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Yitirdiklerimiz

Ve her ﬂehidimiz zaferin somutlu¤udur.
Dünya devrim tarihleri göstermiﬂtir ki zafer ölme-öldürme kararl›l›¤›ndad›r.
Günay Ö¤rener

26 ﬁubat - 4 Mart

‹STANBUL / GÜLSUYU

1956 Sivas Divri¤i do¤umlu. Hapishane koﬂullar›nda
sa¤l›¤› bozuldu, gördü¤ü iﬂkenceler nedeniyle de
hastal›¤› ilerledi. Buna ra¤men tedavi ettirilmemesi
sonucunda 26 ﬁubat 1983’te yaﬂam›n› yitirdi.

ANTALYA
Cemal ÖZDEM‹R

1957 do¤umluydu.
Bir emekçi olarak
mücadeleye kat›ld›.
ﬁubat 1978’de
‹stanbul ﬁehremiOrhan O⁄UR ni’de çal›ﬂt›¤› inﬂaatta sivil faﬂistler taraf›ndan katledildi.

‹STANBUL / BA⁄CILAR

Liseli DEV-GENÇ
örgütlenmesinde
yerald›. 29 ﬁubat 1980’de
‹stanbul Etiler’de
Cemal ÖREK oligarﬂinin militarist güçleri taraf›ndan vurularak katledildi.

1973 Sivas Hafik do¤umlu. Yoksul bir ailenin çocu¤u
olarak gencecik bir yaﬂta ‹stanbul'da mücadeleye kat›ld›. Devrimci hareketin gecekondu semtlerindeki örgütlülü¤ü içinde yerald›. Daha sonra SDB üyesi olarak mücadelesini sürdürürken 1992 Haziran›nda tutsak düﬂtü.

‹STANBUL / GAZ‹

Tutsakl›k y›llar›n› hep direniﬂ içinde yaﬂad›. 20 Ekim
2003'te Kand›ra F Tipi Hapishanesi’nde ölüm orucuna
baﬂlad›. Ölüm orucuna baﬂlay›nca, tek kiﬂilik hücreye
al›narak fiziki-psikolojik bask›lara maruz kald›. Fakat o, yoldaﬂlar› ad›na,
halk›, vatan›, örgütü ad›na kuﬂand›¤› k›z›l bant›na ihanet etmedi. 27 ﬁubat
2004’te ﬂehit düﬂerek zulmün nas›l yenilece¤ini direniﬂi ile gösterdi.
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1973 Mersin do¤umlu. Babas› polisti ve 1980'de Mersin'de cezaland›r›ld›. Bu olay, ailelerini çok etkiledi; ama Günay Ö¤rener’in
kendi sözleriyle “do¤rulu¤un, dürüstlü¤ün, adaletin poliste de¤il
devrimcilerde oldu¤unu” da gösterdi. Günay o günden sonra zulme u¤rayan milyonlar için mücadele etti. Ege Bölgesinde illegal
Günay Ö⁄RENER alanda çeﬂitli görevler ald›. Birçok kez gözalt›lar ve iﬂkenceler
yaﬂad›. 1995’de tutsak düﬂtü. Üç yoldaﬂ›n›n katledildi¤i Buca
katliam›na tan›k oldu. 19 Aral›k 2000'deki katliamda Uﬂak Hapishanesi'ndeydi.
19 Aral›k'ta birlikte tutsak oldu¤u yoldaﬂlar›ndan Yasemin Canc›, Berrin B›çk›lar
ve Sevgi Erdo¤an ﬂehit düﬂtü. Günay, Uﬂak Hapishanesi’nde 4 Mart 2004’de
bedenini tutuﬂturarak ölümsüzleﬂti.
Rize, Ardeﬂen ilçesi Duygulu Köyü’nde do¤du. Emekçi bir ailenin çocu¤uydu. Mücadele ile lise y›llar›nda tan›ﬂt›. Devrimci hareketin bir
taraftar› olarak mücadele içinde yer ald›. Yakaland›¤› kanser hastala›¤› nedeniyle 1992’de Hacettepe T›p Fakültesi Hastahanesi’nde tedavi görürken Karadeniz’de devrimci harekete karﬂ› gerçekleﬂtirilen
Ali TOPALO⁄LU bir operasyonda iﬂkenceciler taraf›ndan hasta yata¤›na zincirlendi.
Tedavisi tamamlanmadan tutukland›. Tahliye olduktan sonra ilerleyen hastal›¤› nedeniyle Rize’de 28 ﬁubat 1993’te yaﬂam›n› yitirdi.

An›lar› Miras›m›z
Muharrem Karademir,
devrimci hareketle
tan›ﬂmas›n› anlat›yor..

MERS‹N

Mazlum GÜDER

1957 Elaz›¤ do¤umlu. Yoksul bir Kürt ailesinin çocu¤uydu. Devrimci
mücadeleyle çok genç yaﬂlarda tan›ﬂt›. Ortaokul ö¤rencisi iken silahl›
bir ekip içinde yer ald›. Elaz›¤’da halk düﬂman› bir ortaokul müdürüne yönelik bir eylem nedeniyle aran›r duruma düﬂtü. Sonra tutsakl›k
y›llar› baﬂlad›. Elaz›¤ Hapishanesi’nden tahliye edilmesi gerekirken
tahliye edilmeyip 3 Mart 1983’de iﬂkencede katledildi.

“1986-87’lerde kirvemin o¤luyla ayn› konfeksiyon atölyesinde çal›ﬂ›yorduk. 1988 y›l›nda birkaç arkadaﬂla birlikte bir futbol tak›m› kurmuﬂtuk. Solcuyduk, devrimci olmak ve devrimcilerle tan›ﬂmak istiyorduk. Solculuk ve devrimcilik kafam›zda Alevilikle
özdeﬂ oldu¤u için tak›ma Alevi olanlar› al›yorduk. Yani bir Alevi tak›m› kurmuﬂtuk. Tak›m›n formas›, ﬂortu
ve tozlu¤u salt k›rm›z›yd›. Tak›m›n ismi de ‘K›z›l
88’di.
Bir gün bir arkadaﬂ, ‘tak›ma yeni bir arkadaﬂ getirece¤im’ dedi ve birkaç gün sonra da getirdi. Gelen
Tuncay’d› (Malatya k›r ﬂehidimiz Tuncay Geyik)...
Dedim ya onun Sünni oldu¤unu biliyorduk diye. Hemen Tuncay’› getiren arkadaﬂa, ‘neden Sünni birisini
getiriyorsun’ diye k›zd›k. Ve Tuncay’›n yan›na gidip
onu tak›ma alamayaca¤›m›z› söyledik. Bunun üzerine 1-2 saatlik bir konuﬂmam›z oldu Tuncay’la. Daha

do¤rusu tart›ﬂmam›z diyeyim. Sonuç olarak Tuncay’› tak›ma almad›k. Ama söyledikleri kafam›zda
bir tak›m soru iﬂaretleri b›rakt›.
1989 1 May›s’›ndan birkaç gün önce Aç›k Hava
Tiyatrosunda Grup Yorum’un da kat›laca¤› bir konser vard›. Birkaç arkadaﬂ bu konsere gittik. Fakat
konser yasakland›. Burada Gazi’den tan›d›¤›m›z
ama devrimci oldu¤unu bilmedi¤imiz bir arkadaﬂla
karﬂ›laﬂt›k.
Bunun bir baﬂka örgütten insanlarla iliﬂkisi varm›ﬂ. 1 May›s’a kat›lmak istedi¤imizi nas›l kat›laca¤›m›z› bilmedi¤imizi, kimseyi tan›mad›¤›m›z› söyledik.
Arkadaﬂta bizi o örgütten arkadaﬂlarla tan›ﬂt›rd›. 1
May›s’a bunlarla gittik. Birlikte gitti¤imiz örgüt,
sol’un bir k›sm›yla Divan Oteli’nin oradan Taksim’i
zorlayacakt›. Yürüyüﬂe baﬂlad›k. 100 metre filan yürümemiﬂtik ki, çevik kuvvet gelmeye baﬂlad›. Hiçbir
çat›ﬂma olmadan da¤›l›yoruz denildi. Bir grup arka
sokaklardan Tarlabaﬂ›’na do¤ru indi. Biz de onlar›n
peﬂine tak›ld›k. Böylece Tarlabaﬂ›’ndaki çat›ﬂmalara
kat›ld›k ve bu çat›ﬂma bizi çok etkiledi.”
Anlat›m› burada bitiyor Muharrem’in. Muharrem
Karademir k›sa bir süre sonra da yine Tuncay Geyik

arac›l›¤›yla devrimci hareket ile tan›ﬂarak, örgütlü
mücadeleye ilk ad›m›n› atacakt›r. Daha sonra; Tuncay Geyik, Malatya da¤lar›nda gerilla, Muharrem Karademir ise Bursa’da halk›n adaletini gerçekleﬂtirecek bir savaﬂç› olarak mücadelelerini sürdüreceklerdir.
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Ça¤r› / ‹lan
ADALET
‹ST‹YORUZ!
Engin Çeber’in
Katilleri
Cezaland›r›ls›n!
Yer: Bak›rköy 14. ACM
Tarih: 22 ﬁubat
Pazartesi
Saat: 09.30
Halk Cephesi

Aﬂk›n Vatan›
Yoktur
Devrimci Tutsaklar ‹çin Tiyatro
Gösterimi - TAYAD’l› Aileler
Tarih: 28 ﬁubat Pazar Saat: 15.30
Yer: Ekin Sanat Merkezi
Menekﬂe 1 Sok. No: 8 / A K›z›lay / ANKARA

Konser
Amerika Defol Bu Vatan Bizim
Tarih: 28 ﬁubat Pazar Saat: 17.00
Yer: Türkan Saylan Kültür Merkezi
E-5 Esenkent Yan› Maltepe / ‹stanbul
Tel: (0-216) 427 10 07

Amerika’ya Karﬂ› Türküler
Program
 ‹ﬂçi Korosu
 ﬁiir
 Tiyatro
 Erdal Bayrako¤lu
Tarih: 21 ﬁubat Pazar
Saat: 13.00
Yer: Su Tiyatrosu (Gureba Hüseyin
A¤a Mah. Vezir Çeﬂme Sk. No: 3 Aksaray /
Pertevniyal Lisesi Arka Soka¤›)

Devrimci ‹ﬂçi Hareketi

Direnmek Kazanman›n
Tek Yoludur
er büyük direniﬂ gibi, Tekel direniﬂi de kendi taleplerinin ötesine geçmiﬂtir. Sadece 4-C’ye karﬂ›
sürdürülen bir mücadele olmaktan
ç›km›ﬂt›r. Direniﬂ hem iktidara
meydan okuyan kararl›l›¤›yla, hem
halk›n di¤er kesimlerini harekete
geçirmesiyle iktidar için yok edilmesi gereken bir direniﬂ durumundad›r. Bu nedenle de AKP iktidar›
psikolojik savaﬂla, rüﬂvetle, yalanlarla, sendikalar›, iﬂçileri birbirine
düﬂürmeye yönelik k›ﬂk›rtmalar›yla
ve aç›kça tehditleriyle direniﬂi k›rmak istiyor. Bu tehditlerin yar›n fiziki bir sald›r›ya dönüﬂme ihtimali
elbette hiç küçük de¤ildir. ‹ktidar
dün pervas›zca sald›rm›ﬂt›r ve yar›n
da sald›rabilir. Direniﬂi savunmak,
tekel iﬂçilerini sahiplenmemizle kuﬂatmak, her kesimin görevidir.
ekel iﬂçilerinin direniﬂi de daha
bugünden iﬂçi s›n›f› aç›s›ndan
politik, moral bir çok kazan›m› beraberinde getirmiﬂtir. S›n›f olgusunu yeniden insanlara hat›rlatmas›
bile baﬂl› baﬂ›na bir kazan›md›r...
Maddi kazan›m› ne olursa olsun, elbette oligarﬂi yar›n uygulayaca¤›
politikalarda, bir yerine iki defa düﬂünecektir, bu da somut bir kazan›md›r. Oligarﬂi kolay kolay geri
ad›m atmayabilir. Att›¤›nda, ilk f›rsatta o geri ad›m›n› telafi etmek isteyece¤i de kesindir. Ama zaten mücadele de böyle geliﬂir.
›sacas›, direniﬂin uzamas›, hiçbir umutsuzlu¤a yolaçmamal›d›r. 40 y›ll›k tarihi boyunca say›s›z
direniﬂ yaratan devrimci hareketin
tecrübeleri bunu göstermiﬂtir bize.
Bazen, direniﬂlerde yar›n›n ne getirece¤i bile belirsiz hale gelir. Kazanma umudu ufukta görünmez
olur, silikleﬂir. Ama biliriz ki, o
noktada da asla geri dönmemek gerekir. O noktada tek kazanma ﬂans›,
direnmeyi sürdürmektir. E¤er direniﬂ o noktada b›rak›l›rsa, zaten hiç
kazanma ﬂans› olmayacakt›r. Tüm
güçlüklerine ve belirsizliklere ra¤-
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men sürdürmek ise, tek kazanma
ﬂans›d›r.
ktidar bugün Tekel iﬂçilerinin direniﬂini ve taleplerini kaale almayan bir tutum içindedir. Baﬂbakan
Tayyip Erdo¤an, 5 ﬁubat’ta “ B i r
ad›m daha oynamaz. Bitti bu iﬂ.”
diyerek, direnenlerin iradesini ve
kararl›l›¤›n› k›rmak istemiﬂtir. K›ramam›ﬂt›r. Tekel iﬂçileri, Baﬂbakan’›n
bu meydan okuyuﬂuna ra¤men, direniﬂi bugüne getirmiﬂtir. Ancak Türk‹ﬂ yönetimi de içinde olmak üzere
direniﬂi asgari bir uzlaﬂmayla “bir
an önce” bitirmek isteyenlerin oldu¤u, olaca¤› da aç›kt›r.
ktidar›n direniﬂi k a a l e a l m a z ,
m u h a t a p k a b u l e t m e z politikas›
karﬂ›s›nda, Tekel iﬂçileri, devrimci,
ilerici sendikac›lar, F Tipi hapishanelere ve tecrit politikas›na karﬂ› 7
y›l süren büyük direniﬂi hat›rlamal›d›rlar. Haftalar de¤il, aylar de¤il,
y›llarca iktidar, direniﬂi kaale almama, direnenleri muhatap kabul etmeme politikas› izledi. Bu politika
baz›lar›n› y›ld›rd› da; “bu bir devlet
politikas›d›r, geri ad›m att›rmam›z
mümkün de¤il” diyerek direniﬂ saflar›n› terkedenler de oldu. Ama direniﬂ devrimciler taraf›ndan sürdürüldü. Ta ki iktidar›n bu tavr› k›r›lana kadar.
aale almama, muhatap kabul
etmeme politikas›n› aﬂman›n
tek yolu, 122 ﬂehidin verildi¤i büyük direniﬂin de kan›tlad›¤› gibi, yi n e d i re n i ﬂ t i r. Hukuki giriﬂimler, di-
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Her büyük direniﬂ gibi, Tekel
direniﬂi de kendi taleplerinin
ötesine geçmiﬂtir. Sadece 4-C’ye
karﬂ› sürdürülen bir mücadele
olmaktan ç›km›ﬂt›r. Direniﬂ hem
iktidara meydan okuyan
kararl›l›¤›yla, hem halk›n di¤er
kesimlerini harekete geçirmesiyle
iktidar için yok edilmesi gereken
bir direniﬂ durumundad›r.

reniﬂin alternatifi de¤ildir. Miting,
yürüyüﬂ gibi tekil eylemler, tekel iﬂçilerinin mevcut direniﬂin alternatifi
olamaz. ‹ktidar›n tehditlerini aﬂmakla düzen sendikac›l›¤›n›n tereddütlerini, olas› sat›ﬂlar›n› aﬂmak birbiriyle bütündür; direniﬂçilerin kararl›l›¤› ve direniﬂi sahiplenmenin
büyüklü¤ü iﬂte bu noktada önemlidir... Tüm kesimler, deste¤i büyütmelidirler. 22 ﬁubat’ta toplanacaklar›n› aç›klayan konfederasyonlar,
direniﬂi güçlendirerek devam ettirme karar› almal›d›r.
ürkiye devrimci hareketinin, iﬂçi s›n›f›n›n tarihinde örnek al›nacak say›s›z direniﬂ vard›r. Bunlar
K›z›ldere’den ölüm oruçlar›na, Kavel’den, Tariﬂ’ten Zonguldak’a uzan›r. ﬁehitler verilmiﬂtir ço¤unda, bedeller ödenmiﬂtir. Umutsuzlaﬂarak,
kazanacaklar›na olan inançlar›n›
kaybederek veya bedel ödemekten
kaç›narak Büyük Direniﬂ’i terkedenlerin görmedikleri, anlamad›klar› ﬂuydu; e¤er bir ﬂey, varl›k yokluk
sorunu ise, siz de var›n›z› yo¤unuzu
ortaya koymal›s›n›z. Hem varl›k
yokluk sorunu der, hem onun gere¤ini yapmazsan›z ya teoriniz yan l›ﬂt›r ya p rat i ¤ i ni z t ut a rs › z. Solun
baz› kesimleri, oligarﬂinin hapishanelerdeki sald›r›s›na iliﬂkin “stratejik bir sald›r›d›r” demiﬂti; ancak
pratikleri buna uygun olmad›.
eformizm, oportünizm bir anlay›ﬂt›r ve bu anlay›ﬂ kolay kolay
s o n u n a k a d a r direnemez. Büyük
direniﬂi “devlete geri ad›m att›ramay›z” diye terkedenler, ﬂimdi Tekel iﬂçilerine ne diyebilirler? Evet,
direnin diyorlar, “ ö l m e k v a r d ö n mek yok” slogan›n› onlar da tekrarl›yorlar, ama kendilerinin buna
inan›p inanmad›klar› ﬂüphelidir.
Çünkü kendi pratikleri böyle de¤ildir. Ama bu, “ölmek var dön mek yok” slogan›n›n yanl›ﬂl›¤›n›
de¤il, sadece onlar›n tutars›zl›¤›n›
gösterir. Evet, bu slogan s o n u n a
k a d a r d o ¤ r u d u r. 4-C iﬂçiler için,
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ölümdür. Bu ajitasyon de¤il, abart›
de¤il gerçektir. ‹ﬂçinin ölümü, iﬂsizliktir. Ölmek var dönmek yok, durumun gündeme getirdi¤i bir slogand›r ve bu kararl›l›¤a sahip olunmazsa kazan›lamaz.
u direniﬂ ne kadar uzar, maddi
kazan›mlar›n düzeyi ne olur;
bunu süreç gösterecektir. Ancak,
bedel ödemekten, fedakarl›ktan,
riskten uzak duranlar›n göremedikleri ﬂudur ki; direnmenin kendisi de
çok önemli bir kazan›md›r. 7 y›l süren Büyük Direniﬂ, daha F Tipi hapishanelere ad›m at›ld›¤› andan itibaren oligarﬂinin sald›r›lar›n› frenleyen bir iﬂleve sahipti. Büyük direniﬂ, oligarﬂiye F Tiplerine iliﬂkin
programlar›n› uygulama izni vermedi. Direniﬂi aﬂamad›klar› için
teslim alma programlar›n› istedikleri ﬂekilde yürürlü¤e koyamad›lar. Uzun zaman somut bir kazan›ma ulaﬂamad› direniﬂ; ama belirtti¤imiz gibi, direniﬂin kendisi sald›r›lar›n önünde bir barikatt›.
esmi verilere göre, Tekel iﬂçilerinden önce 4-C kapsam›nda çal›ﬂt›r›lan 17 bin iﬂçi vard›. 12
bin tekel iﬂçisinin bunlara eklenmesiyle say› 29 bine ç›kt›. Özelleﬂtirilecek, kapat›lacak daha baﬂka iﬂletmelerdeki iﬂçilerin de ayn› statüye mahkum edilmeleriyle, 2011 y›l›nda bu say›n›n 126 bine ç›kaca¤›
belirtiliyor. Tekel iﬂçilerinin direniﬂi, en dar anlam›yla bile, 126 bin iﬂçi ad›na bir direniﬂtir. Yap›lmas› gereken, özelleﬂtirme, kapat›lma tehdidi alt›ndaki iﬂletmelerde çal›ﬂan
iﬂçileri de bu direniﬂe katabilmektir;
ancak düzen sendikac›l›¤›n›n böyle
bir politikas› yoktur. Özelleﬂtirmelerin, iﬂten ç›karmalar›n sürdü¤ü
yirmi y›l› aﬂk›n bir süredir de böyle
bir politikaya sahip olmad›lar. Bu
nedenle de esas olarak yüzbinlerce
iﬂçinin iﬂten at›ld›¤› özelleﬂtirme süreçlerinde, çok büyük direniﬂler
gerçekleﬂtirilememiﬂtir. En çok hat›rlanabilecek olanlar›ndan biri SEKA direniﬂidir ve orada da iﬂçilerin
s›k s›k yapt›¤› özeleﬂtiri; “baﬂka
yerler özelleﬂtirilirken, yüzbinlerce
iﬂçi kardeﬂimiz at›l›rken biz seyrettik” ﬂeklindeydi.
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üzen sendikac›l›¤› bu durumu
de¤iﬂtiremez. Çünkü zaten politik olarak böyle düﬂünmemektedir.
Çünkü zaten, mevcut sendikalar›n
çok büyük bir bölümü, iktidarlar›n
AB’ye girme politikalar›n› onaylayan, IMF anlaﬂmalar›na temelden
itirazlar› olmayan, emperyalizme
ba¤›ml›l›¤› sorgulamayan sendikalard›r; tutarl›, kararl›, militan bir anti-emperyalizme sahip olmayan
sendikalar›n iﬂten ç›karmalar karﬂ›s›nda da militan ve istikrarl› bir direniﬂ çizgisi olmam›ﬂt›r.
zelleﬂtirmeler büyük ölçüde
yap›lm›ﬂt›r; ama elbette iﬂçi s›n›f›na, di¤er emekçi kesimlere sald›r›lar çeﬂitli biçimlerde ve boyut-
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“Direnenler her zaman
kazanamaz. Ama kazananlar,
hep sadece direnenlerdir.”
Bugünkü direniﬂ sürecine do¤ru
bak›ﬂ›n özeti budur. ‹ktidar›n
sald›rgan politikalar›n›n karﬂ›s›na,
hukuki yollarla, diyalogla de¤il,
yaln›z direniﬂle ç›k›labilir.

larda sürmektedir. ‹ﬂçi s›n›f›, devrimcilerin yolundan, Kavel’den
Migros’a, Paﬂabahçe’ye, Zonguldak’a uzanan tarihinin açt›¤› yoldan
yine büyük direniﬂler yaratacakt›r.
Ama bu esas olarak devrimcilerin
önderli¤inde gerçekleﬂecektir. Sendikal alanda ve sendikalar d›ﬂ›nda,
devrimci örgütlülük geliﬂtikçe, elbette iﬂçi s›n›f›n›n direniﬂleri de nitelik de¤iﬂtirecektir.
uﬂku yok ki, her büyük iﬂçi direniﬂinde oldu¤u gibi, düzen
sendikac›l›¤›, direniﬂi geriye çekmeye ve düzenle ciddi bir çat›ﬂmaya yolaçmadan bitirmeye çal›ﬂacakt›r. Bu do¤rultudaki çaba ve politikalar, Tekel direniﬂinin baﬂ›ndan bu
yana vard›r. Bu çabalar, ﬂimdilik, iﬂçilerin kararl›l›¤›n›n önüne geçemediyse de bu her zaman ihtimal dahilindedir. Zonguldak’tan hareket
eden, coﬂkusuyla, öfkesiyle, kararl›l›¤›yla Ankara’ya yürüyen 100 bine
yak›n madencinin yoldan nas›l dön-

K

dürüldü¤ü hat›rlar›m›zdad›r.
arihimiz, direniﬂlerimiz, devrimci iﬂçiler için, tüm emekçiler
için de¤erli bir mirast›r. Tüm halka,
gençli¤e oldu¤u gibi, iﬂçilere de
kendi tarihleri unutturuluyor. Fabrika iﬂgallerinin, uzun grevlerin, grev
k›r›c›lar›na karﬂ›, patronlar›n ve iktidarlar›n sald›r›lar›na karﬂ› çat›ﬂmalar›n geride kald›¤›n› anlat›yorlar. Burjuvazinin “s›n›f mücadeleleri devri kapand›!” sözleri ne kadar
yalansa, “sosyalizm öldü sözleri ne
kadar yalansa, “elvede proletarya”
deyiﬂleri ne kadar demagojiyse, iﬂte
onlarda öyle yalanlar ve demagojilerdir. Tarihimizi unutturanlar sadece burjuvazi de de¤il; düzen sendikac›l›¤› da anlatm›yor iﬂçiye, direniﬂler tarihini. Devrimcilerin önderli¤inde yarat›lan direniﬂleri anlatm›yor; “iﬂçi s›n›f›nn gündemi
bunlar de¤il” diye, düzen sendikac›l›¤›n›n kafas›n› iﬂçi s›n›f›na malediyor. Bunlar elbette aﬂ›lacak.
Direnerek, kavga içinde ö¤renerek, örgütlenerek aﬂ›lacak.
evlet Bakan› Hayati Yaz›c›’n›n tekel iﬂçilerinin direniﬂine karalamak amac›yla “ﬂeytan
kar›ﬂt›, PKK’liler de var” sözleri
üzerine bir tekel iﬂçisi televizyon
kameralar›na ﬂöyle diyordu: “Biz
o y v e r di k, o z a m a n va t a n da ﬂ t ›k ,
ﬂimdi terörist...” Direniﬂ, ö¤retiyor
bir biçimde. Elbette bir kaç direniﬂle ony›llar›n terör demagojisinin etkileri ortadan kalkmayacakt›r. Ama
bu ç›plak gerçe¤in görülmeye
baﬂlanmas› da son derece önemlidir.
Direniﬂlerin ö¤retti¤ini tüm kitlelere taﬂ›mak ise, bizim görevimizdir.
Devrimciler, genel olarak tüm sol,
ciddi bir kitle çal›ﬂmas› olmadan bu
görevi yerine getiremez.
ine bir tekel iﬂçisinin sözüyle
bitirelim yaz›m›z›: Açl›k grevindeki iﬂçinin grev önlü¤ünün üzerinde ﬂöyle yaz›yordu: “Direnenler
h e r z a m a n k a z a n a m a z . A ma k a z a n a n l a r, hep sadece direnenlerdir.”
Bugünkü direniﬂ sürecine do¤ru bak›ﬂ›n özeti budur. ‹ktidar›n sald›rgan
politikalar›n›n karﬂ›s›na, hukuki
yollarla, diyalogla de¤il, yaln›z direniﬂle ç›k›labilir.
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Çad›rlar›nda Ö¤reniyor
Çad›rlar›ndan
Ö¤retiyorlar!..
4-C dayatmas›na ve özlük
haklar›n›n gasp edilmesine karﬂ› Tekel iﬂçilerinin 14 Aral›k
2009'da baﬂlatt›klar› direniﬂ sürüyor.

Tekel iﬂçileri
taleplerini dile
getirmeye devam
ediyor. Ankara
halk›n›n da art›k
benimsedi¤i iﬂçiler,
sadece kendileri
için de¤il,
kendilerinden sonra
ayn› sorunla
karﬂ›lacak di¤er
sektörlerdeki iﬂçiler
için de
direndiklerini,
haklar›n› alana
kadar da bir yere
gitmeyeceklerini
söylüyorlar.

“ B u g ü n Tekel Ya r › n H e p i m i z
Yaﬂ a s › n Ö r g ü tl ü M ü ca d e l e mi z ”
Tekel iﬂçileri taleplerini dile getirmeye
devam ediyor. Ankara halk›n›n da art›k
benimsedi¤i iﬂçiler, sadece kendileri için
de¤il, kendilerinden sonra ayn› sorunla
karﬂ›lacak di¤er sektörlerdeki iﬂçiler için
de direndiklerini, haklar›n› alana kadar da
bir yere gitmeyeceklerini söylüyorlar.
17 ﬁubat'da Ankara'daki devrimci kurumlar iﬂçilerle dayan›ﬂma eylemi yapt›lar. Yaklaﬂ›k 160 kiﬂinin kat›ld›¤› eylem,
Yüksel Caddesinden üçerli kortejler halinde Türk-‹ﬂ'in önüne do¤ru yürüyüﬂle
baﬂlad›. “Bugün Tekel Yar›n Hepimiz Yaﬂas›n Örgütlü Mücadelemiz” yaz›l› pankart taﬂ›nan eylemde, “Tekel ‹ﬂçisi Yaln›z
De¤ildir” sloganlar›yla iﬂçilerin aras›nda
gelindi. Burada yap›lan aç›klamada;
“Devrimciler olarak her yerde direniﬂteyiz. Direniﬂler bizsiz olmaz” denildi. “Tekel iﬂçisi kazan›rsa tüm emekçiler ve
halklar kazanacakt›r. Ölmek var dönmek
yok ﬂiar›yla direnen Tekel iﬂçisi kazanacakt›r. Zafer direnen iﬂçilerin olacakt›r.”
sözleriyle aç›klama sona erdi.
Saat 18.00'de de açl›k grevinde olan
iﬂçiler bir aç›klama yaparak açl›k grevini
bitirdiklerini ilan ettiler.

Dir eniﬂ 64. Gü n ü nde Sü r ü y o r
Direniﬂin ilk gününden bu yana iﬂçilerle birlikte olan AFSAD'l› foto¤raf sanatç›lar› direniﬂin 63. gününde bir sergi
açt›lar. ‹MO'da aç›lan sergide direniﬂin
baﬂ›ndan bugüne yaﬂananlardan
kareler var.
Çad›rlara "Tek G›da ‹ﬂ Sendikas›" ve "Tekel ‹ﬂçileri" imzal›
"Tekel ‹ﬂçisi Direniﬂin Simgesi,
Yaﬂas›n Ankara Direniﬂimiz, Gün
Gelecek Devran Dönecek AKP
‹ﬂçiye Hesap Verecek" sloganla-

r›n›n yazd›¤› pankartlar as›ld›.
Gün için de yaﬂanan bir di¤er geliﬂme
de, sendika avukatlar›n›n Tekel iﬂçileri
ad›na, 4C'nin iptali için Dan›ﬂtay'a dava
açmas› oldu. Türk-‹ﬂ, KESK, D‹SK, Kamu-Sen ise 3. bir dava açarak, özelleﬂtirme kanununun iptalini istediler.
Ankara Valisi Kemal Önal yine bir
aç›klama yaparak iﬂçileri tehdit etti. Vali
Önal, olas› bir sald›r›ya k›l›f haz›rlamak
için, Tekel iﬂçilerinin aileleriyle kald›klar› çad›rlar›n can güvenli¤i aç›s›ndan uygun olmad›¤›n› söyledi.

Ç a d › r l a r d a S i y a s e t Ya s a k !
Destek ziyaretleri ve destek eylemleri
devam ederken bir yandan da direniﬂi k›rma çal›ﬂmalar› görülüyor. 15 ﬁubat günü
Devrimci ‹ﬂçi Hareketi’nden bir iﬂçi ve
Ça¤daﬂ Gazeteciler Derne¤i Baﬂkan›’n›n
yapt›¤› destek açl›k grevleri sonra erdi.
Mustafa Suphi Kültür Merkezi alanda ö¤le yeme¤i da¤›t›rken, TÜM-T‹S’li bir
grup iﬂçi eylemi ziyarete geldi.
Çad›rlarda dolaﬂan Türk-‹ﬂ yöneticileri ise iﬂçilere 20 ﬁubat’taki mitingle herﬂeyin çözülece¤ini söylüyorlar. O güne
kadar evlerine, memleketlerine dönüp
dinlenmelerini, güç toplamalar›n› öneriyorlar.
Türk-‹ﬂ, KESK, D‹SK, Kamu-Sen ad›na bir aç›klama yapan Mustafa Türkel,
"4C köleliktir izin vermeyece¤iz" demesinin ard›ndan; toplant›da al›nan kararlar›
aç›klad›. Türkel; çad›rlar aras›nda diyalog
ve birli¤i sa¤layan komitelerin varl›¤›n›n
yanl›ﬂ oldu¤u ilan etti. Komitelerin çal›ﬂmas›na son vermesini istedi.
Çad›rlarda bulunan iﬂçilerin ve çeﬂitli
demokratik kitle örgütlerinin pankart, döviz, resim ve yaz›lar› da toplat›ld›. Birlik,
beraberlik maskesi alt›nda yap›lan bu örtülü siyaset yasa¤›na iﬂçiler oldukça tepki
gösterdiler.
En dikkat çekici yan ise açl›k grevinden ve açl›k grevini sürdüren iﬂçilerden
hiç bahsetmemesi oldu. ‹ﬂçiler buna tepki

gösterdiler. Aç›klama sonras›nda da
iﬂçiler Mustafa Türkel'le tart›ﬂt›lar.
‹ﬂçiler Türkel'i direniﬂin taleplerini
dile getirmemekle ve ﬂu anki beklentilerini yans›tacak kararlar almamakla, geri tav›r almakla, direniﬂi
pasifize etmekle suçlad›lar. Tart›ﬂma ilerledi¤inde verecek cevap bulamayan Türkel kaçmaya çal›ﬂt›,
korumalar› da iﬂçileri tartaklad›lar.

Tekel Di r eni ﬂin de 62. Gün
14 ﬁubat’ta Tuzluçay›r ve ﬁirintepe esnaf›, Pir Sultan Abdal Derne¤i Mamak ﬁube, ‹stanbul ve Ankara'dan Toplumsal Dayan›ﬂma ‹çin
Psikologlar Derne¤i Giriﬂimi,
KESK Tüm Bel-Sen ‹stanbul 3 Nolu ﬂubesi emekçileri iﬂçileri ziyaret
ettiler. Bir günlük destek açl›k grevine baﬂlayan Ataol Behramo¤lu da
açl›k grevini bitirdi.
Günün en renkli olay› ise ‹stanbul Ekin Tiyatrosunun oynad›¤›

oyundu. Ekin Tiyatrosu sanatç›lar›,
"Para" adl› 7 bölümlük oyunun 1
bölümünü sergiledi. Oyun iﬂçiler taraf›ndan ilgiyle izlendi.

Dir eniﬂ te 2 Ay Ger i de
K a ld›
Tekel iﬂçileri eylemde iki ay› geride b›rakt›lar.
13 ﬁubat,günü Devrimci ‹ﬂçi Hareketinden bir grup Türk-‹ﬂ önündeki çad›rlara geldiler. D‹H dayan›ﬂma
ve destek amac›yla iﬂçilerin yan›nda
kalacaklar›n› söylediler.
‹ﬂçilerin direniﬂi ve talepleri ile
ilgili olarak bugün AKP'den iki ayr›
aç›klama geldi.
‹lki Çal›ﬂma Bakan› Faruk Çelik'in aç›klamas›yd›. ‹ﬂçilerin 4C'nin
iptali için dava açma karar› ile ilgili
olarak “Yarg› süreci, bekleriz”
diyen Çelik; “Hükümet burada yaln›z kendilerini de¤il, tüm 4/C'lileri

Tekel ‹ﬂçilerine Destek Eylemleri
o Alibeyköy’de Yürüyüﬂ
‹stanbul’da, Tekel iﬂçilerine
Eyüp Haklar Derne¤i bir yürüyüﬂ
düzenleyerek destek verdi. 14 ﬁubat
günü Alibeyköy Akﬂemsettin Mahallesi Otobüs Son Dura¤›’nda
Eyüp Haklar Derne¤i üyeleri "Bugün Tekel Yar›n Hepimiz" "Yaﬂas›n
Birleﬂik Örgütlü Mücadelemiz" yaz›l› pankart açt›lar ve Çav Bella ve
Grev Halay› marﬂlar›n› söylediler.
K›rm›z› flamalar›n aç›ld›¤› "‹ﬂçiyiz
Hakl›y›z Kazanaca¤›z" "Zafer Dire‹STANBUL
AL‹BEYKÖY

nen Emekçinin Olacak, Tekel ‹ﬂçilerinin Talepleri Kabul Edilsin" dövizlerinin taﬂ›nd›¤› eylemde, "Ankarada Tekel iﬂçileri iﬂleri ekmekleri ve gelecekleri için her türlü zorlu
ve AKP'nin tehditlerine karﬂ› direniﬂine devam ediyorlar. Tekel iﬂçilerinin direniﬂi hepimizin direniﬂidir”
denildi. Eyleme 154 kiﬂi kat›ld›.

o “Direniﬂin
Çarp›t›lmas›na ‹zin
Vermeyece¤iz”
13 ﬁubat günü ‹stanbul’da, Herkese Sa¤l›k Güvenli Gelecek Platformu (HSGGP) Tekel iﬂçileri için
ﬁiﬂli Cevahir al›veriﬂ merkezi önünde toplanarak AKP ﬁiﬂli ilçe binas›n›n önüne kadar yürüyüﬂ yapt›.
“Birlikte Mücadeleyi Kazanaca¤›z” yazan pankart aç›lan eylemde,
“Tekel ‹ﬂçisi Yanl›z De¤ildir, Her
Yer Tekel, Her Yer Direniﬂ, Tekel
‹ﬂçisi Yanl›z De¤ildir” sloganlar›

içine alan önemli iyileﬂtirmeler yapt›. Bence bunun tümünü s›k›nt›ya
sokacak yeni tart›ﬂmalar açacak bir
zemin çok do¤ru olmaz” diyerek
di¤er iktidar›n di¤er iﬂçileri
k›ﬂk›rtma giriﬂimlerini sürdürdü.
‹kinci bir aç›klama ise Baﬂbakan'›n aç›klamas›yd›. Baﬂbakan Tekel iﬂçileri ile ilgili olarak 'olay›
abartt›klar›n›' iddia etti.

Tekel Di r eni ﬂin de 60. Gün
Direniﬂin 60. günü olan 12 ﬁubat
günü de ziyaretçileri Tekel iﬂçisini
direniﬂlerinde yaln›z b›rakmad›. Ziyaretçiler aras›nda Tüm Bel-Sen ve
Türk Harb-‹ﬂ sendikalar›n›n üyeleri
vard›. Türk Harb-‹ﬂ üyeleri beraberlerinde getirdikleri kumanyalar› iﬂçilere da¤›tt›.
Son olarak akﬂam saatlerinde,
Ça¤daﬂ Hukukçular Grubu ve Ça¤daﬂ Hukukçular Derne¤i iﬂçileri ziyaret ettiler.

‹STANBUL
MEC‹D‹YEKÖY

at›ld›. Büyükdere caddesini tek
yönlü trafi¤e kapatan 500 kiﬂi AKP
ilçe binas›na kadar yürüdü.
Yürüyüﬂün ard›ndan yap›lan
aç›klamada; “Gerçekleﬂtirece¤imiz
sürekli eylemlerle direniﬂin gündemden düﬂürülmesine, çarp›t›lmas›na izin vermeyece¤iz” denildi.

o Antalya: Açl›k Grevi
Sona Erdi
Antalya’da Tekel iﬂçilerine destek amac›yla 11 ﬁubat günü Yavuz
Özcan Park›’nda aç›lan açl›k grevi
çad›r›, 14 ﬁubat günü açl›k grevine
son verildi¤ini belirten bir eylemle
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ANTALYA

kald›r›ld›.
Eylemde; "TEKEL direniﬂi ile
ivme kazanan mücadele burada kalmayacakt›r. Daha bir çok direniﬂle,
gösteriyle, grevlerle, bu mücadele
yükselecek, geliﬂecek" denildi.

o HSGGP'den Oturma
Eylemleri
‹stanbul’da Herkese Sa¤l›k Gü-
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Onlar›n çocuklar›
bizim çocuklar›m›z!

Onlar›n çocuklar› babalar› gibi
oldukça “ﬂansl›”lar. Hem de onlara
o “ﬂans”, daha çocukken vuruyor.
Herbiri daha çocuk denecek yaﬂta ﬂirketleri, çok para kazanmay›
ö¤reniyor. ﬁiﬂkin banka hesaplar›,
ﬂirketlerde ortakl›klar› var.
Onlar›n çocuklar›n›n bir eli ya¤da bir eli balda hep. Her arzular›
an›nda karﬂ›lan›yor. Özel okullarda
okuyorlar. Daha sonra “bilgilerini-
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venli Gelecek Platformu Tekel iﬂçilerine destek amac›yla Galatasaray
Lisesi önünde bir hafta boyunca iki
saat oturma eylemi yapma karar› ald›.
15 ﬁubat günü ilki yap›lan eylemde, "4C ve Her Türlü Kölece
Çal›ﬂt›rmaya Karﬂ› Tekel ‹ﬂçileriyle
Dayan›ﬂmaya" yazan bir pankart
aç›larak; "Her Yer Tekel Her Yer Direniﬂ, Tekel ‹ﬂçisi Yaln›z De¤ildir,
Zafer Direnen Emekçinin Olacak"
sloganlar› at›ld›.
62 gündür direniﬂte olan Tekel
iﬂçilerinin direniﬂlerini kazanana
kadar desteklerini sürdüreceklerini
söyleyen platform ad›na Türk Tabipler Birli¤i Genel Merkez Üyesi
Ali Çerkezo¤lu bir aç›klama yapt›.
"Burada; Ankara'n›n k›ﬂ›nda, ayaz›nda aylard›r direnen Tekel iﬂçileriyle ortak bir duyguyu paylaﬂmak
için duruyoruz" diyen Çerkezo¤lu;

görgülerini” art›rmak, tekelleri, gemileri, hisseleri yönetmek için Amerika’da ihtisas görüyorlar.
15 yaﬂ›nda “Adresime Gelsin Biliﬂim Teknolojileri Limited” adl› bir
ﬂirketle babas›n›n deste¤iyle ticarete baﬂlayan C u m h u r b a ﬂ k a n › Ab d u l l a h G ü l ' ü n o¤lu Mehmet Emre
Gül, 18 yaﬂ›n› doldurunca, ﬂirkette
tam yetkili müdürlü¤e getirilmiﬂ.
11 Ocak 2010 tarihli Ticaret Sicili Gazetesi'nde yay›nlanan karar
da bunu tescil ediyor.
Güller’in ﬂirketini 4-5 y›l sonra
koca bir holding olarak görebiliriz.
Onlar›n çocuklar› o kadar “maharetli” ki, sanki hepsi ticaret için yarat›lm›ﬂlar.
Eski Maliye Bakan› Kemal
U n a k › t a n’›n çocuklar› da harikalar(!) yarat›yor, ﬂirketler kuruyor,
birer ticaret “deha”s› olduklar›n›
gösteriyorlar. En son Unak›tan’›n
k›zlar› ﬂirketlerini büyüttüler.
B a ﬂ b a k a n E r d o ¤ a n ’ › n o¤lu, gelini, damad›, milyon dolarlarla oynayan ﬂirketlere ortak oluyor, o tekellerde yöneticilik yap›yorlar.

Tekel iﬂçilerinin Türkiye'de eme¤iyle geçinen milyonlar›n ortak sesi
oldu¤unu söyledi.
Oturma eylemi s›ras›nda bu eylemlerin her zaman yan›nda olduklar›n› söyleyen Grup Yorum üyelerinin söyledi¤i türkülerle halaylar
çekildi.
Eylemlere platform birleﬂenleri
d›ﬂ›nda haklar› için direniﬂte olan
iﬂçiler, iﬂsiz ö¤retmenler de destek
veriyor.
‹STANBUL
TAKS‹M

AKP’nin kurmaylar›n›n, bakanlar›n›n çocuklar› ticarette harikalar
yaratmaya devam ediyorlar. El atmad›klar› alan kalmam›ﬂ gibidir.
Halk›n çocuklar› ise iﬂsizli¤in,
açl›¤›n k›skac›nda! Onlar ticaret yapacak kadar “ﬂansl›” de¤iller.
Daha çocukluklar›n› yaﬂamadan
ailelerine yard›m etmek için, ne iﬂ
bulursa yap›yor, bo¤az toklu¤una
çal›ﬂ›yorlar. Onlar, s›cakta-so¤ukta
saatlerce çal›ﬂarak büyüyorlar.
Halk›n çocuklar› bulunduklar›
gecekondu semtlerinden y›llarca d›ﬂar› bile ç›kam›yorlar, b›rakal›m
Amerika’da e¤itim görmeyi ya da
tatile gitmelerini...
Babas›n›n kurdu¤u ﬂirketinin baﬂ›na geçen Emre Gül, bunun sevincini yaﬂarken, Ankara’n›n bir baﬂka
köﬂesinde tekel iﬂçilerinin çocuklar›
var; Onlar da k›ﬂ’›n so¤u¤unda babalar› ve anneleri iﬂlerini kaybetmesin diye ayn› kayg›lar› taﬂ›yarak
günlerce o çad›rlarda kal›yorlar.
Onlar›n çocuklar› ﬂirketlerin
lüks döﬂenmiﬂ odalar›nda keyif çatarken, bizim çocuklar›m›z direniﬂ
çad›rlar›nda büyüyorlar.

Devrimci ‹ﬂçi
Hareketi

“Diyarbak›rl› olarak
özellikle bu çete
metelerin peﬂine
gitmesi, biraz asl›nda ümit kayna¤›
olmuﬂtu.
Ama bir bakm›ﬂs›n,
yav çetenin beyi sen
olmuﬂsun. Sen beni
gasp ediyorsun arkadaﬂ, kalk›yorsun
eme¤imi, cebimde
var olan paray› yar›
yar›ya düﬂürüyorsun. Bu bir gaspt›r.
Yani düﬂün, bugün
e¤er s›radan bir vatandaﬂ gasp yaparsa en az 20 y›l ceza
yiyor. Sen bir devlet
olarak bunu yap›yorsun, gasp ediyorsun. Talan etmiﬂsin, bitirmiﬂsin.
Sen ﬂu anda çete
mete diyorsun ama
en büyük çete
olmuﬂsun...”
17 Y›ll›k Tekel ‹ﬂçisi
Açl›k Grevi
direniﬂçisi
Halil Açar

Çözümü Nereden Bekleyebiliriz?
Nereden Bekleyemeyiz?
Sendikalar, özelleﬂtirilen iﬂyerlerindeki iﬂçiler için kölelik ve ölüm demek olan
4-C’nin iptal edilmesi için Dan›ﬂtay’a
baﬂvurdular.
Tek G›da-‹ﬂ, 4-C'yi düzenleyen Bakanlar Kurulu karar›ndaki baz› hükümlerin iptali için Dan›ﬂtay'da iki ayr› dava
açarken, Türk-‹ﬂ, KESK, D‹SK, KamuSen de 3. bir dava açarak, özelleﬂtirme
kanununun iptalini istediler.
Bu baﬂvurularda yanl›ﬂ bir ﬂey yoktur;
elbette iﬂçiler, sendikalar, yasal haklar›n›
kullanacaklard›r. Ama burada yanl›ﬂ bir
e¤ilime, yanl›ﬂ bir yönlendirmeye de dikkat çekmek gerekir: iﬂçilerin 4-C’ye karﬂ›
mücadelesi, Dan›ﬂtay’›n verece¤i karara
ba¤lanamaz.
Düzen içi bir mücadele anlay›ﬂ›na sahip olanlar, sorunlar karﬂ›s›nda bazen
C u m h u r b a ﬂ k a n › ’ n › n v e t o s u n a bel ba¤larlar... Bazen Ya r g› t a y’ › n veya Dan›ﬂtay’›n yürütmeyi durdurmas›na...
Bazen hükümetle yap›lacak g ö rü ﬂ m eye, bazen Mecliste kurulacak bir komisyona ve bazen de A ‹ H M k a r a r › n a bel
ba¤lan›r.
Bunlar demokratik mücadelenin bir
parças› olarak baﬂvurulabilecek, kullan›labilecek yöntemler ve araçlard›r; fakat
hiçbir zaman mücadelenin, ﬂu veya bu uygulamaya muhalefet etmenin temel ve
as›l biçimleri olamazlar.
Uzlaﬂmac› sendikac›l›k, iﬂçilerde gerçek olmayan beklentiler yaratmaktad›r.
‹ﬂçilerin bu yöntemlerle çözülen hiçbir
sorunu olmam›ﬂt›r.
*
Geçen hafta, açl›k grevinin bitirilmesinden önce, direniﬂ çad›rlar›nda dolaﬂan
Türk-‹ﬂ yöneticileri, iﬂçilere 20'sindeki
mitingle herﬂeyin çözülece¤ini söylüyorlard›. O güne kadar evlerine, memleketlerine dönüp dinlenmelerini, güç
toplamalar›n› öneriyorlard›. Onlara
göre, 20'sine kadar orada kalman›n
bir anlam› olmayacakt›...
Burada elbette sadece iﬂçinin
sa¤l›¤›n›, dinlenmesini düﬂünmek

söz konusu de¤ildir. Burada örtülü bir biçimde direniﬂi ad›m ad›m tasfiye etme düﬂüncesi vard›r.
Nitekim, direniﬂin 64. günü, yukar›da
aktar›lan konuﬂmalara paralel olarak da
Tek G›da-‹ﬂ Genel Baﬂkan› Mustafa Türkel bir aç›klama yap›yor ve adeta “ eylemsizlik ve siyaset yasa¤›” ilan ediyordu.
Sendikan›n çad›rlar aras›nda diyalog
ve birli¤i sa¤layan komite lerin çal›ﬂmalar›na son verilmesini istemesi de kuﬂkusuz direniﬂi güçlendirecek de¤il, zay›flatacak bir istekti.
Tek G›da-‹ﬂ yönetimindeki sendika c › l a r ve tüm tekel iﬂçileri; bilmeliyiz ki,
bunlar direniﬂi güçlendirmez.
“Siyaset” yap›lmas›, direniﬂi zay›flatmaz güçlendirir. Siz direniﬂin güçlenmesinden yana iseniz, b›rak›n, direniﬂ çad›rlar›nda siyaset konuﬂulsun, siyasal sloganlar yükselsin Sakarya’dan..
Çad›rlardaki iﬂçilere, demokratik kitle
örgütlerine ait pankartlar›, dövizleri, resimleri kald›rtmak, sendikan›n iﬂi olmamal›. Baﬂta Ankara Valili¤i olmak üzere
onu isteyen zaten çok. B›rak›n, pankartlar›m›z, dövizlerimiz, direniﬂimizin coﬂkusunu hayk›rs›n tüm dünyaya.
K om i t e l e r, direniﬂi zay›flatmaz, güçlendirir. Siz hangisinden yanas›n›z? Direniﬂin güçlenmesinden yanaysan›z, komiteleri da¤›tmak bir yana, tek bir iﬂçi bile
d›ﬂ›nda kalmaks›z›n onlarca., yüzlerce
komitede örgütlensin tekel iﬂçileri.
‹ﬂçileri evlerine göndermek neye yarar? ﬁimdi direniﬂ zaman›. E¤er tekel iﬂçileri bu sald›r›y› püskürtemezlerse, 4-C’yi
yere çarp›p parçalayamazsak, o zaman zaten evlerinde oturmaya mahkum olacaklar; hem de iﬂsiz olarak!
*
‹ﬂçiler, ne Dan›ﬂtay’›n karar›na, ne
Emine Erdo¤an’›n vicdan›na, ne sendikac›lar›n alt› boﬂ sözlerine güvenemezler.
Çözüm bekleyece¤imiz tek yer, direniﬂtir.
Düzenin tüm kurumlar›n›, partilerini, politikac›lar›n› yola getirecek olan sadece
odur.

Say›: 208
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TEKEL D‹REN‹ﬁ‹ HER YERDEYD‹!

Tekel Direniﬂine Meﬂaleli
Yürüyüﬂlerle Destek Verildi!

‹stanbulTaksim’de,
Antakya’da,
Adana’da,
Malatya’da,
Antalya’da,
Mersin’de
Tekel
Direniﬂini
Desteklemek
‹çin
Meﬂaleli
Yürüyüﬂler Yap›ld›!

AKP iktidar› TEKEL direniﬂini zay›flat›p k›rmak için hesaplar yaparken, demokratik
kitle örgütleri devrimci-demokratik güçler direniﬂi büyütmek için eylemlerine devam ediyorlar.
Nitekim meﬂaleli yürüyüﬂlerle TEKEL
direniﬂi selamlanarak, direniﬂin sürece¤i
de belirtildi.
Süren eylemler ayn› zamanda AKP iktidar›n›n direniﬂi tecrit etme çabalar›na da
bir cevap niteli¤indedir. Özellikle meﬂaleli yürüyüﬂlerle iktidara da direniﬂin kararl›l›¤› bir kez daha gösterilmiﬂtir.

Tekel Direniﬂine Destek Büyüyor!
TEKEL iﬂçilerinin büyük bir özveri ile
sürdürdükleri direniﬂleri devam ederken,
direniﬂe destek eylemleri de bir yandan
yay›l›rken bir yandan da direniﬂ emekçilere yol göstermektedir.
‹ktidar›n halka yönelik sald›r›lar›nda
emekçilerin çaresiz olmad›¤›n› göstermiﬂtir TEKEL direniﬂi. Direniﬂ, hergün yüzlerce insan› e¤itmiﬂ, direnmenin meﬂrulu¤unu, hakl›l›¤›n› herkese göstermiﬂtir.
Bir bak›ma bu kadar yayg›n bir deste¤in nedeni de direniﬂin meﬂrulu¤u, hakl›l›¤›d›r. Nitekim yap›lan eylemler direniﬂe
de güç vermekte, TEKEL iﬂçilerinin kavgada yaln›z olmad›¤›n› göstermektedir.

A d an a: 11 ﬁubat günü, 5 Ocak Meydan›’ndan ‹nönü Park›’na yap›lan yürüyüﬂte

‹STANBUL

"Kadrolu ‹ﬂ, Örgütlü Yaﬂam, Tekel ‹ﬂçilerinin Talepleri Kabul Edilsin" sloganlar›
at›ld›. 200 kiﬂinin kat›ld›¤› eylemde Halk
Cephesi de k›rm›z› flamalar›, dövizleri ile
yerlerini ald›lar.
Polisin engelleme giriﬂimlerine ra¤men
yap›lan yürüyüﬂün ard›ndan aç›klamay›
okuyan BES Adana ﬁube Baﬂkan› Sinan
Tunç, mevcut kazan›mlar›ndan geri ad›m
atmamaya kararl› olduklar›n› belirtti.

M e r sin: 11 ﬁubat günü Emek Ve Demokrasi Platformu’nun düzenledi¤i yürüyüﬂte E¤itim-Sen binas› önünden, Taﬂ Bina’ya kadar yüründü. Taﬂ Bina önünde
okunan aç›klamada direnen TEKEL iﬂçileri selamland›. 250 kiﬂinin kat›ld›¤› eyleme Halk Cephesi ve birçok demokratik
kitle örgütü destek verdi.

M al a t ya: 11 ﬁubat günü Halk Cephesi'nin de aralar›nda oldu¤u demokratik
kitle örgütleriyle baz› siyasi partiler Tekel
iﬂçilerine destek vermek için Antepli Sokak'ta bulunan E¤itim-Sen Malatya ﬁubesi önünde toplanarak Soykan Park›na kadar meﬂaleli yürüyüﬂ yapt›lar. Aralar›nda
Tekel iﬂçilerinin ailerinin de bulundu¤u
eylemde "Tekel ‹ﬂçisi Yaln›z De¤ildir",
"Yaﬂas›n Tekel Eylemi" sloganlar› at›ld›.
BTS Malatya ﬁube Baﬂkan› Hasan Akdemir’in yapt›¤› aç›klamada Tekel iﬂçisine
destek verilerek, AKP’nin tutumu teﬂhir
edildi.

‹ st a n b u l : 11 ﬁubat’ta Taksim Tramvay
Dura¤›’ndan Galatasaray Lisesi’nin önüne
kadar meﬂaleli yürüyüﬂ yap›ld›. Demokratik
kitle örgütleri, Türk-‹ﬂ 1.Bölge, ‹TO,
TMMOB ‹KK’nin destek verdi¤i eylemde
Halk Cephesi de “Bugün Tekel Yar›n Hepimiz! Yaﬂas›n Birleﬂik Örgütlü Mücadelemiz” pankart›yla yürüyüﬂte yerini ald›.
Yaklaﬂ›k beﬂ bin kiﬂinin kat›ld›¤› eylemde “Her Yer Tekel, Her Yer Direniﬂ”,
“‹ﬂçiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z”, “Tekel
‹ﬂçisi Yanl›z De¤ildir” sloganlar› at›ld›.
Yürüyüﬂ sonunda Ankara’da direnen

MERS‹N
Tekel ‹ﬂçilerinden, Filiz Y›lmaz
yapt›¤› konuﬂmada, “ Art›k bu
mücadale Tekel iﬂçisinin mücadelesi olmaktan ç›kt›. Tüm iﬂçi
s›n›f›n›n, tüm emekçilerin hükümetin zulmünden zamm›ndan
b›km›ﬂ herkesin mücadelesi olmuﬂtur” dedi.
D‹SK Genel Baﬂkan› Süleyman Çelebi de “Tekel ‹ﬂçisi yeni
bir mücadeleyi yeni bir direniﬂi iﬂçi s›n›f›na kazand›rd›. Burada unuttuklar›m›z› tekrar hat›rlatt›lar. Burdan kendilerini selaml›yorum.”
dedi. 4-C’nin kölelik yasas› oldu¤u
söyleyen Çelebi’nin konuﬂmas›n›n
ard›ndan eylem sona erdi.

An t a k ya: Antakya Tekel iﬂçilerini desteklemek amaçl› Antakya
demokrasi platformu meﬂaleli yü-

rüyüﬂ yapt›. 11 ﬁubat günü SES
binas›n›n önünden baﬂlayan yürüyüﬂ Ulus alan›na kadar sürdü.
"Tekel ‹ﬂçisi Yaln›z De¤ildir, Ölmek Var Dönmek Yok" sloganlar›n›n at›ld›¤› yürüyüﬂte platform
ad›na konuﬂan Ahmet Aras “Tekel iﬂçilerinin mücadelesi mücadelemizdir” dedi. Eyleme Halk
Cephesi ve di¤er demokratik kitle
örgütleri de destek verdi.

‹ZM‹R

‹ z m i r : 15 ﬁubat günü Çi¤li
Belediyesi
önünden
AKP
binas›na kadar yap›lan yürüyüﬂle
Tekel iﬂçilerine destek verildi.
200 kiﬂinin kat›ld›¤› eylemde
haklar›n direnilerek kazan›ld›¤›
ve ancak direnilerek korunaca¤›
vurguland›.

AKP’nin entrikalar›,
demagojileri bitmiyor
TEKEL iﬂçilerinin direniﬂini k›ramayan AKP entrikalarla sonuç almaya çal›ﬂ›yor. O nedenle de baﬂ›ndan beri TEKEL iﬂçilerinin direniﬂine karﬂ› yalanlar kullan›ld›, entrikalar çevrildi.
Baﬂbakan Erdo¤an, direniﬂle ilgili hemen her konuﬂmas›nda, direniﬂe
iliﬂkin yalanlara, çarp›tmalara baﬂvurarak direniﬂe sald›rmay› iﬂ edindi.
TEKEL direniﬂini zay›flatmak
ve k›rmak için elinden geleni yapan
AKP cephesinde, direniﬂe sald›r›lar
elbette sadece Baﬂbakan ile s›n›rl›
de¤ildir. Bakanlar›, milletvekilleri
a¤›zlar›n› her açt›klar›nda direniﬂe
karﬂ› adeta zehir kusuyorlar. “Terörist” diyen, “kullan›l›yorlar” diyen, “provokatörler” diyen, “marjinal” diyen, ne ararsan›z var.
*
Baﬂbakan, bu ülkede 3-3,5 milyon iﬂsiz oldu¤unu, kendilerinin buna ra¤men TEKEL iﬂçilerinin ayl›¤›n› 900 liraya ç›kard›klar›n› söylüyor. Sanki bu paray› cebinden ödüyormuﬂ, sanki iﬂçilere verdikleri bu

paran›n bir karﬂ›l›¤› yokmuﬂ gibi,
iﬂçilerin kendilerine mi n ne t e t me sini istiyor Erdo¤an.
Oysa o iﬂçiler, y›llar›n› hem de
sa¤l›klar›n› bozacak bir biçimde çal›ﬂt›klar› iﬂyerine verdiler. Bunun
karﬂ›l›¤›nda verdikleri nedir zaten?
900 lira! Tekellere ülkeyi peﬂkeﬂ çekerken iyi, ama iﬂçi hakk›n› isteyince tahammül edemiyorlar.
*
Direniﬂe karﬂ› en son kulland›klar› yalanlardan biri de iﬂçilerin paralar›n› çekti¤i, direnen sadece 200
kiﬂinin kald›¤› yalan›d›r.
Show TV’de Siyaset Meydan›
program›na kat›lan Erdo¤an, o yalanlar›n› bir kez de burada gündeme
getirdi. “Toplam 8 bin 247 iﬂçi. ‹hbar ve k›dem tazminatlar› üzerinde
tasarrufta bulunanlar›n say›s› 8 bini buldu. 4-C'ye müracaat edenlerin
say›s› da 900'ü aﬂt›.”
Tüm bu yalanlarla, çevirdikleri
entrikalarla Erdo¤an, direniﬂin küçük bir az›nl›¤›n direniﬂi oldu¤unu
söylemek istiyor. Bu yalanlar›n ar-

d›ndan da “zz a t e n a y s o n u n a k a d a r
m ü s a a d e e t m i ﬂ t i k” tehditleri geliyor.
*
AKP’nin direniﬂ karﬂ› entrikalar›ndan biri iﬂçileri bölmek iken, bir
di¤eri de sendikalar› birbirine düﬂürmektir. Yine bizzat baﬂbakan›n
ve bakanlar›n a¤z›ndan “asl›nda
Türk-‹ﬂ bu direniﬂi istemiyor ama
öbür sendikalar zorluyor, k›ﬂk›rt›yor” sözleri duyuluyor s›k s›k.
*
Orada da durmuyor AKP’liler ve
islamc›lar... ‹ﬂi “Ergenekon”a kadar
götürüyor, direniﬂi Ergenekoncular›n k›ﬂk›rtt›¤›n› ima etmekten kaç›nm›yorlar.
*
AKP’ci bas›n yay›nda ise ya çarp›tmalar ya tam bir sansür var direniﬂe karﬂ›. Bir iﬂsizin, yoksulun durumunu ekranlarda dakikalarca gösterenler, iﬂsizli¤e açl›¤a mahkum
edilen tekel direniﬂini yok say›yorlar, düpedüz s a n s ü r uyguluyorlar.
*
AKP, riyakarl›kta kendinden önceki iktidarlar› geride b›rakan bir
iktidar gerçekten. AKP’ci bas›n yay›n da öyle.
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Devrimci ‹ﬂçi Hareketi:

“Her Çad›r Bir Okul”

-Yap›lmas›
gereken bu
direniﬂe destek
olmak, bu deste¤i
her yere yaymak.
Sadece iﬂçi,
memur ya da
sadece sendikal›,
demokrat olanlar
de¤il, herkes
Tekel direniﬂine
destek vermeli, bu
ateﬂi her yana
taﬂ›mal›.
-Tekel iﬂçisi
direnmekte
kararl›. Sonuna
kadar direnecek
kararl›l›¤› var.
Ancak iﬂçiler
sendikan›n sahip
ç›kmas›n› istiyor.
-Her direniﬂ
çad›r› emekçiler
için bir okul
haline gelmiﬂtir.
-Direniﬂ
Alevi’sini,
Sünni’sini, Laz’›n›
Çerkez’ini,
Arap’›n›,
Kürt’ünü
kaynaﬂt›rm›ﬂt›r.

Ankara’da
Tekel iﬂçileriyle birlikte bulunan Devrimc i ‹ ﬂ ç i H a r eketi’nden CUMA Ö ZCAN ile yapt›¤›m›z röportaj› yay›nl›yoruz...
 Ankara'ya, naylon çad›rlardan oluﬂan o direniﬂ oda¤›na gitti¤inizde, ilk izlenimleriniz neler oldu?
 Soka¤a ilk girdi¤inizde
derme çatma çad›rlar, bacalar›nda yükselen dumanlar
kendinizi yoksul bir gecekondu mahallesine girmiﬂ
gibi hissettiriyor. Çad›r›n
önünde, içinde olan Tekel
iﬂçileri misafirlerini bekleyen ev sahipleri gibiydiler.
‹lk çad›rlar olan ‹zmir ve
Denizli -Ayd›n çad›rlar›,
çad›rkent mahallesinin misafirlerini karﬂ›layan evsahipleri görevini alm›ﬂ gibiydiler. Kap›s› aç›k olan
‹zmir çad›r›nda soban›n etraf›nda oturan iﬂçiler, oldukça misafirperverlerdi.
Bunu di¤er çad›rlar› dolaﬂt›kça da çok rahat görebiliyorsunuz. Bütün çad›rlar
ayn› s›cakl›k ve do¤all›kla
karﬂ›l›yor tüm gelenleri...
 Devrimci ‹ﬂçi Hareketi
olarak burada bulunma
amac›n›z ne, neler yap›yorsunuz?
 70 günü doldurmak üzere olan bir direniﬂ var. Bu
direniﬂe, direnen arkadaﬂlar›m›za destek olmak için
geldik. Onlar›n sorununu
kendi sorunumuz olarak
gördü¤ümüz için geldik.
Zaten daha önce de bu

konuyla ilgili D‹H olarak
çeﬂitli eylemler, etkinlikler
yapm›ﬂt›k. 6 ﬁubat'ta ‹stanbul'da Taksim'de memur
arkadaﬂlarla birlikte 1 günlük destek açl›k grevi yapt›k. O zaman da halk›n ilgisi duyarl›l›k iyiydi. Bu direniﬂin halka mal oldu¤unu
gördük. Ayr›ca yine 4 ﬁubat'ta biz de eylemdeydik.
Yine D‹H olarak 2 ﬁubat'ta
Türk-‹ﬂ önünde bas›n aç›klamas› yaparak iﬂçilere deste¤imizi sunmuﬂtuk. Bugün, burada olmam›z da bu
deste¤in bir parças›.
Geldi¤imizden itibaren
çad›rlar› tek tek dolaﬂ›yor
iﬂçilerle direniﬂ üzerine
sohbetler yap›yoruz. Daha
çok biz dinleyici oluyoruz.
Onlar içinde bulunduklar›
durumu o kadar güzel, do¤al anlat›yorlar ki bizlerin
bunun üzerine çok da ekleyece¤imiz birﬂey olmuyor.
Sohbetlerimiz karﬂ›l›kl› ö¤renme ve ö¤retme ﬂeklinde
oluyor. Onlar›n yaﬂad›klar›,
70 günü dolduracak direniﬂte ö¤rendikleri bizlere
ders niteli¤inde, yani her
çad›r bir okul bizler aç›s›ndan.
 Burada neler gördünüz,
nelerle karﬂ›laﬂt›n›z?
 Burada çad›rlarda iﬂçi
arkadaﬂlarla çok ﬂey paylaﬂt›k tabii. Birçok arkadaﬂ
bu direniﬂe sendika ile baﬂlad›. Bugün de sendikaya
güvenmek istiyorlar. Ama
sendikan›n ald›¤› kararlar
bu aç›dan yetmiyor. ‹ﬂçilerde yar› yolda kalma, sonuç
alamama kayg›s› da var. ‹ﬂte bu kayg›y› duyan iﬂçiler

de daha etkili kararlar almas› için kendileri de alternatif yöntemler geliﬂtiriyorlar. Daha direngen, daha
zorlay›c› olunmas› gerekti¤ini düﬂünüyorlar.
 Direnen iﬂçiler çad›rlarda kalanlardan oluﬂmuyor
de¤il mi?
 Türk-‹ﬂ içinde, konferans salonunda açl›k grevinde olan 18 iﬂçi de var.
Art›k üretimden gelen bir
güçleri olmad›¤›n› düﬂünen
ve açl›k grevinden baﬂka
ç›kar yol bulamayan kararl›, açl›klar›yla direnen iﬂçiler var.
 Siz de bir günlük destek
açl›k grevi yapt›n›z, bu sürede içeride iﬂçilerle yanyanayd›n›z?
 Arkadaﬂlar açl›k grevini
konferans salonunda sürdürüyorlar. Ben de 14 ﬁubat'ta yanlar›na gittim ve
bir günlük destek açl›k grevi yapt›m. Ben gitti¤imde
say› 18'di. Daha önce çok
daha yüksekmiﬂ. Sendika
eylemi bitirmek için karar
alm›ﬂ ama oradaki arkadaﬂlar kendi inisiyatifi ile bu
direniﬂi sürdürüyorlar. Diyarbak›r, Malatya, Bitlis,
‹zmir gibi de¤iﬂik illerden
gelen arkadaﬂlar sürdürüyor direniﬂi. ‹çerideki hava
ile d›ﬂar›daki hava çok
farkl›. Bir defa daha olumlu, kafalar› daha net. Bu
iﬂin ancak direniﬂle olaca¤›n›, haklar›n direniﬂle kazan›laca¤›n› biliyorlar. En
büyük kayg›lar›, sendikan›n kendilerine sahip ç›kmamas›.

 4 konfederasyonun toplant›s›ndan sonra yap›lan aç›klama bu kayg›y› do¤rular nitelikteydi de¤il mi?
 Mustafa Türkel 15 ﬁubat'ta
ki, konuﬂmada bunun iﬂaretini verdi. Açl›k grevinden hiç bahsetmedi. Olumsuz ifadeler vard› konuﬂman›n içinde. 4-C ile ilgili olarak direniﬂteki arkadaﬂlar›n Türkel'e
ilettikleri taleplerin yan›s›ra ﬂunlar›
da söylediler: “4-C ile ilgili arka
kap›y› neden kapatm›yorsunuz?
Sendikaya güvensizliklerinden dolay› gidiyorlar. Say›m›z düﬂüyor.”
Arkadaﬂlar bunlar› Mustafa Türkel'e söyledi. Korumalar da açl›k
grevindeki arkadaﬂlara sald›rd›lar.
 ‹ﬂçiler Mustafa Türkel'i, taleplerini dile getirmemekle mi eleﬂtiriyorlar?
 Evet, açl›k grevi var. ‹kincisi, 4C ile ilgili olarak iﬂçiye ﬂunu diyemiyorlar, “biz sendika olarak 4-C'ye
kesinlikle imza atmayaca¤›z, atmay›n”. ‹ﬂçilerse bunu bekliyorlar.
Kayg›lar› da sürenin daralmas›ndan. Onlar bu sürede ne yap›laca¤›na karar verilmesini, sendikan›n bunu söylemesini bekliyorlar. Daha
etkili bir eylem program› da koymuyorlar.
 Geçti¤imiz hafta da 4-C'yi imzalayan iﬂçilerin hain ilan edilmeyece¤i aç›klanm›ﬂt›. Bu ve benzeri tav›rlar konusunda ne düﬂünüyorsunuz?
 ‹ﬂçileri kayg›land›ran da bu nokta zaten. Taviz verme, iﬂçiye de ﬂu
güveni ver. “Biz arkadaﬂlar kesinlikle imza atmayaca¤›z. Siz de atmay›n” diyemiyorlar. Biz de iﬂçi arkadaﬂlar›n düﬂüncesine kat›l›yoruz.
18-20 ﬁubat tarihleri aras›nda yap›lacak eylemleri kapsayan bir
program aç›kland›. Sizce bu takvim
Tekel iﬂçisinin sorunlar›n› çözer
mi?
 Kesinlikle yeterli de¤il. Miting-

den iﬂçilerin beklentisi çok yüksek.
Kitlesel, büyük bir eylem olursa,
hükümete geri ad›m att›rabiliriz diye düﬂünüyorlar. Ay›n sonuna kadar
burada kendi arkadaﬂlar›ndan da kat›l›m ve destek bekliyorlar. Elbette
bunun bir baﬂka nedeni de ay sonuna kadar süre verilmiﬂ olmas›. Çad›rlarda ﬂu da çok net. “Gelsinler,
sald›rmak istiyorlarsa sald›rs›nlar.
Biz haz›r›z” diyorlar.
 Referandum yap›lmas›ndan söz
ediliyor. ‹ﬂçilerin referandum konusundaki tav›rlar› nedir?
 Çad›rlarda referanduma iliﬂkin
herhangi bir konuﬂma geçmiyor en
az›ndan bizlerin çad›r sohbetlerinde
bu gündeme gelmedi. Bu konuya
iliﬂkin özellikle sohbet etti¤imiz iﬂçi arkadaﬂlar ise referanduma olumsuz bak›yorlar. “Neyin referandumu
olacak? 4-C'yi istiyor musunuz diye
mi, direnecek misiniz diye mi sorulacak? 70 günden sonra böyle bir
ﬂey olmaz!” diye tepkilerini dile getiriyorlar. Direniﬂi k›rmaya yönelik
bir ﬂey olur diye ifade ediyorlar.
 Tekel iﬂçilerinin Türkiye’de ve
yurtd›ﬂ›nda sahiplenilmesi iﬂçileri
nas›l etkiliyor?
 Dolaﬂt›¤›m›z bütün çad›rlarda
sohbet etti¤imiz her Tekel iﬂçisi, onlar› destekleyen insanlardan güç ald›klar›n› ifade ediyorlar. Kendileriyle ilgili herﬂeyi yak›ndan takip
ediyorlar. Nerede, ne olmuﬂ, ne yap›lm›ﬂ... hepsini takip ediyorlar, biliyorlar ve bundan güç al›yorlar.
“Sizlerin deste¤i olmasayd› biz bu
kadar zaman burada olamazd›k.
Sizler bizlere güç veriyorsunuz” diye ifade ediyorlar.
Ad›yaman çad›r›nda ﬂöyle hoﬂ
bir konuﬂma olmuﬂtu, aslen Diyarbak›rl› olan bir iﬂçi “biz Ankaral›la-

r›n bu kadar delikanl› oldu¤u
bilmiyorduk” demesi bir bak›ma herﬂeyi anlat›yor gibiydi.
Özellikle Ankara halk›n›n bu
direniﬂ boyunca hep yanlar›nda olmas›n›n, onlar› yaln›z b›rakmamas›n›n kendilerini çok
duyguland›rd›¤›n› ifade etti
her bir iﬂçi. Yine böyle bir sohbet
ortam›nda, gözleri dolu dolu olan
bir iﬂçi kendisinin yaﬂad›¤› bir olay›
anlatt›. Bir lise ö¤rencisi elinde 4 tane simitle gelmiﬂ ve elinden ancak
bu kadar bir ﬂey geldi¤ini, onlarla
birlikte oldu¤unu söyleyip gitmiﬂ.
Bu olaydan çok etkilendi¤ini bu ve
buna benzer çok ﬂeyler oldu¤unu
söyledi. Yani k›sacas› onlar için yap›lan en ufak bir ﬂey onlara güç ve
umut veriyor.
 Bu direniﬂe iliﬂkin sizin ayr›ca
eklemek, istedi¤iniz birﬂey var m›?
 Elbette böylesi bir direniﬂ için
söylenecek çok ﬂey var. Direniﬂin
karﬂ›l›kl› ö¤retti¤i katt›¤› bir çok
de¤er var. Bir çad›r sohbetinde bir
iﬂçinin ifade etti¤i, kendisinin bu direniﬂte tespit etti¤i bir nokta ﬂuydu.
Bizlerin insanlara ön yarg›lar›m›z
vard›, bu direniﬂle bu ön yarg›lar›m›z y›k›ld›. Yine ayn› sohbette “Tekel aç›l›m›n› yapt›. Türk’ü Kürt’ü
Çingene’si, Alevi’si, Sünni’si, Laz’›
var. Aç›l›m bu demek de¤il mi? Y›llard›r birbirimize ön yarg›l› bakt›k,
ﬂimdi ise ayn› noktada birleﬂtik.
Aç›l›m burada. Ben Sünniyim, (arkadaﬂ›n› göstererek) bu Alevi. Ekme¤imizi, suyumuzu paylaﬂ›yoruz.”
Özet olarak ifade etti¤i bu duygular,
sistemin y›llard›r yapmak istedi¤i
bölücülü¤e karﬂ› verilen en iyi cevap diye düﬂünüyorum. Yaﬂan›lan
bu direniﬂin yaratt›¤› dayan›ﬂma,
birlik, beraberlik ve direnme örnek
olacak. Nas›l ki; bundan önce yaﬂan›lan her direniﬂ örnek olduysa bu
da ayn› ﬂekilde olacak. Yap›lmas›
gereken de bu direniﬂe destek olmak, bu deste¤i her yere yaymak.
Sadece iﬂçi, memur ya da sadece
sendikal›, demokrat olanlar de¤il,
herkes Tekel direniﬂine destek vermeli, bu ateﬂi her yana taﬂ›mal›.
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Tekel ‹ﬂçisi! BU TAR‹H SEN‹N !
BU TAR‹H
B‹Z‹M !
BU TAR‹H D‹RENEN ‹ﬁÇ‹ SINIFININDIR!
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Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an
Tekel iﬂçilerine “yatt›¤›n yerden para kazanma devri geçti
art›k” demiﬂti. Oysa Tekel iﬂçileri tarihleri boyunca yatt›klar› yerden para kazanmad›lar.
Hep çal›ﬂt›lar, hep al›n teri
döktüler ve hep direndiler. Ne
kazand›larsa, al›nterleri ve direniﬂleriyle kazand›lar.

- Y›l 1908; 1908 A¤ustos ay›nda, a¤›r çal›ﬂma koﬂullar›na karﬂ› Selanik Tütün ‹ﬂçileri Sendikas›na üye
3200 tütün iﬂçisi greve ç›kt›. ‹ﬂçiler
ücretlerine yüzde 30 zam ald›lar.
- 2 Nisan 1911: Cibali tütün iﬂçileri greve gitti.
- May›s 1911: ‹skeçe'de 5 bin tütün iﬂçisi grevde.
- 1 May›s 1911: Türk, Bulgar,
Rum ve Yahudi tütün iﬂçilerinin kat›lmas›yla Selanik'te büyük iﬂçi gösterileri düzenlendi.

‹ﬂte yukar›daki ﬂu foto¤raf,
iﬂçilere tazyikli sular›n s›k›l›p
gaz bombalar›n›n at›ld›¤› ﬂu
foto¤raf, sanmay›n ki bu son
direniﬂten. Hay›r.

- 9 May›s 1912: Drama Tütün iﬂçileri greve ç›kt›.

O foto¤raf yine Ankara’da
çekilmiﬂti. Tarih 18 ﬁubat
2008’di: Sald›ran devlet, sald›r›lan tekel iﬂçileriydi.

- 1 May›s 1922: ‹ﬂçiler, ‹ﬂçi
B a y r a m ›n› ‹stanbul'da, emperyalist
iﬂgali protesto ederek kutlad›, r eji
tütün iﬂçileri grev karar› ald›.

‹ﬂçi s›n›f›n›n her kesimi gibi, say›s›z kez aya¤a kalkt› tekel iﬂçileri, eylemler, direniﬂler
yapt›, iﬂgaller gerçekleﬂtirdi,
kilometrelerce yürüdü... Sald›r›lara u¤rad›, copland›, gözalt›na al›nd›. Bu tarih, tekel iﬂçisinin ö¤retmenidir, bu tarih tekel
iﬂçisinin onurudur, bu tarih bugünkü direniﬂimizde gücümüzdür. Devrimci ‹ﬂçi Hareketi
olarak, tekel iﬂçilerinin direniﬂ
tarihini k›sa bir özetle hat›rlatarak, bu onuru, bu gücü tüm
iﬂçilerle paylaﬂmak istedik.

- 1946’da sosyalistlerin önderli¤inde T ü r k i y e Tekel ‹ﬂçileri Sen dikas› kuruldu.
- 25 Kas›m 1961: ‹zmir Tekel iﬂçileri asgari ücretin artt›r›lmas› talebiyle yürüyüﬂ yapt›lar.
- 25 Mart 1968: Tekel Genel
Müdürlü¤üne ba¤l› 762 iﬂyerinde
çal›ﬂan 30 binden fazla iﬂçiyi ilgilendiren grev karar› ertelendi.
- 21 Kas›m 1968: Samsun Tekel
Baﬂmüdürlü¤ü’nde iﬂten ç›kar›lan
iﬂçiler Ankara'ya do¤ru yürüyüﬂe
geçtiler.
- 1 5 -1 6 Ha zi ra n 1 9 7 0 D iren iﬂi:

15-16 Haziran direniﬂine Tekel ‹ﬂçileri de tüm güçleriyle kat›ld›lar.
- 1979 sonunda ‹stanbul Cevizli
ve Cibali ambalaj fabrikalar›nda
grev baﬂlad›.
- 21 ﬁubat 1980: Tekel'de grevler baﬂlad›.
- 11 Mart 1988: Tekel iﬂçileri,
iﬂçi haklar›na yönelik gasplara karﬂ›
iﬂyerlerinde yemek boykotu yapt›lar.
- 1988 A¤ustos: Hapishanelerdeki 1 A¤ustos Genelgesine karﬂ›
baﬂlat›lan mücadelede, Tekel'den
iﬂyeri temsilcisi ve iﬂçileri de açl›k
grevi yapt›lar.
- 12 Nisan 1989: 15.000 Tekel
iﬂçisi haklar› için eylem yapt›.
- 1989 Bahar eylemleri... Tekel
iﬂçileri baﬂta ‹stanbul olmak üzere
iﬂçi s›n›f›n›n bu yayg›n eylem sürecinde en aktif biçimde yer ald›. Tekel iﬂçileri 5000 kiﬂiyle sendikalar›n›n Genel Merkezine adeta bir bask›n düzenlediler.
- 13 ﬁubat 1990: Ege’de tütün
emekçileri ANAP iktidar›n›n komik
taban fiyatlar›na karﬂ› Akhisar, Manisa, Milas, Mu¤la, Bergama, Soma’da eylemler gerçekleﬂtirdiler.
Ço¤u Ege’nin köylerinden olan Tek e l i ﬂ ç i l e r i d e ü re t i c i l e r i d e s t e k l e d i k l e r i n i aç›klad›lar.
- 3 Ocak 1991: Özal ‹ktidar›na
karﬂ› maden iﬂçilerinin direniﬂini

desteklemek için 3 Ocakta gerçekleﬂtirilen Genel Grevde Tekel iﬂçileri de bütün iﬂ yerlerinde iﬂ b›rakt›lar.
- 16 May›s 1991: 50 bin Tekel iﬂçisini kapsayan toplu sözleﬂme görüﬂmeleri sürerken Tekel iﬂçileri anlaﬂman›n masada de¤il, sokaklarda
yap›laca¤›n› göstermek için eylemdeydiler. 50 bin Tekel, 38 bin Çaykur iﬂçisi, 16 May›s'ta, insan onuruna yaraﬂ›r ücret ve sosyal haklar
için, Özelleﬂtirme ad› alt›nda
K‹T’lerdeki iﬂçi k›y›m›na son verilmesi için toplu viziteye ç›kma eylemi yapt›lar.
- 1 99 3 o rt a l a r› nd a Devrimci ‹ﬂçi Hareketi taraf›ndan gündeme getirilen Özelleﬂtirmeye Karﬂ› Mücadele Komiteleri’nin kuruldu¤u yerlerden biri de ‹stanbul Tekel iﬂyerleri
oldu. Gaziosmanpaﬂa ve Tekel'de
oluﬂturulan Ö z el l e ﬂ t i rme y e K ar ﬂ›
Mücadele Komiteleri (ÖKMK) iﬂçi
s›n›f› aç›s›ndan yeni bir gelene¤in
tohumlar›n› da içinde taﬂ›yordu...
- 1994 Haziran: Nisan, May›s
Haziran aylar› boyunca yo¤unlaﬂan
iﬂten ç›karmalara karﬂ› ‹stanbul Tekel iﬂçileri çeﬂitli eylemler yapt›lar.
- 20 Temmuz 1994: Türk-‹ﬂ’in
iﬂten ç›karmalara ve yeni “istikrar
paketi”ne karﬂ› ald›¤› kararla hayata
geçirilen 20 Te m m u z i ﬂ b › r a k m a
eyleminde bir çok ﬂehirdeki Tekel
iﬂçileri de yer ald›lar.
- 24 Kas›m 1994: Malatya Tekel
iﬂçileri özelleﬂtirmeye karﬂ› yürüyüﬂ
yapt›. ‹ﬂçiler DYP ve SHP il binalar›na siyah çelenk b›rakt›lar.
- 19 May›s 1996: ‹stanbul Bomanti Tekel Bira Fabrikas› iﬂçileri
fabrika önündeki eylemleriyle fabrikalar›n›n kapat›lmas›na izin vermeyeceklerini aç›klad›lar.

- 26 Ocak 1996: Ankara Tekel
‹çki Fabrikas›ndaki taﬂeron ﬂirket
Altaﬂ Nakliyat’›n, 8 iﬂçinin iﬂine 26
Ocak günü son vermesi üzerine iﬂçiler direniﬂe geçti.
- 26 Mart 2001: Tekel iﬂçileri,
direniﬂteki Paﬂabahçe iﬂçilerini destek eylemi yapt›lar..

- 4 May›s 2003: Özelleﬂtirmeye
karﬂ› kitlesel eylemler... Tekel’in
özelleﬂtirilmesine karﬂ› Tek G›da ‹ﬂ
taraf›ndan aç›klanan ve 11 hafta boyunca her cumartesi yap›lacak eylemlerin ilki gerçekleﬂtirildi.
- ‹stanbul Cevizli Tekel ‹ﬂçileri:
Kartal Meydan›’nda özelleﬂtirmeyi
protesto eylemi yapt›lar... A n k a r a
Tekel ‹çki Fabrikas› iﬂçileri ‹ z m i r ’de tekel iﬂçileri M a l a t y a ’ d a
Tek-G›da-‹ﬂ Sendikas› üyeleri, E l a z›¤ Tekel ﬁarap Fabrikas› iﬂçileri,
S a m s u n ve Yozgat Tekel iﬂçileri,
A d a n a Tekel iﬂçileri, D i y a r b a k › r
Tekel Tütün ve Yaprak ‹ﬂleme Fabrikas› iﬂçileri de eylemleriyle özelleﬂtirmeyi protesto ettiler.
- May›s 2003: Tekel iﬂçisinden
s ü rekli eylem... Tekel iﬂçileri, Adana’da Çatalan Baraj› ‹çme Suyu
Ar›tma Tesisleri'nin Demirel’in de
kat›ld›¤› aç›l›ﬂ töreninde Tekel’in
özelleﬂtirilmesini protesto ettiler.
- 18 May›s 2003: Tekel’in özelleﬂtirilmesine karﬂ› ‹stanbul’dan yola ç›kan sendikac›lar, Ankara’ya yürüdüler... Yürüyüﬂ sürerken, Tokat
Sigara Fabrikas› iﬂçileri, Diyarbak›r,
Bitlis ve Adana Tekel iﬂçileri AKP il
binalar› önünde hükümeti protesto
eylemleri yapt›lar.
- 13 Haziran 2003: Tekel iﬂçile r i Türkiye çap›nda eylemdeydi...
- 6 Temmuz 2003: Tekel iﬂçileri,
Adana’da, adliye saray›n›n aç›l›ﬂ töreninde Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an›
protesto ettiler.
- 19 Eylül 2003: Adana Tekel iﬂçileri, vardiya ç›k›ﬂ›nda fabrika etraf›nda insan zinciri oluﬂturarak, özelleﬂtirmeye karﬂ› direneceklerini hayk›rd›lar.
- 26 Eylül 2003: Tekel iﬂçisinin
özelleﬂtirmeye öfkesi sendikaya
yöneldi... Tekel iﬂçileri, özelleﬂtirme
konusunda daha aktif ve sonuç al›c›
mücadele etmesi için Tek G›da-‹ﬂ’in
12. Genel Kurulu’nda, sendika yönetimini protesto eylemi yapt›.
- 21 Ekim 2003: Tekel iﬂçileri
AKP ‹stanbul il binas› önünde özel-

leﬂtirmeyi protesto eylemi gerçekleﬂtirdiler.
- 8 Kas›mda 2003: Tek G›da-‹ﬂ
Malatya ﬂubesi üyeleri, özelleﬂtirmeyi protesto ettiler.
- 17 Ocak 2004: Tek G›da-‹ﬂ Diyarbak›r 1No’lu ﬁube üyeleri, özelleﬂtirme ve iﬂten ç›karmalara karﬂ›
oturma eylemi yapt›lar.
- Kas›m 2004: ‹zmir Bergama’da
iﬂ akitleri feshedilen Tekel iﬂçileri,
fabrikay› terk etmeyerek direniﬂe
geçtiler.
- 30 Kas›m 2004: Adana’da Tekel iﬂçileri, sigara fabrikas› önünde,
Turhan Beriker Bulvar›’n› trafi¤e
kapatarak taleplerini hayk›rd›lar.
- 6 Ocak 2005: Diyarbak›r’da iﬂçiler Tekel’in özelleﬂtirilmesi çal›ﬂmalar›na karﬂ› fabrika önünde eylem
yaparken, Samsun’da özelleﬂtirmeye
karﬂ› sessiz kalan sendika, iﬂçiler t araf›ndan bas›ld›.
- 13 Ocak 2005: Malatya Sigara
Fabrikas›’nda çal›ﬂan 600 iﬂçi, fabrikan›n yeniden özelleﬂtirme ihalesine
aç›lacak olmas›n› protesto eylemi
yapt›.
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- ﬁubat 2005: SEKA’ya sald›r›y›
protesto etmek için Bitlis Tekel iﬂçileri, esnaflar ve DKÖ temsilcileri ile
birlikte oturma eylemi baﬂlat›rken,
Malatya Tekel iﬂçileri fabrikay› bir
süre iﬂgal ederek SEKA iﬂçilerine
destek verdiler.
- 16 ﬁubat 2005: Tekel iﬂçileri
yine ülke çap›nda eylemde... Özelleﬂtirmeye ve hak gasplar›na karﬂ›,
D i y a r b a k › r Da¤ Kap›’da, A n t a k y a
Ulus Meydan›’nda, Dersim’de, ‹sk e n d e r u n ’ d a , Ad›yaman’da, E l a z›¤’ da, Samsun’da, M a l a t y a ’ d a ,
G a z i a n t e p ’ t e Adliye binas› önünde,
E s k i ﬂ e h i r ’ d e Vardar ‹ﬂ Merkezi
önünde yap›lan eylemlerde “Uyar›
De¤il Genel Grev”, “ S E K A K›v›l c›m Tekel Ateﬂ Olacak” sloganlar›
at›ld›... B u r s a ’ d a , E d i rn e ’ d e , A d a n a ’ d a AKP il binas› önlerine yürüyen emekçiler “AKP ﬁaﬂ›rma, Sabr›m›z› Taﬂ›rma” sloganlar›yla iktidar›
uyard›.
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- 23 ﬁubat 2005: Te k e l F a b r i k a l a r › n d a S E K A P rovas›; Tekel iﬂçileri, ülke genelinde fabrikalar› terk
etmeme eylemleriyle, SEKA iﬂçilerine güçlü bir destek verdiler ve
Tekel’in özelleﬂtirilmesi karﬂ›s›nda
tav›rlar›n› aç›klam›ﬂ oldular: “SEKA
gibi direniriz...” M a l a t y a Sigara
Fabrikas›’nda, B a n d › r m a Tekel
Yaprak Tütün Fabrikas›’nda,, ‹ s t a nb u l C e v i z l i Tekel Fabrikas›'nda,
A d a n a Sigara Fabrikas›’nda... iﬂçiler gece fabrikada kald›lar..
- 25 ﬁubat 2005: ‹zmir Ba l a t ç › k
Yaprak Tütün ‹ﬂletmesi iﬂçileri, fabrika önünde yapt›klar› eylemle
Tekel’in özelleﬂtirmesine karﬂ› ç›kt›lar ve SEKA’ya destek verdiler.
- 26 ﬁubat 2005: SEKA Dayan›ﬂma Platformu, Cevizli Tekel iﬂçilerine destek ziyareti gerçekleﬂtirdi.
- 3 Nisan 2005: IMF’nin özelleﬂtirme sald›r›s›na direnen Tekel iﬂçileri Adana’da miting düzenlediler.
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- 5 Nisan 2005: Ege bölgesinde
Tekel ile ilgili sendika, oda ve üretici kuruluﬂlar›nca oluﬂturulan T ü t ü n
P l a t f o r m u , Tekel’in özelleﬂtirilmesinden vazgeçilmesini istedi.
- 17 Nisan 2005: Tekel’in yeniden ihaleye ç›kar›ld›¤› gün, ülkenin
dört bir yan›ndan Tekel iﬂçileri, Ankara’ya akt›. ‹ﬂçiler özelleﬂtirmeye
karﬂ› sloganlarla, peﬂkeﬂ kurumu
olarak bilinen Ö z e l l e ﬂ t i r m e ‹ d a resi
Baﬂkanl›¤› önüne yürüdüler.
- 18 Aral›k 2005: Tekel’in Adana
ve Malatya sigara fabrikalar›n› kapatma karar›na direnmek için ‘Eylem Komitesi’ oluﬂturan iﬂçiler, 18
Aral›k’ta Tek G›da-‹ﬂ Güney Anadolu ﬁubesi’nde direneceklerini aç›klad›lar.
- 4 Ocak 2006: ‹ﬂçiler, daha önceki deneyimlerinin ›ﬂ›¤›nda ﬂu aç›klamay› yapt›lar: “Sendika daha önce s att›, ayn ›s ›n› y ap ars a kendi ira d e m iz l e d ir e n e c e ¤ iz . ”
- 19 Ocak 2006: Adana Tekel’in
emperyalist sigara tekellerinin ç›karlar› için kapat›lmas› karar›na karﬂ›,
iﬂçilerin fabrikay› terk etmeme dire-
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niﬂi sürerken, Malatya Tekel iﬂçileri
de fabrikaya kapand›. ‹ﬂçiler ayr›ca
19 Ocak ve 25 Ocak’ta yap›lan ve
di¤er sendikalar›n, devrimcilerin de
kat›ld›¤› yürüyüﬂlerle Tekel’in kapat›lmas›na izin vermeyeceklerini hayk›rd›lar.
- 20 Ocak 2006: Tek G›da-‹ﬂ
Samsun ﬁubesi, Ball›ca Tekel Sigara
Fabrikas›’n›n sat›lmak istenmesini
bir mitingle protesto etti.
- 26 Ocak 2006: Tek G›da-‹ﬂ Sendikas›'n›n fabrikalar›n kapat›lmas›
kararlar›na karﬂ› ald›¤› eylem karar›
do¤rultusunda, D i y a r b a k › r, To k a t ,
Ad›yaman, Kahta ve Besni, Siirt,
A n k a r a , A k h i s a r, ‹z mi r, Malatya,
B a n d › r m a , M a n i s a K › r k a ¤ a ç’da bulunan Tekel iﬂçileri, fabrikalar›n› terketmeme eylemi gerçekleﬂtirdiler.
- 3 ﬁubat 2006: Adana ’da AKP
iktidar›n›n Tekel’deki direniﬂi k›rma
manevralar›na, Maliye Bakan› Kemal
Unak›tan’›n “Tekel’in kapat›lmayaca¤›” aç›klamas›na karﬂ›, iﬂçiler
“ f a b r i k a ü re t i m e y e n i d e n g e ç e n e
k a d a r d i reniﬂ sürecek” karar› ald›lar.
- 13 ﬁubat 2006: Tekel’de direnen iﬂçilerin ilk kazan›m›: Adana
ve Malatya sigara fabrikalar› iﬂçilerinin sürdürdü¤ü direniﬂ sonuç verdi
ve AKP iktidar› fabrikalar›n kapat›lmas› karar›ndan geri ad›m att›.
- 10 Mart 2006: Malatya Tekel
iﬂçileri direniﬂlerinin 15. Gününde
“Türk-‹ﬂ Göreve, Tekel’e Uzanan
sloganlar›yla
Eller
K›r›ls›n”
AKP’nin özelleﬂtirme politikalar›n›
ve emekçilere sald›r›lar›n› protesto
ettiler.
- 9 Ocak 2008: Cevizli Tekel iﬂçileri, AKP ‹stanbul ‹l Baﬂkanl›¤›
önündeki bariyerlere kendilerini zincirleyerek Tekel’in özelleﬂtirilmesini
protesto ettiler.
- 2 ﬁubat 2008: Tekel’in özelleﬂtirilmek istenmesi ‹stanbul’da Tekel
iﬂçileri taraf›ndan 4000 kiﬂinin kat›ld›¤› mitingle protesto edildi.
- 15 ﬁubat 2008: Tekel iﬂçileri
ülkenin dört bir yan›nda Tekel’in
özelleﬂtirilmesini eylemleriyle ve

kendilerini fabrikalara kapatarak
protesto ettiler.
- 18 ﬁubat 2008: Türkiye’nin
birçok ilinden gelip Ankara’da Özel leﬂtirme ‹ da resi önünde toplanan
Tekel iﬂçileri özelleﬂtirmeyi protesto
ettiler. S a m s u n ’ d a da AKP binas›na
yürümek isteyen iﬂçilere polis biber
gaz› ve coplarla sald›rd›.
- 22 ﬁubat 2008: Tekel’in özelleﬂtirilmesine karﬂ› ‹ s t a n b u l ’ d a ,
H a t a y ' d a , S a m s u n ’ d a , To k a t ’ t a ,
A d a n a ’ d a , B i t l i s ’ t e Tekel sigara
fabrikalar› önlerinde, AKP il binalar› önlerinde ve Tekel’in sat›ﬂ›n›n
yap›ld›¤› A n k a r a H i l t o n O t e l i ’ n i n
önünde toplanan iﬂçiler protesto gösterileri yapt›lar; eylemlerin ço¤una
polis sald›rd›.
- 24 ﬁubat 2008: A d a n a ’ d a
özelleﬂtirme karar›na karﬂ› Tekel iﬂçileri fabrika önünde çad›r kurdular.
Ayn› gün, Büyükﬂehir Belediyesi
önünden Tekel Fabrikas›’na kadar
dayan›ﬂma yürüyüﬂü yap›ld›.
- 25 ﬁubat 2008: To k a t ’ t a fabrikalar›nda direniﬂte olan iﬂçiler, direnmeye devam edeceklerini aç›klad›lar.
- 2 Mart 2008: A d a n a ’ d a ‹nönü
Park›’nda bir araya gelerek Tekel
fabrikas›na do¤ru yürüyüﬂe geçen
"Tekel ‹ﬂçileriyle Dayan›ﬂma Platformu" üyelerine polis sald›rd›.
- 8 Aral›k 2009: Tekel ‹ﬂçisi Di r enecek... Adana Tekel Yaprak Tütün ‹ﬂletmeleri’nde çal›ﬂan iﬂçiler, iﬂyerlerinin kapat›lmas›na ve 4-C dayatmalar›na karﬂ› eylem yapt›.
- 15 Aral›k 2009: Binlerce tekel
iﬂçisi, haklar› için A n k a r a ’ d a t o p land›. ‹ﬂçiler AKP önünde ve Abdi
‹pekçi Park›’nda taleplerini dile getiren eylemler yapt›lar.
- 17 Aral›k 2009: Sald›r›! A K P
polisi, haklar›n› aramak için Ank a r a ’ d a t o p l a n a n Tekel iﬂçilerine,
gaz bombalar› atarak, biber gaz› s›karak, onlar› Abdi ‹pekçi Park›’ndan
zorla ç›kararak, k›ﬂ günü so¤uk havuza sürerek sald›rd›.
Hala direnmekteyiz...

eksiklere ra¤men bu böyle yürümek zorundad›r.
Yeterlilik duygusunun
ortaya ç›kan bir baﬂka biçimi; "bak›n herkes sorunlar yaﬂ›yor, yaﬂayabilir, herkesin eksikleri var" düﬂüncesiduygusudur. Çevremizde kendimiz gibi eksikleri olan insanlarda görebiliriz ve kendimizi onlarla k›yaslayarak herkes böyle
diyebiliriz.
Ama tüm bunlar›n d›ﬂ›nda,
ben asla böyle olmayaca¤›m diyebilmektir mesele.
Diyemeyenler s›radanlaﬂanlaﬂanlard›r.
Yeterlilik duygusunun ço¤u
popülizm- kariyerizmin sonucu
olarak ç›kar karﬂ›m›za. Popülist
ve kariyeristler kendilerine hay-

ğretmenimi
Öğretmenimiz
Çok s›k düﬂülen hatalardan
biri de yeterlilik duygusudur.
Kibarca yeterlilik duygusu,
ama as›l hali kendini be¤enmiﬂliktir.
Bir hastal›kt›r.
Yeterlilik duygusu iddias› küçük olan insanlar›n ruh halidir.
Devrim gibi büyük iddias›
olan insanlar, daha çok kitle,
daha çok kadro, daha çok eylem demek zorundad›rlar.
Yeterlilik duygusu günü kurtarma kayg›s›nda olanlar›n duygusudur.
Günün gereklerini de
yerine getirmeliyiz elbette, ama amaç günü
kurtarmak de¤il, bugünden yar›n› kurmak olmal›d›r.
Hiç kimseden daha
geri, daha yeteneksiz oldu¤unuzu kabul etmemelisiniz. Bir konuyu
teorik ve pratik olarak
yeterince bilmiyor veya hiç bilmiyor olabiliriz. Ama iddiam›z
varsa iddiam›z› yaﬂat›rsak, ne
pahas›na olursa olsun ö¤renir ve
çözeriz. ‹ddial› olmak; devrimcili¤imizin beynimizde, ruhumuzda, ellerimizde taﬂ›mam›z gereken en de¤erli hazinesidir. Devrim iddiam›z yaﬂama sebebimizse, her ﬂeyi ö¤renebilir her sorunu çözebiliriz.
Bir devrimci için boﬂ bir an
yoktur. Halklar› ilgilendiren her
ﬂey yaﬂad›¤›m›z dünyada var
olan her ﬂey bizi ilgilendirmek
zorundad›r. Bunun için hiçbir
ﬂey yapamad›¤›m›z koﬂullarda,
en az›ndan eksiklerimizi tamamlamak için ö¤renmek zorunday›z. Günlük prati¤in koﬂturmas›
içinde birçok ﬂeyi teorik ö¤renebilme zaman› yoktur. Var olan
teoriyi prati¤e geçirecek, prati¤i
tekrar teorileﬂtirece¤iz. Bütün

lerde söylemek d›ﬂ›nda bir ﬂey
söylemezler.
Söyleyemezler.
Çünkü kendini be¤enmiﬂlerdir
onlar. Onlar dünyan›n sekizinci
harikas›d›rlar. Aynalar çatlar onlar› görünce, bu denli yani.
Eleﬂtirdi¤imizde ise ilk karﬂ›m›za ç›kan "N‹YET‹M BU DE⁄‹LD‹" olur. Niyetler de¤ildir o
zamanki tart›ﬂma, ama bilinmelidir ki; devrimcilik uzun bir yoldur, do¤ru devrimcilik yap›lmad›¤›nda bu yolda niyetler de kirlenir, hem de hiç umulmad›k bir
h›zla kirlenirler.
"Yapmak", "Gerekeni yapmak" ikisi birbirinden çok farkl›d›r.
"Yapmak" s›radan bir ﬂekilde
yapmakt›r. Herkesin yapabilece¤i gibi "yapmak".
"Gerekeni yapmak"
kendini de katarak ne
gerekiyorsa yapmakt›r.
Elinden geleni yapmakt›r. Sorun çözmektir.
Kördü¤üm haline gelmiﬂ
olsa bile tüm sorunlar›
çözebilmektir. Yeterlilik
duygusunu taﬂ›yanlar sorunlar› çözemez.
Yeterlilik
duygusu
içinde bo¤ulurlar sonunda. Yani
bu duygu asl›nda kendi sonlar›
olur, bunu göremezler.
Sorun çözmek yarat›c›l›kt›r.
Sorun çözdükçe artar yarat›c›l›¤›m›z.
Kimse sorunlar içinde yüzmek istemez.
Bu tür arkadaﬂlar›m›z tüm
gerçe¤i bilirler. Hem de hepimizden daha ayr›nt›l› bilirler, hani
denir ya "kitab›n› yazarlar" diye
iﬂte aynen öyledirler. Ama bu
gerçe¤i bilmek, onlar› bu kendini be¤enmiﬂlik duygular› içinde
bo¤ulmaktan kurtaramaz. Gerçe¤i bilmek ayr› ﬂey, gerçe¤i konuﬂma-de¤iﬂtirme cesaretine
sahip olmak çok ayr› ﬂeydir. Sorulmam›ﬂ veya soruldu¤u halde
duymak istemedikleri sorular›
kendilerine sorma cesaretine
sahip olmad›klar› için bo¤ulur-

HAYAT BÜTÜN
KÖRDÜ⁄ÜMLER‹
ÇÖZER
ran olduklar› için, en iyi kendileri oldu¤undan emin olduklar›
için, bunu hiç tart›ﬂmazlar bile.
‹kisi birbirine çok benzerler; liberaller biraz daha yumuﬂak,
kariyeristler biraz daha kaba yaparlar kendini be¤enmiﬂli¤i.
Ama bir kaç basit soru gerçe¤i ortaya ç›kart›r.
Kaç e¤itim grubun var?
Kaç kadro aday›n var?
Kaç kadro yetiﬂtirdin?
Kaç eylem yapt›n?
Legal- illegal kaç kiﬂiyi hareket ettirebilirsiniz bir faaliyet
için.
Bu sorulara genellikle cevap
verilemez. Veriliyor gibi davran›l›r sadece. "Ama", "fakat", "ancak"… ile baﬂlay›p popülist- kariyeristin "B‹R‹C‹K" oldu¤u, ondan baﬂka herkesin geri ve beceriksiz oldu¤unu farkl› biçim-
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lar. Ço¤u zaman iki insan›m›z›
yönetemezler,
hatta bazen kendilerine
ba¤l› tek bir insan› bile
yönetemezler.
Çünkü
asl›nda kendilerini yönetemezler. Kafalar› karmakar›ﬂt›r bu tür arkadaﬂlar›m›z›n.
Gerçekleri iyi bilirler.
Kendi iﬂleri d›ﬂ›ndaki
gerçekleri çok daha iyi
bilirler. Bu konuda çok
ama çok müthiﬂ fikirleri
vard›r. S›ra kendi iﬂlerini
zaman›nda, do¤ru ve
tam yapmaya geldi¤inde
adeta dillerini yutarlar.
Sorun onlar›n iﬂlerine
gelince, olay karmaﬂ›k
anlaﬂ›lamaz ola¤anüstü
bir hale girer. hatta herﬂyey adeta kördü¤üm haline gelir. Yok her ﬂey
çok aç›kt›r anlaﬂ›l›rd›r
karmaﬂ›k hale getiren o
arkadaﬂlar›n kendilerine
hayranl›klar›d›r. Pratige
daha çok farkl› biçimlerde yans›r bunlar. Hepsini
sayman›n gere¤i yoktur.
Nas›l aﬂacaklar, nas›l
aﬂt›raca¤›z bunu?
Kitleler içinde olmak,
halk›n içinde olmak. Pratik tüm sorunlar› çözer.
Pratik çok ac›mas›z
bir ö¤retmendir.
Pratik karmakar›ﬂ›k
düﬂünce ve duygular›
sistemli hale getirir. S›raya koyar. Halk tüm kördü¤ümleri çözer.
Hayat çözer. Ya hayat›n içinde olup hayat›n
çözümlerini benimseyece¤iz ya da devrime
devrimcili¤e ait olmayan
hastal›kl› kariyerist- popülist kendini be¤enmiﬂ
duygular›n içinde bo¤ulaca¤›z.
Hayat çözer.
Hayat çok sade ve
basit ﬂekilde çözer.

Devrimci Düﬂüncenin Ayd›nlatmad›¤› Yer
Kalmayacak
Yürüyüﬂ okurlar› dergimizi kap› kap›
dolaﬂarak halka ulaﬂt›rmaya devam ediyorlar.
Dergi okurlar› 18 ﬁubat günü Elaz›¤
Fevzi Çakmak Mahallesi’nde kurulan
pazarda dergi sat›ﬂ› yapt›lar. Polisin yine
kontrol bahanesiyle tedirgin etme
çal›ﬂmas›na ra¤men pazarda 38 dergi
halka ulaﬂt›r›ld›. Ayn› günü Bursa
Kestel’de de Yürüyüﬂ sat›ﬂ› yap›ld›.
16 ﬁubat günü Mersin, Kars ve Bursa
Teleferik’de Yürüyüﬂ okurlar› derginin
tan›t›m ve sat›ﬂ›n› yapt›lar. Kars’ta
yap›lan dergi sat›ﬂ›n›n yan›n›da
“Amerika Defol Bu Vatan Bizim” kampanyas›n›n çal›ﬂmalar› da yap›ld›. Ayr›ca
‹ncirlik Üssü’nün kapat›lmas› için imza
topland›.
Okurlar›m›z Malatya’da 11 ﬁubat
günü ‹smet Paﬂa Caddesi ve Cemal
Gürsel Mahallesi’nde, 15-16 ﬁubat günleri yine Cemal Gürsel ve Zaviye mahallelerinde Yürüyüﬂ tan›t›m› ve sat›ﬂ›n›
yapt›lar.

ELAZI⁄
13-14 ﬁubat günlerinde de ‹zmir ve
Adana’da Yürüyüﬂ dergisi halka
ulaﬂt›r›ld›.
‹stanbul’da 12 ﬁubat’ta 1 May›s
Mahallesi’nde, 13 ﬁubat’ta Kartal
Kurfal› Mahallesi’nde Halk Cepheliler
Ferhat ve Engin için adelet istemiyle
eylemler yapt›lar. Eylemlerin ard›ndan
Halk Cepheliler, polislerin taciz etmelerine, yaﬂanan tart›ﬂmalara ra¤men
Yürüyüﬂ önlükleriyle dergi sat›ﬂ›na
devam ederek bu ülkede Ferhatlar’›n,
Enginler’in bitmeyce¤ini gösterdiler.

Seni Anadolu’nun Ba¤r›na Kaz›yaca¤›z
Cephe; seni ﬂehitlerimizin kan›yla sulad›¤›m›z Anadolumuzun ba¤r›na
kaz›yaca¤›z.
Halk›m›z kafas›n› çevirdi¤i her yerde seni görecek. Halk›n oldu¤u her yerde sen
olacaks›n
Son bir hafta içinde anadolunun çeﬂitli illeri ve ‹stanbul’un birçok mahallesinde
600’ün üzerinde “CEPHE” yaz›lamalar› yap›ld›.

Cephe yaz›lamalar› her yerde
‹stanbul’da Cepheliler 31 Ocak’ta Okmeydan› Mahmut ﬁevket Paﬂa
Mahallesi’nde 25, 4 ﬁubat’da Ça¤layan’da 50, 10 ﬁubat’ta Ka¤›thane ve
Osmanpaﬂa’da 60, Nurtepe ve Çayan mahallelerinde 40, 12 ﬁubat’ta Ataﬂehir ve 1
May›s mahallelerinde yüzlerce, Gülsuyu’da 50, 13 ﬁubat’ta Ba¤c›lar Yeni mahalle,
Göztepe ve Çiftlik’te 60 ve 14 ﬁubat Cuma günü Gazi Mahallesi’nde 20 yere
CEPHE yaz›lamalar› yapt›lar.
Hatay’da Armutlu Mahallesi’nde 10 yere, Ekinci’de 1 yere ve Aﬂa¤› Harbiye
Mahallesi’nde 11 yere, ‹zmir’de 10 ﬁubat günü Büyük Yamanlar ve Onur
Mahallesi'nde 30 yere, Mersin’de 13 ﬁubat Demirtaﬂ Mahalesi’nin cadde ve sokaklar›nda 15 ayr› yere “CEPHE” yaz›lamalar› yapt›lar.
‹ S TANBUL
GAZ‹

MERS‹N

Sadece Yarg›n›z De¤il,
As›rl›k Yalanlar›n›z Çöküyor!
u Yarg›da kriz dedikleri, yarg›n›n e traf›na ö rdükleri y alan
perdesinin p arçalanmas›d›r!

u ‘Ba¤›ms›z Yarg›’ya en baﬂta bu
ülkeyi yönetenlerin kendileri
güvenmiyor; halk›n hiç güvenmemesi m eﬂrudur!

u Her hakim, h er savc› düzenin
ﬂu veya b u kesiminin adam›d›r.
Ba¤›ms›z yarg› yoktur. Olmad›¤› için de düzende adalet
yoktur ve hiç olmayacakt›r!

u Diyece¤imiz odur ki; “yiyin
birbirinizi!”... Çünkü oligarﬂinin çeﬂitli kesimleri birbirini
yerken, g erçekler aç›¤a ç›k›yor.
Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir
Baﬂsavc›n›n makam odas› ve evi
arand› ve Cumhuriyet tarihinde ilk
kez bir Cumhuriyet Baﬂsavc›s› tutukland›... Erzincan Baﬂsavc›s› ‹lhan Cihaner hakk›nda 17 ﬁubat günü gerçekleﬂtirilen arama ve tutuklama, AKP’nin iktidar oluﬂundan bu
yana süregelen oligarﬂi içi çat›ﬂman›n cüretli bir ad›m›yd›. Bu ad›m,
do¤al olarak oligarﬂi içi çat›ﬂmay›
daha da boyutland›ran, yayg›nlaﬂt›ran bir rol oynad›. Düzenin tüm partileri, bürokrasisi, medyas›, bir kaç
gün boyunca bu soruna odakland›.
Oligarﬂi içi çat›ﬂman›n bu aﬂamas›, düzenin en dokunulmaz, en
“kutsal” kurumu, “yarg›”s› üzerinden sürmüﬂtü bu kez. Ve çat›ﬂma,
ony›llard›r yarg›n›n üzerine örtülen
kutsall›k perdesini de bir ölçüde
parçalad›. Herkes, savc›lar›n, hakimlerin hiç de öyle “ba¤›ms›z” olmad›¤›n›, hiç de öyle “adil, kutsal”
kiﬂiler olmad›¤›n› k›smen de olsa
gördü. Hukuk, bizzat düzenin en
kutsal, kariyeri en yüksek hukukçular› taraf›ndan çi¤neniyordu...
‹ç çat›ﬂman›n bu boyutlara var-

mas› elbette bir çok kesimi kayg›land›rm›ﬂt› da. Korkuyorlard›. Nas›l, halk›n mücadelesine karﬂ› her
zaman “son koz” olarak gördükleri
ordunun y›pranmas› onlar› korkuttuysa, ﬂimdi de kitleleri düzene ba¤layan en önemli araçlardan biri olan
yarg›n›n s›rlar›n›n dökülmesi, onlar›
korkutuyordu.
ﬁöyle yaz›yordu burjuva bas›nda
biri:
“Korkunç... Derimiz kavruldu,
ci¤erimiz da¤land›... Son kale...
yarg› kalesi de delik deﬂik oldu.
Düﬂtü!.. Ya rg› bölündü. Korkun.”
(Mehmet Tezkan, Milliyet, 18 ﬁubat
2010)
Tüm faﬂist düzenlerde, emperyalist sömürüyü, faﬂist politikalar›
meﬂrulaﬂt›rman›n arac›d›r yarg›.
Kitlelere sorunlar›n›n düzen içinde
çözülebilece¤ini düﬂündüren en
önemli araçlardan biridir.
Böyle oldu¤u içindir ki, baz› yazarlar, politikac›lar da “ya tuz kokarsa” diye ifade ediyorlar gelinen
noktay›. Yarg›, düzendeki çürümeye, adaletsizliklere bas›lan tuzdu

çünkü bir yerde; hiçbir ﬂeyi çözmüyordu ama çürümenin, kokuﬂman›n
dört bir yandan duyulmas›n› önlüyordu. Düzenin sahipleri elbette
böyle bir araçtan mahrum kalmay›
istemiyorlar ve bu yüzden de bir
çok kesim, “krizi çözmek” için derhal devreye girdi.

Oligarﬂi içi çat›ﬂmada
hat›rlad›klar› h ukuk,
bu ü lkede z aten
her zaman ç i¤neniyordu
Baﬂsavc›’n›n aranmas› ve tutuklanmas› karﬂ›s›nda, laik kesim “ b u
hukuksuzluktur” diye aya¤a kalkt›.
Buna karﬂ›l›k, Hakimler Savc›lar
Yüksek Kurulu (HSYK) taraf›ndan
Baﬂsavc› Cihaner’i tutuklatan Erzurum Özel Yetkili Savc›s› Osman ﬁanal’›n yetkilerinin kald›r›lmas› ise,
AKP taraf›ndan “ h u k u k a d a r b e ”
olarak de¤erlendirildi.
Onlarca y›ld›r, devrimcilerin,
demokratlar›n, ayd›nlar›n evleri bas›l›p keyfi tutuklamalar yap›l›rken,
“Hakimler ve Savc›lar Yüksek Ku-
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rulu”nun umurunda de¤ildi.
Tam tersine, HSYK ve Yarg›tay, halka ve devrimcilere
karﬂ› her türlü hukuksuzlu¤un onay makam› olmuﬂtur.
Dosyalara konulan gizlilik kararlar›, “gizli tan›k” uygulamalar›,
as›l olarak devrimcilere karﬂ› ç›kar›lm›ﬂ yasal düzenlemelerdir. Bu
düzenlemeler yap›l›rken, düzen içi
hemen hiçbir kesimin itiraz› olmam›ﬂt›r. Devrimcilere karﬂ› hiçbir uygulamaya, düzenin hiçbir kesimi
hukuksuzluk diye itiraz etmemiﬂtir.
Özellikle de AKP, “hukuka darbe” eleﬂtirisi yapabilecek son kesimdir. Kendi yasalar›n› uygulamay›p, y›llard›r hapishanelerde tecriti
sürdüren AKP’dir. Hapishanelere
600 çocu¤u doldurup, 4000 çocu¤u
“yarg›layan” AKP’dir.
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Yarg›n›n “güvenilirli¤i”
herkesin k endi ç ›karlar›na
göre de¤iﬂiyor!
Oligarﬂi içi çat›ﬂmada da halka
karﬂ› da yarg› üzerinden oynanan
oyun kabad›r.
Kendi lehlerine karar verdi¤inde, “ba¤›ms›z yarg›ya güvenmeli yiz” türküsü söyleniyor.
Karar aleyhlerine oldu¤unda,
“yarg› ya güven s ars›l m› ﬂt› r” kliﬂesine geçiliyor.
AKP’nin borazanlar›ndan Mümtazer Türköne’nin 18 ﬁubat günkü
yaz›s›nda ﬂöyle deniyordu:
“Son üç senede görüldü ki bu ülkede savc›lar ve hakimler de var. O
zaman hukuk da var.” (Zaman)
Elbette bu ülkede savc›lar ve hakimler var. Mesele onlar›n nas›l
s a v c › l a r v e h a k i m l e r o l d u k l a r › d › r.
Bugüne kadar Türköne olsun,
AKP iktidar› olsun, bu ülkede savc›lar hakimler yok mu diyordu? Hay›r. ‹kide bir, “yarg›ya güvenmek
laz›m” diyen AKP hükümetinin bakanlar›yd›...
Bu son çat›ﬂmada birbirini yads›yan kararlar veren savc›lar ve hakimlerin iki özelli¤i var: Bir grup,
AKP’ye, Fethullah’a, tarikatlara ya-

Sorgusuz sualsiz, kan›ts›z belgesiz
katlimize ferman verenler onlard›.
“ T ü r k m i l l e t i a d › n a ” karar
verdiklerini söylediler hep.
Takke düﬂtü, kel görüntü.
AKP’nin adam› kimisi, kimisi
Genelkurmay›n... Hepsi devletin
adam›... Hukuku de¤il, devleti
savunduklar›n› itiraf da etmiﬂlerdi
zaten.
Yar›n, “Türk milleti ad›na” de¤il,
düzenin efendileri ad›na karar
verdiklerinin kan›tlar› da ç›kar
baﬂka bir olayda...
Hukuk ad›na meﬂrulaﬂt›rd›klar›
hukuksuzluklar›, keyfilikleri,
bugün birbirlerine karﬂ› kullanmaya baﬂlad›lar. ﬁimdi ﬂikayet
ettikleri ne varsa, kendi eserleri,
kendi pislikleridir...
k›n. Di¤er k›sm›, genelkurmaya yak›n.
‹ki taraf›n da ortak özelli¤i, yasalar›n devrimcilere yönelik uygulanmas›nda ayn› düﬂünüyor olmalar›.
Oligarﬂinin ﬂu veya bu kesimleri, kendi yarg›lar›na güvenir veya
güvenmezler; o iç çat›ﬂmalar›n›n
seyrine göre de¤iﬂebilen bir durumdur. Ama neticede bu yarg›, ONLARIN yarg›s›d›r. Bu yarg›ya hiçbir
koﬂulda, hiçbir biçimde güvenmeyecek olan ve güvenmemesi gereken varsa, onlar halk ve devrimcilerdir.

Cumhuriyet t arihinde
‘ilk kez’ olan b ugüne
kadar defalarca olmal›yd›
Düzenin “yarg› krizi” diye adland›rd›¤› olayda bir baﬂsavc›n›n tutuklanmas›n›n ilk kez olmas›na çok
s›k vurgu yap›ld›. Bu durum tesbitinde, ilk ﬂaﬂ›lacak ﬂey, böyle bir ﬂeyin bugüne kadar yap›lmam›ﬂ olmas›d›r. Çünkü, Cumhuriyet Baﬂsavc›lar›, bunlar› defalarca haketmiﬂ bir
makam›n temsilcisidirler.

Bugüne kadar onlarcas›
tutuklanm›ﬂ olmal›, onlarcas›
cezaland›r›lm›ﬂ olmal›yd›.
Neden? Çünkü, Cumhuriyet Baﬂsavc›l›klar›, her türlü
hukuksuzlu¤un, keyfili¤in baﬂ›d›rlar. Hiçbir yerde, iﬂkenceler onlardan ba¤›ms›z de¤ildir. Kay›plar, onlardan ba¤›ms›z olmam›ﬂt›r. ‹ﬂkenceye, kaybetmelere zemin haz›rlayan, polisin iﬂkence delillerini, infaz delillerini yoketmesine göz yuman, hatta bunun için bizzat imkan
sa¤layan savc›l›klard›r. Ülkemizde
ço¤u kez, savc›l›klarla polis aras›nda bir ayr›m yapmak bile zorlaﬂ›r.
Polisin, Savc› odalar›ndan tutsaklar› al›p yeniden iﬂkencehanelere götürmesi gibi örneklerin haddi hesab›
yoktur.
Devrimcilerin komplolarla, yalan ifadelerle tutuklatt›r›lmas›nda,
infazc›lar›n, iﬂkencecilerin, linççilerin ise aklan›p kurtar›lmas›nda, savc›lar›n rolü hep belirleyici olmuﬂtur.
Böyle oldu¤u içindir ki, hepsi,
tutuklanmay›, bugüne kadar onlarca
defa haketmiﬂlerdir.
Ne yaz›k ki, Erzincan Baﬂsavc›s›’n›n tutuklanmas›n›n da halka karﬂ› iﬂlenmiﬂ as›l suçlarla ilgisi yoktur
yine de. Kimse, ona, halka karﬂ› iﬂledi¤i suçlar› sormayacak, onlardan
dolay› yarg›lamayacakt›r. O hesap, o
adalet, yine halk›n kendi hesab›d›r.
“Konu mahkemeye intikal etmiﬂtir... Ba¤›ms›z yarg›ya güvenelim”...
sözleri, oligarﬂinin hukuksuzluklar›n› tart›ﬂmay› engellemenin gerekçesiydi ülkemizde. Herkesi susturman›n gerekçesiydi.
‹ﬂte ﬂimdi o sözü kullanamaz durumdalar.
Yarg›da kriz daha da derinleﬂmelidir. Çünkü asl›nda, “yarg›da kriz”
diye adland›r›lan, yarg›n›n as›l niteli¤inin parça parça aç›¤a ç›kmas›ndan baﬂka bir ﬂey de¤ildir.
Yarg›n›n etraf›na örülen o sihirli
perdeler parçalan›yor, düﬂüyor. Ve
elbette, bu da halk kitlelerinin gerçekleri görmesi, düzenin yalan perdesinin aralanmas› aç›s›ndan son
derece iyi bir ﬂeydir.

Tek Yol
Bu sorunu çözmek çok mu zor?..

Yine ya¤mur,
yine taﬂk›n,
yine evler sular
alt›nda...
Bir kez daha ayn› tablo ile karﬂ›laﬂt›k. Karlar eridi, ya¤mur ya¤d›, Tunca taﬂt›, Bulgaristan, Arda Nehri üzerindeki baraj kapaklar›n› açt›, Meriç’in taﬂmas›na neden oldu. Sel sular›,
Türkiye'yi Yunanistan'a ba¤layan Pazarkule
Gümrük Kap›s› yolunu kapatt›. Arda ve Meriç
nehri aras›nda kalan 54'üncü Mekanize Tugay
Komutanl›¤›, Trakya Üniversitesi, DS‹, Emniyet Müdürlü¤ü’ne ait sosyal tesisler ile kentin
e¤lence merkezi konumundaki çok say›da lokanta ve kafeterya sular alt›nda kald›. Pazarkule'den araç giriﬂ ve ç›k›ﬂ› durdu. Yüzlerce ev,
yüzbinlerce dönüm arazi sular alt›nda kald›...
Yine ölenler, yine kaybolanlar oldu...
Tablo hep ayn›. Gerekçeler hep ayn›... Geçti¤imiz hafta Antalya’daki sel haberi vard›. Bu hafta Edirne baﬂta olmak üzere Trakya sular alt›nda.
Edirne’de su taﬂk›nlar› on y›lda, yirmi y›lda
bir olmuyor. Her y›l Arda, Tunca ya da Meriç
taﬂar, binlerce ev, yüzbinlerce dönüm tar›m arazisi, mahsül sular alt›nda kal›r. Her taﬂk›ndan
sonra ﬂu kadar milyon dolar zarar-ziyan var denilerek hesap ç›kart›l›r.
Peki sonuç? Zarar-ziyan hesab› ç›kart›l›r da,
sanki önlem mi al›n›r? Bir önceki selden ders mi
ç›kart›l›r? Hay›r! Sel taﬂk›nlar› sanki kaderimizmiﬂ gibi boyun e¤memiz istenir. Her y›l ayn› boyutta olmasa da mutlaka sel bask›nlar› olur. Köylünün tar›m arazileri, ürünleri sular alt›nda kal›r.
Oysa karlar ne zaman erir, ya¤mur hangi
mevsimde ne kadar ya¤ar, Meriç’in, Tunca’n›n,
Arda’n›n sular› ne zaman ne kadar ço¤al›r...
bunlar bilinmeyen ﬂeyler de¤ildir. Sel taﬂk›nlar›n›n önlemleri mümkündür. Ama önlem al›nmaz ve bir kader gibi halk›m›z bu tür olaylar
karﬂ›s›nda çaresiz b›rak›l›r.

Sosyalizmin inﬂas›n›n bütün ülkelerde baﬂard›¤› en güzel iﬂlerin baﬂ›nda do¤ay› zapturapt alt›na almak gelir. Seller durdurulmuﬂ, batakl›klar kurutulmuﬂ, barajlar yap›lm›ﬂt›r...
Fakat ya ülkemizde yaﬂanan tabloya bak›n. Her y›l ayn› olaylarla karﬂ›laﬂ›r›z. ﬁu geçti¤imiz bir y›l içindeki sel bask›nlar›na
bak›n. Neredeyse bir y›l boyunca ülkenin dört bir yan›nda ayn›
tablo yaﬂand›. Onlarca insan yaﬂam›n› yitirdi. Binlerce ev, iﬂyeri,
yüzbinlerce dönüm arazi sel den zarar gördü.
Edirne’de her y›l hem de birkaç kez Arda, Tunca ya da Meriç’in taﬂ›p, Edirne halk›n›n zarar görmesi adeta halk›n de¤iﬂmeyen “kaderi” olmuﬂtur.
Oysa ne de¤iﬂmez bir kaderdir, ne de çözümü olmayan bir sorun. Edirne’deki nehirlerin sular› ne zaman yükselir, ne zaman,
nas›l taﬂar, taﬂt›¤›nda nereler sular alt›nda kal›r, bunlar›n hepsi biliniyor. Ama önlem al›nam›yor, bilim mi yetersiz, teknoloji mi?
Hay›r, tek sorun yönetimlerin niteli¤i...
Sorunun çözümünü devlet de biliyor, selden zarar gören köylü vatandaﬂ›m›z da. Kendisine mikrofon uzat›lan bir köylü ﬂöyle
konuﬂuyor: “Sel taﬂk›nlar›n›n önlemek için devlet bir baraj ya pacakt›. Ama y›llard›r “Suakaca¤› baraj›” projesi yap›lm›yor.
Devlet bu ba raj › yapsa ne hiri n sular› yüks eldi¤inde sul ar oraya
taﬂ›nacak. Hem tarlalar›m›z sular alt›nda kalmayacak hem de o
barajdaki suyu yaz›n tarlalar› sulamak için kullanm›ﬂ olaca ¤›z.”
Ama hay›r, köylü vatandaﬂ›m›z›n y›llarca bekledi¤i baraj bir
türlü yap›lmaz. Her y›l oldu¤u gibi nehirler taﬂmaya topraklar sular alt›nda kalmaya devam eder. Devlet her sel bask›n›ndan sonra
yine zarar-ziyan hesab› yapar. Ama bu durumu de¤iﬂtirmek için
ony›llard›r hiçbir ﬂey yapmaz. Bu durum sadece ülkemize özgü
bir durum da de¤ildir. Bu bir sistem, yönetim anlay›ﬂ› sorunudur.
Kapitalist sistem uzun vadeli hesaplar yapmaz. Esas olarak
selden zarar gören de halkt›r. Köylünün topra¤› ve ürünüdür. Yat›r›m yaparken de halk›n ç›karlar›n› de¤il tekellerin ç›karlar›n› düﬂünerek yapar. Tekellerin kasalar›na k›sa vadede akmayacak paralar› köylünün tarlalar› sular alt›nda kalmas›n diye harcamaz.
Uzun vadeli hesaplar yapmaz ve uzun vadede sistemin zarar›na
da olsa yapamaz.
Oysa her y›l sel taﬂk›nlar›ndan yüzmilyonlarca liral›k zarar ortaya ç›kar. Sellerin yol açt›¤› bu yüzmilyonlar, selleri kontrol alt›na almak için harcansa bugüne kadar yüzlerce baraj yap›lm›ﬂ
olurdu. Ama yap›lmaz ve her y›l sel bask›nlar› bize “kader” diye
yutturulmaya çal›ﬂ›l›r. Gerekçeler üretilir. “Kader”e boyun e¤memiz istenir. Bugün geliﬂen bilim ve teknoloji karﬂ›s›nda hiçbir do¤a olay› karﬂ›s›nda çaresiz de¤iliz. Her türlü önlemleri almak
mümkündür. Fakat kapitalist sistem ak›ld›ﬂ›d›r. Çözümü çok basit
olan sorunlar karﬂ›s›nda bile çaresizdir.
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Oligarﬂinin valileri
Kontrgerillan›n illerdeki örgütleyicisi
zulüm ve soygun devletinin temsilcisi
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Yasalara göre Vali, “ilde devletin
v e h ü kü m et in te msi lc isi ... b u n la r›n id ari ve siyasi yü rü tme vas›tas› d›r. ‹llerin en büyük mülki amiridir
valiler. Bir ildeki her ﬂeyden o ilin
valisi sorumludur.”
Oligarﬂik devletin yönetim anlay›ﬂ›, en ç›plak haliyle valilerin politika ve kararlar›nda somutlan›r. Valiler klasik anlam›yla “devlet halk
için de¤il, halk devlet için vard›r”
anlay›ﬂ›n›n tipik temsilcileridir. Bu
yönetim anlay›ﬂ›nda devletin halk
için yapt›¤› her ﬂey l ü t u f t u r.
Geçti¤imiz hafta Antalya-Alanya aras›ndaki yolda sele kap›lan iki
kiﬂinin baﬂ›na gelenler, devletin halka bak›ﬂ aç›s›n›n en somut göstergesidir. 7 saat boyunca yard›m bekleyen iki kiﬂi için devlet yoktu. Selde
mahsur kalan iki kiﬂinin yard›m›na
yine yak›nlar› ve halk koﬂtu. Sele
kap›lan iki kiﬂiden Mustafa Dolapç›, devletin gelmedi¤i bu süre içinde
yaﬂam›n› yitirdi.
Hakl› olarak insanlar sordu: “7
saat boyunca devlet neden gelme di?”
Vali öfkeleniyor bu soruya: “Ne d en h ep b u o la y › g ü n d e me g e ti r i y or su n u z? Ba ﬂk a b ir y er de 1 7 k i ﬂi yi kur tar d› k. O nu niye gör müyor sunuz...”
Vali ne de büyük iﬂler yapm›ﬂ.
Adeta 17 kiﬂinin yaﬂam›n› bahﬂetmiﬂ... Öyle düﬂündü¤ü için de
hem suçlu, hem güçlü misali, üste
ç›k›yor, k›z›yor, 17 kiﬂiyi kurtard›k
iﬂte, ﬂükredin, duac› olun, iki kiﬂi de
ölmüﬂ ne olacak diyor...

Oligarﬂinin Valileri h ayat
kurtarmay› d e¤il, ö ldürmeyi bilir... Ne depremde ne
selde ne de halk›n ihtiyac›n›n oldu¤u baﬂka bir zamanda halk›n yan›n-
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da yokturlar. Ancak zulmetmek için
vard›rlar. Selde yard›m isteyenlerin
yard›m›na gitmeyen Antalya Valili¤i, 27 Ekim 2008’de polisin katletti¤i Ça¤daﬂ Gemik’in katilini kurtarmak için bak›n nas›l koﬂuyor.
Vali, önce Ça¤daﬂ’›n aile ve
yak›nlar›n› “ o l a y › f a z l a b ü y ü t m e y i n ” diye tehdit etti. Sonra polisi
kurtarmak için olay›n oluﬂ biçimini gizleyen resmi yaz›lar yazd›.
Son olarak Ça¤daﬂ Gemik'in ailesinin avukat› Munip Ermiﬂ'e 'Valilik
aleyhine kamuoyu oluﬂturmak'tan
soruﬂturma açt›. Oysa ortada 18 yaﬂ›nda katledilen bir kiﬂi var. Antalya
Valisi adaletin yerini bulmas› için
ma¤durun yan›nda de¤il, aç›kça katilin yan›nda yer al›yor. Çünkü onlar›n görevi budur. Oligarﬂinin valileri her zaman, her yerde adaletsizli¤in arkas›nda, adalet isteyenlerin
karﬂ›s›ndad›r. Onlar, hep zalimin
memuru, halk›n bürokrasideki cellatlar›d›r. Bunun onlarca örne¤i var.

Yarg›ya a ç›ktan m üdahale
etmektedir oligarﬂinin valileri... Halka, devrimcilere karﬂ›
devletin iﬂledi¤i yüzlerce suç vard›r.
Valiler burada devletin suçlar›n›n
aklay›c›s›d›rlar. Onlar izin vermedi¤inde apaç›k ortada olan katliamlar
için bile dava aç›lamaz. Yani adalet
oligarﬂinin valilerinin iznine tabidir.
Katilleri, suçlular› korumakta,
ard›ndan kendileri de dokunulmazl›k elde etmektedirler. Zaten, “ y a rg›” üzerinde de devletin temsilcisi
o l a r a k yetkileri vard›r. 5442 Say›l›
‹l ‹daresi Kanunu’nda Valilerin görevleri belirtilirken ﬂöyle denilmektedir: “Madde 10 : A) Vali, adalet
dairelerinde görülmekte olan iﬂlerin gecikti¤ini haber ald›¤› vakit gecikme sebeplerini Cumhuriyet savc›lar›ndan yaz›l› olarak sorabilir,

Cum huriy e t
savc›lar› bu
sebepleri verece¤i cevapta aç›klar.”
Fakat Valilerin b›rakal›m ‘adalet dairelerinde
gecikmiﬂ iﬂleri h›zland›rmas›n›’ bizzat kendileri adaletin gecikmesinin sorumlusudurlar.
Soruﬂturmalar› engellemek, yarg›y› sürüncemede b›rakt›rmak, mahkemelerin istedi¤i belge
ve bilgileri y›llarca göndermemek,
valiliklerin rutin iﬂlerindendir. Bir
kaç örnek, oligarﬂinin valilerinin bu
görevlerini nas›l icra ettiklerini göstermeye yeterlidir.
Devlet, 19-22 Aral›k 2000’de
hapishanelere sald›rarak 20 hapishanede toplam 28 devrimci tutsa¤›
katletti. ‹stanbul Valili¤i, Bayrampaﬂa Hapishanesi’nde 12 tutsa¤›n
katledilmesinden sorumlu kiﬂiler
hakk›nda 6 y›l boyunca soruﬂturma aç›lmas›na izin vermedi. ‹stanbul Bölge ‹dare Mahkemesi’nin Valilik karar›n› 3 kez bozmas›na ra¤men, Valilik soruﬂturma izni vermemekte direndi...
Soruﬂturmaya izin verilmesi,
devletin devrimcileri katletti¤i için
yarg›lanmas› demektir. O katliam
plan›n› yapanlar›n içinde valilik de
vard›r zaten.
Valili¤in en temel görevlerinden
biri de polis korumakt›r. Halk›n en
meﬂru taleplerini dile getirmesi genellikle polisin terörüyle karﬂ›lan›r.
Polis hakk›nda yap›lan tüm suç duyurular› ise valili¤e çarpar.
Ço¤unlukla soruﬂturma izni bile

veilmez. Suç duyurular› takipsizlikle sonuçlan›r.
Trabzon
Valisi’nin,
Hrant
Dink’in katledilmesindeki sorumluluklar› alenen ortada olan Emniyet
Müdürü Reﬂat Altay, ‹stihbarat Daire
Baﬂkan› Ramazan Akyürek, 4 Emniyet Müdürü ve 2 polis hakk›nda soruﬂturma aç›lmas›na izin vermemesi de çarp›c› örneklerden birisidir.
Yine, Hrant Dink’in katledilmesiyle ilgili hakk›nda soruﬂturma
aç›lmas› istenen ‹stanbul Emniyet
Müdürü Celalettin Cerrah için de,
‹stanbul Valisi M u a m m e r G ü l e r
soruﬂturma izin vermemiﬂtir.
Sadece siyasi olaylar karﬂ›s›nda
de¤il, adli olaylarda Valilerin refleks olarak tav›rlar› ayn›d›r. Mesela
2009’da Ankara’da Dr. Zekai Tahir Burak Kad›n Sa¤l›¤› E¤itim
ve Araﬂt›rma Hastanesi’nde iki haftada 27 bebek öldü, ölen bebekler
ailelerine herhangi bir eﬂyaym›ﬂ gibi kutu içinde teslim edildi. A n k a r a
Valili¤i, Hastane baﬂhekimi, klinik
ﬂefi ve iki doktor hakk›nda yine soruﬂturma izni vermedi.
Ç ü n k ü o r a d a s o r u ﬂ t u r m a a ç ›l›p yarg›l anacak ol an sadece hastane personeli de¤ildir. Devletin
sa¤l›k politikas›d›r. Devletin halka
bak›ﬂ aç›s›d›r. Halk›n ne ölüsü, ne
dirisi adam yerine konulmam›ﬂt›r.
Halka karﬂ› iﬂlenmiﬂ aç›k bir suç
vard›r. Soruﬂturmaya izin verildi¤inde nelerin sorgulanaca¤› aç›kt›r.
Soruﬂturma aç›lsa da sonuçta suçlular›n aklanaca¤› aç›kt›r, fakat yine
de soruﬂturman›n aç›lmas›na bile
izin vermiyor vali.

Oligarﬂinin Valileri bulunduklar› illerde kontrgerilla
faaliyetlerinin i çindedirler... Diyebiliriz ki, kontrgerilla
politikalar›nda, psikolojik savaﬂ›n
yönlendirilmesinde iﬂin baﬂ›nda onlar vard›r... Yetki bölgelerindeki
katliamlar›n, infazlar›n, iﬂkencelerin, gözalt›nda kay›plar›n sorumlusudurlar. Katliamlar›yla “ün” yapm›ﬂ Hayri Kozakç›o¤lu, Mehmet
A¤ar, Ünal Erkan, Kemal Yaz›c›o¤-

Edirne
Oligarﬂik devletin yönetim
anlay›ﬂ›, en ç›plak haliyle
valilerin politika ve kararlar›nda
somutlan›r. Valiler klasik
anlam›yla “devlet halk için de¤il,
halk devlet için vard›r” anlay›ﬂ›n›n
tipik temsilcileridir. Bu yönetim
anlay›ﬂ›nda devletin halk için
yapt›¤› her ﬂey lütuftur.
lu, Alaaddin Yüksel, Orhan Taﬂanlar, Hasan Özdemir, Celalettin Cerrah gibi Emniyet Müdürleri hep valilikle ödüllendirilmiﬂtir. Ve bu makamlarda kontra faaliyetlerine devam etmiﬂlerdir.
ﬁovenizmi k›ﬂk›rtman›n, linç sald›r›lar›n›n da mimar›d›r valiler.
Tra b z o n Valisi Hüseyin Yavuzdemir, hat›rlanaca¤› gibi, TAYAD’l›lara yönelik linç giriﬂimini alenen savunmuﬂ, TAYAD’l›lar› suçlam›ﬂt›.
Sakarya’dan, Eskiﬂehir’e, Bilecik’e,
Erzurum’a, Vize’ye, ‹zmir’e, Edirne’ye, Erzincan’a kadar tüm linç sald›r›lar›nda Valilerin tavr› hep ayn›d›r.
Edirne Valisi, Gençlik Derne¤i
üyelerine yap›lan linç sald›r›lar›n›
protesto etmek isteyen Halk Cepheliler’i Edirne’ye sokmad›. AKP’nin
direktifiyle yeni linç sald›r›lar›n› örgütledi. Baﬂka bir yerde, Erzincan’da, Gençlik Derne¤i üyeleri
linç sald›r›lar›na ra¤men alanlarda“Amerika Defol” diye hayk›rmakta ›srarc› olunca Vali, meydanlar› bas›n aç›klamas› ve eylemlere
yasaklad›.

Oligarﬂinin valileri her iktidar›n k ›rm›z› h al›c›s›d›r... Oligarﬂik devletin bürokra-

sisinde yer alanlar›n kiﬂiliksizli¤i,
yanardönerli¤i en bariz ﬂekilde valilerde görülür. Her gelen iktidar›n
emireri gibi çal›ﬂ›rlar. 2009
Mart’›nda yap›lan yerel seçimler
öncesinde valileri hat›rlay›n.
AKP’ye oy kazand›rmak için Tunceli valisi suyu olmayan evlere çamaﬂ›r makinesi da¤›tm›ﬂt›. Ayd›n
Valisi, AKP’ye yaranmak için AKP
mitingine devlet memurlar›n›n kat›lmas›n› zorunlu k›lm›ﬂt›.
Son bir örnek olarak Ankara Valisi’nden sözedelim. Tekel iﬂçilerine
karﬂ› “savaﬂ” ilan eden Vali’den.
AKP’nin tehditlerine paralel olarak
Tekel iﬂçilerinin direniﬂini bitirmek
için önce “eylem yasalara ayk›r›”
dedi. Olmad›. Sonra iﬂçilerin “Yaya
ve a ra ç trafi¤ini en gelle di¤ini, es n afa zar ar ver d i¤ in i, ses ve çev re
kirlili¤i yaratt›klar›n›, kamu gü ve nl i ¤i ve düz en in i boz dukl a r ›n ›”
ileri sürerek direniﬂ çad›rlar›na sald›rmak için bahane yaratmaya çal›ﬂt›. Direniﬂ çad›rlar›nda “kaçak elektrik kullan›l›yor” diye soruﬂturma
açt›. Baz› belediyeler hakk›nda direniﬂe destek verdi¤i için inceleme
baﬂlatt›... Bak›n nas›l da ç›rp›n›yor
devletini ve hükümetini “temsil”
etmek için. Bir zulüm devletinin,
bir bask› hükümetinin temsilcisi
olarak baﬂka ne yapacakt› ki?
K›sacas›, Devletin ç›karlar› neyi
gerektiriyorsa valiler onu yapmaktad›r. Temel iﬂlevleri oligarﬂinin her
alandaki politikalar›n› hayata geçirmektedir. Bu politikalar›n özü de
halk düﬂmanl›¤› oldu¤u için, her
vali halk düﬂman› bir konumdad›r.
Bu devlet mekanizmas› içinde
baﬂka türlü bir valilik yapmak da
mümkün de¤ildir.
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Manisa Valisi’nden Salihli’deki
Ç i n g e n e l e r ’e: “ O n l a r d a m a s u m d e ¤ i l ”
Oligarﬂinin valilerinin halka bak›ﬂ aç›s›n› görmek aç›s›ndan Manisa Valisi Celalettin Güvenç’in 6 Ocak’ta
M anisa Selendi'den linç sald›r›s›yla sürgün edilip Salihli’ye yerleﬂtirilen Çingeneler’e yapt›klar› çarp›c›d›r.
Çingeneler’in linç sald›r›s›yla Selendi’den sürülmesi karﬂ›s›nda tepkilerin yükselmesiyle birlikte Manisa
Valisi Celalettin Güvenç durumu kurtarmak için birden
“iyilik mele¤i” kesilmiﬂti. Çingeneler’e kalacak ev, eﬂya, yaﬂamlar›n› sürdürebilecekleri kal›c› bir iﬂ sa¤layacakt›. Fakat aradan bir buçuk ay geçti, hiç de öyle olmad›¤› aç›¤a ç›kt›.
Selendi’den Salihli’ye sürülen Çingeneler’den biri
içinde bulunduklar› durumu ﬂöyle anlat›yor: “ Belediye
b aﬂkan ›, kay ma kam , v alil ik h erk es bize ‘ her ai leye b ir
ev tutulacak’ dedi. Ama üç aile bir arada yaﬂ›yoruz.
H a tta g e ld i ¤i m iz ilk ik i g ü n c a mi d e y a t t› k. H e r a i le ye
ancak bir oda düﬂüyor. Tek bir mutfak, tek banyo-tuvalet var. Y›kanam›yoruz. Ev baﬂ›na bir soba verdikleri için de di¤er odalara soba kuramad›k. ... Bir mini-
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Tr a f i k c a n a v a r › d e d i l e r,
s e y re t t i l e r : 1 0 y › l d a 9 0 b i n ö l ü !
Trafik kazalar›nda 10 y›lda 90
bin kiﬂi öldü. 1,5 milyon kiﬂi yaraland›. Türkiye’de motorlu araçlar›n
say›s› 14 milyonu, sürücü say›s› da
20 milyonu aﬂt›.
Bu rakamlara bak›p, kaza demek süren bir katliam› aklamakt›r.
Bu tablonun k a z a olarak aç›klanacak bir yan› yoktur.
Trafik kazalar›, o kazalarda yaﬂam›n› yitirenler, sakat kalanlar
günlük yaﬂam›n bir parças› haline
gelmiﬂtir. Trafik kazalar› günlük
haber bültenlerinin de¤iﬂmez konular›d›r.
Ekranlarda birbirine girmiﬂ
araçlar, araçlar içinde çaresizce s›k›ﬂm›ﬂ insanlar, ambulanslar, yard›m bekleyen yaral› görüntüleri hiç
eksik olmamaktad›r.
Bir ﬂey daha var ki, o da de¤iﬂmiyor. O da trafik kazalar›nda yaﬂam›n› yitirenlerin bilançosudur.
Hava durumu verir gibi her gün
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bü s üm v a rd›. D ok uz y›l ç a l›ﬂ ›p b or cu n u ö d e d im . Se le n d il i le r y ak t ›. Mi nibü süm ol sa biz yi ne a ç kal m az d› k.
ﬁimd i çaresiz bir du rum day ›z.”
Bir televizyon kanal›, Salihli’de
Çingeneler’in mahkum edildi¤i bu sefalet tablosunun
haberini yap›yor. A r d › n d a n Va l i yl e ba ¤l an t › ku rul a r a k Çingenelerin yaﬂad›klar› koﬂullar soruluyor Valiye.
Vali, soru üzerine k›z›p köpürüyor spikere, verdi¤i cevap ﬂu: “Siz eksiklik arad›ktan sonra bulursunuz. Neden yap›lanlar› görmüyorsunuz?”
Yap›lanlar›n ne oldu¤u, o s›rada ekranda aç›kça gözükmektedir ve gözüken tek ﬂey sefalettir. K›zg›nl›¤›
geçmeyen vali, bu görüntü eﬂli¤inde konuﬂmaya devam
ediyor: “Romanlar da öyle san›ld›¤› gibi hiç de ma sum de¤il, onlar› da kullan›yorlar. Baz›lar› A‹HM’ye
ﬂikayette bulunmuﬂ. Sonra gelip özür dilediler...”
Neymiﬂ “ m a s u m ” olmayan? Ne yapt›n›z da özür
dilemek zorunda kald›lar?.. ‹nsanlar›n evini bark›n› yak›p y›kt›racaks›n›z, yerinden yurdundan sürgün edeceksiniz, ﬂikayette bulununca “masum” de¤il diyeceksiniz. Oligarﬂinin valilerinin gerçek yüzü damarlar›na
bas›nca ortaya ç›k›veriyor.

ölen insanlar›n say›lar› verilmektedir.
Sonuçta, binlerce insan›n “kaza” ad›na katledilmeleri adeta kan›ksat›lm›ﬂt›r. Onbinlerce ölüm,
onbinlerce sakat ve yaral› “kader”
gibi sunuluyor. Y›llard›r bu tablo
“do¤al”m›ﬂ gibi sunuluyor.
Sorunun gerçek nedenlerini ortaya koymak ve buna ba¤l› olarak
da kal›c› ﬂekilde çözmek yerine,
“ t r a f i k c a n a v a r › ” diyerek, as›lan
bir kaç uyar› levhas›yla trafik kazalar›n›n çözülece¤ini söyleyerek,
halk› bu konuda aldatt›lar.
AKP iktidar› daha önceki iktidarlar gibi bu konuda tekelleri gözeten politikalar› ile karayollar›
a¤›n› geniﬂleterek, taﬂ›ma ve ulaﬂ›m› karayollar›na mahkum ederek
kazalara davetiye ç›karmaya devam
etti.
Özellikle, demiryollar›na tek
kuruﬂluk yat›r›m yapmayan iktidar-

lar, emperyalist tekellerin istekleri
do¤rultusunda karayollar› a¤›n› geniﬂletmekle u¤raﬂt›lar. Nitekim
AKP iktidar› da oto yollarla, “ d u ble yollar”la övünmektedir hep. Oysa, duble yollar politikas› da trafik
katliam›n› büyütmek politikas›ndan
baﬂka bir ﬂey de¤ildir. Emperyalistlerin ülkemize girmeye baﬂlad›¤›
Menderes iktidar› dönemi ile baﬂlayan karayollar›n› büyütme politikas› tam 60 y›ld›r sürdürülmektedir.
Ve 60 y›ld›r da kaza ad›na yüzbinlerce insan›m›z›n ölümünü, milyonlarca insan›n sakat kalmas›n› izliyoruz.
Bu gerçe¤i unutturmak için de
mutlaka onlarca ölümün oldu¤u büyük kazalar ya “uyuyan bir ﬂoför”,
ya da “içkili bir ﬂoför”e ba¤lan›p,
ﬂoförler günah keçisi ilan edilerek
sorunun üstü yine örtülür. Tablo budur; y›llard›r kazalarda yürek burkan görüntüler, yola savrulan insanlar üzerinden duygu sömürüsü
yap›l›yor ve ahlar vahlar aras›nda,
gözyaﬂlar› aras›nda ülkemizi emperyalist tekellerin bir “motorlu
araç çöplü¤ü”ne çevirmeleri gizlenmek isteniyor.

Narkotikte 4 y›lda yüz bin gözalt›!
Peki ya gözalt›na almad›klar›n›z?
Narkotik ekipleri, son dört y›lda
gerçekleﬂtirdikleri 45 bin operasyonda 98 bin 207 kiﬂiyi gözalt›na
ald›klar›n› aç›klad›lar. Gözalt›na
al›nanlar, ço¤unlukla ”torbac›” denilen ve bu pis iﬂi “küçük miktarlar”da yapan, “tek tek satan”, birebir iliﬂki kurup, uyuﬂturucuyu pazarlayan kesimlerdir.
“Torbac›”lar ayn› zamanda kendileri de uyuﬂturucu kullanan, iﬂsiz,
lümpen ve düzenin yozlaﬂt›rd›¤›
asalak kesimlerdir.
Düzen bir yandan, halk› yoksullaﬂt›r›p, iﬂsiz ve çaresiz b›rak›yor,
bir yandan da ne kadar pis iﬂ varsa
bu iﬂﬂiz ve yoksul kesimlerin önüne
sürüyor. Kurtuluﬂ olarak onlara bu
asalak yaﬂam› sunuyor.
Yoksulluk ve yozlaﬂma büyü-

dükçe bu kesimlerin say›s› da art›yor. O nedenle aç›klanan rakam az
de¤ildir.
Düzen kendi teﬂvik etti¤i, kendi
kulland›¤› “torbac›”lar›, zaman zaman da ﬂaﬂaal› operasyonlarla toplay›p, tutuklayarak, halka “bak›n
uyuﬂturucu ile mücadele ediyorum”
görüntüsü vererek kendini aklamaya çal›ﬂmaktad›r.
Ancak ne yaparlarsa yaps›n, düzen kendisini aklayamaz. Bu rakamlarla gerçekleri gizleyemezler.
Gözalt›na ald›klar›n›, tutuklad›klar›n› aç›kl›yorlar. Ya gözalt›na almad›klar›, alamad›klar›?
Bu pis iﬂin kayma¤›n› yiyen,
halk› ve gençli¤i zehirleyenler, elbette Narkotik’in dokunmad›¤›, dokunamayaca¤› bir kesimdir. Bunla-

Nas›l B‹R Yaﬂam?
Uyuﬂturucu yayg›nlaﬂ›yor, peki biz ne yap›yoruz?
Uyuﬂturucu kullan›m›n›n yayg›nlaﬂt›¤›n› görmek için istihbarata
istatistiklere gerek yoktur; yayg›nlaﬂma gözle görülür bir hal ald›.
Neredeyse herkesin kolayca ulaﬂaca¤› yerlerde uyuﬂturucu sat›l›yor.
Bu al›ﬂ-veriﬂe, uyuﬂturucu sat›c›lar›na hepimiz ister istemez bir biçimde rastlam›ﬂ›zd›r. Bunlar›n baz›lar› da belki mahallemizden bir
komﬂumuz, belki iﬂyerinden tan›d›¤›m›z biri veya gitti¤imiz kahveye
gelen bölgenin gençlerinden biridir.
Hepimiz, bilmek ve görmek zorunday›z ki, uyuﬂturucunun bu ﬂekilde yayg›nlaﬂmas› sürdü¤ünde,
uyuﬂturucu bulmak bu kadar kolaylaﬂt›r›ld›¤›nda, uyuﬂturucu aç›kça
özendirildi¤inde, çocuklar›m›z, kardeﬂlerimiz, gençlerimiz uyuﬂturucunun daha kolay tutsa¤› olacakt›r.
Uyuﬂturucu kullananlar› görü-

yor, biliyoruz. Anlat›l›yor, konuﬂuyoruz. Hatta mahallemizde, iﬂyerimizde, okulumuzda kullananlara
rastl›yoruz. Uyuﬂturucu sat›lan yerleri de ö¤reniyoruz.
Devletin, polisin engelleyece¤ini san›yorsak yan›l›yoruz. “Gidip
karakola ﬂikayet edelim” dedi¤imizde sorunun çözülece¤ini san›yorsak polisi tan›m›yoruz demektir.
Peki bunlar yerine, neden her
birimizin yapaca¤› ﬂeyler oldu¤unu
düﬂünmüyoruz? Komﬂumuzun o¤lu, k›z› uyuﬂturucu kullan›yorsa, o,
neden bizim sorunumuz olmas›n?
Bizim o¤lumuz, bizim k›z›m›z,
kardeﬂimiz uyuﬂturucuyu “bugün
kullanm›yorsa” bile böyle bir batakl›k varsa, biz onu kurutmak için
elbirli¤iyle çabalam›yorsak, yar›n
zay›f bir anlar›nda s›ran›n bizim
o¤lumuza, k›z›m›za, kardeﬂimize

r›n dokunulmazl›klar›n›n oldu¤u,
korunduklar› biliniyor.
Ancak bu rakamlar bile uyuﬂturucunun halk ve gençlik için nas›l
bir tehlike haline getirildi¤ini göstermektedir. 4 y›lda neredeyse 100
bin kiﬂinin gözalt›na al›nmas› toplumun nas›l çürütüldü¤ünü görmek
için yeterlidir. AKP iktidar› bu rakamlarla elbette övünebilir!
Hapishaneleri “zehir ticareti”ni
iﬂ olarak gören “torbac›lar”la dolduruyorlar, ama çark dönüyor.
Hemen hemen her mahallede,
her köﬂe baﬂ›nda torbac›lar›n cirit
att›¤›, uyuﬂturucu kullanma yaﬂ›n›n
sürekli düﬂtü¤ü, tonlarla uyuﬂturucu
üretilen, sat›lan bir ülke haline getirilmiﬂtir Türkiye.
AKP iktidar›, ülkeyi baﬂtan baﬂa
satarken, halk› ve gençli¤i uyuﬂturmay› da ihmal etmiyor.
gelmeyece¤inin garantisi var m›?
Dün komﬂumuzun o¤lu, k›z› da
uyuﬂturucu kullanm›yordu. Ama
zay›f, çözümsüz kald›¤› bir anda
çözüm diye uyuﬂturucuya sar›ld›lar.

Say›: 208

Yürüyüﬂ
21 ﬁubat
2010

Peki ne yapabiliriz? Çaresiz de¤iliz elbette, yapaca¤›m›z çok ﬂey
var. ‹lk ad›m “Beni ilgilendirmez”
dememektir; duyarl› olmal›y›z.
Uyuﬂturucuya karﬂ› ç›kman›n
hepimizin görevi oldu¤unu kabul
etmeli, “bananecilik”ten s›yr›lmal›y›z. Uyuﬂturucu sat›lan her “zehir
yuvas›”n›n da¤›t›lmas›n›, mafyac›lar›n polisin birlikte çevirdi¤i bu
çark›n k›r›lmas›n› hepimizin iﬂi
olarak görmeliyiz.
Devrimciler bunun için y›llard›r
mücadele etmektedir. Bu mücadelenin içinde yer almal›, kap› kap›
dolaﬂarak, uyuﬂturucuya karﬂ›
komﬂular›m›z›, gençlerimizi uyarmal›, bir araya getirmeliyiz.
Uyuﬂturucu kullananlar› tecrit
etmek yerine yard›m ederek, gençlerimizi bu illetten kurtarmal› ve en
önemlisi, onlar› içine çeken yozlaﬂma batakl›¤›na savaﬂ açmal›y›z.
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Ferhat’› vuran polislere
devlet korumas› sürüyor!
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Yürüyüﬂ dergisi da¤›t›rken 7
Ekim 2007 günü ‹stanbul Yenibosna’da polisin ateﬂ açmas›yla yaralan›p, felç olan Ferhat Gerçek’in vurulmas›yla ilgili davaya 12 ﬁubat’ta
devam edilmiﬂti.
Bugün tekerlekli sandalyede yaﬂam›n› sürdüren Ferhat Gerçek’i
s›rt›ndan vuran, polisler bugüne kadar tutuklanmad›lar.
Aradan 2 y›l, 4 ay, 8 gün geç ti... Ve b u g ü n e k a d a r t e k b i r polis
tutuklanmad›!
Oligarﬂinin kendi yasalar›na göre bile ortada bir suç var. Polis yasal
bir dergiyi da¤›tan Yürüyüﬂ dergisi
okurlar›na da¤›t›m s›ras›nda ateﬂ açt›. Kurﬂunlar›n hedefinde onlarca
kiﬂi vard›. Polisin o gün döverek gözalt›na ald›¤› okur say›s› 17’dir.
Burjuva hukuk aç›s›ndan de¤erlendirildi¤inde bile, polisin silah
kullanmas› için tek bir neden yok-

Polisin ateﬂ açmas›na, bunun sabit olmas›na, Ferhat Gerçek’in silah
kullanan polislerin- hepsi getirilmemiﬂ olsa da- üçünü teﬂhis etmesine
karﬂ›n tek bir polis tutuklanmam›ﬂt›r. Ortada 17 yaﬂ›nda felç edilen bir
genç, aç›k bir suç var ama suçlular
yoktur(!)...
Mahkeme Ferhat Gerçek’i vuran, sakat b›rakan, polisleri tutuklamamakta ›srar ediyor.
Öyle ki, ortada kendi yasalar›na
göre bile bir suç olmas›na karﬂ›n,
Ferhat Gerçek’in sakat b›rak›lmas›

Gemik’i vuran katile
de ayn› koruma!
Devlet avukat› suçluyor!..
G e re k ç e ; k a t i l i k o r u d u ¤ u muzu niye aç›¤a ç›kard›n?
Adalet Bakanl›¤›, bir katil polisin ceza almamas› için Ça¤daﬂ Gemik davas›na müdahale eden Antalya
Valili¤i’nin yaz›ﬂmalar›n› aç›klayan
avukat Münip Ermiﬂ
hakk›nda soruﬂturma aç›lmas›na karar verdi.
Antalya’da 27 Ekim 2008’de
Ça¤daﬂ Gemik isimli bir genç,
“dur” ihtar›na uymad›¤› gerekçesiyle M e h m e t E r g i n isimli polis taraf›ndan katledilmiﬂti.
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tur. Zira polise silahl› bir direniﬂte
bulunulmam›ﬂ, polis ile silahl› bir
çat›ﬂma yaﬂanmam›ﬂt›r.
Ama buna karﬂ›n polis silah kullanm›ﬂ, Yürüyüﬂ okurlar›n› hedef
alm›ﬂ, onlarca kiﬂiyi taram›ﬂlard›.
B u r j u v a y a s a l a r › n a g ö re b u n u n
hukuki karﬂ›l›¤› “öldürmeye teﬂ e b b ü s ” t ü r.

Ça¤daﬂ Gemik’i katleden polis,
mahkeme salonunda daha da pervas›zlaﬂarak; “Vi c d a n › m r a h a t . G ör e v i m i y a p t › m . G e re k i r s e y i n e y a p a r › m ” diyerek, daha onlarca Ça¤daﬂ Gemik’i katledece¤ini söylüyordu.
‹ﬂte Antalya Valili¤i, bu katili
kurtarmak için soruﬂturmay› yürüten Cumhuriyet Savc›l›¤›n›n soruﬂturmas›na müdahale etmiﬂ, savc›l›¤›n elindeki bilgi ve belgeleri istemiﬂti.
Valilik, daha sonra da, 2008 Kas›m›nda gizli ibareli bir yaz› göndererek, Ça¤daﬂ Gemik’in katledilmesine iliﬂkin Valili k görüﬂünü bildirmiﬂtir. Bu görüﬂ elbette ki, katil polisi kurtarmak için savc›l›¤a verilen
bir talimatt›...
Polisin katletti¤i bir gencin so-

ile ilgili olarak tam 7 ay boyunca
soruﬂturma aç›lmam›ﬂ, Ferhat Gerçek’in ifadesi bile al›nmam›ﬂt›.
Yine silah kullanan 4 polis teﬂhis
için getirilmemiﬂ, bunun d›ﬂ›nda yap›lan teﬂhisler de sa¤l›kl› yap›lmam›ﬂ, yapt›r›lmam›ﬂt›r. Teﬂhisi engellemek için her yola baﬂvurulmuﬂtur.
Mahkeme polisleri tutuklamad›¤› gibi, savc›l›k, Ferhat Gerçek’e
polislerden daha çok ceza istemiﬂtir.
Ortada o yan›yla burjuva anlamda
bir hukuk, adalet iste¤ini karﬂ›layan
bir mahkeme ve karar yoktur.
Kurﬂun s›kanlar, Ferhat Gerçek’i
sakat b›rakanlar, savc›l›klar, mahkemeler taraf›ndan korunmaya devam
ediyorlar.
ruﬂturmas›na müdahale eden Antalya Valili¤i, soruﬂturmay› izliyor,
bilgi, belge istiyor. Gizli yaz›lar
göndererek, katili kurtarmaya çal›ﬂ›yor...
Antalya Valili¤i, katil polisin
bizzat valilik taraf›ndan korunmak
istendi¤ini aç›¤a ç›karan Ça¤daﬂ
Gemik’in avukat› Münip Ermiﬂ
hakk›nda soruﬂturma aç›lmas›n› istedi ve AKP’nin Adalet Bakanl›¤›
da bunu kabul etti.
Böylece, Adalet Bakanl›¤› da
Valinin bir katili koruma çabalar›na
destek vermiﬂ, kendi yasalar›na göre suç iﬂleyen bir valinin giriﬂimlerini onaylam›ﬂ olmaktad›r.
Katili savunmakta bir mahsur
veya suç unsuru görmeyen Adalet
Bakanl›¤›, Ça¤daﬂ Gemik’in avukat›n› ise, bu hukuksuzlu¤u aç›¤a ç›kard›¤› için “cezaland›rmak”istiyor.
Devlet aç›kça katillerini koruyor, hukuksuzluklar› aç›¤a ç›karanlar› ise cezalarla y›ld›rmaya, suturup cezaland›rmaya çal›ﬂ›yor.

Bitmeyen Çürük Elmalar
Boﬂuna kendinizi
aklamaya çal›ﬂmay›n,
‘çürük elma’ yok,
çürüyen düzeninizdir!
Çürüyen polise makyaj tutmuyor. Her pis iﬂin alt›nda onlar› gördük. Bu kez de “insan kaçakç›l›¤›”
yaparken yakaland›lar. Polisler, yabanc› kad›nlara sahte nikah k›yd›r›p
dosya baﬂ›na 9 bin dolar al›yormuﬂ!
AKP’nin “kahramanlar›” dosya
baﬂ›na 9 bin dolar karﬂ›l›¤›nda “in-

Baz istasyonuna
karﬂ› ç›kmak
iﬂkence nedeni
‹stanbul Sar›gazi’de 10
ﬁubat günü gözalt›na al›nan
Ça¤r› Avc› isimli liseli ö¤renci’ye Yenido¤an Karakolu’nda iﬂkence yap›ld›. Ça¤r›
Avc›’ya yap›lan iﬂkencenin
nedeni baz istasyonlar›na
karﬂ› olmas›yd›.
Nitekim iﬂbirlikçi tekellerin h›zla yay›lan ve büyük
kurnazl›klarla gizledikleri
baz istasyonlar› Türkiye’de
binlerce yere kuruldu. Halk›n
sa¤l›¤›n› tehdit eden, zararl›
oldu¤u bilim adamlar›nca
aç›klanan baz istasyonlar›na
karﬂ› ç›kmak art›k iﬂkence
görmek, tutuklanmak için bir
gerekçe olmuﬂtur.
Tekellerin ç›karlar› için
yayg›nlaﬂt›r›lan baz istasyonlar›n›n koruyucusu polistir.
Polis, baz istasyonlar›na karﬂ›
ç›k›lmas›n›, mahallelerden
sökülüp at›lmas›n› engellemek için gözda¤› vermekte,
iﬂkence yapmaktad›r. Ama ne
yaparlarsa yaps›nlar, halk baz
istasyonlar›n› söküp atacakt›r.

san kaçakç›l›¤›” yapan çetenin, pis
iﬂlerini temize ç›kar›yor, kaçaklar›n
Türkiye’de kalmas›n› sa¤l›yorlarm›ﬂ!..
‹stabul, Ankara ve Malatya Emniyet Müdürlüklerinde görevli 4’ü
emniyet amiri toplam 17 polis gözalt›na al›nd›. Mahkeme ise 1’i emniyet amiri 6 polisi tutuklad›.
En son büyük umutlarla, ‹stanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapk›n’› “do¤ruluk abidesi” ilan ederek, göklere ç›kard›lar. O gelince,
polis “düzelecekti”, rüﬂvet, yolsuzluk, uyuﬂturucu içinde polis yer almayacakt›.

Polislerle ilgili bir aç›klama yapan ‹stanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapk›n, “Adli sonuç da öyle
ç›karsa, biz kendi çürük elmalar›m›z› kendimiz ay›klar›z...” diyordu.
Oysa sorun “çürük elma” lar de¤il,
çürüyen düzenleridir.
Çapk›nlar, “çürük elma” yalanlar› ile halk› aldatacaklar›n› san›yorlar.
Ama bilmeliler ki, bu yalanlar ile çürüyen düzenlerini aklayamazlar.

Vali Yerine Asker
“Valimizi buraya davet
e t m e m i z e r a¤ m e n g e l m e d i .
Onun yerine üç dört araba
a ske r i t i m ge ldi .”
Mu¤la’da Köyce¤iz ilçesi Beyobas› beldesine ba¤l› 6 köyün köylüleri,
sorunlar›n› anlatmak için Vali’yi köylerine davet ettiler. Ama köylüler karﬂ›lar›nda valiyi de¤il, askerleri buldular.
Onlar valiye sorunlar›n› anlatmay› düﬂünürken, Vali onlar› susturmak için si-

lahl› askeri timleri
göndermiﬂti.

6 köyde yaﬂayan
köylüler, Akfen tekelinin Yuvarlakçay nehrine hidroelektrik santrali kurmas›na karﬂ› 2 ayd›r
suyun baﬂ›nda kurduklar› çad›rlarda
nöbet tutuyorlar. Devlet, hakl› taleplerini dinlemek yerine halka sormadan,
halk›n kulland›¤› su kaynaklar›na el
koyuyor peﬂkeﬂ için kullan›yor. Bir
gecede bin a¤ac› bu nedenle kestiler.
Bunun için vali ile görüﬂmek isteyen köylülerin üzerine vali asker gönderiyor, hakl› direniﬂlerini k›rmaya
çal›ﬂ›yor.
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Bakan’dan Mad›mak Oteli’nde yemek!
AKP iktidar›n›n Alevi halk›n ac›lar›yla nas›l alay etti¤inin en son örne¤ini
Devlet Bakan› Faruk Çelik gösterdi.
Çelik, yak›nlar› Mad›mak Oteli’nde diri diri yak›lan, bo¤ulan ailelere Mad›mak Oteli’nin lokantas›nda bir yemek vermeyi önerdi. Alevi halk›n müze yap›lmas›n› istedi¤i, Mad›mak’› y›llarca kebapç› yapanlar, bu kez de alay eder gibi orada yemek vermeye kalkm›ﬂt›r. Her duvar›nda yan›k et kokusunun sindi¤i
Mad›mak’ta, hangi et yeme¤ini ›smarlayacakt› acaba Bakan?
Böyle bir öneri yapabilen beyinde, aç›k ki, Alevi halk›n ac›lar›, sorunlar›
yoktur. Halk›n yas›na sayg› yoktur.
Alevi halk›n ayd›nlar›na, çocuklar›na mezar olan bir yerde yemek vermek,
oraya ac›l› ve yasl› aileleri ça¤›rmak olsa olsa faﬂist, gerici bir kafan›n halka nas›l bakt›¤›n› göstermektedir.
Mad›mak’›n müze yap›lmas›na k›rk gerekçeyle karﬂ› ç›k›yorlar; ama kebapc›
ya da lokanta olmas› hiç ayk›r› gelmiyor onlara... Cemevleri’ne “cümbüﬂ evi!”
diyen halk düﬂman› kafa, Mad›mak’› et lokantas› yapmakta sak›nca görmüyor.
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adam›, gazeteci katledildi.
Yine 1990’l› y›llarda devrimci
mücadele ve Kürt ulusal mücadelesi yükselmekte, devrimci hareket
halk düﬂmanlar›ndan hesap sorarak, halk›n adalet
mücadelesini geliﬂtirmekteydi. ‹ﬂçiler, ö¤renciler,
memurlar, kendi örgütlenmelerini yaratarak mücadele arenas›nda giderek
kitleselleﬂen bir biçimde
yer al›yorlard›.
Kontrgerilla ise devrimci mücadelenin önünü kesmek
amac›yla devrimcilere karﬂ› infaz,
katliam ve kaybetme sald›r›lar›n›
gündeme getirdi. Yine tan›nm›ﬂ gazetecileri, yazarlar›, bilim adamlar›n› hedef ald›lar. Korku ve kaos yaratarak, “anarﬂi ve terör” edebiyat›
ile bask›lar› art›rarak halk sindirilmeye çal›ﬂ›ld›.
Bu dönemde kontrgerillan›n baz›
cinayetlerinde islamc› örgütleri kullanm›ﬂ olmas› kimseyi yan›ltmamal›d›r. Nas›l ki, oligarﬂi cunta öncesi
sald›r› ve katliamlarda sivil faﬂist
hareketi kulland›ysa, 90’l› y›llarda
da Hizbullah gibi islamc› örgütleri
kullanm›ﬂt›r.
K›sacas›, bir bütün olarak ayd›nlar›, devrimcileri, halk› katleden,
katliamlar yapan bu devletin kendisidir. E¤er adalet aranacaksa, bu sadece gazeteciler, ayd›nlarla s›n›rl›
olmamal›, devletin katletti¤i tüm
ilericiler, devrimciler, demokratlar
için adalet aranmal›d›r.
Gazetecilere, bilim adamlar›na,
yazarlara s›k›lan kurﬂunlar onlar›n
kiﬂili¤inden çok halka, halk›n mücadelesine s›k›lm›ﬂt›r.

Ayd›nlar›n katledilmesiyle
devrimcilerin katledilmesi
birbirinden ayr› düﬂünülemez!
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Aralar›nda U¤ur Mumcu, Abdi
‹pekçi, Turan Dursun, Ümit Kaftanc›o¤lu, Do¤an Öz gibi katledilen
gazeteci, yazar ve ayd›nlar›n yak›nlar›, “ Toplumsal Bellek Platfor m u ” ad›n› verdikleri bir oluﬂumda
bir araya geldiler.
Kimisi 10, kimisi 20, kimisi 30
y›l olmuﬂtu yak›nlar›n› kaybedeli.
Onlarca y›ld›r adaletsiz kalm›ﬂlard›.
ﬁimdi ortaya ç›k›yor ve adalet istiyorlard›. “ Toplumsal Bellek Plat f o r m u ” , ilk olarak, 8 ﬁubat günü,
Hrant Dink davas›na kat›ld›lar. Duruﬂmadan önce, katledilen yazar Sabahattin Ali’nin k›z› Filiz Ali ortak
aç›klamay› okudu.
Katledilenlerin yak›nlar› daha
sonra Büyük Millet Meclisi’ne giderek, düzen partilerinin yetkilileri
ve Meclis Baﬂkan› ile görüﬂmeler
yapt›lar. Sivil faﬂist MHP ise ailelerle görüﬂmeyi kabul etmedi. Aileler bir araﬂt›rma komisyonu kurulmas›n› ve “teti¤i çektiren mekanizman›n ortaya ç›kmas›n›” talep ettiler.

M u m c u l a r ’›, ‹pekçiler ’i,
Ö z l e r ’i, Kaftanc›o¤lular ’›,
D u r s u n l a r ’› katleden
devlettir!
Katledilen yazar, gazeteci, bilim
adamlar›n›n yak›nlar›n›n adalet talebinde bulunmas›, bunun için bir
komisyon kurulmas›n› istemeleri
hakl› demokratik bir taleptir.
Ancak daha yola ç›karken, sorunu eksik ele almaktad›rlar. Ailelerin
adalet taleplerini gündeme getirir-
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ken, platformlar›n› sadece katledilen ayd›nlarla s›n›rlamalar›, yanl›ﬂt›r ve bu yanl›ﬂ, ayn› zamanda kendi taleplerini ve mücadelelerini de
zay›flatacak bir anlay›ﬂ›n ürünüdür.
Bu ülkede sadece gazeteciler,
yazarlar, bilim adamlar› de¤il, binlerce ilerici, demokrat, devrimci
katledildi. Üniversiteler de gerçekleﬂtirilen faﬂist katliamlarda, okullar›n, ö¤renci yurtlar›n›n taran›pbombalanmas› s›ras›nda, infazlarda
binlerce ilerici, devrimci katledildi.
Maraﬂ, Sivas, Gazi, 12 Temmuz,
16-17 Nisan, 19-22 Aral›k gibi onlarca katliamda halka sald›ran
kontrgerillac›lar halktan, devrimcilerden yüzlerce kiﬂiyi katlettiler.
Gazeteci, yazar ve bilim adamlar›na yönelik sald›r›lar özellikle iki
dönemde daha çok yo¤unlaﬂm›ﬂt›r.
Birinci dönem; 12 Eylül faﬂist cuntas› öncesindeydi. ‹kinci dönem ise;
1990’lar›n baﬂlar›d›r.
Bu dönemler, ülkemizdeki mücadelenin yükseldi¤i y›llard›r.
1980’e do¤ru, anti-faﬂist mücadele yükselmiﬂ, sivil faﬂist hareketin yurtlardaki, okullardaki, mahallelerdeki iﬂgalleri k›r›lm›ﬂ, devrimci
mücadele köylere kadar yay›lm›ﬂ,
halk mücadele etraf›nda kenetlenmiﬂti.
‹ﬂte bu koﬂullarda devrimci mücadeleyi etkisizleﬂtirmek için kontrgerilla sald›r›lar› kitlesel katliamlara dönüﬂürken, bir yandan da bilim
adamlar›na, ayd›nlara, gazetecilere
yöneldi.
Onlarca ilerici, demokrat bilim

T ü m k a t l e d i l e n l e r, t ü m
k a y › p l a r için adalet!
Kontrgerilla taraf›ndan katledilen gazeteci, yazar ve bilim adamlar›n›n aileleri Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nde Meclis Baﬂkan› M. Ali
ﬁahin ile de görüﬂtüler. Bir araﬂt›rma komisyonu kurulmas›n› isteyen
ailelere M. Ali ﬁahin ﬂöyle dedi:
“Geçmiﬂte 6 kez araﬂt›rma komisyonu kurulmuﬂ, rapor haz›rlan-

m›ﬂ olmas›na ra¤men yeniden bir
araﬂt›rma komisyonu kurulmas› talebi hangi düﬂünceden kaynaklanmaktad›r? Türkiye son y›llarda daha ﬂeffaf hale geldi. Faili meçhul cinayetlerin üstüne ﬂimdi daha cesaretle gidiliyor.” (Habertürk, 12 ﬁubat 2010)
M. Ali ﬁahin’in sözünü etti¤i, bu
6 soruﬂturma komisyonu ﬂimdiye
kadar ne yapt›?
6 soruﬂturma komisyonu, görülen o ki, katledilen binlerce ilerici,
demokrat, devrimci ve ayd›n›n katillerini aç›¤a ç›karmam›ﬂt›r. Komisyonlar kurulduklar›yla kalm›ﬂlard›r. O nedenle sorun, 7’nci bir
komisyonun kurulmas› sorunu de¤ildir.
M. Ali ﬁahin “faili meçhul cinayetler” diyerek daha baﬂtan katleden devleti gizlemeye çal›ﬂ›yor. Oysa ortada “faili meçhul cinayetler”
yoktur. Tüm failler bellidir. Katleden devlettir. Oligarﬂi, sivil faﬂist
hareketi, islamc›lar› tetikçi olarak
kullanm›ﬂt›r sadece. Arkadaki güç,
azmettiren, devlettir.
Katledilen D‹SK Genel Baﬂkan›
Kemal Türkler’in k›z› Nilgün Türkler, geçen hafta bir televizyon kanal›nda yapt›¤› konuﬂmada ﬂunlar›
söylüyordu: “Babam›n katilleri bellidir. Emri veren Türkeﬂ’tir. Bu cinayet Türker ‹nano¤lu’nun bürosunda
planland›. Silahlar› Celal Adan verdi. Ünal Osmana¤ao¤lu öldürdü...”
(NTV, Canl› Gaste Program›, 16
ﬁubat 2010)
Gerçekte Nilgün Türkler’in anlatt›¤› katledilenlerin bir ço¤u için
geçerlidir. Do¤an Özler’i, Tütengilleri, ‹pekçiler’i vuranlar belli de¤il
mi? Katledenler, emir verenler, tetikçiler ço¤unlukla ortada olmas›na
karﬂ›n, faﬂist katiller kurtar›lm›ﬂlard›r. Onlara kol kanat geren devletten baﬂkas› de¤ildir.
Hürriyet gazetesi yazar› Çetin
Emeç’in eﬂi Bilge Emeç ﬂunlar› anlatt› geçti¤imiz hafta:
“‹çiﬂleri Bakan› Abdülkadir Aksu’yu, Emniyet Genel Müdürü’nü
suçluyorum, ‹çiﬂleri Bakan› evime

Ortada bilinmeyen
hiçbir ﬂey yoktur.
“Toplumsal Bellek Platformu”
hesap soracaksa, hesab›n
sorulaca¤› yer bellidir;
devletten sormal›d›rlar.
Buna yönelmediklerinde
mücadeleleri hedefine
ulaﬂmayan bir mücadele
olarak kalmaya mahkumdur.
taziyeye geldi¤inde ‘Olay burada
m› oldu, gazetenin önünde mi?’ diye
sorabildi. Çözmemek için u¤raﬂt›lar sanki. Çözmemeye programl›yd› her ﬂey. Dosyalar kaç defa boﬂalt›ld›. Savc› olaydan kaç gün sonra
ifadelerimizi ald›, hatta adeta azarlayarak yapt› bunu...” (Vatan, 13
ﬁubat 2010)
Emeç’in asistan› Nebahat Ercan
da ayn› ﬂeyi anlat›yor: “Suikastten
sonra defalarca ifademizi ald›lar,
sürekli verilen ifadeler kayboluyordu, dosya bomboﬂ diyorlard›... ﬁunu
soruyorlard›: ‘Haberleri kimden
al›yordu, kimlerle iliﬂkisi vard›? Öldürülüﬂüyle ilgili sormuyorlard›.”
(Vatan, 13 ﬁubat 2010)
Çetin Emeç’in katillerini bulmak
yerine Çetin Emeç’in yaﬂam›n› sorgulayanlar katledenlerin adresini
göstermektedir.
O nedenle, ortada bilinmeyen
hiçbir ﬂey yoktur. “ Toplumsal Bel l e k P l a t f o r m u ” hesap sorulacaksa,
hesab›n sorulaca¤› yer bellidir; devletten sormal›d›rlar. Buna yönelmediklerinde mücadeleleri hedefine
ulaﬂmayan bir mücadele olarak kalmaya mahkumdur.
“ To p l u m s a l B e l l e k P l a t f o r m u ”ndan baz›lar›, demokratik taleplerini daha da geriye çekerek,
“hesap sormak, intikam peﬂinde de¤iliz” diyorlar. Ne istiyorsunuz peki? A d a l e t i s t e m e k , h e s a p s or m a k t › r. Ada le t, a yn› za manda i nt i k a m d › r. Uzlaﬂarak, çekinerek,
“baﬂka amac›m›z yok”, “Biz kimseden hesap sormak durumunda de¤iliz” diyerek, katledilen ayd›nlar›n
hesab›n› soramay›z. Bu durumda
olsa olsa 7’nci araﬂt›rma komisyonu

kurulur ve bir süre sonra o dosyalar
da kapat›larak rafa kald›r›l›r.
Yak›nlar›n›z› faﬂizm katletti ama
en az›ndan baz›lar›n›z faﬂizmi yeterince tan›m›yorsunuz. Siz intikam
peﬂinde koﬂmuyoruz diye düﬂünüyor olabilirsiniz ama karﬂ›n›zdakiler
eﬂinizin, baban›z›n, y›llar önce düzene karﬂ› sarf etti¤i tek bir eleﬂtiriye, söze dahi k i n d u y m a y a d e v a m
e d i y o r l a r.

Halk›n kan›n› dökenlerle
ayn› safta yer almay›n!
“Toplumsal Bellek Platformu”,
TBMM’yi ziyaretinde MHP ile de
görüﬂmek istedi. Yanl›ﬂ zeminde
adalet arad›klar›n›n bir baﬂka göstergesiydi bu giriﬂimleri.
Görüﬂmek istedikleriniz, S‹Z‹N
KAT‹L‹N‹Z zaten. Hem adalet istemek, hem katilinizle görüﬂmek, tutarl› de¤ildir. Bunu kendi vicdan›n›za, akl›n›za da izah edemezsiniz.
Ama düzen içi davranmak kayg›s›
onlar› k a t i l l e ri n k a p› s › n a kadar götürmektedir.
Ama katiller, hala kurﬂun s›kt›klar› mevzidedirler. Böyle oldu¤u
için de görüﬂmeyi kabul etmeyen
onlar olmuﬂtur.
Abdi ‹pekçi’nin k›z› Nükhet
‹pekçi, Bahçeli’nin kendileriyle görüﬂmemesi üzerine, ﬂunlar› söylüyordu;
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“Aç›klamas›nda bahsetti¤i önyarg›lar bende yok. Biz bir bar›ﬂ dili oluﬂturmak derdindeyiz... Ona
kendimi tan›tmak istiyorum. Birbirimize samimiyetimizi gösterebilece¤imiz bir f›rsat› yaratmalar›n› dilerim.” (Milliyet, 14 ﬁubat 2010)
Turan Dursun’un o¤lu Abit Dursun da, ayn› mant›kla, babas›n› ve
onlarca ilericiyi katleden halk düﬂmanlar›n›n yerine kendisini koymay›, “empati yapmay›”, “onlar› anlamay›” savunarak, eli kanl› katillerle görüﬂülmesini istiyor.
Gerekçesi ne olursa olsun, hiçbir
eli kanl› faﬂist ile görüﬂülmemelidir.
Halk düﬂmanlar› ile “bar›ﬂmak” onlarla bir araya gelmek, adalet istemekten vazgeçmekle özdeﬂtir.
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emirleri de uygulamazlar. ”
Öncelikle
ﬂunun görülmesi gerekir;
örgüt içi demokrasi olsun,
inisiyatif olsun, örgüt otoritesinin güçsüzleﬂtirilmesi de¤il, tam tersine örgütü ve
onun gücünü, otoritesini, merkezili¤ini güçlendirmeye hizmet etmelidir. Bu anlay›ﬂla ele al›nd›¤›nda elbette her Cepheli, iﬂ baﬂa düﬂtü¤ünde, inisiyatif kullanabilir ve kullanmal›d›r. Bu noktada yapaca¤›m›z
ilk iﬂlerden biri de, inisiyatifi soyut

Ders: Merkezilik

ve ‹nisiyatif

Sevgili okurlar›m›z, hepinizi selamlayarak baﬂl›yoruz dersimize.
Bu dersimizin konusu, geçen haftakinin devam› say›l›r bir yerde. Örgütsel iﬂleyiﬂin baﬂka baz› yanlar›n›
ele alaca¤›z bu hafta da. M erkezilik
nedir, kadrolar›n birimlerin inisiya tifi nerede baﬂlar, nerede biter?...
Örgüt içi d e m o k r a s i ve disiplin,
birbiriyle çeliﬂir mi?
Bunlara ba¤l› olarak
örgütsel iﬂleyiﬂte t üzük ve kurallar›n
yeri nedir?.. Bu dersimizde de bu sorulara
cevap vermeye çal›ﬂaca¤›z.
‹lkin ﬂöyle bir soru
soral›m:

nin, kitle çal›ﬂmas›n›n gerekli k›ld›¤› inisiyatifi göstermeye çal›ﬂmal›d›r. Yöneticiye düﬂen de elbette birimindeki insanlar›n daha inisiyatifli olabilmelerini sa¤lamak için, onlar›n önünü açmakt›r.
Fakat burada temel olarak kavranmas› gereken ﬂudur: ‹nisiyatif
sadece bir “yetki”, sadece bir “talimat” verme, “duruma müdahale”
etme meselesi de¤ildir. ‹nisiyatifte
esas olan, kendisini e¤itmek, geliﬂ tirmek, daha fazla emek sarfetm e k t i r. Bunlar› yapmadan inisiyatif
sahibi olmak istemek, sa¤l›kl› bir
durum de¤ildir.
Çeﬂitli birimlerde bazen “yöneticinin kendilerinin
inisiyatifini ve geliﬂmesini engelledi¤i” ﬂeklinde
eleﬂtirilerle karﬂ›laﬂ›l›r. Bu eleﬂtiriler do¤ru da olabilir, yöneticiden
kaynaklanan bir
sorun da olabilir. Ancak bu tür durumlarda, insanlar›m›z›n önce kendilerine yönelmesinde yarar vard›r;
çünkü belirtti¤imiz gibi, inisiyatif
asl›nda belli bir geliﬂmenin, kendini
donatman›n sonucu olarak geliﬂiyor.

Herﬂeyin geniﬂli¤i
ya da darl›¤›, devrimi
geliﬂtirdi¤i kadard›r
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– Kimler

inisiyatif
kullanabilir?

Yönetici kadrolardan baﬂlayarak, alan ve birimlerin komitelerine,
yönetici organlar›n ve giderek tek
tek tüm kadrolara, militanlara kadar, herkes, merkezi olarak belirlenmiﬂ kararlar›n, politikalar›n hayata
geçirilmesinde kendi özgünlükleri
içinde inisiyatif sahibidirler.
Bir eylem karar›n›n veya mesela
bir kampanyan›n her birimde, alanda nas›l ﬂekillenece¤i, esas olarak o
birimin, alan›n komitesi taraf›ndan
belirlenir. Elbette bu tür durumlarda
sözünü etti¤imiz inisiyatif, merkezi
olarak belirlenmiﬂ olan›n d›ﬂ›nda
kalan unsurlar› içerir.
Day›’n›n Kongre Raporu’ndan
ﬂu bölümü aktaral›m: “Bir devrimci
yönetici asla s›radan bir bürokrat
gibi emir alan ve emir veren olamaz. Devrimci iliﬂkilerde, her ﬂey de n ö nc e y a ra t›c ›l›k ve inis iy a tif
esast›r. Yarat›c›l›¤›n› ve inisiyatifini
geliﬂtirmeyenler, devrimci iliﬂkileri
emir al›p verme olarak kavrayanlar,

30

bir kavram olmaktan ç›karmakt›r.
Soral›m:

– ‹ n i s i y a t i f n e rede, nas›l
som utlan›r?
Mao’nun ﬂu sözleri bu sorunun
tam bir cevab›d›r:
“Bugünkü büyük mücadele... bütün yönetim organlar›ndan, bütün
üyelerinden ve kadrolar›ndan inisiyatiflerini tam olarak kullanmalar›n› talep etmektedir, zaferi ancak
bu sa¤layabilir. Bu inisiyatif, yönetim organlar›n›n, kadrolar›n ve
Partinin s›radan üyelerinin yarat›c›
bir ﬂekilde çal›ﬂma yeteneklerinde,
so rumluluk üstlenmek istemelerin de, çal›ﬂmalar›nda gösterdikleri
coﬂkunlukta, soru yöneltmedeki,
düﬂünceler ini bel irtmedeki ve ha ta l ar › e le ﬂt i rme l er i ndek i ce sa re t ve
y e t e n ek t e v e y ö n e t i m o r g a n l a r › i l e
yönetici kadrolar üzerinde kurulan
yoldaﬂça denetimde somut olarak
ortaya konmal›d›r. Aksi taktirde inisiyatifin hiçbir anlam› kalmaz.”
‹nisiyatif, suni zorlamalarla geliﬂmez. Her insan›m›z, mücadele-

– Hangi koﬂullarda
inisiyatif konulur, nas›l
ﬂekillenir ?
Bir an bile beklemenin yanl›ﬂ
olaca¤› anlarda, halka devrimcilere
yönelik sald›r›lar karﬂ›s›nda, bulundu¤u alanda, birimde geliﬂen özgün
durumlar karﬂ›s›nda, bir Cepheli elbette hemen harekete geçmeli, kendi tavr›n›, eylemini örgütlemelidir.
Bu noktada yanl›ﬂ yapmaktan korkmamal›d›r.
Bir Cepheli, emperyalizmin, faﬂizmin sald›r›lar› karﬂ›s›nda ne yapmas› gerekti¤ini bilir. Onlara yol
gösteren dört önemli ﬂey vard›r bu
noktada: ‹ d e o l o j i m i z , t a r i h i m i z ,
geleneklerimiz ve duygular›m›z.
Bunlara dayand›¤›m›zda, tavr›m›z›
bunlar› gözönünde bulundurarak
belirledi¤imizde, yanl›ﬂ yapma ihti-

Burada, inisiyatifin dar anlamda

–

malimiz yok denecek kadar
‹ n i s i y a t i f i n d a r ve
tan›mlanmas› ve yorumlanmas›n›n
küçüktür.
yanl›ﬂl›¤›na da de¤inelim k›saca. ‹nisiyatif
geniﬂ anlamlar›
Herhangi bir ﬂehirdeki,
sadece belli durumlarda belli tav›rlar
nelerdir?
herhangi bir çal›ﬂma alan›ndakoymak
de¤ildir.
‹nisiyatif,
örgütlenmenin,
Burada, inisiyatifin d a r
ki bir devrimci birim, halka, o
kitle çal›ﬂmas›n›n, e¤itimin, k›sacas›,
a n l a m d a tan›mlanmas› ve
alana yönelik sald›r›lar karﬂ›devrimci faaliyetlerimizin mücadelenin her
yorumlanmas›n›n yanl›ﬂl›s›nda, onura, namusa yönelik
an›nda gösterilmesi gereken bir davran›ﬂ
¤›na da de¤inelim k›saca.
sald›r›lar karﬂ›s›nda, siyasi
biçimidir.
‹nisiyatif sadece belli dukimli¤imize yönelik sald›r›lar
rumlarda belli tav›rlar koykarﬂ›s›nda sessiz tav›rs›z kalmak de¤ildir. ‹nisiyatif, örmaz. Örgütsel iﬂleyiﬂin hiçbir
bölümlerine de bakal›m k›saca. Bir
gütlenmenin,
kitle çal›ﬂmas›n›n,
kural›, buna engel olmaz. E¤er iﬂledevrimci partideki baﬂl›ca organlar
e¤itimin, k›sacas›, devrimci faaliyiﬂ, mücadelede gerekeni yerinde
ﬂunlard›r: Kongre, Genel Komite,
yetlerimizin mücadelenin her an›nve zaman›nda yapmaktan al›koyuMerkez Komitesi, Bölge Komiteleda gösterilmesi gereken bir davran›ﬂ
yorsa, orada iﬂleyiﬂin bürokratik bir
ri, Alan ve Birim Komiteleri ve kobiçimidir. Halka devrimcilere yönetarzda ele al›n›ﬂ› söz konusudur.
mitelere ba¤l› geniﬂletilmiﬂ komitelik bir sald›r›ya hemen cevap verilHareketimizin tarihine bak›ld›ler... Örgütlenmeyi oluﬂturan bu ormesini örgütlemek bir inisiyatif ol¤›nda görülür ki, yöneticileri, kadganlar, partileﬂme ve kadrolaﬂmaya
du¤u gibi, harekete yeni olanaklar
rolar›, taraftarlar› çok yayg›n bir biba¤l› olarak uzun bir süreç içinde
yaratacak bir iliﬂkiyi veya organiçimde inisiyatif kullanm›ﬂlard›r.
ﬂekillenirler: K o ﬂ u l l a r a , i m k a n l a zasyonu geliﬂtirmek, yeni bir maHer an hayat›n her alan›nda ortaya
ra ve i h t i y a ç l a ra göre, bu örgütlenhalleye aç›l›nmas›n› sa¤lamak, faç›kabilecek geliﬂmelerde böyle bir
melerin hem biçimleri, hem iﬂlevlealiyetlerimizde ortaya ç›kan oluminisiyatif olmaks›z›n, mücadelenin
ri çeﬂitli de¤iﬂimlere u¤rar.
suzluklar, yetersizlikler karﬂ›s›nda
ihtiyaçlar›na cevap verilemez. Bu
müdahale edip, sorumluluk üstlenBunlar
temelde
her
Marksist-Leﬂekilde devrimci bir inisiyatif anlamek, bütün bunlar da inisiyatifin
ninist
örgütlenmede
olan
örgütleny›ﬂ›na sahip olunmasayd›, 1 Aral›kde¤iﬂik biçimleridir.
meler olmakla birlikte, ﬂabloncu,
lar, 17 Nisan sonras›n›n hesap soran
dogmatik ve statükocu bir anlay›ﬂla
Diyelim ki bir operasyon geliﬂigünleri, Gazi, Nurtepe ayaklanmas›
ele
al›namaz.
Devrimin
ihtiyaçlar›yor;
hemen önlem almak, operasyove direniﬂleri, Sibel Yalç›n direniﬂnun
önünü kesmek, o alandaki her
na
cevap
veren
farkl›
örgütlenme
bileri yarat›labilir miydi mesela?
Cepheli’nin
görevidir. Ama burjuçimleri
de
gündeme
gelebilir.
Edirne’deki direniﬂimiz ortaya ç›kar
vazinin
ideolojik
sald›r›lar› karﬂ›Bu kadar çok çeﬂitli organlar
m›yd›?
s›nda
tav›rs›z
kal›nmamas›n›
sa¤laaras›nda iﬂleyiﬂ nas›l sa¤lanacak?
ﬁunu tüm kadrolar, kadro adaymak da bir görevdir ve inisiyatifli
Kural ﬂudur:
lar› ve tüm devrimciler bilmeli:
olmay› gerektirir.
“ ‹nisiyatifsiz bir devrimci kötü bir
“Alt organlar üst organlara,
Dolay›s›yla, inisiyatif “bazen”
me m u r d u r”.
a l t k a d e m e l e r ü s t k a d e m e l e re,
gereken bir ﬂey de¤il, asl›nda bir
az›nl›k ço¤unlu¤a ve bütün üyeler
Gereken yerde ve zamanda inisidevrimci için sürekli bir ruh hali,
m e r k e z k o m i t e s i n e , t ü m b i re y l e r
yatif kullan›lm›yorsa, orada baﬂka
sürekli bir çal›ﬂma çizgisidir.
örgüte... tabidir.”
eksiklikler vard›r: Bu eksiklikler,
Örgüt içi demokrasi,
kendine güvensizlik olabilir, dev‹nisiyatif de temelde bu iﬂleyiﬂrimci duyarl›l›kta, politika üretmekle, bu örgütsel mant›kla çeliﬂmeyen
disiplinle çeliﬂir m i ?
te bir yetersizlik olabilir.
bir biçimde gerçekleﬂir.
Bu konuda da eksik bir alg›laBazen, merkezi olarak bilinen
madan, yanl›ﬂ bir önyarg› ve ﬂekil‹nisiyatif, örgütsel
anlay›ﬂlarla, yerelde savunulan anlenmeden sözetmek mümkündür.
mekanizmalar d›ﬂ›nda bir
lay›ﬂ çeliﬂebilir... Veya ayn› çeliﬂki
Sanki örgüt içi demokrasi geniﬂlerd a v r a n › ﬂ m › d › r?
se, örgüt disiplinsizleﬂir gibi düﬂübir üst organ›n talimat›yla onun alnülür veya disiplin kat›laﬂt›kça, örGenel olarak böyle alg›lansa da
t›ndaki bir organ›n talimat› aras›nda
güt içi demokrasi daral›r diye... Bu
böyle de¤ildir. Tam tersine, herhanç›kabilir. Öylesi bir durumda, devdüﬂünceler yanl›ﬂt›r.
gi bir olayda, konuda konulan inisirimci bir kadro, önce durumu anlayatif, örgütü, örgütün insanlar›n› hamaya, ö¤renmeye çal›ﬂmal›, tart›ﬂÖrgüt içindeki demokrasi, disiprekete geçirmeyi hedefler öncelikle.
mal›, sonuçta iki talimat aras›nda
linle çeliﬂmez. Leninist örgütlenme
bir çeliﬂki oldu¤unu kesinleﬂtirirse,
anlay›ﬂ› içinde, tam tersine, bu iki
Bu noktada örgütsel iﬂleyiﬂi dao zaman uyulacak talimat bellidir.
yan birbirini tamamlar ve güçlendiha somut görüp kavramak aç›s›ndan
rir. Burada sorun, demokrasiden ne
devrimci bir örgütlenmenin klasik
Üst organ›n talimat› geçerlidir.
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anlaﬂ›ld›¤› ve onun ne için (mesela
oturulup ﬂehitlerimizi yaﬂatmak için
sanlar›n görüﬂlerini, önerilerini alküçük-burjuvaziyi tatmin etmek
mak, dolay›s›yla al›nan kararlara onneler yapabiliriz, diye tart›ﬂ›l›r. Geiçin mi, mücadelenin ihtiyaçlar›na
nel anlamda belirlenen kampanyaya
lar›n kat›l›mlar›n› sa¤lamak ve keza
ek ve paralel olarak birimler, alanlar
cevap vermek için mi?) uyguland›¤›
kararlar›n uygulanmas›nda onlara
özgülünde programlar ç›kar›l›r.
sorunudur. Lenin’in ﬂu belirlemesigüven temelinde inisiyatif vermek,
Böyle bir örgütsel iﬂleyiﬂin, kadroni hat›rlamak yerinde olacakt›r:
bir örgütsel iﬂleyiﬂe dinamizm kazanlar›, taraftarlar›, daha baﬂtan o kamd›racak
unsurlard›r
ve
bu
unsurlar,
“Otokrasinin karanl›¤› ve jana
h
i
p
l
e
n
m
e
y
i
a
h
a
d
s
panyan›n içine sokacak, daha fazla
art›r›r,
insanlar›n
darma egemenli¤i alt›nda, parti örh
›
z
l
›
b
i
r
k
a
d
r
o
l
a
ﬂ
m
a
sahiplenmesini, daha içerikli bir
süreci
yaﬂamagütündeki ‘geniﬂ demokrasinin’ yamotivasyonla görevler üstlenilmesilar›n›
beraberinde
getirir.
rars›z ve zararl› bir oyuncaktan
ni beraberinde getirecektir.
Soruna bu noktadan bak›ld›¤›nbaﬂka bir ﬂey olmad›¤›n› görürsüda, insanlar›n görüﬂ ve önerilerini
nüz. Yarars›z bir oyuncakt›r, çünkü
Demokrasi ve eleﬂtiri
almadan, komiteleri çal›ﬂt›rmadan
gerçekte, hiçbir devrimci örgüt, ne
özeleﬂtiri birbirini
“t ek baﬂ› na yönet me” al›ﬂkanl›¤›kadar isterse istesin, geniﬂ demokrasiyi hiçbir zaman uygulayaman›n devrimci geliﬂime nas›l zarar
tamamlayacak!
m›ﬂt›r. Zararl› bir oyuncakt›r, çünkü
verdi¤i de daha iyi görülür.
Örgütsel iﬂleyiﬂ içinde politik
‘geniﬂ bir demokrasi ilkesinin’ uyÇo¤u kez de gerekçeler, bahaneüretkenli¤i art›racak, poligulanmas› yolunda herhantik olarak pratik olarak do¤gi bir çaba, sadece, polisin
ru ve yerinde inisiyatifi gebüyük bask›nlara girmesini
liﬂtirecek, örgüt içi demokÖrgütsel iﬂleyiﬂin devrimci ilkeler ve
kolaylaﬂt›racak.”
rasiyi yayg›nlaﬂt›racak yönkurallar temelinde sürmesinde temel
Elbette buradan örgüt içi
temlerden biri de eleﬂtiri,
unsurlardan biri denetimdir. Bu anlamdad›r ki
demokrasinin uygulanamaözeleﬂtiri mekanizmas›d›r.
denetim örgütsel iﬂleyiﬂin de ayr›lmaz
yaca¤› sonucu ç›kmaz. Tam
‹lk anda bu nas›l olacak
parças›d›r. Ancak bu konuda s›k düﬂülen bir
tersine, Marksist-Leninist
veya
nas›l bir ilgisi var diye
yanl›ﬂa iﬂaret edelim ki denetimin örgütsel
bir örgüt, faﬂizm koﬂullar›nsorulabilir?
‹lk cevap olaiﬂleyiﬂteki rolünü tam olarak yerine
da da a¤›r bask› koﬂullar›nrak Hakl›y›z Kazanacagetirebilmesi, sadece “yukar›dan aﬂa¤›ya
da da o demokrasiyi azami
¤›z’dan k›sa bir bölüm akdenetim”le sa¤lanamaz. Aﬂa¤›dan yukar›ya
düzeyde uygulamaya çal›ﬂ›r
taral›m:
denetimin sa¤lanmas› da ﬂartt›r.
ki, bu zaten Marksist-Leni-“ P roletarya ideolojinistleri, düzenden ve reforsiyle donat›lm›ﬂ bir partide
mizmden ay›rdeden yanlartam anlam›yla bir düﬂünce
dan biridir. Öyle ya; düzen
zenginli¤i olmal›d›r. Devrimci müler, basittir; zaman kalmad› onun
örgütleri, tamamen legalleﬂmiﬂ recadeleyi geliﬂtirecek, kitlelerin biiçin görüﬂ soramad›k, zaman s›n›rformizm, legal ve yasal düzeyde
linç düzeyini yükseltecek çal›ﬂmalal›yd› onun için komiteyi toplayama“örgüt içi demokrasi”nin her türlü
r›n sürekli k›l›nmas›, ancak sürekli
d›k... vb. Veya ﬂöyle olur; önceden
imkan›na sahip olmas›na ra¤men,
düﬂünce üretimiyle mümkündür.
haber vermeden, insanlar›n üzerinbunu hayata geçirmezler; buna karDevrimci bir partide sürekli düde düﬂünmesi, haz›rlanmas› sa¤lanﬂ›n Marksist-Leninistler, illegalite
ﬂünce
üretimini sa¤layan mekanizmadan bir toplant›da “ﬂu konuda ne
koﬂullar›na ra¤men çok daha zenl
e
ﬂ t ir i -ö z e l e ﬂ ti r i m e k a n i z m a s ›
e
ma
düﬂünüyorsunuz?” denir, güya degin, yarat›c›, üretken bir iç tart›ﬂma,
ve
bunun
ortaya ç›kard›¤› tart›ﬂma
mokratik yan iﬂletilmiﬂ olur. Hay›r,
daha yayg›n bir demokratik iﬂleyiﬂ
zenginli¤idir.
Kuﬂkusuz bu, anarﬂizbu demokratik merkeziyetçili¤in
içindedirler.
me
varan
ve
partiyi
bir tart›ﬂma kudemokratik yan›n›n biçimsel bir iﬂBu anlay›ﬂ her düzeyde gerçeklübüne
çeviren
eleﬂtiri
özgürlü¤ü
leyiﬂe dönüﬂtürülmesi, içinin boﬂalleﬂtirilmeye çal›ﬂ›lmal›d›r ki bu kode¤ildir.
t›lmas›d›r.
nuda da as›l görev yönetici kadrolara
Eleﬂtiri-özeleﬂtiri mekanizmas›
Esas›nda bu içini boﬂaltma da
düﬂer. Her yönetici, komiteden baﬂladevrimci
eylemi engellemedi¤i süplans›zl›¤›n, sistemsizli¤in ürünümak üzere alandaki insanlar›, politika
rece
kendisinden
beklenen iﬂlevi gödür. Diyelim ki, önümüzdeki günüretimine, prati¤in örgütlenmesi sürebilir. ”
lerde 30 Mart-17 Nisan günleri var.
recine en geniﬂ ﬂekilde katmay› heAmac›m›z, politika üretirken, kaﬁimdiden tüm birimlerde alanlarda,
deflemelidir. ‹ﬂleyiﬂi bürokratikleﬂtirrarlar al›rken, kararlar› hayata geçikonu gündeme al›n›r. Komitelerde,
meden, hantallaﬂt›rmadan, örgüt içi
rirken, bu sürece en geniﬂ kat›l›m›
hatta daha geniﬂletilmiﬂ toplant›lardemokrasiyi biçimselli¤e indirgemesa¤lamak, bu sürecin insanlar›m›z›
da, ﬂu günde ﬂu konuyu konuﬂacaden kat›l›m›n, demokratik yan›n iﬂlee¤iten, kadrolaﬂt›ran bir süreç olarak
¤›z, düﬂünün gelin denilir. O gün
mesinin koﬂullar› yarat›lmal›d›r. ‹n-

–
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ﬂekillenmesini sa¤lamakt›r. Bunun
tersi giderek k›s›rlaﬂma ve hiçbir
alanda yeni insan yetiﬂtirememektir.

– Demokratik
merkeziyetçili¤in
tamamlay›c› bir di¤er
unsuru: Denetim
Örgütsel iﬂleyiﬂin devrimci ilkeler ve kurallar temelinde sürmesinde temel unsurlardan biri dene t i m d i r. Bu anlamdad›r ki denetim
örgütsel iﬂleyiﬂin de ayr›lmaz parças›d›r. Ancak bu konuda s›k düﬂülen
bir yanl›ﬂa iﬂaret edelim ki denetimin örgütsel iﬂleyiﬂteki rolünü tam
olarak yerine getirebilmesi, sadece
“ y u k a r › d a n a ﬂ a ¤ › y a d e n e t i m ”le
sa¤lanamaz. A ﬂ a ¤ › d a n y u k a r › y a
denetimin sa¤lanmas› da ﬂartt›r.
Denetimin bu türlüsünü sa¤lamak, bu konuda bir bilinç yarat›lmaks›z›n mümkün de¤ildir. Mao
ﬂöyle bir vurgu yap›yor bu konuda:
“... Bu disiplin maddelerini çi¤neyen, partinin birli¤ini zedeler.
Tecrübeler baz› kiﬂilerin Parti disiplinini, bilmedikleri için çi¤nediklerini, ama Çang Guatao gibilerinin kendi haince emellerine ulaﬂmak için birçok parti üyesinin cehaletinden yararlan›p Parti disiplinini
bile bile çi¤nediklerini kan›tlam›ﬂt›r. Dolay›s›yla üyeleri, Parti disiplini ruhuyla e¤itmek gerekir, böylece s›radan üyeler sadece kendileri
disipline uymakla kalmayacak, ayn›
zamanda disipline uyma konusunda önderleri de denetleyecektir.”
Parti ve Cephe, elbette sadece
yönetici organlardan, komitelerden
oluﬂmuyor. Parti ve Cephe hayat›n
her alan›ndaki üyeleriyle vard›r. Politikalar›, kararlar› hayata geçiren
onlard›r. Disiplin, denetim ve ö rgütsel iﬂleyiﬂin ana damar›n› oluﬂturan tüm uygulamalar, onlarla somutlan›r. Tüm üyelerin içine kat›lmad›¤› herhangi bir disiplin veya
denetim kural›n›n, iﬂleyiﬂinin baﬂar›l› olmas› mümkün de¤ildir. Hareketin politikalar›n› kavram›ﬂ, disiplin kurallar›n› içselleﬂtirmiﬂ, aﬂa¤›dan yukar›ya denetimin önemini ve

anlam›n› kavram›ﬂ insanlar›n varl›¤›, her türlü sapmaya, ﬂu veya bu
alanda “dükal›klar›n oluﬂmas›na”
karﬂ› en iyi önlemdir.
Devrimci bir örgütsel iﬂleyiﬂ, b ür o k r a t i k olamaz. Bürokrasi, her zaman olumsuzluklar üretir. Day›’n›n
dedi¤i gibi, “bürokratik iliﬂki tarz›
sürdürüldü¤ünde, coﬂku ve moral...
k›sa sürede düﬂmeye, gerilemeye,
yok olmaya mahkumdur. Kolektif yap›lar›n da¤›lmas›, kiﬂisel sürtüﬂmeler, kariyerizm sorunlar› ve üretimsizlik do¤abilecek sonuçtur.”
Devrimci bir örgütlenmede kurallar›n, tüzüklerin yeri düﬂünülürken, öncelikle gözönünde bulundurulmas› gereken iﬂte budur.

– Do¤ru inisiyatifin
ölçüsü nedir?
Burada sonuç olarak konuyu, ﬂu
yan› tekrar vurgulayarak toparlayal›m; inisiyatif ve m erkezili¤in
birbirinin karﬂ›t› olarak görülmemesi gerek ir. Tersine, do¤ru ele
al›nd›¤›nda bu iki yan birbirini tamamlar.
‹nisiyatif koymak, bir kendili¤indencilik de¤ildir; “inisiyatif”
ad›na kendi baﬂ›na karar al›p uygulamak de¤ildir.
Her konuda oldu¤u gibi, inisiyatif meselesini de yerli yerinde de¤erlendirmek önemlidir. Geliﬂmeler
karﬂ›s›nda e¤er tüm alan ve birimler
olarak ortak harekete geçmek imkan› varsa, önce elbette bu zorlanmal›d›r. De¤ilse, inisiyatif koyal›m
derken, tek tek etkisiz eylemler ortaya ç›kabilir. Politikalar›m›z›n, tavr›m›z›n do¤rulu¤undan emin oldu¤umuz ölçüde, kendimize daha güvenli hareket etmeli, cüretle inisiyatif koymal›y›z. Önderlik, öncülük
iddiam›z› bulundu¤umuz yerde somutlamal›y›z.
Ne merkezi iﬂleyiﬂin talimatlar›,
komitelerin müdahaleleri, insanlar›m›z›n inisiyatifinin geliﬂmesine engeldir, ne de inisiyatif, merkezili¤i
zay›flatan bir unsurdur.
Reformizmi düﬂünelim. Baﬂtan
“merkezili¤i”, “Stalinist bir yön-

tem” olarak mahkum etmiﬂ ve alabildi¤ine gevﬂek bir parti anlay›ﬂ›
savunmuﬂlard›r. Buna ba¤l› olarak
da “ortak al›nm›ﬂ kararlara uymama hakk›(!)” tan›m›ﬂlard›r mesela.
Ama ne olmuﬂtur? Merkezili¤in zay›flat›lmas›, kadrolar›n›n inisiyatifini mi geliﬂtirdi? Hay›r. Devrimci örgüt anlay›ﬂ›ndan uzaklaﬂmak, ikisini de; merkezili¤i de, inisiyatifi de
öldürmüﬂtür. Ve öyle bir noktaya
gelmiﬂlerdir ki, örgüt olmaktan
uzaklaﬂm›ﬂ, iﬂ yapamaz hale gelmiﬂ
ve “bize bir örgüt laz›m” demeye,
asgari disiplinin gere¤inden söz etmeye baﬂlam›ﬂlard›r.
Merkeziyetçilikle demokrasiyi,
merkezilikle inisiyatifi, birbirini
yads›yan, zay›flatan, d›ﬂtalayan unsurlar olarak görmek, meseleyi kavramamakt›r. Marksist-Leninist örgüt anlay›ﬂ›nda, bunlar birbirini tamamlar. “Biri di¤erini güçlendirir,
ikisi birden örgütü güçlendirir. ”
Bu anlamda, birimdeki her insan›m›z, merkezili¤i güçlendirmeye
çal›ﬂ›rken, her yönetici sorumlulu¤u
alt›ndaki insanlar›n geliﬂmesini sa¤lama görevinin bir parças› olarak
onlar›n inisiyatif alan›n› geniﬂletme
çabas› içinde olmal›d›r. Burada yöneticiye düﬂen özel bir görev de alt›ndaki insanlar›, geliﬂmelere, alandaki duruma, görevlerin niteli¤ine
vak›f k›lmakt›r. Çünkü sürece, birime, görevlere yeterince vak›f olmayan birinin do¤ru inisiyatif geliﬂtirmesi söz konusu olmaz. Bu da zaten
kolektivizmin iﬂlemesi demektir.
Dolay›s›yla bir birimde kolektivizmle inisiyatif aras›nda do¤rudan
bir iliﬂki vard›r.
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Bütün bunlar›n ›ﬂ›¤›nda inisiyatif meselesi, bizim aç›m›zdan, hiye r a r ﬂ i , k o n u m , k a r i y e r, alt-üst iliﬂ kisi aç›s›ndan de¤il , m ü c a d e l e n i n
v e ö r g ü t l e n m e m i z i n , k a d ro l a ﬂ m a m›z›n ihtiyaçlar› aç›s›ndan düﬂünülmesi gereken bir meseledir.
Do¤ru inisiyatif, mücadeleyi, örgütlenmeyi, kadrolaﬂmay› geliﬂtiren
inisiyatiftir. Ölçümüz budur.
Haftaya buluﬂmak üzere.
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‹nsanlar› S açlar›n›n R engine, Derisinin Rengine,
Fiziki G örünüﬂüne G öre S ›n›fland›ran Irkç›l›k

KARA KAFALI
Irkç›lar›n afiﬂlerinde, göçmenler, ço¤unlukla kara koyun olarak
resmedilir. Peki hiç düﬂündünüz
mü, neden diye?
Çok basit bir nedeni var: Avrupal› beyazd›r, sar›d›r... Göçmen karad›r, kapkarad›r. Irkç›l›kla kirlenmemiﬂ insan akl›, bu durumda “Eee, öyle olsa ne olur, insan›n beyaz
ya da sar› ya da kara olmas› ne farkeder...” diye sorar. Ama ›rkç›l›k
için çok ﬂey farkeder. ‹nsan›n insan
olmaktan ç›k›p renkleriyle s›n›fland›r›ld›¤›, insana renkleriyle bak›lmaya baﬂland›¤› bir zihniyeti ifade
eder o afiﬂler.
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"Kara k afal›" isen,
söz h akk›n y oktur,
itiraz h akk›n y oktur!
Bu y›l›n baﬂ›nda Norveç'te yaﬂanan bir olay, Avrupa ülkelerinde
"kara kafal›" olman›n anlam›n› bir
kez daha gösterdi.
Türkiyeli Döndü Tulum, Norveç'te bir göçmendi. O¤ullar› ekme¤in peﬂinde Norveç’e gelmiﬂti, o da
o¤ullar›n›n peﬂinden... Onlar, Türkiye'den Norveç'e göçmüﬂ "kara kafal›lar"d›. Herhangi bir Norveçli’nin,
herhangi bir Avrupal›n›n sahip olduklar› haklardan yararlanmalar›
çok görülen, yaﬂamlar›n›n bile bir
de¤eri olmayan "kara kafal›lar"d›
onlar.
63 yaﬂ›ndaki Döndü Tulum, 3
Ocak günü bir kalp krizi geçirdi.
Çocuklar›, torunlar› do¤al olarak
h›zla yard›m istediler, ambulans ça¤›rd›lar. Ambulans uzun süre gelmeyince tekrar tekrar arad›lar. Bu
en büyük suçlar› oldu. Hem "kara
kafal›"lard›, hem de ›srarla ambulans ça¤›r›yor, kendilerine “ekmek
veren” sisteme tepki gösteriyorlar-
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‹sviçrel i Ir k ç › l ar › n B i r Afiﬂi
d›. Ambulans beklerken, polisi buldular karﬂ›lar›nda. Tekrar tekrar ambulans›n gelmesini istemeleri, "tehdit" say›ld›. Suçlulard›.
Ambulans gelmedi, fakat zaman
geçirmeden evin önüne gelen polis,
"kara kafal›lar›" gözalt›na almak
için “iﬂlem” baﬂlatt›. Kalp krizi geçiren Döndü Tulum, yerde ac›lar
içinde k›vranarak can verirken,
Norveç polisi Döndü Tulum'un yaﬂam›n› kurtarmak için ç›rp›nan yak›nlar›n› tartaklayarak, yerlerde sürükleyerek gözalt›na al›yordu.
Sonuç: Döndü Tulum yaﬂam›n›
yitirdi, daha do¤ru ifade ile "kara
kafal›" oldu¤u için öldürüldü.
Döndü Tulum'u öldürenler, birkaç ›rkç› faﬂist de¤ildi. Tulum'u öldürenler, Norveç polisi’ydi, devle tin yetkilileri idi. Tulum'u öldürenler, "kara kafal›"lar›n tedaviye, ambulansa de¤il, polis jopuna, iﬂkenceye lay›k olduklar›n› düﬂünen, renginin hiçbir önemi olmayan ›rkç›
kafalard›.
Döndü Tulum'un o¤lu, Kutluay
Tulum, yaﬂad›klar›n› daha sonra ﬂu
sözlerle özetleyecekti: "Dünyan›n
herhangi bir yerinde bir Norveçli’ye bir ﬂey olsa, dünyay› aya¤a
kald›r›rlard›. K›sacas› burada ›rkç›l›k yap›ld›. Kara kafa dedikleri sözü, kara kafa uygulamas›n› bize uy-

gulad›lar. Bizi k e n d i l e r i n d e n
görmediler. ‹kinci s›n›f insan
muamelesi uygulad›lar. Annemi
ölüme terk ettiler. Kalp yetmezli¤inden annemi kaybettik. Bu ›rkç›l›kt›r..."
"Kara kafal›" olmak ne demekti, özetliyordu iﬂte Kutluay
Tulum. “Bizi kendilerinden görmediler” diyordu. Kendileri beyazd›, sar›yd›... Oysa onlar, kara kafal›yd›...
“S›n›f”lara ayr›lm›ﬂt› insanlar.
Beyazlar›n, siyahlar›n içinde de
farkl› s›n›flar vard›, ezeni vard›, ezileni vard›. Ama iﬂte “renkler” de
baﬂka bir s›n›fland›rmay› iﬂaret ediyordu: Beyaz, birinci s›n›f insan, siyah ikinci s›n›f insand›!!!
"Kara kafal›" olmak neden böylesine aﬂa¤›lanma, iﬂkence görme,
öldürülme nedeni olabiliyordu, cevab› da belki iﬂte bu “s›n›f”land›rma
meselesindeydi..

" Kara k afal›", faﬂist
ideoloji ile kararm›ﬂ
beyinlerin ü retti¤i
bir kavramd›r!
"Kara kafa" deyimi, tarihte ilk
olarak Sümerler için kullan›lm›ﬂ.
Sümer ve Babil yaz›tlar›nda, ‘insanlar’›n karﬂ›l›¤› olarak Sag-gir (Sümerce); ‘karabaﬂl›lar, kara kafal›lar’
ifadeleri kullan›lmaktayd›. Tarih
içinde “ i n s a n l a r ”›n karﬂ›l›¤› olarak
kullan›lan bu kelime, bugün insanlar›n bir bölümünü dile getirmekte
ve ayr›ﬂt›rma, aﬂa¤›lama amac›yla
kullan›lmaktad›r.
"Kara kafal›" ifadesinin, masum
bir fiziki tasvir anlam›nda olmay›p,
Avrupa ülkelerine gelen göçmenleri
›rkç› bir yaklaﬂ›mla aﬂa¤›lamak, ay-

r›ma tabi tutmak için kullan›ld›¤›n›
biliyoruz. Irkç› ideoloji insanlar›n
sadece ten renklerinden dolay›, aﬂa¤› ya da üstün olduklar›n› söyler. Bu
düﬂünce, faﬂizmin de teorik dayanak noktas› olmuﬂtur. Hitler, Mussolini faﬂist iktidarlar›, dünyan›n di¤er halklar›na zorla egemenliklerini
kabul ettirmeye çal›ﬂ›rken, kitleleri
kendi ›rklar›n›n üstünlü¤üne
inand›rm›ﬂlard›r. Faﬂizm, kendi ›rk›n› (Ari ›rk) y u k a r › › r k , di¤er tüm
›rklar› ise aﬂa¤› ›rk say›yordu ve sadece ›rksal kökenleri nedeniyle kendi uluslar›n›n da üs t ü n ul u s oldu¤unu iddia ediyordu.
"Kavgam" adl› kitab›nda ﬂöyle
der Hitler:
"Irkç›l›k, insan ›rklar›n›n eﬂitli¤ine inanmaz. Üstün ›rk›n d›ﬂ›ndaki
›rklar, bu dünyay› yöneten büyük
iradenin dile¤ine uygun olarak, en
iyi ve en güçlünün zaferine yard›m
etmek ve onun iﬂini kolaylaﬂt›rmakla yükümlüdürler. Üstün ›rk, aﬂa¤›lar›n ve güçsüzlerin kendisine boyun e¤melerini istemek hakk›n› taﬂ›r. Do¤an›n aristokratik ilkesine
sayg› göstermek gerekir. Yoksa melezleﬂme yoluyla Yahudilerin ve zencilerin kaplad›klar› bir dünyada güzellik ve soyluluk ad›na ne varsa
yok olacakt›r. ‹nsanl›¤›n mutlu gelece¤ini ancak üstün ›rk›n zaferi kurtarabilir."
Günümüzde emperyalist ülkeleri
yönetenler ve tekelciler, Hitler kadar aç›k de¤iller, ama temelde ayn›
ﬂekilde düﬂündüklerinden emin olabilirsiniz. Çünkü “kara kafal›” aﬂa¤›lamas› iﬂte ancak böyle bir kafadan ç›kabilir.
Beyni ›rkç›l›kla ﬂartlanm›ﬂ, ﬂekillenmiﬂ birinin karﬂ›s›ndaki “kara
kafal›” bir göçmene nas›l bakt›¤›n›
Hitler’in sözlerine bakt›¤›n›zda daha iyi anlayabilirsiniz.
Her Avrupal›, karﬂ›s›ndaki kara
kafal›dan üstündür. Böyle düﬂünür...
Herﬂeyi kendileri bilir, bir kara kafal›n›n bir çok ﬂeyi bilmesi mümkün
de¤ildir ve bir kara kafal› e¤er onun
bilmedi¤i baz› ﬂeyleri biliyorsa,
“üstün ›rk”›n ferdi bunu ﬂaﬂk›nl›kla
karﬂ›lar ve bir istisna olarak görür...

Döndü Tulum'u öldürenler, birkaç
›rkç› faﬂist de¤ildi. Tulum'u
öldürenler, Norveç polisi’ydi, devletin
yetkilileri idi. Tulum'u öldürenler,
"kara kafal›"lar›n tedaviye, ambulansa
de¤il, polis jopuna, iﬂkenceye lay›k
olduklar›n› düﬂünen, renginin hiçbir
önemi olmayan ›rkç› kafalard›.

“Üstün ›rk”›n ferdi, bir kara kafal›n›n her durumda kendi otoritesini
tan›mas›n› bekler. Bir lokantada
yemek yiyor da olsan›z, bir hastanede doktor karﬂ›s›nda da olsan›z, bir
devlet dairesinde veya bir okulda da
olsan›z, kara kafal›dan beklenen,
kara kafal›ya dayat›lan hep budur...
Hitler’in en özlü ﬂekliyle ifade
etti¤i bu ›rkç›l›k, salt ikinci paylaﬂ›m savaﬂ›nda bile onmilyonlarca
insan›n katledilmesine neden oldu.
‹kinci paylaﬂ›m savaﬂ›ndan sonra, dünyan›n sömürülen, yoksul ülkelerinden Avrupa ülkelerine yoksulluk, politik bask›lar gibi nedenlerle çok say›da mülteci geldi. Geldikleri ülkelerde, " s p a g e t t i " , " k e b a p " gibi çeﬂitli lakaplarla an›ld›lar. Fakat, hepsinin ortak lakab› "kara kafal›" idi. Hepsinin ortak yan›,
fiziki görünüﬂleriyle Avrupa halklar›ndan farkl› olmalar› ve dünyan›n
ezilen halklar›ndan olmalar› idi...
Yedikleri veya yemedikleri yiyecekler nedeniyle aﬂa¤›land›lar. yüzlece, binlerce y›ll›k geleneksel giysileri nedeniyle aﬂa¤›lan›p d›ﬂland›lar... Yedikleri kendilerine özgü yiyecekleri olsun, kendilerine özgü
giyecekleri olsun, o halklarla alay
etme unsuruna dönüﬂtürüldü...
‹nsanlar›n ten veya saç renklerine, burun deliklerinin geniﬂli¤i darl›¤› gibi kimi fiziki özelliklerine göre s›n›fland›r›lmas›, üstün ya da aﬂa¤› görülmesi, bir aﬂa¤›lama ifadesi
olarak "kara kafal›" diye adland›r›lmas›, kuﬂkusuz faﬂist ideolojinin bir
ürünü olan, ›rkç› bir yaklaﬂ›md›r.
Sosyalistler, Marksist-Leninistler,
insanlar› ›rklar›na, ten renklerine
göre üstün ya da aﬂa¤› olarak görmezler.
Sosyalistler, bu konuya da bilimsel tarihsel verilerin ›ﬂ›¤›nda bakarlar. Bilimsel tüm veriler göstermektedir ki, günümüz insan›n›n oluﬂtu-

¤u ilk ça¤larda, derilerinin rengi,
burnun ve dudaklar›n biçimi, k›llanma sistemi gibi d›ﬂ özellikleriyle
birbirlerinden ayr›lan geniﬂ insan
gruplar› ortaya ç›km›ﬂt›r. Irklar›n
kökeni iﬂte bu ayr›mdad›r. Ve fakat
yine bilim bize bu fiziksel ayr›mlar›n hiçbir ﬂekilde, bireylerin iç yap›s›nda, hele onlar›n zihinsel yetilerinde, toplumsal kuruluﬂlar›nda belirleyici bir etken olmad›¤›n› da
göstermiﬂtir. ‹lerici yazarlar, bilimsel gerçek böyle olmas›na karﬂ›n
neden farkl› teoriler ileri sürüldü¤üne iliﬂkin ﬂöyle diyorlar:
“ Irklar›n kökeninde, bütün insanlar›n ayn› ortak atadan gelmedikleri olgusunun bulundu¤unu ve
buradan hareket ederek, onlar›n,
soyluluk, de¤er ve hak bak›m›ndan
eﬂit olmad›¤›n›, yani aﬂa¤› ›rklar ve
üstün ›rklar bulundu¤unu öne süren
burjuva yazarlar›n ›rkç› teorilerinin
hiçbir bilimsel ve tarihsel dayana¤›
yoktur. Bu teoriler, yaln›zca sömürgeci fetihleri ve sömürüyü hakl›
göstermek, Asya, Afrika ve Latin
Amerika halklar›n›n ulusal kurtuluﬂlar› u¤runa ve sömürgecilerin
nüfuzuna karﬂ› savaﬂ›m›na engel olmak amac›yla uydurulmuﬂ ve yay›lm›ﬂt›r". (Zubritski, vd: ‹lkel Köleci
Ve Feodal Toplum)
Faﬂist kafa yap›s›, sadece bulunduklar› bölgelerin co¤rafi koﬂullar›na göre de¤iﬂik fiziki özelliklere sahip olduklar› için, insanlar› aﬂa¤› ya
da üstün diye tan›mlarken, yukar›daki al›nt›dan da görülece¤i gibi
amaçs›z de¤ildir. Amaç, insan›n insan› sömürmesi, insanlar›n bir k›sm›n›n di¤er k›sm›na karﬂ› üstünlük
taslamas›n› hakl› ç›karmakt›r. Bu
›rkç› teoriyi halklar için tehlikeli bir
silah haline getiren de bu teorinin,
emperyalist tekellerin ç›karlar› için
kullan›lm›ﬂ olmas›d›r. De¤ilse, tek
baﬂ›na bu ›rkç› teori, milyonlar›n
ölümüne yol açmazd›.
Onmilyonlarca insan›n ölümüne
yol açmas› da bir yana, bu ›rkç› teori, ideolojik içeri¤iyle, insanl›k aç›s›ndan kabul edilemezdir ve tehlikelidir.
- devam edecek-

Say›: 208

Yürüyüﬂ
21 ﬁubat
2010
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“40 de¤il 100 seneni de doldursan,
yine karakafal›'s›n yine karakafa's›n..”
‹ s m a i l ‹ niﬂ :
(55 yaﬂ›nda,
Bal›kç›-iﬂsiz)
Yür üyüﬂ: “ K a r a kafal›” den ildi¤ ind e ak l›n›za n eler
ge l i yo r ?
‹ niﬂ: Ben 1969'da Almanya'ya
geldim. 40 senemi doldurdum Almanya'da. Valla ben sana bir ﬂey
söyliyeyim mi, 40 sene de¤il 100
seneni de doldursan, y i n e k a r a k a fal›'s›n yine karakafa's›n.

Say›: 208

Yürüyüﬂ
21 ﬁubat
2010
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Yü rüy ü ﬂ: “ K a r a k a f a l › ” o l a r a k
bugüne kadar hangi muameleler
ile karﬂ›laﬂt›n›z?
‹ niﬂ: Çok tan›k oldum, her türlü
oldum yani. Sen burada senelerdir
çal›ﬂm›ﬂs›n, her türlü vergini ödemiﬂsin. Ama burada b i r ﬂey olsa he m e n y a b a n c › l a r a m a l o l u y o r. Her
ﬂeyde sen suçlan›yorsun. Bir iﬂe girsen, bir yere gitsen karﬂ›na ç›k›yor.
Örne¤in iﬂe alacaklarsa, ev vereceklerse bile 'hangi memleketlisin, ne relisin? ' diye soruyorlar.
Senin yabanc› oldu¤unu
ö¤rendikleri takdirde “Üz gü nü m, Ma a l e se f , B iz s i ze haber veririz...” cevaplar›yla karﬂ›laﬂ›yoruz. Bu
Avrupa'da, bu Almanya'da
mesela ‹talyanlar’a, Yunanl›lar’a bir baﬂka türlü
bak›l›yor, Türkiyeliler’e
bambaﬂka bak›l›yor.
Peki bunun önüne nas›l
geçebiliriz? Tabii ki toplumsal olarak sorunumuza sahip ç›karak. Ama bir ﬂey söyleyeyim mi,
afedersin bizim baﬂtaki ..., bu ....,
bize sahip ç›km›yorlar. Bak, vaktinde burada ‹talyan vatandaﬂ› bir
adam bir olayda kaza ile ya da neyse bi ﬂekilde ölmüﬂtü. Koca ‹talya
aya¤a kalkt›. Cumhurbaﬂkan›’ndan
tut, insan haklar›ndan tut, hani tüm
milletvekillerine var›ncaya kadar
hepsi aya¤a kalkt›. Adamlar›na sahip ç›kt›lar. Bak›yorum bugün Almanya'da kaç tane ev yakt›lar, insan

öldürdüler ve hala da devam ediyor
bu olaylar. Olmuyor mu? Oluyor,
peki nerde bizim o baﬂtaki kodamanlar, niye sahip ç›km›yorlar vatandaﬂlar›na? Hangi devlet adam›,
yetkilisi geldi de sahip ç›kt› vatandaﬂ›na. Yok yok yok, ama pasaport
uzat›rken, izne giderken soygunculu¤a gelince, vatandaﬂlar› geliyor
ak›llar›na. Seçimlerde hat›rl›yorlar
bizi. Az m›y›z, ikibuçuk, üç milyon
var›z. Biz örgütlenir, bir araya gelirsek belki o zaman de¤iﬂtirebiliriz bu
gidiﬂat›. Yoksa, bu ﬂekilde bir bir
harc›yacaklar bizi. Norveç'te, Hollanda'da, Almanya'da yani hangimizin sonu nerde bilemiyoruz. B u n u n
önün e geçmenin yo lu da birbirimi ze sahip ç›kmaktan geçiyor. Bunun
için yap›lacak herﬂeye var›m ve seve seve kat›l›r, destek veririm.
***
Orhan ﬁimﬂek:
(38 yaﬂ›nda. Müzisyen, 19 y›ld›r
Almanya'da yaﬂ›yor.)
Yürüyüﬂ: “ Karakafal›” denildi ¤i nde akl› n› za ne le r ge li yor ?
ﬁimﬂek: Asl›nda
Norveç'teki olay›
tam izleyemedim
ama sadece orada
de¤il, belki bu derece aç›ktan olmasa da
günlük hayat içinde
say›s›z örne¤iyle
karﬂ›laﬂ›yoruz. Hatta
demokrat görünen insanlarda bile
buna rastlamak mümkün. Nazi partilerinin ya da örgütlenmelerinin sald›r›lar›n›, tavr›n› biliyorsun ve bunlar›
aç›ktan yaﬂ›yorsun. Bunlar zaten ne
olduklar›n› aç›ktan söylüyorlar. Tamam, bunlar›n zihniyetini ve kafa
yap›s›n› biliyoruz, peki yaﬂam›n
içinde, çarﬂ›da, pazarda, otobüste,
trende imal› imal› bakanlar, seni
“karakafal›” olarak damgalayanlar!
ﬁurda komﬂunda bile yaﬂ›yorsun,
gözlerinden anl›yorsun bunu. ‹ﬂte

onlar daha
tehlikeli ve
as›l ›rkç›lar
da bunlar.
Görünmüyorlar belki ama daha
tehlikeliler bence. Çünkü di¤erlerini düﬂman olarak biliyorsun ve görüyorsun. Bunlar ise gizli gizli sana
düﬂmanl›k besliyor. Tabii, bunlar
kendili¤inden olmuyor. Birileri k›ﬂk›rt›yor. Sürekli korku yarat›l›yor
insanlar›n içinde, o ›rkç›l›k taze tutuluyor, ‹ sl amc› l› k korkusu, te rö rizm korkusu, ›rkç›l›k korkusu...
‹nsanlar üzerinde bir bask› ve korku
yaratarak, ayr›mc›l›¤› körükleyerek
hep canl› tutuyorlar bu korkuyu ve
›rkç›l›¤›.

Yürüyüﬂ: “ K a r a k a f a l › ” o l a r a k
bugüne kadar hangi muameleler
ile ka r ﬂ›l aﬂ t›n ›z ?
ﬁimﬂek: Ben bizzat bariz bir uygulamayla karﬂ›laﬂmad›m ama çok
kez çevremden ya da tan›d›klar›mdan tan›k oldum. Sonuçta bunlar hemen her yerde yaﬂan›r durumda. Yabanc› düﬂmanl›¤›na, ›rkç›l›¤a karﬂ›
kendimizi e¤itmeli, kültürümüzle
buna karﬂ› savaﬂmal›y›z.
***
Tolga Sa¤lam,
(18 yaﬂ›nda, Münih, Almanya)
Yürüyüﬂ: “ K a r a k a f a l › ” d e n i l d i ¤i nde a kl › n› z a ne l e r g e li y or?
Sa¤lam: Akla tabii ki, yabanc›
düﬂmanl›¤› geliyor. Yabanc› olarak
küçümseniyoruz. Haklar›m›z görülmüyor. Yurtd›ﬂ›nda sürekli bir yabanc› gibiyiz.
Yürüyüﬂ: “ K a r a k a f a l › ” o l a r a k
bugüne kadar hangi muameleler
ile ka r ﬂ›l aﬂ t›n ›z ?
Sa¤lam: Ben Avusturya vatandaﬂ›y›m. K›sa bir süre gözalt›nda
kald›m. Diﬂ a¤r›s› çekmiﬂtim. Kap›y› çal›yorum, gardiyan› ça¤›r›yorum. "Ne oluyor" deyip kap›y› aç›p
kapat›yorlard›. Uzun süre u¤raﬂt›ktan sonra ilgilenmek zorunda kald›lar. Kara kafal› oldu¤umuz içindir.
O n l a r › n g ö z ü n d e b i r hiçiz. Umursam›yorlar. Devlet dairelerinde de
ayn›.

Avrupa’da
j Alman m ahkemesi,
devrimci t utsak F aruk
E reren’in Türkiye’ye iade
edilmesine k arar verdi!
j Alman emperyalizmi,
tutsak d evrimcilere k arﬂ›
tecritten a ¤›r cezalara,
ﬂantajdan i ade t ehdidine
kadar her yönteme baﬂvuruyor..
j Hukuki d e¤il, t amamen siyasi ve keyfi olan
karar, T ürkiyeli d emokratik k urumlar taraf›ndan
p rotesto ediliyor..
Faruk Ereren 2007 May›s ay›ndan bu yana Almanya’da tutuklu ve
a¤›r tecrit koﬂullar›nda tutulmaktad›r. Devrimci tutsak Faruk Ereren
hakk›nda Alman Mahkemeleri, 29
ﬁubat 2010’da verdi¤i kararla Türkiye'ye gönderilebilece¤ini aç›klad›.
Bu mahkeme karar›n› ise, ölüm
orucunu b›rak›p hastal›klar›ndan
dolay› cumhurbaﬂkan› aff›yla tahliye edilen iki tutsa¤a dayand›r›yor.
Yani Faruk Ereren de Türkiye'ye
gönderilirse hastal›¤›ndan dolay› affa u¤rar ve tahliye edilir.
Oysa Alman makamlar› da çok
iyi biliyor ki, Türkiye F Tipi hapishanelerinde hiçbir tutsa¤›n can güvenli¤i yok ve olmad›¤› gibi hasta tutsaklar›n tedavi olmalar›n›n önünde
onlarca engel var.
Faruk Ereren duruﬂmalar›nda
defalarca kez Türkiye'de iﬂkencenin, katliamlar›n sistematik ve devlet politikas› olarak devam etti¤i anlatm›ﬂt›r.
E¤er Alman devleti, Türkiye oligarﬂisine Faruk Ereren’in iadesi durumunda hastal›¤›ndan dolay› tahliye edilece¤ini umuyorsa, Faruk’u
Türkiye oligarﬂisinin tahliye etmesini hiç beklemesin. Y›llard›r hasta-

Alman Emperyalizmi
Türkiye Faﬂizmiyle
‹ﬂbirli¤i ‹çinde
l›klar›na ra¤men a¤›r tecrit koﬂullar›nda tutsak etmekten vazgeçerek kendisi tahliye etsin.
Ancak tüm bunlara ra¤men
Alman devletinin Faruk Ereren’i Türkiye’ye teslim etmek
istemesi ﬂantajd›r, tehdittir. Türkiye'deki faﬂist devleti desteklemek ve faﬂizmle iﬂbirli¤i yapmakt›r.
Alman devletinin Faruk Ereren’i
Türkiye oligarﬂisine teslim etmesi
ni engellemek için Avrupa’n›n çeﬂitli ülkelerinde Halk Cepheliler çeﬂitli eylemler gerçekleﬂtirdi.
Tayad Uluslararas› Dayan›ﬂma
Komitesi’nin (Tayad Komite), 12
ﬁubat
tarihli
bir
aç›klama
yay›nlayarak, tüm demokratik kamuoyunu kurum ve kuruluﬂlar› Faruk Ereren'le dayan›ﬂmaya ça¤›rd›.
Faruk Ereren’in iadesi durumunda F Tipi hücrelerinde ölüme terkedilece¤i belirtilen aç›klamada;
“Böyle bir durumda Faruk Ereren'in
yaﬂayaca¤› tüm iﬂkencelerin insan
onuruna ayk›r› kötü muamelenin
sorumlusu bu karar› veren Alman
makamlar› olacakt›r” denildi.

Almanya Köln’de her hafta
Cumartesi günleri saat 15.00 -17.00
aras› yap›lan özgürlük ça¤r›s› eylemi 37. haftas›na girdi. Bu haftaki

Avrupa d emokrasisi:
Tecriti Yazmak Suç!
Almanya'n›n Krefeld ﬂehrinde
16 ﬁubat 2010 tarihinde bir dava
görüldü.
Suçlu: Edith Bartelmus Scholich
Su ç u : Al m a nya'da a¤›r tec rit
alt›nda tu tul a n T ü rkiyeli devrimci
tut s a k F a r u k E r e r e n ' i n h u kuk-

eylem May›s 2007 tarihinden beri
Düsseldorf'ta tutuklu Faruk Ereren
için yap›ld›.
Faruk Ereren hakk›nda iade
karar› verilmesinin hem insan haklar›na ayk›r›, hem de hukuksuz
oldu¤u belirtilen eylemde; “Bu karar› veren mahkemelerde bilmektedirler ki, Türkiye hapishanelerinden
neredeyse hergün bir tabut ç›kmakta ve ölümü bekleyen yüzlerce hasta tutsak bulunmaktad›r. Faruk Ereren Türkiye'ye iade edildi¤i taktirde
yeniden y›llar süren bir hapislik ve
iﬂkencelerle karﬂalaca¤› kesindir.
Almanya bu sald›r›larla devrimcileri sindirmeyi, düﬂüncelerinden vazgeçirmeyi amaçlamaktad›r” denildi.

Say›: 208

Yürüyüﬂ
21 ﬁubat
2010

16 ﬁubat günü D ü s s e l d o r f
Eyalet parlamentosu önünde bildiri
da¤›t›m› ile Faruk Ereren’in iade
karar›na karﬂ› sessiz kal›nmayaca¤›
gösterildi. 1 saat içinde Faruk
Ereren'in hapishane koﬂullar›n› ve

suzca sü ren davas›
h a k k › n da eleﬂ ti r e l
yaz› yazmak.
‹ﬂte Avrupa demokrasisi: Tecriti
eleﬂtirmek de suç!
C e z a s › : 12.000
Euro para cezas› veya bu bedele denk
gelen miktarda hapis yatmas› yönünde ceza talebiyle yarg›lan›yor.
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Adalet!

Hukuk, s›n›flar mücadelesinde
kullan›lan bir silaht›r!..

Faruk Ereren bir ömür boyu Türkiye faﬂizmine karﬂ›
mücadele etmiﬂ bir devrimcidir. 2007 May›s ay›ndan bu
yana Almanya hapishanelerinde en a¤›r tecrit koﬂullar›nda tutulmaktad›r.
Bir demokratik dernekte haklar ve özgürlükler mücadelesi veren Nurhan Erdem, Cengiz Oban ve Ahmet ‹stanbullu, 8 Kas›m 2008 tarihinden bu yana Almanya hapishanelerinde a¤›r tecrit alt›nda ve 16 ayd›r m a h k e m e ye bile ç›kart›lmadan tutulmaktad›rlar.
Emperyalizmin adaleti yoktur.
Alman emperyalizminin terörle mücadele hukuku,
insanlar› devrimcilikten y›ld›rmaya yönelik bir hukuktur.
Bir tutsa¤›n baﬂka bir tutsa¤a gönderdi¤i eldivenin “ ö rgüt dayan›ﬂmas›” anlam›na gelece¤i gerekçesiyle verilmemesi için mahkeme karar› ald›rtan bir hukuktur bu.
Hakimlerin, savc›lar›n, hapishane yönetimlerinin ve

Say›: 208

Yürüyüﬂ
21 ﬁubat
2010
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iade karar›n›n hukuksuzlu¤unu teﬂhir eden 100
adet bildiri da¤›t›ld›.
H a m b u r g Özgürlük
Komitesi,
Sternschanze'de, 13 ﬁubat günü, Alman mahkemelerinin verdi¤i karar› protesto etmek
ve Faruk Ereren'in s›n›rd›ﬂ› edilmesi tehlikesine karﬂ› dayan›ﬂmay› büyütmek için Türkçe ve Almanca bildiri da¤›t›p, Ereren'e destek ça¤r›lar› yapt›.
Faruk Ereren’in Türkiye'ye iade
karar› Almanya’n›n baﬂkenti B e r lin'de protesto edildi. 13 ﬁubat günü Kruzberg'de biraraya gelen Özgürlük Komitesi üyeleri Faruk Ereren'e özgürlük isteyen dövizleri açarak sloganlar›n› hayk›rd›lar. Eylemde, Türkçe ve Almanca bildiriler da¤›t›ld›.
Eylemin sonunda Almanya Federal
Parlamentosu
önünde
yap›lacak eyleme kat›l›m ça¤r›s› yap›ld›.
*
Ereren’in iade karar› Belçi k a’n›n baﬂkenti B r ü k s e l'deki Alman Elçili¤i önünde protesto edildi.
15 ﬁubat günü bir araya gelen
Özgürlük Komitesi üyeleri üç dilde
"Faruk Ereren'e özgürlük" yaz›l› bir

yasalar›n tek bir amac› vard›r : Devrimcilikten vazge çirmek.
Emperyalizmin hukuku, sistemle uzlaﬂmay› ödüllendirirken, uzlaﬂmay› reddedeni daha a¤›r biçimde cezaland›rmak üzerine ﬂekillendirilmiﬂtir. Bu ﬂekillendirmede hukukun neye hizmet etti¤i çok aç›kt›r. Faruk Ereren
emperyalizmin dayatmalar›n›, uzlaﬂmay› reddetmiﬂtir.
Mahkeme kürsüsünde ülkemizdeki linç sald›r›lar›na kadar faﬂizmi teﬂhir etmeyi sürdürmüﬂtür.
Alman Mahkemelerinin Faruk Ereren’in Türkiye oligarﬂisine iade karar›, bu tavra cevapt›r.
Burada hukuk de¤il, siyaset belirleyicidir. Hukuk siyasetin hizmetindedir. Siyaset emperyalizmin siyasetidir.
Benim sorunum sizin devrimcili¤iniz diyor Alman
emperyalizmi, ve hukuku “devrimcilikten y›ld›rma”
amac›na göre yorumlay›p öyle uyguluyor..

Nurhan, Cengiz ve
Ahmet’e Özgürlük

Emperyalizmin
Hapishanelerindeki
Devrimci Tutsaklara
Özgürlük!
pankart açt›lar. Eyleme ‹fade ve Örgütlenme Özgürlük Komitesi CLEA'dan bir heyet, K›z›l Yard›m› (Secours Rouge)'dan bir temsilci ve Af
Örgütü üyesi bir kiﬂi destek verdi.
*

F r a n s a Özgürlük Komitesi taraf›ndan 13 ﬁubat günü yaz›l› bir
aç›klama yay›nlayarak Faruk
Ereren için özgürlük istedi.
Türkiye’da yaﬂanan katliamlar
ve iﬂkencelerin anlat›ld›¤› aç›klamada; “Faruk Ereren'i, iﬂte böyle bir
rejime sahip olan bir ülkeye teslim
etmek istiyorlar” denildi.
P a r i s'te St Saint-Denis ve Gar
De l'est taraf›nda Faruk Ereren için

Berlin'in Kreuzberg semtinde,
"Devrimci Tutsaklara Özgürlük"
slogan› hayk›r›ld› 11 ﬁubat’ta
kurulan stantta 16 ayd›r tutuklu
olan Nurhan Erdem, Cengiz
Oban ve Ahmet ‹stanbullu için
özgürlük talebi yeniden dile getirildi. Ayn› zamanda 11-12 Mart
günleri Düsseldorf'ta görülecek
olan mahkemeye Berlin'den de
kat›l›m ça¤r›s› yap›ld›.

Fransa'da Panel
Fransa'da Melun bölgesinde,
Melun Anadolu Kültür Merkezi,
31 Ocak’ta Aile ve Gençlik konulu bir panel düzenledi.
70 kiﬂinin kat›ld›¤› bu panelde
ayr›ca derne¤in kuruluﬂu da aç›klanarak, faaliyetlerine baﬂlad›¤›
ilan edildi.

300 adet Frans›zca ve Türkçe bildiriler da¤›t›ld›. St Saint Denis'de esnaflara Faruk Ereren'in tutuklanmas› ve iade edilmesi; ayr›ca sürecin
geliﬂimi anlat›larak esnaflar bilgilendirildi.

BERL‹N

Avrupa’da Tekel ‹ﬂçilerine Destek Eylemleri

A l m a n y a’n›n baﬂkenti Berlin’de 10 ﬁubat günü tekel iﬂçilerine
destek vermek için miting düzenlendi. Tekel ‹ﬂçileriyle Dayan›ﬂma
Komitesi’nin düzenledi¤i mitingde
2 saat boyunca, Almanca ve Türkce
"Yaﬂas›n Enternasyonal Dayan›ﬂma" slogan› at›ld›.

Av u s t u r y a Vi y a n a’da bulunan
Türkiye Baﬂkonsoloslu¤unun önünde 12 ﬁubat günü Tekel iﬂçilerine
destek amac›yla bir eylem yap›ld›.
GLB (Sendikal Sol Bloku) ve
ADA (Alternatif Dayan›ﬂma)’n›n
ça¤r›s›yla yap›lan eyleme Halk
Cepheliler`de kat›ld›. Eylemde,
üzerinde Almanca “Türkiye’deki
Tekel ‹ﬂçileriyle Dayan›ﬂmaday›z”
yaz›lan pankart aç›ld›. Halk Cepheliler de k›z›l sancaklar ve Tekel iﬂçilerinin direniﬂini selamlayan ve

üzerinde “Zafer Direnen Emekçinin
Olacak”, “Direne Direne Kazanaca¤›z”, “Tekel ‹ﬂçisi Yaln›z De¤ildir”,
ve “Tekel ‹ﬂçisinin Talepleri Kabul
Edilsin” yazan dövizlerle kat›ld›lar.
7 ﬁubat günü A n a d o l u H a l k
K ü l t ü r M e r k e z i’nde maden iﬂçilerinin direniﬂini anlatan"100 bin kiﬂiydiler" adl› film izlendi. Film öncesi k›sa bir konuﬂma yap›larak, ﬂu
anda direniﬂlerini sürdüren Tekel iﬂçilerinin mücadelesi anlat›ld›.

AVRUPA’daki B‹Z
Almanya'da yasal bir dergi olan
Yürüyüﬂ dergisinin bir say›s›n›n 200
adetine, ev bask›nlar›nda el konuldu.
Gerekçe, Yürüyüﬂ dergisini satanlar›n örgüt faaliyeti yürütmelerine iliﬂkin ﬂüphe...
Hapishaneden tahliye edilen insanlara deniyor ki; "Örgüt üyeleri ile
görüﬂmeyeceksiniz, örgütün derneklerine gitmeyeceksiniz"...
Karar hukuki de¤il. Çünkü, yasal
dernekler keyfi bir ﬂekilde örgüt derne¤i ilan ediliyor. Oysa Almanya'da
örgütün derne¤i ilan edilmiﬂ bir dernek yok.
Hukuki dayana¤› olmadan insanlar örgüt üyesi, yasal dernekler örgüt derne¤i,
yasal bir dergi örgüt yay›n›
ilan ediliyor. Tabloya bakt›¤›m›zda Türkiye faﬂizminin
kararlar›na benziyor.
Avrupa emperyalist ülkeleri denildi¤inde, burjuva demokrasisine
hayran küçük burjuvazinin gözünde,
"hukuk devleti", hak ve özgürlüklerin engellenmedi¤i ülkeler canlan›r,
onlar burjuva demokrasilerine hayranl›klar›n› belirtirler. Bizim gözümüzde canlanan tablo bu de¤ildir,
devrimcilerin yaﬂad›klar› tablo küçük burjuvazinin çizdi¤i toz pembe
tablo de¤ildir. Marksizm-Leninizmin ustalar›, burjuva demokrasilerinin, emekçiler için diktatörlük oldu¤unu söylerler. Devrimcilerin karﬂ›-

laﬂt›klar› tablo da bu bilimsel gerçe¤e uygundur.
Burjuva demokrasileri ile yönetilen ülkelerde, devrimciler en demokratik haklar›n› kullan›rken bedel
ödeme gerçe¤i ile karﬂ› karﬂ›yad›rlar. Almanya'da, Belçika’da, Fransa'da, Hollanda'da ve ‹talya'da devrimciler tutuklan›yor. Halen birçok
hapishanede devrimcilerin tutuklu
bulunmas›, yasal derneklerin polisler taraf›ndan bas›lmas›, insanlar›n
gözalt›na al›n›p tutuklanmas› burjuva demokrasisi ile yönetilen ülkele-

le geliriz. Bu gerçe¤i unuttu¤umuzda, en s›radan haklar›m›z› kullanmaya korkar hale geliriz. Bu gerçe¤i
unutanlar›n beyinlerine, yüreklerine
emperyalizm hükmetmeye baﬂlar.
Bizlere, hukuksuzluklar›, hukuk diye kabul ettirirler. Emperyalizmin
mahkemelerinin, polisinin, savc›lar›n›n söyledikleri kafam›zda de¤iﬂmez hüküm haline gelir. Beynimizi,
yüre¤imizi emperyalizmin denetimine ve yönlendirmesine de¤il, halklar›n mücadelesinin hizmetine sunmal›y›z.
Yasal ve meﬂru demokratik haklar›m›z›
kullanam›yorsak, bask›larla karﬂ›laﬂ›yorsak, tutuklan›yor ve tutuklama
tehditi alt›nda tutuluyorsak, s›n›rd›ﬂ› bask›s› alt›nda tutuluyorsak, çözüm bask›lara buyun e¤memek de¤ildir. Çözüm, bask›lar karﬂ›s›nda
direnmek, haklar›m›z› korumak için
mücadele etmektir. Çözüm, burjuva
demokrasileri ile yönetilen bu ülkelerin, halklara ve devrimcilere karﬂ›
bask›c› olan bu yüzünü teﬂhir etmek
ve demokratik haklar›m›z› kullanmaktan vazgeçmeyece¤imizi göstermektir.
Bu haklar için biz de bedel ödedik, kan›m›z› döktük. Haklar›m›z›
kullanmak için de mücadele etmekten, bedel ödemekten çekinmeyece¤iz.

Say›:208
197
Say›:

Yürüyüﬂ
Yürüyüﬂ
Aral›k
216 ﬁubat
2009
2010

"HUKUK DEVLET‹"NDE
HUKUKSUZLUKLAR
rin gerçe¤idir. Devrimciler burjuva
demokrasilerinde de haklar ve özgürlükler için mücadele etme ve bedel ödeme gerçe¤iyle karﬂ› karﬂ›yad›rlar.
S›n›flar mücadelesinin yasalar›,
burjuva demokratik ülkelerde de geçerlili¤ini do¤al olarak korumaktad›r. Bu yasalar der ki; emekçiler burjuva demokratik haklar› da mücadeleleri ile ve bedel ödeyerek kazand›lar, bu haklar› koruman›n ve kullanabilmenin yolu da mücadele etmektir. Bu gerçe¤i unuttu¤umuzda,
en do¤al haklar›m›z› kullanamaz ha-
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‹STANBUL
MEC‹D‹YEKÖY

AMER‹KA DEFOL BU VATAN B‹Z‹M
Say›: 208

Yürüyüﬂ
21 ﬁubat
2010
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Toplad›¤›m›z Her ‹mza
Amerika’ya At›lm›ﬂ Bir Tokatt›r
Amerika Defol Bu Vatan bizim
kampanyas›
‹stanbul’da
ve
Anadolu’nun bir çok ﬂehrinde
sürüyor. Hergün imzalar toplan›yor,
bildiriler da¤›t›l›yor, afiﬂler as›l›p
pullamalar yap›l›yor. Kampanyay›
genci yaﬂl›s›, çolu¤u çocu¤uyla tüm
halk sahiplenirken, Amerikan
uﬂaklar› tahammül edemiyor.
Kimlik kontrolleri, para cezalar›,
gözalt›larla haz›ms›zl›klar›n› gösteriyorlar.

masas›nda 530 adet imza topland›
ve “Amerika Defol Bu Vatan Bizim
, Dev-Genç 40. Yaﬂ›nda , ‹ncirlik
Üssü Kapat›ls›n, Afganistan Halk›n›n Katili Olmayaca¤›z” yaz›l› pullar yap›ﬂt›r›ld›. Yaklaﬂ›k 1500 adet
bildiri da¤›t›ld›.

‹ s t a n b u l’da Mecidiyeköy metrobüs dura¤› giriﬂinde, Taksim
Galatasaray Lisesi önünde, Kad›köy Osmana¤a Camisi önünde
hergün imza masas› açan Halk
Cepheliler binlerce imza topluyorlar.
14 ﬁubat günü Bak›rköy Özgürlük Meydan'›nda imza masas› açan
Halk Cepheliler, ‹ncirlik Üssü kapat›ls›n diyerek imza toplad›lar. ‹mza

‹stanbul, Sar›gazi'de 10 ﬁubat
günü 'Amerika Defol Bu Vatan Bizim' ve konser afiﬂleri yaparken, liseli Ça¤r› Avc›, aranmas› oldu¤u
gerekçesiyle sivil polisler taraf›ndan darp edilerek gözalt›na al›nm›ﬂt›. Daha sonra Yenido¤an karakoluna götürülen, sonra da savc›l›¤›n
ikinci kat›nda bulunan bir odada, sivil ve resmi polisler taraf›ndan dövülerek kendisine iﬂkence edilmiﬂti.

17 ﬁubat günü Avc›lar’da aç›lan
imza masas›nda 325 imza topland›.

Sar›gazi'de Polis Keyfiyeti
Sürüyor

Ça¤r› Avc›'n›n serbest b›rak›lmas›ndan bir gün sonra sivil polisler
evine giderek, ailesine hiç bir gerekçe göstermeden, "o¤lunuz karakola gelsin" dediler. Bu kadarla da
b›rakmay›p, tehdit ettile ve "iki gün
içerisinde gelmezse hakk›nda tutuklama karar› ç›kartaca¤›z" diyerek
aileyi tedirgin ettiler.
Gözalt›nda kald›¤› sürece ise
Ça¤r› Avc›'ya yöneltilen sorular ve
suçlamalarla, gözalt›na al›nma nedeninin farkl› olmas›; ‹ﬂkence edilirken söylenenler Ça¤r›'y› ﬂaﬂ›rt›ken, bize polisin keyfi uygulamalar›n›n sürdü¤ünü gösteriyor.
‹ﬂkence alt›nda iken Ça¤r›'ya baz
istasyonu y›k›mlar›nda yer ald›¤›,
keyfi kimlik kontrollerinde tav›r ald›¤› gerekçeleri s›ralan›p dayak
at›ld›. Halk›n sa¤l›¤›n› etkileyen
baz istasyonlar›na karﬂ› mücadele
etmiﬂ olmas› polislerin iﬂkence yapmas› için yeterli bir sebepti.

M a l a t y a : 16 ﬁubat günü Malatya Halk Cephesi taraf›ndan Yeni
Cami Soykan Park› Meydan›’nda
imza stand› aç›ld›, bildiriler
da¤›t›ld›.
19 ﬁubat günü yine Soykan
Meydan›’nda imza masas› açan
Halk Cepheliler’i polis önce kendi
engellemeye çal›ﬂt›. Ard›ndan da
zab›ta ekiplerini ça¤›rarak masay›
kald›rtmaya
çal›ﬂt›.
Yaﬂanan
tart›ﬂma
üzerine
meydandan
ayr›lmayan Halk Cepheliler masay›
ellerine alarak imza toplamaya
devam ettiler.
K a r s : Tutuklanan vatanseverlerin serbest b›rak›lmas› için
Kars Gençlik Derne¤i Giriﬂimi 14
ﬁubat günü At Heykeli önünde
eylem yapt›. Aç›klamada her hafta
devam eden bas›n aç›klamalar› için
haklar›nda aç›lan mahkemelerden
ve bunlar›n mücadelelerini engelleyemeyece¤i vurguland›. Eylemin
ard›ndan aç›lan imza masas›nda 138
imza topland›.

nun içinde izin al›nmas› gerekti¤ini
söyleyerek çevrede bulunan insanlar› tedirgin etmeye çal›ﬂt› ve kimlik
kontrolü yaparak tahammülsüzlü¤ünü gösterdi. Halk Cepheliler de
imza için "izin almaya gerek yok"
diyerek imza toplamaya devam ettiler.
Masada yaklaﬂ›k 200 adet imza
topland›.
16 ﬁubat günü Balakgazi Caddesi’nde, imza toplad›lar. Faﬂistlerin
sataﬂmalar›n› f›rsat bilen polis birkaç dakika içinde Balakgazi Caddesini ve Hozat garaj›n› ablukaya alarak çevik kuvveti y›¤›na¤› yapt›.
Polislerin terörize ortam yaratmas›n› teﬂhir eden Halk Cepheliler 145
adet imza topland›lar.

Elaz›¤: Halk Cephesi üyeleri
12 ﬁubat günü ﬂehiriçi araçlar›n
kalkt›¤› durakta, 13 ﬁubat günü ise
Gazi Caddesi AKP ve Bankalar
önünde Amerika Defol Bu Vatan
Bizim Kampanyas› çerçevesinde
imza toplad›. AKP önünde imza
toplarken AKP’nin sivil polisleri
Halk Cephelilerin yan›na gelerek
yap›lan imzan›n illegal oldu¤u bu-

H a t a y : Halk Cephesi üyeleri
her hafta oldu¤u gibi bu hafta da
Ulus Alan›’nda eylem yapt›lar.
Vatanseverlere yönelik tutuklama, gözalt› ve para cezalar›n›n teﬂhir edildi¤i eylemde, herkes “Amerika Defol!” dedikleri için tutuklananlar› sahiplenmeye ça¤r›ld›.

B u r s a: Bursa Gençlik Derne¤i
Giriﬂimi 14 ﬁubat günü Kent Meydan›’nda vatanseverlerin serbest b›rak›lmas› için eylem yapt›lar. Eylemin ard›ndan imza topland› ve
Dev-Genç tarihini anlatan bildiriler
da¤›t›ld›. ‹ki saat aç›k kalan masada
261 imza topland›.
15 ﬁubat günü, “Amerika Defol
Bu Vatan Bizim” yaz›l› pankart,
Gençosman Üst Geçidine as›ld›.

HATAY

A d a n a : Halk Cepheliler Kurtuluﬂ Caddesinde imza toplad›lar.
Eski ‹stasyon Polis Karakolu karﬂ›s›nda polis engeliyle karﬂ›laﬂan
Halk Cepheliler’e 143 TL para cezas› kesildi. Toplam 100 tane imza
toplad›lar.
Ya¤ Cami önünde imza toplayan
Halk Cepheli’ye de polislar taraf›ndan para cezas› kesildi.
Adana Halk Cephesi 14 ﬁubat
günü yapt›¤› eylemle “Amerika Defol!” dedikleri için tutuklananlar›n
serbest b›rak›lmas›n› istedi.
Eylemde “Amerika Defol Bu
Vatan Bizim Dedikleri için Tutuklanan Vatanseverler Serbest B›rak›ls›n” pankart› aç›ld›. Okunan aç›klamada kampanyaya ülkemizin dört
bir yan›nda sald›r›ld›¤›n› ve son olarak ‹stanbul’da keyfi tutuklamalarla
vatanseverlerin susturulmaya çal›ﬂ›ld›¤› belirtildi”.
Eylemin ard›ndan imza masas›
aç›ld›.

‹ z m i r : Halk Cepheliler, 14
ﬁubat günü Kemeralt› Çarﬂ›s›’nda
aç-t›klar› masada 978 imza toplad›lar.
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‹ZM‹R
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Eylemin ard›ndan imza masas›
açan Halk Cepheliler iki saate 245
imza topland›.
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Kocaeli: 14 ﬁubat günü Kocaeli Gençlik Derne¤i üyesi ö¤renciler yapt›klar› eylemle tutuklanan
vatanseverlerin
serbest
b›rak›lmas›n› istediler. Eylemin
ard›ndan imza masas›n› açacaklar›
s›rada gelen zab›ta, yürüyüﬂ yolunda imza masas› açamayacaklar›n›,
yasak oldu¤unu söylediler. Bunun
üzerine Gençlik Derne¤i üyeleri
'Bugüne kadar her hafta burda açt›k
bugün de burda açaca¤›z' dediler.
Masada 18 Yürüyüﬂ dergisi halka ulaﬂt›r›ld› ve toplam 180 imza
topland›.
M e r s i n : 13 ﬁubat günü Halk
Cepheliler “Amerika Defol Bu Vatan Bizim” dedikleri için tutuklananlar›n serbest b›rak›lmas› ile ilgili bir eylem yapt›lar. Taﬂ bina önünde yap›lan eylemde “Amerika Defol
Dedikleri ‹çin Tutuklanan Vatansever Ö¤renciler Serbest B›rak›ls›n,
Halk Cephesi” imzal› pankart ile
“142 Bin Katil Amerikan Askerini
Ülkemizde ‹stemiyoruz” dövizi ve
kampanyan›n afiﬂleri aç›ld›. Eylemde “Amerika Defol Bu Vatan
Bizim, Gözalt›lar Tutuklamalar
Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz, Kahrolsun Faﬂizm Yaﬂas›n Mücadelemiz,
Tutuklananlar Serbest B›rak›ls›n,
Yaﬂas›n Dev-Genç Yaﬂas›n DevGençliler” sloganlar› at›ld›.
14 ﬁubat Pazar günü Halk Cepheliler çarﬂ› merkezinde “Amerika
Defol Bu Vatan Bizim” kampanyas›n›n afiﬂlerini ast›lar.
Afiﬂleme yap›l›rken Halk Cephelilere yard›m edenler, buraya da
as›n diyenler oldu.Halk Cepheliler
‹stiklal caddesi, Silifke caddesi ve
Mesudiye mahalesinde toplam 105
adet afiﬂ ast›lar.
19 ﬁubat günü Hastana
Caddesi’nde imza toplayan Halk
Cepheliler’i polis gürültü kirlili¤i
yap›yorsunuz diyerek durdurdu.
Kimlik Kontrolü yapan sivil
polisler Halk Cephelileri “E¤er Siz

Böyle Yaparsan›z Size Sürekli Para
Cezas› Gelir”diyerek tehdit etti.
Polislere ve halka “Ne Olursa Olsun
Biz ‹mza Toplayaca¤›z” ﬂeklinde
konuﬂmalar yapan Halk Cepheliler
bir taraftan da Amerikan›n katliamlar›n› anlatarak imza toplamaya
devam ettiler.
Mersin’de ayn› gün Taﬂ Bina
önünde “Amerika Defol!” dedikleri
için tutuklanan vatanseverlerin serbest b›rak›lmas› için eylem yap›ld›.

S a m s u n : Halk Cepheliler, 12
ﬁubat günü Süleymaniye Caddesi’nde açt›klar› masada imza toplad›lar. ‹mza masas›nda toplam 300
bildiri halka ulaﬂt›r›ld› ve 200 imza
topland›.
A n k a r a ’da 18 ﬁubat günü
Yüksel
Caddesi’nde
‹ncirlik
Üssü’nün kapat›lmas› için imza
masas› aç›ld›. 300 imza toplanan
masada, 500 bildiri da¤›t›ld›.

Va t a n s e v e r l e r i Asla
Durduramayacak
Susturamayacaklar
Gençlik Federasyonu 14 ﬁubat
günü yapt›¤› aç›klamayla Afganistan’a asker gönderilmesini protesto eden vatanseverlerin tutuklanmas›n› protesto etti.
Afganistan’a asker gönderilmesini protesto eden vatanseverlerin
yerlerde sürüklenerek gözalt›na
al›nd›klar› belirtilen aç›klamada,
“Burjuva bas›nda özellikle baﬂkomiserin parma¤›n›n kopmas› öne ç›kart›lm›ﬂt›r. Ali Ekber KALENDER
arkadaﬂ›m›za “yerli Hannibal” diyecek kadar i¤rençleﬂecek bas›nda hiç
o elin o parma¤›n arkadaﬂ›m›z›n a¤z›nda ne iﬂi oldu¤u, arkadaﬂ›m›z›n
a¤z›n› y›rtmak için mi oldu¤u yer
etmemiﬂtir” denildi.
Aç›klaman›n sonunda (...) Bizler
bu halk›n evlatlar›,vatansever devrimciler olarak bask›lara,gözalt› ve
tutuklamalara boyun e¤meyecek,
y›lmayaca¤›z. Aksine mücadelemizi art›rarak Amerika`y› ülkemizden
kovana dek sürdürece¤iz” denildi.

‹ S TANBUL

Hasta Tutsaklar›n Yaﬂam Haklar›
Geri Verilsin
Hasta tutsaklar için özgürlük talebiyle yap›lan eylemler 30 haftay›
geride b›rakt›. ‹ktidar tecritle, sessiz
imha politikas›yla katletmeye katletme çal›ﬂmalar›na devam ediyor.
19 ﬁubat günü Taksim Tramvay
Dura¤›nda yap›lan eylemde; “Hasta
Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n” pan-

ANKARA

kart›n›n arkas›nda yürüyüﬂe geçen
demokratik kitle örgütleri (DKÖ)
“Hasta Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n,
Abdullah Akçay’a Özgürlük, Tecrite Hay›r” sloganlar› att›lar. Galatasaray Lisesi önüne gelindi¤inde,
Herkese Sa¤l›k Güvenli Gelecek
Platformu’nun Tekel iﬂçileri için
sürdürdü¤ü oturma eyleminden destek geldi. Eylemde bir aç›klama yapan ÇHD’den Av. Bark›n Timtik;
“Hasta tutsaklar›n bir ço¤u gün geçtikçe ölüme yaklaﬂmaktalar. Halil
Y›ld›z, ‹smet Ayaz, Yusuf Kaplan,
Nesimi Kalkan... ve daha bir çoklar› ölüme yaklaﬂ›yorlar. Abdullah
Akçay’›n ailesi de bizime beraber
yürüdü. Abdullah, henüz 17 yaﬂ›n-

BES Üyesine ‹ﬂbirlikçilik Teklifi
17 ﬁubat günü BES Genel Merkezi, polis taraf›ndan muhbirli¤e ve
iﬂbirli¤ine zorlanan BES Ankara 1
No lu ﬁube üyesi Nazan Bozkurt ile
ilgili Ankara Adliyesi önünde eylem yaparak Savc›l›¤a suç duyurusunda bulundu.
Eyleme KESK ve KESK’e ba¤l› sendikalar›n genel merkez yöneticileri ve üyeleri kat›ld›. Eylemde
bir aç›klama yapan BES Genel

Baﬂkan› Osman Biçer; Nazan Bozkurt’un randevu alarak gitti¤i Hacettepe Hastanesi’nde yan›na gelen
ve “devlet ad›na çal›ﬂt›¤›n›” söyleyen biri taraf›ndan tehdit edilerek
iﬂbirlikçilik teklif edildi¤ini söyledi. Biçer aç›klaman›n sonunda;
“Tüzel kiﬂili¤imize ya da üyelerimiz vas›tas›yla sendikam›za yönelik olarak hayata geçirilen veya geçirilecek olan bu tür uygulamalar

da, kan kanseri hastas› ve kemoterapi tedavisi alm›ﬂ, ancak durumu aciliyetini korumaktad›r” dedi.
Ayn› gün Ankara’da Yüksel
Caddesi’nde yap›lan eylemde; “Bugün tutsaklar› hasta eden de, öldüren de tecrittir. Bu nedenle de hasta
tutsaklara özgürlük mücadelemiz
ayn› zamanda tecrite karﬂ› sürdürdü¤ümüz bir mücadeledir. Tutsaklar›n her türlü haklar›n› gasp eden bir
iﬂkencedir tecrit. Her gün bu iﬂkencenin de¤iﬂik yöntemlerine tan›k
oluyoruz hapishanelerden gelen haberlerde” denildi.
Eyleme 70 kiﬂi kat›ld›.
Adana’da 13 ﬁubat günü demokratik kitle örgütleri hasta tutsaklar
için eylem yapt›lar. 120 kiﬂinin kat›ld›¤› eylemde “Hasta Tutsaklara
Özgürlük ‹ﬂkenceye Son” yaz›l›
pankart ile hasta tutsaklar›n isimlerinin yaz›l› oldu¤u dövizler aç›ld›.
Eylem süresince“Hasta Tutsaklar
Serbest B›rak›ls›n, Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur, Erol Zavar’a
Özgürlük, Tecrit’i Kald›r›n Ölümleri Durdurun,sloganlar› at›ld›. Eylemde, ‹smet Ablak’›n yazm›ﬂ oldu¤u son mektup okundu.

Say›: 208

Yürüyüﬂ
21 ﬁubat
2010
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bizleri fiili ve meﬂru mücadelemizden ve militan mücadele anlay›ﬂ›m›zdan uzaklaﬂt›ramayacakt›r” dedi.
Osman Biçerin aç›klamas›ndan
sonra sözü KESK Genel Sekreteri
Emirali ﬁ‹MﬁEK alarak "‹ktidar
anti-demokratik uygulamalar› gün
geçtikçe daha da artt›r›yor. Tekel iﬂçileri ile beraber sokaklar ›s›n›yor.
Bask›, ﬂantaj, ajanl›k teklifi gibi anti-demokratik uygulamalarla hak
arayanlar› susturmaya ve y›ld›rmaya çal›ﬂ›yor" dedi.
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F Tipi Hapishanelerde
“Süngerli Oda” ‹ﬂkencesi
rülmesini isteyen, Erhan Karaa¤aç'ta sald›r›ya u¤ram›ﬂt›r.
Tutsaklar hem sald›r›ya u¤ram›ﬂ,
iﬂkence görmüﬂler, ard›ndan da hapishane idaresi soruﬂturma açm›ﬂt›r.

K a n d › r a 1 ’ N o l u F T ipi
Hapishanesinde Sald›r› ve
“Süngerli Oda” ‹ﬂkencesi
Kand›ra 1’Nolu F Tipi Hapishanesinde ki tutsaklardan, Özcan Bayram, Sad›k Kan, Erhan Karaa¤aç 11
ﬁubat 2010 Perﬂembe günü infaz
koruma memurlar›n›n sald›r›s›na
u¤ray›p, iﬂkence gördüler.

Say›: 208

Yürüyüﬂ
21 ﬁubat
2010
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11 ﬁubat Perﬂembe günü arama
için 3 tutsa¤›n hücresine gelen 1520 gardiyan, duvarda as›l› Mahir
ÇAYAN’›n resminin indirilmesini
istediler. Hücrede bulunan tutsaklar,
...bugüne kadar as›l› duran resimle ilgili herhangi bir sorun yaﬂanmad›¤›n› belirterek resmin indirilmesine itiraz ettiler.
Müdürle sorunu görüﬂmek istemelerine karﬂ›n, gardiyanlar müdüre haber vermek yerine sald›rarak
iﬂkence yapmaya baﬂlad›lar.
‹ﬂkence yapt›klar› Özcan Bayram ve Sad›k Kan’›n üzerindeki
mont, kazak gibi eﬂyalar›n› zorla ç›kartarak "ssüngerli oda" olarak tan›mlanan hücreye att›lar.
Süngerli hücreye kapat›lan Özcan Bayram ve Sad›k Kan ald›klar›
darbelerin ve yaralar›n›n a¤›rlaﬂmas› nedeniyle durumlar› ciddileﬂmiﬂ
ve hapishanedeki tutsaklar›n zorlamas›yla ancak hastaneye kald›r›lm›ﬂlard›r.
Hastaneye götürülen iki tutsak
iﬂkence gördüklerine dair rapor alm›ﬂ, ancak hapishaneye geri döndüklerinde tekrar “süngerli oda” ya
at›lm›ﬂlard›r. ‹ki tutsak geceyi hücrede geçirmiﬂlerdir.
Arkadaﬂlar›n›n “süngerli oda”
dan ç›kar›lmas›n›, hastaneye götü-

Modern tabutlu¤un yeni ad›
“Süngerli Oda”d›r!
Her F Tipi hapishanede bulunan
" s ü n g e r l i o d a" lar, tek kiﬂilik, gün
havaland›rmas› ve penceresi olmayan, do¤al ›ﬂ›k almayan ve 24 saat
elektrik ile ayd›nlat›lan, içi süngerle
kaplanarak ses izolasyonu sa¤lanan
özel hücrelerdir.
Kalorifer konulmayarak, ›s›t›lmayan, çok so¤uk olmas› sa¤lanan
küçük hücrelerdir buralar. Hücre
içerisinde bir de klozet bulunmaktad›r. Süngerlerle çevrili bulunup d›-

Adalet B akan›na
Soruyoruz:
F Tipi hapishaneler inﬂa edilirken, hapishanelerin ayr›lmaz bir
parças› olarak “süngerli oda”lar da
yap›ld›.
Tüm F Tipi hapishanelerde “sügerli oda”lar bulunmaktad›r. Bu iﬂkence hücrelerini nas›l kulland›¤›n›z› aç›klamal›s›n›z?
F Tipi hapishanelerde “sorun
yok” diyorsunuz. Tek baﬂ›na bu iﬂkence hücrelerinin varl›¤› bile F
Tipi hapishanelerin nas›l kullan›ld›¤›n› göstermektedir.
Hücreler, iﬂkence hücreleri, sürdürülen tecrit, tutsaklar› teslim almak için y›llard›r kullan›lmaktad›r.
Nitekim en son bir hücre aramas› s›ras›nda duvardaki resmin
indirilmesine karﬂ› ç›kan devrimci
tutsaklar sald›r›ya u¤ram›ﬂ ve iﬂkence hücrelerine at›lm›ﬂt›r.
“Süngerli oda”lar da¤›t›lmal›d›r.
Tecrite son verilmeli, tutsaklar›n
sohbet hakk› engellenmemelidir.

ﬂar›dan ses geçirmeyen ve içerdeki
insan›n sesini emen, insan psikolojisi üzerinde olumsuz etkileri bulunan “süngerli oda” genellikle d›ﬂk›,
kusmuk ve pisliklerden dolay› yaﬂanmayacak bir yerdir. Buralar
özellikle temizlik yap›lmayarak bu
haliyle b›rak›larak, bu ortam da bir
iﬂkence arac› olarak kullan›lmaktad›r.
Hücreye al›nan bir tutsak, pislikler içinde, iﬂkence alt›nda ve so¤ukta bekletilir.
Adalet Bakanl›¤› bu hücrelerin
sald›rganlaﬂarak kendine ve çevresine zarar veren psikolojik hastalar
için yap›ld›¤›n› ve doktor raporu
al›nmas›ndan sonra bu hücrelere insanlar›n kapat›laca¤›n› aç›klam›ﬂt›r.
Ki bu tümüyle yaland›r. Kald› ki,
a¤›r psikolojik hastal›klar geçiren
tutuklular›n buraya at›lmas› bile
baﬂl› baﬂ›na bir iﬂkencedir. Penceresi olmayan, havas›z, 24 saat boyunca ›ﬂ›k yak›lan, ›s›t›lmayan bir yerdir bu hücreler.
“Süngerli oda”lar hem siyasi tutsaklara hem de adli tutsaklara karﬂ›
kullan›lan bir “usland›rma”, “irade
k›rma”, “itaat ettirme” laboratuarlar› olarak yap›lm›ﬂt›r.
Hapishane idaresi “süngerli
oda”ya ald›¤› tutsa¤›, ç›plak, so¤ukta bekletmekte ve fiziki iﬂkence yaparak, tek baﬂ›na orada istedi¤i kadar tutmaktad›r.
Ses geçirmedi¤i için tutsak sesini kimseye duyuramamakta, iﬂkence ve sald›r›lar ise o hücre içinde
kalmaktad›r. K›sacas›, bir iﬂkence
yöntemi olarak “süngerli oda”lar
kullan›lmaktad›r.
Nitekim, duvara as›lan bir resmin duvarda kalmas›n› istediler diye 2 tutsak iﬂkence yap›larak, zorla
elbiseleri ç›kar›larak, hemen “süngerli oda”ya at›lm›ﬂlard›r.
Tutsaklar hem iﬂkence görmüﬂ
hem de “süngerli oda” iﬂkencesine
tabi tutulmuﬂlard›r.

Nitekim daha önce de ‹zmir K›r›klar 1 Nolu F Tipi Hapishanesinde, adli tutsaklar “süngerli oda”ya
kapat›l›p domuz ba¤› ile ba¤lanm›ﬂ,
günlerce öyle tutularak iﬂkence yap›lm›ﬂt›.

“Bunun için tecritin
kald›r›lmas›n› istiyoruz”
TAYAD'l› Aileler, 16 ﬁubat 2010
tarihinde, Kand›ra 1’ Nolu F Tipinde ki sald›r› ile ilgili olarak yaz›l›
aç›klama yay›nlad›.
Aç›klama da tutsaklara yönelik
sald›r›y› anlatan TAYAD’l› aileler
ﬂunlar› söylediler;
“Bu iﬂkenceler ne ilk ne de sondur. F Tipleri aç›ld›¤› günden bu yana iﬂkence ile birlikte an›lmaktad›r.
F Tipi hapishanelerde uygulanmaya
çal›ﬂ›lan tecrit, iﬂkencelerin, sald›r›lar›n temel nedenidir. Adalet Bakanl›¤›, hapishane idareleri tecritteki tutsaklara sald›rma konusunda
kendilerini daha pervas›z hissetmektedir. Tek ve üç kiﬂilik hücrede
kalan tutsaklar› iﬂkencelerle teslim
almaya çal›ﬂmaktad›r.”

“Sad›k Kan, Özcan
Bayram ve Erhan
Karaa¤aç’a yönelik sald›r›lar›n takipçisi olaca¤›z”
Kand›ra 1’Nolu F Tipi Hapishanesi’ndeki sald›r› ve iﬂkence ile ilgili olarak, 15 ﬁubat 2010’da Halk›n
Hukuk Bürosu bir aç›klama yapt›.
Tutsaklar›n nas›l sald›r›ya u¤rad›klar›n› aç›klay›p, ﬂu hususlara de¤inildi.
“‹çeriye canl› insandan, cep telefonuna, firara elveriﬂli alet edevattan, uyuﬂturucuya kadar her türlü eﬂyan›n sokuldu¤u iddia edilen
ve ünlü çete davas› hükümlülerinin
de bulundu¤u Kand›ra Hapishanesinde hakk›n› arayan iﬂkenceye maruz kal›yor.”

Ye n i H a p i s h a n e M ü d ü r ü
yeni yasaklarla “geldi!..”
‹ z m i r Te cri te Karﬂ› M ücade le

P l a t f o r m u, 12 ﬁubat’ta Konak Eski
Sümerbank önünde, son günlerde F
Tipi hapishanelerde artarak süren
tecrit sald›r›lar›na karﬂ› bir eylem
yapt›.
Üzerinde “‹nsan Hücreye S›¤ar
m›?” yazan temsili bir hücre maketinin de kullan›ld›¤› eylemde, “‹‹ﬂk e n c e n i n A d r e s i K › r › k l a r F T ipi!
H a p i s h a n e l e r d e Tecrit Uygulama l a r› n a S on !” yaz›l› pankart aç›ld›.
“Tecrit Öldürür Dayan›ﬂma Yaﬂat›r! Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur! Devrimci Tutsaklar Yaln›z
De¤ildir!” sloganlar›n›n at›ld›¤› eyleme 35 kiﬂi kat›ld›. Eylemde, F Tipi hapishanelerde mevcut hukukun
dahi uygulanmad›¤›, her türlü keyfiyetin hüküm sürdü¤ü belirtilerek,
hapishanelerin birer iﬂkence merkezi oldu¤u vurguland›.
Özellikle K›r›klar F Tipi hapishanesinde yeni müdürün gelmesiyle
birlikte hak gasplar›n›n daha da artt›¤› belirtildi.

E d i r n e F T ipi Hapishanesi’nde “So¤ukta Ya ﬂ a t m a ”
iﬂkencesi sürüyor!
Edirne’de Tunca nehrinin buz
tuttu¤u, ›s›n›n gündüz -5 derece, gece ise -15 derece oldu¤u günlerde F
Tipi Hapishane’de kaloriferler yak›lm›yordu.

Tutsaklar, hücre kap›lar›n›n ve
pencerelerin buz tuttu¤u o günlerde
kaloriferin niye yak›lmad›¤›n› sorduklar›nda verilen cevap, "ar›za
var" olmuﬂtur.
K›ﬂ’›n en so¤uk günlerinde kaloriferler ya do¤ru düzgün yak›lmamakta ya da alay eder gibi “ar›za
var” denmektedir. Bilinçli olarak,
tutsaklara “sogukta yaﬂatma” iﬂkencesi sürdürülmektedir.

Almanya Hapishanelerinde
Tecrit!
Almanya’da tutuklu olan Nurhan Erdem aylard›r tecrit alt›nda tutuluyor.
Nurhan Erdem mektubunda;
“Mektuplarda sorun var. Bu durum genel olarak böyle. Baz› mektuplar bir buçuk ay sonra elime geçti. Bu konuda avukat›m giriﬂimde
bulunmuﬂ olmal›. Çünkü mesele art›k abart›l› bir noktaya geldi.
Havalar so¤uk ve bende üﬂüyorum. Pencereler kötü oldu¤u için
kapal› da olsa fark etmiyor... Londra'da 19 Aral›k sempozyumu oldu¤unu ö¤rendim. Üç günlük açl›k
grevi yapt›m ben de. K›sa bir mesaj
da göndermiﬂtim organizasyon komitesine. Ayr›ca Cengiz'in ve birkaç
yabanc› tutsa¤›n açl›k grevi yapt›¤›n› da ö¤rendim.” ( 6 Ocak 2010)
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Güler Zere:
Mücadele Devam Etmeli
Avusturya'n›n baﬂkenti Viyana'da yay›n yapan Anatolien Radio / Anadolu Radyo, Perﬂembe akﬂamlar› canl› ba¤lant› programlar› gerçekleﬂtiriyor. 11 ﬁubat 2010 Perﬂembe saat 20.30 ile 21.00 aras›nda Güler Zere ile
canl› ba¤lant› gerçekleﬂtirdi.
‹nternet üzerinden de yay›n yapan radyonun, Güler Zere ile yapt›¤› röportaj›, dinleme f›rsat› olmayan okurlar›m›z için yay›nl›yoruz.
Güler Zere genel durumu ve tedavisi ile ilgili bilgi verdikten sonra bir
ça¤r›da bulundu. Hasta Tutsaklar için verilen mücadelenin, Tecirte karﬂ›
verilen mücedelenin sürmesi gerekti¤i ça¤r›s›nda bulundu.
Güler, "...Taksim'de bir mevzi kazan›ld›, o kazan›lan mevzi boﬂ b›rak›lmamal›. B›rakmak demek hasta tutsaklar›n elinin boﬂ kalmas› demek,
umutlar›n›n yere düﬂmesi demek... Tecrit Mücadesinin önüne hiçbirﬂey
geçmemeli... Hiçbir ﬂey daha önemli olmamal›... Tecrite Karﬂ› Mücadelemiz Devam Etmeli..." dedi.
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Av. Taylan Tanay:
“Halk düﬂmanlar›n› unutmad›¤›m›z› göstermek
için mahkeme salonunu boﬂ b›rakm›yoruz”
de¤il; onlar› alk›ﬂlayanlar›, "ellerini
so¤utmamak için” s›rtlar›n› s›vazlayanlar›, yarg›lamayanlar›, hesap
sormayanlar› da bu suçun orta¤› kabul etti¤imizi hayk›rmak için bu davay› takip etmeyi sürdürece¤iz.
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Yürüyüﬂ: Mehmet A¤ar’›n yarg›land›¤› davaya baﬂ›ndan itibaren
kat›l›yorsunuz. Bu dava hangi aç›dan önemli?
Av. Taylan Ta n a y: Baﬂ›ndan itibaren takip etti¤imiz bu davay›
önemsiyoruz. Bu davay› takip etmek; 6-7 Eylül olaylar›ndan, kanl›
darbe pratiklerine; 77 1 May›s’›ndan, 78 Çorum’una; 93 Sivas’›ndan,
95 Gazi’sine kanl› katliamlar, kitle
katliamlar›, ordu, polis, J‹TEM,
M‹T, Özel Harp Dairesi, valiler,
mahkemeler, cezaevleri, itirafç›lar,
ordu k›ﬂlalar›nda e¤itilen Hizbullahç›lar, korucular, mafya çeteleri
ve nihayet yeri geldi¤inde kendi
uﬂaklar›n› bile tereddüt etmeden
harcayabilen, hükümetler kurup hükümetler deviren bir rejimi ve ondan hesap sormay› unutmamak anlam›na geliyor.
Ayn› zamanda, evlerinde, iﬂyerlerinde ve sokaklarda infaz edilen
devrimcilerin katilleri ile onlar› bu
insanl›k d›ﬂ› suça teﬂvik eden ve
adaletten kaç›ran siyasetçilerin, bürokratlar›n, adli ve idari mekanizmalar›n suçlar›n› yüksek sesle hayk›rmak için bu davay› takip ediyoruz.
Hala cesetlerine bile ulaﬂamad›¤›m›z binlerce kay›p insan›m›z› kaç›rarak katleden, iﬂkence eden, köylerini yakan, yak›nlar›n› ve adalet
arayanlar› y›ld›rmak için karakollar›, mahkeme binalar›n›, hapishaneleri babalar›n›n evi gibi kullanan
halk düﬂmanlar›n› unutmad›¤›m›z›
göstermek için mahkeme salonunu
boﬂ b›rakm›yoruz.
Sadece teti¤i çekenleri, manyetoyu çevirenleri, falakay› tutanlar›

Yürüyüﬂ: 13 ﬁubat 2010 tari-Y
hindeki duruﬂmada 9 ﬁubat 1996
günü katledilen 3 devrimcinin ailesi
ad›na müdahil olma talebinde bulundunuz? Bu infaz operasyonunda
A¤ar’›n rolü nedir?
Av. Taylan Ta n a y: 9 ﬁubat 1996
tarihinde ‹stanbul Bahçelievler
semtinde güpegündüz üç devrimci;
M e r a l A k p › n a r, Ay t e n K o r k u l u ve
F u a t P e r k silahl› çat›ﬂma ad› alt›nda katledildi. Mehmet A¤ar o dönemde DYP El a z› ¤ mil l et veki l i
olarak dokunulmazl›k z›rh›n› giymiﬂti. Ancak, daha önce Susurluk
davas› kapsam›nda yap›lan yarg›lama sonunda verilen kararda da belirtildi¤i üzere, bu dönemde de infaz
ve kaybetme politikas›n›n bir parças› olmay› sürdürdü. Katliamlara kat›lan kimselerle do¤rudan iliﬂkileri
belgelendi. Çok sonra 2005 y›l›nda
ﬁemdinli olaylar› s›ras›nda katliamc› J‹TEM’cilerin cep telefonlar›ndan ilk olarak ulaﬂt›klar› kiﬂinin
A¤ar olmas› bu nedenle ﬂaﬂ›rt›c› de¤ildir. Bu katliam kendisinin Meclis
Susurluk Araﬂt›rma Komisyonu’nda
devlet ad›na yapt›¤›n› söyledi¤i
1000 operasyondan biridir. Kolluk
yakalamas› süsü verilmiﬂ bu infaz,
tür ve niteli¤i yönünden dosyada
yarg›lanmakta bulunan suç örgütünün tipik eylemlerindendir. Üç devrimci, Mehmet A¤ar’›n sevk ve ida-

Mahkemenin karar› hukuki
de¤il politiktir. Öne sürdü¤ü
gerekçe izahtan yoksundur.
Müdahale talep etti¤imiz
operasyonlar›n planlamas›nda
ve icras›nda A¤ar’›n rolü
aç›kt›r.

resindeki kiﬂilerce katledilmiﬂtir.
Bu katliama kat›lan kimselere bak›ld›¤›nda, baﬂta ﬁefik Kul olmak
üzere, di¤er infazlara da kat›lan
kimselerin isimlerine rastlan›lacakt›r. Katliam›n ﬂekli ve katliama kat›lan kiﬂilerle A¤ar’›n o dönem yapt›¤› görev birlikte de¤erlendirildi¤inde bu operasyonun 1000 Operasyondan biri oldu¤u aç›kt›r.

- Yürüyüﬂ:Müdahil olma talebini mahkeme reddetti. Bu durumu
hukuki aç›dan nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Av. Taylan Ta n a y: Mahkeme ›srarla her celse sundu¤umuz müdahil
olma taleplerimizi reddediyor. Bu
bizim aç›m›zdan sürpriz olmad›.
Bizlerden, bu san›¤›n bir yandan
“uyuﬂturucu ve silah kaçakç›l›¤›na
bulaﬂt›¤›n›”, “sahte evrak tanzim etti¤ini”, “devletin envanterindeki silahlar› katillere da¤›tt›¤›n›” bilmemiz, birço¤u polis memurlar›ndan,
uyuﬂturucu kaçakç›lar›ndan ve kumarhane iﬂletmecilerinden oluﬂan
bir çete kurdu¤unu görmemiz, di¤er
yandan ise; ayn› çete üyesi polislere
öldürtülen siyasal ve toplumsal muhalefet öncülerinin, gözalt› ad› alt›nda iﬂkence yapt›rarak kaybettirdi¤i devrimcilerin hesab›n› sormamam›z istenmektedir. Bunun kabul
edilebilmesi mümkün de¤ildir.
- Yürüyüﬂ: Mahkeme bu talebinizi "Mehmet A¤ar’›n yarg›land›¤›
suç bak›m›ndan do¤rudan zarar
gördükleri hususu sabit olmad›¤›ndan" gibi bir gerekçeyle reddetmiﬂ.
Bu gerekçe hukuki mi? Bu durum
Mehmet A¤ar’›n korunmas› de¤il
midir?
Av. Taylan Ta n a y: Mahkemenin
karar› hukuki de¤il politiktir. Öne
sürdü¤ü gerekçe izahtan yoksundur.
Müdahale talep etti¤imiz operasyonlar›n planlamas›nda ve icras›nda
A¤ar’›n rolü aç›kt›r. Buna ra¤men
müdahale talebimizi reddetmesi ve

bunu yarg›lama konusu haline getirmemesi aç›k koruma anlam›na gelmektedir. Bu da bir gerçe¤i aç›¤a ç›kartmaktad›r; davan›n amac› A¤ar’›
yarg›lamak de¤il aklamakt›r.
Komiserlikten bakanl›¤a giden
20 y›ll›k yolda b›rak›lm›ﬂ kan izlerinin sahibi olan cesetler bu davada
yoktur. Bu da bizim taraf›m›zdan
anlaﬂ›l›r bir durumdur. Çünkü
A¤ar’›n mensubu oldu¤u örgüt ne
bu san›k taraf›ndan kurulmuﬂtur ne
de o emekli oldu¤u için ortadan
kalkm›ﬂt›r.
Kontrgerilla/Özel
Harp/Özel Harekât davas›, dünün
veya hat›rlanmayan geçmiﬂin de¤il
bugünün ve yar›n›n sorunu olarak
önümüzde durmaktad›r.

Yürüyüﬂ: Mehmet A¤ar’›n 1000
operasyon yapt›¤› biliniyor. Bu operasyonlarda katledilen devrimcilerin ailelerinden baﬂka talepte bulunan olmad› m›?
Av. Taylan Ta n a y: Biz yarg›laman›n baﬂ›ndan itibaren, 1000 Operasyonda katledilen devrimcilerin
aileleri ad›na müdahale talebinde
bulunuyoruz. Her celse baﬂka bir
katliam için baﬂvuruda bulunuyoruz. Bugüne kadar 12 Temmuz
1991 Katliam›, 16/17 Nisan 1992
Katliam›, 13 Temmuz 1992 tarihinde Kas›mpaﬂa’da Nurten Demir, ‹smail Akarçeﬂme’nin katledilmesi,
23 Nisan 1993 tarihinde Rahmanlar’da ‹brahim Yalç›n’›n katledilmesi, 13 A¤ustos 1993 tarihinde Sabri
At›lm›ﬂ, Selma Ç›tlak, Nebi Akyürek, Mehmet Salg›n, Hakan Kasa’n›n katledildi¤i Perpa Katliam›,
24.03.1994 tarihinde Bahçelievler’de ‹brahim Yalç›n Arkan, Recai
Dinçel ve Avni Turan’›n katledilmesi, 28 Eylül 1994 tarihinde Beﬂiktaﬂ’ta Fuat Erdo¤an, Elmas Yalç›n
ve ‹smet Erdo¤an’›n katledilmesi
için müdahale talebinde bulunduk.
Bundan sonra da 1000 Operasyonun parças› olan baﬂka operasyonlar için baﬂvuruda bulunmaya
devam edece¤iz.
Çünkü bizler halka karﬂ› iﬂlenmiﬂ son suçun hesab› soruluncaya
kadar taraf›z.

 Okmeydan›’da Bas›n Toplant›s›
7 ﬁubat’ta, Baﬂbakan özel bir hastanenin aç›l›ﬂ›n› yapt›¤› s›rada,
Afganistan’a asker gönderilmesini protesto etti¤i için gözalt›na al›nan F›rat
Selçuk Taﬂkara’ya; polisler taraf›ndan yap›lan iﬂbirli¤i ve itirafç›l›k teklifi,
15 ﬁubat günü yap›lan bir bas›n toplant›s›yla teﬂhir edildi.
Toplant›da, gözalt›nda yaﬂad›klar›n› anlatan F›rat Selçuk Taﬂkara; “…
yapt›¤›m iﬂin meﬂru ve hakl› oldu¤unu savunuyorum. Ben demokratik
hakk›m› kulland›m. Ama bu yüzden gözalt›na al›nd›m, iﬂkence gördüm.
‹ﬂbirlikçilik teklif edildi. U¤rad›¤›m iﬂkenceden dolay› Çengelköy Sabanc›
Karakolu, Terörle Mücadele ﬁubesi, Üsküdar Çocuk ﬁube hakk›nda suç
duyurusunda bulunuyorum. Baﬂ›ma gelecek her ﬂeyden polisler sorumludur” dedi.
F›rat Selçuk Taﬂkara’dan sonra söz alan Okmeydan› Haklar ve Özgürlükler Dernek Baﬂkan› ‹rfan Y›lmaz; “… ‹ﬂbirlikçilik ﬂerefsizliktir. ‹ﬂbirli¤i
teklif etmek, ailelerimizi taciz etmek de ﬂerefsizliktir. Halk›m›za bu onursuzlu¤u dayatan iﬂbirlikçi AKP iktidar› ve polisidir. Polisin iﬂbirlikçilik
teklifini reddeden F›rat’›n ve ailesinin baﬂ›na gelecek her türlü olumsuzluktan AKP iktidar› ve polis sorumludur” dedi.
Aç›klama tutuklananlar›n serbest b›rak›lmas› talebiyle sona erdi.

 BDP’ye Gözalt› ve Tutuklama Terörü
Abdullah Öcalan’›n 14 ﬁubat 1999’da tutuklanmas›n›n y›ldönümünde
Kürt yurtseverlerin gerçekleﬂtirdi¤i protesto eylemlerinde oligarﬂi tam bir
tutuklama terörü estirdi. Bir hafta boyunca evlere, demokratik kitle örgütlerine ve Bar›ﬂ ve Demokrasi Partisi (BDP) Parti binalar›na ve yöneticilerin evlerine bask›nlar düzenledi.
14 ﬁubat’tan beri yap›lan protesto eylemlerinde ve polisin ev, dernek ve
parti binalar›na yapt›¤› bask›nlarda 493 kiﬂi gözalt›na al›nd› ve 114 kiﬂi tutukland›.
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 Nurtepe'de Halk Toplant›s›
‹stanbul'da, 13 ﬁubat’ta Nurtepe'nin Çayan Mahalesi’nde, son günlerde artan h›rs›zl›¤a ve yozlaﬂmaya karﬂ› mücadele için bir halk toplant›s›
yap›ld›. Aylard›r mahallede h›rs›zl›k sorununun yaﬂanmas› ve birçok eve
h›rs›z girmesi üzerine, Nurtepe Haklar Derne¤i taraf›ndan yap›lan
toplant›da Çayan Mahallesi’nin kuruluﬂundan itibaren yaﬂanan mücadele
geçmiﬂine vurgu yap›ld›. Toplant›da, h›rs›zl›¤›n nedenleri anlat›ld› ve birlikte mücadeleyle önlenebilece¤i vurguland›.

 Alevi Halk› Üzerindeki Bask›lar Sürüyor
10 ﬁubat’ta Sultanbeyli’de bulunan Pirsultan Abdal Kültür Derne¤i’nden ve mahalle alevi halk›ndan insanlar›n çeﬂitli sebeplerle yarg›lanmas›
vard›. Cemevi imar davas› ile kamu görevlilerine görevini yapt›rmama ve
kamu mal›na zarar vermekten ac›lan iki dava görüldü. ‹mar davas›
Temmuz ay›na ertelendi. Di¤er dava ise alevi oldu¤u için pazarda simit
satan bir kad›n›n tezgah›na el konulmas›yla ilgiliydi. Di¤er tezgahlara el
konulmamas›na ra¤men alevi olmas› nedeniyle tezgah›na el konulan kad›n
cemevine gelerek durumu bildirir. Yarg›lanan dernek baﬂkan› Sadegül
Çavuﬂ’un durumu belgelemek için kamera çekimi yapmas›n› zab›talar›n
engellemeye çal›ﬂmas› üzerine tart›ﬂmaya kat›lan Ercan Gümüﬂ zab›talar
taraf›ndan gözalt›na al›n›r. Ercan gümüﬂün araçlar›na tekme att›¤›n› kendilerini engelledi¤ini belirterek ﬂikâyetçi olan zab›talar›n mahkemede
ﬂikayetçi olmad›klar›n› belirtmeleri üzerine yarg›lananlar beraat etti.
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Solla ‹lgisi Olmayanlar›n
‘Sol niye yok’ Tart›ﬂmalar›

Bitti mi?” baﬂl›¤›yla iki bölümlük
röportajlar yay›nland›.
Bu yaz›larda sol’un durumuna
iliﬂkin konuﬂturulanlar aras›nda Koç Üniversitesi ö¤retim
üyelerinden Fuat Keyman,
CHP ‹stanbul
milletvekili
Prof. Dr. Nur Serter, Star gazetesi yazar› Mehmet Altan, Radikal yazar› Altan Öymen,
Oral Çal›ﬂlar, Milliyet’ten Çetin Altan, yap›mc› Tomris Giritlio¤lu, Eski DSP Genel Baﬂkan› Zeki
Sezer, ﬁiﬂli Belediye Baﬂkan› Mustafa Sar›gül, DP G‹K Üyesi Celal
Do¤an gibi isimler vard›. ÖDP’den,
TKP’den bir iki kiﬂiyi de “ek olarak” konuﬂturmuﬂlard›. Sollar›n›n
en sol s›n›r› da oraya kadar uzan›yordu besbelli ki.
Solu tart›ﬂan listeye bak›n, sözü
edilen istisnalar hariç, H‹ÇB‹R‹N‹N
solla organik bir ba¤lar› yok, herhangi -reformist örgütler de dahil olmak
üzere- bir sol örgütlenmenin içinde
de¤iller... Bu ülkede solu, solun de¤erlerini, pratikteki mücadelesini, direniﬂlerini temsil eden, solun en karakteristik özelli¤i olarak anti-emperyalist mücadele bayra¤›n› dalgaland›ran, anti-faﬂist mücadeleyi sürdüren devrimciler yok bu tar t › ﬂ m ada konuﬂturulanlar aras›nda..
Niye? Çünkü, sol tarifleri farkl›.
Halka dayatmak istedikleri sol farkl›. K›l›çdaro¤lu’nun sözünü bu kadar öne ç›karmalar›n›n nedeni de
bu.
Koç Üniversitesi Ö¤retim Üyelerinden Fuat Keyman, sol’a iliﬂkin
ﬂunlar› söylüyor mesela: “... 11 Eylül’de bu kesim, rejimi korumay›
öncül ald›. Kendisini devletin bekas› ve laik rejim temelinde konumland›rd›. Demokrasiyi göz ard› etti.”
Keyman’›n tespitleri, kuﬂkusuz
hep düzen içi sola iliﬂkindir. “Sol”
ad›na düﬂüncelerine baﬂvurulanlardan biri olan Nur Serter de “... Solun taban› zorla örgütlü mücadeleden vazgeçirildi.” diyebilecek kadar piﬂkin ve sol ad›na konuﬂacak
kadar aymazd›r.
Milletvekili olmadan önce ‹stanbul Üniversitesi’nde ö¤retim üyeli-

Sol Vard›r ve Umut da
Sadece Ondad›r
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CHP’li Kemal K›l›çdaro¤lu’nun
”Türkiye’de CHP d›ﬂ›ndaki sol öldü” sözleri üzerine, sol’la, solcu’lukla ilgisi olmayanlar›n da aralar›nda oldu¤u bir çok kiﬂi sol üzerine “de¤erlendirmeler” yapt›, bol
bol ahkam kesti.
Bir kere tart›ﬂman›n ç›k›ﬂ noktas› yanl›ﬂt›r. Düzenin tükenmiﬂ partilerinden CHP’nin zorla lider aday›
yap›lmaya çal›ﬂ›lan birinin a¤z›ndan ç›kan z›rvalarla böyle bir tart›ﬂma yürütmek anlams›zd›.
Birincisi, CHP’li Kemal K›l›çdaro¤lu solu de¤erlendirece¤ine,
solla ilgili tart›ﬂmalar yapaca¤›na
önce dönüp kendisine ve CHP’ye
bakmal›d›r.
‹kincisi, Kemal K›l›çdaro¤lu’nun kendinden menkul de¤erlendirmeleri ile hiçkimse kalk›p, solu
de¤erlendirmemelidir.
Sonuçta, Kemal K›l›çdaro¤lu’nun z›rvalar› neredeyse 30 y›ld›r,
oligarﬂinin sözcüleri taraf›ndan tekrarlan›p duran içi boﬂ sözlerdir. Bu
sözler halka sol olarak yaln›zca d ü zen solunu dayatmak isteyen politikan›n ürünüdür. Ç›k›ﬂ noktas›nda
CHP’nin sol say›ld›¤› bir sol tart›ﬂmas›, baﬂtan çarp›k ve yanl›ﬂ baﬂlam›ﬂ bir tart›ﬂmad›r.

Sol’u kim, nas›l tart›ﬂ›yor?
Adet olmuﬂtur, belli aralarla kâh
düzen politikac›lar›n›n, kâh baz› ayd›nlar›n veya gazetecilerin sözlerinden hareketle, “sol’un tükendi¤i”,
“sol’un olmad›¤›”, “solun aray›ﬂ
içinde oldu¤u”... üzerine tart›ﬂmalar yap›l›r, yaz› dizileri haz›rlan›r.
Bu tart›ﬂmalara, yaz› dizilerine de
her nedense daha çok Do¤an Hol-
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ding gazeteleri önderlik etmiﬂtir. Bu
konudaki yaz› dizisi ve tart›ﬂmalar›n en karakteristik yanlar›ndan biri
de, ço¤unlukla dönekleri konuﬂturmalar›d›r. Bu tür yaz› dizilerinde,
tart›ﬂma sayfalar›nda, bir tek kez olsun, devrimcilere söz verilmez, dönekler, y›lg›nlar arac›l›¤›yla “düzen
solculu¤u kutsan›r.
Holdinglerin sol tart›ﬂmas›n›n
çerçevesi bellidir: Bu ülkede sol
olacaksa, düzeniçi solculuk olmal›,
“ak›ll› solculuk” yap›lmal›d›r. Bunun için, solda ne kadar y›lg›n, dönek varsa sol ad›na konuﬂturulur.
K›l›çdaro¤lu da kendine göre bir
çerçeve çiziyor; ona göre, reformist
sol da “aﬂ›r›”. Sol, sadece CHP ona
göre. K›l›çdaro¤lu, CHP’nin tüm
faﬂist politikalar›n, tüm emperyalizme ba¤›ml›l›k politikalar›n›n savunucusu ve uygulayc›s› oldu¤unu
unutmuﬂ görünüyor ve baﬂkalar›na
da unutturmaya soyunuyor.
“Sol öldü” tart›ﬂmas›nda konuﬂturulanlar›n bir ço¤u da bunu görmezden geliyor (arada CHP’nin sol
olmad›¤›n› vurgulayan bir kaç kiﬂi
ç›km›ﬂt›r yine de.) Bir bütün olarak
de¤erlendirildi¤inde, ﬂunu rahatl›kla söyleyebiliriz ki; solun bugünü,
yar›n› üzerine yap›lan tart›ﬂma ve
yaz› dizilerinde, düﬂüncelerine baﬂvurulanlar›n, sol ad›na konuﬂturulanlar›n hemen hiçbiri solu temsil
e t m e m e m e k t e d i r.
B›rakal›m solu temsilini, sol ad›na konuﬂmalar›n›, bunlar›n hiçbirinin ne düﬂüncede, ne de yaﬂamda
solculukla, solun de¤erleri ile bir ilgileri yoktur.
Örne¤in, Kemal K›l›çdaro¤lu’nun sözleri üzerine, Milliyet gazetesinde 3-4 ﬁubat günlerinde “Sol

¤i yapan, halk düﬂman› rektör Kemal Alemdaro¤lu’nun yard›mc›s›
olan Nur Serter, üniversitede devrimci demokratik faaliyetlere sald›ran, onlar› sudan nedenlerle okuldan uzaklaﬂt›ran, gençli¤in örgütlenmesinin önüne engel olanlardand›r ve ﬂimdi kalkm›ﬂ, sol ad›na konuﬂturuluyor.
Dikkat çekici bir di¤er nokta da
yaz› dizilerinde, röportajlarda sol
ad›na gidilenler hep ayn› kiﬂilerdir.
Solla iliﬂkisi kalmam›ﬂ ama solcu
bilinen -öyle lanse edilen- gazeteciler, özel üniversitelerden baﬂ›n› ç›karmayan halkla, solla ilgisiz ö¤retim üyeleri ve dönekler, y›lg›nlar
korosudur bunlar. Holding gazetelerinin “sol tandasl›” gazetecilerinden, holding üniversitelerinin “sol
tandansl›” ö¤retim üyelerinden tercih nedenidir bu tür yay›n ve programlar da. Bunlar›n ne söyledi¤inden çok, bunlar› konuﬂturanlar›n
söyledi¤i daha önemlidir: Bunlar›
konuﬂturanlar›n halka empoze etmek istedi¤i de “ssol i ﬂ t e bu n l a rd › r”
düﬂüncesidir.
Sol olacaksa böyle olmal›d›r! Bu
tür yaz› dizileri halka bunu söyler.
Solun sorunlar› varsa bunlar
“çözer”; sol ad›na bir söz söylenecekse, bunlar söyler... Adeta, sol
bunlar›n tekeline verilmiﬂtir ve kendileri de pek ﬂikayetçi olmazlar bu
riyakar durumdan.
Bu anlay›ﬂa, bir çok kez, reformizm de dahil olmuﬂtur. Onlar da
sol deyince, solu yasal partilerle s›n›rlay›p, devrimcilere oligarﬂinin
yasalar› ile s›n›rl› bir kafa yap›s›yla
bakt›. Devrimciler “yasad›ﬂ›”yd›,
yasal de¤ildi, tüzel kiﬂilikleri yoktu,
bu nedenle sol olarak “görülemezler”di!..
Ama gelin görün ki, reformizm
sola karﬂ› böyle bir “ambargo” uygularken, ayn› ambargonun burjuvazi taraf›ndan kendisine de uyguland›¤›n› görmez ço¤u kez. Burjuvazi, bu tür yay›nlara, b›rakal›m
devrimcileri ça¤›rmay›, reformist
solu bile ça¤›rmaz ço¤u kez. Gazeteler, ekranlar onlara bile kapal›d›r.
Burjuvazinin solun o kadar›na da

Türkiye’de “Sol”
Bitti mi?

esasta tahammülü yoktur.
Bu tür yay›nlarla esas olarak,
devrimci sol yok say›larak, halk›n
belle¤inden silinmek istenmektedir.

Sol ad›na konuﬂabilmenin
koﬂullar› bellidir!
Zeki Sezer bu yaz› dizisinde
kalkm›ﬂ, “sol ölmedi ölmeyecek”
diyor. Kim o Sezer? 19 Aral›k’ta hapishanelerde devrimcileri, solcular›
öldüren partinin -DSP’nin- genel
baﬂkan›. Bujuva bas›n›n sol üzerine
yürüttü¤ü tart›ﬂman›n abesli¤i, nas›l
bir çarp›tmay› içerdi¤i bu örnekte
tüm ç›plakl›¤›yla görülüyor.
Sol ile ilgili bu tür yaz› dizilerini
veya televizyon programlar›n› izleyenler, kolayca “bu ülkede sol yoktur” düﬂüncesine kap›lacakt›r. Zaten bir yerde amaç da budur. Sol
ad›na kerameti kendinden menkul
bir kaç gazeteci ve döne¤in “bilirkiﬂi” ilan edildi¤i ve gerçek solun,
devrimci solun yok say›ld›¤› bu ortam özellikle oluﬂturulmaya çal›ﬂ›lmaktad›r.
Nitekim, K›l›çdaro¤lu’nun “sol
öldü” sözünden sonra sol ad›na
“fetva” verenlerin bir k›sm› da bu
görüﬂe kat›lmaktad›r.
Eski ÖDP Genel Baﬂkan› Ufuk
Uras da “otopsi yapt›¤›m›zda, solun
sa¤c›laﬂmas›, düzen ve rejimle bütünleﬂmesi ve muhafazakârlaﬂmas›
gerçe¤iyle yüzleﬂmek gerekir.” diyerek, tüm solu sa¤c›laﬂm›ﬂ ilan
ederek bir baﬂka aç›dan kat›l›yor
K›l›çdaro¤lu’na.
Ufuk Uras, solun “sa¤c›laﬂmas›”ndan, “düzenle bütünleﬂmesinden” söz ediyor. Peki hangi sol bu?
Bu sorunun cevab› yok. Genelleme
yaparak kendi gerçeklerini gizleme
peﬂinde o da. Hay›r, Türkiye devrimci solu ne sa¤c›laﬂm›ﬂt›r, ne dü-

zenle bütünleﬂmiﬂtir. Bunlar, düzen
içileﬂen reformist solu anlatan tan›mlard›r en fazla, tüm solu de¤il.
Uras, aynaya bak›yor, gördü¤ünü “tüm sol!” diye anlat›yor.
Kendinde, burjuvazinin sundu¤u
zeminlerde “tüm sol ad›na” konuﬂma, hüküm verme yetkisi görüyor
olmal›. Kimse, kendi olumsuzluklar›n› tüm sola mal edemez. Uras siyasi olarak tükenmiﬂliklerini tüm
sola mal ederek bu yükten kurtulmaya çal›ﬂ›yor ama bilmeli ki, bu
tür genellemeler, en fazla burjuva,
küçük burjuva ayd›n saflarda taraftar bulabilir.
Sol, solla ilgisi olmayanlar›n ve
bir avuç döne¤in, y›lg›n›n yapaca¤›
de¤erlendirmelerle halka sunulamaz. (Bu konuda daha önceki bir
yaz› dizisine devrimcilerin verdi¤i
cevab› görmek aç›s›ndan bak›n›z,
Ekmek ve Adalet, Say›: 107, sayfa:
46-47)
Solun eksiklikleri vard›r elbette
ama bunlar› tart›ﬂmak da sözü edilen kesimlerin, kiﬂilerin iﬂi de¤ildir.
Sol, tüm eksiklik ve yetersizliklerine ra¤men, bugün zorlu koﬂullarda
ve sald›r›lar alt›nda mücadelesini
sürdürmektedir. Öldü mü, bitti mi
sorusunun tek cevab› budur.
Hem de büyük bedeller ödenerek bu mücadele sürdürülmektedir.
Sadece büyük direniﬂte 122 ﬂehit
yüzlerce gazi verilerek ödenen büyük bedellerin hat›rlanmas› bile yeterlidir. Linç sald›r›lar›na, tutuklamalara ra¤men alanlarda, her gün
devrimcilerin sesinin yükseldi¤ini
hat›rlamak yeterlidir. Ödenen büyük bedellerle emperyalizmin ve
oligarﬂinin solu tasfiye sald›r›s›n›n
önüne set çekilebilmiﬂtir.
Bugün e¤er TEKEL gibi direniﬂler yarat›labiliyorsa, bugün e¤er oligarﬂiye karﬂ› mücadele sürüyorsa,
bu devrimciler taraf›ndan temsil
edilen solun öldürüle memes ini n,
bitirilememesinin sonucudur.
Solu de¤erlendirmek ad›na kimse bu gerçekleri yok sayamaz, yarat›lan de¤erleri, kazan›mlar› ayaklar
alt›na alamaz.

Say›: 208

Yürüyüﬂ
21 ﬁubat
2010
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Ülkemizde Gençlik

Gençlik Federasyonu’ndan
Gençlik örgütlerinin ayr› gündemlerle yürütmeye çal›ﬂt›klar› mücadelenin bugün geniﬂ gençlik y›¤›nlar›na ulaﬂt›¤›, onlar› etkiledi¤i,
onlar için bir çekim merkezi oluﬂturdu¤u pek söylenemez.
Bu haliyle ortada birbirinden kopuk, alabildi¤ine
bölünmüﬂ ve etkisiz kalan
bir gençlik mücadelesi vard›r.
Bu durum, özellikle AKP
iktidar›n›n gençli¤e yönelik
sald›r›lar›n›n etkili olmas›nda, geniﬂ
gençlik y›¤›nlar›n› pasifize etmesinde oldukça önemli bir rol oynamaktad›r.
AKP iktidar› ve onun YÖK’ü,
paral› e¤itim, soruﬂturmalar, polis
ve özel güvenlik terörü ile gençli¤e
sald›r›lar›n› yo¤unlaﬂt›rarak gençli¤i kuﬂatmaya, devrimci demokratik
örgütlenmeleri de geniﬂ ö¤renci kitlesinden tecrit etmeye çal›ﬂmaktad›r.

Kuﬂkusuz
böylesi bir durumda yap›lacaklar da bellidir. Ya bu olumsuz,
etkisiz gidiﬂata seyirci kalacak ve
izleyece¤iz. Ya da bu durumu tersine çevirmek için somut ad›mlar ataca¤›z.

d›r. Zira parçal›, kendi gündemini
dahi gençli¤e taﬂ›maktan uzak etkisiz bir mücadele gençli¤e bir ﬂey
kazand›rmamaktad›r.
Bugün birlik için her zamankinden daha çok neden vard›r. “Nas›l
bir birlik?” sorusunun cevab› da
çok zor de¤ildir. Sonuçta gençli¤in
ön plana ç›kan sorunlar›, talepleri bellidir.
Baﬂta paras›z e¤itim olmak üzere, soruﬂturmalar ve
gençli¤in di¤er talepleri etraf›nda birlik oluﬂturulabilir.
Kuﬂkusuz bu taleplere
ﬂekil vermek çok zor olmayacakt›r.
Bu sürece, gençli¤in gücünü birleﬂtirmek, gençli¤in sözünü daha
güçlü bir biçimde söylemesini sa¤lamak anlay›ﬂ›yla yaklaﬂ›ld›¤›nda
bu talepler do¤rultusundaki birlikteli¤in de ötesine geçilerek 6 Kas›m,
16 Mart ve biçok konuda gençlik
örgütlerinin paramparça görüntüsüne de son verilebilir.
Unutulmamal›d›r ki, parçal› de¤il, birlikte güçlü ve gücüz...

Parçal› de¤il,
birlikte daha güçlüyüz!

Say›: 208

Yürüyüﬂ
21 ﬁubat
2010

‹ﬂte bu ad›mlardan biri ortak talepler etraf›nda mücadeleyi birlikte
örgütleyip, mücadeleyi birlikte yükseltmektir. Gençli¤in gücünü birleﬂtiren bir birlik oluﬂturmak, bugün
temel görevlerden birisidir. Bu duruma hiçbir gençlik örgütü s›rt›n›
dönemez.
Birlik sorununa, grupçu düﬂünmeyen, subjektif kayg›lardan uzak
ve mücadelenin genel ç›karlar›n›
gözeten bir anlay›ﬂla yaklaﬂ›lmal›-

"Linçleri Azmettirenler Ankara'da
Linççiler Yarg›lans›n"

Tutuklanan Vatanseverler Serbest
B›rak›ls›n

Edirne'de linç sald›r›s›na u¤rayan Gençlik Federasyonu üyeleri, 16 ﬁubat günü Sultanahmet Adliyesi önünde eylem yapt›lar. Eylemde linç sald›r›s›na u¤rayanlar
suç duyurusunda bulundu.
Eylemde "Linçleri Azmettirenler Ankara'da Linççiler
Yarg›lans›n" pankart› aç›ld›. "Amerika Defol Bu Vatan Bizim " yaz›l› k›rm›z› önlükler giyilerek Dev-Genç flamalar›n›n taﬂ›nd›¤› eylemde; Edirne'deki tutuklanan vatansever gençli¤in serbest b›rak›lmas› için yürütülen kampanya
s›ras›nda linç sald›r›s›na u¤rad›klar›n›, ard›ndan linç sald›r›lar›n› ve tutuklamalar› teﬂhir etmek için yola ç›kan Halk
Cepheliler'in sald›r›ya u¤rad›¤›na de¤inildi.
Son olarak "Devrimci vatanseverlere karﬂ› gerçekleﬂtirilen hukuksuzluk, adaletsizlik ve haklar›n hiçe say›lmas› nedeniyle, Tayyip Erdo¤an'a, ‹çiﬂleri Bakan› Beﬂir
Atalay'a, Edirne Valisi Mustafa Büyük'e, Edirne ‹l Emniyet Müdürü Mehmet Yaz›c›y'a, Edirne Emniyet
Müdürlü¤ü Terörle Mücadele ﬁubesi Müdürü'ne
suç duyurusunda bulunduk" denilen eylem sloganlarla sona erdi.

7 ﬁubat günü ‹stanbul Üsküdar'da Özel Çaml›ca
Hastanesi aç›l›ﬂ› s›ras›nda Recep Tayyip Erdo¤an'›
protesto eden 6 vatansever, dövülerek yakapaça gözalt›na al›nm›ﬂ ve tutuklanm›ﬂt›. 19 ﬁubat Taksim Galatasaray Lisesi’nin önünde toplanan Halk Cephesi üyeleri “Amerika Defol Demek Suç De¤ildir Tutuklananlar Serbest B›rak›ls›n” yaz›l› pankart açarak 7 ﬁubat’ta
6 kiﬂinin gözalt›na al›n›p tutuklanmas›n› protesto eden
bir eylem yapt›lar. Eylemde bir aç›klama yapan Gökçe Uluada tutuklanan vatanseverlerin tek suçlar›n›n
“Amerikan Askeri Olmayaca¤›z, Afgan Halk›n›n Katili Olmayaca¤›z” demek oldu¤u söyledi. Uluada aç›klamas›n› “Demokratik hakk›n› kullanarak bas›n aç›klamas› yapanlar›n u¤rad›¤› sald›r›, ‘Amerika Defol Bu
Vatan Bizim’ diyen vatanseverlerin yaﬂad›¤› sald›r›lar
veya Tekel iﬂçilerinin yaﬂad›¤› sald›r›lar, iﬂbirlikçi
AKP iktidar›n›n anti-demokratik halk düﬂman› yüzünün göstergesidir” diyerek bitirdi.
Eylem “Yaﬂas›n DevGenç Yaﬂas›n Dev-Gençliler”, “Tutuklananlar Serbest B›rak›ls›n” sloganlar›yla sona erdi.

Ülkemizde Gençlik

SORUNLARIMIZ ÇÖZÜMLER‹M‹Z
SÜREKL‹ D E⁄‹ﬁEN
SINAV S‹STEM‹
Katsay› sisteminde, s›nav arifesinde yap›lan de¤iﬂiklik, tart›ﬂmalar› da beraberinde getirdi. Hemen herkes bir ﬂeyler söyledi bu konuda. Daha önce de yap›lan
de¤iﬂikliklere iliﬂkin de¤erlendirmelerimiz netti. ﬁimdi
de öyle. Düzen ne zaman bir konuda “de¤iﬂiklik” yap›yorsa ya insanlar›n gözünü boyuyordur ya da öncekinden daha da geri bir uygulaman›n ad›m›n› at›yordur. Bu
seferki tablo da farkl› de¤il. Katsay› de¤iﬂiklikleri, ö¤rencileri dershanelere mecbur b›rakan, dershaneye gitmeden üniversiteyi kazanma olana¤›n› ortadan kald›ran
bir yöntemin sunulmas›ndan baﬂka bir ﬂey de¤ildir.
“Göz boyamalara” ra¤men özde bir de¤iﬂiklik yoktur. E¤itim sistemindeki adaletsizli¤in üstüne bir adaletsizlik daha eklenecektir. Katsay› de¤iﬂikli¤i meselesinin bir yan›, onbinlerce ö¤rencide “daha iyi bir yöntem getirilmiﬂ” düﬂüncesi yarat›p düzene olan tepkileri
azaltmak, bir di¤er yan› ise, yaﬂad›klar› iktidar kavgas›n› “katsay›” tart›ﬂmalar› üzerinden yürütmektir.

Gençlik Üzerine

SÖZLER

“O¤lum Che'nin geride b›rakt›¤› silah› elime alacak kadar genç
ve yeterince cesur olsayd›m, bu kitab› asla
yazmazd›m."
Che’nin babas›
Ernesto Guevara Lynch

Bunlar›

B‹L‹YOR MUSUNUZ?
S›nav Sistemi
Son 35 y›lda s›nav sistemi 7 kez de¤iﬂti.
1974 y›l›na kadar her
üniversite kendi s›nav›n›
yapard›.
197 4 y› l › nda s ›n av l ar
tek bir merkez taraf›ndan
yürütülmeye baﬂland›.
35 y›lda üniversiteye
giriﬂ sisteminde birbirinden farkl› de¤iﬂiklikler yap›ld›.

E¤itim v e Para!
E¤itim Sen, 2009-2010
ö¤retim y›l›n›n ikinci yar›s›n›n baﬂlad›¤› günlerde “ pi ya s a l a ﬂ a n” ve “ ticarileﬂen”
e¤itimin geldi¤i noktay›
aç›klad›. Rapora göre, 2014
y›l› sonunda dershaneler
özel okul olacak, okullar ﬂirketler gibi rekabete girerek,
pazarlama stratejileri geliﬂtirecek.
Raporda, 2010 y›l› bütçesinde e¤itime ayr›lan pay›n,
okul, derslik, ö¤retmen, ö¤renci say›s›n›n artmas›na ra¤men, 2009 y›l›ndan sadece
354 milyon TL fazla olmas›n›n, e¤itime nas›l bak›ld›¤›n›
da gösterdi¤i belirtiliyor.
Rapora göre, ortaö¤retim
ça¤›ndaki çocuklar›n yüzde
42’si okula gidemiyor. Bu
çocuklar›n “Ailesinin maddi
durumlar› nedeniyle okula
gitmek yerine çeﬂitli iﬂlerde
düﬂük ücretlerle zorunlu olarak çal›ﬂan çocuklar” oldu¤u belirtiliyor.

Dan›ﬂtay; “do¤ru mu karar verdi, yanl›ﬂ m›”, “YÖK
mü as›l muhatap, MEB mi” tart›ﬂmalar›n›n ortaya ç›kmas› da bu kavgan›n, sürtüﬂmenin sonucudur.
Bu kadar “çok konuﬂan”, “herﬂeyi bilen” düzen sahipleri, muhatab›n ad› ne olursa olsun bir kararda duram›yorlar, durmak da istemiyorlar. Sürekli de¤iﬂen,
bir istikrar› olmayan s›nav sistemi ve katsay› konusu,
beceriksizliklerinden de¤il, sistemin ihtiyaçlar›ndan ve
oligarﬂi içi çat›ﬂman›n sürmekte oluﬂundan kaynaklanmaktad›r.
Bütün denemeleri kendi içinde adaletsizli¤i, çarp›kl›¤›, çözümsüzlü¤ü getiriyor elbette. Temsil ettikleri
düzen gibi e¤itim sistemleri de dökülüyor.
Yüzbinlerce ö¤rencinin hayat›na nas›l bir yön verece¤ini belirleyen bir sistemin bu kadar çok de¤iﬂtiriliyor olmas›, bizlere tek ﬂey sormadan, düﬂüncelerimizi
ö¤renme gere¤i duymadan hakk›m›zda kararlar almalar›, o kararlar› tekrar tekrar de¤iﬂtirmeleri, iktidar kavgalar›nda bizi kullanmalar› kabul edilemez.
Haklar›m›z için, gelece¤imize sahip ç›kmak için bir
araya gelmeli, örgütlenerek akademik-demokratik mücadeleyi yükseltmeliyiz.

Ders kitaplar› mahkemelik..
Milli E¤itim Bakan› Nimet Çubukçu, ders
kitaplar›n›n, 2003 y›l›ndan bu yana 79 kez dava konusu
oldu¤unu aç›klad›.
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‹slamc›lar›n sevdi¤i
burjuvazi:
Yeni TÜS‹AD Baﬂkan› katsay›, imam
hatip vs. dedi diye bir anda hayran kesildi
islamc›lar. ‹ﬂte biri:
“ Yeni baﬂkan Ümit Boyner’in ‘katsay›’ve
‘Dan›ﬂtay’›n karar›’ hakk›nda yapt›¤› aç›klamay› okudum, daha da ümitlendim... Burjuvazimizin geldi¤i nokta bu. Son derece net.
Son derece tutarl›” (Ahmet Kekeç, Star)

Amirinden dersini
alm›ﬂ!
‹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 CepheliSay›: 208
ler, hastane önünde eylem yapt›lar.
Yürüyüﬂ
Sald›r› esnas›nda görüntü almaya çal›21 ﬁubat
ﬂan habercilere polisler aynen ﬂöyle diyor2010
du: “Siz haber yap›yosunuz o yüzden bunlar
eylem yap›yor, hep sizin yüzünüzden...”
Amirlerinden derslerini iyi alm›ﬂlar;
bas›n yazmazsa direniﬂ biter diyen kafayd›
karﬂ›m›zdaki.

Çizgiyle
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“Gündem yo¤un”
“Bugün çok yo¤un bir gündemle karﬂ›n›zday›z”...
“Nefes nefese bir haber bülteni sizi bekliyor...”
Hep bu ve benzeri aç›l›ﬂlarla baﬂl›yor haber bültenleri..
Gerçekten de “nefes nefese veriliyor her bülten. Bir saniye olsun
boﬂ b›rakmadan h›zl› h›zl› konuﬂarak ellerindeki haberleri o s›n›rl› süreye s›¤d›rmaya çal›ﬂ›yorlar. Ve fakat ve fakat... gelin görün ki, bizi
nefes nefese koﬂturduklar› o haber bülteninde gözlerimiz ve kulaklar›m›z bir burjuva politikac›s›ndan ötekine, bir magazin alemi ünlüsünden ötekine, bir futbolcudan ötekine... gidip geliyor... Halk›n gerçek
sorunlar›n› arayan gözleriniz ve kulaklar›n›z, arad›¤›yla kal›yor.
Arada bir de¤iniyorlarsa da, ona da öyle bir de¤iniyorlar ki, halk›n
sorunu halk›n sorunu olmaktan ç›k›yor, bazen bir drama dönüﬂüyor,
bazen bir mizaha, bazen bir yoksullara yard›m program›na, bazen de
gerçekler nas›l gizlenir konusunda bir derse..
Buyrun yo¤un bir gündemle dolu haber bültenine...

Bu kalp...
“Bu Kalp Seni Unutur mu?” dizisinin geçen haftaki bölümünde gazeteci olmuﬂ bir dönek, bir ifade nedeniyle emniyet müdürlü¤üne gidiyor.
‹fade al›rken, bir ara polis ba¤›r›yor. Dönek gazeteci ne cevap verse be¤enirsiniz:
“Seni n kar ﬂ›nda terör örgütü üyesi yok, bas›n mensubu var ”.
Yani, terör örgütü mensubuna ba¤r›labilir, k›z›labilir, her ﬂey yap›labilir.
Bu, “Bu Kalp Seni Unutur mu?” adl› dizinin yap›mc›s› Tomris Giritlio¤lu, herkese tarih ö¤retme iddias›nda bir de.
Sen önce “insan haklar›n› ö¤ren”, sonra tarih ö¤ret.
Bu dizinin dan›ﬂmanlar› aras›nda, Murat Belge, Fehmi Koru, Ertu¤rul Kürkçü ve Mümtazer Türköne de varm›ﬂ; ikinci ve dördüncüyü anlad›k, ama birinciyle üçüncü de anlaﬂ›lan bu tür sahnelerde bir
sak›nca görmüyorlar.

SÖZ
"Ölmüﬂ dostlar›m konusunda kendileri
için yaﬂad›¤›m fikri beni teselli ediyor ve
baﬂkalar›n›n da benim için yaﬂamaya devam edece¤ini bildi¤imden ölüm düﬂünce sini umursam›yorum."
F i d e l C a s t ro

Vah vah vah...
Emekli orgeneral ﬁener Eruygur da haf›zas›n› kaybetmiﬂ. ‹kinci Ergenekon davas›n›n san›¤› durumundaki ﬁener Eruygur, örtülü ödenekten yapt›¤› harcamalarla ilgili ifadeye ça¤r›lmas› üzerine, savc›l›¤a “haf›za kayb›” raporu göndermiﬂ.
‹brahim ﬁahin’i hat›rlars›n›z, o da ayn› sorunu yaﬂam›ﬂt›.
Bu kontrac›lar›n haf›zalar› çok gelgitli anlaﬂ›lan...

Tarihe havale!
Cezayir yönetimi, Fransa’n›n sömürgecilik
dönemini yarg›lamak için bir yasa ç›karma haz›rl›¤›nda.
Fransa D›ﬂiﬂleri Bakan›, Cezayir’in bu hakl›, meﬂru giriﬂimine “sert tepki” göstererek
ﬂöyle demiﬂ: “Geçmiﬂi tarihçilere b›rakal›m”.
ﬁöyle de diyebilirdi: “Geçmiﬂi Uluslararas›
iklim konferans›na b›rakal›m”... Veya “geçmiﬂi marangozlara b›rakal›m” deseydi de çok ﬂey
farketmezdi. Bir baﬂka alternatif olarak “geçmiﬂi Holywood’a b›rakal›m” da diyebilirlerdi.
Çünkü Frans›z emperyalizminin “geçmiﬂi tarihe b›rakal›m” demesinin tek anlam›, geçmiﬂi
unutal›m, yok sayal›md›r.
O geçmiﬂ ki; 1830’dan 1962’ye kadar tam
132 y›l süren bir iﬂgaldir. O geçmiﬂ ki, iﬂgal
süresince 1 milyona yak›n Cezayirli’nin katledilmesidir. O geçmiﬂ ki, bir ülkenin talan›d›r.
‹ﬂte bu geçmiﬂi “tarihe havale edelim” diyor
Frans›z emperyalizminin bakan›. Anlaﬂ›lan o ki
onlar›n tarih dedikleri, unutman›n ve unutturman›n derin karanl›klar›ndan baﬂka bir ﬂey de¤ildir..

Karşılık!
TMSF taraf›ndan Cine 5’e atanan Prof.
Mehmet Altan’a ayda 50 milyar.
AB’yi, Ergenekon davas›n›, AKP’yi boﬂuna savunmuyor yani...

Savaﬂan
Kelimeler
Diyalogculuk Ya d a
‘ K o n u ﬂ a r a k Ç ö z e b i l i r i z ’ K l iﬂ e s i
NATO Genel Sekreteri, yani d ü n y a n › n e n b ü y ü k a s k e r i ö rg ü t ü n ü n baﬂ›, evvelki hafta ülkemizde yap›lan toplant›lar s›ras›nda kendilerine yönelik protestolara iliﬂkin ﬂöyle diyordu: “ P rotestocular› görmedim, ne istediklerini bilmiyorum. Ancak sorun neyse, konuﬂarak çözebiliriz.!”..
Konuﬂarak çözebilirlermiﬂ; onun için durmadan art›r›yorlar asker say›s›n›... Konuﬂarak çözebilirlermiﬂ; onun için yeni füzeler
yap›yorlar durmadan... Konuﬂarak çözebilirlermiﬂ; onun için durmadan yeni terör yasalar› ç›kar›yor, yeni hapishaneler yap›yorlar...
Konuﬂarak çözebilirlermiﬂ!
Çözün o zaman! Elinizi tutan, dilinizi ba¤layan m› var?.. Konuﬂarak çözmeyi, herkesten daha çok dünya halklar› ister. Çünkü
konuﬂmak yerine savaﬂman›n bedelini en fazla ödeyen onlard›r.
Ama savaﬂ› dayatan sizsiniz. ‹lk siz ateﬂ ettiniz. Kalleﬂçe, alçakça, durmaks›z›n, ateﬂ etmeye devam eden sizsiniz.
Dünya halklar›n›n elinde bir çak› b›ça¤› bile yokken ateﬂ eden,
dünyay› kana bo¤an sizdiniz!
Dünya halklar›na savaﬂmaktan baﬂka seçenek b›rakmayan burjuvazidir, emperyalizmdir.
Yüzy›l› aﬂk›nd›r devam eden dünya koﬂullar›nda, ba¤›ms›zl›¤›n, demokrasinin ve sosyalizmin yolu, savaﬂmaktan geçmektedir.
Uzlaﬂmaktan, konuﬂmaktan, bar›ﬂmaktan de¤il, savaﬂmaktan!
E¤er, ba¤›ms›zl›¤›, demokrasiyi ve sosyalizmi istiyorsan›z, bu,
nesnel bir z o r u n l u l u k t u r.
“Her ﬂeyi konuﬂarak çözebiliriz”, “insana diyalog yak›ﬂ›r” türünden sözler, dünyan›n en büyük askeri örgütünün baﬂ›ndaki adam›n bile ulu orta kullanaca¤› kadar kliﬂeleﬂmiﬂtir...
Burjuvazi bu kavramlar›, her kanaldan yerleﬂtirmiﬂ ve adeta
genel bir d o ¤ r u gibi kabul ettirmiﬂtir. Oysa “diyalogculuk”, ezilenler için bir tuzakt›r. Çünkü, savaﬂmaktan vazgeçip sadece “diyalog”da karar k›lan her kesim, asl›nda burjuvazinin düzenini kabul etmiﬂ demektir.
Herﬂey konuﬂarak çözülebilir mi? Bu genel bir do¤ru mu?..
S›n›fsal ç›karlar›n ve çeliﬂkilerin uzlaﬂmaz oldu¤u yerde, herﬂey konuﬂarak çözülmez. Daha do¤rusu hiçbir ﬂey konuﬂarak çözülmez. Burjuvazi proletaryayla konuﬂarak m› çözüyor her ﬂeyi?
Peki öyleyse, bu bask› düzeni niye?.. Emperyalistler, aç b›rakt›klar› dünya halklar›yla sorunlar›n› konuﬂarak m› çözecekler? Asya’n›n, Afrika’n›n açl›k sorununu “diyalog” mu çözecek? Yenisömürge ülkelerin ba¤›ms›zl›k sorununu “diyalog” mu çözecek?
Dünyay› az çok tan›yan, akl› baﬂ›nda hiç kimse, bu sorulara
evet cevab› veremez.
Hem emperyalist sömürgecilik sürecek, hem faﬂizm sürecek,
hem de halklar, emperyalizme, faﬂizme karﬂ› savaﬂmayacaklar!
Burjuvazinin istedi¤i budur. “Diyalog” teorilerinin, “her ﬂey konuﬂarak çözülebilir” kliﬂelerinin amac› da budur. Ve iﬂte bundan
dolay› da bu kliﬂeler reddedilmelidir.
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Afganistan’da ‘en büyük’ askeri operasyon baﬂlad›

Kerpiç Evler NATO’ya Direniyor
yonda yer almas›d›r. ‹ﬂbirlikçi Karzai ordusu, iﬂgalcilerle birlikte kendi halk›n› katlediyor.
Operasyonun ikinci gününde
Helmand ﬂehrine yap›lan sald›r›da
iki roketin isabet etti¤i binada 17
land›¤› aç›kça görülüyor. KatlediAfganl› katledildi. Katledilenler diyorlar. Bugün Taliban için verilmiﬂreniﬂçilerden de¤il halktan intir bu talimat. Ancak yar›n katliamsanlard›. Bunun aç›¤a ç›kmas› üzelar›n› meﬂrulaﬂt›rmak için ﬂunu da
rine Amerikan güçleri, “ roketlerin
diyeceklerdir: “Afganistan’daki
300 metre hedef ﬂaﬂ›rd›¤›n›, vurulan
herkes terörist!”
binan›n hedef olmad›¤›n› ve yanl›ﬂ Evet, Afganistan’da iﬂbirlikçiler
l›kla vuruldu¤unu” aç›klay›p ölümd›ﬂ›ndaki tüm Afgan halk› onlar çin
lerden dolay› “özür diledi.”
teröristtir. “Özürleri” anlams›zd›r.
“Özür dilemek” iﬂgalcilerin kat‹ﬂgalciler Afganistan’da sekiz y›lliamlar›n›n, iﬂkencelerinin maskesi
dan beri “siviller”i katlediyor zaten.
oldu adeta. Her türlü insanl›k d›ﬂ›
Bu operasyonun bir özelli¤i de
iﬂkenceyi yaparlar, binlerce, onbinTaliban’la savaﬂ›rken halk› kazanlerce insan› katlederler sonra bir
makm›ﬂ(!)
“özür”le döktükleri bütün kanlar›
Emperyalist iﬂgallerde, iﬂgalciler
aklamaya çal›ﬂ›rlar.
kendilerine mutlaka iﬂbirlikçi bir
‹ﬂgalciler Afganistan’da da bunu
Say›: 208
kesim de yaratm›ﬂlard›r, ancak,
yap›yorlar. Di¤er taraftan Amerikan
Yürüyüﬂ
dünyan›n hiçbir yerinde halk› kazabaﬂkan› Obama: “tereöristleri esir
21 ﬁubat
almay›n, gördü¤ünüz yerde öldü- namam›ﬂlard›r. Afganistan’da da bu
2010
amaçlar›na hiçbir zaman ulaﬂamar ü n ” diye talimat veriyor. Obayacaklard›r.
ma’n›n böyle bir talimat verdi¤i, geDireniﬂçilerden arka arkaya yeçen hafta Washington Post adl› gadikleri darbelerden sonra büyük
zetede yerald›.
umutlar ba¤lad›klar› “müﬂterek”
Obama yönetimi
operasyonuyla da hiçbir sonuç alaiddiay› kabul etmayacaklard›r. Direniﬂ daha da büsin veya etmesin,
Brüksel’de 15 ﬁubat’da, talimat›n uyguyüyecektir.
Leuven'dan Brüksel istikametine giden tren, karﬂ› yönden Liege istikametine giden trenle, çarp›ﬂt›. 3'ü kad›n
18 kiﬂi öldü. ‹ki trendeki 300
yolcudan 20'si a¤›r 80 kiﬂi
yaraland›. Kazaya, trenlerden birinin makinistinin k›rm›z›
‹srailli doktorlar, ‹sratin halk›na y›llard›r uy›ﬂ›kta geçmesinin neden oldu¤u aç›kland›.
il devletinin 1990 y›l›ngulad›¤› zulmün baﬂka
Ülkemiz, trafik kazalar› yönünden en çok kaza olan
dan beri katlettikleri Fibir boyutudur. Bir halka
ülkelerden birisidir. Bu bir gerçek. Farkl› bir gerçek de
listinliler’in cesetlerinbak›ﬂ›n›n, düﬂmanl›¤›n›n
küçük-burjuva ayd›nlar›n bu tür olaylara bak›ﬂ›ndaki çarden organ çald›klar›n›
en somut göstergelerinp›kl›¤›. Bir tren kazas›m› oldu ya da bir yang›n, bir sel:
aç›klad›lar. Aç›klamaya
dendir. Düﬂman›n da olsa
“Bu tür olaylar ancak bizim ülkemizde olur. Avrupa’da
göre, beyin ölümü gerasgari bir ahlak beklenir.
böyle birﬂey olmaz” derler. Hay›r, yan›l›yorsunuz. Avruçekleﬂmemiﬂ FilistinlileFakat bunlar›n hiç ahlak›
pa’da da oluyor. Hem de en çarp›c› örnekleri yaﬂan›yor.
rin, böbrek, karaci¤er,
yok. Filistin halk›n› koSorun Avrupa ya da Türkiye meselesi de¤il. Sorun sistekalp kapakç›¤›, deri ve
bay olarak görüyor. Cemin halka bak›ﬂ aç›s›ndad›r. Brüksel’deki tren kazas›n›n
kemikleri çal›n›yordu.
setlerine bile göz dikiyor.
nedeni, “demiryollar›na y›llard›r yap›lmayan yat›r›mlar”
Organ h›rs›zl›¤› da,
Organlar›n› çal›yor. Bu
oldu¤u aç›kland›. Meselenin özü bu kadar yal›nd›r.
‹srail siyonizminin Filisbir insanl›k suçudur.
Amerikan ordusu, iﬂgalin baﬂ›nda Afganistan’›n kerpiç evlerini
bombalarken “1 milyon dolarl›k fü zelere de¤ecek hedef yok” diyerek
Afgan halk›n›n yoksullu¤uyla alay
ediyordu.
Ama o kerpiç evlerde yaﬂayan
Afgan halk› sekiz y›ld›r emperyalist
iﬂgale karﬂ› direniyor.
Tanesi 1 milyon dolarl›k füzeleri, ma¤ara delen “ak›ll›” bombalar›,
B52 bombard›man uçaklar›, hayalet
uçaklar›... hiçbiri iﬂe yaramad›. Bugün Amerika’n›n baﬂ›n› çekti¤i emperyalist iﬂgalciler ve iﬂbirlikçileri
çaresiz.
Geçti¤imiz hafta içinde emperyalist iﬂgalciler 15 bin askerlik bir
güçle Taliban güçlerinin kontrolündeki Helmand eyaletinin Merca ve
Nad Ali kentlerine yönelik bir sald›r› baﬂlatt›lar. Bu sald›r›n›n “8 y›l›n
en büyük operasyonu” oldu¤u belirtiliyor.
“Müﬂterek” ad› verilen operasyonun bir baﬂka özelli¤i, iﬂgalcilerle birlikte Karzai yönetiminin kurdu¤u iﬂbirlikçi ordunun da operas-

Avrupa’da da oluyor!

‹srail öldürmekle yetinmiyor,
organlar›n› da çal›yor

54

