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AKP ‹ktidar›n›n Tekel Direniﬂine
Karﬂ› Sald›r› Tehditleri Sökmeyecek!

Kad›nlar!
Mücadeleyle Özgürleﬂecek
Devrimle Kurtulaca¤›z!

‘Ba¤›ms›z Yarg›’ Dedikleri,
Oligarﬂinin Halka Karﬂ› Kulland›¤›
Kirli ve Kanl› Bir Silaht›r!
ISSN 13005 - 7944

Kriz; bu silah› oligarﬂi içi
‘it dalaﬂ›’nda birbirlerine karﬂ›
kullanmalar›ndan ç›km›ﬂt›r!

Adam baﬂ› 1500 dolar öde ve öldür!
Ölü çocuk ve yetiﬂkin:1500-2000 $
Uzuv kayb›-yaralanma: 600-1500 $
Araç imhas›: 500-2500 $
Ekili tarlaya zarar: 50-250 $
Bu nedir diyeceksiniz? Bu, bir tarife. Al›ﬂ›lm›ﬂ, bilinen tarifelerden biri de¤il ancak. Bu,
emperyalizmin ahlaks›zl›¤›n›n tarifesi. Emper-

CA⁄INI san›yor! Bir halk›n onurunu, ba¤›ms›zl›k düﬂlerini, namusunu ve can›n› KANLI
DOLARLARIYLA sat›n alaca¤›n› sanmak ancak iﬂgalcinin NAMUSSUZLU⁄UYLA,
HALKLARA DÜﬁMANLI⁄IYLA aç›klanabilir.
AFGAN HALKININ ‹ﬁGALC‹YE SATACAK B‹R ﬁEY‹ YOKTUR! Afgan halk›, dolarlarla susturulamayacakt›r!

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
5 Mart - 11 Mart
Dergimizin 208. say›s›nda Orhan O¤ur ile ilgili
yay›nlad›¤›m›z özgeçmiﬂ bilgileri, bir baﬂka ﬂehidimize
aittir. Okurlar›m›zdan ve ﬂehidimizin yak›nlar›ndan özür
dileyerek düzeltip, do¤ru haliyle yeniden yay›nl›yoruz.
1981 ‹stanbul do¤umlu. 16 yaﬂ›ndayken mücadeleye kat›ld›. 1998 sonlar›nda örgütlü iliﬂkiler içinde yer alarak,
devrimci hareketin gecekondu semtlerinde ki faaliyetlerinde görevler üstlendi. 6 Kas›m 2001’de tutsak düﬂtü.
Tekirda¤ F Tipi Hapishanesi’nde tek kiﬂilik hücresinde, tecrit iﬂkencesi alt›nda, bireysel bir kararla, bedenini tutuﬂturarak tecrit alt›ndaki yaﬂam›
reddetti. 27 ﬁubat 2003’te ﬂehit düﬂtü. Örgütünün iradi bir karar›
sonucu olmasa da, ölümünü zulme karﬂ› bir protestoya dönüﬂtürdü.

Orhan O⁄UR

1947 do¤umlu. Ortado¤u Teknik Üniversitesi ö¤rencisiyken,
Ankara’da Dev-Genç içinde mücadeleye baﬂlad›. 12 Mart faﬂizmi günlerinde, yo¤un bask› ve takiplerin sürdü¤ü, birçok
y›lg›n›n mücadeleden kaçt›¤› koﬂullarda önemli görevler üstlendi. Mahirler’in ‹stanbul Maltepe Hapishanesi’ndeki özgürlük eyleminden sonra Ankara’ya geldiklerinde Koray DOKoray DO⁄AN ⁄AN, onlara yer bulma, iliﬂki kurma, silah temin etme gibi
görevleri üstlenip, yerine getirdi. Devrimci görevlerini sürdürürken, 8 Mart
1972'de Ankara’da gitti¤i bir evde iﬂkenceci polisler taraf›ndan katledildi.

Kadri GÜLDÜ
yalizmin halklara verdi¤i –daha do¤rusu vermedi¤i– de¤erin tarifesi. Halk, paras›n› ödeyip öldürebilece¤in bir nesnedir. Amerika’n›n halk›n
can›na, mal›na verece¤i zarar için yapt›¤› tarifenin tarif etti¤i halk, budur. Katletme, yaralama,
hepsinin karﬂ›l›¤› var. Her ﬂeyi bir TAR‹FE’ye
ba¤lam›ﬂ emperyalizm!
Katledecek, yakacak-y›kacaklar, ülkeyi bir
yang›n yerine çevirecekler, sonra da karﬂ›l›¤›nda “üç kuruﬂ” ödeyecekler! ‹ﬁGALC‹ DOLARLARIYLA HERﬁEY‹ HALLEDECE⁄‹N‹,
KATL‹AMCILI⁄INI B‹LE MEﬁRULAﬁTIRA-

Amerika Katletmeye Devam Ediyor!
Afganistan’da NATO iﬂgalcilerinin sürdürdü¤ü “Müﬂterek” ad› verilen katliam operasyonunda bugüne kadar 11 iﬂgalci NATO askeri öldürüldü. ‹ﬂgalciler ise halk› katletmeye devam
ediyorlar.
Uruzgan Vilayeti’nde NATO güçlerinin bir
ana yola ç›kan 3 minibüsü vurmas› sonucu, 27
kiﬂi katledildi. Afganistan ‹çiﬂleri Bakanl›¤›
sözcüsü, tamam› halktan, 42 kiﬂinin bulundu¤u
araçtakilerden 1’i çocuk, 4’ü kad›n 27 kiﬂinin öldü¤ünü bildirdi.
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Onlar; yani emperyalistler ve iﬂbirlikçileri Anadolu’da devrim tehlikesini, devrimci hareketleri
yok etmek istiyor. Bizse tam tersini istiyoruz. Geçen hergün daha fazla güçleniyor, daha fazla meﬂrulaﬂ›yoruz.
Yusuf Kutlu

Liseli DEV-GENÇ
içerisinde büyük
bir özveriyle çal›ﬂt›,
mücadele etti.
Mart 1980’de ‹stanbul Kuﬂtepe’de
jandarmalar taraf›ndan katledildi.

Mevlüt ÇINAR

Yusuf Kutlu ölüm orucundayken bir yak›n›na yazd›¤› mektupta açl›ktan ölen 2 yaﬂ›ndaki Merivan EFE’den söz ediyordu.
“Merivan'i gazetelerde okumuﬂsundur. Hani ﬂu Manisa'da
2 yaﬂ›nda açl›¤a mahkum edilipte ölen Merivan EFE... ‹ﬂte zulmün yasas›. Kimini açl›ktan öldürüyor. Kimini yasa ç›kart›p
beslemeye kalk›yor. Kimine elimde ölmen yasak diyor. Kimine
sen fedakrl›k yap diyor. Daha do¤ar do¤maz 3000 dolar borç
yüklüyor... h›rs›zlar›n yalandan baﬂka s›¤›nacaklar› ne var ki
de¤il mi? Asl›nda yalan ve demagojilerde hükmünü kaybetti.
Suskunluklada bo¤ulamayan bir iradeye güce sahibiz.”
Yusuf Kutlu bu sat›rlar› yazd›¤›nda ölüm orucunun ilerleyen günlerindedir. ﬁehit düﬂece¤ini bilmektedir ve o yan›yla,
günleri de “say›l›d›r.”
Ancak Yusuf Kutlu günlerinin “say›l›” oldu¤u bir durumda
bile halk›n yoksullu¤u, açl›¤a ve ölüme mahkum edilen halk›n
yaﬂad›klar›na böylesine duyarlad›r. Bu öylesine güçlü bir halk
sevgisidir ki, açl›ktan ölen 2 yaﬂ›ndaki Merivan EFE’nin arkas›ndan yazd›klar› anlaml›d›r.
Sürdürdükleri direniﬂin Merivanlar açl›ktan ölmesin diye
sürdürüldü¤ünü bilmektedir Yusuf Kutlu. O son anlar›na kadar
halk›n yaﬂad›klar› sorunlar ve süren mücadele ile dopdolu ya-

1961 do¤umluydu. ‹stanbul
Y›ld›z Mühendislik’te sürdürülen
anti-faﬂist mücaﬁenol ﬁENER delede yerald›.
8 Mart
1979’da polisin kald›¤› eve yapt›¤› bask›n s›ras›nda rahats›zlanarak
yaﬂam›n› yitirdi.

Zonguldak
Kozlu ve
Ere¤li
Kömür
‹ﬂletmelerinde
Mehmet
Sat›lm›ﬂ
ÇAVDAR
TEPE
çal›ﬂan
iﬂçiler haklar› için direniﬂteydiler. Oligarﬂinin
direniﬂe sald›r›s› sonucu 11 Mart 1965’te
katledildiler.

Marksist-Leninist önderler içerisinde burjuvazi taraf›ndan en
çok sald›r›ya u¤rayan, karalanmaya çal›ﬂ›lan “diktatör”,
“despot” ilan edilerek, halklar›n bilincinden, yüre¤inden sökülüp at›lmaya çal›ﬂ›lan STAL‹N, 57 y›ld›r halklar›n bilincinde yaﬂ›yor. STAL‹N, emperyalistlere korku salan önderli¤i
1979’da müile Dünya halklar›na birçok zaferler kazand›rd›. Emperyacadeleye kat›llistler taraf›ndan kuﬂat›lan genç Sovyetler Birli¤i¤inin bo¤uld›. Mücadele
maya çal›ﬂ›ld›¤› koﬂullarda sosyalizmin zaferinin kazan›lmaederken,
s›na önderlik etti. Faﬂizmin dünya çap›nda yenilgisinde
1980’de
onun önderli¤i belirleyici olmuﬂtur. Josef Vissarionoviç CuKars’ta bir evgaﬂvili, tarihe bu ad›yla de¤il, örgüt içinde ald›¤› kod ad›
de ölü olarak
Stalin ile geçti. Ve Stalin, sosyalizmi savunmada tavizsizlik,
bulundu.
s›n›f düﬂmanlar›na karﬂ› uzlaﬂmazl›k demekti.
Josef Vissarionoviç Cugaﬂvili, 21 Aral›k
ﬂad›.
1879'da Tiflis’de Gürcü bir ailenin çocu¤u olaAçl›¤›n ne demek oldu¤unu en iyi bilenlerrak do¤du. 1894'te ilahiyat okuluna baﬂlad›.
den birisidir Yusuf Kutlu. 13 yaﬂ›nda lokantada
çal›ﬂmaya baﬂlam›ﬂt›r. 2 y›l lokantada çal›ﬂm›ﬂ, oto boyac›l›¤› 15 yaﬂ›nda Marksist e¤itim gruplar›nda yer alyapm›ﬂ sonra da çal›ﬂmak için ‹zmir’e, K›br›s’a gitmiﬂtir. Ailed›. Sonra Rus Sosyal Demokrat ‹ﬂçi Partisi Tiflis
sinden y›llarca uzak kalm›ﬂt›r o nedenle. O daha çocuk deneÖrgütü'ne üye oldu. Tiflis'te iﬂçi gruplar›na
cek bir yaﬂta, açl›¤›, yoksullu¤u, sömürüyü tan›m›ﬂt›r.
ders vermeye baﬂlad›. Ö¤retirken ö¤reniyorO nedenle küçük Merivan’›n açl›¤›n› en iyi o bilir, en iyi o
du.
hisseder. Bunun için Yusuf Kutlu devrimci olmuﬂtur. Tüm bu ne1900’de Iskra Gazetesi’nden okudu¤u Ledenlerden dolay› Yusuf Kutlu ölüm orucuna kat›lm›ﬂ, Merivannin’nin düﬂüncelerini benimsedi. 1902'de tular ölmesin diye ölümsüzleﬂmiﬂtir. Onun devrimcili¤i , inanc›, tukland›. Bu dönemde Kafkasya Birli¤i Komidüzene karﬂ› sürdürdü¤ü mücadele iﬂte gücünü buradan altesi'ne seçildi. Partide yaﬂanan Bolﬂevik-Menmaktad›r.
ﬂevik ayr›ﬂmas›nda saf›n› Bolﬂevikler’in içinde
Yusuf Kutlu, düzenin açl›¤a ve ölüme mahkum etti¤i binbelirledi. Defalarca tutukluluklar, sürgünler
lerce Merivan’›n kurtuluﬂunun bu köhne sömürü düzeninin oryaﬂayan Stalin, 1910'dan itibaren görevlerini
tadan kald›r›lmas›yla olanakl› olaca¤›n› bilerek y›llarca mücapartinin Merkez Komite üyesi olarak sürdürdü.
dele etti.
Devrimde teorik ve pratik bir önder olarak
yer ald›. Devrimden sonra da baﬂta ulusal sorunlar›n çözümü olmak üzere bir çok görevler
üstlendi. 3 Nisan 1922'de Lenin’in önerisiyle,
Merkez Komitesi Genel Sekreterli¤i'ne seçildi.
Aram›zdan ayr›ld›¤› 5 Mart 1953’e kadar
Sovyet ve Dünya halklar›n› say›s›z zaferler kazand›rd›.

An›lar› Miras›m›z
Yusuf Kutlu ve Açl›k!..

Yusuf KUTLU

1973’de Antakya’n›n Ekinci Beldesi’nde do¤du. Arap Alevilerindendi. Yaﬂam›n› bir emekçi olarak kazand› y›llarca. Oto boyac›s›yd›. Sömürüyü ve
eﬂitsizli¤i yaﬂayarak devrimci mücadeleye kat›ld›. 1995’te tutsak düﬂtü.
19 Aral›k Hapishaneler katliam› s›ras›nda Bart›n Hapishanesi’ndeydi.
Katliam›n ard›ndan Sincan F Tipi hücrelerine at›ld›. 5. Ölüm Orucu Ekibi’nde yer ald›. Direniﬂini 279 gün boyunca kararl›l›kla sürdürdü. 9
Mart 2002’de Ankara Numune Hastanesi’nde ﬂehit düﬂtü.

Josef
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Gerçek adalet için...
9 ‹t dalaﬂ›n›n ortas›nda
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20 Patron ve AKP’li bakan ayn›
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21 Kad›nlar! Mücadeleyle
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22 Kurtuluﬂ savaﬂlar›nda onlar
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25 Kad›nlar! Emperyalizme her
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26
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18 Devrimci ‹ﬂçi Hareketi:
Nas›l kazanaca¤›z?..
19 Emek Haberler

Ça¤r› / ‹lan
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
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Sol, Oligarﬂi ‹çi Çat›ﬂmaya
Faﬂizmde
Yedeklenmemelidir! ‘Kuvvetler
aﬂizm koﬂullar›nda bir kuvvet
komutan› ilk kez gözalt›na al›n›yor. Tek bir operasyonda, 49 general, amiral ve subay›n gözalt›na
al›nmas› da ülkemiz tarihi aç›s›ndan
bir ilk oluﬂturuyor. Burjuva bas›n ve
yay›n organlar›, her gün “yarg›da
kriz”, “orduda deprem”, “artç› sars›nt›lar”, “büyük gerginlik” gibi tan›mlarla yans›t›yorlar geliﬂmeleri.
Evet, bir çat›ﬂma, ola¤anüstü bir durum oldu¤u aç›k. Ama as›l sorun, bu
ola¤anüstülü¤ün neye hizmet etti ¤ini görmektir.

F

rgenekon Davas›’na yönelik
gözalt› ve tutuklamalarda içine
düﬂülen yan›lg›ya veya tuza¤a çeﬂitli kesimler bir kez daha düﬂmektedir. Bu operasyonlar›n “demokratikleﬂmeyle” bir ilgisi yoktur. Yaﬂananlar, oligarﬂi içi bir çat›ﬂmad›r; iﬂbirlikçi bir iktidar, emperyalist tekellere sa¤lad›¤› imtiyazlar karﬂ›l›¤›nda, emperyalist ülkelerden ald›¤›
deste¤e yaslanarak oligarﬂi içi güç
dengelerini kendi lehine düzenlemeyi hedeflemektedir.

E

Say›: 209

Yürüyüﬂ
28 ﬁubat
2010

üm oligarﬂi içi çat›ﬂmalarda oldu¤u gibi, taraflar, toplumun
çeﬂitli kesimlerini kendi yanlar›na
çekebilmek için iktidar savaﬂ›n›,
hukuk, demokrasi, laiklik, darbe
karﬂ›tl›¤› gibi çeﬂitli biçimlerde sunmaktad›rlar. Devrimci, ilerici, demokrat güçler, oligarﬂi içi çat›ﬂmada ﬂu veya bu kesime yedeklenmemelidirler. Çünkü sonuçta hangi kesime yedeklenilmiﬂ olunursa olunsan, düzen güçlendirilmiﬂ olacakt›r.

T

rdunun güçsüzleﬂmesi, halk
kitleleri nezdinde y›pranmas›,
kuﬂku yok ki, emperyalizmin ve
oligarﬂinin devrimler karﬂ›s›ndaki
“son koz”lar›ndan birinin zay›flamas› anlam›na gelece¤i için, nesnel olarak olumlu bir ﬂeydir. Ancak
bu, AKP’nin desteklenmesinin gerekçesi olamaz. Birincisi, AKP, ordunun kendisiyle de¤il, mevcut
yönetim kadrosuyla çat›ﬂmaktad›r.
AKP’nin ordunun halk karﬂ›s›nda

O

4

son koz olarak elde tutulmas›na da,
halka karﬂ› kullan›lmas›na da bir itiraz› yoktur ‹kincisi, AKP’nin kay›plar›, baz› katliamlar›, darbe giriﬂimlerini gündeme getirmesi, adaletin
yerini bulmas›yla, kontrgerillan›n
tasfiye edilmesiyle, demokratikleﬂmeyle ilgisi olmayan bir politik manevrad›r. Ve yine özel olarak vurgulanmal›d›r ki, AKP, faﬂizmin bu
yöntemlerine ve örgütlenmelerine
temelde karﬂ› de¤ildir. Zaten
AKP’nin 8. y›la giren iktidar› da bunu herkese yeterince göstermiﬂ olmal›d›r.
ligarﬂi içi çat›ﬂmada bugün
“yarg›” özel bir önem kazand›.
Birbirlerinin gözünü oyarken de hala “yarg›y› y›pratmayal›m” sözünü
tekrarlamaya devam ediyorlar.
“Ya r g › y › y › p r a t m a ” pahas›na çat›ﬂmay› sürdürmeleri, elbette oligarﬂi içi çat›ﬂman›n ulaﬂt›¤› boyutu da
gösteriyor; ama bu uyar›y› iki taraf›n da yapmas› boﬂuna de¤ildir; yarg› gerçekten de sistemin bekas› aç›s›ndan kilit önemdedir. Yarg› kararlar›na atfettikleri kutsall›k ve tart›ﬂ›lmazl›k, her zaman faﬂizmin pe k i ﬂ t i r i l m e s i n e hizmet etmiﬂtir.
“Ya rg›y› tart›ﬂt›rmamak, faﬂizmin
otoritesini tart›ﬂt›rmamakt›r. ”

O

ﬂte bunun için yarg›n›n tart›ﬂ›lmas›n› istemiyorlar. Bir diktatörlük
yönetimi alt›nda yaﬂ›yoruz. Parlamentolar, seçimler, demokrasi söylemleri, bu gerçe¤i de¤iﬂtirmiyor.
Egemen s›n›flar›n gizledikleri bir
gerçek vard›r: her demokrasi özünde diktatörlüktür. Burjuva demokrasisi dedi¤imiz sistem, b u r j u v a d i k t a t ö r l ü ¤ ü n ü n bir biçimidir. Burju-

‹

Faﬂizmde, ba¤›ms›z bir
yarg› yoktur. Aralar›ndaki
kavgada “ba¤›ms›z yarg›n›n
kararlar›na herkes sayg›
göstermeli” türünden sözlerinin bir
aldatmaca oldu¤u iﬂte burada
aç›¤a ç›kar.

Ayr›l›¤›’ Bir
Aldatmacad›r
Faﬂizmde
‘Ba¤›ms›z Yarg›’
Yoktur
va diktatörlü¤ü ya burjuva demokrasisi biçiminde gerçekleﬂir ya faﬂizm!
izim ülkemizde oligarﬂik bir
diktatörlük vard›r. Aradaki fark
nedir? Burjuvazi, güçsüzlü¤ünden
dolay›, emperyalist ülkelerdeki gibi
tek baﬂ›na iktidar olamam›ﬂ; toprak
a¤alar›yla, tefeci tüccarlarla zorunlu
olarak ittifaka gitmiﬂtir. Ülkemizi,
1945’lerden bu yana, iﬂbirlikçi tekelci burjuvazi, toprak a¤alar› ve tefeci tüccarlardan oluﬂan bu oligarﬂik diktatörlük yönetmektedir. Oligarﬂik diktatörlü¤ün yönetim biçimi
ise faﬂizm’dir.

B

aﬂizmde, ba¤›ms›z bir yarg›
yoktur. Aralar›ndaki kavgada
“ba¤›ms›z yarg›n›n kararlar›na
herkes sayg› göstermeli” türünden
sözlerinin bir aldatmaca oldu¤u iﬂte
burada aç›¤a ç›kar. Emperyalist ülkelerdeki burjuva demokrasilerinde, yasama, yürütme ve yarg› organlar› biçimsel olarak da olsa birbirinden ayr›d›r; buna “kuvvetler
ayr›l›¤› ilkesi” denir. Bu yönetim biçiminde “yasama, yürütme ve yarg›
birbirinden ba¤›ms›z organlard›r ve
bu ba¤›ms›zl›k, burjuva özgürlüklerin korunmas›n›n güvencesi olarak
görülür. ”

F

aﬂizmde ise, ku v ve t l e r ayr›l›¤›
y o k t u r. Faﬂizmde say›lan bu üç
kuvvetten “yürütme!” belirleyicidir. Yasama ve yarg› da, yürütmeye
ba¤›ml› k›l›nm›ﬂt›r. Dolay›s›yla, birincisi, bu ﬂekillenme içinde faﬂizmde zaten ba¤›ms›z bir yarg›dan
söz edilemez. ‹kincisi, 12 Eylül yönetimi yürütmenin a¤›rl›¤›n› iyice
pekiﬂtirmiﬂtir. Darbelere karﬂ›(!)
olan AKP, yürütmenin bu belirleyi-

F

cili¤ine karﬂ› m›? Elbette hay›r!
Çünkü AKP de ülkeyi faﬂizmle yönetiyor ve b›rak›n demokratikleﬂmeyi, faﬂizmi pekiﬂtiriyor. AKP’nin
demokrasi, darbe karﬂ›tl›¤› ﬂovlar›
aras›nda kafas› kar›ﬂanlar, AKP’nin
faﬂizmi hem yasal, hem kurumsal
düzeyde güçlendiren bir parti oldu¤unu görürlerse, o kar›ﬂ›kl›k en
az›ndan belli boyutlar›yla ortadan
kalkacakt›r.
urjuva devletin “kuvvetler ayr›l›¤›” ilkesi s›n›fsal planda bir
aldatmacad›r. “Kuvvetler”, burjuvazi aç›s›ndan sistemin iç iliﬂkilerinde
bir denge kurmaya hizmet etse de,
as›l iﬂlevleri itibar›yla ayn›d›rlar.
Yasama, yürütme neye hizmet ediyorsa, yarg› da ona hizmet ediyor.
Üçü de emperyalizme hizmet eder.
Yeni-sömürgelerde de ayn›d›r; Yasama, yürütme ve yarg›; üçü de yeni-sömürgecilik iliﬂkilerine tabidir.
Üçü de faﬂizme tabidir. Üçü de,vletin kitleleri denetim alt›nda tutmas›n› sa¤layan roller üstlenmiﬂlerdir. Yarg›, rolünü, “s›n›flar üstü”, “ba¤›ms›z” oldu¤u aldatmacas›yla yerine getirir... Bu aldatmacay› aç›¤a ç›karmak, sistemin
önemli dayanaklar›ndan birini çökertmektir. Sistem o yüzden yarg›n›n bu imaj›n› sürdürmeye özel bir
özen gösterir. Ama oligarﬂi içi çat›ﬂman›n ﬂiddetlendi¤i noktada bu
mümkün olmaktan ç›km›ﬂt›r.

B

asama kurumu da en az yarg›
kadar büyük bir aldatmacad›r.
Yarg› “millet” ad›na karar verir güya. TBMM de “milletin iradesinin
temsilcisi” olarak yasa yapar. Sistemin kitlelere söyledi¤i budur. Gerçekte ise, yasay› yapan, oligarﬂidir.
Milletvekilleri oligarﬂi ad›na ellerini kald›r›p indirirler.
arg›n›n hüküm vermekte kulland›¤› yasalar da yine ayn›
meclis taraf›ndan, yani milletin de¤il, oligarﬂinin iradesini yans›tan
meclis taraf›ndan yap›l›r. Dolay›s›yla yarg› da oligarﬂinin ç›kard›¤› ve
onun ç›karlar›na uygun yasalar çerçevesinde karar verir. Bu durumda
gayet aç›kt›r ki, yasama ile yarg›
aras›nda esas olarak bir “ayr›l›k”
yok, tam tersine birlik vard›r. Ancak

Y

Y

bu kurumlar› (yasama yürütme yarg›) birbirinden ayr› ve ba¤›ms›z gibi
göstermek, kitlelerin memnuniyetsizli¤ini düzen içinde tutmaya yarar. Yürütmeden, yasamadan ﬂikayetçi olan yarg›ya baﬂvurabilir, talepleri olan derdini yasamaya anlatabilir... çark böyle döner.
eorik olarak böyledir; ama pratik neyi gösteriyor? Pratik gösteriyor ki, yarg›, halk kitleleri için
asla bir baﬂvuru yeri de¤ildir. Halk,
e¤er davas› ülkeyi yönetenlerle ise,
mahkeme kap›lar›ndan asla kendi
lehine bir karar ç›kartt›ramam›ﬂt›r.
Halk›n davas› e¤er devletin polisiyle, askeriyle, bürokrat›yla ise, yine

T

...Burjuva devletin “kuvvetler ayr›l›¤›” ilkesi s›n›fsal
planda bir aldatmacad›r. “Kuvvetler”, burjuvazi aç›s›ndan sistemin
iç iliﬂkilerinde bir denge kurmaya
hizmet etse de, as›l iﬂlevleri
itibar›yla ayn›d›rlar. Yasama,
yürütme neye hizmet ediyorsa,
yarg› da ona hizmet ediyor.

adaletin yerini bulma ihtimali yok
denecek kadar küçüktür... Yarg› yürütmeyi, yürütme yasamay›, yasama
yarg›y› korur. Halk hangi nedenle
olursa olsun, devleti yarg›ya ﬂikayet
etmekten bir ﬂey ç›kmayaca¤›n› tarihsel tecrübesiyle ö¤renmiﬂtir.
alk›n ö¤rendi¤i bir ﬂey daha
vard›r: E¤er yarg›lanan kendisi
ise, e¤er davac› devlet ve daval›
kendisi ise, o zaman cezalardan ceza be¤enecektir. O zaman, o yarg›,
en a¤›r cezalar› verecektir. Yarg›,
devletle vatandaﬂ›n karﬂ› karﬂ›ya
geldi¤i her davada, aç›kça devletten
yana olur. Ki bu da yarg›n›n faﬂizmin yarg›s› oldu¤unun bir baﬂka kan›t›d›r. Çünkü faﬂizmde, “ ‹ n s a n
hiçbir ﬂey, devlet herﬂeydir”! Ç›plak gerçek bu oldu¤u içindir ki, bu
ülkenin hukukçular›, çok rahatl›kla
“devletin ç›karlar›yla hukuk karﬂ›
karﬂ›ya geldi¤inde devletten yana
karar veririm” diyebiliyorlar ve bu
“faﬂist hukuk anlay›ﬂ›”, sistemin

H

hiçbir kurumu, politikac›s›, partisi,
bakan› taraf›ndan abes görülmüyor.
Bunda bir anormallik görmeyenlerin içinde AKP hükümeti de vard›r.
Ülkemizdeki “yüksek yarg›” organlar›, Yarg›tay, Dan›ﬂtay, HSYK da
bu demeçleri veren hakimlerle ilgili
bir iﬂlem yapma gere¤i duymam›ﬂt›r. Ama hepsi birden “ba¤›ms›z yarg›” masal›n› anlatmaya devam etmektedirler. O ba¤›ms›z yarg›, gelmiﬂ geçmiﬂ tüm faﬂist iktidarlar›n,
tüm fﬂafaﬂ›stt cuntalar›n orta¤›d›r.
Türkiye halk› ö¤renmiﬂtir ki, oligarﬂinin yarg›s›, adaletsizliktir.
u tarihsel bilgi ve bilinç, elbette
tüm ilerici, devrimci, demokrat
güçlerde de varolan bir bilgi ve bilinçtir. Bu bilinç, oligarﬂinin yasamas›ndan, yarg›s›ndan ve yürütmesinden halk›n taleplerini köklü bir
biçimde karﬂ›layacak kararlar beklenemeyece¤ini gösterir. Bunu bilmek, oligarﬂinin ﬂu veya bu kesiminin manevralar›na yedeklenmemek
için ilk ﬂartt›r. Mevcut sistem, emperyalizme ba¤›ml› bir sistemdir ve
her ba¤›ml› ülke gibi, yarg›s› da ba¤›ml›d›r. Her faﬂist ülkede oldu¤u
gibi, yarg› da kurumsal olarak yukar›dan aﬂa¤›ya faﬂizmin otoritesini sa¤lamaya hizmet eder. Dolay›s›yla, emperyalizme karﬂ› olanlar,
faﬂizme karﬂ› olanlar, düzenin yarg›s›na güvenemez. Onun kararlar›n›
adaletin yerine koyamaz. Emperyalizme, faﬂizme karﬂ› ç›kmak, onlar›n yarg›s›na da karﬂ› ç›kmakt›r.

B

Say›: 209

Yürüyüﬂ
28 ﬁubat
2010

kincisi, ülkenin yönetim biçimi
faﬂizm olmaya devam ederken,
tek baﬂ›na yarg›n›n veya tek baﬂ›na
yasaman›n “demokratik” olmas›
mümkün müdür? Veya ﬂöyle soral›m: Faﬂizmi uygulamaya devam
eden bir yürütmenin, “demokrasiden yana” oldu¤u nas›l iddia edilebilir veya bu iddiaya nas›l inan›l›p
buna göre politika belirlenir?

‹

evrimciler, ilerici, demokratik
güçler, elbette oligarﬂi içi çat›ﬂman›n uzaktan seyircisi olmayacaklard›r. Ancak yap›lmas› gereken bu
çat›ﬂmada bir tarafa yedeklenmek
de¤il, kendi taleplerimiz ve hedeflerimizle kendi mücadelemizi vermektir.

D
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Katliamc›lar›, h›rs›zlar›
aklayan, halka ve devrimcilere
cezalar ya¤d›ran yarg›...

- Oligarﬂinin savc›lar›yla
savc›lar›, oligarﬂinin hükümetiyle yarg›s›, oligarﬂinin ordusuyla h ükümeti, b irbirine g irdi...
- “Yarg›da K riz” d iye a dland›rd›lar bu d urumu. Yarg›,
düzenin y arg›s›d›r. Dolay›s›yla d a k riz, d üzenin k rizidir.
- Oligarﬂi içinde herkes yarg›
silah›n› birbirine karﬂ› kullan›yor... Fakat ony›llard›r yarg›y›,
birlikte, halka ve devrimcilere
karﬂ› kulland›lar.
Say›: 209

Yürüyüﬂ
28 ﬁubat
2010

- B ugün h ukuk, d emokrasi,
laiklik a d›na b irbirleriyle
çat›ﬂanlar, birlikte kan gölüne
çevirdiler ülkemizi.
Halk›n ve devrimcilerin
kan›n›n a k›t›lmas›nda
YARGI‘n›n d a aç›k onay›
vard›.
Oligarﬂi içi çat›ﬂman›n oda¤›nda
geçti¤imiz iki hafta boyunca “ y a rg›” vard›. AKP iktidar› da “laik” kesim de birbirlerini etkisizleﬂtirmeye
yönelik ad›mlar›n› yarg›y› kullanar a k att›lar. Herkes, “hukuku” en çok
kendisinin savundu¤unu iddia ediyordu. Her iki kesim de karﬂ›s›ndakini yarg›ya “sayg›l›” olmaya davet
ediyordu. Her iki kesim de yarg›n›n
“ba¤›ms›zl›¤›ndan” söz ediyordu...
Konuﬂtukça, onlarca y›ld›r halka
“ba¤›ms›z” diye sunduklar› yarg›n›n hiç de ba¤›ms›z olmad›¤› aç›¤a
ç›kt›. Oligarﬂi içi “it dalaﬂ›”, bir kez
daha gerçekleri belli yanlar›yla da
olsa aç›¤a ç›karan bir rol üstlendi.
Abdullah Gül, eski Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlar›n›n gözalt›na al›nmas›na iliﬂkin sorular
karﬂ›s›nda ﬂöyle diyor:

6

“Bir ﬂey söylemem. Ya rg›, yürütme ve yasama aras›ndaki kuvvetler
ayr›l›¤› prensibini hepimizin hat›rlamas› gerekir. ”
Ve sonra da ﬂunu ekliyor:
“Yeni bir kutuplaﬂmaya f›rsat
vermeden, bu konular› politize etmeden... ele alman›n çok do¤ru oldu¤una inan›yorum.”
(23 ﬁubat 2010, Milliyet)
Oilgarﬂi hukuk, yarg› söz konusu
oldu¤unda tamamen yalan üzerine
inﬂa edilmiﬂ tezlerle politika yap›yor. Gül’ün sözleri yarg›ya iliﬂkin
burjuva sistemin yüzy›ld›r sürdürdü¤ü iki büyük çarp›tmay› içeriyor:
Çarp›tmalar›n birincisi, “kuvvetler ayr›l›¤› prensibi”dir.
‹kincisi ise, yarg›n›n “politize”
olmamas› meselesidir.
Birincisi, böyle bir “prensip”
yoktur. ‹kincisi, yarg› zaten her zaman politize idi.

Yarg›: Oligarﬂi içi
ç a t › ﬂ m a d a b i r silah!
Yarg›, belli bir döneme kadar
esas olarak oligarﬂinin halka karﬂ›
kulland›¤› kirli ve kanl› bir silaht›r.
Bu niteli¤ini hala korumaktad›r.
Ancak bu silah bugün oligarﬂi içi
çat›ﬂmada daha çok kullan›l›r hale
gelmiﬂtir. AKP iktidar›yla baﬂlayan
oligarﬂi içi çat›ﬂma sürecinde, yarg›
da do¤rudan bu çat›ﬂman›n bir parças› durumundad›r. Ve neredeyse
hemen her y›l, bir vesileyle “yarg›
krizi” yaﬂanmaktad›r.
Son “yarg› krizi”nin geliﬂimini
k›saca hat›rlayal›m:
Erzincan Cumhuriyet Baﬂsavc›s›
‹lhan Cihaner, 2007 y›l›nda ‹smaila-

¤a Tarikat›’na yönelik bir soruﬂturma açt›.
AKP iktidar› taraf›ndan atanan
Erzurum Özel Yetkili Savc›s› Osman ﬁanal, 17 ﬁubat 2010’da ‹lhan
Cihaner’in makam odas›n› ve evini
bas›p gözalt›na ald› ve tutuklatt›.
Bunun üzerine Hakimler Savc›lar Yüksek Kurulu (HSYK), Cihaner’i tutuklatan Özel Yetkili Savc›
Osman ﬁanal’› görevden ald›.
Adalet Bakanl›¤› HSYK’n›n bu
karar›n› Erzurum’a zaman›nda ulaﬂt›rmayarak tutuklanan Baﬂsavc› ‹lhan Cihaner’in dosyas›n› Ergenekon
davas›yla birleﬂtirmek için savc› Osman ﬁanal’a zaman kazand›rd›.
Sonra bilindi¤i gibi, bu tart›ﬂma
sürerken, AKP iktidar›n›n emriyle
yarg›, generallere karﬂ› yeni bir gözalt› operasyonu baﬂlatt›.
Ortada oligarﬂik düzenin kendi
ölçüleri içinde bile bir hukuk yoktur. Ortada, oligarﬂik düzenin kendi
hukukuna uyan bir ba¤›ms›zl›k da
yoktur.
Geçmiﬂte aç›lan bir çok dava ve
son olarak da Ergenekon davas›,
yarg›n›n nas›l iktidarlar›n emrinde
ve yönetiminde oldu¤una en bariz
örneklerden biridir. Ergenekon’daki
yarg› süreci, aç›kça iktidar taraf›ndan yönetilmektedir.
Devrimcilere, Kürt ulusal talepleri temelinde kurulmuﬂ partilere,
demokratik kitle örgütlerine karﬂ›
aç›lan davalar›n nas›l iktidarlar›n iki
duda¤› aras›nda oldu¤u, yine say›s›z örnekte görülmüﬂtür.
Her iki tarafta yarg›y›, iktidar savaﬂ›nda birbirine karﬂ› bir silah olarak kullan›yor. Yarg›, kimin lehine
karar verirse o, “yarg›ya güvenmek”ten bahsediyor. Di¤er taraf,

OL‹GARﬁ‹N‹N YARGISI ADALETS‹ZL‹KT‹R

“yarg› siyasallaﬂm›ﬂt›r” diye bas›yor yaygaray›. Yarg›n›n ters yöndeki bir karar›nda ise roller ve sözler
de¤iﬂiyor.
Birbirlerini “yarg›ya darbe” yapmakla suçluyorlar. Fakat bunu yaparken bile “ b a ¤ › m s › z ” , “ a d i l ” ,
“ k u t s a l ” yarg› safsatalar›n› dillerinden düﬂürmüyorlar.

Ya r g › n e z a m a n
ba¤›ms›z oldu?
Ülkemizdeki yarg›n›n ba¤›ms›z
oldu¤unu iddia etmek, ancak kara
mizah olabilir. Gerçekte yarg› özü
itibar›yla hiçbir ülkede ba¤›ms›z de¤ildir. Ancak burjuva demokrasilerinde görünüm olarak böyle ﬂekillendirilmiﬂtir. Faﬂizmde ise, böyle
biçimsel bir ba¤›ms›zl›¤› da yoktur
yarg›n›n. Yarg›n›n ülkemizdeki onlarca y›ld›r verdi¤i kararlarda, sistemin temel nitelikleriyle, politikalar›yla çeliﬂen bir nitelik görülmez.
Tam tersine, 12 Eylül geldi, ona
tabi oldular. MGK’n›n her karar›ndan, her aç›klamas›ndan kendilerine
vazife ç›kard›lar.
Oligarﬂinin hükümetlerinin politikalar› do¤rultusunda, düne kadar
suç sayd›klar›n› suç saymamaya,
dün suç saymad›klar›n› ise suç saymaya baﬂlad›lar. Yasalar ayn› yasalard›, ama uygulama farkl›yd›. Yasalar›n ne yazd›¤›n›n bir önemi yoktu; onlar hukuka, yasaya de¤il, iktidarlara, en temelde de düzenin huzur ve istikrar›na, tekellerin ç›karlar›na ba¤l›yd›lar.
Adalet Bakan› Cemil Çiçek, telefonu aç›p, savc›ya örtülü aç›k talimatlar veriyor. Baﬂbakan TBMM
kürsüsünden “böyle yarg› olmaz”
diye ba¤›r›p ça¤›r›yor. Bir önceki
“yarg› krizi”nde, Hakimler ve Savc›lar Yüksek Kurulu “yarg›y› yarg›ya b›rak›n” aç›klamas›na karﬂ›
AKP’li Dengir Mir Mehmet F›rat, o
günlerde "Yasamay› yaln›z yasa maya b›rakamazs›n›z... Yarg›y› da
kendi baﬂ›na yarg›ya b›rakamazs› n›z. ” diye fetva veriyordu.
‹ktidarlar›n, MGK’n›n, oligarﬂinin ﬂu veya bu kesimlerinin etkisi

d›ﬂ›nda hiçbir yarg› kurumu yok- - Yarg›çlar, h er zaman “ Türk
tur. Anayasa Mahkemesi, Yarg›- milleti a d›na” k arar ald›klar›n›
tay, Dan›ﬂtay, HSYK, Yüce Disöylediler. T üm k ararlar› o ligarﬂi
van ve yerel mahkemeler, hepsi
ad›na idi.
sisteme ba¤›ml›d›rlar. Bu ülkede
Anayasa Mahkemesi’nden ç›ka- - H içbir zaman “ ba¤›ms›z” de¤ilcak “olas›” kararlar›n da, Yüce lerdi. Adaletsizliklerini meﬂrulaﬂDivan’daki yarg›lamalar›n da na- t›rmak için ba¤›ms›z yarg› yalas›l pazarl›k konusu yap›ld›¤› ve n›n› t ekrarlay›p d urdular.
bu mahkemelerin de nas›l pazarl›klara göre kararlar verdi¤i, bi- - Yarg›, h ukukun v e a kl›n
s›n›rlar›n› z orlayarak a klad›
linmektedir.
katilleri;
hukukun v e a kl›n
Yarg›tay Baﬂkanlar Kurulu’nun oligarﬂi içi çat›ﬂman›n yi- s›n›rlar›n› a ﬂarak c ezalar
ne t›rmand›¤› bir süreçte, 21 Ma- ya¤d›rd› h alka v e devrimcilere.
y›s 2008’de yay›nlad›¤› bir bildiri vard›; o bildiride ﬂöyle deniyorYa r g › n e z a m a n
du: “Bir y›la yak›n süreçte... Yarg›
siyasallaﬂm›ﬂ de¤ildi?
e r k i n e y ön e l i k ve h u k uk de v l e t i o l m a ilk e s iyle ba ¤ da ﬂ ma y a n s is te mli
Bugün yarg› siyasallaﬂt› diye
sald›r›lar, cumhuriyetin temel ilke- aya¤a kalkanlar, “kriz” ç›¤›rtkanl›¤›
lerini zedeler olmuﬂtur.”
yapanlar, o yarg› halka ve devrimciBurada sözü edilen sald›r›lar› yalere karﬂ› her türlü hukuksuzlu¤u
panlar, sistem d›ﬂ› güçler, ilerici devuygularken, hukuki de¤il siyasi karimci güçler de¤ildi. Sistemli ﬂekilde
rarlar verirken, herﬂey normalmiﬂ
sald›rd›¤› söylenen Türkiye Cumhugibi davran›yorlard›.
riyeti hükümetlerinden biri idi.
Nitekim, düzenin yarg›s› aç›s›n‹lginçtir ki, o Türkiye Cumhuridan “ n o r m a l ” olan da oydu gerçekyeti hükümeti de, “ﬂeriat›n kesti¤i
te. Bizi infaz ettiler, yarg› infazc›laparmak ac›maz” dedikleri yarg›n›n
r› aklad›. Bize iﬂkence yapt›lar, yarkararlar›ndan ﬂikayetçiydi ve o yarg› iﬂkencecileri aklad›. Bizi hapisg›y› ülkeyi s›rt›ndan vurmakla, ihahanelerde katlettiler, yarg› katliamnet etmekle suçlayabilmekteydi.
c›lar›n koruma duvar› oldu... Bas›n
Hakimler, savc›lar birbirine k o m paç›klamas› yapt›k diye, anma yapt›k
l o l a r k u r u y o r, dosya savaﬂlar› yadiye, cenaze törenine kat›ld›k diye
ﬂan›yor. Dosyalar› birbirinden altutukland›k... Derneklere gidip gelmak için uydurma deliller yarat›l›dik diye, örgüt üyesi say›l›p y›llarca
yor. Dosyalar› birbirlerinden kaç›hapsedildik... Davalar›m›z oradan
ranlardan, birbirinin gözünü oyanoraya sürüldü...
lardan adalet beklenebilir mi?
ﬁuras› aç›kt›r ki, devrimciler
Her iktidar gibi, AKP iktidar› da
hakk›nda al›nan bütün kararlar siyasürekli olarak “yarg›ya güvenmek
sald›r. Çünkü bu kararlar oligarﬂinin
gerekir” nakarat›n› tekrarlad›. Ama
istekleri do¤rultusunda al›nm›ﬂt›r.
ayn› iktidar›n, iﬂlerine gelmeyen bir
Dahas›, “yarg›n›n siyasallaﬂmakarar ç›kt›¤›nda “biz yüksek yarg›ya
s›” kavram›n›n kendisi de demagogüvenmiyoruz” aç›klamas› da unujidir. Çünkü zaten, yarg›n›n ﬂu veya
tulmad› elbette.
bu konuda karar verirken dayand›¤›
Kutsal, ba¤›ms›z, kararlar› tart›ﬂ›lh u k u k , zaten s›n›fsal ve dolay›s›yla
maz, kesti¤i parmak ac›maz yarg›n›n
da siyasal bir kurumdur. Bugüne kadüzen içindeki durumu budur esas›ndar hiçbir yerde s›n›fsal olmayan bir
da. (Bu konuda daha geniﬂ bilgi için
hukuk olmam›ﬂt›r. Dolas›yla bu huBkz: Emperyalizme ve Oligarﬂiye
kuka yaslanarak karar veren yarg›Karﬂ› Yürüyüﬂ, say›: 1, “AKP-YÖK
n›n o s›n›fsall›k ve siyasall›k d›ﬂ›nçat›ﬂmas› ›ﬂ›¤›nda Hukukun s›n›fsal
da kalabilmesi zaten mümkün deniteli¤i ve yarg› 'kliﬂeleri'”)
¤ildir.
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Bu ülke kan gölüne
d ö n ü ﬂ m ü ﬂ t ü r ve yarg› da
o kan gölünün
tam ortas›ndad›r
Bu ülkenin tarihindeki katliam
davalar›, infaz davalar›, iﬂkence davalar›, faili meçhul b›rak›lan soruﬂturmalar hat›rlanmadan, bunlar ortaya konulmadan ülkemizdeki yarg›
gerçe¤i tam olarak anlaﬂ›lamaz.
Oligarﬂi içi çat›ﬂmada s›k s›k “hukuk ad›na” ültimatomlar veren, yürüyüﬂler yapan yarg›, oligarﬂinin halka karﬂ› politikalar›nda hukukun
ayaklar alt›nda çi¤nenmesine karﬂ›
bir kez olsun sesini yükseltmemiﬂtir.
Tersine, oligarﬂinin politikalar›
do¤rultusunda hukuku ayaklar alt›na alan kendileriydi ço¤u kez.
Evet, yüzlerce iﬂkence infaz davas›n› hat›rlay›n. Kan›tlar aç›kt›r.
Katledenler, iﬂkence yapanlar belli-

dir. Ama YARGI, katilleri, iﬂkencecileri cezaland›rmamak için önce
yasalar›n tüm imkanlar›n› kullanmakta, bu da yeterli gelmiyorsa, yasalar› pervas›zca çi¤nemektedir.
Hukukun s›n›rlar›n›n ötesinde
oldu¤u gibi, akl›n s›n›rlar›n› zorlayan bir pervas›zl›kla sahip ç›kt›lar
katliamc›lara.
Ve tersine olarak da devrimcilere ceza verilmesi söz konusu oldu¤unda, hukukun ve akl›n s›n›rlar›n›
aﬂ›p, en s›radan eylemlere, yasal
haklar›n kullan›m›na en a¤›r cezalar
vermekten geri durmad›lar.
Hat›rlamaya devam edelim; 1
May›s 1977 katliam›n› hat›rlayal›m.
Maraﬂ katliam›n› hat›rlayal›m. 16
Mart katliam›n› hat›rlayal›m. 12
Temmuz, 16-17 Nisan katliamlar›n›
hat›rlayal›m. 19-22 Aral›k hapishaneler katliam›na gelelim. Hepsinde,
katliamlar›n ve katliamc›lar›n ak-
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Yürüyüﬂte

Tek Yol

Gerçek Adalet ‹çin!
ﬁu bizim aç›m›zdan çok nettir:
Ba¤›ms›z yarg› yaland›r, safsatad›r. Oligarﬂinin yarg›s› esas olarak,
oligarﬂinin halka karﬂ› kulland›¤›
bir silaht›r.
Sorunun çok net olarak anlaﬂ›lmas› için ﬂunu da belirtelim: Ba¤›ms›z yarg›, ba¤›ms›z bir hukuk,
ancak demokratik bir iktidarda
mümkün olur demeyece¤iz.
Hay›r; ba¤›ms›z bir yarg› bugüne kadar hiç olmam›ﬂt›r. S›n›fsal
olmayan bir hukuk olmam›ﬂt›r. S›n›flar varoldu¤u sürece de yarg›,
mevcut iktidar›n egemenli¤ini koruyan bir yarg›, hukuk da verili
üretim iliﬂkilerini esas alan bir hukuk olmaya devam edecektir.
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Ama yine de ﬂunu söylüyoruz:
Faﬂizmde adalet olmaz. Burjuva
demokrasilerinde de adalet olmaz.
Gerçek adalet, halk›n iktidar›nda
olur.
Halk›n iktidar›nda da yarg›
“ba¤›ms›z” olmayaca¤›na göre,
nas›l gerçek adalet olacak diye bir
soru akla gelebilir. Ancak adalette
esas olan yarg›n›n ba¤›ml›l›¤›, ba¤›ms›zl›¤› de¤il, hangi hukuk temelinde karar verdi¤idir.
Faﬂizmde, burjuva demokrasilerinde hukuk, b i r a v u ç s ö m ü r ü c ü n ü n s ö m ü r ü d ü z e n i n i s ü r d ü rm e h u k u k u d u r. Bütün o cafcafl›
sözleri, bütün o ﬂatafatl› yarg› kurumlar›n›, o ﬂaﬂal› cüppeleriyle

lanmas›nda YARGI vard›r.
Devletin ve devletin örgütledi¤i
kontrgerillan›n tarih önünde perdelenmesi görevini YARGI üstlenmiﬂtir.
Oluk oluk kan dökülmesinin
karﬂ›s›nda m› durdu Yarg›? Halk›n
maruz kald›¤› bask›lar, u¤rad›¤›
haks›zl›klar karﬂ›s›nda, halk›n ç›karlar›n› m› savundu?
Tam tersine oldu her ﬂey.
Yarg› emperyalizm ve faﬂizm
aç›s›ndan böyle bir görev üstlenmiﬂken, oligarﬂinin hiçbir kesimi,
yarg›n›n gerçekten ba¤›ms›z olmas›n› savunmaz; çünkü bunu savunmak demek, yarg›y› halka karﬂ› kullanamamak demektir. Oligarﬂinin
hiçbir kesimi biçimsel anlamda dahi, “hukukun üstünlü¤ünü” savunamaz; çünkü bu yasalar› çi¤neme
keyfiyetinden vazgeçmek demektir
ki oligarﬂinin hiçbir kesimi bundan
vazçgeçmez.
yarg›çlar› bir yana koyun, ç›plak
gerçek iﬂte budur. Mevcut hukuk:
b i r avuç sömürücünün sömürü
d ü z e n i n i s ü r d ü r m e h u k u k u d u r.
Böyle oldu¤u için de bu hukukta,
adaletsizlik, eﬂitsizlik h u k u k a u y g u n d u r. Halka zulüm, h u k u k a
u y g u n d u r. Faﬂizmin ve burjuva
demokrasisinin mahkemeleri de
bu temelde karar verirler. E¤er
ülkemizdeki mahkemeler, katliam,
infaz, iﬂkence davalar›nda devleti
aklayan, katilleri koruyan kararlar
veriyorlarsa, bu hakimlerin kötülü¤ünden, niyetlerinden de¤il, sistemin hukukunun böyle oldu¤undand›r. Faﬂizmde ve burjuva demokrasilerinde, hukuk, tekellerin
ç›karlar›na göre ﬂekillendirilir. ‹ﬂçilerin, köylülerin, memurlar›n,
gecekondu halk›n›n adalet aray›ﬂ›
mevcut yasalarda karﬂ›l›k bulmaz.
Halk›n iktidar›ndaki hukuk ise,
halk›n ç›karlar›n› esas alacakt›r.
Adaleti, eﬂitli¤i, özgürlükleri esas
alacakt›r. Halk›n iktidar›ndaki yarg› da bu temelde karar verecektir.
‹ﬂte bu nedenle, gerçek adalet için
tek yol, Halk›n devrimci iktidar›d›r.

OL‹GARﬁ‹N‹N YARGISI ADALETS‹ZL‹KT‹R

‹t Dalaﬂ›n›n Ortas›nda
Halka Karﬂ› Mutlak Anlaﬂma:
“Güvenlik Müsteﬂarl›¤›” kuruldu
Oligarﬂi içi çeliﬂki ve çat›ﬂmalar
ﬂiddetlenerek
sürerken,
TBMM’de “teröre karﬂ› mücadelede kullan›lmak üzere kurulan Güvenlik Müsteﬂarl›¤›” Yasas› onayland›. “Teröre karﬂ› mücadele” oligarﬂik ittifak›n adeta zamk› durumundad›r..
Halka karﬂ› sürdürülen savaﬂ
söz konusu oldu mu, “akan sular”
durmakta, elbirli¤i ile yeni yasalar
ç›kar›lmakta, yeni faﬂist örgütlenmeler oluﬂturulmaktad›r.
Kamu Düzeni ve Güvenli¤i
Müsteﬂarl›¤› da böyle bir anlay›ﬂ›n
sonucunda kurulmuﬂ ve gereken
yasa hiç bekletilmeden ç›kart›lm›ﬂt›r. Birbirlerini “bir kaﬂ›k su” da
bo¤maya çal›ﬂan, düzen partileri bu
konuda tek ayk›r› laf etmemiﬂlerdir.
Yine sabah-akﬂam, “ﬂeriat” tehlikesini dilinden düﬂürmeyen oli-

garﬂi’nin ordusu, b›rakal›m karﬂ›
ç›kmay›, tersine bu yasan›n teﬂvikçisi olmuﬂtur.
Söz konusu olan, düzenin ç›karlar› oldu mu, bir araya gelmekte hiç
duraksam›yorlar.

Oligarﬂinin “güvenlik”
s o r u n u n a h i ç b i r ﬂey
ç özüm ol a m a z
Oligarﬂinin devrimci mücadeleye karﬂ› gündeme getirdi¤i kurumlaﬂmalardan biri olan “Güvenlik
Müsteﬂarl›¤›”, AKP hükümetinin
aç›klamas›na göre, politika üretecek, halka karﬂ› psikolojik savaﬂ›
koordine edecek bir kurum olarak
düﬂünülmüﬂ. Kuruma, devrimci
mücadeleye karﬂ› oligarﬂinin çeﬂitli
faﬂist kurumlar›n›n sürdürdü¤ü karﬂ›-devrimci savaﬂta, onlar› yönlen-

Sol Bu ‘Kriz’den
Ne Bekleyebilir?
Oligarﬂinin yarg›s› üzerinden
yürüyen iktidar çat›ﬂmas›na dair
soldan da çeﬂitli aç›klamaar yap›l›yor. AKP iktidar› bu çat›ﬂmada yeni mevziler kazanmak, yarg›n›n bugünkü biçimini de¤iﬂtirmek için yasal de¤iﬂikliklerden, yeni Anyasadan söz ederken, özellikle solun baz› kesimlerinin buna yak›n çözümler dile getirdikleri görülmektedir.
Elbette bu sürece iliﬂkin olarak
sol’un da söyleyece¤i ﬂeylerde vard›r. Ancak sol’un ç›k›ﬂ›, bu iktidar
savaﬂ›nda taraflar›n birinin yede¤ine düﬂmemek, bu çat›ﬂmada “kullan›lmamak olmal›d›r.
*
“Yarg›da kriz”e iliﬂkin olarak
BDP (Bar›ﬂ Demokrasi Partisi) Eﬂbaﬂkan› Selahattin Demirtaﬂ diyor
ki; “ Bu kriz anayasayla aﬂ›l›r...
Krizin çözümü yeni Anayasada”...

Yine bu
sürece iliﬂkin olarak,
‹HD, “yarg›da acil
reform” istedi¤ini belirten bir aç›klama yay›nlad›.
Oysa, bizzat AKP’nin kendisi
de mevcut krizden ç›k›ﬂ yolunun
“yarg›da reform” oldu¤unu söylüyor. O halde demokratik güçlerin
söyleyece¤i baﬂka ﬂeyler olmal›.
*
ÖDP, EMEP, D‹SK gibi solun
çeﬂitli kesimlerinin yapt›klar› aç›klamalarda da, sorunu sistemin kendi iliﬂki, çeliﬂki ve kurumlaﬂmalar›
temelinde tart›ﬂmak a¤›r bas›yor.

ÖDP, “Öncelikli olarak Hakimler ve Savc›lar Yüksek Kurulu
(HSYK) siyasi iktidara ba¤›ml›l›ktan kurtar›lmal›, ‹çiﬂleri Bakanl›¤›'n›n yarg›yla ba¤lar› kesilmelidir.
Askeri ve sivil yarg› ikili¤i ortadan
kald›r›lmal›d›r” derken,

diren bir konum verilmekte. Halka karﬂ› yürütece¤i karﬂ›-devrimci savaﬂ için bütçesi olacak bu
faﬂist örgütlenme, ayr›ca illegal
faaliyetleri için de “örtülü ödenek” kullanacakt›r.
‹lk baﬂta, 1 müsteﬂar, 2 müsteﬂar
yard›mc›s› ve 94 kadrosu ile çal›ﬂmalar›na baﬂlayaca¤› aç›klanan bu
halk düﬂman› kurum içinde, bilgisayar mühendisinden, hukukçulara
kadar her çeﬂit ”uzman”›n da yer
alaca¤› belirtiliyor.
Kuﬂku yok ki, bir çok benzeri
gibi o da istedi¤i “nihai” sonucu
alamayacak. Oligarﬂi, bugüne kadar devrimci mücadeleyi “yok etmek” için çok de¤iﬂik örgütlenmeleri büyük umutlarla oluﬂturdu.
Herbirinin gerekçesinde mücadeleyi “yok etmek” vard›. Ancak yeni
faﬂist örgütlenmelere ihtiyaç duymas›, mücadeleyi bugüne kadar engelleyemedi¤inin de bir sonucudur.
“Güvenlik Müsteﬂarl›¤›” da oligarﬂinin sorunlar›na, korkulu düﬂlerine çözüm olmayacakt›r.
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EMEP Genel Baﬂkan› Levent
Tüzel, “HSYK’nin yürütmeden ba¤›ms›z, idari özerk bir kurum olmas› gerekti¤ini ifade ediyor”,
D‹SK Genel Baﬂkan› Süleyman
Çelebi, AKP’yi “yarg› ba¤›ms›zl›¤›n›n önündeki en büyük engel olan
HSYK’y› de¤iﬂtirmek yerine, yarg›n›n siyasallaﬂt›r›lmas› ve etkisizleﬂtirilmesinin bir arac› olarak kullanmak istemekle” eleﬂtiriyordu.
Bunlar, demokratik muhteval›
baz› talepler olarak dile getirilebilir. Ama böyle bir tart›ﬂma ve çat›yﬂma ortam›nda, bunlar›n dile getirilmesi, soruna yanl›ﬂ teﬂhis konuldu¤unun ifadesidir.
Sorun, yarg›ya yönelik yasalar›n
ﬂöyle veya böyle olmas›ndan kaynaklanmamaktad›r. Buna ra¤men
sorunu bu çerçevede ele almak, oligarﬂi içi çat›ﬂmay› “yarg›da reform
yapaca¤›z” diye sürdüren AKP’nin
politikalar›na yedeklenmektir. Sol,
ilericiler, faﬂizmin yarg›s›n› reddetmelidirler.

ADALET ‹Ç‹N KAVGAYI BÜYÜTEL‹M
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Oligarﬂi içi çat›ﬂmada
“Balyoz
operasyonu”
AKP iktidar›, 2003 y›l›nda 1. Ordu Komutanl›¤›’ndaki “harp oyunlar›” nda tart›ﬂ›lan “Balyoz Darbe
Plan›”yla ilgili olarak, 17 emekli
general, 4 muvazzaf amiral, baz›lar›
emekli 27 subay ve 1 astsubaydan
oluﬂan 49 kiﬂiyi gözalt›na ald›rd›.
Aralar›nda 2 eski kuvvet komutan›, eski 1. ordu komutan›n›n da oldu¤u 49 kiﬂinin gözalt›na al›nmas›,
ülkenin tek gündemi oldu.
Düzen partileri gözalt›lar nedeniyle birbirlerine girdiler.
Daha sonra mahkemeye ç›kar›lan kuvvet komutanlar› tahliye edildiler...
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ABD’nin “Balyoz”la ilgili
“ h i ç b i r endiﬂesi”yokmuﬂ!...
Türkiye’de “Balyoz” operasyonu ile ilgili gözalt›lar yaﬂan›rken,
ABD D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤› Sözcüsü
Philip Crowley, bir aç›klama yaparak ﬂunlar› belirtti; “Türkiye’deki
siyasetin ve toplumun geliﬂimi içinde bu konular yeni de¤il. Spesifik

bir endiﬂemiz oldu¤unu düﬂünmüyorum. ﬁuras› aç›k ki, at›lan tüm
ad›mlar Türk yasalar›yla uyumlu ve
ﬂeffaf olmal›.”
K›sacas›, ABD emperyalistleri
“hherﬂey bilgimiz dahilinde” diyerek, yaﬂanan sürece iliﬂkin bir “ e n diﬂelerinin” olmad›¤›n› aç›k olarak
ifade ediyorlar.
E n d i ﬂ e d u y m u y o r l a r”, zira bu
“E
süreç tamamen onlar›n inisiyatifi
d›ﬂ›nda yaﬂanm›yor. Emperyalistler
bundan dolay›, herkese “siz de endiﬂe duymay›n, süreç planland›¤› gibi
yürüyor” diyerek, aç›klama yap›yorlar.
Emperyalistlerin izni ve onay›
olmadan AKP iktidar›n›n böylesi
bir ad›m atmas› düﬂünülemezdi. Bu
gerçek görülmeden, Türkiye’nin ba¤›ml› bir ülke olmas› gerçe¤i gözard› edilerek, yaﬂananlar aç›klanamaz...
AKP iktidar›n›n herﬂeyiyle emperyalizme ba¤›ml› oldu¤u gerçe¤i
bir kez daha “Balyoz” operasyonlar›nda görüldü.

Katlettiler, zulmettiler, sömürücülere,
emperyalistlere uﬂakl›k ettiler
Ama iﬂte yine de “ D ö rt e fs a n e p a ﬂ a ”, gözalt›na
al›nmaktan, sorgulanmaktan kurtulamad›lar.
Emperyalizm ve oligarﬂi ad›na y›llarca halka zulmettiler. Zulüm düzenini sürdürmekte s›n›r tan›mad›lar. Ellerinin alt›ndaki güçleri y›llarca halka karﬂ› seferber ettiler.
Herbiri halka karﬂ› sürdürülen bu savaﬂta, g›rtla¤›na
kadar suçludur!
Halk düﬂmanl›¤›nda s›n›r tan›masalar da bugün oligarﬂinin hücrelerinde “burunlar› sürtülmektedir”
Emekli Org. Ergin Saygun!.. ABD Baﬂkan› Bush
taraf›ndan “övülmen” de seni kurtaramad›.
Emekli Korg. Engin Alan!.. Özel Kuvvvetler Komutan› olarak, korudu¤un bu düzen, döktü¤ün kan bile seni kurtaramad›. Kenya’dan Abdullah Öcalan’›
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“Balyoz” tasfiyesi,
demokratikleﬂme de¤il,
oligarﬂi içi çat›ﬂmad›r!
49 emekli ve muvazzaf subay ve
astsubay›n gözalt›na al›nmas› adeta
“yyeni bir d ö n e m i n ” baﬂlang›c› olarak sunulmaktad›r. Böylesi bir operasyonun Cumhuriyet tarihinde “bir
ilk” oldu¤u üzerine o kadar çok de¤erlendirmeler yap›l›p, AKP propagandas› yap›ld› ki, AKP kutsand›
adeta...
Özellikle, AB’ye girmekle “demokrasiye geçilece¤ini” savunanlar›n a¤z› kulaklar›na var›yordu. “ A rt›k b ir daha cunta yap›lmayacakt›” , “ cun ta lar tarih oluyordu”...
bir ad›m ötesi “ A K P ülkeye de mokrasi getiriyordu”

“tutsak alman”, “terörle mücadele” ad›na kan dökmen
bile seni kurtaramad›.
Emekli Org. Çetin Do¤an, yetmedi hizmetlerin!.. 1.
Ordu komutan› oldu¤unda, Oligarﬂinin istekleri
do¤rultusunda hareket etmen de sana bir z›rh olamad›.
Seni korumaya yetmedi.
Emekli Oramiral Özden Örnek!.. Halka karﬂ› sürdürdü¤ünüz savaﬂ bile seni kurtarmad›!.. Y›llarca suç
orta¤›n olan generallerle bu ülkeyi emperyalizme peﬂ
keﬂ çektiniz.
Bu uﬂakl›¤›n›z bile sizi kurtarmaya yetmedi. Bir
sabah vakti kap›n›za dayanarak, “Hadi haz›rlan, gidiyoruz diyebildiler.
Emperyalizm ve oligarﬂi iﬂte budur. KULLANIR,
KULLANIR ve sonra B‹R L‹MON G‹B‹ SIKAR
ATARLAR!..
‹ﬂbirlikçili¤in, uﬂakl›¤›n sonu yoktur...
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Kuﬂkusuz bu yorumlar do¤ru
de¤ildi. AKP, Ordu’dan halka karﬂ› yap›lm›ﬂ cuntalar›n, iﬂlenmiﬂ
suçlar›n hesab›n› sormuyordu. Ya
da iﬂkence, katliam emirleri vermiﬂ, ülkeyi emperyalizme peﬂkeﬂ
çekmiﬂ generallerden bunun hesab›n› sormuyordu.
Bunlar›n hiçbiri gündem bile
de¤ildi. “Balyoz” operasyonu ile
sürdürülen bir iktidar çat›ﬂmas›yd›.
AKP, emperyalizmin deste¤ini de
alarak, orduyu emperyalizmin istedi¤i bir s›n›ra çekmeye çal›ﬂmaktad›r. Bunun için de, “darbe”planlar›n› gerekçe göstermektedir. Kald›
ki, söz konusu olan “Balyoz Darbe
Plan›” bundan tam 7 y›l önce tart›ﬂ›lm›ﬂt›r. AKP iktidar çat›ﬂmas›nda
“darbe planlar›”n› öne sürerek, tasfiyeye sa¤lam zeminler kazand›rmak istemektedir.
Bir yandan da sorunun “iktidar
kavgas›” oldu¤unu, oligarﬂi içi çat›ﬂma oldu¤unu gizlemeye, sorunu
bir demokrasi sorunu olarak lanse
etmektedir.
Çat›ﬂma emperyalizm istedi¤i
ve izin verdi¤i müddetçe sürecektir. AKP kendi iktidar›n› pekiﬂtirip
iktidar› önündeki engelleri temizlemeye çal›ﬂmaktad›r.

Bu çat›ﬂma halk›n yarar›na
de¤ildir, A K P h a l k a
sald›rmaya devam ediyor
AKP bir yandan demokrasi
gösterisi yaparken, as›l olarakta
halka sald›r›lar›na devam ediyor.
TEKEL iﬂçilerini tehdit eden, halka, devrimcilere ve kürt milliyetçilerine sald›ran AKP iktidar› oligarﬂi içi çat›ﬂmay› kullanarak as›l
gündemi buraya kilitlemeye ve buradan çeﬂitli kesimleri yedeklemeye çal›ﬂmaktad›r. ‹ﬂbirlikçi AKP,
demokrasi manevralar› ile destek
almaya çal›ﬂ›yor.
Halka verecek hiçbir ﬂeyi olmayan AKP iktidar›, bu çat›ﬂmadan
bir yandan kendi iktidar›n› güçlendirmeyi,
halk› sindirerek, halk
muhalefetini geriletmeyi düﬂünmektedir. Yaﬂananlar›n özü budur.

Birbirlerinden farklar› yok:

Kafalar› ayn›, yöntemleri ayn›
D ü n o n l a r fiﬂliAKP Milletvekili Avni Do¤an, yapt›¤› bir konuﬂmada; “D
yordu, bugün biz fiﬂliyoruz” diyordu.
Avni Do¤an,, hiç e¤ip bükmeden, dosdo¤ru gerçek düﬂüncelerini söylemiﬂ. Gerçek budur. Daha do¤rusu AKP’nin bak›ﬂ› ve bugün yapt›klar› budur.
Düne kadar halk› kontrgerilla sald›r›lar› ile teslim almak isteyenlerin yöntemlerini bugün AKP kullanmaktad›r.
Yani AKP iktidar› sadece, halk› fiﬂlemekle yetinmeyip, her tür sald›r› ve
provokasyonu yürütmektedir.
“ O n l a r › n y a p t › k l a r › n › b i z d e o n l a r a y a p › y o r u z . ” demek istiyor asl›nda. Ve gerçekte budur. Avni Do¤an herhangi bir milletvekili de¤il, Milli E¤itim Komisyonu’nun de¤iﬂmez üyelerinden biri. Dört dönemdir milletvekili.
AKP’lilerin as›l zihniyetini aç›kça ortaya koymuﬂtur. AKP, kendi d›ﬂ›ndaki düﬂünceleri zorla engelliyor, telefonlar› dinletiyor, mücadele edenlere
komplolar kuruyor. Kendi gibi düﬂünmeyenleri y›ld›rmaya, sindirmeye, ezmeye çal›ﬂ›yor.
“440 sene onlar bu halka yapt›, inﬂ allah s›ra bizde.” diyor Do¤an. Art›k, “biz iktidar olduk, herkese her istedi¤imizi yapar›z” diyorlar.
Yap›yorlar da... Hakk›n› arayan emekçilere sald›r›yorlar. Yeni faﬂist yasalar ç›kararak, halk›, devrimcileri susturmaya çal›ﬂ›yorlar. Kadrolaﬂ›yor, tüm
kurumlar› ele geçiriyorlar. Ele geçirdikleri yerlerde herkesin k e n d il er i n e tabi olmas›n› istiyorlar.
Tüm halk›n kendilerine biat etmesini istiyor, biat etmeyene “k›rk kat›r m›,
k›rk sat›r m›” dayatmas›nda bulunuyorlar.
“40 sene onlar yapt›” diyorlar ama ayn›s›n› bu kez bir 40 y›l daha kendileri yapmaya soyunuyor.
Dün ve bugün ayn› ﬂeyleri yapanlar, birbirlerinden farkl› de¤ildir. Halk
düﬂmanl›klar› ve faﬂist kafalar› ayn›d›r.

Say›: 209

Yürüyüﬂ
28 ﬁubat
2010

Faﬂizmin klasik tavr›:
Bize karﬂ› olan herkes hain, herkes kans›z!
Geçen hafta süren tart›ﬂmalara dair aç›klama yapanlardan biri de AKP
Çorum Milletvekili Ahmet Aydo¤muﬂ idi. Onun aç›klamas›nda herkes,
AKP’lilerin beyinlerinde dolaﬂan ›rkç›l›¤›, halk düﬂmanl›¤›n› aç›kça gördü.
ﬁöyle diyordu Aydo¤muﬂ: “AKP iktidar›na karﬂ› ç›kanlar›n kan›n› tahlile
yollamak gerekir. Bu kan› bozuklar gizli sözleﬂmeler yaparak, ihanet etmiﬂlerdir. ”
AKP kurmaylar› sabah-akﬂam yeminler ederek, demokrasiden, “düﬂüncelere sayg›dan” söz ederken, gerçek düﬂüncelerini Ahmet Aydo¤muﬂ yüksek
sesle dile getirmiﬂtir iﬂte.
AKP’yi eleﬂtirmeyi kans›zl›k olarak gören, eleﬂtirenleri bile tehdit eden
faﬂist bir iktidar ile karﬂ› karﬂ›yay›z.
Onlar›n iktidar›nda, demokrasi, düﬂünce özgürlü¤ü yoktur. Onlar›n iktidar›, fiﬂlemenin, sindirmenin, susturman›n geçerli oldu¤u bir iktidard›r. Ve
Aydo¤muﬂ’un sözleriyle bir kez daha suçüstü yakalanm›ﬂlard›r.
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Direnen Tekel ‹ﬂçisi Kazanacak!
Say›: 209

Yürüyüﬂ
28 ﬁubat
2010
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Tekel iﬂçilerinin haklar› için Ankara Sakarya Caddesi’nde yapt›klar› eylem devam ediyor.
Direniﬂin 68. günü olan 20 ﬁubat
gününü iﬂçilerle dayan›ﬂma günü
ilan eden konfederasyonlar›n ça¤r›s›yla Türkiye’nin birçok ilinden Ankara’ya gidildi. On binlerce kiﬂi Kolej Meydan›’nda toplan›p kortejler
halinde Sakarya Caddesi’nde bulunan iﬂçilerin yan›na geldiler.
"Tekel ‹ﬂçisi Yaln›z De¤ildir, Zafer Direnen Emekçinin Olacak, ‹ﬂçiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z, 4-C'nin
Kölesi Olmayaca¤›z, Mahir Hüseyin
Ulaﬂ Kurtuluﬂa Kadar Savaﬂ" sloganlar› at›lan eyleme Halk Cepheliler; “Bugün Tekel Yar›n Hepimiz Yaﬂas›n Örgütlü Birleﬂik Mücadelemiz” yazan pankartla kat›ld›lar.
Eylemde tüm kurumlar ad›na bir
aç›klama yapan Türk-‹ﬂ Genel Sekreteri Mustafa Türkel; “Ey hükümet; gözlerin görmez mi oldu? Kulaklar›n duymaz m› oldu? Baﬂbakan

bilsin ki emekçiler asla geriye bakmayacaklar. Bundan sonra iﬂçiler
asla geriye bakmayacaklar. Biz hakk›m›z› söke söke alaca¤›z. Söke söke” dedi.
Konfederasyon baﬂkanlar›n›n da
birer aç›klama yapt›¤› eylemde
KESK Genel Sekreteri Sami Evren;
direniﬂin baﬂar›s›n›n hakl›l›¤›ndan
geldi¤ini, iﬂ güvencesi olmadan çal›ﬂmayacaklar›n› söyledi.
Eyleme kat›lanlar Tekel iﬂçilerinin yan›nda bir günlük oturma eylemi yapt›lar.

A K P Polisi Tekel ‹ﬂçisinin
Cenazesine Bile
Ta h a m m ü l s ü z
Direniﬂin 74. günü olan 25
ﬁubat günü, iﬂçilerden Hamdullah
Uysal sabah namaz› için camiye
giderken trafik kazas›nda hayat›n›
kaybetti. Uysal’›n hayat›n› kaybetmesinin ard›ndan bütün çad›rlara
siyah bayraklar as›ld› ve iﬂçiler
siyah al›n band› takt›lar.
Arkadaﬂlar›n›n cenazesini almak
için Adli T›p’a giden iﬂçiler polisin
sald›r›s›yla karﬂ›laﬂt›lar. Hamdullah
Uysal’›n cenazesi iﬂçilerden kaç›r›larak Samsun’a gönderildi.
Adli T›p dönüﬂünde iﬂçilerin yolu D›ﬂkap› civar›nda polis taraf›n-

dan kesildi. Geçiﬂe izin vermeyece¤ini söyleyen çevik kuvvet iﬂçilere
sald›rd›. 3 kiﬂinin hafif yaraland›¤›
sald›r›da gözalt› vermeyen iﬂçiler
yollar›na devam etti.
Daha sonra “Çad›rkent”e yak›n
bir yere kadar gelen iﬂçilerin önü,
Mithatpaﬂa Caddesi'nden Sakarya
Caddesi’ne geçilen noktada yine
kesildi. Polis iﬂçileri birleﬂtirmemeye çal›ﬂt›. Barikatlar› zorlayarak
birleﬂen iﬂçiler Hamdullah Uysal
için sayg› duruﬂu yapt›ktan sonra;
Mithatpaﬂa Caddesi üzerinde k›sa
süreli oturma eylemi yaparak caddeyi trafi¤e kapatt›lar. Türk-‹ﬂ'in
önünden çad›rlara yürüyen iﬂçiler;
“Katil Erdo¤an, Katil AKP, Bask›lar
Bizi Y›ld›ramaz, Ölmek Var Dönmek Yok, Hamdullah Uysal Ölümsüzdür” sloganlar›n› att›lar.
Akﬂam saatlerinde ise 4 konfederasyon daha önce ald›¤› kararla,
meﬂaleli yürüyüﬂ yap›ld›.

Gün Gün Çad›rkent’teki
D i r eniﬂ
67. Gün
Bir gün sonra yap›lacak eylem
için iﬂçilerin ailelerinden ve Ankara
d›ﬂ›ndaki iﬂçilerden küçük gruplar
halinde destekçiler sabah saatlerinden itibaren Ankara'ya gelmeye
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baﬂlad›lar.
Devrimci ‹ﬂçi Hareketi de alandaki deste¤ine ve çal›ﬂmalar›na devam ediyor. "Tekel ‹ﬂçisi! Bu Tarih
Senin! Bu Tarih Bizim! Bu Tarih
Direnen ‹ﬂçi S›n›f›n›nd›r!" baﬂl›kl›
bildirinin da¤›t›m› yap›ld›.
Tar›k Akan, Rutkay Aziz, Tolga
Sa¤ ve P›nar Sa¤ iﬂçileri ziyaret
ederek sanatç›lar olarak her zaman
yanlar›nda olacaklar›n› söylediler.
6 9. G ü n
Tekel ‹ﬂçisi Genel Grev ‹stiyor!
24 saatlik oturma eylemi saat
12.00'de sona erdi. Konfederasyon
baﬂkanlar› eylem sonunda bas›na
birer aç›klama yapt›lar.
Türk-‹ﬂ Genel Baﬂkan› Mustafa
Kumlu hükümete seslendi. “Uyuyan dev uyand› bir kere, iﬂin zor
bundan sonra zor" diyen Kumlu; insanlar›n bir kuru ekme¤i 'lütuf' diye
sunulmas›na isyan etti¤ini söyledi.
Aç›klama s›ras›nda iﬂçiler s›k s›k;
"Baﬂkanlar Göreve Genel Greve,
ﬁalter ‹necek Bu ‹ﬂ Bitecek, Genel

Grev Genel Direniﬂ, Tekel ‹ﬂçisi Genel Grev ‹stiyor" sloganlar› att›lar.
70. Gün
Türk-‹ﬂ, D‹SK, KAMU-SEN,
KESK genel baﬂkanlar› D‹SK'e
ba¤l› Genel-‹ﬂ Sendikas›'n›n genel
merkezinde biraraya geldiler.
Toplant›n›n ard›ndan yap›lan ortak
aç›klamada; hükümetin tavr›
k›nand›, oturma eylemleri ve
meﬂaleli yürüyüﬂler yapma kararlar›
al›nd›¤› belirtildi.
Aç›klaman›n sonunda bir sonuç
olmamas› durumunda dört konfederasyon ve onlara ba¤l› sendikalar›n
26 May›s tarihinde genel eylem
yapma karar› al›nd›¤› söylendi.
Toplant›da ç›kan kararlar alandaki iﬂçilerin tepkisine neden oldu.
26 May›s için al›nan "Genel Eylem"
karar› iﬂçileri sinirlendirdi. Bir süre
Türk-‹ﬂ önünde toplan›p, "Kumlu
‹stifa, Bizi Satan› Biz de Satar›z!",
sloganlar›yla konfederasyonlar›n ald›klar› kararlar› protesto ettiler.
Hükümetin TEKEL dayan›ﬂma-

s›na karﬂ› tahammülsüzlü¤ü...
20 - 21 ﬁubat günlerinde Ankara'da düzenlenen eylemlere kat›ld›ktan sonra ‹stanbul’a dönen Pir
Sultan Abdal Kültür Derne¤i üyelerine Gebze’de polis sald›rd›.
Sald›r› sonucu içlerinde Pir Sultan Abdal Kültür Derne¤i MYK
Üyesi Feti Bölükgiray ve Kad›köy
ﬁubesi Yönetim Kurulu üyeleri ve
Pir Sultan dostlar›n›n oldu¤u çok
say›da kiﬂi sald›r› sonucu yaralan›p,
gözalt›na al›nd›lar. Gözalt›na al›nanlar ayn› akﬂam, serbest b›rak›ld›.
71 . gü n
‹ﬂçilerin sendika yönetimine öfkesi uzun süre dinmedi. Sabah saatlerinden itibaren de sendika yöneticileri iﬂçileri gruplar halinde toplant›ya alarak, ald›klar› kararlara ikna
etmeye çal›ﬂt›lar.
Ö¤len saatlerinde Mustafa Türkel, istifa edece¤ini aç›klayarak bas›n toplant›s› düzenledi. Türkel,
“Türk-‹ﬂ’i daha fazla y›pratmamak
için” genel sekreterlikten istifa etti¤ini aç›klad›.

Say›: 209

Yürüyüﬂ
28 ﬁubat
2010

Tekel ‹ﬂçilerine Destek Eylemleri
Tekel iﬂçilerinin direniﬂini des-teklemek için yap›lan eylemler de-vam ediyor.

 Tekel ‹ﬂçilerinin Talepleri
Hakl› Taleplerdir!
‹stanbul’da 25 ﬁubat’ta Kad›köy
Alt› Yol üzerinde D‹SK, KESK,
Türk-‹ﬂ, Kamu-Sen’in ald›¤› kararla
meﬂaleli yürüyüﬂ yap›ld›. Demokra-tik kitle örgütlerinin de destek verdi-¤i eylemde, 1500 kiﬂiyle ortak pan-‹ S TANBUL
KADIKÖY

kart›n arkas›nda yürüyüﬂe geçildi.
Kad›köy Meydan›’na gelindi-¤inde, Belediye-‹ﬂ 5 Nolu ﬁb. Baﬂ-kan› Nihat Altaﬂ taraf›ndan ortak
aç›klama okundu. Baﬂbakan›n hak
arayan iﬂçinin karﬂ›s›na patron gibi
dikildi¤ini ve iﬂçiye gözda¤› verdi-¤ini söyleyen Altaﬂ; “Tekel iﬂçileri-ni iﬂsizlikle tehdit ediyorlar” dedi.

 ‹stanbul’un Emekçi
Mahallelerinde Yürüyüﬂler

‹stanbul’un emekçi mahallele-rinde Tekel iﬂçileri için yürüyüﬂler
yap›ld›.
Gazi Mahallesi’nde 20 ﬁubat gü-nü yap›lan eylemde; “Bugün Tekel
Yar›n Hepimiz Yaﬂas›n Birleﬂik Ör-gütlü Mücadelemiz” yaz›l› pankart
ve k›z›l bayraklar taﬂ›nd›. “Tekel iﬂ-çilerinin hakl› talepleri kabul edil-melidir” ça¤r›s› yap›lan eylemde;
“Bu direniﬂ kazan›mla bitene kadar
Tekel iﬂçilerinin yan›nda olmaya de--

‹ S TANBUL
GAZ‹
vam edece¤iz” denildi. Kad›nlar›n
ellerinde tencere ve tavalarla geldi¤i
eyleme yaklaﬂ›k 350 kiﬂi kat›ld›.
1 May›s Mahallesi'nde, 21 ﬁubat
günü Halk Cephesi, Al›nteri, ESP,
SODAP, KÖZ, Proletaryan›n Kur-tuluﬂu, Pir Sultan Abdal Kültür Der-ne¤i, May›sta Yaﬂam Kooperatifi ta-raf›nda yürüyüﬂ düzenlendi. Mahal-le halk›n›n alk›ﬂlarla ve eyleme ka-t›larak destekledi¤i yürüyüﬂte yak-laﬂ›k 200 kiﬂi vard›. Eylemde Halk
Cephesi 110 kiﬂiyle yerini ald›.
Ba¤c›lar'da Karanfiller Kültür
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Merkezi taraf›ndan 21 ﬁubat günü
yürüyüﬂ yap›ld›. "Ankara'da Tekel
iﬂçileri, iﬂleri, ekmekleri ve gele-cekleri için direniﬂine devam edi-yorlar. Bugün TEKEL iﬂçilerinin
yaﬂad›¤›n› yar›n tüm emekçilerin
yaﬂamas› kaç›n›lmazd›r" denilen
yürüyüﬂte; "Tekel ‹ﬂçileri Yaln›z
De¤ildir", "‹ﬂçiyiz Hakl›y›z Kaza-naca¤›z", "Zafer Direnen Emekçi-nin Olacak" sloganlar› at›ld›.
Tekel iﬂçisine bir destek eylemi
de ‹stanbul'da Sar›gazi Mehmetçik
Lisesi ö¤rencileri taraf›ndan yap›l-d›. YDG, DGH, Halk Cepheli
Liseliler, TKP taraf›ndan kurulan
Mehmetçik Lisesi Tekel ‹ﬂçileri ile
Dayan›ﬂma Platformu taraf›ndan 24
ﬁubat bir yürüyüﬂ yap›ld›. Lise
önünde toplanan ö¤renciler "Zafer
Direnen Emekçinin Olacak" yazan
bir pankart açarak sloganlarla de-mokrasi caddesine do¤ru yürüyüﬂe
geçtiler. Demokrasi Caddesi giriﬂin-de yap›lan aç›klamada; "Direnen te-kel iﬂçileri bizim anne babam›z da
olabilirdi biz bu bilinçle direnen te-kel iﬂçisinin yan›nday›z" denildi.
26 ﬁubat günü de eylem yapan
liselilere polis sald›rd›. Demokrasi
Caddesi’ne kadar yürüyen ö¤renci-lere polis sald›rd›. 7 ö¤reci gözalt›-na al›nd›.
26
ﬁubat
günü
Ça¤daﬂ
Hukukçular Derne¤i ‹stanbul ﬁubesi
üyesi
avukatlar
Sultanahmet
Adliyesi önünde eylem yapt›lar.
Eylemde Av. Diren Yeﬂil’in ﬂube
ad›na
okudu¤u
aç›klamada
“Hükümeti uyar›yoruz! Tekel iﬂçilerinin direniﬂi meﬂrudur, müdahaleniz
suçtur” denildi. K›rk avukat›n
kat›ld›¤› eylem sloganlarla sona erdi.

 Adana’da Oturma Eylemi
Adana’da 18 ﬁubat günü
TÜRK-‹ﬁ, D‹SK, Türk Kamu –Sen,
KESK gibi sendika ve demokratik
kitle örgütlerinin kat›ld›¤› bir gün-lük oturma eylemi yap›ld›. 19 ﬁu-bat günü eylemin bitiminde bir
aç›klama yap›larak; “Bugün tüm ül-kede emekçiler bir kez daha alanlar-da. Tekel iﬂçilerinin mücadelesi mü-cadelemizdir diye bir kez daha ilan
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etmek için alanlarday›z” denildi. 25
ﬁubat günü de 200 kiﬂinin kat›ld›¤›
bir yürüyüﬂ yap›ld›.

 “Tekel ‹ﬂçisinin Mücadelesi Mücadelemizdir”
19 ﬁubat Cuma demokratik kitle
örgütleri Antalya K›ﬂlahan Meyda-n›nda bir eylem yapt›. “Tekel iﬂçi-sinin mücadelesi mücadelemizdir ,
kurals›z ve güvencesiz çal›ﬂmaya
hay›r!” pankart›n›n aç›ld›¤› eylem-de; "TEKEL iﬂçisine yönelik olas›
bir sald›r›da bu ülkenin emekçileri
olarak sessiz kalmayaca¤›z, bütün
ülkede misliyle karﬂ›l›k verece¤iz.
Eylemlerimizle karﬂ›l›k verece¤iz"
denildi. Aç›klaman›n ard›ndan on
dakikal›k oturma eylemi yap›ld›.
75 kiﬂinin kat›ld›¤› aç›klamaya
Halk Cephesi de destek verdi.

 “Ölümüne Direniﬂ
Ölümüne Zafer”
Mersin’de 20 ﬁubat günü Tekel
iﬂçilerine destek amac›yla DHF,
Partizan, ESP, Ekmek ve Özgürlük
Derne¤i ve Halk Cephesi’nin dü-zenledi¤i bir yürüyüﬂ yap›ld›.
‹HD’nin önünden baﬂlayan yürü-yüﬂte “Tekel ‹ﬂçisi Yaln›z De¤ildir”
yaz›l› pankart aç›larak, “Ölümüne
Direniﬂ Ölümüne Zafer, Tekel iﬂçisi
Direniﬂin Simgesi” sloganlar› at›ld›.
25 ﬁubat günü de Mersin Emek
ve Demokrasi Platformu taraf›ndan
bir yürüyüﬂ yap›ld›. 4B ve 4C ile in-sanlar›n güvencesiz hale getirildi¤i
belirtilen eyleme 300 kiﬂi kat›ld›.

baeski ‹lçesi’nde belediye binas›
önünde bir eylem yap›ld›. 50 kiﬂinin
kat›ld›¤› eylemde; “Bizler kamu
emekçileri, iﬂçiler ve DKÖ’ ler olarak
diyoruz ki baﬂta TEKEL iﬂçileri ol-mak üzere özelleﬂtirme kapsam›nda
bulunan kamu iﬂyerlerinde çal›ﬂan iﬂ-çilerin ve onlar›n sendikalar›n›n her-kese kadrolu ve güvenceli istihdam
talebiyle yürüttükleri mücadeleyi or-taklaﬂt›rmal› büyütmeli ve bu sald›r›-lar› engelleyecek eylem ve kararl›l›¤›
ortaya koymal›d›r” denildi.

 Tekel iﬂçileri için KKTC'de
destek eylemi yap›ld›
KKTC'de 21 demokratik kitle
örgütünün üyeleri, TEKEL iﬂçileri-ne destek amac›yla Lefkoﬂa'da ey-lem yapt›lar.
Eylemde, hükümetin uygulad›¤›
ve KKTC'de de zaman zaman gün-deme gelen özelleﬂtirme politikalar›
da protesto edildi.
Lefkoﬂa 10. Y›l Park›nda topla-nan 21 örgütün üyeleri, ﬁehitler
Abidesi'ne kadar yürüdü ve burada
örgütler ad›na ortak bas›n aç›klama-s› okundu. Yolu trafi¤e kapatan po-lis, eyleme kat›lanlar›n Türkiye'nin
Lefkoﬂa Büyükelçili¤i önüne yürü-mesine engel oldu.
MERS‹N

 Tokat'ta Tekel ‹ﬂçileri ‹çin
Eylem
TEKEL iﬂçisinin Ankara’daki
direniﬂine Tokat’ta da oturma eyle-mi yap›larak destek verildi. 19 ﬁu-bat günü Cumhuriyet Meydan›’nda
yap›lan aç›klaman›n ard›ndan otur-ma eylemi yap›ld›. Oturma eylemi-ne E¤itim-Sen, D‹SK, Todöb-Der
ve Tokat Gençlik Derne¤i Giriﬂimi
destek verdi.

 Tekel ‹ﬂçileri ‹çin Bir Ses
de Babaeski’den
25 ﬁubat günü K›rklareli’nin Ba--
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ADANA

Devrimci ‹ﬂçi Hareketi’nden Bir ‹ﬂçinin ‹zlenimleri

Sakarya, boydan boya umut...
Gelmeden önce duydu¤umuz
heyecan, merak, tan›ﬂmalarla yap›lan s›cak sohbetlerle, karﬂ›l›kl› sayg›ya, sevgiye dönüﬂüyor. Yaﬂad›klar› yer, kendilerinin verdikleri isimle
Ç a d › r k e n t”... Sakarya caddesinin
“Ç
orta yerinde, her ﬂeye inat dimdik,
kendilerine zulüm yapanlara karﬂ›n
meydan okurcas›na duruyor.
Çad›rkentte baﬂlad›¤›m›z yolculu¤umuzun ilk dura¤› olan, “ ‹ z m i r
Ç a d › r ›” misafirlerini karﬂ›layan ev
sahipleri gibiydiler. Günlerdir kendilerine destek verenleri a¤›rlamaya
al›ﬂm›ﬂ olan iﬂçiler, hemen oturduklar› yerden kalk›p, bizleri oturtmalar›, ard›ndanda “ne içersiniz” demesiyle bunu net olarak gösteriyorlard›.
“ Denizli- Ayd›n Ç a d › r › ” ayn› s›cakl›kla karﬂ›l›yor bizleri. Soban›n
etraf›nda yine bir araya geliyoruz.
‹ller farkl› ama diller ayn›yd›. “Biz
buraya direnmeye geldik. Haklar›m›z› almadan gitmeyiz.”
Sadece onurlu, baﬂ› dik yaﬂamak
istiyorlar. Çocuklar›na bir gelecek
b›rakmak istiyorlar. “Sadece kendimiz için de¤il, çocuklar›m›z için, bizden sonrakiler, s›k›nt› yaﬂamas›nlar.
Onlar içinde buraday›z.” Direniﬂin
yaratt›¤› ortak dilin, di¤er bir ifadesiydi bu. Dedik ya, bir mahalleydi
buras›. Birbirine uzak olan iller yan
yana omuz omuzayd›. Mesafeler
Tra bz o n Ç a d › r ›”n›n
yoktu burada. “T
karﬂ›s›nda, “ D i y a r b a k › r Ç a d › r › . ”
Yaﬂamlar›, kültürleri, farkl› farkl›
olan bu insanlar ﬂimdi ayn›laﬂt›lar.
Halk› bölmeye çal›ﬂmalar›na
karﬂ›l›k, burada yan yanalar. “ Ad› y a m a n Ç a d › r ›”nda yapt›¤›m›z sohbette iﬂçilerden birinin “aç›l›m burada. Ben sünniyim aha bu(arkadaﬂ›n› göstererek) bu da alevi, ekme¤imizi suyumuzu paylaﬂ›yoruz”
“Malatya Çad›r›”nda; “y›llard›r
birbirimize önyarg›l› bakt›k ﬂimdi
ise ayn› noktada buluﬂtuk. Tekel
aç›l›m yapt›. Türkü, Kürdü, Roman›,
Alevisi, Sünnisi, Laz› var. Aç›l›m bu
de¤il mi?” diyordu bir emekçi...

Yine bir çad›r sohbetinde, iﬂçi
bir arkadaﬂ MHP li oldu¤unu söyledi¤i bir iﬂçinin söylediklerini bizlerle paylaﬂt›. “Edirne’de aç›klama yapan sol örgüte, MHP’liler sald›rd›klar›nda ‘iyi yapm›ﬂlar’ diyordum.
Burada gördüm ki, orda ki arkadaﬂlar solculara haks›zl›k yapm›ﬂlar.
Oy verdi¤im parti, burada de¤il,
dayak yiyen solcular burada. Tekrar olsa onaylamam”
Burada yaﬂad›klar› 70’li günleri
her çad›r, her tekel iﬂçisi ayr› ayr›,
ama ayn› ﬂeyleri yaﬂay›p, dillendiriyorlar.
Gezdi¤imiz her çad›rda, bizlere
ifade ettikleri ﬂu oldu; “ssizler bizle r e güç veriyorsunuz. Sizler o l m a sayd›n›z , b i z l e r b u k a d a r z a m a n
b u r a d a k a l a m a z d › k.”
Bir ilden, di¤erine, her ilin havas›n›, di¤erine taﬂ›yoruz. Yine bir
çad›ra yolumuz düﬂüyor. Bu çad›rdaki iﬂçiler öylesine öfkeli ve dertliydiler ki, nedenini anlatmaya baﬂlad›klar›nda daha iyi anlad›k
Kad›nlar, erkek arkadaﬂlar›ndan
farkl› de¤illerdi. Düzenin aciz, erke¤e muhtaç, zavall› kad›n profili
yoktu karﬂ›m›zda. Tersine, erkek arkadaﬂlar›ndan daha direngen ve
güçlüydüler. Herbiri çocuklar›ndan
ayr›, günlerdir onlar›n gelecekleri
için mücadele ediyorlar.
Bir kad›n iﬂçi; ”Benim çocu¤um
bana çok düﬂkün. Ateﬂi ç›km›ﬂ, iki
gün boyunca hasta yat›yormuﬂ. Biryandan onu düﬂünüyorum, bir yandan buray›. ‹ki günlü¤üne gitsem
bile akl›m burda kal›yor.” dedi.
Ayn› çad›rda bir kad›n iﬂçi, 3-4
ayl›k çocu¤uyla kal›yormuﬂ. Bu çad›rda, çay oça¤› ayr› bir bölmede ve
her gün iki arkadaﬂ nöbetleﬂe çay,
yemek iﬂleriyle u¤raﬂ›yorlarm›ﬂ.
Nöbet sistemini, ‹zmir çad›r›nda daha bariz görebildik. Ortak olan bir
di¤er nokta ise gece nöbetçilerinin
olmas›. Her çad›r›n bir-iki gece nöbetçisi var. Gece daha çok onlar
ayakta.

B›rakana kadar, yanlar›nda oldu¤umuz açl›k grevindeki arkadaﬂlarla açl›k grevi, mücadele üzerine
sohbetler yapma olana¤›m›z oldu.
Birkaç kiﬂi d›ﬂ›nda açl›k grevi hakk›nda fazla bir bilgiye sahip de¤illerdi.
Gerek kendi deneyimlerimiz, gerekse yaﬂanan pratikler üzerine sohbet etmeye çal›ﬂt›k. Kad›n bir direniﬂBaﬂe¤meyen K a d › n l a r” isimçiye, “B
li kitab›m›z› vermiﬂtik. Nas›l buldu¤u
üzerine sohbetimizde, “etkilendi¤ini,
özellikle de Sevgi Erdo¤an’dan çok
etkilendi¤ini ” anlatm›ﬂt›.
Biz ölüm oruçlar›n›, 19 Aral›k
ve 7 y›ll›k direniﬂi k›sada olsa anlatmaya çal›ﬂt›k. 19 Aral›¤› bildi¤ini
duydu¤unu söylemiﬂti. Bizleri onlara bu kadar yak›n hisettiren nokta
da yukarda ifade ett¤imiz ﬂeyler olsa gerek. 84 - 96 ve 2000 ölüm orucu direniﬂleri.. aram›zdan ayr›lan
onlarca can›m›z... yaﬂanan katliamlar... onlar› aln›nda siyahta olsa
bantlar› bizleri o günlere götürdü.
Yapt›¤›m›z her sohbette, direniﬂteki kararl›l›¤› görmek mümkündü.
A ç l › k g r e vini n e d e n b › r a k t › n › z ? ”
“A
sorusuna;
“Arkadaﬂlar ›srar ettiler, çok
bask› yapt›lar, bir arkadaﬂ›m›z› kaybetmeyi göze alamad›k" cevab›n›
verdiler.
Bir kad›n iﬂçinin açl›k grevini
b›rakt›¤› için “üç saat boyunca a¤lad›m” demesi, yine ayn› ﬂekilde bir
iﬂçinin mahçup bir ﬂekilde “o kadar
att›k tuttuk ﬂimdi ise b›rakt›k” demesi bu konuya iliﬂkin anlat›mlar›m›z›n do¤ru kavrand›¤›n› gösterdi.
Hapishane’de ölüm orucunun
125. gününde müdahale edilen, haf›za ve fiziki sorunlar yaﬂayan gazimizin kendi yaﬂad›klar›n› anlatmas›
çok daha etkili olmuﬂtu.
Sakarya caddesi üzerine dizi dizi
kurulu olan direniﬂ çad›rlar› yar›na
dair bir umudu, gelece¤e dair kazanma kararl›l›¤›n› taﬂ›yor. O çad›rlar, bir yandan da nas›l direnilece¤ini bizlere hem göstermekte, hem de
mücadeleye yeni halkalar eklemektedir.
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Tekel Direniﬂi’nden Bir Halk Cepheli Anlat›yor:

"BU D‹REN‹ﬁ MUTLAKA B‹R ZAFERLE SONUÇLANMASA
B‹LE KAZANIMLARI OLAN B‹R D‹REN‹ﬁ OLACAKTIR "

Say›: 209

Yürüyüﬂ
28 ﬁubat
2010
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 Direniﬂ'in bir gününü anlat›rm›s›n›z?
 Sabah saat 7.00 ile 9.00 aras›
bütün çad›rlarda temizlik ve çad›rlar›n içi toparlan›yor. Sonra insanlar›n ç›k›p el-yüz y›kamalar›. Hani bir
köy düﬂünün, köyün ortas›nda çeﬂme vard›r, ona yak›n evlerin ahalisi
el yüz y›kamaya gider, aynen öyle.
Kahvalt›lar›n› yaparken ve de sonras›nda sürekli fikir al›ﬂveriﬂi yapmaktalar. Bu fikir al›ﬂveriﬂleri daha
çok iktidar üzerine oluyor. Neler
konuﬂtuklar›n› tahmin edersiniz art›k. Sendikalar›n› da eleﬂtiriyorlar
fakat onu sahiplenerek eleﬂtiriyorlar. Genelde sa¤ partilere oy vermiﬂ
olan bu insanlardaki baz› de¤iﬂimleri gördü¤ünde insan, ﬂunu demeden
edemiyor. Bu “halk adam olmaz, bu
halkla hiçbir ﬂey yap›lmaz, bu halk
için ölmeye de¤mez” diyenlerin bu
insanlar›, direniﬂi mutlaka görmesi
gerekir. Bu arada DKÖ' lerin ve siyasi partilerin destek aç›klamalar›
oldu¤unda kitle onlar›n aç›klamalar›n› dinliyor ve tekrar çad›rlar›na
dönüyor. Çad›rlarda gün boyu direniﬂ nas›l kitleselleﬂir, buras› nas›l
daha kalabal›klaﬂt›r›l›r, sürekli bunlar konuﬂuluyor. Hükümetin yapt›¤›
aç›klamalar hemen karﬂ›l›k buluyor.
Valilik bu eylemin yasal olmad›¤›n›, müdahale edeceklerini aç›klad›¤› anda onlar da ‘he men ﬂimdi müdah ale et' , 'beklü rik oni' yazan dövizleri as›p tepkilerini gösteriyorlar.
Abdi ‹pekçi Park›n› örnek veriyorlar. “ Bir gaz s›kt›n, ﬂu kadar gün
bur aday›z. Bi gaz daha s›k Ankara'
dan gitmeyelim” diye düﬂünüyorlar.
Günlük ihtiyaçlar›n›n sa¤lanmas›nda DKÖ' lere ve desteklere çok
mutlu oluyorlar. “ Sizler olmasayd›n›z bu kadar sürdürebilir miydik,
bilemiyoruz” diyorlar. “Biz bur aya
gelirken bu kadar direnece¤imizi de
düﬂünemiyorduk” diyorlar.
 ‹ﬂçilere destek için, direniﬂe

güç katmak için gelenler, açl›k grevi yapanlar var m›?
 Çad›rlarda kurumsal olarak
destekte bulunan DKÖ'lerin ve devrimcilerin desteklerini önemsiyorlar. Biz olsayd›k onlara bu deste¤i
sa¤lamazd›k ya da sa¤layamazd›k,
tüm imkanlar›n› bize sunuyorlar diyorlar. Ama kendi konfederasyonlar›n›n eylemi, yeterince bile de¤il,
hiç desteklemediklerini belirtiyorlar. Bizi sahiplenseydi bir günlük
eylem karar›na di¤er sendikalar› da
ikna ederdi, diyorlar.
Dün itibar›yla açl›k grevi son buldu. Burada iﬂçilerin, açl›k grevindekilerin kendi karar› belirleyici oldu.
Sendika desteklemediklerini aç›klam›ﬂt›. ‹htiyaçlar›n› karﬂ›l›yordu. Açl›k grevi yapt›klar›nda kendileriyle
dayan›ﬂma ad›na yap›lan açl›k grevilerinden çok mutlu oluyorlard›.
 ‹ﬂçiler direniﬂi sürdürme konusunda ne düﬂünüyor?
 Ne kadar çad›rlarda da¤›n›k
olsalar, ne kadar say›lar› azalsa da
veya ço¤alsa da biz buraya özlük
hakk›m›z için geldik, ölmek var,
dönmek yok, almadan gitmeyiz diyorlar. Bu insanlar buradan gittiklerinde nas›l yaﬂayacaklar›n›n fark›ndalar. Bu ülkede üniversite mezunlar› iﬂ bulam›yor, biz nas›l buluruz

Ne k adar say›lar› azalsa da
veya ço¤alsa da biz buraya
özlük hakk›m›z için geldik,
ölmek v ar, dönmek yok,
almadan g itmeyiz diyorlar. Bu
insanlar buradan g ittiklerinde
nas›l y aﬂayacaklar›n›n
fark›ndalar. “ Bu ülkede
üniversite mezunlar› iﬂ
bulam›yor, biz nas›l buluruz”
diyorlar. Ve ço¤u çoluklu
çocuklu ve de tek kiﬂi
çal›ﬂ›yorlar. Bizim için ekmek
kavgas› diyorlar.

diyorlar. Ve ço¤u çoluklu çocuklu
ve de tek kiﬂi çal›ﬂ›yorlar. Bizim
için ekmek kavgas› diyorlar.
 Direniﬂin devam edip etmemesine dair bir referandum yap›lmas›ndan söz ediliyor. ‹ﬂçilerin referandum
konusundaki tav›rlar› nedir?
 Bu konu çok fazla aralar›nda
tart›ﬂ›lm›yor tam olarak biz bir duyumdan kaynakl› sorduk. Yan›tlar›
“nne y i n refe r a n d um u ” , oldu. Sendikalar›na ba¤l›l›klar› var. Sendika
böyle bir karar al›rsa uyma ihtimalleri var. Ama iﬂçilerin referandum
yap›l›rsa bile burada evin de otur a n l a rla de ¤il, ça d › rk e n t d i r eni ﬂin i n i ç i n d e k i l e r le yap›lmas›ndan
yanalar.
 Eklemek istedi¤iniz bir ﬂey
var m›?
 Bu direniﬂ mutlaka bir zaferle
sonuçlanmasa bile kazan›mlar› olan
bir direniﬂ olacakt›r. Mustafa Türkel
zaman zaman geri aç›klamalar yapmas›na ra¤men, taban›na hakim ve
iﬂçiyi tan›yan bir sendikac›. Onlar›
iyi tan›yor. E¤er bölmek ve bu direniﬂi pasifize etmek isterse baﬂar›r
gibi görünüyor. ﬁu anki tavr› ne
olursa olsun burada direnen 10 kiﬂi
de olsa onlar›n yan›nday›m, deyip
destekliyor. Zaten sorun da Mustafa
Türkel' in ﬂu anki tavr› da de¤il.
Konfederasyonun tavr› bilinen bir
ﬂey. Son olarak da; Tekel iﬂçilerinin
bu direniﬂi birçok insana s›n›fla dayan›ﬂmay› hat›rlatt›. Dün ölüm
oruçlar›n›n ve açl›k grevlerinin yanl›ﬂ bir eylem oldu¤unu söyleyip afra tafra yapanlar›n burada açl›k
grevlerine destek için geldiklerinde
içimden geçenleri söylemeden geçemeyece¤im. Evet, 122 insan›m›z
ölürken onlara destek için gelmekle, burada açl›k grevindeki iﬂçileri
ziyarete gelmek ayn› ﬂey de¤il. 122
ﬂehidimize deste¤e gelme bedel
ödemeyi göze almak demekti. Öbürü ise ﬂov yapmak gibi.
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Direniﬂle büyüyor çocuklar›m›z
Anne ve babalar› direniﬂ çad›rlar›nda direnen çocuklar, direniﬂle büyüyorlar. TEKEL emekçilerinin evlerinde direniﬂ konuﬂuluyor, direniﬂ
solunuyor. Günlük yaﬂam direniﬂin
etraf›nda biçimleniyor, her ﬂey ona
göre ayarlan›yor.
Bu direniﬂ çocuklar› da derinden etkiledi. Babas› ve annesi Ankara’da direniﬂ çad›r›nda olan çocuklar, “ d i re ni ﬂ ” , “ a ç l › k g revi”,
“ h a k ” kavramlar›n› ﬂimdiden genç
yüreklerine kaz›d›lar.
Bu kavramlar›n, anne ve babalar›n›n kazanmas› anlam›na geldi¤ini,
bunun için bu kadar özleme de¤di¤ini ö¤reneceklerdi. Babalar›n›, annelerini iﬂsiz b›rakan “Tayyip amcalar›n›n” iﬂçilerin dostu olmad›¤›n› o
küçük yürekleri ile hissettiler.
Hissetmekle kalmad›, onlar da
bu duygular› yaﬂad›lar... Olanca
sevgileri ile babalar› ve annelerini

kucaklarken, onlara destek olmaya
çal›ﬂt›lar.
E m p e r y a l i s t i d e o l o g l a r iﬂte
bunlar› anlayamaz, bunlar› çözümleyemezler. O çad›rlar› izle y e n k ü ç ü c ü k y ü re k l e r, yar›n›n di r e n i ﬂ ç i l e r i o l a c a k l a r. O l a c a k l a r,
ç ü n k ü d i reniﬂle, yo ksu llukla, aç l › k l a b ü y ü y o r l a r.
Babas› açl›k grevinde oldu¤u
için kendisi de açl›k grevi yapan bir
çocuk düﬂünün... Babas› ve annesi
günlerdir Ankara’da oldu¤u için o
özlemle yaﬂayan çocuklar› düﬂünün... Direniﬂi ö¤reniyor, direniﬂle
tan›ﬂ›yor ve bu kavramlar›n bir k›sm›n› kullan›yor çocuklar.
Direniﬂte ki bir kad›n iﬂçi “bb u r a s› bizim için bir o k u l . Ç o c u k l a r › m›z da mücadeleyi ö¤renerek büyüyor” diyordu.
A d › y a m a n çad›r›nda direniﬂte
olan bir emekçi, çocuklar›n› ﬂöyle an-

lat›yordu
gururla:
“Bir çocu¤um var,
ben açl›k
g revine
girdi¤imde
o da evde açl›k grevine baﬂlam›ﬂ, bir
ﬂey yiyip içmemiﬂ, ben b›rakt›ktan
sonra o da yemeye baﬂlam›ﬂ...”
Kad›n olsun, erkek olsun, direniﬂteki iﬂçileri en çok etkileyen ﬂeylerden biri de çocuklar›ndan gelen
mektuplar, hepsi de dolu dolu.. Bizim çocuklar›m›z, daha oyun oynayacaklar› bu yaﬂlarda sömürüyü, iﬂsizli¤i, yoksullu¤a mahkum edilmeyi ö¤reniyorlar. Bu yaﬂlarda babalar›ndan, annelerinden, abla ve abilerinden direnmeyi ve direniﬂi ö¤reniyorlar...
Onlar direniﬂle büyüyecek, yeni
direniﬂler yaratacaklar... Bizim çocuklar›m›z, bizim olan› isteyecek,
bizim olan› t›rnaklar›yla kaz›yarak
alacaklar...

Say›: 209

Yürüyüﬂ

Onlar yan gelip yatmad›lar!..
“ Yüzde yüz kapasiteyle çal›ﬂt›k.
Ben teknik lise mezunuyum, makine
bozuldu, ben 1 hafta u¤raﬂt›m makineyi çal›ﬂt›rd›m. Gece uyuyam›yordum, gidip makinayla u¤raﬂ›yordum. Devlet bizden 80 ton istiyordu biz 90 ton yap›yorduk.” TEKEL’de nas›l çal›ﬂt›¤›n› böyle anlat›yor Tokatl› bir emekçi.
Bir baﬂka emekçi; “sigaran›n
jelatinin daha düzgün ve güzel olmas› için düﬂünüp yapt›¤› makinayla” daha üretken olduklar›n› anlat›yordu.
“...Yan gelip yat›yorlar” dedikleri TEKEL iﬂçileri, her fabrikada
böyle çal›ﬂt›, böyle emek verdiler.
Sa¤l›klar›n› yitirdiler. Peki karﬂ›l›¤›
ne oldu bunun? Oradan oraya sürülmek, fabrikalar›n›n kapat›lmas›,
ﬂimdi de iﬂsizli¤e mahkum edilmek!.
Tekel iﬂçilerinin bir ço¤u ner-

deyse ömürlerinin yar›s›n› TEKEL
fabrikalar›nda harcad›lar. En az›
10-12 y›ll›k tekel iﬂçisi. Ço¤u 1720 y›l›n› tütünle geçirmiﬂ.
Öyle ki hastal›klar›n›n ad› da
t ü tü n o l muﬂ . Ço¤u tütün iﬂçisi boyun, bel, göbek f›t›¤› olmuﬂ. Nas›l
olmas›n? 45 dakikada 15-17 ton taﬂ›yorlar...
Bir kad›n iﬂçinin anlat›m›yla,
“tuvalete gidecek zaman›m›z bile
olmuyor. Her 15 dakikada bir koca
koca balyalar› taﬂ›mak zorunday›z”... Kad›n iﬂçiler kimi fabrikalarda erkek iﬂçilerden ayr› bir bölümde çal›ﬂ›yorlar. Tütün iﬂleme
sonucunda oluﬂan tozdan dolay› hemen hepsi hastalan›yorlar. ‹ﬂyerinde kir-pas, ter içinde çal›ﬂt›ktan
sonra banyo yapma, dinlenebilme
imkanlar› bile olmuyor.
Özelleﬂtirme ad›na fabrikalar›
para babalar›na sunulunca oradan

oraya sürülüp, durdular. Velhas›l,
iﬂte TEKEL iﬂçilerinin çal›ﬂma koﬂullar› ve iﬂte Baﬂbakan’›n iddias›:
“yan gelip yat›yorlar!...” Kim hakl›, kim do¤ru, karar sizin.
***
TEKEL iﬂçilerini kap›n›n önüne
koyan siyasi iktidar, para babalar›n›
sevindirmeye devam ediyor. K›rk
y›ld›r TEKEL'in merkez binas› olan
Unkapan›’ndaki 3 bin metrekare
araziye sahip olan binan›n Baﬂbakan Erdo¤an'la iliﬂkisi bilinen F a hr ettin Koca'n›n sahip oldu¤u Med i p o l G r u b u ' n a peﬂkeﬂ çekilmesi
tam da direniﬂ içinde ortaya ç›kt›.
Ya¤ma ve direniﬂ sürüyor...
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Devrimci ‹ﬂçi
Hareketi

Nas›l Kazanaca¤›z?
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Tekel iﬂçilerinin direniﬂi tüm bask›, yalan, geriye çekme çabalar›na ra¤men 70’li günlere ulaﬂt›.
Tekel iﬂçilerinin direniﬂi hakl›, meﬂru bir direniﬂtir. Direniﬂ, kendi s›n›rlar›n› aﬂm›ﬂ, halk›n tüm
kesimlerinin direniﬂi haline gelmiﬂtir. Bundand›r
ki halk›n çok büyük kesimi Tekel iﬂçilerinin direﬂini desteklemekte, sahiplenmektedir. Bu destek
ve sahiplenme çok de¤iﬂik biçimlerde bugünlere
kadar devam etti ve ediyor.
Devrimciler, baﬂ›ndan beri yan›ndad›r direnen
iﬂçilerin. ‹ﬂçiler halk›n, devrimcilerin bu sahiplenmesini görmekte ve ‘sizler olmasayd›n›z direniﬂ bugünlere gelemezdi’ diyerek bu gerçe¤i
dile getirmektedirler.
Evet direniﬂ bugünlere hakl›l›¤›, meﬂrulu¤uyla,
sahiplenme ve dayan›ﬂmayla, kararl›l›kla geldi.
Açl›k grevleri, oturma eylemleri, yürüyüﬂler, bas›n aç›klamalar›, mitingler, uyar› grevleri...
Tüm bunlar karﬂ›s›nda iktidar da boﬂ durmuyor. ‹ktidar›n en küçük bir direniﬂe, muhalefe tahammülü dahi yoktur. Bu tahammülsüzlü¤ünü
büyük küçük tüm direniﬂlerde gösterdi. Emekçilere yönelik sald›r› politikalar›n›n, direniﬂlere yönelik sald›r›n›n alt›nda AKP’nin imzas› olsa da bu
durum AKP’nin politikalar›n›n ötesinde emperyalist tekellerin tercihinin ürünüdür. AKP’nin pervas›zl›¤›n›n, tehditkar tutumlar›n›n dayand›¤› nokta
buras›d›r. AKP emperyalist tekellerden ald›¤› güçle sald›r›yor.
Kafalar›n net olmas› gereken nokta öncelikle
buradad›r: Emperyalist politikalar›n ve onun iﬂbirlikçisi AKP’nin pervas›zl›¤›n›n, sald›r› ve tehditlerinin, verdikleri sürelerin vb hiçbir belirleyicili¤i,
hükmü yoktur. Belirleyici olan direniﬂtir. Direnme
kararl›l›¤›, hakl›l›¤›m›z ve meﬂrulu¤umuzdur.
Bu evrensel do¤rudur ve bu do¤runun en üst
düzeyde ispat› devrimlerdir. Bu do¤runun ispat›

Ataﬂehir Belediyesi'nde
grev karar› as›ld›
Ataﬂehir Belediyesi iﬂçileri T‹S
sürecinde yaﬂanan anlaﬂmazl›klar
nedeniyle 24 ﬁubat günü grev karar›n› belediye binas›na ast›lar.
‹ﬂyeri garaj› önünde toplanarak
“Sözleﬂme Hakk›m›z, Grev Silah›-
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tüm elveriﬂsiz koﬂullara ra¤men yap›lan direniﬂlerdir.
Egemenler halklar›n mücadelesi, emekçilerin
direniﬂleri karﬂ›s›nda tüm güçlerini seferber etmelerine, her türlü araçla sald›rmalar›na, zulümlerini alabildi¤ine boyutland›rmalar›na ra¤men
mücadeleden, savaﬂtan, direniﬂten vazgeçirememiﬂlerdir.
Tüm bask›, tehdit, gözda¤›, zulüm, direnme kararl›l›¤›na, cüretine, emekçilerin mücadelesine
çarparak tuzla buz olmuﬂtur.
Direniﬂ önce kafada kazan›l›r. Sonra da mücadele meydan›nda. ‹ﬂçi ve memur konfederasyonlar› ise direniﬂi kafada kazanmaktan çok uzakt›rlar. Bundand›r ki ald›klar› kararlar emekçilerin taleplerine, direniﬂin muhtevas›na, destek ve dayan›ﬂmaya, beklentilere cevap vermiyor. 22 ﬁubat
tarihinde dört iﬂçi ve memur konfederasyonunun
aç›klad›¤› kararlar da böyledir.
Direniﬂin geldi¤i aﬂamaya, iktidar›n sald›r› tehdidine verilen cevap: 2 saatlik oturma eylemi,
meﬂaleli yürüyüﬂler ve 26 May›s’a at›lan genel
eylem karar› oldu. Kendili¤indenci, direniﬂi kendi
kaderine terkeden bir karar.
Bu kazanmaktan kaçmakt›r. Kazanmak istememektir. Bu anlay›ﬂ direniﬂin içinde farkl› biçimlerdede ortaya ç›km›ﬂt›. Örne¤in yeni bir referandum yap›lmas› tart›ﬂ›l›yor. Direniﬂin kararl›l›¤›n›n
bir biçimi olan açl›k grevi bitiriliyor vb. ‹ktidar›n
göstermelik ad›mlar› “kazan›mlar” olarak gösteriliyor. Aç›k ki bu kafayla konfederasyonlar aç›klamalar›nda s›ralad›klar› hiçbir talebi kazanamaz.
Konfederasyonlar tav›rlar›yla nas›l kazan›lmayaca¤›n› ortaya koyuyorlar bir kez daha. Bu tav›rlar iradeden, öfkeden, kararl›l›ktan yoksundur.
Kazanmak için önce istemek gerekir. Kazanmak
için emekçi olmak gerekir.

m›z!”, “Direnen ‹ﬂçiler Kazanacak!”, “‹ﬂçiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z" sloganlar› atan iﬂçiler belediye
önüne yürüdü. Burada yap›lan konuﬂmalarda gelinen süreç özetlenerek 60 günlük yasal sürecin baﬂlad›¤›, bu süre zarf›nda herhangi bir
anlaﬂma sa¤lanamad›¤›nda grev
uygulamas›n›n baﬂlat›laca¤› belirtildi. Genel-‹ﬂ Sendikas› T‹S Daire

Baﬂkan› ‹smail Özhamarat'›n da bir
konuﬂma yapt›¤› eylem, grev karar›n›n as›lmas›yla son buldu.
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katliamlar›n› anlatan bir belgesel
izlendi. Belgesel'in ard›ndan
Ankara'da direniﬂte olan Tekel
iﬂçilerinden Halil
Acar bir konuﬂma yapt›. ‹çki
fabrikas›nda çal›ﬂ›rken özelleﬂtirmelere karﬂ› mücadele ettiklerini söyleyen Acar; "daha önce
birlikteli¤i sa¤layamad›¤›m›z için
baﬂar›l› olamad›k. "Tekel Vatand›r!"
dedik. Bunlar vatan› da, Tekel'i de
sat›yorlar. Çünkü kendileri de sat›lm›ﬂlar" dedi. Direnmekten baﬂka bir
çareleri olmad›¤›n› belirten Acar
sözlerini "Kazanaca¤›m›za inan›yorum" diyerek bitirdi.
Daha sonra sayaç okuma iﬂçisi
bir iﬂçinin çocu¤u olan ‹lknur Çak›r
kendi yazd›¤› "Ben Bir ‹ﬂçi K›z›y›m" adl› ﬂiiri okudu.
ﬁiirin ard›ndan Devrimci ‹ﬂçi
Hareketi'nin korosu sahneye ç›ka-

Amerika'ya Karﬂ› Türküler
21 ﬁubat günü Devrimci ‹ﬂçi Hareketi "Amerika'ya Karﬂ› Türküler"
program› düzenledi. ‹stanbul Aksaray'da bulunan Su Tiyatrosu'nda yap›lan program; "Ekme¤imizi çalan,
vatan›m›z› iﬂgal eden, iﬂimizi elimizden alan Amerika'd›r. Türkülerimiz Amerika'ya karﬂ›d›r. Amerika
bütün halklar›n katilidir. Açl›kt›r
Amerika. Bizler dünya halklar›n›n
ortak düﬂman› Amerika'd›r diyoruz"
denilerek baﬂlad›.
Sunumun ard›ndan FOSEM taraf›ndan haz›rlanan Amerika'n›n

‹ﬂçiler Taleplerini Sahiplendi
Türk-‹ﬂ'e ba¤l› Liman-‹ﬂ sendikas›n›n 3 y›l önce örgütlenerek iﬂ yerine girdi¤i Bursa Gemlik'teki GEMPORT Liman›’nda
2. toplu sözleﬂme görüﬂmelerinde uyuﬂmazl›k tutana¤› tutuldu.
5 Aral›k 2009 tarihinde; görüﬂmeler devrimci iﬂçilerinde
içinde bulundu¤u taban insiyatifiyle kurulan "toplu sözleﬂme
taslak komisyonu" taraf›ndan haz›rlanan sözleﬂme tasla¤›n›n
içeri¤indeki talepler do¤rultusunda baﬂlam›ﬂt›. 17 ﬁubat 2010
tarihine gelindi¤inde yani görüﬂmelerin yasal bitiﬂ tarihinde
uyuﬂmazl›k tutuna¤› tutularak görüﬂme masas›ndan kalk›ld›.
‹ﬂveren temsilcilerinin idari maddeler hariç hiçbir talebi kabul etmemesi ve de istenen taleplerin çok alt›nda teklifler getirmesi uyuﬂmazl›¤›n tek sebebi oldu.
Sendikal› bir iﬂçinin sebepsiz yere iﬂten at›lmak istenmesinden dolay› sendika ve iﬂverenin tekrar karﬂ› karﬂ›ya gelmesi
üzerine; 22 ﬁubat günü iﬂçiler liman kap›s›nda topland›. Sendika ﬁube yönetiminin iﬂ yeri yönetimiyle görüﬂmesinin bitimine
kadar beklenildi. ‹ﬂyerinde bulunan gün içerisindeki her üç vardiyada da iﬂçiler toplu halde yemekhaneye girdi ve arkas›ndan
yemek yemeyerek alk›ﬂlarla yemekhaneyi terk ettiler.
Genel Müdürün iﬂyerinde bulunmamas›ndan dolay› personel müdürüyle görüﬂen sendika ﬂube baﬂkan› Ertaç Öktem'in
görüﬂme bitimindeki iﬂçiye teﬂekkür ederek yapt›¤› k›sa konuﬂmas›n›n ard›ndan eylem alk›ﬂlarla sona erdi.

rak türkü ve marﬂlar söylediler.
Ard›ndan iﬂyerlerinde maaﬂlar›n› alamayan iﬂçileri anlatan bir tiyatro gösterimi yap›ld›.
Programda daha sonra Liman-‹ﬂ
eski baﬂkan› ﬂair Hasan Biber, Ercan Ayd›n'›n ba¤lamas› eﬂli¤inde ﬂiirlerini okudu. Okudu¤u ilk ﬂiiri
ölüm orucu direniﬂçileri için yazd›¤›n› söyleyen Biber; "Yedi sene süren direniﬂ boyunca bizi eleﬂtirenler
oldu. Anlamayanlar oldu. Ama ﬂimdi açl›k grevi ve ölüm orucu iﬂçi s›n›f› elinde sermayeye karﬂ› bir silah
oldu" dedi. Program Ercan Ayd›n'›n
söyledi¤i türkülerle devam etti.
Ercan Ayd›n'›n söyledi¤i türkülerin ard›ndan iﬂçiler taraf›ndan
Ümit ‹lter'in yazd›¤› "Büyük ‹nsanl›k" isimli yaz›s› ve direnen Tekel
iﬂçilerinin yazd›¤› ﬂiir okundu.
Programda son olarak sahneye
Erdal Bayrako¤lu ç›kt›. Türkülerin
her zaman Amerika'ya ve emperyalizme karﬂ› oldu¤unu söyleyen Bayrako¤lu Lazca ve Türkçe türküler ve
marﬂlar söyledi.
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“Yine Ölüm Yine Maden
Oca¤›
Yine Ölen ‹ﬂçi Yine Ölen
Yoksul”
23 ﬁubat günü Bal›kesir Dursunbey ‹lçesi’nde bulunan Sentaﬂ ﬂirketine kömür madeninda yaﬂanan patlama ve 13 iﬂçinin hayat›n›
kaybetmesiyle ilgili Devrimci ‹ﬂçi Hareketi bir
aç›klama yay›nlad›.
Maden oca¤›n›n sahibi Erhan Ortaköylü’nün
ocak için “buras› örnek bir iﬂletme…” dedi¤i belirtelen aç›klamada; “Oysa örnek iﬂletmesinde
daha dört y›l önce 17 maden iﬂçisi yaﬂam›n› yitirmiﬂti” denildi.
“Daha fazla kar etmek isteyen, iﬂçileri,
emekçileri açl›¤a, yoksullu¤a, iﬂsizli¤e terk
eden, örgütsüz, sendikas›z, güvencesiz koﬂullarda çal›ﬂmaya mahkum eden iktidarlar ve kapitalistler varoldukça madenlerde, fabrikalarda
çal›ﬂan iﬂçilerin neden yaﬂamlar›n› yitirdiklerini aç›klamak zor de¤ildir” denilen eylemde;
kapitalist sistemde insan de¤erinin olmad›¤›,
sadece kar oldu¤u vurguland›.
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Yine grizu patlamas›: 13 iﬂçi katledildi
Patron ve AKP’li bakan ayn› fikirde:

‘maden kazalar› önlenemez’
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Bal›kesir'in Dursunbey ‹lçesi'ne
ba¤l› Odaköy yak›nlar›ndaki ﬁen
Madencilik Sanayi ve Ticaret
ﬁentaﬂ) ait kömür madeA.ﬁ’ye (ﬁ
ninde 23 ﬁubat akﬂam› grizu patlamas› sonucunda 13 iﬂçi katledildi,
18 iﬂçi a¤›r yaraland›.
“ Ö n c e ‹ n s a n ” yaz›yordu ﬁen taﬂ’›n binas›n›n ön cephesinde.
Bu nas›l bir insanl›kt›r ki, o ﬂirketin sahibi, “Allah kimsenin baﬂ› na ver mes in a ma bi z ma denci le r
bununla yaﬂamak zorunday›z" diyor. Patronun hiçbir “suçu günah›”
yok; Allah veriyor... Nedense o Allah, maden sahiplerinin baﬂ›na de¤il
da hep maden iﬂçisinin baﬂ›na veriyor.
Ayn› ocakta 1 Haziran 2006'da
da 17 maden iﬂçisi katledilmiﬂti.
ﬁimdi 13 iﬂçi daha katledildi Çok
de¤il, daha iki ay önce de 10 Aral›k
2009’da Bursa’n›n Mustafakemalpaﬂa ‹lçesi'nde bir kömür oca¤›nda
meydana gelen grizu patlamas›nda
19 iﬂçi katledilmiﬂti. ﬁimdi 13 iﬂçi
daha...

Patronlar›n i ktidar› A KP:
patronlar› a klaman›n
derdine düﬂmüﬂ...
Patlama haberi duyulur duyulmaz AKP’lilerden jet h›z›yla patronlar› aklayan aç›klamalar geldi:
AKP Hükümetinin Çal›ﬂma Bakan› Ömer Dinçer: “‹ﬂ güvenli¤i
tedbirlerini n en iyi oldu¤u bir fi r mayd›. Kaza n›n neden kaynaklan d›¤›n › aç›k lamakta zor lan ›yo ruz”
diyor. Zorlan›rs›n›z elbetteki. Hizmet etti¤iniz patronlar›n›z› suçlayamazs›n›z. Nedenini aç›klayamazs›n›z. Kazan›n sorumlusu sizsiniz.
Patronlar›n› aklamak için seferber olmuﬂlar. Güya “son teknolojiyle donat›lm›ﬂ bir maden oca¤›”y
m›ﬂ. Di¤er firmalara ﬁentaﬂ’› örnek
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gösteriyorlarm›ﬂ.
Bal›kesir Valisi Y›lmaz Arslan
ise ihmal iddialar›na cevap yetiﬂtiriyor: "Sürekli denetledi¤imiz bir
ocakt›" diye. Peki ne yazd›n›z denetim raporlar›na? Patronlar ne söylemiﬂse onu.
CHP Milletvekili Ergün Aydo¤an da maden patronunu aklama
korosuna kat›l›yor: “Biz bu maden
oca¤ ›n › ö rnek bir iﬂ letme olarak
gösteriyorduk.” Peki niye patl›yor
bu ocaklar?
AKP iktidar›, “patronlar›n suçu
yok” diyor. “Her türlü önlem al›nm›ﬂt›. Denetimler yap›l›yordu.” Yani “ K a d e r ! ”
Hepsi bu kadar.
Art›k timsah gözyaﬂlar›n› bile
dökmüyorlar. Amerikan uﬂaklar›,
efendilerinden ö¤renmiﬂler, herﬂeyi
parayla “halletmeye” çal›ﬂ›yorlar.
Patlama haberi duyulur duyulmaz
AKP’nin Enerji Ve Tabi Kaynaklar
Bakan› Taner Y›ld›z maden oca¤›nda bir k u s u r olmad›¤›n› söyleyip,
ölen ve yaral›lar›n yak›nlar›na ödenecek paray› aç›kl›yordu.

Yalan söylüyorlar!
Gerçekler hiç de AKP’nin aç›klad›¤› gibi de¤ildi oysa. Maden Mühendisleri Odas› Genel Baﬂkan›
Mehmet Torun, patlaman›n oldu¤u
maden oca¤› hakk›nda ﬂunlar› söylüyordu: “Bir risk haritas› haz›rla m › ﬂ t ›k , ka z a n› n m e yd an a ge l di ¤ i
oc ak çok riskli görünüyordu.”
Ölen iﬂçilerden ‹brahim Sayg›l›’n›n a¤abeyi ise “Son beﬂ gündür
aadende gaz kaça¤› var. Çin mal›
malzemeler kullan›yorlar” diyordu... Bir baﬂka iﬂçi “Havaland›rma
bacalar›ndan birisi ar›zal›yd›” diyerek, patron yalakalar›n›n “örnek
gösterdi¤i, çok güvenli” maden
oca¤›n›n gerçek durumu buydu.
Ama AKP’nin Çal›ﬂma Bakan›

Ömer Dinçer, iﬂçilerin aç›klamalar›n› dikkate al›p iﬂlem yapaca¤› yerde, iﬂçilere karﬂ› patron cephesinden laf yetiﬂtiriyorlar; “Denetleye re k, maden kaz ala r›n› önleyeme yiz. ‹ ﬂ kaz as› bir kül tür m ese lesi .”
Bu kadar yo¤un kömür iﬂletmelerinin bulundu¤u bir bölgede tam
donan›ml› bir hastanenin bulunmas›
ﬂartt›, ama böyle bir hastane yoktu.
Fakat, AKP’lilerin bu demokratik talebe de tahammülü yoktu. Bal›kesir Milletvekili Cemal Öztaylan,
ﬂöyle diyordu: “Yan›k ünitesi yok sa, o eleﬂtir iy i y apan o da lar ü y ele rinden toplad›klar› aidatlarla yap t›rs›nlar.”
Uﬂakl›k, yüzsüzlük, ars›zl›k herﬂey bunlarda. Daha cenazeler kald›r›lmadan AKP’nin pervas›zl›¤›na,
hayas›zl›¤›na, ahlaks›zl›¤›na bak›n.
Üç-beﬂ kuruﬂ vererek aileleri
susturup “yola devam” diyorlar.
“Bu sizin KADER‹N‹Z! Maden
‘kaza lar›nda ’ ÖLMEYE al›ﬂacaks›n›z!..” diyorlar.
Hay›r, bu kader de¤il. Hay›r, madenci al›ﬂmayacak; çünkü bu ölümler, sistemin, kapitalizmin sömürüsünün do¤al sonucudur. Hiçbir zenginlik yoktur ki, içinde kan ve gözyaﬂ› olmas›n. Ezilenler ac› çekecek
ki, patronlar zenginleﬂsin. ‹ﬂçiler
ölecek ki, sermaye büyüsün. T›pk›
büyük ustan›n, Marks’›n dedi¤i gibi: “‹NSAN T E R ‹ VE KANIN
UCUZLU⁄U SAY E S ‹ N D E PAZARLAR
GEN‹ﬁLEM‹ﬁT‹R.
GÜNDÜN GÜNE DE GEN‹ﬁLEMEKTED‹R”... Ve bir ﬂey daha
söylüyor herﬂeyi aç›klayan: “Ve
serma ye te peden t ›rna¤a her göze ne¤inden kan damlayarak gelir.”
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Kad›nlar! Mücadeleyle Özgürleﬂecek
Devrimle Kurtulaca¤›z!

Kad›nlar!
On y›llard›r bu düzen sizleri kal›n zincirlerle, ba¤layarak, özgürlü¤ünüzü, kurtuluﬂunuzu elinizden ald›.
Bu düzenin milyonlarca kad›na
reva gördü¤ü düzenin “ikinci s›n›f”
vatandaﬂ› olmaktan öteye geçmemiﬂtir. Bu haliyle kad›nlar, on y›llard›r düzenin her türlü sömürü ve
bask›s› ile karﬂ› karﬂ›yad›rlar.
Bugün milyonlarca kad›n düzenin sald›r›s›, bask›s›, sömürüsü ile
kuﬂat›lm›ﬂ olarak çok a¤›r koﬂullarda yaﬂam›n› sürdürmektedir.
Evlerin tüm sorumlulu¤u, ekonomik sorunlar, çocuklar›n bak›m›,
iﬂsizlik, hep düzen taraf›ndan kad›nlar›n üzerine y›k›ld›. Bu
“yük”leri kad›n›n tek baﬂ›na taﬂ›mas› dayat›ld›.
Milyonlarca kad›n bu düzenin
kendilerine reva gördü¤ü bir yaﬂama zorland›lar. Biçilen bu rol, bir
bak›ma düzene uygun bir kad›n kiﬂili¤inin yarat›lmas›n› amaçl›yordu.
Kad›n› modern bir köle haline
getiren, kiﬂilik olarak düzene ve erke¤e ba¤layan, düzenin kendisine
biçti¤i kad›n rolünü oynamaya zorlayan bir yaﬂam biçimi, çarp›k bir
kültür yaratt›lar.
Bunun sonucunda da kad›n düzenin sömürü arac› olarak kolayca
kullan›ld›. S›n›fsal, ulusal, siyasal
ve cinsel olarak sömürülen kad›n,
düzenin kulland›¤› bir nesne haline
getirildi.
Bugünkü AKP iktidar› dahil, düzenin hiçbir partisinin kad›na sunaca¤› hiçbir kurtuluﬂ program› yoktur. Tersine her biri de¤iﬂik ﬂeyler
söylese de kad›n›n kurtuluﬂunu de¤il, k a d › n › d ü z e n e d a h a g ü ç l ü

b a ¤ l a r l a b a ¤ l a y a c a k çözümler
önermektedirler.
Kad›nlar›n mücadelesi deyince,
“erkekleri” hedef olarak gösteren,
düzenin kad›n› sömürüsünün sonuçlar›n› görmezden gelen, emperyalizme ve her tür sömürüye karﬂ› mücadeleyi yads›yan, kad›n›n s›n›fsall›¤›n› reddeden küçük burjuvazinin
de bir kurtuluﬂ program› yoktur.

Kad›nlar!
Düzenin kendilerine biçti¤i, onu
sadece düzenin köleleri yapmaya
çal›ﬂan anlay›ﬂ› kabul etmeyen kad›nlar hep oldular. Onlar›n baﬂ›nda,
bu dayatmay› kabul etmeyen binlerce devrimci kad›n gelmektedir.
Elbette kad›nlar, çaresiz ve zavall› de¤illerdir. Onlar› çaresiz k›lan, onlar› güçsüz hale getiren düzenin kad›n kiﬂili¤idir. Kad›na dayat›lan çaresizli¤in, güçsüzlü¤ün çaresi,
mücadeledir.
Mücadele etmek, kad›nlar›n düzenin çerçevesini çizdi¤i küçük
dünyalar›ndan ç›kmas›n›, düzenin
ezdi¤i kad›n kiﬂili¤ini bir yana b›rakarak, daha güçlü bir kiﬂilik hale
gelmelerini sa¤layacakt›r.
Bunun için örnek alaca¤›m›z
yüzlerce devrimci kad›n var. Belki
onlar da birço¤umuz gibi baﬂlang›çta düzenin biçti¤i rolü kabul ettiler.
Ancak mücadele ile tan›ﬂmalar›, örgütlü mücadele içinde yer almaya
baﬂlamalar› ile önce kendi yaﬂamlar›n› de¤iﬂtirmeye baﬂlad›lar.
Dünyaya ve yaﬂama bir baﬂka
gözle bakmaya, düzenin kendilerine
biçti¤i kad›n kiﬂili¤i yerine yeni bir
kad›n kiﬂili¤i oluﬂturmaya baﬂlad›lar.

Kad›nlar!
Bu ülkenin tarihinde örnek al›nacak, yaﬂamlar› ve mücadeleleri
ile kad›nlara ö¤retecek yüzlerce
devrimci kad›n var.

Kendimize, düzenin örnek gösterdi¤i, bunal›ml›, yoz ve bencil düzen kad›nlar›n› de¤il, devrimci kad›nlar› örnek almal›y›z. Kad›nlara
özgürleﬂmenin yolunu, bencilleﬂmiﬂ, düzene her ﬂeyiyle tabi olmuﬂ,
burjuva ideolojisinin esiri olmuﬂ,
düzenin oyunca¤› haline gelmiﬂ kad›nlar de¤il, bu ülkenin kurtuluﬂu
için mücadele etmiﬂ, bu u¤urda yaﬂam›n› ortaya koymuﬂ devrimci kad›nlar ö¤retebilir.
Nitekim halklar›m›z›n ve kad›n›n kurtuluﬂu kavgas›nda yaﬂamlar›n› ortaya koyan, k›rda, ﬂehirde, hapishanelerde, ölüm oruçlar›nda ﬂehit düﬂen yüzlerce devrimci kad›n,
bu mücadelede neleri nas›l yapaca¤›m›z› bize göstermektedir.
Bir kad›n olarak, bir anne olarak,
bir eﬂ olarak, bir yoldaﬂ olarak ﬂehit
düﬂen kad›nlar›m›z, en baﬂta milyonlarca kad›n için mücadele ederken, mücadeleleri ayn› zamanda kad›n-erkek bu ülkenin kurtuluﬂu içindir.
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Kad›nlar!
Düzenin bizlere biçti¤i, ezik, kiﬂili¤i ayaklar alt›na al›nm›ﬂ kad›n
kiﬂili¤ini kabul etmeyeceksek –ki,
bunun kabul edilmesi demek, bu
köhne yaﬂam›n devam ettirilmesi
demektir– mücadele etmekten baﬂka bir seçene¤imiz yoktur.
Milyonlarca kad›n› özgürleﬂtirecek olan mücadeledir. Mücadele
devrim mücadelesidir ve devrim de
kad›n›n köklü ve gerçek kurtuluﬂu
demektir. Düzen içinde kad›n›n kurtuluﬂu diye bir ﬂey söz konusu de¤ildir. Mücadeleyle özgürleﬂecek,
d e v r i m l e k u r t u l a c a ¤ › z’›n anlam›
budur.
Bu ülkenin devrimci kad›nlar›n›n mücadeleleri ile yaratt›klar› de¤erlerden, canlar›n› vererek yakt›klar› kurtuluﬂ ›ﬂ›¤›ndan ö¤renmeliyiz. Onlardan ö¤rendikçe özgürleﬂmenin yolu önümüzde netleﬂecektir.

ADALET ‹Ç‹N KAVGAYI BÜYÜTEL‹M
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Kurtuluﬂ savaﬂlar›nda
onlar vard›...

Say›: 209
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Milliyetleri, yaﬂlar›, inançlar›,
gelenekleri, yaﬂad›klar› topraklar
de¤iﬂse de nerede emperyalizme ve
faﬂizme karﬂ›, ulusal ya da sosyal
bir kurtuluﬂ mücadelesi varsa, kad›nlar o savaﬂ›n içindeydiler.
Emperyalizme karﬂ› ba¤›ms›zl›k
savaﬂlar›nda, devrimlerde kendilerine reva görülen statükolar› parçalayarak, yeni bir tarih yazd› direnen
kad›nlar. Bu savaﬂlarda erkeklerle
omuz omuza topra¤a düﬂtüler. Onbinlercesi bu savaﬂlar›n onurlu niﬂanlar›n› vücutlar›nda taﬂ›d›lar bir
ömür boyu.
Emperyalizmin sömürgecili¤e
karﬂ› kurtuluﬂ savaﬂlar›n›n askerleri
oldular. Faﬂizme karﬂ› direniﬂlerde
kendi s›n›rlar›n› y›k›p att›lar. Devrim ve sosyalizm u¤runa sürdürülen
savaﬂlarda, en büyük kitleselliklerini yaratt›lar. Yeni bir toplumun, sosyalizmin kuruluﬂunun önderleri,
emekçisi oldular.

Komutan, savaﬂç›, asker
o l d u l a r, cephenin önünde
içinde, arkas›nda yerald›lar
“(...) Herﬂeye ra¤men görev baﬂ›nda, bir sokak çat›ﬂmas›nda ya da
dara¤ac›nda ölmek isterim.”
Alman devriminin önderlerinden Rosa Lüksemburg, tutuklu oldu¤u hapishane hücresinden yazd›¤› mektuplar›ndan birinde mücadeledeki kararl›l›¤›n› yukar›daki sözlerle ifade ediyordu.
Rosa Lüksemburg tam da dedi¤i
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gibi diﬂe diﬂ sürdürülen bir savaﬂ›n
içinde ﬂehit düﬂtü.
Rosa Lüksemburg ve Clara Zetkin, direniﬂleri, önderlikleri ve uzlaﬂmazl›klar› ile Alman kad›nlar›n›n
örnek ald›¤› devrimciler oldular.
Sosyalist kad›nlar mücadelelerinde
önderleri Rosa ve Clara Zetkin’den
çok ﬂey ö¤rendiler.
Sosyal Demokrat Parti’nin Alman iﬂçi s›n›f›na ihanet edip, emperyalist savaﬂ› desteklemeleri, burjuvaziye yedeklenmeleri karﬂ›s›nda
Rosa Lüksemburg, Karl Liebknecht, Clara Zetkin ve Franz Mehring önderli¤inde S p a r t a k i s t l e r
Birli¤i oluﬂturuldu. Bu tarihsel yol
ayr›m›nda Alman kad›n önderler iktidar mücadelesinde kurmayl›klar›yla yol gösteren oldular.
Alman devrimi perspektifiyle
hareket eden Spartakistler bu mücadeleye kad›nlar› da kitlesel olarak
katmay› baﬂard›lar. Rosa ve Clara
bu savaﬂta savaﬂan Alman kad›nlar›n› da temsil ettiler.
Mussolini, Hitler, Franko faﬂizmlerinin tüm Avrupa’y› kas›p kavurdu¤u dönemde, kad›nlar Fransa’dan ‹talya’ya, Polonya’dan Yunanistan’a kadar bir çok yerde faﬂizme karﬂ› direniﬂlerin temel güçlerinden biri oldular.
‹spanya'da Franko faﬂizmine
karﬂ› iç savaﬂta kad›nlar›n kahramanl›¤› kad›n mücadelesine yeni
gelenekler katt›.
‹spanyol kad›nlar iç savaﬂta savaﬂ›n kurmayl›¤›ndan baﬂlayarak,
savaﬂ›n her cephesinde yer ald›lar.
Yaﬂam›n her alan›n› örgütleyen komiteler kurup, hastaneler açmaktan,
sokaklar›n savunmas›na kadar her
yerde vard›rlar.
‹spanya’da mücadelenin kad›n
önderlerinden Doleres ‹barrur›’n›n
binlerce “k›z›”, yoldaﬂ›, faﬂizme
karﬂ› direnme savaﬂ›n›n onurlu tarihini kahramanl›klar›yla yazd›lar.

Vitka’yd›, Emilia’yd›,
Jeannine’ydi, Mitka’yd›,
Ta n y a ’ y d › a d l a r ›
“Sabah oldu Tanya'y› giydirdiler,
ama çizmeleri, ﬂapkas›, gocu¤u
yoktu,
iç etmiﬂlerdi onlar›
Torbas›n› getirdiler:
torbada benzin ﬂiﬂeleri, kibrit,
kurﬂun, tuz, ﬂeker.
ﬂiﬂeleri boynuna ast›lar,
torbas›n› verdiler s›rt›na.
Gö¤süne bir de yaz› yazd›lar:
"PART‹ZAN".
Köyün alan›na kuruldu dara¤ac›
...
Tanya seslendi kolhozlulara ilmi¤inin içinden
"- Kardeﬂler, üzülmeyin.
Gün yi¤itlik günüdür.
Soluk ald›rmay›n faﬂistlere,
yak›n, y›k›n, öldürün..." (Naz›m
Hikmet)
Naz›m Hikmet, 18 yaﬂ›ndaki
partizan k›z›n Alman hedeflerine
sabotaj yaparken tutsak düﬂmesini
ve ibreti alem olsun diye köy meydan›na getirilen köylülerin önünde
idam edilmesini anlat›rken partizan
Tanya’n›n halk ve vatan sevgisine,
kahramanl›¤›na da tan›kl›k eder bu
ﬂiirinde.
Tanya onlarca ülkede faﬂizme
karﬂ› mücadele eden partizandan biridir. Faﬂizme karﬂ› direniﬂte erkeklerle omuz omuza kahramanl›k destanlar› yaratan Tanyalar vard›r art›k.
Almanlar Sovyetler Birli¤i topraklar›n›, Litvanya’y› iﬂgal edince,
Sovyet kad›nlar› binlerce Tanya,
Vitka oldu, Zoe oldular, ço¤ald›lar.
Litvanya topraklar› iﬂgal edildi¤inde oturup kaderini erkeklerin belirlemesini beklemedi Vitka Komprer.
Vitka, Litvanya'da Alman faﬂizmine karﬂ› ilk sabotaj eylemini gerçekleﬂtirerek, Alman ikmal trenini
havaya uçurdu¤unda binlerce Vitka
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onu takip ederek, faﬂistlere yaﬂam
hakk› tan›mad›lar. Da¤lar, ormanlar, ›ss›z ovalar onlar›n savaﬂ karargahlar› oldu.
Sovyet kad›nlar›, tüm Sovyetler
Birli¤i’nde hastanelerde sa¤l›kç›
oldular. Keskin niﬂanc› oldular,
bomba att›lar, köprüler uçurdular, iz
sürdüler, faﬂist Alman birliklerini
pusuya düﬂürdüler. Bask›nlara kat›ld›lar. Ev ev, sokak sokak çat›ﬂanlar›n aras›nda yer ald›lar.
Partizan hareketi tüm iﬂgal alt›nda bölgelerde ve tüm Sovyetler Birli¤i çap›nda faaliyet gösteriyordu.
Yaln›z Beyaz R u s y a ’ d a p a r t i z a n
ol upt a çarp›ﬂan 60.000 civar›nda
Sovyet kad›n› vard›.
Her dört Beyaz Rus’tan biri Naziler taraf›ndan yak›larak ya da bir
baﬂka ﬂekilde öldürülmüﬂtü.
Cephe gerisinde fabrikalarda bir
parça ekmekle karn›n› doyurarak
aylarca ölesiye çal›ﬂt›. Cepheye
bomba yetiﬂtirdi. Tank üretti, uçak
yapt›. S›rt›nda bomba taﬂ›d›. Halk
aç kalmas›n diye tüm gücüyle üretime kat›ld›.
Sovyet kad›n› köylerini ve köyülerini alev silah› ile yakanlar›, ﬂehirleri bombalayanlar›, iﬂgal alt›nda
her türlü zulmü uygulayan Alman
faﬂistlerini, anayurtlar›ndan kovmak için öldüler ve öldürdüler.
Sovyet Mareﬂali A. ‹. Yeremenko
bir mektubunda «cesur kad›nlar›m›z
erkek kardeﬂleri, eﬂleri ve babalar›n›nkine denk bir askeri hüner gösterip, zoru baﬂarm›ﬂlard›r » diyordu.
‹ﬂgal y›llar›na kadar Rusça’da,
kad›nlara iliﬂkin «tankç›», «piyade»
ya da «hafif makineli tüfekçi» gibi
sözcükler yer alm›yordu. Ancak Alman faﬂizmine karﬂ› sürdürülen savaﬂta k a d › n l a r ; t a n k t a b u r u k omutan›, a¤›r t an k s ü rü c ü sü , makineli tüfek grubu komutan›, h afif makineli tüfekçi o l d u l a r.

Tu t s a k a l › n m a s › y a s a k l a n a n
kad›nlar
Alman iﬂgaline karﬂ› Fransa'da,
Yugoslavya'da, Yunanistan’da, Bulgaristan'da, ﬂehirlerde ve da¤larda

Sovyetler B irli¤ i’n de, t e k b a ﬂ›na Komsomol Örgütü (Komünist Gençlik Örgütü) 200.000’i
k o m s o m o l ü y e s i o l m a k ü z e re
toplam 500.000 kad›n askeri sa vaﬂa g ö n d e r d i .
Orduya kat›lanlar›n %70’i
b i z z a t c e p h e d e ç a r p › ﬂ t › . S o v y et
ü l k e s i n i n s a v u n m a s › n a savaﬂç›
o l a r a k toplam 800.000 kad›n
kat›ld›.
partizand›r, savaﬂç›d›r, komutand›r
kad›nlar.
Polonya’n›n Varﬂova ﬂehrinde
adlar› Emilia Condou olmuﬂtu. Faﬂist, katliamc› SS birlikleri Varﬂova
gettosuna sald›rd›¤›nda, bombay›
al›p savaﬂ› ilk baﬂlatand› Emilia.
Binlerce
ka-

Songül Koçyi¤it
Recai Dinçel K›r Gerilla
Birli¤i’nde umudun bayra¤›n› dalgaland›ran kad›nlardan
biriydi.
d›n-erkek, yaﬂl› ve çocu¤un bar›nd›Va r ﬂ o v a g e t t o s u n u n k a d › n l a r ›
¤›,V
f a ﬂ i s t l e re ö y l e s i n e k o r k u s a l m › ﬂ t ›
ki onlar›n tutsak al›nmas› yasakland›. Zira onlar› tutsak almak çok
zor oldu¤u gibi tutsak al›nd›klar›nda bile düﬂmana hep zarar vermeleri faﬂistleri y›ld›rm›ﬂ, korkutmuﬂtu.

Fransa tarihi Alman faﬂizmine
onursuzca teslim olan, direnmeden,
tek kurﬂun s›kmadan Fransa’y› faﬂist Hitler’in aya¤›n›n alt›na seren
iﬂbirlikçi hükümet ve bakanlar›yla
yaz›lmad› elbette.
O tarihi kahramanca direnenler
kanlar›yla yazd›lar. Kanla yaz›lan
bu tarih içinde Frans›z kad›nlar›n›n
rolü unutulmazd›r.
Savaﬂç›lar›n gizlenmesinden,
düﬂmandan bilgi toplamaya, yeralt›
a¤›n› ören kuryelerden direniﬂ hücrelerinin kurulmas›na kadar her yerdedirler.

Vu r e m r i i l e a r a n a n " K › z › l
saçl› k›z"
Hollanda’da, Alman faﬂistleri
Panic Benart isimli kad›n direniﬂçiyi vur emriyle ar›yorlard›.
Panic Benart, iﬂgalci Almanlar›n
en çok korktu¤u direniﬂçiydi. " K › z›l saçl› k›z" diye vur e m r i y l e a r a n›rken o, savaﬂ›n içinde, A l m a n l a r›n “gözünün önünde” vurmaya
devam ediyordu. Faﬂizme karﬂ›
k a h r a m a n c a s a v a ﬂ m a s › n › b i l e re k
ülkesinin kahramanl›k sembollerinden biri olarak tarihe geçti...
Yu g o s l a v y a ' d a da¤larda silah
kuﬂanan, Tito'nun partizanlar›d›r
kad›nlar... 100 binden fazla kad›n
ulusal kurtuluﬂ ordusunun üyesidir.
Ve cephenin her kesiminde kad›nlar
da vard›r. Savaﬂç›, sa¤l›kç›, yaﬂam›
yeniden kuran yönetici, komutand›r
onlar.
Ellerinde tüfekle faﬂizme meydan okuyan ve sonuçta faﬂizmi yenen partizanlard›r onlar. “ S o n k u rﬂun kendim için” diyen Zola ' l a r › n , P e r j e t k a ' l a r › n vatan sevgisidir
kurtuluﬂu getiren.. Bu ba¤l›l›klar›
onlar› tabur komutanl›klar›na kadar
yükseltmiﬂtir, Paule Pole gibi...
Faﬂizme karﬂ› direnme savaﬂ›nda, iﬂgalcilerin ülkelerinden kovulmalar›nda erkekler ile yan yana savaﬂmalar› yan›nda gözalt›nda, toplama kamplar›nda da onlar›n isimsiz kahramanl›klar› vard›r.
Ölüm kararlar›n›n katil ve sap›k
faﬂist katil sürülerinin iki duda¤›
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aras›ndan kolayca ç›kt›¤›, iﬂkence
merkezlerinde, toplama kamplar›nda da susturulamam›ﬂt›r kad›nlar.
Milyonlarca insan›n yok edildi¤i
toplama kamplar›nda, gaz odalar›nda da direniﬂin sembolü olmuﬂlard›r
kad›nlar. Horavitz gibi SS komutan›n› gaz odas›nda, ölüme bir soluk
kala cezaland›r›p ayaklanma baﬂlatacak cesarete sahiptir direnen kad›nlar...
Ya da tutsak al›n›p, bir esir gibi
zorla çal›ﬂt›r›ld›klar›nda fabrikalardan patlat›c› maddeleri ç›kar›p, direniﬂçilere taﬂ›yan binlerce kad›n iﬂçidirler.
Yunanistan’›n ‹talyan ve Alman
faﬂistleri taraf›ndan iﬂgal edildi¤i
y›llarda, iç savaﬂta kad›nlar en çok
sald›r›ya u¤rayan kesim içinde yer
almalar›na karﬂ›n, bu y›llardan da
al›nlar›n›n ak›yla ç›km›ﬂlard›r.
Düﬂman›n teslimiyeti, ihaneti
dayatan politikalar›na, toplama
kamplar›ndaki direniﬂleriyle cevap
verip, onurlar›n› korudular. Yuna-

28 ﬁubat
2010

nistan’da faﬂist iﬂgale karﬂ› silahl›
eylemler artt›¤›nda, faﬂistler halka
karﬂ› misillemeler yap›yorlard›.
Kad›nlar›n mücadelesi tüm k›talarda, tüm ülkelerde devam etti. Vietnam'l›, Kübal›, Afri ka l› , La t in
Amerikal›, Çinli, Nikaragual›,
A r j a n t i n l i kad›nlar, halklar›n›n
kurtuluﬂu için kahramanl›klar yaratarak ulusal ve sosyal kurtuluﬂ mücadeleleri içinde yer ald›lar.
Kuﬂkusuz kad›nlar›n direnme savaﬂ›na ve halk kurtuluﬂ savaﬂlar›na
kitlesel olarak kat›lmalar›n›n hakl›
nedenleri çok çeﬂitliydi. Ancak bunlar içinde, iﬂgallerde ve faﬂist iktidarlar alt›ndaki ülkelerde en çok
bask› ve zulmü, bir kad›n, bir anne,
bir eﬂ olarak en çok onlar yaﬂad›lar.
Bu da onlar›n mücadeleye daha çok
kat›l›m›n› sa¤lad›.
Ülkeleri iﬂgal edilen kad›nlar,
çocuklar›n›, eﬂlerini, ailelerini, iﬂlerini ve kurulu düzenlerini bir yana
b›rakarak savaﬂmaya koﬂtular.
Savaﬂt›kça özgürleﬂtiler; savaﬂtün ‹llerinde ‹ncirlik Üssünün
Kapanmas› ‹çin
‹mzalar Toplan›yor, Bu Nedenle
Va t a n s e v e r l e r
Tu t u k l a n › y o r ”
denilerek yap›lan
tan›t›m ve sat›ﬂta
16 dergiyi halka
MERS‹N
ulaﬂt›r›ld›.
22 ﬁubat günü M a l a t y a ’da,
Cemalgürsel Mahallesi'nde yap›lan
dergi sat›ﬂ›nda, Tekel iﬂçilerinin direniﬂi ve Amerika
Defol Bu Vatan Bizim kampanyas›
üzerine sohbetler edildi. 3 saat süren dergi da¤›t›m›nda 22 dergi halka ulaﬂt›r›ld›.
21 ﬁubat günü A n t a l y a ’n›n
Gebizli Mahallesi’nde Yürüyüﬂ tan›t›m ve sat›ﬂ› yap›ld›. Sat›ﬂ s›ras›nda mahalleli ile yap›lan sohbetlerde a¤›rl›kl› olarak Tekel iﬂçilerinin direniﬂi konuﬂuldu. Mahalle

Gerçekler Halka
Ulaﬂt›r›l›yor
Ferhatlar’›n, Enginler’in sesi ülkemizin dört bir yan›nda yank›lanmaya devam ediyor.
Yürüyüﬂ okurlar› her hafta oldu¤u gibi bu haftada sokaklarda,
mahallelerde dergilerini halka ulaﬂt›rd›lar.
M e r sin’de 23 ﬁubat günü Yürüyüﬂ okurlar› Halkkent Mahallesi'nde derginin tan›t›m ve sat›ﬂ›n›
yapt›lar. “Tekel ‹ﬂçilerinin Direniﬂi
Halk›n Direniﬂidir, Ülkemizin Bü-
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t›kça, düzenin kendileri için oluﬂturdu¤u statükolar› k›rd›lar. Örgütlendikçe, kendi söz ve karar haklar›n› kullanmaya, kendi iradeleriyle
karar vermeye baﬂlad›lar. Kad›n,
dünya halklar›n›n ulusal ve sosyal
kurtuluﬂ mücadelelerinde, devrim
süreçlerinde, sosyalizmin inﬂas›nda
yer ald›kça kendi kimli¤ini, kiﬂili¤ini buldu.
halk›n›n istisnas›z hepsi iﬂçileri sahiplendi. Ayr›ca Yürüyüﬂ okurlar›nca AKP’nin halk düﬂman› politikalar› teﬂhir edildi. Sat›ﬂ sonunda 26
derginin halka ulaﬂt›r›ld›.
Yürüyüﬂ dergisi bu haftada ‹zm i r gecekondular›na ulaﬂt›r›ld›. 18
ﬁubat’ta Çi¤li Güzeltepe Mahallesi’nde 30 dergi halka ulaﬂt›r›ld›. 20
ﬁubat günü Bornova Atatürk Mahallesi’nde iki saatte yap›lan dergi
tan›t›m› ve sat›ﬂ›nda 42 dergi sat›ld›.Yürüyüﬂ dergisinin tan›t›m ve
sat›ﬂ› 20 ve 21 ﬂubat günlerinde
Harmandal› ve Büyük Yamanlar' da
da yap›ld›. ‹ki günün sonunda toplam 43 dergi halka ulaﬂt›r›ld›.
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Kad›nlar! Emperyalizme,
her türlü sömürüye, zulme
karﬂ› birleﬂelim örgütlenelim!
Bir demokratik kitle örgütünde
bir araya gelen ilerici, devrimci, demokrat örgütlerin gündemi, 8 Mart
Dünya Emekçi Kad›nlar Günü’nün
kutlanmas›d›r. Onun için toplan›lm›ﬂt›r. Toplant›ya bir siyaseti temsilen biri erkek, biri kad›n iki temsilci
kat›lm›ﬂt›r.
Toplant›da bulunan bir sendika
ve bir siyasi grubun temsilcileri,
“toplant›ya sadece kad›nlar kat›labilir” diyerek, erkek temsilciyi salondan ç›kar›rlar.
Yine bir baﬂka 8 Mart toplant›s›nda tart›ﬂma 8 Mart’›n niteli¤i
üzerine sürmektedir. Kimi anlay›ﬂ
sahipleri 8 Mart’› Dünya Emekçi
Kad›nlar Günü olarak de¤il, “ K a d › n l a r G ü n ü ” olarak ele almaktad›rlar. Bu anlay›ﬂ› savunanlar, Baﬂbakan’›n eﬂi Emine Erdo¤an’›n da
kad›n olarak ezildi¤ini, di¤er bütün
kad›nlardan farkl› olmad›¤›n› söyleyebilmektedirler.

Ta r t › ﬂ › l a n , k a v r a m l a r
de¤il, mücadeledir
Bir bütün olarak 8 Mart tart›ﬂmalar›na bak›ld›¤›nda, sanki tart›ﬂ›lan sadece günün nas›l adland›r›laca¤›na iliﬂkin kavramsal bir farkl›l›k gibi görünmektedir.
Oysa tart›ﬂma sadece 8 Mart’›n
Dünya Kad›nlar Günü mü, yoksa
Emekçi Kad›nlar Günü mü oldu¤u
tart›ﬂmas›ndan öte bir tart›ﬂmad›r.
‹simlendirme ve kad›n erkek birlikte yap›p yapmama, esas olarak bir
sonuçtur.
Bu sonucu do¤uran ise, 8
Mart’›n s›n›fsal temelinden, devrimci özünden kopar›larak, içeri¤i
boﬂalt›larak, ne idü¤ü belirsiz bir
hale getirilmesidir.
Bu y›l, 8 Mart’›n 100. Y›l›! Bu
mücadele gelene¤i, bir as›r› geride
b›rakm›ﬂt›r ve gerideki bu tarih, hiç-

bir ﬂeyin çarp›t›lmas›na izin vermeyecek bir tarihtir. 100 y›ll›k bir gelenekle büyütülen emekçi kad›nlar
günü bu tür tart›ﬂmalar ile s›n›fsal
özünden kopar›lmakta, kad›n›n kavgas›n›n u¤runa ﬂehi tl erin ve ri ldi¤i
bir kavga oldu¤u unutturulmaktad›r.
Bu konudaki tart›ﬂmalar›n dikkat
çekici iki yan› vard›r:
Birincisi; belirtti¤imiz gibi, 8
Mart, s›n›fsal içeri¤inden kopar›larak, s›radan bir “kad›nlar günü”ne
çevrilmeye çal›ﬂ›lmaktad›r. ‹kincisi;
emperyalizmi, sömürüyü, düzeni
hedefleyen bir mücadeleyi öne ç›karmak, düzeni hedeflemek yerine
“erkekleri” düﬂman olarak gören
bir bak›ﬂ aç›s› savunulmaktad›r. Bu
da elbette s›n›flar mücadelesi aç›s›ndan çarp›k bir anlay›ﬂ› ifade etmektedir.
Emperyalizmin, sömürünün, zulmün geçmedi¤i bir tart›ﬂma yürütülmektedir. Baﬂ düﬂman olarak “ e r k e k
egemenli¤ini” gören anlay›ﬂ, sistemle gerçekte çat›ﬂmayan düzen içi
bir anlay›ﬂt›r. Düzenin tehlikeli görmeyece¤i, tersine devrimci mücadeleyi zay›flataca¤› için bu tür çarp›k
bir yaklaﬂ›m› teﬂvik edece¤i tart›ﬂmalar yürütülmektedir.
O nedenle bu tart›ﬂma salt bir
adland›rma tart›ﬂmas› de¤ildir diyoruz. As›l olarak kad›nlar›n devrimci
mücadeledeki konumlar›na, kime
karﬂ› ve nas›l bir mücadele yürüteceklerine dair bir tart›ﬂmad›r.
Kad›n›n mücadelesi de, emperyalizme ve her türlü sömürüye, zulme karﬂ› mücadele bak›ﬂ aç›s›yla
yürütülmelidir. Bu mücadele, biçimiyle de muhtevas›yla da erkek
egemenli¤ine karﬂ› mücadeleyi de
içerir; kimsenin bunu yads›d›¤› da
yoktur. Ama erkek egemenli¤ine
karﬂ› mücadeleyi “en baﬂa” getirmek gibi çarp›k anlay›ﬂlar› kabul et-

mek, hoﬂ görmek de söz konusu
olamaz. Çarp›k düﬂüncelerin kayna¤› soruna düzeniçi bakmakt›r.
Kald› ki, 8 Mart’›n ç›k›ﬂ›n›n temelinde bir s›n›fsall›k vard›r. Newyork’lu kad›n dokuma iﬂçilerinin
mücadelesi ve direniﬂleridir as›l
olarak 8 Mart’› var eden. Yani 8
Mart’ta burjuva kad›nlar de¤il,
emekçi kad›nlar direnmiﬂ, katliama
u¤ram›ﬂ ve bu gelenek kad›n mücadelesine yön vermiﬂtir.
TEKEL iﬂçisi bir kad›n ile TÜS‹AD Baﬂkan› bir kad›n›n sorunlar›n›n ayn› oldu¤u üzerinden teori
yapmak, politika belirlemek,
s›n›fsall›ktan ve gerçeklerden
kopuﬂtur. TEKEL iﬂçisi kad›n iﬂsiz,
aç kalmamak için direnirken, TÜS‹AD Baﬂkan› olan kad›n, s›n›f›n›n ç›karlar› gere¤i, TEKEL iﬂçilerini sömürmekte, iﬂsiz b›rakmaktad›r. Her
ikisinin buradaki konumunu belirleyen ise, kad›n kimlikleri de¤il,
iﬂçi ve b u r j u v a olmalar›d›r. Özgün
olan emekçi kad›n›n durumudur; o,
hem 4-C’nin dayat›ld›¤› bir iﬂçi ve
kad›n olarak da ayr›ca bask›ya, sömürüye u¤rayand›r.
Bu anlamdad›r ki, kad›nlar›n
kurtuluﬂu, “erkekleri” hedef almalar› ile olanakl› de¤ildir. Bu tür anlay›ﬂlar halktan kopuk küçük burjuva
kad›nlar›n kendi küçük dünyalar›nda yaratt›klar› “çözüm”lerdir. E mperyalizme, her t ü r lü s ö m ü r ü y e ,
zulme karﬂ› mücadele, kad›n›n
k u r t u l u ﬂ u n u s a ¤ l a y a c a k t › r. Bugün
emekçi, halktan kad›nlar›n sorununun kayna¤› as›l olarak bu çarp›k
düzenin kendisidir. O yan›yla, kad›nlar emperyalizme, her türlü sömürüye, zulme karﬂ› birlikte mücadele etmeden tek baﬂ›na kurtuluﬂlar›n› gerçekleﬂtiremezler.
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Engin Çeber davas› görüldü

‹ﬂkenceyi ve iﬂkencecileri
savunmak suçtur!..

uEngin’i iﬂkenceyle katleden
gardiyanlar, halen devletin
memuru olarak maaﬂ
almaya devam ediyor...
u‹ﬂkenceci gardiyanlar›n
Say›: 209
avukatlar›; “‹ki tokat iﬂkence
Yürüyüﬂ
say›lmaz” diyor, Engin
28 ﬁubat
iﬂkenceyle katledildi fakat
2010
“iﬂkence suçu oluﬂmam›ﬂt›r”
diyerek iﬂkenceyi
savunuyorlar...
u‹fadesi al›nmayan tan›klar
duruﬂmaya getirilmeyerek
mahkeme uzat›l›yor...
uEngin Çeber’e iﬂkence yapan
33 polise “ceza tayinine mahal olmad›¤›na” karar verildi.
Engin Çeber’in iﬂkence de katledilmesi davas›na 22 ﬁubat 2010’da
Bak›rköy 14. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.
Engin Çeber, Yürüyüﬂ dergisi
satarken ‹stanbul Bahçelievler’de
polisler taraf›ndan s›rt›ndan vurularak felç edilen Ferhat Gerçek’i vuran polislerin yarg›lanmas› için 28
Eylül 2008’de yap›lan yasal bir eylem’den üç arkadaﬂ›yla birlikte gözalt›na al›nm›ﬂt›.
Sar›yer’de ‹stinye ﬁehit Muhsin
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Bodur Polis Merkezi’ne götürüldü ve orada tutukland›¤›
güne kadar iﬂkence gördü.
Gördü¤ü iﬂkenceler hastahane raporlar›yla belgelendi.
Mahkemeye ç›kart›ld›klar›nda tutuklan›p Metris Hapishanesi’ne
götürüldü.
Metris
Hapishanesi’ne
ad›mlar›n› att›klar› andan
itibaren asker ve gardiyanlar›n a¤›r iﬂkencelerine
maruz kald›lar. Metris’te
tutuklu kald›¤› 9 gün boyunca Hapishane müdürleri ve baﬂgardiyanlar›n da içinde oldu¤u 50’nin üzerinde gardiyan taraf›ndan iﬂkence
yap›ld›. Koma halinde hastaneye
kald›r›lan Engin 10 Ekim 2008’de
katledildi.

Devlet iﬂkencecilerini
koruyor...
22 ﬁubat’ta Engin Çeber’e iﬂkence davas›n›n 11 . d u r u ﬂ m a s› yap›ld›. Davan›n birçok konuyu sürüncemede b›rakmas›na karﬂ›n, Çeber Davas›, iﬂkence kan›tlar›n›n çok
oldu¤u bir dava. Engin’e iﬂkence
yap›ld›¤›n› gösteren birçok kamera
görüntüsü silinerek aç›kça iﬂlenmiﬂ
bir suç var. Ayr›ca bas›na da yans›yan çok say›da gardiyan›n iﬂkence
yapt›¤› iﬂkence görüntüleri var. Engin’e iﬂkence yaparken gören arkadaﬂlar›n›n ve hücrede bulunan di¤er
tutuklular›n iﬂkencecileri teﬂhis
eden tan›k ifadeleri var. Ancak buna
ra¤men birincisi sadece 60 kiﬂinin
yarg›land›¤› iﬂkence davas›nda sadece 6 kiﬂi tutuklu. Geçen mahkemelerde al›nan tan›k ifadelerinin
kay›tlar› mahkeme taraf›ndan kaybedildi. Eksik olan tan›k ifadeleri
bir türlü tamamlanm›yor. Bu mahkemede de tan›klar mahkemeye getirilmedi.
1.5 y›ld›r iﬂkence yapmaktan tu-

tuklu olan katiller hala devlet memuru olarak maaﬂ›n› almaya devam
ediyor. Tutuksuz yarg›lanan di¤er
iﬂkenceciler halen iﬂlerinin baﬂ›ndalar. Bütün bunlar yetmez: AKP iktidar›na yaraﬂan, iﬂkencecilerine bir
de madalya vermektir!

‹ﬂkencenin avukat›!
Duruﬂmaya, tutuklu iﬂkencecilerden Murat Çise, Nihat K›z›lkaya,
Sami Ergazi, Fuat Karaosmano¤lu,
Selahattin Apayd›n ve Yavuz Uzun
ile tutuksuz yarg›lanan baz› gardiyanlar kat›ld›. Mahkeme baﬂkan›n›n, duruﬂma savc›s›n›n mazeret izni ald›¤›n›, bu nedenle duruﬂmaya
baﬂka bir savc›n›n kat›ld›¤›n› aç›klamas›ndan sonra duruﬂma baﬂlad›.
Duruﬂmada, Metris Hapishanesi’nde Engin Çeber’e iﬂkence yaparak katledenlerden Baﬂgardiyan Nihat K›z›lkaya’n›n avukat› Recep
Onaran, iﬂkenceci müvekkilini savunmay› da bir yana b›rak›p do¤rudan iﬂkencenin avukatl›¤›na soyundu: “Mahkûmlar›n iddia etti¤i gibi
müvekkilim Engin Çeber’e iki tokat
dah i a tm › ﬂ ol s a bi le bu i ﬂ ken ce ye
girmez. Bir avuç içiyle tokat vurmak ölüme neden olamaz” diyordu
Onaran.
‹ﬂkence insanl›k suçudur; Çeber,
günler süren iﬂkenceler sonucunda
katledilmiﬂtir ve iﬂkence “iki to kat”, “iki tekme” veya baﬂka hiçbir
biçimde meﬂrulaﬂt›r›lamaz, savunulamaz. ‹ﬂkencecilerin avukat› Recep
Onaran, insanl›k suçu iﬂlemiﬂ birini
savundu¤u gibi iﬂkenceyi de meﬂrulaﬂt›rmaya çal›ﬂ›yor.
‹ﬂkencecilerden hapishane 2’inci
müdürü Fuat Karaosmano¤lu’nun
avukat› Çetin Karagül ise, “haz› rla nan müfettiﬂ raporunda Karaos mano¤lu’nun kusuru oldu¤una
iliﬂkin bir nokta bulunmad›¤›n›”
söyleyerek tahliye talebinde bulun-
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du. Karaosmano¤lu, Engin Çeber’e
iﬂkence yapanlar›n baﬂ›d›r. ‹ﬂkence
yapt›ktan sonra di¤er tutuklulara dönerek
“Bundan
sonra aya¤a
k a lk ›p , s a y › m
vermeyen
herkes bu ﬂekilde cezaland›r›la cak” diye tehdit eden Fuat Karaosmano¤lu’dur. Karaosmano¤lu’nun
suçlar› bunlarla da s›n›rl› de¤il; sahte raporlar düzenleyen, tutanaklar
haz›rlayan, delilleri yok etmeye çal›ﬂan kiﬂidir.
Engin Ç eber, F erhat G erçek’i v uran
‹ﬂkenceci gardiyalar›n
polislerin yarg›lanmas› için adalet
avukat› Gonca Karder ise,
müvekkillerinin iﬂkence suisterken gözalt›na al›n›p tutukland› ve
çundan yarg›land›¤›n› aniﬂkenceyle katledildi...
cak, isnat edilen suçun un ﬁimdi Ferhat, Engin için adalet istiyor:
surlar›n›n oluﬂmad›¤›n›
ﬁimdi Ferhat, Engin’i katledenlerin
söyleyerek iﬂkencecilerin
tahliyesini istiyor. ‹ﬂkenceycezaland›r›lmas› için eylemde...
le katledilen bir kiﬂi var. SuBu t ablo, v urarak, i ﬂkence y aparak,
çun unsurlar›n›n oluﬂmas›
katlederek susturamazs›n›z,
için daha baﬂka ne gerekiyor?
tüketemezsiniz diyen tarihi bir belgedir

adeta.
33 polis suçsuz..
Peki suçlu kim?..
‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü,
Engin Çeber’e iﬂkence yap›lmas›yla
ilgili olarak ‹çiﬂleri Bakanl›¤›'n›n
talimat›yla 15 Temmuz 2009'da
30'u polis 33 kiﬂi hakk›nda idari soruﬂturma baﬂlatt›. 6 ayda tamamlanan “soruﬂturma” sonucunda haz›rlanan rapor, davan›n görüldü¤ü Bak›rköy 14. A¤›r Ceza Mahkemesi'ne
gönderildi. Raporda, “Çeber ve arkadaﬂlar›n›n karakolda iﬂlemler s› ra s› nd a po lis le re fii li m uk a ve m e tte
bul undukl ar › ve 4 poli se dokt or ra poru verildi¤i” iddia ediliyor. Yani
polisler iﬂkence yapmam›ﬂlar, tam
tersine Engin Çeber ve arkadaﬂlar›,
4 polisi rapor alacak kadar dövmüﬂler!
Beklenece¤i gibi, ‹stanbul polisi

de iﬂkencecileri aklama peﬂinde.
‹stanbul polisine göre, “Zanl›la ra kötü muamele yapmak amac›n da n zi ya de, ger e kl i i ﬂl e m le r in bi r
an önce ve usulüne uygun ikmal
ed i lm esi am ac › gü d ü ld ü ¤ ü iz len i mi
görülmekte” imiﬂ.
Oysa Engin Çeber ve üç arkadaﬂ›na iﬂkence, gözalt›na al›nd›klar›
andan itibaren baﬂlam›ﬂt›. ‹ﬂkence,
‹stinye Muhsin Bodur Polis Merkezi'nde sürdü. Polis Merkezi’nde iﬂkence yap›ld›¤›na dair d o k t o r r a p o r u v a r d › . Ancak ne ‹çiﬂleri Bakanl›¤›, ne de mahkeme bu raporlar› dikkate almad›.
‹çiﬂleri

Bakanl›¤›

müfettiﬂleri

Muhsin Bodur Polis Merkezi'nde
yapt›klar› “inceleme”de “ Engin Çeb e r ’e poliste iﬂkence y ap›ld›¤›na dair
bir bulguya rastlanmad›¤›”n› duyur-

du. Resmi doktor
raporlar›na ra¤men iﬂkencecileri
aklamakta pervas›zd›lar.
Bu pervas›zl›¤a ra¤men, Engin
Çeber’in avukatlar›n›n ve yoldaﬂlar›n›n polisteki
iﬂkenceyi teﬂhirde
›srarl› olmas› sonucunda, 33 iﬂkenceci polis hakk›nda soruﬂturma
açmak zorunda
kald›lar. Aradan
alt› ay geçti ve iﬂte
yukar›daki rapor
ortaya ç›kt›.
Ortada iﬂkenceyle katledilen bir kiﬂi var.
Fakat hiçbir polis tutuklanmad›. 22 Temmuz 2009’da
yap›lan duruﬂmada Muhsin
Bodur Polis Merkezinde
yap›lan iﬂkenceleri kan›tlayan kamera kay›tlar›n›n orijinal haliyle de¤il, üzerinde
oynanm›ﬂ oldu¤u aç›¤a ç›kt›. “ D e l i l l e r i k a r a r t m a k ”
baﬂl› baﬂ›na bir suç, fakat
yine ne tutuklanan tek bir
polis oldu, ne de aç›¤a al›nan. Tam tersine iﬂkenceciler korunmaya devam ediliyor. Devlet, katillerini ak-
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lamak için pervas›zca elinden gelen
her ﬂeyi yap›yor.
‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü, 33
polis hakk›nda “ceza verilmesine
gerek görülmedi¤ine” karar verirken, polislerin tek kusurunun da
“ göz al t› nda ki ki ﬂi l er e f i zi ki m üda haleler, kelepçe takma, sakinleﬂtirm e , öf ke kon tr o lü ve be nz er i k onu larda eksik olmalar›” oldu¤unu belirtmiﬂ. Bu eksikliklerin giderilmesi
için de “kelepçe takma, sakinleﬂtirm e , öf ke kon tr o lü ve be nz er i k onu larda e¤itilmeleri gerekti¤i”ne karar vermiﬂler.

Davaya geniﬂ kat›l›m
Bak›rköy 14. A¤›r Ceza Mahkemesinde görülen duruﬂmada mahkeme heyeti iﬂkencecilerin avukat-
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lar›n›n tahliye taleplerini kabul etmeyerek tutukluluklar›n›n devam›na ve duruﬂmaya gelmeyen tan›klar
hakk›nda ‘zorla getirme müzekkeresi’ ç›kar›lmas›na karar verildi. Duruﬂma 12 Nisan’a erteledi.
Mahkemeye Halk Cephesi, Engin Çeber’in ailesi, çok say›da müdahil avukat ve Uluslararas› ‹nsan
Haklar› ‹zleme Örgütü, Uluslararas›
Af Örgütü, Human Rigths Watch,
Türkiye ‹nsan Haklar› Vakf›, Ça¤daﬂ Hukukçular Derne¤i ile ‹stanbul, Bursa, Antalya, Ankara, Mersin, ‹zmir barolar›ndan avukatlar
kat›ld›.
Duruﬂman›n ard›ndan Ç a ¤ d a ﬂ
H u k u k ç u l a r Derne¤i (ÇHD) de bir
aç›klama yapt›. ÇHD Genel Baﬂkan› Av. Selçuk Koza¤açl›'n›n yapt›¤›
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aç›klamada; "Bugün adalet ve hukuk ad›na konuﬂanlar›n tamam›,
halka, yoksullara, ezilenlere, muhaliflere karﬂ›, temel hak ve özgürlükleri yok sayan onlarca sab›kayla
maluldürler. ‹ﬂte Engin Çeber bu
sab›ka kay›tlar›ndan biri olarak
önünüzde durmaktad›r" denildi.

"Senin H esab›n›
Soraca¤›z!"
Katillerin cezaland›r›lmas›n› isteyen Halk Cepheliler, her duruﬂmada oldu¤u gibi yine adliyenin
önünde duruﬂma sonuna kadar pankartlar›, dövizleri ve sloganlar›yla
beklediler.
"Adalet ‹stiyoruz, Engin'in Katili AKP ‹ktidar›d›r, ‹ﬂkence Yapmak

Savaﬂan
Kelimeler

‘Öfke k ontrolü’
Engin Çeber’e iﬂkence yapmaktan soruﬂturulan polisler “suçsuz” bulundu.
Ancak “ad› geçen personelin gözalt›ndaki kiﬂilere
fiziki müdahaleler, kelepçe takma, sakinleﬂtirme, öfke
kontrolü ve benzeri konularda e¤itilmeleri gerekti¤i”
karar›na var›lm›ﬂ.
Polisin Engin Çeber’e ve yan›ndaki arkadaﬂlar›na
karﬂ› davran›ﬂ›n›n nedeni demek ki, ne faﬂistlikleri, ne
devletin devrimcileri y›ld›rma sindirme politikas› de¤ilmiﬂ. Sorun, polislerin kelepçe takma, sakinleﬂtirme
konusunda bir de öfke kontrolü konusunda tecrübesiz
ve e¤itimsiz olmalar›ym›ﬂ.
Öfke kontrolü! Bu kavram da son zamanlarda karﬂ›m›za s›k s›k ç›kmaya baﬂlad›.
Emniyet Genel Müdürlü¤ü, daha önce de toplumsal
olaylarda görev yapan polislere 31 sayfal›k ‘öfke kon t rolü’ adl› bir kitapç›k da¤›tm›ﬂt›...
En basit ve yal›n haliyle, bu demagojik kavram, polis terörünün nedenlerini gizlemeye, polis terörünün
sistematik oldu¤unu, devletin politikalar› do¤rultusunda oldu¤unu gizlemeye çal›ﬂ›p, herkesi, resmi faﬂist terörün, e¤itimsizlikten, polisin psikolojik sorunlar›ndan
kaynakland›¤›na inand›rmaya çal›ﬂ›yor.
Bu anlamda en baﬂta diyebiliriz ki, “öfke kontrolü”
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ﬁerefsizliktir, Kahrolsun Faﬂizm
Yaﬂas›n Mücadelemiz " sloganlar›n›n at›ld›¤› eylemde, Ferhat Gerçek
Halk Cephesi ad›na bas›na bir aç›klama yapt›.
"Devlet iﬂkencecileri korumaya
devam ediyor" diyen Gerçek, iﬂkenceden yarg›lanan gardiyanlar›n halen memur görünmesinin ve maaﬂlar›n› almas›n›n, 1,5 y›l geçmiﬂ olmas›na ra¤men polisler hakk›ndaki
soruﬂturman›n yeni tamamlanm›ﬂ
olmas›n›n ve bir disiplin cezas› dahi
verilmemesinin bunun göstergesi
oldu¤unu belirtti.
Gerçek, okudu¤u aç›klamay› ﬂu
sözlerle bitirdi: " S e n r a h a t u y u E n gin. Bizler nas ›l ki bin lerle u¤ urla d›ysak Kocatepe'den sonsuzlu¤a
seni, yine binlerce, milyonlarca
olup senin hesab›n› soraca¤›z."

kavram itibar›yla herkesi aptal, geri
zekal› yerine koyan bir kavramd›r.
Dikkat edilirse, “öfke kontrolü”
dersini de devlet veriyor zaten.
Dolay›s›yla, devlet, polis terörüne asl›nda karﬂ› oldu¤u görünümü de yarat›yor. Devlet, asl›nda polisin insanlara dayak atmas›na, iﬂkence yapmas›na, coplamas›na, biber gaz› s›kmas›na karﬂ›d›r; bunlar polis öfkesini kontrol edemedi¤i için olmaktad›r!
F Tipi hapishanelerde de 2007’de “ ‘ Ö f k e K o n t rol
P ro g r a m › ” ad›yla bir uygulama yürürlü¤e konulmuﬂtu... Orada da tutuklu ve hükümlülerin “isyan” etmelerinin bu e¤itimle önlenmesi öngörülüyordu. Mant›k yine ayn›yd›, aldatma yine ayn›yd›.
Bu programa göre, tutuklu ve hükümlüler, hapishane koﬂullar›n›n kötülü¤ünden, tecritten dolay› de¤il,
“öfkelerini kontrol edemediklerinden” dolay› isyan
ediyor, eylem yap›yorlard›.
Bak›n iﬂte; s›radan bir kavramdan, faﬂizmi gizleyen,
faﬂizmi adeta psikolojik bir soruna indirgeyen bir içeri¤e geldik.
Faﬂizm psikolojik, emperyalizm psikolojik, kapitalizm psikolojik... Emperyalist liderler de öfkelerini
kontrol etmeyi bilmediklerinden iﬂgal kararlar› veriyor
olsalar gerek. Kapitalistler öfkelerini kontrol etmeyi
bilmediklerinden iﬂçileri kap› önüne koyuyor ve onlara
bu kadar düﬂmanl›k duyuyor olsalar gerek...
Herkese öfkesini kontrol etmeyi ö¤retince, tüm
sorunlar çözülecek, dünya dikensiz gül bahçesi
olacak... Bu kavram› beynimize ve dilimize yerleﬂtirerek, iﬂte bu geri zekal› düﬂünceye inanmam›z isteniyor.
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Gazi’yi adaletsiz
b›rakan yarg›
K‹M‹N YARGISI?
GAZ‹ denilince KATL‹AM gelir
ak›llara; sonra D‹REN‹ﬁ ve ﬁEH‹TLER‹M‹Z gelir...
Gazi denilince ADALETS‹ZL‹K gelir ak›llara... Öfke, kin, halk›n ADALET aray›ﬂ› gelir.
15 y›l geçti Gazi Katliam›’n›n
üzerinden. Sezgin Engin katledildi¤inde 15 yaﬂ›ndayd›. O günlerde
do¤an çocuklar bugün 15 yaﬂ›nda.
15 y›ld›r adaletin peﬂinde Gazi
halk›. 15 y›ld›r katillerin yakas›n›
b›rakmad›, adalet istedi.
Gerçek katillerin ad› bile an›lmad› aç›lan mahkemelerde. Devrimcilerin ve ﬂehit ailelerinin yo¤un
mücadelesi üzerine yarg›lanan üçbeﬂ tetikçi ise katlettikleri insanlar›n
say›s› kadar bile hapis yatmad›.
Bu nas›l bir adalet? Nas›l bir
yarg›? Gazi’yi adaletsiz b›rakan
yarg› kimin yarg›s›?
Bu sorular›n cevab›n› en iyi bilenlerdendir Gazi halk›. Çünkü,
adaletsizli¤i en ç›plak haliyle yaﬂad›. Gördü ki, Gazi’de katledenlerle,
yarg›n›n sahipleri ayn›d›r. Bunun
için, adalet beklemedi onlardan Gazi halk›, adalet için mücadele etti.
15 y›ld›r Gazi’yi adaletsiz b›rakan düzenin yarg›s› bugün adeta dökülüyor. Oligarﬂi içi çat›ﬂma, “ba¤›ms›z yarg›” safsatalar›n›n pespaye
bir yalandan ibaret oldu¤u da ortaya
saç›l›yor. Yarg› hiçbir zaman ba¤›ms›z olmad›. “Ba¤›ms›z yarg›”
safsatas›; soygun düzeninin kokuﬂmuﬂlu¤unu gizlemek, adaletsizlik
ve sömürüyü halka kabul ettirmek
için uydurulan koca bir yaland›.
Erzincan Cumhuriyet Baﬂsavc›s›
‹smaila¤a cemaati hakk›nda soruﬂturma aç›yor. Sen misin soruﬂturma
açan; AKP iktidar›n›n atad›¤› Özel
Yetkili Savc› Osman ﬁanal, Ciha-

ner’i gözalt›na al›p tutukluyor... Buna karﬂ› bu kez Hakimler
Savc›lar Yüksek Kurulu (HSYK)
Özel Yetkili Savc› ﬁanal’› görevden
ald›. Fakat, Adalet Bakanl›¤› da
HSYK’n›n karar›n› Erzurum’a tutuklu savc› Cihaner’in dosyas›n› Ergenekon davas›na havale etti...
Hukukçular arac›l›¤›yla birbirlerine karﬂ› darbeler vurduklar› bir
kavga; ortada oligarﬂik düzenin
kendi ölçüleri içinde bile bir hukuk
yoktur. Her iki taraf da yarg›y›, iktidar savaﬂ›nda birbirine karﬂ› bir silah olarak kullan›yor. Yarg›, kimin
lehine karar verirse o, “yarg›ya güvenmek”ten bahsediyor. Di¤er taraf, “yarg› siyasallaﬂm›ﬂt›r” diye bas›yor yaygaray›. Birbirlerini “yarg›ya darbe” yapmakla suçluyor. Fakat
bunu yaparken bile “ba¤›ms›z”,
“adil”, “kutsal” yarg› safsatalar›n›
dillerinden düﬂürmüyorlar.
Yaﬂanan “yarg› krizi” bu pespaye yalanlar› en ç›plak haliyle ortaya
sermektedir.
Bak›n yarg›ya; 15 y›ld›r Gazi’de
neden adaletin olmad›¤›n› görürsünüz. Düﬂünün; birbirlerine bunlar›
yapanlar, halka neler yapmazlar.
Yarg› hiçbir zaman ba¤›ms›z olmam›ﬂt›r. Yarg›, faﬂizmin uygulamalar›n›n koruyucusudur. Katiller,
iﬂkenceciler, mahkemeler taraf›ndan korunmuﬂ, her türlü delilin
mevcut oldu¤u suçlarda bile iﬂkenceci, katliamc› polisler cezas›z b›rak›lm›ﬂt›r. Bu, bugüne özgü olmay›p,
on y›llard›r süregelmektedir. Katilleri cezas›z b›rakarak kaybetmelere,
iﬂkencelere, infazlara zemin haz›rlayan oligarﬂinin yarg›s›d›r.
Savc›lar, polislerle her zaman iç
içe olmuﬂtur. Bir çok kez polislerle
birlikte iﬂkenceli sorgulara kat›lm›ﬂ,
polislerle birlikte iddianameler ha-

z›rlam›ﬂ, komplolar kurmuﬂlard›r.
‹ﬂkence ve infazlarda polisin delilleri yok etmesine göz yuman, hatta
bunun için bizzat imkan sa¤layan
savc›lard›r.

Ya s a l a r › k a t i l l e r i n
hizmetine sunan Ya r g ›
12-15 Mart 1995’de Gazi ve
Ümraniye’de 18 kiﬂi katledildi.
Katliam sonras›nda, halk›n öfkesini
yat›ﬂt›rmak için devletin “en yetkili” a¤›zlar›, suçlular›n yakalanaca¤›n›, hak ettikleri cezaya çarpt›r›laca¤›n› söylüyorlard›.
Katliam›n hemen arkas›ndan
avukatlar suç duyurusunda bulundu. Katillerin kimlikleri aç›kt›.
Katledilenlerin üzerinden ç›kan
kurﬂunlar›n hangi polisin silah›ndan ç›kt›¤›n› tespit etmek yar›m
günlük iﬂti. ‹nsanlar›n üzerine niﬂan alarak ateﬂ açan polislerin boy
boy resimleri, kamera görüntüleri
vard›. Katillerin sakland›¤› ya da
kaçt›¤› da yoktu zaten. Fakat buna
ra¤men savc›lar 4 ay boyunca katilleri “ a r a d › ” .
Gazi katliam davas›n›n ilk duruﬂmas› 10 Temmuz 1995’de Eyüp
A¤›r Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
Eyüp Cumhuriyet Savc›l›¤›, haz›rlad›¤› iddianamede, halk› suçlu gösterecek kadar pervas›zd›. Mahkeme,
8 polis hakk›nda g›yabi tutuklama
karar› verdi. ‹ddianame katilleri
yarg›lamak için de¤il katliam›n
üzerini örtmek için haz›rlanm›ﬂt›.
San›klardan 20 polis hakk›nda
“Müdafaa ve zaruret s›n›r› aﬂ›la c ak , m ü s tak i l v e fa ili b el li o l m a ya c a k ﬂ e ki ld e a da m öl dür me k v e
yaralamak ” suçundan dava aç›ld›.
San›k polislerden Adem Albay r a k, 5 kiﬂiyi öldürmek suçundan
yarg›lan›rken, iddianameye göre
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sadece 7 kiﬂinin katilleri belirlenebilmiﬂti.
4 ay sonunda ise mahkemenin
göstermelik oldu¤u iyice aç›¤a ç›kt›. Dava dosyas›nda, Adem Albayrak’›n d›ﬂ›nda teﬂhis edilen polis
yoktu. Oysa çok say›da polisin kitlelerin üzerine niﬂan alarak ateﬂ açt›¤› foto¤raflarda ve televizyon görüntülerinde çok aç›k bir ﬂekilde
vard›. Ancak bundan daha önemlisi ﬂuydu: 18 kiﬂinin katledildi¤i
Gazi’de, katliam emrini verenlerin, katliam› planlayanlar›n, katliamda görev alan binlerce polisin
amirinin dava dosyas›nda ad› bile
geçmiyordu.
Katiller, TCK’n›n 50. maddesine göre yarg›lanacakt›. Bu madde,
polislerin “amirlerinin emirlerini
a ﬂ a r a k ” hareket etmesi durumunu
içeriyordu. Oligarﬂinin savc›lar›
iddianameyi bu ﬂekilde haz›rlayarak teti¤i çeken katilin d›ﬂ›ndaki
e m i r v e ren leri aklam›ﬂ oluyordu.
‹lerleyen süreçte ise polislere
katletme özgürlü¤ü tan›yan 49.
madde uygulanarak tüm san›klar s›rayla aklanmak istendi. Bu madde
öz olarak “polise ateﬂ aç›ld›” denilerek polise a d a m ö l d ü r m e h a k k ›
tan›yan bir maddeydi. Oligarﬂinin
mahkemeleri katilleri bu maddelerle akl›yorlard›. Gazi’nin katillerini
de bu maddeyle aklayacakt›.

Halk›n sahiplenmesini
engellemek için Gazi
davas›n› Tr a b z o n ’ a s ü ren
oligarﬂinin yarg›s›d›r...
Daha ilk duruﬂmayla birlikte
devletin katillerini koruma alt›na
alaca¤› belli oldu. DGM’ye gönderilen dosya, halk›n davay› sahiplenmesini engellemek için güven lik gerekçesiyle 1100 kilometre
uzakl›ktaki Tr a b z o n A¤›r Ceza
Mahkemesi’ne gönderildi. Davan›n ilk duruﬂmas› 1 5 K a s › m
1995’de yap›ld›.
Duruﬂman›n baﬂlamas›yla bitmesi
bir oldu. Savc›n›n, “Memurun Muhakemat› Kanunu”na göre, dosyan›n il özel idare kuruluna gönderilmesini talep etmesi üzerine, mahkeme heyeti de savc›n›n istemi do¤-
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rultusunda davan›n d u r d u r u l m a s›n a, dosya‹stanbul
n›n
Valili¤i’ne gönderilmesine karar verdi. Avukatlar›n ve ailelerin tüm itirazlar›na ra¤men,
heyet “Ben böyle y ap›y orum,
gidin
nereye
baﬂvurursan›z
baﬂvurun” diy o r, “Daha fazl a › s r a r e t me yi n,
yoksa sizi polis
zoruyla d›ﬂar›
a t t › r › r › m ” tehditleri savuruyordu. Topu topu 15 saniyede verilen bu kararla
duruﬂma sona erdirildi.
Yarg›n›n katilleri aklamak için
sürekli baﬂvurdu¤u yöntemlerden
birisi de davalar› sürüncemede b›rakarak z a m a n a ﬂ › m › n a u¤ratmakt›r.
Trabzon A¤›r Ceza Mahkemesi’nin
karar› da buna hizmet ediyordu.
Ancak polisin tüm sald›r› ve engellemelerine ra¤men ﬂehit aileleri, aileler bu davadan vazgeçmedi.
Avukatlar›n ve ailelerin yo¤un çabalar› sonucu Gazi Davas›’n› rafa
kald›ramad›lar.

Gazi katliam davas›
t e k r a r Tr a b z o n ’ d a . . .
‹kibuçuk y›l sonra da olsa, 16
Eylül 1997’de Gazi Davas›’n›n tekrar Trabzon’da devam etmesi karar›
verildi.
Oligarﬂinin mahkemelerinin asla
tarafs›z olmad›¤›na, defalarca kez
tan›k olunmuﬂtur. Ancak Gazi davas›nda aç›kça itiraf vard›r. Trabzon’da ki davada, mahkeme heyetinden bir hakim; “ G a z i d a v a s › n d a
t a r a f › m ” diyerek mahkemeden çekildi. Onlar itiraf etmeseler de her
zaman taraft›lar zaten. ‹ddianameleri de hükümleri de katilleri korumak içindi zaten.
(Devam edecek)

Gazi’de ne
olmuﬂtu?
12-15 Mart 1995 tarihlerinde
tüm Türkiye halklar› ‹stanbul Gazi
Mahallesi’nde bir katliama tan›k oldu. Kontrgerilla devleti, katliamla
Gazi
halk›n›
sindirmeyi
amaçlam›ﬂt›. Fakat Türkiye halklar›, Gazi’de, yaln›z katliama de¤il,
halk›n öfkesine, kontrgerilla devletine karﬂ› ayaklanmas›na da tan›k
oldu.
12 Mart 1995 akﬂam› kontrgerilla Gazi’de dört kahvehane ve bir
pastahaneyi silahla tarayarak h›zla
Gazi’den uzaklaﬂm›ﬂt›. Geride bir
ölü ve onlarca yaral› b›rakarak.
Alevi dedesi 67 yaﬂ›ndaki Halil
Kaya’yd› katledilen. Katiller yüzlerini saklamak için akﬂam karanl›¤›n› f›rsat bilse de Gazi halk› katillerin kimli¤ini çok iyi tan›yordu.
Sald›r›y› duyan halk, sald›r›n›n
oldu¤u kahvehanelerin önünde topland›. Öfke yönelece¤i hedefi ar›yordu. Cepheliler, o hedefi gösterdi:
Hedef karakol!...
Karakola ulaﬂt›klar›nda kitlenin
say›s› 2000’i bulmuﬂtu. Karakola
takviye güç y›¤›ld›. Panzerler eﬂli¤inde gelen çevik kuvvet halk›n
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üzerine ateﬂ
açt›. Ama
halk da¤›lmad›. Barikatlar kurarak, faﬂistlere ait iﬂyerlerini ve arabalar› tahrip
ederek geri
çekildi. Panzerler çat›ﬂan kitlenin
üzerine su
s›karken,
polisler yakalad›¤› insanlar› gözalt›na almaya çal›ﬂ›yordu. Cepheliler kitlenin
en önünde çat›ﬂ›yordu,
‹stanbul’un di¤er yoksul semtleri direnen Gazi’yi yaln›z b›rakmad›. Küçükarmutlu, Okmeydan›,
Nurtepe, Gültepe, Alibeyköy mahallelerinden yoksul halk, Gazi’ye
geldi ak›n ak›n. Barikatlar›n ard›ndaki binler, onbinler oldu. Gazi o
andan baﬂlayarak yoksullar›n ayaklanmas›na dönüﬂtü. Günlerce barikatlarda devrimcilerin önderli¤inde
dövüﬂtü yoksul emekçi halk. ﬁehitler verdi.
Zaman oldu uzaktan kurﬂunlar
ya¤d›rd› katiller. Zaman oldu sald›ranlarla direnenler gö¤üs gö¤üse
çat›ﬂt›... ‹ﬂte o anlardan biri: Halk›n
üstüne tazyikli su s›kan bir panzerin üzerinde üç Cepheli. Panzer, çekiç ve sopa darbeleriyle tahrip ediliyor. Art›k panzerden halk›n üzeri-

ne su s›k›lamayacak.
Gazi’de direniyor ve savaﬂ›yor
halk. Reformizmden Alevi bezirganlar›na, düzen partilerine kadar
bir di¤er kesim ise, direniﬂi bitirmeye çal›ﬂ›yor... Cemevi yöneticileriyle ayn› masaya oturmuﬂ direniﬂi bitirtmek için pazarl›k yapan katil polis ﬂefi Hüseyin Kocada¤,
Cephe taraftarlar› taraf›ndan dernekten kovuluyor..
Bir baﬂka an: SHP milletvekilleri, ‹stanbul Valisi Kozakç›o¤lu ve
Emniyet Müdürü Necdet Menzir,
Alevi bezirganlar›yla direniﬂi bitirmek için pazarl›klar yaparken, polis panzerlerinden halk›n üzerine
kurﬂun ya¤d›r›l›yor... Halk panzerlere, yüzlerce katil namlunun ateﬂine karﬂ› taﬂlarla, molotoflarla, sopayla direniyordu.
Polislerin yard›m›na askerler
geliyor. Z›rhl› Tugay’›n komutanlar› ve askerlerini ‘Sivas’ta neredeydiniz!’ diye hesap sorarak karﬂ›l›yor halk.
Günün ilk çat›ﬂmas›nda Mehmet Gündüz aln›ndan vurulup ﬂehit
düﬂmüﬂtü, 13 Mart’ta gün boyu süren çat›ﬂmalarda ise Sezgin Engin,
Fadime Bingöl ve Hasan Gürgen de
ﬂehit düﬂtü. Devlet soka¤a ç›kma
yasa¤› ilan etti, fakat bu karara hiç
kimse uymad›. Gazi’de o anda art›k
oligarﬂinin de¤il, devrimcilerin otoritesi vard›.
Halk bir yandan çat›ﬂ›p yeni ﬂehitler verirken bir yandan da ilk
gün verdi¤i ﬂehidinin cenazesini
kald›r›yordu. 14 Mart sal› günü...
Ay a k l a n m a s ü r ü y o r...
Oligarﬂi yeni katliamlar›n haz›rl›klar›n› yaparken, Gazi d›ﬂ›nda
halk› kand›rmak
için ayaklanman›n bast›r›ld›¤›na
dair yalan haberler yay›yor: ‘Ce mevi’nin ö n ü n de 200 kiﬂi var.
Ha lk ev i n e dön dü..:”
Halk b a r i k a t lar›n baﬂ›ndayd›
oysa... Kurulan
Halk Komitesi

halkla birlikte toplan›p direniﬂin talepleri belirleyip ilan etti. Direniﬂin
talepleri ﬂöyleydi:
1- A s k e r ve polis çekilecek, soka¤a ç›kma yasa¤› kald›r›lacak,
2- G ö z a l t › n d a k i l e r s e r b e s t b › r a k › l a c a k, 3- C e n a z e l e r Gazi Mezarl› ¤ › n a d e f n e d i l m e k ü z e re h a l k a t e s lim edilecek, 4-D›ﬂar›dan gelen
halk engellenmeyecek .
Gazi’nin birçok soka¤›nda barikatlar kurulmuﬂ ateﬂler yan›yordu.
Halk› da¤›tmak, ayaklanmay›
bir an önce sona erdirmek isteyen
Alevi bezirganlar› da yo¤un çaba
sarf ediyor fakat öfkeyi törpülemeleri mümkün olmuyor.
Cephe ayaklanman›n ilk an›ndan itibaren önce Gazi’deki savaﬂç›lar›yla, önderli¤i ve bütün örgütlülü¤üyle ayaklanman›n kurmayl›¤›n› yap›yor. Sonunda düﬂman, direniﬂin taleplerini kabul etmek zorunda kald›... Sonras›nda Gazi halk› ﬂehitlerini lay›k›yla sahiplendi.
Onlar› ölümsüzlü¤e u¤urlad›.

Her yer Gazi:
Barikatlar
Ümraniye’de
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Düﬂman Gazi Mahallesi’nde
katliamlar›n› sürdürürken 1 May›s
Mahallesi’nde halk, 13 Mart akﬂam› Gazi’deki katliama karﬂ› harekete geçti. 14 Mart sabah›nda esnaf
kepenk kapatt›. Ö¤lene do¤ru beﬂ
bin kiﬂi yürüyüﬂe geçti.
15 Mart günü yine sokaklardayd› Ümraniye halk›. Cemevi yöneticilerinin jandarmayla uzlaﬂmas› k›sa süreli bir da¤›n›kl›¤a neden olsa
da halk gruplar halinde toplanmaya
baﬂlad›. Toplananlar›n say›s› 10 bini aﬂm›ﬂt›. Göztepe’deki ﬁahkulu
Sultan Dergah›na do¤ru yürüyüﬂe
geçtiler. E-5 Karayoluna kadar yürüyen kitle polis taraf›ndan durduruldu. Kitle tekrar yürüyüﬂün baﬂlad›¤› noktaya dönerken, 30 A¤ustos
‹lkö¤retim Okulunda pusuya yatm›ﬂ kontrgerillac›lar, halka kurﬂun
ya¤d›rd›. Halk barikatlar kurup polisle çat›ﬂt›. Gecekondular›n yoksul
halk›, 6 ﬂehit de burada verdi.

ADALET ‹Ç‹N KAVGAYI BÜYÜTEL‹M
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Katliam›n 15. Y›l›nday›z!
Gazi ﬁehitlerinin Yak›nlar›yla Röportajlar...

“Yarg›s›yla katillerini koruyan devlettir
Bitmeyen bir adalet özlemimiz var...”
Gazi Katliam›
ve AyaklanmaErgün Engin
s›’n›n 15. y›l›nda
Gazi ﬁehitlerinin
yak›nlar› ile görüﬂtük. Onlara 15 y›l
sonra devlete, halka, sola ve gençlere neler söylemek isterdiklerini
sorduk... ‹ﬂte söyledikleri:
***

Ergün E ngin
(Sezgin Engin’in a¤abeyi)
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DEVLETE... Devlete önce kendisine karﬂ› öfkeli oldu¤umuzu söylemek isterim. Bu katliam› her aﬂamas›yla örgütleyen ve yapan devlet.
Yarg› sürecinde de katillerini koruyan devlet. Do¤al olarak ona karﬂ›
öfkeliyiz. Bitmeyen bir adalet özlemimiz var. Katillerin devlet taraf›ndan cezaland›r›lmayaca¤›n› biliyoruz. Tersine bunlar ödüllendirildi...
Devlete karﬂ› öfkemiz bitmedi.
HALKA... Gazi katliam›yla k itlesel korku, kitlesel sindirmek,
kitlesel pasi fize etme k, teslim al m a k istemiﬂlerdi.. Ama Gazi halk›
örgütlü oldu¤u için bunu baﬂaramad›lar. Bu da gösteriyor ki
mahallelerde, bulundu¤umuz
her yerde örgütlü olmak, bize
kazand›r›p onlara kaybettiriyor.
Halk›n çevresinde bulundu¤u
örgütlenmelere karﬂ› duyarl› ve
kat›l›mc› olmas›, onun her aç›dan güvenli¤i için gereklidir.
Gerek devletin sald›r›lar› karﬂ›s›nda, gerekse yine sistemin
üretti¤i uyuﬂturucu, fuhuﬂ, kumar, yozlaﬂma gibi sorunlar
karﬂ›s›nda halk›n örgütlenmekten
baﬂka seçene¤i yoktur.
SOLA... Gazi ayaklanmas› döneminde sol da burdayd›. Herkes gücü
oran›nda çarp›ﬂ›yordu. Ama solda
bir rekabetçilik bir grupçuluk tak›nt›s› var. Tabii, bunu genellemiyorum. Ama bunlar› solun aﬂmas› ge-
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rekiyor. Anman›n 15 y›ll›k tarihine
hiç yak›ﬂmayan görüntüler ortaya
ç›kar›yor. Bu bizi üzüyor, bu mahallenin halk›n› da üzüyor, bu anmaya
d›ﬂar›dan kat›lanlar› üzüyor, duyanlar›, bilenleri üzüyor.

G E N Ç L E R E . . . Onlara söylemek istedi¤im; 15 y›l önce devlet,
bu mahallede 12 kiﬂiyi katletti. Bu
mahallenin geçmiﬂini özellikle Gazi
mahallesini, ayaklanmay›, ayaklanmada yaﬂananlar› devletin yapt›klar›n› araﬂt›rmalar›n›, sormalar›n›, soruﬂturmalar›n› isterim. Gençlere
kendileri için mücadele edenlerin
oldu¤unu, kendileri için ölenlerin
oldu¤unu söylemek istiyorum. U¤runda ölünecek de¤erlerin oldu¤unu
bilmelerini isterim. Gençlerden bir
de Gazi Katliam›’n›n 15. y›l›nda
a n m a y a y o ¤ u n , kitlesel ﬂekilde kat›lmalar›n› isterim.
***
G ü l n a z K o p a l (Reis Kopal’›n
annesi)

DEVLETE... Devlete ne diyeyim ki Allah’a emanet ettim devleti.

HALKA...

Gülnaz Kopal

Halk ne yaps›n ki halk
hala zindanda. Suçsuzdu
günahs›zd›
hepsi de. Onlar öldürdü
bizimki de
çekiyor hala.
As›l ac›y› biz
çekiyoruz, in-

ﬂallah onlarda çeker.
Biz neler çekmiﬂiz, bu imkan› bu
yoklu¤u ac›y› hep çekmiﬂiz. Ben ne
diyeyim, ben bu ac›y› çekiyorum inﬂallah devlet de çeksin. Ac›m›z›n
imkan› yok kaybolmaz . Çünkü öldürmüﬂsün, imkan› yok bir daha.
***

Metin Sel
(Dinçer Y›lmaz’›n
kardeﬂi)

DEVLETE... Devlet ayn› politikas›n› Maraﬂ’ta, Çorum’da, Sivas’ta
yapt›¤› gibi Gazi’de de yapt›. Halka
sald›rd›. Katliam yapt›. Ama bizim
Gazi halk›m›z katliama direniﬂle, barikatlarla cevap verdi. Ve bir kez daha
Gazi halk› dedi ki, katliamlarla bizleri y›ld›ramazs›n›z, susturamazs›n›z.
Biliyorum ﬂimdi 15 sene oldu ve
y ü re¤ imi z y an ›y or b i r ﬂekilde,
sönmedi bu ateﬂ. Çünkü k a t i l l e r
c e z a l a n d › r› l m a d › hala. Gerçek katilerin, yani devletin yarg›lanmas›
g e rekiyor.
G E N Ç L E R E . . . O dönemde yeni
do¤an bebekler ﬂimdi 15 yaﬂ›nda.
Bir çok genç hani ﬂimdi 15 yaﬂ›nda
olan gençler hep soruyor Gazi’de
yaﬂanan ﬂeyleri. ‘O hava var m›, o
barikatlar bir daha yaﬂanacak m›?’
Bunlar› soruyorlar. ﬁimdi o zamanlar yeni do¤an çocuklar›n isimleri
Dinçer oldu, Sezgin oldu, M e h m e t
oldu. ‹nsanlar o ﬂekilde de sahiplendi. Mesela benim ye¤enimin ismi
Dinçer. Yani bu ﬂekilde oldu bilmiyorum o anki duyguyu hala yaﬂ› y o r u m ﬂu an.

HALKA... Gazi halk› direniﬂi bir
kültür haline getirdi. Direniﬂlerin
içinden gelenler olarak bizler, barikatlar›n içinde kaç gün kaç gece
kald›k. Ve bunun neticesinde biz
gençler t a ﬂ l a r › m › z l a , s op a l a r › m› z l a ç a t › ﬂ › r k e n , yaﬂl›lar›m›z bize yi yec ek, su , b a r i k a t m a l z e m e s i t a ﬂ › y o r d u . Hani bu da insanlar›n sahiplenmesi ile ilgili birﬂey. Devletin
katliamlar›na karﬂ› dik durdu Gazi
halk›. Bugün de olsa yine ayn› dirençle, yine ayn› sahiplenmelerle
barikat›m›z› kurar devlete karﬂ› dik
dururuz. 15 y›l sonra da ayn› ﬂekilde direniriz.
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Meti n Se l

‹nsanlar› S açlar›n›n R engine, Derisinin Rengine,
Fiziki G örünüﬂüne G öre S ›n›fland›ran Irkç›l›k

KARA KAFALI
- Önceki say›dan devam “Kara kafal›” adland›rmas›, faﬂizmde en aç›k halini alan “üstün
›rk” teorisinin bir ürünüdür. Kendi
›rk›ndan –kendi dilinden, dininden,
renginden- olmayana karﬂ› bir aﬂa¤›lamad›r “kara kafa” deyimi. Göçmenlere karﬂ› bu “s›fat”›n kullan›lmas›, ço¤u kez kitlelerin “tabandan!” gelen bir tepkisi gibi sunulur.
Ama gerçek bu de¤ildir.
Afrikal›, Asyal›, Latin Amerikal›
halklar› ten ve saç rengine bakarak,
sadece ten renkleri beyaz olmad›¤›,
saç renkleri sar› olmad›¤› için aﬂa¤›layanlar, sistemin bilgisiz, bilinçsiz
b›rakt›¤›, beyinlerini zehirledi¤i insanlard›r. Bu insanlar, burjuva ideolojisinin etkisi alt›nda, insanlar›n
ten ve saç rengine ba¤l› geliﬂmedi¤ini, renklerin insana üstünlük kazand›rmayaca¤›n› göremeyecek kadar ›rkç›l›kla körleﬂtirilmiﬂlerdir.
Körleﬂtiren bellidir. Kara kafal›lar
konusunda bu kadar önyarg›lar yerleﬂtirilmemiﬂ olsayd›, göçmenler bu
kadar rahat hedef gösterilemez, aleni ›rkç› ayr›mc› yasalar bu kadar kolay ç›kar›lamazd›.

Irkç›l›¤› besleyen as›l
kaynak, e mperyalist
politika v e k ararlard›r!
Irkç›l›k, emperyalist ülkelerde
yükselmeye devam etmektedir. ‹statistiki rakamlara bak›ld›¤›nda görülecektir ki, ›rkç› sald›r›larda her y›l
b i r ö n ce ki y ›la gö re a r t › ﬂ y a ﬂ a n m a k t a d › r. Kuﬂkusuz bu art›ﬂ, Avrupa ülkelerindeki halklar›n göçmenlere karﬂ› duyduklar› tepkiyle, kendili¤inden tav›rlarla aç›klanamaz.
Irkç›l›¤›n bu kadar artmas›nda, bizzat emperyalist devletlerin bilinçli
politikalar›n›n belirleyicili¤i vard›r.
Emperyalizm, bugün de göçmenle-

re karﬂ› uygulamak istedi¤i politikalarda, ›rkç› tepkileri yönlendirmektedir. Buna ba¤l› olarak da bugün
kulland›¤›, gelecekte de kullanabilece¤i ›rkç› potansiyeli sürekli büyütmektedir.
Göçmenlerin " k a r a k a f a l › " diye adland›r›lmas› da do¤rudan fiziki sald›r›lar da tekellerin ç›karlar›ndan ve bu ç›karlar do¤rultusundaki
resmi politikalardan ba¤›ms›z de¤ildir. Danimarka'da yaﬂanan bir olay,
bu ›rkç› politikan›n devlet düzeyinde sahiplenilmesinin çarp›c› kan›tlar›ndan biri olmuﬂtur. K›saca hat›rlatal›m. 2006 y›l›nda, Danimarka'da
haz›rlanan resmi bir raporda, Danimarka polisinin göçmenler hakk›nda “ k a r a k a f a ” , “ m a y m u n” gibi
›rkç› ifadeler kulland›¤› belgelendi.
Fakat, polisler hakk›nda, "sarfedilen sözler, do¤rudan göçmenlerin
yüzüne karﬂ› söylenmedi¤i" gerekçesi ile iﬂlem yap›lmad›.
Almanya baﬂta olmak üzere, Avrupa'n›n bir çok ülkesinde, ›rkç›
söylemler üst düzey politikac›lar›n
da s›k s›k baﬂvurdu¤u bir söylemdir.
Ço¤u kez, burjuva politikas› gere¤i,
tam düﬂündüklerini söylemeseler
de, s›k s›k o ›rkç› kafa kendini dilde
aç›¤a vurmaktad›r. Yak›n günlerde,
Almanya'da SDP'li eski maliye bakan›, ﬂu anda Alman Merkez Bankas› Yönetim Kurulu üyesi Thilo
Sarrazin'in, "Türkiyeliler’in ve
Araplar’›n, çocuk üretmekten ve
manavc›l›k yapmaktan baﬂka iﬂleri
yok" ﬂeklindeki sözleri bunun yak›n
örneklerinden birisi oldu.
Avrupa’n›n bir çok ülkesinde
bugün hukukun göçmenlere ayr›,
k e n d i h a l k l a r › n a a y r › uygulanmas›n› öngören yasal düzenlemeler yap›ld›. Bu ›rkç›l›¤›n yasal düzeye taﬂ›nmas›yd› ve bu anlay›ﬂ emperyalist ülke yönetimlerinde genel kabul
görmektedir. Kara kafal› daha kolay

gözalt›na al›nabilir, daha uzun süre tutuklu tutulabilir, onun evi, iﬂyeri daha
kolay aranabilir, o, daha kolay dinlenebilir. Bunu sa¤layacak ﬂeklide
bir çok yeni yasa ç›kar›ld›.
Irkç› sald›r›lar, elbette bunlardan
besleniyor y›llard›r. Burjuva politikac›lar›n dilinde göçmenleri aﬂa¤›lamak için kullan›lan ifadeler, hükümetlerin ç›kard›¤› aç›kça ayr›mc›
yasalar, asimilasyon dayatmalar›,
sonuçta fiziki ›rkç› sald›r›lara dönüﬂmektedir.

“Kara k afal›”lara k arﬂ›
artan ve önlenmeyen
›rkç› s ald›rganl›k
1990'lar›n baﬂlar›, özellikle Almanya'da göçmenlere yönelik ›rkç›
sald›r›lar›n t›rmanmaya baﬂlad›¤›
y›llar say›labilir. 1992'de Rostock’da yüzlerce ›rkç›, taﬂlarla, molotof kokteylleriyle, bir mülteci yurduna sald›rarak binay› ateﬂe vermiﬂlerdi. Ayn› y›l Brandenburg'daki bir
mülteci yurdu ateﬂe verildi. Mölln
ve S o l i n g e n ’de Türkiyeliler’in
oturduklar› evler ›rkç›lar taraf›ndan
ateﬂe verildi, sekiz Türkiyeli öldü...
Yine ayn› y›l, H a m b u r g yak›nlar›ndaki bir kasabada Türklerin yaﬂad›¤› iki binaya yönelik kundaklamada 3 kiﬂi öldü, 43 kiﬂi a¤›r yaraland›. Almanya’da 1994'teki bir
kundaklamada 7 kiﬂi, 1996'ta 10 kiﬂi, 1997'de bir olayda 1 anne ve 5
çocu¤u, baﬂka bir kundaklamada da
1 anne ve 3 k›z›... Neo-Naziler taraf›ndan yak›larak katledildiler.
Peki bu kundaklamalar, katliamlar sürerken emperyalist hükümetler
ne yapt›lar? Özet olarak söylemek
gerekirse H‹ÇB‹R ﬁEY! Kundaklamalar özelinde katiller cezaland›r›lmazken, esas olarak Avrupa emperyalizminin ›rkç›, Neo Nazi örgüt-
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lenmeleri engellemeye yönelik ciddi bir politikas› da görülmedi. Öyle
oldu¤u içindir ki, 1992'dan günümüze kadarki ›rkç› sald›r›larda en
az 150 göçmen katledildi. Son olarak –ama asl›nda son olmayaca¤›
bilinen– bir sald›r›da ise, 3 ﬁubat
2008’de Almanya’n›n Ludwigshafen kentinde Türkiyeliler’in oturdu¤u bir evin yak›lmas› sonucu 10
göçmen hayat›n› kaybetti, 60 göçmen yaraland›.
AB’ye ba¤l› kuruluﬂlardan Temel Haklar Ajans› (FRA) taraf›ndan
Nisan 2009’da yay›nlanan bir rapor,
Avrupa’da yaﬂayan h e r 3 m üslü m a n d a n b i r i n i n , dini veya etnik
kökeni nedeniyle ayr›mc› bir muameleye maruz kald›¤›n› ve yüzde
11’inin de fiziki nitelikte ›rkç› sald›r›ya u¤rad›¤›n› aç›kl›yor. Yine Avrupa Konseyi’ne ba¤l› Yabanc›
Düﬂmanl›¤› ve Hoﬂgörüsüzlükle
Mücadele Komisyonu’nun (EKRI)
yay›nlad›¤› son raporlarda da ›rkç›l›ktaki art›ﬂ aç›kça görülüyor.
Avrupa Irkç›l›k ve Yabanc› Düﬂmanl›¤› ‹zleme Merkezi'nin 2005
y›l› raporuna göre 2003-2004 y›llar›
aras›nda ‹ngiltere'de 52 bin 694
›rkç›l›k olay› rapor edildi. Sadece
iki y›l içinde 52 bin sald›r›!
AB Temel Haklar Merkezi
(FRA) Örgütünün yay›nlad›¤› rapora göre Almanya’da ›rkç› sald›r›lar
2005-2006 y›llar› aras›nda % 14 art›ﬂ göstererek 15.914’den 18. 142’ye yükselmiﬂtir...
Avrupa’daki hemen tüm emperyalist ülkelerde, her y›l yüzlerce,
binlerce ›rkç› sald›r› rapor ediliyor.
Siyasi, sosyal, kültürel olarak bunlar› engellemeye çal›ﬂmak bir yana,
kara kafal› aﬂa¤›lamas› ve ayr›mc›
yasalarla, t›rmanma teﬂvik ediliyor.
Kara kafal›l›¤a yönelik aﬂa¤›lamay› bu sald›r›larda kullan›lan çeﬂitli sözlerde, motiflerde daha aç›k
görebiliriz. Avusturya’da Leobersdorf kasabas›nda göçmen bir aileye
sald›ran ›rkç›lar, "Buras› Türkler gibi pis kokuyor ve kokmuﬂ Türkler"
diyerek sald›r›yorlard›. Sald›r›lar›n
hemen hepsinde bir ﬂekilde Nazi
iﬂareti, sloganlar› vard›r, evlere, ta-

belalara Nazi iﬂaretleri çizilmektedir. Bu ise kara kafal› adland›rmas›n› esasta Nazi ideolojisinin bir ürünü oldu¤unu hat›rlat›yor herkese.
2008 y›l› 17 ﬁubat'›nda Almanya
Hagen’de bir “kara kafal›”, Adem
Özdamar, polislerden yard›m istemek için girdi¤i karakolda, polisler
taraf›ndan dövülerek katledildi.
Danimarka’n›n baﬂkenti Kopenhag’da ›rkç›lar, 16 yaﬂ›ndaki Deniz
Özgür Uzun’u beyzbol sopas› ve
çekiçle döverek öldürürken, “kara
kafal›” düﬂmanl›¤›n›n hangi boyutlarda oldu¤unu gösteriyorlard›. Almanya'da, A¤ustos 2009'da, Türkiyemspor futbol tak›m› oyuncular›na
sald›r›da da ayn› söylem, ayn› iﬂaret
vard›: Sald›rganlar, Hitler selam›
vererek, "‹s tanbul' a geri dönün pis
T ü r k l e r " ifadesini kulland›lar.

" Kara K afal›"
adland›rmas› s osyal b ir
bask› v e k uﬂatmad›r
Beyinleri dumura u¤ratan ›rkç›l›k, II. Paylaﬂ›m Savaﬂ›'nda emperyalist tekellerin geniﬂ kesimleri di¤er halklar›n katili hale getirmekteki en önemli silah› oldu. Kendini
tüm uluslardan üstün gören Nazi
ideolojisi, fetih, iﬂgal ve katliamlar›n gerekçesiydi. Hiçbir ten renginin yaratamayaca¤› bu düﬂmanl›¤›
yaratan ›rkç›-faﬂist ideolojidir.
Almanya ‹çiﬂleri Bakan› Bakan›

Kara kafal› düﬂmanl›¤›n›n
b i r baﬂka biçimi..

Otto Schily, neo Nazi örgütlenmelerine iliﬂkin “devlete karﬂ› de¤iller”
derken, kara kafal›lar da bunun tersine potansiyel terörist olarak görülmektedirler. Burada neo nazilerin
neden önlenmedi¤inin, neden kara
kafal›l›k kavram›n›n yayg›nlaﬂt›r›ld›¤›n›n cevab›n› görebilirsiniz.
Avrupa’n›n “kara kafal›lar” politikas›n›n kendini aç›kça gösterdi¤i
yerlerden biri de hapishanelerdir.
Avrupa hapishanelerindeki “kara
kafal›lar”›n say›s›, kara kafal›lar›n
nüfusa oran›n›n çok üstündedir.
Kara kafal›lara yönelik düﬂmanl›k, kendini özellikle karakol, hapishane, yarg› gibi kurumlarda çok daha aç›k olarak göstermektedir. Karakollarda, hapishanelerde s›k s›k
“kara kafal›lar”›n öldü¤ü haberlerine rastlanmaktad›r. Burada dikkat
çekici noktalardan biri de bu tür iﬂkence, iﬂkencede ölüm olaylar›nda en az›ndan bir ço¤unda- söz konusu
ülkelerin bas›n yay›n organlar›nda,
partilerinden ciddi bir tepkinin gösterilmemesidir.
Kara kafal›l›k, göçmenleri bo¤an sosyal bir k u ﬂ a t m a gibidir.
Çünkü her an bir yerde kara kafal›
oldu¤unuzdan dolay› bir ayr›mc›l›¤a, bir aﬂa¤›lamaya maruz kalabilirsiniz. Her an biri size kara kafal› oldu¤unuzu hat›rlatabilir. O nedenle,
hayat›n her alan›nda aya¤›n›z› denk
almal›s›n›z. Kara kafal›l›k adland›rmas› ve kara kafal›lara yönelik ayr›mc›l›k ve aﬂa¤›lama, göçmen
halklar üzerinde bir bask› biçimine
dönüﬂmüﬂtür. Mesela bir trafik çevirmesinde, onlarca araç -beyazlargeçer gider, içinde kara kafal›lar›n
oldu¤u bir araca s›ra geldi¤inde, polis onu durdurur. Hele ki içinde 4-5
kiﬂi varsa, o çevirmeden geçemememesi büyük ihtimaldir. Veya kara
kafal› bir hastaneye gitti diyelim.
Dil yetersizli¤i genellikle sorun olacakt›r ve o yetersizli¤i de bir biçimde baﬂ›na kak›lacakt›r...
Sonuç olarak ﬂunu belirtmeliyiz;
kara kafal›l›k, emperyalist sistemin
üretti¤i bir kavramd›r ve ona karﬂ›
ç›kmak, sisteme karﬂ› ç›kmadan
mümkün de¤ildir.

OL‹GARﬁ‹N‹N YARGISI ADALETS‹ZL‹KT‹R

‘Kara kafal› ikinci s›n›f insand›r ’
1- ‘Kara kafal›’ denildi¤inde
akl›n›za neler geliyor ?
2- ‘Kara kafal›’ olarak bugüne
kadar hangi muameleler ile karﬂ› l aﬂ t› n› z?

E r h a n Ay d › n :
(27 yaﬂ›nda, Viyana.
Avusturya)

1- ‹lk akl›ma gelen
ﬂey asl›nda ›rkç›l›k ve
ﬂovenizm. Baz› Almanlar›n yabanc›lara
karﬂ› ﬂoven duygular›
ve onun as›l nedeni/tetikçisi olan ka pi t a l i z m akl›ma geliyor. Onlar›n görünüm çerçevesinin
d›ﬂ›nda oldu¤um için reddedildi¤im, " i k i nc i s › n› f " insan olarak görüldü¤üm ve buna karﬂ› tek çözümün sadece s›n›f mücadelesinden,
sosyalizmden geçti¤i akl›ma geliyor.
2- ﬁoven ve ›rkç› tav›rlarla karﬂ›
karﬂ›ya kald›¤›m oldu. ‹nsanlar›n
bana " y u k a r d a n a ﬂ a ¤ › " nefretle
bakt›¤› oldu. Ama bu duygular› ve
tav›rlar› suç olarak gören ve buna
karﬂ› mücadele eden insanlarla da
karﬂ›laﬂt›¤›m oldu.

günlük yaﬂamda çok görüyorum.
Mesela polis, hiçbir olay olmasa
dahi sokakta kara kafal› gördü¤ü
h e r k e s e k i m l i k k o n t ro l ü y a p › p
h a k a ret edebiliyor, t a r t a k l a y a b i l i y o r. K›sacas› suçlu psikolojisine sokulmaya
çal›ﬂ›l›yor,
aﬂa¤›lan›yor. Özellikle dil bilmeyenler çok zorluk yaﬂ›yorlar. Burada yayg›n ﬂekilde ‹ngilizce bilinmesine ra¤men,
yabanc›ysan›z ‹ngilizce sordu¤unuzda yan›t alam›yorsunuz.
Hemen " B e n i m l e A l m a n c a
k o n u ﬂ " diye uyar›l›yorsunuz.
Ekonomik olarak da birçok
s›k›nt›larla karﬂ› karﬂ›yay›z.
‹ﬂsizlik burada da artt› ve Almanlar
iﬂsiz kalmalar›n›n tek nedeni olarak
bizi görüyorlar ve düﬂmanlaﬂ›yorlar. Yabanc›ysan›z potansiyel suçlusunuz. Geçti¤imiz günlerde Norveç’te yasanan olay gibi pek çok
olay bas›na yans›m›yor, suçlular cezaland›r›lm›yor. Bu olay›n gündem
olmas›n›n nedeni ölümle sonuçlanmas›yd›. Bu sald›r›lara yabanc›lar
olarak karﬂ› durabilmenin tek yolu
bir araya gelmek, örgütlenmek.
Baﬂkaca yolumuz yok.

u
Ta ﬂ k › n G ü n a y d › n :

u
‹ b r a h i m Tezgel, (Wuppertal,
Meslek: Ayakkab›c›)
2- Ben kendim yaﬂamad›m; ama çok karﬂ›laﬂt›m.
Korkunç ﬂeyler oluyor. Mesela Norveç’teki olay çok kötüydü. Dünyan›n neresinde
olursa olsun insan insand›r ve
yard›ma ihtiyac› varken bilerek ölümüne neden oldular.
Bu büyük bir çeliﬂkidir. Demokrasiden en cok bahsedilen yerde ayr›mc›l›k çok fazla. Bu riyakarl›kt›r.

u
‹ l k e r ﬁAH‹N (Köln, iﬂsiz)
1- Irkç›l›k geliyor.
2- Yabanc›lar, yasal olarak ne gibi zorluklarla karﬂ›laﬂ›yor bilmiyorum; ama farkl› davrand›klar›n›

(45 yaﬂ›nda, esnaf)

1- “Kara kafal›” denince akl›ma gelen yabanc›lar ve yabanc› düﬂmanl›¤› oluyor. Çünkü
yabanc›lar burada her zaman
ikinci s›n›f in s a n d › r benim
bildi¤im ve gördü¤üm. Burada yabanc›lar›n yasal haklar› bile herzaman k›s›tlan›yor ya da yok say›l›yor.
2- Tabii, çok kez karﬂ›laﬂt›m. En
basitinden Ya b a n c › l a r D a i resi’nde
s›k karﬂ›laﬂ›yoruz. Bir örnek vereyim: Arbeitsamt'a (çal›ﬂma bürosu)
gitti¤im zaman benim üç haftal›k
iznimi vermek istemediler. Oysa bu

benim yasal hakk›m.
Bununla ilgili olarak
tart›ﬂt›¤›m için de benim param›
kestiler. A m a b i r A l m a n' a a yn › s › n›
y a p m › y o r l a r. Yani “ y a b a n c › l a r ”
her zaman h a k s › z l › k l a r a m a r u z
k a l › y o r l a r.

u
Elif A r s l a n :
(48 yaﬂ›nda, iﬂsiz.)

1-

Türkiyeliler, yabanc›lar, ayr›mc›l›k... geliyor
akl›ma. Çarﬂ›ya
pazara gidiyorsun,
doktora gidiyorsun, her yerde karﬂ›na ç›k›yor. Sana
bir baﬂka gözle bak›yorlar, seni kendilerinden, buradan görmüyorlar.

2- Bunu hergün görüyor, yaﬂ›yoruz. Yabanc›lar polisinde, iﬂyerlerinde hep yaﬂ›yoruz. Karﬂ› ç›kt›¤›nda da “be¤enmiyorsan›z çekip gi dersiniz” deniyor. Buna raz› gelmemiz, bunu hoﬂgörmemiz düﬂünülemez. Bu ayr›mc›l›¤›n alas›d›r düpe
düz ›rkç›l›kt›r.
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u
Ertu¤rul Ünver:
(57 yaﬂ›nda, esnaf)
1- Ayr›mc›l›k, d›ﬂlanm›ﬂl›k ve haks›zl›k geliyor
akl›ma. Hele ki bizler, ço¤umuz bu haks›zl›klar yüzünden gelmiﬂiz zaten buralara. Ee, bir de burada
benzer muamelelerle karﬂ›laﬂ›nca durum daha da dayan›lmaz
geliyor insana. Oysa hepimiz insan›z,
sevgiyle hoﬂgörüyle yaklaﬂsak birbirimize, birlikte kardeﬂçe yaﬂamaya
çal›ﬂsak... Ama, böyle olmuyor, yapt›rm›yorlar. Niye? Birilerinin iﬂine
gelmiyor. Böyle olunca da her yerde
d›ﬂlan›yoruz “karakafal›lar” diye.
2- Karﬂ›laﬂmaz m›y›z, defalarca.
Bir çok sorun yaﬂad›k, bir çok örnek
verebilirim ama neye yarar? Sonuçta her yerde ayn›, sen “ k a r a k a f a l›”s›n! Yabanc›ysan›z katlanacaks›n›z diyorlar. Ne yapal›m, bu ayr›mc›l›¤a karﬂ› ç›kaca¤›z.
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Böyle palazlan›yor,
bu entrikalarla büyüyorlar!
AKP iktidar›n›n tarikatlara nas›l
kol kanat gerdi¤i, onlar› nas›l palazland›rd›¤› bilinmektedir. Nitekim,
tarikatlarla iç içe geçmiﬂ k›sa sürelerde palazland›r›lm›ﬂ holdinglere
iktidar taraf›ndan her tür imkan sunulmuﬂtur.
Birgün gazetesinde ç›kan bir yaz› dizisi Tarikatlar›n, AKP iktidar›
taraf›ndan nas›l palazland›r›ld›¤›n›,
tarikatlara sunulan imkanlar› gözler
önüne sermektedir.

‹stanbul Belediyesi’nden
Ta r i k a t l a r a Ya r d › m
Kuponlar› Da¤›t›l›yor
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“‘‹smaila¤a Camii ‹lim Ve Hizmet Vakf› sorumlusu’ M u s t a f a F e rhat Sul t ano¤l u (M. F.S) ile ‹smaila¤a cemaati liderinin eﬂi M ü ﬂ e r ref
Ustaosmano¤lu (M.U) aras›ndaki
telefon görüﬂmesinde, ﬂu ifadeler
kullan›ld›:
M. F. Sultano¤lu: Efendim.
M . U s t a o s m a n o ¤ l u : Mustafa
efendi.
S ul t a n o¤ l u: Emriniz efendim.
Ustaosmano¤lu: Bizde kupon
vard›, Zübeyde Özdeyiﬂ Topbaﬂ’t a n
Kadir Topbaﬂ’›n han›m›ndan alm›ﬂt›k, yard›m kuponlar›, ﬂimdi biz
onlar› ayarl›yoruz da verece¤imiz
ailelere zarflara koyuyoruz. Biz o
zarflar›n üzerine vakf›n mührünü
bassak bir mahsuru var m›?
S ul t a n o¤ l u: ﬁimdi resmi yerlerde kullansan›z daha iyi olur çünkü o
sonradan.
U s t a o s m a n o ¤ l u : Tamam yani
soruyorum hani öyle midir diye.

Üç Y›lda 1.7 Milyon Kupon
29 Kas›m 2008’de ‹stanbul
Büyükﬂehir Belediyesi’nin internet
sitesinden yap›lan yaz›l› aç›klamada;
“2006’da 413 bin 485, 2007’de
629 bin 226, 2008 Ekim ay› sonuna
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kadar 692 bin 528 kupon” da¤›t›ld›¤› belirtilmiﬂti. Kuponlar›n herbiri
25 liral›kt›.” (Çayan Ethem, Birgün,
18 ﬁubat 2010)
Sadece ihtiyac› olanlara kupon
da¤›tt›k diyordu ‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi. Ancak yalan söylüyor. Kuponlar tarikatlara verilmiﬂtir.
‹stanbul Belediyesi, tarikatlara
sundu¤u imkanlarla onlar›n hem palazlanmas›n›, hem de yoksul halk›
yalanlarla, üç kuruﬂluk yard›mlarla
aldatmas›n› sa¤lamaktad›r. Tarikatlar,
bu desteklerle böyle örgütleniyor.

Bas›n ‹lan Kurumu Ele
Geçiriliyor
“Yeni ﬁafak gazetesi’nin sahibi
Ahmet Albayrak’›n Bas›n ‹lan Kurumu’nu nas›l ele geçirdi¤inden,
Mercedes marka otomobilleri nas›l
‘kaçak’ yoldan ald›¤›na kadar bir
çok ayr›nt›y› iﬂlerken, Albayrak’›n
yapt›¤› konuﬂmalara tak›lan ‘devlet
büyükleri’ni inceleyece¤iz.
17 ﬁubat 2009’da Milli Gazete’ye kay›tl› bir GSM numaras›n›
kullanan Ömer adl› bir ﬂahs› arayan
Ahmet Albayrak (...)“bas›n ‹lan Kurumu’na seçildin sen orada de¤il
mi?” diye soruyor.
A h m e t ALBAY R A K : ﬁimdi
oran›n yönetimi ﬂu ana kadar biz den de¤il yani. Tamam m› son bu
iﬂte b ir g eli ﬂme lere g ö re b ir b ak a y› m yani or ada bir organiz asyon
yap›p da bir de¤iﬂiklik yapaca¤›z ..
Ö m e r : Tamam abi.
ALBAY R A K : Yani orada ne yapaca¤›z, ne edece¤iz senin orada
kim var bu Alaattin Kaya...
Ö m e r : Alaattin Kaya bu eski
Zaman gazetesinin sahibi vard› ya.
ALBAY R A K : Hee, onun telefonu var m› sende?
Ö m e r : Onun telefonu ﬂirkette
vard›r, benim üzerimde kay›tl› de¤il.
A h m e t ALBAY R A K : Neyse
yar›n onu bir arayaca¤›m bende.

‘ ‹ n ﬂ a l l a h Yönetimi
De¤iﬂtirece¤iz’
Bas›n ‹lan Kurumu’yla ilgili daha birçok görüﬂme yapan Albayrak,
tutanaklarda ‘X ﬂah›s’ diye geçen
ancak Yeni ﬁafak’›n baﬂyazarlar›ndan Yusuf Ziya Cömert’e ait bir
GSM no ile yapt›¤› görüﬂmede, Bas›n ‹lan Kurumu Yönetim Kurulu’nun de¤iﬂikli¤iyle ilgili Konya’dan birine ulaﬂmaya çal›ﬂ›yor. X
ﬂah›s ise cemaatin Konya sorumlusu oldu¤u bilinen Lokman Hoca’y›
arayaca¤›n› ve o kiﬂiye böylece ulaﬂabileceklerini söylüyor.
Albayrak ayn› gün Arter Reklam
Matbaa. Tan. Halk. ‹l. Ltd. ﬁti’ye ait
bir telefon numaras› kullanan ‘X ﬂah›s’la yapt›¤› görüﬂmede, ‹stanbul
Bas›n ‹lan Kurumu’yla ilgili sorun
yaﬂad›¤›n› söylüyor ve ikili aras›nda
ﬂu diyalog geçiyor:
ALBAY R A K : Biliyorsun biz
Bas›n ‹lan’da Genel Kurul üyesiVa k › f l a r B a nk a s › ’n › n i l a nl a r › yiz,V
n› bas›n ilandan geçirmeden veriy o r m u ﬂ l a r. O n a e f e n d i m B a s › n
‹lan karﬂ› ç›kt›. Karﬂ› ç›kmas›n›n
sebebi de ﬂu: Ayd›n Do¤an efen dim o Bas›n ‹lan’dan geçmeyince
o alam›yor ya oradan ilan.
X: Ee tabii, o yüzden öyle oluyor zaten.
ALBAY R A K : He onun adamlar, köpekleri Bas›n ‹lan’a hâkim,
anl›yor musun? Orada da içten içten
mesela orada ço¤unluk onlarda,
aleyhimizde bir karar ald›rd›lar orada yani hatta bir ﬂey al›nd›, Resmi
Gazete’de yay›nlanaca¤›n› ﬂey yapt›lar yani bir enteresan bir karar ç›kt› oradan da.
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A l b ay r ak ‘ Yeﬂil Yönetim’i
Haz›rl›yor
Albayrak’›n 15 ﬁubat 2009’da
yapt›¤› görüﬂmelerden biri de dönemin TRT Trabzon Bölge Müdürlü¤ü
Haber Müdürü Caner Ocak’la yapt›¤› konuﬂma. Bas›n ‹lan Kurumu’nda yap›labilecek de¤iﬂiklikleri
konuﬂan ikili, daha sonra Trabzon’daki AKP Belediye Baﬂkan›
aday›na nas›l yard›mc› olabileceklerini ve reklam›n› nas›l yapabileceklerini, bu konuda hangi AKP’li vekillerin yard›mc› olabilece¤ini konuﬂuyorlar.
Mustafa adl› Bas›n ‹lan Kurumu’nda yönetici oldu¤u anlaﬂ›lan
ﬂah›s ise Albayrak’›n yapt›¤› görüﬂmedeyse, Bas›n ‹lan yönetimine dair planlama aç›kça anlat›l›yor:
M u s t a f a : Buyursunlar Ahmet
bey.
ALBAY R A K : ﬁimdi Mustafa
Bey, bu pazar, cuma günü burada
bir toplant› var ‹stanbul’da. Burada
yönetim, yönetim kurulu ﬂey yapacak, nedir o seçilecek. Tamam Ge-

nel Kurul Listesi ulaﬂt› sana, ﬂimdi
biz genel kurulda tabi biz bu güne
kadar tabii yönetim bizde de¤ildi
yani. Hep karﬂ›dad›r. ﬁu andaki duruma göre Genel Kurul Yönetimi
biz ﬂey yapaca¤›z nedir o yeni bir
yönetim kurulu oluﬂturaca¤›z. Tabii arkadaﬂlar oradaki ço¤unluk hükümet adamlar› var ya orada. Baﬂ›n›
çekmek istemiyorlar. Ben ﬂimdi burada iﬂin baﬂ›n› çekece¤im yani orada beﬂ alt› kiﬂilik yedi kiﬂilik yönetim seçilecek. ﬁimdi ben orada tabi
görüﬂürüz yani önceden bir görüﬂelim. Bak ﬂimdi bizim bir oy, iki oy
çok önemli bizim için.
M u s t a f a : Nas›l bir çal›ﬂma planlad›n›z Ahmet bey?
ALBAY R A K : Ya ben hiç zaten
bir ﬂey yapmad›m, o bugün müsteﬂar arkadaﬂlarla görüﬂece¤iz.
M u s t a f a : Peki.

T ü r k A.ﬁ’ye kay›tl› bir numarayla
Albayrak aras›nda geçen diyalog,
Albayrak’›n otomobil zevkinden
vazgeçmezken, yasal yollar› pek
umursamad›¤› da ortaya ç›k›yor.
X: Bu dedi¤imiz, telaffuz etti¤imiz fiyatlar. Bunu direkmen biz
Mercedes Benz Türk olarak arada
herhangi bir bayi olmaks›z›n size
ihraç kayd›yla serbest bölgeye fatura edebilece¤iz . Çünkü fiyat›n oluﬂumunda hakkaten arada bayi falan
olma ﬂans›m›z kesinlikle yoktur.
ALBAY R A K : Tamam. Fatura
bayi istedi¤iniz gibi ﬂey yap›n
X: Aksi takdirde, bayi oldu¤u
takdirde yüksek olur, bayi falan olmayacak burada, direkmen biz sizin
o yurtd›ﬂ›ndaki firma ad›na veya
serbest bölge ad›na fatura edece¤iz
bunlar›.
ALBAY R A K : Tamam.

M e rcedes’i Ucuza A l m a n › n
Yol la r› Cema att en G eç iy o r

X: Mercedes Benz Türk olarak
oldu.
ALBAY R A K : Tamam.”(Birgün, 21 ﬁubat 2010)

18 ﬁUBAT 2009’da Ahmet Al b a y r a k ’ › a r a y a n M e r ced es Benz

Hasta Tutsaklar Artarak Ölüme
Yaklaﬂ›yorlar
‹ S TANBUL

Hasta tutsaklar için ‹stanbul,
Ankara ve Adana’da her hafta yap›lan eylemler devam ediyor.
26 ﬁubat günü ‹stanbul Taksim
Tramvay Dura¤›’ndan Galatasaray
Lisesi’ne kadar yürüyüﬂ yap›ld›.
“Hasta Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n” pankart› arkas›nda yap›lan yürüyüﬂe 17 yaﬂ›nda Lösemi hastas›
tutuklu Abdullah Akçay’›n ailesi de
kat›ld›.
Eylemde bir aç›klama yapan

Tecrite Karﬂ› Sanatç›lardan Ercan
Ayd›n; hasta tutsaklar için yap›lan
eylemlerin sadece siyasi tutsaklar
için de¤il, adliler içinde umut kayna¤› oldu¤unu belirtti. Gülay Çetin
ve Abdullah Akçay’› buna örnek
gösteren Ayd›n tüm halk› daha fazla sahiplenmeye ça¤›rd›.
26 ﬁubat günü bir eylemde Ankara’da Yüksel Caddesi’nde yap›ld›. Haz›rlanan ortak aç›klamay›
okuyan TAYAD üyesi Mehmet Y›lmaz; “Aç›kt›r ki; maden ocaklar›nda iﬂ cinayetlerinde katledenler de,
Tekel iﬂçilerinin iﬂine, aﬂ›na göz dikenler de; hasta tutsaklar› tecritte
katledenler de ayn›d›r” dedi.
Eylem, tecrite ve tutsaklar›n tedavi hakk›n›n engellenmesine karﬂ›
mücadele etme ça¤r›s› ile sona erdi.
Adana’da 20 ﬁubat günü yap›lan
eylemde; “Çocuklara Keyfi Cezalara Son Hasta Tutsaklara Özgürlük”

Say›: 209

Yürüyüﬂ
28 ﬁubat
2010

ANKARA
pankart› aç›ld›.
"Biliyoruz ki, öldüren tecrittir.
Hasta tutsaklar tecrit alt›nda birer birer ölürken, zulmün elinden çekip
ald›¤›m›z hastalar›m›z iyileﬂme belirtileri göstermektedir. ‹ﬂte bunun
için mücadele etmeye ve hasta tutsaklar için özgürlük istemeye devam
ediyoruz, edece¤iz” denilen bir
aç›klama yap›lmas›n›n ard›ndan 5
dakikal›k oturma eylemi yap›ld›.

ADALET ‹Ç‹N KAVGAYI BÜYÜTEL‹M

ADANA
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Israrla anlatt›¤›m›z çal›ﬂma da budur. Baﬂkada
bir sihirli soru veya cevap
yoktur.
Her ﬂeye ra¤men yenilgiye, baﬂar›s›zl›klar›m›za ra¤men ve tüm baﬂar›lar›m›zdan da
ç›kard›¤›m›z sonuçlarla bunu
yapaca¤›z.
Bunu yapmazsak ne mi olur,
her ﬂey biter. Devrimcilik biter,
son durak düzen olur. O nedenle tek yol vard›r burada; devrimcili¤imizi asla unutmamak, bu
yol baﬂka yere ç›kmaz, bu yoldan dönüﬂ ise düzendir.
Örne¤in eylemlere kat›l›m›n
yetirince olmamas› moralini bozar sorumlular›m›z›n.
Oysa moralimizi bozmamal›d›r.

Öğretmenimi
ğretmenimiz

Say›: 209

Yürüyüﬂ
28 ﬁubat
2010
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Kitle çal›ﬂmas› yaparken,
devrimci düﬂüncelerimizi ve
coﬂkumuzu koruyaca¤›z.
Her yerde, her iﬂte devrimci
oldu¤umuzu unutmayaca¤›z.
Unutursak iﬂin içinden ç›k›lamaz.
Unutursak devrimcilik gider,
yerine düzen gelir. Bu kesindir,
çünkü baﬂka seçenek yoktur;
"ya düzen ya devrimdir" seçenek.
Ve düzen düﬂüncesi ile devrimin hiçbir sorunu çözülemez.
‹lk yapmam›z gerekeni tekrar
edersek; kitle çal›ﬂmas› yaparken, örgütlenme yaparken,
devrime dair yapt›¤›m›z her iﬂte DEVR‹MC‹ DÜﬁÜNCELER‹M‹Z‹ VE COﬁKUMUZU KORUYACA⁄IZ.
E¤er bunu yaparsak, baﬂaramayaca¤›m›z
hiçbir
ﬂey yoktur.
Sonra ilk sorumuz gelir; nerede eksik-yanl›ﬂ yap›yoruz ?
Bunu bulmal›y›z.
Nas›l bulaca¤›z bunu?
Bu baﬂar›s›z ve yetersiz sonuçlara ra¤men, neyi nas›l yapmal›y›z konusunda tecrübe kazan›yoruz. Bunlardan sonuçlar
ç›karmal›y›z.
Her ç›kard›¤›m›z sonucu kendi gerçekli¤i içinde de¤erlendirmeliyiz.
Abartmayaca¤›z
Kiﬂiselleﬂtirmeyece¤iz
Umursamaz davranmayaca¤›z.
‹nsanlarla iliﬂki kurma, ilgilenme, e¤itme ve birebir iliﬂkilere yo¤unlaﬂmal›y›z.
Tüm bunlar› çok ciddiye almal›y›z.

man?
Bu bask›, korku var diye çal›ﬂma yapmayacak m›y›z? Halktaki bu korkuyu k›rmaktan
umudu kesecek miyiz?
Öyle yapmayaca¤›z elbette.
Çevremizdeki insanlar yine
çevremizde en genel anlamda
potansiyelimiz olarak dururlar.
K›sa vadede çok fazla bir ﬂey
yapmazlar. Onlar› yine belli çal›ﬂmalara, meﬂru gördükleri çal›ﬂmalara katar›z, bir yandan
korkular›n› yenmelerine çal›ﬂ›r›z,
ama di¤er yandan da bunun k›sa vadede olmayaca¤›n› biliriz.
Esas olarak y›pranmam›ﬂ ve
gerçekten yoksullu¤u yaﬂayan
insanlara ulaﬂmal›y›z Belki de
devrimcileri hiç tan›mayan ya
da sadece ad›m›z› duymuﬂ olanlara ulaﬂmal›y›z.

DEVR‹MC‹ DÜﬁÜNCE, DEVR‹MC‹
COﬁKU, BEYN‹M‹Z VE YÜRE⁄‹M‹ZD‹R
HER SORUNUMUZU DÜﬁÜNEREK
VE H‹SSEDEREK ÇÖZECE⁄‹Z
Nedenlerini görmeliyiz.
Öncelikli olarak ﬂöyle düﬂünece¤iz; genel olarak gitti¤imiz
insanlar, çevremizdeki iliﬂkilerimiz dedi¤imiz insanlard›r. Yani
y›llard›r bizim insan›m›z olan,
eylemlere kat›lan, gözalt›na al›nan, tutuklanan, bask› gören insanlard›r. Bunlar›n büyük ço¤unlu¤u y›lg›n ve yorgun insanlard›r. Büyük oranda ﬂimdi kap›m› polis çalacak korkusunu taﬂ›yan insanlard›r. Keza tüm ülke
genelinde de kafas›n› kald›ran
herkese yo¤un bir bask› ve terör
uygulan›yor. Bunu herkes görüyor.
‹ﬂte yorgunluk, y›lg›nl›k korku dalgas›yla birleﬂince sonuç
almam›z zorlaﬂ›yor.
Evet, bunlar› görüp tespit ettikten sonra ne yapaca¤›z o za-

Bu elbette iki
günde olacak iﬂ
de¤il.
Sab›rla,
umutla çal›ﬂmal›y›z. Durup dinlenmeden çal›ﬂmal›y›z.
Bir di¤er yöntem ise,

en yak›n çevremizde geliﬂebilecek gençyaﬂl› insanlar›m›za yönelik de
tutarl› ve sab›rl› bir e¤itim uygulamakt›r.
‹nsanlar›n tek tek sorunlar›yla ilgilenmekten, propaganda
malzemelerimizin ulaﬂt›r›lmas›na, bunlar› sözlü anlatmaya, etkilemeye, iliﬂkide oldu¤umuz insanlar›n beynine girmeye çal›ﬂmal›y›z. Bunun yöntemlerine
kafa yormal›y›z.
Anlatt›¤›m›z çal›ﬂma yöntemi
de budur esas olarak.
Sokak sokak, ev ev, kiﬂi kiﬂi
paylaﬂarak tüm insanlar›m›z sab›rla çal›ﬂmas›n› ö¤renmelidir.
K›sa vadede eylemlere yüzler,
binler katamayabiliriz. Bu moralimizi bozmamal›d›r. Aksine, ﬂunu gösterir bu durum, bizim örgütlenmeye ve e¤itime ihtiyac›-
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m›z var demektir. Çünkü eylemlere ancak örgütledi¤imiz insanlar› getirebiliriz. Yani en genel
ça¤r›larla insanlar›n eylemlere
kat›lmas› ﬂu andaki durumda
zordur. Nedenini yukar›da anlatt›k. Büyük bir korku dalgas› yaratt›lar. Bunu ise ancak örgütlenerek k›rabiliriz.
ﬁu bir gerçektir; hiçbir halk
açl›k ve adaletsizli¤e karﬂ› sürekli suskun kalamaz. O bask›
dalgas› da ilelebet susturamaz.
Ama tepkileri örgütsüz olursa
yine vurur, yine da¤›t›r yine bast›r›r. ‹ﬂte bunun için örgütlenmeliyiz. Sab›rla, emek vererek örgütlenmeliyiz. ‹¤neyle kuyu kazar gibi örgütlenmeliyiz.
Her mahallede bizim hiç
ulaﬂmad›¤›m›z yüzlerce ev vard›r; yoksul, iﬂsiz olan.
Kap›lar›n› açmak istemeyeceklerdir. Tüm yoksulluklar›na,
umutsuzluklar›na ra¤men ﬂükredip duracaklar, bize "terörist"
diye bakacaklard›r. Hay›r, biz ›srar etmeliyiz. Elimize bir bildiri
al›p çalmal›y›z kap›s›n›, ertesi
günü bir dergi al›p gitmeliyiz.
Halk›m›z ﬂöyle düﬂünecektir bir
süre sonra; "Ne diyor bu insanlar, bir dinleyeyim". ‹ﬂte orada
sizin etkileyicili¤iniz, onlar›n özlemlerini, sorunlar›n› yakalaman›z önemli. Sonra iliﬂki geliﬂmeye baﬂlar.
En kolay kazan›labilecek insanlardan baﬂlayarak bu çal›ﬂmay› yapmal›y›z. En yoksullardan en çaresizlerden baﬂlamal›y›z yani.
Yine serseri, h›rs›z, tinerci vb.
diye adland›r›lan insanlarla mutlaka ilgilenmeliyiz, kadro olamazlar belki ama kitle, militan
bir kitle olurlar. Gelecek diye
hiçbir ﬂeyleri yoktur bu insanlar›n. Hiç kimse de¤er vermez, itilip kak›l›rlar, horlan›rlar. O yak›nl›¤›, ilgiyi, de¤eri bizde gördüklerinde bize aç›k hale geleceklerdir. Elbette o yozlaﬂm›ﬂ
yaﬂam tarz›n›n onlarca zorluklar› ortaya ç›kar. Bunlara da çeﬂitli yöntemlerle çözümler bulmak

durumunda kalaca¤›z. ‹lk akl›m›za gelen onlar› dövmek olmamal›d›r.
Halk› seven, halka inanan
her insan›m›z›n bunu yapabilece¤ini düﬂünüyoruz. O zaman
insanlar›m›za da o halk sevgisini
kazand›rmal›y›z.
‹nsanlar›m›za güvenmelisiniz.
Tamam, belki sorumlular›n yapt›¤›n bir iﬂi yönetici kadar yapamayabilirler. Bu normaldir. Ama
sorumlu onlar› iﬂ yapt›rarak e¤itebilir.
Bir yönetici her ﬂeye yetiﬂemez. Bo¤ulur ve H‹Ç K‹MSEY‹
DE E⁄‹TEMEZ.
E¤itim sadece toplu yap›lan
çal›ﬂmalarda bir konuyu tart›ﬂmak de¤ildir. Bu bir yan›d›r ve
ço¤unlukla da soyut kalabilir.
Günlük yaﬂam içinde de e¤itmelidir yöneticilerimiz. Hatta
bazen e¤itilen kiﬂi e¤itldi¤inin
fark›na bile varmadan yap›labilir
bu e¤itim. Mesela bir iﬂi yapt›r›rs›n, disiplinli çal›ﬂmas›n›n e¤itimini verirsin bu s›rada. Titiz olmay› ö¤retiriz. Bir seferde olmaz
bunlar, onlarca kez yapt›r›r›z. En
basit bir iﬂi yaparken bile o insan›n hangi yönünü geliﬂtirece¤iz,
bunlar› düﬂünürsek e¤itim sürekli hale gelir.
Yani insan e¤itmek için de iﬂ
yapt›rmal›y›z o insana. Onlar›n
kendine güvenlerinin geliﬂmesi
için de iﬂ yapt›rmal›y›z, sorumluluk vermeliyiz. Sahiplenmelerinin ve coﬂkular›n›n artmas›
için de iﬂ yapt›rmal›y›z, sorumluluk vermeliyiz. Yoksa mekanik
bir memur olarak öylece kal›rlar
ve bir yere gelir b›rak›rlar.
Elbette onlara iﬂ yapt›rmak
tek baﬂ›na o iﬂin yap›lmas›n›
sa¤lamayacakt›r. Bir iﬂi yapt›r›rKap›lar›n› açmak istemeyeceklerdir. Tüm yoksulluklar›na,
umutsuzluklar›na ra¤men ﬂükredip
duracaklar, bize "terörist" diye
bakacaklard›r. Hay›r, biz ›srar
etmeliyiz. Elimize bir bildiri al›p
çalmal›y›z kap›s›n›, ertesi günü bir
dergi al›p gitmeliyiz.

ken önce nas›l yapaca¤›n› tarif
edece¤iz, sonra da yapmas›n›
denetleyece¤iz. Ve sonucuna
göre yeniden anlataca¤›z eksiklerini. Eksiklerini anlat›rken de
olmam›ﬂ demeye de gerek yoktur. K›rmadan, cesaret verecek
ﬂekilde, daha iyisini yapabilece¤ini anlatarak konuﬂaca¤›z.
Yönetici ile o arkadaﬂ›m›z
aras›ndaki iliﬂkilerin geliﬂmesi,
yoldaﬂl›k da böyle ﬂekillenir.
Yoksa soyuttur tek baﬂ›na.
Emek yoksa, de¤er yoksa her
ﬂey e¤itimde yoldaﬂl›kda soyut
kal›r.
Program ç›karmak da genel
kalabilir bazen. Yönetici iﬂ verdikçe sahiplenecektir insanlar›m›z. "…yapmad›lar yapmad›lar,
görsünler diye ben yapt›m..."
tarz›ndaki tepkisellik çok yayg›nd›r yöneticilerimizde, ama
genellikle yönetici yapar o
umursamaz. bu do¤al bir durumdur. Yetiﬂmiﬂ, sorumluluk
duyan bir insan›m›z olsa elbette
yönetici çal›ﬂ›rken o durmaz.
Ama ﬂu anki insanlar›m›z›n genel durumu öyle de¤il. Hepsi
e¤itilmesi gereken insanlar.
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Bunlar sorumlular›m›z›n da
bir anda görece¤i sonuçlar olmaz. Yani "böyle yapt›m ama
olmad›" diye düﬂünmeyecek yöneticilerimiz, sab›rl› olacak. Her
yapt›rd›¤› iﬂ ve ona paralel yapt›¤› e¤itim bir birikim yarat›r. O
birikimdir insanlar›m›z› e¤iten,
olgunlaﬂt›ran, devrimcileﬂtiren.
O bunun fark›na bile varmaz. Bir
an oturup düﬂünürse, "ben ﬂunu
ö¤renmiﬂim" diyebilir, ya da "ﬂu
yönüm de¤iﬂti" diyebilir. Yoksa
yaﬂam›n kendi do¤all›¤›nda geliﬂir bu tür ﬂeyler.
Yöneticimizin verimlili¤i de
burada ortaya ç›kar. Baﬂka örneklerde de çok farkl› de¤ildir.
Her sorunumuzu devrimci ilkelerle düﬂünerek çözece¤iz.
Her sorunumuzu büyük bir halk
ve vatan sevgisini hissederek
sahiplenece¤iz. Baﬂka bir çözüm yoktur.
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KAT‹L AMER‹KA DEFOL!
Say›: 209
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Amerika Defol Bu Vatan Bizim
kampanyas› sürüyor. Kampanya
çerçevesinde Halk Cepheliler, gözalt›lar›, tutuklamalar› göze alarak
çal›ﬂmalar›n› sürdürüyorlar.

S a r › g a z i ’ d e G r u p Yo r u m
Konseri
‹stanbul Sar›gazi’de 20 ﬁubat
günü Do¤anlar Dü¤ün Salonu’nda
“Amerika Defol Bu Vatan Bizim”
konseri yap›ld›. Konser salonuna
girmek isteyenleri merdivenlerde
Dev-Genç tarihini anlatan foto¤raf
sergisi karﬂ›l›yordu. Konserde, Sar›gazi Özgürlükler Derne¤i ad›na
Ça¤r› Avc› bir konuﬂma yapt›. Konuﬂmas›nda mahallede verilen mücadele ve Engin Çeber’i anlatan
Ça¤r› Avc› herkesi Engin Çeber’in
iﬂkencede katledilmesi davas›nda
adalet istemeye ça¤›rd›. Programda
ilk olarak sahne alan ‹dil Tiyatro
Atölyesi ve Tiyatro Simurg “Baﬂkan› Burnundan Yakala” oyunuyla
Amerika’n›n katliamc› yüzünü herkese bir kez daha gösterdi. Tiyatro
oyunundan sonra FOSEM’in haz›rlad›¤› sinevizyon gösterimi yap›ld›.
Sinevizyonun ard›ndan sahne alan
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Grup Yorum “Amerika Defol Bu
Vatan Bizim” kampanyas› çerçevesinde yap›lan eylemleri ve verilen
konserleri anlatt›. Amerika ülkemizden defolana kadar mücadelenin
sürece¤ini belirten Grup Yorum salonda “Amerika Defol Bu Vatan Bizim, Yaﬂas›n Dev-Genç, Yaﬂas›n
Dev-Genç’liler” sloganlar›yla selamland›. 1000 kiﬂinin kat›ld›¤›
konser halaylar ve Grup Yorum’un
25. y›l konserini duyurmas›yla sona
erdi.

‹ s t a n b u l : “Amerika Defol Bu Vatan Bizim” diyen Halk Cephesi üyeleri, Mecidiyeköy Metrobüs dura¤›
giriﬂinde, Taksim Galatasaray Lisesi önünde her gün imza masas› açmaya devam ediyorlar. Geçti¤imiz
hafta boyunca her gün aç›lan imza
masalar›nda binlerce imza topland›,
bildiriler da¤›t›ld›.
22 ﬁubat günü Halk Cepheliler
‹stanbul Avc›lar merkezde imza
stand› açt›lar. 8 saat boyunca, aç›k
kalan masada sesli konuﬂmalarla,
ça¤r›larla, da¤›t›lan yüzlerce bildiriyle neden Amerika'n›n defolup
gitmesi gerekti¤i anlat›ld›. Gün bo-

yu aç›k kalan imza masas›nda 240
imza topland›.

A n t a k y a : Halk Cepheliler Ulus
Meydan›’da yapt›¤› eylemle Edirne
ve ‹stanbul’da tutuklanan vatanseverlerin biran önce serbest
b›rak›lmas›n› istediler. “Yaﬂas›n
Dev-Genç Yaﬂas›n Dev-Gençliler,
Amerika Defol Bu Vatan Bizim, Tutuklananlar Serbest B›rak›ls›n, ‹ncirlik Üssü Kapat›ls›n” sloganlar›n›n at›ld›¤› eylemde; “Tüm bask›lar,
tutuklamalar, cezalar ve iﬂkencelerle bizi y›ld›raca¤›n›z› san›yorsan›z
yan›l›yorsunuz. Bizler asla vazgeçmeyece¤iz. ‘Amerika Defol Bu Vatan Bizim’ demeye devam edece¤iz” denildi. Eylemin ard›ndan ‹ncirlik Üssünün Kapat›lmas› için aç›lan imza masas›nda, 225 imza topland›.

M a l a t y a : 22 ﬁubat günü Halk
Cepheliler Soykan Meydan›nda masa açarak ‹ncirlik Üssü'nün kapat›lmas› için imza toplad›lar. Amerika’n›n yapt›¤› katliamlar›n resimlerinin oldu¤u bir panonun da aç›ld›¤›
masada 100 imza topland›.
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23 ﬁubat günü ayn› yerde Halk
Cepheliler taraf›ndan tekrar imza
stand› aç›ld›. Polislerin yönlendirmesiyle Malatya Belediye zab›talar› imza masas›n› kald›rmak istediler. Cepheliler zab›talar› ve polisi teﬂhir edince, çevrede bulunan
halktan insanlar zab›talara tepki
gösterdi. Masa 2 saat aç›k kald›.

Kocaeli: 21 ﬁubat günü Kocaeli
Gençlik Derne¤i yapt›¤› eylemle
yapt›. Eylemde; 'Amerika Defol
Bu Vatan Bizim' diyen vatanseverlerin serbest b›rak›lmas› gerekti¤ini belirtildi. Eylemin ard›ndan
aç›lan imza masas›nda yaklaﬂ›k
250 imza topland›.
A d a n a : 21 ﬁubat günü Halk Cepheliler Kültür Soka¤› önünde imza
stand› açt›lar. Aç›lan imza stand›nda 120 adet imza topland›.
23 ﬁubat günü Halk Cepheliler
Kültür Soka¤› önünde imza stand›
açt›lar. Zab›talar›n izinsiz oldu¤u
gerekçesiyle engel olmaya çal›ﬂmas›na karﬂ› "Amerika defol demenin
izni mi olur" diyen Halk Cepheliler
masada 70 imza toplad›lar.
Adana’da Halk Cephesi üyeleri
21 ﬁubat günü Kültür soka¤› önünde Edirne, ‹stanbul ve di¤er illerdeki tutuklamalarla ilgili eylem
yapt›lar. Eylemde “Amerika Defol!
Bu Vatan Bizim! Dedikleri ‹çin Tutuklana Vatan Severler Serbest B›rak›ls›n” Halk Cephesi ‹mzal› pankart aç›ld›. "Vatanseverleri derhal
serbest b›rak›n! Vatan› peﬂkeﬂ çekenler tutuklans›n!" denilen eylemde; "Hepimiz tutuklanabiliriz,
iﬂkenceler görebiliriz, cezalar yiye
bilir ve hatta bu vatan› sahiplenme
u¤runda ölebiliriz. Mücadelemiz
tutuklanan vatanseverler b›rak›l›ncaya dek sürecektir" denildi.
Elaz›¤: Halk Cephesi 20 ﬁubat
günü mahalle arabalar›n›n kalkt›¤›
durakta 90 tane imza toplad›lar.
M e r sin : Halk Cepheliler, Edirne'de "Amerika Defol" defol dedi¤i için tutuklanan vatanseverlerin

serbest b›rak›lmas› için her hafta
yapt›klar› eylemlerine bu hafta da
devam ettiler. 19 ﬁubat günü Taﬂ
Bina önünde toplanan Halk Cepheliler "Amerika Defol Dedikleri ‹çin
Tutuklanan Vatanseverler Serbest
B›rak›ls›n” pankart›yla yürüyüﬂe
geçtiler. "Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz,
Tutuklananlar Serbest B›rak›ls›n,
Yaﬂas›n Dev-Genç Yaﬂas›n DevGençliler" sloganlar›yla Tekel iﬂçilerine destek amaçl› kurulan çad›r›n oldu¤u yere kadar yürüyen
Halk Cepheliler bas›n aç›klamas›n›
okudular. Aç›klamay› okuyan
Hasan Biber tutuklanan vatanseverlerin serbest b›rak›lmas›n›
isedi. Eylemin ard›ndan tekel iﬂçileri için aç›lan çad›r› ziyaret ettiler.
20 ﬁubat günü Demirtaﬂ mahalesinde afiﬂleme yap›ld›. Mahalle
halk›n›n da yard›m etti¤i afiﬂleme
de toplam 60 tane afiﬂ as›ld›.

An k ar a : 19 ﬁubat günü, Ankara
Halk Cepheliler, Yüksel Caddesinde masa açt›lar. Masada 300 imza
topland›, 500 bildiri da¤›t›ld›.
Üzerlerinde "‹ncirlik Üssü Kapat›ls›n" ve "Amerika Defol Bu Vatan
Bizim" yazan önlükleriyle sesli duyurular yapan Halk Cepheliler, tüm
halk›m›z› ba¤›ms›z bir ülke için
mücadele etmeye ça¤›rd›lar.
Ayn› gün Sakarya Caddesi’nde
aç›lan imza masas›nda ise 519
imza topland›.
21 ﬁubat ve 22 ﬁubat günleri
Yüksel ve Sakarya Caddeleri’nin
yan› s›ra, Tekel iﬂçilerinden de ‹ncirlik Üssü’nün kapat›lmas› talebiyle imza topland›. 21 ﬁubat günü bir
yandan Tekel iﬂçilerine, "yaﬂad›¤›m›z bütün sorunlar›n 4/C’lerin
4/B’lerin iﬂsizli¤in, yoksullu¤un, iﬂten at›lmalar›n kayna¤› Amerika ve
iﬂbirlikçi iktidarlard›r. Çözüm ise
ortak düﬂman Amerika'ya karﬂ› birleﬂip savaﬂmakt›r!" vurgusu ile ‹ncirlik Üssü'nün kapat›lmas› için imza topland›. ‹ki günlük süren çal›ﬂma sonunda Yüksel Caddesi, Sakarya Caddesi aç›lan masalar ve Tekel
iﬂcilerinden toplam 955 imza toplan›rken 600 bildiri halka ulaﬂt›r›ld›..

ADANA

ELAZI⁄

KOCAEL‹

ANKARA

HATAY
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devrim için

D EVR‹MC‹ OKUL

D ö r t : Kiﬂi
olarak kendi
içimizdeki
ideolojik mücadele...
Üçüncü ve
dördüncü cephedeki mücadeleler yer yer çak›ﬂ›r, iç içe geçer,
ama yine de ele al›n›ﬂ›nda, yöntemlerinde farkl›l›klar içerir.

Ders: ‹deolojik

Mücadele

Merhaba sevgili okurlar›m›z. Bu
haftaki dersimizin konusu ideolojik
mücadele. Konunun hem teorik boyutunu asgari ölçülerde de olsa ortaya koymaya çal›ﬂacak, ama as›l
olarak da ideolojik mücadeleyi pratikte nas›l ﬂekillendirece¤imiz üzerinde duraca¤›z.
Hemen k›sa k›sa bugünkü konumuza iliﬂkin temel tan›mlamalar›m›z› görelim.

– ‹deoloji nedir?
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‹deoloji; toplumlar›n, s›n›fla r› n, çe ﬂi t li t opl uluk
ve g rupl a r› n s iy asi ,
hukuki, kültürel, ah laki, dinsel, felsefi
görüﬂ ve düﬂüncele rinin sistemleﬂmiﬂ
halidir.
Baﬂka bir deyiﬂle,
ideoloji, nas›l bir
dünya istedi¤imize
dair görüﬂlerimizdir. Toplumu oluﬂturan ve ç›karlar› birbirinden farkl›
olan kesimler, birbirlerinden farkl›
bir dünya isterler. Ve kendi istedikleri dünyan›n en iyi, en do¤ru, en
mant›kl› ve zorunlu oldu¤una tüm
toplumu ikna etmeye çal›ﬂ›rlar. ‹deolojik mücadele iﬂte temel olarak bu
dünya görüﬂleri aras›ndaki mücadeledir.

‹deolojik mücadeleyi do¤ru ﬂekillendirebilmek için ﬂu iki noktada
net olunmal›d›r:
B i r : ‹deolojik olmayan hemen
hiçbir ﬂey yoktur. (Hiçbir ﬂey s›n›flar üstü de¤ildir)
‹ k i : Her eylemin, söylemin hizmet etti¤i bir s›n›f mutlaka vard›r.
E¤er meselelere, olaylara, insan-

‹deolojik mücadele
kendimize güvenimiz
iktidar iddiam›zd›r

– ‹deolojik mücadele
k i m l e re k a r ﬂ › v e r i l i r ?
‹deolojik mücadeleyi dört cephede birden verilen bir mücadele
olarak tan›mlayabiliriz:
B i r : Burjuvaziye karﬂ› ideolojik
mücadele.
‹ k i : Reformizme, revizyonizme,
oportünizme karﬂ›, k›sacas› soldaki
sapmalara karﬂ› ideolojik mücadele.
Üç: Devrimci hareket içindeki
sa¤ ve sol anlay›ﬂlara, çarp›kl›klara
karﬂ› ideolojik mücadele.
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– Ne d e n i d e o l o j i k m ü c a d e l e ?

diad›r. Ne olursa olsun kitleleri düzenden çekip devrime kazanma iddias›, iktidar iddias›d›r. Ancak bu
iddiaya sahip olanlar, burjuvazinin,
küçük-burjuvazinin ideolojisiyle sab›rla u¤raﬂ›rlar. Bu iddia küçüldükçe, ideolojik mücadele de zay›flar.
Bir örnek hat›rlatmak istiyoruz.
1980 öncesi solun prati¤inde,
özellikle üniversitelerde s›k s›k tüm
siyasetlerin kat›l›m›yla çeﬂitli konularda forumlar düzenlenirdi. Bazen
yurtlarda, bazen büyük anfilerde,
yemekhanelerde düzenlenen bu forumlar, bir yerde ideolojik mücadelenin de alan›yd›lar.
Zaman zaman geçmiﬂe yönelik
olarak üniversite kantinlerinde yap›lan tart›ﬂmalardan “küçümseyerek” söz edilir. Oysa, elbette gevezelik, lafazanl›k için yap›lan tart›ﬂmalar varsa da esas olan bu de¤ildi,
esas olan, d e v r i m i n
insanlar›n gündeminde olmas›yd› ve
ideolojik mücadeleye
ciddi olarak önem verilmesi, inan›lmas›yd›.
Mesela
Ekim
Devrimi’nin y›ldönümünde pekala anfilerde tüm siyasetlerin söz ald›¤› forumlar yap›labiliyordu. Böylelikle
en genel anlamda ilerici demokrat
kitle de devrimin yolu konusunda
kimin ne dedi¤ini ö¤renmiﬂ oluyordu.
Bunlar, ﬂu veya bu ﬂekilde biçimlenebilir. Ama önemli olan, ide olojik bir mücadelenin olup olmam a s › d › r. Ortada kitle yoksa, solun
örgütlü insanlar›n›n sürekli bir araya gelip laf yar›ﬂt›rmas› de¤il elbette kastetti¤imiz; böyle bir ﬂeyin ne
kadar yararl› olaca¤› da ﬂüphelidir.
Ama kitleler nezdinde bir ideolojik
mücadele gereklidir ve ne yaz›k ki
bu yoktur. Bugün solun önemli bir
kesimi, iddias›zlaﬂmalar›na, politik
olarak stratejik düﬂünmekten uzaklaﬂmalar›na paralel olarak ideolojik
mücadelede yokturlar.
O zaman ﬂöyle diyebiliriz: E¤er
herhangi birimimiz, herhangi bir
çal›ﬂma alan›m›z, kendi alan›nda

lar›n düﬂüncelerine, davran›ﬂlar›na
böyle bakamazsak, ideolojik mücadeleyi do¤ru yürütemeyiz.
S›n›flar mücadelesinde, baﬂka
deyiﬂle siyasette, her sözün, her
davran›ﬂ›n ideolojik bir içeri¤i vard›r. ‹ﬂte bu anlamda; burjuvazinin
kitlelerin düﬂüncelerini yanl›ﬂ yönlendirmesine, kitleleri aldatmas›na
engel olmak için; soldaki çeﬂitli
sapma ak›mlar›n kitleleri yanl›ﬂ yollara sevketmelerine izin vermemek
için, devrimci hareketin bir umut,
bir alternatif olmas›na engel olabilecek yaklaﬂ›mlardan ar›nmak için
ideolojik mücadele vermeli ve bu
mücadeleyi sürekli k›lmal›y›z.
Yanl›ﬂ, aldat›c›, çarp›k, demagojik düﬂüncelerin karﬂ›s›na dikilmeliyiz. E¤er, do¤ru bizsek, o do¤ruyu
hakim k›lmak için savaﬂmal›y›z.
‹deolojik mücadele, bundan baﬂka
bir ﬂey de¤ildir.
Bu muhtevas›ndan da anlaﬂ›laca¤› gibi, ideolojik mücadele bir id-
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ciddi bir ideolojik mücadele
yürütmüyorsa, orada ciddi
bir sorun vard›r; orada iddias›zlaﬂma vard›r, orada devrimci faaliyetin temelinin
kitleleri kazanmak oldu¤unun unutulmas› vard›r. ‹deolojik mücadele yürütmeyen
birim, birim olarak misyonunu, örgütsel görevlerini
yerine getiremez.
Bunu böylece belirledikten sonra, baﬂta ideolojik mücadelenin dört
alan› olarak sayd›¤›m›z alanlardaki
ideolojik mücadelenin özelliklerine
k›saca bakal›m.

Semtte, iﬂyerinde, ö¤renciler, memurlar,
iﬂçiler, o çal›ﬂma alan›nda
kendimizi tart›ﬂt›rmal›y›z.
S›n›flar mücadelesi aç›s›ndan, kitle
çal›ﬂmas› ve kitleleri kazanma aç›s›ndan
önem taﬂ›yan hemen her konuda, Halk
Cepheliler de ﬂu tart›ﬂmaya iliﬂkin ﬂöyle
demiﬂler dedirtebilmeliyiz.

– Burjuvaziye karﬂ› ideolojik
mücadel e nele ri kapsa r?

Burjuvazi ve iﬂçi s›n›f›, kapitalist sistemdeki iki temel s›n›f› oluﬂturur. Bu s›n›flara ait, iki temel ideoloji vard›r. B u n l a r ; b u r j u v a i d e olojisi ile pro l e t a r y a i d e o l o j i s i d i r
(proletaryan›n ideolojisi, sosyalizmdir).
Lenin ﬂöyle der; “burjuva m›,
yoks a so sya li st i deol oj i m i ? B unun
bir üçüncü yolu yoktur. Çünkü bir
‘ ü ç ü n c ü ’ i d e o l o j i y i ( . . .) i n s a n l › k y a ratmam›ﬂt›r. Bundan dolay› sosyalist ideolojinin her küçültülüﬂü,
onlar› sosyalist ideolojiden her
sapt›r›ﬂ, ayn› zamanda burjuva
id eolo jini n g üçlen dir ilmes id ir. ”
(Lenin, Ne Yapmal›)
Bu son derece net ve prati¤imizi
ayd›nlat›c› bir özettir.
Dünyay› Sarsan On Gün adl› filmi izleyen okurlar›m›z hat›rlayacakt›r; filmin bir sahnesinde geliﬂmeler üzerine ahkam kesen bir ayd›na, K›z›l Ordu askerlerinden biri
ﬂu ﬂekilde karﬂ› ç›kar: “‹ki s›n›f var.
Burjuvazi, prole tarya”.
Baz›lar›, -kim bu baz›lar› derseniz tam olarak ad›n› söyleyelim- küçük burjuvazi ve küçük-burjuvazinin akl› fikriyle hareket edenler, bu
tür sonuçlar› k a b a bulurlar. Bu tür
durumlarda en sevdikleri sözlerden
biri de ﬂudur: “Her ﬂey siyah veya
beyaz de¤ildir, hayatta griler de
vard›r. ”
Do¤rudur, hayatta griler vard›r.

Ama bu da zaten diyalekti¤in bir
parças›d›r. Nicelik birikimler nitelik
de¤iﬂimlere yol açar dedi¤imiz süreç, de¤iﬂim ve dönüﬂüm evrelerinde bu tür gri durumlar ortaya ç›kar›r. Ama önemli olan ﬂudur; s›n›flar
mücadelesi içinde hiçbir ﬂey o dur u m d a k a l m a z . Sonuçta, o gri ya
beyaz›n, ya siyah›n taraf›na meyledecektir.
Sonuç olarak, biz yukar›daki bak›ﬂ aç›m›z› devam ettirerek, her konu, her olay karﬂ›s›nda, hangisinden
yana (burjuva ideolojisi mi, proletarya ideolojisi mi?), hangisine hizmet ediyor (burjuvaziye mi, proletaryaya m›?) sorular›n› soraca¤›z.
Burjuvaziye karﬂ› ideolojik mücadeyi, kendi içinde temel olarak
ikiye ay›rabiliriz. Bunlardan b i r i ncisi, burjuva ideolojisinin temel tezlerine karﬂ› mücadeledir. ‹kincisi
ise, burjuvazinin güncel siyasete,
hayat›n her alan›nda yapt›¤› müdahalelere karﬂ› mücadeledir.
ﬁunu bilelim; Burjuvaziye karﬂ›
i d e o lo j i k m ü c a d e l e , i d e o l o j i k m ü c a d e l e n i n e n k e s i n t is iz v e e n y o ¤ u n
olan›d›r. Çünkü, kitleleri kazanma
faaliyetimizin her an›nda ve alan›nda
karﬂ›m›zda onlar vard›r.
Burjuva ideolojisi, kapitalizmi
esas al›r; kapitalizmin ilelebet sürecek alternatifsiz bir sistem oldu¤unu
ileri sürer; bireycilik odakl›d›r, özgürlükler tan›m› farkl›d›r. O ideolojide öldürücü, yok edici bir rekabet
vard›r. Sömürünün, adaletsizli¤in,
eﬂitsizli¤in mutlak ve kaç›n›lmaz oldu¤u vard›r. ‹deolojik mücadele birinci olarak bu boyutlarda sürer.
‹kincisi, bu ideolojinin günlük hayata yans›y›ﬂ›d›r. O karﬂ›m›za bazen
sömürüyü, bir patron olmas›n›, bazen
sömürgecili¤i meﬂrulaﬂt›ran politika
ve söylemlerle ç›kar. Bazen bireycilik, bencillik, sapk›nl›k, bohemlik

olur önümüzde. Bazen greve
karﬂ› ç›kar, bazen gecekondu
y›k›mlar›n› savunur, bazen
grev, sendika hakk›na karﬂ›
ç›kar... Bazen zamlar üzerine,
bazen bir eylem üzerine, bazen AB üzerine, bazen
ABD’yle iliﬂkiler üzerine demeçlerde kendini gösterir
burjuva ideolojisi...

– ‹de ol oj i k müc a de l e na s› l
ﬂekillenecek?
Yukar›da anlatt›¤›m›z durum, ortaya ﬂöyle tasvir edebilece¤imiz bir
durum tablo ç›kar›r: Burjuva ideolojisinin sald›r›s› 24 saat kesintisiz bir
sald›r›d›r. 24 saat boyunca burjuva
politikac›lar›n a¤z›ndan, burjuva bas›n yay›n organlar›ndan, düzenin kurumlar›ndan, düzenin sanatç›lar›ndan üzerimize kesintisiz burjuva
ideolojisiyle gelinir... ‹ﬂte sürekli ve
kesintisiz bir ideolojik mücadelenin
zorunlulu¤u da buradan kaynaklan›r.
Diyelim ki iktidar, kentsel dönüﬂüm projesi üzerine aç›klamalar yap›yor, iddialarda bulunuyor. Bu
aç›klamalar, tahmin edebilece¤imiz
gibi, çok çeﬂitli kanallar arac›l›¤›yla
gecekondu yoksullar›n›n önemli bir
k›sm›na ulaﬂacakt›r. Peki biz ne yapaca¤›z o durumda?
Mesela diyelim ki Gazi’deyiz,
Okmeydan›’nda veya Küçükarmutlu’day›z. Yani örgütlü oldu¤umuz
bir gecekondu semtindeyiz. Evet ne
yapaca¤›z?
Nas›l olsa dergide bu konuda bir
yaz› ç›kar deyip, derginin ç›kmas›n›
bekleyip, onun da¤›t›m›yla m› yetinece¤iz?
Diyelim ki gerçekten de dergide
bir yaz› ç›kt› ve o dergiyi de da¤›tt›k; yetti mi?
Peki ya o haftalarda dergide o
konuda bir yaz› ç›kmam›ﬂsa ne olacak?.. Mesela, ﬂu anda ‹stanbul’un,
Ankara’n›n, ‹zmir’in, Antalya’n›n
yoksul gecekondu semtlerinde çal›ﬂma yapan Cepheli arkadaﬂlar›n bu
soruya hemen verece¤i bir cevap var
m›?.. ‹ktidar›n, yani burjuvazinin
ideolojik sald›r›lar› karﬂ›s›nda bu-
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düﬂünceleri ne yap›p edip de¤iﬂtireçimi vard›r. Do¤ald›r ki, solun çal›ﬂlundu¤umuz alanda ne yap›yoruz?
ce¤iz” iddias›n› ve kendine güvenima tarz›, eylem ve mücadele biçimBu soruya verecek bir de¤il, birleri, örgüt anlay›ﬂ›, bunlar belli bir
ni
taﬂ›may›
gerektirir.
den çok cevab›m›z olmal›. ‹deolojik
temelden kaynaklan›r.
Mahalle somutundan verdi¤imiz
mücadeleyi sürdürmenin bir çok araörnek, elbette ö¤renci gençlik için
Sol içindeki ideolojik mücadelec›na, yöntemine, kurumlaﬂmas›na sade, iﬂçiler, memurlar, mühendisler
de, dönem dönem farkl› yönler öne
hip olmal›y›z. Bu konuda yetersizlikiçin de geçerlidir.
ç›kar. Mesela bir dönem, THKP-C
lerimizin oldu¤u aﬂikard›r. YetersizSemtte, iﬂyerinde, ö¤renci, meideolojisinin sa¤ ve sol yorumlar›na
liklerimizin temeldeki nedeni elbette,
murlar, iﬂçiler, o çal›ﬂma alan›nda
karﬂ› ideolojik mücadele, temel
yeterli araç gereç olmamas› de¤il, önkendimizi tart›ﬂt›rmal›y›z.
önemdedir. Bir baﬂka dönem, soldacelikle bak›ﬂ aç›s› olarak ve çal›ﬂma
S›n›flar mücadelesi aç›s›ndan,
ki sivil toplumculuk veya refortarz› olarak ideolojik mücadeleyi sükitle
çal›ﬂmas›
ve
kitleleri
kazanma
mizm öne ç›kar. Bazen, bu mücadereklileﬂtirmemiﬂ, bulundu¤umuz biaç›s›ndan
önem
taﬂ›yan
hemen
her
le mesela legalizm gibi bir e¤ilime
rim ve alanda yayg›nlaﬂt›rmam›ﬂ olkonuda, Halk Cepheliler de ﬂu taryönelir, bazen direniﬂ kaçk›nl›¤›na,
mam›zdad›r.
t›ﬂmaya iliﬂkin ﬂöyle demiﬂler debazen AB’cili¤e... O süreçteki devMesela diyelim ki gecekonduladirtebilmeliyiz.
rimci mücadelenin önüne hangisi
ra yönelik bir tart›ﬂma var: mahalli
daha büyük bir engel ç›kar›yorsa,
alan örgütlenmesi veya o sorunu en
do¤al olarak ideolojik mücaciddi biçimde yaﬂayan
S›n›flar mücadelesinde, baﬂka deyiﬂle
dele de o engeli bertaraf etsemtler, hemen bu konuda
siyasette, her sözün, her davran›ﬂ›n
meye yönelir.
bir bildiri yay›nlayabilSolda bu mücadelenin çok
meli, aç›klama yapabilideolojik bir içeri¤i vard›r. ‹ﬂte bu
sa¤l›kl›
yürütülebildi¤i söylemeliyiz. Bu konuda topanlamda; burjuvazinin kitlelerin düﬂüncenemez. Denilebilir ki, zaten sol
lant›lar örgütleyebilmeli.
lerini yanl›ﬂ yönlendirmesine, kitleleri
çok uzun y›llard›r ideolojik
Veya o soruna dair bizim
aldatmas›na engel olmak için; soldaki
mücadelenin d›ﬂ›nda kalm›ﬂt›r.
ne dedi¤imizi ev kad›nlaçeﬂitli sapma ak›mlar›n kitleleri yanl›ﬂ
Yanl›ﬂ birlik anlay›ﬂlar›, pragr›n›n toplant›lar›ndan kahmatik hesaplar nedeniyle, soyollara sevketmelerine izin vermemek
vehanelere gençlere kadar
lun bir çok kesimi, en bariz
taﬂ›yabilmeliyiz.
için, devrimci hareketin bir umut, bir
sapmalar karﬂ›s›nda bile sus“Ajitasyon propaganalternatif olmas›na engel olabilecek
kun kalmaktad›r. ‹deolojik müday› yerelleﬂtirmeliyiz”
yaklaﬂ›mlardan ar›nmak için
cadeleye giriﬂmiﬂ göründü¤ü
demiﬂtik hat›rlan›rsa. Ayideolojik
mücadele
vermeli
ve
bu
yerde de yapt›¤› genel olarak
n› ﬂeyi “ideolojik müca mücadeleyi sürekli k›lmal›y›z.
kaba bir polemikçilik ve karﬂ›deleyi yerelleﬂtirmeliyiz”
s›ndakini mat etme anlay›ﬂ›d›r.
diye de söyleyebiliriz.
‹lk kavramam›z ve kavratmam›z
Nedir mesela ideolojik mücadegereken ﬂudur: ‹deolojik mücadele,
leyi yerelleﬂtirmek? ﬁöyle tan›mlaSol içinde ideolojik
mülkiyet mücadelesi de¤ildir. ‹deoyabiliriz: ‹ktidarlar›n, burjuvazinin
mücadele neden verilmeli,
lojik
mücadele, “ rekabetçilik” desözcülerinin ideolojik sald›r›lar›
nas›l olmal›?
¤ildir.
Rekabetçilik esas olarak poliiçinde, bulundu¤umuz alan›, birimi
Mahir
çok
net
söylemiﬂti.
tikay›
burjuvazinin tarz›yla yapmado¤rudan ve yak›ndan ilgilendiren
“oportünizmin
panzehiri
ideolojik
n›n,
mülkiyetçi
ve bencilce yaklaﬂyanlar›na karﬂ›, bizzat birimimiz
mücadeledir.”
man›n sonucudur.
içinde cevap vermektir.
Sol içindeki ideolojik mücadeleDergideki çeﬂitli yaz›lar›n veya
Bu mücadeleyi, Avrupa empernin esas›, devrim yolu üzerine farkalan örgütlenmesinin aç›klamalar›yalist birli¤ini savunman›n, emperl› stratejilerin, buna ba¤l› taktiklerin
n›n ço¤alt›l›p da¤›t›lmas› da mesela
yalist demokrasiyi savunman›n,
ve buna ba¤l› güncel politikalar›n
bu konuda baﬂvurulabilecek bir
Amerika’yla iﬂbirli¤i yapmay› meﬂtart›ﬂ›lmas›d›r. Siyasi gündemdeki
yöntem olabilir. Dergimiz diyelim
rulaﬂt›rman›n solculuk, devrimcilik,
her konu, yap›lacak her eylem, bu
ki o mahallede 500 kiﬂinin eline
demokratl›k, sosyalistlik ad›na asla
ideolojik mücadelenin parças› olur.
ulaﬂ›yorsa, ço¤altt›¤›m›z tek sayfasavunulamayaca¤›n› görmek için,
Oturup her seferinde stratejileri,
y›, daha pratik bir ﬂekilde 3-4 bin
sürdürmek zorunday›z.
Solun çeﬂitli kesimleri düﬂünsel
devrimin yolunu tart›ﬂmay›z; görükiﬂiye ulaﬂt›rabiliriz. Ama bunu
olarak burjuvazinin, küçük-burjunürde bir eylem biçimini tart›ﬂ›yoyapmak, yukar›da belirtti¤imiz gibi,
vazinin etkisi alt›ndad›r. Küçük burruzdur mesela; ama o tart›ﬂman›n
ideolojik mücadeleye “savaﬂç›” bir
juva ayd›n›n, hatta burjuva bas›n›n
temelinde hiç telaffuz edilmese de,
bak›ﬂ aç›s›yla bakmay› gerektirir.
yazd›klar›na bakmaktad›r. “Ulusladevrim stratejisi vard›r, Marksist“Bizim bulundu¤umuz mahallede,
raras› standartlar”›n, “yaﬂam›n kutLeninist ideolojinin sahipleniliﬂ biiﬂyerinde insanlarda varolan yanl›ﬂ
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sall›¤›”n›n, savunulmas› gibi çarp›k
bak›ﬂ aç›lar› bunun sonucunda ç›km›ﬂt›r ortaya.
Solun çeﬂitli kesimleri aç›k ki
emperyalist medyan›n veya oligarﬂinin medyas›n›n yönlendirmesi alt›ndad›r. Bir bak›yorsunuz, onlar
neyi gündeme taﬂ›m›ﬂlarsa, sol da
onu gündemi yap›yor. Ama daha vahimi, ayn› bak›ﬂ aç›s›yla yap›yor
bunu. Yani o gündeme devrimci bir
bak›ﬂ aç›s›ndan müdahale etmiyor.

Burjuvazinin bak›ﬂ aç›s›yla yaklaﬂ›yor olaya.
Solun çeﬂitli kesimlerinde ideolojik mücadelenin yerini dedikodu,
spekülasyon, kulisler alm›ﬂt›r. Neden? Bu, en baﬂta kendine, kendi
ideolojisine güvensizliktir. Devrimcilere karﬂ› ideolojik mücadele yerine dedikoduya, spekülasyona baﬂvuranlar›n kendi ideolojilerine inançs›z
olduklar›ndan emin olabilirsiniz.
Sol içinde ideolojik mücadeleyi

Nas›l B‹R Yaﬂam?
Tercihlerimizi nas›l yapmal›y›z?
Düzen hemen her konuda bize
belli tercihleri empoze eder. ﬁu kitaplar› okuyun diye empoze eder, ﬂu
filmi izleyin, ﬂu diziyi mutlaka izleyin, ﬂu ﬂark›lar›, ﬂu gruplar› dinleyin... Tercihlerimizi etkileme çabas›
bu alanlarla s›n›rl› kalmaz, ﬂunu ye,
bunu giy, bunu giyme diye devam
eder... Burjuvazinin bu dayatma ve
yönlendirmelerinden kaç›nmak hemen hemen mümkün de¤ildir. Bu
yüzden “en iyisi bunlar› görmeyeyim, duymayay›m!” demek yerine,
bunlara ra¤men, do¤ru tercihlerde
bulunabilme bilinç ve iradesine sahip olabilmeliyiz.
Peki biz düzenin do¤rudan veya
dolayl› biçimde bize önerdikleri,
önermenin ötesine geçip dayatt›klar›
karﬂ›s›nda ne yapaca¤›z? Ölçümüz
ne olacak?..
Temel Ölçü: Burjuvazi bir ﬂeyi
çok ›srarla, çok büyük reklam kampanyalar›yla öneriyorsa, demek ki
onu asla tercih etmemeliyiz!..
‹nan›n bu noktada hiç yan›lmaz s›n›z. Hiçbir ﬂeyi kaybetmiﬂ olmaz s›n›z. ..
“O kadar ›srarla öneriyorlarsa,
bir bakmakta yarar var” diye düﬂünmek yanl›ﬂ bir düﬂüncedir. Çok büyük reklam kampanyalar›n›n amac›
da zaten böyle düﬂündürtmektir. bir

roman›, bir filmi öyle tan›tt›¤›nda,
yüzbinlerce, milyonlarca insanda
“bakal›m, ne varm›ﬂ” düﬂüncesini
uyand›rd›¤›nda, o reklam kampanyas› amac›na ulaﬂm›ﬂ demektir zaten.
Ondan sonra ﬂu kitap ﬂu kadar kiﬂi
taraf›ndan okundu, ﬂu film ﬂu kadar
kiﬂi taraf›ndan izlendi diye rakamlar
verilmeye baﬂlan›r. Asl›nda ortaya
ç›kan büyük rakamlar, o filmin, o kitab›n, o müzi¤in güzel olmas›ndan
dolay› de¤il, iﬂte “bir bakal›m, görelim” düﬂüncesini yaratm›ﬂ olmas›ndand›r. Bundan sonras› ikinci aﬂamad›r; bu kez, ilk reklam kampanyalar›ndan etkilenmeyen insanlar, kadar
çok insan izledi¤ine, okudu¤una,
dinledi¤ine göre var bir ﬂey diye düﬂünmeye baﬂlar ve o rakamlar katlanmaya baﬂlar... ‹ﬂte bu kapitalist
reklam›n baﬂar›s›d›r.
Fakat burjuvazi için bu sadece ticari bir baﬂar› de¤ildir. Burjuvazi, sanat› metalaﬂt›rm›ﬂ olarak kâr›na kâr
katarken, ayn› zamanda kitlelere
kendi tercihlerini de kabul ettirmiﬂ

Temel Ölçü: Burjuvazi bir
ﬂeyi çok ›srarla, çok büyük
reklam kampanyalar›yla
öneriyorsa, demek ki onu
asla tercih etmemeliyiz!..

sürdürmek, zorunlu görevimizdir.
Kim sol, kim sosyalist, kim devrimci, kim de¤il, belli olmal›d›r. Çeﬂitli
kesimlerin solculuk, devrimcilik,
sosyalistlik, komünistlik ad›na halk›
aldatmas›na son vermenin yolu da
yine ideolojik mücadeleden geçer.
Sevgili okurlar›m›z, bugünkü
dersimizi de burada bitiriyoruz; haftaya ayn› konunun kalan bölümleriyle devam edece¤iz. haftaya görüﬂmek üzere ﬂimdilik hoﬂçakal›n.
olmakta, kitlelerin ne izleyece¤ini,
ne okuyaca¤›n›, ne dinleyece¤ini, ne
giyece¤ini, ne yiyece¤ini kendisi belirlemiﬂ olmaktad›r.
Burjuvazinin bu tür tercihleri empoze etmesinde en büyük yard›mc›lar›, küçük-burjuvazidir; hatta bazen
burjuvazi hiç ortada görünmez, burjuvazinin tercüman› olarak sahnede
küçük burjuvazi var; o över, o önerir,
orada da ihtiyatl› olaca¤›z... Önerdi¤i ﬂeye kimin penceresinden bak›yor,
önce onu anlay›p karar›m›z› ona göre verece¤iz... Burjuvazinin özellikle
müzikte, edebiyatta, sinemada, tiyatroda, önerdiklerini kabul ettirebilmek için ürünün üzerine serpiﬂtirdi¤i
“eleﬂtiri sosu”na aldan›lmamal›.
E¤er o ürünün finansörü burjuvaziyse, e¤er ürünü burjuvazi çok övüyorsa, o eleﬂtirel görünümün de yine sistemi güçlendirmek amaçl› oldu¤unu
söyleyebiliriz.

Say›: 209

Yürüyüﬂ
28 ﬁubat
2010

ﬁu çok kesindir; burjuvazi kendi
düzeni için zararl› olabilecek hiçbir
ﬂeyi önermez kitlelere. Burjuvazi
hiçbir ﬂeyi “sanatsal” olarak çok güzel oldu¤u için övmez. Zaten burjuvazi, küçük-burjuva ayd›na, sanatç›ya “sanat sanat içindir” anlay›ﬂ›n›
önerir ama gerçekten böyle düﬂündü¤ünü sanmay›n; burjuvazi sanata
da “sanat da benim içindir” diye bakar ve kendisine hizmet etmeyen sanat› etkisizleﬂtirmek için elinden geleni yapar.
Sonuç olarak, burjuvaziden gelene ﬂüpheyle bak›n ve tersini düﬂünün; do¤rusu genel olarak odur.
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Ülkemizde Gençlik

Gençlik Federasyonu’ndan
Hükümet 4-C uygulamas›na karﬂ› ç›kan, özlük haklar›n› isteyen TEKEL iﬂçilerinin eﬂleri, çocuklar› ve
ülke genelinde devrimci, demokratik örgütlerin deste¤iyle sürdürdü¤ü
iki ay› aﬂan direniﬂ için “son sözümüzü söyledik” diyor.
Baﬂbakan canlar› pahas›na direnen iﬂçileri demagoji yapmakla suçﬁubat
luyor; onlar› tehdit ediyor; “ﬁ
s o n u n a k a d a r m ü s a a d e v e r d i k”
diyor. “ S o n ra p o l i s i m mü d a h a l e
e d e r.” diyerek, TEKEL iﬂçilerini
tehdit ediyor. Kald› ki, bundan iki
ay önce Abdi ‹pekçi’deki TEKEL
iﬂçilerine yap›lan sald›r›lar kimsenin akl›ndan ç›km›ﬂ de¤il.
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bir hastanenin
aç›l›ﬂ›n› yapt›¤› s›rada Halk
Cephesi taraf›ndan yap›lan bas›n
aç›klamas› ve sonras›nda yaﬂanan
hukuksuzluktu.
Halk Cephesi üyeleri demokratik, meﬂru haklar›n› kullan›rken sald›r›ya u¤rad›lar. Oysa düzenin kendi yasalar› bile bu hakk› kabul etmektedir.
Kald› ki, Halk Cephesi üyeleriABD emperyalistlerinin iﬂgali alt›nda olan Afganistan’a asker gönderilmesine karﬂ› ç›k›yor, bu karar›
protesto ediyorlard›. Böylesine hakl› bir talep karﬂ›s›nda sald›r›ya u¤rayan, iﬂkence gören Halk Cephesi
üyeleri gözalt›na al›n›p, 4 gün boyunca iﬂkence merkezinde tutuldu-

le eden iﬂçilere, “iideolojik oyunla r a k u r b a n e d i l i y o r” denilerek sald›rmaktan, tehdit etmekten geri durmuyorlar.
Ö¤renciler için de ayn› durum
geçerli. Soruﬂturmalarla, okuldan
uzaklaﬂt›rmalarla, at›lmalarla gençli¤i sindirmek, sesini ç›karamaz hale getirmek istiyorlar. Bunlar yetersiz kald› m› tutuklamalardan, iﬂkencelerden medet umuyorlar.
Amaç hep ayn›. Tekellerin sömürüsünü sa¤lamak, iﬂbirlikçilikten
kendilerine düﬂenleri toplamak...
Bunun için kendilerinden farkl› düﬂünenleri sindirmek, biat ettirmek,
yok etmek istiyorlar.
Peki ne olacak? Onlar böyle azg›nca sald›r›rken, kendi göstermelik
hukukunu bile ayaklar alt›na al›rken bu sald›r›lar›n
muhatab› bizler, halk ve
gençlik sessiz kalabilir mi?
Yani onlar›n bu sald›r›lar›ndan ürküp, emperyalizme, faﬂizme karﬂ› mücadelesinden vazgeçebilir
mi?
Elbette hay›r!..
Egemen s›n›flar sald›r›p, yok etmek istedikçe ço¤alarak ç›kmal›y›z
karﬂ›lar›na. Her seferinde daha dirençli ad›mlarla dikilmeliyiz karﬂ›lar›na.
Daha önce de söylemiﬂtik; egemenler halka sald›r› söz konusu oldu¤unda kendi iç çeliﬂkilerini bir
“yana b›rakarak”, “dondurarak”
anlaﬂmazl›klar›n› bir köﬂeye b›rak›r,
halka ve devrimcilere karﬂ› sald›r›larda birleﬂirler.
Böylesi bir anlay›ﬂla sald›ran,
halk›n hakl› talepleri karﬂ›s›nda düﬂmanca sald›ran, böylesi alçak bir
düﬂman karﬂ›s›nda hemen herkesi
birleﬂtirebilmeliyiz.
Herkese düﬂman, bir avuç hain
iﬂbirlikçi ve ailesinden baﬂka herkesi sömüren bir düzende yaﬂ›yoruz.
Bütün halk kesimlerinin, özellikle
de gençli¤in düzene karﬂ› öfkesini
birleﬂtirip, mücadeleyi yükseltmek
amac›m›z olmal›d›r. Bunu gerçekleﬂtirmek, öncelikle bizlerin çabalar›na ba¤l›d›r.

BASKILAR KARﬁISINDA GENÇL‹⁄‹N
ÖRGÜTLÜ MÜCADELES‹
Haklar› için mücadele eden iﬂçilere destek veren ö¤renciler de oligarﬂinin bask›lar›ndan kendisini
kurtaram›yor. Hacettepe Üniversitesi, ODTÜ gibi kimi okullarda eyleme destek verdi¤i belirlenen ö¤rencilere soruﬂturma baﬂlat›ld›. Bununla da yetinmeyen rektörlük “suç
aleti” bildirileri de ekleyerek ailelere çocuklar›n›n ne zararl› iﬂlere
“ b u l a ﬂ t › k l a r › n › ” bildirdiler.
Okullar›m›zdaki “ s o r u ﬂ t u r m a
t e r ö r ü ” TEKEL direniﬂiyle baﬂlam›ﬂ de¤il elbette. Y›ld›z Teknik
Üniversitesi’nde;
Masa açt›¤›, bildiri da¤›tt›¤›
için; ‹stanbul Üniversitesi’nde afiﬂ
as›p bildiri da¤›tt›¤› için; Marmara
Üniversitesi’nde yap›lan faﬂist sald›r›y› teﬂhir etmek için yap›lan bas›n aç›klamas›na kat›ld›¤› için onlarca arkadaﬂ›m›za soruﬂturma aç›ld›. Hatta bas›n aç›klamas›na kat›lmayanlara bile ayn› gerekçeyle soruﬂturma aç›ld›.
Yüzlercesini sayabilece¤imiz bu
sald›r›lar›n, belki de en çarp›c› olan›, geçti¤imiz günlerde baﬂbakan›n

lar. Ç›kar›ld›klar› mahkeme ise 6
Halk Cephesi üyesini tutuklad›.
Belirtti¤imiz gibi yaﬂanan sald›r›lar›n, hukuksuzluklar›n, adaletsizliklerin yüzlercesini daha sayabiliriz. Yani egemenler s›n›flar›n iddia
etti¤i gibi y a ﬂ a n a n o l u m s u z ö r n e kl e r istisna ya da münferit de¤il.
Bu olumsuzluklara neden olan polisler, askerler, hakimler, savc›lar
k›sacas› tüm devlet görevlileri karﬂ›s›nda, “ne olmuﬂ yani bir kaç çürük elma var” deyip halk› aldatamazlar.
As›l olan mevcut devletin, halka
ve devrimcilere karﬂ› örgütlenmiﬂ
olmas›d›r. Devlet, neredeyse tüm
kurumlar›n› halka karﬂ› sürdürülen
bir iç savaﬂa göre düzenlemiﬂ, donatm›ﬂt›r. Nitekim, hergeçen gün de
yeni yeni örgütlenmeler ile halka
karﬂ› savaﬂ› sürdürmektedir.
Kendisinden olmayan, onun gibi
düﬂünmeyen, onun istedi¤i gibi
davranmayan herkesi düﬂman ilan
edip azg›nca sald›r›yor egemenler.
Bak›ﬂ aç›s› bu olunca da yaﬂam hakk› kadar do¤al haklar› için mücade-
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Ülkemizde Gençlik

SORUNLARIMIZ ÇÖZÜMLER‹M‹Z
DERS S EÇ‹M‹
Ad›m baﬂ› ö¤renciye eziyet etmeyi politika haline
getiren üniversite yönetimlerine bu da yetmemiﬂ olacak ki, ö¤renci daha okuluna gelmeden sorunlar yuma¤›na iyice bats›n diye çal›ﬂ›yorlar. Üniversitelerde
ders seçme sistemi ile ilgili sorun da böyle bir düﬂüncenin sonucu olsa gerekir.
Üniversitelerin aç›lmas›ndan k›sa bir süre önce
okullar, kendilerine özgü bir sistem üzerinden internet
arac›l›¤›yla ö¤rencilere ders seçtiriyorlar. Kimi okullarda sistem gece yar›s› aç›l›yor. Aç›ld›¤› anda ise ö¤rencilerin yüklenmesine ba¤l› olarak, al›nmas› gereken zorunlu dersler de bile “kontenjan yok” ibaresiyle karﬂ›laﬂ›yorsunuz.
‹stedi¤iniz dersi, istedi¤iniz hocadan alman›z çok
zor, hatta olanaks›z gibi. Üniversite ö¤rencilerinin ço-

¤unun yurtta kald›¤›n› ve herkesin kiﬂisel bir bilgisayar› olmad›¤›n› da düﬂünürsek, bu sistemin ö¤renciler
için neden eziyete dönüﬂtü¤ü de aç›kl›¤a kavuﬂur.
Böyle adaletsizli¤i do¤uran bu sorunun çözümü
ise ilk etapta ö¤rencilerin zorunlu derslerini eﬂit ﬂartlarda alabilecekleri bir sistemin oluﬂturulmas›d›r.
Dersler okul taraf›ndan verilebilir. Seçmeli dersler ise
kiﬂinin yetenekleri ve ilgi alan› do¤rultusunda kolayca istedi¤ini seçebilece¤i ﬂekilde düzenlenebilir.
Elbette bu düzenlemeler, ilk etapta yap›labilecekler aras›ndad›r. E¤itim sisteminin ise köklü de¤iﬂikliklere ihtiyac› vard›r. Bunlar, ka¤›t üstünde kolayca
çözülemeyecek sorunlard›r.
Ö¤renciye yabanc›, ö¤renciyi ezen bu sistem sürdükçe, e¤itimin sorunlar› da bitmeyecektir. Yaﬂad›¤›m›z onca sorun bize, bunlar› altetmenin yolunun örgütlenmekten ve mücadele etmekten geçti¤ini bir kez
daha göstermiﬂtir. Bizleri “adam yerine koymayan”
bu sisteme cevab›m›z bu olmal›d›r.

‹stanbul Y›ld›z Teknik
Üniversitesi’nde Turnikeli
Ö¤retim!
15 ﬁubat tarihinden itibaren, ‹stanbul Y›ld›z Teknik Üniversitesi’nde kartl› geçiﬂ sistemi uygulanmaya baﬂlad›. Yaln›zca okula girerken de¤il, ç›karken de kart okutarak geçiﬂ yapmak zorunda kalan ö¤renciler ve ö¤retim üyeleri bu sistemi istemiyor.
Kartl› geçiﬂ için üniversitenin tüm giriﬂlerine turnikeler yerleﬂtirildi. Davutpaﬂa Kampüsü’nde okuyan ö¤renciler ise ‹ETT otobüsleri durdurularak, ö¤rencilerin turnikelerden
geçtikten sonra tekrar otobüse binmeleri dayat›l›yor. Ders aralar›nda bile kart okutmadan
bahçeye ç›kamayan ö¤renci ve ö¤retim üyeleri, turnikelerin kald›r›lmas› için çaba göstereceklerini söylediler.

Bunlar›

Gençlik Üzerine

B‹L‹YOR MUSUNUZ?

SÖZLER

Ö ¤ renci Seçme ve Ye rleﬂtirme S›nav›
1974-1981 y›llar› aras›nda
tek aﬂama olarak yürütülen
Ö¤renci Seçme ve Yerleﬂtirme S›nav› (ÖSYS), 1981 y›l›nda Ö¤renci Seçme S›nav›
(ÖSS) ve Ö¤renci Yerleﬂtirme S›nav› (ÖYS) olmak üzere iki aﬂamal› hale getirildi.

“Gençlik, s›n›fsal konumu ve
gençli¤e özgü özellikleriyle; saft›r, temizdir. Halktan ve
adaletten yanad›r.
Özgürlük düﬂünceleri onun karakteridir.”
Dursun KARATAﬁ
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Tokat Polisinin Bask›s›
Sürüyor

Beykent Üniversitesinde
Gençlik Federasyonu
Üyeleriden Protesto
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19 ﬁubat günü Beykent Üniversitesi'nde ÖSS ve
Katsay› de¤iﬂikli¤i ile ilgili bir panel düzenlendi. Panelde ilk olarak Sabah Gazetesi E¤itim Yazar› Sait Gürsoy
söz ald›. Gürsoy, konuﬂmas› s›ras›nda ö¤rencilere yönelik "biz büyüklerin tart›ﬂmalar›na kulaklar›n›z› t›kay›n
siz çal›ﬂman›za bak›n" diyerek ö¤rencilere nas›l bakt›¤›n› gösterdi ve s›nav sistemine övgüler dizdi. Ard›ndan
ÖSYM Baﬂkan› Ahmet Ünal Yar›ma¤an'›n konuﬂmas›
s›ras›nda "Yap Boz ÖSS De¤il Gelecek ‹stiyoruz" yaz›l› pankart açan Gençlik Federasyonu üyelerine Özel
Güvenlik ve sivil faﬂistler sald›rd›lar.
Pankart›n aç›lmas›ndan sonra "ÖSS De¤il Gelecek
‹stiyoruz" slogan›n› atan Gençlik Federasyonu Üyelerine salondaki ö¤renciler ve ö¤retim görevlileri de alk›ﬂlayarak desteklediler, Özel güvenliklerin Gençlik Federasyonu Üyeleri e sald›r›s›n› görenler bu duruma tepki
gösterdiler. Gençlik Federasyonu Üyelerini yerlerde sürükleyerek d›ﬂar› ç›karan ÖGB'ler kap›y› kapatarak ö¤rencilerin Gençlik Federasyonu üyelerini sahiplenmesini engellemeye çal›ﬂt›lar. Ama tüm bu engelleme çabalar›na karﬂ›n salondaki ö¤renciler alk›ﬂlarla d›ﬂar› ç›karak sloganlara eﬂlik ettiler, bu s›rada bahçede faﬂistlerin sald›r›s›na u¤rayan Gençlik Federasyonu üyelerini
yine ö¤renciler ve ö¤retim görevlileri sahiplendi. Ö¤rencilerin yo¤un ilgisini ve deste¤ini alan Gençlik Federasyonu üyeleri sloganlar ve alk›ﬂlar eﬂli¤inde oradan ayr›ld›lar.

DEV-GENÇ Sergisi
Malatya’da
Dev-Genç'in 40 y›ll›k mücadelesini anlatan ve birçok ﬂehirde
aç›lan “Dev-Genç 40. Y›l Foto¤raf Sergisi” Malatya’da aç›ld›. 19
ﬁubat günü Munzur Kafede aç›lan
sergide yap›lan aç›l›ﬂ konuﬂmas›n›n ard›ndan aç›l›ﬂ okunan ﬂiirlerle devam etti. 30 kiﬂinin kat›ld›¤› aç›l›ﬂ, Dev-Genç tarihini anlatan slayt
gösteriminin ard›ndan söylenen türkü ve marﬂlarla
sona erdi. Sergi üç gün sürdü.
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Tokat Gençlik Derne¤i Giriﬂimi’nin
çal›ﬂmalar›n› engellemek isteyen polis
her geçen gün yeni yöntemlere baﬂvuruyor.
Tokat Gençlik Derne¤i Giriﬂimi’nden
ö¤rencilerin yurtlar›yla irtibata geçen
Tokat polisi 23 ﬁubat gecesi yurdu arayarak “Yurdunuzdaki ö¤renciler yasad›ﬂ›
örgüt üyesidir. Sol görüﬂlü yasak sitelere
giriyorlar.” diyerek tehditler savurdu.
Ö¤renciler yapt›klar› aç›klamada bask›lar›n, tehditlerin mücadelelerini engellemeyece¤ini söylediler.

Kocaeli Üniversitesinde Soruﬂturma
Karﬂ›t› Platform Kuruldu
Kocaeli Üniversitesi’nde ö¤rencilere aç›lan soruﬂturmalara karﬂ› Gençlik Derne¤i, Ekim Gençli¤i, SDP,
DGH, EHP, ‹KP ve ESP bir araya gelerek Soruﬂturma
Karﬂ›t› Platform'u kurdular ve bir deklerasyon yay›nlad›lar. Platformun talepleri ﬂunlar:
* Üniversiteler ve ö¤renciler üzerindeki bask›lar kald›r›ls›n.
* Söz, karar ve örgütlenme hakk› tan›ns›n.
* Polis, ÖGB, Jandarma iﬂgali kald›r›ls›n.
* Soruﬂturma terörüne son verilsin. Aç›lan soruﬂturmalar geri çekilsin.

Bursa: “Tutuklanan Vatanseverler
Serbest B›rak›ls›n”
Bursa Gençlik Derne¤i Giriﬂimi 21 ﬁubat günü Bursa Kent Meydan›'nda "Amerika Defol Bu Vatan Bizim"
dedikleri için tutuklanan vatanseverlerin serbest
b›rak›lmas› için eylem yapt›. “Amerika Defol Bu Vatan
Bizim, Yaﬂas›n Dev-Genç Yaﬂas›n Dev-Gençliler” sloganlar›n›n at›ld›¤› eylemde tutuklanan vatanseverlerin
serbest b›rak›lmas› istendi. Eylemin ard›ndan ‹ncirlik
Üssünün kapat›lmas› talebiyle imza stand› aç›ld›. 2 saat aç›k kalan imza stand›nda 240 imza topland›.
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Faruk Ereren’e
Özgürlük!

Alman emperyalizmi, Almanya’da tutuklu olan Faruk Ereren’i,
29 Ocak 2010’da ald›¤› siyasi bir
kararla Türkiye faﬂizmine teslim etmek istiyor.
Alman emperyalizmi Faruk Ereren’e ceza vermek için Türkiye faﬂizmi ile iﬂbirli¤i yapmaktad›r. Türkiye’ye heyetler gönderip, oligarﬂinin iﬂkenceci polislerinden yard›m
al›nm›ﬂ, özel tan›klar bulunmaya
çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Yine dava bilinçli olarak uzat›lm›ﬂ, uzlaﬂma ad›na Faruk
Ereren’e teslimiyet dayat›lm›ﬂt›r.
Alman emperyalizmi Türkiye
faﬂizmiyle sürekli bir iﬂbirli¤i içinde devrimci düﬂmanl›¤› yapmaktad›r. Devrimci demokratik örgütlenmelere sald›r›p yasal derneklere
bask›nlar düzenlemekte, üyelerini
ve yöneticilerini gözalt›na al›p tutuklamaktad›r.
Faruk Ereren Türkiye faﬂist diktatörlü¤üne karﬂ› mücadele eden bir
devrimcidir. 12 Eylül faﬂist cuntas›n›n hapishanelerinde y›llarca tutsak
kalm›ﬂ ve y›llarca her türlü iﬂkenceye maruz kalm›ﬂt›r. Gerek cuntan›n
zindanlar›nda, gerekse tutsakl›¤›ndan sonra faﬂizme karﬂ› mücadele
veren bir devrimcidir.
Emperyalizmin
devrimcileri
yarg›lamas› hiçbir koﬂulda meﬂru
de¤ildir. Emperyalizmin hiçbir
mahkemesi devrimcileri yarg›layamaz. Ancak, Alman emperyalizmi

bugün, devrimci tutsaklar karﬂ›s›nda kendi yasalar›na ve hukukuna göre de hukuki de¤ildir.
Alman emperyalizminin karar›
h u k u k i olmaktan öte, do¤rudan
teslim olma, düﬂüncelerini inkar
etme dayatmas›n› içeren siyasi bir
karard›r.
Alman emperyalizmi kendi
topraklar› üzerindeki devrimcileri
y›ld›rmak, sindirmek, topraklar›ndan devrimcili¤e dair her ﬂeyi silmek için kendi yasalar›n› inkar
ediyor. Alman emperyalizmi bugün,
burjuva demokrasisinin klasik ölçülerini de terk ederek, hukuku do¤rudan devrimcileri yok etme politikas›n›n hizmetine sokmuﬂtur. Alman
Emperyalizmi Faruk Ereren davas›nda baﬂ›ndan beri teslim alma, düzene döndürme mant›¤›yla hareket
etmiﬂtir. Alman emperyalizmi, hapishanelerindeki devrimcileri düﬂüncelerinden vazgeçirmek için itirafç›l›¤› dayatmaktad›r. Devrimci
tutsaklar en a¤›r tecrit koﬂullar›nda
tutularak itirafç›l›¤a zorlanmaktad›r. Devrimcilere mahkemelerde de
itirafç›l›k dayat›lmaktad›r.
Devrimcilerin emperyalizme ve
faﬂizme karﬂ› mücadelesini “terörizm” demagojisi alt›nda “suç” saymakta ve “suçunu itiraf etmesi” durumunda “ceza indirimi” yaparak
itirafç›l›¤› dayatmaktad›r. Üç y›l boyunca a¤›r tecrit koﬂullar›nda tutulan Faruk Ereren’e dayat›lan da bu
olmuﬂtur.
Faﬂizm, tüm dünya halklar›na
düﬂman bir ideolojidir. Emperyalizm tüm dünya halklar›n›n açl›¤›n›n, yoksullu¤unun, sömürülmesinin, dünyan›n dörtbir yan›nda halklar›n katledilmesinin baﬂ nedeni ve
sorumlusudur. Alman devleti bu konuda sicili en bozuk olan ülkelerden
birisidir. ‹kinci paylaﬂ›m savaﬂ›nda
52 milyon insan›n ölümüne neden
olarak dünyay› kan gölüne çeviren

emperyalist savaﬂ›n
baﬂ sorumlusudur.
Faﬂizme ve emperyalizme karﬂ› mücadele etmek suç de¤ildir. Faﬂizme karﬂ›
mücadele eden devrimciler suçlu de¤ildir. Emperyalistlerin “terörizm” demagojisi, emperyalistlerin dünya halklar›na karﬂ›
iﬂledikleri suçlar› maskelemenin
arac› yap›lmaktad›r.
Terörizm demagojisiyle Amerika Afganistan’› iﬂgal etti. Alman
devletinin de içinde bulundu¤u emperyalist devletler ve Türkiye gibi
emperyalizm iﬂbirlikçisi oligarﬂik
devletler binlerce kiﬂinin katledildi¤i bu iﬂgalin orta¤›d›rlar. Ve her gün
Afganistan’da, yeni katliamlar gerçekleﬂtirilmektedir.
Ayn› demagojiyle Amerika,
Irak’› iﬂgal etti. 1 milyonun üzerinde insan katledildi ve katledilmeye
devam ediyor. Alman devletinin de
içinde bulundu¤u emperyalistler
Amerika’n›n Irak iﬂgalini de desteklemektedir.
Bunun içindir ki; faﬂizme ve emperyalizme karﬂ› mücadele etmek
hakl› ve meﬂrudur.
Bunun içindir ki; devrimcilerin
emperyalizmin mahkemelerinde itiraf edecekleri hiçbir suçlar› yoktur.
Devrimciler, faﬂizme ve emperyalizme karﬂ›, piﬂman olacaklar› hiçbir ﬂey yapmam›ﬂlard›r.
Alman emperyalizmi üç y›ld›r
tecrit hücrelerinde tecrit iﬂkencesiyle, mahkemelerde itirafç›l›k dayatmas›yla teslim alamad›¤› Faruk
Ereren’i Türkiye faﬂizmine teslim
ederek farkl› biçimde cezaland›rmak istiyor.
Alman emperyalizmi Türkiyeli
devrimcilere sald›rmaktan vazgeçmelidir. Türkiye faﬂizmiyle iﬂbirli¤i
yapmaktan vazgeçip Faruk Ereren’i
serbest b›rakmal›d›r.
Ne Alman emperyalizmi, ne
Türkiye oligarﬂisi, Faruk Ereren’i
yarg›layamaz.
Faruk Ereren’e ÖZGÜRLÜK!
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Avrupa’da
Faruk Ereren’e Özgürlük
Alman mahkemeleri taraf›ndan
Türkiye’ye iade edilmek istenen
Faruk Ereren için Avrupa’n›n bir çok
ﬂehrinde yap›lan eylemler sürüyor.
Yap›lan eylemlerde iade iﬂlemlerinin
durdurulmas› ve Faruk Ereren’in serbest b›rak›lmas› isteniyor.
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Hollanda: 19 ﬁubat günü Den
Haag kentinde bulunan Almanya
Konsoloslu¤u önünde Hollanda Özgürlük Komitesi taraf›ndan yap›lan
eylemde Hollandaca "Faruk Ereren'e
Özgürlük" pankart› aç›ld›. Almanya
devletinin Türkiye faﬂizmiyle yapt›¤›
iﬂbirli¤ini ve Faruk Ereren'in faﬂizme
teslim edilmesini protesto eden Hollanda Özgürlük Komitesi imzal› bildiri konsoloslu¤a b›rak›ld›.
F r a n s a : Paris Özgürlük Komitesi üyeleri 20 ﬁubat günü Almanya'n›n
Paris Konsoloslu¤u'na protesto
fakslar› çektiler.
18 ﬁubat günü Özgürlük Komitesi
üyeleri Paris’te bulunan Alman Konsoloslu¤u önünde eylem yapt›lar.
Eylemde Faruk Ereren’in faﬂist
Türkiye rejimine teslim edilmemesi
gerekti¤i belirtildi. Eylem Faruk
Ereren’e Özgürlük slogan›yla sona
erdi. Eyleme 15 kiﬂi kat›ld›. Ayn›
gün Özgürlük Komitesinin haz›rlam›ﬂ oldu¤u “Türkiye Gerçe¤i” adl›
dosya, Amnesty International, Frans›z Komünist Partisi ve di¤er
kurumlara verildi.
20 ﬁubat günü Nancy ﬂehrinin
Place Maginot Meydan›’nda 30 kiﬂinin kat›ld›¤› bir eylem düzenledi.
"‹adeye Hay›r, Faruk Ereren'e Özgürlük" pankart›n›n aç›ld›¤› eylemde,
bir aç›klama okundu ve 250 Frans›zca bildiri da¤›t›ld›.
Almanya: 18 ﬁubat günü Berlin
Brandenburger Tor"da, Alman Federal Parlementosu önünde eylem
yap›ld›.
Tekel ‹ﬂçileriyle Dayan›ﬂma Komitesinin de kat›larak destek verdi¤i
eylemde Almanca "Faruk Ereren"e
Özgürlük" pankart› aç›ld›, k›z›l

bayraklar taﬂ›nd›.
Bir saat süren eylem boyunca,
söylenen marﬂlar ve Almanca metinden okunan bölümlerle, hukuksuzlu¤u teﬂhir edildi.
Almanya’da Sol Parti Federal Parlemento milletvekili Ulla Jelpke, Faruk Ereren'le ilgili NRW Adalet bakan›na mektup yazd›. Mektupta iade
iﬂlemlerinin durdurulmas› istendi ve
Türkiye’deki iﬂkenceler anlat›ld›.
17 ﬁubat günü Özgürlük Komitesi üyeleriyle görüﬂen Ule Yepke, "Faruk Erenen hakk›nda bilgisi
oldu¤unu ve bu konuda bir yaz› haz›lad›¤›n› söyledi.
Ayn› gün Hamburg’un Altona
semtinde aç›lan standa Almanca "Faruk Ereren ‹çin Özgürlük" yaz›l› pankart as›ld›. "Faruk Ereren'e Özgürlük,
Bütün Politik Tutsaklara Özgürlük"
yaz›l› önlükler giyen Özgürlük Komitesi üyeleri, 1,5 saat içinde 400'e yak›n bildiri da¤›tt›.
Faruk Ereren’e Özgürlük stand›
ve bildiri da¤›t›m› Almanca "Bütün
politik tutsaklara özgürlük, tecrit
ölüm ve iﬂkencedir ve yaﬂas›n dayan›ﬂma" sloganlar›yla sona erdi.
Avusturya: Viyana’da18 ﬁubat
günü 3.Viyana’da bulunan Alman
Baﬂkonsoloslu¤u önünde bir araya
gelen özgürlük komitesi üyeleri “Faruk Ereren’e Özgürlük” pankart› aç›p
Alman devletininin hukuksuzlu¤unu
teﬂhir eden dövizler taﬂ›d›lar. Eyleme
AT‹GF (Avusturya Türkiye'li ‹ﬂçi
Gençlik Federasyonu), ADHK (Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu), AG‹‹ (Avusturya Göçmen ‹ﬂçiler ‹nisiyatif)’nin yan›s›ra KI ( Komünist ‹nsiyatif) kat›larak destek verdi. Eyleme 35 kiﬂi kat›ld›.
Özgürlük komitesi bundan sonra
yapacaklar› eylem ve giriﬂimlerle alman devletinin hukuksuzlu¤unu teﬂhir etmeye devam edeceklerini ve 11
Mart’ta baﬂlayacak olan Anadolu Federasyonu üyelerinin mahkemesininde takipçisi olacaklar›n› belirttiler.
Innsbruck ﬂehrinde Özgürlük Ko-

mitesi üyeleri 23 ﬁubat günü Almanya'n›n fahri konsoloslu¤unun önünde
pankart açarak, 200 adet Almanca bildiri da¤›tt›lar.

‹sviçre: 15 ﬁubat günü Zürich kentinde yay›n yapan Radyo Lora'da Faruk Ereren'in Türkiye'ye iadesi konusunda Türkçe ve Almanca radyo
programlar› düzenlendi.
Programlarda, Faruk Ereren'in Almanya'da keyfi ve haks›z yere göz alt›na al›nma süreci, sa¤l›k durumu,
tecrit koﬂullar› ve yarg›lanma sürecindeki uluslararas› anlaﬂmalara ve Alman yasalar›na uygun olmayan uygulamalar›n yap›ld›¤› anlat›ld›.
Ayr›ca, yine Alman devletinin Faruk Ereren hakk›nda haber yapan ilerici yap›ya sahip bir derginin kapat›lmas› davas› ve Alman "Die Linke"
partisinin bas›n sözcüsünün Alman
Adalet Bakan›’na gönderdi¤i konuyla
ilgili yanl›ﬂl›klar›n ve itirazlar›n anlat›ld›¤› mektup okundu.
Program›n sonunda Faruk Ereren'in Türkiye'ye iadesinin durdurulmas› ve serbest b›rak›lmas› için protesto ve eylemliliklerin yap›lmas›
ça¤r›s›nda bulunuldu.
17 ﬁubat günü de yine Radyo
Lora'da Almanca olarak Faruk Ereren davas›yla ilgili bilgiler verildi
ve düzenlenen eylemlilikler hakk›nda ve protestolar için gereken bilgiler verildi.
20 ﬁubat günü Arau ﬂehir merkezinde anti-faﬂist gruplar, son zamanlarda ilerici güçlere karﬂ› artan devlet
bask›s› ve polis ﬂiddetine karﬂ› bir yürüyüﬂ gerçekleﬂtirdiler.
Yaklaﬂ›k 300 kiﬂinin kat›ld›¤›
eylem 1,5 saat sürdü. Polis, yürüyüﬂ
boyunca göstericilerin etraf›n› sararak
ve kamera çekimi yaparak ortam› terörize etmeye çal›ﬂt›.
Halk Cepheliler de kendi pankartlar›yla eyleme kat›larak Faruk
Ereren’in serbest b›rak›lmas›n› istediler.
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Anadolu Federasyonu
Alman Polisi Taraf›ndan Bas›ld›
Almanya yine bilindik sindirme
politikalar›yla Anadolu Federasyonu’nu ve çal›ﬂanlar›n› susturmak istiyor.
24 ﬁubat günü Anadolu Federasyonuna ve üyelerine karﬂ›, Alman
polisi yine “operasyon” düzenledi.
Anadolu Federasyonu Merkezi ile
Köln'de, Dortmund'ta ve Schwelm'de federasyon üyelerinin evleri bas›ld›. Bask›nlar sonucunda
Anadolu Federasyonu üyesi iki kiﬂi
tutukland›.
Bask›nlarla ilgili aç›klama yapan

Anadolu Federasyonu bask›nlar›n
amac›n›n, sindirmek, korkutmak,
yabanc›lar› haklar›n› savunamaz hale getirmek oldu¤unu, ama bunu baﬂaramayacaklar›n› belirtti.
Aç›klamada “E¤er Terör örgütü
ar›yorlarsa Nazilere bakmalar› yeterlidir. Dortmund'ta üç defa Die
Linke Federal Milletvekilli Ulla
Yelpken'in çal›ﬂma ofisini kurﬂunlayan Naziler hala yakalanmad›. Yabanc›lar› yaralayan, öldüren ve evlerini yakan Naziler hala yakalanmad›” denildi.

“ H e r
türlü haks›zl›klara,
antidemokratik yasalara, Nazilere
karﬂ› mücadelemize devam edece¤iz” denilen aç›klamada tüm demokratik kurumlar, kuruluﬂlar, kiﬂilerin bask›nlar› k›namas› istendi.
Fransa Özgürlük Komitesi ise
aç›klamas›nda bu sald›r›n›n bir ilk
olmad›¤›n›, daha önce de yap›lan bu
sald›r›lar›n amac›n›n, göçmenlerin
haklar›n› savunanlar› engellemek
oldu¤unu söyledi.

AVRUPA’daki B‹Z
K›rk y›l› aﬂk›n bir süredir bu ülkelerde yaﬂ›yor olmam›z, kimimizin burada do¤muﬂ, kimimizin ise
buralarda torun sahibi olmam›z,
buralarda Türkiyelilere özgü yaﬂl›
bak›m evleri olmas›, hatta Türkiyeli mezarlar› olmas›, bizi yine de Avrupa'n›n bir parças› yapmam›ﬂt›r.
Emekçi olarak getirildik, tekellere peﬂkeﬂ çekildik. Eme¤imizi
sömürdüler. Savaﬂ sonras›
yeniden güçlenmek isteyen
kapitalist düzenin en pis, en
zorlu ve en yo¤un sömürünün hüküm sürdü¤ü iﬂleri
bize verildi.
Art›k üç kuﬂa¤›m›z var
bu ellerde. Burada do¤anlar›m›z bile, art›k orta yaﬂlar›
geçtiler. Y›llard›r genç kuﬂaklar›m›z buradaki okullarda yetiﬂti. Birço¤umuz –özellikle de gençlerimiz– buran›n kültürünün dejenerasyonu içinde kendi benli¤imizden uzaklaﬂt›, yine birço¤umuz
planl› programl› ﬂekilde asimilasyon politikalar›n›n kurban› edildik.
Ama yine de ne biz “Avrupal›”
olabildik, ne de onlar bizi içlerine
sindirdiler.
Buralara “kara kafal›” geldik,

hala öyleyiz. Bizi kara kafal› yapan
ülkemiz co¤rafyas›n› da, kültürünü
de, halk de¤erlerini de yüreklerimizin en dokunulmaz köﬂelerinde muhafaza ettik. Avrupa'da hangi evimize gidilse hep bir parça Anadolu,
bir parça Pir Sultan, bir parça Köro¤lu, biraz Toros, biraz Cudi, biraz
Kaçkar, bir parça Mahir, Deniz
var... Kaderimizi, gelece¤imizi de
Anadolumuz, kültürümüz ve de¤er-

Örne¤in yaﬂad›¤›m›z her Avrupa
ülkesinde haklar ve özgürlükler
yerliler için ayr›, biz yabanc›lar için
ayr›d›r. Bizim hak ve özgürlüklerimiz k›s›tl›, yükümlülüklerimiz ise
yerlilerinkinden daha fazlad›r. Her
Avrupa ülkesinde Ya b a n c › l a r Ya sas› ad› alt›nda çeﬂitli biçimlerde
Apartheid (›rk ayr›mc›l›¤› rejimi)
yasalar› mevcuttur. Ayr›mc›l›k ve
›rkç›l›k buralarda resmidir.
Avrupa devletlerinin yasalarla güvence alt›na ald›¤›
ayr›mc›, ›rkç› yasalar
soka¤a da yans›maktad›r. Ve biz “kara
kafal›” kald›kça da,
emperyalizmin bize
bak›ﬂ› de¤iﬂmeyecektir; gerçek anlamda eﬂit haklara sahip vatandaﬂlar olarak kabul edilmeyece¤izdir.
Biz biziz. Biz Anadoluluyuz.
Baba ‹shaklar’dan, Mevlanalar’dan, Hac› Bektaﬂlar’dan, Pir Sultanlar’dan, Bedreddinler’den, Mahirler’den süzülüp gelen Anadolu
kültürümüzü bencil, ç›karc›, bireyci, yaln›zl›k içinde k›vranan Avrupa'n›n kapitalist kültürüne feda
etmeyelim.
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KADER‹M‹Z‹ AVRUPA
DEVLETLER‹NE
BIRAKAMAYIZ
lerimiz üzerine kurmal›y›z.
‹nsanlar›m›z›n bir bölümü, 'Biz
art›k burada kal›c›y›z, ülkemizdeki
geliﬂmeler bizi ilgilendirmiyor' dese de bu yanl›ﬂ bir yaklaﬂ›md›r.
Çünkü biz kendimizi ne kadar çok
Anadolu'dan kopuk görüp, ne kadar çok Avrupal› oldu¤umuzu iddia etsek de gerçekler böyle de¤ildir.
Kimimiz kendimizi onlardan görsek de, onlar bizi kendilerinden
görmüyorlar.
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Avrupa Parlamentosu ﬁubat raporunda, ülkemizdeki Ergenekon davas›yla ilgili bir bölüme de yer verilmiﬂ.
“Avrupa Parlamentosu, kapsam›
çok geniﬂ tutulan Ergenekon davas›n›
kayg›yla izlemektedir.
Hükümetin ve yarg›n›n hukukun
tüm süreçlerine uygun davranmas›n›,
zanl›lar›n haklar›na sayg› gösterilmesini bekler.
Parlamento, hükümetten bu davay›
kendini eleﬂtiren gazeteci, akademisyen ve politikac›lara karﬂ› bask› arac›
olarak kullanmamas›n› bekler.” (Aktaran, Melih Aﬂ›k, 23 ﬁubat Milliyet)
Avrupa da böyle iﬂte; ne zaman
kayg› duyar, ne zaman sayg›, belli de¤il. Tekellerin ç›karlar› o ara neyi gösteriyorsa...

Holding medyas›n›n
haber verme özgürlü¤ü
Genelkurmay Baﬂkan› ‹lker
Baﬂbu¤’un konuﬂmalar›yla ayn›
günde, Baﬂbakanla bir patron aras›ndaki telefon konuﬂmalar› da
geçmiﬂ gazetecilerin eline.
Ama gazeteler –islamc›s› da, laiki de– Baﬂbu¤’un konuﬂmas›n› çarﬂaf çarﬂaf yay›nlarken, hiçbiri Baﬂbakan’›n konuﬂmas›n› yay›nlamam›ﬂlar.
Halk›n haber alma özgürlü¤ü
imiﬂ!
Pöh!

Ba¤›ml›s› da bir,
ba¤›ms›z› da
Adalet Bakan› Sadullah
Ergin 25 ﬁubat’ta yapt›¤›
konuﬂmada daha cüretli olarak ﬂöyle diyor:
“Ya r g › n › n b u h a l i b a ¤›ml› yarg›dan daha kötü..”
Adaletin Bakan› böyle
dedikten sonra...
Art›k o yarg›ya dönüp
bakmaya gerek yok!

Ne kadar da
uzak bu kavram,
asalak kapitalistlerin gazetelerine...
Bak›n Do¤an Holding’e...
Parac›klar›n› kaybetme riskini
görünce, ne Do¤an Yay›nc›l›k ilkeleri kald›, ne laiklik savunuculu¤u,
ne de baﬂka bir ﬂey...
Dönek Ertu¤rul’a gelince, o da
Umreden bu yana bir daha dönmenin manevralar› içinde..

geç alg›lama
Eski Genelkurmay Baﬂkan› Yaﬂar Büyükan›t, geçen hafta yapt›¤› aç›klamada
“27 Nisan muht›ra de¤ildi” dedi.
Üç y›l sonra!
Demek ancak üç y›l sonra fark›na varm›ﬂ yazd›¤› bildirinin m u h t › r a olmad›¤›n›.
Büyükan›t’›n geç alg›lama sorunu
var anlaﬂ›lan...
Ya da kooooskoca genelkurmay baﬂkan›, bir hücreye girmenin korkusundan
nedamet getiriyor...

Katilli Aç›l›m!
Sivas’ta Mad›mak Oteli’nin gelece¤iyle ilgili yap›lan
toplant›ya Sivas katliam›nda linç güruhuna “ ga z a n › z m üb a rek olsun” diyen Temel Karamollao¤lu’nun da ça¤r›ld›¤› aç›¤a ç›kt›. Hat›rlanaca¤› gibi daha önce de Maraﬂ katliamc›s› Ökkeﬂ ﬁendiller “Alemi aç›l›m›” toplant›s›na ça¤r›lm›ﬂt›.
Görünen köy klavuz istemiyor: “Alevi aç›l›m›” dedikleri, Alevileri katilleriyle bar›ﬂt›rma operasyonu olarak
sürdürülüyor.

Kürtçe “teslim ol!”
Baﬂbakan Erdo¤an, 20 ﬁubat günü sanatç›larla yap›lan
“Demokratik Aç›l›m” toplant›s›nda Kürtçe serbestli¤ine iliﬂkin olarak
“Devlet bile kendisini anlatmak istese anlatam›yordu.
Ama art›k yap›yor.” diyordu.
Do¤ru. Panzerlerden Kürtçe ba¤›r›yor polis. Çocuklar›,
annelerini tehdit ediyor; yar›n küfür de edecek, ertesi gün,
bir kuﬂatmada Kürtçe “teslim ol” diye ba¤›racak; devlet kendisini anlatacak!
Kürtçe “teslim ol!” diyebilmek için miydi tüm bu “aç›l›m”lar?

Baﬂbakan’›n Masas›nda Bir
ÖDP’li
Geçen hafta bir k›sm›na sanatç› denilip denilemeyece¤i
oldukça tart›ﬂmal› bir sanatç›lar grubuyla “demokratik aç›l›m” toplant›s› yapt› Tayyip Erdo¤an.
Orhan Gencebay’dan Seda Sayan’a, Kibariye’den Nihat
Do¤an’a, Safiye Soyman’dan bilmem kime... Bir masan›n
etraf›na doluﬂup, AKP’nin “aç›l›m” manevralar›na konu
mankenli¤i yapt›lar.
Masada bir de oradaki “bileﬂim”le pek uyumlu olmayan
biri vard›. Devrimci Yol’un eski yöneticilerinden, Birgün
gazetesinin yazar›, ÖDP’li B ü l e n t F o r t a .
Müzikle ilgili bir kurumun baﬂkan› olsa gerek kendileri.
Ama bizi ilgilendiren as›l olarak di¤er kimli¤i...
DY’nin önder kadrolar›ndan biri... ÖDP’nin kuruluﬂ sürecinin de teorisyenlerinden ve öncülerinden... Birgün gazetesinin nas›l bir solculuk yap›lmas› gerekti¤ine, politikaya, taktiklerine iliﬂkin ak›llar verip ahkam kesen bir yazar›.
Hem orada kalem salla, hem kalk git, Baﬂbakan’›n halklar›n gözünü boyamak için sürdürdü¤ü aç›l›m masas›na
otur...
Biz yak›ﬂt›ramad›k. Ama solun baz› kesimlerinde bizim
yak›ﬂt›ramad›¤›m›z onca ﬂeyi, onlar kendilerine yak›ﬂt›r›yorlar. Bakal›m Birgün ve ÖDP, yak›ﬂt›racak m›?

 Anadolu Halk Kültür Merkezi
Çal›ﬂmalar›n› Sürdürüyor
‹ngiltere’de faaliyet yürüten Anadolu Halk Kültür
Merkezi ‹ngiltere’de yaﬂayan Türkiyeliler’e ça¤r› yaparak faaliyetlerini duyurdu ve programlara kat›lma
ça¤r›s› yapt›. Derne¤in faliyetlerinde, her yaﬂ grubu
çocuk grubu için programlar yeral›yor. Bunun d›ﬂ›nda
film günleri, futbol tak›m›, tiyatro grubu, tercümanl›k
ve dan›ﬂma gibi programlar içeriyor.
11 Nisan günü Ocean da yap›lacak olan gençlik ﬂölenine tüm halk› davet eden dernek, 14 Mart günü ücretsiz sa¤l›k taramas› da yapt›racak.
Derne¤in 8 Mart program›, 6 Mart günü Marlbe
Arch tren istasyonundan saat 12.00’de yürüyüﬂle baﬂl›yor.

 Berlin’den Tekel ‹ﬂçileri’ne
Destek Mitingi
Almanya Berlin'de 3 haftadan bu yana, TEKEL iﬂçilerinin sesini duyurmak ve direniﬂini desteklemek
için miting düzenleniyor.
17 ﬁubat günü üçüncüsü düzenlenen miting Kreuzbeg Kotbussertor Meydan›’nda yap›ld›. ‹ki saat süren
mitingde Berlin'de faaliyet yürüten, birçok Alman ve
Türkiyeli parti, dernek, kiﬂi ve kurumlar›n bir araya
gelerek oluﬂturdu¤u Tekel ‹ﬂçileriyle Dayan›ﬂma Komitesi'nin düzenledi¤i miting saat 17.00'da baﬂlad›.
Yaklaﬂ›k iki saat süren eylem boyunca, Almanca ve
Türkce "Yaﬂas›n Enternasyonal Dayan›ﬂma, Tekel ‹ﬂçileri Yaln›z De¤ildir" sloganlar› at›ld›. Eyleme 250
kiﬂi kat›ld›.
Eylemin ard›ndan direniﬂe destek çad›r› kuruldu.
Çad›rda, tekel içﬂçilerinen eylemlerinde oluﬂan resim
sergisi aç›ld›, ba¤›ﬂ ve imza topland›. Çad›r rört gün
boyunca aç›k kald›.
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Yürüyüﬂ
28 ﬁubat
2010

 Yunanistan’da genel grev
hayat› durdurdu
Yunanistan’da sendikalar, Baﬂbakan Yorgo Papandreu hükümetinin kemer s›kma tedbirlerini protesto
ederek 24 ﬁubat’ta bir günlük genel grev yapt›. Yunanistan’n›n iki büyük sendikas› olan Devlet Memurlar›
(ADEDY) ve ‹ﬂçi Sendikalar› Konfederasyonu’nun
(GSEE) beraber gerçekleﬂtirdi¤i grev günü ülkede hayat dururken, baﬂta Atina olmak üzere tüm ﬂehirlerde
düzenlenen eylemlere onbinlerce iﬂçi,emekçi kat›ld›.
Eylemlerde, AB ve Yunan hükümetine yönelik sloganlar at›ld›. 24 saatlik genel grev, 5 ayd›r iktidarda olan
Papandreu’ya karﬂ› ilk ciddi uyar› oldu.
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“Cephe” Yaz›lamalar›

HATAY

DERS‹M

Say›: 209

Yürüyüﬂ
28 ﬁubat
2010

Cepheliler umudun
ad›n› duvarlara yazmaya devam ediyorlar.
18 ﬁubat akﬂam› Dersim'de 'Cephe' yaz›lamalar› yap›ld›. Emekçi,
yoksul gecekondu mahalleleri olan Alibaba ve
Yeni Mahallelerine 24
ayr› yere yaz›lama yap›ld›. Ayr›ca Alibaba Mahallesi’nde olan Atatürk
Lisesi’nin duvar›na da
'Cephe' yaz›lamalar› yap›ld›.
19 ﬁubat akﬂam› ve
20 ﬁubat sabah› Elaz›¤'›n gecekondu mahallelerinden Esentepe Mahallesi’nde 7 ayr› yere
Fevzi Çakmak Mahalle-

Pir Sultan Abdal Kültür Derne¤i Marmara ﬁubeleri 20 ﬁubat’ta Ankara’ya giderek Tekel iﬂçilerini ziyaret etti. “Tekel ‹ﬂçileri Yaln›z De¤ildir, Yaﬂas›n S›n›f
Dayan›ﬂmas›” yaz›l› pankartla yürüyüﬂ yap›larak Tekel iﬂçilerinin yan›na gelinmesinin ard›ndan çad›rlar
ziyaret edildi.
Eylem bitirildikten sonra ‹stanbul’a hareket etmek
için otobüslere binildi. Gebze’ye gelindi¤inde otobüs
ﬂoförü ile bir anlaﬂmazl›k yaﬂand›. Bunun üzerine iki
polis gelerek ﬂube yöneticileri ve otobüs ﬂoförünün
tart›ﬂmas›na müdahele etmek istedi. Ankara’dan Tekel
iﬂçileriyle dayan›ﬂmadan gelindi¤ini anlay›nca çevik
kuvvet ça¤›r›ld› ve tart›ﬂma yerinin polis karakoluna
çok yak›n olmas› sebebiyle koﬂarak olay yerine gelen
çevik kuvvet hiçbir uyar›da bulunmadan sald›rd›.
Sald›r› sonucunda 7 kiﬂi dövülerek keyfi bir ﬂekilde
gözalt›na al›nd›. Gözalt›lar gece saat 24.00’da serbest
b›rak›ld›lar.

Çetineller ‹ÖO’da Eylem

si’nde ise 6 ayr› yere yap›ld›.
Bursa'da 20 ﬁubat günü Teleferik semtinde 15
adet, 21 ﬁubat günü Cepheliler, Kestel ve civar›nda 20
adet "CEPHE" yaz›lamas› yap›ld›.
‹stanbul, Sar›gazi'de de 7 adet yaz›lama yap›ld›.
H a t a y ' d a , A r m u t l u mahallesinde 10 yere, Ekinci'de 1 yere ve Harbiye belediyesi aﬂa¤› Harbiye mahallesinde 11 yere 'Cephe' yaz›lamalar› yap›ld›.

‹zmir Torbal› ‹lçesi Çetineller ‹lkö¤retim Okulu'nda veli, ö¤renci ve ö¤retmenler okullar›n›n içinde
bulundu¤u durumu protesto ettiler. 19 ﬁubat, Cuma
günü gerçekleﬂen eylemde, "Paras›z E¤itim Paras›z
Sa¤l›k, Ö¤renciyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z, E¤itime
Bütçe Okula Hizmetli ‹stiyoruz, Ücretli Sözleﬂmeli
Geçici De¤il Kadrolu Ö¤retmen” sloganlar› at›ld›.

Bursa’da Minübüsçülerden Eylem

Elif Do¤an Vefat Etti

Bursa’da, minibüsçülerin peronlar›n›n belediye taraf›ndan iﬂgal edilmesinden bu yana, minibüsçülerin
eylemleri farkl› ﬂekillerde devam ediyor. Peron sorununun yan›nda ayr›ca yolcu ald›klar› ceplerden yolcu
almak yasaklan›p, sürekli ceza kesilmesi 20 ﬁubat günü minibüsçülerin tepkisine neden oldu. Gün boyu trafik polisleri ile yaﬂanan tart›ﬂmalar, akﬂam saatlerinde
yerini sürekli korna çalma, yolcu almama, iﬂ yavaﬂlatma eylemlerine b›rakt›.
Minibüsçüler, pazartesi gününe kadar ayn› ﬂekilde
çal›ﬂma sözü alarak eylemlerini bitirdiler.

Direniﬂ Zafer ve Sol Paneli
14 ﬁubat günü‹stanbul Ba¤c›lar Karanfiller Kültür
Merkezinde 20 Ekim 2000’den 27 Ocak 2007’ye Direniﬂ, Zafer ve Sol konulu panel yap›ld›. Panelde Av. Behiç
Aﬂç› Ölüm Orucu sürecini ve solun tavr›n› anlatt›. 50 kiﬂinin kat›ld›¤› panel kat›l›mc›lar›n sorular›yla sona erdi.
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Pir Sultan Abdal Dernekleri
Tekel ‹ﬂçilerinin Yan›nda

19 Temmuz 1996'da hapishanelerde süren Ölüm Orucu direniﬂine
destek vermek için, ‹stanbul
Ba¤c›lar Nam›k Kemal Caddesi'nde
yap›lan bir gösteri s›ras›nda polis
taraf›ndan 17 yaﬂ›nda katledilen
Levent Do¤an’›n annesi Elif Do¤an
11 ﬁubat Perﬂembe günü yaﬂam›n› yitirdi. Bir süredir
gö¤üs kanseri olan anam›z Elif Do¤an’›n 13 ﬁubat
Ba¤c›lar Cemevi’nde düzenlenen cenaze törenine,
TAYAD’l›lar da kat›ld›. Ailesine, dostlar›na ve tüm
Halk Cepheliler’e baﬂsa¤l›¤› diliyoruz.

Hasan Kaya Vefat Etti
Yürüyüﬂ dergisi okuru Hasan Kaya Gemlik’te
evinde 21 ﬁubat günü sabah› geçirdi¤i kalp krizi sonucu aram›zdan ayr›ld›. 21 ﬂubat günü Gemlik Cemevi’nden kald›r›lan cenazeye Gemlik Haklar Derne¤i,
ailesi ve dostlar› kat›ld›. Ailesine ve dostlar›na baﬂ
sa¤l›¤› diliyoruz.
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