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Ça¤lar
COﬁKUNER

Halk Cephesi
her zaman her koﬂulda
direnenlerin yan›nda
Halk Cephesi, iﬂçisiyle, gecekondulusuyla, memuruyla, DEV-GENÇ’lileriyle,
devrimci sanatç›lar›yla, TAYAD’l›lar›yla
Tekel iﬂçilerinin yan›nda...
Tekel iﬂçilerinin direniﬂi, iﬂçi ve emekçilerin, h ak a rayan h erkesin, t üm h alk›n

direniﬂidir.
‹ﬂbirlikçi A KP iktidar›n›n t ehditleri t ek
baﬂ›na Tekel iﬂçilerine de¤il, tüm halkad›r.
Kazanmak için birleﬂmeliyiz.
Kazanmak i çin s onuna k adar
direnmeliyiz.

Ercüment
AKSOY

Ça¤lar Coﬂkuner 1956, Ercüment Aksoy 1958 do¤umluydu. Anti-faﬂist mücadele içinde yer alan iki devrimciydiler. Ankara’ya giderken geçirdikleri
bir trafik kazas› sonucu aram›zdan ayr›ld›lar.

1957 do¤umluydu. Bir
emekçi olarak
mücadeleye
kat›ld›. ﬁubat
1978’de ‹sFikret KARA
tanbul ﬁehremini’de çal›ﬂt›¤› inﬂaatta sivil faﬂistler taraf›ndan katledildi.

Sivas Zara do¤umluydu. DEVGENÇ örgütlenmesi içinde yerald›.
ﬁubat 1977’de
Beﬂiktaﬂ Mimarl›k
Ali Necip
Yüksek Okulu’nu
BOZO⁄LU
basan sivil faﬂistler taraf›ndan katledildi.

Gültepe Halk Kültür Araﬂt›rma
Derne¤i (GÜLKAD) üyesi ve çal›ﬂan› Iﬂ›l Alkan,
çal›ﬂt›¤› iﬂyerleIﬂ›l ALKAN
rinde haks›zl›klara karﬂ› hep mücadele etti. 2004
y›l›ndan bu yana kanser ile mücadele ediyordu. Hastal›¤› nedeniyle 20
ﬁubat 2009’da aram›zdan ayr›ld›.

1971 Tunceli
Ovac›k do¤umluydu. Kürt milliyetinden olan
Ali R›za, 13
Ali R›za AYDO⁄AN ﬁubat’ta ‹stanbul’da gözalt›na al›nd›, ayn› gün Beyo¤lu Emniyeti’nin 3. kat›ndan aﬂa¤›ya at›ld›.
A¤›r yaral› olarak ¤kald›r›ld›¤› hastanede, 16 ﬁubat 1991’de ﬂehit
düﬂtü.

An›lar› Miras›m›z
ULAﬁ BARDAKÇI ve Özgürlük

MALATYA

HATAY

ADANA

Tel: (0-212) 251 94 35 www.yuruyus.com info@yuruyus.com
Haftal›k siyasi dergi
Fiyat›: 1 TL
Sahibi ve Yaz›iﬂleri Müdürü:
Halit Güdeno¤lu
Adres: Katip Mustafa Çelebi Mah.
Billurcu Sok. No: 20 / 2
Beyo¤lu/‹STANBUL

Ofset Haz›rl›k: Ozan Yay›nc›l›k
Adres: Merkez Mah. Abide-i
Hürriyet Cad. Atlas Apt.
No: 155-157 Kat: 5/14
ﬁiﬂli/ ‹STANBUL
Faks: 0212 241 11 16
Yurtd›ﬂ› Büro: Vak›f EFSANE

Pieter de Hoochstr. 30
3021 CS Rotterdam/Nederland
ISSN: 1305-7944
Bask›: Ezgi Matbaac›l›k-Sanayi Cad.
Altay Sok. No: 10 Çobançeﬂme /
Yenibosna / ‹ST.
Tel: (0-212) 452 23 02

Da¤›t›m: Turkuvaz Da¤›t›m
Pazarlama San. ve Tic. A.ﬁ.
Tel: 0 212 354 37 67

Avrupa: 4 Euro
Almanya: 4 Euro
Fransa: 4 Euro
İsviçre: 6 Frank

Hollanda: 4 Euro
İngiltere: £ 3
Belçika: 4 Euro
Avusturya: 4 Euro

“Dedi¤imizi yapmal›y›z” diyordu Ulaﬂ Bardakç›.
Öyle de yapt›lar! Ulaﬂ ve THKP-C’liler “ne dedilerse”,
“neyi savundularsa” onu yapt›lar. Ulaﬂ, silah elde savaﬂan THKP-C kurmaylar›ndan biriydi.
28 May›s 1971'de tutsak düﬂtü¤ünde; "Ulaﬂ Bardakç› ad›m, 1947 do¤umluyum. Türkiye Halk Kurtuluﬂ
Partisi Cephesi'nin bir savaﬂç›s›y›m" dan baﬂka bir ﬂey
ç›kmaz Ulaﬂ’›n a¤z›ndan... Gözalt›nda iken, iki kez özgürlü¤e ulaﬂmay› denedi¤i için hücreye konuldu.
S›cak mücadeleden kopar›lmay› kabul etmedi
hiçbir zaman. O nedenle s›cak mücadelede yer almak
için, özgürlük tutkusu ile yaﬂad› hep. Daha bunu gözalt›nda, iﬂkence alt›nda iken denemiﬂti, iki kez.
Ve bu giriﬂimleri tutsakl›¤› süresince de devam
edecek, özgürlük eylemi ile s›cak mücadele içinde yer
alacakt›r Ulaﬂ ve yoldaﬂlar›...
Tutuklan›p, hapishaneye getirilirken daha giriﬂte tüm çevrenin plan›n› ç›karm›ﬂ, kafas›nda haz›rla-

Nas›l ki,bugüne kadar, en küçük ﬂeyi bile bedel ödeyerek, zorla kopar›p ald›ysak, bundan sonrada
öyle olacakt›r... böylesi bir süreçte ödenecek bedeller daha da büyük olacakt›r.”
Ahmet ‹bili

THKP-C’nin önder kadrolar›ndan Ulaﬂ Bardakç›, 1947’de
K›rﬂehir’in Hac›bektaﬂ ilçesinde do¤du. ODTÜ’de okudu¤u
y›llarda devrimci mücadele içinde yer ald›. Denilebilir ki,
ad›m ad›m geliﬂtirilen devrimci mücadele içinde ba¤l›l›¤›,
savaﬂç›l›¤› ve önder nitelikleriye o süreçlerde önemli görevler üstlendi. Reformizme ve revizyonizme karﬂ› sürdürülen ideolojik mücadelede, Dev-Genç’in ortaya ç›k›ﬂ›nda,
Parti-Cephe’nin yarat›lmas›nda az›msanmayacak eme¤i
Ulaﬂ BARDAKÇI ve çabas› vard›r. Bu süreçlerde yoldaﬂ› Mahir Çayan ve
Hüseyin Cevahir ile birliktedir. Parti-Cephe’li savaﬂ›n kurmaylar› aras›nda yer ald› Ulaﬂ Bardakç›. THKP-C’nin Genel Komite üyesidir.Genç yaﬂlar›nda Türkiye devriminin yolunun, silah elde “Kurtuluﬂa
Kadar Savaﬂ” maktan geçti¤ini gösteren devrimcilerden biriydi. Savaﬂ›n en zor anlar›nda, kavgan›n ve ihanetin içinde devrim için son nefesine kadar savaﬂmaya devam
etti. Kuﬂat›ld›¤›nda, elinde silah›, dilinde sloganlar› ile 19 ﬁubat 1972’de ‹stanbul Arnavutköy’de ﬂehit düﬂtü. Onlar›n kavgas› devrim mücadelesine yol göstermeye devam
ediyor.
Mahir, Hüseyin, Ulaﬂ Kurtuluﬂa Kadar Savaﬂ!
Augusto Cesar Sandino, Nikaragua halk› taraf›ndan “Özgür
insanlar›n generali” olarak an›ld› hep. Nikaragua halk›n›n kurtuluﬂu için yola ç›kan Cesar Sandino, 1893’te, yoksul bir köylü ailesinin çocu¤u olarak do¤du. Madenlerde, petrol iﬂletmelerinde çal›ﬂt›. 1926’da askeri darbeye karﬂ› liberallerin öncülü¤ündeki
Augosto Cesar ayaklanmaya kat›ld›. Sonra onlarla yolunu ay›rarak, ABD emperyalizmine karﬂ› savaﬂmaya devam etti. 1933 y›l›nda ABD emSAND‹NO
peryalistleri iﬂgalci güçlerini ülkeden çekmek zorunda kald›. Sandino, yoksul Nikaragua halk› için mücadele etmeye devam etti. ABD’nin kurdu¤u faﬂist “ulusal muhaf›zlar” taraf›ndan kaç›r›larak 23 ﬁubat 1934’te katledildi. Nikaragua halk› Sandino’nun öldü¤üne inanmad›. Birgün dönece¤ini düﬂünüyordu. 45 y›l sonra onun ad›na taﬂ›yan gerilla hareketi ortaya ç›kt› ve “Sandinistler” 1979’da Nikaragua devrimini zafere ulaﬂt›rd›lar.

m›ﬂt›r özgürlük eylemini.
Ulaﬂ Maltepe’de iken, Mahir
Çayan tutsak düﬂüp, Selimiye K›ﬂlas›na götürülür. Oligarﬂi, THKP-C önderini tecrit etmek istemektedir.
Ulaﬂ, düﬂman›n politikas›na tav›rs›z kalmaz. Önderinin, Mahir Çayan'›n Maltepe hapishanesine getirilmesi için açl›k grevi yap›lmas›n› örgütler.
Ulaﬂ Bardakç›, bir yandan mahkemede okunacak
savunmay› haz›rlarken di¤er yandan da özgürlük eylemi haz›rl›klar›n›n içindedir. THKO'lular›n baﬂlatt›¤›
ve daha sonra THKP-C'lilerle ortaklaﬂt›r›lan özgürlük
eylemi için Ulaﬂ ve yoldaﬂlar› tüm güçleriyle çal›ﬂmaktad›rlar.
Oligarﬂinin hücreleri onlar›n özgürlük tutkusu karﬂ›s›nda çaresizdir. 12 Mart aç›k faﬂist cuntas›na karﬂ›
savaﬂ› her alanda sürdürmeye çal›ﬂmaktad›rlar. Tutsakl›kta, mahkeme kürsülerinde savaﬂ sürmektedir.
Nihayet, özgürlük eylemi haz›rl›klar› bitirilir ve o
gün geldi¤inde “duvarlar aﬂ›l›r”...
29 Kas›m 1971'de Mahir Çayan, Ulaﬂ Bardakç›,
Ziya Y›lmaz, THKO'lu Cihan Alptekin, Ömer Ayna,

gerçekleﬂtirdikleri özgürlük eylemiyle süren savaﬂa
koﬂtular.
Onlar› “d›ﬂar›da” zor günler beklemektedir. Kavgalar›na, partilerinin çizgisine ihanet edenler vard›r.
Önce sa¤ sapma ile hesaplaﬂ›lacakt›r. “Vur emri” ile
arand›klar›nda onlar çoktan görevlerinin baﬂ›ndad›r!..
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Saat: 09.30
Halk Cephesi
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Amerika Defol Bu Vatan Bizim
Tarih: 20 ﬁubat Cumartesi Saat: 19.30
Yer: Do¤anlar Dü¤ün Saray›
Eski Ankara Asfalt› Do¤ankardeﬂler
Pasaj› No: 71 / 3 Sar›gazi / ‹stanbul
Tel: (0-216) 622 73 60

Konser
Amerika Defol Bu Vatan Bizim
Tarih: 28 ﬁubat Pazar Saat: 17.00
Yer: Türkan Saylan Kültür Merkezi
E-5 Esenkent Yan› Maltepe / ‹stanbul
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Devrimci ‹ﬂçi Hareketi

Tekellerin ‹ktidar›na Karﬂ›
Halk›n ‹ktidar›
ekeller, dünya halklar›n›n s›rt›ndaki kan emicilerdir. Dünyada
da, ülkemizde de bir avuçturlar. Bu
az›nl›¤›n, 6 milyarl›k dünyaya hükmetmesi, ekonomik, politik, askeri,
kültürel bir çok araç kullanmas›yla
mümkün olmaktad›r. Bu yüzdendir
ki, ekonomik, politik, askeri, kültürel, hangi alan› ele al›rsan›z al›n,
onun tekellerle bir iliﬂkisi vard›r.
Ad› an›ls›n veya an›lmas›n, böyledir. Kapitalizmin hüküm sürdü¤ü
ülkelerdeki t ü m h ü k ü m e t l e r, t ü m
o r d u l a r, t e k e l l e r i n h ü k ü m e t l e r i ,
t e k e l l e r i n o r d u l a r › d › r. Toplumsal
alt üst oluﬂ süreçlerinde, geçiﬂ dönemlerinde bunun istisnas› olabilir,
ama genel kural budur.
em tekellerin, hem halk›n ç›karlar›n› savunan, baﬂka bir deyiﬂle “tüm milletin” ç›karlar›n› savunan hiçbir hükümet yoktur. Tüm
emekçiler, tüm devrimciler bu konuda çok net olmal›d›rlar. Böyle bir
netli¤e sahip olundu¤unda, herkes,
ülkemizdeki geliﬂmeleri do¤ru de¤erlendirebilir.
KP iktidar› sayesinde, bir çok
tekel, büyük bir h›zla palazland›lar. Ülker, Albayraklar, Atasay,
Çal›k Grubu, Koza ‹pek, Taﬂyap›,
Rixos Grubu, Kiler, KC Grup, Kopuz ﬁirketler Grubu, Torunlar ﬁirketler Grubu, AKP döneminde palazlananlar›n baﬂ›nda geliyor.
ncak bu listeye bakarak,
AKP’nin sadece bu “islamc›”
veya “islamc› iktidara yak›n” tekelleri palazland›rd›¤› düﬂünülmesin.
Sabanc›lar, Koçlar, Zorlular, Eczac›baﬂ›lar, baﬂta olmak üzere, en büyük tekeller, AKP döneminde de
kârlar›na kâr katmaya devam ettiler. Her biri, servetlerini bir kaç
misli büyüttü bu dönemde de. Oligarﬂi içi çat›ﬂmada tasfiye edilenler, küçültülenler de oldu elbette.
Pazara yeni tekelleri sokmak, hemen her zaman baﬂka baz›lar›n›n
pazardan kovulmas›n› gerektirir.
Kapitalizmin vahﬂi kural› yine
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hükmünü sürdürmüﬂtür. Uzanlar,
Halis Toprak gibi tekelci burjuvalar
büyük ölçüde tasfiye edilmiﬂ, Ayd›n
Do¤an, Karamehmet gibilerinin
alanlar› daralt›lm›ﬂ, aç›lan yerler
ise, Ülker, Çal›k, Albayrak gibi
AKP’ye yak›n kesimlerce doldurulmuﬂ veya doldurulmaktad›r.
KP iktidar›, sadece “yerli” tekellerin de¤il, emperyalist tekellerin de ülkemize daha çok girmesinin, daha çok kâr elde etmelerinin yolunu açm›ﬂt›r. Onlarca y›ld›r
ülkemize gelmeyen say›s›z emperyalist tekel, AKP iktidar›n›n sa¤lad›¤› imtiyazlar›n cazipli¤i karﬂ›s›nda bugün ülkemizde çeﬂitli sektörlerde iﬂkollar›nda “zincirler” kurmakla meﬂguldürler.
KP, iktidar› tüm tekelci iktidarlar gibi, yiyici bir iktidard›r.
Tekeller için çal›ﬂan tüm hükümetler, tekelleri palazland›racak politikalar ve yasalar karﬂ›l›¤›nda, kendi
çevrelerini de palazland›rma ayr›cal›¤› kazan›rlar. Baﬂbakan’›n damatlar›n›n, Cumhurbaﬂkan›’n›n o¤ullar›n›n, AKP Hükümeti bakanlar›n›n
yak›nlar›n›n gemiler, fabrikalar, bayilikler sahibi olmas›, ya¤ma düzeninin karakteristik bir yans›mas›d›r.
imdi tabloya biraz daha bütünlüklü olarak bakal›m: Kendine
en yak›n tekelleri ihya ediyor. En
büyük tekelleri ihya ediyor. Emperyalist tekelleri ihya ediyor. Kendi
yak›n çevrelerini ihya ediyor. Ve
bunun karﬂ›l›¤›nda korkunç bir yoksullaﬂt›rma var. Büyüyen bir iﬂsizlik
var... Peki ﬂimdi en ç›plak haliyle
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Kendine en yak›n tekelleri
ihya ediyor. En büyük tekelleri ihya ediyor. Emperyalist tekelleri
ihya ediyor. Kendi yak›n çevrelerini
ihya ediyor. Ve bunun karﬂ›l›¤›nda
korkunç bir yoksullaﬂt›rma var.
Büyüyen bir iﬂsizlik var... Peki
ﬂimdi en ç›plak haliyle soral›m:
AKP, s›n›fsal olarak
kimin iktidar›d›r?

soral›m: AKP, s›n›fsal olarak kimin
iktidar›d›r?
KP, halk›n ve siyasal güçlerin
çeﬂitli kesimleri aras›nda çok
çeﬂitli beklentiler yaratma aç›s›ndan
oldukça “baﬂar›l›” bir iktidard›r.
Halk›n bir bölümü, en az›ndan yoksullar›n derdine çare olaca¤› beklentisine girmiﬂ, küçük burjuva çevreler ise AB’ye uyum, demokratikleﬂme rüyalar› görmüﬂlerdir. Oysa,
halk›n ekonomik sorunlar›n› asgari
düzeyde de olsa çözmesi veya demokratikleﬂmeyi sa¤lamas›, AKP’
nin s›n›fsal niteli¤ine tersti. Bu beklentiler içine girmek, baﬂta AKP’nin
niteli¤ine iliﬂkin yap›lan yanl›ﬂ›n
sonucuydu. En az›ndan çeﬂitli siyasal kesimler, s›n›fsal bir netlikle bakabilselerdi, kuﬂkusuz bu yanl›ﬂa da
düﬂmeyeceklerdi.

A

002’nin 3 Kas›m›’nda seçimler
yap›lm›ﬂ ve AKP, yüzde 34 oran›nda oy alarak, mecliste d ö r t t e ü ç e
yak›n bir ço¤unlukla iktidara gelmiﬂti. Seçimlerin üzerinden henüz
üç hafta kadar geçmiﬂ, AKP, Hükümet Program›n› aç›klamadan önce,
“Acil Eylem Plan›” adl› bir program
aç›klam›ﬂt›. 24 Kas›m’da bu plana
iliﬂkin ﬂöyle yaz›yorduk:
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KP’nin seçim slogan› ‘her
ﬂey Türkiye için’ idi. ‘Acil
eylem plan›’ her ﬂeyin sermaye için,
tekellerin ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamak
için oldu¤unu ortaya koyuyor. ”
undan iki hafta sonra ise, AKP
hakk›ndaki daha kapsaml› bir
de¤erlendirmemizde ﬂunlar› söyledik: “ AKP, sistemle temelde çeliﬂkisi olmayan bir partidir. Refah Partisi çizgisinden ayr›l›p siyasi arenaya
ç›kmalar›ndan itibaren de emperyalizme ve oligarﬂiye sadakatlar›n› ispatlamaya çal›ﬂan bir çizgi izlemiﬂlerdir. Hükümet olduklar›nda aç›klad›klar› program da emperyalizmin ve
oligarﬂinin temel ç›karlar›n› savunan
bir programd›r. Bu anlamda, taban›,
kadrolar› ve baz› söylemleri itibar›yla

“A
B

farkl› ideolojik, dini ögeler taﬂ›yor olsa da AKP, emperyalizmin ve oligarﬂinin partisidir.” (Bkz. Ekmek ve
Adalet, Say›: 38)
u sat›rlar yaz›ld›¤›nda, tarih,
2002’nin 8 Aral›k’›d›r. AKP
hakk›nda bir kehanette bulunulmam›ﬂt›r, sadece s›n›fsal bir tahlil yap›lm›ﬂt›r. Baﬂka türlü olamayaca¤›
da aç›kt›r.
KP, oligarﬂinin tüm partileri gibi, iktidara gelirken, emekçilere,
halka, hem refah hem demokrasi vadeden onlarca söz vermiﬂtir. Sonuç
ortadad›r. Olmas› gerekti¤i gibi olmuﬂtur. Halk›n oylar›n› al›p iktidara
gelen AKP, 8 y›ld›r halk›n hiçbir talebini karﬂ›lamazken, Ülkerler’in, Çal›klar’›n, Albayraklar’›n, Ak›n ‹pekler’in bir dedi¤ini iki etmeyerek, onlar› ihya etmiﬂtir. Halk› iﬂsiz, aç b›rakan, yoksullaﬂt›ran iktidar, haftalard›r TEKEL iﬂçilerinin direniﬂini k›rmak için her yönteme baﬂvuruyor.
Tekel iﬂçilerine tehditler ya¤d›r›rken,
tekelci burjuvazinin hizmetinde aç›l›ﬂtan aç›l›ﬂa koﬂturuyorlar. Tekel iﬂçilerinin taleplerine “mümkün de¤il”
diye cevap verirken, emperyalist ve
iﬂbirlikçi tekellere yeni kolayl›klar,
imtiyazlar tan›yan düzenlemeler
yapmaya devam ediyorlar. AKP, tüm
politikalar›yla, AKP hükümeti üyelerinin her sözüyle, tekellerin iktidar›
oldu¤unu bir kez daha gösteriyor.
lkerler’in, Albayraklar’›n geliﬂimi, gerçekte ülkemizde ilk
kez yaﬂanan bir ﬂey de de¤ildir. Tersine, Türkiye tarihine bakt›¤›m›zda,
tüm tekelci burjuvalar›n, benzer ﬂekillerde palazland›r›ld›¤›n› görürüz.
Bu anlamda ﬂaﬂ›rt›c›, “kural d›ﬂ›”
bir geliﬂme yoktur. Tüm iﬂbirlikçi
iktidarlar döneminde, birincisi; tekelleri ihya edecek yeni kaynaklar
yarat›l›r, devletten tekellere kaynak
aktaracak yeni yollar aç›l›r ve tekeller iktidarda hangi parti olursa olsun, palazlanmaya devam eder...
‹kincisi, her iktidar›n kendine en
yak›n buldu¤u kesimler içinden
hepsinden daha fazla palazland›rd›¤› kesimler olur.
lkemizde burjuvazi daha en
baﬂtan, devlet taraf›ndan adeta
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“saks›da çiçek yetiﬂtirir gibi” yetiﬂtirilmiﬂtir. Kendi dinamikleriyle geliﬂen bir burjuvazi de¤il, devlet deste¤iyle burjuvalaﬂan bir s›n›f söz
konusudur. Devlet banka kurmuﬂ ve
bu bankalar, “saks›da yetiﬂtirilen”
burjuva adaylar›n›n hizmetine sunulmuﬂtur. Devlet ihaleleriyle, büyük faizlerle gerçekleﬂtirilen iç
borçlanmalar, yüksek vergiler, yüksek enflasyon ve benzeri yollarla k›sa sürede palazlanmalar› sa¤lanm›ﬂt›r. Yani asl›nda, 1930’larda, 40’larda burjuvaziyi palazland›rmak için
uygulanan yöntemler ne ise, bugün
de çok farkl› de¤ildir.
lkemiz burjuvazisinin ilk “birikimleri”nin bir di¤er kayna¤›

Ü

Her iktidar, s›n›fsal bir nitelik
taﬂ›r. AKP tekellerin iktidar›d›r
ve tekellerin sorunlar›n› çözer.
Halk›n sorunlar›n› köklü ve sürekli bir
biçimde çözmek ise, ancak halk›n
iktidar›yla mümkündür. Tekellerin
iktidar›na karﬂ›, halk›n iktidar›. Halk›n
mücadelesi, iﬂte esas olarak bunu
gerçekleﬂtirme mücadelesidir.

da, özellikle 1940’lardaki stokçuluk, spekülasyon, vurgunculuktur.
Bu dönem, burjuvazinin elinde büyük birikimlerin toplanmas›na yaram›ﬂ ve bu yüzden de onlar “savaﬂ
zenginleri” olarak da adland›r›lm›ﬂlard›r. Ü l k e r l e r, A l b a y r a k l a r da
Demokrat Parti döneminin emperyalist sermaye kaynaklar›ndan beslenen holdingleri, cunta himayesinde büyüyen 12 Eylül holdingleri,
hayali ihracatlarla büyüyen ANAPTurgut Özal döneminin holdingleri
gibidirler. Bunlar›n bir k›sm›, tekelci burjuvazi içinde kal›c›laﬂ›rken,
bir k›sm›, iktidarlar›n de¤iﬂmesine
ba¤l› olarak tekrar küçülürler. Yeni
iktidarlar, yeni tekelciler ortaya ç›karsa da, çark ayn› ﬂekilde dönmeye
devam eder.
ütün bunlar, ayn› zamanda kaç›n›lmaz olarak oligarﬂi içi çat›ﬂmaya da yol açar ve iﬂte bu noktada, tekeller, toplumun çeﬂitli kesimlerini kendilerine yedekleyebil-
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mek için kendi ç›karlar›n› toplumun
genel ç›karlar› gibi gösterirler. Son
çat›ﬂmada oldu¤u gibi, tekeller aras› kavga, laiklik-ﬂeriat kavgas›, demokrasiyle cunta kavgas› veya benzeri biçimlerde sunulur. ‹ﬂte böylesi
durumlarda oligarﬂi içi çat›ﬂmada
taraflardan birine yedeklenme tuz a ¤› n da n kaç›nman›n yegane yolu,
iktidarlara, iktidarlar›n politikalar›na s›n›fsal olarak bakabilmektir.
AKP, emperyalizmin ve tekellerin
partisidir. Bununla çeliﬂen hiçbir
tahlil, hiçbir öngörü ve hiçbir politika do¤ru olamaz. Halk›n deyiﬂiyle,
AKP “a¤z›yla kuﬂ tutsa da”, demagojileriyle “bin dereden su getirse
de”, bu s›n›fsal niteli¤inin de¤iﬂmeyece¤i kesindir. Bir iktidar›n neyi
yap›p neyi yapamayaca¤›n›,
kimden yana ve kime karﬂ› oldu¤unu da sadece bu s›n›fsal niteli¤i
belirler.
lkerler’in, Albayraklar’›n nas›l ola¤anüstü ölçülerde büyüdü¤ünün rakamlar›n› göreceksiniz
derginin bu say›s›nda. Ad› geçen
ve geçmeyen tüm tekeller ayn› durumdad›r. Ayn› durumda olmayan,
yaln›z halkt›r. Açt›r halk, iﬂsizdir,
sefalete mahkum edilmiﬂtir ve bu
durum her geçen gün daha da artacakt›r. Çeliﬂki aç›kt›r. Ç›karlar›n
farkl›l›¤› aç›kt›r. Saflaﬂma bu zeminde gerçekleﬂecektir. Bu koﬂullarda, AKP’den ekonomik, siyasi
çözümler beklenebilece¤ini söylemeye devam edenler, bu gerekçeyle
AKP’nin manevralar›na ortak olanlar, sömürücü asalak s›n›f›n saflar›na hizmet ederler.
er iktidar, s›n›fsal bir nitelik taﬂ›r. AKP t e k e l l e r i n i k t i d a r › d › r
ve tekellerin sorunlar›n› çözer. Halk›n sorunlar›n› köklü ve sürekli bir
biçimde çözmek ise, ancak halk›n
iktidar›yla mümkündür. Tekellerin
iktidar›na karﬂ›, halk›n iktidar›. Halk›n mücadelesi, iﬂte esas olarak bunu gerçekleﬂtirme mücadelesidir.
Tekel iﬂçilerinin mücadelesi de bunun bir parças›d›r. Geniﬂ kitleler,
bugün henüz bunu hedeflemiyorsa
da yar›n hedefleyecektir. Bizim görevimiz de mücadeleyi bu hedefe
yöneltmektir.

Ü
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AKP’yi finanse ettiler,
AKP onlar› ihya ediyor!
- 2002’de 1 milyar dolar cirosu
olan iﬂbirlikçi tekel say›s› 15’tir!
- 2008’de bu say› 70’e ulaﬂt›
- AKP, Ülkerler’i, Çal›klar’›, ‹pekler’i, Sancaklar’›, Albayraklar’›
ya¤ma ve talanla büyüttü!
- AKP, 9 milyon insan›m›z›, Yeﬂil
Karta muhtaç hale getirdi!

Say›: 207

Yürüyüﬂ
14 ﬁubat
2010
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ÜLKERLER’in, ÇALIKLAR’›n,
‹PEKLER’in, ALBAYRAKLAR’›n,
K‹LERLER’in, SANCAKLAR’›n,
KOPUZLAR’›n yükseliﬂi sürüyor.
Her biri 4-5 y›l gibi k›sa sürelerde
büyük ya¤ma ve talanlar gerçekleﬂtirerek büyüdüler.
Bu geliﬂmeye paralel olarak Türkiye'nin en zengin asalaklar› aras›nda da belli de¤iﬂimler yaﬂand›. Ali
A¤ao¤lu, A hm e t Ç a l › k, F e t t a h Ta mi nc e , Em ru l l a h Tu r a n l › , Va h i t
K i l e r, Ethem Sancak, Ak›n ‹pek,
Ali Kemal Kopuz, H›z›r D e m i r...
bu dönemin ya¤ma ve talanc›lar›
olarak öne ç›kt›lar.
AKP’nin iktidar y›llar›nda büyüyen, ya¤ma ve talan ile ﬂiﬂen sadece
Ülkerler, Çal›klar, ‹pekler de¤ildi.
Koçlar, Sabanc›lar, Zorlular, Özye¤inler de bu y›llarda kârlar›n› art›rd›lar. Onlar için de AKP’nin iktidar
oldu¤u 8 y›l, semirmeye devam ettikleri bir dönem oldu.
‹ktidar, “büyüme” sözünü çok
kullan›yordu ama büyüyen, iddia ettikleri gibi Türkiye de¤ildi... Kimdi
peki? Mesela Çal›k Grubu’nun faaliyet raporunda ﬂunlar okunuyordu:
“Holdingimizin toplam varl›klar›, son üç y›lda yüzde 90 artarak
4,4 milyar ABD dolar›na yükseldi.

Çal›k Holding 2008 y›l›n› 235 milyon ABD dolar› net kâr ederek taÇal›k Holding Faalimamlad›.” (Ç
yet Raporu-2008)
AKP’nin büyüttü¤ü iﬂbirlikçi tekeller elbette üretim yaparak bu kadar büyümediler.

Düne kadar; bakkal bayii,
matbaac›, kuyumcu,
m ü t e a h h i t i d i l e r...
Bugün; milyon dolarlarla
oynuyorlar!
AKP kendini iktidara taﬂ›yan, iktidar yolunda para veren, gazete, televizyon, radyo imkanlar› sunan
burjuva, orta burjuva kesimleri, iktidar olduktan sonra, pervas›zca
destekledi.
Onlara dev holdingler haline dönüﬂmeleri için alt›n bir tepsi içinde
neredeyse tüm ülkeyi sundu. Hem
de dillerinden, “hak-hukuk”, “eﬂitlik”, “harama el uzatmamak” laflar›n› düﬂürmeden yapt›lar bunu.
AKP destekçileri, AKP kurmaylar›n›n “yak›nlar›”, “arkadaﬂlar›” 8
y›l içinde karﬂ›m›za milyonlarca dolar› kontrol eden, tekstilden, medyaya, turizmden inﬂaata kadar hemen
her sektörde yat›r›mlar yapan tekelci burjuvalar olarak ç›kt›lar.
‹ktidar deste¤i öylesine büyüktü
ki, iç pazarla yetinmeyip, Arnavutluk’tan, Türkmenistan’a, Irak’ tan
M›s›r’a kadar uzand›lar. Gün geçtikçe büyüdüler, ﬂiﬂtiler, palazland›lar...
Albayraklar Grubu’nun ﬂiﬂmesi,
palazlanmas› bu duruma çarp›c› bir
örnektir. Erdo¤an’›n ‹stanbul Büyükﬂehir Belediye Baﬂkanl›¤› döneminde, önce ‹stanbul Belediyesi’nin
imkanlar› ile büyütüldü Albayraklar. 28 ﬁubat sürecinde Ordunun
“yeﬂil sermaye” ambargosu ile “yasakl›lar” listesinde yer al›rken, AKP
iktidar›nda adeta ﬂaha kald›r›ld›lar.

A l b a y r a k l a r Grubu, 2001’de
1 5 0 m i l y o n d o l a r o l a n c i ro s u n u
2007’de, 6 y›l içinde 5 kat art›ra r a k 7 5 0 m i l y o n d o l a r s e vi ye s i ne
yükseltti.
Holdinge dönüﬂen Albayraklar
Grubu, inﬂaattan traktör sanayine,
tekstilden filoculu¤a kadar 20’den
fazla ﬂirketi bünyesinde bulunduruyor. Örne¤in, ordunun askeri k›yafetleri Albayraklar’›n kelepir fiyat›na Sümer Holding’den ald›¤›, Ere¤li Tekstil iﬂletmesinde dikildi. Yak›n
zamanda ‹çiﬂleri Bakanl›¤›’n›n açt›¤› 22.8 trilyonluk polis montu dikim
ihalesinin büyük bir bölümü yine
Albayraklar Grubu’na verildi. Devlet ihaleleri AKP’yi destekleyen kesimlere onlar› ihya etmek için sunulan en önemli araçt›.
AKP iktidar› döneminde bir çok
fabrika kelepir fiyat›na Albayraklar’a adeta hediye edildi. Bal›kesir
Seka fabrikas› öyle “ucuz” bir fiyatla verildi ki, Albayraklar sadece fabrikan›n arazisinin küçük bir k›sm›n›
satmalar› durumunda bile SEKA
için ödedikleri paray› ç›karacaklard›.
AKP’nin “elinden tuttu¤u” iﬂbirlikçi tekellerin ortak özelli¤i, 2, 3, 4
y›l gibi k›sa sürelerde sermayelerini,
mal varl›klar›n›, katlamalar›d›r. Normal yaﬂamda bir bakkal dükkan›n›n
bile 3-4 y›lda tam oturmad›¤› hesaba
kat›ld›¤›nda 3-4 y›lda bir küçük ﬂirketten dev holdingler yaratmak ancak AKP’nin sömürü ve ya¤mada
s›n›r tan›mayan pervas›zl›¤› ve aç
gözlülü¤ü ile aç›klanabilir.
Çal›k Grubu’nun palazland›r›lmas›n›n öyküsü tam da böyledir iﬂte.
Ticarete tekstil ile baﬂlam›ﬂ olan
Çal›k Grubu’nun önü, AKP iktidar›
ile aç›ld›. Tu r k u a z A,ﬁ’nin arkas›ndaki Çal›k Grubu iﬂe tekstille baﬂlad› ve son dönemde AKP’nin de deste¤ini alarak, enerji alan›nda h›zl›
büyüdü.

2006 y›l›nda Samsun-Ceyhan
Petrol Boru Hatt› Projesi'nin yap›m›n› üstlenen Çal›k Grubu, 1 milyar
dolar›n üzerinde ciro ve 10 bine yak›n çal›ﬂana sahip. Ahmet Çal›k,
Recep Tayyip Erdo¤an’›n damad›
Berat Albayrak’› ﬂirketine genel
müdür yaparak AKP ve Baﬂbakan
ile olan iliﬂkisini pekiﬂtirmiﬂtir. Bu
örnekte de görülece¤i gibi, bu yeni
zenginler ile AKP aras›nda hep böyle ba¤lar vard›r.
Kimi AKP milletvekilleri, kimi
bakanlar, o¤ullar› ve k›zlar›, damatlar›, akrabalar› ile birlikte bu iliﬂkiler içinde yer almaktad›rlar.
Çal›k Grubu AKP’nin sundu¤u
imkanlarla, M›s›r’da ve Türkmenistan’da tekstilde yat›r›mlar yapt›lar.
Yine Arnavutluk’ta telekom ihalesine girerek, kazand›lar.
Çal›k Grubu en son Sabah ve
ATV ihalesini ceplerinden “beﬂ kuruﬂ” ödemeden AKP’nin sa¤lad›¤›
banka kredileri ile ald›lar.
Hem büyük bir vurgun vurmuﬂ
hem de AKP’nin istedi¤i gibi medya’da bir güç haline gelmiﬂlerdi.

B i r yanda yeﬂil kartl› 9
milyon yoksul, di¤er y a n d a
yükselen ÜLKER; ikisi de,
AKP’nin eseri!
Baﬂbakan Erdo¤an’›n da “ortak”
oldu¤u, bir dönem bayili¤ini yapt›¤›
ÜLKER’in yükseliﬂi AKP politikalar›n›n nas›l yeni zenginler yaratt›¤›n›n da en iyi örne¤idir.
Bir yanda sadakaya muhtaç haline getirilen, fonlarla yaﬂat›lan milyonlarca insan di¤er yanda ÜLKERLER’in akl›n almayaca¤› yükseliﬂi...
AKP’nin , halk› kand›rmak için
uydurdu¤u bir y›¤›n safsataya karﬂ›n bir yanda yükselen ÜLKER, di¤er yanda aç ve yoksul milyonlar
vard›r.
AKP de zaten budur!...
AKP’nin önünü açt›¤› ÜLKER,
kendi tarihini anlat›rken, tüm iﬂbirlikçiler tekeller gibi, s›f›rdan baﬂlayan ve “bile¤inin hakk› “ ile “yük-

selen” bir tablo çizmiﬂtir. T›pk›
Koçlar, Sabanc›lar gibi...
“1944 y›l›nda iki kardeﬂin emek
ve çabalar› ile tek çeﬂit bisküvi üreten atölye, bugün genç kuﬂaklar›n
yönetiminde global markalar› da
bünyesinde bar›nd›ran dev bir toplulu¤a dönüﬂmenin gururunu yaﬂat›yor.” ( Ü L K E R t a r i h ç e )
“1944 y›l›nda iki kardeﬂ ve bir
kaç iﬂçi ile ...” baﬂlat›r k u r u l u ﬂ u nu ÜLKER...
ÜLKER BUGÜN bir “dünya devi” haline getirilmiﬂtir.
“Bugün Ülker ürünleri ABD ve
AB ülkelerinin yan› s›ra Nepal'den
Katmandu'ya pek çok yerde sat›l›yor. 132 marka ve 714 çeﬂide sahip.
ÜLKER’i babas›ndan devralan Murat ÜLKER; “ﬁu anda 38 fabrika m›z var. Türkiye d›ﬂ›nda 7 ülkede 10
fabrikam›z var. Dünya markas› olup
olmayaca¤›m›za biz de¤il, tüketici-

Bir matbaadan KOZA
ALTIN’a uzanan hikayenin
arkas›nda elbette AKP’nin
“sihirli iktidar de¤ne¤i”
var. ‹ktidar imkanlar›, orta
boy bir iﬂletmeyi dev bir
madencilik ve Bugün
Gazetesi, Kanaltürk’ün
içinde oldu¤u bir medya
gücüne dönüﬂtürebiliyor.
ler karar verecek. Ancak bölgesel
güç olaca¤›m›z› söyleyebilirim... “
ÜLKER’in kendisinden emin,
bölgesel bir güç haline gelmesinde
son 8 y›lda AKP iktidarlar› döneminde ulaﬂt›¤› olanaklar belirleyicidir.
Nitekim ÜLKER de “d›ﬂa aç›lmas›n›” AKP’nin iktidar oldu¤u y›llarda gerçekleﬂtirmiﬂtir.
ÜLKER’in 2006 y›l›nda, 6 milyar dolar cirosu, 200'den fazla markas› vard›. Godiva gibi dünya çap›nda üne sahip ﬂirketleri de sat›n
alan Ü L K E R , bu geliﬂmeler sonucunda çikolata, ﬂekerleme sektöründe, dünya çap›nda yap›lan s›ralama-

da 11’i nc il i ¤e yüks el di . Ülker,
2007 listesinde 15’inci, 2008 listesinde ise 12’inci s›rada yer alm›ﬂt›.
2002’den itibaren emperyalist
tekellerle iﬂbirli¤ine giren, Romanya’dan Kazakistan’a kadar bir çok
ülkede fabrikalar kuran ÜLKER’in
arkas›nda hep AKP iktidar› vard›.
AKP, bir yandan da devlet ihaleleri ile ÜLKER’i ihya etmeye devam etti bu y›llar boyunca.
PTT’den, Adalet Bakanl›¤›’ndan
Ülker ﬂirketlerine trilyonluk ihaleler
verildi.

AKP iktidar›n›n “Yürü ya
kulum” dedikleri
AKP, iktidar› boyunca iﬂbirlikçi
tekellerin kârlar›n› art›rmalar›n›
sa¤lad›. Tekeller için AKP’nin tercih edilmesinin nedeni de buydu.
Ancak AKP sadece varolan tekelleri palazland›rmakla yetinmedi.
Yukar›daki örneklerde oldu¤u gibi
“kendi zenginlerini” yaratt›.
Düne kadar matbaac›l›k yapan,
davetiye basan Ak›n ‹pek’e de AKP
iktidar› “yürü ya kulum” dedi. Bir
matbaadan K O Z A ALT I N’a uzanan hikayenin arkas›nda elbette
AKP’nin “sihirli iktidar de¤ne¤i”
var. ‹ktidar imkanlar›, orta boy bir
iﬂletmeyi dev bir madencilik ve Bugün Gazetesi, Kanaltürk’ün içinde
oldu¤u bir medya gücüne dönüﬂtürebiliyor.
Nitekim Ak›n ‹pek bu durumu,
“Yaklaﬂ›k 15 y›ldan beri iﬂ hayat›nday›m... 2004 y›l› itibariyle ise çok
h›zland›k. Bugün dünyan› n en h›z l › büyüyen ﬂir ke tl eri nde n bir is i ha line geldik.” diye aç›kl›yor.
Koza Alt›n, öyle h›zl› geliﬂmiﬂti
ki, ‹stanbul Sanayi Odas› taraf›ndan
aç›klanan Türkiye'nin 2008 y›l› 500
Büyük Sanayi Kuruluﬂu listesinde
276. s›rada yer ald›. Ak›n ‹pek’in
ﬂirketlerinden Koza Davetiye, kaba
bir hesapla beﬂ y›lda 25-30 kat büyümüﬂ, bugün 2 milyar dolar›n üzerinde rezerve sahip bir alt›n madeninin büyük hissedar› olmuﬂtur...
AKP iktidar›n›n “yürü ya kulum” dedi¤i yeni zenginlerden biri

Say›: 207

Yürüyüﬂ
14 ﬁubat
2010

7

Say›: 207

Yürüyüﬂ
14 ﬁubat
2010

8

de TAﬁYA P I ‹ n ﬂ a a t’›n sahibi E m r u l l a h Tu r a n l ›’d›r.
Turizm, enerji, inﬂaat sektöründe faaliyet gösteren TAﬁYAPI’n›n
250 milyon dolar ciroyu yönetti¤i
belirtiliyor. TAﬁYAPI ‹nﬂaat’›n yat›r›m faaliyetlerinin uzand›¤› bir yer
de Güney Kürdistan’d›r. Turanl›’n›n
Güney Kürdistan’daki en büyük inﬂaat ihalelerini almas›nda AKP’nin
deste¤i belirleyicidir.
Kuyumculuktan inﬂaat sektör ü n e AKP döneminde büyüyen bir
baﬂka “yeni zengin” Baﬂbakan Erdo¤an’›n s›rdaﬂ›, o¤lu ve gelininin
orta¤›, A t a s a y K u y u m c u l u k’un sahibi C i h a n K a m e r’dir.
ﬁirketin cirosunun 2000-2007
aras›nda 10 kat art t ›¤ › belirtiliyor.
Kamer, kuyumculu¤un yan› s›ra
gayrimenkul, sivil havac›l›k ve son
olarak inﬂaat sektörüne el att›.
B a k k a l c › l › k t a n m a r k e t l e r zin ciri ne uzanan bi r baﬂka öykü de
de AKP Bitlis Milletvekili Va h i t
K i l e r ve kardeﬂleri var. 1994’te ‹stanbul Bak›rköy’de bir dükkanla
yola koyulan AKP’li Kiler, zamanla
öyle büyütüldü ki, 2006 y›l›n› 520,
2007 y›l›n› ise 700 milyon YTL ile
ciro ile kapatt›.
AKP’nin iktidarda oldu¤u son 5
y›lda yüzde 50 büyüme yakalayan
grup, 2007 y›l›nda 37 yeni ma¤aza
açt› ve 30 milyon dolarl›k yat›r›m
yapt›. Günde 25 bin kiﬂinin al›ﬂve riﬂ yapt›¤› Kiler m a ¤ a z a l a r › n › n
2012 y›l›na kadar t ü m Türkiye’yi
kapsamas› hedefleniyor.
Son y›llarda yükseliﬂinden en
fazla söz ettiren bir di¤er isim ise,
R i x o s G r u b u ’nun sahibi F e t t a h
Ta m i n c e ’dir.. Tamince’nin bugün
5 0 0 m i l y o n d o l a r l › k b i r c i roya
ulaﬂt›¤› kaydediliyor.
Turizm ve inﬂaattaki h›zl› büyümesiyle dikkat çeken Rixos Grubu,
H›rvatistan, Kazakistan ve Dubai’de milyar dolarl›k iﬂler yap›yor.
AKP’nin bu palazland›rma politikalar›n sonucunda, k›sa bir süre
öncesine kadar ismini hiç kimsenin
duymad›¤› holdingler, gruplar, emperyalistlerle iﬂbirli¤i yapan ﬂirket-

ler ortaya ç›kt›. ‹rili ufakl› onlarca
asalak türedi...
AKP’nin TOK‹ ihalelerini verdi¤i KC GRUP ve sahibi H›z›r Demir,
AKP iktidar›nda 26 ﬂirketli bir dev
holdinge dönüﬂen, Ali Kemal Kopuz ve Kopuz ﬁirketler Grubu, Torunlar ﬁirketler Grubu ve sahibi
Aziz Torun, AKP’nin ihya ettiklerinden baz›lar›d›r.
Baﬂbakan Erdo¤an’›n yak›n arkadaﬂ› olan Aziz Torun, hububat
alan›ndaki yat›r›mlar›n›n ard›ndan,
TMSF ihaleleri ve özelleﬂtirmelerle
boy gösterdi.
AKP’nin “yard›m” ad› alt›nda
da¤›tt›¤› makarna, un, ﬂeker gibi te-

Bakkalc›l›ktan marketler
zincirine uzanan bir
baﬂka öyküde de AKP
Bitlis Milletvekili Vahit
Kiler ve kardeﬂleri var.
1994’te ‹stanbul
Bak›rköy’de bir dükkanla
yola koyulan AKP’li Kiler,
zamanla öyle büyütüldü
ki, 2006 y›l›n› 520, 2007
y›l›n› ise 700 milyon YTL
ile ciro ile kapatt›.
mel g›da maddeleri de To r u n l a r
G › d a’dan al›nmaktad›r. Torunlar da
böyle ihya edilmiﬂtir iﬂte...
Çay ve ﬂeker fabrikalar›n›n yan›
s›ra ﬂimdi inﬂaat, ka¤›t, konut ve
al›ﬂveriﬂ merkezi yat›r›mlar›na yönelen Torunlar ﬁirketler Grubu’nun
2004’te 100 milyon dolar olan cirosunun ﬂimdilerde 250 milyon do l a r oldu¤u belirtiliyor.

P a l a z l a n d › r › l a n l a r, ihya edi l e n l e r yaln›z “islamc›” hol d i n g l e r de¤ildi
Emperyalist tekeller de çok sevdi
AKP’yi. Nas›l sevmesinler ki.
“2003’de 1.1 milyar d o l a r olan emperyalist sermaye giriﬂi, 2007’de 22

mi lyar dolarla rekor bir seviyeye
yükseldi. 20 kattan fazla bir art›ﬂ!”
(Yürüyüﬂ, say›:16, 11 Ekim 2009)
AKP’nin yaratt›¤› Türkiye tablosunun özeti budur asl›nda. AKP ülkeyi emperyalist tekellere peﬂkeﬂ
çekmekte s›n›r tan›mad›.
“1954-1999 y›llar› aras›nda ülkemizde 4 bin 141 uluslararas› sermayeli ﬂirket kurulurken, 20032007 döneminde bu say› 17 bin
756’ya yükseldi. 2009 Temmuz sonu itibar›yla ülkemizdeki emperyalist sermayeli ﬂirket say›s› 22 bin
250’ye ulaﬂt›. “ (Yürüyüﬂ’ten)
Bu tablo AKP iktidar›n›n emperyalistler için niçin tercih edildi¤ni
de göstermektedir asl›nda. Türkiye'de 2006 y›l› itibariyle 730 Amerikan ﬂirketi faaliyet gösterirken, bu
say› Temmuz 2009 itibar›yla 964’e
yükseldi.
Sadece emperyalist tekellerin
de¤il, onlar›n en eski iﬂbirlikçileri
de AKP iktidar›nda ya¤ma ve talandan paylar›n› ald›lar.
1 milyar dolar ciro rakam› bir tekelin iﬂ yapabilme gücünü ve nas›l
bir ya¤ma ve talan ile ﬂiﬂti¤inin göstergesi oldu¤u için önemlidir.
Buna göre, 2002'de 1 milyar
d o l a r › n ü z e r i n d e c i ro g e r ç e k l e ﬂ t i r en iﬂbirlikçi tekel say›s› 15 civa r › n d a y k e n , bu rakam geçti¤imiz
dönemde 70'i aﬂt›.
KOÇLAR,
SABANCILAR,
ÖZYE⁄‹NLER, ÜLKERLER...
için ülkemiz zaten hep bir cennetti;
AKP yeni ayr›cal›klar verdi hepsine. Örne¤in, 2006 y›l›nda; Sabanc›
Holding'in varl›klar› 30 Haziran itibariyle, 31 Aral›k 2006'ya göre,
yüz d e 14 artt› ve 76.9 milyar
YTL'ye, özkaynaklar› ise 7.367 milyar YTL'ye yükseldi.
“Sabanc› Holding, y›l›n ilk yar›s›nda konsolide net kar›n›n geçen
y›l›n ayn› dönemine göre yüzde 93
art›ﬂla 616 milyon YTL'ye yükseldi¤ini aç›klad›” (Yürüyüﬂ, say›:
121, 9 Eylül 2007)
Halk yoksullaﬂ›rken, açlar›n say›s› artarken tekeller ya¤maya, talana devam ediyordu.

Yoksula
y›lda
44 TL!

Peki ya yoksullar?
AKP yoksullar için ne yapt›?

“Yeﬂil Kart”lar›n maliyeti
y›ll›k 4 milyar TL’lik bir
harcamaya denktir. Ya da kiﬂi
baﬂ›na 44 TL’yi bile bulmayan
bir harcamad›r asl›nda
AKP yeni zenginler yaratmak
için halk›n de¤erlerini tekellere sunarken, halk›n pay›na ise yoksulluk
ve açl›k düﬂmektedir.
Yoksullu¤un en somut göstergeYe ﬂ i l K a rt” bulerinden biri olan “Y
gün halka adeta bir lütuf gibi sunulmaktad›r. AKP halk› soyarak, yoksullaﬂt›rarak, sadakalara, “Yeﬂil
Kart”lara, fakir fukara fonlar›na
muhtaç hale getirmiﬂtir.
Ayl›k geliri asgari ücretin üçte
ikisinden az 9 milyon yoksula, sa¤l›k
sorunlar›n› çözsün diye verilen “Yeﬂil Kart”lar›n maliyeti y›ll›k 4 mil y a r T L’lik bir h a rc a m a ya d e nk t i r.
Ya da kiﬂi baﬂ›na 44 T L’yi bile bulm a y a n b i r h a rc a m a d › r asl›nda.
Oligarﬂinin lütuf diye sundu¤u
kiﬂi baﬂ›na 44 TL’yi bulmayan bir
parad›r bu. Yoksullar›n, emekçilerin

yaﬂam› böylesine ucuzdur. Tekelleri
ihya eden, 5 y›lda onlar› dev haline
getiren AKP, yoksul halk› 44 TL’ye
mahkum etmiﬂtir.
AKP iktidar› halka iﬂ vermek,
insanca yaﬂam koﬂullar› sa¤lamak
yerine halkla alay etmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yaﬂl› ve
özürlü 1milyon 266 bin kiﬂiye vermiﬂ göründü¤ü “yyaﬂl› ve özürlü ayl›¤›”, toplamda 2 milyar’d›r.
Ancak ayl›¤a çevirdi¤imizde
kiﬂi baﬂ›na 160 T L b i l e d ü ﬂ m e m e k t e d i r … AKP adeta yoksul
halkla alay etmektedir. Verdi¤i maaﬂ 160 TL’dir.... Yoksul halk› böyle s in e muht a ç ha l e ge t irm iﬂ t ir A K P.
Gelelim zenginleri çok seven
ama yoksul halktan hoﬂlanmayan
Özal’›n icad› meﬂhur “ F a k i r F u k a r a F o n u”na…
Yoksullara, fakirlere, muhtaç kiﬂilere; aile, sa¤l›k, e¤itim, özürlü
yard›mlar› ile s›cak yemek ve do¤al
afet harcamalar› için topu topu 2008
y›l›nda toplam 1.8 milyar T L harcanm›ﬂt›r...
K›sacas›, yoksul halk›n yaﬂam›
bu kadar ucuzdur. AKP bir yandan
demagoji yaparak, yoksul halk› düﬂündü¤ünü, sorunlar›n› sahiplendi¤ini söylerken ç›plak rakamlar halk›
nas›l dilenci durumuna düﬂürdü¤ünü, topu topu “üç kuruﬂ” harcayarak yoksullar› nas›l aldatt›¤n› göstermektedir.

Tekelleri ‹hya Eden AKP’nin Yaratt›¤›
Sonuç: ‹ﬂsizlikte Dünya Beﬂincisi
Türkiye ‹ﬂverenler Sendikas›
Konfederasyonu’nun (T‹SK), hesaplamas›na göre, Türkiye yüzde 13 ile
iﬂsizlikte dünya beﬂincisi oldu.

sel güç oluyoruz” ﬂiﬂinmeleri ile
de¤il, iﬂsizleri ile bilinmektedir. Zira, dünyada en çok iﬂsize sahip beﬂ
ülkeden birisidir Türkiye.

Tekeller k â r l a r › n › a r t › r › r k e n ,
Türkiye yüzde 13 ile iﬂsizlikte
dünya beﬂincisi oluyordu.

Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik
Bakan› Ömer Dinçer ise iﬂsizli¤in
Yüzde 9,9'dan
yüzde 30 artt›¤›n› “Y
y ü z d e 1 0 ' d a n y ü z d e 1 3 ' e ç › k t › k ."

Türkiye AKP iktidar›n›n “küre-

Öte yandan bir kalemde ÜLKER
için KOÇLAR, SABANCILAR
için milyon dolarlar› gözden ç›karmaktad›r. Ya da son 8 y›lda onlarca
yeni zengin yaratt›¤›n› unutmuﬂ görünmektedir.
SABANCI A‹LES‹, 5,7 milyar
d o l a r l › k servetiyle dünyada 75. s›rada... KOÇ A‹LES‹, 4,4 milyar
d o l a r l › k servetiyle dünyada 113. s›rada... ﬁAHENK A‹LES‹; 3,6 mil y a r d o l a r l › k servetiyle dünyada
162. s›rada... K a r a m e h m e t l e r, Ec zac›baﬂ› l a r, Z o r l u l a r, Do¤an Hol d i ng , E nk a da bunlar›n hemen alt›ndaki s›ralar› iﬂgal ediyorlar.
Halk› ramazan çad›rlar›na, sadakaya, 2 kg. makarna, 2 kg. ﬂeker, 1
paket çaydan oluﬂan “yard›m paketleri”ne, üç-beﬂ torba kömüre, zekata, fitreye, kurban etine muhtaç
eden AKP, halk›n dostu de¤il düﬂman›d›r.
AKP halk›n de¤il, zenginlerin,
tekellerin partisi ve iktidar›d›r.
AKP’nin 8 y›lda yaratt›¤› Türkiye
tablosunda milyonlarca yoksul, aç
ve iﬂsiz vard›r.
AKP bu çarp›c› gerçekleri bugüne kadar halk›n duygular›n› sömürerek, suni tart›ﬂmalar ve gündemler
oluﬂturarak gizlemeye, saklamaya
çal›ﬂt›. Ancak ülkemizdeki zenginlerle, yoksullar aras›ndaki uçurum
iyice derinleﬂmiﬂ, yoksulluk ve zenginlik sakalanamaz duruma gelmiﬂtir.
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diyerek itiraf etmek zorunda kal›yordu.
AKP milyonlarca iﬂﬂiz yaratarak, halk› sadakaya, yard›m paketlerine muhtaç hale getirmiﬂtir.
AKP milyonlarca iﬂsiz yaratarak, halk› dilenci durumuna düﬂürmüﬂtür.
Türkiye’yi emperyalist sermaye
için cennet haline getiren AKP, halka ise yoksullu¤u, iﬂsizli¤i yaﬂtmaktad›r.
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YÖK’ün Laik’i de Ayn›, ‹slamc›s› da!
 A K P ’ n i n a r t › k YÖK’e
itiraz› yok!
 ‹slamc› bas›n›n da
ar t › k YÖK’ün
anti-demokratikli¤ine
itirazlar› yok!
 Çünkü suyun baﬂ›n› art›k
k e n d i l e r i t u t m u ﬂ l a r. A r t › k
herﬂey mübah!
 L a i k YÖK’le, islamc›
YÖK anti-demokratiklikte
birbirinden farks›z...
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Üniversitelerdeki rektör seçimlerinin, sistemin kendi kurallar›
içinde bile anti-demokratik oluﬂu,
y›llard›r hep bir eleﬂtiri ve tart›ﬂma
konusu olagelmiﬂtir.
Misal, YÖK, üniversitelerde yap›lan seçimler sonucunda 10 oy alan
bir aday›, 100 oy alan aday›n önüne
geçirerek, tercih s›ras›n›n en baﬂ›nda
Cumhurbaﬂkan›na sunmaktad›r.
Cumhurbaﬂkanlar› da 100 oy

alan aday› de¤il de 10 oy alan› rektör olarak atamakta bir sak›nca görmemektedir. (Demokrasi, kat›l›m
gibi kayg›lar› olmayan bir sistemde,
bu, kaç›n›lmaz bir sonuçtur.)
Önceki YÖK yönetimi ve Cumhurbaﬂkan› Sezer, bu anti-demokratik yönteme baﬂvurdu¤unda, özellikle AKP’li, islamc› çevrelerde ve
‹slamc› bas›n yay›n organlar›nda
adeta kampanya halinde eleﬂtirisi
yap›l›rd› bunun.
ﬁimdi, ayn› ﬂeyi YÖK Baﬂkan›
Yusuf Ziya Özcan ve Cumhurbaﬂkan› Abdullah Gül yap›yor. Hem de
kaç›nc› kezdir yap›yorlar. Ama dün
bu uygulamay› “anti-demokratik”
bulanlardan ses seda yok.
Art›k eleﬂtirdikleri herﬂeyi ﬂimdi k e n d i l e r i y a p › y o r l a r. Abdullah
Gül, Abant ‹zzet Baysal Üniversitesi’ne ünvan› tart›ﬂmal› bir aday›,
Prof. Dr. Hayri Coﬂkun’u; K›r›kkale
Üniversitesi’ne ise Prof. Dr. EkremY›ld›z’› atad›.
Gül’ün atad›¤› her iki rektör de

‘Bas›n yazmazsa!..’
Baﬂbakan Erdo¤an partisinin grup
toplant›s›nda 9 Subat günü konuﬂurken, bir protesto ile karﬂ›laﬂt›. Bas›n
protestoyu izlemek için grup salonundan ç›kmaya çal›ﬂ›rken, Baﬂbakan bas›na yönelik olarak ba¤›r›yordu;
Ülkemizin ciddi meselelerini
“Ü
t a k i p e t m e y e n l e re a ç › n k a p › l a r ›
aç›n gitsinler...”
Erdo¤an’›n bas›na tavr› bas›n›n
yaﬂanan bir protestoyu izlemek, haber yapmak için ilgilenmiﬂ olmas›yd›.
Zira, Erdo¤an bugüne kadar hep
yaﬂanan sorunlarla ilgili olarak,
“bas›n yazmazsa...” anlay›ﬂ›n› savundu. Özcesi, “bas›n yazmas›n”
dedi Erdo¤an.
Bunu en aç›k haliyle süren TEKEL direniﬂinde gördük. TEKEL
iﬂçilerinin direniﬂlerinin bas›nda
ç›kmas›n› istemiyordu Erdo¤an.
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Bas›n yazmazsa direniﬂin bitece¤ini
savunuyordu.
Bu kafa emekçi halk›n haklar›n›n olaca¤›n› kabul etmeyen, herkesin kendilerine itaat etmesini isteyen, hak arama mücadelesine düﬂman olan faﬂist bir kafad›r.
Nitekim, Erdo¤an’dan Gül’e,
Gül’den Ecevit’e kadar düzen partilerinin liderleri, bakanlar›, yöneticileri hep bu düﬂünceyi taﬂ›d›lar.
Daha bir kaç gün önce Cumhurbaﬂkan› Gül, Mecliste milletvekillerinin kavgalar› ile ilgili olarak
“polemi¤e prim vermemeliyiz. Örne¤in siz bir hafta yazmay›n, haber
yapmay›n” diyor, “bas›n yazmas›n” istiyordu Gül!.
“Bas›n yazmas›n!..” diyenler
aras›nda Bülent Ecevit ve 19 Aral›k
katliam›n›n
sorumlusu
Sami

üniversitedeki seçimlerde ikinci s› r a d a idiler. Buna ra¤men YÖK taraf›ndan liste baﬂ›ndan aday gösterilmiﬂlerdi. ‹kinci s›radayd›lar ama
“ b a ﬂ k a ” özellikleri vard›; mesela
Prof. Dr. Hayri Coﬂkun, seçimlerden önce AKP’li milletvekilleriyle
toplant› yapm›ﬂt›. Prof. Dr. EkremY›ld›z ise “ T ü r b a n a Ö z g ü r l ü k ”
bildirisine imza atm›ﬂt›. Bu da “terfi” ettirilmeleri için yeterdi zaten.
‹slamc› kesimin YÖK konusundaki tutars›zl›¤› alenidir. YÖK’e itirazlar› yoktur art›k. YÖK birdenbire
demokrat olmuﬂ, tüm sorunlar çözülmüﬂtür. San›l›r ki, üniversitelerde art›k “soruﬂturmalar” yok, “okuldan
uzaklaﬂt›rma, atma cezalar›” yok,
“katsay›” meselesinin d›ﬂ›nda s›nav
sisteminde bir adaletsizlik yok.
Okullarda polis iﬂgali yok. Özcan’la birlikte, YÖK’te ve YÖK‘ün
okullar›nda herﬂey güllük gülistanl›k oluverdi. ‹slamc›lar, iktidar koltu¤unun ve ç›karlar›n körleﬂtirdi¤i
gözleriyle art›k böyle görüyor olmal›lar her ﬂeyi.
Türk’te vard›. Sami Türk:
“Bas›n yazmazsa Ölüm
O r u c u e y l e m i b i t e r” diyordu.
Direniﬂleri hiç kimse duysun istemiyorlard›.
Ecevit, bas›n›n, televizyonlar›n
direniﬂi, direniﬂe yönelik yayg›n sahiplenmeyi yazmamas›n› istiyordu:
Baz› ülkelerde bunlar›n hiç ha“B
be ri ya p›l m› yor... o zaman daha
kolay çözülür.”...“Kamuoyu ilgisi
sürdü¤ü müddetçe ölüm orucu da
sürer” demeye devam ediyordu.
Ecevit bas›n bunlar› yazmasa...
kamuoyu ilgisi kesilirse, biz bu meseleyi çözeriz demeyi de ihmal etmiyordu.
Hepsinin ortak noktas›; “bas›n
yazmazsa!..” idi. Katledecekler, ülkeyi peﬂkeﬂ çekecekler ama kimse
duymayacakt›.
Zulümlerine karﬂ› direnilecekti
ama “bas›n yazmay›p...” direniﬂi
duyurmayacakt›.

Onlar Kimin Baﬂbakan›,
Kimin Cumhurbaﬂkan›?
En çok kulland›¤› sözlerden biri
“bizi millet seçti” sözüdür. ‹kinci
olarak da “millete hizmet için var›z” sözünü çok kullan›r. Baﬂbakan
oldu¤undan beri bu iddiadad›r.
31 Ocak’ta Ba¤c›lar’da aç›l›ﬂtayd›; milletin de¤il, burjuvazinin
hizmetindeydi. 212 ‹stanbul Power
Outlet adl› Al›ﬂveriﬂ Merkezi’nin
aç›l›ﬂ›n› yapt›. (Aç›l›ﬂta yapt›¤› konuﬂmada saf›n› çok net ifade ederek
bakkallar›n de¤il, AVM’lerin yan›nda oldu¤unu gösterdi, “Art›k kusura bakmas›nlar.” diyerek. “ K u s u r ”
dedi¤i, bakkallar›n de¤il, burjuvazinin baﬂbakan› oluﬂuydu ve bu kusura elbette bak›lacakt›r.
Tekel iﬂçilerinin direniﬂi sürüyordu ve baﬂbakan “yan gelip yatana para yok” diyordu onlara. “Avucunuzu yalars›n›z” diye de tehdit
ediyordu.
6 ﬁubat’ta Osmaniye’deydi Baﬂbakan. Tosyal› Holding ’e ait yass›
çelik fabrikas›n›n aç›l›ﬂ törenindeydi. Aﬂikar oldu¤u üzere, burjuvazinin hizmetindeydi.
Tekel iﬂçilerinin direniﬂi sürüyordu ve Baﬂbakan onlara, bulunduklar› yerden temizlenmesi gereken bir sürü olarak öfke ve tiksintiyle bak›yordu...
7 ﬁubat’ta bu kez, ‹stanbul’da
Özel Çaml›ca Erdem Hastanesi'nin
aç›l›ﬂ›n› yap›yordu. O burjuvaziye,

burjuvalar ona övgüler ya¤d›r›yordu.
Tekel iﬂçilerinin direniﬂi sürüyordu ve naylon çad›rlar›n aras›nda
do¤al olarak övgüler de¤il, sövgüler vard›.
Tekel iﬂçilerine “çok uzatt›n›z
art›k!” diyen Cumhurbaﬂkan› Abdullah Gül, Tekel iﬂçilerine dönüp
bakmazken, 80 patronu uça¤›na
doldurup uzak Hindistan seferine
ç›k›yordu. 80 tekelci burjuva için
yeni yat›r›mlar için Hindistan yönetimiyle patronlar aras›nda arabuluculuk yaparken, haftalard›r Ankara
so¤u¤unda direnen Tekel iﬂçilerinin
sorununun çözümü için söyleyece¤i
tek bir söz yoktu. Zaten onlar›n sorununu kendi sorunu olarak kabul
etmedi¤i için, sorunun akl›nda olup
olmad›¤› da meçhuldü..
Ey iﬂçiler! ‹ﬂte Gül, iﬂte Erdo¤an
iﬂte hizmetleri! Siz yoksunuz o hizmetlerin içinde. Siz yoksunuz onlar›n da¤›tt›¤› nimetleri alacaklar›n
içinde. Siz yoksunuz onlar›n siyasetinde... Siz yoksunuz! Siz onlar için
yoksunuz, peki ya onlar sizin için?
Siz bizi saym›yorsan›z, biz de sizi saym›yoruz diyece¤iz aç›k olarak, sen beni yok say›yorsan, ben de
seni yok say›yorum.
Varsan›z ey iﬂçiler, bilin ki, onlar›n
insaf›yla, merhametiyle de¤il, mücadelenizle, direniﬂinizle vars›n›z...

Koruma Üstüne Koruma
Bugüne kadar Baﬂbakan ve Bakanlar’› korumak için
koca bir koruma ordusu seferber edilmiﬂti.
Halktan korkanlar, halktan uzak duranlar, elbette suçlar›n› da biliyorlard›. O
nedenle koruma ordusu olmadan kendilerini güvende hissetmiyorlard›.
AKP iktidar› ald›-

B ir anti-komünist,
gözyaﬂlar›yla
oynayan b i r ﬂ a k l a b a n ,
b i r çok bilmiﬂ ve
“do¤ruluk abidesi”
geçinen
b i r halk düﬂman›

Bülent
Ar›nç
AKP’nin halka karﬂ›
yürüttü¤ü savaﬂ›n suç ortaklar›ndan birisi olmas›na karﬂ›n, kendisini hep sanki onlar›n d›ﬂ›ndaym›ﬂ
gibi göstermeye çal›ﬂt›; sanki o
hep zulme karﬂ›yd›... O kadar “insanc›l”d›r ki, onu gözyaﬂlar› içinde
görmek ﬂaﬂ›rt›c› de¤ildir. Bir çiçe¤e, bir böce¤e k›y›lmas› bile a¤lat›r onu, öyle ya onlar da tanr›n›n
yaratt›¤› canl›lard›r, mübarektir...
Ama TEKEL iﬂçileri için, ölüm
orucunda ölenler için, aç ve ç›plak
çocuklar için, polislerin annesinin
kuca¤›nda katletti¤i bebekler için,
Diyarbak›r caddelerinde kurﬂunla
veya Metris Hapishanesi’nde iﬂkenceyle katledilenler için... gözyaﬂ› dökmez.
Anti-komünistli¤i ile y›llard›r
devrimcilere karﬂ› sürdürdü¤ü düﬂmanl›¤›n› bugün de sürdürmektedir. At›p tutar, ak›l verir, aﬂa¤›lar,
ezer... ABD’ye, ‹srail’e radikal
sözler sarfeder, ama AKP iktidar›n›n tüm iﬂbirlikçi kararlar›n›n alt›nda onun da imzas› vard›r.
Düzenin kulland›¤› siyasal islamc›lar›n parlat›lm›ﬂ “y›ld›zlar›ndan” biridir. Demokratl›¤› lafta,
gözyaﬂlar› sahtedir.

Say›: 207

Yürüyüﬂ
14 ﬁubat
2010

¤› yeni bir kararla, Bakanlar›n korunmas›nda yeni bir
düzene geçilecek.
Bakanlar›n konutlar›, oturduklar› binalar 24 saat izlenecek. Konutlar›n önünde nöbet tutan polisler ise bundan sonra Baﬂbakanl›k Koruma Müdürlü¤üne ba¤l› olacak.
AKP halk› yoksullu¤a, açl›¤a mahkum etti¤i, dizginsiz bir sömürüyü sürdürdü¤ü için ayn› zamanda da halktan korkuyor. ‹ ﬂ t e b u n u n için etraflar›ndaki koruma
çemberini sürekli kal›nlaﬂt›r›yorlar. Yeni yeni koruma
tedbirleri al›yorlar.
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Tekel ‹ﬂçilerinin Direniﬂi
Sürüyor
G ü n G ü n Tekel Direniﬂi
Tekel iﬂçilerinin direniﬂinin 59.
günü olan 11 ﬁubat’ta Türk-‹ﬂ Baﬂkan› Mustafa Kumlu’nun Tayyip
Erdo¤an’la yapt›¤› görüﬂmeden her
hangi bir sonuç ç›kmad›.
Ayn› gün sendika taraf›ndan süresiz açl›k grevinin bitirilmesi karar› al›nd›. Bu karara ra¤men 16 iﬂçi
açl›k grevini b›rakmayacaklar›n›
aç›klayarak devam ettiler. ‹ﬂçiler
ayn› gün Maliye Bakanl›¤› önünde
eylem yapt›lar.D‹SK ve KESK’in
ça¤r›s›yla da Yüksel Caddesi’nde
toplanan 1000 kiﬂi Sakarya Caddesi’nde bir yürüyüﬂ yaparak iﬂçilerin
yan›na geldiler.
Tekel iﬂçileri 10 ﬁubat akﬂam›
kendilerine destek amac›yla yap›lan
eyleme kat›lmak için yürürken polisin sald›r›s›na maruz kald›. Sakarya
Caddesi’nden eylemin yap›laca¤›
Yüksel Caddesi’ne do¤ru yürüyüﬂe
geçen iﬂçiler, Ziya Gökalp Caddesine ç›kmak isteyince polisin
sald›r›s›na u¤rad›lar. ‹ﬂçilerin direnmesi ve ›srar› nedeniyle k›sa süreli
bir arbede yaﬂand›. Daha sonra iﬂçiler polis engelini aﬂarak yürüyüﬂe

devam ettiler.
Direniﬂe güç katmak amac›yla
Tekel iﬂletmelerinin bulundu¤u illerden yeni gruplar geldi.
Direniﬂin 57. günü olan 9 ﬁubat’ta iﬂçiler “Kefenleri Giydik Geri Dönüﬂ Yok, Hükümet ‹stifa, Bakan ‹stifa” sloganlar›yla Çal›ﬂma ve
Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›’na yürüdüler. Polis bakanl›k çevresinde barikat kurarak, iﬂçilerin bakanl›¤›n
önüne geçmesini engelledi. Bas›n
aç›klamas› da bakanl›¤a yak›n bir
noktada yap›ld›.
8 ﬁubat’ta, Ankara Sanat Tiyatrosu, ODTÜ Türk Halk Bilimi Toplulu¤u, Tekel iﬂçileri için dayan›ﬂma gecesi düzenlendi. Gecede bir
konuﬂma yapan Tek-G›da ‹ﬂ Sendikas› Diyarbak›r ﬁubesi’nden Cemal
Do¤ru, eylem süresince çok ﬂey ö¤rendiklerini ifade ederek, ''Çad›rlar›m›z› bir okul olarak görüyoruz.
Orada çok ﬂey ö¤rendik, ö¤rettik.
Bizler hakl› olmasayd›k insanlar›n
vicdanlar›nda yer edinemezdik. Bu
iﬂi bitirmeden dönmeyece¤iz'' dedi.
7 ﬁubat günü Baﬂta ‹stanbul ve
Ankara'dan olmak üzere; ayd›n ve

sanatç›lar Tekel iﬂçilerini ziyaret ettiler.
Pir Sultan Abdal Kültür Derne¤i
7 ﬁubatta bir günlük açl›k grevi
yapt› ve kitlesel bir ziyaret gerçekleﬂtirdi.
AKP polisinin iﬂçilere yard›m
gönderen belediyelerle ilgili tutanak
düzenleyerek ‹çiﬂleri Bakanl›¤›’na
gönderdi¤i ö¤renildi.
Direniﬂin 54. günü olan 6 ﬁubat’ta SES üyeleri ve Çevre Mühendisleri Odas› iﬂçileri ziyaret etti.
5 ﬁubat iﬂçiler dönüﬂümlü olarak
yapt›klar› açl›k grevini süresize çevirdiler. Süresiz açl›k grevine baﬂlayan iﬂçiler “Biz Hakl›y›z Biz Kazanaca¤›z, Her Yer Tekel Her Yer
Direniﬂ, Y›lg›nl›k Yok Direniﬂ Var”
sloganlar› atarak açl›k grevi yapt›klar› yere girdiler.
Konfederasyonlar›n yapt›¤› toplant›dan neredeyse ‘eylemsizlik’ anlam› taﬂ›yan karar ç›kmas› üzerine
iﬂçiler memnuniyetsizliklerini dile
getirdiler. Toplant›dan Cumhurbaﬂkan›’ndan randevu alma karar› ç›kt›.
Ayr›ca Ankara'da her hafta yap›lan Hasta Tutsaklara Özgürlük eylemi, bu hafta Tekel iﬂçileri dayan›ﬂma
amac›yla, iﬂçilerin yan›nda yap›ld›.
Direniﬂteki Tekel iﬂçileri için ül-

TAKS‹M

lik oturma eylemi
yap›ld›. “Sendikal Hak ve Özgürlükler
‹çin
Demokrasinin
Takipçisiyiz! Tekel
‹ﬂçileriyle
Dayan›ﬂma ‹çindeyiz!” pankart›

Tekel ‹ﬂçilerine Destek Eylemleri
kenin heryerinden eylemler yap›lmaya devam ediyor.
11 ﬁubat günü Tekel iﬂçilerine
destek için D‹SK ve KESK’in ça¤r›s›yla meﬂaleli yürüyüﬂler yap›ld›.
‹stanbul’da Taksim Tramvay Dura¤›’ndan Galatasaray Lisesi’ne kadar yap›lan yürüyüﬂte Halk Cephesi
de; “Bugün Tekel Yar›n Hepimiz!
Yaﬂas›n Birleﬂik Örgütlü Mücadelemiz” pankart›yla yerini ald›. Ankara’da direnen Tekel iﬂçilerinden Filiz Y›lmaz eylemde bir aç›klama
yapt›. Bu mücadalenin Tekel iﬂçisinin mücadelesi olmaktan ç›kt›¤›n›
vurgulayan Y›lmaz; “Tüm iﬂçi s›n›f›n›n, tüm emekçilerin hükümetin
zulmünden zamm›ndan b›km›ﬂ herkesin mücadelesi olmuﬂtur” dedi.
Ayn› gün Türkiye’nin dört bir
yan›nda meﬂaleli eylemler yap›ld›.

Ta k s i m ’ d e O t u r m a E y le mi
10 ﬁubat günü Taksim Gezi Park›’nda Tekel iﬂçilerinin direniﬂini
desteklemek için D‹SK, KESK,
TTB, TMMOB taraf›ndan bir saat-

aç›lan eylemde; “Her Yer Tekel, Her
Yer Direniﬂ”, “‹ﬂ Ekmek Yoksa Bar›ﬂta Yok”, “Tekel ‹ﬂçisi Yan›z De¤ildir” sloganlar› at›ld›. Eylemde
bir aç›klama yapan D‹SK Genel
Baﬂkan› Süleyman Çelebi; “Mücadele sürmektedir, bundan sonra da
Tekel iﬂçilerinin ve sendikalar›n›n
belirledikleri ‘mücadelenin içinde
ve disiplini alt›nda’ yanlar›nda yer
almak boynumuzun borcudur” dedi.
Çelebi, Tekel iﬂçileriyle dayan›ﬂmak amac›yla herkese siyah kurdelalar takma ça¤r›s› yapt›.

G e m lik ve Ma l a t y a ’ d a
E y lem
4 ﬁubat günü ülke genelinde Tekel iﬂçilerine destek amac›yla yap›lan eylemler Bursa Gemlik’te ve
Malatya’da da yap›ld›.
Gemlikte de Sendikalar AKP
önüne yürüyerek Tekel iﬂçilerinin
talepleri kabul edilsin dedi. Liman‹ﬂ, Petrol-‹ﬂ, Genel-‹ﬂ’in öncülü¤ü
ile yap›lan eyleme Halk Cepheliler

de kat›ld›. “‹ﬂçiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z, Zafer Direnen Emekçinin
Olacak, Direnen Tekel ‹ﬂçisi Yaln›z
De¤ildir” sloganlar› at›lan eyleme
200 kiﬂi kat›ld›.
Malatya’da Devlet Tiyatrolar›
önünde toplan›larak TCDD 5. Bölge Müdürlü¤ü önüne kadar yap›lan
yürüﬂe Tekel iﬂçilerine destek için
yapt›klar› açl›k grevinin ikinci gününde olan Halk Cepheliler ve
ESP’liler de kat›ld›.
Ayn› gün Antalya’n›n Manavgat
‹lçesi’nde de demokratik kitle örgütleri eylem yapt›.

P i r Sult a n Ab d a l D e r n e k ler i
Açl › k G revin de
Antalya’n›n Manavgat ilçesinde
ve Malatya’da Pir Sultan Abdal
Kültür Dernekleri, Tekel iﬂçilerine
destek için bir gün açl›k grevi yapt›lar. Manavgat’ta 6 ﬁubat’ta
PSAKD’de, Antalya merkezde ise 7
ﬁubat günü K›ﬂlahan Meydan›’nda
açl›k grevi yap›ld›.
7 ﬁubat günü PSAKD Malatya
ﬁubesi’nde yap›lan açl›k grevini
Halk Cepheliler ziyaret ettiler.
*
Trakya Tekstil ‹ﬂçileri 9 ﬁubat
günü bir aç›klama yaparak Tekel iﬂçilerinin onurlu direniﬂini desteklediklerini aç›klad›lar.
Antalya Emek ve Demokrasi
Güçleri 11 ﬁubat’ta Tekel iﬂçilerine
destek için, Özcan Park›nda üç
günlük açl›k grevine baﬂlad›lar.
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Devrimci ‹ﬂçi Hareketi ve Kamu Emekçileri
Cephesi’nden Açl›k Grevi
5 ﬁubat’ta Devrimci ‹ﬂçi Hareketi ve Kamu Emek-çileri Cephesi Ankara ve ‹stanbul’da Tekel iﬂçilerine
destek için 1 gün açl›k grevi yapt›lar.
Ankara’da Kamu Emekçileri Cephesi’nin yapt›¤› ey-lemde Tekel iﬂçilerinin yan›na gidilerek sloganlarla ça-d›rlar dolaﬂ›ld›. Burada yap›lan aç›klamada “Bu direniﬂ
ideolojiktir, ekme¤inde, açl›¤›nda bir ideolojisi vard›r.
Umudu inanca, inanc› di-ANKARA
rence, direnci zafere götüre-ce¤iz” denildi. Kamu emek-çileri açl›k grevini Malatya
çad›r›nda sürdürdü.

Devrimci ‹ﬂçi Hareketi ve Kamu
Emekçileri Cephesi ayn› gün ‹stanbul
Taksim’de Galatasaray Lisesi önünde aç-l›k grevi yapt›lar. “Kölelik Yasas› 4/C’ye Hay›r! Tekel
‹ﬂçilerine Destek ‹çin Açl›k Grevindeyiz!” yaz›l› bir
pankart
açan
emekçiler ad›na
‹ S TANBUL
Mehmet Püremiﬂ
bir aç›klama yap-t›. Püremiﬂ; “Sal-d›r› politikalar›
4/C ile s›n›rl› kal-mayacak, artarak
devam edecektir”
dedi.
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- Kendinizi tan›t›r
m›s›n›z?
- Açl›k grevinde olmak nas›l
bir duygu? ﬁu an kendinizi nas›l hissediyorsunuz?
- Direnmek sizce insan› nas›l etkiliyor, nas›l de¤iﬂtiriyor?
Mesela, siz bu direniﬂ sürecinde
kendinizde maddi olarak, manevi olarak, nas›l de¤iﬂiklikler
yaﬂad›n›z? 56 gün önceki siz ile
ﬂimdiki aras›nda bir fark var
m›?
- Daha önce açl›k grevi yapm›ﬂ m›yd›n›z hiç?
- Peki daha önce açl›k grevi
yapanlar› ya da ölüm orucu yapanlar› duymuﬂ muydunuz, mesela 7 y›l süren ölüm orucu hakk›nda bilginiz var m›?Ölüm
orucu yapanlar hakk›nda o zaman ne düﬂünüyordunuz?
- O zaman tasvip etmiyordunuz herhalde?
- Mesela iktidar yetkilileri o
zamanlar, ölüm orucu yapm›yorlar, yalan, gizli gizli yiyorlar
diyorlard›, bu tür karalamalar›
duymuﬂ muydunuz?
- Abdi ‹pekçi Park›'nda tutsak yak›nlar›, TAYAD’l›lar, 3
y›l dört ay boyunca oturma eylemi yapm›ﬂlard›, o eylemi görmüﬂ müydünüz, duymuﬂ muydunuz?
- ‹nsanlar›n, keza özel olarak
iﬂçilerin de bir ço¤u, hep bask›
kendisine yöneldi¤inde mücadeleye giriyor direniﬂler yap›yor... Ama asl›nda olmas› gereken, bizzat kendi baﬂ›m›za gelmeden de baﬂkalar› bu sald›r›lara maruz kald›¤›nda direnmek,
onlara destek vermektir. Bu anlamda, bu direniﬂin de tecrübesiyle iﬂçilere, emekçilere, halka
ne söylemek istersiniz?
Eklemek istedi¤iniz bir ﬂey
var m›?

 Manisa'dan geldim. Manisa'n›n K›rka¤aç ilçesinde YaprakTütün iﬂletmesinde çal›ﬂmaktay›m.
1998, 16 Nisan iﬂe baﬂlad›¤›m tarih.
31 Ocak 2010 iﬂimin bitti¤i tarih.
 ‹ki yönden cevap vermek isterim bu konuya. Birincisi burada bize
destek olundu. Tabii ki bu destek sadece Ankara halk›ndan de¤il, memuru, ö¤retmeni, doktoru, emeklisi,
ö¤rencisinden. Ya da onlar bizden
bir umut yakalad›. Dediler ki; Abi,
sizin burada bir kazan›m›n›z tüm
Türkiye'nin kazan›m› olacak. Bu tabii ki bizim üzerimizde bir olumluluk hissini ço¤altt›. Üzerimizde bir
yük vard›. O s›k›nt›y› iﬂte ziyaretlere geldi¤inde anlat›yorduk; tamam
sizin bu deste¤inize çok seviniyoruz, ama üzerimizde bir yük var art›k. Buradan bir kazan›m olmazsa,
kaybetti¤imiz de...ö¤renciler, Sak›n
ola ki abi dedi. Çünkü burada 56
gündür süren bir direniﬂ var. Zaten
bu baﬂl› baﬂ›na bir kazan›md›r. Ama
bu greve baﬂlad›¤›m, açl›k grevine
baﬂlad›¤›m günden bu yana da üzerimdeki yükün yar›s›n›n hafifledi¤ini hissediyorum, yani görüyorum.
Hissediyorum. Ve de açl›k grevi gerçekten de bir hak kazan›m› için, daha önce tasvip etmiyordum ama, demek ki duymayanlar veyahutta kat›lmayanlara karﬂ› kullan›labildi¤inde ve de bu yönde hak veriyorum.
Bu vakitten sonra.
 Çok fark var. çok fark var. tabii direnmek. Hakl› olan insan›n bu-

nu sürdürmesi laz›m.
Çünkü bunu pes ederse
kaybetmiﬂ oluruz. Bu
özveriyi ö¤retti bize bu
direniﬂ.
 Hay›r, yapmad›m.
 Televizyonlardan
takip ediyorduk.
 Tasvip etmiyor de¤il de, ﬂöyle
bu orucun mahiyetini, anlam›n› tam
olarak anlamad›¤›m›z için bir yorum
yapam›yorduk.
 O tür olaylarda böyle bir ﬂeyler söylendi¤ini duyduk. Ama tam
olarak hat›rlam›yorum. Benim bildi¤im bir açl›k grevi vard›. Yiyen insan nas›l oluyor biliyor musunuz, insan hastaneye kald›r›l›rken tüm kemikleri say›l›yordu. Bu insan›n yemiﬂ olmuﬂ olsayd› bu ﬂekile gelir
miydi hiç?
 ﬁu anda tam olarak hat›rlayorum. Ama olaydan haberim vard›.
 Evet gerçekten de do¤ru bir
ﬂey çünkü biz TEKEL iﬂçisiyiz ve
de art›k b›çak kemi¤e dayand›. Kemi¤i kesiyordu ki biz bu direniﬂi
gösterdik. Ve de ac› bir tat da ç›kard›k. Keﬂke biz bunu TEKEL özelleﬂtirme kapsam›nda anonim ﬂirkete
dönmeden yapsayd›k diyebiliyoruz.
Daha önce Hiçbir eylemi görmemiﬂ,
bir eylem yaﬂamam›ﬂ, böyle bir tecrübesi olmam›ﬂ ama burada 56. günlük süreçte bunu yaﬂad›k. Keﬂkem
TEKEL olarak Telekom, Petkim bu
tür kurumlar gitmeden bunlar› yapsaym›ﬂ›z diyebiliyoruz.

ANKARA

Mehmet UÇLU
 Mehmet Uçlu, Manisa'dan. 17
y›ld›r çal›ﬂ›yorum.
 Önce inanmak gerekiyor. Yani bu eylemi, hak alma eylemi, benim çocuklar›m›n gelece¤i, benim emek
gücümün gelece¤i
konusunda hak arama
eylemi oldu¤unu dolas›yla sonucunda her
ne olursa olsun eylem
türü oldu¤undan gerekli oldu¤unu düﬂünüyorum. Etkili oldu¤unu düﬂünüyorum.
 Muhakkak ki, hani hep arkadaﬂlar da söyleriz. Kendimizi yeniden resetledik. Yeni bir ders... Bak›ﬂ
aç›m›z de¤iﬂti. ‹nsanlara bak›ﬂ›m›z,
olaylara bak›ﬂ›m›z, yaﬂam tarz›m›zdaki gibi ufak tefek de¤iﬂiklikler...
yani böyle ﬂeyler.
 Hay›r, yapmam›ﬂt›m.
 ﬁimdi, insan kendi neredeyse
oradan bak›yor biliyor musunuz.
Duyuyorduk fakat iﬂte, sadece normal, bu insanlar›n yapt›¤› gibi takip
ediyorduk. Öylesine.
 ﬁimdi, olaylar›n içine girmedi¤im, bilmedi¤im için öyle bir yorum yapmam›ﬂt›m.
 Söyleyebilirler tabii, PKK'l›¤›m›z kalmad›. Herﬂeye koyulduk
yani. Sald›r›rsa sald›r›rlar.
 Hay›r, görmedim.
 ﬁimdi bu tür ﬂeyler dedi¤iniz
gibi bana bir ﬂey olmad›¤›nda tepki

veremiyoruz toplum olarak. Sosyal
s›n›f›n, yani emekçi s›n›f›n sadece
egoist düﬂünce tarz›yla yani bir tepki veremiyoruz. Biraz da bilinç meselesi bu. Bu tür ﬂeylerin, sendikalar›n, sosyal toplum örgütlerinin, halk›, tabandaki halk› bilinçlendirmesiylede oluyor. Tabii ki bu tür eylemlerde toplu bilinç çok önemli.
Ama bu zamana kadar destek vermedi¤imiz ﬂeylerdi. Bundan sonra
bak›ﬂ aç›m›z daha farkl› oldu. Daha
farkl›laﬂt›, daha tepkili duruma gelece¤iz, geldik.En az›ndan duyarl›
olmam›z gerekti¤ini düﬂünüyorum.
 Ben teﬂekkür ederim. Ne deyim iﬂte, 56 gündür direniyoruz. Bir
56 gün daha olsa yine buraday›z.

Hadiye KAYA
 ‹smim Hadiye Kaya, ‹zmir.
20 y›ll›k, 90 y›l›nda girdim TEKEL'e.  Yo¤un, yorgun. Yorucu oluyor ama bir hedefimiz var biliyorsunuz. O hedefimiz için her ﬂeye de¤er diyorum.
 Önceden ümitsizdim. Ama
gitgide bu direncimizi çok kararl›
görüyorum.
 Hiç yapmad›m.
 Bir mant›ks›zl›k olarak görüyordum. Gere¤i yok ...Ama baﬂ›m›za gelince gerçekten gere¤inin oldu¤unu düﬂünüyorum. Boﬂuna da
bu ortamlar yarat›lmam›ﬂ. O yönden ﬂimdi onlara hak veriyorum.
 Tabii ki vard›. Olmaz m›? Daha önce diyorum onlar gözlerine at

gözlü¤ü tak›p da konuﬂuyorlard›.
Önce kendilerine baks›nlar.
 Biz, biliyorsunuz TEKEL iﬂçisi olarak, ben hiç böyle bir eyleme
kat›lmad›m. Kat›ld›m desem yalan
olur. Ama gerçekten ﬂu anda bir eylem olsa baﬂta ben olurum. Çünkü
bu bana güç verdi. TEKEL direniﬂi
gerçekten de yüreklendirdi. Ne oldu¤unu ö¤rendim herﬂeyden önce.
Halk olarak bir ﬂeyler yapabilece¤imizi, baﬂarabilece¤imizi gösterdi.
 Valla, ben, Baﬂbakan bize,
herﬂeye at›p tutuyor. Yani yetim
hakk› yedi¤imizi söyledi. Yan gelip
yatt›¤›m›z› söyledi. A¤z›na ne geldiyse söyledi. Bir Baﬂbakan'a yak›ﬂ›r sözler bekliyorum. Yani burada
bir mahalle kavgas›... Mahalle kavgas›n›n bile bir edebi olur. Yani bir
ahlak› olur. Kalk›p da kimse sana
kara çalm›yor. E¤er varsa öyle konuﬂsun. Ha baz›lar› var, olmaz demiyorum. Ama yine de bizim hatam›z de¤il. O kendi yönetimlerinin
hatas›. 20 senedir, yani 20 senedir
TEKEL çal›ﬂan›y›m emin olun ki,
bir günden bir güne yatt›¤›m› hat›rlam›yorum. Ki 15 dakikada bir balya s›y›ran bir insan›m. 15 dakika...
Bu kad›nl›k halimizle... Affedersin
lavaboya gidemedi¤imiz günler oldu. Çünkü her 15 dakikada bir balya geliyor. O
balyay› bitirmek zorunday›z. Saat 7 buçukta bir
baﬂl›yor akﬂam 5'e kadar
5 buçuk'a kadar. Düﬂünün
mesela, banyo etmemiz
gerekiyor, balyada ,ben o
s›ra kuyru¤u, balyadaki
s›ra kuyru¤unda bazen
yapmadan gitti¤im günlerde oluyordu. Yapmadan gitti¤im
zaman arabalara bindi¤imizde tütün
kokuyorduk d›ﬂar› ç›kt›¤›m›zda. Biz
Hiçbir zaman yan gelip yatmad›k.
Devleti de soymad›k. Ben de diyorum Baﬂbakan'a kendisi bir zamanlar,- yani küçümsedi¤imden de¤il
bu laf› söylerken- Refah Partisi'nden yard›m alan bir kiﬂiydi. Ama
ﬂimdi, ﬂimdi 5 bin dolarl›k gömlek
giyiyor. Efendime söyleyeyim, bir
gecelik 7 milyarl›k otellerde kal›yor. Nereden geldi¤ini unutmas›n.
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Tekel direniﬂi, sald›r›lara,
demagojilere ra¤men
gerçekleﬂen bir direniﬂtir
o AKP’nin polisi ilk
günden sald›rd›. Tazyikli
suyla, gaz bombalar›yla...
vurdu, k ›rd›, k afas›n›
gözünü patlatt› Tekel
iﬂçisinin, gözalt›na ald›lar...
Direniﬂ SÜRDÜ...

oYalanlara, demagojilere,

Say›: 207

Yürüyüﬂ
14 ﬁubat
2010

tehditlere b aﬂvurdular;
sar› s endikalar da
devredeydi, direniﬂi
referanduma s undular...
Direniﬂ SÜRDÜ...

o Ankara Valisi sokaklar›
iﬂçilere y asaklamak
istedi... Tehditler ya¤d›rd›.
Direniﬂ SÜRDÜ...

o Direniﬂ, bugünden iﬂçi
s›n›f›n›n tarihine, iﬂçilerin
gücünün, k ararl›l›¤›n›n,
fedakarl›¤›n›n örneklerinden biri olarak geçti...
Tekel’in özelleﬂtirilmesiyle birlikte kazan›lm›ﬂ haklar›n› korumak
ve kamu kurumlar›na geçiﬂ hakk›
için Türkiye'nin dört bir yan›nda çal›ﬂan binlerce Tekel iﬂçisi, 15 Aral›k
2009’da Ankara Abdi ‹pekçi Park›’nda çad›rlar›n› kurup oturma eylemine baﬂlad›lar.
Tekel iﬂçileri, 17 Aral›k’ta taleplerini duyurmak için AKP Genel
Merkezi’ne yürümek istediler. Ancak AKP’nin direnen hak arayan
halk›n, hiçbir kesimine tahammülü
yoktu. Her kesimin biat etmesini,
karﬂ›s›nda diz çökmesini istiyordu.
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AKP’nin polisi daha iﬂçiler Abdi ‹pekçi Park›’ndan ç›kmadan
tazyikli suyla, copla, gaz bombalar›yla sald›rd›. Onlarca iﬂçi k›ﬂ›n
dondurucu so¤u¤unda parktaki su
dolu havuzun içine at›ld›. Vahﬂi sald›r›da yüzlerce iﬂçi yaraland›. ‹ﬂçilerin çad›rlar› sökülüp at›ld›. Polis, o
kadar kudurmuﬂças›na sald›r›yordu
ki, iﬂçileri ziyaret için gelen bir milletvekili de kimli¤ini aç›klamas›na
ra¤men polisin gazl›, coplu sald›r›lar›ndan kurtulamad›. Sald›r›da sendika yöneticilerinin de aralar›nda oldu¤u 37 iﬂçi gözalt›na al›nd›.

‘Ölmek var dönmek yok’
AKP iktidar›, sald›rarak, çad›rlar› sökerek Tekel iﬂçilerinin direniﬂini bitirebilece¤ini sanm›ﬂt›. Ama
yan›ld›lar. Abdi ‹pekçi Park›’ndan
da¤›t›lan iﬂçiler Türk-‹ﬂ Genel Merkez Binas›’n›n önünde topland›lar.
Direniﬂ o andan itibaren Türk-‹ﬂ
önünde sürecekti art›k..
Ankara Valisi Kemal Önal, gelen
tepkiler üzerine her zaman oldu¤u
gibi provokasyon yalan›na sar›ld›.
ﬁöyle diyordu: “Keﬂke sözler dinle n s e y di v e m üd a h a le y e ge r e k ka l m a sa y d› . P r o vo ka s yo n l a i l g i l i bi l gi l er vard› , ç ok ﬂükür at l at t ›k . .. .
B u m üd ahal e o lm asa yd ›, s ›k ›n t›l›
g ü n l e r b iz i b e k l i y o r d u . B i z i d e ü z dü ama ge re kliydi."
‹ktidar, provokasyon yalan›n›n
arkas›na s›¤›n›rken “ söz dinlemezseniz böyle olur” tehditlerine de devam ederek, direniﬂi baﬂtan k›rmay›
amaçl›yordu.
Tekel iﬂçileri ise kendilerine dayat›lan 4C uygulamas›na “ölmekten
beter” diyorlard›. Bu yüzden, polisin sald›r›s›ndan sonra “ölmek var
dönmek yok” slogan›yla ifade ettiler kararl›l›klar›n›. Bir gün sonra da

ANKARA
Tekel iﬂletmelerinin bulundu¤u birçok ilden yeni iﬂçi gruplar› Ankara’ya gelerek direniﬂi büyüttüler.
Tekel iﬂçisinin kararl› direniﬂi sendikalar› da harekete geçmek zorunda b›rakt›.
Türk-‹ﬂ Baﬂkanlar Kurulu, Tekel
iﬂçisiyle dayan›ﬂmak amac›yla Türk‹ﬂ’e üye fabrikalarda 25 Aral›k’tan
itibaren dört hafta boyunca her Cuma günü bir saatlik iﬂ b›rakma eylemi ve AKP il binalar› önünde bas›n
aç›klamas› yapma karar› ald›.
Coplara, gaz bombalar›na ra¤men direniﬂ bitmek bir yana, giderek güçleniyor, kökleﬂiyordu. ‹ktidar bu kez demagojilerle sald›rmaya baﬂlad›. Tekellerin bir dedi¤ini
ikiletmeyen Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an direnen Tekel iﬂçisine “yatarak
para kazan›yorlar, yatarak para kazanma devri kapand›”, “yetim hakk› yiyorlar” diyerek hakaret etti.
AKP’nin demagojik sald›r›lar›na
Tekel iﬂçileri 2 Ocak’da üzerinde,
“ K e fe n le ri giy d ik g e ri dö nü ﬂ yo k”
yazan kefenleriyle cevap verdiler.
‹ktidar›n sald›r›lar›na, yalanlara,
aldatmalara, sendikalar›n oyalama
politikalar›na, ayak oyunlar›yla direniﬂi bitirme çabalar›na kanmad›
Tekel iﬂçileri. Kararl›l›klar›n› “Ölmek Var Dönmek Yok” slogan›yla
özetleyen iﬂçiler, direniﬂin baﬂ›nda
yap›lan referandumda ﬂöyle diyorlard›: “Eve dönme gibi bir karar› m›z yok. Bizim eve dönmemiz durumunda çocuklar›m›za verebile cek bir cevab›m›z yok”.
Direniﬂ, emekçilerin çolu¤unun
çocu¤unun gelece¤iydi. Tekel iﬂçisi
günlerdir Ankara’n›n ayaz›nda bunun için direniyordu. ‹ﬂçilerin ölümüne kararl› direniﬂi Türk-‹ﬂ’in
üzerinde adeta yüktü. Her seferinde

tingi" yap›ld›. Mitinge 50 binin
üzerinde iﬂçi kat›ld›. Mitinge hakim olan tek bir slogan vard›:
“Genel Grev Genel Direniﬂ”.
Mitinge kat›lan Tekel iﬂçileri,
Türk-‹ﬂ Genel Baﬂkan› Mustafa
ANKARA
Kumlu'nun konuﬂmas›nda " G e nel Grev” aç›klamas› yapmamadireniﬂi geri çekmeye çal›ﬂt›. Ancak
s› üzerine kürsünün bulundu¤u platbaﬂaramad›lar. Direniﬂin hakl›l›¤›,
formu iﬂgal etti. Daha sonra Türk-‹ﬂ
meﬂrulu¤u halk›n her kesiminin
Genel Merkezi’ne giden Tekel iﬂçideste¤ini de kazand›. Tekel iﬂçileleri Kumlu'nun odas›n›n da bulunriyle dayan›ﬂma büyüdü. Türk-‹ﬂ didu¤u baﬂkanl›k kat›n› basarak burareniﬂi ne kadar geri çekmeye çal›ﬂsa
da; "Kumlu istifa", "Genel grev
da direniﬂin peﬂinden sürüklenmek
genel direniﬂ" sloganlar›n› atarak
zorunda kald›.
direniﬂteki kararl›l›klar›n› bir kez
6 Ocak'ta Türk-‹ﬂ’in örgütlü oldaha gösterdiler.
du¤u Tekel iﬂçilerinin bulundu¤u
tüm illerde direniﬂin Ankara’da süOturma e ylemi
rüp sürmemesi konusunda referandum yap›ld›. ‹ﬂçiler neredeyse yüzde
Açl›k Grevine dönüﬂtü
yüzlük bir kat›l›mla eyleme devam
Tekel iﬂçisinin direniﬂine her f›rkarar› ald›lar. Direniﬂ çok daha kasatta düﬂmanca sald›ran AKP’nin
rarl› bir ﬂekilde yoluna devam etti.
bu tavr›na karﬂ› binlerce Tekel iﬂçisi Türk-‹ﬂ Genel Merkezi etraf›ndaki sokak ve caddelere kurdu¤u ça‹ﬂçiler AKP önünde
d›rlarda süren oturma eylemini 19
42 iﬂçi gözalt›nda
Ocak’ta 3 günlük açl›k grevine çe8 Ocak’ta Tekel iﬂçileri Ankavirdi. Açl›k Grevi için 3000 gönüllü
ra’da AKP Genel Merkezi önünde
iﬂçi aras›ndan 120 kiﬂi seçildi.
kendilerini demir parmakl›klara
Açl›k grevinin baﬂlamas›yla birzincirlediler. Polis 42 iﬂçiyi zorla
likte AKP iktidar› cephesinden diregözalt›na ald›.
niﬂi bitirmek için çeﬂitli manevralar
Ayn› gün Adana'da da Yaprak
baﬂlad›. Baﬂbakan Yard›mc›s› BüTütün ‹ﬂletme Müdürlü¤ü'nde çal›lent Ar›nç bir aç›klama yaparak 4ﬂan iﬂçiler 1 saat iﬂ b›rakma eylemi
C'li çal›ﬂma süresinin 11 ay 25 güne
yapt›lar ve D-400 kara yolunu dakiç›kar›ld›¤›n› söyledi.
ka trafi¤e kapatt›lar.
Hükümet kanad›ndan yap›lan bu
R e f e r a n d u m d a n s o n r a d i reni tür manevralar sonucunda Türk-‹ﬂ
ﬂin biçimine iliﬂkin yeni kararlar
yönetimi “iyi niyet” gösterisi olaal›nd›. Bu kararlara göre; TEKEL
rak yönetimi açl›k grevine 21
iﬂçileri 14 Ocak tarihinden itibaren
Ocak’ta ara verme karar› ald›.
Türkiye'nin dört bir yan›nda bulunAKP iktidar› bir taraftan Türkduklar› yerlerden Ankara'ya gelip
‹ﬂ’le görüﬂmek için randevu verirüç gün oturma eylemi, ard›ndan, 3
ken, bir taraftan da tehditlerine degünlük açl›k grevi ve sorunun çövam etti.
zülmemesi durumunda ölüm orucu
Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an, “milyapacaklard›.
letin bize emanet etti¤i kasay›, ku15 Ocak’ta binlerce Tekel ‹ﬂçisi
sura bakmay›n soyduramam. KimAnkara’n›n dondurucu so¤u¤una
seye çal›ﬂmadan para verecek dura¤men, geceli-gündüzlü oturma
rumda de¤ilim.” diyerek Tekel iﬂçieylemine baﬂlad›lar.
lerini soygunculukla, h›rs›zl›kla
suçlarken, Maliye Bakan› Mehmet
17 Ocak'ta, Türk-‹ﬂ'in Ankara'da
ﬁimﬂek ; “bir hatam›z varsa merhadüzenledi¤i "Ekmek, Bar›ﬂ, Özgürmetli davranmam›zd›r” diyerek tehlük ‹çin Demokrasi ve Haklar Mi-

ditleri sürdürüyordu. Ankara Valisi
ise, “esnaf rahats›z oluyor, ilk ve
or taokul ö¤r enci ler i okul a gel ip gi derken korkuyor” gibi bahanelerle,
direniﬂe sald›rman›n ve alanlar› iﬂçilere yasaklaman›n zeminini haz›rlamaya çal›ﬂ›yordu.
28 Ocak’ta direniﬂin 45. gününde Türk-‹ﬂ ile hükümet aras›nda bir
görüﬂme yap›ld›.
‹ktidar, Tekel iﬂçilerinin taleplerini kabul etmek yerine, sendikalara
“Oyalama Program›” sundu... Türk‹ﬂ’de direniﬂi bir an önce bitirmek
istiyordu. Fakat Tekel iﬂçisinin kararl›l›¤›, Türk-‹ﬂ’in masada direniﬂi
satmas›n›n önünde engel oldu.
‹ﬂçi düﬂman› AKP iktidar›n›n
tehditlerine Türk-‹ﬂ’in direniﬂi geri
çekmeye yönelik çabalar›na ra¤men
direniﬂ tüm kararl›l›¤›yla sürüyor.
Türk-‹ﬂ’e Genel Grev karar›n› ald›ran da Tekel iﬂçilerinin bu kararl›l›¤›d›r. Bu kararl›l›k ayn› zamanda
örgütlü, örgütsüz halk›n tüm kesimlerinin deste¤ini, dayan›ﬂmas›n› kazanmay› da sa¤lam›ﬂt›r.
Günlerdir Ankara’n›n k›ﬂ›nda
Tekel iﬂçisinin direniﬂi taksicisinden, berberine, f›r›nc›s›ndan bakkal›na, iﬂçisine, memuruna, ö¤rencisine, doktoruna, avukat›na, gecekondu yoksullar›na kadar örgütlü, örgütsüz halk›n her kesiminin maddi,
manevi deste¤ini ald›. Ülkenin her
taraf›nda destek eylemleri yap›ld›.
Genel Grevde sendikalar›n gerekli
çal›ﬂmay› yapmamas›na ra¤men ülke çap›nda onbinlerce kiﬂi iﬂ b›rak›p
Tekel iﬂçisinin onurlu direniﬂine
destek verdi...
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dinamik bir beyni olan, iﬂlerine yo¤unlaﬂan, " b e n
h a l k › n a s › l ö rg ü t l e r i m , b u gün kaç eve gidip insanl a r l a k o n u ﬂ a b i l i r i m " diye
düﬂünen, bunlara yo¤unlaﬂan bir devrimcilik olmal›d›r sorumlular›m›z›n hedefi.
Her eksiklik aﬂ›l›r, aﬂ›labilir.
Ama sorumlular›m›z bilincini
geliﬂtirmez, neden devrimcilik
yapt›¤›n›, devrimi, sosyalizmi ö¤renmez, yeniden yeniden ders
çal›ﬂ›r gibi ö¤renmezse, kavramazsa yar›n ilk karﬂ›m›za ç›kacak moral bozuklu¤u olacakt›r ve
her ﬂeye haz›r olmas›n›n da hiçbir
anlam› kalmayacakt›r.
Sorunlar karmaﬂ›k de¤ildir.
Sorumlular›m›z basit düﬂünmelidir. Basit, sade ve köﬂeli düﬂün-

ğretmenimi
Öğretmenimiz
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Sorumlular›m›z; beyinlerini
büyütecek, bunun yolunu yöntemlerini bulacak.
Sorumlular›m›z; temel sorunlar›n› aﬂmak için düﬂünmeli ve
kendini e¤itmelidir.
Sorumlular›m›z; nedenleri bulmak zorundad›r.
Nedir bunlar?
Sorun; bilinç eksikli¤i mi, politika bilme eksikli¤i mi, ö¤renme
ve kendini e¤itme konusunda eksiklik mi?..
Her ne ise, sonuç;
Devrimcili¤i kavray›ﬂ tarz›m›z
konusundaki eksik ve
çarp›kl›kt›r.
Sorumlular›m›z; okumuyorlar, kendini geliﬂtirmek, ö¤renmek için
çaba harcam›yorlar.
Bunun yerine günlük,
basit didiﬂmelerle, çekiﬂmelerle, yaﬂam içinde çok do¤al karﬂ›laﬂ›l›p
çözülebilecek sorunlarla
u¤raﬂ›yor ve onlar›n aras›nda bo¤uluyorlar.
Bu nedenle her ﬂeye haz›r›m
demek yetmiyor.
Kendini geliﬂtirmez, insanlarla
yapt›¤› tart›ﬂmalar ve kendisi
üzerine düﬂünüp e¤itimini sürekli
k›lmazsa, yar›n her sorumluyu
bekleyen; "benim moralim bozuldu, ben yapam›yorum o zaman"
demek kaç›n›lmaz sondur.
Böyle olmamas› için sorumlular›m›z, yaﬂam› ciddiye almal›d›r.
Devrimcili¤i ciddiye almal›d›r.
Her insan›m›z› çok ciddiye almal›d›r.
Baﬂta kendisini ciddiye almal›d›r.
Yaﬂamak, devrimcilik yapmak
ciddi iﬂtir. A¤›zdan ç›kan sözler
yetmez. "Haz›r›m" der, ama yaﬂam› buna denk düﬂmezse kendini de aldat›r bizi de.
Okuyan, araﬂt›ran, düﬂünen

kadaﬂlar›m›z. Ama bu olumlulukla asla yetinmemelidir.
Güçlü olmay›, devrimcili¤i
do¤ru kavramay› ö¤renmelidir.
Devrimcilik kendine güvendir.
Kendine güven örgütüne ideolojine güvendir.
Sonuç olarak kendine güven
halka güvendir.
Kendine güvenen insan güçlü
insand›r.
Beyni, yüre¤i güçlü insan›n
aﬂamayaca¤› hiçbir zorluk yoktur. Kald› ki, olumlu- olumsuz deneylerimiz en büyük zenginli¤imizdir. O zaman çok daha güçlü
oluruz. Çünkü eksiklerimizi biliyoruzdur. Bu bize güç vermelidir.
Bu nedenle yöneticilerimiz düﬂünmekten, kendi gerçe¤ini görmekten kaçmamal›d›r.
Örgüt insan›; örgütün
perspektifleri, yol göstericili¤i ile sonuç alan insand›r. Sonuç ald›kça da
güçlenen, kendine güveni geliﬂen ve kitleleri yönetmeye, yönlendirmeye
baﬂlayan insand›r.
Sorunlar› çözerken,
öncelikle kestirmeci olmayaca¤›z.
Kestirmecilik sorumsuzluktur.
Kestirmecilik ilk akl›na gelini
yapmakt›r.
Kestirmecilik yozlaﬂmad›r.
Kestirmecilik an› kurtar›r belki
ama, gelece¤i kaybettirir. Bu nedenle baﬂvurulmamal›d›r.
Bir yönetici "Neden, nas›l bu
hale geldi?" sorusunu kendisine
sormad›kça ad›m atamay›z. Sakin bir ﬂekilde önce bu sorudan
baﬂlanmal›d›r.
Ne mi olur,
Hiçbir iﬂte olmad›¤› kadar düzenli ve sistematik olarak gerekçeler üretmeye devam eder.
Olmayan bir iﬂ esas olarak bir
yöneticinin surat›na ﬂu gerçe¤i
çarpar: "Senin bu çal›ﬂma yönteminle bu iﬂ olmaz".
Söylersin, arkan› döndü¤ünde
yapmaz.
Bu tek tek insanlar›n suçu de¤il-

SAVAﬁANLARIN SÖZLER‹
S‹LAH G‹B‹D‹R.
SAVAﬁANLARIN D‹L‹ ‹LE
KONUﬁMALIYIZ
melidir.
E¤itim, ö¤renme, disiplinli yaﬂam tarz› ve büyümüﬂ bir beyindir ihtiyaç.
‹ﬂlerine yo¤unlaﬂmak ve devrimcili¤i bir yaﬂam tarz›, ömür boyu yap›lacak bir iﬂ olarak görmek
sorunlar› aﬂmada en büyük güçtür.
Bir yandan görevlerini yerine
getirip, di¤er yandan da kendi
geliﬂimi için yo¤unlaﬂan bir devrimcinin bunlar› aﬂmamas› için
hiçbir neden yoktur. Evet, bir
yandan devrimcilik yapacak, bir
yandan kendi e¤itimini sürdürecektir. Hayat› hayat›n içinde ö¤renecek, t›pk› savaﬂ› savaﬂ›n içinde savaﬂarak ö¤renmek gibi.
Her ﬂeye ra¤men ben "dev rimciyim" demek beynindeki dinamikli¤in de bir göstergesidir.
Kendini geliﬂtirmeyi ve eksikliklerini aﬂmay› da bu dinamik
yandan bakarak sürdürmelidir ar-

dir. ‹nsan gerçe¤i budur. Bilinç seviyesi budur. Ama bu böyledir deyip kaderine teslim edemeyiz herkesi ve her ﬂeyi. Devrimcilik burada baﬂl›yor, yöneticilik burada baﬂl›yor. ‹nanç burada baﬂl›yor.
Nas›l söyledi¤inle ba¤lant›l›d›r
her ﬂey.
Nas›l anlatt›¤›nla ölçülür senin
gücün. Bu nedenle savaﬂanlar›n
sözleri silah gibidir denir. Sözleriniz
öyle güçlü olmal›d›r ki; bir mermi
gibi yanl›ﬂ› öldürmeli, do¤ruya hayat vermelidir. Savaﬂanlar›n dili öylesine keskindir ki; do¤ru ile yanl›ﬂ›
asla kar›ﬂt›rmaz. Savﬂanlar›n sözleri adaletlidir. Savaﬂanlar›n sözleri
sayg›l›d›r. Savaﬂanlar›n sözleri sevgi doludur. Savﬂanlar›n sözleri öfke doludur. Savaﬂanlar›n sözleri ile
konuﬂmal›y›z. Onlar yan›lmaz, onlar kendine güvenlidir, ama bilmeliyiz ki e¤er bu sözleri, dili do¤ru
kullanmazsak döner bizi vurur. Bu
nedenle bir yöneticinin "söyledim
yapmad›lar" demesi kendi intihar›d›r. Kendi kendini inkâr etmesidir.
O zaman biz bunun yöntemini
bulmak durumunday›z.
Yöntemi de denetlemek, tek
tek ayr›nt›lar›na inmek ve iﬂ içinde e¤itmektir. Baﬂka çok sihirli
bir dokunmal›k formülü yoktur.
Düﬂünün öyle baz› arkadaﬂlar›m›z vard›r ki; aran›r durumda
olmas›na ra¤men olanaklar yarat›yor, sempatizan insanlar›na kadar görüﬂüyordu. Olmad› m›,
oturup taraftarlar›m›za kadar
mektup yaz›yor o ﬂekilde e¤itmeye çal›ﬂ›yordu.
Sormak, ö¤renmek, do¤ruyu
görmek, kendini tan›mak, eksikliklerini kavramak için büyük bir
güç ve avantajd›r.
Klasiktir; "söylüyorum yapm›yorlar", "anlat›yorum yapm›yorlar, hatta ben yap›yorum yine
yapm›yorlar".
Yani ne demek bu
Herkesi atal›m m›?
Yoksa bunlar; "adam olmaz ki,
bunlar iﬂ yapmak istemiyor" mu?
Ne demektir bu!
Bir sorumlu bu ﬂekilde düﬂündükçe insan da e¤itemez.

a) Hiç kimse bizimle zorla birlikte de¤ildir. Öncelikle bunu anlamal›d›r sorumlumuz. Do¤ruyanl›ﬂ, eksik- fazla ama kendince
çok kutsal, geçerli inançlar› ve
düﬂünceleri vard›r.
b) Bir insan› ne kadar e¤itirsen, ne kadar devrimcileﬂtirirsen
yapt›¤› iﬂi o kadar gönüllü ve
coﬂkuyla yapar, sahiplenir. Yoksa
geçici bir iﬂ olarak yapar, sonra
da b›rak›r.
c) Bir yönetici böyle bir tabloda önce kendine dönüp bakmal›d›r. "Ben nerede eksi¤im, ne yap›yorum ya da neyi yapm›yorum
ki bu sonuç ç›k›yor" diye düﬂünmelidir.
Bunu yapmak yerine, hemen
"yapm›yorlar, etmiyorlar" deyip
iﬂin içinden ç›kmak; en ucuzu, en

Bir yandan görevlerini yerine
getirip, di¤er yandan da kendi
geliﬂimi için yo¤unlaﬂan bir
devrimcinin bunlar› aﬂmamas›
için hiçbir neden yoktur. Evet,
bir yandan devrimcilik yapacak,
bir yandan kendi e¤itimini
sürdürecektir. Hayat› hayat›n
içinde ö¤renecek, t›pk› savaﬂ›
savaﬂ›n içinde savaﬂarak
ö¤renmek gibi.
kolay› ve en adaletsizidir.
d) Bir yönetici adaletsiz oldu¤u oranda insanlar›n gözünde biter. Adaletli olmak liberal olmak,
her ﬂeye anlay›ﬂl› olmak de¤ildir.
Herkesi kendi durumu içinde de¤erlendirmek ve her koﬂulda önce kendine dönmektir.
Yöneticilerimiz genellikle alt›ndaki insanlar›n söyledi¤i halde
yapmad›klar›ndan ﬂikayet eder.
Biz de o yöneticiden sonuç alamay›z; ama "adam olmaz, zorla
yap›yor" mu diyelim? Hay›r, biz
böyle demeyiz. Aylarca anlat›r›z,
y›llarca anlat›r›z ve daha da anlataca¤›z. Biz o sorumlunun beynini de¤iﬂtirmek istiyoruz. Biz o yöneticimizi devrimci, militan bir
yönetici yapmak istiyoruz.
‹ﬂte tam da bu noktada o so-

rumlumuz da, alttaki insan›m›za
ayn› ﬂekilde yaklaﬂmal›d›r. Biz
ona nas›l anlat›yorsak, en küçük
detay›n› bile gösteriyorsak, o da
onlara anlatacakt›r.
Bir iﬂin örgütlenmesinde, bir
faaliyetin ele al›nmas›nda yöneticinin kafas›nda, masan›n üzerinde her ﬂey yerli yerinde olmal›d›r.
Çal›ﬂt›¤› insanlara tek tek iﬂ yapt›r›rken:
a) Sen ﬂu iﬂi yapacaks›n ve
ﬂöyle yapacaks›n. ‹nsanlara ﬂunu
anlatacaks›n.
b) ﬁu aksilikler ç›kt›¤›nda ﬂöyle davranacaks›n.
c) Bu çal›ﬂmada hedefimiz ﬂudur.
d) Bu hedefimize ulaﬂmak
için; sen ﬂu bölgede, ﬂu kadar
eve girip, ﬂu kadar insanla konuﬂacaks›n.
Ve daha buna benzer onlarca
plan, program sorumlunun masan›n üzerinde olmal›. ‹ﬂ yapt›rmak böyle olur.
Yoksa bir yönetici "ben söyledim yapmad›lar" diyemez.
O zaman sorar›z: "Sen posta
memuru musun, telefon hatt› m›s›n, yoksa kurye misin?"
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E¤er sorun sadece haber vermek olsayd›, biz çok kolay her
yere haber verir, söylerdik. Ama
sorun bu de¤il. Devrimcilik bu
de¤il.
Bu tür söyleyen yöneticilerimizde ﬂu da s›k ç›kar karﬂ›m›za;
"‹nsanlara güvendim, inand›m,
daha önce pratikleri vard› yaparlar diye düﬂündüm..." Bunlar›n
hiçbir anlam› yoktur. Biz güvenmiyor muyuz, inanm›yor muyuz
insanlara?
Ya da sorumlumuza güvenip
inanmad›¤›m›z için mi tüm ayr›nt›lar› defalarca anlat›yoruz. "ﬁöyle yapacaks›n, böyle konuﬂacaks›n" diyoruz.
Sen sorumlumuz,
Sen bizim yöneticimizsin.
O zaman senin iﬂin sadece
söylemek olamaz. Sen örgütleyeceksin. ‹ﬂi örgütleyeceksin, in-
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sanlar› örgütleyeceksin, faaliyet
örgütleyeceksin.
Biz böyle deriz, böyle bak›r›z
sorumlumuza.
Sadece söylemek, "yap›n" demek marksizm literatüründe bürokratizm olarak adland›r›l›r. Kitlelerden, kadrolardan kopuktur. Faaliyetin örgütlenmesine emek harcamaz, sadece "yap›n" der. Emreder. Ve yap›lmas›n› ister. Bunun
tersi ise militan, devrimci yöneticidir. Alan›na vak›f olan, nerede ne
oluyor, kim ne durumda bilgisi
olan. Hangi iﬂi nas›l örgütleyece¤ini düﬂünen, bilmiyorsa soran ö¤renen ve uygulayand›r. ‹nsanlar›
e¤itendir. Bir yönetici insan e¤itmiyorsa o yönetici de¤ildir zaten.
Bunun hiçbir lam› cimi yoktur.
Gerekçeler, "belirlemiﬂtim olmad›,
yer bulamad›k, ﬂu kiﬂi gelmedi"
gibi onlarca gerekçe bulunabilir.
Ama bunlar›n hiçbirisi gerçe¤i de¤iﬂtirmez. Yöneticinin iﬂi de zaten
bu sorunlar› çözerek iﬂi yapmakt›r.
Sadece e¤itimde de¤il, her iﬂte
önüne ç›kan engeli bir silindir gibi
ezip geçer. Sorundan kaçmaz,
görmezden gelmez sorunu çözer
ve yap›l›r hale getirir.

Hiçbir devrimci çal›ﬂmada önce insanlar›n sorunlar›n› çözeyim
de ondan sonra iﬂ yapt›ray›m diye bir ﬂey olamaz. Hem iﬂin içindedir insanlar hem de e¤itilirler,
sorunlar› çözülür. ‹nsan olan yerde, her zaman sorun var demektir. Sorun hiç bitmez ki. Birisi âﬂ›k
olur, ötekisi para yer, kimisi kaçar gider. Onlarca, yüzlerce sorun hep vard›r. Yönetici bu sorunlar› çözerken de e¤itir insanlar›.
Bunu yaparken onlar› da e¤itmeye çal›ﬂ›r›z. Bir devrimci iliﬂki nas›l olur, evlilik sevgi nedir e¤itiriz.
Onlara sordu¤umuz sorular bu
e¤itimin parças›d›r. Olaya böyle
bakmazsak ya liberalizm ya da
sekterlik geliﬂir. Ne hata yapan›
tutup atmak, ne de sorunu görmemek çözüm de¤ildir.
‹nsanlar söylendi¤inde yapmaz. Gerçek budur. Ama onlar›n
coﬂkusu da kahramanl›¤› da
halk gerçe¤imizin parças›d›r. Gazi ayaklanmas›n› düﬂünün. ﬁehit
olanlar kahraman m›yd›lar? Hay›r. Ama o ayaklanma an›nda, o
coﬂku ve meﬂruluk içinde kahramanlaﬂt›lar. Yar›n o yöneticinin
yapm›yorlar dedi¤i insanlar da

ayn› ﬂeyi yapabilir. Bunun önünde hiçbir engel yoktur.
Beklenen nedir; herkes seferber olup görevlerine dört elle de
sar›lmaz. E¤er beklenen buysa,
yok böyle bir ﬂey. Bu gerçe¤i
görmelidir sorumlular›m›z. Bu
e¤itim sorunudur. Yöneticimizin
denetimi, yönlendirmeyi sürekli
hale getirmesi sorunudur. Yönetici bunu hayal eder; "kendili¤inden herkes görevlerini yaps›n"
bu hayaldir, yok öyle bir ﬂey. Bu
yöneticinin kendini inkâr›d›r.
E¤er öyle olsa kendisine gerek
yoktur zaten.
"Ben yapt›¤›m halde, hala yapm›yorlar" demek ise gerçekten zavall›l›kt›r bir yönetici için. O yöneticimiz ya yanl›ﬂ biliyor ya da basite al›yor hayat› diye düﬂünürüz. Bir
yönetici bu ﬂekilde yüzeysel düﬂünemez. E¤er böyle sonuç al›nsayd›, her yöneticimiz bir mahalleye o
hafta dergisini kendisi al›r götürür,
tüm duvar yaz›lamalar›n› kendisi
yapar, tüm iﬂleri yapar "utand›r›r"
böylece her ﬂey düzelirdi. Bunlar
yaﬂam›n gerçe¤inden, insan gerçe¤inden uzakt›r. Biz orada sorun
neyse onu çözmeliyiz.

Atamas› Yap›lmayan
Ö¤retmenlerden Eylem

AKP Demokrasicilik Oyunu
Oynuyor

Elaz›¤ Atamas› Yap›lmayan Ö¤retmenler
Platformu 5 ﬁubat Postane Meydan›'nda eylem
yapt›lar. Eylemde, "Atamas› Yap›lmayan Ö¤retmenler Platformu" ve "Ö¤retmenler ‹ﬂsiz Okullar
Ö¤retmensiz Kalmas›n" pankartlar› aç›larak s›k
s›k "Uç Unsur De¤iliz Ö¤retmeniz, Ücretli Köle
Olmayaca¤›z, Direne Direne Atanaca¤›z Ö¤retmenlik Hakk›m›z Söke Söke Al›r›z" sloganlar›
at›ld›. Eyleme Halk Cephesi ve EMEP destek
verdi.

10 ﬁubat günü Kamu Emekçileri Cephesi AKP’nin 9-1011 ﬁubat günleri düzenledi¤i “Kamu Görevlilerinin Sendikal
ve Demokratik Haklar Çal›ﬂtay›” ile ilgili bir aç›klama
yay›nlad›.
“Tarihin her döneminde görülmüﬂtür ki sorunlar›n kayna¤›
olanlar sorunlar› çözmemiﬂtir. Aksine emekçiler aleyhine olan
politikalar›n uygulanmas› için her türlü bask› ve ﬂiddeti uygulam›ﬂlard›r” denilen aç›klamada; iﬂbirlikçi AKP iktidar›n›n da
bunu demokrasi havarisi kesilerek yapmakta oldu¤u belirtildi.
Aç›klamada; Kamu Emekçilerinin T‹S ve GREV hakk›n›n
tart›ﬂ›laca¤› söylenerek; “Bu hakk›n tan›nmas› ve yasalaﬂmas› için talep edenler aç›s›ndan hiçbir engel yoktur. Engel hep
iﬂbirlikçi iktidarlar olmuﬂtur. AKP iktidar›n›n gerçek niyeti
aç›kt›r. Kamu emekçilerinin var olan iﬂ güvencesini ortadan
kald›rarak bu hakk› vermemekten yanad›r. AKP iktidar› demokrasicilik oyunu oynamak istiyor. Demokrasicilik oyunu
ile Tekel iﬂçilerine ve halk›n tüm kesimlerine uygulad›¤› zulmün üzerini örtmeye çal›ﬂ›yor. Kamu emekçileri buna izin
vermemeli ve kabul etmemelidir. AKP’ den demokrasi beklemek ve haklar›m›z vermesini beklemek hayaldir” denildi.

Uyuﬂturucuda Hollanda’yla yar›ﬂ›l›yor...
Kumar art›yor... Fuhuﬂ yayg›nlaﬂ›yor...
Hapishaneler taﬂ›yor...

Bu tablo AKP’nin eseridir
o Her gün yaklaﬂ›k 5 milyon
kiﬂi k umar oynuyor.
Kumar BÜYÜYOR...

o

Fuhuﬂ alenileﬂip sokaklara
taﬂt›... Fuhuﬂ BÜYÜYOR...

o Bir y›lda yüzde 170’e
kadar artan a sayiﬂ s uçlar›;
Suç oranlar› BÜYÜYOR...

o “Fut bol ekonomi si 1 mil yar
dolara yaklaﬂt›...” Futbol
BÜYÜYOR...

o

Hapishanelerdeki tutuklu
say›s› 115 bine dayand›.
Hapishaneler doldu
TAﬁIYOR...

“Holla nd a’y a 5- 6 y›l ön ce y ap t›¤›m›z bir ziyarette yetkililer en
büyük sorunlar›n›n uyuﬂturucu ve
intihar oldu¤unu söylediler. Türkiy e’ d e k i a i l e b a ¤ l a r › b u ﬂ e k i l d e o l du¤u sürece onlar›n geldi¤i bu
n o k t ay a g e lm e y iz d i y e d ü ﬂü n ü y o r d u k. A m a u y u ﬂ t u r u c u k u l l a n › m › n daki ciddi art›ﬂ›n ard›ndan cezaev lerindeki intiharlarda da art›ﬂ ola bilir”
Adalet Bakanl›¤› Tevkifevleri
Genel Müdür Yard›mc›s› Hüseyin
Kulaç, Antalya’da kat›ld›¤› bir seminerde böyle diyor.
Kulaç’›n bahsetti¤i 4-5 y›l önce,
BM bünyesinde yap›lan araﬂt›rmaya
göre tablo ﬂöyledir: “Türkiye'de
u ç u c u kullanma yaﬂ› 11, e s r a r a
baﬂlama yaﬂ› 16, ecstasy kullanma

yaﬂ› 17'ye indi.
Bütün ﬂehirlerde uçucu
madde, esrar, ecstacy ve ayn› miktarda olmasa da eroin
kullan›m›nda art›ﬂ var. Kullan›c›lar›n yar›s›ndan fazlas› 15-25 yaﬂ
aras›nda.
Erkek ve genç nüfusta esrar,
eroin, ecstacy kullan›m›, kad›nlarda reçetesiz benzodiazepin ve ecstacy kullan›m› yayg›nlaﬂ›rken, bugünkü rakamlar Kulaç’›n da belirtti¤i gibi Hollanda’y› (!) aratmayacak durumdad›r.
Uyuﬂturucu, ortaö¤retim s›ralar›na kadar indi. Fuhuﬂ, yoksul halk›n yaﬂad›¤› en ücra köﬂelere kadar yay›ld›. Sokaklarda aleni yap›l›yor. Kumar neredeyse her evin
içine girdi. Peki, bu tablo nas›l yarat›ld›? Kim yaratt› bu tabloyu?
Görünürde içkiye, sigaraya
karﬂ› “savaﬂ açm›ﬂ” bir iktidar iﬂbaﬂ›ndad›r. Polis teﬂkilat›nda dincilik, tarikatlar alm›ﬂ baﬂ›n› gidiyor. Televizyonlarda içki kadehlerini, sigaray› bile karartarak veriyorlar ve böyle bir ortamda tabloya
bak›n. Nas›l oluyor?
Bütün bunlar kendili¤inden olmuyor elbette. Bu ülke AKP eliyle
yozlaﬂt›r›lmaktad›r.
Zaman zaman AKP’li belediyeler semtlerde içkili lokantalar›, e¤lence yerlerini, içki satan büfeleri
kapat›yor, k›s›tlamalar getiriyor. Bu
tabloya bakanlar, AKP iktidar›n›n
içkiye, uyuﬂturucuya karﬂ› oldu¤unu san›r. Ancak gerçekler hiç de öyle de¤ildir. Ancak, yoksul halk›n yaﬂad›¤› ve devrimcilerin etkin oldu¤u
mahallelerin orta yerinde birahane,
meyhane ruhsat› veren de bu iktidard›r. E¤er yapabiliyorsa, tarikatlar›n denetimine almak ister, bunu yapamad›¤› yerde, yozlaﬂt›rmakta hiç-

bir sak›nca görmez. Uyuﬂturucuya,
fuhuﬂa, yozlaﬂmaya karﬂ› mücadele
etti¤i için Halk Cephesi üyelerine
sald›r›p onlar› tutuklatt›ran da yine
bu iktidard›r.
Burada kilit önemdeki gerçek
ﬂudur: AKP’nin iktidar oldu¤u geçen 7 y›l içinde uyuﬂturucudan, kumara, fuhuﬂtan h›rs›zl›¤a kadar tüm
bu yozlaﬂma unsurlar›n›n hiçbiri
azalmam›ﬂ, tersine artm›ﬂt›r.

Kumar› b üyüten A KP
Her gün yaklaﬂ›k 5 milyon kiﬂi,
Milli piyango, At Yar›ﬂlar›, Kaz›
Kazan, Hemen Kazan, ‹ddaa, Spor
Toto, Say›sal Loto, ﬁans Topu, On
Numara, Süper Loto... ya da bir
benzerini oynuyor. Hem de ev kad›nlar›ndan ilkokul yaﬂ›ndaki çocuklara kadar... ‹nsanlar umudunu
bu tür oyunlara ba¤lam›ﬂ. AKP iktidar› sözde kumara karﬂ›, ama “ﬂans
oyunlar›”, AKP iktidar›nda hem çeﬂitlenmiﬂ, hem oynay›c›s› art›r›lm›ﬂt›r. “ﬁans oyunlar›” ad› alt›nda masumlaﬂt›r›lan da resmen kumard›r.
Ve kumar devlet eliyle özendirilmektedir. Devletin Milli Piyango,
‹ddaa, Spor Toto ve at yar›ﬂlar›ndan
2007’de elde etti¤i, 5.2 milyar lira
olan toplam has›lat›, 2008’de 6.2
m i l y a r liraya yükseldi. Art›ﬂ oran›
yüzde 19.03’dür. ‹stanbul Serbest
Muhasebeciler Mali Müﬂavirler
Odas›’n›n “Umudumuz Piyango”
baﬂl›kl› raporuna göre 2007-2008
y › l l a r› n da halk›n “ﬂans oyunlar›”na
yat›rd›¤› p a r a 11.3 milyar liray›
aﬂt›.
Açl›k, iﬂsizlik, yoksulluk büyüdükçe halk, umudunu bu tür kumar
oyunlar›nda ar›yor. Sahte umutlarla
oyalan›yor. Buradaki 11.3 milyar lira, yoksul halk›n çolu¤unun ço¤unun r›zk›d›r. Devlet “ﬂans oyunlar›”

Say›: 207

Yürüyüﬂ
14 ﬁubat
2010

21

kenin her taraf›na yay›lm›ﬂt›r. Böyle bir iktidar›n genelevleri, içkili
yerleri kapatma tart›ﬂmalar› riyakarl›ktan baﬂka nedir? B›rakal›m
AKP’nin genelevleri kapatmas›n›,
ülkenin tamam›n› geneleve çevirmiﬂtir AKP iktidar›.
diyerek halk›n elindeki üç kuruﬂa da
göz dikiyor.

Fuhuﬂu s okaklara
yayan A KP
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AKP riyakarl›¤› namus kavram›n› dilinden düﬂürmez. Mesela genelevleri kapatmaktan yana bir görünüm verir. Ancak AKP iktidar›n›n
yaratt›¤› açl›k, yoksulluk, yozlaﬂma
sonucunda fuhuﬂ sokak aralar›na,
yoksul gecekondu mahallelerine kadar taﬂm›ﬂt›r. Ülkemiz, yine AKP
iktidar› yönetiminde, “uluslararas›
kad›n ticareti”nin en önemli geçiﬂ
yolu haline geldi. Bunlardan daha
büyük riyakarl›k olabilir mi? A¤›zlar›ndan dini, ahlak›, namusu düﬂürmeyen bir iktidar döneminde oluyor bunlar.
‹ﬂte ‹stanbul; insan bedeninin
al›n›p sat›ld›¤› pazara dönüﬂtürüldü.
Trabzon’dan Antalya’ya, Konya’dan ‹zmir’e kadar, sonuçta ülkemizin hemen her ﬂehri, fuhuﬂun
yayg›n ve aç›ktan yap›ld›¤› yerler
halindedir. Yasal›, yasad›ﬂ›s›yla fuhuﬂ her yerdedir. Anadolu’nun en
sessiz, sakin kasabalar›nda, kad›nlar›n, küçük k›z çocuklar›n›n uluorta
pazarland›¤›na dair haberler eksik
olmuyor gazetelerden. Fuhuﬂ tacirlerinin kurdu¤u çeteler p›trak gibi
türüyor. ‹stanbul’un çeﬂitli semtleri,
Karadeniz’de kimi oteller, Romanya'dan, Rusya'dan, Ukrayna'dan,
Letonya, Litvanya ve Moldovya'dan getirilen kad›nlar›n al›n›p sat›ld›¤› pazarlar haline getirilmiﬂtir.
‹ﬂin as›l önemli yan› ﬂudur ki, bütün
bunlar gzili sakl› de¤ildir. Herkes
ülke çap›nda kad›n bedeninin nerede sat›ld›¤›n›, fuhuﬂ merkezlerini
çok iyi bilmektedir; bir tek
AKP’nin polisi bilmezlikten gelmektedir.
Yozlaﬂma, fuhuﬂ, içki, kumar ül-

Suç ü reten A KP
Emniyet Genel Müdürlü¤ü raporlar›na göre, 2006 y›l›nda polisin
sorumluluk bölgesinde meydana
gelen olaylarda, h›rs›zl›k, kapkaç,
doland›r›c›l›k gibi mala karﬂ› olaylarda yüzde 50 ile yüzde 170 aras›nda art›ﬂ olurken, ﬂahsa karﬂ› suçlarda yüzde 26'dan yüzde 160'a kadar art›ﬂ meydana geldi.
Rakamlara göre, ﬂahsa karﬂ› 321
bin 676, mala karﬂ› ise 463 bin 834
olmak üzere toplam 784 bin 500
“asayiﬂ olay›” gerçekleﬂti.
H›rs›zl›k art›yorsa, suçlar art›yorsa bunun sorumlusu AKP iktidar›d›r. Nedeni AKP iktidar›n›n yaratt›¤› Türkiye tablosundad›r.
Türkiye ‹ﬂveren Sendikalar Konfederasyonu’nun (T‹SK) ﬁubat
2010 hesaplamas›na göre, Türkiye
yüzde 13 ile iﬂsizlikte dünya beﬂin cisi oldu. Açl›k yoksulluk adaletsizlik alabildi¤ine büyümektedir. Böyle bir ülkede fuhuﬂ, h›rs›zl›k, kapkaçç›l›k ve benzeri olaylar›n artmas›ndan baﬂka ne sonuç beklenebilir
ki?

Milyonlar› u yutmak
için futbol tutkusunu
büyüten A KP
Yürüyüﬂ’ün 204. say›s›ndaki
“ Futbola büyük ‘yat›r›m’! Yal n›z kâr için de¤il!” baﬂl›kl› yaz›da maçlar›n yay›n hakk› için Digitürk, TRT ve Telekom’un 5 y›ll›¤›na
toplam 3 milyar d o l a r ödeyece¤ini
yazm›ﬂt›k.
Ortada hiçbir üretim yok. Bir
futbol maç›n›n izlenmesi için tekellerin yat›rd›¤› paraya bak›n: 3 milyar dolar...
Türkiye Kurumsal Yönetim Derne¤i adl› kuruluﬂ taraf›ndan haz›rla-

nan ülkemizdeki Futbol Kulüpleri
Yönetim Rehberi’nde Türk futbol
pastas›n›n son 5 sezonda yüzde 56
büyüdü¤ü ve 525 milyon Euro’luk
‘pastan›n’ gelecek sezon 1 milyar
dolar› geçece¤i belirtiliyor.
Rehberde yeralan ﬂu bilgiler de
“futbol” gerçe¤ine iliﬂkin çarp›c› rakamlar› ortaya seriyor. Türkiye’deki
futbol pastas›n›n büyümesi sonucunda, Türkiye’nin Avrupa futbol
piyasas› içindeki pay› da son 5 sezonda 336 milyon Euro’dan 525
m i l y o n E u ro’ya yükseldi. Bu büyümeyle birlikte Tu r k c e l l S ü p e r
Ligi, Avrupa’n›n ekonomik anlamda en büyük 6’nc› ligi haline gelmiﬂ
durumda.
Futbola yat›r›lan bu para elbette
çok büyük bir miktard›r. Onlar için
esas olan kârlar›d›r. Ancak futbol
için yapt›klar› yat›r›m, sadece para
kazanmaya yönelik bir yat›r›m olmakla kalmaz. Bu konuda Yürüyüﬂ’ün yukar›da belirtti¤imiz yaz›s›nda ﬂöyle denilmiﬂti: “ F u t b o l a
‘ ya t › r › m’ a y n › z a m a n d a , m i l y o n l a r ca insan› stadyumlara t›karak, fut b ol i le y at ›r ›p - fu t b o l i le k al d ›r ar ak ,
halk› uyuﬂturmay› hedeflemekte dir. O yan›yla tekellerin bugün futbol için harcad›klar› her kuruﬂ,
apolitikleﬂtirmeye, uyuﬂturmaya
yönelik bir yat›r›md›r. Futbola yat›r›m , dü z e ni n g e le c e ¤ ine d e y a t› r› md › r ay n › z am an d a. Do la y ›s› yl a,
bu yat›r›mlar futbola de¤il, halk›n
beynine yap›lan yat›r›mlard›r. Bey in le r i k i l i tl e m e y e , b e y i n l e r i f u t b o l
ile doldurmaya hizmet edecektir.”
Kurulan bu mekanizma sonucunda milyonlarca kiﬂi futbol maçlar›n› izlemek için ekranlar›n baﬂ›na
kilitlenir. Maçlar biter, burjuva bas›n yay›n organlar› arac›l›¤›yla günlerce onun tart›ﬂmalar› sürdürülür.
Evde, iﬂte, okulda, çarﬂ›da pazarda,
otobüste, takside, berberde, diﬂçide
orda, burada neredeyse yaﬂam›n her
alan›nda maçlar, transferler tart›ﬂ›l›r. Bu tart›ﬂmalar›n içine çekilen
kesimlerin bir k›sm›n›n aya¤› bir
kez bile topa de¤memiﬂtir. Ama yinede futbolla yat›p futbolla kalkar
hale getirilmiﬂlerdir. ‹ﬂte tekeller

için futbol, hem büyük karlar ettikleri
hem de milyonlarca halk›, içinde bulundu¤u gerçeklikten uzaklaﬂt›rmakta kulland›¤› bir aland›r. AKP’nin “büyüyen
Türkiye” tablosundan birisi de budur.
AKP’iktidar›nda halk›n lehine büyüyen hiçbir ﬂey yok. Ortada büyük bir riyakarl›k var. Milliyetçi muhafazakar,
dindar bir iktidar alt›ndaki Türkiye’de
fuhuﬂ, kumar, uyuﬂturucu kullan›m› ve
bir uyutma arac› gibi kullan›lan futbol
ticareti art›yor.

Hapishaneleri d oldurup
taﬂ›ran A KP
Yaz›n›n baﬂ›nda Adalet Bakanl›¤›
Tevkifevleri Genel Müdür Yard›mc›s›
Hüseyin Kulaç’›n bir konuﬂmas›ndan
bahsetmiﬂtik. Kulaç konuﬂmas›n›n devam›nda bu tablonun nas›l oluﬂtu¤unu de¤il ama baﬂka bir gerçe¤i dile getiriyor.
Diyor ki; “Avrupa’ya göre Türkiye’deki
çocuk tutuklu ve hükümlü say›s› daha
fazla. Bizim cezaevlerimizde ‘terör ’ nedeniyle bulunan tutuklu ve hükümlü
say›s›, Avrupa’daki toplam ‘terör suçlular›n›n’ say›s› kadar. (...) Türkiye genelindeki ceza ve tevkif evlerinde 3 bine
yak›n çocuk ‘suçlu’ bulunuyor. Bunlar›n
büyük bölümü h›rs›zl›k suçundan cezaevine girmiﬂ.”
AKP’nin “büyüyen ülke” gerçe¤i
tablosu budur. Açl›k ve yoksullukla birlikte uyuﬂturucu, fuhuﬂ, kumar, h›rs›zl›k,
yozlaﬂma da alabildi¤ine büyümektedir.
Bütün bunlar kendili¤inden olmuyor.
Bu tablo bizzat “dinci, muhafazakar,
milliyetçi” AKP iktidar› taraf›ndan yarat›lm›ﬂt›r.
Suç üreten, suçlu üreten bir düzende
hapishaneler dolup taﬂacakt›r ve
AKP’nin iktidara geldi¤i 2002 y›l› sonunda 59 bin olan tutuklu ve hükümlü
say›s›, 2009 y›l› sonunda, 1 3 b i n
5 0 0 ’ d ü r. Bugün bu rakam 115 bine dayand›. Halen de yaklaﬂ›k 700 bin kiﬂi
hakk›nda “yakalama emri” var.
‹ﬂte bütün bunlar AKP iktidar›nca
yozlaﬂan ve yozlaﬂt›r›lan Türkiye’nin rakamlar›d›r ve bunlar AKP’nin muhafazakarl›¤›n›n, maneviyatç›l›¤›n›n nas›l
göstermelik bir maneviyatç›l›ktan ibaret
kald›¤›n›n KANITLARIDIR.

Nas›l B‹R Yaﬂam?
Soka¤›m›zda oturanlar› tan›yor muyuz?
Y›llard›r ayn› mahallede, ayn› sokakta oturuyor olmam›za
karﬂ›n, soka¤›m›zda oturan komﬂular›m›z› tan›yor muyuz?
Ya da ayn› apartmanda oturdu¤umuz komﬂular›m›z› tan›d›¤›m›z› söyleyebilir miyiz?
Bu sorular soruldu¤unda
“evet” diyenler ç›ksa da büyük
ço¤unlu¤umuz için bu sorular›n
cevab› ne yaz›k ki hay›rd›r!..
Ayn› mahallede, ayn› sokakta, ayn› apartmanda oturuyoruz
belki, zaman zaman karﬂ›laﬂ›yoruz da... ama iﬂte o kadar!..
Birbirimizi ne yaz›k ki tan›m›yoruz. Bazen selamlaﬂm›yor,
hal hat›r bile sormuyoruz! Birbirimize bu yan›yla çok uza¤›z.
Ve iﬂin daha da olumsuz olan›,
bu durumu giderek “normal” görüyor, böyle yaﬂaman›n “do¤al”
oldu¤u sonucuna var›yoruz. Kan›ks›yoruz, normal olmayan bu
durumu. Bir yan›yla da kan›ksat›lan bir yanl›ﬂ› kabul ediyoruz.
Hatta, bunun için herbirimizin “hakl›” gerekçeleri de vard›r
kimbilir? Kimimiz gece yar›lar›na kadar çal›ﬂ›yor, kimimiz uygun zaman bulam›yor, kimimiz
ev iﬂlerinden baﬂ›m›z› kald›ram›yoruz. Kimimiz okuldan f›rsat
bulam›yoruz!
Asl›nda bunlar bir sonuç. K a pitalizmin dayatt›¤› geçim ve
çal›ﬂma koﬂullar›, sömürünün
yo¤unlu¤u, insanlarda akﬂam bir
komﬂu ziyareti yapacak ne hal
b›rak›yor, ne zaman. Ertesi gün
tezgah›n karﬂ›s›nda iﬂini sürdürebilmek için bir çok insan kendine, çevresine düzgün zaman ay›ram›yor.
Bu anlamda elbette, hakl› gerekçelerimiz de vard›r ama bu,
soka¤›m›zdaki, yan evdeki, üst
kattaki komﬂular›m›z› tan›ma-

may› yine de hakl› ç›karmaz.
Gerçek ﬂu ki, hem çal›ﬂma
koﬂullar›n›n a¤›rl›¤›, hem çeﬂitli
bireyci bencil düﬂünce ve davran›ﬂlar›n empoze edilmesi sonucunda hepimiz kendi evlerimize
kapanm›ﬂ, günlük sorunlardan
baﬂ›m›z› kald›ramayacak bir hale
getirilmiﬂiz. Bir ev içinde geçen
günler, aylar boyunca kendi yaﬂad›klar›m›zdan baﬂka bir ﬂey
düﬂünemeyecek durumday›z.
Düzen, her evi bir “ h ü c re”
ye dönüﬂtürmüﬂ durumdad›r.
Adeta evin dört duvar›na hapsolmuﬂ binlerce aile, kendi sorunlar› içinde bo¤ulmaktad›r. Bu
“ h ü c re” d›ﬂar› kapal› olan bir
hapishanedir. Yaﬂananlar, hep
dört duvar aras›nda kal›r ve
komﬂulardan uzak durulur.
Düzen, bu “hh ü c reler” de bizi
oyalayacak araçlar da yaratm›ﬂ
t›r. Televizyonu, bilgisayar› da
olunca, art›k evden ç›kmaya,
komﬂularla görüﬂmeye de gerek
yoktur.
Bu durum normal de¤ildir.
Bu durumu de¤iﬂtirebiliriz! Nas›l m›? Önce küçük ad›mlar atarak baﬂlayabiliriz. Önce hal-hat›r
sorarak, selamlaﬂarak, birbirimize gidip-gelerek, hatta baz› günler daha kalabal›k olarak toplanarak bu eksikli¤i giderebiliriz.
Mahallemizde ki derne¤e birlikte gider, çeﬂitli faaliyetlere,
eylemlere kat›l›r, yeni komﬂular›m›zla tan›ﬂ›r›z.
Bu durum hem yaﬂam›m›za
yeni bir anlam katacak, hem de
soka¤›m›zda bulunan herkesi tan›mam›z› sa¤layacakt›r.
Tek baﬂ›m›za yaﬂayamay›z.
Yaﬂad›klar›m›z› arkadaﬂlar›m›zla, komﬂular›m›zla, yak›nlar›m›zla paylaﬂmal›, onlarla ortak
çözümler üretmeliyiz.
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Alevi Çal›ﬂtaylar›nda Sonuç:
Sünnilik dayatmas›na devam!
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AKP’nin Devlet Bakan› Hayati
Yaz›c›, Tekel iﬂçilerinin direniﬂi için
diyor ki: “Araya provokatörler girdi . 72, 5 m i ll et or da. ‹ ﬂe ﬂeyt an ka r›ﬂt›”.
AKP’lilerin karﬂ›s›na, onlara
‘biat’ etmeyen, ‘kul’ olmayan birisi
ç›kt›¤›nda dengeleri bozuluveriyor.
Yüzlerindeki maske düﬂüyor. Tekel
direniﬂi de her geçen gün AKP’nin
gerçek yüzünün en ç›plak haliyle
görülmesini sa¤l›yor.
Yaz›c›’n›n sözlerine bak›n:
K i m o l u y o r “72.5 millet”?
Yaz›c› “özür” dilemiﬂ güya; ama
beyninin içindekileri ortaya koymuﬂ
oldu bir kere ve bunu hiçbir özür
yok edemez.
Kim oluyor “ b u ç u k ” millet?
Bilindi¤i gibi, bu kelime, ülkemizde onlarca y›ld›r, ›rkç›l›¤›n, “tek
milletçi” anlay›ﬂ›n ifadesi olarak
Çingeneler için kullan›lmaktad›r.
Yaz›c› da elbette ayn› anlamda kullan›yordu.
Oysa, AKP’nin “Roman Aç›l›m›” manevralar›n›n üzerinden henüz kaç hafta geçti? Hani “ R o m a n
Aç›l›m›” yap›yordu AKP, ne oldu?
Bu kafadan Çingenelerin yarar›na
bir ﬂey ç›kar m›? Bu kafa Çingenelerin varl›¤›n›, kimli¤ini, kültürünü
tan›r m›?
Direniﬂin karﬂ›s›nda kinini kusarken beyninin k›vr›mlar›ndan gerçekler dökülüyor. Nas›l halk düﬂman› oldu¤u aç›¤a ç›k›yor. Hay›r,
orada 73 millet var, hatta daha fazlas› var. Orada bütün olarak halk
var. AKP’yi öyle pervas›zlaﬂt›ran da
bu: 73 milliyetten halk›n orada olmas›.
AKP, “Kürt Aç›l›m›” yap›yor.
Ama Tekel iﬂçisinin yan›ndaki
Kürtler’e “iﬂe ﬂeytan kar›ﬂt›” diyor.
“Roman aç›l›m›” yap›yor, ertesi gün
onlar› “buçuk” ilan ediyor. K e n d i
mezhebinden ve kendi milliyetin-

den (yani Türk v e S ünn i) olmayana karﬂ› tüm önyarg›lar› eksiksiz sürüyor. Geriye aç›l›m, çal›ﬂtay ad› alt›nda sürdürülen bir tiyatro kal›yor.
Ayn› Kürt ve Roman aç›l›m›nda
oldu¤u gibi, yar›n en küçük bir vesilede Alevilere karﬂ› da “Alevilik
sapk›nl›kt›r”, “Alevilik müslümanl›k d›ﬂ›d›r”, “Alevilik z›nd›kl›kt›r”
gibi sözler söyleyeceklerinden emin
olabilirsiniz. Çünkü istedi¤i kadar
“aç›l›m” demagojisi yaps›nlar, kafalar›n›n içindeki budur. Beyinlerinin k›vr›mlar›nda dolaﬂan düﬂünceler bunlard›r. Ve bunlar AKP’nin hiç
de¤iﬂmeyecek olan düﬂünceleridir.

7 Çal›ﬂtay yap›ld›; A KP,
hala ayn› yerde...
‹lk Alevi Çal›ﬂtay› 3-4 Haziran
2009’da yap›lm›ﬂt›. Toplam 7 Çal›ﬂtay yap›ld›. 27-30 Ocak 2010’da yap›lan son Çal›ﬂtaydan sonra haz›rlanarak Baﬂbakanl›¤a verilen ön rapor, AKP zihniyetinin hiç de¤iﬂmedi¤inin, de¤iﬂmeyece¤inin kan›t›d›r.
Yüzy›llard›r tan›mad›klar›, yok
sayd›klar›, ancak Alevileri aﬂa¤›lamak, hakaret etmek için and›klar›
Alevilik ve Aleviler hakk›ndaki düﬂünceleri özünde de¤iﬂmemiﬂtir.

Aleviler için Alevilik tan›m›
yap›yor... Bugün sözde Alevileri
“tan›yor” gözüküyorlar. Ama kendilerince Aleviler için Alevili¤i tan›ml›yorlar. Ön raporda Alevilik
ﬂöyle tan›mlan›yor: “Alevilik HakMuhammed-Ali etraf›nda oluﬂan
bir inanç ve erkân yoludur”.
AKP, Alevili¤i bir kal›ba döküyor. ‹slam›, Müslümanl›¤› kendine
göre tarif etme hakk›n› kendi elinde
tutmaya devam ediyor. Alevili¤in
ne oldu¤unu, Alevilerin, nerede, nas›l ibadet edeceklerini o belirliyor.
Devlet, yüzy›llard›r zaten bunu
yapt›. Alevili¤i yok sayd›. Alevilere
inançlar›yla yaﬂamay› yasaklad›.

Bugün yap›lan tek de¤iﬂiklik; Alevilerin varl›¤› devlet kat›nda “kabul” ediliyor. Ancak Alevili¤in ne
olup ne olmad›¤›n›, nas›l, nerede
ibadet etmeleri gerekti¤ini yine o
belirliyor.
Alevilerin inanç özgürlükleri,
hak ve özgürlük talepleri yok say›l›yor... Alevilerin ony›llard›r yok
say›lmaya karﬂ› dile getirdikleri
inanç özgürlü¤ü ve demokratik haklar›na iliﬂkin somut talepleri var.
AKP bunlar›n hiç birini dikkate alm›yor. ﬁimdiye kadar yap›lan 7 çal›ﬂtayda, sonuç olarak Alevilerin talepleri yine yok say›l›p Alevilere,
devletin Sünnilik inanc› dayat›ld›.
Cemevleri ibaadethane olarak
k a b u l e d i l m e d i . A l e v i l e re y ine c a mi dayat›l›yor... Alevilerin yüzy›llard›r inançlar›n›n gere¤ini yaﬂad›klar› yer olarak cemevleri var. Devlet
tan›masa da, yasaklasa da yüzy›llard›r Aleviler buralarda ibadetlerini
yapt›lar, geleneklerini sürdürdüler.
Aleviler cemevlerinin kabul edilmesini istiyor. Devlete “bana, benim inanc›ma uygun olmayan ibadethaneler dayatmaya son ver” diyor. E¤er Alevi de Sünni de eﬂitse,
e¤er Alevi’nin ibadethanesi de,
Sünni’nin ibadethanesi de ayn› ölçüde kutsal ise, Cemevleri için, camilere tan›nan tüm haklar›n tan›nmas›n› istiyoruz diyor.
Fakat AKP, “Sünniler nas›l ibadetlerini istedikleri yerde, camilerde yap›yorlarsa, Aleviler de cemevinde yaparlar” D‹YEM‹YOR.
AKP’nin “cemevi cümbüﬂ evidir”
anlay›ﬂ›nda hiçbir de¤iﬂiklik yok.
Aylard›r yap›lan tart›ﬂmalar sonucunda Raporda; Cemevlerinin ibadethane statüsüne al›nmas› talebine“‹slam dini içinde bölünmeye

yol açabilir” gerekçesiyle karﬂ›
ç›k›larak, Cemevleri i b a d e t h a n e
olarak kabul edilmiyor. “Yasal bir
statü” deniyor ama ibadethane olarak de¤il...
Burada AKP’nin as›l zihniyeti
de ortaya ç›k›yor. Bu anlay›ﬂ Alevilerin varl›¤›n› kabul edebilir mi?
Alevilerin kendi ibadetlerini cemevlerinde yapmalar› “ ‹s l a m d i ni n i b ö l e r ” diyor. Onun için Alevilere cami dayat›l›yor. ‹badet yapacaksan camide, benim atad›¤›m
imamlar›n gösterdi¤i ﬂekilde yapacaks›n diyor. Ony›llard›r Alevi köylerine ›srarla cami yap›lan, imam
atanan anlay›ﬂ devam ediyor. Alevilerin bu temeldeki istekleri dikkate
bile al›nm›yor.
Din dersleri devam etsin diyor
A K P... Din dersinin kendisi, herkes
için baﬂl› baﬂ›na bir dayatmad›r. Hiç
kimse devletin dayatt›¤› din dersini
okumak zorunda de¤ildir. Devletin
dayatt›¤› dine inanmak zorunda de¤ildir. Devletin din dersi dayatmas›nda amaç, inançlar›n ö¤renilmesi
de¤ildir. Alevi ya da Sünni bütün
olarak din dersleriyle gençlerin beyinlerini boﬂaltmakt›r. Dinle kaderci bir toplum yaratmakt›r.
Aleviler, devletin Sünnilik inanc›n› temel alan zorunlu din derslerinin okullarda okutulmas›na karﬂ› ç›k›yor. “Zorunlu din dersi istemiyor u m ” diyor. Fakat AKP, Alevi çocuklar›na zorunlu din dersini vermekten vazgeçmiyor. Devletin anlay›ﬂ›na göre Alevilikle ilgili kitaplar yaz›l›p, ö¤retmenler yetiﬂtirilecek. “Devletin yazd›¤› Alevilik”,

Alevilerin uyutulmas› için kullan›lacak.

AKP’nin “Alevi Aç›l›m›”
asgari düzeyde b ir adalet
de içermiyor
Ön raporda Alevilerin 33 ayd›n›n yak›ld›¤› Mad›mak Oteli’nin
müze yap›lmas› talebi kabul edilmedi. AKP iktidar›na göre Mad›mak Oteli’nin müze yap›lmas› “tehlike üretti¤i” gerekçesiyle binan›n
y›k›larak yerine bir park yap›lmas›
isteniyor.
B i r i n c i s i ; Mad›mak Otelinin
müze yap›lmas›ndan kim neden rahats›z oluyor? Dinciler Mad›mak
Katliam›’ndaki suçlar›n› “Ergenekon” üzerinden aklamaya çal›ﬂ›yorlard›. “Mad›mak Ergenekon iﬂi” diyorlard›. Peki o zaman neden rahats›z oluyorsunuz Mad›mak Oteli’nin
müze yap›lmas›ndan. Kim için, nas›l bir tehlike üretecek Mad›mak’›n
müze yap›lmas›? Y›llard›r Mad›mak Katliam›’n› k›namayan, katilleri savunan AKP anlay›ﬂ› de¤il mi?
Mad›mak Katliam›’n› yapan
kontrgerillad›r, yani devlettir. Bunun için de devlet, gerici yobazlar›
kullanm›ﬂt›r. AKP’nin bugün de sahiplendi¤i dinci yobazlar›n, Alevileri “katli-vacip” gördü¤ü anlay›ﬂ›d›r.
AKP, Mad›mak Oteli’ni y›karak,
Mad›mak katliam›n›, bu katliamdaki sorumlulu¤unu tarihe gömmek
istiyor. Devleti de katliamda dincilerin kullan›lmas›n› da aklamaya
çal›ﬂ›yorlar.

Çal›ﬂtaylar’dan k alan
dersler
AKP ayn› AKP’dir. Dün Mad›mak’› yakanlar›n avukatl›¤›n› yapanlar, bugün katliam› unutturmaya, izlerini dahi silmeye çal›ﬂ›yorlar. Bu anlay›ﬂ yar›n ayn› katliam›
yine yapmaktan çekinmez. Bugün
yapmak istedi¤i de zaten Alevili¤i
düzen içine çekerek hem kullanmak, hem de asimile ederek yok etmektir. AKP’de ayn› mezhepçilik
ayn› milliyetçilik devam ediyor.
Her ﬂeyden önce Aleviler’e y›llard›r inançlar›n› yasaklayanlar,
Aleviler’i katledenler, Alevili¤in ne
olup olmad›¤›n› belirleyemez. Aleviler’in nerede ibadet yap›p yapamayaca¤›na, inançlar›n› nas›l ö¤reneceklerine karar veremez. Hele ki,
AKP gibi beynin k›vr›mlar› Alevi
düﬂmanl›¤›yla dolu bir parti, hiç bir
ﬂey veremez.
AKP’ye Alevilik konusunda olsun, Kürt sorunu konusunda olsun,
“aç›l›mlar”, “çal›ﬂtaylar” yapma zemini veren, AKP’ye bu manevralar›n› sürdürme imkan› verenlerin
içinde, her a¤ac›n kendi içindeki
“k ur tlar›” ve “bakal›m”, “izleyel i m” , “ ol u ml u ﬂe yl e r de ç› k ab i li r ”
diyen küçük burjuva aymazl›¤› ve
safl›¤› vard›r.
Demokrat ilerici tüm kesimler
hiçbir ﬂekilde, hiçbir gerekçeyle,
do¤rudan ya da dolayl› bu manevralara ortak olmay›n! AKP’nin politikalar›na zemin haz›rlamay›n. B›rak›n AKP, ‹zzettin Do¤an, Fermani
Altun gibi üç beﬂ bezirganla kendi
çal›p kendi oynas›n.
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Anadolu Halk Kültür Merkezi’nde (AHKM)
Film Gösterimi
AHKM'de her hafta sonu yap›lmas› planlanan film gösterimleri 7
ﬁubat günü maden iﬂçilerinin direniﬂini ve yaﬂam›n› anlatan "Yüzbin
Kiﬂiydiler" belgesel-filminin gösterimiyle baﬂlad›.
Film öncesi k›sa bir konuﬂma
yap›larak, ﬂu anda direniﬂlerini sürdüren TEKEL iﬂçilerinin mücadele-

si anlat›ld›, Devrimci ‹ﬂçi Hareketi'nin "Her Direniﬂ Bizimdir Dayan›ﬂmam›z› Büyütelim!" baﬂl›kl› yaz›s› okundu.
Yaklaﬂ›k 40 kiﬂinin izledi¤i gösterimde ayr›ca k›sa bir müzik dinletisi
de gerçekleﬂti. Filmi izlemeye gelenler hep bir a¤›zdan Grup Yorum’un
Madenci türküsünü söylediler.

Filmden sonra emekli maden
iﬂçisi olan Fahri Bozbaﬂ, yazm›ﬂ oldu¤u 'Madencinin Iﬂ›¤›nda' adl› kitab›n› imzalad›.
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AKP’nin yeni hukuksuzlu¤u:

devrimcilere on y›llara varan cezalar
verdirmektedir.
Bu kez de kural
bozulmad›. AKP iktidar›, kendi hukukunu bir yana iterek cenazeye kat›l›p, bir devrimcinin cenazesini sahiplendiler diye on
y›llara varan cezalar verdiler.
Halk düﬂmanlar›n›n, tarikat
ﬂeyhlerinin cenazeleri törenlerle
kald›r›l›r, televizyonlarda yay›nlan›rken, AKP iktidar› katletti¤i devrimcilerin cenazesine kat›l›p, halk›n
geleneklerini yerine getiren devrimcilere tahammül edememiﬂtir.
Nitekim, cenaze sonras› AKP
polisi sald›r›ya geçmiﬂ, devrimcileri
yaka paça gözalt›na alarak, tutuklatm›ﬂt›. Mahkemeler ise bu sald›r›y›
cezalar vererek tamamlam›ﬂt›r.
Hem de siyasi bir karar oldu¤u ortadayken!..
AKP iktidar› on y›llara varan cezalar da verseler, devrimcilerin cenazesi sahipsiz kalmayacakt›r. Verdikleri cezalar, kendi hukuksuzluklar›n›, halk›n geleneklerini nas›l
ayaklar alt›na ald›klar›n› göstermektedir.

Ayn› maddeden 3 kez kez üst üste ceza!
10 Aral›k 2007’de katledilen
Kevser M›rzak’›n cenazesini Adli
T›p’tan ald›klar›, cenazeye kat›ld›klar›, bas›n aç›klamas› yapt›klar› gerekçesiyle 14 devrimciye on y›llara
varan cezalar verildi.
Hem de ayn› maddeden 3 kez,
2 kez üst üste, katlayarak ony›llar a v a r a n c e z a l a r v e r d i l e r.
8 Ocak 2008 günü evlerine, kald›klar› ö¤renci yurtlar›na polis taraf›ndan yap›lan bask›nlarla aralar›nda SES GYK üyesi Meryem Özsö¤üt, Ankara Gençlik Derne¤i üyesi
Didem Akman’›n da bulundu¤u 14
devrimci gözalt›na al›nm›ﬂt›.
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Kevser M›rzak’›n sahiplenilmesine tahammül edemeyen AKP’nin
polisi Ankara’da devrimci kurumlar›n çal›ﬂanlar›na sald›rm›ﬂ, gözalt›
terörü uygulam›ﬂt›.
4 gün gözalt›nda kalan devrimci-

Adalet!

ler, 11 Ocak 2008 günü mahkemeye
ç›kar›lm›ﬂ, 14 devrimciden 12’si tutuklanm›ﬂt›. Aç›lan dava nedeniyle
devrimciler aylarca tutuklu kald›lar.
Ankara 11. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde görülen dava geçti¤imiz
günlerde sonuçland›.
Mahkeme; Kevser M›rzak’›n cenazesinin adli t›p’tan al›nmas›n›, cenazeye kat›lmay›, Kevser M›rzak’›n
katledilmesini protesto eden bas›n
aç›klamas›n› bir araya getirerek, k›sacas› yeni bir “suç” icat ederek14
devrimcinin herbirine buna göre cezalar verdi.
Buna göre; beﬂ devrimciye üç
kez; beﬂ devrimciye iki kez; dört
devrimciye de bir kez “ terör örgütü
propagandas› yapmak” tan on y›llarca ceza verdi.
AKP iktidar›, devrimcilerin hemen her faaliyetine sald›rmakta,
devrimcileri gözalt›na ald›rarak, tutuklatt›rmaktad›r. Bunlar›nda yetmedi¤i yerde, uydurma gerekçelerle

“Cenaze defin gelene¤ini
siz nereden bilirsiniz”

Kevser M›rzak’›n tabutunu taﬂ›mak, cenazesine kat›lmak Ankara 11. A¤›r Ceza Mahkemesi’ne göre
“suç”tu! Mahkeme onlarca y›la varan cezalar›; “.... ül kemizdeki cenaze defin gelene¤inin bir ü r ü n ü o l m a yan faaliyetler...” yap›ld›¤›na dayand›r›yor.
Peki yap›lan ne? Bir devrimcinin cenazesi kendi
gelenekleri içinde kald›r›l›yor. Peki hangi defin gelene¤inden söz ediyor mahkeme? Siz cenaze defin gelene¤ini nereden bilirsiniz? E¤er defin gelene¤ini bilseydiniz, bu ucube karara böyle bir gerekçe yazamazd›n›z.
Da¤larda, iﬂkencehanelerde, hapishanelerde katletti¤iniz onlarca devrimcinin kula¤›n› kesen, gözlerini ç›karan, ellerini koparan siz de¤il misiniz?
E¤er cenazelere, defin gelene¤ine az buçuk sayg›n›z
olsayd› bunlar› yapamazd›n›z. O¤ullar›, k›zlar› katledilen annelere-babalara cenazeleri bile vermedi¤iniz zamanlar oldu. O nedenle siz defin gelene¤ini bilmezsiniz.
Mahkemenin aç›kça söylemedi¤i ﬂudur asl›nda; 14
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devrimcinin Kevser M›rzak’›n cenazesini sahiplenmiﬂ
olmas›, cenazeye kat›larak onu ölümsüzlü¤e u¤urlamas›d›r as›l sorun.
Bir devrimcinin cenazesinin sahiplenilmesini hazmedemeyen oligarﬂi, y›ld›rmak ve gözda¤› için 14 devrimciye onlarca y›la varan cezalar verdi.
Cenazelere sald›rarak, kat›lanlar› gözalt›na alarak,
on y›llara varan cezalar vererek, katledilen devrimcilerin cenazelerinin sahiplenilmesini engellemeye çal›ﬂt›lar y›llarca. Bir devrimcinin tabutunu taﬂ›may› bile yasaklamak istediler. Yetmedi, devrimcilerin mezar taﬂlar›n›, mezarlar›n› k›rd›lar, mezar taﬂlar›n› söktüler.
E¤er defin gelene¤ini bilseydiniz, cenazelere kat›lman›n bir halk gelene¤i oldu¤unu da bilirdiniz. Ancak
siz bu halk› da halk›n geleneklerini de bilmezsiniz.
Bildi¤iniz de iﬂinize gelmez. Ne kadar gizleseniz,
baﬂka gerekçeler ard›na gizleseniz de herﬂey ortada:
As›l sorununuz devrimcilere olan düﬂmanl›¤›n›zd›r!

Kevser M›rzak’›n cenazesine kat›lmaktan verilen hukuksuz cezalarla ilgi, Halk›n
Hukuk Bürosu
avukatlar›ndan,
Av. E b r u T ‹ M T ‹ K Av. E b r u T imt i k ’le yapt›¤›m›z röportaj› yay›nl›yoruz.

Devrimler Sürer”... Bunlardan hangisi örgüt slogan›d›r? Hiçbiri elbette!.
Yüksel Caddesinden gelip geçen insanlara bu sloganlar› atanlar kimlerdir diye sorsan›z, hiç kimse “ﬂu örgütün üyesi” demeyecektir. “Burada bir
örgüt övülüyor hangi örgüt” deseniz
size ﬂaﬂk›nl›kla bakacakt›r.
K›saca ﬂunu söyleyebiliriz cenazede propaganda olarak yorumlana-

"Düﬂmana yasa uygulan›r
dostlara adil davran›l›r"
Yü r ü yüﬂ: "Suç" say›lmayacak
bir cenazeden dolay› bir kiﬂiye nas›l
3 kez, 2 kez ceza verilebilir?
Av. Timt i k : Kevser M›rzak’›n infaz edilmesini protesto etmek isteyen kiﬂilerin adli t›p önünde, Yüksel
caddesinde yap›lan bas›n aç›klamalar›na kat›ld›klar› ve cenazede baz›
sloganlar att›klar› iddia edilmiﬂti.
Bu etkinliklerden birine kat›lanlara bir kez ve üçüne kat›lanlara üç
kez ceza verilmiﬂti. ﬁimdi mevcut
hukuk kurallar›na göre bir de¤erlendirme yapt›¤›m›zda örgüt lehine
sloganlar at›ld›¤›nda, örgütün amblemi bayra¤› gibi örgütü ça¤r›ﬂt›ran
ﬂeyler taﬂ›nd›¤›nda ya da örgütün
amac› yay›lmaya çal›ﬂ›ld›¤›nda propaganda “suç”unun oluﬂabilece¤ini
düﬂünürüz.
Öyle ki, bir kiﬂinin kendi kendine bu sözleri söylemesi, yani kimsenin duymad›¤›, duymas›n›n mümkün olmad›¤› bir yerde söylenmesi
“suç”un oluﬂmas›na engeldir.
Mesela mezarl›kta ölülere hangi
sözler söylenirse söylensin “suç”un
unsurlar› oluﬂmad›¤›ndan beraat karar› verilmesi gerekti¤ini savunuruz. Oysaki cenazede örgütün ad›
amblemi ya da hedefleri söylenmemiﬂ, belirtilmemiﬂtir. Her üç etkinlikte yasad›ﬂ› slogan olarak de¤erlendirilen sözler ﬂunlar;
“‹nfazlara Son”, “Kahramanlar
Ölmez Halk Yenilmez”, “Kevser M›rzak Ölümsüzdür”, “Devrimciler Ölür

bilecek bir “suç” yoktur. Neden iki
kez, üç kez ceza veriliyor? Çünkü
üç eylemi ayr› ayr› de¤erlendiriyor
mahkeme; Adli T›p Önü, Yüksel
Caddesi ve cenaze merasimi.
Dava avukatlar›, burada ceza verilecekse bile, bir tek propaganda
cezas› olabilece¤ini savundular. Ancak mahkeme ayn› kanaatte de¤il.
Karardan sonra Yarg›tay Cumhuriyet Savc›s› da mütaalas›nda savunmanlar ile ayn› fikirde oldu¤unu
tebli¤namesinde belirtti.
Bakal›m Yarg›tay 9. Ceza Dairesi ne karar verecek. Cenaze törenleri ile ilgili daha önce de davalar gördük. Hatta cenaze törenlerinde yap›lan konuﬂmalar ile ilgili olarak verilen cezalar› A‹HM’e gönderen meslektaﬂlar›m›z oldu. A‹HM genellikle bu tür durumlarda “ifade özgürlü¤üne müdahale edildi¤i” yönünde
karar veriyor. Anc a k d a h a ö n ce
böy le, yol u n b a ﬂ›nd a b a ﬂ ka, yo l u n
son u n d a b a ﬂ k a , e rtesi gün baﬂk a ,
suç oluﬂ t u ¤ u na i l i ﬂ k i n b i r k a r a r
g ö r m e m i ﬂ t i k d o ¤ r u su . Ül k e m i z d e
y a r g› ala n › n d a i l k l e r An k a r a
m a h ke mele r i nden ç› k› y o r.
Yür ü yüﬂ: Ankara 11. A¤›r Ceza
Mahkemesi karar›nda: "Her üç tarihte yap›lan ve ülkemizdeki cenaze
defin gelene¤inin bir ürünü olmayan faaliyetler..." diyerek ald›¤› bu
ideolojik tutum hakk›nda ne diyor-

sunuz?
Av. T im t i k : Din ve vicdan özgürlü¤üne göre, “cenaze defin gelene¤inin ürünü olmamak” anlaﬂ›labilir gibi birﬂey de¤il. Her inan›ﬂ›n cenaze defin gelene¤i ayr› ayr›d›r. Bir
kiﬂi Müslüman Sünni inan›ﬂa göre
defnedilirken, bu anlay›ﬂ ile çat›ﬂmayacak her türlü uygulama yap›labilir. Ayr›ca kiﬂi hayatta iken cenaze
töreninde neler yap›lmas› istedi¤ini
vasiyet edebilir.
Daha önemlisi cenaze gelene¤i
yaln›z dini inan›ﬂtan kaynaklanmaz.
Siyasi ve felsefi görüﬂlerde cenaze
merasimini etkileyecektir. Bu sebeple anayasa yaln›zca din özgürlü¤ünü de¤il ayn› zamanda vicdan özgürlü¤ünü, ifade özgürlü¤ünü kanaat özgürlü¤ünü güvence alt›na alm›ﬂt›r. Bu yüzden insan haklar› sözleﬂmesi felsefi görüﬂlerin dile getirilmesine müdahaleyi ihlal saym›ﬂt›r. Ancak din ve vicdan özgürlü¤ünü yaln›zca benim kabul etti¤im
dinlere mensup olabilirsin özgürlü¤ü oldu¤u için böyle aç›klamalar da
pek ﬂaﬂ›rt›c› de¤il do¤rusu.
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Yür üyüﬂ: AKP iktidar› halka sald›r›rken, mahkemeler de vatansever
devrimcilere on y›llara varan hapis
cezalar› veriyor. Mahkemelerin bu
tavr›n› nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Av. Timtik: Mahkemeler kararlar›n› yasaya göre vermek zorundalar.
Yani ﬂimdi AKP hükümeti hangi yasay› isterse onu meclisten geçirebilir.
Ayr›ca mahkeme kararlar›n› da Yarg›tay inceliyor ve onayl›yor. E¤er
Yarg›tay bu karar› onaylarsa bundan
sonra bu tip olaylarda birkaç propaganda cezas› ile karﬂ›laﬂaca¤›z.
Biz istedi¤imiz kadar yasan›n
mant›ks›z oldu¤unu ya da hukuki
olmad›¤›n› söylersek söyleyelim,
mahkemeler Yarg›tay’›n karar›na
göre hareket edecektir. S›nav›ndan
görevlendirmesine kadar hakimler
ve savc›lar seçilerek gelirler. Son
olarak ﬂu güzel Latin atasözünü tekrarlamak istiyorum; " d ü ﬂm a n a y asa uy g u l a n › r d o s t l a r a a d i l d a v r an›l › r " .
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NATO’yu halklara
sevdiremezsiniz!
Çünkü NATO
halklar›n düﬂman›d›r
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“... Genel Sekreter seçilen Danimarka eski baﬂbakan› Rasmussen
NATO 'nun ‹slam alemindeki imaj›n›n düzeltilmesi için özel bir plan
haz›rlad›klar›n› söyledi.” (Hüsnü
Mahalli, Akﬂam, 6 ﬁubat 2010)
Nas›l bir özel bir p l a n b u ? Ve
neden “Müslüman ülke” halklar›na yönelik bir plan yap›l›yor?
NATO neler yapt› ki, “imaj›”
böylesine bozuldu?
Yeni dönemde, özellikle Müslüman ülkeler nezdinde olumsuz NATO imaj›n› de¤iﬂtirmeyi hedefleyen
NATO’nun bir baﬂka hedefi de do¤rudan gençlik. NATO yetkilileri,
gençlerin, “sso¤uk savaﬂ y›llar›n›
bilmedi¤ini”, bu nedenle de NATO’nun önemini kavramad›klar›
düﬂüncesinden hareket ediyormuﬂ.
“So¤uk savaﬂ y›llar›” dedikleri
dönem, 2’nci emperyalist savaﬂ
sonras› dönemdir. E¤er gençlik, o
y›llar› gerçekten ö¤renirse, o y›llarda NATO’nun oynad›¤› rolü ö¤renirse, gençli¤in NATO’ye sempati
duymas› hiç ama hiç mümkün de¤ildir.
Bu dönemde NATO, emperyalizm ad›na kontrgerilla savaﬂ›n› örgütleyen kurumlar›n baﬂ›nda gelmektedir. Bugünlerde çok konuﬂulan “Gladio!” türü örgütlenmeler,
iﬂte bu dönemin örgütlenmeleridir
ve merkezinde NATO vard›r. Ayn›
dönemde NATO, sosyalist ülkelere
karﬂ› oldu¤u kadar, ulusal ve sosyal
kurtuluﬂ hareketleri veren haklara
karﬂ› da bir tehdit unsuru olarak sürekli devrede tutulmuﬂtur.
K›sacas›, gençli¤in ve “Müslüman ülke” halklar›n›n “so¤uk savaﬂ” döneminde de, NATO’yu desteklemesi, sevmesi için bir tek nedeni yoktur.

“Müslüman ülke” halklar›na
kendisini “anlatarak” imaj›n› düzeltmeyi, gençli¤e NATO’yu “sevdirmeyi” planl›yor. Bunun için de
özel bir faaliyet yürütüyor. Hüsnü
Mahalli, bu faaliyetlerin bir k›sm›n›
ﬂöyle yans›t›yor ayn› yaz›s›nda:
“... May›sta aç›klanmas› beklenen plana göre Müslüman ülkelerin
gazetecilerine, akademisyenlerine
ve farkl› alanlarda görev yapan sivil toplum önderlerine büyük miktarda paralar da¤›t›lacak ve onlara
ve onlar›n arac›l›¤›yla Müslüman
ülke vatandaﬂlar›na NATO ' n u n
'insani' bir örgüt oldu¤u propagandas› yap›lacak.”
O nedenle, NATO “Müslüman
ülke” halklar›n›n ve gençli¤in kendisini “ i ﬂ g a l c i e m p e r y a l i s t b i r
güç” olarak görmesinden rahats›zl›k duyuyor. NATO’nun “yeni stratejik planlar›” aras›nda bunun de¤iﬂtirilmesi de var.

Halklardan böylesine
korkanlar, halka
kendini sevdirebilir mi?
NATO’nun 4-5 ﬁubat günlerinde
ülkemizde, ‹stanbul’da yap›lan NA TO Savu nma B akanlar› Gay rir esmi Toplant›s›, büyük bir gizlilik
içinde yap›ld›. Toplant› öncesi gazetelerde tek bir haber bile ç›kartt›rmad›lar. K o r k u b ü y ü k t ü .
Sonra toplant›y› yapt›klar› günlerde, gazeteciler bile arama güvenlik ad› alt›nda bir sürü keyfili¤e maruz b›rak›ld›lar. Toplant› yapt›klar›
yerlere kimseyi sokmad›lar. 52 ül kenin Savunma Bakan› ve Yard›mc›lar› toplanm›ﬂt› ve korkuyorlard›.
Korku büyüktü.
Kendini “sevdirmek” isteyen
halktan böyle kaçar m›?

Ancak suçlular bu kadar büyük
bir korku yaﬂarlar.
Ancak katliamc›lar, böyle kaçarlar halklardan ve hesap vermekten.
NATO özellikle gençli¤in “savaﬂ
karﬂ›t›” olmas›ndan memnun de¤ildir. “Gençli¤in ‘savaﬂ karﬂ›t›’ olmas› güzel ama ‘gençli¤e gerçekleri
anlatmak gerekir” diyor NATO.
NATO’nun “gerçekleri” ise iﬂgal
ettikleri ülkelere “demokrasi ve uygarl›k taﬂ›d›klar›”yalan›n› ezberletmektir.
‹ﬂte bu “gerçekleri” anlatmak
NATO’yu “sevdirmek” için halklar›
ve gençli¤i yalan bombard›man›na
tutmay› programlad›lar.
Yap›lacaklar aras›nda, paylaﬂ›m
sitesi Facebook’un NATO’nun yalanlar›n› yaymak için kullan›lmas›,
NATO’yu “sse vd i r me k” için seminerler, toplant›lar düzenlenmesi de
var. Ayr›ca, kullan›lmas› düﬂünülen
di¤er araçlar aras›nda medyan›n daha etkin kullan›lmas›, r ep müzik
yapt›r›lmas› da yeral›yor.

NATO’nun 61 y›ll›k kanl›
tarihi a klanamaz!
NATO kuruldu¤u 4 Nisan 1949
y›l›ndan itibaren, sosyalist ülkelere,
ilerici yönetimlere ve kurtuluﬂ mücadelesi veren halklara karﬂ› sald›r›lar düzenledi, iﬂgaller gerçekleﬂtirdi, komplolar örgütledi.
NATO’nun 61 y›ll›k tarihi katliamlarla, halklara karﬂ› yürütülen savaﬂlarla doludur.
Halklara karﬂ› y›llard›r savaﬂ yürüten NATO, bugün dünyan›n en
büyük askeri gücü durumundad›r.
Yine de bununla yetinmeyip, askeri
gücünü art›rmaya, yeni “müdahale”
alanlar› oluﬂturmaya çal›ﬂmaktad›r.

Sovyetler Birli¤i ve sosyalist ülkelerde yaﬂanan karﬂ›-devrimlerden
sonra, NATO art›k v a roluﬂ gerekçesini kaybetmiﬂti. Çünkü emperyalistler o güne kadar NATO’nun
varl›¤›n›, sosyalist sisteme karﬂ›
“hür dünyay› koruma” olarak gerekçelendirmiﬂlerdi. E¤er bu gerekçe do¤ru olsayd›, emperyalistlerin
sosyalist sistemin y›k›lmas›ndan
sonra NATO’yu la¤vetmeleri gerekirdi. Ama emperyalizm böyle bir
askeri güçten elbette vazgeçecek
de¤ildi. Bu anlamda da b›rakal›m
“NATO’nun da¤›t›lmas›n›”, NATO,
yeni üyelerle birlikte askeri gücünü
D ü ﬂ m a n ” kavram›n› geniﬂart›rd›. “D
leterek, ilgi alan›n› ve hedeflerini
büyüttü.
Bu demektir ki, daha çok ülkeye
sald›racak, tehdit edecek, iﬂgaller
gerçekleﬂtirecekler.
Denilebilir ki NATO, özellikle
son y›llarda bu nedenle daha çok
emperyalist askeri müdahalelerde
yerald›. Y›llard›r yasal olarak “NATO üyesi bir ülkeye yönelik sald›r›
oldu¤unda cevap verme” ﬂeklinde
çizilmiﬂ olan çerçeve ad›m ad›m geniﬂletildi.
O y›llarda “alan d›ﬂ›” faaliyetler-

de bulunmaktan kaç›nan NATO
ﬂimdi “alan d›ﬂ›” iﬂgal ve müdahalelere baﬂvuruyor. Örne¤in, Afganistan iﬂgali görevini üstleniyor , Aden
körfezinde “korsanlar”a karﬂ› savaﬂmak ad›na, halklara karﬂ› gözda¤› veriyor, denetimini yay›yor.
Önce yoksul ve açl›k içindeki
halklar›, “kabile çat›ﬂmalar›”,
“mezhep çat›ﬂmalar›” ile birbirine
k›rd›r›p, sonra da Afrika ülkelerinde, Asya’da “insani yard›m” yapmak ad›na ortaya ç›k›p, buralar da
fiili olarak denetimi ele geçiriyor.
Ancak bu emperyalist müdahaleleri, “insani yard›m yapmak” ad›na gizliyorlar. Hem fiili iﬂgaller gerçekleﬂtiren, hem de yiyecek, ilaç,
battaniye, çad›r da¤›tan, halka yard›m eden “insanc›l” kurtar›c› NATO
görünümü çiziyorlar.

Çocuklar›m›z, gençlerimiz
size karﬂ› nefretle dopdolu
olarak büyüyor!
NATO’nun kurmaylar›, ak›l hocalar›, sat›n ald›¤› kiral›k kalemleri,
yalanlar yayd›klar› sosyal siteleri,
61 y›ll›k kanl› tarihi silemezler.
Afrika’da, Asya’da, Avrupa’da

Baﬂlar›na Çuval Geçireni
Krallar Gibi A¤›rlad›lar
Irak'›n Süleymaniye kentinde oligarﬂinin ordusunun özel birliklerinin
baﬂ›na çuval geçirilmesi olay›n›n sorumlusu olan, Irak'taki iﬂgalci Amerikan birliklerinin komutan› General
Raymond Odierno, geçen hafta Ankara'ya geldi.
Odierno, ‹çiﬂleri Bakan› Beﬂir
Atalay, D›ﬂiﬂleri Bakan› Ahmet Davuto¤lu ve Genelkurmay Baﬂkan›
Orgeneral ‹lker Baﬂbu¤'la görüﬂmeler yapt›.
Odierno, gerek Ankara’ya gelirken, gerekse de yapt›¤› görüﬂmeler
s›ras›nda hep “eel üstünde” tutuldu.
ABD Büyükelçili¤i Odierno onuruna
(!) bir yemek verdi. Yeme¤e düzen

partilerinin yöneticileri de kat›ld›.
ABD Savunma Bakan› Robert
Gates, Odierno’nun hem kendisinin
hem Obama’n›n en güvendi¤i gene r a l oldu¤unu söyledi.
K›sacas›, Odierno’nun 7 y›l önce,
Süleymaniye’de TSK mensubu subay ve dolay›s›yla da Genelkurmay’›n baﬂ›na geçirdi¤i çuval çabuk
unutulmuﬂtu.
Tekel iﬂçilerine, halka olmad›k
f›rçalar› atan, aﬂa¤›layan Baﬂbakan
ve AKP’liler, her f›rsatta halk› ve
devrimcileri tehdit eden Genelkurmay Baﬂkan›, Odierno karﬂ›s›nda
“süt dökmüﬂ kediye” dönmüﬂlerdi.
Bir teki bile çuval geçirilmesi olay›-

gerçekleﬂtirdikleri katliamlar›, döktükleri halklar›n kan›n›, iﬂgallerini
unutturamazlar.
O nedenle hiçbir halka kendilerini sevdiremezler. ‹majlar›n› yenileyemez, gençli¤i aldatamazlar.
Afganistan’da katlettikleri, hergün bombalad›klar› Afgan halk›n›
“bir tas çorba” ile, “iki okul açmakla”, üzerine bomba ya¤d›rd›klar›
çocuklar› iki ucuz oyuncak ile aldatamazlar.
Tersine, NATO ald›¤› yeni kararlar ile 61 y›ll›k kanl› tarihine yeni
katliamlar eklemekle meﬂguldür.
Bunun için “yeni planlar” yapmakta, askeri gücünü, silahlar›n› art›rmaya çal›ﬂmaktad›r.
Unutulmas›n ki, çocuklar›m›z ve
gençlerimiz, NATO iﬂgalcilerine
karﬂ› nefretle büyüyor. Türkiyeli,
Irakl›, Afganistanl›, Filistinli, Kuzey Koreli çocuklar›m›z›n, gençlerimizin nefretini büyütmek bizim
görevimizdir.
Siz bir iﬂgal örgütünü sevimli
göstermeye çal›ﬂ›yorsunuz, biz sa dece gerçe¤i anlatacak ve gerçek l e r için mücadele etmeye devam
ed ece¤ iz .
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n› hat›rlamad› ve hat›rlatmad›lar.
Düzenin politikac›lar›, Baﬂbakan,
bakanlar, Cumhurbaﬂkan›, Genelkurmay Baﬂkan› ve kuvvet komutanlar›
bir kez daha Amerikan uﬂa¤› olduklar›n› gösterdiler.
Onur, namus, ﬂeref yoktur hiçbirinde. Vatanseverli¤in zerresi hiç
yoktur üzerlerinde. Öylesine kiﬂiliksiz, öylesine uﬂakt›rlar iﬂte!.. Baﬂbakan her f›rsatta, iﬂçiye, esnafa, köylüye, eczac›ya, doktora karﬂ› öfke
saçmaktad›r. O öfkenin bir zerresini
bile baﬂlar›na çuval geçiren Odierno’ya gösteremedi!.
Bunu hiçbiri –bakanlar, cumhurbaﬂkan›, omzu kalabal›k generaller–
hiçbiri yapamaz zaten. Emperyalistleri bu ülkeden kovmaya cüret edebilirler mi? Bunu ancak ve ancak devrimciler yapabilir ve kuﬂkusuz onlar
yapacak.
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Yunanistan Krizi’nde de Fatura Halka!
Yu n a n i s t a n : AB Üyeli¤i Neyi Çözdü?
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Yunanistan’da kriz var. Yunanistan emperyalist kuﬂatmay›, ödeyemeyecek duruma geldi¤i y ü k s e k
b o r ç l a r ve kapatamad›¤› bütçe aç› ¤› ile yaﬂamaktad›r. Yunanistan’›n
“kamu borçlar›”, 300 milyar e u ro
s › n › r› na dayanm›ﬂt›r. D›ﬂ borçlar›n›
ve bütçe aç›¤›n› ise halk›n elindekini, avucundakini alarak kapatmaya
çal›ﬂ›yor.
Yunan halk›n›n yaﬂad›klar› bize
yabanc› de¤ildir.
Belki biçimsel farkl›l›klar› var
ama Yunanistan bugün, Türkiye oligarﬂisinin on y›llar önce ald›¤› “24
O c a k k a r a r l a r ›”n›n benzerini uygulamaya çal›ﬂ›yor. Yunanistan egemen s›n›flar›n›n bugün uygulatmak
istedi¤i paket, Yunanistan’›n “24
Ocak kararlar›”d›r...
Yunanistan’da Papendreu hükümeti emperyalist ülkelerin yaﬂatt›¤›
ekonomik krize “çözüm”ü böyle
ar›yor. Çözüm olarak halka sunulan
tedbirlerin içinde yine halk›n daha
çok özveride bulunmas› geliyor.
Buna göre;
- Benzine zam yap›ld›. Benzinin
litre fiyat› 1.09 eurodan 1.16 euro
seviyesine ç›kt›.
- K a m u sektöründe daha önce
dondurulan maaﬂlarda taban ücret
2000 eurodan, 1500 euro’ya indirilecek. Memurlara maaﬂ d›ﬂ›nda yap›lan yan ödemelerde yüzde 10 oran›nda kesinti uygulanacak.
- Kamu sektörüne bir süre yeni
memur al›nmayacak. Emeklilik yaﬂ›
65’den 67’ye ç›kar›lacak.
- Tüm bakanl›klar›n bütçelerinde
yüzde 10 tasarrufa gidilecek. Elbette bu halka yans›yacak, halka sunulan kimi hizmetler azalt›lacak.
Yunanistan’da gazeteler, 2010
Ocak sonu itibariyle son 1 y›ll›k
dönemde 208 bi n 9 8 ki ﬂ in in daha
iﬂsiz kald›¤›n› yazd›. 2010 y›l›nda
iﬂ si zl eri n sa y› s› n› n 850 bi ne ula-

ﬂaca¤› bekleniyor. Yunanistan ‹stihdam Kurumu (OAED) ülkede
iﬂsizli¤in y ü z d e 1 7 , 1 oldu¤unu
aç›klad›.
Yunanistan'da yap›lan araﬂt›rmalar, iﬂsizlik oran›n›n 15-24 yaﬂ
aral›¤›nda yüzde 25, 25-34 yaﬂlar›
aras›nda yüzde 12 oldu¤unu ve dolay›s›yla iﬂsizli¤in en çok genç nüfusu etkiledi¤ini göstermektedir.
‹ﬂten at›lmalarda sanayi, iplik -dokuma, ticaret ve inﬂaat sektörleri
baﬂta gelmektedir.
Yunanistan'da çal›ﬂan nüfusun
yaklaﬂ›k 4 milyon 500 bin oldu¤u
hesaba kat›ld›¤›nda, bugün ortaya
ç›kan tablonun ne kadar ciddi oldu¤u da daha iyi anlaﬂ›lacakt›r. ‹ﬂsizlik Yunanistan’da milyonlarca
insan› etkilemektedir.
Emperyalistlerin sömürüsü ve
talan›, Yunanistan’› yüzbinlerce iﬂsizi olan, sa¤l›k ve e¤itimin paral›
hale getirilmeye çal›ﬂ›ld›¤›, küçük
üreticilerin ve çiftçilerin yaﬂayamaz
durumda oldu¤u, halk›n al›m gücünün düﬂürüldü¤ü, yoksullaﬂt›r›ld›¤›,
d›ﬂ borçtan baﬂ›n› kurtaramayan bir
ülke haline getirmiﬂtir.

Yunanistan’da grevler,
protestolar sürüyor!
Yunanistan’da hükümetin ald›¤›
kararlara emekçiler büyük bir tepkigösterdi. Bu kararlar› protesto için
hergün irili ufakl› eylemler yap›l›yor.
Yunanistan Baﬂbakan› Papandreu, “ülkenin grevi kald›racak gücü yok” dese de 10 ﬁubat 2010’da
ilk ad›m at›larak, greve gidildi. 24
ﬁubat’ta da ‹ﬂçi Sendikalar› Konfederasyonu genel greve gidecek.
Çiftçiler ürünlerine daha yüksek
fiyat verilmesi ve daha fazla tar›msal teﬂvik için 3 hafta önce, s›n›r kap›lar›n› ve ﬂehirler aras› yollar› kapatma eylemlerine baﬂlam›ﬂlard›.

“Halk, alt›n çatallarla
yemek yiyecek”
Türkiye’de oldu¤u gibi Yunanistanda da egemen s›n›flar y›llarca
“AB’ye girmenin” kurtuluﬂ oldu¤u
propagandas›n› yapt›lar. Yunanistan
halk› y›llarca böyle aldat›ld›.
Nitekim Yunanistan halk›na
AB’ye üyelik için y›llarca yalanlar
söylendi. AB’ye üyelik, “cennete giri ﬂ”, “ttüm sorunlar›n çözülece¤i”
propagandas› eﬂli¤inde sunuldu.
Yunanistan iç savaﬂ› s›ras›nda,
ABD’nin komünistlere karﬂ› sürdürülen “yy o k e t m e” savaﬂ›nda ve
ülkenin yeni-sömürge bir ülke haline getirilmesinde “ y a p t › ¤ › y a r d › m l a r › ” benimsetmek için burjuvazi taraf›ndan “ H a l k , a l t › n ç a t a l l a r l a y e m e k y i y e c e k ” yalan› ile
ABD emperyalizmi Yunan halk›na
benimsetilmeye çal›ﬂ›ld›.
O yalanla baﬂlayan süreç, Yunanistan’›n emperyalizme ba¤›ml›l›¤›n›n da baﬂlang›c› oldu. ‹ngiliz
emperyalziminin yerini ABD emperyalizmi alm›ﬂ, Alman faﬂizmine
karﬂ› kahramanca savaﬂan Yunanistan halk› emperyalizmin tutsa¤›
Gümrük ve vergi dairelerinde
çal›ﬂanlar greve gideceklerini aç›klad›lar. Sendikalar›n büyük bölümünde siyasal etkisi olan Yunanistan Komünist partisi (KKE) ile Sol
Koalisyon (SYR‹ZA) emekçilerin
yeni tedbirlere tepkilerini göstereceklerini aç›klad›lar.
K›sacas›, Yunan emekçileri yeni
“24 Ocak kararlar›n›” kabul etmeyecekler.

olmuﬂtu.
On y›llar sonra bu kez bu yalan
“ AB’ye üyelik” için kullan›ld›.
AB’ye girilmesiyle halk›n tüm sorunlar› çözülecekti.
Y›llar önce baﬂlat›lm›ﬂ olan bu
süreci, düzen içi sol ve reformistlerin bir k›sm›, “Yunan ekonomisinin güçlendirilmesi” gerekçesiyle
destekledi. Ancak as›l k›l›f, “demokrasinin sa¤lamlaﬂt›r›laca¤› ”
yalan› idi. Halk› böyle aldatmaya
çal›ﬂt›lar.
Öte yandan Komünist Partisi ve
di¤er devrimci-ilerici güçler, o y›llarda AET’ye girilmesine karﬂ›yd›.
Bugün emperyalistlerin isteklerini
yerine getiren PASOK, o y›llarda
AET’ye
karﬂ›yd›.
PASOK,
1981’de hükümete geldi¤inde h›zla tutum de¤iﬂtirdi ve AET üyeli¤ini destekledi.
Yunanistan oligarﬂisi, AET’ye
oldukça “elveriﬂli” bir dönemde
girdi. O dönemde emperyalistler,
AET’ye daha çok üye çekmek istiyordu; bu nedenle geçici bir süre
“ekonomik yard›m paketleri” sunulmuﬂtu. ‹ﬂbirlikçi tekellerin yan›
s›ra küçük boy iﬂletmeler ve köylüler, bu paketlerden faydaland›lar.
Bu nedenle de halk bir süre
“nn i s b i b i r r e f a h ” yaﬂad›, ç›plak
sömürüyü etinde-kemi¤inde hissetmedi.
Yunanistan, 1 Ocak 2001 tarihinde, resmen Avrupa Para Birli¤i’ne (EMU) kat›ld› ve para birimi
olarak drahminin yerini Euro ald›.
Art›k “kemer s›kma” politikalar›, “istikrar tedbirleri ” peﬂpeﬂe
ilan ediliyor, halk› can›ndan bezdiriyordu. Para birimi olarak Euro’ya geçilmiﬂti ama bir süre sonra
temel tüketim maddelerinin fiyatlar› da artmaya baﬂlad›.
Euro nedeniyle, turizm gibi temel sektörlerde Yunanistan rekabet
etmekte zorluklar yaﬂad›. AB Ortak
Tar›m Politikas›’nda yap›lan de¤iﬂikliklerle köylülerin gelirleri azalmaya baﬂlad›. Küçük köylülük ve
aile çiftçili¤i yok olmaya yüz tuttu.

“AB söz konusu oldu¤unda sürekli
örnek gösterilen Yunanistan, bugün
AB üyeleri içinde gelir da¤›l›m›n›n
en adaletsiz oldu¤u ülkelerden biridir. Nüfusun en yoksul yüzde 10’luk
kesimine, milli gelirin yaln›z yüzde
2.2’si düﬂüyor. En zengin yüzde 10
ise, milli gelirin yüzde 26.3’üne el
koyuyor. AB üyeli¤inin gelir da¤›l›m›ndaki uçurumu da kapataca¤›n›
iddia edenlere ithaf olunur.” (Ekmek ve Adalet, say›: 66, 29 Haziran
2003)
Bundan tam 7 y›l önce bu sat›rlar› yazarak, “AB’ye girmenin”

Yürüyüﬂte

kurtuluﬂ olmad›¤›n› yazm›ﬂ›z. Nitekim o süreç, emperyalist ba¤›ml›l›k ile pekiﬂti. Yunanistan bu k›s›r
döngüyü k›rmak için d›ﬂ borçlara
baﬂvurdu. D›ﬂ borçlar arka arkaya
geldi. Ve Yunanistan bugünkü krize ad›m ad›m böyle getirildi.
Avrupa’da
kriz,
sadece
Yunanistan’da da de¤il; s›rada
‹spanya, Portekiz ve ‹rlanda’n›n
oldu¤u belirtiliyor. Bu ülkelerin d›ﬂ
borçlar›n›n büyük bir sorun oldu¤u,
Portekiz’in iﬂçi ç›karmaya devam
etti¤i aç›kland›.

Tek Yol

AB demokrasi ve refah getirmez!
Baz› ayd›nlar, reformist kesimler, halk düﬂman› AKP’nin özellikle ilk
y›llar›n›, “olumlu, baﬂar›l›” bulmaktayd›lar. Gerekçe; AKP’nin “demokratikleﬂme ad›mlar›” ve “AB’ye girme çabalar›” idi... Ahmet Altanlar’dan ÖDP’lilere kadar, AKP’nin bu temelde desteklenmesi gerekti¤i
söyleniyordu.
“AB’ye girme” düﬂüncesi hep bu ülkenin “ k u r t u l u ﬂ u ” gibi sunuldu.
AB’ye girildi¤inde, “ddemokrasi gelecek”ti, “öözgürlük gelecek”ti, ve
“rr efah gelecek”ti... Adeta bir cennet sunuluyordu halka. Tüm sorunlar›n
çözümü AB üyeli¤indeydi.
T›pk› y›llar önce Yunanistan’da halk›n kand›r›ld›¤› gibi. Orada da, AB
üyesi olman›n “tüm sorunlar› çözece¤i” anlat›ld› halka. Nitekim Yunanistan y›llar önce AB üyesi oldu. Yunanistan’da “milli gelir” artt›. Geliri artan yine halk de¤ildi asl›nda ama bu da ülkemizde AB savunuculu¤unun
yeni bir malzemesi oldu, “Yunanistan AB’ye girdi, milli geliri ﬂu kadar
artt›. biz hala sürünüyoruz” sözü bir kliﬂeye dönüﬂtü.
B›rakal›m bugün Yunanistan’da halk›n refaha kavuﬂmas›n›, elinden
herﬂeyi al›nmaya çal›ﬂ›l›yor.
Yunanistan, ‹spanya ve Portekiz’in borçlar›n› ödeyemez hale gelmeleri, ekonomik hak gasplar›, AB üyeli¤inin yaratt›¤› kanburun kaç›n›lmaz
sonucudur. AB üyeli¤i, demokrasi, özgürlük, refah getirmedi bu üç ülkenin halklar›na. Tersine ba¤›ml›l›k, y›k›m, iﬂsizlik ve yoksulluk getirdi.
AB tart›ﬂmalar›nda ›srarla AB’nin demokrasi, özgürlük ve refah getirmeyece¤ini söyledik. Daha yazd›klar›m›z›n mürekkebi kurumadan AB
üyeli¤inin nas›l bir aldatmaca oldu¤u bir kez daha görüldü. Yunanistan,
‹spanya ve Portekiz’de yaﬂananlar bunun kan›t›d›r.
Halk›m›z›n yaﬂad›¤› ekonomik, siyasi, sosyal, ulusal sorunlar›n›n çözümü AB üyeli¤inde de¤ildir. Çözümün tek yolu, ba¤›ms›z demokratik
bir ülke yaratmaktan geçmektedir.

Say›: 207

Yürüyüﬂ
14 ﬁubat
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devrim için
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olacak? Kararlar nas›l uygulanacak?
c- Örgütlenme bünyesindeki farkl› kurumlar›n birbirleriyle iliﬂkileri nas›l ve neye göre yürütülecek?
d- Yerel ve merkez aras›ndaki,
alt üst aras›ndaki, az›nl›kla ço¤unluk aras›ndaki iliﬂkilerde hangi ilke
ve kurallar geçerli olacak?
e- Eleﬂtiri nerede baﬂlay›p nerede bitecek, talimatlar hangi durumlarda verilecek, örgütlülükte perspektiflerin, kararlar›n, talimatlar›n
yeri ne olacak?..
Bunlara baﬂka baz› maddeler daha ekleyebiliriz. Çünkü bir örgütün,

Ders: Demokratik

Merkeziyetçilik

Say›: 207

Yürüyüﬂ
14 ﬁubat
2010

Sevgili Arkadaﬂlar, merhaba.
Dersimizin bugünkü konusu, demokratik merkeziyetçilik. Bu konu
esas olarak “örgütsel iﬂleyiﬂ”in bir
parças›d›r. Önümüzdeki derslerde
“Örgütsel iﬂleyiﬂ”in de¤iﬂik yanlar›n› da ele alal›m diye düﬂünüyoruz.
Örgütsel iﬂleyiﬂ konusu, bir örgütlenme içinde harcad›¤›m›z eme¤in ve zaman›n karﬂ›l›¤›n› en verimli bir ﬂekilde alabilmek aç›s›ndan
oldukça önemlidir. Bir örgüt, sa¤l›kl›, do¤ru bir örgütsel iﬂleyiﬂe salip oldu¤u ölçüde, verimli üretken,
iﬂ yapan bir örgütlülüktür. Dersimizin
konusuna
özellikle bu çerçevede bakmal›y›z.
Madem ki, as›l
konumuz olan demokratik merkeziyetçilik, örgütsel
iﬂleyiﬂin bir parças›, önce k›saca örgütsel iﬂleyiﬂten ne
anlad›¤›m›z› açal›m.

‹lkeler, kurallar,
örgüt silah›n› etkili
kullanman›n ﬂart›d›r!

– ‘Örgütsel ‹ﬂleyiﬂ’ neleri
kapsar?
Bir örgütlenmeyi oluﬂturan çeﬂitli birimler, kurumlar ve insanlar
aras›ndaki iliﬂkilerin nas›l ﬂekillence¤ine dair kurallar›, ilkeleri “ ö rgütsel iﬂleyiﬂ” olarak adland›r›yoruz.
Bir örgütlenmede, özel olarak
da, sömürücü egemen s›n›flar›n
bask›s› ve terörü alt›nda örgütlenmek ve mücadele etmek zorunda
kalan bir örgütlenmede, ilkeler, kurallar olmas› zorunludur ve bunlar
hayatidir. Bu kurallar ve ilkeler nelere dairdir:
a- Örgütün yöneticileri, kadrolar›, üyeleri, taraftarlar› aras›ndaki
iliﬂkiler nas›l biçimlenecek?
b- Kararlar›n al›nma süreci nas›l
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tiyetini, devrimin gelece¤ini” belirleyen bir özelli¤idir.
Bir örgütü devrimci yapan, elbette sadece onun kendisiyle ilgili
tan›m› de¤ildir. Bir örgütün devrimci s›fat›na, niteli¤ine lay›k olmas›nda onun kendi içinde nas›l bir iﬂleyiﬂe sahip oldu¤unun önemli bir pay› vard›r. Bu kapsam› tam belirtmek
için ﬂöyle de diyebiliriz: Bir örgütün örgütsel iﬂleyiﬂle ilgili kurallar›,
ilkeleri b i r, onun örgüt olarak varl›¤›n›, iki, nas›l bir örgüt oldu¤unu ve
olaca¤›n› da belirleyen önemdedir.
Örgütsel iﬂleyiﬂ anlam›nda ilkelerin
kurallar›n olmad›¤› yerde bir ö rg ü t d e y o k t u r ; en fazla gevﬂek, ilkesiz, kurals›z biçimde bir araya
gelmiﬂ bir gruptan söz edilebilir.
‹ﬂte bu iﬂleyiﬂi belirleyen en
önemli ilke, demokratik merkeziyetçilik ilkesidir. Sorumuzla devam
edelim:

–bu ister bir parti olsun, ister bir
dernek– “örgütsel iﬂleyiﬂi”nin bir
çok boyutu vard›r.

– Bunlar neden gereklidir?
Bu kurallar olmak zorundad›r.
Baﬂka türlü örgüt olunamaz çünkü.
Mesela herhangi bir dernek tüzü¤ü
neleri içerir? Örgütün amac›, faaliyetlerinin kapsam›, örgüte nas›l üye
olunaca¤›, üyeli¤in sürmesi için gerekli koﬂullar, üyenin hangi koﬂullarda üyelikten ç›kar›laca¤›, dernek
yönetiminin nas›l seçilece¤i, di¤er
kurumlar›n, komisyonlar›n nas›l belirlenece¤i, kararlar›n nas›l al›naca¤›, nas›l uygulanaca¤›.. Bunlar en
s›radan bir derne¤in tüzü¤ünün içerece¤i, içermek zorunda maddelerdir.
Örgütsel iﬂleyiﬂ, bir ilke ve kurallar bütünüdür. Bir örgüt aç›s›ndan biçimsel bir yan, tali bir yan
olarak görülemez; “öö r g ü t ü n h a y a -

– Demokratik
merkeziyetçilik
nedir?

"Demokratik merkeziyetçilik" ilkesini
özet olarak ﬂöyle tarif
edebiliriz:
K a r a r a l › n › n c a y a k a d a r ala“K
bildi¤ine geniﬂ, demokratik bir tart›ﬂma; k a r a r a l › nd › k t a n s o nr a i s e
tam tersine alabildi¤ine kat› bir
merkeziyetçilikle kararlar›n uygulanmas›”d›r.
Bu ilkenin uygulan›ﬂ›n› mesela
bir eyleme uyarlayacak olursak; eylem öncesi, eyleme dair öneriler,
tart›ﬂmalar, itirazlar yap›labilir; ama
bu tart›ﬂmalar bitirilip bir karar al›nd›ktan sonra, eylem an›nda art›k sadece al›nan karar›n uygulanmas›
vard›r.
Görece¤iniz gibi, basit ve yal›n
bir ilkedir. Fakat bu basit ve yal›n ilke, neredeyse ilk ilerici, devrimci
örgütlenmelerin oluﬂtu¤u zamandan
bu yana tart›ﬂ›l›r.
Marksizm-Leninizmden sapanlar, karﬂ› ç›kanlar hemen her dönem
bu ilkeye karﬂ› ç›km›ﬂlard›r. Bu
devrimci anlay›ﬂ›n da buna karﬂ› ç›-

–

k›ﬂlar›n da tarihi eskidir. MeEmperyalizme, oligarﬂiye karﬂ› iktidar
‘Merkezilik’
sela, daha 1. Enternasyonal
savaﬂ› veren bir örgütlenmenin de, asgari
konusundaki ç arp›k
döneminde (1864) anarﬂistler
düzeyde haklar ve özgürlükler mücadelesi
anlay›ﬂlar...
karﬂ› ç›k›yordu bu ilkeye. Meveren demokratik bir kitle örgütünde de
sela, Rusya’da Menﬂevikler,
‹lkenin kavramsal anlamerkez bir yan olmak zorundad›r. Ve ayn›
1900’lerin baﬂlar›ndaki tart›ﬂm›
bak›m›ndan d e m o k r a ﬂekilde böyle bir örgütlenmede demokratik
malarda buna karﬂ› ç›k›yorlartik yan, politikalar›n beliryan da olmak zorundad›r.
d›. Ülkemizde reformistler,
lenmesi, kararlar›n al›nmagünümüzde tüm sivil toplums› sürecini, me r ke z i ya n ,
cular, bu ilkeye karﬂ› ç›kmakbunlar›n uygulanmas› sünin de asgari düzeyde haklar ve öztad›rlar. Elbette ilkenin as›l olarak
recini ifade eder. Elbette örgütlü yagürlükler mücadelesi veren demokda “merkeziyetçilik” yan›na karﬂ›
ﬂam içinde bunlar› bu ﬂekilde ay›rratik bir kitle örgütünde de m e r k e z
ç›kmaktad›rlar.
dedemeyiz ço¤u kez.
bir yan olmak zorundad›r. Ve ayn›
Bu ilkeye karﬂ› ç›k›ﬂ veya bu ilBu tart›ﬂma da oldukça eskidir
ﬂekilde böyle bir örgütlenmede de keyi pratik olarak iﬂletmemek tavr›,
yine.
Lenin, Parti iﬂleyiﬂindeki dem o k r a t i k yan da olmak zorundad›r.
ülkemizde, bir çok demokratik kitle
mokratik
merkeziyetçili¤in merkezi
‹ﬂte asl›nda demokratik merkeziyetörgütünün bölünmesine veya hiç
yan›n›n
a¤›r
basmas› gerekti¤ini
çilik ilkesi, en yal›n anlamda bu zooluﬂamamas›na neden olmuﬂtur.
söyleyerek
yukar›dan
aﬂa¤›ya do¤ru
runluluklardan ortaya ç›km›ﬂ MarkMesela, 1972 sonras›n›n ilk deörgütlenmeyi
savunuyor.
Menﬂesist-Leninist bir ilkedir.
mokratik gençlik örgütü olarak oluvikler ise buna " B ü ro k r a t i z m " diMerkezilik solun belli kesimleﬂan ‹YÖKD’den bir çok gençlik örye sald›r›yorlard›.
rinde
bir “olumsuzluk” olarak telafgütlenmesinin ayr›lmas›n›n temeÖnce esas olan elbette ikna sürefuz edilmeye baﬂlanm›ﬂt›r. Burjuvalinde bu vard›. Güç olamayanlar ve
cidir. Ancak ikna her zaman mümzi öyle ö¤retiyor ve gösteriyor çüngüç olabilece¤ine inanmayanlar, gekün olmayabilir. O zaman komitelerkü. Ama burjuvazi kendisi sonuna
nellikle bu ilkeye de karﬂ› ç›karlar.
de oylama yoluyla karar al›n›r ve bu
kadar merkezi. Bu da iﬂin öteki yaKitle örgütlerinde "Demokratikdurumda az›nl›k ço¤unlu¤a uyacakn›.
Merkeziyetçilik" ilkesine karﬂ› ç›k›t›r. Az›nl›kta kalanlar›n “ben sizin giDevrimci bir örgütün, devrimci
ﬂ›n en önemli nedenlerinden biri,
bi düﬂünmüyorum, ben böyle yap›lmücadele veren her demokratik ku"istedikleri gibi hareket etmek" ismas›n› yanl›ﬂ buluyorum, ben bu karumun, net bir merkezi iﬂleyiﬂe ihtitenmesidir. Yani al›nan kararlar onrara uymuyorum...” deme hakk›
yac› vard›r. Önceki yaz›lar›m›zdan
lar için ba¤lay›c› olmas›n, onlar
yoktur; çünkü böyle oldu¤unda ortaﬂu uzun al›nt›yla iﬂleyiﬂin bu yan›n›
canlar› isterlerse bu kararlara uyda bir örgütlülük kalmaz. Böyle olsomutlamak istiyoruz:
sunlar, istemezlerse uymas›nlar.
du¤unda demokratik merkeziyetçilik
gibi bir ilkenin hükmü de kalmaz.
“ Her kafadan bir sesin ç›kt›¤›
Solun bir k›sm›, teoride bu ilkeÇünkü bu tarz, demokratik merkeziyerden iﬂ ç›kmaz. Bu, devrimci bir
yi kabul eder görünür, ama birlikyetçilik de¤il, herkesin kafas›na göre
ortam ve iﬂleyiﬂ de¤ildir. ... herhanlerde s›k s›k da çi¤nerler bu ilkeyi.
davrand›¤› bir iﬂleyiﬂ demektir.
E¤er bugün solun tüm kesimlerini
gi bir konu, iﬂ, eylem gündeme gelbirleﬂtiren örgütlenmeler yoksa, nedi¤inde üzerinde en geniﬂ kat›l›mla
Keza, tarihsel geliﬂimimiz içinde
denlerinden biri budur. Baﬂta sendikonuﬂulur, tart›ﬂ›l›r, eleﬂtiriler ve
belirlenmiﬂ gelenekselleﬂmiﬂ merkalar olmak üzere bir çok demokraöneriler yap›l›r. Bu belli bir noktada
kezi politikalar, yöntemler, kararlar
tik kitle örgütü, kitlelerin e¤itimi
biter... ‹ﬂ an› geldi¤inde ise gerekli
konusunda da farkl› düﬂünceler varaç›s›ndan, politika üretimi aç›s›nve geçerli olan askeri disiplindir.
sa bile, merkezi politikalar, yöntemdan misyonunu yerine getiremiyorAskeri disiplin yaln›zca askeri eyleler, kararlar uygulan›r ve ikna esas
sa, kitleden kopmuﬂsa, nedenlerinme-silahl› eyleme özgü de¤ildir. Bu
al›n›r.
den biri yine budur.
disiplin anlay›ﬂ› bizim tüm faaliyetBelirtti¤imiz gibi, demokratik
Sadece demokratik kitle örgütlelerimize, tüm yaﬂam›m›za iliﬂkin
merkeziyetçilik devrimci örgütlerin
rinde de¤il, kendi örgütlenmeleri
olarak kavranmal›d›r. Gündemimizhepsi için geçerli ve gerekli bir aniçinde de bu anlay›ﬂ› geliﬂtirerek çüdeki ﬂey bir silahl› eylem olmayabilay›ﬂt›r. Ancak bunun ﬂekilleniﬂi ülrümenin yollar›n› açt›lar. ‹ﬂ yapalir de. Ama biz onun üzerinde gerekkeden ülkeye ve ülke içinde de dömaz hale geldiler.
li konuﬂmay›, tart›ﬂmay›, eleﬂtiriyi
nemden döneme farkl› olur. ﬁuras›
yapm›ﬂ ve ortaya bir karar ç›karda aç›kt›r ki, bizim gibi ülkelerde bu
Merkezi y an o lmadan b ir
m›ﬂsak onu hayata geçirirken, o siilkenin hayata geçirilmesinde m e rörgüt o lunabilir mi?
lahl› bir eylem de¤il diye, disiplini
keziyetçi yan a¤›r b a s a r. Bu nesnel
esnetmenin bir anlam› ve do¤rulu¤u
Emperyalizme, oligarﬂiye karﬂ›
bir zorunluluktur.
yoktur.”
iktidar savaﬂ› veren bir örgütlenmeMerkezi yan›n a¤›r basmas› da
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içerir. Burada esas olan, “güven,
metlerinden yararlanma anlam›nda
hemen tüm reformistlerin, anarﬂistortak ideoloji ve ortak külbir ayr›cal›k asla söz konusu olalerin itiraz noktalar›ndan birini
t ü r ”dür. Bunlar olmad›ktan sonra
maz. Ne kimseden daha iyi giyineoluﬂturur. ﬁöyle demiﬂtik daha önbilir, ne kimseden fazla para harcahiçbir tüzük, bir örgütü gerçek bir
ceki bir yaz›m›zda: “Bu ülkede sa vaﬂmaktan, mücadale etmekten ya- örgüt yapmaya yetmez.
yabilir, ne de benzeri baﬂka bir ayr›n a o l a n l a r, merkezi olmak zorun cal›¤a sahip olamaz. “ Sorumlunun
Devrimci bir örgütlenmede de
dad›rlar.” Bu kadar aç›k.
ayr›cal›¤›
yaln›z ve yaln›z savaﬂ›n
elbette bir hiyerarﬂi vard›r. Ancak
en
ön
siperinde
bulunuyor olma
Reformistler bunu, yani merkezi
bu burjuva anlamdaki bir hiyerarﬂionurudur.
Bundan
dolay›d›r ki, bizyan›n a¤›r basmas›n›, demokratik
den, burjuva anlay›ﬂ›n ifade etti¤i
de
üst
olma,
kapitalizmin
tam karﬂ›yan›n olmamas› ﬂeklinde yorumlaralt-üst iliﬂkilerinden farkl›d›r. Bizim
t›
olarak
daha
az
çal›ﬂma
de¤il, dalar. Bizim demokratik yandan anlabunlardaki bütün meselemiz, devriha
çok
çal›ﬂmad›r;
daha
çok
maddid›¤›m›z, sadece parmak indirip kalmin ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamakt›r.
yat
de¤il,
daha
çok
özveridir.
Masa
d›rmaya dayanan, hiziplerin cirit atKüçük burjuvazinin en sevdi¤i
baﬂ›nda ﬂef olma de¤il, daha büyük
t›¤›, parmak indirip kald›rmayla
tart›ﬂmalardan biri alt-üst iliﬂkileririskler üstlenmedir.
stratejilerin de¤iﬂtirildi¤i bir iﬂleyiﬂ
nin ne kadar hiyerarﬂik, disiplinin
de¤ildir; devrimci demokrasi, örgüt
Bunlar› yapan yönetici gerçek
ne kadar kat› veya yumuﬂak olacaiçinde demokrasicilik oynamak debir "üst"tür. O üst olman›n gerektir¤ildir.
di¤i gibi önder ve örnektir.
O insanlar› e¤itir, yetiﬂtirir,
Faﬂizme karﬂ› mücadele
“Sorumlunun ayr›cal›¤› yaln›z ve yaln›z
dönüﬂtürür. Mücadeleyi ve
eden bir örgütlenmede merörgütlenmeyi büyütür.”
savaﬂ›n en ön siperinde bulunuyor olma
kezi yan›n a¤›r basmas›
onurudur. Bundan dolay›d›r ki, bizde üst
subjektif bir tercih ve belirÖrgütsel iﬂleyiﬂte,
leme de¤il, zorunluluktur.
olma, kapitalizmin tam karﬂ›t› olarak daha az
alt ü st o lur mu, o lursa
çal›ﬂma de¤il, daha çok çal›ﬂmad›r; daha çok
Bu noktada elbette bünas›l o lur?
maddiyat de¤il, daha çok özveridir. Masa
rokratik örgütlerle, devrimBir örgütlenmede, politici örgütler aras›nda örgütsel
baﬂ›nda ﬂef olma de¤il, daha
kalar,
kararlar, belli mekaiﬂleyiﬂin ﬂekilleniﬂinde gebüyük riskler üstlenmedir.
nizmalar
içinde hayata geçileneksel farkl›l›klar oluﬂBunlar› yapan yönetici gerçek bir "üst"tür.
muﬂtur.
rilir. Alt›n üste, alt organlaO üst olman›n gerektirdi¤i gibi önder ve
r›n üst organlar›n kararlar›Bir örgüt üyesi, kendisiörnektir. O insanlar› e¤itir, yetiﬂtirir,
na uymas› bu ilkenin parçane örgütünden, ba¤l› oldudönüﬂtürür. Mücadeleyi ve örgütlenmeyi
lar›ndan biridir.
¤u sorumlusundan bir karar
büyütür.”
iletildi¤inde, ilk bakaca¤›
Üst-alt iliﬂkisi, bizim
ﬂey, o karar›n “nas›l al›nd›için devrimci bir iﬂleyiﬂin
¤›” de¤il, o karar›n örgütün
içinde yerine oturur. Hemen
ideolojisine, stratejisine ters
herkes, ayn› zamanda hem üsttür,
düﬂüp düﬂmedi¤i, mücadelenin ve
¤›d›r. Oysa biz soyut olarak böyle
hem altt›r. Çünkü hemen her devörgütlenmenin o günkü ihtiyac›na
bir tart›ﬂma yapmay›z. Yapmamal›rimcinin e¤itti¤i, ö¤retti¤i, denetlecevap verip vermedi¤idir.
y›z da. Disiplinin ne kadar kat› oladi¤i, örgütle o insanlar aras›nda
ca¤›n› belirleyecek tek unsur, devriperspektifleri, metaryalleri iletti¤i
Devrimci bir örgütsel
min, örgütün ihtiyaçlar›d›r. O alaniliﬂkileri vard›r ve o insanlar›m›z
iﬂleyiﬂte, hiyerarﬂi var m›d›r?
da devrimci faaliyetleri yerine getiayn› zamanda daha baﬂka komitelerebiliyor mu, kadrolaﬂmay› sa¤l›yor
S›n›flar mücadelesinde, halk›n
re ba¤l›d›rlar. Komitelerdeki yönemu, insanlar›n geliﬂimini sa¤l›yor
en temel silahlar›ndan biri örgütütici kadrolar›m›z, bu görevleri itibamu... Uygulanan kurallar›n do¤rudür. Örgütsel iﬂleyiﬂin kurallar›, ilr›yla üsttürler, ama onlar da baﬂka
lu¤u, yanl›ﬂl›¤› böyle ölçülür.
keleri iﬂte bu silah› en etkili ﬂekilde
yönetici arkadaﬂlara ve organlara
kullanman›n olmazsa olmaz ﬂartlaba¤l› olmalar› itibar›yla da altt›rlar..
Burjuvazi için “hiyerarﬂi” bir ayr›r›d›r. Merkezili¤i, buna ba¤l› olarak
Bu diyalektik bir ﬂekilde içiçe yaﬂacal›klar meselesidir. Kapitalizmde
disiplini, kararlar› uygulama konu“üst” olmak, kariyer sahibi olmak, dün›r. Her iki iliﬂki içinde de devrimci
sunda kurallar›, ilkeleri olmayan bir
zen içinde daha büyük imkanlara ulaﬂgörevler yerine getirilir.
örgüt, örgüt olmaktan ç›kar.
mak demektir. Kapitalizm ne diyor:
Devrimci örgütte, yoldaﬂl›k iliﬂEn baﬂta ﬂunu belirtmeliyiz: ‹l“müdür ol, ﬂef ol hayat›n› yaﬂa...”
kileri içinde, herkes her düzeyde
keler, kurallar, birincisi tarihsel süre
üst, alt olundu¤una bakmaks›z›nDevrimci örgütte ve en genel aniçinde oluﬂmuﬂ gelenekleri ve ikinci
birbirini tamamlama bak›ﬂ aç›s›yla
lamda sosyalist toplumda ise “üst”
olarak da tüzük gibi yaz›l› kurallar›
hareket eder. Burjuva hiyerarﬂi anolmak bu anlama gelmez. Düzen ni-

–
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lay›ﬂ›ndan fark burada ortaya ç›kar.
Keza, okulumuzun tüm ö¤rencilerinin akl›nda olmal› ki; devrimci
örgütsel iﬂleyiﬂ, b ü rokratizmi redd e d e r. Örgütün gelece¤ini, güvenli¤ini, keza görevlerin, iﬂlerin yerine
getirilmesini, gözetlemek, denetlemek alt üst demeden, sorumlu veya
sorumlu olmamas›na bak›lmaks›z›n
herkesin görevidir. Bunu böyle kavramamak, kolektivizmi, devrimci örgüt anlay›ﬂ›n› kavramamak demektir.
Herhangi bir süreçte, herhangi
bir birimde üst veya alt konumda
olmak kimseyi hiçbir sorumluluktan kurtarmaz. Mesela, yönetici,
“ben söyledim yapmad›lar” diyerek sorumluluktan kurtulamaz. Ayn›
ﬂekilde, herhangi bir insan›m›z bulundu¤u yerde sorumlu olmasa da
eksik kalan, yanl›ﬂ giden iﬂler için,
“ a m a y ön e t i c i s ö yl e m e d i ” , “ k i m se
bu konuda bir görev vermedi” diyerek eksikliklerin, yanl›ﬂlar›n sorumlulu¤undan kurtulamaz. Yönetici düﬂünmediyse, alttaki düﬂünecek... Herkes birbirini tamamlayacak.
Örgütsel iﬂleyiﬂe iliﬂkin ilkeler,
kurallar, mücadeleyi, örgütü ve devrimi geliﬂtirmek içindir. ﬁu veya bu
ülkenin komünist partisinin tüzü¤ünde ne dedi¤i, örgütü oluﬂturan
alt organlar›n, komitelerin iliﬂkileri
üzerine söylenenler, mutlak bir ﬂe-

kilde ele al›namaz. Bunlar, sadece
tecrübe aç›s›ndan önem taﬂ›r; o kadar. Bunun d›ﬂ›nda, bunlara ﬂabloncu bir bak›ﬂ aç›s›yla yaklaﬂmak, örgütsel iﬂleyiﬂe iliﬂkin kurallar›n, ilkelerin mant›¤›yla çeliﬂir. Kurallar
ve örgütsel iﬂleyiﬂ noktas›nda bizim
tek “ﬂablonumuz”, örgütü ve devrimi geliﬂtirmek olmal›d›r.

– Örgütsel iﬂleyiﬂte yaz›l›
kurallar olmal› m›?
Program ve tüzüklere hiçbir zaman sihirli anlamlar yüklemedik.
Elbette gereksizdir diye de düﬂünmedik. Ama bunlar›n mücadelenin
içinde ﬂekillenece¤ini, örgütlenmenin ihtiyaçlar› temelinde hayat bulaca¤›n› söyledik. Prati¤imizde olan
da budur.
ﬁu noktada çok nettik: “ Oysa
mücadele içinde ﬂekillenmemiﬂ bir
örgütte, örgüt bilincine ve iktidar
sorumlulu¤una sahip olmaktan
uzak insanlar›n davran›ﬂlar›n› ve
zaaflar›n› hiç bir tüzük maddesi disiplin alt›na alamaz.”
Tüzü¤ümüz de elbette MarksistLeninist ilkeler temelinde ﬂekillenir.
Ama ﬂabloncu taklitçi olmamal› o
da. Kendi devrimimizin özellikleri,
kendi insan›m›z›n özellikleri ﬂekillendirecektir onu.
Ülkemizde tüzük diye ço¤u kez,

baﬂka ülkelerin komünist partilerinden tercümeler kullan›ld›. Bugün
ise art›k, görüldü¤ü kadar›yla o tüzüklerin bir ço¤u da hükümsüzdür;
çünkü alabildi¤ine gevﬂek, kurallar›n dejenere edildi¤i örgütsel iﬂleyiﬂler hakimdir sola.
Bu da bir baﬂka savruluﬂ ve sapma örne¤idir. Geçmiﬂte, tüzük maddeleri üzerinden ayr›l›klar yaﬂanm›ﬂt›r solda.
Oysa devrimci bir örgütte, sorunlara “hak hukuk” aç›s›ndan bak›lamaz. Konum, yetki, hak-hukuk
tart›ﬂmalar› gerçekte ideolojik birli¤ini, iddias›n›, ideallerini kaybedenlerin yaratt›¤› tart›ﬂmalard›r. Örgütsel iﬂleyiﬂ ve kurallar da ayn› ﬂekilde, kiﬂisel zaaflar›n, zay›fl›klar›n,
statükoculuklar›n, subjektif yaklaﬂ›mlar›n oldu¤u yerde sorun haline
dönüﬂür. Hak hukuk tart›ﬂmalar›
orada gündeme gelir. Bu anlamda
örgütsel iﬂleyiﬂimizin temel ilke ve
kurallar›n› do¤ru bir tarzda hayata
geçirmek, bu zaaflara karﬂ› mücadeleyi de içerir.
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Örgütsel iﬂleyiﬂte ilkeler, kurallar, tüzükler elbette önemli ve gereklidir, ama bunlar bir yetki, hak
hukuk kavgas›n›n malzemesi yap›ls›n diye de¤il, mücadelenin ihtiyaçlar›na cevap versin diye vard›r.

Umudun Ad› Duvarlara Nakﬂedildi
SARIGAZ‹

‹ZM‹T

Anadolu’nun dörtbir yan›nda umudun ad› duvarlara
yaz›l›yor. Cepheliler Adana,
‹zmir, ‹stanbul, ‹zmit ve Mersin’de duvarlar› “Cephe” yaz›lamalar›yla süslediler.
Adana'da; Sar›çam, Afetevleri, Yurt, Karﬂ›yaka mahallelerinde, ‹zmir’de; Narl›dere Huzur Mahallesi, Ar›kent, Çi¤li Güzeltepe, Uzundere, Yurto¤lu, Mersin Halkkent ve Çay mahallelerinde,
‹stanbul Sar›gazi’de “Cephe”
yaz›lamalar› yap›ld›.

ADANA

ADANA
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Kurtarmay› de¤il katletmeyi bilir...
B i r tek kiﬂiyi 8 saatte
kurtaramayan devlet,
nas›l bir devlettir?
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Antalya’da 8 ﬁubat’ta ya¤an ya¤murda Gebiz Çay›'n›n taﬂmas› sonucu
iki kiﬂi Antalya-Alanya yolunda arabalar›yla sel sular›na kap›ld›. Araçtan ç›k›p
bir a¤aca tutunan iki kiﬂi cep telefonuyla “acil
yard›m” istediler. Acil yard›m iste¤i devletin valisi,
emniyeti, sivil savunmas› gibi ilgili tüm kurumlar›na iletiliyor. En fazla yar›m saatlik bir mesafe yard›m›n ulaﬂaca¤›
yer. Ama aradan saatler geçiyor; bir, iki, üç saat di¤il tam 7
saat... yard›ma gelen yok. Mahsur kalanlardan Mustafa
Dolapç› sel sular›na kap›l›p öldü.
A¤açta mahsur kalan kiﬂilerin aileleri, kendi çabalar›yla
bot kiralay›p ancak 7 saat sonra onlara ulaﬂ›l›yor ve kurtar›yor. Sel suyuna kap›lan di¤er kiﬂinin cesedi ise yine ailesinin
çabalar›yla bulunabiliyor.
Bütün bunlar yaﬂan›rken devlet yoktu. Bu olay ne ilk ne
de son olacakt›r. Bu olay ilk kez yaﬂanan bir olay de¤il. Benzer her durumda sanki “kadermiﬂ” gibi hep ayn› son yaﬂanmaktad›r. Fakat buna kader denilebilir mi? 7 saat boyunca
yard›m bekleniyor. Bu kadar sürede e¤er istenirse ülkenin bir
ucundan di¤er ucuna yard›m ulaﬂt›rmak mümkündür. Fakat
yar›m saatlik bir yere yard›m gitmiyor.
Bu kader de¤il, göz göre göre öldürülmüﬂtür bir kiﬂi. Yedi saat boyunca yard›m ulaﬂt›r›lamamas›n›n hiçbir aç›klamas› olamaz.
Gebiz Çay›’na kap›l›p ölen bir kiﬂinin d›ﬂ›nda ayn› gün iki
kiﬂi daha selde yaﬂam›n› yitirdi.
Antalya Valisi Alaaddin Yüksel, yard›m›n neden gönderilmedi¤inin eleﬂtirilmesi üzerine kendini eleﬂtirenlere k›z›yor:
“ya¤murdan kaynakl› ola¤anüstü bir durum vard›. 17 kiﬂi
kurtard›k neden onlar› görmüyorsunuz” diyor.
Antalya Valisi Alaaddin Yüksel, 17 kiﬂiyi kurtarm›ﬂ (!)
Bravo Alaaddin Yüksel’e... Takdir bekliyor. Merak etmesin
Vali Yüksel; halk k›ymetini bilmese de devleti ödüllendirecektir bu “baﬂar›s›ndan” dolay› onu. Halk görmese de devlet
bu güne kadar hiç görmezlikten gelmemiﬂtir.
Antalya Valisi Alaaddin Yüksel belirtti¤i gibi görevini
yapm›ﬂt›r asl›nda. Onun görevi kurtarmak de¤il, öldürmektir.
Alaaddin Yüksel’in en iyi bildi¤i ﬂeydir öldürmek. Emniyet
Genel Müdürlü¤ü döneminden iﬂkenceyi, gözalt›nda kaybetmeyi, katletmeyi iyi bilir.
Tam yedi saat... baﬂka ne denebililir. Yedi saat boyunca
ulaﬂam›yorlar. E¤er orada selden mahsur kalm›ﬂ iki kiﬂinin
de¤il de, “Amerika defol bu vatan bizim” diye bildiri da¤›tan
iki kiﬂinin ihbar›n› alsayd› Alaaddin Yüksel, en geç 10 dakika içinde oraya “ç›kartma” yapard›. Bu devlet bunu bilir. Ne
selde, ne depremde, ne yang›nda insan kurtarmay› bilmez.
Öldürmeyi bilir.

50 bin kiﬂiyi göz göre göre
ölüme terkeden devlet
nas›l bir devlettir?
TBMM Deprem Araﬂt›rma Komisyonu Baﬂkan› AKP ‹stanbul Milletvekili
‹dris Güllüce, Japonlar›n ‹stanbul
için haz›rlad›¤› deprem raporunu
okuyunca “kimyam bozuldu, uykum kaçt›" diyor.
Raporda, ‹stanbul'daki eski
yap›lar›n tamam›na yak›n› için
deprem riski uyar›s› yap›l›yor. Olas›
bir depremden ancak 22 gün sonra enkaz alt›ndaki cesetlere ulaﬂ›labilecek mahallelerin
oldu¤u belirtiliyor.
Japonlar’›n “22 gün sonra” demesi Türkiye
gerçekli¤ini bilmemesinden kaynakl›d›r. Öyle bir
deprem oldu¤unda 22 gün de¤il, eminiz 22 ay da
geçse devletin yard›ma hiç gitmeyece¤i onlarca
mahalle, enkaz alt›nda kalm›ﬂ binlerce insan olacakt›r.
‹ﬂte Antalya’daki yaﬂanan olay. Acil yard›m
beklenen yere, yedi saatte gidemeyen bir devlet.
Gidilemeyecek bir mesafe oldu¤undan de¤il, en
fazla yar›m saatlik bir mesafe gidilmesi gereken
yer. Yard›ma gitmeyen bir devlet var. Depremde
de durum farkl› olmayacakt›r.
17 A¤ustos 1999’daki Marmara depremindeki
enkazlar›n alt›ndan gelen “nerde bu devlet?” sesleri kulaklar›m›zdad›r.

Kimyan›z bozulmas›n, tedbir al›n!
17 A¤ustos depreminden beri çeﬂitli kurumlar
defalarca kez aç›klama yapt›. Olas› bir Marmara
depreminde 40-50 bin civar›nda can kayb› olmas›
bekleniyor. Geçen 11 y›l›n 7 y›l›nda iktidarda
AKP vard›. Bakan önce ﬂunu aç›klas›n: Bugüne
kadar geçen 7 y›l içinde ne tür tedbirler al›nd›?
‹stanbul’da olas› depremden a¤›r hasar görecek 1 milyon yap›n›n oldu¤u, yeni de¤il on y›l d › r söyleniyor. Geçen 11 y›lda ancak yüzde biri
güçlendirilebilmiﬂtir b u b i n a l a r › n . Yani sadece
10 bin yap›...
990 bin binan›n içinde yaﬂayan milyonlarca
kiﬂi ölümle iç içe yaﬂ›yor.
Göz göre göre onbinlerce insan ölüme terkedilmiﬂ durumda. Böyle bir devlet nas›l bir devlettir?.. Oligarﬂik devletin 50 bin kiﬂiyi ﬂimdiden
ölüme
terketti¤ini
gözönüne
al›rsan›z,
Antalya’daki bir kiﬂiyi nas›l ölümün kollar›na
b›rakt›¤› daha iyi anlaﬂ›l›r

‹STANBUL
MEC‹D‹YEKÖY

"‹ﬂbirlikçilerinin Ayak ‹zlerini
Anadolu Topraklar›ndan Silinceye Dek
Mücadeleye Devam Edece¤iz"
‹ S TANBUL: Sar›gazi 20 ﬂubat
günü Sar›gazi’de yap›lacak olan
"Amerika Defol Bu Vatan Bizim"
konseri çal›ﬂmalar› Halk Cepheli
Liseliler taraf›ndan sürdürülüyor.
Liseliler Sar›gazi'nin bir çok noktas›na pankartlar ve afiﬂler ast›.
Sar›gazi'de 10 ﬁubat günü
Kemal Türkler Mahellesi'nde
'Amerika Defol Bu Vatan Bizim' ve
Grup Yorum Konser afiﬂlemeleri
yapan Halk Cepheliler Yenido¤an
yolu üzerinde resmi ve sivil ekipler
taraf›ndan durduruldu. Kimlik kontrolü yapan polis, tehditler savurmaktan geri durmad›. Daha sonra
aranmas› oldu¤u gerekçesiyle Ça¤r›
Avc› zorla gözalt›na al›nd›.
Halk Cepheliler K a d › k ö y,
M e c i d i y e k ö y ve Ta k s i m ’de ve
‹stanbul’un di¤er birçok yerinde
imza masas› açmaya devam ediyorlar. Hergün aç›lan imza masalar›nda

yüzlerce imza toplan›yor, bildiriler
da¤›t›l›yor. Geçti¤imiz hafta boyunca aç›lan imza masalar›nda binlerce
imza topland›.
B a k › r k ö y 7 ﬁubat günü Halk
Cepheliler ‹stanbul'da Bak›rköy Özgürlük Meydan›’nda ‹ncirlik Üssü'nün kapat›lmas› için imza toplad›lar. Açt›klar› imza masas›nda, 142
bin Amerikan askerinin ülkemize
gelece¤i ve "Amerika Defol Bu Vatan Bizim" diyen vatanseverlerin tutukland›klar› anlat›ld›.
Av c › l a r ’da geçti¤imiz hafta
boyunca her gün imza masas› aç›ld›.
Kimi zaman polis tacizinin
yaﬂand›¤› imza masas›nda yüzlerce
imza topland›.
N u r t e p e Mahallesi, Sadabad
viyadü¤üne 10 ﬁubat günü pankart
as›ld›.
Üzerinde Dev-Genç pankart›n›n
resmi bulunan, 4x6 ebad›nda "Bu

Say›: 207

Yürüyüﬂ
14 ﬁubat
2010

Tarih Bizim" yaz›l› Halk Cephesi
imzal› pankart› asarak, tarihin
gerçek yaz›c›lar›n› dosta da
düﬂmana da anlatmaya devam etti.
ADANA: "Amerika Defol Bu
Vatan Bizim" kampanyas› dahilin
de Adana’da 6 ﬁubat günü imza
stand› aç›ld›. Adana Atatürk Caddesi Gülbahçesi Sitesi önünde aç›lan
imza stand›nda 60 imza topland›.
‹mza stand›nda halka konuﬂmalar
yap›larak 500 bildiri da¤›t›ld›. 7 ﬁubat günü de saat 13.00’den 15.00’e
kadar Çakmak Caddesi’nde bulunan Ahmet Kalfa Kültür Soka¤›
önünde; ‹nönü Park›'nda imza stand› aç›ld›. Aç›lan imza statlar›nda
180 imza toplan›rken 1000 adet el
ilan› halka da¤›t›ld›.
7 ﬁubat günü Çakmak Caddesi
Kültür Soka¤›'nda Edirne’de tutuklanan vatanseverlerin serbest b›ra-
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ADANA

k›lmas› için eylem yap›ld›.
Eylemde; “Amerika’ya karﬂ› olmayan, emperyalizme karﬂ› olmayanlar vatansever de¤illerdir” denildi,. Eylem; "Amerika Defol Bu
Vatan Bizim!, Katil Amerika ‹ﬂbirlikçi AKP” sloganlar›yla sona erdi.
G E M L ‹ K : Halk Cepheliler 4
ﬁubat günü Dereboyu Taﬂ Köprüde
açt›klar› stantla imza toplamaya
devam ettiler. 150 bildirinin
da¤›t›ld›¤› ve 127 imzan›n
topland›¤› stantta Yürüyüﬂ dergisi
de tan›t›ld›.

‹STANBUL
AVCILAR

‹STANBUL
NURTEPE
‹STANBUL
TAKS‹M

A N K A R A : 6 ve 7 ﬁubat'da
Yüksel Caddesi'nde ‹ncirlik Üssü'nün kapat›lmas› talebiyle imza
masas› aç›ld›. Masan›n aç›k kalmas›na polislerin engel olmaya çal›ﬂmas›na Halk Cepheliler; "Biz Amerikan üslerinin kapat›lmas› için imza topluyoruz, ba¤›ms›zl›¤›m›z için
mücadele ediyoruz, bunun için kimseden izin almay›z, sizin de¤il bizim yapt›¤›m›z meﬂrudur" diyerek
karﬂ›l›k verdiler.
H ATAY Özgürlükler Derne¤i,
“Amerika Defol” diyenlere yönelik
tutuklamalar› bu hafta da protesto
etti. Dernek üyeleri, her hafta oldu¤u gibi, bu hafta da Ulus Alan›'nda
"Amerika Defol Bu Vatan Bizim"
yazan bir pankart açarak eylem yapt›lar. Eylemde, bu kampanya süresince yaﬂanan sald›r›, göz alt› ve tutuklamalar› bir kez daha anlatan
dernek üyeleri; “Bu ülkede vatanseverler var oldukça ve mücadelemiz
sürdükçe korkular›n› daha fazla art›raca¤›z. Bizi ba¤›ms›zl›k mücadelemizden vazgeçiremeyeceksiniz”
dediler, Eylemin ard›ndan imza masas› aç›larak ‹ncirlik Üssü'nün kapat›lmas› için imza topland›.
K O C A E L ‹ : 7 ﬁubat günü ‹zmit'te Kocaeli Gençlik Derne¤i üyeleri yapt›klar› eylemle Edirne'de tutuklanan vatansever ö¤rencilerin
serbest b›rak›lmas›n› istediler. Bas›n aç›klamas›n›n ard›ndan ‹zmit
Yürüyüﬂ yolunda Amerika Defol

MERS‹N

Bu Vatan Bizim kampanyas› kapsam›nda ‹ncirlük Üssü’nün kapat›lmas› için imza masas› açan DevGenç'liler 2 saat boyunca imza toplad›lar.
2 saat boyunca halka hitaben konuﬂmalar yapan Dev-Genç'liler
Amerikan›n tüm dünya halklar›na
kan kusturdugunu, ülkemizi sömürdü¤ünü, açl›¤›m›z›n yoksullu¤umuzun nedeni oldu¤unu söylediler.
"Irak ve Afgan halk›n›n katili olmayal›m" diyen Gençlik Derne¤i ö¤rencilerine ‹zmit halk› destek verdi.
Halktan bir çok kiﬂi "Amerika'ya
biz de karﬂ›y›z. Sonuna kadar sizleri destekliyoruz" dedi. Yaﬂl› bir kiﬂi
"Amerika yüzkere bin kere defolsun
ben istediginiz kadar imza atmaya
haz›r›m" deyip imza verdi.
2 saat sonunda yaklaﬂ›k 375 imza topland›.
MALATYA: 5 ﬁubat günü Halk
Cepheliler PTT Meydan›’nda ‹ncirlik Üssünün kapanmas› talebiyle
imza toplad›.
10 ﬁubat günü Yeni Cami
Soykan Meydan›’nda imza stand›
açan Halk Cepheliler Amerikan
üslerinin kapat›lmas› taleplerini
anlatt›lar.
‹mza stand›na gelen Malatya
belediyesinin zab›ta ekipleri Halk
Cepheliler’e
izinlerinin
olup
olmad›¤›n› sordu. "Biz burada ticari
bir iﬂ yapm›yoruz halk›m›za gerçekleri anlatyoruz" ﬂeklinde cevap
vererek Halk Cepheliler kampanpanya çal›ﬂmalar›na devam ettiler. 4
saat aç›k kalan imza stand›nda yüzlerce imza topland›.
M E R S ‹ N : 7 ﬁubat günü Halk
Cepheliler çarﬂ› merkezinde kampanya afiﬂlerini ast›lar.
KARS: 7 ﬁubat günü, Kars
Gençlik Derne¤i Giriﬂimi taraf›ndan her hafta oldu¤u gibi, Edirne'de
tutuklanan vatanseverlerin serbest
b›rak›lmas› için eylem yap›ld›.
Son dönemde Kars'ta yap›lan eylemlerle ilgili aç›lan mahkemeler-

ve “Amerika Defol Bu Vatan Bizim” pullamalar› yaparken gözalt›na al›nd› ve her birine kabahatler
kanuna muhalefetten 1000 TL ceza
kesildi.

den ve kampanyan›n tüm bask›lara ra¤men büyütülece¤ine, tüm halk› Amerika'ya karﬂ› olan mücadeleye katana kadar 'Amerika Defol'
demeye devam edilece¤ine de¤inilen eylemde; "Amerika Defol Bu
Vatan Bizim, Katil ABD ‹ﬂbirlikçi
AKP, Tutuklananlar Serbest B›rak›ls›n" sloganlar› at›ld›.
Eylemin ard›ndan "‹ncirlik Üssü Kapat›ls›n" talebiyle imza masas› aç›ld›. Haftalard›r imza masas›n›n aç›lmas›na engel olamayan polis yine devreye zab›talar› soktu.
Kald›r›m iﬂgali bahanesiyle polisin
sürekli kendilerini arad›¤›n› ve memuriyetlerinin tehlikede oldu¤unu
söyleyen zab›ta masan›n kald›r›lmas›n› istedi. Masan›n kald›r›lmayaca¤›n›, bunun polisin talebi oldu¤unu ve hakl› bir talep için orada
olduklar›n› anlatan Gençlik Dernekliler o s›rada masada bulunan
halka da bu tahammülsüzlü¤ü teﬂhir ettiler. 220 bildirinin ve Yürüyüﬂ dergisinin son say›s›n›n halka
ulaﬂt›r›ld›¤› masa bir saat boyunca
aç›k kald›.

BURSA: 7 ﬁubat günü, Kent
Meydan›’nda “Amerika Defol Bu
Vatan Bizim” kampanyas› çerçevesinde, Bursa Gençlik Derne¤i Giriﬂimi taraf›ndan bir eylem yap›ld›.
Eylemin ard›ndan “‹ncirlik Üssü
Kapat›ls›n” talebiyle imza stand›
aç›ld›.
“Amerika Defol Dedikleri ‹çin
Tutuklanan Vatansever Ö¤renciler
Serbest B›rak›ls›n" pankart› aç›lan
eylemde; "Ba¤›ms›z, demokratik
bir Türkiye için mücadele etmeye,
emperyalistlerin ve iﬂbirlikçilerinin
ayak izlerini Anadolu topraklar›ndan silinceye dek, Amerika Defol
Bu Vatan Bizim demeye devam
edece¤iz!" denildi.
Eylemin ard›ndan aç›lan imza
stand›nda 316 imza topland› ve 500
adet el ilan› da¤›t›ld›.

SA M S U N : Halk Cepheliler
taraf›ndan 5 ﬁubat günü Süleymaniye Geçidinde aç›lan imza stand›nda halka bildiriler da¤›t›ld› ve
toplam 240 imza topland›.
Samsun Halk› "AKP de defolsun , ABD de defolsun" sözleriyle
imzas›n› verdi. Akﬂama kadar aç›k
kalan imza masas›nda 240 imza
topland›.
6 ﬁubat günü ‹ncirlik Üssü’nün
kapat›lmas› talebiyle Süleymaniye
Geçidi'nde imza masas› açt›lar.
Masada 330 imza topland›. 7 ﬁubat
günü iki Halk Cepheli “Dev-Genç”

DE R S ‹ M ’de 6 ﬁubat günü çarﬂ› merkezi Sanat Soka¤›'nda ‹ncirlik Üssü'nün kapat›lmas› için imza
stand› aç›ld›. "‹ncirlik Üssü'nün kapat›lmas› için, katliamlara sessiz
kalmamak için bir imza da siz verin" ﬂeklinde konuﬂmalar yapan
Halk Cepheliler da¤›tt›klar› bildirilerle Amerika'n›n neden defolmas›
gerekti¤ini ve ‹ncirlik Üssü'nün neden kapat›lmas› gerekti¤ini anlatt›lar. Üç saat boyunca aç›k kalan imza masas›nda toplam 510 imza tolan›l›p yaklaﬂ›k 1000 tanede bildiri
da¤›t›ld›.

MALATYA

BURSA

DERS‹M
KARS

Antalya’da DEV-GENÇ Sergisi
6 ﬁubat günü, Antalya’da
Dev-Genç sergisi K›ﬂlahan meydan›nda aç›ld›. Sergide, “‹ncirlik
üssünün kapat›lmas›n› istiyorsan›z, Amerika’n›n katliamlar›na
karﬂ›ysan›z bir imzada siz att›n”
diye ça¤r› yap›ld›. 3.5 saat aç›k
kalan sergi ve imza masas›nda
356 imza topland›.

SAMSUN

A¤ar’› Aklama Davas› Sürüyor

Say›: 207

Faﬂist katil Mehmet A¤ar'›n, yarg›lama ad› alt›nda aklanmas› için
aç›lan dava sürüyor. Katil A¤ar, halka karﬂ› savaﬂ›n bir parças› olarak
yapt›¤› 1000 operasyondan yarg›lanm›yor. Mehmet A¤ar gibi bir ismin “görevi kötüye kullanmak” suçundan bile yarg›lanamamas› bu davan›n neden aç›ld›¤›n› zaten gösteriyor. 11 ﬁubat günü görülen
“A¤ar’› Aklama Davas›”na Halk›n
Hukuk Bürosu avukatlar› ve ÇHD

üyesi bir grup avukat
müdahil olma taleplerini
yinelediler.
Mahkeme baﬂkan›
avukatlar›n bu talebini yine reddetti. Dava
24 Haziran tarihine
ertelendi.
Her duruﬂmada
oldu¤u gibi Halk
Cepheliler
adliye
ANKARA önündeydiler. “Bin
Operasyonun Hesab›n› Vereceksin, Susurluk Devlettir, Mehmet A¤ar Tutuklanmal›d›r” yazan pankart aç›lan
eylemde Semihe Eyilik bir aç›klama yapt›. Eyilik aç›klams›nda,
"Halk düﬂman› faﬂist ﬂef Mehmet
A¤ar'›n yarg›land›¤› dava sürüyor.
Bizler de, katil A¤ar'›n halka karﬂ›
iﬂledi¤i suçlar›n hesab›n› vermesi
talebimizle bir kez daha bu davay›
izliyoruz. Adalet istiyoruz” dedi.
Eylem; “Mehmet A¤ar Tutuk-

lans›n, Susurluk Devlettir Hesap
Soral›m” sloganlar› ile bitirildi.
Ayn› gün Halk Cepheliler ‹stanbul Sultanahmet Park›’nda yapt›klar› eylemde Mehmet A¤ar’›n halka
karﬂ› iﬂledi¤i suçlar nedeniyle cezaland›r›lmas›n› istediler.
Eylemde Tülay Eski taraf›ndan
yap›lan
aç›klamada
Mehmet
A¤ar’›n oligarﬂi içi savaﬂta taraf olmas› nedeniyle yarg›land›¤› vurgulanarak “Mehmet A¤ar’› AKP iktidar› da yarg›layamaz. Aksine Mehmet A¤ar korunmaktad›r” denildi.
Eyleme 72 kiﬂi kat›ld›.

‹ S TANBUL

Yürüyüﬂ
14 ﬁubat
2010

“Ferhat’› Vuranlar Engin’i
Katledenler Cezaland›r›ls›n”
12 ﬁubat günü Yürüyüﬂ dergisi da¤›t›m›n› yapt›¤›
s›rada polisler taraf›ndan vurularak Felç b›rak›lan Ferhat Gerçek’in Bak›rköy 9. Asliye Ceza Mahkemesi’nde polislere yönelik aç›lan davan›n duruﬂmas› görüldü.
Duruﬂma görülürken Halk Cepheliler de adliye
önünde eylem yaparak adalet istediler. “Ferhat’› Vuranlar Engin’i Katledenler Cezaland›r›ls›n Adalet ‹stiyoruz” pankart› aç›lan eylemde; “Adaletsizliklerin iktidarlar taraf›ndan büyütüldü¤ü, polislerin sokaklardaki insanlar› öldürme yetkisiyle donat›ld›¤› bir ülkede
Adalet istiyoruz” denildi. Son olarakta “Ferhat’› vuranlar›n Engin’i katledenlerin cazaland›r›lmas›n› istemek, iﬂkence ve katliamlara dur demektir. Ferhat ve
Engin’inin katillerinden
hesap sormakt›r. Engin ve
Fehat için adalet istemek;
aç›l›¤›n ve yoksullu¤un,
bask›n›n ve zulmün sona
ermesi demektir.” denildi.
Aç›klman›n ard›ndan
mahkeme sonucu beklenilerek halaylar çekilip sloganlar at›ld›. Mahkeme 25
Haziran ertelendi.
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Hukuksuzluk Sona Ermeli
Karadeniz Özgürlükler Derne¤i 2009 y›l›n›n May›s
ay›nda Grup Yorum konseri düzenledikleri için tutuklanan 5 kiﬂinin serbest b›rak›lmas› talebiyle eylem
yapt›lar.
Samsun'da 7 ﬁubat Süleymaniye Geçidi’nde
yap›lan eylemde 25 ﬁubat günü görülecek duruﬂmada
hukuksuzlu¤un sona ermesi istendi.
"Konser Nedeniyle Tutuklananlar Serbest B›rak›ls›n, Adalet ‹stiyoruz, Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z"
sloganlar› at›lan eylemde; "Polis terörü, yasaklar, iﬂkenceler, tutuklamalar, komplolar, spekülasyonlar,
psikolojik savaﬂ yöntemleri, aldatmalar, oyalamalar,
bunlar›n hepsi oligarﬂinin baﬂvurdu¤u ve baﬂvurabilece¤i yöntemlerdir. 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" denildi.

meye çal›ﬂ›ld›¤› vurguland›.
Eylemin sonunda; “Biliyoruz ki, öldüren tecrittir.
Hasta tutsaklar tecrit alt›nda birer birer ölürken, zulmün elinden çekip ald›¤›m›z hastalar›m›z iyileﬂme
belirtileri göstermektedir”
denildi.
*
Hasta Tutsaklar için
A d an a'da da 6 ﬁubat günü
‹nönü Park›’nda eylem yap›ld›. Eylemde, "Ne Sokakta S›k›lan Kurﬂunlar, Ne
Mahkeme Salonlar›nda K›r›lan Kalemler, Ne Hücre-

‹ S TANBUL

“Biliyoruz ki Öldüren Tecrittir”
Hasta Tutsaklara Özgürlük talebiyle yap›lan eylemlere bu hafta da
devam edildi.

‹ s t a n b u l ’da 12 ﬁubat günü
Taksim’de yap›lan eylemde; “Hasta
Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n” yazan
bir pankart aç›ld›. Taksim Tramvay
Dura¤›’ndan Galatasaray Lisesi’ne
kadar yap›lan yürüyüﬂün ard›ndan
Av. Naciye Demir bir aç›klama yapt›. Hapishane koﬂullar›ndan ölüme
terkedilen onlarca tutsak oldu¤unu
söyleyen Demir, bunlardan birinin
de kan kanseri olan 17 yaﬂ›ndaki
Abdullah Akçay oldu¤unu vurgulad›. Ölümcül bir hastal›¤a yakalanmas›na ra¤men Akçay’›n serbest b›rak›lmad›¤›n› söyleyen Demir;

“Abdullah Akçay onlarca tutsak gibi serbest b›rak›lmayarak katledilmek isteniyor. T›pk› ‹smet Ablak,
Y›lmaz Keskin, Resul Güner ve di¤erleri gibi” dedi.
Eylemde bir konuﬂma yapan Abdullah Akçay’›n babas› Ahmet Akçay’da o¤lunun serbest b›rak›lmas›n› istedi.
*

Ank a r a’da, 12 ﬁubat günü yap›lan eylemde durumu a¤›rlaﬂan
Abdullah Akçay’a özgürlük sloganlar› at›ld›. Yüksel Caddesi’nde yap›lan eylemde hastal›klar›n hapishanelerde birer ölüm arac›na dönüﬂtürüldü¤ü ve adli veya siyasi bütün
tutsaklar›n bu politikayla katledil-

ANKARA

lerde Sessiz Katliamlar Ne De Bask› ve Yasaklar Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz" pankart› aç›ld›. Eylemde bir
aç›klama yapan Serkan Tatl›; "Ne
hak ve özgürlüklerimizin gasb› ne
de hasta tutsaklar›n tecritte katlediliﬂi sebepsiz de¤ildir. Çünkü bu sömürü düzenini çarklar›n›n dönmesi
için, iﬂçi s›n›f› ve emekçilerin, kardeﬂ Kürt ulusunun egemenlerin ç›karlar› ad›na bask› alt›nda tutulmas›
gerekmektedir. ‹ﬂte bu nedenle egemenler, kendi sömürü düzenini milyonlarca emekçinin öfkesinden korumak için bir polis ordusuna ihtiyaç duymaktad›r. Temel hak ve özgürlüklerimize yap›lan sald›r›lar›n
gerisinde bu gerçekler vard›r” dedi.

Say›: 207

Yürüyüﬂ
14 ﬁubat
2010

ADANA
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HER ‹MZA AMER‹KA’YA
ATILAN B‹R ﬁAMARDIR

Say›: 207

Yürüyüﬂ
14 ﬁubat
2010
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kez sadece
destekçi olmayaca¤›z.
Biz de do¤rudan gireTAYAD ’l› Aileler
ce¤iz
bu
Emperyalizm
kavgaya,
biz
dünya halklar›na kan kusturan bir
de ölüme yataca¤›z!” diyerek ölüm
sistemdir.
orucu direniﬂine kat›ld›lar ve bu diTAYAD’›n mücadelesi de Amereniﬂte ﬂehit düﬂtüler. Tecrite karﬂ›
rikan emperyalizminin tezgahlad›¤›
uluslararas› sempozyumlar düzenle12 Eylül 1980 askeri faﬂist cuntas›
diler.
dönemine dayan›r. Bu anlamda, anTAYAD 2008 baﬂlar›ndaki
ti-emperyalist TAYAD’›n yaklaﬂ›k
“Ortak
Düﬂman Amerika’ kampan30 y›ll›k tarihinde önemli bir yer
yas›na
kat›ld›.
tutar anti-emperyalist eylemler
TAYAD’l›lar, geçen y›l›n son baTAYAD’›n emperyalizme karﬂ›
har›nda
baﬂlayan “Amerika Defol,
mücadelesi yaln›zca ülkemizdeki
Bu
Vatan
Bizim’ kampanyas›nda da
mücadeleyle s›n›rl› kalmad›. Ulusaktif
bir
biçimde
yer al›yor. ‹ncirlik
lararas› planda da emperyalizme
Yürüyüﬂüne
kat›ld›.
Ve ﬂimdi 3-4
karﬂ› mücadele eden halklar› desayd›r
süren
“‹ncirlik
Üssü Kapat›ltekleyerek sürdü.
s›n, Ba¤›ms›z Bir Ülkede Yaﬂamak
- Mesela, 13 ﬁubat 1988’de,
‹stiyorum’ imza kampanyas›nda da
TAYAD’l›lar,, Filistin’deki Siyonist
kar demeden, f›rt›na demeden, meyvahﬂeti k›namak ve Filistin’le dayadanlarda imza topluyoruz. Bir
n›ﬂma için açl›k grevi yapmak isteTAYAD’l›, imzan›n Amerika’ya at›diler; Sultanahmet meydan›nda polan bir tokat oldu¤u gerçe¤iyle halis sald›r›s›na u¤rad›lar.
reket ediyor. TAYAD’l›lar, Edir- TAYAD, 23 Aral›k 1989’da,
ne’de, imza kampanyas› s›ras›nda
ABD’nin Panama’y› iﬂgalini k›natutuklanan beﬂ ö¤renci için yap›lmak için ‹stanbul’daki ABD Konsomak istenen bas›n aç›klamas›nda,
loslu¤u önünde bir gösteri yapt›.
linç sald›r›s›ndan da pay›n› ald›.
- TAYAD, 1990-91’de emperyaTAYAD, demokrasi mücadelelizmin Körfez sald›r›s›na karﬂ›,
sinde imza kampanyas›n›n önemli
“Emperyalist Savaﬂa Hay›r Komitebir çal›ﬂma oldu¤u bilinciyle, meyleri”nde yer ald›.
danlarda imza masas› açmaya de- Amerikan emperyalizminin
vam ediyor. 24 Ocak günü GalataIrak’a sald›r›ya haz›rland›¤› süreçte
saray Lisesi önünde TAYAD’l›lar
TAYAD’l›lar canl› kalkan olarak
bir imza masas› açt›lar. O gün korIrak halk›n›n yan›ndayd›lar.
kunç bir tipi vard›. Kar, f›rt›nal› bir
biçimde ya¤›yordu. Göz gözü görTAYAD, Avrupa’da, K›z›l Tumüyordu. TAYAD’l›lar o sert hava
gaylara, RAF’a, IRA’ya ve Latin
koﬂullar›nda halka Amerikan emAmerika’da, Orta Do¤u’da
kurtuluﬂ mücadelesi veren
halklar›n tutsaklar› ve tutsak
yak›nlar› için destek eylemleri
yapm›ﬂt›r. Keza, emperyalizmin tecrit hapishanelerini inﬂa
ettiren oldu¤u bilinciyle, özünde, emperyalizme karﬂ› mücadele demek olan yedi y›ll›k büyük direniﬂte de yerini alm›ﬂt›r.
Bu bilinçle, TAYAD’l› analardan Gülsüman Dönmez ve ﬁenay Hano¤lu, tutsaklara “Bu

peryalizmini anlatt›lar. Analara babalara seslendiler. “O¤ullar›n›z›n
Afganistan’da Amerika’n›n askeri
olmas›n› engelleyin, onlar› Amerika
için ölüme göndermeyin” dediler.
Amerikan uçaklar›n›n ‹ncirlik üssünden havalanarak Irakl› çocuklar›, analar› babalar› nas›l katlettiklerini anlatt›lar. TAYAD’l›lar halktan
insanlar›n gönderdi¤i çaylar› içerek,
bazen s›cak yerlere girip biraz ›s›n›p
sonra yine masalar›n›n baﬂ›na dönerek imza kampanyas›n› sürdürdüler.
O havada, yürümekte zorluk çeken
birçok kiﬂi durup, bazen s›ra bekleyip imza verdi.
Y›ld›z Üniversitesi’nden s›navdan ç›kan iki ö¤renci imza atmakla
yetinmedi; Biri önlük giyerek imza
toplad›. Amerikal› üç ö¤renciden
Çarﬂ› grubundan bir grup gence kadar, çok çeﬂitli kesimler, imza verdiler. Kimi imzac›lar imzalar›n ne yap›laca¤›n›, nerelere gönderilece¤ini
sordular. TAYAD’l›lar meclise gönderilece¤ini belirttiler. On y›llard›r
bu konuda mücadele edenler de
coﬂkuyla imza verdiler. Dev-Genç
yaz›s›n› görünce, yüreklerindeki
coﬂku adeta yüzlerine yans›yordu.
TAYAD’l›lar, ayr›ca ya¤murun
ve kar›n en ﬂiddetli oldu¤u günlerde
bile Mecidiyeköy Metrobüs dura¤›nda her gün imza topluyor. 1 ﬁubatta, 1300 adet imza toplad›. ‹mza
kampanyas›n› büyük bir coﬂkuyla
ve inançla kötü hava koﬂullar›na ald›rmadan sürdürüyoruz. Çünkü denize at›lan küçük bir taﬂ, suda nas›l
halka halka yay›l›yorsa, emperyalizme karﬂ› mücadelede de at›lan bu
imzalar, halka halka büyüyerek yay›lacakt›r.
TAYAD’› yaklaﬂ›k 30 y›ll›k mücadelesinde ne dayaklar, ne gözalt›lar, ne gaz bombalar›, ne tutuklamalar, ne de
ölümler durdurabilmiﬂtir. Bu
yüzden, TAYAD ne kar, ne
boran, ne tipi, ne de f›rt›na demeden emperyalizme karﬂ›
imza kampanyas›nda mütevaz› bir ﬂekilde yerini alarak, çal›ﬂmalar›na büyük bir coﬂkuyla ve heyecanla devam ediyor.

¤an’›n konuﬂma yapt›¤› esnada yolu trafi¤e
kapatarak “Amerika
Defol Bu Vatan Bizim” pankart›n› açt›ktan sonra Afganistan’a
asker gönderilmesini
protesto eden k›sa bir
aç›klama okundu. Bu
esnada sivil polisler
Halk Cepheliler'i da¤›tmaya çal›ﬂt›. Baﬂar›l›
olamay›nca Çevik Kuvveti ça¤›rarak Halk Cepheliler'i yerlerde sürükleyerek gözalt›na ald›lar.
Sald›r› esnas›nda görüntü almaya çal›ﬂan habercilere polisler; “Siz haber yap›yosunuz o yüzden bunlar eylem yap›yor,
hep sizin yüzünüzden” diyerek görüntü al›nmas›na engel oldular.
Gözalt›na al›nan 8 kiﬂiden alt›s›

TAYY‹P’‹N KATILDI⁄I
HASTANE AÇILIﬁINDA
EYLEM VE GÖZALTI!
‹stanbul'da 7 ﬁubat günü Özel
Çaml›ca Erdem Hastanesi'nin aç›l›ﬂ›na Tayyip Erdo¤an’›n kat›laca¤›n›
ö¤renen Halk Cepheliler, hastane
önünde eylem yapt›lar. Yo¤un polis
ablukas›na ra¤men Tayyip Erdo-

Terörle
Mücadele
ﬁubesi’ne
götürülürken, yaﬂlar› 18’den küçük
olan iki Halk Cepheli Sabanc›lar
Polis Merkezi’ne götürüldü. Halk
Cepheliler’in evleri gece yar›s›
bask›n yaparcas›na arand›, aileleri
tehdit edildi. Dört gün gözalt›nda
tutulan Halk Cepheliler’den alt›s›
ç›kar›ld›klar› mahkeme taraf›ndan
tutukland›lar. Tutuklananlardan
Sevinç Bozda¤ Bak›rköy Kad›n
Hapishanesi'ne; Celal Önkoyun, Ali
Ekber Kalender, Müslüm Gönül,
Sezgin Dereli ve Murat Sur Metris
Kapal› Hapishanesi'ne götürüldüler.
Alibeyköy’deki ev bask›nlar›yla
ilgili yaz›l› bir aç›klama yapan
Alibeyköy Halk Cephesi “Korkacak
olan halk de¤il emperyalisler ve onlar›n iﬂbirlikçileridir, suçlular vatanseverler de¤il katil Amerika ve onlar›n uﬂaklar›d›r” diyerek bask›nlar›
ve tutuklamalar› protesto etti.

YÜRÜYÜﬁ DERG‹S‹ GERÇEKLER‹
ANLATMAYA DEVAM ED‹YOR
Yürüyüﬂ okurlar› gerçekleri halka ulaﬂt›rmaya
devam ediyorlar.
A n t a k y a’ya ba¤l› Dikmece köyünde Yürüyüﬂ dergisinin sat›ﬂ› yap›ld›. 9 ﬁubat günü yap›lan sat›ﬂta, 25
dergi halka ulaﬂt›r›ld›.
9 ﬁubat günü K a r s Gençlik Derne¤i Giriﬂimi taraf›ndan Kars Bayrampaﬂa Mahallesi'nde Yürüyüﬂ dergisinin tan›t›m ve sat›ﬂ› yap›ld›. Dergi sat›ﬂ›nda 25 dergi
halka ulaﬂt›r›ld›.
M e r s i n’de 9 ﬁubat günü Mustafa Kemal Mahalesi'nde Yürüyüﬂ okurlar› derginin tan›t›m ve sat›ﬂ›n›
yapt›lar. “AKP'nin gerçek yüzünü görün” diyen okurlar›m›z 15 dergiyi halka ulaﬂt›rd›lar.
‹ z m i r ' in Alia¤a ilçesinin Helvac›lar köyünde dergimizin sat›ﬂ›n› yapan okurlar›m›z Tekel iﬂçilerinin
eylemini anlatt›lar. Dergi sat›ﬂ›nda 25 dergi halka
ulaﬂt›r›ld›.

Ba¤c›lar ’da ENG‹N V E F E R H AT’IN
S E S ‹ Y L E YÜRÜYÜﬁÜMÜZ SÜRÜYOR!..

BA⁄CILAR

‹stanbul Ba¤c›lar'da,
Halk Cepheliler, Yenimahalle Ahmet Kabakl›
Caddesi Barbaros F›r›n›
önünde 7 ﬁubat günü
“Ferhat'› Vuranlar, En-

gin'i Katledenler CezaMERS‹N
land›r›ls›n - Adalet ‹stiyoruz" yazan bir pankart
açarak eylem yapt›lar.
"Adalet ‹stiyoruz, Ferhat'›
Vuranlar Engin'i Katledenler
Cezaland›r›ls›n, Yürüyüﬂ
Susturulamaz" sloganlar›
at›lan eylemde Cansu Öztürk bas›na bir aç›klama yapt›.
Öztürk aç›klamada; "Halka karﬂ› iﬂlenen bütün suçlar›n mutlaka bir cezas› olmal›d›r. Bu suçlar›n
hesab›n›n sorulaca¤› bir düzen mutlaka kurulmal›d›r.
Bütün halk›n özlemidir bunlar" dedi. Eylemin ard›ndan mahallede Yürüyüﬂ dergisi da¤›t›ld›. Yürüyüﬂ önlüklü 21 kiﬂinin kat›ld›¤› dergi da¤›t›m›nda halka 65
dergi ulaﬂt›r›ld›.

B u r s a ' d a G ö z a l t › Te r ö r ü
Bursa'da 10 ﬁubat günü, Kestel'in Kale Mahallesi’nde okurlar›m›z keyfi olarak gözalt›na al›nd›lar. Teleferik semtinde dergi da¤›t›m› yapan okurlar›m›z Kestel'e dergi da¤›t›m›na gitmek için Zümrütevler-Mesken
yolunda yürürlerken önleri polislerce çevrildi. Kimlik
kontrolü ve derginin toplatmas› olup olmad›¤›na bak›ld›ktan sonra yollar›na devam eden okurlar›m›z dergi
da¤›t›m›na baﬂlad›klar› s›rada “ﬁikayet var” gerekçesiyle tekme ve yumruklarla gözalt›na al›nd›lar. Yaklaﬂ›k 2 saat gözalt›nda tutulan okurlar›m›z kabahatler kanunu çerçevesinde 70'er lira para cezas› kesildikten
sonra serbest b›rak›ld›lar.
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Savaﬂan
Kelimeler
Ölmeyecek, Öldürmeyece¤iz!

Say›: 207

Yürüyüﬂ
14 ﬁubat
2010

Savaﬂlarda halklar›n kan› akar esas olarak. Bu yüzden de akan kan›n durmas› da hep halklar›n talebi olarak ortaya ç›kar. Ama “bar›ﬂ” talebi, yine de tek bir anlam taﬂ›maz; onu farkl› tarihsel dönemlerde, devrimciler farkl›, reformistler, küçük burjuva kesimler ve bizzat burjuvazi farkl› anlamlarda savunur.
Biny›llard›r ezilenler ezenler aras›nda süren s›n›flar
mücadelesi, kanl› bir mücadeledir. Ölünen ve öldürülen bir mücadeledir. Ve bu tek tek insanlar›n tercihlerinin ötesindeki bir nesnelliktir. Bu bilimsel, tarihsel gerçe¤in karﬂ›s›na “Ölmeyecek, Öldürmeyece¤iz!” diye
ç›kmak, biz s›n›f mücadelesinde yer almayaca¤›z demekle özdeﬂtir.
Devrimciler, vatanseverler, halklar›n gözyaﬂlar›n›n
dinmesini herkesten fazla isterler. Halklar›n gencecik
evlatlar›n› kaybetmesine son verilmesini herkesten fazla isterler. Mesele, sadece bunu istemek de¤il, bunun
nas›l mümkün olaca¤›n› göstermektir. Devrimcilerle,
küçük burjuvalar› ay›rdeden yaklaﬂ›m fark› da burada
ortaya ç›kar. Burjuva, küçük burjuva ayd›nlar der ki,
“hemen ﬂimdi silahlar sussun”... “Sussun” dedikleri
silahlar, halk›n silahlar›d›r, devletin silahlar› de¤ildir.
Bu halde geriye ﬂu kal›yor:
Halk savaﬂmay›nca, ölünmez, öldürülmez.
Do¤rudur, mücadele edilmezse, en az›ndan mücadele arenas›nda kimse ölmez. Da¤larda, meydanlarda,
caddelerde, hapishanelerde insanlar kurﬂunlanmayabilir... Ama ac›lar son bulur mu? Ölümler son bulur
mu?... Mücadele edilmeyen bir toplumda, sömürücü
egemen s›n›flar, halklar› daha fazla inim inim inletmez

Kars Polisinin Hukuksuzlu¤u!
Edirne’de tutuklanan vatanseverler için eylem yapanlara sald›ran Kars polisi ve sald›r› emrini veren Kars savc›s›,
Kars Gençlik Derne¤i Giriﬂimi’nin yapt›¤› yaz›l› bas›n
aç›klamas›na bile dava açm›ﬂt›.
Polisin bu sald›r›s›n›n bir yenisi 8 ﬁubat günü yaﬂand›.
Ozan adl› Gençlik Derne¤i’nden bir ö¤renciye kat›ld›¤›
aç›klama için düzmece bir kâ¤›tla giderek imzalatt›rmak
isteyen polis, bu giriﬂiminin baﬂar›s›z olmas› üzerine ailesinin dükkân›na giderek babas›yla birlikte çocuk ﬂubeye
ifade almaya götürdü. Konuyla ilgili yaz››l› bir aç›klama
yapan Kars Gençlik Derne¤i Giriﬂimi, polis keyfiyette
s›n›r tan›mad›¤›n› belirtti ve “Siz bildik oyunlar›n›z› oynamaya devam edin. Tüm bu sald›r›lar›n›z kampanyam›zdan
ve biz Dev-Gençlilerden duydu¤unuz korkunun kan›t›d›r”
dedi.
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mi? Daha fazla ac›lar yaﬂatmaz m›?
Ulusal, s›n›fsal, siyasal, daha fazla
bask›lar uygulamaz m›? Daha fazla
köleleﬂtirmek için bast›rmaz m›?...
Mücadele etmemek, asla ac›lar›, gözyaﬂlar›na, ölümlere engel olamaz.
Halklar›n tarihi bunu defalarca göster-

memiﬂ midir?
Öyleyse, mücadele hedeflerine ulaﬂmam›ﬂken, savaﬂa
son verilsin demek, emperyalizmle halklar aras›ndaki
mücadeye d u r s u n demektir. Halklar, bu mücadeleye son
versin, emperyalizmin düzenini kabul etsin demektir.
Ve zaten “ölmeye öldürmeye karﬂ›y›z” söylemi,
emperyalizme karﬂ› ba¤›ms›zl›k mücadelesinden, oligarﬂiye karﬂ› halk›n iktidar› mücadelesinden vazgeçenlerin söylemidir.
Dolay›s›yla, bilmeliyiz ki, “ölmeye, öldürmeye karﬂ› olmak”, basit bir hümanizm meselesi de¤il, s›n›flar
mücadelesine yaklaﬂ›m meselesidir.
Bir burjuva ayd›n›n, bir küçük burjuva ayd›n›n böyle söylemesi anlaﬂ›labilirdir; ama devrimci, sosyalist,
Marksist-Leninist olma iddias›ndaki kiﬂiler veya siyasi
hareketler böyle diyorsa, orada çok büyük bir ideolojik
savrulma vard›r; sloganlar›yla, beyinleriyle, küçük
burjuvaziye tabi olmuﬂlard›r.
Özetlersek: Ölmeyecek, Öldürmeyece¤iz!.. diyen
anlay›ﬂ, yüzy›llard›r süren s›n›f mücadelesini reddetmektedir. Ölmek de öldürmek de, emekçilerin tercih
etti¤i bir durum de¤ildir. Ama nesnel bir durumdur.
Burjuvazinin kendi iktidar›n› korumak için yüzy›llard›r
halk› ve devrimcileri katlediyor. Ölmeyi göze almayan
bir devrimcilik olamaz. Ölmeyi göze almadan, halk›n
devrimci iktidar›na ve sosyalizme ulaﬂ›lamaz. Ölmeyi
göze almadan, zulme direnilemez. Ölmeyi göze alamamak, ﬂu veya bu biçimde sisteme boyun e¤mektir.
Ölmeyi ve öldürmeyi reddeden bir anlay›ﬂ, devrimci
olamaz, devrimci kalamaz, düzene döner.

BDP'ye Pompal› Tüfekle
Sald›r›
Bar›ﬂ ve Demokrasi Partisi (BDP) Ankara Balgat'ta bulunan Genel Merkezi binas›na 5 ﬁubat Cuma günü akﬂam saat 22.00 s›ralar›nda bir otomobil
içinden pompal› tüfekle iki kiﬂi ateﬂ açt›.
Aç›lan ateﬂ sonucunda Parti binas›n›n tabelas› ve
camlar› zarar gördü.
BDP Genel Baﬂkan› Selahattin Demirtaﬂ yapt›¤›
aç›klamada sald›r›y› k›nayarak, AKP’nini BDP’ye
yönelik yapt›¤› aç›klamalar›n partilerini hedef
haline getirdi¤ini belirterek, "Bu saatten sonra Baﬂbakan Erdo¤an ve ‹çiﬂleri Bakan› Beﬂir Atalay bu
sald›r›y› k›namal›lar. Aksi takdirde onlar› da bu sald›r›ya destek vermiﬂ olarak kabul edece¤iz." dedi.

Ülkemizde Gençlik

Gençlik Federasyonu’ndan
Özü gere¤i toplumsal sorunlara
en duyarl›, onlar› çözmede en at›lgan kesim olan gençlik, bu özellikleri sayesinde s›n›flar mücadelesinde halk›n yan›nda yer al›r. Gençlik
yine bu özellikleri nedeniyle dünden bugüne en yo¤un sald›r›lara
maruz kalm›ﬂt›r.
Gençli¤in devrimci potansiyelini yok etmek için katliamlar tezgahlanm›ﬂ,
devrimci
gençlik iﬂkence tezgahlar›ndan geçirilmiﬂ, kaybedilmiﬂtir.
12 Eylül aç›k faﬂizminin kurumsallaﬂmas›yla da gençlik
her ad›m›nda faﬂist
sald›r›lara u¤ram›ﬂ, anti-demokratik
uygulamalarla yüz yüze kalm›ﬂt›r.
Emperyalistler ve onlar›n yerli
iﬂbirlikçileri bununla yetinmeyip
çok daha sinsi politikalar›n› da uygulamaktan çekinmemiﬂlerdir. “ Ö rg ü t - ö r g ü t l ü l ü k ” korkusunun yarat›lmas›, bireycili¤in, bencilli¤in
pohpohlanmas›, gençli¤in ülke ve
dünya sorunlar› üzerine düﬂünmemesi, bilimsel araﬂt›rmalardan uzak
kalmas› için tüm güçlerini seferber
etmiﬂlerdir. Bunun için; televizyon
kanallar›ndan gazetelere, gazetelerden e¤itim sistemine kadar tüm olanaklar›yla gençli¤i kuﬂatm›ﬂlard›r.
Bugün de bu sald›r› ve kuﬂatma sürmektedir.
Bu kapsaml› yozlaﬂt›rma, apolitikleﬂtirme politikas›n›n sonucunda
ise, oligarﬂi, herkesin görebilece¤i
gibi, geçici ve k›smi bir baﬂar›ya da
ulaﬂm›ﬂt›r.
Ülkemiz gençli¤i bugün için örgütsüz, sorunlar›n› birlikte çözmekten uzakt›r. Ancak dedi¤imiz gibi bu
k›smi ve geçicidir. Bugün gençli¤in
sorunlar› çözümsüz gözüküyorsa,
bu örgütsüzlü¤ün sonucudur. Görev
bizlere düﬂmektedir. Geniﬂ örgütsüz
kesimlere sorunlar›n ancak birlik
olundu¤unda çözüldü¤ünü anlatma
ve bunun öncülü¤ünü yapma görevi
önümüzde durmaktad›r.
Bunu baﬂarabiliriz. Örnekleri

vard›r.
Fakat ülkemiz gençli¤inin örgütlü kesimi olan devrimci
demokrat gençlik örgütlenmeleri bile, asgari temelde örgütlenmiﬂ bir
birlikten uzakt›rlar. Örne¤in gençli¤in bir araya gelebilece¤i bir YÖK
protestosu dahi her yap›n›n tek baﬂ›na yapt›¤› eylemlerle geçirilmektedir. Bu bölük pörçük eylemler, burjuva medyada alay konusu olmakta,

süz kitlelere güven verecek, onlar›
içine alacak bir birlik inﬂa etmenin
zorunluluk ve sorumluluk oldu¤unu
göstermektedir.
Kurulacak bu birlik, kimsenin
kendisini dayatmad›¤›, asgari müﬂtereklerde anlaﬂ›labilen, geniﬂ kitleleri katmay› hedefledi¤imiz bir
gençlik birli¤i oldu¤u ölçüde baﬂar›l› olacak ve gençli¤in akademikdemokratik mücadelesinde somut
kazan›mlar›n önünü açacakt›r.
Tüm ilerici, demokrat, anti-faﬂist,
devrimci, yurtsever
gençli¤i içine alacak
bir birlik çal›ﬂmas›na
girmemek de do¤all›¤›nda sorumluluktan kaçmakt›r.
“Az olsun, benim olsun” gibi anlay›ﬂlar birleﬂtirmek, gençli¤in hakl› öfkesini tek ve meﬂru hedefe yöneltmek yerine da¤›tmay›, zaaflar›
ortaya ç›kar›r. Zaten bu düﬂünce
devrimcilere de¤il burjuvaziye ait
bir düﬂüncedir.
Kendine güvensizlik ya da bunun farkl› bir görüntüsü olan kendine aﬂ›r› güven gibi hatal› e¤ilimler
göstermekten kaç›narak, devrimin,
halklar›n ve buna ba¤l› olarak gençli¤in yarar›n› düﬂünmek esas olmal›d›r. Bu temeldeki bütün giriﬂimler
hep ayn› kap›ya, birlik düﬂüncesi ne ç›kacakt›r zaten.
Oligarﬂinin boﬂluk b›rakmadan
sald›rd›¤›; yapay bölünmelerle hedef ﬂaﬂ›rtt›¤› ﬂu günlerde böylesi bir
birlik ﬂartt›r, kaç›n›lmazd›r. Egemen
s›n›flar bile sald›r›rken kendi iç çeliﬂkilerini rafa kald›rabiliyorlar. Söz
konusu halk düﬂmanl›¤› olunca birlik olup sald›r›yorlar. Bu sald›r›lar›na karﬂ› güçlü bir set çekmek ancak
kolektif bir çabayla, birlikte beraberce mücadeleyle mümkündür.
Gençli¤i bir bütün olarak içine
alacak bir gençlik birli¤i onlar›n kitleleri birbirinden tecrit etme politikalar›na da darbe vuracakt›r. Onlar›n birbirinden ay›rmak istedi¤i ne
varsa, biz birleﬂtirmeliyiz. Birleﬂtirmeli, birlik olmal› ve mücadeleyi
büyütmeliyiz...

Gençli¤in öfkesini meﬂru hedefe
yöneltmek a ncak örgütlü, b irlikte
mücadeleyle m ümkündür
gençli¤e güven vermemektedir. Ortaya konan c›l›z eylemlilikler her
yap›n›n kendi çevresiyle s›n›rl› kalmakta, amac›na yani gençli¤e
gerçekleri aç›klamaya, onlar›
mücadeleye çekmeye ve örgütlenmeye hizmet etmemektedir.
Üstüne üstlük, geniﬂ örgütsüz
gençlik kesimleri, güvenemedikleri
bu hareketlere kat›lmakta tereddüt
etmekte, düzenle çeliﬂkileri ne boyuta var›rsa vars›n mücadeleye kat›lmamaktad›rlar. Nihayetinde bu
yasak savmac›, mekanik anlay›ﬂ, en
genel anlam›yla mücadeleye zarar
vermektedir.
Oysa gençli¤in mücadele tarihi
tersi örneklerle doludur. En çarp›c›
örneklerden biri, 12 Mart dönemi
koﬂullar›nda örgütlenen, ulaﬂ›m üc r etlerine, özel yüksekokullara
karﬂ› ayr›cal›kl› ve paral› e¤itime
s o n k a m p a n y a s › d › r. Kampanyalar
neticesinde ulaﬂ›m zamlar› geri çekilmiﬂ, özel yüksekokullar devletleﬂtirilmiﬂ yani somut kazan›mlar
elde edilmiﬂtir. Daha da önemlisi
gençli¤in kendi özgücüne güvenmesi sa¤lanm›ﬂ, “ b i r l e ﬂ i r s e k k a z a n › r › z ” anlay›ﬂ› güçlenmiﬂ, çözümü
düzen içinde arama hatal› e¤ilimi,
yerini “sorunlar›m›z› ancak biz çözeriz” anlay›ﬂ›na b›rakm›ﬂt›r.
Bu örnekler bile biz örgütlü mücadele veren devrimciler için örgüt-
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Ülkemizde Gençlik

SORUNLARIMIZ ÇÖZÜMLER‹M‹Z
YOZLAﬁTIRMA POL‹T‹KALARINA
‹Z‹N VERMEYECE⁄‹Z!..
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Yozlaﬂma, yaﬂam›n her karesinde içimize girmiﬂ, çok
farkl› biçimlerde karﬂ›m›za ç›kar›lm›ﬂt›r. Toplumun hemen her kesimini hedef alm›ﬂ, planl› programl› bir biçimde sürdürülmüﬂtür.
Yoz l aﬂ ma n ed i r? diye soruldu¤u zaman, en k›sa tan›m›n›; “kapitalizmin ahlak›d›r” ﬂeklinde yapabiliriz.
Evet, kapitalizm ahlaks›zd›r. Kapitalizm, kurals›zd›r.
Paradan baﬂka de¤eri yoktur. Hemen herﬂeyi yozlaﬂt›ran, içini boﬂaltan, insana de¤er vermeyen bir sistemdir.
Yozlu¤u, bencilli¤i ve ç›karc›l›¤› savunur.
Bu ahlaks›zl›¤›, en yo¤un olarak gençlik üzerinde deneyerek, yozlu¤u gençlik üzerinden sürdürür ve tüm halka yaymaya baﬂlar. Gençlik gelecektir. Baﬂ edilmesi zordur. O nedenle gençlik öncelikli hedeftir ve
yozlaﬂt›r›larak tehlike olmaktan ç›kar›lmal›d›r gençlik.
‹ﬂte kapitalizm sömürüsünü daha rahat sürdürebilmek için baﬂtan baﬂlar yozlaﬂt›rmaya, Bu politika bizleri ilkö¤retimden de önce 5-6 yaﬂlar›nda iken hedef
almaya baﬂlar. Tüketim, bencillik, halk›n de¤erlerinden
uzaklaﬂmak empoze edilir.

Kapitalizm, ad›m ad›m, yavaﬂ yavaﬂ, ahlaks›z,sorumsuz ve bencil yaﬂamay› ö¤retir gençli¤e. Halk, de¤erlerinden uzaklaﬂt›r›r. K›l›ktan k›yafete, yememizden içmemize kadar yozlaﬂt›r›r.
Bunun sonucunda sayg›, sevgi, insana ve hayata verilen de¤erler törpülenir. Çarp›c› bir örnektir; s›nav sistemleri öyle düzenlenir k i a y n › s › r a d a o t u r d u ¤ u , b i r çok ﬂeyi paylaﬂt›¤› arkadaﬂ›n› rakip olarak görür
k e n d i n e . Ya r › ﬂ › r onu geçmek için!.. Yeri gelir kalemi ni , si lgi si ni bile paylaﬂmaz .
Gazetesi, dergisi, kitab›, okullar› her ﬂeyiyle bu düzen
burjuvazinin yoz yaﬂam›n› dayat›r gençli¤e. Öyle yaﬂamaya özendirir. “Çal›ﬂ, senin de olur” der. “Bizim gibi
olacaks›n olmazsan yaﬂama ya da yükselme ﬂans›n azal›r” der. Haks›zl›klara adaletsizliklere zulme boyun e¤memizi isterler. Magazin dergilerinden, programlar›ndan baﬂ›m›z› kald›rmam›z› istemezler...
Peki, gençlik olarak bu yozlaﬂt›rma politikas›n›n karﬂ›s›nda nas›l duraca¤›z? Ne yapmal›y›z?
Sessiz kalmam›z düﬂünülemez. Sessiz kalmam›z,
yozlaﬂt›rma politikas›n›n baﬂar›ya ulaﬂmas› demektir.
Gençlik olarak fakültelerde alanlarda akademik demokratik mücadelemizi yükseltmeli, kültürel faaliyetleri
yo¤unlaﬂt›rmal›, ama mutlaka örgütlenmeli ve bunlar›
silah yap›p, ne olursa olsun bu politikay› yenmeliyiz.
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Gençlik Üzerine

SÖZLER

Faﬂizme karﬂ› mücadelede gençli¤in muazzam
önemini
küçümsedik.
Gençli¤in kendine özgü
ekonomik, siyasi ve kültürel ç›karlar›n› göz önünde
bulundurmad›k.
G eorg i D i mi trov

Bunlar›
B‹L‹YOR MUSUNUZ?
2008’de Meslek lisesi
ç›k›ﬂl›lar içinde;
L i s a n s p ro g r a m l a r › n a
y e r l e ﬂ e n l e r i n o r a n› :
yüzde 4,3
Önlisansa yerleﬂenlerin
oran›:
yüzde 24,2
ÖSS'ye giren 32 kiﬂiden:
Biri ‹HL mezunu,
D ör t ki ﬂi de n bi r i me sl e k
v e te k n i k l is e m e z u n u y d u .
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YÖK'ün katsay› karar›na
Dan›ﬂtay'dan ikinci
iptal!
Dan›ﬂtay 8. Dairesi, YÖK'ün üniversiteye giriﬂte farkl› katsay› uygulanmas›na iliﬂkin 17 Aral›k 2009 tarihinde ald›¤› karar› oy birli¤iyle durdurdu.
Yüksekö¤retim Genel Kurulu
(YÖK), 17 Aral›k 2009'da üniversiteye giriﬂ s›nav›nda adaylara “farkl›
katsay›” uygulanmas› karar› alm›ﬂ ve
puanlar hesaplan›rken adaylar›n kendi alan›yla ilgili program tercihinde
A¤›rl›kl› Ortaö¤retim Baﬂar› Puanlar›n›n (AOBP) 0.15, alan d›ﬂ› tercihte
0.13 ile çarp›lmas›n› kararlaﬂt›rm›ﬂt›.
YÖK Baﬂkan› Özcan, Dan›ﬂtay'›n
yürütmeyi durdurma karar›na “Bu bizi
çok fazla etkilemez, daha önceki karar
gibi. Tek endiﬂem ö¤rencilerin olumsuz etkilenmesi. Ö¤renciler çal›ﬂmalar›na devam etsinler, morallerini bozmas›nlar. Biz ne yapaca¤›m›z› çok iyi
biliyoruz. Sadece B de¤il, C ve D
planlar›m›z da var” dedi.

“Amerika defol" demenin
bir bedeli oldu¤unu biliyorduk”
Edirne’de tutuklanan ve ﬂu an
Tekirda¤ 2 No’lu F Tipi Hapishanesi’nde kalan iki vatansever devrimci ile röportaj yapt›k.
G ü r b ü z S ö n m e z (Trakya Üniversitesi Makina Mühendisli¤i
4'üncü s›n›f ö¤rencsi, 23 yaﬂ›nAmerika defol" dememin bir
da):"A
bedeli oldu¤unu biliyorduk. Ancak bedeli ne olursa olsan bu do¤ rular›m›z› savunaca¤›z.
C e v a h i r E r d e m (Trakya Üniversitesi Fen Bilgisi ö¤retmenli¤i
Bizler v a ö¤rencisi, 28 yaﬂ›nda) :B
t a n s e v e r Dev-Genç'liler o l a r a k
"Amerika defol" dedi¤imiz için
t u t u k l a n d › k . ‹ ﬂ k e n c e l e re m a r u z
kald›k.
Y ü r ü y ü ﬂ : "Amerika defol, bu
vatan bizim" dedi¤iniz için tutukland›n›z. Neler söyleyeceksiniz?
G ü r b ü z S ö n m e z : ‹lk olarak 15
Ekim 2009'da kampanya ile ilgili
aç›klama yapt›¤›m›z için Edirne
Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤› soruﬂturma açm›ﬂ ve benimle birlikte 5 arkadaﬂ›m›z› "yakalama karar›yla"
gözalt›na ald›r›p savc›l›¤a ç›kartm›ﬂt›. Toplam 11 kiﬂiye dava aç›lm›ﬂt›. Hala devam ediyor. Daha önce de kampanya ile ilgili olarak 2
arkadaﬂ›m›z gözalt›na al›nm›ﬂt›.
Yurttaki arkadaﬂ›m›z yurt yönetimiyle sorunlar yaﬂad› sürekli. Kap›lar› bile dinlenmiﬂti özel güvenlikler taraf›ndan. Yurttan bir arkadaﬂ›m›z afiﬂ ast›¤› gerekçesiyle gözalt›-

na al›nd›. Bir süre sonra tekrar 3 arkadaﬂ›m›z gözalt›na al›nd›. Biz de
16 kiﬂi onlar›n durumunu ö¤renmeye gittik. Kap›da beklerken polisin
sald›r›s›na u¤rad›k. Gözalt›na al›nd›m. Amaçlar› sahiplenmeyi engellemekti. Beni içeri ald›lar ve 10 dakika sonra "seninle iﬂimiz yok" deyip b›rakt›lar. ﬁikayetçi olaca¤›m›
söylemem üzerine, tekar gözalt›na
al›p, "polise sald›rd›¤›m" gerekçesiyle gözalt› iﬂlemi baﬂlatt›lar. Sonra da tutuklad›lar.
C e v a h i r E r d e m : Bu ülkede ba¤›ms›zl›k istemek bedel geektiriyor.
Ba¤›ms›zl›k istedi¤imiz için iﬂkenceden geçiriliyor, tutuklan›yoruz.
Vatan›m›za sahip ç›kt›¤›m›z için
onurlu, gururluyuz. Bask›lar bizleri
y›ld›ram›yor. Aksine öfkemizi, h›nc›m›z› biliyor.
Y ü r ü y ü ﬂ : Gözalt›nda yaﬂad›klar›n›z› anlat›r m›s›n›z?
G ü r b ü z S ö n m e z : Gözalt›na
darp edilerek al›nd›m. Herﬂeyi bir
iﬂeknce arac› haline getirdiler. Herﬂeyi zorla yapt›lar. Üst aramas›, foto¤raf çekmeye çal›ﬂmalar› hep
zorla oldu. "Resimlerinizi Facebook'a koyaca¤›z" diyerek, hem alay
ediyor, hem de korkutmaya çal›ﬂ›yorlard›. Baro'dan gelen avukata
benim polisi yaralad›¤›m› söylemiﬂler. Avukata ben de as›l zarar görenin ben oldu¤umu anlatt›m. Sa¤l›k
raporumunun bu durumu belgeledi¤ini söylemiﬂtim. Savc› ek gözalt›
süresi isteyince ayn› iﬂkenceleri yeeniden yaﬂad›m,
Cevahir E r d e m :
Gözalt›na al›n›ﬂ biçimimiz zaten do¤rudan iﬂkenceyle baﬂlad›. Bizim önümüzü
kesen iki sivil giyimli insan, sivil bir
araçla kald›r›ma ç›karak kestiler.

Araçtan ç›kar ç›kmaz da "yere
yat", "arabaya bin" gibi emirler ya¤d›rmaya baﬂlad›lar. Biz kim olduklar›n›, niye yere yataca¤›m›z›, neden arabaya binece¤imizi sorduk.
Yere de yatmad›k, arabaya da binmedik. Bize içlerinden biri silah çekerek, "ben polisim" dedi. Biz de
"polissen ne olmuﬂ" dedik. Kim
olursan ol, vuracak m›s›n bizi diye
sorduk, "istersem vururum" dedi.
Velhas›l ölüm tehditi ve itiﬂ kak›ﬂla
baﬂlayan gözalt›m›z› ancak bir kaç
resmi ekip ve 3 sivil ekip daha geldikten sonra gerçekleﬂebildi. "‹nsanl›k onuru iﬂkenceyi yenecek"
sloganlar› eﬂli¤inde dakikalarca iﬂkenceyle arabaya almaya çal›ﬂt›lar.
Nihayet arabaya ald›lar ancak hastane ve kimlik tespiti ordan da Siyasi ﬁube'ye götürdüler.
Y ü r ü y ü ﬂ : Serbest b›rak›lman›z
için bas›n aç›klamas› yapan, sizi sahiplenen vatanseverler linç sald›r›s›na u¤rad›.Linç politikas›na iliﬂkin
olarak neler söyleyeceksiniz?
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Gürbüz Sönmez: Bizi sahiplenen
arkadaﬂlara sald›rd›lar. Çünkü bizi tutuklayarak muhalefeti susturamad›klar›n› gördüler. Kampanya yürüten tutuklanan devrimcileri hiç kimseye anlatamazlard›. Nitekim Edirne esnaf›
selamlar›n› yollam›ﬂ bizlere.
Y ü r ü y ü ﬂ : Vatansever gençlik
olarak tutukland›n›z, özgür tutsak
cephesindesiniz. Bu konuda neler
söyleyeceksiniz?
G ü r b ü z S ö n m e z : "Amerika defol" demenin bir bedeli oldu¤unu
biliyorduk. Ancak bedeli ne olursa
olsan bu do¤rular›m›z› savunaca¤›z.
C e v a h i r E r d e m ; Bizler vatansever Dev-Genç'liler olarak
"Amerika defol" dedi¤imiz için
tutukland›k. ‹ﬂkencelere maruz kald›k. Ama bir an olsun "Amerika defol bu vatan bizim" demekten geri
durmayaca¤›z.
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Devrimci ‹ﬂçi
Hareketi
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YOZLAﬁMA, YOLSUZLUK
VE RÜﬁVET ‹L‹ﬁK‹LER‹

12 Eylül askeri cuntas›n›n iﬂbaﬂ›na gelmesi ile beraber
topluma sistemli bir ﬂekilde sorunlar›na yabac›laﬂma ve
yozlaﬂma iliﬂkisi dayat›lmaya baﬂland›. Hak aramak örgütlenmek yasakland›; bireyselleﬂme, ç›kar iliﬂkileri, rüﬂvet ve
yolsuzlukla ad› konmayan bir bar›ﬂ ilan edildi. Devlet bununla geniﬂ halk kesimlerini örgütlü iliﬂkilerden, hak arama
mücadelesinden uzak tutmay› hedefliyordu. Yolsuzluk ve
rüﬂvetin en çok yayg›nlaﬂt›¤› alan ise do¤al olarak kamu
alan› oldu. Özellikle 80’li y›llar bu anlamda de¤erlerin pervas›zca tahrip etti¤i y›llar oldu. Kamunun s›rt›ndan köﬂe
dönmecilik ald› baﬂ›n› götürdü. Dönemin baﬂbakan›n›n
“Her soka¤a bir milyoner”, “Benim memurum iﬂini bilir”
söylemleri iktidar›n olaya bak›ﬂ›n› da özetliyordu. Hayali
ihracatlar, naylon faturalar, vergi kaç›rmalar, lüks yatlar ve
otomobiller o döneme damgas›n› vurdu. Evet iktidar bu uygulamalarla kamuda ve özelde milyonerler yaratt›. Bunun
yan›nda geniﬂ halk y›¤›nlar›n› ise daha da fakirleﬂtirdi. Art›k bu uygulamalar kamunun bütün alanlar›nda önümüze
ç›kmaya baﬂlad›. Üniversitelerde “haraç” di¤er e¤itim kurumlar›nda e¤itime “katk› pay›” olarak karﬂ›m›za ç›kmaya
baﬂlad›. Hastanelerde b›çak paras› ya da muayene paras›
olarak karﬂ›m›za ç›kt›. Temelde ücretsiz olmas› gereken
e¤itim ve sa¤l›k da bu yolsuzluk çark›n›n içine çekildi. Art›k okullarda müdürlerin odalar›nda para kasalar› bulundurulmaya baﬂland›. Okuldaki ö¤retmen veliyle ö¤renim üzerine de¤il para tahsilat› için tart›ﬂmaya baﬂlad›. Elbette bu
durum tüm ö¤renim camias› ya da sa¤l›k camias› için geçerli de¤ildir. Ama iktidar bu uygulamalar› h›zla yayg›nlaﬂt›rmaya baﬂlad›. Ve yeni bir kuﬂak bu köﬂe dönmeci yoz
mant›kla yetiﬂtirilmeye çal›ﬂ›ld›. Tabiri caizse önce kulaklar sa¤›r, gözler kör, beyinse iﬂlevsiz k›l›nd› bu konuda.
Sonra kamu parça parça sat›lmaya, kamusal hizmetler özelleﬂtirme ve taﬂeronlaﬂt›rmaya baﬂland›. Kamunun büyük ve
kar eden kuruluﬂlar› yerli ve yabanc› tekellere peﬂkeﬂ çekildi. Her özelleﬂtirme sonucunda birkaç sermayedar›n servetine servet kat›l›rken binlerce emekçi ya iﬂsiz ya da daha
düﬂük ücretlerle çal›ﬂmaya baﬂlad›. Kamudaki bir çok iﬂte
yandaﬂ ve rantdaﬂ kiﬂi ve kuruluﬂlara verildi. Karﬂ›l›kl› ç›kar iliﬂkileri her özelleﬂtirmenin, her taﬂeron uygulamas›n›n
ayr›lmaz bir parças› oldu.
E¤itim ve sa¤l›¤›n bu uygulamalarla yolsuzluk uygulamalar›na aç›ld›¤›, kamu kuruluﬂlar›n›n ç›kar iliﬂkileri üzerinden hazat mezat peﬂkeﬂ çekildi¤i bir ortamda kamunun
di¤er alanlar›nda da elbette farkl› bir durum yaﬂanmayacakt›. Çünkü iktidar bunu iradi ve bilinçli olarak topluma dayat›yordu. Son otuz y›ll›k hükümetlerin hiçbiri bu konuda
kamuoyuna yolsuzluk ve rüﬂvet iliﬂkisi ile yans›madan görev süresini dolduramad›. Kimi hükümetler Baﬂbakan kimi
ise bakanlar düzeyinde bu iliﬂkiler üzerinden s›kça tart›ﬂ›ld›. Yüce divanlar kuruldu. Ancak sistem kendi içinde tümünü “ak”lad›. Kamusal alan›n merkezi yap›s›nda bunlar yaﬂan›rken yerel yönetimlerde de farkl› bir durum yaﬂanmad›
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elbette. Yolsuzluk ve rüﬂvet iliﬂkileri burada da yayg›nlaﬂarak devam etti.
Bu anlamda yerel yönetimlere bakt›¤›m›zda öncelikle
aday belirleme sürecinden baﬂlamal›y›z. Burjuva düzen
partilerinde Belediye Baﬂkanl›¤›na, Belediye Meclis Üyesi
adayl›klar›na, ‹l Genel Meclisi üyeliklerine aday olmak isteyenler öncelikle kendi partilerine yüklü miktarda ba¤›ﬂlar
yapmak durumunda b›rak›l›rlar. Daha sonra seçim sürecinde ciddi oranlarda harcamalar yap›l›r. ‹ﬂ baﬂ›na gelen yerel
yönetici öncelikle bu harcamalar›n yerini doldurmaya baﬂlar. Bu elbette o kurumdan ald›¤› ayl›k ücret ve ödeneklerle olmayacakt›r. Art›k o beldede yap›lacak on liral›k iﬂ yüz
liraya rantdaﬂ kiﬂi veya kuruluﬂlara ihale edilir. Bugün yaklaﬂ›k 2900 belediyede bunun binlerce örne¤i mevcuttur.
Temizlikten, asfalta, park bahçelerden, su ve gaz ücretlerinin ücretlendirilmesine bir çok hizmet taﬂeron eliyle görülmektedir. Taﬂerona devredilen iﬂ ve iﬂlemler yerel yönetimlere büyük rakamlara mal olurken burada çal›ﬂanlar düﬂük ücretlerle çal›ﬂt›r›lmaktad›r. Bu uygulama sonucunda taﬂeron firmalarda çal›ﬂanlar›n tümü sendikas›zd›r. Yerel yönetim hizmetleri yörede yaﬂayanlara ve halka bu kadar pahal›ya mal olmas›na karﬂ›n ( emlak vergisi, çevre temizlik
vergisi, çeﬂitli harçlar ve merkezi bütçeden yap›lan ödenekler) çal›ﬂanlar›n güvencesiz, sendikas›z ve düﬂük ücretlerle
çal›ﬂt›r›lmas› düﬂündürücüdür. E¤er bir beldede, bir ilçede
ya da bir kentte yaﬂ›yorsak elbette yak›ndan ya da uzaktan
tan›d›¤›m›z ya da çeﬂitli biçimlerde gördü¤ümüz yerel yöneticiler mevcuttur. Bugün bir çok belediye borç bata¤› içinde
yüzerken bu belediyeleri yönetenler korumalar›, makam
araçlar›, lüks içindeki makam odalar›yla ve günlük yaﬂam
ve harcamalar›yla oldukça lüks içinde yaﬂamaktad›rlar. Ve
yerel yönetimlerden baﬂlayarak siyaseti ticari bir sektör haline getirmektedirler. Buradaki fark ihale sürecinde karﬂ›l›kl› olarak taraflar› zengin eder. Özellikle büyükﬂehirlerde
yolsuzlu¤un en büyük yaﬂand›¤› alanlardan biri de imar
mevzuat› ile ilgili düzenlemeler ve de¤iﬂikliklerdir. Son
“Diﬂli” olay› göstermiﬂtir ki milyon dolarlar bu alanda havada uçuﬂmaktad›r. Siyasi söylemler üzerinden birbirlerini
yerden yere vuran siyasi partiler dahil yolsuzluk ve rüﬂvet
söz konusu olunca birbirleri ile iﬂ birli¤i içindedirler.
Bugün rüﬂvet ve yolsuzluk iliﬂkisi bu kadar egemen k›l›nmasayd› baﬂta büyük kentler olmak üzere bu kadar çarp›k bir yap›laﬂma yaﬂan›r m›yd›. Bu egemen mant›k art›k
trafik polisinin her arac›m›z› durdurdu¤unda, vergi memurunun, belediye memurunun her iﬂyerimizi kontrole geldi¤inde, tapuya, hastaneye, okula her gidiﬂimizde e¤er parasal iliﬂkileri akl›m›za getiriyorsa rüﬂvet ve yolsuzluk bu kadar yayg›n k›l›nm›ﬂsa buna karﬂ› mücadelede o yayg›nl›kta,
o kararl›l›kta yap›lmal›d›r. Bugün kamusal alanda GrevliToplusözleﬂmeli sendikal mücadele verenler, haklar›n› ve
özgürlüklerini geliﬂtirip özgür ve ba¤›ms›z bir ülke mücadelesi verenler ayn› kararl›l›kta rüﬂvet ve yolsuzlu¤a karﬂ›
da mücadele etmelidirler...

AKP, Hrant Dink’in
katillerini akl›yor
Hrant Dink Davas›, AKP’nin
“karanl›klar› ayd›nlatma” sözlerinin bir demagojiden ibaret oldu¤unu göstermeye devam ediyor.
8 ﬁubat’ta ‹stanbul 14. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde Hrant Dink’in
katledilmesi davas›n›n 12. Duruﬂmas› vard›. 11. duruﬂmada dinlenmesi gereken gizli tan›k yine mahkemeye getirilmedi¤i için dinlenemedi.

Gizli tan›¤›n
getirilmemesinde
mahkeme polis iﬂbirli¤i
‹ki duruﬂmad›r “Gizli Tan›k -1”
dinlenecekti fakat, tan›k henüz
mahkemeye bile getirilebilmiﬂ de¤il. Kontrgerillan›n infaz ve katliam
davalar›n›n klasik süreci, Hrant
Dink’in katledilmesi davas›nda da
sürüyor. Katiller korunuyor, azmettiriciler gizleniyor.
Gizli tan›k, savc›ya verdi¤i ifadede Yasin Hayal ve Osman Hayal’in de olay yerinde oldu¤unu,
Hrant Dink’e arkadan Yasin Hayal,
önden de daha sonra gördü¤ü Ogün
Samast’›n ateﬂ etti¤ini söylüyor.
Daha baﬂka neler söyledi¤i bilinmiyor ama tan›¤› getirmeyerek kendi
yarg› sistemlerini bile iﬂletmedikleri, bir ﬂeyleri örtbas etmeye çal›ﬂt›klar› aç›kt›r.

Hrant Dink’in avukatlar› gizli tan›¤›n neden getirilmedi¤ini soruyor:
Mahkeme baﬂkan› Erkan Canak,
“ Ba na g i zl i t a n› k ge l di d iy e not
geldi. Ama gelmemiﬂ. Gizli tan›k
evde polisi bekliyor, polis burada
gizli tan›¤› bekliyor. Gizli tan›k evde unutulmuﬂ” diyor. ﬁu laçkal›¤a,
gayri ciddili¤e bak›n.
Polisten yap›lan aç›klamada ise,
kendilerine bu konuda mahkemeden herhangi bir talimat›n gelmedi¤i belirtildi. Mahkeme Baﬂkan› bu
kez, “Tercüman bulunamad›¤› için
gizli tan›¤› ça¤›rmad›m” aç›klamas›n› yapt›. Alenen alay ediyorlar.
Daha sonra gizli tan›¤›n savc›l›kta ifadesini T ü r k ç e verdi¤i, dolay›s›yla mahkemenin “tercüman bulunamad›” gerekçesinin de yalan
oldu¤u aç›¤a ç›kt›. Hrant Dink’in
katilini yarg›layacak mahkemeye
bak›n, aç›kça yalan söylüyor. Katilleri koruyor. Bu mahkemenin görevinin katili yarg›lamak oldu¤unu
kim söyleyebilir?

Sorumlu polisler,
sorumsuz ilan edildi
AKP’nin Dink’in katledilmesindeki tavr›n› gösteren ikinci geliﬂme
ise, Hrant Dink’in katledilmesinde
sorumlulu¤u olan polislerle ilgili
yap›lan soruﬂturmada aç›¤a ç›kt›.
AK P HÜKÜMET‹N‹N ‹Ç‹ﬁL E R ‹ B A K A N L I ⁄ I taraf›ndan yap›lan incelemede “ P OL‹S LER‹ N
‹ H M A L ‹ Y O K T U R , D ‹ S‹ PL ‹ N ‹ﬁ LEM‹NE GEREK YOK” karar› verildi.
Baﬂta da belirtti¤imiz gibi, Hrant
Dink Davas›, AKP’nin “karanl›klar› ayd›nlatma” sözlerinin bir demagojiden ibaret oldu¤unun göstergesidir. Diyelim ki U ¤ u r M u m c u l a r,
M u a m m e r A k s o y l a r, B a h r i y e
Ü ç o k l a r, B e d r e t t i n C ö m e r t l e r,

Ümit Kaftanc›o¤ullar›, Do¤an
Ö z l e r, AKP iktidar›ndan önce katledilmiﬂlerdi. Bu cinayetlerle ilgili
gerekli soruﬂturmalar gerekti¤i biçimde yap›lmam›ﬂt›.
Peki ya Hrant Dink’in katledilmesi? Hrant Dink, AKP iktidar›
döneminde katledildi. Soruﬂturmas›
AKP’nin bakanlar› ve polisleri taraf›ndan yap›ld›. Sonuç:
Ogün Samast’›n gözalt› ve sorgulama sürecinin mesela Mehmet
Ali A¤ca’n›nkinden ne fark› var?
Hatta polis, jandarma, Samast’la
hat›ra foto¤raflar› çektirmedi mi?
AKP bunlar›n da üstünü örtmedi
mi?.. Yarg› aﬂamas›na bak›n, yine
öyle: Hiçbir fark› yoktur.
Beﬂir Atalay 11 ﬁubat’ta TBMM
kürsüsünden konuﬂurken “Bizim
d ö ne mi mi z d e H a bl e m ito ¤ lu d › ﬂ ›n d a a y d ›n l at ›l ma d ›k t ek b ir s i y as i ci nayet kalmam›ﬂt›r” diyor.
Soruyoruz Beﬂir Atalay’a; siz
ﬂimdi Hrant Dink’in katledilmesinin ayd›nlat›ld›¤›n› m› iddia ediyorsunuz?
Ogün Samast’›n ne sorunu vard›
Hrant Dink’le? Samast Dink’i nerden bilir, nerden tan›rd›? Kim gösterdi Hrant’› Samast’a? Kim azmettirdi? Kim karar›n› ald› bu cinayetin? Katilleri kimler e¤itip yetiﬂtirdi?
Ogün Samast’la ‹stanbul Vali
yard›mc›lar›n›, Trabzon polisiyle,
‹stanbul polisini ayn› hedef do¤rultusunda kim bir araya getirdi?
Katilleri kim korudu üç y›ld›r?
Azmettiricileri kim gizliyor?
Bunlar›n hepsi AKP iktidar› döneminde olmaktad›r. Bu sorular cevaps›z dururken Beﬂir Atalay’›n
“faili meçhul kalmad›¤›n›” iddia etmesinin ne hukuken, ne siyasi olarak hiçbir geçerlili¤i yoktur.

Say›: 207

Yürüyüﬂ
14 ﬁubat
2010
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Avrupa’da

Filistin halk›na
tutuklama terörü
‹ﬂgal güçleri 8 ﬁubat günü Kudüs’ün kuzeyinde bulunan ﬁaanat Filistinli mülteci kamp›na sald›rarak onlarca Filistinli’yi tutuklad›. Kudüs’te
bulunan El-Cezire televizyonu muhabiri yaklaﬂ›k 20 iﬂgalci askeri birli¤in
mülteci kamp›na sald›rarak 40 civar›nda kiﬂiyi tutuklad›¤›n› ifade etti.
Verilen bilgilere göre ﬁaanat
kamp›nda Filistinli halk›n›n evlerine yönelik bask›nlar ve tutuklama-

lar devam ediyor. Ayr›ca
kamp iﬂgal askerleri taraf›ndan ablukaya al›nd›.
Kamp sakinleri tutuklamalar›n rastgele yap›ld›¤›n› herhangi bir gerekçe ya da s›n›rlama tan›nmad›¤›n› ifade etti.
‹srail radyosunun verdi¤i bilgilere göre ise kamptan tutuklananlar
sorgular› sürdürülmek üzere ilgili
mahkemelere sevk edildiler.
Di¤er yandan ayn› gün Bat› ﬁeria’da nerdeyse günlük olarak yap›lan
ev bask›nlar›yla bir tutuklama terörü
uygulan›yor. ‹ﬂgal güçleri en demokratik hak aray›ﬂ›na kat›lan gençleri bile aran›yor ilan ederek bu bahaneyle
bask›nlar düzenliyor, birçok Filistinli’yi keyfi olarak tutukluyor.
Vefa Haber Ajans›’n›n verdi¤i
bilgiye göre 9 ﬁubat sabah› Nablus,
Ramallah, Tulkerm, Kalkilya ve ElHalil kentlerinde Filistinliler’in evlerine bask›nlar düzenleyerek 16 Fi-

Liege'de Yürüyüﬂ
sat›ﬂlar›
Belçika'n›n Liege ﬂehrinde
kurulan pazarda, Yürüyüﬂ okurlar›,
7 ﬁubat günü dergi tan›t›m› ve sat›ﬂ›
yapt›lar. Türkiyelilerin yo¤un olarak geldi¤i pazarda yap›lan sat›ﬂ ve
tan›t›mda 11 dergi halka ulaﬂt›r›ld›.
listinli’yi tutuklad›.
Cenin Filistinli mülteci kamp›nda da iki Filistinli tutuklayarak tutuklama terörünü sürdürdü.
9 ﬁubat günü el-Halil kenti ve
çevresinde ev bask›nlar›n› sürdürerek tutuklama kampanyas›na devam
etti. Safa Haber Ajans›’n›n aktard›¤›
bilgiye göre iﬂgal güçleri taraf›ndan
güçlendirilmiﬂ birliklerle devriye gezen güvenlik güçlerinin farkl› kesimlerden birçok Filistinli’yi yaralad›.

Say›: 207

Yürüyüﬂ
14 ﬁubat
2010

Münih'te NATO Güvenlik
Konferans› Protesto Edildi
Almanya'n›n Münih
kentinde her y›l düzenli
olarak yap›lan NATO Güvenlik Konferas› bu y›l da
5-6 ﬁubat günlerinde 46.
kez yap›ld›. 46 y›ld›r gayr›
resmi yap›lan bu konferans›n konular› ve al›nan kararlar hiçbir zaman aç›klanmasa da, konuﬂulanlar
dünya halklar›na yabanc›
de¤ildir. Simens ve savaﬂ
tekellerinin, 300 civar›nda politikac›n›n, generallerin,
NATO askeri yetkililerinin kat›ld›¤› bu toplant›y› güvenli yapabilmek için 330 asker ve 3700 polis görevlendirildi. ﬁehir içinde tren istasyonundan itibaren bir çok noktada polis y›¤›naklar›, kontrolleri yap›ld›. Yürüyüﬂe kat›lmak için gelen baz› gruplar›n miting alan›na sokulmad›¤› ö¤renildi. Alman anayasas›n›n aç›ktan ihlaline ra¤men
son birkaç y›ld›r kat›l›mc›lar›n güvenli¤ini Alman askerleri sa¤l›yor.
Emperyalist ülkelerin kendi güvenlikleri ve ç›karlar›
için oluﬂturduklar› NATO, dünya halklar›na kan kusturmaya devam ederken anti-emperyalistler de toplant›y›
protesto etmek için biraraya geldiler.
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Alman sendika solu, Alman anti-faﬂist ve otonom
gruplar, göçmenler, Türkiyeli devrimci örgütler ve demokratik kitle örgütlerinin kat›ld›¤› yürüyüﬂte polis keyfi olarak yürüyüﬂ kolunu sürekli durdurarak provokasyon
yaratmaya çal›ﬂt›.
Yap›lan konuﬂmalarda emperyalizmin ve onun ç›karlar›
için kurulmuﬂ olan NATO'nun dünya halklar›na sömürü, iﬂgal, açl›k ve ölümden baﬂka bir ﬂey getirmedi¤i vurguland›.
Coﬂkulu geçen yürüyüﬂte "NATO’ya Hay›r", "Yaﬂas›n
Enternasyonal Dayan›ﬂma", "Nato Afganistan'dan Defol", "Kapitalizme, Irkç›l›¤a Hay›r, Devrime Evet" sloganlar› at›ld›.
Halk Cephesi "NATO'ya Hay›r" pankart›yla yürüyüﬂe
kat›l›rken, mart ay›nda ilk kurultay›n› yapacak Anadolu
Gençlik'de pankart›yla gençlik blokunda yer ald›.
Almanya'da Dresden'de 13 ﬁubat günü Neo-Naziler’in
binlerce kiﬂiyle yapmay› planlad›klar› yürüyüﬂü protesto
etmek için ça¤r›lar›n yap›ld›¤› yürüyüﬂe toplam 3 bin kiﬂi
kat›ld›. Gösteriler Belediye Binas› önünden Marienplatz'da miting ile baﬂlayarak yürüyüﬂ kortejlerinin oluﬂturulumas›yla devam etti. Yürüyüﬂte kortejler, konferans›n
yap›ld›¤› Bayerische Hof Oteline yaklaﬂt›r›lmad›.
Münih'te bir haftad›r gösteriler ve çeﬂitli etkinliklerle
bu konferans protesto ediliyordu. Afiﬂ ve pullamalar yap›ld›, kapitalist sömürü ve sald›rganl›¤› teﬂhir eden yürüyüﬂler düzenlendi.
5 ﬁubat günü konferansa kat›lacaklar›n Münih Belediye'sinde kabulü s›ras›nda da protesto gösterisi yap›ld›.

Özgürlük
Ça¤r›s›nda
36. Hafta
14 ay önce tutuklanan Anadolu
Federasyonu yöneticisi Nurhan Erdem, Cengiz Oban ve Ahmet ‹stan-

bullu'nun tutuklanmas›n› protesto etmek ve serbest b›rak›lmalar› talebi ile
Almanya'n›n Köln ﬂehrinde, Dom Ki-

lisesi önünde yap›lan özgürlük eylemleri devam ediyor.
6 ﬁubat günü 36 haftad›r yap›lan
eyleminde Özgürlük Komitesi çal›ﬂanlar› "Tutsaklar›m›za Özgürlük"
ça¤r›lar›n› hayk›rd›. Tutsak resimlerinin bulundu¤u pankart›n aç›ld›¤›
eylemde yüzlerce bildiri da¤›t›ld›.
Ayr›ca yap›lan aç›klamada 11
Mart'ta baﬂlayacak olan mahkemeye ve her hafta cumartesi günü saat
15-17 aras› yap›lan özgürlük ça¤r›s›
eylemlerine kat›l›m sa¤lanmas› istendi.

AVRUPA’daki B‹Z
Diskoteklerde sabahlara kadar
içki içip dans etmek, e¤lence diye
sunuluyor. Deniliyor ki, “gününüzü
gün edin, hiçbir ﬂey düﬂünmeyin,
kendinizden geçin... Sadece e¤lenin,
‘hayat›n›z›’ yaﬂay›n!...”
“ H a y a t › n › y a ﬂ a m a k ” bu mu?
Uyuﬂturucu, alkol, fuhuﬂ partileri düzenlemek... E¤lenmek bu mu?
Emperyalizmin gençlerimize, “e¤lence”, “özgürlük” diye sundu¤u
budur. Uyuﬂturucu, fuhuﬂ, alkol...
Düzen gençlerimizi bunlarla tüketiyor. Bunal›ml›, asosyal, tatminsiz,
sadece kendisini düﬂünen, bencil, kimseye bir
yarar› olmayan kiﬂilikler
yarat›yor. Gençlerimizi
yozlaﬂt›ran bu kültür,
halk›m›z›n, bizim kültürümüz de¤ildir. Emperyalizm, bireycidir, bireysel tatmine ve tüketime
yönelik, halk›n de¤erlerine, kültürüne yabanc› bir yaﬂam tarz›, una uygun bir e¤lence kültürü
geliﬂtirmektedir.
Bizim kendi geleneklerimiz vard›r. Sevinci de aç›y› da paylaﬂmam›z› sa¤layacak adetlerimiz vard›r.
Folklor oyunlar›m›zdan ﬂiirlerimize,
türkülerimize, çeﬂitli oyunlar›m›za
kadar, halk›n sosyal, kültürel yaﬂam›n› zenginleﬂtirecek bir çok biçim
bulunabilir.
Emperyalizm gençlerimizi yozlu¤un içine yönlendirirken, biz
gençlerimizi sosyal, kültürel, siya-

sal, sportif faaliyetler yürüten örgütlenmelerimize, derneklerimize yönlendirmeliyiz. Gençlerimizin uyuﬂturucu, fuhuﬂ, alkol batakl›¤›nda
yok olmas›na göz yumamay›z.
Gençlerimizin emperyalizmin dejenere kültürünün içinde yokolup gitmelerine izin vermemeliyiz.
Bu konuda çözümsüz de¤iliz.
Çözüm, düzenin yozlu¤una, çürümüﬂlü¤üne karﬂ›, kendi kültürümüzü, kendi de¤erlerimizi yaﬂamak ve
yaﬂatmakt›r. Bunun için var olan
derneklerimizi, örgütlülüklerimizi
iyi de¤erlendirmeliyiz. Dernekleri-

aliyetler içinde yeralmaya yönlendirmeliyiz. Bunu yapmad›¤›m›zda,
" k e n d i n i k u r t a r s › n " diyerek, onlar› emperyalizmin ellerine b›rakt›¤›m›zda, gençlerimizi kendi ellerimizle yokediyoruz demektir.
Hem, gençlerimizin yoz yaﬂamlar›ndan rahats›z olmak ve fakat
hem de buna karﬂ› birﬂey yapmamak, s›k rastlanan bir durumdur. Bu
tür tav›rlar, gençlerimizi kazanmaya
hizmet etmez, emperyalizmin gençlerimizi elimizden almas›na hizmet
eder. Gençlerimize, "dernekler tehlikeli, oralardan uzak durun demek", gençlerimizin yaﬂam›n›
kurtarmak de¤il,
onlar› kendi ellerimizle emperyalizmin kuca¤›na
itmek anlam›na
gelir.
Emperyalizm
halka düﬂmand›r. Emperyalizm, halk›n yaﬂam›na, de¤erlerine, geleneklerine, de¤er vermez. Fuhuﬂun böylesine yayg›nlaﬂt›r›lmas›, uyuﬂturucunun bu kadar kolay ulaﬂ›labilir bir
" t ü k e t i m m a d d e s i " haline getirilmesi de, emperyalizmin halk›n yaﬂam›na de¤er vermedi¤inin göstergelerindendir. Gençlerimizi emperyalizme teslim etmeyelim, kendi örgütlenmelerimizi, kültürel çal›ﬂmalar›m›z› güçlendirelim ve gençlerimizi kendi örgütlülüklerimiz içinde
kazanmak için mücadele edelim.
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Emperyalizmin Yoz Kültürüne
Alternatif; Sosyal, Kültürel
Faaliyetlere kat›lmakt›r...
miz, düzenin yoz kültürüne karﬂ›
sosyal, kültürel faaliyetlerimizi örgütleyece¤imiz, yaﬂayaca¤›m›z, yaﬂataca¤›m›z yerlerden biridir. Birlikte hareket etmemizin zeminleridir. Gençlerimizi kazanman›n yollar›ndan biri de, onlar› buralarda yap›lan kültürel, sosyal faaliyetlerin içine katmakt›r.
Kültürel faaliyetler, gençlerimizin kiﬂili¤ini, kimli¤ini, kendine güvenini, insanlarla olan iliﬂkilerini
geliﬂtiren etkinliklerdir.
Gençlerimizi sosyal, kültürel fa-
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Ahlaks›zlar› teﬂhire
gerek yok...
(Hatta
ödüllendirebilirsiniz)
Anayasa Mahkemesi “Kamu
görevlilerinin ahlaks›zca davran›ﬂlar›n›n resmi gazetede yay›nlanmas› karar›n› iptal etti...
Acaba neden?
a-) ﬂunu düﬂünmüﬂ olabilirler; bu kadar ahlaks›zl›¤a resmi

gazete mi yeter? Gerçekten de ülkemizdeki “kamu görevlileri”nin tüm
ahlaks›zl›klar›n› yazmaya kalksalar, Resmi Gazete günde on bask› da yapsa yetmez...
b-) “çok abartmaya gerek
yok!” diye düﬂünmüﬂ olabilirler.
Bu ülkenin Cumhurbaﬂkan› “benim memurum iﬂini bilir” dememiﬂ miydi? Tepedeki böyle buyurmuﬂsa, memur da ne yaps›nd›; emir kuluydu!!!
c-) Bir gün s›ra kendi isimlerine de gelir diye korkmuﬂ olabilirler.
d-) Hepsi!

Yol gösterici
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Bilindi¤i gibi, geçen hafta, BDP Genel Merkezi, pompal› tüfekle tarand›. Genel Merkez’in önünde nöbet tutan polisler, “Hassas
Koruma ﬁubesinden” imiﬂ; yani hassas yerleri korumak için özel
e¤itim alm›ﬂlar. Polis güya “sald›rganlarla çat›ﬂm›ﬂ”. Hiç inand›r›c›
de¤il elbette! Sak›n polis onlara yol göstermiﬂ olmas›n?

Çizgiyle

ﬁaﬂ›lacak Bir ‹tiraf
Aﬂa¤›daki sat›rlar›n yazar›, Oktay Ekﬂi.
Bas›n›n k›demli kalemleri ve yöneticilerinden. Halk›n mücadelesine karﬂ› burjuva bas›n›n nas›l davrand›¤›n›, bunca y›l sonra da olsa, bir yan›ndan itiraf etmiﬂ:
“ Asl›nda biz bu söylemlere yabanc› de¤iliz: Eski y›llarda... böyle bir hak talebi dile
getirildi¤i, grev ilan edildi¤i, yahut bir büyük
miting veya gösteri yürüyüﬂü yap›ld›¤› zaman, o olay siyasi iktidar› k›zd›r›nca suçlamay› hemen duyard›k:
“Olay›n gerisinde koministler var” denirdi.
Dile getirilen meﬂru hak talebi böylece
önemsizleﬂtirilir, o arada -suçlu olup olmad›¤›na bak›lmadan- birkaç solcu da gözalt›na
al›n›rd›. Bizim bas›n, polisin el alt›ndan verdi¤i yalan haberleri sorgusuz sualsiz yay›nlama gibi bir yerleﬂik sab›ka sahibi oldu¤u
için, olay bir anda “koministlerin yeni bir
kötülü¤ü”ne dönerdi.
Sonra, “elebaﬂlar›n›” toplay›p cezaland›rma, daha do¤rusu hak istemeyi imkans›zlaﬂt›rma süreci yaﬂan›rd›.”
(Oktay Ekﬂi, Hürriyet 9 ﬁubat 2010)

Dersim'de HES'e Karﬂ› Toplant› Yap›ld›
6 ﬁubat günü Dersim Pülümür Mutu Köyü'nde yap›lacak olan HES (Hidro Elektrik Santral) ile ilgili köylülerle
toplant› yap›ld›. Toplant›ya Dersim’den Dersim Çevre Giriﬂimi, Erzincan’dan Erzincan Gençlik Derne¤i ve Erzincan
Tunceliler Derne¤i kat›ld›. Kahvede köylülerin kat›l›m› ile
yap›lan toplant›da, HES’in köylerimize verece¤i zarar, yaﬂam›m›z üzerindeki etkileri ve devletin barajlarla ilgili politikalar› anlat›ld›. Bir buçuk saat süren toplant› köylüleri
pazartesi günü ﬂirketleri kovmak için yap›lacak eylem ça¤r›s›yla sona erdi.

Yu v a r l a k ç a y ' d a k ö y l ü l e r n ö b e t te

“Ben ﬂahsen bu meclisin bir anayasa yapabilece¤ini düﬂünenlerdenim.” demiﬂ Ruﬂen Çak›r. (9 ﬁubat’ta
NTV’de)
“ﬁahsen”, herkesin bildi¤inden baﬂka meclise dair bildi¤i ne gibi bir bilgi var acaba?
Üç tane lider, Tayyip, Baykal ve Bahçeli’nin belirledi¤i kiﬂilerden oluﬂmuﬂ, hiçbir iradeleri olmayan kiﬂilerden oluﬂan bir meclis, nas›l anayasa yapabilecek
bir iradeye sahip olabiliyor acaba?
Ama mesele düzene yanaﬂma olunca, o zaman
böyle bilimsel, siyasal sorular gereksiz de¤il mi!

Avc›lar’da b ir polis
Bir haberden oldu¤u gibi aktar›yoruz:
Amerika'n›n uﬂa¤› polis de her f›rsatta Amerika'y›
sahipleniyor. Avc›lar’da aç›lan imza masas›n›n oradan geçen resmi bir polis "sizin burada durma izniniz var m›?" diye sordu. Halk Cepheliler de izin almaya gerek olmad›¤›n›, as›l sorunun Amerika oldu¤unu söyledi. Bunun üzerine polis telefonundan emniyeti arad›¤›n› söyleyerek hopörlerin sesini de açarak konuﬂtu ve "amirim burada Dev-Genç grubundan
bir grup masa açm›ﬂ, niye müdahale etmiyorsunuz,
can›m› s›k›yorlar, gelin kald›r›n bunlar› buradan" dedi. Telefondaki taraf ise "sen nas›l benimle böyle konuﬂursun..." diyerek telefonunu kapatt›. Polis haz›ms›z bir ﬂekilde, "Onlar bir ﬂey yapm›yor ama ben sizi
buradan kald›rtaca¤›m, görürsünüz" diyerek oradan
ayr›ld›.

Hidroelektrik Santrali kurulmak amac›yla birçok akarsuyunu peﬂkeﬂ çekenlere karﬂ› halk direniyor. Yuvarlakçay
Irma¤›'na HES'in yap›laca¤›n› duyan Mu¤la'n›n Köyce¤iz
ilçesine ba¤l› Yuvarlakçay bölgesinde bulunan alt› köyün halk›
örgütlendi. Yuvarlakçay'› Koruma Platformu'nu oluﬂturan
köylüler, 55 gündür nöbet tutuyor ve bölgeye kimsenin girmesine izin vermiyor.
Bölgedeki ormanl›k alanda An›t a¤açlar›n›n kesildi¤ini
gören köylüler, o günden beri nöbet tutuyor ve a¤açlar›n
kütüklerini koruyor. Onlar için bu kütükler davalarda delil
teﬂkil edecek, bunun için koruyorlar.
A¤açlar› kesen Köyce¤iz Orman ‹ﬂletmesi 200'ü aﬂk›n
jandarma eﬂli¤inde, geçti¤imiz hafta sabah saatlerinde bölgeye bask›n yapt›. Kütüklerini almak için gelen jandarmaya
direnen köylüler a¤açlar›n› vermediler.
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Mutu'da Baraj Yapmak ‹steyen
ﬁirketler Kovuldu
Dersim Pülümür Mutu halk› 9 ﬁubat günü, köylerine baraj
inﬂa etmek isteyen ﬂirketleri, köylerinden kovdular.
Mutu halk›na destek amac›yla Erzincan'dan Mutu'ya
gelen Tunceliler derne¤i Mutu köprüsünden meydana kadar
yürüyüﬂ yapt›. Yaklaﬂ›k 40 kiﬂinin kat›ld›¤› yürüyüﬂte
"Munzur özgür akacak", "Munzur'a uzanan eller k›r›ls›n" sloganlar› at›ld›. Yürüyüﬂün ard›ndan kahvede, destek için gelen
DKÖ’leri ve köylüler burada santral istemediklerine dair
imza toplad›lar.
Köylüler, "Baﬂak Elektrik Dersim'den Defol"," Munzur
özgür akacak Munzur onurdur onuruna sahip ç›k" sloganlar›yla ﬂirket temsilcilerini kovdu. Ard›ndan Dersim Çevre
giriﬂiminin yapt›¤› bas›n aç›klamas›yla; Barajlar›n Dersim'in
do¤as›n› bozdu¤una, bu barajlar yüzünden köylülerin köylerini boﬂaltmak zorunda kalaca¤›na ve burada bulunan ziyaret
yerlerinin sular alt›nda kalaca¤›ndan, kültürlerinin yok edilmek istendi¤ine de¤inildi. Dersim genelinde ﬂu an 55 adet
baraj giriﬂimi oldu¤una dikkat çekilerek, barajlar›n
yap›lmas›n›n kas›tl› siyasi bir hareket oldu¤u belirtildi.
Yaklaﬂ›k yüz kiﬂinin kat›ld›¤› eyleme Erzincan Gençlik
Derne¤i, Pir Sultan Abdal Kültür Derne¤i, Tunceliler
Derne¤i destek verdi.
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Domuz Gribi’nde YALAN Aç›¤a Ç›kt›

Tekellerin Söyledi¤i Hiçbir ﬁey Güvenilir De¤ildir
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Geçti¤imiz hafta içinde Dünya
Sa¤l›k Örgütü (WHO) uzmanlar›ndan Profesör Ulrich Keil, domuz
gribi tart›ﬂmalar›yla ilgili çarp›c› bir
aç›klama yapt›. Aç›klaman›n özü
ﬂuydu: “Domuz gribi salg›n› ilaç
üreticilerinin kârlar›n› art›rmak
için bu ﬂi rketlerle ortak ol ar ak üre til en bir kor ku kampanyas ›yd› .”
Bu aç›klamadan hemen önce,
Harvard Üniversitesi uzmanlar›n›n
da bir araﬂt›rmas› yay›nland› ve onlar da domuz gribinin mevsimsel
gripten fark›n›n olmad›¤›n›, öldürme riskinin daha düﬂük oldu¤unu ve
aﬂ›lama kampanyalar›n›n gereksiz
oldu¤unu aç›klad›lar.
Bugün bilime, sa¤l›¤a teknolojik
geliﬂmelere iliﬂkin dünya haklar›n›n
bildikleri, e m p e r y a l i s t t e k e l l e r i n
b i l d i r d i ¤ i k a d a r d › r. Bu yüzden de
esas olarak bu tür olaylar›n hiç birinde bilimsel bir güvenilirlik söz
konusu de¤ildir. (Böyle bir güvenilirlik, ancak bilimin, tamamen proletaryan›n denetiminde oldu¤u koﬂullarda mümkün olabilecektir.)
Özellikle sa¤l›k konusu insanlar›n en çaresiz ve bilime en fazla
mahkum oldu¤u konulardan biridir.
Ve bu alanda da bugün için, her ﬂeyi tekeller belirlemektedir. Tekeller
de bilimi tamamen ticari ç›karlar
do¤rultusunda kullan›lan bir metaya
dönüﬂtürmüﬂtür.
Emperyalist ilaç tekellerinin
sundu¤u bilgilerin hiçbirinin güve-

nilirli¤i yoktur. Bir çok hastal›¤›n
kesin tedavisi yok görünmektedir;
Ancak tekellerin bir tak›m bilgileri,
geliﬂmeleri halklardan gizledikleri
yönünde halklar›n yayg›n ﬂüphesi
de do¤ru ve yerinde bir ﬂüphedir.
Domuz gribinin ortaya ç›kt›¤›
günden bugüne geçen süreç bunlar›
bir kez daha gözleri önüne sermiﬂtir.
Domuz gribi ilk olarak 2009 y›l›n›n 14 Mart’›nda Meksika’da gündeme gelmiﬂti. K›sa süre içinde büyük bir korku ve panik havas› yarat›ld›. M i l yo n l a rca insan›n ölebilece¤inden bahsedildi. ‹nsanlar sokaklarda maskelerle dolaﬂmaya baﬂlad›. Havaalanlar› giriﬂlerine karantina bölümleri oluﬂturuldu. Tekeller,
ülkeler baz›nda y ü z m i l y o n l a rc a
do l a rl › k aﬂ› ba¤lant›lar› yapt›. Henüz hastal›k incelenip ona göre bir
ilaç veya aﬂ› üretilmemiﬂti fakat
“Tamiflu” adl› aﬂ›n›n Dünya Sa¤l›k
Örgütü ve çeﬂitli sa¤l›k kuruluﬂlar›
taraf›ndan domuz gribi tedavisinde
kullan›labilece¤i aç›kland›.
ﬁimdi yarat›lan o panik ortam›n›n gerçeklere dayanmad›¤›, ilaç tekelleri taraf›ndan yarat›ld›¤›, bizzat
Dünya Sa¤l›k Örgütü bünyesinde
çal›ﬂanlar taraf›ndan itiraf ediliyor.
‹nsanlar›n kand›r›ld›¤› söyleniyor.
Dünya Sa¤l›k Örgütü WHO’da
çal›ﬂan Profesör Keil, Avrupa Konseyi’ndeki ifadesinde ﬂu sözleri kulland›: “WHO, SARS ve kuﬂ giribi
konusunda da tüm tahminlerinde

ya n› l d› . K a m u s a ¤ l › ¤ › n › i l g i l e n d i ren onca ﬂ ey varke n domuz gribi
konusunda halkta büyük bir panik
yaﬂan m as› na seb ep o ldu k v e bu ta mamen abart›lm›ﬂ bir korkuydu. ”
Tekeller için insanlar›n sa¤l›¤›n›n hiçbir önemi yoktur. Karlar› için
milyonlarca insan› öldürmekten çekinmez. Bu konuda hiçbir ahlak›,
hiçbir de¤er yarg›s› yoktur.
WHO verilerine göre, milyonlarca kiﬂinin ölece¤i söylenen domuz gribinden, dünya genelinde
ölenlerin say›s› 14 bin 286. Bu rakam sadece ABD’de bir y›l içinde
normal gripten ölenlerin say›s›n›n
3’te biri.
Kazanan ilaç tekelleri oldu. Domuz gribi tedavisinde kullan›lmak
için piyasaya sürülen tamifluyu pazarlayan ilaç tekeli Roche, tekellerin ekonomik krizde oldu¤u 2009
y›l›nda sadece Tamiflu aﬂ›s›ndan
2 . 9 m i l y a r d o l a r k â r elde etti.
AKP iktidar› da domuz gribi aﬂ›s› için ilaç tekellerine 170 milyon lira ödedi. AKP hükümetinin Sa¤l›k
Bakan› Recep Akda¤ da bu süreçte
“cansiperane” çaba sarf etmiﬂ, aç›kl›k hiç adetleri olmad›¤› halde, her
gün ölenlerin bilançolar›n› yay›nlatm›ﬂt›. Bunlar›n ne ad›na yap›ld›¤›
da aç›¤a ç›km›ﬂ oldu. Yoksa halk›n
sa¤l›¤› için devletin bir bakan›n›n
böylesine ç›rp›nmas›, görülmüﬂ ﬂey
de¤ildi!
teﬂhir edildi. Devrimcilere kurﬂun s›kman›n hiçbir hakl› ve gerekçesi olamayaca¤› halka anlat›ld›. Halk›n devrimcilerle beraber cadde üzerinde yürüyerek
destek vermesinin tahammülsüzlü¤ü
içindeki polis, Halk Cepheliler
taraf›ndan taﬂlanarak mahalleden kovuldu. Halka polisin mahallede bütün
pisliklerden sorumlu oldu¤u anlat›ld›. Yürüyüﬂ boyunca “çeteler halka
hesap verecek” “yozlaﬂmaya izin
vermeyece¤iz” sloganlar› at›ld›.

1 MAYIS MAHALLES‹NDE
YOZLAﬁMAYA ‹Z‹N VERMEYECE⁄‹Z’
Anadolu Haklar ve Özgürlükler
Derne¤i çal›ﬂanlar›na silah çekip kurﬂun s›kan çeteci serserilerden biri 6

ﬁubat günü Halk Cepheliler taraf›ndan yakalanarak teﬂhir edildi.
Devrimcilere kurﬂun s›kanlardan
biri olan çeteci, olay›n gerçekleﬂtirildi¤i soka¤a götürülerek mahalle halk›n›n karﬂ›s›na ç›kar›ld›. Mahalle halk›n›n deste¤i ile 3001. Cadde özerine
ç›kar›lan çete üyesi mahalle halk›na

