas›, iﬂleyen, prati¤e
kurulup belli bir iﬂlerli¤e kavuﬂtulir...”
d e n k d ü ﬂ e n b i r iﬂbölümü yap›l rulmas›”d›r.
mas›, her konuda birbirleriyle
Asl›nda bu sadece o süreç için
gerçekten görüﬂ al›ﬂveriﬂinde bu Kolektivizm soyut bir
de¤il, hemen her dönem geçerlidir.
l u n m a l a r › , komite içinde hesap
anlay›ﬂ de¤il, mekanizmad›r
Alanlardaki çal›ﬂmalar›n belli bir
al›p vermeyi, eleﬂtiri özeleﬂtiriyi
dinamizm kazanmas›yla, mücadeleha y a t a ge ç i rm e l e ri demektir.
ﬁunda çok net olmal›y›z. Devnin hayat›n her alan›na uzanabilmerimci bir örgütte, devrimci bir anlaPeﬂpeﬂe s›ralad›¤›m›z bu maddesiyle, kolektif yap›lar›n iﬂleyip iﬂley›ﬂ›n, devrimci ilke ve kurallar›n,
ler, gözümüzde büyümesin. Çok ﬂey
memesi aras›nda yak›n bir ba¤ ve
devrimci de¤erlerin uygulanmas›,
saymad›k; asl›nda hepsi birbirine
paralellik vard›r.
sadece “niyetlere”, sadece “kiﬂileba¤l› olan, bir olumlulu¤un ötekileKolektif bir iﬂleyiﬂin ve ruhun
re”, sadece “dileklere” b›rak›lamaz.
rini de olumlu etkileyece¤i bir iﬂleyarat›lmas›, o alandaki yönetici ve
Bunlar›n hayat bulmas›, esas olarak
yiﬂten ve anlay›ﬂtan söz ediyoruz.
ve di¤er kadrolardan, birimin, alabir iﬂleyiﬂ ve mekanizma sorunudur.
Dahas›, belirtti¤imiz nokta, gern›n sorumlu komitelerinden baﬂlaBu anlamdad›r ki, örgütlülük
çekten
de tüm alanlar, birimler için
mal›d›r. Çünkü e¤er orada, onlarda
içinde, disiplinli olmaya ça¤r› yetolmazsa
olmazd›r. Komitesinde,
kolektivizm yoksa, aﬂa¤›ya do¤ru
mez, onu sa¤layacak mekanizmalar
yoldaﬂl›k iliﬂkilerinin olmad›¤›, koonu yaratmak ve iﬂletmek hiç mümgerekir, politika üretmek konusunda
lektivizmin olmad›¤›, disiplinin olkün de¤ildir.
daha üretken ve canl› olmal›y›z demad›¤›, üretkenli¤in olmad›¤›, eleﬂKolektivizme hayat verecek memek yetmez. Kolektif bir ruhla dütiri özeleﬂtirinin olmad›¤› bir birimkanizmalar, devrimci hareketin poﬂünmeli ve davranmal›y›z demek
de, tabanda bunlar sa¤lanamaz. Dolitikalar›n›, sloganlar›n› dalga dalga
yetmez. Evet bunlar› demeliyiz.
lay›s›yla orada, örgütlenme ve müörgütün tüm kademelerine ve gideBunlar› demek gereklidir ve devcadele aç›s›ndan hedeflerin hep gerek kitlelere taﬂ›man›n da temel
rimci esas olarak sadece bunlar›n
risinde kal›naca¤› aç›kt›r.
araçlar›d›rlar.
denilmesiyle de gerekeni yapmaya
Demek ki sevgili okurlar›m›z,
çal›ﬂ›r. Ama bu noktada, disiplini,
Yukar›da bir panzehire benzettik
hedeflerimizin gerisinde kalmamak
üretkenli¤i, kolektivizmi, ilke ve
kolektivizmi. ﬁimdi de ona yak›n
için, kolektivizmi bulundu¤umuz
de¤erlerin yaﬂat›lmas›n›, sadece kibir benzetme yapaca¤›z. Örgütsel
her yerde her an azami düzeyde haﬂilerin iyi niyetine, isteyip istemesorunlarda t ›kan›kl›k, politika üreyata geçirmeye çal›ﬂmal›y›z. Bir
›
s
›
r
l
›
k
k
mesine b›rakamay›z; mekanizmalar
gibi
timinde, iﬂ üretiminde
sonraki dersimizde buluﬂmak üzere
bunun için gereklidir. Politik üretsorunlarda, kolektivizm gerçekten
kenli¤i sa¤layacak, zorlayacak, bu
hoﬂçakal›n.
bir ilaç gibidir. Ve tersi de do¤rudur.

–

‘‹mza Bir Eylemdir’
ve eylemimiz devam ediyor
Ülkemizin
neredeyse
her taraf›nda
dondurucu bir so¤uk var. Buna ra¤men imza kampanyas› dur durak bilmiyor. Dereceler s›f›r›n alt›n› gösteriyor da olsa,
kar tipi halinde at›ﬂt›r›yor da olsa,
imza masalar› aç›l›yor yine.
‹mza masalar›n›n baﬂ›nda duranlar, üﬂümemek için ya küçük küçük
hareketler yap›yorlar ya da ellerinde
bir bardak çay...
Bu havada imza toplama masas›
açmak için deli olmak gerekir belki
diyor oradan geçenlerden biri. Ama
bak›yorsunuz, o karda, tipide, durman›n bir anda kar›n üstüne baﬂ›na
dolmas›na yol açmas›na ald›rmadan
masan›n baﬂ›nda duruyor insanlar;
bir imza da onlar at›yor, o anda gelen baﬂka biri, s›ras›n› bekliyor...
Bu sahneyi, bu hafta ülkemizin
bir çok yerinden gelen foto¤raflarda
gördük.
*
Böyle yo¤un ilgi toplayan bir
baﬂka imza kampanyas› olmuﬂ mudur bilmiyoruz, ama varsa da çok az
oldu¤u kesindir. Daha önce de baﬂka konularda imza kampanyalar›
düzenledik; ama aç›k ki, hiçbirinde
halk›n böyle imza masalar›n›n baﬂ›nda adeta kuyruk oluﬂturdu¤una
tan›k olmad›k.
*
Önce bir aç›klama yap›ld› meydanda. Aç›klama s›ras›nda alk›ﬂlayanlar oldu. Üç türbanl› kad›n da
vard› eylemi izleyen ve alk›ﬂlayanlar aras›nda. Sonras›nda iki saat süreyle imza toplanmas›na kat›ld›lar.
*
O gün Bak›rköy’de, toplam 43
föyde, 1290 imza topland›.
1290 kiﬂi, ‹ncirlik Üssü’ne karﬂ›yd›. Bunu aç›kça, isimleriyle cisimleriyle ifade edebilecek cürete

de sahiptiler. ‹ki saat içinde 1290 kiﬂi tereddütsüz att›lar imzalar›n›. Dakika baﬂ›na 10.75 kiﬂi düﬂüyordu
imza masas›nda. Tabloyu, masan›n
baﬂ›ndaki yo¤unlu¤u, onun heyecan›n›, coﬂkusunu gözünüzün önünde
canland›rmaya çal›ﬂ›n...
*
‹nsanlar, baﬂkalar›yla birlikte
Amerikan emperyalizminin karﬂ›s›na dikilmiﬂ olman›n duygusunu yaﬂ›yorlar imza atarken.
Kuﬂkusuz; kimisi
için, basit, s›radan bir
eylemdi bu; imza
at›yordu ama fazla
önemsemeden...
Kimisi imzalarken,
Amerikan
emperyalizmine
bir kurﬂun s›km›ﬂ
gibi hissediyordu
kendini; ki öz olarak
yanl›ﬂ da de¤ildi öyle
düﬂünmesi. Kimisi, en
az›ndan bir yumruk vurmuﬂ
oluyordu Yankeeler’e...
Damlaya damlaya göl olacakt›.
Binler, onbinler, yüzbinler... En büyük okyanuslar da su zerreciklerinden oluﬂmuyor mu? Her damla, o
büyük anti-emperyalist dalgay›
oluﬂturan bir katk›d›r ﬂimdi. Ve ﬂimdi bu katk›lara bak›p daha emin ve
kesin olarak diyoruz ki, bugün Anadolu’nun belli ﬂehirlerinde dalgalanan anti-emperyalist mücadele bayra¤›m›z yar›n, ül ke mi z i n h er t a r a f›nda dalgalanacak...
*
4 Ocak günü Antalya K›ﬂlahan
Meydan›’nda aç›lan imza masas›nda 358 imza topland›.
2 Ocak’ta Antakya Ulus (köprübaﬂ›) alan›nda da bir imza masas›
açm›ﬂt› Halk Cepheliler. K›sa sürede 465 imza topland›
10 Ocak’ta Halk Cepheliler ‹stanbul ‹stiklal Caddesi’ndeydiler;

tünelden Taksim Meydan›’na yürüyüﬂte 1650 imza toplad›lar.
Gemlik bir ilçeydi. Halk Cepheliler, 12 Ocak günü saat 13.30'da
imza masas› açt›lar. Saat 17.00 oldu¤unda 420 imza toplanm›ﬂt›. Neredeyse gelip geçen herkes imza atm›ﬂt› yani.
Kocaeli Gençlik Derne¤i de 10
Ocak günü ‹nsan Haklar› Park›’nda
imza toplad›; bir buçuk saatte 330
imza topland›.
*
25 Ocak’ta Avc›lar
merkezde bir masa açt›
Halk Cepheliler. Hava
so¤uktu. Tam 7 saat
boyunca aç›k tuttular
masay›. “Bu havada
burada duruyorsunuz
helal olsun size” diyordu biri. Bir baﬂkas›
“Allah yard›mc›n›z olsun” dile¤inde bulundu.
Bir di¤eri, imza atmakla birlikte “Amerika’y› silahlarla kovabiliriz” diye düﬂüncesini söylüyordu imza toplayan Cephelilere. O da
hakl›yd› ve elbette gerçe¤inin yerine geçemese de imza da bir silaht›...
*
Polisler bir çok yerde ikide bir
gelip, “izinsiz masa açmak suç”,
“izinsiz imza toplayarak suç iﬂliyorsunuz” gibi ak›ldan izandan yoksun
müdahalelerle insanlar› tedirgin etmeye çal›ﬂ›yorlard›. Halk Cephelilerin söyledi¤i tek ﬂey oluyor bu tür
durumlarda: Amerika’ya karﬂ› ç›kmak suç de¤ildir. Onlara söyleyecek söz kalm›yor bu tür durumlarda.
Ya çekip gidiyorlar, ya sald›r›yorlar.
*
Çekip giderlerse, imza toplama
eylemi devam ediyor. Sald›r›rlarsa,
imza toplama eylemi k›sa bir aradan
sonra yine devam ediyor. Duysun
Amerika, bilsin Amerikanc›lar,
eylemimiz devam ediyor hala...
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Taksim, Galatasaray Lisesi Önü

Her Hafta, Her Gün
“Amerika Defol” Diyece¤iz!
Say›: 205

Yürüyüﬂ
31 Ocak
2010

“Amerika Defol Bu Vatan Bizim” kampanyas› linç giriﬂimlerine,
gözalt›lara, para cezalar›na ra¤men
sürüyor. Gerek polisin, gerek zab›talar›n, gerekse sivil faﬂistlerin sald›r›lar› “Amerika Defol” diyen bu
sesi susturam›yor.

‹stanbul’da Kampanya
B ü y ü y e re k S ü r ü y o r
Halk Cepheliler Ta k sim’de Galatasaray Lisesi’nin önünde imza
masas› aç›larak ba¤›ms›zl›k talebini
dile getiriyorlar. Her gün aç›lan imza stand›nda genç yaﬂl›, kad›n erkek, farkl› meslek gruplar›ndan birçok kiﬂiyle sohbet edilerek, emperyalizme, iﬂgale karﬂ› olmas›na ra¤men tepkisiz kald›¤›n›, imza vererek bu tepkisizli¤e karﬂ› bir ad›m atmalar› isteniyor. Gün boyunca yüzlerce imza toplan›yor. Geçti¤imiz
hafta boyunca hergün aç›lan imza
masas›nda ikibini aﬂk›n imza topland›.
*
25 Ocak günü ‹ s t a n b u l Avc› l a r’da “Amerika Defol Bu Vatan
Bizim” diyen Halk Cepheliler imza
stand› açt›. 7 saat boyunca da¤›t›lan
yüzlerce bildiriyle neden Amerika’n›n defolup gitmesi gerekti¤i an-
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lat›ld›. Masa aç›ld›ktan yaklaﬂ›k bir
saat sonra gelen güvenlik ﬂube polisleri keyfi bir ﬂekilde standa izin
vermeyeceklerini, söylediler. Halk
Cepheliler’in tart›ﬂmalar› sonunca
imza toplanmaya devam edildi. So¤uk havaya ve yo¤un kar ya¤›ﬂ›na
ra¤men zaman zaman kuyruk oluﬂtu¤u gözlendi.
Akﬂam tekrar gelen güvenlik ﬂube polisleri keyfi bir ﬂekilde stand›
engellemeye çal›ﬂarak, yap›lan›n
yasad›ﬂ› oldu¤u iddia ederek gözalt› tehdidinde bulundu. Masada 450
imza topland›.
26 Ocak günü Avc›lar’da “Amerika Defol Bu Vatan Bizim” imza kampanyas›na devam edildi. Polisin imza
masas›na ve pankarta tehditleri yine
devam etti. Masada 360 imza topland›.
27 Ocak günü aç›lan imza
masas›nda 310 imza topland›.
*
Gençlik Federasyonu 27 Ocak
günü Kâ¤›thane G ü r s e l M a h a l l e si’nde 54 imza toplad›, afiﬂleme ve
pullama yapt›.
*
20 Ocak günü B a k › r k ö y Ö z g ü rl ü k M e y d a n › ’nda imza stand›
aç›ld›. “‹mza toplayarak Amerikal›-

lar gidecek mi, üsler kapanacak
m›?” diye soran insanlara sadece
imza toplayarak gönderilemeyece¤ini mücadeleyi sürdürmeyi ve sessiz kal›nmamas› gerekti¤i anlat›ld›.
‹ki saat aç›k kalan stantta 420 imza
topland›.
*
Ayn› gün K a d› köy ‹skele Meydan›’nda da imza masas› açan Halk
Cepheliler 2 saat boyunca imza toplad›lar.

Ya m a n l a r ’ d a “ A m e r i k a
De f ol ” A f i ﬂ l e r i
23 Ocak günü Büyük Yamanlar’
da kampanya afiﬂleri as›ld›. Afiﬂe
baﬂlamadan Halk Cepheliler’in yan›na gelen Terörle Mücadele ﬁubesi
polisleri “Elinizdekiler ne, nereye gidiyorsunuz, afiﬂlere bakaca¤›z” diyerek müdahale etmeye çal›ﬂt›.
*
24 Ocak günü ise Yamanlar Pazar yerinde pazarc› esnafa kampanya bildirileri da¤›t›ld›.

“‹ncirlik Üssü Kapat›ls›n”
Malatya' da 25- 26 Ocak günleri
Halk Cephesi taraf›ndan PTT meydan›nda ‹ncirlik Üssü’nün kapan-

mas› talebiyle imza topland›.

Kars’ta ‹mza Kampanyas›
24 Ocak günü Kars'ta “Amerika
Defol Bu Vatan Bizim” kampanyas›
çerçevesinde Edirne'de tutuklanan
vatanseverlerin serbest b›rak›lmas›
için At Heykeli'nin önünde Kars
Gençlik Derne¤i Giriﬂimi bir eylem
yapt›. “Amerika Defol Dedikleri
‹çin Tutuklanan Vatansever Ö¤renciler Serbest B›rak›ls›n” pankart›yla
yap›lan eylemde “Yaﬂas›n DevGenç Yaﬂas›n Dev-Gençliler, Amerika Defol Bu Vatan Bizim, Tutuklananlar Serbest B›rak›ls›n, Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz” sloganlar› at›ld›. Polisin s›k s›k “slogan atmay›n”
sözlerine sloganlarla karﬂ›l›k verilirken Gençlik Derne¤i Giriﬂiminden F›rat Da¤ bir aç›klama okudu.
Aç›klamada gerçek vatanseverlerin
devrimciler oldu¤u vurgulan›rken;
alanlar›n devrimcilere yasaklanmas›
ve polisin kampanya karﬂ›s›nda sald›rarak gösterdi¤i acizlik teﬂhir
edildi.
Eylemin ard›ndan Kars Gençlik
Derne¤i Giriﬂimi taraf›ndan “‹ncirlik Üssü Kapat›ls›n" talebiyle imza
masas› aç›ld›. Bir saat aç›k kalan
masada yap›lan konuﬂmalarla ve da¤›t›lan bildirilerle Amerika'n›n katliamlar› teﬂhir edildi. Masan›n aç›lmas›ndan rahats›z olan Kars polisi
masaya gelerek tedirginlik yaratmaya çal›ﬂt›. Ard›ndan da zab›ta ekiplerini ça¤›rd›. Masaya gelen zab›talar
polis taraf›ndan ﬂikayet üzerine geldiklerini ve asl›nda kendilerinin de
Amerika'ya karﬂ› olduklar›n› söylediler.

Samsun’da kampanya
devam ediyor
Samsun’da Halk Cepheliler,
“Amerika Defol Bu Vatan Bizim”
kampanyas›n›n çal›ﬂmalar›na devam ediyor. 24 Ocak tarihinde Süleymaniye Geçidinde imza stand›
açan Halk Cepheliler, bildiri da¤›t›m› yaparak halka emperyalizme
karﬂ› mücadelenin bir araya gelip
örgütlenmekten geçti¤ini anlatt›lar.

3 saat boyunca aç›k kalan stantta
220 imza topland›. Stantta 12 tane
Yürüyüﬂ Dergisi halka ulaﬂt›r›ld›.

Hatay’da “Amerika Defol”
Konseri
Halk Cephesi’nin “Amerika Defol Bu Vatan Bizim” kampanyas›
kapsam›nda 23 Ocak günü Antakya’da ‘Amerika Defol’ gecesi düzenlendi. Bedircan Dü¤ün Salonu’nda düzenlenen konserde Hakan
Yeﬂilyurt ve P›nar Sa¤ sahne al›rken “Baﬂkan› Burnundan Yakala”
isimli oyun sergilendi.
Güler Zere’nin mesaj›n›n sinevizyondan gösterilmesinin ard›ndan
“Güler Zere Onurumuzdur” sloganlar› at›ld›. Güler Zere’nin mesaj›ndan sonra FOSEM’in haz›rlam›ﬂ oldu¤u ve Amerika’n›n katliamlar›n›
anlatan sinevizyon gösterildi.
Son olarak sahneye Grup Yorum
ç›kt›. Gel ki ﬁafaklar Tutuﬂsun ile
program›na baﬂlayan Grup Yorum
ad›na yap›lan konuﬂmalarda ülkemizin bütün sorunlar›n›n kayna¤›n›n Emperyalizm ve en baﬂta Amerika’n›n oldu¤u belirtilerek ülkemizin ba¤›ms›z olmad›¤›, emperyalistlere karﬂ› mücadele edilmesi gerekti¤i anlat›ld›.
‹skenderun, Samanda¤, Serinyol
ve Antakya’n›n birçok köyünden
gelenlerin oldu¤u geceye 1700’e
yak›n kiﬂi kat›ld›.

Hatay’da Kampanya
Sürüyor
22 Ocak günü Antakya Ulus alan›nda Amerika Defol Bu Vatan Bizim imza stand› aç›ld›. Stanta tahammül edemeyen AKP polisi imza
stand›n›n önünde dolaﬂarak sahiplenen insanlar› tedirgin etmeye çal›ﬂt›.
Bir sivil faﬂist “siz teröristisiniz, siz
Fehriye Erdal’›n adamlar›s›n›z” diyerek ortam› provoke etmeye çal›ﬂt›. Stantta toplam 290 imza topland›.
*
Halk Cepheliler 23 Ocak günü
Antakya Ulus Alan›’nda, Edirne’de

KARS

SAMSUN
tutuklanan arkadaﬂlar›n›n serbest
b›rak›lmas› için eylem yapt›. Eylemde bir aç›klama yapan Seval
Arac›, Amerika’ya karﬂ› olman›n
suç olmad›¤›n›, her vatanseverin
Amerika’ya olan tepkisini gösterebilece¤ini söyledi. Eylemin ard›ndan Halk Cepheliler imza toplarken
bir yandan da akﬂam olacak konsere
ça¤r›da bulundu. Ya¤mur ya¤mas›na ra¤men imza toplayan Halk Cepheliler yar›m saatte 90 imza toplad›.
*
28 Ocak günü de Ulus Meydan›’nda imza stand› açan Halk Cepheliler 90 imza toplad›lar.
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A d a n a ’ d a Amerika Defol
Bu Vatan Bizim Konseri
“Amerika Defol Bu Vatan Bizim” kampanyas› çerçevesinde
süren konserlerden bir baﬂkas› da
Adana’da yap›ld›. 22 Ocak günü ﬁirin Müzikhol’de yap›lan konsere
gelenleri ilk olarak Dev-Genç sergisi karﬂ›lad›. ‹nsanlar konser salonuna girmeden önce Dev-Gençliler’in
haz›rlad›¤› sergiyi gezdiler.
1200 kiﬂinin kat›ld›¤› konserde
sahneye önce Hakan Yeﬂilyurt davet
edildi. Halk Cephesi ad›na yap›lan
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z›rlad›¤› “Baﬂkan› Burnundan Yakala” isimli oyun sergilendi.
Son olarak sahneye ç›kan Grup
Yorum “Amerika Defol, Bu Vatan
Bizim Kampanyas›” süresince yaﬂananlar› ve Edirne’de yaﬂanan linç
giriﬂimini ve buna karﬂ› verilen mücadeleyi anlatt›. Konser boyunca
s›k s›k “Amerika Defol Bu Vatan
Bizim, Kahrolsun ABD Emperyalizmi, ‹ncirlik Üssü Kapat›ls›n, Yaﬂas›n Dev-Genç, Yaﬂas›n DevGençliler, Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z, Mahir Hüseyin Ulaﬂ Kurtuluﬂa Kadar Savaﬂ” sloganlar› at›ld›.
Konserde
‹ncirlik
Üssü’nün
kapat›lmas› için toplam 520 imza
topland›.

ADANA

HATAY
günü Elaz›¤’da Hozat Garaj›’nda ve
mahalle arabalar›n›n kalkt›¤› durakta
‹ncirlik Üssü’nün kapat›lmas› için
imza toplad›lar. Yaklaﬂ›k bir buçuk
saatte 160 adet imza topland›.
*

“Herkese Ulaﬂ›p Gerçekleri
Anlataca¤›z”

ELAZI⁄

HATAY
konuﬂmada Ekim ay›ndan bu yana
sürdürülen kampanyada Halk Cephelilerin yaﬂad›klar› anlat›ld› ve ne
olursa olsun “Amerika Defol Bu
Vatan Bizim” demeye devam edecekleri söylendi. Ard›ndan sahneye
ç›kan P›nar Sa¤, türkülerinin aras›nda bir konuﬂma yaparak; “Yozlaﬂman›n her yan› sard›¤› bir dönemdeyiz. Bu dönemde Amerika’ya
karﬂ› direnmek, Sivas’ta, Maraﬂ’ta
yak›lan canlar›m›z› anmak için daha
güçlü olmal›y›z” dedi.
Verilen k›sa aran›n ard›ndan sahneye Sendikac›-Yazar-ﬁair Hasan
Biber davet edildi. Hasan Biber bir
ﬂiirini okuduktan sonra sinevizyon
ekran›ndan Güler Zere’nin görüntüsü geldi. Güler Zere’nin yapt›¤› konuﬂmadan sonra, Tiyatro Simurg ve
‹dil Tiyatro Atölyesi’nin birlikte ha-
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Adana’da 24 Ocak günü Halk
Cepheliler “Amerika Defol Bu Vatan Bizim “dedikleri için tutuklananlar›n serbest b›rak›lmas› için bir
eylem yapt›.
Çakmak Caddesi Kültür Soka¤›
önünde yap›lan eylemde "Amerika
Defol Bu Vatan Bizim Dedikleri
‹çin Tutuklanan Vatanseverler Serbest B›rak›ls›n" yazan pankart aç›ld› ve Edirne'deki sald›r›lar› anlatan
dövizler taﬂ›nd›. Eylemde aç›klamay› Emrah Eskibal okudu. “3 ay
evvel bu yola ç›karken bir söz vermiﬂtik kendimize! Ülkemizde yaﬂayan halk›m›zdan herbirine ulaﬂaca¤›z” diyen Eskibal, geçeklerin herkese anlatacaklar›n› vurgulad›.
Eylemde "Amerika Defol Bu
Vatan Bizim, Kahrolsun Faﬂizm Yaﬂas›n Mücadelemiz,Yaﬂas›n DevGenç Yaﬂas›n Dev-Gençliler” sloganlar› at›ld›.
*
26 Ocak günü Halk Cepheliler
Çakmak Caddesi’nde ve ‹nönü Park›’nda aç›lan imza stand›nda 120
adet imza topland›.

Elaz›¤’da Kampanya
Çal›ﬂmalar›
Elaz›¤ Halk Cephesi 24 Ocak

25 Ocak günü ise Gazi Caddesi
AKP ve Bankalar önünde 80 adet
imza topland›.

‹zmir Özgürlükler
Derne¤i'nde
Dev-Genç Sergisi
Dev-Genç'in 40. y›l› dolay›s›yla
‹zmir Özgürlükler Derne¤i'nde
foto¤raf sergisi aç›ld›.
Dev-Genç'in antiemperyalist
mücadele tarihini anlatan sergi 25
ile 30 Ocak tarihleri aras›nda aç›k
olacak.
Sergi,
1460 Sok. No.62 K.6 Alsancak
- ‹zmir adresinde
10.00 -18.00 saatleri aras›ndaziyarete aç›k.

Ülkemizde Gençlik

Elaz›¤’da Faﬂist Sald›r› ve
Gözalt›

“Bir Vatanseverin En
Önemli Görevidir Vatan›na
Sahip Ç›kmak”
24 Ocak günü Elaz›¤’da ‘’Amerika Defol Bu Vatan
Bizim’’ kampanyas› çerçevesinde Edirne’de tutuklanan
Dev-Gençlilerin serbest b›rak›lmas› için Hozat
Garaj›’nda Elaz›¤ Gençlik Derne¤i Giriﬂimi bir eylem
yapt›. Eylemde, kampanya önlükleri ve Dev-Genç
ﬂapkalar› giyildi ve “Amerika Defol Dedikleri ‹çin
Tutuklanan Vatanseverler Serbest B›rak›ls›n” yazan
pankart aç›ld›.
“Yaﬂas›n Dev-Genç Yaﬂas›n Dev-Gençliler, Amerika
Defol Bu Vatan Bizim, Tutukanalar Serbest B›rak›ls›n,
Kahrolsun Faﬂizm Yaﬂas›n Mücadelemiz” sloganlar›
at›lan eylemde Gençlik Federasyonu ad›na Mustafa
Erdem ﬁenol bir aç›klama yapt›.
Bir vatanseverin en önemli görevidir vatan›na sahip
ç›kmas› oldu¤u söylenen aç›klamada; “Vatan›m›za
sahip ç›kt›¤›m›z için bedel ödüyoruz” denildi.

Üniversite'de Polis Tehditi
Gençlik Federasyonu, 21 Ocak 2010 tarihinde yay›nlad›¤› yaz›l› aç›klama ile arkadaﬂlar› ‹stanbul Üniversitesi ö¤rencisi Hazal Bozkurt'un yaﬂad›¤› polis tacizini anlatt›.
Aç›klamada, 20 Ocak günü 0531 980 25 97 numaral› telefondan arayan bir polisin Bozkurt’u emniyete
ça¤›rd›¤›, Bozkurt’un kabul etmemesi üzerine d›ﬂar›da
buluﬂmay› teklif etti¤i belirtildi. B o z k u r t ’ u n b u t e k l i fe de olumsuz cevap vermesi üzerine; polisin tehdite baﬂvurdu¤u belirtilen aç›klamada, “Polis ö¤rencileri korkutarak, taciz ederek kendi halk›n›n sorunlar›na
duyars›z bir gençlik yaratmaya çal›ﬂmaktad›r. As›l
korktuklar› ﬂey gençli¤in ba¤›ms›zl›k, demokrasi, sosyalizm mücadelesinden yana tav›r almas›d›r” denildi.

“Amerika Defol Bu Vatan Bizim” kampanyas› çerçevesinde Edirne’de tutuklanan ö¤enciler ile ilgili bas›n aç›klamas› duyurusunu üniversitede bilgisayar mühendisli¤ine asan Harran Ayd›n sivil faﬂistlerin saldr›s›na u¤rad›. Özel Güvenlik Birimi ve sivil polislerin de
kat›ld›¤› sald›r› s›ras›nda Ayd›n; “Yaﬂas›n Dev-Genç
Yaﬂas›n Dev-Gençliler, Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz” sloganlar›n› att›. Polis ve ÖGB’ler Ayd›n’› zorla arabaya
bindirerek Mühendislik Fakültesi d›ﬂar›s›na ç›kard›lar.
Sald›r›ya u¤rayan Harran Ayd›n, rapor almak için
Nurcan Hambayat’la beraber E¤itim ve Araﬂt›rma hastanesine gitti. Muayene olmas›n›n ard›ndan hastane
polisleri ifade vermesi için Ayd›n’› karakola götürmeye çal›ﬂt›lar. Ayd›n’›n ifadesini savc›ya verece¤ini
söyleyerek gelmeyi reddetmesi üzerine Terörle
Mücadele ﬁubesi ekipleri gelerek Harran Ayd›n,
Nurcan Hanbayat ve hastaneye gelen Düzgün Karal’›
sald›rarak gözalt›na ald›lar.
Gözalt›na al›nanlar savc›l›¤a ç›kart›lmadan serbest
b›rak›ld›lar. Sald›r› ve gözalt› ile ilgili 25 Ocak’ta
aç›klama yay›nlayan Gençlik Federasyonu yaﬂananlar›n hepsinin y›ld›rmak ve sindirmek için oldu¤unu
vurgulad›.
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“Bilgehan Karpat Serbest
B›rak›ls›n”
Gençlik Federasyonu üyesi Bilgehan Karpat
“Amerika Defol Bu Vatan Bizim” kampanyas› malzemeleriyle gözalt›na al›n›p tutuklanm›ﬂt›. Karpat’a
tutuklanmas›ndan 3 ay sonra Ankara 12. ACM
taraf›ndan 6 y›l 4 ay hapis cezas› verildi.
Karpat’›n tutuklanmas›yla ilgili 22 Ocak’ta
Gençlik Federasyonu taraf›ndan bir aç›klama
yay›nland›. Bilgehan Karpat ve Edirne’de tutuklanan 5
vatanseverin tutuklamas›n›n hukukla hiçbir ilgisi
olmad›¤› belirtilen aç›klamada; “Mesele arkadaﬂlar›m›z›n sürdürdü¤ü ba¤›ms›zl›k mücadelesinin Amerikan emperyalizmini ve iﬂbirlikçilerini rahats›z ediyor
olmas›d›r. Tahammül edemedikleri ﬂey asl›nda arkadaﬂlar›m›z›n halk›n örgütlü gücünü temsil eden devrimciler olmas›d›r” denildi.
Konuyla ilgili bir aç›klamada 23 Ocak tarihinde
Kars Gençlik Derne¤i Giriﬂimi taraf›ndan yap›ld›.
Aç›klamada, iktidar›n bu ülkenin gerçek vatanseverlerinin, devrimcilerinin "Defol Amerika" demesinden,
Amerika'n›n ve ‹ﬂbirlikçi iktidar›n katliamc› yüzünü
ortaya ç›karmas›ndan korktu¤u için bu yöntemlere
baﬂvurdu¤u belirtildi.
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‹ S TANBUL
B u r s a ’ d a L i n ç l e re K a r ﬂ ›
Eylem

Linçleri Azmettirenler Ankara’da
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24 Ocak günü Edirne’deki linç
sald›r›lar›n› protesto etmek için
Gençlik Federasyonu üyeleri ‹stanbul Taksim Galatasaray Lisesi’nin
önünde eylem yapt›lar. “Linçleri
Azmettirenler Ankara’da, Linççiler
Yarg›lans›n” pankart› aç›lan eylemde, “Amerika Defol Bu Vatan Bizim, Yaﬂas›n Dev-Genç Yaﬂas›n
Dev-Gençliler, Edirne’de Tutuklanan Gençler Serbest B›rak›ls›n” sloganlar› at›ld›.
Eylemde yap›lan aç›klamada,
aç›klamada linç sald›r›lar›n› Baﬂba-

kan Tayip Erdo¤an’n›n meﬂrulaﬂt›rd›¤› söylenerek; Trabzon’da TAYAD’l›lar›n linç sald›r›s›na u¤rad›¤›nda baﬂbakan›n yapt›¤› aç›klamadan örneklerle aktar›ld›. ‘Halk›m›z›n milli hassasiyetlerine dokunuldu¤u zaman, ﬂüphesiz ki bunun tepkisi farkl› olacakt›r, halk›n bu hassasiyetini göz önünde tutarak herkes tavr›n› belirlemelidir’ diyen
baﬂbakan›n tüm linç sald›r›lar›n›n
azmettiricisi oldu¤u vurguland›.
Aç›klamadan sonra bir saat imza
topland›.

24 Ocak günü Bursa’da da linçlere karﬂ› eylem yap›ld›. Bursa
Gençlik Derne¤i Giriﬂimi taraf›ndan yap›lan eylemde, devletin Amerikanc›l›¤› ve iﬂbirlikçi¤i teﬂhir edilerek, ne yap›l›rsa yap›ls›n vatanseverleri mücadelelerinden vazgeçiremiyecekleri söylendi. Eylem boyunca “Amerika Defol Bu Vatan
Bizim, Gözalt›lar Tutuklamalar
Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz, Yaﬂas›n
Dev-Genç Yaﬂas›n Dev-Gençliler”
sloganlar› at›ld›.
Bursa Gençlik Derne¤i Giriﬂimi
üyelerinden Neﬂet Altay’›n yapt›¤›
aç›klamada; “Mücadelemiz, tüm
bask›lara ra¤men Amerikaya ve
onun ülkemizdeki iﬂbirlikçilerine
karﬂ› ›srar ve kararl›l›kla sürecektir”
denildi. Eylemin ard›ndan ‹ncirlik
Üssü’nün kapat›lmas› talebiyle baﬂlat›lan imza masas› aç›ld›.
BURSA

bir hamleyle,
iktidar›, islamc›lar›
akl›yor
“Pisli¤e izin vermeyece¤iz!”
Halk Cepheliler taraf›ndan özellikle emekçi mahallelerinde yoksul halk çocuklar›n› dayat›lan yozlaﬂmaya ve
çeteleﬂmeye karﬂ› mücadele devam ediyor.
Bu kapsamda bir süredir Gülsuyu’da uyuﬂturucu sat›c›lar›na karﬂ› çal›ﬂmalar yap›lm›ﬂ, afiﬂler ve panellerle
mahalle halk› bilinçlendirilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›. Son olarak
da Gülsuyu’da tüm mahalleli taraf›ndan bilinen, ailece
uyuﬂturucu sat›ﬂ› yapan bir pislik yuvas› Halk Cepheliler
taraf›ndan yaz›lamalarla teﬂhir edildi. Polisin gelip yaz›y›
silmesinin ard›ndan tekrar yaz›y› yazan Halk Cepheliler
“Pisli¤e izin vermeyece¤iz!” dediler.
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Zaman gazetesi, “Balyoz darbe plan›”n› konu alan
bir haber yapt›. Ancak bu haberi, “Alevi önderleri”
dedi¤i, aralar›nda Pir Sultan Abdal Kültür Derne¤i
Baﬂkan› Fevzi Gümüﬂ’ün de oldu¤u kimi Alevi vak›flar› ve dernekleri ad›na konuﬂanlar›n aç›klamalar› üzerinden yapt›.
Zaman gazetesinin as›l amac›, Alevilerin “Balyoz
darbe plan›”na bak›ﬂ aç›lar›n› ö¤renmek, halkla paylaﬂmak de¤ildir. Tersine onlar›n aç›klamalar›n› kullanarak, islamc›lar›n kanl› tarihini aklamakt›.
Nitekim yap›lan aç›klamalar› kullanarak, “Alevileri dayanak yaparak” islamc›lar›n içinde yer ald›¤›
katliamlar› ve islamc›lar› temizlemekti bu yaz›n›n
amac›.

Savaﬂan
Kelimeler
Keyif almak, Hoﬂça Vakit
Geçirmek...
Bir eylem örgütlenmiﬂtir, bir konser yap›lm›ﬂt›r ya
da binlerce insan›n kat›ld›¤› bir miting yap›lm›ﬂt›r. Eylem ile ilgili ya da konser ile ilgili olarak, “eylemden
çok keyif ald›m” ya da “hoﬂça vakit geçirdim” de¤erlendirmesi yap›lmaktad›r.
Yani mant›k, “hem eylem yapal›m, hem e¤lenelim”dir. Nitekim bu da çeﬂitli eylem ça¤r›lar›nda, reformist, anarﬂist çeﬂitli kesimler taraf›ndan böyle de ifade
edilmektedir.. Eylemleri, etkinlikler için gönderdikleri
davetiyelerde özellikle etkinli¤in “hoﬂça vakit geçirm e k ” yan›na vurgu yapan gruplar yok de¤ildir.
Hatta bunu daha da “ilerletip”, davetiyelerde “Bira
içilebilir” notlar›na dahi rastlamaktay›z. Mesela panelin, toplant›n›n konusuna bakars›n›z, halk›n, mücadelenin önemli bir sorunudur; ama alt›nda bir not: Bira içilebilir!!!
Amaç ortadan kalkar, bu tür toplant›lar nas›l siyasal
olarak daha verimli k›l›n›r sorusunun yerini, nas›l daha çok
“keyif al›n›r” hale getirilir sorusu al›r.. Kayg›lar de¤iﬂir.
San›rs›n›z ki, yap›lan etkinlik bir devrimci eylem,
bir devrimci etkinlikten çok, düzenin söylemleriyle
“vakit geçirmek, boﬂ zamanlar› de¤erlendirmek” için
düzenlenmiﬂ s›radan etkinliklerdir. Ya da hafta sonlar›
“iﬂ yorgunlu¤unu” atmak için uydurulan ucuz zevklerden oluﬂan “hoﬂluklar”d›r...
Zaman gazetesinin bu amaçla
yapt›¤› haberin baﬂl›¤› tamda onlar›
ele vermektedir.
“Dün Mad›mak’› yakt›ranlar
b u g ü n d e c a m i y i b o m b a l a t › r..”
(Zaman, 25 Ocak 2010) diye baﬂl›k
atm›ﬂ Zaman gazetesi. Ve bir kurAl e vi ön nazl›k yaparak, bunu “A
derlerinden balyoz darbe plan›na
t e p k i ” baﬂl›¤›yla vermiﬂ.
Görünürde son derece “masum
bir baﬂl›k” ve zaten bunu söyleyen
de “Alevi önderler”... Ancak as›l
sald›r› iﬂte bu baﬂl›kta ve bu haberin yap›lmas›ndad›r.
“Mad›mak’› yakt›ranlar, Camileri bombalat›r” haberi de tam da
yönlendirmeye, aldatmaya, kand›rmaya, aklamaya yönelik bir haberdir.

Hiçbir eylemi, etkinli¤i, konseri
“hoﬂça vakit geçirmek” için yapm›yoruz. Ya da birileri “keyif als›n” diye de
yapm›yoruz. Her eylemin, her etkinli¤in, her konserin
bir amac›, bir hedefi vard›r. Elbette yapt›¤›m›z etkinliklerin düzene alternatif yanlar› da vard›r.
Hoﬂca vakit geçirmek için de¤il, halk› örgütlemek,
savaﬂ› büyütmek için eylem örgütlüyor, etkinlik yap›yoruz. Aradaki temel fark da budur zaten. Ancak amaçlar›n› unutanlar, yap›lan herﬂeyi dejenere etmeye çal›ﬂanlar, “suland›ran”lar, bilmelidir ki, bu bak›ﬂ aç›s› ile
tek bir insan mücadeleye kazand›r›lamaz.
Elbette e¤lenceler de düzenlenebilir, ama ad› üstünde o da e¤lencedir ve esas›nda onun da ölçüleri, biçimi
burjuvazinin empoze etti¤i e¤lence anlay›ﬂ›ndan farkl›
olmak durumundad›r.
Keyif almak, hoﬂça vakit geçirmek için mücadele
etmiyoruz. Bu de¤erlendirmeler, siyasal mücadeleyi
anlamayan, onu dejenere eden düﬂüncelerdir. Apolitiktir. Devrimci mücadelenin bir amac› vard›r. Milyonlarca insan›n gelece¤i için yola ç›k›lm›ﬂ, bunun için büyük bedeller ödenmektedir. Diﬂe diﬂ bir savaﬂ sürdürülmektedir. 7 y›l süren büyük direniﬂte 122 ﬂehit verilmiﬂ, yüzlerce devrimci sakat kalm›ﬂt›r. K›sacas›, “oyun
oynam›yor”, “boﬂ zamanlar›m›z› doldurmak” için u¤raﬂm›yor, “hoﬂça vakit geçirmiyoruz”!
Bunun fark›nda olmayanlar, yap›lan eylemleri mücadelenin bir parças› olarak görmezler. Görmedikleri
için de halk› örgütlemek, mücadeleyi büyütmek gibi
bir sorunlar› yoktur. Mücadeleden düﬂünce ve ruhen
kopmuﬂ, burjuvazinin kavramlar› ile düﬂünmektedirler.

Bu haber baﬂl›¤› ile Zaman gazetesi, Sivas Mad›mak’ta ayd›nlar›,
demokrat ve ilericileri yakanlar›n
oligarﬂi taraf›ndan kullan›lan islamc›lar oldu¤u gerçe¤ini gizlemektedir.
Bunun içinde yaﬂanan iktidar
savaﬂ›nda ortaya ç›kan kimi olgular› kullanarak, tüm sorumlulu¤u
“Ergenekon”culara atmaktad›r.
Zaman ve Yeni ﬁafak gazetelerinin özellikle son dönemdeki yay›nlar›n› okuyanlar göreceklerdir ki,
bu iki yay›n islamc›lar›n geçmiﬂte
ne kadar “suç”u, halka karﬂ› iﬂlenmiﬂ ne kadar katliam sald›r›s› varsa
parça parça onlar› haber yaparak bu
kanl› geçmiﬂi akl›yor.
Kanl› Pazar, Maraﬂ, Çorum,
Malatya, Sivas ortada durmaktad›r.
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Zaman gazetesi, Edirne’deki
linç sald›r›lar› ile ilgili yapt›¤› düzmece, yalanlarla ve halk› aldatmay›
amaçlayan yay›nlar› ile AKP’yi aklama çabas›ndayd›.
Edirne’yi “kar›ﬂt›ranlar›n” istihbaratç› ve esrarengiz ordu mensuplar› oldu¤u yay›nlar› ile linç sald›r›lar›nda AKP iktidar›n›n rolünü gizledi.
‹slamc›lar›n kanl› geçmiﬂlerini
ve AKP’ yi aklama çabalar›na ne
Zaman gazetesinin ne de Yeni ﬁafak gazetesinin gücü yetmeyecektir. Anti-emperyalistlere sald›rarak,
kanl› pazarlar› yaratanlar, Maraﬂ’ta,
Çorum’da, Malatya’da, Sivas’ta
katliamlar yapanlar› ahlaks›zca yay›nlar› ve kurnazl›klar› ve kontra
yay›nlar› ile katliamlar›n›, kanl› tarihlerini aklayamazlar.
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Öğretmenimiz
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Çok bilmek kendi kendini
sabote etmektir.
Çok bilmek örgütlenmeyi
sabote etmektir.
Önce bu ciddiyeti kavramal›
ve kavratmal›y›z.
Bilmiyorsak ö¤renece¤iz.
Ö¤renmeye aç›k olaca¤›z.
Çok bilenler;
hem biliyor görünürler, hem
bilmiyordurlar.
Bilmedikleri için, her konuda
dilleri sivridir.
Tart›ﬂamazlar.
Hay›r, onlar
tart›ﬂamaz, laf
yetiﬂtirirler sadece.
Bir devrimci
önce bilmedi¤ini
kabul etmelidir
ki ö¤renebilsin.
Bilmemek de
do¤ald›r. "Önce
ben nas›l ö¤renirim" diye düﬂünmeli ve kafa yormal›d›r.
Oysa çok bilmiﬂler; daha dün
bir, bugün iki ders vermeye kalkarlar.
Ders de verebilir herkes, elbette bizim ders almaktan gocundu¤umuz olmam›ﬂt›r. Ama önce
ö¤renilir; kitlelerin örgütlenmesi
ö¤renilir, bir ﬂeyler ortaya ç›kar, o
bir ﬂeyler üzerine deneyler aktar›l›r. Onun üzerine konuﬂma hakk›
olur bir insan›n.
Biz biliriz.
O mahalleyi, o alan›, o birimi
on y›llard›r biliriz.
Alanlar›n, birimlerin her hücresini, her santimetre karesini biliriz. Önce mütevaz› olmal›d›r
çokbilmiﬂler. Mütevaz› olmayan
hiçbir ﬂey ö¤renemez.
Mütevaz›l›k olmad›¤› gibi, iﬂ
"ne yapt›n" sorununa gelince
baﬂlarlar kafadan atmaya. Res-

men atarlar.
Ö¤renmek, ciddi bir iﬂtir.
Bilimselliktir.
Bunun için önce ö¤renmeye aç›k olmak gerekir.
Bilmemek, eksiklik ay›p de¤ildir.
Ay›p olan bilmedi¤i halde dilin
bir kar›ﬂ olmas›d›r.
Laf yetiﬂtirmek, polemik yapmak, biliriz malum gençli¤in al›ﬂkanl›¤›d›r. Pespaye burjuva kültürün etkileridir. ‹çgüdüsel kendini
savunmakt›r. Bu yolla hiçbir ﬂey
ö¤renilemez.
Sistemi bile ö¤renemezler.
Bir sorumlu önce çal›ﬂt›¤› birimi tan›mal›d›r, alan› tan›mal›d›r.
Oradaki sistemi ö¤renmelidir.
E¤er bu yap›lmazsa insanlar ay-

kendini ve eme¤ini.
Bizse e¤itimden, örgütlenmeden, kitlelerden bahsediyoruz.
Oysa bu ülkenin gerçeklerinin
fark›nda olan herkes, yönetici veya s›radan duyarl› bir insan, ayd›n bir insan, bu ülkede sosyalizmden de vazgeçtik, en az›ndan
demokratik bir ülke istiyorsa,
devrimcilik yapmak zorundad›r.
Yani demokratsa da devrimci olmak zorundad›r. Çünkü Türkiye'de demokrasi bir devrim sorunudur. Sosyalistsen, Marksist, Leninistsen; halk›n ayd›n›, proletaryan›n ayd›n› olmak zorundad›r.
Bu lütuf de¤il, görevdir. Tersi halka ihanettir.
Halk ﬂudur; bir avuç tekelci ve
iﬂbirlikçi d›ﬂ›nda bugün herkes
halk kategorisindedir. Ezilen kategorisindedir.
Ezilen
her kesim,
her s›n›f ve
tabaka, her
kiﬂi, kendi
s›n›f ç›karlar›n› korumak
zorundad›r.
S›n›f ç›karlar› bugün ancak devrimci mücadeleyle korunur, devrimle
garanti alt›na al›n›r. Bunlar için
devrim bir zorunluluktur.

ÇOK B‹LMEK
KEND‹ KEND‹N‹ SABOTE ETMEKT‹R
ÇOK B‹LMEK
ÖRGÜTLENMEY‹ SABOTE ETMEKT‹R
larca sorumluyu doland›r›rlar.
Onlar sistemi biliyorlar, o sistemde yaﬂ›yorlar. Sistemde yaﬂayabilmek için her türlü hileyi ve
kurnazl›¤› kullanmas›n› bilirler.
Yönetici onlardan daha ak›ll› olmazsa, onlar› bilimsel olarak çözümleyemezse hiçbir sorunu çözemez.
Ö⁄RENMEK GERÇEK B‹LG‹YE ULAﬁMAKTIR.
Yönetici gerçe¤in peﬂinde olsa, örne¤in, bu adam kim, nerede
oturur, evli midir, nereye gidip gelir, çevresi kimdir? Bir kaç soru
sorsa gerçek ortaya ç›kar. Bunlar
sorulmuyor, neden? Çünkü kafa
sorun çözmeye, kitleleri örgütlemeye yo¤unlaﬂmam›ﬂt›r. O zaman ne kadar lüzumsuz iﬂ varsa,
onlarla u¤raﬂ›r o yönetici. ‹ﬂte
böyle sabote eder devrimci faaliyeti. ‹ﬂte böyle sabote eder kendi

Devrimcilikte karmaﬂ›kl›¤a,
anlaﬂ›lmazl›¤a yer yoktur. Her ﬂey
aç›k ve nettir, e¤er diyorsan›z ki;
bu ülkede açl›k var, bu ülkede zulüm var, o zaman her ﬂey çok
aç›kt›r. O zaman görev; devrimci
olmakt›r, o zaman görev; kitleleri
örgütlemektir.
Peki biz hiçbir ﬂey mi bilmeyece¤iz der genellikle bilmiﬂler...
Biz örgütün ve devrimin ç›karlar›n› düﬂünmek zorunday›z. Birey bunu güçlendiriyorsa ancak
onun istekleri yerine getirilir. Ama
kiﬂi, neyi yapabilir, neyi yapamaz, bu bir örgütün kendi bak›ﬂ
aç›s›yla, deneyimleriyle, o kiﬂiyi
s›namas›yla ortaya ç›kar. Ve örgüt o kiﬂi hakk›nda karar verir.
Aksi halde ne mi olur? Bireyler

istediklerini yaparlar, sonra "yapamad›m, ne yapay›m" der ve
iﬂin içinden ç›kar. S›rt›nda yumurta küfesi yoktur. ‹ﬂte örgüt, disiplin, hiyerarﬂi, hatta örgüt terbiyesi, örgüt tarz›, iﬂleyiﬂi bunun için
vard›r ve gereklidir. Aksi halde
anarﬂizm do¤ar. Bu nedenle herkesin bildi¤i bizim bilgimizdir. Nerede bize ait olmayan bir bilgi
varsa, orada devrim d›ﬂ›, devrimcilik d›ﬂ› bilmiﬂlik vard›r.
Bireyin ç›karlar›n› düﬂünmek,
devrimin ç›karlar›n› düﬂünmekle
özdeﬂtir. Aksi halde bireyi koruyacak hiçbir kalkan yoktur. Birey
düzende yaﬂayacaksa düzenin
kurallar›na uyacakt›r. Devrimcilik
yapacaksa devrimin kurallar›na
uyacakt›r. Arada yer yoktur. Arada bilgi yoktur, arada bilmiﬂlik
vard›r. Arada yer uydurmaya çal›ﬂanlar yalan söylüyordur. Emperyalistlerin görüﬂlerini sosyalizm k›l›f› alt›nda halka yutturmaya çal›ﬂ›yorlard›r. Biz bununla
mücadele ediyoruz. Bu yutturmalar beyinleri çürütüyor. Her türlü
ucube görüﬂler buradan do¤uyor.
Kafalar net olmazsa, bak›ﬂ aç›s› kitlelere dönmez, bak›ﬂ aç›s› insan› çözümlemeye dönmez. Hem
bilmez hem çok bilir, bir sürü laf
dolaﬂ›r durur ortal›kta.
ÇOK B‹LM‹ﬁL‹K BENC‹LL‹KT‹R.
Niye böyledir? Bencilce bir yaﬂam tutkusu, yaﬂam› felsefi olarak anlayamamak, kiﬂiyi her türlü yanl›ﬂa götürür. Gerçekle yanl›ﬂ, yalan ile do¤ru beyinde hep
savaﬂ halindedir. Vicdani ve geleneksel ahlak ölçüleri, bilmiﬂleri
de rahat b›rakmaz, hep kovalar.
Ama o benciller, yaﬂamak için,
kendi beyinlerini yapay bir ﬂekilde huzurlu k›lmak zorundad›rlar.
Bunun için gerekçe bulurlar.
Elbette ﬂimdi çokbilmiﬂ hemen
itiraz eder; "Ama olur mu, ﬂurada
ﬂöyle hata yap›ld›, adaletsizlik
yap›ld›, bize zaten çok geç haber
verildi, bu kadar iﬂ içinde nas›l
yetiﬂtirelim"… Do¤rudur. Ön koﬂul olarak kabul ederiz böyledir.
Hatalar, yanl›ﬂlar adaletsizlikler
de vard›r.
Bunlar mücadele içinde ortaya

ç›kar. Mücadele de budur zaten.
Kitleleri örgütleyerek, kadrolar›,
kendilerini e¤iterek, dönüﬂtürerek, tekrar kitleleri örgütleyerek,
bir ömürlerini verirler. Kitleler büyür, kadrolar ço¤al›r, mücadele
büyür. Hainler, kahramanlar, yanl›ﬂlar kitlelerin örgütlenmesi, mücadelede hep birlikte sürer. Ama
ﬂu gerçek ç›plakt›r; biz mücadeleyi güçlendirmeye bakar›z. Kitlelere döneriz yüzümüzü. E¤itilmemiﬂ, aç, iﬂsiz, abart›s›z on milyonlar var bugün, Türkiye’nin yar›s›
açl›k s›n›r›nda. Biz bunlarla ilgilenip bu insanlar›n beyin açl›¤›n› giderece¤iz. ‹ﬂte çokbilmiﬂler ile
tart›ﬂt›¤›m›z noktalar buralarda,
onlar›n çok bildikleri konular bir
yana, gerçekler bunlard›r.

Biz yeni bir ahlak yaratmak
zorunday›z. Bu yeni ahlak ise
ahlaks›zl›k bata¤›nda do¤mak
zorunda. Burjuva ideolojisiyle
mücadele budur, burjuva
ideolojisiyle mücadele basit bir
kapitalizmle-sosyalizm
tart›ﬂmas› de¤ildir. Kitlelerin
beyinlerini her yönüyle
devrimle doldurabilmektir.
"Zaman yok, zaten söyledi¤iniz gibi yapm›ﬂt›k, evet öyle de
yapt›k ama olmad›... Zaten hep
böyle yap›yoruz..." Peki, o zaman
"NASIL ÇÖZECE⁄‹Z?" diye sorsan›z bilmiﬂin buna bir cevab›
yoktur... Bir-iki kelime m›r›n k›r›n
sonunda; "Böyle olmuyor, suçlu
olan halkt›r. Bu halkla olmaz"…
Gelinecek nokta buras›d›r. ‹ﬂte
bundan ala sabotörlük var m›d›r?
Elbette ki bu bak›ﬂ aç›s›yla
hiçbir çözüm bulunamaz.
Bir yöneticimiz bizim için ﬂudur;
çal›ﬂt›¤› yeri, alan›, birimi, do¤al
olarak bilmeyen, ö¤renmeye çal›ﬂan, ö¤renmesi gereken birisidir.
Bu konuda deneyimleri yoktur.
Do¤ald›r. ‹ﬂte biz bir yandan bir
ﬂeyler ö¤retmeye çal›ﬂ›rken, bir
yandan da kitleleri bir parça da ol-

sa örgütlemek istiyoruz. ﬁimdi
çokbilmiﬂ diyecek ki, "Bilmeyen
birine nas›l böyle bir görev verirsiniz?" Yan›lg› da burada zaten. Mücadele her alanda böyle sürer.
Kadrolar, deneyimler kahvelerde,
parklarda, derneklerde, fanuslarda
olmuyor. Kadrolar hayat›n içinde
e¤itilirler ve ö¤retilirler. Savaﬂ› savaﬂ›n içinde ö¤renmek, hayat› hayat›n içinde pratikte ö¤renmektir
do¤ru olan. Çokbilmiﬂlerde de
yapt›¤›m›z budur.
Ama onlar ö¤renmeye aç›k olmal›d›rlar.
Bir ﬂey söylendi¤inde bunun
üzerine düﬂünmelidirler.
Ne demek isteniyor, ne yapmal›y›m, bunu kendi alan›mda
nas›l zenginleﬂtiririm, nas›l sonuç
al›r›m diye düﬂünmelidirler.
Bir sorumlu laf olsun diye konuﬂmaz, gereksiz polemik yapmaz.
Perspektifler üzerine düﬂünür,
onu yaﬂama nas›l geçirece¤i üzerine yo¤unlaﬂ›r.
Aksi durumda zerre kadar bir
adalet yoktur, zerre kadar bir öngörü yoktur.
Çokbilmiﬂ bu kafalar; uç, keskin ama kitlelerin nabz›n›, örgütlenmeyi ve adaleti bilmeyen kafalard›r.
Önce bilimsel olarak çözümleyece¤iz. Çok bilenler önce halk›
tan›yarak, halktan ö¤renerek
baﬂlamal›d›r.
Hangi nedenlerle bu hale gelmiﬂler. Sonra bunlar› nas›l yok
edebiliriz, nas›l e¤itebiliriz, nas›l
mücadeleye katk› sunacak hale
getirebiliriz… Biz yeni bir ahlak
yaratmak zorunday›z. Bu yeni ahlak ise ahlaks›zl›k bata¤›nda do¤mak zorunda. Burjuva ideolojisiyle mücadele budur, burjuva ideolojisiyle mücadele basit bir kapitalizmle-sosyalizm tart›ﬂmas› de¤ildir. Kitlelerin beyinlerini her yönüyle devrimle doldurabilmektir.
Bu tür arkadaﬂlar›m›z›n olaylar› anlat›m tarzlar› ve gerekçeleri,
devlet bürokrasisi içindeki bir bürokrat›n anlat›mlar›na benzer. "ﬁu
gün toplant›ya gitmedim, maze-
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ret bildirdim", "ﬁu gün gitmedim
uykuda kald›m", "ﬁu eyleme
kimseyi gönderemedim, bir gün
önce haber verildi, falanca çal›ﬂ›yor, onun d›ﬂ›nda arkadaﬂlar yeni, tek gönderemedim"... Bütün
bu anlat›mlar, kimseyi ikna etmez. Bilmiﬂi de ikna etmez. Bütün bu anlat›mlarda örgütleme
yok, dinamizm yok, sadece bir
ﬂeyi izah etmek vard›r, ikna yoktur. Bir devrimci böyle çal›ﬂmaz.
Elbette ki her ﬂey bizim istedi¤imiz gibi geliﬂmez. Elbette gün
olur üç saat önce haber verirler.
Peki, neden bu mazeretçilik?
Çünkü bu bir kültür haline gelmiﬂ. Devrimci kültürün yerini ciddiyetsizlik kültürü alm›ﬂ, sorumsuzluk kültürü alm›ﬂ. ‹stek olsa,
dinamizm olsa, mutlaka ama
mutlaka bir yolu bulunur. Hiç mi
kimse yoktu üç saat önce haber
verildi¤inde, kendiniz kalk›p giderdiniz. Hay›r, böyle bir çaba
yok. Baﬂtan kafada gitmeme var,
baﬂtan olmaz demek var, baﬂtan
yapmamak var.
Elbette ki bu tarzla kitlelere
gitmez. Gidip ne anlatacakt›r?
Nas›l çözece¤iz?
Bulundu¤unuz bölgede esnaflar, aileler, kad›nlar, çocuklar,
yaﬂl›lar, iﬂsizler, kahvede oturanlar, sokaklarda top oynayan
gençler, iﬂçiler bütün halk orada.
"Ben ﬂu insanla iliﬂki kurmal›y›m, ﬂunlar› tan›mal›y›m, bunlar›
etkim alt›na almal›y›m. ﬁu mahallede en az›ndan ﬂu kadar esnafa ve aileye girip ç›kacak duruma gelmeliyim, bizzat kendim
iliﬂki kurmal›y›m" diye sormal›y›z. Elbette bizzat yönetici kendisi yapacakt›r. Hiçbir yanl›ﬂ anlama yok, evet bizzat kendisi yapacak. Ve kesin söyleyelim, K‹TLELERE G‹TMEYEN, K‹TLELER‹
B‹ZZAT
ÖRGÜTLEMEYEN‹N
DEVR‹MC‹L‹⁄‹ MUTLAKA B‹TECEKT‹R. Ancak kitlelere gidilince
ihtiyaçlar görülür. E¤itimin, örgütlemenin yak›c› ihtiyaçlar› görülür. Küçük burjuva ayd›n› soyuttur, dünyadan habersizdir.
Sa¤dan soldan duyma, abart›s›z
yüzde sekseni burjuvaziye ait,

Çokbilmiﬂ yöneticiler ellerinin alt›nda emir eri isterler,
yok olmayacakt›r. Olmaz da.
Yöneticilerimiz; iﬂsiz, güçsüz, gerekti¤inde kurnaz, aç,
yoksul, gerekti¤inde bize de
hile yapabilen en yoksul
kesimleri örgütlemek
zorunday›z. Tart›ﬂmam›z ve
düﬂünmemiz gereken budur.
abuk sabuk düﬂüncelerle dünyay›
yorumlamaya çal›ﬂ›r. Asla yorumlayamaz.
Sorun 24 saati doldurmakt›r,
sorun 24 saat kitlelerle haﬂ›r neﬂir
olmakt›r.
"Nas›l?" diye soracaklard›r;
cevap vereceksiniz.
Bilmiyorsan›z bize soracaks›n›z.
E¤itim ve örgütleme, yukar›dan aﬂa¤›ya böyle devam eder.
Hayat›n içinde onlarca sorun daha ç›kar.
Örgüt y›llard›r oralar› bilir.
Oralardan çok kiﬂiler gelip geçmiﬂtir. Çokbilmiﬂ, bunlar› tam
anlam›yla bilmedi¤i için bugün
gördüklerini abart›l› yorumlarlar.
Biz kitlelerden, örgütlemekten,
kitle faaliyetinden söz ediyoruz.
Evet, en küçük bir taraftar›m›z›n
dahi yapabilece¤i bir iﬂ vard›r.
Sorun bunlara uygun görev vermek, onlar› yönlendirmek ve

e¤itmektir.
Çokbilmiﬂ yöneticiler ellerinin
alt›nda emir eri isterler, yok olmayacakt›r. Olmaz da.
Yöneticilerimiz; iﬂsiz, güçsüz,
gerekti¤inde kurnaz, aç, yoksul,
gerekti¤inde bize de hile yapabilen en yoksul kesimleri örgütlemek zorunday›z. Tart›ﬂmam›z ve
düﬂünmemiz gereken budur.
Çokbilmiﬂlik kendi kendini sabote etmektir. Kendi eme¤ini de
sabote etmektir.
Çok bilmek de¤il; soru sormak, verilen perspektiflere uygun
çal›ﬂma yapmakt›r görev.
ﬁu gençleri nas›l örgütleyece¤iz? ﬁu milliyetten insanlar› nas›l
örgütleyece¤iz? Çocuklar› kad›nlar› nas›l örgütleyece¤iz? Onlara
ne anlataca¤›z, bu kitleler ﬂöyle
düﬂünüyor, ﬂunlar› istiyor, ben
ﬂöyle yapt›m, yap›yorum, ﬂu sonuç ç›kt›, ﬂurada ﬂöyle bir kampanya açmal›y›z, bu kampanyayla ﬂu sonuçlar› alaca¤›z. Kampanya yapt›k ﬂu sonuçlar ç›kt›...
Faaliyet budur. Raporlar bunun üzerine inﬂa edilir. Gerisi filancan›n bencillikleri, falancan›n
üç kâ¤›t iﬂleri. Bunlar hiç bitmez.
Kitlelerin bu tür onlarca sorunu
vard›r. Bunlar karﬂ›m›za ç›kar.
Ama biz esas olarak kitlelerin örgütlenmesini esas al›r, örgütlenme yapar, bunlar› da geçerken
çözeriz. Ancak o zaman bilmeye,
ö¤renmeye baﬂlar›z.

122 Kez Öldük
Boyun E¤medik
24 Ocak 2010 Anadolu Federasyonu
Wuppertal derne¤inde 7 y›l süren Büyük Direniﬂ hakk›nda bir seminer düzenlendi. Seminerde Büyük Direniﬂin
nas›l baﬂlad›¤›, neden baﬂlad›¤› ve baﬂlamadan önce bu konunun içeride d›ﬂar›da enine boyuna tart›ﬂ›ld›¤› anlat›ld›.
Büyük direniﬂin hangi ﬂartlarda bitirildi¤i hangi kazan›mlar›n elde edili¤i, neden ve niçin di¤er siyasi yap›lar taraf›ndan Direnenlerin yar› yolda b›rak›ld›¤› anlat›ld›. Seminer s›ras›nda gelen her soru cevapland›r›ld› ve aç›k
bir soru b›rak›lmad›. Yaklaﬂ›k 40 kiﬂinin kat›ld›¤› seminer büyük bir coﬂkuyla dinlendi.
Seminerin sonunda hep beraber yemekler yenildi ve sohbetler edildi.

Nas›l B‹R Yaﬂam?
‹dilcan Kültür
Merkezi’nde Aﬂure
23 Ocak günü ‹dilcan Kültür
Merkezi; Aç›kal›n Dü¤ün Salonu'nda yapt›¤› programla Tuzluçay›r halk›na aﬂure da¤›tt›.
Hüseyin Karakoç, Murat Metin
ve Pir Sultan Abdal Kültür Derne¤i
Mamak ﬁubesi Otantik Semah Ekibi’nin sahne ald›¤› programda ‹dilcan Kültür Merkezi ad›na Hasan
Karap›nar bir konuﬂma yapt›.
Kültürel yozlaﬂman›n herkesi
kuﬂatt›¤›n› söyleyen Karap›nar;
“Sorunlar›m›z çok ve tek baﬂ›m›za
çözülemeyecek kadar büyük. Çözümün tek yolu var. Birlik olmak, beraber hareket etmek, yani örgütlü
olmak” dedi.
Yaklaﬂ›k 400 kiﬂinin kat›ld›¤›
programda, ‹dilcan Kültür Merkezi
el eme¤i ve kitap stand› aç›ld›. Ayr›ca salon giriﬂinde Dev-Genç foto¤raf sergisi aç›ld›. Aﬂure da¤›t›m› s›ras›nda ise “‹ncirlik üssü kapat›ls›n!” talebiyle imza topland›.

“Gelecek Biziz,
Biz Gelece¤iz”
Ö¤rencilerin karnelerini almas›
nedeniyle Bursa Haklar Derne¤i
Semra Baﬂyi¤it Halk Sahnesi’nde,
23 Ocak günü, karne alarak bir dönemi geride b›rakan çocuklar için
bir kutlama yap›ld›.
Kutlamada karne alan çocuklar›n
haz›rlam›ﬂ oldu¤u bir skeç oynand›.
Skeçte düzenin e¤itim sisteminden,
düzenin yönetim biçiminin fakir
halk çocuklar›n› nas›l etkiledi¤inden
bahsedildi ve ö¤rencilere sürekli olarak uygulanan bask›lar teﬂhir edildi.
Çocuklar›n “Gelecek Biziz, Biz Gelece¤iz” sözleriyle tiyatro bitirildi.
Sonras›nda çocuklar›n haz›rlad›klar›
bir müzik dinletisi sergilenerek, bilgi
yar›ﬂmas› düzenlendi.

D e d i k o d u Ya p m a k
Dedikodu, hiçbirimizin yabanc›
olmad›¤› bir kavramd›r. Evde, mahallede, iﬂ yerinde, okulda, kahvede
karﬂ›m›za ç›kan, s›radan bir ﬂey gibi
baﬂvurulan bir “sohbet türü”dür.
Dedikodu yapmak; bir insan›, insanlar› çekiﬂtirmek, g›yab›nda boﬂ
ve gereksiz konuﬂmak, yorumlar
yapmak, onu yerin dibine bat›rmakt›r. Halk›n deyimiyle, “üzerine vazife olmayan” konularda insanlar›n
yaﬂam›na sözle müdahale etmektir.
Dedikodu yapanlar, kendi eksiklerini görmez, hep baﬂkas› ile u¤raﬂ›rlar.
Dedikodu, “O dedi”, “bu dedi”
“ﬂunu dedi” deyip, ilgili, ilgisiz herkesin arkas›ndan konuﬂmak, çekiﬂtirmektir.
Birgün evine geç gelmiﬂ bir komﬂumuz, sorunlar› olan bir yak›n›m›z,
iﬂ yerindeki bir arkadaﬂ›m›z, s›n›f›m›zdaki bir arkadaﬂ›m›z pekala dedikodu malzemesi olabilir. Yerin dibine bat›r›labilir.
Dedikodu öylesine kan›ksanm›ﬂt›r ki, bu kültür Sol’da da vard›r. S›radan, apolitik biri, hangi duygularla
dedikodu yap›yorsa, Sol’da da “siyasi” dedikodular, özünde ayn› duygularla –yani baﬂkalar›n›n eksikliklerini konuﬂup kendi eksikliklerini
örtbas etmek, baﬂkalar›n› karalamak,
spekülatif ortamlar yaratmak vb.
amaçlarla– yap›l›yor.
Dedikodu, halk›n de¤erleri içinde do¤ru bir tutum olarak görülmedi¤i için, hep ay›planm›ﬂ, yanl›ﬂ bulunmuﬂtur. Hatta “dedikoducu” bilinen insanlardan uzak durulmuﬂtur.
Dedikodunun oldu¤u yerde insan iliﬂkileri zarar görmekte, birbirleriyle dayan›ﬂmak zorunda olan insanlar birbirleriyle u¤raﬂmakta, birbirlerini y›pratmaktad›r.
Beynini daha anlaml› ve daha yararl› u¤raﬂlarla, bilgilerle doldurmak
yerine, dedikodu malzemeleri ile
doldurmak bir insana hiç bir ﬂey katmaz. Kazand›rmaz...

Dedikodu yapmay› al›ﬂkanl›k haline getirenlerin dünyas›n›, insanlar›n eksiklikleriyle, zay›fl›klar›yla
u¤raﬂmak doldurur.
Oysa zaman›m›z bu tür gereksiz
ﬂeylere zaman ay›ramayacak kadar
de¤erlidir. ‹nsan iliﬂkilerini bozan,
herkese kuﬂkuyla ve gereksiz merakla bakmay› getiren bu al›ﬂkanl›k,
elbette hemen b›rak›lmas› gereken
bir al›ﬂkanl›kt›r.
Burjuvazi milyonlarca insan›
meﬂgul edecek, onlar›n de¤er yarg›lar›n› aﬂ›nd›racak, yoz bir yaﬂam anlay›ﬂ› dayatm›ﬂt›r. Dedikodu da bunun bir parças›d›r ve neredeyse, bütün televizyon programlar›nda son
derece do¤al bir ﬂey gibi sunulmakta, kurumlaﬂt›r›lmakta ve kan›ksat›lmaktad›r.
Kayna¤›n› burjuvazinin ahlak anlay›ﬂ›ndan ve yaﬂam tarz›ndan alan
bu kültür içinde dedikodu yapmak
“yaﬂam›n tuzu-biberi” olarak anlat›l›r. Yani kötü, olumsuz bir ﬂey olarak
de¤il, “yaﬂam› zenginleﬂtirecek” bir
ﬂey olarak bak›l›r dedikoduya. Bas›n
yay›n organlar›n›n “sosyete” diye
halk›n her gün karﬂ›s›na ç›kard›¤›
döküntülerin boﬂ zaman› çoktur. Yaﬂamlar›n› dolduracak ciddi bir u¤raﬂlar› da yoktur. Onlar›n dünyalar›nda “birbirini yemek” normaldir.
Bizler, halk olarak, ilerici demokrat insanlar olarak, dedikodudan
uzak durmal›y›z. Komﬂumuzla, arkadaﬂ›m›zla, akrabam›zla u¤raﬂmay›
b›rakmal›, bizi ezenlerle, sömürenlerle u¤raﬂmal›y›z. Birbirimize yard›m etmek, dayan›ﬂmak, sorunlar›m›z›n çözümü için birbirimize destek olmak varken, birbirimizin kuyusunu kazmamal›y›z.
Yaﬂam›m›zda, burjuvazinin de¤il, kendi kültürümüzü hakim k›lmal›y›z. Dedikodunun oldu¤u sohbetlere ortak olmamak, dedikodudan
uzak durmak, bunun yanl›ﬂl›¤›n› anlatmak ilk yapmam›z gerekenler
içindedir.
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Adalet Bakan› Sadullah Ergin’e göre
Hapishaneler ‘iyi’ durumda!
Tecritte Bir Ölüm Daha: Sezer K a r n a l
Adalet Bakan› Sadullah Ergin, TBMM’de bir sorgu
önergesine verdi¤i cevapta, “Hapishanelerde insan haklar› ihlallerine iliﬂkin iddialar›n yok denecek kadar az
oldu¤unu” ileri sürerek, tutuklu ve hükümlülerin yaﬂam
standartlar›n›n ‘iyi’ oldu¤unu savundu.
Adalet Bakan›’n›n “iyi” durumda dedi¤i hapishanelerden ölüler ç›kmaya devam ediyor...
15 Ocak 2010’da Bolu F T ipi Hapishanesi’nde Se z e r K a r n a l isimli adli tutuklunun “intihar etti¤i”ni aç›klad› hapishane idaresi.
TAYAD’l› Aileler 25 yaﬂ›ndaki Sezer Karnal’›n tutuklular›n “pp l a s t i k od a” dedikleri, tek kiﬂilik, d›ﬂar›ya
ses geçirmeyen süngerli bir hücreye at›ld›¤›n›, Karnal’›n burada iﬂkence gördü¤ünü, aﬂa¤›land›¤›n›, hakaretlere maruz b›rak›ld›¤›n› aç›klad›lar.
Karnal daha sonra iﬂkence gördü¤ü, bu cezaland›rma

Milletvekilleri art›k
hapishane ziyareti için
izin almak zorunda!
Say›: 205
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Hükümlü ve Tutuklular›n Ziyaret Yönetmeli¤i, 22 Ocak 2010’da Resmi Gazete’de yay›nlanan yeni bir düzenlemeyle
de¤iﬂtirildi.
Milletvekilleri, tutuklu ve hükümlüleri ancak üyesi bulunduklar› komisyonun karar› ile görevli olarak ziyaret edebilecekler.
Ayr›ca tutuklu ve hükümlüler ile görüﬂmek isteyen Milletvekilleri de Adalet
Bakanl›¤›’ndan yaz›l› izin almak zorundalar.
Hapishanelerde hiçbir sorun yoksa,
AKP iktidar› kimden neyi gizliyor? Milletvekili ziyaretlerini neden zorlaﬂt›r›yor?

Kelepçeli ‘Tedavi’!
Bar›ﬂ ve Demokrasi Partisi’ne yönelik gözalt› ve tutuklama terörü çerçevesinde Adana’da tutuklanan Ozan Edeman, gözalt›nda iﬂkence gördü. Sara
hastas›yd› ve tutukland›ktan sonra hastaneye sevkedildi. Edeman, sevkedildi¤i
Ç u k u ro v a Ü n i v e r s i t e s i B a l c a l › H a s t a hanesi’nde 12 gün boyunca elleri kelepçeli bir ﬂekilde “tedavi” edildi.
Edeman’›n tekrar Adana Kürkçüler F
Tipi Hapishanesi’ne götürüldü¤ü ve kullanmas› gereken ilaçlar›n da hapishaneye al›nmad›¤› belirtildi.
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hücresinden al›narak, tek kiﬂilik baﬂka bir hücreye getirilir. Karnal, tek kiﬂilik hücrede kalmak istemedi¤ini
idareye söyler ama dikkate al›nmaz.
13 Ocak günü ise tek kiﬂilik hücreden al›nmas› için
hücre kap›lar›n› döver Sezer Karnal. Sonra... Sonra Hapishane idaresi Sezer Karnal’›n 15 Ocak günü hücresinde intihar etti¤ini aç›klar.
Karnal, gerçekten intihar etmiﬂ bile olsa, bu hapishane idaresini sorumluluktan kurtar›r m›?
Aç›k ki Sezer Karnal’› öldüren, yaﬂad›¤› t e c ri t ko ﬂ u l l a r › d › r. Gördü¤ü iﬂkence, tecrit alt›nda geçen tutukluluk y›llar›, tek kiﬂilik hücreye mahkum edilmiﬂ olmas› ve di¤er bask›lard›r.
Hapishanelerden tabutlar›n ç›kmaya devam etti¤i,
tecritin giderek a¤›rlaﬂt›r›ld›¤› bu koﬂullarda, Adalet Bakan› halkla alay eder gibi hapishanelerde standartlar›n
“iyi” oldu¤unu söyleyebiliyor. Sezer Karnal’›n ölümünden AKP iktidar› ve Adalet Bakan› sorumludur.

Çocuklara ‹ﬂkenceye
Devam!
Adana’da eylemlere kat›ld›klar› gerekçesiyle tutuklanarak
geçen hafta Ni¤de E Tipi ve Ceyhan M Tipi Hapishaneleri’ne
sevkedilen 8 çocu¤a her iki ha-

pishanede de iﬂkence yap›ld›¤›
bildirildi.
Çocuklar›n aileleri taraf›ndan
yap›lan aç›klamalarda, Ni¤de’ye
gönderilen M.Ö., zorla çal›ﬂt›r›l›p dövülürken, Ceyhan’a sevkedilen U.D’ye de gardiyanlar taraf›ndan iﬂkence yap›ld›.

750 ETA Tutsa¤›n›n
Açl›k Grevi Sürüyor...
Fransa ve ‹spanya hapishanelerindeki 750 ETA’l› tutsa¤›n;
Tecrite son verilmesi,
Fransa ve ‹spanya hapishanelerine da¤›t›lm›ﬂ tutsaklar›n,
Bask ülkesindeki hapishanelerde
toplanmas›,
Siyasi statülerinin tan›nmas›
talepleriyle Ocak ay› baﬂ›nda
baﬂlatt›klar› açl›k grevi sürüyor.

ÇHD Hak ‹hlalleri
Raporunu Aç›klad›
‹stanbul Barosunda 25 Ocak
günü Ça¤daﬂ Hukukçular Derne¤i ‹stanbul ﬁubesi taraf›ndan
2009 F Tipi Hapishanelerdeki
Hak ‹hlalleri Raporu bas›n toplan›s› ile aç›kland›. Sohbet hakk›n›n uygulanmad›¤›n›n belirtildi¤i
toplant›da hapishanelerdeki sorunlar›n çözümü için ‘izlenme ku-

ETA üyesi Baskl› Siyasi Tutsaklar Kolektifi (EPPK) üyeleri
Sosyalist Gara gazetesinde açl›k
grevi ile ilgili bir bildiri yay›nlayarak, ETA tutsaklar›n›n siyasi
statülerinin tan›nmas›n› istediler.
rullar›’ oluﬂturulmas› gerekti¤i
söylendi. ‹ki tutsa¤›n yaﬂad›klar›
hak ihlalleri tutsaklar›n a¤z›ndan
aktar›ld›¤› bas›n toplant›s›n›n sonunda ÇHD ‹stanbul ﬁubesinin
haz›rlad›¤› hak ihlalleri raporu
da¤›t›ld›..

Sincan F Tipi’nden:
Serkan ve Bilgehan
tek kiﬂilik hücrede
R a b b e n a H a n e d a r ’›n 5 Ocak
2 0 1 0 t a r i h l i m e k t u b u n d a n ; (Ankara
Sincan 1 No’lu F Tipi Hapishanesi)
"‹darenin slogan at›p kap›lara vurdu¤umuz için her
y›l mutlaka bir kez vermeyi al›ﬂkanl›k haline getirdi¤i '1
Ay Haberleﬂme Araçlar›ndan Yoksun B›rakma' cezas›
daha kesinleﬂmemiﬂken dün de yeni bir, 1 ayl›k haberleﬂme yasa¤› cezas› daha tebli¤ edildi. Ceza, 19 Aral›k
Cumartesi günü, tüm siyasi tutsaklar›n slogan at›p kap›lara vurdu¤umuz gerekçesine dayand›r›ld›.
Serkan ve Bilgehan arkadaﬂlar›m›z tutukland›klar›
günden bu yana keyfi olarak tek kiﬂilik hücrede tutuluyor. Üç kiﬂilik hücrelere gelme taleplerine iliﬂkin baﬂlang›çta ‘tamam’ denildi... Baﬂvurular› aylarca görmezden gelinip geçiﬂtirildi. Ard›ndan da ‘Seçici Komisyon’
karar›yla talepleri reddedildi.

‹dare’nin A ldatmacas›
Geçen yaz baﬂ›nda idare kap›m›za dayan›p ‘Hücreler
çok dolu. Fazla olan eﬂya, kitap ve k›ﬂl›k giysileri depoya verin, istedi¤iniz zaman de¤iﬂtirirsiniz’ demiﬂti. Biz
de sürekli kullan›lmayanlar› toparlay›p vermiﬂtik. Yaz
sonunda k›ﬂl›klar› almak istedi¤imizde ‘yok, bulamad›k’ denilerek aylarca oyaland›k. Depoda tutmak için
al›nan kitap ve giysilerimiz, haberimiz olmadan ziyaretçilere zorla verilmiﬂ. Tekrar yat›r›ld›¤›nda ise sorun ç›kar›p alm›yorlar.
Mesele sonra anlaﬂ›ld›. ‹dare yapt›¤› bir anons ile
kantinde iç çamaﬂ›r›, havlu, eﬂofman, içlik, spor ayaakab›s› satt›¤› için d›ﬂardan bunlar al›nmayacak art›k.
Bugüne kadar hafta içinde istedi¤imiz gün ve saatte

telefon edebiliyorduk. ﬁimdi ziyaret gibi telefon gün ve
saatleri sabitlendi. Ayr›ca 4 Ocak'tan itibaren karﬂ›l›kl›
isim tekrar› yap›ld›ktan sonra telefon görüﬂmeleri yap›laca¤› duyuruldu. Tekmil verir gibi uygulanmak istenen
bu keyfili¤i kabul etmedik. Telefon görüﬂmemiz o nedenle engelleniyor ﬂimdi.
Bugün ise aç›k ziyarete ç›kan arkadaﬂlara, “herkes
kendi ailesiyle oturacak”, diye yeni bir uygulama baﬂlatt›lar. Aç›k ziyarette bizlerin ve ailelerimizin birlikte
oturmas›na bile tahammül edemediler.
Uzun zamand›r aç›k ziyaretlerde d›ﬂardan getirilen
eﬂyalar al›nm›yordu. Arkadaﬂ›m›z›n gözlü¤ünü bile almad›lar.
Uygulamalardan bir k›sm›n› yazd›m. Ama baﬂaramayacaklar. Tecrite boyun e¤meyece¤iz...”

Te k i r d a ¤ ’ d a n :
F›rat Özçelik’in 3 Ocak 2010 tarihli mektubund a n ; (Tekirda¤ 2 No’lu F Tipi Hapishanesi)
“ ‘Yasalara Sayg›l› Olal›m’, ‘Yasalara Uyal›m’... Bu
sözleri hemen hergün, her kademedeki devlet yetkililerinden duyuyoruz. Yasa deyince akan sular durur! Yasalara uymayan halktan insanlar ise an›nda cezaland›r›l›r.
Peki ya devlet kendi yasalar›na uymuyorsa!!
Hapishanelerde 45/1 No'lu Genelge uygulanm›yor.
‘Haftada 10 saat 10 kiﬂi hiçbir koﬂula ba¤l› olmaks›z›n
bir araya getirilir’ deniyor genelgede. Ancak iktidar, bu
genelgeyi çi¤niyor. Hayata geçirmiyor. Baﬂka bir ifade
ile suç iﬂliyor.
Biz tutuklu ve hükümlülere ise mektup yasaklar›,
hücre cezalar› kesintisiz uygulan›yor. Sosyalist yay›nlar
verilmiyor. Mektup imhalar› artarak sürüyor. Her türden
hak gasp› yaﬂan›yor. Yasak ve cezalar uygulan›yor. Tüm
bunlar ise ‘yasa ve yönetmeli¤e uygun’ olarak ve ‘yasa
bu, uygulamak zorunday›z’ denilerek yap›l›yor! “
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Hasta Tutsaklara Özgürlük Eylemleri Sürüyor
Hasta tutsaklara özgürlük eylemleri
devam ediyor. 29 Ocak’ta ‹stanbul Taksim Tramvay Dura¤›nda toplanan
demokratik kitle örgütleri üyeleri
“Hasta Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n”
pankart› ve hasta tutsaklar›n isimlerinin yaz›ld›¤› beyaz kefenlerle ‹stiklal
Caddesi boyunca yürüdü. Yürüyüﬂ boyunca “Hasta Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n”, “Katil Devlet Hesap Verecek”,
“Tecrite Hay›r” sloganlar› at›ld›.
ÇHD’den Av. Naciye Demir taraf›ndan
okunan aç›klamada Tekel iﬂçilerinin
eylemine de¤inilerek “Kimsenin
AKP’den vicdan, merhamet tablosu
çizmesi beklentisi yoktur. Hiç kimse
nedamet de getirmiyor.Güler Zere’nin

özgürlü¤üne kavuﬂmas› da nedametin
ve merhametin de¤il, ortak mücadelenin yaratt›¤› bir sonuçtu.” denildi.
Ankara'da Yüksel Caddesi'nde de
ayn› gün yap›lan eylemde hasta tutsaklara özgürlük istendi. Eylemde ÇHD
‹stanbul ﬁube taraf›ndan haz›rlanan ve
25 Ocak'ta aç›klanan 2009 F Tipi Hapishaneler Hak ‹hlalleri Raporunun
sa¤l›k ve tedavi hakk›na iliﬂkin bölümlerinden al›nt› yap›ld›. Tutsaklar›n tedavilerinin önündeki en büyük engelin
tecrit oldu¤u belirtilerek, tecrite son
verilmesi talebi tekrarland›. Aç›klama
bir sonraki hafta ayn› saatte, ayn› yerde
bir araya gelme ça¤r›s› ile sona erdi.

‹STANBUL

ANKARA

49

Tarihten

Osmanl› imparatorlu¤u bir ﬂatafatl› ihtiﬂam›yla bir de zulmüyle bilinir. 1500’lü
y›llar her ikisinin de
dorukta oldu¤u y›llard›r. Anadolu’da halk›n
yaﬂad›klar› ise Osmanl›’n›n o ﬂatafata, o ihtiﬂama nas›l sahip oldu¤unun göstergesidir
adeta.

Olaylar...Kiﬂiler...
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“ S o n A l e vi Ç a l › ﬂ t a y› ” geçen
hafta yap›ld›. Alevi Çal›ﬂtay›’n›n
organizasyonunu üstlenmiﬂ olan
Devlet Bakan› Faruk Çelik, son toplant›ya iliﬂkin ﬂöyle diyordu:
“Son toplant›da nas›l bir uzlaﬂma ç›karsa, biz onu hayata geçirmek için gerekeni yapaca¤›z.”
Ne kadar boﬂ, ne kadar bilime ve
tarihe ayk›r› bir söz.
Hangi uzlaﬂma? Sen neyin gere¤ini yapabileceksin?.. Hüseyin’le
Yezit’in, H›z›r Paﬂa’yla Pir Sultan’›n yüzlerce y›ll›k savaﬂ›n› nas›l
bitireceksin?
Çelik, ﬂunu söylüyordu bir de:
“Bu çal›ﬂtaydan sonra Aleviler’le
ilgili ç›k›ﬂ yolunu yazd›¤›m›z an,
1400 y›ll›k ihtilaf› Türkiye’de bitirmiﬂ oluyoruz.”
Hayal görüyor Çelik ve demagoji yap›yor. O 1400 y›ll›k ihtilaf›n tarihi kökenlerini, geliﬂimini ve bugünkü nedenlerini kuﬂku yok ki çok
iyi biliyorlar. Ama bilmezden geliyorlar. Bu say›m›zda “Tarihten” köﬂemizde Pir Sultan’› anlatarak, bunlar› k›saca hat›rlatm›ﬂ olaca¤›z.
*
Zulmün karﬂ›s›nda isyan›n, zorban›n karﬂ›s›nda direniﬂin ad› olmuﬂtur Pir Sultan. ‹nand›¤› de¤erleri ölümüne savunman›n simgelerinden biridir tarihte.
As›l ad› Haydard›; Sivas’›n Banaz Köyünde do¤muﬂ, 1500’lü y›llarda yaﬂam›ﬂt›r. Bir Bektaﬂi oca¤›n›n piriydi.
Pir Sultan hakk›ndaki bilgiler
devlet arﬂivlerinden, resmi tarih anlat›c›lar›ndan edinilmemiﬂtir. Halk›n haf›zas›na, gönlüne ve bilincine
kaz›nanlard›r kuﬂaktan kuﬂa¤a yaﬂat›lan. Pir Sultan’›n deyiﬂleri ise
onun hakk›nda anlat›lanlar›n en gerçekçi tan›¤›d›r.
*

Halk tam bir
sefalet içinde yaﬂamaktad›r. Osmanl›’n›n
a¤›r
vergi yükü alt›nda
halk inim inim inlemektedir. Osmanl›’›n a¤›r vergi
yükü, bask› ve zulümle birlikte gider. Halk ne açl›¤a
ne de zulme daha
fazla katlanamaz
ve “Vergi” ad› alt›nda yap›lan soygun ve talan› reddeder.
“Vergi
ödemiyorum” diyerek biri bitmeden
di¤eri baﬂlayan isyan ve ayaklanmalar baﬂlar. Osmanl› ‹mparatorlu¤unun çok güçlü oldu¤u bir dönemde Anadolu’da baﬂlayan bu ayaklanmalar Osmanl›’y› sarsmaya baﬂlar. Ayaklanmalar› bast›rmak için
Osmanl› tam bir k›y›ma giriﬂir. Sadece isyan edenler de¤il, Anadolu’da halk, bir baﬂtan bir baﬂa k›l›çtan geçirilir.
*
Pir Sultan bir Bektaﬂi piriydi.
Pir; yol gösterendi. Halk, açl›k, sefalet ve zulüm alt›nda inlerken onlara bir yol göstermeliydi.

‹ﬂte Pir Sultan bu koﬂullarda ç›kt› yola. “Gelin canlar bir olal›m” diyerek Anadolu’yu kar›ﬂ kar›ﬂ gezdi.
Halk›n hoﬂnutsuzlu¤unu, irili ufakl›
isyanlar›n› birleﬂtirip “Münkire k›l›ç çalamaya” ça¤›rd›.
Pir Sultan Abdal'›n ça¤r›s› salt
Aleviler için de de¤ildi. Ça¤r›; Osmanl›’n›n sömürü düzeninden rahats›z olan herkeseydi. Ça¤r›s› gitti¤i her yerde h›zla karﬂ›l›k buluyordu.

Pir Sultan
En büyük propaganda malzemesi Alevi ö¤retisindeki eﬂitli¤i, paylaﬂ›mc›l›¤› dile getiren deyiﬂleriydi.
Adaletsizli¤in zulmün katlan›lmaz
boyutlara ulaﬂt›¤› o günlerde, özü
sözü bir olan Pir Sultan’›n propagandas› h›zla karﬂ›l›k buldu.
Osmanl›’n›n sömürüsünü kabul
etmiyordu Pir Sultan. Hakça düzen
istiyordu. Zulümden kurtulman›n
da, hakça düzeni kurman›n da tek
yolu isyand›.
Ve açt›lar k›z›l sanca¤›, zalimlerin saray›n› y›kmak için.
Pir Sultan art›k Osmanl› zulmüne karﬂ› Anadolu halk›n›n s›k›lm›ﬂ

yumru¤u, haks›z gidiﬂe "dur" diyen
bir hayk›r›ﬂt›r.
*
Selçuklu’dan beri Anadolu’daki
bir çok isyan gibi bu isyan da baﬂar›s›zl›kla sonuçland›. Osmanl› o süreçte Anadolu’da büyük ço¤unlu¤u
Türkmen Alevi’si olmak üzere yüzbinlerce kiﬂiyi katletti.
Rivayete gere Pir Sultan’› yakalatan ve ast›ran daha önce kendi ö¤rencileri aras›nda yer alan ve sonra
Osmanl›’ya paﬂal›k yapan H›z›r’d›r.
Ama bu H›z›r’›n, inan›ﬂa göre en
s›k›ﬂ›k en zor anlarda imdada yetiﬂen H›z›r’la bir ilgisi yoktur. Bu H›z›r baﬂkad›r. Belki o H›z›r’a atfen
konulmuﬂtur o isim, ama bu Aleviler için “H›z›r” de¤il “H›z›r Paﬂa”d›r.
Nas›l ki halk, yüzy›llar boyunca
Pir Sultan’› unutmam›ﬂsa hainleri,
zalimleri, dönekleri de unutmam›ﬂt›r.
Aleviler’in nezdinde H›z›r Paﬂa ad›
dönekli¤in, ihanetin, ad› olmuﬂtur.
Pir Sultan’la birlikte hep düﬂmanlar›
da an›lm›ﬂt›r. Onun içindir ki Alevi
halk›n›n yüzy›llar boyunca H›z›r Paﬂalar’a öfkesi, kini hiç eksilmemiﬂtir.
Bir inanca ölümüne ba¤l›l›k nas›l ki
Pir Sultan’la özdeﬂleﬂmiﬂse ihanet,
hainlik, zulüm de Pir Sultan’›n düﬂmanlar›yla özdeﬂleﬂmiﬂtir.
*
Sivas Valisi olan H›z›r Paﬂa, Os-

Tarihten
Güncele

mal› taraf›ndan isyan› bast›rmak
için görevlendirilir. Bölgeyi ve yöre
halk›n› iyi tan›yan H›z›r Paﬂa isyan›
bast›r›r ve Pir Sultan’› tutuklat›p
zindana kapat›r.
Pir Sultan’a inançlar›ndan vazgeçmesi, ç›kt›¤› yoldan dönmesi
karﬂ›l›¤›nda can›n›n ba¤›ﬂlanaca¤›
söylenir. Can›n›n karﬂ›l›¤›na konulan yoksul halk›n umududur. “Can
için yalvarmam” der Pir Sultan.
*
Pir Sultan’›n halka yol göstermesi, özü sözü bir olmas›, ayaklanmaya önderlik etmesi kuﬂkusuz bütün bunlar halk nezdinde onu ölümsüzleﬂtiren çok önemli etkenlerdir.
Fakat Pir Sultan’› ölümsüzleﬂtiren,
onun can› pahas›na inançlar›na sahip ç›kmas›d›r.
Düﬂüncelerini inkar etmesi karﬂ›l›¤›nda can›n›n ba¤›ﬂlanaca¤›n›
söyleyen H›z›r Paﬂa’ya Pir Sultan
ﬂu dizeleriyle cevap verir.
“Kad ›lar müf tüler fetv a y azarsa
‹ﬂt e kemend iﬂt e boynum asa rsa
‹ﬂte hançer i ﬂte boynum keserse
Dönen dönsün ben dönmezem
yolumdan”
Pir Sultan’na tövbe ettirmeyi baﬂaramazlar. Onu zindana kapat›rlar.
Fakat Pir Sultan’›n deyiﬂleri de tek
baﬂ›na bir ordu kadar güçlüdür zulmün karﬂ›s›nda. Yoksul Anadolu

P i r Sultan’›n Dili, Hangi Dildi?

Pir Sultan’n›n deyiﬂleri yaﬂam›n›n, tarihin tan›¤›d›r.
Pir Sultan, zulmün karﬂ›s›nda isyand›r. Pir Sultan direniﬂtir. Pir Sultan esnetilemez, yumﬂat›lamaz. Herﬂeyden önce Pir Sultan’›n yaﬂam› da, sözleri de buna izin vermez.
Alevi Bektaﬂi Federasyonu Genel Baﬂkan› Ali Balk›z, geçen y›l›n 8 Kas›m’›nda Kad›köy’de yap›lan mitinge iliﬂkin aç›klamas›nda diyordu ki, “talepl eri mi zin arkas ›nda P ir Sultanca duraca ¤› z, yi ne bar›ﬂ› n dili yle konuﬂaca ¤›z.”

Pir Sultan “bar›ﬂ›n dili”yle mi konuﬂtu? Tarihe haks›zl›kt›r bunu iddia
etmek! Pir Sultan kiminle nas›l bar›ﬂt›? Pir Sultan de¤il de baﬂka birisi olsayd›
sözkonusu olan, belki onun dilini böylesine tersinden tan›mlamak mümkün olabilirdi, ama Pir Sultan’da... Her dizesinde “ Z a l i m l e r i n s a r a y › n › y › k m a k ! ”tan,
“ m ü n k i re k›l›ç çalmak”tan söz eden Pir Sultan’›n dili mi bar›ﬂ›n dili? Pir Sultan zalimin karﬂ›s›nda asla boyun e¤memenin ad›d›r. Pir Sultan isyand›r. Diz
çökmemektir. Onun içindir ki Pir Sultan asla reformist, uzlaﬂmac› tutumlar›n
malzemesi yap›lamaz. Her isyanda, her direniﬂte her savaﬂta direnenlerin piridir Pir Sultan. Ve hep öyle kalacakt›r.

halk›n›n dilinde isyand›r, baﬂkald›r›d›r, umuttur.
*
Bu umudu k›rmak için Pir Sultan’dan içinde “ﬁah” kelimesi geçmeyen üç deyiﬂ söylemesi karﬂ›l›¤›nda can›n›n ba¤›ﬂlanaca¤› söylenir.
Pir Sultan'›n cevab›: "H›z›r Paﬂa
bizi berdar etmeden, aç›l›n kap›lar
ﬁah’a gidelim. Siyaset günleri gelip
çatmadan aç›l›n kap›lar ﬁah'a gidelim." olur.
Pir Sultan’›n deyiﬂlerinde s›kl›kla söz etti¤i “ﬁah”, Hazreti Ali’dir.
Ancak burada yap›lmak istenen
kavram›n kendisinden de öte bir
inanc›n terkettirilmek istenmesidir.
Pir Sultan’dan tarihe taﬂ›nan zulmün karﬂ›s›nda bir inanc›n savunulmas›d›r.
*
“Pir Sultan Ölür Pir Sultan Dirilir”
H›z›r Paﬂa Pir Sultan’›n bu dizelerinden sonra öfkeden kudurur,
inanc›ndan vazgeçiremedi¤i Pir
Sultan’›n hemen idam edilmesini ister. ‹dam sehpas›nda halka zorla bedeni taﬂlatt›r›l›r. Taﬂ atmayanlar›n
orada kellesi vurulur.
Pir Sultan, H›z›r Paﬂa taraf›ndan
idam ettirilir. Ama Pir Sultan’› öldürece¤ini sananlar yan›l›r. Halk, kahramanlar›n› asla öldürmez. Pir
Sultan bir tane de¤ildir art›k.
‹dam›ndan hemen sonra Anadolu’nun her taraf›nda insanlar Pir
Sultan’› gördü¤ünü anlat›r. Anlat›lanlar rivayettir ancak ﬂu da bir
gerçektir: H›z›r Paﬂalar Pir Sultan’› öldürmeyi asla baﬂaramaz.
Nerede zulüm var, nerede haks›zl›k var, Pir Sultan orda isyand›r. Direniﬂin oldu¤u her yerde
Pir Sultan vard›r. Bir inanc› savunman›n ad›, direnenlerin dilinde türküdür Pir Sultan.
Halk, H›z›r Paﬂalar’› da unutmad›. Çünkü zulüm hiç eksik olmad› Anadolu’da. Hep nefretle
an›ld› H›z›r Paﬂalar. Nefretle de
kalmad›, yeniden yeniden yürüdüler H›z›r Paﬂalar’›n saray›na.
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Emperyalist iﬂbölümü:
Y›kan Amerikan tekelleri, yard›ma
koﬂan, Amerikan Hollywood’u
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“Hollywood-Haiti yard›m hatt›”, “Hollanda’dan Haiti’ye 83.44
Milyon Euro”; “Haiti ‹çin Umut
konseri”, “Facebook’ta 350 milyon
kiﬂinin kat›ld›¤›, Haiti yard›m a¤›”,
“ﬁark›c› Madonna’dan Haiti’ye
250 bin dolar”...
Bu listeyi uzatmak mümkün.
ﬁark›c› Madonna’dan, tenisçilere,
Hollywood’dan umut konserlerine
kadar Haiti için belki onlarca etkinlik düzenlendi.
Haiti’ye yard›m tam bir ﬂova dönüﬂtürüldü. Bu yard›mlar ile birincisi; emperyalistler sorumlusu olduklar› katliam›n üstünü örtmekte,
ikincisi; sanatç›lar›, halk› harekete
geçirerek “ne kadar yard›m sever
olduklar›n›” göstererek, dünya
halklar›n› aldatmakta, üçüncüsü;
Haiti halk›n›n ac›lar›n› sömürerek,
ﬂov yapmaktad›rlar.
Yard›mlar› bile bir ﬂova dönüﬂtürerek, halklar› aldatmaya devam
ediyorlar. Haiti’ye lüks gemiler gelmeye devam ediyor.
Y›k›lan, binlerce insan›n öldü¤ü
baﬂkente 100 km. ileriye demirleyen lüks gemiler, cesetlerin üzerinden geçerek turist getirmeye devam
ediyor. Turlar› bile iptal etmeyenler,

bir yandan iﬂte yard›m topluyor.

ALBA’ d a n H a it i ' y e Ya r d › m
Küba, Bolivya, Venezuela,
Nikaragua, Dominik, Ekvador,
Honduras, Saint
Vincent ve Grenadinler ile Antigua
ve Barbuda'dan
oluﬂan “ A L B A
ül ke l e ri ” Haiti'ye
yap›lacak yard›mlar›n “ülkenin
ba¤›ms›zl›¤›na” ve “toprak bütünlü¤üne” sayg› duyularak karﬂ›l›ks›z
yap›lmas› gerekti¤ini söyledi.
Özellikle yard›m ad› alt›nda binlerce deniz piyadesini Haiti’yi göndererek, iﬂgal amac› taﬂ›yan ABD
emperyalistlerinin tutumu eleﬂtirildi.
Latin Amerika için Bolivarc› Alternatif (ALBA) Haiti'yi, iyileﬂtirme ve yeniden inﬂaa için geniﬂ kapsaml› bir yard›m karar› ald›.
Buna göre; alt yap› hizmetleri,
ulaﬂ›m ve sa¤l›k alan›nda yard›mlar
yap›larak, bu alanlar iyileﬂtirilecek.
E¤itim alan›ndaki çocuklar›n bak›m› ve g›da yard›m› konular›nda yar-

10. Dünya
Sosyal Formu
Baﬂlad›
Bu y›l onuncu kez
düzenlenen
Dünya
Sosyal Forumu (DSF), 30 bin delegenin kat›l›m› ile Brezilya’n›n güneyindeki Porto Alegre
kentinde baﬂlad›.
Binlerce kat›l›mc›y› 10 y›ld›r bir araya getiren Dünya Sosyal Formu’nda çeﬂitli konularda
tart›ﬂmalar yürütülmekte, Davos’taki emperyalist forma alternatif olarak çeﬂitli gösteriler,
toplant›lar yap›lmaktad›r.
Bu y›l forum gündeminde Haiti’de yaﬂanan
deprem de var. Ona iliﬂkin kampanyalar da düzenlenecek.
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d›mlar
yap›lacak.
Blok üyesi ülkelerin
oluﬂturaca¤› bir heyet,
Haiti'ye sa¤l›k projesi
önerisinde bulunacak.
Bu amaçla Karakas'ta toplanan Siyasi
Meclis, üye ülkelerin
katk›lar›yla ALBA
Bankas› bünyesinde
bir fon oluﬂturulacak.

Haiti‘li Çocukla r Ka ç ›r ›l›y or
Depremden önce Haiti’den her
y›l 2 bin ila 3 bin çocu¤un kaç›r›larak, çeﬂitli ülkelere götürüldü¤ü belirtilmektedir.
Deprem sonras› ise ailelerini
kaybetmiﬂ ve sahipsiz yüzlerce çocuk “çocuk tacirleri” taraf›ndan kaç›r›ld›. Kaç›r›lan çocuklar, köle, dilenci ve hayat kad›n› yap›lmakta ya
da organ nakli için kullan›lmaktad›r.
Baﬂkentte ﬂu an 3 bin çocuk kaç›r›lma tehditi alt›ndad›r. Ve bu çocuklara sahip ç›kacak kimse yoktur
ortada

Anneleri katledildi,
kendileri tehdit ediliyor!
Norveç’te; rahats›z olan Döndü Tulum ambulans›n polis taraf›ndan engellenmesi, zaman›nda müdahale edilmemesi sonucu yaﬂam›n› yitirmiﬂti. Polis, hastaya yard›m etmek yerine aileye sald›rm›ﬂ, yere yat›rm›ﬂt›.
Tulum ailesi, annelerinin ölümü ile ilgili soruﬂturma aç›lmas›n› istemiﬂti. Aile soruﬂturma sonuçlar›n› beklerken, Norveçli
faﬂistler taraf›ndan tehdit edildi.
Tehditlerle ilgili olarak, Kutluay Tulum, “Mektubun içinden annemin gazetede ç›kan foto¤raf›n›n üzeri Nazi iﬂareti ile çizilmiﬂ, yan›nda da büyük harflerle ’SVIN’ (domuz) yaz›s› vard›.” dedi.
Kutluay Tulum, tehdit mektubunu iki polis karakoluna götürdü¤ünü ama ilgilenilmedi¤ini, dilekçesinin kabul edilmedi¤ini belirtti.
Tulum ailesi tehdit edilmesine karﬂ›n, ﬂikayeti ciddiye bile
al›nmam›ﬂt›r. Annelerini katleden Norveç devleti, bu tutumu ile
›rkç›l›k yapmaya devam ediyor.

Avrupa’da
Dayan›ﬂma Bizim
Gücümüzdür
Bir y›l› aﬂk›n bir zamand›r, hukuksuzluk ve gayr-i meﬂrulukla hapishanede tutulan Anadolu Federasyonu üyeleriyle dayan›ﬂma eylemleri sürüyor.
Hamburg'ta da 21 Ocak günü Almanya'n›n Hamburg ﬂehrinde Politik Tutsaklarla Dayan›ﬂma ad›nda bir panel
düzenlendi. 21 Ocak günü yap›lan pa-

nelde Almanya Hapishaneleri’nde bulunan devrimci tutsaklar›n a¤›r tecrit koﬂullar›nda 23
saat boyunca hücrede kapal› tutuldu¤u; 20 sene önceki RAF
tutsaklar›n›n koﬂullar›n› aratmayacak
düzeyde oldu¤u vurguland›. Alman
devletinin Faruk Ereren’i "Geniﬂ Kapsaml› Tecrit Program›" alt›nda "Beyaz
Iﬂkence" ile düﬂüncelerinden vazgeçirmeyi hedefledi¤i belirtildi.
Anadolu Federasyonu üyesi Cengiz Oban'›n avukat› Britta Eder,
Oban ve di¤er tutuklu bulunun Anadolu Federasyonu çal›ﬂanlar› Nurhan
Erdem Ve Ahmet ‹stanbullu davalar›

hakk›nda bilgi verdi.
Panelin ikinci
bölümünde ise Almanya'n›n Türkiye
devleti ile iﬂbirli¤i
halinde Türkiyeli devrimcilere karﬂ›
bask›lar›lar›n›n anlat›ld›¤› panel son
bölümde kat›l›mc›lar›n sorular› ile
sona erdi.
Hamburg Özgürlük Komitesi
üyeleri, 23 Ocak günü Hamburg'un
Altona semtinde bir stant açarak, 5
Kas›m 2008'den bu yana tutsak olan
Anadolu Federasyonu üyelerine özgürlük istedi.

AVRUPA’daki B‹Z
Anadolu Federasyonu, Avrupa'da
yaﬂayan halk›m›z›n demokratik, kitlesel örgütü olarak kuruldu. Federasyon neler yapmay› amaçl›yor;
- Avrupa'daki insanlar›m›z›n düzenden kaynaklanan ekonomik, sosyal, kültürel sorunlar› çözmeyi, en
az›ndan çözmek için mücadele etmeyi amaçl›yor.
- Emperyalist sisteme karﬂ› mücadelede,
demokratik bir mevzi
olmak istiyoruz.
- Emperyalist sistemin halklara dayatt›¤› örgütsüzleﬂtirme dayatmas›
karﬂ›s›nda, halk›n örgütlü
gücü olmak istiyor.
- Yabanc›lara yönelik ›rkç› sald›r›lara, ayr›mc› politikalara karﬂ› halk›n birlikte mücadelesini geliﬂtirmek istiyoruz.
Bütün bunlar nas›l olacak?
Bunun için öncelikle Federasyonu güçlendirmeli, geliﬂtirmeli, büyütmeliyiz.
Bunun için, hepimiz birer federasyon üyesi olmal›y›z. Federasyonumuzun örgütlülü¤ünü güçlendirebilmek için her gün küçük bir ad›m
da biz atmal›y›z.
Anadolu Federasyonu’nu büyütmek, örgütlenmesini geliﬂtirmek,
sadece federasyon yönetimine seçilen arkadaﬂlar›m›z›n alt›ndan kalka-

bilece¤i bir yük de¤ildir. Federasyonumuz, ancak her birimiz, federasyonun bir yönetim kurulu üyesi sorumlulu¤uyla sahiplendi¤imizde,
bu sorumlulukla çal›ﬂt›¤›m›zda, h›zla büyüyecek, geliﬂecek, Türkiyeli
göçmenlere ulaﬂmay› baﬂaracakt›r.
Derneklerimizde sosyal, kültürel
çal›ﬂmalar›m›z m› var, bunlar arac›-

m›zda, her birimiz ortak bir amaç
etraf›nda birleﬂti¤imizde güçlü bir
örgütlenme olabiliriz.
Federasyonun kuruluﬂu, bugüne
kadar yürüttü¤ü çal›ﬂmalar, mücadelede önemli bir ad›md›r. Fakat, bu tek
baﬂ›na federasyonun misyonunu gerçekleﬂtirmesi için yeterli de¤ildir. Federasyonun misyonunu gerçekleﬂtirmesi, daha fazla örgütlenmesine, gücünü daha
fazla büyütmesine ba¤l›d›r. Bunun tek yolu vard›r, örgütlü hareket etmek, eme¤imizi ve
enerjimizi federasyonumuz için seferber etmektir.
Çal›ﬂmalara kat›lmama gerekçeleri içinde, günlük yaﬂam›n sorunlar› a¤›rl›kl› bir yer tutar. Bunun d›ﬂ›nda ekonomik sorunlar engel olarak getirilir. Zaman yoktur, para
yoktur... Fakat, as›l sorun bunlarda
de¤ildir, as›l sorun örgütlenmenin
gereklili¤ini bilince ç›karmamaktad›r. As›l sorun, yaﬂad›¤›m›z sorunlar›n çözümünün örgütlenmekten
geçti¤inin fark›na yeterince varmamakt›r. Ekonomik sorunlar›m›z›,
çocu¤umuzun e¤itim sorununu, hatta ailevi sorunlar›m›z›, evet, hepsini
örgütlü gücümüzle çözebiliriz... Örgütlü oldu¤umuzda, örgütlü düﬂündü¤ümüzde, bir çok soruna kendili¤inden çözüm yolu aç›lacakt›r.

Say›: 205

Yürüyüﬂ
31 Ocak
2010

ANADOLU FEDERASYONU’NU
ÖRGÜTLEMEK
HEP‹M‹Z‹N GÖREV‹D‹R
l›¤›yla daha geniﬂ kesimlere ulaﬂmak, bu çal›ﬂmalar›m›za yeni insanlar› katmak için hepimiz çal›ﬂmal›y›z. Her birimizin bir kiﬂiyi bu çal›ﬂmalara katmas› demek, daha ilerisi için ciddi bir ad›m atmam›z anlam›na gelecektir.
Federasyon’un afiﬂleri mi as›lacak; bunun için her birimizin kendi
yaﬂad›¤›m›z bölgede haftada bir iki
saatini ay›rarak belli say›da afiﬂ asmas› bile, kitlelere düﬂüncelerimizi
taﬂ›mada, önemli bir katk›s› olacakt›r.
Ayn› ﬂey, bir bildirinin da¤›t›m›nda, bir eylemin örgütlenmesinde
de geçerlidir.
Unutmamal›y›z ki, ancak her birimiz eme¤imizi, enerjimizi katt›¤›-
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104’e karﬂ›
72 milyonun gözü!
Baﬂbakanl›k binas›na,
104 yeni güvenlik kameras› daha takt›rm›ﬂ Erdo¤an.
ﬁu sonuç ç›k›yor ki; zulmün boyutuyla
kullan›lan güvenlik kameras›
aras›nda do¤ru bir orant› var:
‹lki artt›kça, ikincisi de art›yor.
Ama bir baﬂka orant› daha var
ki, bütün bu “güvenlik” önlemlerini
boﬂa ç›kar›yor.
Ey Tayyip, senin Baﬂbakanl›¤›n›n 104
gözü olmuﬂ ﬂimdi, oysa bu halk›n 72 milyon gözü var, hangi birinden kaç›p, hangi
birinden gizlenebileceksin...
72 milyonun gözü, y›lan›n deli¤ine
bile girsen görür seni.

Çizgiyle

Bürokratik
Yalakal›k
‹çiﬂleri Bakanl›¤› taraf›ndan
geçen hafta Ankara’da yap›lan
Valiler Toplant›s›’nda valiler, ordu ile polisin ortak operasyon
yapmas›n› ve ﬂehirlerdeki askeri
yetkililere toplumsal olaylara
do¤rudan müdahale yektkisi veren

“EMASYA” Protokolü’nün “yasaya ayk›r›” oldu¤unu söylemiﬂler.
Protokolün imzaland›¤›
1997’den beri protokolün yasaya
ayk›r› oldu¤unu görmemiﬂler de
ﬂimdi AKP iktidar› “Emasya protokolünü gözden geçirece¤iz” diye aç›klama yap›nca farketmiﬂler.
‹ktidar yalakal›¤› denilen ﬂey
budur iﬂte.

32 y›l sonra! Eski sosyal demokrat ‹çiﬂleri Bakan›
Hasan Fehmi Güneﬂ A¤ca olay›yla ilgili demiﬂ ki, “konuﬂursam iﬂ kar›ﬂabilir”.
32 y›ld›r konuﬂmam›ﬂ, hala diyor ki, “konuﬂursam iﬂ kar›ﬂabilir”. Ne kar›ﬂt›racaksan kar›ﬂt›r be adam, ya da sus!

Velev ki!
Mustafa Türkel, Baﬂbakan
Erdo¤an’la görüﬂme öncesinde “hükümeti deviririz” demedi¤ini kan›tlamak için bir
CD ve onun çözümlemelerini
vermiﬂ Baﬂbakanl›¤a.
AKP’ye karﬂ› meydan okumad›¤›n› kan›tlamak için ne

zavall› bir çaba. Yaz›k.
Ey Türkel, d iyemiyor
musun ki,

“Velev ki öyle
dedim!”
‹ﬂte ancak onu dersen, ancak o zaman eme¤in, emekçinin savunucusu olabilirsin!

