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12 Mart’ta Gazi’de Olmayanlar›n, Kontrgerillaya,
Darbelere Karﬂ› Olduklar› BÜYÜK B‹R YALANDIR!

Katiller Nerede?
Katliam Emrini Verenler Nerede?

Katliam›n ve Ayaklanman›n 15. Y›l›nday›z!

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz

"Belki bencil düﬂünüyorsun diyeceksiniz. Ama yoldaﬂlar, hepinizden önce ﬂehit düﬂmek
istiyorum. Sizin ölüm haberinizi almak çok güç."
Hasan Erkuﬂ

12 Mart - 18 Mart

Halk›m›z; Gazi ﬁehitleri Senin ﬁehitlerindir
12 Mart’ta Gazi’de Onlar› Birlikte Anal›m
Onlar ‹çin Birlikte Adalet ‹steyelim!
12-15 Mart 1995’de Gazi ve Ümraniye’de 18 insan›m›z› katlettiler. Gazi Katliam›’n›n üzerinden 15 y›l geçti.

Gazi Halk›
15 y›ld›r a d a l e t i s t i y o r
Oligarﬂinin mahkemelerinde Gazi
halk›na adalet yok! Katliam›n gerçek sorumlular› hakk›nda soruﬂturma bile aç›lmad›. Gazi halk›n›n ›srarl› mücadelesi
sonucu aç›lan göstermelik dava sonucunda, iki katile göstermelik cezalar
verilip katil 18 polis beraat ettirildi.

önce Gazi Katliam›’yla halk› sindirmek,
devrimcileri yok etmek istemiﬂlerdi. 15
y›ld›r halka sald›r›lar› hiç durmad›. Mahallelerimizde katliamlarla, gözalt›larla,
faﬂist terörle sindiremedikleri halk› bugün uyuﬂturucu, fuhuﬂ, h›rs›zl›k, yozlaﬂma gibi çok daha sinsice politikalarla örgütsüzleﬂtirmek ve etkisizleﬂtirmek istiyorlar.

Oligarﬂinin her t ü r l ü
sald›r›lar›na karﬂ› en büyük
gücümüz örgütlülü¤ümüzdür
Örgütlülü¤ümüz sayesindedir ki oli-

Suçlu kim biliyoruz!
Suçlu; 15 y›ld›r katilleri gizleyen,
koruyan, mahkemelerinde aklayan
kontrgerilla devletidir.

Halk›m›z!
AKP iktidar›, Gazi Katliam›’n› ayd›nlatt›¤›n› söylüyordu bir süre önce.
AKP iktidar› her konuda oldu¤u gibi bu
konuda da riyakard›r: Halk›n ac›lar›n›,
adalet özlemini oligarﬂi içi çat›ﬂmada
kendi iktidar›n› güçlendirmek için kullan›yor.
AKP, Gazi ve di¤er katliamlar› ayd›nlatamaz.

Halk›m›z!
Bu sistem halk›n düﬂman›d›r. 15 y›l

ANMA PROGRAMI

garﬂi, her istedi¤ini yapamamaktad›r.
Örgütlülü¤ümüz sayesindedir
ki oligarﬂi, Gazi katliam›n› unutturmaya çal›ﬂsa da unutturamad›.
15 y›l boyunca ADALET iste¤imiz sürdü.
Düﬂman›n her türlü ablukas›na ra¤men, katliam›n her y›ldönümünde
Gazi’nin, Ümraniye’nin onurlu ﬂehitlerini and›k.

Adaletin olmad›¤› bir ülkede halk›n her türlü direniﬂi, hesap sormas›
hakl› ve meﬂrudur.
Böyle bir ülkede halk›n “adalet
istiyoruz” hayk›r›ﬂ›n› hiçbir güç engelleyemez.

 Okmeydan› ve Alibeyköy
Mezarl›¤›’nda Anma
 Gazi Cemevi’nde Anma Yeme¤i
ve Panel

12 Mart Cuma
Gazi Mezarl›¤›’na Yürüyüﬂ
Toplanma Saati: 10:00
Toplanma Yeri: Eski Karakol Önü

Sahibi ve Yaz›iﬂleri Müdürü:
Halit Güdeno¤lu
Adres: Katip Mustafa Çelebi Mah.
Billurcu Sok. No: 20 / 2
Beyo¤lu/‹STANBUL

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

Kahraman ALTUN

Halk›m›z,

11 Mart Perﬂembe

Ofset Haz›rl›k: Ozan Yay›nc›l›k

Hatice ÖZEN

Halk›m›z;
ﬁ e hi t l e r i a nm a k , ﬂehitlere sahip ç›kmakt›r.
ﬁ e hi t l e r i a nm a k , adalet istemektir.
ﬁ ehi t le ri an mak, Gazi’nin, Ümraniye’nin katillerinden hesap sormakt›r.

Halk›m›z, ‹ﬂçiler, M e m u r l a r,
Ö ¤ renciler, E s n a f l a r, ‹ﬂsizler,
Ev kad›nlar›...
Gazi direniﬂi, sadece Gazi halk›n›n direniﬂi de¤ildir. Gazi senin direniﬂindir. Gazi ﬂehitleri senin ﬂehitlerindir. Gazi katliam›n›n 15. y›l›nda;
ADALET ‹Ç‹N, KAT‹LLERDEN HESAP SORMAK ‹Ç‹N,
12 MART CUMA GÜNÜ
GAZ‹’YE Ç A⁄IRIYORUZ!
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Abdullah
GÖZALAN

Devrimci Kad›n Derne¤i üyesi olan Hatice Özen, emekçi
kad›nlar›n örgütlenmesinden, ‹stanbul Çay›rbaﬂ› Tekel Kibrit Fabrikas› iﬂçilerinin örgütlenmesine kadar hemen her iﬂe
koﬂtu. Ayn› zamanda bir Dev-Genç’liydi Hatice Özen. 16
Mart 1978 günü ‹stanbul Üniversitesi önünde okuldan
ç›kan ö¤rencilere karﬂ› kontrgerilla taraf›ndan düzenlenen
sald›r›da 6 ö¤renci ile birlikte ﬂehit düﬂtü.
1967 Kayseri do¤umlu. Liseli DEV-GENÇ saflar›nda mücadeleye kat›ld›. SDB üyesi olarak kavgas›n› sürdürürken ‹zmir’de, ABD D›ﬂiﬂleri Bakan› James Baker’i protesto için devrimci bir eylem yaparken kaza sonucu
16 Mart 1991’de ﬂehit düﬂtü.

‹stanbul Küçükköy’de devrimci mücadele içerisinde yer
ald›. Cunta y›llar›nda korkuya teslim olmay›p direniﬂi
sürdürenlerdendi. 18 Mart 1981’de Bak›rköy’de polisle girdi¤i çat›ﬂmada katledildi.

Yusuf ER‹ﬁT‹

KAYIP
Tokat’l› yoksul bir köylü ailesinin çocu¤uydu. Devrimci mücadeleye
1980 öncesinde kat›ld›. Defalarca iﬂkencehanelerden, zindanlardan
baﬂ› dik ç›kt›. O nedenle düﬂman›n boy hedefi oldu. 14 Mart 1991’de
‹stanbul’da ihanet eden bir hainin ihbar› üzerine pusuya düﬂürülerek
gözalt›na al›nd›. Muhtemelen 17 Mart 1991’de iﬂkencede katledildi.
Cesedi kaybedildi.

5 May›s 1818'de Almanya'n›n Trier kentinde do¤du. Hukuk ö¤renimi gördü. Mücadele içindeki rolüyle, dünya proletaryas›n›n,
ezilen halklar›n›n ö¤retmeni, sosyalizmin
teorisyeni, tarihin yönünü gösteren bir pusula oldu. Ad›yla, yaﬂam›yla, ö¤retileriyle,
1847'de kuruluﬂuna önderlik etti¤i Komünist Birli¤i'nden bu yana tam 163 y›ld›r
burjuvazinin korkulu rüyas› d›r. Burjuvazi,
Marks› “çürütmek” ad›na tüm silahlar›n›
seferber etmesine karﬂ›n bugüne kadar
Marks’›n düﬂüncelerini “çürütememiﬂ”,
onun düﬂüncelerinin bir umut olmas›n› engelleyememiﬂtir. Marks, teorik çal›ﬂmalar›
içinde büyük bir yetkinlikle ortaya koydu ki, kapitalizmin sonras›nda tek alternatifi vard›r: Sosyalizm. Bu noktadan itibaren yaln›z
bir teorisyen de¤il, iﬂçi s›n›f›n›n sosyalizm mücadelesinin fiilen de
önderlerinden biri olmuﬂtur.
1848’de yoldaﬂ›, dava arkadaﬂ› Engels ile Komünist Manifesto’yu
yay›nlad›. Bu faaliyetleri nedeniyle bulundu¤u birçok ülkeden sürgün edildi. Marks, 1 4 M a r t 1 8 8 3’de ‹ngiltere’nin baﬂkenti Londra’da dünya halklar›na büyük miras›n›, “Marksizmi” b›rakarak
ölümsüzleﬂti...

Karl
MARKS

An›lar› Miras›m›z
Örnek bir devrimci kad›n:
Hatice Özen

Bir yandan faﬂist iﬂgal alt›nda
olan okulundaki anti-faﬂist mücadeleyi örgütlemeye çal›ﬂ›rken, di¤er yanda yoksul gecekondu emekçilerini örgütlemek için ay-

Görevlerinin yo¤unlu¤una, karﬂ›laﬂt›¤› faﬂist tehditlere karﬂ›n o verdi¤i sözde durmuﬂ, kendini her ﬂeyiyle halk›na adam›ﬂt›r.

“Kendini her ﬂeyiyle halk›na ad›yacaks›n...” sözü onun taraf›ndan rastgele söylenmiﬂ bir söz de¤ildir. Söyledi¤i bu k›sa cümlenin alt›n› yaﬂam› ile dolduran örnek devrimci kad›nlardan birisidir Hatice
Özen...

Hatice Özen, devrimcili¤in nas›l bir ciddiyetle ele
al›nmas› gerekti¤ini, devrimcili¤in nas›l yap›lmas› gerekti¤ini k›sa ama onurlu yaﬂam›yla bizlere göstermiﬂtir.

Hatice Özen söyledi¤i gibi davranm›ﬂ, kendisini
çok sevdi¤i halk›na adam›ﬂt›r. Yaﬂad›¤› sa¤l›k problemlerine karﬂ›n, bundan hiç yak›nmam›ﬂ, görevlerini aksatmam›ﬂt›r.
Sabah›n erken saatlerinde Sar›yer’de bulunan
evlerinden yola ç›k›p, Beyaz›t’ta bulunan okuluna,
‹stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne gelmiﬂ, oradaki iﬂlerini bitirdi¤inde ise Bayrampaﬂa’da bulunan
Devrimci Kad›n Derne¤i’ne (DKD) giderek, oradaki
kad›n çal›ﬂmas›na kat›lm›ﬂt›r.

çal›ﬂ›r. Devrimci kad›nlara b›rak›lan gelenekler iﬂte o
koﬂullarda büyük özverilerle yarat›ld›. A¤z›ndan ç›kan sözlerin karﬂ›l›¤›n› yaﬂamda veren Hatice Özenler’in kararl›l›¤› ile devrimci kad›n mücadelesi büyütüldü.

r›ca kad›n çal›ﬂmas› yürütmektedir Hatice Özen... Gecekondu mahallelerinden, fabrikalara kadar her yerde kad›nlar› örgütleme, onun görevleri aras›ndad›r.
DKD’de de Sabolarla, Sevgi Erdo¤anlar’la birlikte

Militan ve korkusuzdur Hatice Özen.Faﬂist iﬂgalin oldu¤u Beyaz›tta, bir arkadaﬂ› ile birlikteyken, 2
sivil faﬂist taraf›ndan takip edilirler. Sivil faﬂistler katletmek için takip etmektedirler. Ancak onun so¤ukkanl›l›¤› ile bu tehditi aﬂarlar. Silah gösteren sivil faﬂistler için Hatice Özen: "bizi böyle korkutacaklar›n›
san›yorlar. Ama kendilerini kand›r›rlar.” diyecek kadar, kendine güvenli, korkusuzdur.
Bu kararl›l›¤› devrimcili¤ine yön vermiﬂtir...
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TAYAD
7. Say›s›

ÇIKTI!

mart 2010
say›s›

ÇIKTI!
 kral soytar›s› ve
halk sanatç›s›...
 kavgam›z›n
baﬂkenti...
 cibali...
 stalin’den sanat
üzerine...
 kartallar ve
devrimimiz...
 karaca...
 yanki...
 filistin...
 ateﬂin güneﬂin
çocuklar›...
 ada...
 kod ad› keklik...

AKP’den Medet ve Adalet Umanlara!
Kontrgerilla, Susurluk, Ergenekon, Hepsini Tarihe
Gömecek Tek Güç, Halk›n Devrimci ‹ktidar›d›r
azi katliam›n›n üzerinden 15 y›l
geçti. 15 y›lda bir çok iktidar
de¤iﬂti. Ancak hiçbir iktidar, Gazi’deki provokasyonu ve katliam›
gerçekleﬂtirenleri aç›¤a ç›karmad›.
Hiçbirinin bu yönde bir giriﬂimi de
olmad›. 1 May›s 1977 gibi, Kahramanmaraﬂ gibi, 16 Mart 1978 gibi,
Sivas gibi, bu kitle katliam›n›n dosyas› da, düzenin tüm kurumlar›n›n
ortak onay›yla kapal› tutuldu. Bu tür
katliamlarda bir kaç polisin yarg›land›¤› davalar, siyasal anlamda zaten hiçbir önem taﬂ›mayan davalard›r. Bu davalar, düzen aç›s›ndan bir
bak›ma, gerçeklerin üstünü örtme
davalar›d›r.

G

KP iktidar›, kay›plar konusunda
oldu¤u gibi, darbeler, cuntalar
konusunda oldu¤u gibi, halk›n çeﬂitli kesimlerini kendine yedeklemek
için kitlesel katliamlar› da kulland›.
Gazi katliam›n› gerçekleﬂtirenlerin
aç›¤a ç›kar›ld›¤› ﬂaiyas›n› yayd›.
Sonra bir kontrgerilla tetikçisinin ad›
ortaya at›ld›. Osman Gürbüz adl› katilin Gazi’de ilk sald›r›y› gerçekleﬂtiren oldu¤una dair de hiçbir ﬂey aç›kl›¤a kavuﬂmuﬂ de¤il fakat, öyle de
olsa, zaten, bir tetikçinin ismini ortaya atmakla Gazi katliam›n›n ayd›nlat›lamayaca¤› aç›kt›r. AKP, alenen
oynamakta, halk›n adalet iste¤iyle
alay etmektedir.

A

Say›: 210
209

Yürüyüﬂ
7 Mart
28
ﬁubat
2010

evrimci hareketin Gazi katliam›
sürerken kulland›¤› yal›n bir
slogan vard›: “Sald›ran DEVLET,
direnen halkt›r. ” Ve geçen 15 y›l›n
tekrar tekrar kan›tlad›¤› gibi gerçe¤in en özlü ifadesi de budur. Gazi
katliam›n› aç›¤a ç›karmak, kontrgerillay› aç›¤a ç›karmakt›r, kontrgerillay› aç›¤a ç›karmak, devleti aç›¤a ç›karmakt›r. AKP’nin yapmad›¤› ve yapamayaca¤› da budur.

D

u yüzden AKP’nin Ergenekon
soruﬂturmas› ve davas›, “Balyoz operasyonu” gibi gözalt›lar›,
oligarﬂi içi çat›ﬂman›n s›n›rlar›n›
aﬂamamaktad›r. Do¤al olan da budur. Çünkü AKP bu devletin partisidir. Bu devlet ad›na iktidard›r.

B

4

Daha Ergenekon soruﬂturmalar›n›n
baﬂ›nda, “herﬂey aç›¤a ç›kar›l›yor,
karanl›kta hiçbir ﬂey kalmayacak...” havas›n›n pompaland›¤›,
AKP borazanlar› bir yana, çeﬂitli sol
kesimlerin bile bu söylemlerin üzerine atlad›¤› s›rada, bizim söyledi¤imiz özetle ﬂuydu: AKP, kendi iç çat›ﬂmalar›na hizmet eden olaylar d›ﬂ›nda, kontrgerilla katliamlar›n› aç›¤a ç›karamaz, tasfiye etmek istedi¤i
kadrolar›n ve tetikçilerin ötesine geçemez!
rgenekon davas›, darbe operasyonlar› bizi kan›tlad› ve kan›tl›yor... Biz bu öngörüde bulunurken,
ç›k›ﬂ noktam›z elbette hem sistemin
hem AKP’nin niteli¤ini do¤ru tespit
ediyor olmam›zd›. Sistem, bask›s›z,
terörsüz, kontrgerillas›z, psikolojik
savaﬂs›z yönetemez... Bu nedenle de
sistem içi herhangi bir güç bunlar›
tasfiye edemez ve etmez. Tek tasfiye biçimi, yerine ayn› iﬂlevi görecek baﬂka kurumlar›n konulmas›yla
gerçekleﬂtirilir, bugüne kadar faﬂizmin temel politikalar›n›n hayata geçirilmesinde kullan›lan kurumlara
yönelik tasfiyelerin hepsinde böyle
olmuﬂtur..

E

KP, geçen hafta gündeme getirdi¤i ve “Türkiye Cumhuriyeti
tarihinde ilk kez” kuvvet komutanlar›n›n gözalt›na al›nd›¤› Balyoz
operasyonuyla, keza bu hafta gündeme getirdi¤i anayasa de¤iﬂikli¤i
aç›klamalar›yla, yine çeﬂitli kesimlerdeki “demokratikleﬂme” beklentilerini yeniden canland›rm›ﬂt›r.
Baﬂta küçük-burjuva ayd›nlar ve reformist kesimler olmak üzere,

A

Bugün oligarﬂi içi güçler
dengesinde, ordu güç kaybederken, düzen islamc›l›¤› güç
kazanm›ﬂ bir noktadad›r. Ancak
gelinen noktada, ordunun belli
ölçülerde etkisizleﬂmesinin mevcut
sistemi kendili¤inden demokratikleﬂtirece¤ini sananlar yan›l›yor.

AKP’nin geçen 7 y›l›ndan ders almayanlar, 7 y›l›n ortaya koydu¤u faﬂizm gerçe¤ine gözlerini kapamakta
›srarl› olanlar, hala AKP’den demokrasi ad›na medet umuyorlar.
Cuntalara karﬂ› hala AKP’den adalet
umuyorlar. Yan›l›yorlar.
ugün oligarﬂi içi güçler dengesinde, ordu güç kaybederken,
düzen islamc›l›¤› güç kazanm›ﬂ bir
noktadad›r. Ancak gelinen noktada,
ordunun belli ölçülerde etkisizleﬂmesinin mevcut sistemi kendili¤in d e n d e m o k r a t i k l e ﬂ t i rece¤ini sananlar yan›l›yor. Y›llard›r söyledi¤imiz ﬂuydu: Ülkemizdeki bask› ve
terör, anti-demokratik uygulamalar,
rejimin “sivil” veya “ a s k e r i ” niteli¤ine ba¤l› de¤ildir. Nitekim ülkemiz, cunta dönemlerini geride b›rakan bask› ve terörün uyguland›¤›
“sivil yönetim” dönemlerine tan›k
olmad› m›? Basit bir örnek;
DGM’ler tart›ﬂmas›nda soruna bu
biçimsel
ölçülerle
bakanlar,
DGM’lerin anti-demokratik ve faﬂist karakterini, DGM’lerdeki askeri
üye ile özdeﬂleﬂtirmiﬂ, askeri üyelerin heyetten ç›kar›lmas›yla yarg›n›n
kendili¤inden demokratikleﬂece¤ini
beklemiﬂlerdi. Öyle olmad›. B›rak›n, heyetteki tek bir hakimin de¤iﬂmesini, DGM’ler tümden kald›r›ld›,
ama yarg›da beklenen “demokratikleﬂme” olmad›. Bugün DGM’lerin
yerine bakan ACM’lerin daha demokratik, daha hukuka sayg›l› oldu¤unu kim iddia edebilir?
aﬂizmle yönetilen bir ülkede sorunu, “sivil”, “asker” sorunu
olarak koymak, bir çarp›tmad›r.
Gerçekte oligarﬂinin “sivil” hükümetleri, bunun bir çarp›tma oldu¤unu kendi pratikleriyle sürekli olarak göstermiﬂlerdir. 1983’ten itibaren, geçen 27 y›lda, gelen tüm “sivil” iktidarlar, 12 Eylül askeri faﬂist
cuntas›n›n yapt›¤› anayasa ve yasalarla, askeri cuntan›n oluﬂturdu¤u
kurumlarla yönettiler bu ülkeyi ve
bundan hiç ﬂikayetçi olmad›lar.
Cunta yönetimini, yani kurumsal-
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F

laﬂm›ﬂ aç›k faﬂizmi sürdüren “sivil”
yönetimlerin son halkas› AKP’dir.

meyece¤ini söylerken, iﬂte ayn› zamanda bu nesnel gerçekten hareket
ediyoruz.

KP, bugün b›rak›n faﬂizmle heKP’nin tekrar gündeme getirdisaplaﬂmay›, 28 ﬁubatç›larla bile hesaplaﬂmaktan uzak bir politika¤i anayasa de¤iﬂikli¤i meselesin›n uygulay›c›s›d›r. AKP’nin “hene de bu çerçevede bak›lmal›d›r.
saplaﬂt›¤›” tek kesim, AKP iktidar›AKP, geçen 7 y›ll›k iktidar› sürecinna karﬂ› ç›kanlard›r. AKP iktidar›,
ce anayasa de¤iﬂikli¤i meselesini
kendisiyle uyumlu, kendisine karﬂ›
defalarca gündeme getirdi, her sefegiriﬂimler içinde olmayan 28 ﬁubatrinde yapt›¤› bellidir. AKP’nin anaç›larla da, 12 Eylül cuntac›lar›yla da
yasa de¤iﬂikli¤i politikas›nda “önu y u m içindedir. AKP, Susurluk,
celikleri” aç›¤a ç›km›ﬂt›r. AKP;
kontrgerilla, Ergenekon derken, VeYAﬁ kararlar›na itiraz hakk›,
li Küçükler’in, alt düzeydeki bir kaç
HSYK’n›n kararlar›n›n da yarg›ya
ismin ötesine geçmemiﬂtir. Oysa, ülaç›lmas›, parti kapatma yetkisinin
kemizde bu infazlar›n, kaybetmeledaralt›lmas› gibi konularla u¤raﬂrin, faili meçhullerin, Gazi gibi kitle
maktad›r. Daha baﬂtan belli oldu¤u
katliamlar›n›n nas›l gerçekleﬂti¤i
gibi, bütün bu de¤iﬂiklikler yine olibellidir. Bütün bunlar, bir kaç generalin baﬂ›n›n alt›ndan ç›kamayaAKP, bugün b›rak›n faﬂizmle
cak kadar çok ve süreklidir. Konthesaplaﬂmay›,
28 ﬁubatç›larrgerilla ﬂeflerinden Mehmet A¤ar
la
bile
hesaplaﬂmaktan
uzak bir
bunu veciz bir ﬂekilde ifade etmiﬂtir. “ H e r ﬂey devletin zirvesinde politikan›n uygulay›c›s›d›r. AKP’nin
“hesaplaﬂt›¤›” tek kesim, AKP
kararlaﬂt›r›ld›... Ça¤›r›n zirveyi
konuﬂal›m”.
iktidar›na karﬂ› ç›kanlard›r. AKP

A

im var o zirvede? Gelmiﬂ geçmiﬂ tüm hükümetler var. Gelmiﬂ geçmiﬂ tüm genelkurmay baﬂkanlar›, kuvvet komutanlar›, ordu
komutanlar› var. Gelmiﬂ geçmiﬂ
tüm M‹T yönetimi var. Gelmiﬂ
geçmiﬂ tüm Emniyet Müdürlü¤ü
kadrosu var. K›sacas›, tüm kurumlar›yla devlet var. Bugün Çankaya’ya
ç›km›ﬂ olan Abdullah Güller, AKP
hükümetlerinde yeralan Bülent
Ar›nçlar, Cemil Çiçekler, Abdülkadir Aksular, Murat Baﬂesgio¤lular,
Vecdi Gönüller var. Fethullahç›lar
var, kontrgerillan›n kulland›¤› eli
tesbihliler, tarikatlar, Hizbullahç›lar
var. Bugün AKP kadrolaﬂmas› içinde yeralan polis ﬂefleri var...
usurluk, Ergenekon benzeri yap›lanmalar söz konusu oldu¤unda s›kça sözü edilen “gitti¤i yere kadar gitme” meselesi, iﬂte bu tablo
nedeniyle hiçbir zaman mümkün olmayacakt›r. Hiçbir düzen gücü, gitti¤i yere kadar gidemez, çünkü sonuna kadar gidildi¤inde, hiçbir düzen gücü, bunun d›ﬂ›nda kalamaz.
AKP’nin veya baﬂka herhangi bir
düzen gücünün, kontrgerillay›, Susurluk’u, Ergenekon’u tasfiye ede-
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iktidar›, kendisiyle uyumlu,
kendisine karﬂ› giriﬂimler içinde
olmayan 28 ﬁubatç›larla da,
12 Eylül cuntac›lar›yla da uyum
içindedir.
garﬂi içi çat›ﬂmada güç kazanma
aray›ﬂ›na yöneliktir. Yap›lmas› düﬂünülen anayasa de¤iﬂikli¤i r efe r a n d u m u n d a , çeﬂitli kesimleri yan›na çekmek için mesela memurlara
“toplum sözleﬂme hakk› verilmesi”
gibi baz› düzenlemelerden de sözedilmektedir bugün. Anayasa de¤iﬂikli¤i paketine demokratik muhteval› baz› yamalar yap›labilir ama
bunlar, AKP’nin yapaca¤› anayasa
de¤iﬂikli¤inin muhtevas›n› de¤iﬂtirmez.
üksek perdeden “Modern ve
öz gürlü kçü bir a naya s a”dan
söz ediyor Erdo¤an. Halk›n her kesimine tehditler ya¤d›r›rken, düzen
için muhalefete bile tahammülsüzlü¤ünü sergilerken kullan›yor bu
kavramlar›. 1982 Anayasas›’n›n temel niteli¤ini, faﬂist karakterini hiç
t a r t › ﬂ m a y a n , haklar ve özgürlükler
sorununu hiç ele almayan, faﬂizmin

Y

temel kurumlar›na, temel yasalar›na
hiç dokunmayan bir anayasa de¤iﬂikli¤iyle “modern, özgürlükçü bir
anayasa” yarat›labilece¤i, ancak
AKP gibi demagojide, yalanda, istismarda s›n›r tan›mayan bir parti taraf›ndan iddia edilebilir. Sol güçler
aç›s›ndan ise, böyle bir partiden hala demokrasi bekleyebilmek ise, art›k ancak aymazl›k olarak adland›r›labilir.
8 ﬁubat’tan bugüne uzanan süreç, geliﬂmeleri do¤ru de¤erlendirememenin sol güçleri nerelere savurabilece¤ini son derece somut
olarak gösteriyor. En çarp›c› örnek
ÖDP’dir. 28 ﬁubat’› gericili¤e, ﬂeriata karﬂ› bir tav›r olarak de¤erlendiren reformizm, o süreçte 28 ﬁuba t ’a ye d ek le nm iﬂ ti . Ayn› ÖDP,
bugün AKP’den kontrgerillaya karﬂ›
tav›r almas›n›; demokrasiyi yerleﬂtirmesini bekleyerek, AKP’yi des tekliyor. Kâh ‘darbecinin’, kâh ‘ﬂeriatç›n›n’ yan›nda! ‹cazetçi bir çizgiye sahip olanlar›n, demokrasi mücadelesinde kendine, halka güvenmeyen, bunun yerine düzen içi güçlere yaslanan anlay›ﬂlar›n, oligarﬂi
içi çat›ﬂmada ﬂu veya bu kesime yedeklenmesi kaç›n›lmazd›r.
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u kesimler, 28 ﬁubat döneminde
“Susurluk'la ortaya ç›kanlar›
devlete de¤il, "derin devlet"e, "devlet içindeki karanl›k güçler"e ba¤layarak M G K ' n› n k e nd is i ni S us u rluk'un d›ﬂ›nda gösterme politikalar›na hizmet ediyorlard›. Bugün ise
“Ergenekon’la ortaya ç›kanlar› devlete de¤il, "devlet içindeki karanl›k
güçler"e ba¤layarak AKP'nin kendisini kontrgerillan›n d›ﬂ›nda gösterme politikalar›na hizmet ediyorlar.

B

orun, s›n›flar mücadelesinde
kendi politikalar›, kendi hedefleriyle yer almamaktan kaynaklanmaktad›r. Kontrgerillan›n, daha genel anlamda faﬂizmin düzen içi güçler taraf›ndan altedilmesi söz konusu olamayaca¤›na göre, bu görev
halk›nd›r ve halk bunu ancak kendi
iktidar›n› kurdu¤unda yerine getirebilir. Halk›n kendi iktidar›n› kurmas›n›n yolu ise bellidir: Devrim. Biz
iﬂte bunun için devrimciyiz ve bunun için “tek yol devrim” diyoruz.
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Yaz›m›z›n önceki bölümünde
Gazi Davas›’n›n aç›l›ﬂ sürecine
de¤inmiﬂtik.. Gazi Katliam davas›
güvenlik gerekçesiyle önce ‹stanbul’dan Trabzon’a sürülmüﬂtü.
Oligarﬂi, sonras›nda da davay›
bürokrasinin dehlizlerinde, adliye
koridorlar›nda bo¤mak için davay›
oradan oraya sürdü. Dava dosyas›,
‹stanbul ‹l ‹dare Kurulu’ndan Yarg›tay’a, Rize A¤›r Ceza Mahkemesinden Adalet Bakanl›¤›’na kadar, oradan oraya at›ld›. Ama Gazi halk›,
bütün bu oyalama, unutturma manevralar›na ra¤men davas›n›n peﬂini
b›rakmad›.
Onlarca kiﬂinin katledildi¤i bir
davan›n göstermelik yarg›lanmas›
için bile mücadele etmek gerekiyordu. Örgütlü hareket etmek gerekiyordu. Gazi halk› da örgütlendi bunun için. Katliam davas›n› takip etmek üzere G a z i - Ü m r a n i y e H u k u k K o m i s y o n u oluﬂturuldu.
Kampanyalar yürütüldü. Onlarca
eylem yap›ld›. Oligarﬂinin yarg›s›n›n art›k kaçacak yolu kalmam›ﬂt›.
Nihayet ikibuçuk y›l sonra dava
dosyas› tekrar Trabzon’a getirildi.
Halk›n davay› sahiplenmesi sonucunda mahkeme sekiz polis
hakk›nda g › y a b i t u t u k l a m a karar›
verdi. Fakat d›ﬂar›da elini kolunu
sallayarak dolaﬂan katiller bir türlü
yakalan›p tutuklanm›yordu. Yine
halk›n bask›s› sonucunda mahkeme ikinci kez tutuklama karar› ç›kartmak zorunda kald› ve katiller

Gazi’yi adaletsiz
b›rakan yarg›
K‹M‹N YARGISI?

teslim oldu.
Oligarﬂi, davay› 1100
kilometre uzaktaki Trabzon’a sürerek zamanla
katliam› unutturmay› hedefliyordu.
Fakat baﬂta ‹stanbul’un yoksul kondular›ndan olmak üzere Ankara’dan, ‹zmir’den ve Anadolu’nun
çeﬂitli illerinden halk, binlerce kilometrelik yolu kat ederek her duruﬂmada katillerden hesap sormak için
Trabzon’a gitti.

Davay› sahiplenenlere
linç sald›r›s›...
Davan›n sahiplenmesini engelleyemeyen oligarﬂi, bu kez linç
sald›r›lar›n› örgütledi. Kontrgerilla
devletinin tüm kurumlar› iﬂ baﬂ›ndayd›. Polis ve linççiler Gazi davas›n› izlemeye gelenlerin otobüslerinden oluﬂan konvoylara her defas›nda sald›r›lar örgütlediler. Mesela 17 Kas›m 1997’de, Gazilileri
taﬂ›yan otobüsler Trabzon’un Akçaabat ilçesinde MHP ve Ülkü
Oca¤› önünde jandarma ve polis
taraf›ndan durduruldular. Buradaki provokasyon giriﬂimi boﬂa ç›kart›ld› fakat, hemen ard›ndan
Trabzon’a giden kitle, bu kez de
mahkemeye sokulmad›. Engellemeye karﬂ› oturma eylemine baﬂlayan halka polis sald›rd› ve gözalt›lar yaﬂand›. Halk›n kararl› tutumu sonucu gözalt›na al›nanlar serbest b›rakt›r›ld›...
Duruﬂman›n ard›ndan dönüﬂ yolunda polis yine sald›rd›, bir çok kiﬂi gözalt›na al›nd›, bir kiﬂi tutukland›. Polise paralel olarak faﬂistler de
taﬂl› sald›r›lar gerçekleﬂtirdiler..
K›sacas›, tek bir duruﬂmada yaﬂananlar›n da aç›kça gösterdi¤i gi-

bi, Gazi Davas›’n› izlemenin kendisi baﬂl› baﬂ›na bir mücadele olmuﬂtu. Linç giriﬂimleri, polis sald›r›lar›, hafif ve a¤›r yaral›lar, gözalt› ve tutuklamalar hiç eksilmedi... Zaman oldu, polisler duruﬂma
salonunda mahkeme heyetinin gözü önünde ﬂehit ailelerine sald›rd›.
ﬁehit aileleri defalarca mahkeme
salonundan d›ﬂar› at›ld›.
Ancak halk›n kararl›l›¤›, ›srarla
davaya sahip ç›kmas›, tüm bu sald›r›lar› da boﬂa ç›kartt›.
1995’de baﬂlayan dava 31 duruﬂman›n ard›ndan yap›larak, 3 M a r t
2000'de karara ba¤land›. Duruﬂman›n yasal sonucundan çok, esas olan
ﬂuydu ki; Gazi halk›, oligarﬂinin dava dosyas›n› kapatmas›na izin vermemiﬂti.

Adalet, katliam›n
as›l s orumlular›na
hiç u zanmad›
Mahkemenin her aﬂamas›nda, katillerin cezaland›r›lmayaca¤›, tam tersine korundu¤u aç›kt›. Mesela; Katliam› gerçekleﬂtiren ticari taksiye refakat eden bir polis arac› vard›. Bu
araç hiçbir zaman soruﬂturulmad›.
Mesela polisler karakolu taranan
kahvehanelara çok yak›n olmas›na
ra¤men çok geç gelmiﬂti. Avukatlar›n
tüm ›srarlar›na ra¤men bu konu hakk›nda da soruﬂturma dahi aç›lmad›.
Otopsi raporlar›nda ölenlerin polis kurﬂunuyla öldürüldü¤ü sabittir.
Ancak mahkeme, avukatlar›n katliamda kullan›lan uzun menzilli silah
mermilerinin tespiti için ‹stanbul
Emniyet Müdürlü¤ü'ndeki uzun
menzilli silahlar›n incelenmesi talebini de r eddetti. Emniyet Müdürlerinin san›k olarak da, tan›k olarak
da dinlenmesi mahkemece kabul

ﬁehitlerimiz kavga ça¤r›s›d›r...

Gazi ﬁehitlerinin
yak›nlar› konuﬂuyor
ﬁ e n t ü r k G ü rg e n (Hasan Gürgen’in yi¤eni)

DEVLETE...

edilmedi...
Gazi katliam›ndan konumlar› itibar›yla baﬂ sorumlu olan Baﬂbakan
Tansu Çiller, ‹çiﬂleri Bakan› Nahit
Menteﬂe, Emniyet Müdürü M e hmet A ¤ a r, ‹stanbul Valisi H a y r i
Kozakç›o¤lu, ‹stanbul Emniyet Müdürü Necdet Menzir ve Terörle Mücadele ﬁube Müdürü Reﬂat Altay
hakk›n da h i ç b i r iﬂlem yap›lmad›.
Birçok infaza kat›ld›¤› bilinen
Özel timci E rcan Aksoy bir televizyonda yapt›¤› aç›klamada Ayhan
Çark›n'la birlikte Gazi katliam›nda
yer ald›klar›n› söylemesine ra¤men,
haklar›nda hiçbir iﬂlem yap›lmad›.
Mahkeme delil bulmak bir yana,
var olanlar› karartt›. Avukatlar›n
öne sürdükleri deliller reddedildi.
Gerekli hiçbir inceleme yap›lmad›.
A z m e t t i re n l e r i ve te ti kçi leri yle ,
tüm katliamc›lar aç›ktan korundu.
Trabzon A¤›r Ceza Mahkemesi,
Gazi Katliam› Davas›’nda, 3 Mart
2000’de karar verdi. Karar faﬂist
devletin adaletinin ne oldu¤unu bilenler için sürpriz olmad›. Yarg›lanan 20 polisten 18’i beraat(!) ettirildi. Adem A l b a y r a k’a 4 kiﬂiyi
öldürmekten, dört kez 24 y›l a¤›r hapis, Mehmet Gündo¤an’a da iki kiﬂiyi öldürmekten 24’er y›l hapis cezas› verildi. “Hafifletici nedenlerden
dolay›” Adem Albayrak’›n cezas› 6
y›l 8 aya, Mehmet Gündo¤an’›n cezas› da 3 y›l 4 aya indirildi.
Bu kararla polislere h a l k › ö l d ü rme özgürlü¤ü verildi. Gerekçeleri
ise ﬂöyleydi; Gazi’de halk›n tepkisi
yasad›ﬂ› örgüt mensuplar› taraf›ndan yönlendirilmiﬂ. Karakola do¤ru
yürüyüﬂe geçen kitle içinde k›rm›z›
bant ve kaﬂkol takanlar varm›ﬂ. Kitle içerisine dalan polis panzerlerine

halktaﬂ, sopa, a¤aç parças›, demir
gibi maddelerle sald›rm›ﬂ. Gece olmas›ndan ve halk›n taﬂ vb. maddelerle sald›rmas› sonucu panikleyen
polisi geriye çekilirken birbirini
çi¤nemiﬂ ve ateﬂ etmek zorunda
kalm›ﬂ. Halk, polisin ikazlar›na ra¤men da¤›lmam›ﬂ ve polise taﬂla karﬂ›l›k vermesi sonucu panikleyen polis faili belli olamayacak ﬂekilde
ateﬂ açm›ﬂ.
Görüldü¤ü gibi, bu düzenin yarg›s›na göre polislerin hiçbir suçu
yok. Tüm suç Gazi halk›n›n!
Oligarﬂinin adaleti buydu iﬂte:
18 kiﬂinin ölümünden do¤rudan sorumlu iki katile vermek zorunda
kald›klar› cezay› da “hafifletici ne d e n ”le ortadan kald›r›yorlard›. 18
kiﬂiyi katledenler için hangi gerekçe
“hafifletici” olabilir? Devrimciler
sözkonusu oldu¤unda, hiçbir zaman
“hafifletici” neden bulunamaz. Tam
tersine “mahkemelerdeki militanca
tav›rlar›ndan dolay›” deyip onlarca
y›l› bulan cezalar art›r›l›r.
Gazi halk›n›n katillerinden
Adem Albayrak, mahkemelerin bu
koruyucu kararlar›ndan ald›¤› güçle,
“ K a n u nu n ba na ve r di ¤i y e tk iyl e s i lah›m› kulland›m... Ayn› ﬂartlar olsa, yine ayn›s› yapar›m...” diyordu.
Albayrak’›n bu ifadesi, ülkemizde infazlar›n, katliamlar›n nas›l süreklileﬂti¤inin de bir aç›klamas›d›r.
Evet, oligarﬂinin yarg›s› katillere
hem silah kullanma yetkisi, hem
de o silah› kulland›ktan sonra kor u n m a g a r a n t i s i vermiﬂtir.
Sistem faﬂizmin yarg› sistemidir.
Katliam özgürlü¤ünün alenen
yarg› taraf›ndan korundu¤u bir
ülkede adaletten söz edilemez.

Bundan sonra bir 15
y›l daha geçecek.
Yani bu devlet bu
katilleri kesinlikle
aç›¤a ç›karmayacak,
biz art›k buna inan›yoruz. 25 yaﬂ›nda
gencecik bir adam
öldü, ben onun yoklu¤u içinde yaﬂad›m niye, benim
bir tane amcam varken hiç bir suçu yokken niye ald›lar benden.
Benim s›n›f arkadaﬂ›m Sezgin Engin de öldü. Bunun hesab›n› biz
hep sorduk, iki y›l önce yine alanlardayd›k, 15 y›l sonra yine soruyorum niye ortada hiç bir ﬂey yok.
Trabzon'da mahkemeler oldu hiç
bir ﬂey ç›kmad›. Devlet bir aç›klama yapmad›. Biz bunlardan hep
yoksun kald›k. Ölene kadar amcam›n hesab›n› soraca¤›m.
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H A L K A . . . Halka ﬂunlar›
söylemek istiyorum. Gazili olan
halka bu mesaj›m kendi insanlar›m›z› satmayal›m. Parasal konuda
mahallemizi satmayal›m. Evini
200 milyon kira verecek bir insana
kendi insan›na ver. Ama 400-500
milyon verip de baﬂka emeller için
kullanan bir sürü insan var. Ben 31
senedir Gazi'de yaﬂ›yorum, esrar›n
ne oldu¤unu bilmezdik, ﬂimdi halk›n çocuklar›na sahip ç›k›lmas›n›
isterim. 13-14 yaﬂ›nda k›zlar parklarda bira içiyorlar. Kendi evlatlar›m›z› kaybediyoruz ﬂimdi de.
G E N Ç L E R E . . . Gençlerimiz Gazi ayaklanmas›n› 95'ten
sonraki Gazi Mahallesi'ni araﬂt›rs›nlar, bir sürü insan nas›l büyüdü¤ünü hangi kültürle büyüdü¤ünü
görsünler, ﬂimdiki çocuklardan
bahsediyorum mahallenin geçmiﬂini araﬂt›r›rlarsa ç›kacak her ﬂey
onlara cevapt›r. 95 sonras› Gaziyi
araﬂt›rmalar›n› isterim.

Birleﬂelim Örgütlenelim Hesap soral›m!
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AKP, ‘Karanl›¤›n’ Partisidir
Hiçbir Karanl›¤› Ayd›nlatamaz!
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Halk›n özlemlerini i s t i s m a r ,
AKP’nin en iyi bildi¤i politikad›r.
Bu milli özlemler olabilir, bu dini
özlemler olabilir, bu tüm halk›n
a d a l e t özlemi olabilir. AKP, oligarﬂi içi çat›ﬂmada halk›n çeﬂitli kesimlerini yan›na çekebilmek için bu özlemleri sonuna kadar istismar etti ve
etmeye devam ediyor.
Darbelerden, darbecilerden hesap sorulmas›, kay›plar›n aç›¤a ç›kar›lmas›, faili meçhullerin ayd›nlat›lmas›, J‹TEM’den hesap sorulmas› halk›n talepleridir. AKP; Ergenekon davas›nda, bu talepler üzerinde
adeta tepinmektedir.
“Hiçbir faili meçhul kalmayacak”t›. “Kay›plar bulunacak”t›.
Bunlar›n bir k›sm› özellikle Kürt
halk›na yönelik istismar malzemesi
yap›lm›ﬂt›, Gazi katliam› gibi katliamlar arac›l›¤›yla da Alevi halk›na
yönelik istismar mekanizmas› çal›ﬂt›r›l›yordu.
Gazi katliam›nda ilk kurﬂunu
O s m a n G ü r b ü z adl› Ergenekon
Davas› san›¤›n›n s›kt›¤› iddia edildi.
‹slamc› bas›nda ﬂu tür haberler
yer ald›. “Ergenekon san›¤› Osman
Gürbüz, önce tetikçi arad›, bulamay›nca gidip kendisi ilk kurﬂunu s›kt›.
Sol terör örgütleri ile daha önce
mahallede görülmeyen isimler halk›
galeyana getirdi.”
Yukar›daki sat›rlar, AKP’nin
“kontrgerilla karﬂ›tl›¤›”n›n muhtevas›n› çok net ortaya koyuyor asl›nda. Ergenekon iddianamesinin hemen her sayfas›n›n da somutlad›¤›
gibi, AKP’nin E r g e n e k o n , S u s u rluk düﬂmanl›¤›, görece ve geçici,
devrimcilere düﬂmanl›¤› esas ve kal›c›d›r. Bu nedenle Ergenekon’u aç›¤a ç›kar›yoruz Gazi’yi aç›¤a ç›kar›yoruz derken bile devrimci örgütlere, sola sald›rmaktad›rlar.
AKP’nin bu özelli¤i hiç ak›ldan
ç›kar›lmamal›d›r.
AKP’nin halka ve devrimcilere
karﬂ› iﬂlenen suçlar› aç›¤a ç›karmak

gibi bir politikas› olamaz.
Aylard›r g e n e r a l l e r, s u b a y l a r,
jitemciler gözalt›na al›n›yor; h a l a
ayd›nlat›lm›ﬂ tek bir kay›p, tek
b i r faili meçhul, tek bir k a t l i a m
yoktur!..
Aylard›r mezarlar kaz›l›yor, kör
kuyular aç›l›yor, kemikler ç›kar›l›yor, toprak altlar›ndan silahlar ç›kar›l›yor... ve yine ayd›nlat›lm›ﬂ bir
kay›p, faili meçhul yok.
Olanlar da yine AKP’nin özel
olarak hedef ald›¤› Veli Küçük, Levent Ersöz, Arif Do¤an gibi bir kaç
kontrac› çevresinde dönen olaylard›r. Ki onlara iliﬂkin de ﬂu ana kadar
ne kaybetme, ne infaz, ne faili meçhul aç›¤a ç›kar›lm›ﬂ de¤ildir. Ama
belirtti¤imiz gibi, sadece o çerçevede bir kaç olay›n aç›¤a ç›kar›lmas›,
bunlar›n oligarﬂi içi çat›ﬂman›n bir
parças› oldu¤unu kan›tlamaktan
baﬂka bir ﬂeyi göstemez.
AKP, bu politikayla bir taﬂla bir
kaç hedefe birden vurmuﬂ olmaktad›r;
Birincisi, oligarﬂi içi çat›ﬂmada
halk›n çeﬂitli kesimlerini kendine yedekleyerek iktidar›n› güçlendirip,
“Ergenekon” ad› alt›nda sürdürdü¤ü
operasyonlar›n› meﬂrulaﬂt›rmaktad›r.
‹kincisi, devlet, Ergenekon üyesi diye ortal›kta ad› dolaﬂt›r›lan bir
kaç tetikçi üzerinden aklanmaya çal›ﬂ›lmaktad›r.
Üçüncüsü, kontrgerilan›n Maraﬂ, Sivas, Çorum gibi katliamlar›nda kulland›¤› dincilerin, katliamlardaki rolü gizlenerek dinciler aklanmaktad›r.
D ö r d ü n c ü s ü AKP, devrimcileri
de Ergenekon’la iliﬂkilendirerek oligarﬂik devletin katliamlar›na ve kirli iﬂlerine devrimcileri de bulaﬂt›r›p,
devrimcileri y›pratmay› hedeflemektedir.
Evet, katilleri istiyoruz.
K a t i l l e r i a z m e t t i re n l e r i i s t i y o r u z .
‹nfaz, kay›p, faili meçhul poli tikalar›n› belirleyenleri istiyoruz.

AKP, halk›n adalet özlemiyle oynuyor. AKP halk›n ac›lar›yla oynuyor. O kadar. Bundan ötesi yoktur.
Kimse bu istismara alet olmamal›d›r. Belli kesimlerin, l a i kl i k a d› n a
katliamc› orduyu savunmalar›yla, baz› kesimlerin d e m o k r a t i k l e ﬂ me ad›na iﬂbirlikçi, katliamc›,
ya¤mac› AK P’yi sa vunmal ar› aras›nda öz olarak bir fark yoktur.
AKP, ayd›nl›ktan yana de¤ildir
ve olamaz.
AKP de kendinden önceki iktidarlar gibi, “karanl›k güçler”in,
“karanl›k yöntemler”in partisidir.
‹ktidar› süresince say›s›z komploya imza atm›ﬂt›r. Ergenekon soruﬂturma ve davalar› süreci, ayn› zamanda e g e m e n s › n › f l a r a r a s ›
k o m p l o l a r sürecidir. AKP’nin polisi, devrimcilere, vatanseverlere karﬂ› komplolara, linçlere devam etmektedir ve bunlar da ülkemiz tarihine yeni “karanl›k” sayfalar eklemektedir.
Gerçek ﬂudur:
Gazi katliam›nda bilinmeyen,
karanl›kta kalan hiçbir ﬂey yoktur.
Katliam emrini kimlerin verdi¤i,
katledenlerin kimler oldu¤u, katilleri kimlerin nas›l korudu¤u bilinmektedir.
Ve tüm izler bizi devlete götürmektedir. ‹ﬂte böyle oldu¤u içindir
ki, AKP Gazi katliam›n› ayd›nlatamaz. Baﬂka hiçbir katliam› da ayd›nlatamaz.

ﬁehitlerimiz kavga ça¤r›s›d›r...

‹slamc›lar, AKP Destekçileri, AB’ciler,
Darbelere, Kontrgerillaya Karﬂ›ysan›z,

12 Mart’ta Gazi’ye Gelin!
o Katliamlara, “faili meçhuller”e, k ay›plara k arﬂ›
m›s›n›z? Bunlar›n hesab›n›n sorulmas›n› istiyor
musunuz? G elin; 1 May›s
1977 Katliam›’n›n,
16 Mart Beyaz›t’›n,
Maraﬂ’›n, Sivas’›n,
Gazi’nin katillerinden
birlikte hesap soral›m!

o ‹slamc›lar, demokrasiden, ö zgürlüklerden
bahsediyorsan›z, 7 y›ld›r
iktidarda o lan A KP’nin
faﬂist uygulamalar›na,
sald›r›lar›na k arﬂ› ç ›k›n.
Çeﬂitli radikal islamc› ak›mlar,
Avrupa Birli¤i savunucular›, kendilerini “Genç siviller”, “Darbeye Karﬂ› 70 milyon ad›m” gibi adlarla ifade
eden kesimler, AKP’yle tümüyle ayn› olmad›klar›n›, ayn› düﬂünmediklerini, fakat darbelere karﬂ› oldu¤u,
AB’ye üyelik yolunda Türkiye’yi
demokratikleﬂtirdi¤i, karanl›k olaylar› ayd›nlatmak istedi¤i gibi nedenlerle, AKP’yi destekliyorlar.
Kuﬂku yok ki bu gerekçeler tart›ﬂ›labilir. Aç›k ki, bunlar›n bir k›sm›, düzen içi hesaplar›n› adalet, demokrasi gibi taleplerle perdelemektedirler. Hay›r öyle diyenler için ise,
iﬂte pratik.
E¤er ç›k›ﬂ noktan›z, adaletse,
demokrasi ise, karanl›klar›n ayd›nlanmas› ise, sizleri, bu talebi
tam 15 y›ld›r her türlü teröre, tehdide ra¤men savunan Gazi halk›yla
yanyana olmaya ça¤›r›yoruz.
‹slamc›lar, AKP destekçileri darbelere karﬂ› olduklar›n› söylüyorlar.
Darbe istemiyoruz diyorlar. Darbeciler yarg›lans›n diye mitingler, yü-

rüyüﬂler düzenliyorlar.
Aç›k ki, AKP’nin riyakarl›¤›,
onu destekleyen kimi kesimlere
de bulaﬂm›ﬂt›r.
Hak ve özgürlükleri, demokrasiyi ancak sald›r›lar kendilerine yöneldi¤inde hat›rlarlar.
Bu ülkede 1950’lerden beri faﬂizm hüküm sürüyor. Biliyoruz ki, islamc›lar hiçbir zaman faﬂist devlete
karﬂ› demokrasi mücadelesinin içinde
olmam›ﬂlard›r. Özgürlü¤ü sadece
türban için, cemaat faaliyetlerini serbestçe yapabilmek için isterler.
Hay›r öyle de¤il diyorsan›z, buyurun Gazi’ye.
Adalet kavgas› ﬂimdi orada sür ecek. Demokrasi kavgas›n›n en
ﬂiddetlisi ve en kutsal› orada veri l ece k .
*
Darbelere karﬂ› olduklar›n› söylüyorsunuz. Gerçekten darbelere karﬂ›
m›s›n›z? Önce 12 Eylül’e karﬂ› ç›kmal›s›n›z. 12 Eylülcülerden hesap
sormal›s›n›z. 12 Eylülcüleri Çankaya’da a¤›rlayan AKP’ye karﬂ› ç›kmal›s›n›z. Anayasa de¤iﬂikliklerinde
12 Eylül’den hesap sormay› gündemine bile almayan cunta hamisi
AKP’den de hesap sormal›s›n›z.
Darbe karﬂ›tl›¤›nda tutarl› olm a k , b u n u g e re k t i r i r.
AKP, iktidar›n› cuntac›lara borçludur. ‹slamc›lar, tarikatlar 12 Eylül
cuntas›yla palazlanm›ﬂt›r.
AKP’nin, 12 Eylül’e itirazlar›
yok. Darbel erin kendil erine yönelmesine itiraz ediyorlar sadece.
‹slamc›lar bir anlamda darbeyi 28
ﬁubat’la keﬂfettiler.
Hay›r, biz öyle düﬂünmüyoruz
diyenlerin, bunu pratikte göstermeleri gerekir.
Neyi ayd›nlatt› AKP? Hangi katliam› çözdü?
AKP, sadece kitlelerin taleplerini,
özlemlerini istismar ediyor ve bunlar›

oligarﬂi içi çat›ﬂmada kullan›yor.
AKP’nin bu politikalar›na yedeklenmek, alet olmakt›r.
Bu kesimler de gerçek anlamda
demokrasi mücadelesinin içinde
yoklard›r. “Petrol kuyular› aç›ls›n,
Faili meçhuller çözülsün” diye
aç›klamalar, eylemler yapt›lar. Bu
ülkede katliamlar, infazlar, kay›plar
olurken neredeydiniz?
‹slamc›lar Maraﬂ Katliam›’nda
neredeydi? Sivas’ta 33 ayd›n›n kim
katletti?
18 kiﬂinin katledildi¤i Gazi ve
Ümraniye katliam›n›n üzerinden 15
y›l geçti. Katillerin kim oldu¤u dana ilk günden belliydi. Bu 15 y›l›n 7
y › l › n d a i k t i d a r d a A K P v a r d › . AKP
hangi katliam› çözdü?
AKP destekçileri! Oligarﬂi içi
çat›ﬂmada kimi zaman “darbe karﬂ›t›” oluyorsunuz, kimi zaman “ba¤›ms›z yarg›dan, hukuktan” bahsediyorsunuz. 12 Eylül’ün tüm faﬂist
kurumlar›na karﬂ› ç›kmadan, 12 Eylül faﬂizmini sürdüren AKP iktidar›na karﬂ› ç›kmadan “darbelere karﬂ›
oldu¤unu” iddia etmek riyakarl›kt›r.
“Adalet mi” diyorsunuz? 15 y›ld›r Gazi’nin katillerinden hesap sorulmad›. Devlet katilleri aklad›.
12 Mart’ta Gazi Katliam›’n›n
15’inci y›l anmas› var. 12 Mart’ta
Gazi’ye gelin. 15 y›ld›r halk Gazi
katliam›n›n sorumlular›n›n yarg›lanmas› için adalet istedi.
Gazi’de halk, Adalet istemeye
devam ediyor. Gazi’de halk, kontrgerilla’dan hesap soruyor.
ADALET istiyorsan›z Gazi’ye
gelin. Faﬂizme, kontrgerillaya, darbelere karﬂ›ysan›z; 12 Mart’ta Gazi’ye gelin. Oligarﬂi içi güçlerden
birine yaslanarak darbelere karanl›klara karﬂ› ç›k›lmaz. Demokratl›k
olmaz.
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28 ﬁubat sürüyor
– yaln›z sürdüren farkl› –
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28 ﬁubat, Susurluk’un ard›ndan
yönetememe krizi derinleﬂen oligarﬂinin bu krizi hafifletmek için gündeme getirdi¤i bir müdahaleydi. 28
ﬁubat’› sadece islamc› kesimlere
karﬂ› gerçekleﬂtirilen bir müdahale
olarak görmek, eksik ve yanl›ﬂ bir
de¤erlendirmedir.
28 ﬁubat üzerine, burjuva, küçükburjuva çevrelerde alabildi¤ine yanl›ﬂ
ve çarp›t›lm›ﬂ bir tart›ﬂma sürüyor. 28
ﬁubat’›n muhtevas›na geçmeden sadece ﬂu pratik gerçeklik üzerinden
bakmak bile, tart›ﬂmadaki çarp›kl›¤›
görmek aç›s›ndan önemlidir.
Neydi 28 ﬁubat’›n mant›¤›?
Halk›n her kesimini, hayat›n her
alan› denetim alt›na al›p, herkesi
düzene tabi hale getirmek... Peki
AKP’nin yapt›¤› farkl› m›?
Tekel direniﬂi karﬂ›s›ndaki tavr›ndan iktidara yönelik en küçük
eleﬂtiriye karﬂ› sergilenen tahammülsüzlü¤e kadar AKP politikalar›nda 28 ﬁubat generallerinin tavr›ndan farkl› bir yan var m›?
28 ﬁubat’ta “insanlar› kap›c›ya,
bakkala sorup fiﬂlediler” diye ﬂikayet ediyordu AKP’liler... AKP ne
yap›yor? Kap›c›ya, bakkala sormaya da zahmet etmiyor. Bir “gizli tan›k” bulunuyor, soruﬂturma dosyas›na da “gizlilik karar›” koyuyor, tamam. Ondan sonra istedi¤ine istedi¤in kadar ceza kes! AKP hukuku da
bu. ‹kisi aras›nda bir fark var m›?
Hay›r, ikisi de kontrgerilla hukuku... Biri fiﬂli, biri gizli tan›kl›...
Dün and›ç vard› .. Bugün baﬂbakan›n aleni tehdidi var, amaç ayn›...
gazeteleri sindirmek, gazetecileri
susturmak. Düzen içi muhalefeti
dahi susturmak. Arada fark var m›?
Hay›r, ikisi de iktidara tam tabi hale
getirilmiﬂ bir bas›n yay›n istiyor. 28
ﬁubat’›n generalleri, gazetecileri
“makad›na süngü tak›p dolaﬂt›rmak”la tehdit ediyordu, Baﬂbakan,
medya patronlar›n› peﬂlerine maliye

memurlar›n› takmakla tehdit ediyor
ve “sonra kimse gelip de a¤lamas›n” diyor alenen. Ne fark var?
Halka, devrimcilere karﬂ› uygulanan yöntemlerde ise, 28 ﬁubatç›larla AKP aras›nda biçimde bile bir
fark yok...
K›sacas›, yönetim tarz› aç›s›ndan 28 ﬁubatç›larla AKP’yi ay›rdedecek hiçbir ﬂey yoktur: Zulümse
zulüm, fiﬂlemeyse fiﬂleme, tehditse
tehdit, yasaysa yasa... Tek fark Sincan’da tank yürütmekse, o da nitelik
bir fark de¤ildir.

28 ﬁubat, tüm halka
yönelik bir m u h t › r a y d ›
Bugün k›salt›lm›ﬂ olarak “28 ﬁubat” diye and›¤›m›z sürecin üzerinden 13 y›l geçti. 28 ﬁubat 1997'de
Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplanm›ﬂ ve o günkü deyiﬂle “ t a r i h i nin en uzun toplant›s›n›” gerçekleﬂtirmiﬂti. Cumhurbaﬂkan›, hükümet üyeleri ve generallerin tam kadro yerald›¤› ve 9 saat süren toplant›-

"Emperyalizme ve faﬂizme yeter i nce h iz m et ede ce k par t il e r yoks a
yenileri kurulur. Art›k iﬂe yaramaz hale gelen, ayak ba¤› olanlar
tasfiye edilir. Önemli olan... düzenin devam›n›n güvence alt›na
al›nmas›d›r. Bu amaç için...
kullan›labilecek bütün yöntemler
kullan›l›r. ‹slamc›l›k iﬂe yar›yorsa
kullan›lacakt›r. C u n t a
gerekti¤inde, cunta yap›lacakt›r.
Gerekti¤inde suni düﬂmanlar
y a r a t › l a r a k demokrat reformcu
ma s ke si t ak › l ac a k, d üz en i ç i so l
güçlerin deste¤i al›nacakt›r.
Kendi kurduklar› hükümetleri
z o r l a v e h i l e i l e y› k a c a k , ye ni s i n i
kuracakt›r. " (Halk ‹çin Kurtuluﬂ,
Say›:41, 2 A¤ustos 1997)
ÇARK HALA BÖYLE
DÖNÜYOR

da 4 gündem maddesi vard›.
a- K›br›s Sorunu, b- Terörle Mücadele, c- Susurluk oda¤›nda geliﬂen Toplumsal Muhalefet, d- ‹rtica.
‹lkini bir yana b›rakt›¤›m›zda,
di¤er üç madde, MGK'n›n tüm halk
kesimlerini hizaya getirme, ayk›r›
tüm sesleri bo¤ma politikas›n›n
gündemleriydiler. Özetle “Susurluk
aklanacak, islamc›l›k hizaya getirilecek, k›p›rdanan halk bast›r›lacak”t›. O gün de, bugün de, yanl›ﬂ
bir ele al›ﬂ olarak, MGK kararlar›ndaki "birincil tehdit irtica sorunudur" tesbiti öne ç›kar›larak,
MGK’da tesbit edilen politikan›n
bütün olarak halk›n mücadelesini
bast›rma yan›, geri planda kalm›ﬂt›r.
Oysa, 28 ﬁubat 1997 tarihi, Susurluk’u izleyen günlerdir, oligarﬂik
devletin tarihini en yayg›n teﬂhirini
yaﬂad›¤›, oligarﬂinin k›smen geriletti¤ini düﬂündü¤ü halk›n mücadelesinin yeniden kitlesel bir boyut kazanmaya baﬂlad›¤› bir süreçtir. Nitekim MGK’da bunlar da konuﬂulmuﬂ ve Erbakan yönetimiyle Genelkurmay aras›nda bu konuda t a m b i r
m u t a b a k a t oluﬂmuﬂtur.
28 ﬁubat’›n süren yan› iﬂte budur.
O günkü müdahaleyi, “ a r a rejimk a r a rejim” diye de¤erlendirenler
oldu, yanl›ﬂt›, yap›lan, faﬂizmin halk›n mücadelesini ve çeﬂitli muhalif
güçleri denetlemekte yetersiz kalan
yanlar›n›n güçlendirilmesiydi.

‹slamc›lar›n 28 ﬁubat’a
iliﬂkin iki yan›lg›s›
‹slamc› kesimlerin yan›ld›¤› birinci nokta, 28 ﬁubat’›n baﬂar›ya
ulaﬂmad›¤› tesbitidir. 28 ﬁubat’›n
baﬂar›ya ulaﬂamad›¤›ndan hareketle
yapt›klar› tüm de¤erlendirmelerin
alt› boﬂtur.
28 ﬁubat amac›na belli ölçülerde
ulaﬂm›ﬂ bir müdahaledir. ‹slamc› kesimlere yönelik ya-
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n›yla da böyledir.
Amaçlardan biri, Susurluk’u aklamak, Susurluk tart›ﬂmalar›n›n
önünü keserek devletin daha fazla
y›pranmas›n› engellemekti. Bunu
belli ölçülerde yapt›lar.
Amaçlardan bir di¤eri, o zaman
da belirtti¤imiz gibi “MGK, sivri
yanlar› törpülenmiﬂ, daha da ehlileﬂmiﬂ bir Refah istiyordu.”
A K P, ehlileﬂtirilmiﬂ RP’dir.
Yani 28 ﬁubat bu aç›dan da amac›na ulaﬂm›ﬂt›r. FP içinde iç çat›ﬂma
bizzat oligarﬂi taraf›ndan k›ﬂk›rt›lm›ﬂ ve bölünme sa¤lanm›ﬂt›r. AKP
o bölünmenin ürünüdür. Hiç tart›ﬂmas›z biçimde denilebilir ki, AKP,
28 ﬁubat operasyonunun yaratt›¤›
bir partidir. Baﬂka bir deyiﬂle, 28
ﬁubat, egemenler islamc› partilerle,
sistem aras›nda varolan çeliﬂkiyi
“emperyalizm ve tekelci sermaye
lehine” çözüm yoluna sokmuﬂtur.
Bugün belki ço¤u unutmuﬂ olabilir ama Fazilet Partisi içinde Tayyip Erdo¤an’›n baﬂ›n› çekti¤i kesim
ayr›l›k bayra¤›n› kald›rd›¤›nda, oligarﬂinin tüm medyas› onlar› “yenilikçiler” diye övüp destekliyordu.
Onlar›n aras›nda Ayd›n Do¤an’›n
bas›n yay›n organlar› da vard›.
Tayyip Erdo¤an’a “biz art›k milli görüﬂ gömle¤ini ç›kartt›k” dedirten de 28 ﬁubat’tan baﬂka bir ﬂey
de¤ildir. Kendi dini söylemlerinin
bir k›sm›n› sürdürüyor görünse de,
bu yeni düzen islamc›s› parti
(AKP), tekellerle daha uyumlu bir
parti olacakt›. Nitekim, 8. y›l›na giren AKP iktidar›n›n bu süre boyunca tekelleri nas›l palazland›rd›¤›,
nas›l ABD ad›na Ortado¤u’da taﬂeronluk üstlendi¤i ortadad›r. Bunlar
ortadayken, kim 28 ﬁubat’›n baﬂar›s›z oldu¤unu iddia edebilir?
CIA, düzen islamc›l›¤›nda 28
ﬁubat’tan itibaren yaﬂanan geliﬂimi
2000’lerin baﬂ›nda ﬂöyle tesbit ediyordu: “‹slamc› partinin Milli Nizam’la baﬂlayan seyrinde sürekli inkiﬂaf görünüyor. Daha mutedilleﬂme ve gerçekleri kabul etmeye do¤ru bir yöneliﬂ. Türkiye’deki ‹slamc›lar, ideolojik e¤ilimli olmaktan

28 ﬁubat karﬂ›s›nda
direnemeyip, liderlerini sat›p,
gömleklerini de¤iﬂtirip sisteme
biat eden, tekelci sermayeye
güvence vermek için k›l›ktan
k›l›¤a girenler, bugün darbe
karﬂ›tl›¤› ﬂovlar› yap›yorlar....
uzaklaﬂ›p toplumun gerçeklerine ve
gerçek ihtiyaçlar›na do¤ru yöneliyor. Yeni neslin tonunda ise, Türkiye
ve dünyan›n gerçekleriyle örtüﬂen
bir esneklik, mutedillik ve gerçekçilik var.” (CIA Ortado¤u uzman›
Graham Fuller)
Güçler dengesindeki bugünkü
de¤iﬂikli¤in, 28 ﬁubat’› “tersine çe v i rece¤ini” sananlar yan›l›yor. Irma¤›n bir noktas›ndan geçen sular,
art›k geriye döndürülemez. Orduyu
etkisizleﬂtiren veya gerileten bir
AKP’nin tekrar daha “islami” bir
çizgiye dönece¤i beklentisinde
olanlar, bekledikleri dönüﬂümü göremey eceklerdir. Kuran kurslar›yd›, imam hatiplerdi, AKP bunlar
üzerinde oynayabilir, islamc›l›¤›n
istismar›n› sürdürebilir; ama 28 ﬁubat’›n yeniden ﬂekil vererek emperyalizme ve tekellere daha uyumlu
hale getirdi¤i düzen islamc›l›¤›, bu
çizgisini sürdürecektir.
‹slamc› kesimin ikinci yan›lg›s›
ise, 28 ﬁubat’›n tamam›n› görememeleridir. “‹ﬂte bak›n, 28 ﬁubat için
‘bin y›l sürecek’ diyorlard›, bak›n
iﬂte 15 y›l bile sürmedi” diye sevinirken, ülkemizde faﬂizmin sürdü¤ünü görmezden geliyorlar. 28 ﬁubat faﬂizmin uygulan›ﬂ›nda bir taktik politikad›r, uygulayanlar, onu ﬂu
anda sürdüremez durumdad›rlar;
ama özü itibar›yla 28 ﬁubat sürüyor,
bask›c›, yasakç› yönetim biçimi devam ediyor ve bunu devam ettiren
de islamc› kesimin destekledi¤i

AKP’den baﬂkas› de¤ildir.
AKP’nin 28 ﬁubat’› sürdürdü¤ü,
sadece bir tasvirden, benzetmeden
ibaret de¤ildir.
Ülkemizdeki egemen s›n›flar› ve
yönetim biçimini do¤ru de¤erlendiremeyenlerin s›k s›k içine düﬂtükleri bir yan›lg›, faﬂizmi, askeri darbelerle özdeﬂleﬂtirmektir. Oysa ülkemizde faﬂizm süreklidir. Ülkemizde
faﬂizm, 12 Eylül generalleriyle gelip, onlar gidince gitmiﬂ olmad›.
Keza, 12 Mart muht›ras›yla, 28 ﬁubat muht›ras›yla gelmedi¤i gibi, onlar›n miad› dolunca da faﬂizm gitmiﬂ olmad›.
Faﬂizm süreklidir ve emperyalizm ve oligarﬂi ad›na iktidar olan
her düzen partisi, faﬂizmi sürdürmek durumundad›r. Bugün faﬂizmin
sürdürücüsü, AKP’dir.

Gazi ﬁehitlerinin
yak›nlar› konuﬂuyor:
ﬁazime ﬁimﬂek
(Dilek ﬁimﬂek’in annesi)

DEVLETE...
Devlet kendi istedi¤ini yap›yor. Hani
çocuklarm›z›n o katilini herkes gördü
kamerada çocuklar›
tan›madan vurdu,
adam yinede elini
kolunu sallad›. Üstelik o kendisi
bizi tehdit etti davada biz yine kar›ﬂmad›k. Devlet kendisi onu bilsindi. Devlet kendisi zaten yapt›rd›. Sald›r› olmas›n› biz istemeyiz.
Polis kar›ﬂmazsa sald›r› olmaz.
Polis kar›ﬂmasa sesiz sakin oluyor.
‹ﬂte o da kar›ﬂt›¤› zaman olay kar›ﬂ›yor. Kahveleri tarad› özellikle
Alevilerin kahvesini tarad›.

HALKA... Biz eylemimizi
yapal›m kimseye zarar gelmeden
güzelce anmam›z› bitirelim. Yani
sadece bu sene de¤il di¤er seneler
de. Ama mesela herbiri ﬂu der ben
önde gidem bu sene öne geçem.
Yani hep beraber güzelce... kimseye zarar gelmesin.

Birleﬂelim Örgütlenelim Hesap soral›m!
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Gazi ﬁehitlerini anmak,
katledenlerden hesap sormakt›r!
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Gazi Mahallesi’nde 12 Mart
1995’te kontrgerilla, dört kahvehane ve bir pastaneyi tarayarak bir
kiﬂiyi katledip, çok say›da kiﬂiyi
yaralad›. Kontrgerilla katlederek
halk› sindirmeyi hedefliyordu. Baﬂaramad›. Sindiremedi Gazi halk›n›. Gazi aya¤a kalkt›.
Gazi ayaklanmas›, ülkemiz
devrim mücadelesinde onurlu bir
tarihtir. Halk› tan›mayanlara, halk›
küçümseyenlere halk›n gücünü bir
kez daha gösterdi. Dört gün süren
ayaklanmada 12 kiﬂi Gazi’de, 6
kiﬂi de Ümraniye’de katledildi.
Katledilenlerden 6’si Cepheliydi.
Katlettiler yaralad›lar, kurﬂun
bomba ya¤d›rd›lar ama Gazi’yi
teslim alamad›lar.
Direniﬂin üzerinden 15 y›l geçti. Devletin katliamlar›ndan, terörüne, uyuﬂturucu, fuhuﬂ, ahlaks›zl›k
gibi her türlü yozlaﬂt›rma politikalar›na ra¤men Gazi halk› bugün’de direniyor. Onurlu gazi diriniﬂine ve ﬂehitlerine sahip ç›k›yor.
Gazi ﬂehitlerimizi sayg›yla, onurla
an›yoruz...
H A L ‹ L K AYA, 70
yaﬂ›nda, Gazi’ye sald›ran
kontrgerillan›n katletti¤i
ilk Gazili’ydi. Halil Dede’nin akan kan› yay›ld›
Gazi’nin sokaklar›na.
Kan öfkeye dönüﬂtü.
S EZ G ‹ N EN G ‹ N, en
genç ﬂehidiydi Gazi
ayaklanmas›n›n. Liseli
Dev-Gençli bir devrimci
olarak mücadeleye at›ld›.
Cepheli oldu. Ayaklanma
boyunca kahramanca çat›ﬂarak ﬂehit düﬂtü.
FAD‹M E B‹NGÖL,
Karsl›, evli ve çocuklar›
vard›. Çocuklu¤undan beri çal›ﬂan bir emekçi, Ga-
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zililer’in Cepheli ablas›yd›.
D‹NÇER YILMAZ, Tokatl›, 19
yaﬂ›nda konfeksiyon iﬂçisi bir gençti, Cepheli’ydi. Katliama karﬂ›
ilk tepkinin örgütlenmesinde ve öfkenin
ayaklanmaya dönüﬂmesinde canla baﬂla çal›ﬂanlardand›.
HASAN GÜRGEN, 26 yaﬂ›nda,
Sivas Zaral› bir delikanl›d›r. Emekçidir Gazi’deki hemen
herkes gibi... Cephe taraftar›yd›. Gazi ayaklanmas›nda, panzerin
üzerindeki üç kahramandan birisi de Hasan’d›.
AL‹ YILDIRIM,
22 yaﬂ›nda, Sivas, Hafik ilçesindendi. Liseli Dev-Gençli
olmuﬂtu. Gazi’deki sald›r›y› duyar duymaz
Okmeydan›’nda halk›
toplay›p Gazi’ye do¤ru
yürüyüﬂe geçirenlerden, panzerin üzerine
ç›kan üç gençten biri
de oydu.
M E H M E T GÜNDÜZ, Üç çocuk babas› bir emekçiydi. 1958 Erzurum do¤umlu ve
Cepheli’ydi. Emekçi
elleriyle kurdu barikatlar›. Polis panzerinden
aç›lan ateﬂle ölümsüzleﬂti.
ZEYNEP
PO YRAZ, 1970’de do¤du.
80’li y›llarda devrimcilerle tan›ﬂt›. Katliam›
duydu¤unda oturduklar› Derbent Mahallesi’nden koﬂup Gazi
halk›yla birlikte direndi, ﬂehit düﬂtü.

D ‹ L E K S E V ‹N Ç , yeni
evliydi. ‹ki ayl›k hamileydi
ve bir konfeksiyon iﬂçisiydi.
Direnenlerin saf›nda karn›ndaki bebe¤iyle ölümsüzleﬂti.
F E V Z ‹ TUNÇ, 22 yaﬂ›ndayd›. Askerden geleli daha
4 ay olmuﬂtu. Sloganlar›yla,
öfkesiyle direnirken katledildi.
R E ‹ S K O PAL, henüz 20 yaﬂ›nda bir terlik fabrikas›nda iﬂçiydi. Gazi ayaklanmas›nda ise bir
savaﬂç›. Bir emekçinin onuru ve
cüretiyle ölümsüzleﬂti.
M Ü M TAZ KAYA, 22 yaﬂ›nda
Gazili bir delikanl› daha. Oligarﬂinin ordusunda askerdi. ‹zine gelmiﬂti. Sald›r›y› duydu¤unda tereddütsüz Gazi’ye koﬂtu. Halk›n saflar›nda direndi ve ﬂehit düﬂtü.
G E N C O D E M ‹ R , Ümraniye’de ﬂehit düﬂenlerdendi. 33 yaﬂ›nda, üç çocuk babas›yd›. 15
Mart’ta Gazi katliam›n› protesto
eden halk›n içindeydi.
HAKAN ÇUBUK, 22’sindeydi, inﬂaatlarda çal›ﬂ›yor, su tesisatç›l›¤› yap›yordu, iki y›ld›r devrimcilerle iliﬂkisi vard›. Polisin ateﬂiyle baﬂ›ndan vuruldu.
‹SM‹HAN YÜKSEL, Katledildi¤inde 52 yaﬂ›ndayd›. Maraﬂ
katliam›n› yaﬂam›ﬂt›. Ümraniye’de Maraﬂ’›n, Gazi’nin hesab›n›
sormak için yürürken s›rt›ndan
vuruldu.
‹ S M A ‹ L BALTACI, 1 May›s
Mahallesi’nin kuruluﬂunda yer
alan bir emektard›. 15 Mart’ta
Ümraniye’de sald›ran polise karﬂ›
gençlerle birlikte çat›ﬂ›rken katledildi.
HASAN PUYAN, iki çocuk
babas›, onurlu, faﬂizme karﬂ› biriydi. Halk›yla birlikte Gazi katliam›n› lanetlemek için yürürken
katledildi.
YAﬁAR AYDIN, halktan biriydi. Hakan Çubuk vuruldu¤unda
taksisine yerleﬂtirip h›zla hastaneye yetiﬂtirdi. Geri dönerken geçirdi¤i trafik kazas›nda
ölüm yakalad› onu.
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Röportaj: Halk›n H ukuk B ürosu ile
Gazi K atliam Davas› Ü zerine Görüﬂtük:
(Av. Oya Arslan)

‘kkatliamc›lar›n yarg›lanmas›n›n
z a m a n aﬂ›m› yoktur ’

Yürüyüﬂ: Gazi katliam› ile ilgili halk›n adalet istemi sürüyor.
Hukuki aç›dan bu konuda yap›labilecek baﬂka bir ﬂey var m› ?

Av.Oya A rslan: Gazi olaylar›yla ilgili aç›lan soruﬂturmada öldürme olaylar›na kat›lan 20 polis
memuru hakk›nda dava aç›lm›ﬂ ve
tamamlanm›ﬂt›r, bunun d›ﬂ›nda Gaziosmanpaﬂa Savc›l›¤›’nda öldürme
olaylar›na kat›lan ancak kimli¤i tespit edilemeyen kiﬂiler hakk›nda devam eden bir soruﬂturma bulunmaktad›r. Yeni bir delilin ortaya ç›kmas›
halinde yarg›lamas› yap›lanlar›n
tekrar yarg›lanmas›n› isteyebiliriz,
Gazi olaylar›n›n yaﬂand›¤› tarihte
‹stanbul Valisi olan Hayri Kozakç›o¤lu, Emniyet Genel Müdürü Necdet Menzir, ‹çiﬂleri Bakan› Nahit
Menteﬂe takipsizlik karar› verilerek
aklanmak istenmiﬂlerdi. Yeni ileri
sürülecek delillerle baﬂta bu kiﬂilerin ve olaya kat›lan di¤er polis memurlar›n›n yarg›lanmas› istenebilir.
30 y›ll›k zaman aﬂ›m› süresi devam
ettikçe bu taleplerimizin yerini bulmas›n› sa¤layabiliriz. 30 y›ll›k süre
geçtikten sonra mevcut hukuk sisteminde bu kiﬂilerin yarg›lanmas›n›n
önü kapat›lm›ﬂ oluyor. Bize göre ise
Gazi’de bir katliam gerçekleﬂtirildi
ve katliamc›lar›n yarg›lanmas›n›n
zaman aﬂ›m› süresi yoktur.
Yürüyüﬂ: Gazi Davas› süreci
nas›l geliﬂti, nas›l sonuçland›, k›saca özetleyebilir misiniz?

Arslan: Dilek ﬁimﬂek Sevinç,
Reis Kopal, Zeynep Poyraz, Fevzi
Tunç, Fadime Bingöl, Ali Y›ld›r›m
ve Mehmet Gündüz’ün öldürülmesiyle ilgili Eyüp A¤›r Ceza Mahkemesinde 20 polis hakk›nda dava
aç›ld›, ancak dava güvenlik gerek-

çesiyle Trabzon’a taﬂ›nd›, Trabzon’daki mahkeme polislerin yarg›lanmas› için önce ‹stanbul ‹l ‹dare
Kurulu’ndan izin al›nmas› gerekti¤i
gerekçe göstererek yarg›lamay› durdurdu, dosya bu nedenle itiraz sonucu önce Yarg›tay’a oradan Yarg›tay
Genel Kurulu’na, oradan Rize A¤›r
Ceza Mahkemesine, sonra Adalet
Bakanl›¤›na gitti, Trabzon A¤›r Ceza Mahkemesi yüzünden iki y›l dolaﬂan dosya tekrar mahkemelerin
önüne geldi¤inde mahkeme baﬂkan›
tarafs›z davranamayaca¤›n›, polislerin adam öldürdü¤üne inanmad›¤›n› belirterek davadan çekiliyor.
Baﬂka bir baﬂkanla yap›lan yarg›lama sonunda Mahkeme 18 polis hakk›nda beraat karar› verirken, di¤er
san›k polislerden Adem Albayrak
hakk›nda Dilek ﬁimﬂek Sevinç, Reis Kopal, Fevzi Tunç’u öldürdü¤ünü tespit edip beﬂ y›l hapis cezas›na,
san›k Mehmet Gündo¤an hakk›nda
Mümtaz Kaya’y› öldürmekten bir
y›l sekiz ay hapse mahkum etmiﬂ
ancak karar› ertelemiﬂtir. Bezdiren
bir usulle yap›lan yarg›lama sonucunda, san›klar› güçlendiren, polislere “istedi¤ini vur emri”nin önünü
açan bir karar daha verilmiﬂ oldu.

Yür üy ü ﬂ: AKP iktidar›,
"kontrgerillay› aç›¤a ç›kar›yoruz"
demagojisi içinde Gazi'de provokasyonlar› baﬂlatanlar›n aç›¤a ç›kar›ld›¤›n› ileri sürdü, Ergenekon
davas› çerçevesinde çeﬂitli isimler
ortaya at›ld›... Gazi katliam› davas›yla ilgili bu konuda gerçekten somut bir geliﬂme oldu mu?

Arslan: Gazi

katliam› kuﬂkusuz planl›yd›, tek elden yürütüldü,
daha çok insan› öldürmek istiyor,
halk› sindirmeyi amaçl›yorlard›.
Kontrgerillan›n faaliyeti oldu¤u

herkes taraf›ndan bilinmektedir.
Dün de bugünde failler bilinmekte
ve korunmaktad›rlar. Bugün AKP
hükümeti de kontrgerilla faaliyeti
oldu¤unu kabul etmektedir, bu nedenle Ergenekon davas›yla iliﬂkilendirilmeye ve ayd›nlat›lmayan bir
olay› daha ayd›nlatmak istedi¤i
imaj› vermektedir. Ancak Ergenokon davas›n›n kontrgerillay› tasfiye
davas› olmad›¤›, oligarﬂi aras›nda
kavgan›n sonucu oldu¤u bilinmektedir. Ergenekon davas›nda Gazi
mahallesi halk›n› korumaya, ölümleri durdurmaya çal›ﬂanlar kontrgerilla üyesi olarak gösterilmektedir.
Gazi olaylar› ile dava aras›ndaki
ba¤ ise deliller üzerinden de¤il savc›n›n yorum mant›¤› üzerinden kurulmuﬂtur. Maraﬂ katliam›na kat›larak onlarca insan›n katledilmesine
ortak oldu¤u ortaya ç›kan Ökkeﬂ
ﬁendiller’i Alevi Çal›ﬂtay›’na konuﬂmac› olarak davet eden AKP,
Gazi Katliam›n› yapanlar› yarg›layamaz.

Say›: 210

Yürüyüﬂ
7 Mart
2010

Gazi ﬁehitlerinin
yak›nlar› konuﬂuyor:
R›za Y›ld›r›m (Ali Y›ld›r›m’›n
kardeﬂi)

DEVLETE... Devletin hukuk devleti olmad›¤› bir kez daha
kan›tlanm›ﬂt›r. Devlet eski devlet
olmad›¤›n› söylüyorsa Gazi, Maraﬂ, Çorum gibi katliamlar› ayd›nlatmal›d›r.
HALKA... Halk, yaﬂanm›ﬂ
olaylardan ders ç›kars›n. Gazi’de
halk›n yaﬂad›¤› olaylarda olsun,
katliam davas› sürecinde¤ olsun
ya da halk›n yaﬂanm›ﬂ baﬂka deneylerinde olsun, her türlü ders
vard›r.

Birleﬂelim Örgütlenelim Hesap soral›m!
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Tekel iﬂçilerinin dire n i ﬂ ç a d › r l a r ›
s ö k ü l d ü . . . D i re n i ﬂ e ‘ a r a v e r i l d i ’ . . .

Direnmeyi Ö¤rendik
Kazanmay› da Ö¤renece¤iz

Say›: 210
209

Yürüyüﬂ
7 Mart
28
ﬁubat
2010
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2 Mart 2010 günü direniﬂin 78.
günüydü. Direniﬂin gelece¤i, bir anlamda o gün Dan›ﬂtay’›n verece¤i
karara göre ﬂekillenecekti.
78 gündür büyük bir fedakarl›k,
inanç ve kararl›l›k göstermiﬂti Tekel
iﬂçileri. Daha direniﬂin baﬂ›nda büyük bir sald›r›ya u¤ram›ﬂlar ve bir
ad›m olsun gerilememiﬂlerdi.
78 gün, eksileriyle, art›lar›yla iﬂçi s›n›f›n›n mücadelesine ›ﬂ›k tutacak, önemli bir miras yaratm›ﬂlard›.
Ne var ki, direniﬂin iradesi, büyük ölçüde sendikadayd› yine ve
ﬂimdi, henüz Dan›ﬂtay karar› ortada
yokken bile, çad›rlar›n kald›r›laca¤›
söylentileri vard›.
‹ﬂçiler sendika taraf›ndan böyle
bir beklentiye sokulmuﬂlard›. Dan›ﬂtay’›n karar›n›n aç›klanmas›n›n
hemen ard›ndan Tek G›da ‹ﬂ Baﬂkan› Mustafa Türkel bir aç›klama yapt›. Türkel, konuﬂmas›nda Dan›ﬂtay’›n yürütmeyi durdurma karar›n›
övüyor, Dan›ﬂtay’a teﬂekkür ediyordu. Direniﬂ çad›rlar›n›n sökülece¤ini ve iﬂçilerin evlerine dönece¤ini
aç›kl›yordu.
Oysa, Dan›ﬂtay’›n karar› ile iﬂçilerin talepleri karﬂ›lanm›ﬂ de¤ildi.
Ortada söyledikleri gibi bir zafer
yoktu. Ya da Sakarya’daki direniﬂin
yar›m b›rak›lmas›n›n hakl› gerekçesi olamazd› Dan›ﬂtay karar›.
Tek-G›da ‹ﬂ Sendikas›, 4-C’nin
iptali ve 4-C’ye geçiﬂ için belirlenen 30 günlük süreyle ilgili olarak
yürütmenin durdurulmas› istemiyle
Dan›ﬂtay’da dava açm›ﬂt›. Dan›ﬂtay
12. Dairesi, 30 günlük süre için yürütmeyi durdurma karar› verdi. ‹ﬂçiler için k›smi de olsa bir kazan›m
vard› bu kararda. Daha önemlisi,
Dan›ﬂtay’a bu karar› verdirten de
direniﬂin gücüydü. Bu nedenle se-

vinç gözyaﬂlar›yla, sarmaﬂ dolaﬂ
olarak karﬂ›lad›lar iﬂçiler karar›.
AKP iktidar›, iﬂçilere 4-C statüsüne 30 gün içinde baﬂvurma zorunlulu¤u getirmiﬂti ve bu süre içinde
baﬂvurmayanlar›n haklar› gasp edilecekti. Dan›ﬂtay karar› ile iﬂçilerin 1
ay içinde baﬂvurma zorunlulu¤u ortadan kalk›yor, iﬂçiler vakit kazan›yordu. Karar›n içeri¤i özetle buydu.
Aç›lan dava Tekel iﬂçilerinin lehine sonuçlanm›ﬂt›r. Bu süre uzat›m›, d i reniﬂi tasfiye etmek için de ¤il, daha güçlü bir biçimde örgütlemek için kullan›lmal›d›r. Dan›ﬂtay karar›, sar› sendikac›lar›n direniﬂi bitirip, iﬂi sadece AH‹M’e aç›lacak davalara havale etmelerine gerekçe olacaksa bu kabul edilemez.

S a k a r y a ’ d a k i d i r eniﬂ niye
bitirildi?
2 Mart günü, Tekel iﬂçilerinin talepleri kabul edilmemesine ra¤men
direniﬂ çad›rlar› sökülerek, Sakarya’daki çad›r direniﬂi bitirildi.
Peki Sakarya’daki direniﬂin bitirilmesinin nedeni neydi?
78 gündür süren direniﬂ Tekel iﬂçilerini “çok yormuﬂ” oldu¤u için
mi k›r›ld›? Direniﬂ, soluksuz kald›¤›, tecrit edildi¤i, dinamikleri köreltildi¤i için mi k›r›ld›?
Elbette sorun bunlardan hiçbiri
de¤ildir. Tersine, Tekel iﬂçileri 78
gündür ›srarla direniﬂin büyütülmesini istediler. 4-C ile ilgili sözleﬂmenin imzalanmas› için sürdürülen
psikolojik sald›r›lara karﬂ›, binlerce
iﬂçi, iﬂsiz kalmak, aç kalmak pahas›na son güne kadar 4-C’yi imzalamad›. Sendikalar›, d i reniﬂi yayma l a r › için uyar›p, ülkenin dört bir yan›n›n Sakarya direniﬂine dönüﬂtü-

rülmesini istediler. Etkili, sonuç al›c› bir genel grev istediler.
Ancak önderli¤i genel anlamda
elinde tutan sendika, bundan, bu anlay›ﬂtan çok uzakt›.
Direniﬂi k›ranlar, bunu Tekel iﬂçilerine mal edemezler. Nitekim,
Sakarya’da çad›rlar sökülmeye çal›ﬂ›ld›¤›nda, iﬂçilerin bir k›sm› buna
karﬂ› ç›km›ﬂ, çad›rlar›n kalmas›n›
savunmuﬂtur. Sendikan›n karar›na
uyarak çad›rlar› söken iﬂçiler de buruk, üzgün ve bu karar›n do¤ru olmad›¤› düﬂüncesindeydiler.
Sonuçta, iﬂçiler, ilerici sendikalar, devrimci-demokratik güçler,
Ankara halk›n›n duyarl› emekçileri,
direniﬂin devam›ndan yanayd›lar.
Gözünü Sakarya’ya dikmiﬂ, yar›n s›ran›n kendisine gelece¤ini bilen binlerce iﬂçi bu direniﬂin devam›ndan yanayd›.
Çünkü Tekel direniﬂi bir umuttu.
Uzun bir süredir ilk kez iﬂçi s›n›f›na
iktidar karﬂ›s›nda direnilebilece¤ini,
geri ad›m att›r›labilece¤ini gösteriyordu. Ve öte yandan direniﬂ, haklar›n büyük özveriler gösterilmeden
kazan›lamayaca¤›n› bir kez daha
gösteriyordu.
Direniﬂin k›r›lmas›n›, emekçilere örnek olmas›n diye bir avuç parababas›, halk ve hak düﬂman› AKP
ile gerici, uzlaﬂmac›, direniﬂten ürken bir avuç sendikac› istedi.

Tekel iﬂçilerinin
S a k a r y a ’ d a k i d i reniﬂini
k›ran düzen sendikac›l›¤›d›r
Oligarﬂinin emekçilere sald›r›s›,
uzunca bir süredir

ﬁehitlerimiz kavga ça¤r›s›d›r...

özelleﬂtirme politikalar› ﬂeklinde
hayata geçirildi. Yüzbinlerce iﬂçinin
örgütsüzleﬂtirildi¤i ve iﬂten at›ld›¤›
bu sald›r›lara, düzen sendikac›lar›
kay›ts›z kald›, görmezden geldiler.
B›rakal›m, yüzbinlerce iﬂçiyi iﬂsiz, güvencesiz b›rakmalar›n›, bu
sessizlikten, tav›rs›zl›ktan cesaret
alan oligarﬂi, iﬂçilere aç›kça kölelik
koﬂullar›n› dayatt›.
Tekel direniﬂine böyle gelindi.
Binlerce iﬂçi düzen sendikalar›na
ra¤men direndi. Düzen sendikac›l›¤› Tekel direniﬂine destek vermeyerek, direniﬂi geriye çekerek, taleplerini yumuﬂatarak, her tür ayak oyunu ile direniﬂi içerden k›rmaya çal›ﬂt›.
Tekel direniﬂinin önündeki engel, so¤uk de¤ildi, AKP iktidar›n›n
Mart baﬂ›nda müdahale ederiz tehdidi de de¤ildi; Tekel iﬂçileri bu
engelleri aﬂacak güç ve kararl›l›¤ a s a h i p t i . As ›l e nge l, düze n s en dikac› l› ¤› yd› .
Tekel direniﬂini büyütmeyi b›rakal›m, iﬂçileri da¤›tmay› önlerine
hedef olarak koydular.
Tekel direniﬂi düzen sendikac›lar›n›n s›rt›nda giderek büyüyen bir
yüke dönüﬂtü. O yükü atmak için
herﬂeyi yapt›lar. Ama tek bir ﬂey
yapmad›lar; direniﬂe destek vermediler. Direniﬂi büyütmek için tek
ad›m atmad›lar.
Ülke çap›nda Tekel direniﬂini
büyütmenin, her ﬂehirde bir Sakarya direniﬂi yaratman›n koﬂullar›
varken bundan uzak durdular.
Kald› ki, 4-C’ye tabi tutulacak
129 bin iﬂçi vard› s›rada. Onlar› direniﬂe çekmek için k›llar›n› bile oynatmad›lar. Oysa herkes bilmektedir
ki, yar›n da onlara s›ra gelecekti.
Bugün Tariﬂ iﬂçilerine s›ran›n
gelmesi gibi... Yine s›rada ﬁeker
fabrikalar›, PTT, enerji, özel idareler var. Düzen sendikac›lar› bunlar›
bir gü ç ol a r a k de¤il, bir yük ola r a k gördü¤ü için direniﬂi yaymak
gibi bir düﬂünceleri olmad›.
O nedenle diyebiliriz ki, Sakarya’daki direniﬂ, 2 Mart’ta al›nan kararla k›r›lmad›. Bu karar, bu sonuç,

baﬂ›ndan itibaren izlenen yanl›ﬂ ve
yetersiz politikalar›n ortaya ç›kard›¤› bir sonuçtur.

“Çad›rlar›m›z art›k
s o s y a ll e ﬂ m e y e e n g e l o l u y o r ”
ge r e k ç e s i , ge ç e r s i z
bir mazerettir!
Sakarya’daki çad›rlar›n sökülmesini böyle aç›kl›yordu sendika
baﬂkan› Mustafa Türkel...
Çad›rlar sosyalleﬂmeyi engelliyormuﬂ!!! Tersine çad›rlar emekçileri ve direniﬂi hiç olmad›¤› kadar
sosyalleﬂtirmiﬂtir. O çad›rlar tecrit
eden de¤il, iﬂçileri ülkenin dört bir
yan›ndan insanlarla tan›ﬂt›ran, buluﬂturan yerler olmuﬂtur.
Sorun çad›rlarda de¤il, kafal a r d a d › r. Sendikal önderlik, direniﬂi yaymak, yeni eylemlerle güçlendirmek do¤rultusunda bir karar almay›p d i reniﬂi Sakarya’ya ve di r eniﬂçi iﬂçileri de çad›rlara hapseden olmuﬂtur.
Keza, direniﬂi bitirmek için
“Baﬂka eylemler yap›lacak” havas›
verilmesi de muhtemel tepkilerin
önünü baﬂtan kesmeyi amaçlamaktad›r. Sendikan›n sonras› için de
ciddi bir program› yoktur. Örne¤in
1 Nisan’da Türk-‹ﬂ önünde bu kez
1000 kiﬂi olaca¤›z diyor sendika.
Peki neden 1000 kiﬂi?
Neden tüm Tekel iﬂçilerini, Tariﬂ
iﬂçilerini, ﬂeker iﬂçilerini... katm›yorsunuz? Sorun haklar› almaksa,

Direniﬂi k›ranlar, bunu
Tekel iﬂçilerine mal
edemezler. Nitekim,
Sakarya’da çad›rlar
sökülmeye çal›ﬂ›ld›¤›nda,
iﬂçilerin bir k›sm› buna
karﬂ› ç›km›ﬂ, çad›rlar›n
kalmas›n› savunmuﬂtur.
Sendikan›n karar›na uyarak
çad›rlar› söken iﬂçiler de
buruk, üzgün ve bu karar›n
do¤ru olmad›¤›
düﬂüncesindeydiler.

iktidar› zorlamaksa böyle yapmak
daha do¤ru de¤il midir?
Mustafa Türkel, kendi eksiklerini aç›klamak yerine yeterince destek vermedikleri için di¤er sendikalar› suçlamay› seçmiﬂtir.
Do¤rudur, düzen sendikac›lar›
direniﬂe yeterince güç vermediler,
bir an önce bitirme tavr›nda oldular.
Sendikalar› eleﬂtiren Türkel’e
sormak istiyoruz: Peki siz sendika lar›, tüm emekçileri birleﬂtirmek
için ne yapt›n›z?
Direniﬂi geniﬂletmek, herﬂeyden
önce, talepleri, emekçilerin farkl›
kesimlerini birleﬂtirecek ﬂekilde geniﬂletmektir. Bundan niye kaçt›n›z?

Ç ö z ü m ; Tekel d i reniﬂini
yaymak, yeni Sakaryalar
yaratmakt›
Çok aç›k ki, 78 günlük Tekel direniﬂinden ç›kar›lacak birçok ders
var. Kararl› bir önderlik oldu¤unda
neler yap›labilece¤i bir kez daha
görüldü. Öte yandan, devrimci sendikac›l›k egemen k›l›nmad›¤› ölçüde düzen sendikac›l›¤›n›n direniﬂ
k›r›c›l›¤›n› yaﬂamaya devam edece¤iz.
78 günlük direniﬂ, emekçilerin
ortak talepler için birleﬂebildiklerinde, neler yaratabileceklerini gösterdi bir kez daha.
TEKEL direniﬂi, halk›n de¤iﬂik
kesimlerini bir araya getirmiﬂ, ülkenin dört bir yan›nda Tekel’e destek
eylemleri ile emekçileri harekete
geçirmiﬂtir.
Ülkenin dört bir yan›nda meydanlarda çad›rlar aç›lm›ﬂ, oturma
eylemleri yap›lm›ﬂ, meﬂaleli yürüyüﬂler ile direniﬂ yaln›z b›rak›lmam›ﬂt›r.
‹ﬂte böylesine dinamiklere sahip
olan bu direniﬂ, yay›larak her yerin
Sakarya’ya çevrilmesinin koﬂullar›n› da yaratm›ﬂt›r. Nitekim, Kamu
Emekçileri Cephesi, Devrimci ‹ﬂçi
Hareketi ve Halk Cehpesi’nin bu tür
eylemleri gündeme gelmiﬂ, oturma
eylemleri, çad›r açma gibi eylemlerle direniﬂ büyütülmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.

Birleﬂelim Örgütlenelim Hesap soral›m!

Say›: 210
209

Yürüyüﬂ
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Direniﬂ ﬁehidi
Hamdullah
Uysal

Direniﬂ Çad›rlar› Söküldü
Say›: 210
209

Yürüyüﬂ
7 Mart
28
ﬁubat
2010

78 gün boyunca tüm bask›lara,
so¤u¤a ra¤men direniﬂlerini sürdüren Tekel iﬂçileri 2 Mart günü Mustafa Türkel’in eyleme “ara verildi¤ini” aç›klamas›yla çad›rlar›n› toplad›lar.
‹ﬂçilerin direniﬂinin son günlerinden;

‹ﬂçilerden Sendikac›lar›
P rot est o
4-C sald›r›s›yla gasp edilmek istenen özlük haklar›n› korumak için
78 gündür eylem yapan Tekel iﬂçileri 2 Mart’ta, Dan›ﬂtay karar›n›n da
sonucu olarak eylemlerine ara verdiklerini aç›klad›. Saat 10.30 s›ralar›nda Tek G›da-‹ﬂ Genel Baﬂkan›
Mustafa Türkel çad›rlar› kald›rarak
eylemlerine ara verdiklerini,1 Nisan’da bin iﬂçi ile Türk-‹ﬂ Genel
Merkezi’ne gelerek, yeni eylem
planlar›n› aç›klayacaklar›n› duyurdu.
‹ﬂçilerin bir k›sm› “Çad›rlar Kalacak, Direniﬂ Sürecek”, “Pasif Eylem De¤il Aktif Direniﬂ”, “Hamdullah ‹çin Ölmek Var Dönmek Yok”,
“ﬁehide ‹hanet Etmeyece¤iz” sloganlar› ile karar› protesto ettiler. ‹ﬂçilerin, çad›rlar›n kald›r›lmas› konusunda ikiye bölünmesi üzerine
ﬂube baﬂkanlar› çad›rlar› dolaﬂarak
iﬂçileri ikna etmeye çal›ﬂt›lar. ‹ﬂçilerin, çad›rlar›n kalmas› için tepki
göstermesi üzerine Türkel, “Ya sen-
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dika kararlar›na ve disiplinine uyars›n›z, ya da kendi bildi¤iniz gibi
davran›rs›n›z. Bu mücadelede Tek
G›da-‹ﬂ sendikas› ile baﬂlam›ﬂt›r.
Tek G›da ‹ﬂ Sendikas›’n›n belirledi¤i kurallar ve bu kurallara uyanlar
devam edecektir” dedi. Çad›rlar
ö¤le saatlerinde söküldü, eﬂyalar
topland›.

75. Gün
Ö¤len saatlerinde AKP ‹l Baﬂkanl›¤›'n› basan iﬂçiler haklar›n› alabilmek için mücadeleden vazgeçmeyeceklerini gösterdiler. Eylemciler gözalt›na al›nd›.
Gözalt› olay› ile ilgili aç›klama
yapan D‹SK Genel Baﬂkan› Süleyman Çelebi, "Demokratik haklar›n›
kulland›klar› için gözalt›na al›nan
Tekel iﬂçileri derhal serbest b›rak›ls›n" dedi.

76. Gün
Direniﬂlerinin 76. gününde Tekel
iﬂçilerine destekler vard›. Daha önce konfederasyonlar›n ald›¤› karar
do¤rultusunda tüm ülkede oldu¤u
gibi Ankara'da da destek oturma eylemi vard›. Ankara'daki eyleme
KESK öncülük etti. Halk Cephesi
ve ‹vme Dergisi çevresi de KESK
ile ortak hareket etti.
Yaklaﬂ›k 200 kiﬂi KESK pankart› arkas›nda yürüyüﬂ yaparak çad›r-

“Ölmek Var Dönmek Yok!” diyerek yola ç›kanlardan biriydi
Hamdullah Uysal. Türkiye tarihinin en uzun
süreli iﬂçi eylemine kat›larak iﬂçi s›n›f›n›n mücadelesine
önemli bir miras b›rakanlardand›.
Sald›r›lara, Ankara’n›n so¤u¤una, iﬂsiz b›rak›lma tehditlerine
ra¤men direniﬂ çad›r›n› terk etmeyen Hamdullah Uysal 25 ﬁubat
günü sabah namaz›na giderken geçirdi¤i trafik kazas› sonucunda hayat›n› kaybetti.
Hamdullah Uysal bu unutulmaz direniﬂin ﬂehidi olarak tarih
sayfalar›ndaki yerini ald›.
lar›n yan›na geldi.
Halk Cepheliler ise k›rm›z› flamalar›, "Tekel ‹ﬂçisi Yaln›z De¤ildir!",
"‹ﬂçiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z!",
"Zafer Direnen Emekçinin Olacak!"
yaz›l› "Halk Cephesi" imzal› dövizleriyle emekçilerin yan›ndayd›.

77. Gün
Sabah saatlerinde direniﬂ alan›n›n ilk ziyaretçilerinden biri Halk
Cephesi idi. Halk Cepheliler sloganlarla çad›rlar aras›nda yürüyüﬂ
yapt›lar. Yürüyüﬂ boyunca “‹ﬂçiyiz
Hakl›y›z Kazanaca¤›z!”, “Halk›z
Hakl›y›z Kazanaca¤›z!”, “Hamdullah Uysal Ölümsüzdür!”, sloganlar
at›l›rken, “Tekel ‹ﬂçisi Yaln›z De¤ildir!”, “Zafer Direnen Emekçinin
Olacak!”, “‹ﬂçiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z!” yaz›l› Halk Cephesi imzal› dövizler taﬂ›nd›.
Günün ziyaretçilerinden; Karadeniz Kültür Sanat ve Çevre ‹nsanlar› Derne¤i “Çad›rkent” e geldi. ‹ﬂçilere müzik dinletisi verdiler.
Ayr›ca Avustralya ‹ﬂçi Sendikalar› Konfederasyonunudan bir heyet
ziyarete geldi.
Günün en önemli geliﬂmesi, akﬂam saatlerine do¤-

ﬁehitlerimiz kavga ça¤r›s›d›r...

ru gelen Dan›ﬂtay'›n vermiﬂ oldu¤u iptal karar› idi. Dan›ﬂtay, 4C'ye geçiﬂ için verilen bir ayl›k
süreye itiraz› kabul etti.

Tekel ‹ﬂçileri ‹çin
Destek Eylemleri
Direniﬂleri boyunca oldu¤u
gibi geçen haftada da Tekel iﬂçileri için Türkiye’nin dört bir yan›nda destek eylemleri yap›ld›.

‹ z m i r ’de 24 ﬁubat günü
KESK ve D‹SK’e ba¤l› sendikalar Tekel direniﬂine destek amac›yla oturma eylemi yapt›lar. Konak Bahri Baba Park› önünde yap›lan eyleme di¤er demokratik kitle
örgütleri de destek verdi. SES ‹zmir ﬂube baﬂkan› Ergun Demir yapt›¤› konuﬂmada AKP iktidar›na seslenerek, “4-C iyi bir ﬂeyse bakanlar›n›z 4-C’li olsun, milletvekilleri 4C’li olsun” dedi.
25 ﬁubat günü Cumhuriyet Meydan›’ndan Tando¤an Meydan›’na
kadar sloganlarla yürüyüﬂ yap›ld›.
Yaklaﬂ›k bin kiﬂinin kat›ld›¤› eyleme Halk Cephesi de “Direnen Tekel
‹ﬂçisinin Yan›nday›z” pankart›yla
kat›ld›.
27 ﬁubat günü de 10.00-12.00
aras›nda oturma eylemi yap›ld›.
Türk-iﬂ Ege Bölge Temsilcili¤i
önünde yap›lan eylemde Türk-iﬂ
Ege Bölge Temsilci yard›mc›s› Tuncay Kireçkaya aç›klama yapt›. Eyleme destek veren Kamu Emekçileri
Cephesi Pankartlar›n› asarak oturma
eylemini saat 17.00’a kadar sürdürdü. BDSP ve Al›nteri de oturma ey-

MERS‹N

Karadeniz’den Ziyaret
Karadeniz Özgürlükler Derne¤i üyeleri
Grup Yorum konseri düzenledikleri için
tutuklanan arkadaﬂlar›n›n duruﬂmalar›na
kat›lmak üzere gittikleri Ankara'da Tekel
iﬂçilerini de ziyaret ettiler.
Önce Samsun çad›r›na u¤rayan Kara-deniz Özgürlükler Derne¤i üyeleri daha
sonra Hamdullah Uysal’›n çad›r› olan
Amasya Gümüﬂhac›köy çad›r›n› ziyaret
ettiler.
Mahkemenin saati yaklaﬂ›rken en son
Trabzon Tekel iﬂçilerini ziyaret eden Kara-deniz Özgürlükler Derne¤i üyeleri iﬂçiler-le uzun süre sohbet ettiler.
lemini saat 17.00’a kadar sürdürdü.
A n t a l y a ’da 25 ﬁubat günü
Tekel iﬂçileriyle dayan›ﬂma amac›yla yürüyüﬂ yap›ld›. Kapal› yol giriﬂindeki Halk Bankas› önünden baﬂlayan meﬂaleli yürüyüﬂte; “Tekel ‹ﬂçisinin Mücadelesi Mücadelemizdir, Kurals›z ve Güvencesiz Çal›ﬂmaya Son” pankart› aç›ld›.
Yaklaﬂ›k 450 kiﬂinin kat›ld›¤›
eylem alk›ﬂ ve sloganlarla sona erdi.

A d an a’da 27 ﬁubat günü demokratik kitle örgütleri ve sendikalar Tekel iﬂçilerine destek amaçl›
yürüyüﬂ yapt›lar. 170 kiﬂinin kat›ld›¤› eylemde “Birleﬂe Birleﬂe Kazanaca¤›z” yaz›l› pankart aç›ld›. Eylem süresince “Tekel ‹ﬂçisi Direniﬂin Simgesi, Tekel ‹ﬂçisi Yaln›z De¤ildir, ‹ﬂçi Memur El Ele Genel
Greve” sloganlar› at›ld›.

B u rsa’da 25 ﬁubat’ta Metro ‹stasyonu önünden, Fomara meydan›na kadar yürüyüﬂ yap›ld›. Eylemde
k›z›l flamalar ve meﬂaleleriyle Halk
Cephesi’de yerini ald›. Yaklaﬂ›k 400
kiﬂinin kat›ld›¤› eylemde Tekel iﬂçilerinin yan›nda olundu¤u söylenerek, direniﬂlerinin desteklendi¤i ve
yaln›z olmad›klar› mesaj› verildi.

Mersin'de 25 ﬁubat günü
Emek ve Demokrasi Platformu
yürüyüﬂ yapt›. KESK'in önünden
taﬂ binaya kadar yap›lan yürüyüﬂte "4-B, 4-C ve Taﬂeronlaﬂt›rmaya Hay›r, Tekel ‹ﬂçilerinin
Mücadelesi Mücadelemizdir"
pankart› taﬂ›nd›.
Meﬂalelerle yap›lan yürüﬂe
yaklaﬂ›k 300 kiﬂi kat›ld›.

M a l a t ya’da 25 ﬁubat günü
Halk Cephesi'nin de aralar›nda
bulundu¤u demokratik kurumlar
ve baz› siyasi partiler Tekel iﬂçilerinin onurlu direniﬂine destek
vermek için meﬂaleli yürüyüﬂ
yapt›. Eyleme 500 kiﬂi kat›ld›.
27 ﬁubat günü Yeﬂilyurt Caddesi'nde Kamu Emekçileri Cephesi taraf›ndan Tekel iﬂçilerine destek
amaçl› direniﬂ çad›r› aç›ld›. Ayn›
gün E¤itim Sen önünde Belediye
Meydan›’na kadar yürüyüﬂ yap›ld›.
Kamu Emekçileri Cephesi üyeleri
bu eyleme de kat›l›p çad›ra geri
döndüler. Talep üzerine bir günlük
olarak kararlaﬂt›r›lan eylem süresiz
olarak uzat›ld›.
Oturma eyleminin ikinci gününde kitle ço¤al›nca çad›r büyütüldü.
Eylemin 5. gününde çad›ra Hamdullah Uysal Direniﬂ Çad›r› ismi verildi.

Say›: 210
209

Yürüyüﬂ
287ﬁubat
Mart
2010

E l a z›¤ Halk Cephesi 27 ﬂubat
ünü Fevzi Çakmak Mahallesi’nde
Tekel iﬂçileriyle dayan›ﬂma amaçl›
açl›k grevine baﬂlad›. Halk Cephesi
üyeleri ayn› zamanda açl›k grevi çad›r›n›n yan›nda DEV-GENÇ sergisini açt›. Ertesi gün yap›lan aç›klamayla eylem sona erdi.
MALATYA

M e rsin’de 27 ﬁubat AKP binas› önünde oturma eylemi yap›ld›.
Eyleme Halk Cephesi’de destek
verdi. Oturma eyleminden önce
KESK binas›n›n önünden AKP il binas›na yürüyüﬂ yap›ld›. Eyleme
yaklaﬂ›k 250 kiﬂi kat›ld›.

Birleﬂelim Örgütlenelim Hesap soral›m!
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Devrimci ‹ﬂçi
Hareketi

Tekel iﬂçilerinin Sakarya’daki direniﬂi 78. gününde bitirildi. Bu direniﬂ pek çok yan›yla tart›ﬂ›lacak
elbette. Bir çok yan›yla dersler b›rakacak. Birliktelik,
sahiplenme ve dayan›ﬂma bu yanlardan birisidir.
Hemen her kesimden; iﬂçi, iﬂsiz, memur, esnaf,
ö¤renci, gecekondulu, ayd›n, sanatç›... örgütlü, örgütsüz yap›lar, kiﬂiler Tekel iﬂçilerinin direniﬂini eylemleriyle, yard›mlar›yla, Ankara’ya gelerek,
bulunduklar›
yerlerde destekleri ile sahiplendiler. Halk›n çok
çeﬂitli kesimleri,
dayan›ﬂmalar›n›
çok de¤iﬂik boyutlarda sergilediler.
Tekel iﬂçileri bu sahiplenmeden güç ald›klar›n›,
bu dayan›ﬂmayla bugüne geldiklerini belirtiyorlard›.
Gerçekten de kafalar›ndaki bir çok önyarg›, bir çok
geri düﬂünce, bu sahiplenme ve dayan›ﬂmayla y›k›ld›. Sakarya’daki direniﬂin onlar aç›s›ndan en büyük
kazan›mlar›ndan biri de budur kuﬂkusuz.
Sahiplenme, dayan›ﬂma elbette çok daha fazla
büyüyebilirdi; böyle olamamas›n›n nedenleri var...
Halk›n örgütlü, örgütsüz çeﬂitli kesimleri, nadiren
belli konularda güçlerini birleﬂtirebilmektedirler.
Kolay kolay biraraya gelemeyen iﬂçi ve memur konfederasyonlar› Tekel direniﬂinde biraraya geldiler.
Direniﬂi desteklemek için baz› ortak kararlar ald›lar.
Ancak bunlar›n yeterli oldu¤u söylenemez. Sendikal
rekabetten icazetçili¤e kadar bir çok yanl›ﬂ yaklaﬂ›m, sahiplenme ve dayan›ﬂman›n, emekçilerin birli¤inin büyütülmesine engel olmuﬂtur.

meﬂruyduk. Sonu ölüm de olsa, asla sömüren ve zulmedenlerin merhametine s›¤›nmayacakt›k. Bu nedenle tereddütsüz ‘merhamet de¤il, adalet istiyoruz’
dedik...
‘Güler Zere'ye Özgürlük’ mücadelesi, ayn› zamanda devrimin ve devrimcili¤in meﬂruluk mücadelesiydi. Mücadelede yaln›z nicelikler de¤il, meﬂruluk
ve ideolojik güven belirleyicidir. Güler Zere yoldaﬂ›m›z›n tahliyesiyle meﬂruluk kazanm›ﬂt›r.”
‹ﬂte Tekel direniﬂinin baﬂar›s› da bu yoldan geçiyor: Meﬂrulu¤una, hakl›l›¤›na güvenmek, icazete s›¤›nmamak, güçleri birleﬂtirebilmek ve kararl› olmak.
Oysa baﬂta
Türk-‹ﬂ olmak
üzere sendikalar
ne yapt›lar?
AKP iktidar›n›n ideolojik sald›r›lar›na ayn›
cepheden ve kararl›l›kla karﬂ›l›k veremediler. Bizim davam›z ekmek
davas› dediler. Çok daha geniﬂ bir mücadele zeminine sahip direniﬂi sadece Tekel direniﬂine, özlük
haklar› mücadelesine indirgediler. Devrimcileri iﬂçilerden yal›tmaya, uzak tutmaya çal›ﬂt›lar.
Devrimcilerin varl›¤›ndan rahats›zd›lar. Direniﬂin
güçlenmesini, büyümesini, yay›lmas›n› engellediler.
Türk-‹ﬂ direniﬂ büyümesin diye neredeyse elinden
gelen herﬂeyi yapt›. Türk-‹ﬂ’te örgütlü ve yar›n ayn›
süreci paylaﬂacak pekçok iﬂkolu, Tekel direniﬂiyle ilgili eylemlerin d›ﬂ›ndayd›.
Sendikac›lar bunu tersine çevirmek için k›llar›n›
k›p›rdatmad›lar. Direniﬂin kaderini Dan›ﬂtay’a, yarg›
kararlar›na ba¤lad›lar. ‹ﬂçileri karar mekanizmas›n›n d›ﬂ›nda tuttular. ‹ﬂçilerin her eylemde hayk›rd›klar› 'Genel Grev, Genel Direniﬂ' ﬂiar› her seferinde
Türk-‹ﬂ duvarlar›na çarp›p geri döndü.
“Türk-‹ﬂ Uyuma” diye tepki gösteriyordu Tekel
iﬂçileri, sendikalar›na. Kendi geri politikalar›n› iﬂçilere kabul ettirmek için, ikna turlar› düzenlediler.
Aç›kças› düzen sendikac›lar› direniﬂin sürmesinden
yana de¤ildi. Öncelikle direniﬂi bitirmek için tüm
hünerlerini gösterdiler.
Direniﬂin 78. Gününde Dan›ﬂtay’›n karar› sonras›
Türk-‹ﬂ’e ba¤l› Tek G›da-‹ﬂ sendikas› Sakarya’daki direniﬂi bitirme karar› ald›.
Peki ne olacak ﬂimdi? Aç›k ki bu sar›, uzlaﬂmac›
sendikac›lara kalsa direniﬂ k›r›nt›larla sat›lacakt›r.
Tekel iﬂçileri bu gerçe¤in bilincinde olmal›d›r. Tekel
iﬂçileri aldanmamal›, Türk-‹ﬂ’i zorlamal›, Türk-‹ﬂ’in
kap›s›na dayanmal›, kendisi örgütlenerek, kendi
gücü ve iradesini ortaya koyarak, oyalanmaya, sat›lmalar›na izin vermemelidirler.

Birli¤i, Dayan›ﬂmay› Ortaya Ç›karan
Direniﬂtir! Kazand›racak Olan ‹se
Devrimci Politikalard›r

Say›: 210
209

Yürüyüﬂ
7 Mart
28
ﬁubat
2010

Bu direniﬂi sahiplenen tüm kesimlerin böyle bir
noktada örnek alabilecekleri bir pratik vard›r. Daha
yak›n bir süreçte gerçekleﬂen bu pratik, devrimci
tutsak Güler Zere için yürütülen “Güler Zere’ye Özgürlük!” mücadelesidir. Güler Zere’ye özgürlük ﬂiar› geniﬂ kesimleri biraraya getirmiﬂ, yayg›n bir sahiplenmeyi ortaya ç›karm›ﬂt›.
Güler Zere özgürlü¤üne kavuﬂtu¤unda devrimci
hareket ﬂöyle demiﬂti:
“Talebimiz hakl›, meﬂru bir talepti. AKP iktidar›,
baﬂ›ndan itibaren, kendi yasalar›n› dahi uygulamay›p, hasta tutsaklar› ve ailelerini, düzenden merhamet dilenmeye zorluyordu. Burjuva bas›n yay›n,
hakl› ve meﬂru talebe destek vermek yerine, iktidar›n insaf›na, vicdan›na s›¤›nma yolunu gösteriyordu.
Zulmün insaf› da vicdan› da yoktur. Biz, hakl›yd›k,
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TAR‹ﬁ ‹ﬂçileri Direniyor
TAR‹ﬁ Pamuk Birli¤i Fabrikas›
iﬂçileri, birli¤in fabrikay› kapatma
karar› almas› üzerine, 1 Mart Pazartesi günü TAR‹ﬁ Genel Müdürlü¤ü
önünde eylem baﬂlatt›. ‹ﬂçiler, talepleri kabul edilene kadar her gün sabah 10.00’dan 17.00’ye kadar oturma eylemi yapacaklar›n› aç›klad›lar.

‹ﬂçilerden gelen tepkiler üzerine
önceki gün iﬂçilerle toplant› yapaca¤›n› duyuran Pamuk Birli¤i Baﬂkan›
Beli¤ Azbazdar, toplant›n›n yap›laca¤› Çi¤li Organize Sanayi Bölgesi
içinde bulunan TAR‹ﬁ ‹plik Fabrikas›’nda iﬂçiler taraf›ndan ›sl›k, alk›ﬂ ve sloganlarla yönetimi protesto

ettiler.
Toplant›da Azbazdar’›n aç›klamas› üzerine sert tepki gösteren iﬂçilerin bir k›sm› salonu terk ederken, bir k›sm› da kürsünün bulundu¤u yere yürüyerek, kendilerine somut cevaplar verilmesini istedi.
TAR‹ﬁ ‹plik Fabrikas› iﬂçileri,
iﬂlerinin geri verilmesini isteyerek,
fabrikan›n tekrar çal›ﬂmas›n›n çok
zor olmad›¤›n› belirttiler.
Bu arada fabrikada süren toplant› esnas›nda, kalbinden rahats›z oldu¤u bildirilen ve fenalaﬂan Mehmet isimli iﬂçi, ambulansla hastaneye kald›r›ld›.
TEKS‹F ‹zmir ﬁube Baﬂkan› Faruk Aksoy, her gün sabah 10.00’dan
akﬂam 17.00’ye kadar genel müdürlük önünde oturma eylemi yapma
karar› ald›klar›n› belirterek, iﬂçilerin a¤›rl›kl› talebinin k›dem ve ihbar
tazminatlar›n› peﬂin olarak almak
oldu¤unu söyledi.
Say›: 210

Sinter Metal iﬂçileri
açl›k grevi yapt›
Sendikaya üye olduklar› gerekçesiyle
2008'de iﬂten ç›kart›lan Sinter Metal iﬂçileri, iﬂe dönüﬂ davas› 7 ay sonraya ertelenmesi üzerine, davan›n görüldü¤ü ‹stanbul
Üsküdar Adliyesi önünde açl›k grevi baﬂlatt›. 3 Mart günü D‹SK’e ba¤l› Birleﬂik
Metal-‹ﬂ Sendikas›’na üye 4 iﬂçi, "Açl›k
grevindeyiz" önlüklerini giyerek "Geç gelen adalet, adalet de¤ildir" yaz›l› pankartlar› ile açl›k grevine baﬂlad›. ‹ﬂçiler ad›na
aç›klama yapan sendika Genel Örgütlenme Sekreteri Özkan Atar, "Çal›ﬂma Bakanl›¤›’na ba¤l› müfettiﬂler gelerek iﬂ yerinde inceleme yapt›. Haz›rlanan raporda,
iﬂçilerin ekonomik kriz de¤il sendikaya
üye olduklar› gerekçesiyle ç›kart›ld›¤› rapor edildi. Buna ra¤men dava sonuçlanmad›" dedi. Uluslararas› Metal-‹ﬂ Federasyonu, Sendikal Hak ‹hlalleri Bürosu
Direktörü Kristyne Peter de iﬂçilere destek olmak için geldi¤i mahkemede, "Türkiye’de Anayasal hak olan sendikal aç›¤›n
biran önce kapat›lmas› gerekiyor." dedi.
‹ﬂçiler 5 Mart'ta açl›k grevini bitirdi.

Cano Tekstil iﬂçileri
tutukland›
‹stanbul Arnavutköy'de kurulu bulunan Cano Tekstil'de, ücret alacaklar› için direniﬂte olan
ve 2 Mart günü polis sald›r›s›na
maruz kalan 3 iﬂçi tutukland›.
2 ayl›k ücretlerinin ödenmesi
talebiyle 11 gün önce direniﬂe
baﬂlayan Cano Tekstil iﬂçileri,
dün de iﬂ makinelerinin kaç›r›lmas›n› önlemek için nöbetteydi.

Nöbet esnas›nda patronlardan
birinin fabrikaya gelmesi üzerine iﬂçiler, tepki göstererek, "Ücretlerimizi getirmeden buradan
seni b›rakmayaca¤›z" dedi. Patronun, polise haber vermesi üzerine atölyeye gelen polisler, iﬂçilere sald›rd›. Patronu rehin ald›klar› iddias›yla hakim karﬂ›s›na ç›kar›lan Murat Ba¤lar, Murat ‹lo¤lu ve o¤luna destek vermek için fabrika önünde bekleyen baba Yunus ‹lo¤lu tutukland›.

Yürüyüﬂ
7 Mart
2010

ATAMASI YAPILMAYAN
Ö⁄RETMENLERDEN EYLEM
Adana’da 27 ﬁubat günü Atamas› Yap›lmayan Ö¤retmenler
Platformu eylem yapt›. 70 kiﬂinin kat›ld›¤› eylemde, “Ücretli
Köle Olmayaca¤›z! Kadrolu Atama ‹stiyoruz” yaz›l› pankart aç›ld›. Aç›klama süresince “Ücretli
Köle olmayaca¤›z “slogan› at›ld›. Atamas› Yap›lmayan Ö¤retmenler Platformu ad›na yap›lan

aç›klamada istediklerini alana
dek mücadelelerinin sürece¤i
söylendi.

Birleﬂelim Örgütlenelim Hesap soral›m!
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Erdo¤an’›n bas›n üzerindeki faﬂizmi

ve Faﬂizmin Bas›n›

Say›: 210

Yürüyüﬂ
7 Mart
2010

Tayyip Erdo¤an, geçen hafta
yapt›¤› bir aç›klamada, gazete patronlar›na aç›kça, “ben köﬂe yazar›na hakim olam›yorum demeyin,
sansürleyin, yazd›rmay›n ya da sonuçlar›na katlan›rs›n›z” dedi.
Gazete patronlar›n› tehdit ediyor, hizaya sokuyor Erdo¤an. Elindeki sopay› gazete patronlar›na göstererek, “AKP aleyhine yaz› yazd›rmayacaks›n›z” diyor.
Bunun için süslü sözlere, yuvarlak laflara ihtiyaç duymuyor. Kaba,
pervas›z ve küstah bir biçimde, “biz
ne dersek onu yazacaks›n›z” diyor.
Bu öyle pervas›z bir bask›c›l›kt›
ki; AKP’nin ülkemizi “demokratikleﬂtirdi¤i”ni, “ülkeye yeni bir soluk
getirdi¤ini” iddia edenler bile Erdo¤an’›n bas›na sald›r›s›n› savunamad›lar.
Burjuva bas›n bile Erdo¤an’›n
“ayk›r›” yazanlar›n gazetelerden
at›lmas›n› savunan bu pervas›zl›¤›,
karﬂ›s›nda aya¤a kalkt›.
“Bas›n özgürlü¤ü”, “düﬂünce
özgürlü¤ü” diye bir sorunu olmayan, özgürlükten sadece kendi dü-

ﬂüncelerinin savunulmas›n› anlayan
Erdo¤an’a göre AKP’ye karﬂ› ç›kan
her gazete susturulmal›, her yazar
iﬂten at›lmal›d›r! Hiç kimse AKP’yi
eleﬂtirememelidir. Faﬂist bir kafa
böyle çal›ﬂ›r ancak.
Zorbaca susturarak, yazd›rmayarak, tutuklatarak bas›n› susturmak, faﬂist iktidarlar›n en s›k baﬂvurdu¤u yöntemlerden biri olmuﬂtur.
Ama öte yandan, asl› nda Tay yip Erdo¤an iﬂin gerçe¤ini söylü y o r. Kim köﬂe yazarlar›n›n patronlar› karﬂ›s›nda gerçek bir özgürlü¤ü
oldu¤unu iddia edebilir?
Köﬂe yazarlar› d›ﬂ›nda muhabirlerin hiç sözü edilmiyor. Peki kim,
muhabirlerin, haberlerini istedikleri
gibi yapabildiklerini söyleyebilir?
Ve do¤rusu, bas›n ne kadar özgürdür?
Burjuva bas›n hep birden “ b u r a s› ticari bir iﬂletme mi?” diye karﬂ›
ç›kt›lar Erdo¤an’a. Ama hemen tüm
düzen bas›n›n›n holdingleﬂti¤i günümüzde, gazetelerin de art›k esas
olarak ticari bir iﬂletme oldu¤unu,

Önce pohpohlad›lar, kulland›lar!
Sonra yüzüne bile bakmad›lar!
Ahmet Vardar y›llarca polis muhabirli¤i yapan bir gazeteciydi. Sonra tekelci
bas›nda bir köﬂesi oldu. Bir köﬂe verdiler. Arkas›n› s›vazlad›lar.
O da kalemini y›llarca tekeller
ve bu düzen için kulland›. Düzenin
çarp›kl›klar›n› “kulak çekerek”,
“tehdit ederek” kulland›. Peki sonra?..
Bir kenara at›ld›. Ve son günlerini bak›ms›zl›k içinde, kimsenin
yüzüne bakmad›¤› bir biçimde noktalad›.
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O¤lu Bahad›r Vardar; “Adam›
kulland›lar, kulland›lar, sonra kap›ya koydular. ‹sim vermemize gerek
yok” diyordu.
Gazeteci Ahmet Vardar’› önce
ç›karlar› için kullan›p, sonra da kap›ya koyanlar patronlar› ve bu düzenin sahipleriydi. ‹ﬂlerine yarad›klar› ölçüde kulland›lar. ‹ﬂe yaramamaya baﬂlad›¤› noktada ise s›k›lm›ﬂ
bir limon gibi att›lar.
Düzen böyledir! ‹nsan›n de¤eri,
vefa, ba¤l›l›k yoktur. Herﬂey para
ve ç›kard›r!
Onu “kulak çekip”, “yan›n›za
gelmeyeyim” dedi¤i y›llarda poh-

KAR için gazetecilik yap›ld›¤›n›
kim inkar edebilir? Ve hal böyleyken, manﬂetlerin, köﬂe yaz›lar›n›n
patronlar›n ç›karlar›yla çeliﬂmesi
n e re y e k a d a r mümkündür?..
Evet, bu çizginin d›ﬂ›nda kalan
yaz›lara da bir yere kadar yer vard›r
burjuva bas›nda. Ama bu da esas
olarak o gazetelerin demokrasi vitrinidir. Böyle bir vitrin olmaks›z›n,
hiçbir gazete okur üzerinde etkili
olamaz. “Bizim gazetede patron
hiçbir yaz›ya kar›ﬂmaz” havas›n›
yaratmak, di¤er yaz›lar›n›n, haberlerinin inand›r›c› ve daha etkili olmas› için ﬂartt›r.
Ancak bas›nda ne köﬂe yazarlar›
ne de muhabirler kendi baﬂlar›na
yazamaz, karar veremezler. Patronlar ne istiyorsa, iktidarlar ne istiyorsa onu yazmak zorundad›rlar. “Biz
özgürüz, bize kar›ﬂan yok” laflar›
yalandan öte birﬂey de¤ildir.
Burjuva bas›n özgür olmad›¤›
gibi bugüne kadar iktidarlar taraf›ndan hep istedikleri gibi kullan›lm›ﬂt›r. Ve esas olarak daha düne kadar
AKP’yi destekleyenler, onu iktidara
taﬂ›yanlar, AKP’nin halk düﬂman›
politikalar›n› gizleyenler, bugün ç›karlar› gere¤i AKP’yle çat›ﬂmaktad›rlar.
pohlayanlar, sonras›nda çabuk
unuttular. Ahmet Vardar, bunun tipik bir örne¤idir!
Ahmet Vardar’›n trajik sonunu
belki de en çarp›c› biçimde eﬂi Ergül Vardar anlatmaktad›r. “Hacizler
verdik, çok s›k›nt›lar çektik. Nankör
bas›n”
Kanser tedavisi gördü¤ü hastane de böyle yapayaln›z ölmüﬂtür
Ahmet Vardar. Kimsenin yüzüne
bakmad›¤› koﬂullarda ekonomik s›k›nt›lar yaﬂam›ﬂ, hacizlerle karﬂ›laﬂm›ﬂt›r.
Düzene hizmette s›n›r tan›mayan, düzen için kalemini kullanan
Vardar, hastal›¤›nda bile tek baﬂ›na
b›rak›lm›ﬂt›r. Son günlerini bu yaln›zl›k ve terkedilmiﬂlik içinde geçirmiﬂtir.

AKP gericili¤i kad›nlar› özgürleﬂtiremez!
Kullan›r... Aldat›r... Köleleﬂtirir... Sömürür!
AKP’nin ç›karc›l›¤›n›n, faydac›l›¤›n›n, hemen her ﬂeyi nas›l kulland›¤›n›n belki de en somut örneklerinden biri de kad›nlara karﬂ› ald›¤›
tutumdur.
AKP 8 y›ll›k iktidar› boyunca
kad›nlar›n sorunlar›, talepleri do¤rultusunda hiçbir politika geliﬂtirmemiﬂtir. Çünkü AKP’ye göre esas
olarak kad›n sorunu diye bir sorun
da yoktur. AKP’ye göre kad›n sorunu olarak adland›r›labilecek tek sorun “ t ü r b a n s o r u n u ” olmuﬂtur.
8 y›ll›k AKP iktidar› boyunca,
kad›nlar›n yaﬂamlar› daha da zorlaﬂm›ﬂ, daha çok kad›n iﬂsiz b›rak›lm›ﬂ, daha çok kad›n eve hapsedilmiﬂ ve ayn› zamanda fuhuﬂ yapan
kad›n say›s›nda da adeta bir “ p a t l a m a ” yaﬂanm›ﬂt›r.
‹zledi¤i gerici politikalarla, kad›nlar› erke¤e ve iktidara daha çok
ba¤›ml› hale getirmiﬂtir.
AKP, iktidara gelirken de iktidar
olduktan sonra kendi gerici yüzünü
gizlemek için de kad›nlar› kullanm›ﬂ, bu konuda kelimenin tam anlam›yla istismarc› ve iki yüzlü bir politika izlemiﬂtir.

Kad›nlar›n dövülmesine
fetva ç›kar›n kad›n bakan›
Kad›n ve Aileden Sorumlu Dev-

Kad›nlar!
Mücadeleyle özgürleﬂecek,
devrimle kurtulaca¤›z.
KADINLAR!
8 Mart Dünya Emekçi Kad›nlar
Günü’nün 100. y›l›nda:
- 7 Mart Pazar Günü Saat
11.00’da Kad›köy Tepe Nautilis
Önünde Toplanaca¤›z!

Emperyalizme, her t ü r l ü
sömürüye, zulme karﬂ›
birleﬂelim örgütlenelim!
Halk Cepheli Kad›nlar

let Bakan› Selma Aliye Kavaf, bir
kad›n›n eﬂi taraf›ndan dövülmesi ile
ilgili tart›ﬂmalar oldu¤unda, kad›nlar› “bütün dünya dövüyor” diyebilmiﬂtir kolayl›kla.
Kendisi de kad›n olan bakan,
“yani ne var bunda, kad›nlar›n dövülmesi normal de¤il mi?” diyor asl›nda. Kad›n›n dövülmesi, aﬂa¤›lanmas›, ikinci s›n›f vatandaﬂ olmas›,
cinsel bir nesne olarak kullan›lmas›
“bütün dünya da oldu¤una göre”
Türkiye’de de olmas› normaldir!
Tastamam, AKP’nin zihniyeti
budur. Kad›n dövülebilir, aﬂa¤›lanabilir, iﬂﬂiz kal›p, eve hapsolabilir.
Hem kad›n›n dayak yemesi, iﬂkence
görmesi, aﬂa¤›lanmas› “aile içi bir
sorun”dur. AKP soruna böyle bakmaktad›r. Daya¤›, aﬂa¤›lanmay›, kad›nlara yönelik sald›r›lar› “aile içi
sorun” olarak görüp, bu suça ortak
olan bir iktidard›r AKP iktidar›.
AKP kad›na bak›ﬂ aç›s›nda g›das›n› gericilikten almaktad›r. Kad›n›
eﬂiti olarak görmeyen, kad›n› “kullanan” bir anlay›ﬂ› savunmaktad›r
gerici AKP ideolojisi.
“...Erkekler kad›nlardan üstündür. Çünkü Allah onlar› bir çok ﬂeylerde kad›nlardan üstün etmiﬂtir.
Çünkü onlar kad›nlar›n› mallar› ile
geçindirirler, doyururlar. ‹yi kad›nlar da itaatli olurlar. ” (Nisa Suresi)
AKP’nin g›das›n› ald›¤› düﬂünce;
Bi ri nc is i; erkeklerin kad›nlardan her koﬂulda üstün olmas› anlay›ﬂ›d›r. Erkekler, kad›nlardan üstün
olarak yarat›lm›ﬂ, kad›nlar bu nedenle hep erke¤e ba¤l› olmak zorundad›rlar. O nedenle erkekler ile
kad›nlar›n eﬂitli¤i savunulamaz.
‹kincisi; Kad›n güçsüz, zavall›
ve korunmaya muhtaçt›r. Erkekler
kad›nlar› korumak üzere yarat›lm›ﬂt›r ayn› zamanda. Bu gerici anlay›ﬂ
her yaﬂtan 4 kad›nla “evlili¤i” savunan, sonra da kad›na kolayca “boﬂ
ol” diyen, erkeklerin iki duda¤› aras›ndan ç›kan iki kelime ile kad›n›

soka¤a atan
bir anlay›ﬂt›r.
Üçüncüs ü ; erkekler,
kad›nlar› geçindirecek,
“doyuracak”,
kad›n ekonomik olarak da
erke¤e ba¤l› olacak ve itaat edecektir.
K›sacas›, kad›n hiçbir hakk› olmayan bir köle olarak görülmektedir. O nedenle de kad›n dövülebilir,
zira dövülmezse her an “yanl›ﬂ yapabilir”, iffetini kaybedebilir.
Bu anlay›ﬂ kad›n› insan olarak
görmeyen, kad›n olarak görmeyen
onu eve hapseden bir anlay›ﬂt›r.

AKP’ye iktidar› kazand›ran
kad›n, gerçek yaﬂamda
yoktur
AKP’nin iktidara gelmesinde
bugün siyasette, yaﬂamda, yok sayd›klar› kad›nlar›n önemli bir rolü olmuﬂtur. AKP seçim çal›ﬂmalar›nda
kad›nlar› seferber ederek, gecekondulara göndermiﬂtir.
Kad›nlar›, seçimleri kazanmak
ve örgütlenmek için kullanm›ﬂ, halk› “ﬂeriatç›” bir parti olmad›¤›na
inand›rmak için, göstermelik de olsa de¤iﬂik çevrelerden baﬂ› aç›k,
sosyetik kad›n adaylar bulmuﬂtur.
Onlar› da kullanarak parti de bir vitrin oluﬂturmuﬂ, parti yönetiminde
de bir kaç kad›na görev verilmiﬂtir.
Olup olaca¤› o kadard›r.
Seçimleri kazanm›ﬂ, iktidar olmuﬂlar, kad›nlar›n sorunlar›, talepleri de “bir dahaki seçime” b›rak›lm›ﬂt›r.
AKP’ye inanarak oy veren milyonlarca yoksul kad›n yaﬂamlar›n›
zorluklarla sürdürüp aç kal›rken öte
yandan baﬂ› kapal›, alt›nda son model ciplerle, AKP’nin varl›kl›, “yeni
sosyete kad›nlar›” ortal›¤› doldurmuﬂtur. AKP’nin as›l yüzü budur.

Say›: 210
209

Yürüyüﬂ
287ﬁubat
Mart
2010
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Kurtuluﬂ S avaﬂ›ndan H alk K urtuluﬂ S avaﬂ›na B u Tarih Bizim

Fatma Seherler’den Kevserler’e, Biz Var›z
Emperyalizmin Karﬂ›s›nda

Say›: 210
209

Yürüyüﬂ
7 Mart
28
ﬁubat
2010

Dünya Emekçi Kad›nlar Günü
100. y›l›nda. Vatansever ve devrimci kad›nlar, geçen yüzy›l boyunca
ülkemiz s›n›flar mücadelesinde
az›msanmayacak bir mücadele birikimi yaratt›lar. Dünden bugüne uzanan kad›nlar mücadelesinde devrimci kad›nlar›n özellikle 1980’lerden itibaren yaratt›klar› de¤erler, ülkemiz kad›nlar›n›n mücadele gelenekleri aç›s›ndan önemli bir dönüm
noktas› oluﬂturmuﬂ, bu gelenekler,
binlerce kad›n› etkileyerek mücadeleye çekmiﬂtir.
Kuﬂkusuz Cepheli kad›nlar›n yaratt›klar› bu direniﬂ gelene¤i, ülkemiz topraklar› üzerinde mücadeleye
kat›lan tüm kad›nlar›n mücadelesinden de güç alm›ﬂt›r.
Bedreddin ayaklanmas›n›n Hakikat Bac›lar›’ndan Kurtuluﬂ Savaﬂ›’n›n kad›n kahramanlar› Kara Fatmalar’a, Adile Çavuﬂlar’a, 1970’li
y›llarda Hatice Alankuﬂlar’dan Hatice Özenler’e, 1980-90’larda Sabolar’dan, Sibeller’den, ‹diller’den
2000’lerin Fidanlar›’na, Gülsüman
ve Cananlar’›na, Kevserler’e uzanan bir süreçtir ülkemiz kad›n›n›n
mücadelesi...

Kurtuluﬂ savaﬂ›nda
cephede silah kuﬂanan
k a d › n l a r da vard›
1919 y›l›n›n 10 Aral›k’›nda,
Kastamonu’da tarihimizin ilk k a d›n mitingi yap›ld›. Miting vatan›n
iﬂgaline dikkat çekmek için düzenlenmiﬂti. Kad›nlar iﬂgale karﬂ› mücadele de kullan›lmas› için de¤erli
tak›lar›n› verdiler. Anadolu’nun kad›nlar›, o gün ‹ngiltere ve ‹talya
kraliçelerine, Fransa Cumhurbaﬂkan›’n›n eﬂine çektikleri telgrafta
ﬂunlar› söylerler:
“ O zalimler kararlar›ndan dön m e z le r is e , b ö y l e c e a l ç a k ç a y a ﬂ a maktansa evlatlar›m›z›n kanlar›na
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kanlar›m›z› kar›ﬂt› rarak erkeklerimizle
b ir saf ta d in i mi z v e
is ti kl a lim iz iç in ö le ce¤iz. ”
Bu sözlerde vatan›n iﬂgaline karﬂ› duyulan öfke, iﬂgalciye
duyulan kin vard›r.
Bu öfke ve kinin alt›
boﬂ da de¤ildir. Nitekim o gün konuﬂulanlar ve söylenenler,
sözde kalmam›ﬂt›r.
Anadolu’nun
isimsiz kad›nlar›, giderek artan ölçüde
kurtuluﬂ savaﬂ›nda
yer alm›ﬂ, kimileri
cephe gerisinde kurtuluﬂ güçlerine destek sa¤larken, kimileri de silah elde savaﬂ›n en ön cephesinde kahramal›k destanlar› yaratarak savaﬂm›ﬂlard›r.
Bu destanlardan birinde; 20’li
yaﬂlar›nda tüm genç k›zl›k düﬂlerini bir yana b›rakarak savaﬂa kat›lan, Halime çavuﬂ vard›r. Bir di¤erinde, Kocayayla’da elde mavzer
savaﬂ›rken, aln›ndan vurularak ﬂehit düﬂen Gördes li M a k b u l e vard›r. Bir baﬂka destanda, iki çocu¤unu arkadaﬂ›na b›rakarak 3 y›l boyunca düﬂmanla elde silah savaﬂan
Ayd›n ‹ m a m k ö y l ü Ayﬂe vard›r. Ve
bir baﬂka destan›n ad› da “ K a r a
F a t m a ”d›r. Yani as›l ad›yla F a t m a

Tüm Emekçi
Kad›nlar›n, Dünya
Emekçi Kad›nlar
Gününü Kutluyoruz

S e h e r.
Fatma Seher, Erzurumlu’dur. ‹lk yerel savunma örgütlerinde yer alm›ﬂ ve Müdafa-i Hukuk Cemiyetlerinde çal›ﬂm›ﬂt›r. Sosyalizm mücadelesinde savaﬂan Rus köylü kad›nlar›n› duyup etkilenmiﬂtir.
“Çevresindeki kad›nlar› örgütleyerek, onbeﬂ kiﬂiyle kurdu¤u çete giderek büyümüﬂ,
say›lar› yüzlere varm›ﬂt›r. 43
kad›n ve yediyüz erkektir.
Müfrezesiyle birlikte bizzat cephede savaﬂmaktad›rlar. ‹nönü savaﬂ›nda, Sakarya Meydan Savaﬂ›’nda, Afyon Meydan Savaﬂ›’nda kendi kurdu¤u müfrezesi ile
yeral›r.” (Vatan, say›:75)
Anadolu kad›nlar›, silahl› ve silahs›z, iﬂgale karﬂ› süren savaﬂta büyük fedakarl›klar gösterdiler. Vatanlar›n›n kurtuluﬂu için topra¤a düﬂtüler. Kad›nlar, vatanlar›n›n kurtuluﬂu
için büyük bir cüret ve fedakarl›kla
savaﬂ›rken, Kurtuluﬂ Savaﬂ› sonras›nda, yeni Cumhuriyet kendi kad›n
tipini dayatt› onlara.
Yukar›dan aﬂa¤›ya reformlarla,
“bat›l› kad›n” tipini yaratmaya çal›ﬂan Cumhuriyet, bu taklitçi, dayatmac› politikalarla Anadolu kad›n›n›
kucaklamaktan, kad›n sorununu
çözmekten uzak kalm›ﬂt›r. Sosyalist ülkelerden de etkilenerek, Köy
Enstitüsü gibi uygulamalarla kad›n-

lara belli misyonlar yükleyen ileri
ad›mlar at›lsa da giderek kad›nlara
oy hakk› gibi kimi demokratik haklar tan›nsa da milyonlarca kad›n›n
yaﬂam›nda ve esas olarak da kad›n›n toplumsal statüsünde köklü de¤iﬂiklikler oldu¤u pek söylenemez.

K a d › n l a r ba¤›ml›l›k
zincirinin halkalar›n› parça
parça k›rd›lar
Cumhuriyet döneminde 1960’-lara kadar söz edilebilecek kitlesel bir
kad›n mücadelesi yoktur. Özellikle
1960’l› y›llara kadar kad›nlar›n kendi taleplerini dile getirdikleri örgütlü,
kitlesel bir mücadeleleri yoktur.
Bu dönem boyunca mücadele
içinde yeralan az say›daki kad›n ya
sendikal mücadelede ya da TKP
içinde yeralan ayd›n kad›nlard›r. O
dönemde mücadeleye kat›lan az say›daki bu kad›nlara karﬂ› da düzen
tüm zulmüyle sald›rm›ﬂ, bir avuç
ilerici, sosyalist kad›n, iﬂkencelerden geçirilip, y›llarca hapishanelerde yat›r›lm›ﬂt›r.
Kad›nlar›n as›l olarak devrimci
mücadeleye kat›l›mlar›, 1960’lar›n
ikinci yar›s› boyunca devrimci mücadelenin geliﬂmesiyle birlikte gündeme gelmiﬂtir.
Bu y›llarda, mücadelenin kitleselleﬂmesi ile birlikte üniversitelerde süren devrimci mücadeleye daha
çok kad›n devrimci kat›lm›ﬂt›r. Kad›nlar›n mücadelenin de¤iﬂik alanlar›nda k›smi görevler üstlenmeye
baﬂlad›klar› bir dönem olmuﬂtur bu
dönem. THKP-C’nin kurulmas›yla
birlikte Cephe saflar›nda devrimci
kad›nlar da yer alm›ﬂt›r. Henüz yöneticilik düzeyinde görevler almaktan, askeri eylemlere kat›lmaktan
uzak bir konumda olsalar da bir
ad›m at›lm›ﬂt›r.
12 Mart aç›k faﬂizmi ile birlikte
ilerici, devrimci kad›nlar, iﬂkence
ve tutsakl›kla tan›ﬂm›ﬂ ve bu s›nav›
al›nlar›n›n ak›yla vermiﬂlerdir. Yine
bu dönemde, Cephe ilk kad›n ﬂehidini vermiﬂ, Hat ice A l a n k u ﬂ gördü¤ü iﬂkenceler ve tutsakl›k sonras› ﬂehit düﬂmüﬂtür.

Devrimci kad›nlar, k›rda,
ﬂehirde, hapishanelerde,
gecekondularda süren savaﬂ›n
ayr›lmaz bir paças› olmuﬂ, “bu
kavgada biz de var›z” demiﬂlerdir. “Sabo’nun k›zlar›”
devrimci mücadelenin her
alan›nda yeralm›ﬂ, emperyalizme ve oligarﬂiye karﬂ› süren
mücadelenin önderleri, savaﬂç›lar›, militanlar› olmuﬂlard›r.
Bu çizgi, F Tipi hapishaneler’e
2000-2007 Fidanlar’›n feda
eylemleri ile sürdürülmüﬂ,
kad›n mücadelesinin 100.
y›l›nda örnek bir tarihin
yarat›c›s› olmuﬂtur.
Cephe’nin ilk kad›n ﬂehidi olan
Hatice Alankuﬂ’u daha sonra onlarca kad›n ﬂehit takip edecek, her yeni
kad›n ﬂehitle, art›k kad›nlar›n da bu
mücadelenin ayr›lmaz bir parças› oldu¤u perçinlenecekti...
Nitekim 1974 sonras› gençli¤in
mücadelesinin geliﬂmesiyle birlikte,
üniversitelerde ve giderek liselerde
kad›nlar geçmiﬂle k›yaslanmayacak
ölçüde mücadele içinde yer almaya
baﬂlad›lar. Düzenin kad›nlar›, k›zlar›
ba¤lad›¤› kal›n zincirler, devrimci
mücadele içinde parça parça k›r›lmaya baﬂlam›ﬂt›r art›k..

Kibrit fabrikas› iﬂçilerine
devrimi anlatan bir kad›n
devrimci; Hatice Özen
Sivil faﬂist terörün her kesimi
hedeflemeye baﬂlad›¤› 1976-77 döneminde, devrimci hareket, faﬂist
terörün ve ekonomik zorluklar›n
yükünü en fazla çekenlerin baﬂ›nda
gelen kad›nlar›n mücadeleye kat›l›m› konusunda iradi bir çal›ﬂma yürütmeye baﬂlad›. Kad›nlar›n mücadeledeki yerinin henüz yeterince
kavranmam›ﬂ oldu¤u o koﬂullarda
devrimci hareket iradi ad›mlar atarak, D e vri m ci K ad › n D e rne ¤i’ni
kurdu. De vr im c i K a d› n D e rne ¤i
(DKD) gerek yüksek ö¤renim içindeki kad›nlar, gerek fabrikalardaki
iﬂçi kad›nlar ve gerekse de gecekondulardaki emekçi kad›nlar içinde çal›ﬂma yürütürken, devrimci
kad›nlar aç›s›ndan da onlar› e¤iten
kadrolaﬂt›ran bir rol oynad›. Deni-

lebilir ki, gelece¤in komutanlar›n›,
yöneticilerini, savaﬂç›lar›n› yetiﬂtiren bir okul oldu. Ki, o okulun ö¤rencileri aras›nda Sabahat Karataﬂlar, Sevgi Erdo¤anlar vard›...
Ayr›ca, DKD’li kad›nlar dernek
binas›na hapsolmam›ﬂ, fabrikalara,
gecekondulara giderek emekçi kad›nlar› örgütlemeye çal›ﬂm›ﬂlard›r.
Kad›n sorunu kavram›n›n da pek
kullan›lmad›¤› koﬂullarda devrimci
kad›nlar yaﬂam›n her alan›nda yer
alm›ﬂ, örgütlenmeler yaratm›ﬂlard›r.
Bu dönem ayn› zamanda devrimci kad›nlar›n, emekçi kad›nlarla
yüzyüze geldi¤i, kitle örgütlenmelerini ö¤rendikleri bir dönem olmuﬂtur.
H a t i ce Ö z en DKD içinde çal›ﬂan devrimci bir kad›nd›. Bir yandan emekçi kad›nlar› örgütlüyor,
bir yandan da ‹stanbul Çay›rbaﬂ›
Tekel Kibrit Fabrikas› iﬂçilerine, ‹stinye fabrikalar›ndaki iﬂçilere, Hac›osman, Do¤anevleri ve Ferahevler’deki emekçilere, devrimi anlat›yordu.
Hatice Özen, ‹stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö¤rencisiydi.
Ve 16 Mart 1978’de ‹stanbul Üniversitesi Merkez binas›ndan ç›kan
devrimci ö¤rencilere karﬂ› gerçekleﬂtirilen kontrgerilla sald›r›s›nda
ﬂehit düﬂtü.
Hatice Özen, dönemin devrimci
kad›n›n›n örne¤idir. Üniversite ö¤rencisi olmas›na, onun çal›ﬂma alan› yaﬂam›n her yan›d›r. Gecekonduda, fabrikada, anfilerdedir.
Daha küçük-burjuva kesimlerin
feminizmi pek keﬂfetmedi¤i, “kad›n sorunu” diye ortaya ç›kmad›¤›
süreçte, devrimci kad›nlar kad›n
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çal›ﬂmas› yürütmekte, yoksul kad›nlar› örgütlemekteydiler.
Devrimci kad›nlar, Hatice
Özenler’in militanl›¤›n›, özverisini,
kararl›l›¤›n› kuﬂanarak yollar›na
devam ettiler.
12 Eylül faﬂist cuntas› ile birlikte ise, gözalt›na al›n›p iﬂkencelerden geçirilen yar›m milyonu aﬂk›n
kiﬂi içinde, onbinlerce kad›n da
vard›. Onlar da iﬂkencehanelerde
ve hapishanelerde yarat›lan direniﬂin bir parças› oldular.
Bu dönem “d›ﬂarda” ise tutsak
ailelerinin mücadelesi, kad›nlar›n
a¤›rl›kta oldu¤u bir mücadele ve örgütlenme olarak geliﬂti. TAYAD bu
mücadelenin ürünü olarak
ortaya ç›kt›. TAYAD’la birlikte, ayd›n kad›nlar d›ﬂ›nda, ev kad›nlar› da mücadeleye ad›m at›yorlar, yeni
gelenekler yarat›yorlard›.
Devrimci hareket, yeniden
toparlanma ve örgütlenme
göreviyle
ele
ald›¤›
1980’lerin ikinci yar›s› boyunca, kad›nlar›n örgütlenmesine özel bir önem verdi.
1980’lerin sonlar›nda ise,
özellikle gecekondular›n ve
memurlar›n mücadelesinde
kad›nlar›n giderek daha
yayg›n biçimde yer ald›klar›na tan›k olunacakt›.

At›l›m y›llar›n›n ilk kad›n
ﬂehidi Olcay Uzun’dan
F i d a n l a r ’ a , F a t m a l a r ’a
uzanan mücadele, devrimci
kad›nlar›n onur
sayfalar›d›r
“Bir gün kad›nlar›m›z savaﬂ›n
en ön saflar›nda yerini alacak ve
erkek yoldaﬂlar› ile omuz omuza
çarp›ﬂacakt›r” diyordu at›l›m döneminin ilk kad›n ﬂehidi Olcay Uzun.
Olcay Uzun, cunta sonras› da
devrimci kalmay› baﬂarm›ﬂ bir devrimcidir. Kad›n olarak, düzenin kad›nlara biçti¤i rolü bir kenara iterek,
at›l›m döneminde erkek yoldaﬂlar›
ile omuz omuza silahl› savaﬂ›n içinde yer alan kad›nlardan biridir.
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Bu yeni dönemde, at›l›m y›llar›nda devrimci kad›n›n neler baﬂarabilece¤inin örneklerindendir.

Devrimci kad›nlar, iﬂte bu cevab› kendi pratiklerine uygulayarak,
Sabo’nun yolunda o günden bu yana yeni destanlar yazd›lar, mücadeArt›k kad›nlar›n silahl› savaﬂ
lede, örgütlenmede çok daha ileri
içinde yer ald›klar›, savaﬂç›, komugörevler üstlendiler. Onlar›n açt›¤›
tan, yönetici olacaklar› bir dönem
yolda, daha çok kad›n devrimci
baﬂlam›ﬂt›r.
mücadele içinde yeralmaya baﬂlaBu sürecin emektarlar›ndan ve
d›...
kurmaylar›ndan biri olan S a b a h a t
Bu y›llar ayn› zamanda devrimK a r a t a ﬂ, devrimci yaﬂam›, önderlici kad›nlar›n, “ilk”leri yaratt›¤› y›l¤i ile devrimci mücadelede kad›nlalard›r. “‹lk kad›n gerilla”, “ilk kad›n
ra güç vermiﬂ, kad›n devrimcilerin
savaﬂç›”, “ilk kad›n kahraman”,
yolunu ayd›nlatm›ﬂt›r. Devrimci ka“kan›yla duvarlara umudun ad›n›
d›nlar, onun nezdinde devrimci kayazan ilk kad›nlar”, teslim olmay›p
d›n›n nas›l olmas› gerekti¤ine dair
çat›ﬂan savaﬂç› kad›nlar, bu dönesorular›n›n cevab›n› bulmuﬂlard›r.
min en belirgin yanlar›d›r. Bu
geliﬂim içinde peﬂpeﬂe verilen
kad›n ﬂehitlerle birlikte devrimci kad›nlar ideolojik olarak daha
güçlü hale gelmiﬂler, “kad›n›n
kurtuluﬂu” ve “özgürleﬂmesi”
onlar›n prati¤inde somutlanmaNew York’ta dokuma atölyele- ya baﬂlam›ﬂt›r. Bu geliﬂimin bir
rinde vahﬂice sömürülen kad›n iﬂçi- di¤er sonucu da bir çok alanda
ler, 8 Mart 1857’de bu insanl›k d›ﬂ› k ad ›n y öne t ic i l eri n art›k gidekoﬂullar› protesto için greve baﬂla- rek daha fazla görülmeye ve kad›lar.
bul edilmeye baﬂlanmas›d›r.
G re v i k a n l a b a s t › r a n p a r a b a Sürdürülen bu mücadele ile
b a l a r › , 111 emekçi k a d › n › k a t l e t t i . binlerce kad›n›n örnek alaca¤›
O gün, haklar›n› istedikleri için kat- kad›n kahramanlar ortaya ç›kledilen dokuma iﬂçisi kad›nlar, tüm m›ﬂ, devrimci bir kad›n kiﬂili¤i
kad›nlar›n mücadelesinin yolunu ad›m ad›m ﬂekillenmiﬂtir. Burjuaçt›lar.
va, küçük burjuva kad›n tipinin,
Sosyalist Enternasyonal, 1910 y›- oportünizmin, reformizmin çarl›nda yapt›¤› toplant›da, New Yorklu p›tt›¤› kad›n anlay›ﬂlar›n›n karkad›n iﬂçilerin an›s›na, 8 M a r t ’› , D ü n- ﬂ›s›nda, devrimci kad›n ortaya
(Bkz:Vatan,
y a E m e k ç i K a d › n l a r G ü n ü o l a r a k ç›kar›lm›ﬂt›r.
kabul etti¤ini ilan etti. Ve o günden say:75, Bizim Kad›nlar›m›z)
itibaren 8 Martlar, sosyalist kad›nlar›n
Devrimci kad›nlar, k›rda, ﬂeöncülü¤ünde, baﬂta kad›nlar üzerinde- hirde, hapishanelerde, gecekonki bask›lar olmak üzere, her türlü bask› dularda süren savaﬂ›n ayr›lmaz
ve sömürüye karﬂ› kavgan›n bayra¤›- bir paças› olmuﬂ, “bu kavgada
n›n yükseltildi¤i günler oldu.Aradan biz de var›z” demiﬂlerdir. “Sa67 y›l geçtikten sonra, 16 Aral›k bo’nun k›zlar›” devrimci müca1977'de Birleﬂmiﬂ Milletler’de al›nan delenin her alan›nda yeralm›ﬂ,
bir kararla, 8 Mart, "Dünya Kad›nlar emperyalizme ve oligarﬂiye karGünü" olarak ilan edildi.
ﬂ› süren mücadelenin önderleri,
Burjuva, küçük-burjuva çevreler, savaﬂç›lar›, militanlar› olmuﬂbunu Emekçi Kad›nlar Günü’nün alter- lard›r. Bu çizgi, F Tipi hapishanatifi haline getirmeye, böylelikle 8 neler’e 2000-2007 Fidanlar’›n
Mart’›n s›n›fsal özünü örtbas etmeye feda eylemleri ile sürdürülmüﬂ,
çal›ﬂsalar da, 8 Mart yüzy›ld›r. kad›n mücadelesinin 100. y›l›nE M E K Ç ‹ K A D I N L A R’›n günüdür da örnek bir tarihin yarat›c›s› olve yüzlerce y›l da öyle kalacakt›r.
muﬂtur.

8 Mart
100. Y›l›nda

Bir cunta iﬂbirlikçisi
bir bilim düﬂman›
12 Eylül cuntas›n›n getirdi¤i temel kurumlardan biri olan YÖK’ün
kurucu baﬂkan› ‹hsan Do¤ramac› 25
ﬁubat’ta organ yetmezli¤inden öldü.
Oligarﬂi içi çat›ﬂman›n k›yas›ya
sürdü¤ü ﬂu günlerde, oligarﬂinin tüm
kesimleri, ‹hsan Do¤ramac›’n›n tabutunun baﬂ›nda yanyana geldiler.
Cumhurbaﬂkan›ndan Baﬂbakan›na,
muhalefet partilerinden Genelkurmay Baﬂkan›na, cunta ﬂefi Kenan
Evren’den iﬂbirlikçi tekellerin, patronlar›na kadar hepsi oradayd›.
Cenazede bir halk yoktu. Bu yan›yla kim ne söylerse söylesin, burjuvazinin kalemﬂörleri ne yazarsa
yazs›n, Do¤ramac›’n›n cenazesi
onun kim oldu¤unu en ç›plak haliyle ortaya koyan veridir.

‹ hsan D o¤ramac›
Kimdir?
Burjuvazinin gazeteleri, televizyonlar›, günlerce Do¤ramac› övgüleriyle dolu yay›nlar yapt›lar. Ama
gerçek neydi? Gerçek, Do¤ramac›’n›n faﬂist cuntan›n en güvendi¤i
kiﬂilerden biri oldu¤udur. Gerçek,
Do¤ramac›’n›n tekellerin sad›k bir
hizmetkar› oldu¤u ve kendisinin de
bir burjuva oldu¤udur. 6 Kas›m
1981’de kurulan 12 Eylül faﬂist
cuntas›n›n kurumlar›ndan YÖK’ün
kurucusu ve bu kuruma 11 y›l baﬂkanl›k yapm›ﬂ kiﬂidir.
‹hsan Do¤ramac›, 12 Eylül cuntas›n›n sivil generalidir. Cunta,
gençli¤i devrimci, ilerici düﬂüncelerden uzaklaﬂt›r›p, beyinlerini boﬂalt›p, düzenin hizmetkarlar› haline
getirmek için e¤itim sistemini ona
emanet etti.
Sadece cuntac›lar›n güvendi¤i
birisi de¤ildir Do¤ramac›, cunta
sonras›ndaki iktidarlar›n da el üstünde tuttu¤u kiﬂidir. Diyebiliriz ki,
28 y›ll›k YÖK zulmünün mimar›d›r
Do¤ramac›.
Oligarﬂinin tüm kesimlerinin bu

ﬂekilde sahiplenmesi, burjuva medyan›n arkas›ndan
methiyeler dizmesi boﬂuna
de¤ildir. Hürriyet yazarlar›ndan Sedat Ergin’in ﬂu
cümlesi tüm burjuva yazarlar›n ortak düﬂüncesidir.
ﬁöyle diyor Ergin; “ P rof. Do¤ramac› Cumhuriyet döneminin en büyük ﬂahsiyetlerden biri olarak tarihteki yerini çoktan alm›ﬂt›r. ”
Oligarﬂi aç›s›ndan Ergin’in yazd›klar› do¤rudur. Ancak Do¤ramac›,
oligarﬂi ad›na ne kadar çok yararlar
sa¤lam›ﬂsa, halka ve gençli¤e de ayn› oranda zarar vermiﬂtir.

Bu “ﬂahsiyetin” tarihi
büyüklü¤ü n edir?
‹hsan Do¤ramac›’n›n baﬂkanl›¤›n› yapt›¤› YÖK, 1402 say›l› yasaya dayanarak üniversitelerdeki binlerce devrimci, demokrat, ilerici ö¤retim üyesinin, akademisyenin görevine son verdi. Bugün üniversitelerde gerici bir kadrolaﬂmadan bahsediliyorsa bunun baﬂ sorumlusu ‹hsan Do¤ramac›’d›r.
Do¤ramac› yönetimindeki YÖK’le birlikte e¤itim sistemin gerici,
faﬂist niteli¤i daha da pekiﬂtirilmiﬂtir. Binlerce devrimci, demokrat,
ilerici ö¤renciye onun döneminde
soruﬂturmalar aç›lm›ﬂ, binlercesi
okuldan uzaklaﬂt›r›lm›ﬂ ya da at›lm›ﬂt›r. Saç, sakal kontrolüne kadar
varan bask›c› uygulamalarla üniversiteleri k›ﬂlaya çeviren kiﬂidir Do¤ramac›.
Birçok yoksul ö¤rencinin okumas›n›n önünde engele dönüﬂen
üniversite harçlar› onun döneminde
konulmuﬂtur.
E¤itimi paral› hale getirmesi boﬂuna de¤ildir Do¤ramac›’n›n. Çünkü ilk paral› özel üniversite olan
Bilkent’in de sahibidir o. Üniversiteler onunla ticarethaneye dönüﬂtürüldü. Sabanc›lar’›, Koçlar’› özel
üniversite kurmaya o teﬂvik etmiﬂ-

Bayra¤a sarm›ﬂlar tabutunu.
Baﬂ›nda askerler ‘sayg› nöbeti’nde.
Devletin zirvesi resmi törenle
kald›rd› cenazesini.
Peki ne yapt› ‹hsan Do¤ramac›?
Ay-y›ld›zl› bayrakla u¤urlanacak
hangi “ulusal” ç›karlara hizmet
etti?... Oysa, onun ömrü,
emperyalistlere ve iﬂbirlikçi
tekellere hizmetle geçmiﬂtir.
tir. Tekelci burjuvazinin Do¤ramac›’ya “ﬂükranlar›” boﬂuna de¤ildir.
Bugün özel üniversiteler tekeller
için en kârl› yat›r›m alanlar›ndan birisidir.
Burjuva köﬂe yazarlar› onun bi lim adaml›¤›n› da yere gö¤e s›¤d›ramad›lar. Oysa, Do¤ramac› üniversitelerden bilimi kovan kiﬂidir. Üniversiteler onunla bilimsel e¤itim,
araﬂt›rma yapan kurumlar de¤il, te kellerin ihtiyaçlar› do¤rultusunda
e l e m a n y e t i ﬂ t i re n t i c a r i i ﬂl e t m e l e r e d ö n ü ﬂ t ü r ü l m ü ﬂ t ü r.
Onun tekellerle olan iliﬂkisi s›radan bir “hizmet” iliﬂkisi de de¤ildir.
Zaten kendisi de say›l› iﬂbirlikçi tekellerin aras›nda yer almaktad›r. Tekellerle olan iliﬂkisi ayn› s›n›ftan olmas›d›r.
‹hsan Do¤ramac› bilim adam›,
e¤itimci de¤il, Tepe Grubu ﬂirketlerinin, Bilkent Holding’in sahibidir
ve Türkiye’nin en zengin 100 kiﬂisi
s›ralamas›nda Do¤ramac› ailesi 22.
s › r a d a d › r. Sömürücüdür, halk›n kan›n› emenlerdendir. Ömrü boyunca
da halk›n ç›karlar› için de¤il, kendi
s›n›fsal ç›karlar› için çal›ﬂm›ﬂt›r.
Oligarﬂik devletin zirvesindeki
bu sahiplenme bunun içindir.
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Uyuﬂturucu bata¤›ndaki ‘model’ler

Burjuvazinin gençli¤e
örnek diye sunabilece¤i
tüm modeller, batakl›¤›n
içindendir ve çürümüﬂtür!
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ﬁark›c› Tarkan, 25 ﬁubat’ta 9 kiﬂiyle birlikte uyuﬂturucu kullanmaktan gözalt›na al›nd›.
Tarkan, düzenin gençli¤e, topluma sundu¤u modellerden biriydi.
Sistemin parlatt›¤›, “megastar” ilan
etti¤i bir modeldi hem de. Bunlar
gibi düﬂünün, bunlar gibi yaﬂay›n,
dünyaya bunlar›n penceresinden bak›n diyordu düzen.
Fakat iﬂte, sundu¤u modellerin
tutulacak bir yanlar› yok. Model diye sunduklar›, her türlü pisli¤in içine batm›ﬂ durumdad›r. Uyuﬂturucunun, fuhuﬂun, her türlü ahlâks›zl›¤›n, yozlu¤un içinde onlar var. Baﬂ ka türlü olmas› da mümkün de¤il
zaten. Çünkü düzeni e¤lendirmek
ve düzen gençli¤ine model olmak
üzere sahneye sürülen bu kesimler,
bu batakl›¤›n içine girmeden, bu rolü üstlenemezler... Burjuva sanat
dünyas›nda herkes biliyor ki, uyuﬂturucu kullanmak de¤il, kullanmamak bir istisnad›r. Hangisinin durumu Tarkan’›nkinden farkl› ki? Onlar› üzen ﬂey tek ﬂey pisliklerinin aç›¤a ç›kmas›d›r.
Burjuva sanat dünyas›n›n, burjuva bas›n yay›n organlar›n›n Tarkan’›n uyuﬂturucu kullan›m› nedeniyle gözalt›na al›nmas› karﬂ›s›nda
tak›nd›¤› tutum da son derece çarp›c›yd›. El birli¤iyle Tarkan’› savunup, övmeye devam ettiler hepsi.
Sanki çok iyi bir ﬂey yapm›ﬂ, sanki
masum bir ﬂeyden gözalt›na al›nm›ﬂ
gibiydi...
Kimileri, sanatç›lar›n “yarat›m
sanc›s›” nedeniyle uyuﬂturucu kulland›¤›n› söyleyerek uyuﬂturucuyu
meﬂrulaﬂt›r›rken, eski polis ﬂeflerin-

den Atilla Aytek gibileri de
kokaini adeta bir “ d o p i n g ”
malzemesi gibi sunuyorlard›... Kötü olan, yanl›ﬂ olan,
zararl› olan hiçbir ﬂey yoktu
k›sacas›... Çünkü bu halt› yiyen bir “megastar”d›. Düzenin modellerinden biriydi.
ﬁimdi nas›l modellerinin iflas etti¤ini, çürük ç›kt›¤›n›
söyleyip yazacaklard›.
O halde, en iyisi, kokain
içmeyi de o modele yak›ﬂt›rmak,
masumlaﬂt›rmakt›.
Emperyalist müzik, sinema
sektörünün çocuk tacizinden
uyuﬂturucuya kadar her türlü
pisli¤i yapan “sanatç›”lar›
nas›l hala övmeye, ödüllendirmeye devam etti¤ini hat›rlay›n. Tarkan olay›nda
olan da budur.
Ayn› çaba AKP’nin polisinde de vard›. AKP’nin polisi bir taraftan uyuﬂturucuyla mücadele ediyormuﬂ gibi
gözüküp “Tarkan da olsa
gözalt›na al›yoruz, uyuﬂturucuya karﬂ› mücadele ediyoruz” görüntüsü verirken,
bir taraftan da; topluma,
gençlerimize sundu¤u modellerini kurtarmaya çal›ﬂ›yor, hala onu el üstünde tutuyorlard›...

Tark an ’a ö zel
muamele,
modellerini
kurtarmak içindir!
Herkes gözalt›nda hücre-

Uyuﬂturucu operasyonlar› yapan
polis, uyuﬂturucu ﬂebekelerinin
içinden ç›k›yor. Her türlü pislik,
bizzat polis taraf›ndan himaye
ediliyor ve yay›l›yor.
Gençli¤i “tehlikelerden korumak”
istedi¤ini söyleyen düzenin
“megastar”lar›, görülüyor ki
batakl›¤›n dibine batm›ﬂlar.
Gençler! Ya batakl›ktaki “megastar”lar›, uyuﬂturucunun esiri olmuﬂ,
düzeni e¤lendiren soytar›lar› örnek
alacaks›n›z ya da devrimcileri!
Tarkanlar, Burak Kutlar, Micheal
Jacksonlar var bir yanda...
Bir yanda Mahirler, Day›lar,
Che Guevaralar, Sibeller, Sabolar,
Gülsümanlar, Cananlar, Zehralar...
Bak karar ver: Bir yanda batakl›k,
bir yanda güzellikler... Bir yanda
çürüme, bir yanda ar›nma...
Bir yan, uyuﬂturur seni; sadece
kokainle de¤il, müzi¤iyle, filmiyle,
dizisiyle, kitab›yla uyuﬂturur; uyuﬂturur ve seni adaletsizliklerin, çürümüﬂlüklerin bir parças› yapar... Di¤er yan uyand›r›r seni, bilgiyle, bilinçle, gerçekle, do¤ruyla uyand›r›r
ve adaletsizliklere, çirkinliklere
karﬂ› aya¤a kald›r›r...
‹ﬂte onlar›n, düzenin sana sunabilece¤i bir örne¤i kalmam›ﬂt›r asl›nda. Biz sana dünyaya meydan
okuyan kahramanlar› sunuyoruz.
Bir yanda kokuﬂmuﬂ düzen, bir
yanda kurtuluﬂun... Karar senin!

Nas›l B‹R Yaﬂam?
Giyim kuﬂam konusu aile içinde
gençlerle büyükler aras›nda s›k s›k
tart›ﬂma konusu olur. Yaﬂl›lar gençlerin giyim kuﬂam›na kar›ﬂ›r be¤enmez, gençler yaﬂl›lar› “tutucu” bulur, giyim kuﬂam konusundaki “be¤enilerine” kar›ﬂ›lmas›n› istemezler...
Bazen de tart›ﬂma, gençlerin
markal› bir giysiyi almak istemesi
üzerine ç›kar. Ailenin ekonomik
durumu buna musait midir, de¤il
midir bak›lmaz, illa da “isterim” diye tutturulur ve tart›ﬂma baﬂlar.
Ya da yeni moda bir giysi ç›km›ﬂt›r, öyle bir giysiye ihtiyac›n
olup olmamas› önemli de¤ildir, ondan da bir tane olmas› istenir.
Burada soru tam da nas›l giyinece¤iz? Tart›ﬂ›lmas›n› istemedi¤imiz
“be¤enilerimiz” nas›l oluﬂmuﬂtur?
Giyim kuﬂamda düzenin yoz kiﬂi-

liklerinin moda diye önümüze att›¤› paçavralar› m› giyinece¤iz?
Böyle olunca ucube olan herﬂey
bir moda haline gelir. Y›rt›k pantolonlar, dar ve sa¤l›ks›z giyim-kuﬂam, ucube k›yafetler... Sonu yoktur bunun.
Bazen de popçular›n, repçilerin
adeta paspall›k, da¤›n›kl›k yar›ﬂ›na
ç›km›ﬂ giyim tarzlar› taklit edilir.
Mesela “Y›rt›k modas›” nas›l
moda olmuﬂtur? Dizi, cebi, oras›,
buras› y›rt›k bir pantolonu giymek
kimin hoﬂuna gider. Kim diyebilir
ki, ben bunu be¤eniyorum. Diyorsa
e¤er, gerçekten de o onun kendi be¤enisi midir? Sanm›yoruz. Hiç
kimsenin y›rt›k bir pantolonla,
gömlekle ya da ayakkab›yla gezmek isteyece¤ini, y›rt›k bir giysiyi
hoﬂuna gitti¤i için giyece¤ini sanm›yoruz. Ancak “y›rt›k giysi” bile
moda yap›labiliyor, gençler aras›nda oldukça yayg›n kendine yer bulabiliyorsa, burada kimse kendi be¤enisinden, kendi iradesinden söz

edemez. Esas›nda burada tam bir
iradesizlik vard›r. “Be¤enilerimizi” tart›ﬂt›rmak bile istemedi¤imiz
bu konuda ne giyece¤imize, nas›l
giyinece¤imize bile kendimiz karar
vermiyoruz. Marka (ki, zaten yoksul gençler o markalar›n sahtelerinin peﬂinde olabilir en fazla) giyinmek konusunda da modaya uymak
konusunda da durum farkl› de¤ildir.
As›l soru ﬂudur; giyim-kuﬂam
bizim için ne ifade ediyor? Sistem
tüketimi körüklemek için her y›l,
her mevsim yeni modalar ç›kart›yor. Tüketim malzemesi olan her
ﬂeyi moda haline getiriyor. ‹nsanlara moday› takip ettiriyor. Modaya
uymak, marka bir giysi giymek insanlara sahte “mutluluk” kayna¤›
yap›l›yor. Ona sahip olmad›¤›nda
kendini “eksik”, huzursuz hissediyor.
Temiz ve özenli olman›n d›ﬂ›nda moda diye bizi yönlendirmeye
çal›ﬂanlar›n ucube k›l›klar›n› reddetmeliyiz. K›l›ktan k›l›¤a girmeyi
kabul etmemeliyiz.

lere konulurken Tarkan, emniyet
amirinin odas›nda ‘misafir’ edildi.
Gözalt›na al›nan halktan herkesin
üzeri didik didik aran›p, kemerine,
ayakkab› ba¤›na el konulurken, Tarkan’a cep telefonu dahil her ﬂey serbestti. Polis, “megastar”›n can› s›k›lmas›n diye sevdi¤i oyunlar› bilgisayara yükleyip hizmetine sunuyor, can› hangi yeme¤i isterse onu
getirtiyor. Mahkemeye ç›kar›l›rken,
herkese kelepçe tak›l›rken, ona tak›lm›yordu. Bunlar kuﬂkusuz s›radan ayr›nt›lar de¤ildir; Tarkan nezdinde, o kiﬂili¤i hala çekici, cazip
k›lmaya devam ediyordu düzen.
E¤er onun gibi olursan›z, kokain,
esrar, eroin bile kullansan›z, iﬂte
böyle a¤›rlan›rs›n›z!
Özel muamele yap›l›yor; çünkü
bu düzenin Tarkanlar’a ihtiyac› var.
Tarkanlar’la uyuﬂturuyor, Tarkanlar’la yozlaﬂt›r›yor gençlerimizi.
Gençlerimize sunulan modeller
Tarkan ve Tarkan gibilerdir. Genç-

lerimiz elbette hepsi Tarkan gibi
olamayacakt›r, maddeten imkans›zd›r bu; ama düzen için önemli olan
zaten, gençli¤in Tarkanlar’›n düﬂünce dünyas›na hapsedilmesidir...
Onlar›n ﬂark›lar›nda, onlar›n dünyalar›nda mesela açl›¤a yer yok, zulme yer yok, sömürüye, emperyalizme yer yoktur. “ﬁ›k›d›m ﬂ›k›d›m”
bir dünyad›r gençli¤e sunulan.
Gençlik kendi gerçe¤inden, yaﬂad›¤› toplum gerçe¤inden, dünya gerçe¤inden kopsun, açl›¤›n, yoksullu¤un ve zulmün ortas›nda dünyay›
umursamadan hoplay›p, z›plas›n...
En büyük hayalleri Tarkan gibi olmak, olsun. Tarkan gibi saç kestirmek, Tarkan gibi sakal b›rakmak,
Tarkan gibi giyinmek... Buna ﬂimdi
bir de Tarkan gibi kokain veya benzeri bir uyuﬂturucuyu kullanmay›
ekleyebilirsiniz.
Tarkan gibilerin önemli bir k›sm› yoksul halk›n çocuklar›d›r. Bu
yan›yla da düzen için çok iﬂe yarar
bir “model” durumundad›rlar.

Gençlerimize; siz de Tarkan olabilirsiniz, siz de köﬂeyi dönebilirsiniz,
siz de “y›rtabilirsiniz” diyor onlar
arac›l›¤›yla. Tarkanlar’la düzen
içinde köﬂeyi dönme umudunu diri
tutuyor. Bu umuda yarat›ld›¤› için,
televizyonlar›n düzenledi¤i popstar
yar›ﬂmalar›na kat›lmak için binlerce
kiﬂi kuyruklarda bekliyor.
Tarkan ve onun gibiler, halk çocuklar› için, düzen içinde bir yere
gelinebilece¤i umudunun simgesidirler. Bugün açl›k, yoksulluk, iﬂsizlik üniversite mezunu gençlerimizde bile en üst düzeydedir. Gelece¤e dair hiçbir umut taﬂ›mayan,
umudu tükenmiﬂ milyonlarca gencimiz var. Ancak, düzen içinde umudunu kaybeden gençlik ya yozlaﬂacak ya da devrime yönelecektir. Düzen ikinci ihtimali yok etmek için
Tarkanlar’› y›ld›zlaﬂt›rmakta, y›ld›zlar›n› parlatt›kça parlatmaktad›r.
Fakat o y›ld›zlar dökülüyor. Düzen
parlatt›kça alt›ndan pislikler ç›k›yor.

Giyim kuﬂam
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‹ﬂte kan›m›z› emen,

100 Asalak!
Halk yoksullaﬂ›rken, onlar›n
serveti 1 y›lda yüzde 55 Artt›!
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Amerikal› parababalar›nca ç›kar›lan ekonomi dergisi Forbes, geçen
hafta, “En zengin 100 T ü r k”ün listesini yay›nlad›. Listede halk›n kan›n› emen 100 asalak ve onlar›n
kanl› dolarlar›n›n s›ralamas› vard›.
Halk›n kan›n› emen, halk›n
yoksullaﬂmas›na neden olan 100
kan emiciyi hepimiz tan›yoruz as l›nda. Onlar› türlü vesilelerle bas›nda ç›kan demeçlerinden, ülke sorunlar›na iliﬂkin yapt›klar› konuﬂmalardan, televizyonlardaki görüntülerinden biliyor, görüyoruz.

‹ﬂte kan›m›z› emenler!
‹ﬂte açl›¤›m›z›n
yoksullu¤umuzun gerçek
sorumlular›!
‹zmir’de bir sabah vakti, çal›ﬂt›klar› Tariﬂ ‹plik ve Dokuma Fabrikas›’na giden iﬂçiler, kap›ya as›lan
listelerden iﬂten at›ld›klar›n› ö¤rendiler.
K›ﬂ›n so¤u¤unda, kendilerine
önceden haber bile verilmeden, tek
cümlelik aç›klama yap›lmadan, 600
iﬂçinin yüzüne fabrikan›n kap›lar›
kapat›lm›ﬂt›. Kap› önünde saatlerce
bekleyen iﬂçilerden Tü l a y F i l i z;
”Çocuklar›m› nas›l okutaca¤›m?”
diye a¤l›yordu. Tülay Filiz gibi
yü z b i n l e rce iﬂçi kap› önüne konul-
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muﬂtu; devletin resmi kurumu
aç›kl›yordu: sadece geçen y›l, 860
bin iﬂçi, iﬂten at›lm›ﬂt›. 86 0 b in
iﬂçinin içindeki T ü l a y l a r a ¤ l › y o r du. Çünkü zaman, onlar›n gülme
zaman›yd›. 12 Eylül 1980’de ﬂimdi gülme s›ras› bizde demiﬂlerdi ve
o günden bu yana da gülmeye devam ediyorlar.
Forbes’in listesi, Tülaylar’›n a¤lamas›na yolaçanlar›n listesiydi
asl›nda. 860 bin iﬂçiyi soka¤a atanlar›n listesi. Sömürücülerin listesi.
Halk› a¤latanlardan, H ü s n ü Ö z ye ¤ in , 3 m i l y a r d o l a r l › k s e r v e t i y l e
“En zengin kan emici” ünvan›n› bu
y›l da korudu.
‹kinci s›rada M e h m e t E m i n
Karamehmet 2,9 milyar dolarl›k
se rve t i yl e yer almaktad›r. Karamehmet, Çukurova Holding ve
Turkcell'deki hisseleri ile sa¤lad›¤›
sömürü ve ya¤ma ile Türkiye'nin
ikinci kan emici kiﬂisi konumundad›r.
ﬁ a r › k Ta r a 2 , 6 m i l y a r d o l a rl›k
serveti i l e ü ç ü n c ü s › r a d a y e r a l m a k t a d › r.
Bu s›ralama, kanl› milyar dolarlar ve sahipleri ile devam ediyor.
Liste her ne kadar 100 kiﬂiyi gösteriyorsa da listeyi oluﬂturanlar a¤›rl›kl› olarak, Türkiye’yi elinde oynatan, bu ülkeyi ya¤malayan 17 aile ni n üyelerinden ve ortaklar›ndan
oluﬂmaktad›r.
Bu 100 asalak içinde TÜS‹AD
üyeleri oldu¤u gibi, M Ü S ‹ A D
üyesi “yeﬂil sermaye”den kan emiciler de var.
“ En Zengin 100 T ü r k”ün t o p -

lam serveti bu y›l 87 milyar d o l a r
oldu.
Bu rakam; geçen bir y›lda a s a l a k l a r › n s e r v e t l e r in e 31 milyar
d o l a r eklendi¤ini ve toplam serve t i n ö n c e k i y › l a g ö re y ü z d e 5 5 a r t t›¤›n› gösteriyor.
TEKEL iﬂçilerine bir ayl›k
emeklerinin karﬂ›l›¤› olarak, 600
TL’yi düﬂünen, asgari ücreti halen
sefalet ücreti olarak emekçiye reva
gören AKP iktidar›, söz konusu tekeller olunca kesenin a¤z›n› açmakta, onlar› ihya etmektedir.
Düﬂünün ki, bu 100 kan emicinin servetleri milyar dolarlarla ölçülüyor. Bunca servet nas›l yap›ld›?
Hüsnü Özye¤inler, Mehmet Emin
Karamehmetler bunca serveti elbette çal›ﬂarak, al›n teri dökerek yapmad›lar.

Halk yoksullaﬂ›rken onlar
servetlerini katlayarak
art›rd›lar
Türkiye’nin en zenginlerinin
servetlerinin bir önceki y›la göre
yüzde 55 oran›nda artt›¤› aç›kland›.
Listede, en tepede yine Koç Ailesi
var. 8 milyar dolar›n üzerinde serveti olan ikinci kan emici aile ise
Sabanc› Ailesi’dir. Koç Ailesi’nin
borsadaki ﬂirketlerinin tutar› 18
m i l y a r dolar›, Sabanc› ailesine ait
hisselerin tutar› ise 17 milyar dola r › bulmaktad›r.
Onlar servetlerini art›r›rken,
yoksulluk ç›¤ gibi büyüdü. Onlar
servetlerini art›r›rken, halk yeﬂil
ka r t l a r a , f a ki r fukara fonlar›na,
ayda 160 TL olan “muhtaç ayl›¤› -

n a ” muhtaç hale getirildi.
Onlar servetlerini art›r›rken,
2009 y›l›nda iﬂsiz say›s› -resmi
rakamlara göre- 8 6 0 b i n a r t a r a k 3
milyon 471 bine ulaﬂt›. Çal›ﬂabilecek durumda olup, iﬂ arayan h e r
1 00 kiﬂ inin 1 4’ü i ﬂs iz .
‹ ﬂ a r a y a n h e r 100 gencin
2 5 , 3 ’ ü i ﬂ s i z . K › s a c a s › , h e r 4 ge nç t e n 1 ’ i i ﬂs i z !
Sadece ‹stanbul’da 753 bin iﬂsiz
var. 2010 y›l› içinde de iﬂsizler ordusuna, 900 bin kiﬂi daha kat›la cak!
Türkiye ‹statistik Kurumu (TÜ‹K) iﬂgücü araﬂt›rmas›na göre;
2008 y›l›nda, iﬂsizlik yüzde 11
kadard›. 2009 y›l› sonunda bu
rakam yüzde 14’e ç›kt›. (Milliyet, 3
Mart 2010)
K a l d › k i , h e r h a n g i b i r iﬂt e ç al › ﬂanlar›n yüzde 43.8’inin de hiçbir
sosyal güvencesi yoktur. Yani ne r edeyse çal›ﬂanlar›n yar›s›, kölelik
koﬂullar›nda ve güvencesiz çal›ﬂt› r › l m a k t a d › r.
‹ﬂte kan emiciler servetlerini
böyle büyüttüler. Emekçileri sömürerek, onlar› iﬂsiz b›rakarak, çal›ﬂt›rd›klar›na sosyal güvence sa¤lamayarak servetlerini art›rd›lar.
Onlar›n servetlerini art›rmalar›
demek da ha ç o k gencimizin iﬂsiz
kalmas›, da ha ç o k yoksulluk, d a h a
çok uyuﬂturucu, d a h a ç o k fuhuﬂ,
d a h a ç ok yozlaﬂma demektir... Ve
elbette d a h a ç o k zulüm demektir.

Ya ¤ m a d a s › n › r t a n › m a y a n
tekeller k a n l › d o l a r l a r › n a
yenilerini eklediler
Geçmiﬂte, milyar dolarl›k servet
ler söz konusu oldu¤unda akla ilk
Koç ve Sabanc› Aileleri gelirdi. Ancak baﬂka ekonomik faktörlerin yan›s›ra sömürü ve ya¤mada sunulan
imkanlar, sömürünün daha çok vah-

ﬂileﬂmesi ile milyar dolarl›k servet
sahiplerinin say›s› da artt›.
Kuﬂkusuz bunda son 8 y›lda emperyalist tekelleri ve yerli iﬂbirlikçilerini gözeten politikalar izleyen
AKP iktidar›n›n etkisi gözard› edilemez.
2009 y›l›ndaki araﬂt›rmada serveti 1 milyar dolar›n üzerinde 41 aile, kiﬂi var iken, bu y›l say› 44’e
yükseldi. Türkiye’nin en zengin 100
aile ve kiﬂisinin neredeyse yar›s›
m i l y a r d o l a r l › k s›n›r› aﬂt›. As›l olarak 17 A ‹ L E bu s›n›r› aﬂm›ﬂ ve bu
ülkenin kan›n› emmede s›n›r tan›mam›ﬂt›r.
K›sacas›, tekeller kârlar›n› art›rmaya, halk› soymaya, ülkeyi talan
etmeye devam ediyorlar. Baﬂka kan›ta gerek var m›: AKP zengini da ha zengin yapan, kapitalist sömürü
politikalar›n›n uygulay›c›s›d›r.
Bu y›l listeye girenler içinde;
Cevahir Ailesi, Amram Ailesi, Ersin
Pamuksüzer, Topbaﬂ Ailesi, Uran
Ailesi, Mehmet Ali Ayd›nlar ve
Yahya Ki¤›l› da bulunmaktad›r. ‹stanbul Büyük ﬁehir Belediyesi Baﬂkan› Kadir Topbaﬂ’›n bu serveti Belediye Baﬂkanl›¤› maaﬂ› ile kazanmad›¤› aç›kt›r.
Yine 1.5-2 milyar dolarl›k serveti ile listeye giren Do¤ramac› Ailesi
Bilkent Holding ile kan emiciler
içinde yer almaktad›r.

Türkiye’yi 17 A ‹ L E
yönetiyor!
Türkiye'nin en zengin 25 ailesinin hemen hepsinin serveti bu y›l
neredeyse 2 kat artarken, t o p l a m
s e r v e t i 1 m i l y a r dolar› geçen 17
aile var. Türki ye ' ni n e n z en gi n a i lesi, yine Koç ailesidir. 8 milyar
dolar› aﬂan servetleriyle Sabanc›
ailesi ise ikinci s›radad›r.
Sabanc› ailesinin ard›ndan gelen
Do¤an ve ﬁahenk ailelerinin servetleri 6-8 milyar dolar aras›ndad›r.
4-5 milyar dolar aras›nda servete
sahip di¤er aile ve isimler ise Ülker
Ailesi, ﬁar›k Tara, Yaz›c› Ailesi,
Dinçkök Ailesi, Özilhan Ailesi,
Mehmet Emin Karamehmet, Ecza-

Servetleri 8 milyar dolar
ve üstü olanlar
1 Koç Ailesi Koç Holding
2 Sabanc› Ailesi Sabanc› Holding
6-8 milyar d o l a r
3 Do¤an Ailesi Do¤an Holding
4 ﬁahenk Ailesi Do¤uﬂ Grubu
5-6 milyar d o l a r
5 Ülker Ailesi Ülker Grubu
6 ﬁar›k Tara Enka Holding
4-5 milyar d o l a r
7 Kamil Yaz›c› Anadolu Grubu
8 Dinçkök Ailesi Akkök Grubu
9 ‹zzet Özilhan Anadolu Grubu
10 M.Emin Karamehmet Çukurova
Grubu
11 Eczac›baﬂ› Ailesi Eczac›baﬂ›
Hol.
12 Mehmet Baﬂaran Habaﬂ Grubu
3-4 milyar d o l a r
13 Konuko¤lu Ailesi Sanko
Holding
14 Zorlu Ailesi Zorlu Holding
15 Hüsnü Özye¤in Fiba Holding
16 Çolako¤lu Ailesi Çolako¤lu
Grubu
2-3 milyar d o l a r
17 As›m Kocab›y›k Borusan
Holding
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c›baﬂ› Ailesi ve Habaﬂ Grubu’nun
sahibi Mehmet Baﬂaran.
Topu topu 17 A‹LE bu ülkenin
kaynaklar›n› emperyalist tekellerle
birlikte sömürmekte, 17 A ‹ L E b u
ülkenin gelece¤ine karar v e r m e kt e d i r. (Daha geniﬂ bilgi için Bkz:
Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm
için Yürüyüﬂ, say›: 143, “70 Milyon
halk› kendine köle yapan 17 Aile”)
Onlar›n kanl› yönetimi alt›nda
milyonlarca insan inim inim inlemektedir. Demokrasi ad›na faﬂizmle
yönetilen bu ülkenin sorumlusu iﬂte
bu kan emici 17 A‹LE’dir...
Türkiye devrimci hareketinin
önderlerinden Mahir ÇAYAN bunu
az›nl›k yönetimi, oligarﬂi diye nitelendirmektedir. Az›nl›¤›n yönetimi
iﬂte bu 17 A‹LE’nin yönetimidir.
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Böyle yönetiyor, böyle sömürüp,
ya¤mal›yorlar.
40 milyon yoksulun, 10 milyon
aç›n sorumlusu onlard›r. Milyonlarca iﬂsizin sorumlusu, do¤mam›ﬂ çocuklar›n borçlu olmas›n›n sorumlusu onlard›r. Onbinlerce insan›n infazlarda, iﬂkencelerde, katliamlarda, faili meçhullerde katledilmesinin sorumlusu onlard›r...
Nitekim bu ülkede binlerce köy
yak›larak boﬂalt›ld›. Milyonlarca insan do¤u ve güneydo¤udan göç etmek zorunda b›rak›ld›lar. Köyler
yak›ld›, binlerce köylü kaç›r›l›p katledildi.
Kürt halk›na y›llarca milli zulüm
politikas› uyguland›. Dili, kimli¤i,
kültürü yasakland›. Kendini ifade
etmesi engellendi. Asimilasyona tabi tutuldu. Varl›¤› inkar edildi.
Yine Alevi halk›n inançlar›n› yerine getirmesi, kendisini ifade etmesi engellendi. Alevi halk› bask› ve
zulmü yaﬂad›. ‹nançlar›n› gizli gizli
yerine getirmek zorunda kald›.
Türkiye halk›na bask› ve sömürü
karﬂ›s›nda teslimiyeti dayatan faﬂist
cuntalar örgütlendi.
K›sacas› bu ülke tarihinde halka
karﬂ› sürdürülen karﬂ› devrimci savaﬂ›n gerçek sorumlular› iﬂte bu 17
A‹LE’dir.
Bunca zulmü, bunca sald›r›y›
uygulayan topu topu 17 A‹LE’dir.
Bu ülkede halk›n yaﬂam›n› cehenneme çeviren, ülkemizi emperyalizme peﬂkeﬂ çeken onlard›r.
Ortado¤u’da emperyalizmin bir
üssü haline getirilen Türkiye tablosunun sorumlusu onlard›r. Bugün
‹ncirlik gibi emperyalist üslerin varl›¤›n›n nedeni onlard›r.
Ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyalizm kavgas›n› kanla bast›ran,
Gazi katliam›n›n, 1 May›slar›n, Sivaslar’›n, Maraﬂlar’›n sorumlusu iﬂte bu 17 A‹LE’dir...

Milli Gelir a r t t › d e d i l e r,
h a l k a m a k a r n a v e ç a y, 100
kan emiciye milyar d o l a r l a r
17 A‹LE’yi oluﬂturan tekellerin
serveti artarken, AKP iktidar› yok-
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sullar› dilenci yerine koyuyor, 25
torba kömür da¤›t›yordu. G›da paketleri ad› alt›nda 2 paket makarna,
1 kg. Çay ve 1 kg.
ﬂekerden oluﬂan pa100 Zengin List esi ’nin
ketler da¤›t›yordu.
yan›nda ek bilgiler v a r.
Yine 9 milyon ‹ ﬂ t e o n l a r d a n b i r i .
yoksul, muhtaç ve
Halkla alay ediyorlar!
güvencesi olmayan
Ülke iﬂsizlikten k›r›l›rken,
kiﬂiye Yeﬂil Kart
milyon dolarl›k yatlardan
verilmiﬂ, sa¤l›k soi n - m i y o r l a r.
runu da böylece
Halk iﬂ ve aﬂ bulamazken
ucuz yoldan “çözülo
n
l
a r çal›ﬂmad›klar› iﬂlerin
müﬂtü.”
yorgunlu¤unu detoksla
“Yoksullara, faat›yorlarm›ﬂ.
kirlere, muhtaç kiﬂi100 kan emici iﬂ yorgunlu¤unu
lere; aile, sa¤l›k,
atmak
için y›lda iki kez detoks
e¤itim, özürlü yarmerkezine
gidiyormuﬂ. Özellikle
d›mlar› ile s›cak yeTayland
ve
Almanya'daki
mek ve do¤al afet
merkezleri
tercih
ediyorlarm›ﬂ.
harcamalar› için
5
0
1
0
0
0 dol ar
8
Geceli¤i
topu topu 2008 y›aras›nda
de¤iﬂen
bu
merkezlerde
l›nda toplam 1.8
kendilerini
yeniliyor,
milyar TL harcanm›ﬂt›r...” (Yürüyüﬂ, genç kalmaya çal›ﬂ›yorlarm›ﬂ...
14 ﬁubat 2010, say›: 207)
K›sacas› 17 A‹LE’nin milyar dolarlarla oynad›¤› koﬂullarda halk›n
pay›na düﬂen dilenciye verilir gibi
ortaya at›lan bir kaç milyar TL dir.
AKP iktidar› halka iﬂ vermek,
insanca yaﬂam koﬂullar› sa¤lamak
yerine halk› açl›¤a, iﬂsizli¤e mahkum etmiﬂtir. Milli gelir artt› diye
yalan söyleyenler bu durumu saklamaya çal›ﬂm›ﬂlard›r.
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun
yaﬂl› ve özürlü 1milyon 266 bin kiﬂiye verdi¤i “yyaﬂl› ve özürlü ayl› ¤›”, toplamda 2 milyard›r.
Ancak ayl›¤a çevirdi¤imizde
kiﬂi baﬂ›na 160 T L b i l e d ü ﬂ m e m e k t e d i r … Verdi¤i maaﬂ 160
TL’dir.... Yoksul halk› böylesine
muhtaç hale getirmiﬂtir AK P
Ayl›k geliri asgari ücretin üçte
ikisinden az 9 milyon yoksula, sa¤l›k sorunlar›n› çözsün diye verilen
“Yeﬂil Kart”lar›n maliyeti y›ll›k 4
m i l y a r T L’ l i k b i r h a r c a m a y a
d e n k t i r. Ya da kiﬂi baﬂ›na 44 T L’yi
b i l e b u l m a y a n b i r h a rc a m a d › r a s l›nda.

K›sacas›,
büyük yalanlarla aylarca,
“bak›n halk›n
sorunlar›n› çözüyoruz” yalan› ile sürdürülen kampanyalar›n parasal
maliyetleri
son derece azd›r. Devede
kulak gibidir.
Yani maliyetleri yüksek olmayan, çok
fazla para harcanmayan ra-

kamlard›r bunlar.
17 A‹LE’ye vermekte s›n›r tan›mayan, onlar› palazland›rmaktan kaç›nmayan AKP iktidar› halka gelince
dilenci muamelesi yapmaktad›r.
Düﬂünün ki, 100 zengin içinde 5.
s›rada olan Ülker grubunun sahibi
Murat Ülker’in sahibi oldu¤u Y›ld›z
Holding geçen y›l 1 milyar dolar›
aﬂan bir servete sahip iken bu y›l ,
yani 1 y›l içinde bu serveti tam ikiye katlam›ﬂ ve 2 milyar dolar› aﬂm›ﬂt›r.
‹ﬂbirlikçi tekelleri ihya eden
AKP halk› açl›¤a mahkum etmiﬂtir.
Yalanlarla, halk›n inançlar›n› sömürerek iktidar›n› sürdürmeye çal›ﬂan
AKP iktidar› ç›plak gerçe¤i de¤iﬂitiremez.
Ancak bu durum halk›n yoksullu¤unu, açl›¤›n›, iﬂsizlik gerçe¤ini
de¤iﬂtirmeyecektir.
Asl›nda ç›plak gerçek ﬂudur:
Hani milli gelir artm›ﬂt›? Peki
halk›n pay›na düﬂen bu kadar az m›
olacakt›?
Milli gelir artt›ysa, tekeller böy-

lesine ﬂiﬂtikçe, palazland›kça halk›n
da gelirinde art›ﬂ olmas› gerekmez
miydi?
Halk›n pay› artt› m›? ‹ﬂçinin gerçek ücreti artt› m›? Memurlar›n
maaﬂ› artt› m›? Esnaflar›n gelirleri
ço¤ald› m›?
Serveti artan sadece ve sadece
tekeller var. Bunun karﬂ›l›¤›nda kapitalizmde zenginleﬂme, birilerinin
yoksullaﬂmas› ile mümkündür. Aç›k
ki, tüm s›n›flar ayn› anda zenginleleﬂemez. S›n›fl› toplumlar›n kural›
budur.
Tekellerin serveti artarken halk›n
tüm kesimleri yoksullaﬂm›ﬂt›r. AKP
iktidar› iﬂte bu gerçekleri gizlemektedir. Halk bunlar› görmesin diye yalanlarla, suni gündemler yaratarak,
halk› faﬂist terör ile susturmaya çal›ﬂarak yönetiyor AKP iktidar›.

AKP onlar›
zenginleﬂtirirken, onlarda
AKP’yi desteklediler
Görünürde iﬂbirlikçi tekelci bur-

‹ﬂte 100 Asalaktan En
Zengin 13’ü!
1- Hüsnü Özye¤in Fiba Holding
2- Mehmet Emin Karamehmet
Çukurova Holding
3- ﬁar›k Tara Enka ‹nﬂaat
4- Ferit ﬁahenk Do¤uﬂ Holding
5- Murat Ülker Y›ld›z Holding
6- Ali A¤ao¤lu A¤ao¤lu ‹nﬂaat
7- Erman Il›cak Rönesans ‹nﬂaat
8- Filiz ﬁahenk Do¤uﬂ Holding
9- Semahat Arsel Koç Holding
10- Rahmi Koç Koç Holding
11- Ahmet Nazif Zorlu Zorlu
Holding
12- Kamil Yaz›c› Yaz›c› Holding
13- Suna K›raç Koç Holding
juvazi ile AKP aras›nda hep bir çeliﬂki var gibi görünüyor. Ancak bu
durum yan›lt›c›d›r. Ortada bir çeliﬂ-

ki yoktur.
Rakamlar›n gösterdi¤i gibi 8 y›ll›k AKP iktidar›nda 17 A‹LE’nin
serveti ola¤anüstü ölçüde artm›ﬂt›r.
AKP onlar› zenginleﬂtirmeye, onlarda AKP yi desteklemeye devam
ediyor.
Bu konuda tam bir ittifak vard›r.
AKP, iﬂbirlikçi tekellerin sömürüsü
için onlara hertür kolayl›¤› sa¤lamakta, bir dediklerini iki etmemektedir.
Ayr›ca en asalaklar›n listesine
bak›lacak olursa, listede “laik sermaye” de var “yeﬂil sermaye”de.
Nitekim Ülker grubundan, Çal›klara kadar bu listede “yeﬂil sermaye”den asalaklar oldu¤u gibi TÜS‹AD’›n onlarca kan emicisi de var.
Ve her iki kan emici kesimde
kardeﬂ kardeﬂ yönetiyor para kazan›yorlar. Sömürünün sürdürülmesi,
ya¤ma ve talan›n devam ettirilmesi
ile devrimci mücadelenin kanla bast›r›lmas› konusunda ittifak içindedirler. Bu konuda bir çeliﬂkileri
yoktur.

Adalet! 45 TL’lik Adalet!
Yaﬂl› ve tekerlekli sandalyeye mahkum olan Dursun
Erselligil, hiçbir ihtiyac›n› kendi baﬂ›na karﬂ›layam›yor.
Bir gözü hiç görmüyor, di¤er gözü ise az görüyor. K›sacas›, yan›nda biri olmadan yaﬂayamayacak kadar yaﬂl›,
sakat bir insan!
‹ﬂte bu durumda olan, Dursun Erselligil’i hapse att›lar.
Peki bu durumdaki bir insan› hapsedecek kadar a¤›r
ve büyük suç ne olabilir acaba?..
‹ﬂte Erselligil’in suçu: 45 T L’lik su borcunu ödemed i ¤ i g e r ek ç e s i y l e! . .
45 TL’lik su borcunu ödeyemeyen Dursun Erselligil’i
önce mahkemeye verdiler. Ve ciddi ciddi Ankara 13. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava aç›ld›. Mahkeme 6 ay
ce z a v e 9 9 0 T L p a r a c e z a s › v e r d i , b u s a k a t v e y a ﬂ l › i n sana! Sonra bunu 4 gün hapis cezas›na çevirdiler.
Niye ödeyemedin? diye sormad›lar. Paran var m›? diye de sormad›lar. Yaﬂl›, sakat ve paras›z olmas›n› gözönüne bile almad›lar.
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Niye ödeyemedin de¤il ama neden ödemedin
diyerek o yaﬂl›,
sakat ve paras›z
insana ceza verdiler.
Sonra da hapishanenin yolunu gösterdiler...
Milyonlarca dolar yolsuzluk yapanlar elini kolunu
sallay›p gezerken, su borcunu ödeyemeyen yaﬂl› ve sakat
bir insan› hapsedenler, insana, halka ne kadar yabanc›laﬂt›klar›n›, ne kadar düﬂman olduklar›n› bir kez daha
gösterdiler.
Ve adaletlerinin adalet olmad›¤›n› da...
Hapishaneye götürüp kapat›rken, “orada nas›l yatacak?” demediler. ‹sterse ölsündü, nas›l olur da su borcunu ödemezdi? Yoksullara, sakatlara gücü yeten, 45
TL’lik adaletti bu!
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devrim için

D EVR‹MC‹ OKUL

lir. Hareket içindeki ideolojik mücadele dedi¤imiz olgu, iﬂte bu aç›dan
en baﬂta ‹DEOLOJ‹K SA⁄LAMLAﬁMA mücadelesidir. Yani baﬂka
bir deyiﬂle, bu ideolojik mücadelenin verilmesi için illa ortada bir
“sapma”n›n olmas› gerekmez. ‹deolojik sa¤lamlaﬂmay› esas alan ideolojik mücadele, zaten sapmalar›n
zeminini ortadan kald›rmaya yönelik bir mücadeledir.
Bu mücadele, kurall›, ilkeli, ideolojik mücadelenin tarihsel deneyimlerine uygun olarak ﬂekillenmelidir. Hareketimizin ideolojisine,
politikalar›na yönelmiﬂ sald›r›lara

Ders: ‹deolojik

Mücadele-2

Devrimci Okul’un ö¤rencilerine
merhaba. Bu haftaki dersimizde geçen hafta baﬂlad›¤›m›z ideolojik
mücadele konusuna devam edece¤iz. Geçen dersimizde, burjuvaziye
karﬂ› ideolojik mücadeleyle, sol
içindeki ideolojik mücadele konular›na de¤inmiﬂtik. Bugün, “dört cephede birden” sürdürülür diye belirtti¤imiz mücadelenin di¤er cephelerini ele alaca¤›z, hem de ideolojik
mücadelenin yürütülüﬂü aç›s›ndan
baz› noktalara de¤inece¤iz

– D e v r i m c i h a re k e t
Say›: 210
209

Yürüyüﬂ
7 Mart
28
ﬁubat
2010
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içinde ideolojik
m ü c a d e l e n e d i r,
n e d e n g e re k l i d i r ?

‹deolojik politik anlamda, örgütsel anlamda aleni çarp›kl›klar, eksiklikler, zaaflar karﬂ›s›nda her kadro kendini sorumlu görmek durumundad›r. ‹deolojimizle, politikalar›m›zla, kültürümüzle uygun olmayan, çat›ﬂan bir durum ortaya ç›kt›¤›nda, hiçbir kadro bunu görmezden gelemez.

– N e t ü r ﬂeyler ideolojik,
n e l e r ideolojik de¤ildir?
‹deolojik mücadele derken, böyle bir soru da akla gelebilir. Evet,
ideolojik sorun, ideolojide sapma,
çarp›kl›k, sadece mesela en genel
anlamda Marksizm-Leninizmin savunulup savunulmamas›nda, PASS’nin savunulup savunulmamas›nda ortaya ç›kmaz. Bunlar, en genel boyutlard›r.
Ancak ideoloji, asl›nda
bizim günlük yaﬂam›m›za kadar yön veren bir
unsurdur. Bir müzik tercihi, bir film veya kitap
tercihi, giyim kuﬂamdaki
bak›ﬂ aç›lar›, yoldaﬂl›k
iliﬂkilerindeki, kolektivizmdeki, eleﬂtiri-özeleﬂtirideki bir yaklaﬂ›m da
pekala, burjuva, küçük-burjuva ideolojinin yans›mas› olarak karﬂ›m›za
ç›kabilir ve bunlar da ideolojik mücadelenin sürdürülece¤i cephenin
bir parças›d›r.
Proletaryan›n ideolojisini, sosyalizmi savunuyoruz. Bu ideolojinin temel noktalar› bellidir ve bunlar, hiçbir noktada burjuva ideolojisiyle uzlaﬂmazlar. ‹kincisi, devrimci
hareket olarak oluﬂturdu¤umuz tüm
de¤erler, ilkeler, kurallar, temelde
proletarya ideolojisinin bir yans›mas›d›r. Bu noktada, saflar›m›zda
ideolojimizle çeliﬂen, çat›ﬂan hiçbir
de¤ere, davran›ﬂa, düﬂünceye yer
vermemeli, bu türden düﬂüncelerle,
davran›ﬂlarla ortaya ç›kt›¤› her yerde mücadele etmeliyiz.
Bu çarp›kl›klar›n kendini gösterdi¤i yer, bulundu¤umuz alandaki
yöneticiler, sorumlular da olabilir;
böyle de olsa, ideolojik mücadele
görevi de¤iﬂmez. Her Cepheli, ide-

‹deolojik
mücadelenin dört
cephesi bir
bütündür

Devrimci
hareket,
ideolojik birli¤ini sa¤lam›ﬂ bir harekettir. Sa¤lam bir stratejik temele,
hayat›n s›namalar›ndan
geçmiﬂ politikalara sahiptir. Ve yine
eklemeliyiz ki, bu ideolojik ve politik temeli pekiﬂtiren çok güçlü geleneklere sahiptir. Ancak bütün bunlar, hareket içinde hiçbir yanl›ﬂ, çarp›k, eksik ve farkl› düﬂünce ortaya
ç›kmayaca¤› anlam›na gelmez.
Böyle düﬂünmek, idealizm olur.
Siyasi literatürde ideolojik, politik anlamda s a p m a olarak adland›rd›¤›m›z olgular, çok çeﬂitli geliﬂmelerin farkl› de¤erlendirilmesi, egemen s›n›flar›n politikalar›ndaki çeﬂitli de¤iﬂiklikler, hareketin subjektif durumundaki de¤iﬂkenlikler ve
ideolojik anlamda zay›fl›klar, çarp›kl›klar gibi etkenlere ba¤l› olarak
ortaya ç›karlar. S›n›f mücadelesi bilindi¤i gibi düz bir çizgi izlemez.
Mücadele geriler ilerler, hareket daral›r geniﬂler, eylemler azal›r artar...
Sa¤lam ve net bir ideolojik zeminde
durulmuyorsa, bütün bunlar karﬂ›s›nda çeﬂitli sapmalar ortaya ç›kabi-

ideolojik mücadele cephesinden
verdi¤imiz cevaplar, elbette ayn›
zamanda kendi kadrolar›m›z›n, yöneticilerimizin, kadro adaylar›m›z›n, tüm taraftarlar›m›z›n ideolojik
anlamda e¤itilmesi, daha güçlü k›l›nmas› mücadelesidir.
Öte yandan, emperyalizmin,
burjuvazinin ideolojik sald›r› ve kuﬂatmalar› süreklidir. Bu sald›r›lar›n
devrim saflar›nda etkili olabilmesinin önünü kesmek de sürekli ve sistemli bir ideolojik mücadeleyi gerekli k›lar. De¤ilse, bir “sapma” biçiminde olmasa da burjuvaziye, küçük-burjuvaziye ait bir çok görüﬂ,
düﬂünce, kavram, sinsice saflar›m›za, beyinlerimize gelip yerleﬂir.
Kendi içimizdeki ideolojik mücadele, elbette her kadronun, kadro
aday›n›n ideolojimiz, politikalar›m›z, ideolojiden ba¤›ms›z olmayan
geleneklerimiz konusunda uyan›k
ve duyarl› olmas›n› gerektirir.

Öyle bir tarz yarataca¤›z ki, oligarﬂinin ideolojik sald›r›lar› karﬂ›s›nda
bizim ne dedi¤imizi en k›sa sürede
önce tüm iliﬂkilerimiz, sonra bulundu¤umuz birimde herkes ö¤renecek.
Egemen s›n›flar›n kulland›klar›
demagojilerin iç yüzünü ne
yap›p edip insanlara anlataca¤›z...

olojisini kavramak ve onu
her koﬂulda ve gerekti¤inde
“herkese karﬂ›” savunmak
durumundad›r. Kendi içimizdeki ideolojik mücadelenin bir boyutu da bu olmal›d›r. Bu bilinç ve kültür yerleﬂti¤i oranda, burjuva, küçük-burjuva ideolojilerin
uzant›s› olarak saflar›m›zda ortaya
ç›kabilecek çarp›kl›klara, sapmalara
karﬂ›, ideolojik olarak çok daha
güçlü hale gelmiﬂ oluruz.

– Kendimize karﬂ› ideolojik
mücadele cephesi, nas›l bir
cephedir?
Mahir’in bir sözü vard› hani hat›rlarsan›z. ‹deolojik mücadeleye
iliﬂkin ilk dersimizde oportünizme
karﬂ› ideolojik mücadele için söylemiﬂtik: “Oportünizmin panzehiri
ideolojik mücadeledir.”
Asl›nda kendimizdeki ideolojik
belirsizlikler, çarp›kl›klar, zaaflar
ve zay›fl›klar için de ayn› ﬂeyi söyleyebiliriz. Kendimize karﬂ› ideolojik mücadele, kendimizdeki burjuva, küçük-burjuva ideolojisinin kal›nt›s›, uzant›s› olan düﬂüncelere, bu
düﬂüncelerin ürünü olan davran›ﬂlara karﬂ› mücadeledir.
Burada ana halka, kendimizde
tespit etti¤imiz yanl›ﬂ, çarp›k düﬂüncelerin mutlaka ideolojik bir
karﬂ›l›¤›n›n oldu¤unu görmektir.
ﬁu veya bu konuda sahip olunan
düﬂüncelerin yanl›ﬂl›¤› karﬂ›s›nda,
kimilerimiz “ben böyle düﬂünüyorum” dedi¤inde, o düﬂüncenin kendili¤inden masumlaﬂaca¤›n›, do¤al
kabul edilece¤ini san›r. Ama öyle
de¤ildir. Evet, sen öyle düﬂünüyor
olabilirsin, ama bu düﬂünce Marksizm-Leninizmle tersse, bu düﬂünce
örgütün tarihin süzgecinden geçip
gelmiﬂ düﬂünce ve yaklaﬂ›mlar›ndan farkl›ysa, o zaman “neden öyle
düﬂünüldü¤ü”ne bakmak gerekir.
‹ﬂte o noktada bilimsel olarak biliriz
ki, öyle (Marksizm-Leninizme göre, örgüte göre, örgütün ihtiyaçlar›na göre) de¤il de “böyle” düﬂünülmesinin, kuﬂkusuz ki ideolojik bir

kayna¤› vard›r. O kaynakta genel
olarak karﬂ›m›za burjuva veya küçük-burjuva ideolojisinden al›nm›ﬂ,
onlardan etkilenilmiﬂ yaklaﬂ›mlar
ç›kar.
Yanl›ﬂ, çarp›k, bireyci, anarﬂik
düﬂünce ve yaklaﬂ›mlar› terketmek,
esas olarak onlar› besleyen ideolojik kayna¤› kurutmakt›r. Kendimize
karﬂ› ideolojik mücadele cephesinin
esas› budur.
Kiﬂi olarak kendi içimizdeki ideolojik mücadeleyi m a y m u n l a k a plan›n mücadelesi olarak da tasvir
edebiliriz. Maymun, beynimizdeki
burjuvazi veya küçük-burjuvazidir.
Maymun, al›ﬂkanl›klar›m›za, davran›ﬂlar›m›za, tercihlerimize s›zan küçük-burjuvazidir. Maymunla kaplan›n mücadelesi, burjuvaziyle proletaryan›n ideolojik mücadelesinin kiﬂi olarak kendi üzerimizdeki devam›d›r.
Ne yapaca¤›z peki? Okuyaca¤›z,
tart›ﬂaca¤›z, e¤itim çal›ﬂmalar›n›
aksatmayaca¤›z, bu çal›ﬂmalar› soyut, teorik olmaktan ç›kar›p, gerçekten b u r j u v a , k ü ç ü k - b u r j u v a
düﬂüncelerle k›ran k›rana savaﬂt›¤›m›z bire r a renaya çevirece¤iz.
Kendimizdeki burjuva, küçük-burjuva düﬂüncelere karﬂ› yal›n k›l›ç
savaﬂaca¤›z. ﬁu aç›k ki, burjuva,
küçük-burjuva ideolojisinin devrimciler üzerinde etkili olmas›n›n,
devrimcinin beynini teslim almas›n›n tek nedeni, iddeolojik güçsüz l ü k t ü r. Devrimci ideolojik donan›m
aç›s›ndan güçsüzse, yetersizse, burjuvazinin çarp›k düﬂüncelerinin,
yönlendirmelerinin, psikolojik savaﬂ›n›n, kültürül anlamda empoze
ettiklerinin daha fazla etkisi alt›nda
kalacakt›r.
Burada ﬂunu belirtmeliyiz ki,
kendi içimizdeki ideolojik mücadelemiz, di¤er cephelerdeki ideolojik

mücadelemizi de etkiler.
Kendi içimizdeki ideolojik
mücadelede zay›f kal›yorsak, hareket içindeki ideolojik mücadede de sola karﬂ›
ideolojik mücadelede de ve
nihayet burjuvaziye karﬂ›
ideolojik mücadelede de yetersiz ve zay›f kalmam›z, büyük ihtimaldir.
‹çimizdeki maymunu altetme savaﬂ›n› vermeden, di¤er üç cephede
nas›l savaﬂabiliriz?
Eksiklikler, zaaflar karﬂ›s›nda liberal davranan biri, ideolojik mücadelede baﬂtan kendini güçsüzleﬂtiriyor demektir. Onda, ideolojik olarak zaaflara, statükolara, sa¤c› anlay›ﬂlara, liberalizme, yani temelde
küçük-burjuva ideolojisine aç›k bir
yan var demektir. Sapmalar›, çarp›kl›klar›, yanl›ﬂ yaklaﬂ›mlar› görüyor ve üzerine gitmiyorsak, orada
örtülü bir kabul vard›r, normal görme, meﬂrulaﬂt›rma vard›r. ﬁuras› kesin ki, baﬂkalar›ndaki yanl›ﬂlar›,
çarp›kl›klar› meﬂrulaﬂt›ranlar, kendi
içlerinde de o mücadeleyi veremezler.
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– Dört cephedeki ideolojik
mücadele birbirine ba¤l›d›r!
Sadece kendimize karﬂ› ideolojik mücadele aç›s›ndan de¤il, ideolojik mücadelenin dört ayr› cephesi de birbirine ba¤l›d›r. Herhangi bir
cephedeki zay›fl›k, di¤er cepheleri
de etkileyecektir.
Yani ﬂöyle diyebiliriz; burjuvaziye karﬂ› ideolojik mücadelede zay›f davrananlar›n kendine karﬂ› ideolojik mücadeleyi güçlü ve etkili bir
biçimde yürütmesi kolay de¤ildir;
ve elbette tersi de geçerlidir. Kendine karﬂ› güçlü bir ideolojik mücadele yürütmeyenlerin, burjuvaziye,
oportünizme, revizyonizme karﬂ›
ideolojik mücadelede güçlü, militan
olmas› zordur. Öyle gibi görünse bile, o temelde bir zay›fl›k ve tutars›zl›k taﬂ›r.
Düﬂünceler, bir yerde ak›ﬂkan s›v›lar gibidirler. Bazen apaç›k akarlar, bazen küçük bir çatlaktan bile
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öneri yapacak.
Böyle bakal›m ﬂimdi! Böyle
s›zarlar. Genel olarak militan ve
sosyalizme inanmas›nda, sosyalist
bakmaya baﬂlad›¤›m›z andan itibab- Her hafta gelen dergiden varideolojiyi savunmas›nda bir sorun
ren neler yapabiliriz?
sa alan›m›zdaki ideooljik mücadeleolmayan herhangi biri, bir konuda
ye denk düﬂecek bir iki yaz›y› tespit
‹deolojik mücadeleyi sürdürme
bakm›ﬂs›n›z ki, burjuvaziye veya
edecek, bunlar› ço¤altma ve da¤›tkonusunda birim veya alan olarak
küçük-burjuva ideolojisine ait bir
ma iﬂini organize edecek. (Ayn› ﬂebir politika ve program belirleyelim
düﬂünceyi, yaklaﬂ›m› savunuyordur.
kilde Halk›n Sesi’nden Tav›r’a kaen baﬂta. Mesela diyelim ﬂöyle bir
‹ﬂte o düﬂünceler, o çatlaklardan
dar çeﬂitli yay›nlara da ayn› bak›ﬂ
karar alal›m.
gelmiﬂtir. ‹ﬂte ideolojilerin bu “s›zaç›s›yla bak›l›p de¤erlendirilecek.)
Biz; bu birim olarak,
ma” özelli¤i nedeniyledir ki, her
5- ‹deolojik mücadelede, politi1- Alan›m›za yönelik ideolojik
cephedeki ideolojik mücadele bir
ka
üretmekte
belli bir tecrübe ve disald›r›lara, ﬂu veya bu biçimde karbütün olarak ele al›nmak, burjuva,
namizm kazand›¤›m›zda, devrimci
ﬂ›l›k verece¤iz.
küçük-burjuva düﬂüncelerin s›zabibir refleks oluﬂturdu¤unuzda, gidelece¤i tüm çatlaklar› kapatmak, bur2- Bu karﬂ›l›k, bildiri yazma, yarek, mesela alan›m›za, bijuva, küçük-burjuva dürimlerimize yönelik b i r k a ç
ﬂüncelerin karﬂ›s›na, prosayfal›k k›sa bültenler yaletaryan›n ideolojisiyle
y›nlayabilir, bu bültenler
Ne yapaca¤›z peki? Okuyaca¤›z,
aﬂ›lmaz bir barikat kurarac›l›¤›yla ideolojik mücatart›ﬂaca¤›z, e¤itim çal›ﬂmalar›n›
mak durumunday›z.
delemizi, propagandam›z›
aksatmayaca¤›z, bu çal›ﬂmalar› soyut,
Ve kendi barikat›m›z›
daha güçlendirebiliriz.
teorik olmaktan ç›kar›p, gerçekten
örerken, kendi ideolojimi6- ‹deolojik mücadele
burjuva, küçük-burjuva düﬂüncelerle
zi hayat›n her alan›na,
konusunda baﬂta komitemiz
halk›n her kesimine ulaﬂk›ran k›rana savaﬂt›¤›m›z birer arenaya
olmak üzere, çal›ﬂmalar›m›t›rmak için tam bir hücum
çevirece¤iz. Kendimizdeki burjuva,
z› yürüten tüm arkadaﬂlar›halinde savunmal› ve yaym›z› ve giderek tüm tarafküçük-burjuva düﬂüncelere
mal›y›z ideolojimizi.
tarlar›m›z› özel olarak bilgikarﬂ› yal›n k›l›ç savaﬂaca¤›z....
Bizim ideolojimiz, polendirmek, bu mücadelenin
taraf›, militan› haline getirlitikalar›m›z çok do¤ru
mek için kendi içimizde
olabilir. Ama bunu savuny›nlama,
dergi
yaz›lar›n›
ço¤alt›p
e¤itim çal›ﬂmalar› ve toplant›lar yamakta tutuksak, kendimizi s›n›rl›da¤›tma, alan›m›za seslenen radyo,
paca¤›z.
yorsak, onlar›n do¤rulu¤u, s›n›flar
internet sitesi gibi araçlar› kullanmücadelesi üzerinde çok fazla etki7- Neticede, oligarﬂinin ideoloma, bas›n aç›klamas› yapma, alan›n
de bulunmayacakt›r. Ölüm orucu
jik sald›r›lar› karﬂ›s›nda biz de öyle
özelli¤ine göre uygun yerlerde (madöneminde söylemiﬂtik: “Düﬂünce bir tarz yarataca¤›z ki, oligarﬂinin
lerin gücü onu savunmakta göste- hallelerde kahvehaneler, evler, cadideolojik sald›r›lar› karﬂ›s›nda bi deler, gençlikte uygun kantinler,
rilen kararl›l›ktad›r.” Düﬂüncelerizim ne dedi¤imizi en k›sa sürede
amfiler, iﬂçiler ve memurlarda iﬂönce tüm iliﬂkilerimiz, sonra bulunmiz u¤runa ölmemiz, bunun en doyerleri, iﬂçilerin toplu bulundu¤u
du¤umuz birimde herkes ö¤reneruktaki göstergesiydi. Bunun bir
di¤er yerlerde) sözlü konuﬂma... gicek. Egemen s›n›flar›n kulland›klar›
baﬂka göstergesi de iﬂte, bizim h e r
bi çeﬂitli biçimlerde olacakt›r.
tezlerin, kavramlar›n, demagojilerin
a l a n d a , h e r a n ve d ö r t c e p h e d e
3- Bu çal›ﬂmalar› sürdürmek için
iç yüzünü n e y a p › p e d i p i n s a n l a ra
b i r d e n kesintisiz bir biçimde ideelimizin
alt›nda
her
an
kullanabileanlataca¤›z...
olojik mücadeleyi yürütmemizde
ce¤imiz
temiz
ve
ucuz
bir
fotokopi
somutlanacakt›r.
Evet, bu kararl›l›¤a sahip oldumakinas› veya bilgisayardan ç›k›ﬂ
¤umuzda, bunu nas›l gerçekleﬂtirialabilece¤imiz basit ve pratik bir
riz diye kafa yormaya baﬂlad›¤›m›z‹deolojik mücadeleyi
yaz›c› olmal›... (Bunlar› mevcut
da, inan›n, her birim, her alan çok
örgütlemek ve kesintisiz
iliﬂkilerimizden ayarlamak öncelikyarat›c› yeni biçimler, yeni yollar,
hale getirmek için ilk
li olmal›d›r.)
yöntemler bulacakt›r.
ad›mlar› atal›m
4- Komitemizdeki iki arkadaﬂ›
Yol, yöntem, biçim ne olursa olideolojik sald›r›lara karﬂ›l›k vermek
‹deolojik mücadele, kesinlikle
sun, iﬂimiz çok sadedir. Yalan›n karnoktas›nda özel olarak görevlendirkesintisiz bir süreçtir. Süreklili¤i
ﬂ›s›na gerçe¤i, yanl›ﬂ›n karﬂ›s›na
dik. Bu arkadaﬂlar:
olan bir görevdir. Devrimcilik, idedo¤ruyu, aldatmacalar karﬂ›s›na
olojik mücadeledir. Her olaya, her
a- Alan›m›zla ilgili geliﬂmeleri
devrim seçene¤ini koyaca¤›z. Gerolguya ideolojiler aç›s›ndan bakizleyip, bildiri yaz›lmas›, da¤›t›lmaçek bizde, do¤ru bizde, çözüm seçemak durumundad›r devrimci.
s› gerekti¤i durumlarda komiteye
ne¤i bizde. ‹deolojik mücadelede,

–

34

bizdekini kitlelere götürerek, kitlelere egemen olan yalanlar›, yanl›ﬂlar›, aldatmacalar› yoketmektir. ‹ﬂimiz çok sade derken, hiç de iﬂimizi
küçümsemiyoruz, gerçekten de ideolojik mücadele hedefi itibar›yla
çok net bir olgudur.
Çok çok güçlü oldu¤umuz bir
aland›r bu alan. Ancak bu gücümüzü yeterince etkili kulland›¤›m›z›
söyleyemeyiz. Düzeni, en zay›f oldu¤u bu noktadan yeterince etkili
bir biçimde vurdu¤umuzu söyleyemeyiz.
Düzen “ideolojik olma”y› adeta
bir suçmuﬂ gibi, kötü bir ﬂeymiﬂ gibi sunmakta, halk›n eylemlerini
“ideolojik olma” suçlamas›yla karalamaya çal›ﬂmaktad›r. Demek ki
ideolojik mücadelede, en baﬂta ele
alaca¤›m›z noktalardan biri budur.
Herkesin, hükümetlerin de ideolo-

j i k o l d u ¤ u n u anlatmak, onlar›n
burjuvazinin ideolojisinin temsilcisi
oldu¤unu göstermek bu mücadelenin bir görevidir.
‹deolojik mücadelede elbette ki
hiçbir ﬂeyi k ü ç ü m s e m e m e l i y i z .
Hele ki düﬂman›, düﬂman›n yöntemlerini hiç küçümsememeliyiz.
Burjuvazinin bir çok yöntemi karﬂ›s›nda “sanki çocuk kand›r›yorlar”
diye düﬂünürüz, ama bu yöntemlerin büyük bir bölümünün burjuvazinin yüzlerce y›ll›k tecrübeleri sonucunda oldu¤unu akl›m›zdan ç›karmamal›y›z. Biz duydu¤umuzda,
dinledi¤imizde “yalan›n bu kadar›na da pes” diyebilir, bu yalan› herkesin farkedebilece¤ini düﬂünebiliriz. Bunlar nas›l olsa kitleleri etkilemez diye düﬂünmemeliyiz. Bazen
her ﬂey çok kabad›r ve etkili olmas›n› sa¤layan da o kabal›¤›d›r. Biz

Yürüyüﬂ Sat›ﬂlar› Devam Ediyor
Halk
Cepheliler
Okmeydan›’da 27 ﬁubat
günü bir eylem yaparak
Ferhat Gerçek ve Engin
Çeber için adalet istediler.
“Ferhat’› Vuranlar Engin’i
katledenler Cezaland›r›lmal›d›r!” yaz›l› pankart
aç›lan eylemde Engin ve
Ferhat’›n resimleri de taﬂ›nd›. “‹ﬂkence Yapmak ﬁerefsizliktir, Ferhat’› Vuran Engin’i Katledenler Cezaland›r›ls›n, Adalet ‹stiyoruz ve Halk›z Halkl›y›z Kazanaca¤›z!” sloganlar› at›lan eylemin ard›ndan Okmeydan› sokaklar›nda
Yürüyüﬂ sat›ﬂ› yap›ld›.
Yürüyüﬂ okurlar› ‹zmir Alia¤a’da 28 ﬁubat günü derginin tan›t›m›n› ve sat›ﬂ›n› yapt›lar. Gerçeklerin her zaman halktan gizlendi¤ini
anlatan okurlar, Tekel direniﬂinden, Mu¤la'da yap›lan HES’ten,
Amerika defol kampanyas›na kadar pek çok konuda halkla sohbet ettiler. Toplam 48 dergi halka ulaﬂt›r›ld›.
Hatay Antakya’ya ba¤l› Çekmece Beldesi’nde 23
ﬁubat’ta yürüyüﬂ dergisinin 208. say›s›n›n tan›t›m› ve
sat›ﬂ› yap›ld›. Polisin kimlik kontrolü bahanesiyle 45
dakika bekletti¤i dergi okurlar› bekleyiﬂin ard›ndan
da¤›t›ma devam ederek 50 dergiyi halka ulaﬂt›rd›lar.
3 Mart günü de Harbiye Beldesi’ne ba¤l›
Bal›kl›dere ve Sinanl› köylerinde dergi da¤›t›m›
yap›ld›. Sat›ﬂ s›ras›nda, ülkemizde ve dünyada
sömürülen, aç b›rak›lan kad›nlar›n kurtuluﬂunun
‹ Z M ‹ R devrimde oldu¤u anlat›ld›.
‹ S TANBUL
OKMEYDANI

burjuvazinin en kaba ideolojik çarp›tma ve sald›r›lar›na karﬂ› da en ince ve sinsi ideolojik çarp›tmalar›na
karﬂ› da ayn› kararl›l›k ve ciddiyetle
ideolojik mücadelemizi sürdürmeli
ve yayg›nlaﬂt›rmal›y›z.
Sevgili arkadaﬂlar, sevgili okurlar›m›z, ideolojik mücadele üzerine
iki haftad›r sürdürdü¤ümüz dersimizi burada bitiriyoruz. Umuyoruz
ki, dersimiz, dört cephede sürdürmemiz gereken ideolojik savaﬂ›,
gözlerinizin önünde biraz canland›rabilmiﬂtir. E¤er ideolojik savaﬂ, bu
anlamda gözünüzün önünde canland›ysa, art›k bu savaﬂ› daha da geliﬂtirebilir, bu savaﬂa yeni silahlar, yeni cephanelikler ekleyebilirsiniz.
Sonraki dersimize kadar ﬂimdilik
hoﬂçakal›n.

Seni Anadolu’nun ba¤r›na
kaz›yaca¤›z
Anadolu’nun
emekçi semtlerinin duvarlar›na
Halk Cepheliler
taraf›ndan “Cephe” yaz›lamalar›
yap›lmaya devam ediliyor.
A d a n a'da 2526 ﬁubat tarihlerinde ﬁakirpaﬂa
ve Uçak mahallelerinde toplam 11
yere “Cephe” yaz›lamalar› yap›ld›.
H a t a y ’da 22
ﬁubat günü Antakya'n›n Samanda¤ ilçesine ba¤l›
Yayl›ca Beldesi’nde 8 ayr› yere, 26 ﬁubat günü Ekinci
Beldesi’nde 8 ayr› yere “Cephe” yaz›lamalar› yap›ld›.
‹s t a n b u l’da 24 ﬁubat akﬂam› Küçükarmutlu Mahallesi’nde yaz›lama yap›ld›.
Mahallede 18 ayr› yere yap›ld›.
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Ülkemizde Gençlik

SORUNLARIMIZ ÇÖZÜMLER‹M‹Z
YEN‹ MESLEKLER
‹CAT ED‹L‹RKEN
E⁄‹T‹MC‹LER ‹ﬁS‹Z!
Son zamanlarda kolayl›kla iﬂ
bulabilmek için ﬂu meslekler tercih
edilmeliymiﬂ ;
Nosyon yarat›c›s›; bir markan›n sahip oldu¤u her ﬂeyin sorumlusu oluyormuﬂ. Marka ve ﬂirketlerin ç›karlar› için ihtiyaç duyulan bir
meslekmiﬂ. Potansiyel ﬂefi; yeni
bir ürünün nas›l pazarlanaca¤› üzerine araﬂt›rma yaparak girilmesi gereken pazarlar› belirliyormuﬂ. H›z
d i re k t ö r ü ; ﬂirketlerin yeni ürünlerini müﬂterilere duyuracak kiﬂiye
veriliyormuﬂ bu ad da. Bilgi gü Gençlik
Üzerine

SÖZLER
Say›: 210

Yürüyüﬂ
7 Mart
2010

“Gençler
toplumdaki en
aktif ve canl›
güçtür.
Ö¤renmeye en
fazla istek
gösteren ve
düﬂüncelerinde
en az tutucu
olan gene
onlard›r.”
Mao
Bunlar›
B‹L‹YOR
MUSUNUZ?

ÜN‹VERS‹TELERDE ;
 12 bin 186

Profesör
 6 bin 238

Doçent,
 33 bin 25

araﬂt›rma
görevlisi
bulunuyor.
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venli¤i yöneticisi; ﬂirketlerin bilgilerini koruyacak ve iﬂ iliﬂkisi yaratacak kiﬂi..v.s.
Di¤er bir yandan da e¤itim fakültesi mezunlar›n›n talepleri hala
karﬂ›lanmad›. Okulu bitirip iﬂsiz
kalan ö¤retmenlerin, sözleﬂmeli
ö¤retmenlik yap›p kadro bekleyen
ö¤retmenlerin say›lar› yüzbinlerle
ifade ediliyor.
Hala Anadolu’nun köylerinde
ö¤retmen olmad›¤› için aç›lamayan
okullar, okuyamayan ö¤renciler
var. Kald› ki e¤itimin paral› hale
getirilmesi konusunda söylenecek
her ﬂey ortada.
Bir yanda sadece bir avuç az›nl›¤›n ihtiyaçlar›na yönelik bir e¤i-

tim sistemi oturtuluyor, onlar›n düzeni için istihdam yarat›l›yor. Hatta
bunun için ara meslekler bile uyduruluyor. Öte yandan halk›n ihtiyaçlar› ortada dururken, bunlar›n hiçbiri karﬂ›lanm›yor.
E¤itim fakültelerini bitiren binlerce ö¤retmen aday› iﬂsizlik nedeniyle, deyim yerindeyse “kahve köﬂelerini” dolduruyor.
Ancak haklar›m›z› almak için
bütün yollar› zorlamal›y›z. ‹ﬂsiz
e¤itim emekçilerinin atanmas› için
daha kapsaml› bir gündem yaratmal›y›z. Hak arama mücadelesine
gelecekte iﬂsiz kalacak herkesin kat›l›m›n› ve deste¤ini sa¤lamal›y›z.
Oligarﬂi için de¤il, halk için e¤itim
ve iﬂ talebini daha güçlü dile getirmeliyiz.

Ülkemizde Gençlik

Gençlik Federasyonu’ndan
Bundan tam 32 y›l önce, 16 Mart
1978’de ‹stanbul Üniversitesi ö¤rencilerine Eczac›l›k fakültesi önünde
sald›ran faﬂist katiller, 7 ö¤renciyi
katledip, 41 ö¤renciyi yaralad›lar.
Türkiye topraklar› bir katliama daha
ﬂahit oldu. Mücadelede ödenen bedellerden biri oldu 16 Mart.
Hatice ÖZEN, Cemil SÖNMEZ, Baki EK‹Z, Abdullah ﬁ‹MﬁEK, Murat
K U R T, H a m d i A K I L ,
Tu r a n Ö R E N devlet taraf›ndan katledildiler.
70’li y›llar Türkiye’de
devrim mücadelesinin boyutland›¤›, mücadelenin
kitleselleﬂti¤i y›llard›r.
Anti-faﬂist mücadelenin
geliﬂmesiyle birlikte, mücadele Anadolu’nun köylerine kadar yay›lm›ﬂt›r.
Oligarﬂi, mücadelenin geliﬂmesi
ve kitleselleﬂmesi karﬂ›s›nda, 1 May›s
1977 y›l›nda baﬂlad›¤› kitle katliamlar›na halk› korkutmak ve sindirmek
için 16 Mart Beyaz›t katliam›yla devam etmiﬂtir.
Ö¤rencilerin üzerine at›lan bomban›n as›l hedefi halk›n mücadelesidir.
Özel olarak ‹stanbul Üniversitesinin
seçilmesinin sebebi ise okul faﬂist iﬂgal alt›ndayken bile devrimci ö¤rencilerin her geçen gün kitleselleﬂmesi, faﬂist iﬂgali k›rmaya baﬂlamas›d›r.
Katliam› gerçekleﬂtiren faﬂist katillerden biri olan Zülküf ‹SOT’un
kardeﬂi ﬁakir ‹SOT 1988’de katliam›
ﬂöyle anlatm›ﬂt›r; “16 Mart olay›nda
bom ba y› Zü lküf ’ ü n a r k a d a ﬂ › o l a n
po li sl er po li s ot os unun için den at › yorlar solcu ö¤rencilere. Daha sonra
Zülküf ve arkadaﬂ› Latif AKDI silahlar›yla ö¤rencileri tar›yor. Eyle-

min y ap ›laca¤›
ana kadar üniversitenin
önündeki karakolda bekliyorlar.
‹çiﬂleri Bakan›’na küfür ediyordu,
heps in in h ab eri vard › o lup bitenden,
kullan›ld›k iﬂte diyordu. ”
Katliam›n yap›laca¤› gün, her zaman ö¤rencileri kordona alan polisler
ortada yoktur. Arka kap›dan ç›kar›lan
ö¤renciler o gün özellikle ön kap›dan
ç›kar›lm›ﬂlard›r. Ve ö¤rencilerin ön

devlet 12 Mart 1995 y›l›nda Gazi Mahallesi’nde kitle katliamlar›ndan birini daha gerçekleﬂtirmek için sald›rm›ﬂt›r.
Gazi katliam›n›n sorumlusu devlettir. Ve 1 May›s 77, 16 Mart, Maraﬂ,
Halepçe, Çorum’da oldu¤u gibi Gazi
katliam›nda da göstermelik bir yarg›lama ve göstermelik cezalarla, katliam dosyas› kapat›lm›ﬂt›r.
Ö¤rencilerden, iﬂçilere, köylülere
kadar mücadele eden herkes potansiyel suçludur devlet için.
Mücadele eden 7’den
70’e herkes tehlikelidir.
Herkes bu nedenle devlet
için, iktidar› tehdit eden
“yok edilmesi gereken” bir
hedeftir. Öyle ki, her f›rsatta halka sald›ran devlet,
katlederek, tutuklayarak
mücadeleyi bitirece¤ini sanmaktad›r.
16 Mart’ta, 12 Mart’ta Beyaz›t’ta,
Gazi’de ö¤rencilere ve halka s›k›lan
kurﬂunlar bize s›k›lm›ﬂt›r. O an orada
olup, olmam›z bu nedenle çok önemli de¤ildir.
Katliamlar rastgele yap›lm›ﬂ de¤ildir. Oligarﬂinin halka karﬂ› sürdürdü¤ü savaﬂ›n bir parças›d›r katliamlar. Ve oligarﬂinin bu politikas› y›llard›r sürdürülmektedir.
Bu yüzden katledilenleri sahiplenmeli ve ﬂehitlerimizi unutmamal›y›z. Onlara sahip ç›kmal›, anmal›,
mücadelemizde yaﬂatmal›y›z.
Katliamlar›, unutmamak, unutturmamak için, yap›lan anmalara, eylemlere kat›lmak hepimizin, herkesin
görevidir. Anmalar› devletin katliamlar›n›n teﬂhir edildi¤i kitlesel gösterilere dönüﬂtürmek, 16 Mart’› ve Gazi’yi unutturmamak için daha çok kat›l›m sa¤lamal›y›z anmalara ve protestolara.

16 MART’TAN GAZ‹’YE
KATL‹AMLARIN SORUMLUSU
DEVLETT‹R
kap›dan ç›kar›lmas›yla birlikte önceden planlanan katliam gerçekleﬂtirildi.
Aç›lan 16 Mart katliam davas›nda, o dönem ‹stanbul Emniyet Müdür
yard›mc›s› olan ﬁükrü BALCI, 1. ﬂube müdürü (ﬂimdiki terörle mücadele)
Süreyya SAN ve komiser yard›mc›s›
Reﬂat ALTAY “delil yetersizli¤inden”
dolay› ceza alm›yordu.
Sadece ihtar cezas› verilen 16
Mart katliam›n›n planlay›c›lar›, korunduklar› yetmezmiﬂ gibi daha sonraki süreçlerde de ödüllendirilerek
daha kilit görevlere getirilmiﬂtir. ﬁükrü BALCI daha sonra ‹stanbul Emniyet Müdürü olmuﬂtur. Reﬂat ALTAY’da h›zla yükselmiﬂ Emniyet
Müdürü olmuﬂtur.
16 Mart katliam davas› 2009 y›l›nda “zaman aﬂ›m›ndan” dolay› düﬂmüﬂtür. Zamana yay›lm›ﬂ ve t›kam›ﬂt›r mahkemeyi katleden devlet.
16 Mart’ta ö¤rencileri katleden

‹lkö¤retim ö¤rencileri dizilerle
büyüyor
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Sosyal Bilimler
Enstitüsü’nde, Televizyon dizi ve filmlerinin çocuklara
etkisi ile ilgili bir araﬂt›rma yap›ld›. Araﬂt›rmaya kat›lan
ö¤rencilerin izledi¤i programlar aras›nda; yüzde 33'le
yerli dizi, yüzde 15'le çizgi film, yüzde 13'le yar›ﬂma
program›, yüzde 11'le çocuk program›n›n ilk s›ralarda
yer ald›¤› belirlendi.

Say›: 210

Yürüyüﬂ
7 Mart
2010

Araﬂt›rmada, büyü temal› film, spor program›, müzik
ve e¤lencenin yüzde 5'er oranla bu programlar› izledi¤i
görüldü. Çocuklar›n anne ve babalar›yla en çok seyrettikleri programlar›n ilk 3 s›ras›nda yüzde 44 oran›nda
yerli dizi, yüzde 20 oran›nda yar›ﬂma program›, yüzde
14 oran›nda haber program›n›n yer ald›¤› belirlendi.
Çocuklar›n; yüzde 23'ü “Adanal›” , yüzde 15'i “ Arka
Sokaklar” , yüzde 11'i “Kurtlar Vadisi” , yüzde 6's› “ Tek
Türkiye”yi, yüzde 4'er oranla da “ Selena” ve “Küçük
Kad›nlar” dizilerini seyrediyor.
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dir ölüm oruçlar›na giden
süreçte de böyledir.
Kafam›z aç›kt›r. "Biz
devrimciyiz bize böyle
davranamazs›n›z ! "
" Biz halk›z, halka böyle davranamazs›n›z !"
" Üreten, yaratan, do¤uran,
savaﬂan biziz, bize böyle davranamazs›n›z... " bu gerçeklerle direniz haks›zl›klara.
Bu gerçeklerle, bu basit, sade
ama meﬂru ama hakl› inaçla bu
gerçeklerle direniriz.
T›pk› "B‹Z BURAYA DÖNMEYE DE⁄‹L ÖLMEYE GELD‹K"deki hakl›l›k meﬂruluk ve inanç gibi
T›pk› "KIZILDERE B‹R MAN‹FESTODUR" gerçe¤i gibi.
Bu gerçek çok büyük bir güç

Öğretmenimi
ğretmenimiz
Gelenek siyasi bir tav›r al›ﬂt›r
asl›nda.
Tesadüf de¤il, istikrarl› bir tav›r al›ﬂt›r.
Bu tav›rlar›n çizgi haline gelmesi ideolojik netli¤e ba¤l›d›r.
Y›llard›r oluﬂan kültürümüzün
pratikteki karﬂ›l›¤›d›r. Geleneklerimiz, davam›zd›r asl›nda.
Davam›z ideolojimizdir, davam›z inanc›m›zd›r.
Teslim olmama,
halka karﬂ› sorumluluk duyma,
her koﬂulda sosyalizmi savunma,
yoldaﬂ›n› sahiplenme,
zafer kazanma,
Say›: 210
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yapt›¤› iﬂten sonuç
alma…
Her koﬂulda, 12
Mart- 12 Eylül'lerde,
kuﬂatmalarda tek baﬂ›nayken bile direnme,
silahs›zken dahi direnme…
Bu gelenekler ideolojik netli¤in, beyninin
p›r›l p›r›l olmas›n›n sonucu yarat›lm›ﬂt›r.

Tek baﬂ›m›za de¤iliz direnirken. Zulme karﬂ› direnen herkes
yan›m›zdad›r. Buruno' dan Spartaküs’e, Mahir’den Day›’ya herkes yan›m›zdad›r.

GELENEKLER‹M‹Z
DAVAMIZDIR
DAVAMIZ ‹NANCIMIZDIR
Geleneklerimiz Neyin Somutlu¤udur?
Gelenek Yaratmak ve Sürdürmek Neden Önemlidir?
Geleneklerimizden Ne Ö¤rendik?

"BASKI VARSA D‹REN‹ﬁ DE
VARDIR".
‹ﬂte bu gerçek, direnmeyi zorunluluk haline getirir
Bu gerçe¤i herkes bilir, ama
dedik ya gerçe¤i bilmek ile bunu
hayata taﬂ›mak ayn› ﬂey de¤ildir.
E¤er inan›yorsak, e¤er burjuva ideolojisine kap›lar›m›z› s›k›
s›k›ya kapatm›ﬂsak, çözümü burjuvaziden de¤il de kendi özgücümüzde bulaca¤›m›za inan›yorsak; "BASKI VARSA D‹REN‹ﬁDE
VARDIR" bir yaﬂam k›lavuzu olur,
bir devrim k›lavuzu olur bizim
için. Bu haks›z yere gözalt›na
al›nmam›zda da böyledir, meﬂru
bir gösteride de öyledir, hapishanede onursuz aramada da böyle-
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lu- olumsuz her ﬂeyin halka gidece¤ini biliyoruz. Tan›¤›m›z halkt›r.
Örgüt bir halk hareketidir, örgütümüz halk›nd›r. Katiller istedikleri kadar engellemeye, çarp›tmaya çal›ﬂs›nlar, burjuva bas›n›
tek sat›r yer vermesin, halk tan›kt›r. Halk bilir, görür ve anlat›r.
T›pk› 17 Nisan’da oldu¤u gibi,
t›pk› Ankara Dikmen’de oldu¤u
gibi. Ve ölürken örgütlerler ﬂehitlerimiz. ‹ﬂte Ankara Dikmen’deki
direniﬂin tan›¤› KAHVEHANE ‹ﬁLETEN EYÜP BAﬁ’› örgütlemiﬂ
ve EYÜP saflar›m›zda ﬂehit olmuﬂtur.

verir bize.
Bu ideoloji en büyük gücümüzdür.
Nerede olursak olal›m, tek baﬂ›na kald›¤›m›zda dahi bunun sadece fiziki bir yaln›zl›k oldu¤unu
unutmadan, geleneklerimize uygun davranma gücünü; bu ideolojimizden, bu siyasi tav›r al›ﬂ›m›zdan, bunun bir çizgi haline
gelmesinden al›r›z.
Bir tek düﬂman ve biz olsak
da; sesimizi, yapt›klar›m›z› kimse
duymaz diye düﬂünmeden al›r›z
bu tavr›. 17 Nisan’› hat›rlay›n.
Cam›n önünde iki kad›n sloganlar› ile silahlar› ile direniyorlar ve
onlar tarih yazarken tarih de onlar› yaz›yor. Çünkü yapt›¤›m›z her
ﬂeyden örgütün haberinin olaca¤›ndan, çünkü yapt›¤›m›z olum-

Arkam›zda yüzlerce, binlerce halk›m›z›n oldu¤unu
unutmamak asla
unutmamak... Düﬂünmemiz gereken
tek ﬂey budur direnirken.
Halk kitaplardan
ö¤renmez tek baﬂ›na.
‹ﬂte Eyüp gibi
ö¤renir.

Görerek, tan›kl›k
ederek, a¤layarak,
ac› çekerek, sessizce izleyerek,
ama mutlaka biriktirerek ö¤renir,
yaﬂad›klar›n› biriktirir düﬂünür,
adeta ekmek mayalar gibi ö¤renir. Gördüklerini, bizim anlatt›klar›m›z› kulaktan kula¤a anlatarak
ö¤renir. Ö¤retmeliyiz onlara.
Gelenek yaratmak, s›n›flar mücadelesinde kolay ﬂey de¤ildir, biliriz. Bedeli a¤›rd›r. Y›llard›r ödedik,
yine ödemeye devam edece¤iz.
ﬁimdi bizim görevimiz bu; geleneklerimize yeni halkalar eklemek.
Bizden önceki yoldaﬂlar›m›z›n
her birinin kendine has bir halka
ekledi¤ine hep tan›k olduk.
Gelenek yaratmak kolay de¤ildir. Her örgüt böyle gelenekler
yaratamaz, çünkü bu bedel ödemeyi ve kararl›l›¤›

ﬁehitlerimiz kavga ça¤r›s›d›r...

gerektirir.
‹stikrarl› ve do¤ru politikalara sahip olmayanlar
gelenek yaratamaz.
Gelenek sahibi olmak,
varl›¤›n› koruman›n ve gelecekte de var olman›n teminat›d›r.
Tek baﬂ›m›za kalsak
dahi att›¤›m›z slogan›n,
söyledi¤imiz marﬂ›n halka
mutlaka ulaﬂaca¤›n›, dolay›s›yla tek baﬂ›nayken
"Nas›lsa kimse görmüyor.
Yapsam ne olacak, yapmasam ne olacak?" demeden, bize kadar getirilen bu
halkay› al›p ileriye taﬂ›ma
ve halka karﬂ› duydu¤umuz sorumlulukla düﬂünmeliyiz.
- Geleneklerimiz prati¤imiz, pratikteki süreklili¤imiz, kararl›l›¤›m›zd›r. Söyledi¤ini yapan, yapt›¤›n› da
savunan bir hareket olmam›z›n da bir gelenek oldu¤unu, kuﬂatmalarda derhal
çat›ﬂma kültürü gibi onlarca gelene¤e sahip oldu¤umuzu, bu geleneklerin art›k
refleks haline gelen, do¤al
hal ve hareketler oldu¤unu,
bunlar›n bizim gücümüz oldu¤unu asla akl›m›zdan ç›kartmamal›y›z.
Her gelene¤in bir de
öncesinin oldu¤unu; insanlar›n ald›klar› kültürün, de¤erlerin, kiﬂiliklerin bir yan›yla bunlar› yapt›rd›¤›n›,
ama hepsi için de ortak
noktan›n ideolojimiz oldu¤unuzu bilerek yeni gelenekler yaratmal›y›z.
B‹Z YEN‹ GELENEKLER YARATMALIYIZ.
Yeni halkalar eklemeliyiz, güzel geleneklerimize.
Bunu yapabilmek için
dava adam› olmak gereklidir.
Baﬂka bir yolu yoktur
yeni gelenek yaratman›n.
Dava adam› olmak; gelenek yaratman›n, geleneklerimizi güçlendirme-

nin ön ﬂart›d›r. Olmazsa olmazd›r.
Nedir dava adam› olmak:
1- Dava adam› olmak;
yüksek bir VATAN VE
HALK SEVG‹S‹D‹R.
2- Dava adam› olmak;
KEND‹S‹N‹
SAKLAMADAN, SAKINMADAN EN
ÖNDE YER ALMAKTIR.
3- Dava adam› olmak;
ÖRGÜTÜNÜ VE YOLDAﬁLARINI TEREDDÜTSÜZ
SAH‹PLENMEKT‹R.
4- Dava adam› olmak;
ÖRGÜTÜ ‹LE BÜTÜNLEﬁMEKT‹R.
5- Dava adam› olmak;
ORTAK RUH VE KÜLTÜREL ﬁEK‹LLEN‹ﬁT‹R.
6- Dava adam› olmak;
B‹Z OLMAKTIR.
7- Dava adam› olmak;
BEN VARSAM, CEPHE'DE
VAR D‹YEB‹LMEKT‹R.
8- Dava adam› olmak;
YANLIﬁLARA GÖZ YUMMAMAK, SAVAﬁMAKTIR.
9- Dava adam› olmak;
ÖRGÜTÜNE VE YOLDAﬁLARINA TOZ KONDURMAMAKTIR.
10- Dava ad›m› olmak;
‹NT‹KAM DUYGUSUNU
ASLA Y‹T‹RMEMEKT‹R.
S›radan yöneticilerimiz,
yani yapt›klar› ile yetinenler, asla gelenek yaratamazlar. Böyle bir kafa yap›s›yla devrimcilik sürekli
büyütülemez, dava adam›
olunamaz.
Önce kendilerini s›radanlaﬂt›r›rlar.
Sonra, bu s›radanl›k zor
koﬂullarda, dönekli¤i getirir. Kaç›n›lmaz son budur.
Dava adam› olabilmek
için, her türlü olana¤›n› seferber etmek gerekir. Beyniyle, yüre¤iyle, her zorlu¤u gö¤üsleyebilmek, her
sorumlulu¤u üstlenebilmektir.
Dava adam› böyle olunur.

Faﬂizm bir neferini kaybetti
‹hsan Do¤ramac›'n›n ölümü üzerine Gençlik Federasyonu yaz›l› aç›klama ile 'Faﬂizm bir
neferini kaybetti' dedi. 26 ﬁubat 2010 tarihli
aç›klamay› aﬂa¤›da yay›nl›yoruz:
‹hsan Do¤ramac› faﬂizmin okullardaki bask›, sindirme ve yok etme arac› olan YÖK'ün
kurucu baﬂkan›d›r ve 1981 y›l›ndan 1992 y›l›na kadar 11 y›l YÖK'ün baﬂkanl›¤›n› yapm›ﬂt›r.
12 Eylül faﬂist askeri darbesi tüm kitlesel
muhalefeti ortadan kald›rmak için emekçi halk›, iﬂçileri, köylüleri, ö¤rencileri de bask› ablukas›na alma amac›ndayd›. ‹ﬂte, "Üniversitelere
çekidüzen vermek" amac›yla kurulan YÖK, bu
cuntan›n üniversitelerdeki karakoludur.
(...)
YÖK'ten önce okullarda kazan›lan k›smi
demokratik haklar YÖK'le birlikte ortadan kald›r›lm›ﬂt›r. Darbeden k›sa bir süre sonra, 6 Kas›m 1981'de kurulan YÖK, antidemokratik
zihniyeti ve uygulamalar›yla e¤itimi niteliksizleﬂtirmiﬂ, ö¤rencileri tek tipleﬂtirmiﬂ, üniversiteleri k›ﬂlaya çevirmiﬂtir. E¤itimi bilimsel
olmaktan ç›kar›p parayla sat›n al›nan meslek
okullar›na çevirmiﬂ, özgür ve bilimsel e¤itimden yana olan akademisyenleri at›p, darbe yatakç›s› hocalar›, rektörleri üniversitelere yerleﬂtirmiﬂtir. (...)
Unutmayaca¤›z!
‹hsan Do¤ramac›'n›n ülkemiz üniversite
gençli¤ine estirdi¤i faﬂist terörü unutmayaca¤›z.
12 Eylülcü halk düﬂmanlar›n›n yapt›klar›n›
unutmayaca¤›z.
Üniversitelerde akademik-demokratik mücadeleyi yükselterek, halk›n mücadelesini büyüterek verece¤iz en büyük cevab›m›z›.
GENÇL‹K FEDERASYONU
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Ankara Gençlik Derne¤i:
“Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz”
Ankara Gençlik Derne¤i üyesi Bahtiyar
Do¤ruyol 27 ﬁubat günü Tekel iﬂçilerinin çad›rlar›ndan ayr›l›rken polis taraf›ndan keyfi
olarak durduruldu ve kimlik kontolü yap›ld›.
Ard›ndan da üstü aranmak istendi. Buna izin
vermeyen Do¤ruyol zorla polis arac›na bindirildi. Üstünden ve çantas›ndan bir ﬂey ç›kmay›nca da serbest b›rak›ld›. Ankara Gençlik
Derne¤i 28 ﬁubat günü yapt›¤› yaz›l› aç›klama
ile Bahtiyar Do¤ruyol’a yap›lan bu keyfiyeti
protesto etti.
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‹STANBUL MALTEPE

Katillerin ‹ni Kapat›ls›n!
Say›: 210

Yürüyüﬂ
7 Mart
2010

“Amerika Defol” diyen Halk
Cephesi üyeleri umutsuzlu¤a, y›lg›nl›¤a, yozlu¤a meydan okurcas›na
ayn› inançla hayk›rmaya devam
ediyorlar.

M a l tep e ' d e “ A m e r i ka Defol
Bu Vata n Bizi m” K on se r i
‹stanbul'da, Sar›gazi'den sonra
Maltepe'de de 'Amerika Defol Bu
Vatan Bizim' konseri yap›ld›. 28 ﬁubat günü Maltepe Türkan Saylan
Kültür Merkezi’nde yaklaﬂ›k bin kiﬂinin buluﬂtu¤u konser devrim ﬂehitleri için yap›lan sayg› duruﬂu ile baﬂlad›. Gülsuyu-Gülensu Haklar Derne¤i Halk Oyunlar› Ekibi’nden sonra dernek ad›na Baran Y›ld›r›m bir
konuﬂma yapt›. Yol sorunundan yozlaﬂmaya, iﬂsizlik sorunundan polis
terörüne kadar bütün sorunlar›n kayna¤›n›n Amerika oldu¤unu söyleyen
Y›ld›r›m “ﬁimdi daha fazla örgütlenmenin, Amerika'ya ve iﬂbirlikçilerine hep beraber daha güçlü “defol” demenin zaman›d›r” dedi.
Aç›l›ﬂ konuﬂmas›n›n ard›ndan
"Baﬂkan› Burnundan Yakala" adl›
tiyatro oyunu oynand›. Oyunun sonunda Amerika defol slogan›n› atan
kitle Tekel iﬂçilerini de sloganlar›yla selamlad›.
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Son olarak Grup Yorum’un sahneye ç›kmas›yla çoﬂku doru¤a
ulaﬂt›.

‹ s t a n b u l : “Amerika Defol” diyen
Halk Cephesi üyeleri Mecidiyeköy
Metrobüs Dura¤› önünde imza toplamaya devam ediyorlar. ‹mza toplarken yap›lan konuﬂmalarda
Amerika emperyalizmini anlatarak
“sessiz kalmak katliamlara ortak
olmakt›r” denildi. Anti emperyalist
mücadeleyi
büyütme
ça¤r›s›
yap›larak, Amerikal› katilleri ülkemizde istemiyoruz dediler. Geçti¤imiz hafta içinde, 26 ﬁubat günü
410 imza, 1 Mart günü 420 imza, 3
Mart günü 480 imza toplad›lar.
Taksim’de Galatasaray Lisesi
önünde imza stant› hergün aç›lmaya
devam ediyor. Ba¤c›lar’da ise ‹ncirlik üssü kapat›ls›n talebiyle binlerce
kuﬂlama yap›ld›.
Ant a l ya: 28 ﬁubat günü K›ﬂlahan
Meydan›’nda aç›lan imza masas›nda 186 imza topland›. Ba¤›ms›z olmayan bir ülkede hiçbir sorunun çözülemeyece¤i anlat›l›rken ‹ncirlikten kalkan uçaklar›n halklar›n kan›n› dökmeye devam etti¤i duyuruldu.

H a t a y : Halk Cepheliler 27 ﬁubat
günü Ulus Alan›’nda yapt›klar› eylemle Edirne ve ‹stanbul’da tutuklanan vatanseverlerin serbest b›rak›lmas›n› istediler. “Amerika Defol Bu
Vatan Bizim Dedikleri ‹çin Tutuklanan Vatansever Ö¤renciler Serbest
B›rak›ls›n” yazan bir pankart›n aç›ld›¤› eylemde aç›klamay› okuyan Ali
Güzel “Emperyalizmin katliamlar›na, sömürüsüne karﬂ› ç›kmak suç
say›l›yorsa bizde bu suçu iﬂlemeye
devam edece¤iz” dedi. Eylemde
“Amerika Defol Bu Vatan Bizim,
Tutuklananlar Serbest B›rak›ls›n,
‹ncirlik Üssü kapat›ls›n, Bask›lar
Bizi Y›ld›ramaz” sloganlar› at›ld›.
‹zm i r : Halk Cepheliler 22 ﬁubat
günü Karﬂ›yaka Çarﬂ›’da ‹ncirlik Üssü kapat›ls›n talebiyle imza masas›
açt›lar. 300 imzan›n topland›¤› masada 500 tane de bildiri da¤›t›ld›. Ayr›ca Yürüyüﬂ dergisinin tan›t›m› ve sat›ﬂ› da yap›ld›.
24 ﬁubat günü Kemeralt› giriﬂinde yap›lan eylemde; “Amerika
Defol! Dedikleri ‹çin Tutuklanan
Vatanseverler Serbest B›rak›ls›n!”
ve “Amerika Defol Bu Vatan Bizim!” pankartlar› aç›ld›.
“Amerika Defol!’ diye hayk›r-

ﬁehitlerimiz kavga ça¤r›s›d›r...

maya devam edece¤iz” diyen Halk
Cepheliler “Amerika Defol Bu Vatan Bizim! Tutuklananlar Serbest
B›rak›ls›n! ‹ncirlik Üssü Kapat›ls›n!” sloganlar› att›lar.

M e r sin: 27 ﬁubat günü Taﬂ bina
önünde Halk Cepheliler “Amerika
Defol Bu Vatan Bizim” dedikleri
için tutuklananlar serbest b›rak›ls›n
diyerek eylem yapt›lar.
“Amerika Defol Dedikleri ‹çin
Tutuklanan Vatan Severler Serbest
B›rak›ls›n” yaz›l› pankart aç›lan eylemde “Amerika Defol Bu Vatan
Bizim, Tutuklananlar Serbest B›rak›ls›n, Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz,
Yaﬂas›n Dev-Genç Yaﬂas›n DevGençliler”
sloganlar›
at›ld›.
DHF’nin de destek verdi¤i eylemde; “‹ncirlik üssünden kalkan Amerikan uçaklar› Afganistan halk›n›
Irak halk›n› bombalamas›n diye
Amerika defol diyoruz. Halklar›
katleden 142 bin Amerikan askeri
kanl› postalar›yla ülkemize tatil
yapmaya gelecek, bizler halklar›n
üzerine bombalar ya¤d›ran katilleri,
küçücük çocuklara tecavüz eden sap›klar› yani Amerikan askerlerini
ülkemizde istemiyoruz” denildi.
Halk Cepheliler Taﬂ bina önünden baﬂlay›p çarﬂ› merkezinde dolaﬂarak, ‹ncirlik Üssü’nün kapat›lmas›
için el ilan› da¤›t›p imza toplad›lar.
Polisin tacizine ra¤men süren eylemde bir saat içerisinde yaklaﬂ›k 600
el ilan› da¤›t›p 150 imza toplad›lar.

A d an a : 28 ﬁubat günü Halk Cepheliler Kültür soka¤› önünde, tutuklanan vatanseverler için eylem yapt›lar. Eylemde "Amerika Defol Dedikleri ‹çin Tutuklanan Vatan Severler Serbest B›rak›ls›n!" yaz›l›
Halk Cephesi imzal› pankart aç›ld›.
Eylem süresince "Yaﬂas›n DevGenç Yaﬂas›n Dev-Gençliler, Amerika Defol Bu Vatan Bizim, Katil
ABD ‹ﬂ Birlikçi AKP, Tutuklananlar Serbest B›rak›lsan, Bask›lar Bizi
Y›ld›ramaz" sloganlar› at›ld›. Eylemde aç›klamay› Halk Cephesi
ad›na O¤uz Takmaz okudu.
28 ﬁubat günü de Halk Cepheliler Kültür soka¤› önünde imza stan-

d› açt›lar. Aç›lan imza stand›nda
150 imza topland›.
Adana'da 1 Mart günü Kültür
soka¤› önünde imza stand› aç›ld›.
Stantta halka Amerikan emperyalizmini ve yapt›¤› katliamlar› anlatarak bilgi verdiler.

KOCAEL‹

M u ¤ l a : Mu¤la Gençlik Derne¤i
Giriﬂimi Edirne’de tutuklanan vatanseverlerin serbest b›rak›lmas›
için 28 ﬁubat günü S›n›rs›zl›k Meydan›’nda eylem yapt›. Mu¤la’da son
günlerde artan bask› ve ev bask›nlar›n›n da dile getirildi¤i eylemde bu
sindirme politikalar›n›n y›llard›r
sürdü¤ü belirtildi.

Ko caeli: 28 ﬁubat günü Kocaeli
Gençlik Derne¤i üyesi ö¤renciler
"Amerika Defol!" dedikleri için tutuklanan vatanseverlerin serbest b›rak›lmas› için eylem yapt›lar.
Eylemin ard›ndan aç›lan imza
masas›nda 358 imza topland›. Ayr›ca masada Yürüyüﬂ dergisi sat›ld›.

BURSA

B u r s a: 28 ﬁubat günü, Kent Meydan›’nda tutuklanan vatanseverler
için eylem yap›ld›. Eylemde “Amerika Defol Dedikleri ‹çin Tutuklanan Vatansever Ö¤renciler Serbest
B›rak›ls›n” pankart› aç›ld›.
Eyleminin ard›ndan aç›lan imza
stand›nda 319 imza topland›.

ANTALYA

Malatya Valili¤i'nin Kap›s›nda
‹ﬂkencelerle Gözalt›
27 ﬁubat günü, Devlet Bakan›
Cevdet Y›lmaz Malatya Valili¤i'ne
girerken, Malatya Haklar Derne¤i
üyesi Ça¤r› Ünver taraf›ndan pro-testo edildi.
"Amerika Defol Bu Vatan Bi-zim", "Yaﬂas›n Dev-Genç, Yaﬂas›n
Dev-Gençliler" sloganlar›n› atan
Ça¤r› Ünver'in üzerine yaklaﬂ›k 30
polis atlayarak tekmelemeye, iﬂ-kenceye baﬂlad›lar. Valili¤inin ka-p›s›n›n önünde iﬂkence ettiler. Ba-s›n› uzaklaﬂt›r›rak, görüntü almas›-na izin vermediler.
Ça¤r› Ünver yaka paça, gözalt›-na al›narak, valili¤in s›¤›na¤›na gö--

türüldü. Daha sonra ise ordan ç›-kart›larak Beyda¤› Karakolu'na gö-türüldü.
‹ﬂkence ve darp sonucu yarala-nan Ça¤r› Ünver ordan hastaneye
götürüldü. Ayn› gün akﬂam saatlerinde serbest b›rak›ld›.
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Türkü söyledin, ﬂiir okudun, slogan att›n!
Mektup yasak, faks yasak...
haberleﬂme yasak!..

Say›: 210
209

Yürüyüﬂ
7 Mart
28
ﬁubat
2010
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Mecit ﬁahinkaya’n›n
mektubundan;
“Size Te k i rda¤ 2 No’lu F
T ipi H a p i s h a nesi’nden yaz›yorum. ﬁu an bulundu¤umuz hapishanede benim ve benim gibi yeni
tutsak düﬂen 3-5 kiﬂi d›ﬂ›nda tüm
tutsaklar›n aylara varan ve neredeyse bir seneye yak›n telefon etme,
mektup-faks, telgraf gönderme yasa¤› vard›r.
Yani burada kalan bir tutsak ﬂu
an itibar›yle, 1 y›l boyunca mektup
yazamayacak, mektup alamayacakt›r. Acil bir durumda ailesine, arkadaﬂlar›na, avukat›na, bir faks çekemeyecektir.
Tutsaklara verilen cezalar›n gerekçesine gelince:
“Gereksiz yere türkü-marﬂ söylemek, ﬂiir okumak, slogan atmak”t›r...
K›sacas›, ﬂehrin d›ﬂ›nda, bir da¤
baﬂ›nda olan F Tipi Hapishane’de
türkü söylemek, ﬂiir okumak “çevreyi rahats›z etmek” gibi mizahi gerekçelerle ceza nedenidir.
Bir da¤ baﬂ›nda ki, bir hücrede
okunan bir ﬂiirden kimsenin rahats›z
olmas› söz konusu de¤ildir zaten.
Bir ﬂiirin okunmas›n›n, bir türkü
söylenmesinin “çevrede rahats›zl›k
yarataca¤›n›” savunmak, ﬂiiri ve
türküyü “gürültü” olarak anlamakt›r. Bu zindanc› kafalara göre sanat
gereksizdir.
Elbette bunlar gerekçelerdir.
As›l dertleri, tutsaklar›n yaﬂama
olan ba¤l›l›klar›n›n cezaland›r›lmas›. tutsaklar›n kollektif yaﬂamlar› ile
hücrelere hapsedilememesidir.
Verilen cezalarda aylar›, y›llar›
bulan haberleﬂme yasaklar›, aile görüﬂü yasaklar›d›r.
Bu yasaklar ve cezalar ile tecrit

pekiﬂtirilmek istenmektedir.”

Tekirda¤ 2 No’lu F Tipi
Hapishanesi i daresi’nin
karikatür düﬂmanl›¤›
Hapishane idaresi, tutsaklar›n ç›kard›¤› ve “d›ﬂar›” göndermek isteÖ z g ü r Dolaﬂ›r” dergisinde
di¤i, “Ö
ki, 54 karikatürün imhas›na karar
verdi.
Tutsaklar›n bu karara A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde yapt›klar› itiraz
üzerine bu kez de 8 karikatüre imha
karar› ç›kt›. 46 karikatür imha edilmekten “kurtuldu”...Karikatürler
özgür olmay› bekliyor, Tekirda¤
Hapishanesi’nde...

Hastayla görüﬂece¤ine
askerle görüﬂmeyi yeterli
gören b ir doktor!
Ümit ‹lter’in mektubundan:
“16 ﬁubat Sal› günü yine Ankara
Gö¤üs Hastal›klar› Hastanesi’ne götürüldüm. Ama ringten bile indirilmeden geri getiriliyordum az daha.
Doktor hastayla görüﬂece¤ine
askerle görüﬂmeyi yeterli görmüﬂ.
Uyarmam sonucu doktorun karﬂ›s›na ç›kar›ld›m. Ve Nilgün VARIMLI
isimli doktorun laubali, meslek ahlak›ndan, t›bbi duyarl›l›ktan ve insanl›ktan uzak yaklaﬂ›m›na tan›k oldum.
Benimle görüﬂmesi gerekirken
görüﬂmüyor, akci¤erimdeki problemden dolay› teﬂhis ve tetkik için
giriﬂimlerde bulunmas› gerekirken
bunu yapm›yor ve geri gönderiyor.
Kendisini bu yaklaﬂ›mlar› nedeniyle
eleﬂtirip Tabipler Birli¤i'ne ﬂikayet
edece¤imi söyleyince de ukalal›¤›n
zirvesine ç›k›yor.
Sonuç olarak bir kez daha boﬂu
boﬂuna gidip gelmiﬂ olduk. Ve o
ringte saatlerce gidip gelmek baﬂl›
baﬂ›na sa¤l›ks›zl›k zaten”

400 kiﬂilik hapishane’de
1 20 0 k i ﬂ i !
Ayd›n E Tipi Hapishanesi’nde
kapasitesinin 3 kat› tutuklu kal›yor.
Hapishanenin kütüphanesi bile yatakhaneye çevrilmiﬂ durumda. Tutuklular bu durumda günlük yaﬂamlar›n› sürdüremez duruma geldiler.
Öte yandan hapishane idaresi 1’i
kad›n 17 siyasi tutukluya bask› yaparak, tutsaklar›n mektuplar›n› engelliyor, telefon konuﬂmalar›n› yasakl›yor. Kürtçe gazete, kitap, dergi
ve yay›n verilmiyor.

Kanser oldu¤unu y azmak,
hücreye at›lmak demek!
Gaziantep H Tipi Hapishanesi’nde tutuklu olan, mesane kanseri
Taylan Çintay, hastal›¤› ile ilgili
olarak BDP Milletvekili Ak›n Birdal’a göndermek istedi¤i mektup
nedeniyle 10 gün hücre cezas›na
çarpt›r›ld›.
Mesane kanseri olan Çintay’›n,
6 ayda bir ameliyat olmas› gerekiyor. Son olarak gönderildi¤i Adana
Numune Hastanesi’nde Prof.Ahmet
Erba¤c› “özel hastalar›m var, tutukluyu bugün ameliyat etmeyece¤im”
diyerek, Çintay’› ameliyat etmeyerek, geri göndermiﬂti.

16 y›ld›r tutuklu k anser
hastas› tedavi edilmiyor!
16 y›ld›r tutuklu olan Nurettin
Soysal, hapishanelerdeki a¤›r tecrit
koﬂullar› nedeniyle kanser hastal›¤›na yakaland›.
Ciddi bir tedavi görmedi¤i için
de kanser ilerledi. Hapishane’de fenalaﬂan Nurettin Soysal, Diyarbak›r
Devlet Hastanesi Onkoloji Servisi’ne getirildi.Bu durum uzun süredir böyle sürmektedir. Sa¤l›¤›n›n
bozulmas›na karﬂ›n, tahliye edilmeyen Soysal’› Adli T›p Kurumu’da
ölüme mahkum etmiﬂtir.
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“Maden Ocaklar›nda ‹ﬂçiler
Hücrelerde Hasta Tutsaklar
Katlediliyor”
Hapishanelerde hasta tutsaklar›n
say›s› artarken her hafta yap›lan eylemler de devam ediyor.
4 Mart günü ‹stanbul Adli T›p
Kurumu önünde her ay›n ilk perﬂembe günü yap›lan eylemlere devam edildi. Hasta Tutsaklar Serbest
B›rak›ls›n" yaz›l› pankart aç›larak
"Katil Devlet Hesap Verecek",
"Hasta Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n", "Abdullah Akçay Serbest B›rak›ls›n" sloganlar› at›lan eylemde
Adli T›p Kurumu’nun iktidar›n kirli
politikalar›n› aklamaya çal›ﬂt›¤›
vurguland›.
5 Mart günü hasta tutsaklar için
Ankara ve ‹stanbul’da eylemler yap›ld›.
‹stanbul Taksim Tramvay Dura‹ S TANBUL / ADL‹ T I P

¤›’ndan Galatasaray Lisesi önüne
kadar yap›lan yürüyüﬂte, Türkçe ve
‹ngilizce “Hasta Tutsaklar Serbest
B›rak›ls›n” pankart› aç›ld›. Eylemde
Ça¤daﬂ Hukukçular Derne¤i’nden
Av.Süleyman Gökten bir aç›klama
yapt›. Bolu F Tipi Hapishanesi’nde
kalan devrimci tutsak Ümit ‹lter’in
tedavisinin engellendi¤ini belirten
Gökten; 4 ayd›r gö¤üs hastal›¤› nedeniyle hastane hastane gezdirilen
‹lter’in hastal›¤›n› teﬂhis edecek bir
hastane bulunamad›¤›n› söyledi.
Eylemde her geçen gün durumlar› a¤›rlaﬂan hasta tutsaklar›n serbest b›rak›lmas› istendi.
Ayn› gün Ankara’da yap›lan eylemde “Hasta Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n” pankart›n›n yan›s›ra; “Tecrite Son!”, “Hasta Tutsaklara Özgürlük!”, “Tecriti Kald›r›n Ölümleri
Durdurun!” yaz›l› dövizler taﬂ›nd›.
Hasta tutsaklar için yap›lan
eylemlerde 8 ay›n geride kald›¤›
söylenenerek; “tecrit koﬂullar› ortadan
kalkt›¤›nda
çok
a¤›r
hastal›klar›n bile tedavi edilebilme
ihtimali vard›r. Ama tecritte
sa¤l›¤›n bozulmas› kaç›n›lmazd›r.
Bugün tutsaklar› hasta eden de,
öldüren de tecrittir. Bu nedenle de
hasta tutsaklara özgürlük mücadele-

miz ayn› zamanda tecrite karﬂ›
sürdürdü¤ümüz bir mücadeledir.
Tutsaklar›n her türlü haklar›n› gasp
eden bir iﬂkencedir tecrit. Ama ayn›
zamanda halka, halk›n örgütlü gücü
oylan devrimcilire düﬂmanl›¤›n da
en somut göstergesidir” denildi.
Adana’da 27 ﬁubat günü yap›lan
eylemde; “Maden Ocaklar›nda ‹ﬂçiler Hücrelerde Hasta Tutsaklar Katlediliyor” yaz›l› pankart aç›ld›. Eylem süresince “Hasta Tutsaklara
Özgürlük, Abdülsamet Çelik’e Özgürlük, Erol Zavar’a Özgürlük”
sloganlar› at›ld›.
Eylemde bir aç›klama yapan
Kurtuluﬂ Alabaﬂ; “Cezaevlerindeki,
madenlerdeki ve yaﬂam›n her alan›ndaki emekçi halklar›m›z›n yaﬂam›n› hiçe sayan tüm uygulamalar
son buluncaya kadar, cezaevlerindeki hasta tutsaklar serbest b›rak›l›ncaya kadar her alanda ve her f›rsatta mücadelemizi sürdürece¤iz”
dedi.
BDSP, Emek ve Özgürlük Cephesi, Devrimci Proletarya, DHF,
Halk Cephesi, ESP, ‹HD, Odak.
THAY-DER ve BDP taraf›ndan
yap›lan eyleme 55 kiﬂi kat›ld›.

Say›: 210
209

Yürüyüﬂ
287ﬁubat
Mart
2010

ANKARA

ADANA
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TECR‹TE KARﬁI MÜCADELE
TÜM HALKIN MÜCADELES‹D‹R
TAYAD ’l› Aileler

Say›: 210

Yürüyüﬂ
7 Mart
2010
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122 insan›m›z›n ölümüyle
kazan›lm›ﬂ bir hak olan SOHBET
HAKKI uygulanm›yor.
Son günlerde özgür tutsaklardan
ald›¤›m›z haberler yine iﬂkence haberleriyle dolu. Kand›ra 1 No.lu F
Tipinde, 11 ﬁubat 2010 da Özcan
Bayram, Sad›k Kan ve Erhan Karaa¤aç 15 –20 gardiyan›n sald›r›s›na u¤ram›ﬂlard›r. 11 ﬁubat günü 15 –20
gardiyan arama için tutsaklar›n hücresine gelmiﬂler. Duvarda as›l› duran
Mahir Çayan resmini indirtmek istemiﬂlerdir. Tutsaklar resmin neden indirilmek istendi¤i konusunda müdürle görüﬂmek istemiﬂler, ama gardiyanlar tutsaklara sald›rm›ﬂlard›r.
Özcan Bayram ve Sad›k Kan’›, üzerlerindeki mont, kazak gibi eﬂyalar›
zorla ç›kartarak ses geçirmeyen, havaland›rmas› olmayan, pislik içindeki süngerli odaya koymuﬂlard›r. Tutsaklar›n zorlamas›yla hastaneye götürülen iki tutsak “iﬂkence görmüﬂlerdir” raporu ald›. Hastane dönüﬂü
yine yaral› halde, so¤uk süngerli
odaya kondular ve geceyi orada geçirdiler. Hücre arkadaﬂlar›n›n hastaneye götürülmesini isteyen Erhan
Karaa¤aç da sald›r›ya u¤rad›.
F Tiplerinde yap›lan baﬂka bir iﬂkence de çok so¤uk havada kaloriferleri yakmama iﬂkencesidir. Bu iﬂkence Edirne F Tipi Hapishanesi’nde sürekli yap›lmaktad›r. En son,
gündüz – 5, gece – 15 derecede Edirne F Tipi Hapishanesinde kaloriferler yak›lmam›ﬂ, nedenini soran tutsaklara " ar›za var’ denilmiﬂtir. Hapishanelerdeki
tecrit iﬂkencesi bu sald›r›lar›n d›ﬂ›nda, iletiﬂimi engelleyen disiplin cezalar›, hücre hapisleri, yay›nlar› vermeme, hastaneye ve mahkemeye götürürken sald›r›lar,
hasta tutsaklar› hastaneye
götürmeme ve tedavilerini
engelleme ﬂeklinde sürüyor.

Güler Zere örne¤inde gördü¤ümüz gibi a¤›r hastal›klara yakalanan
tutsaklar›n tedavileri engelleniyor.
Ölüm s›n›r›na gelmiﬂ tutsaklar serbest b›rak›lm›yor. ‹ﬂte bu yüzden "
Hasta Tutsaklar›n Serbest B›rak›lmas› ‹çin’ Cuma günleri Taksim’ de
yapt›¤›m›z yürüyüﬂ her hafta daha
da güçlenerek sürmek zorunda.
Bu konuda kanser hastas› k›z›m›z Güler’ in sözlerine kulak verelim: " ...Taksim’ de bir mevzi kazan›ld›, o kazan›lan mevzi boﬂ b›rak›lmamal›. B›rakmak demek hasta tutsaklar›n elinin boﬂ kalmas› demek,
umutlar›n›n yere düﬂmesi demek...
Tecrit Mücadelesinin yerine önüne
hiçbir ﬂey geçmemeli... Hiçbir ﬂey
daha önemli olmamal›... Tecrite
Karﬂ› Mücadelemiz Devam Etmeli...".
Tecrit alt›ndaki tutsak evlatlar›m›za nefes ald›rmak bu halk›n borcudur. Bu yüzden hapishaneleri daha fazla gündemimize almal›y›z.
Hapishanelerdeki önemli bir hak
gasp› da 45/1 No’lu Genelgede yay›nlanan sohbet hakk›d›r. 22 Ocak
2007 de Adalet Bakanl›¤› taraf›ndan
yay›mlanan bu genelgede, 10 tutsa¤›n haftada 10 saat tredmana ba¤l›
olmaks›z›n bir araya gelmesi yer almaktad›r..
Bu genelgeyi imzalayan o döne-

min Adalet Bakan› Cemil Çiçek, 10
saat olarak öngörülen sohbet süresinin ilerde 20 saate ç›kar›laca¤›n› belirtmiﬂtir. Ama 20 saate ç›kartmak
ﬂöyle dursun, bu Genelge 10 saat
olarak uygulanmamaktad›r. Neden
uygulanmamaktad›r? Uygulama
olana¤› yok mudur?
Hay›r, tam tersine sohbet hakk›
genelgesi geçici bir süre Tekirda¤ F
Tipi Hapishanesi’nde, Bolu F Tipi
Hapishanesi’nde vb. uygulanm›ﬂt›r.
Halen ‹zmir K›r›klar 1 No.lu F Tipi
Hapishanesi’nde 9 saat olarak uygulanmaktad›r. Hapishane ‹dareleri
sürekli, yeterli yer ve personel olmad›¤› için sohbet hakk›n›n uygulanmad›¤›n› söylüyorlar ama bu
do¤ru de¤ildir.
Tutsaklara her hangi bir sald›r›
yap›ld›¤› zaman istedikleri say›da
gardiyan bulunmaktad›r. Yer sorunu
da yoktur. Çeﬂitli hapishanelerde
tek kiﬂilik hücrelerin üzerine hüreler yapt›r›lm›ﬂt›r. Ama bu hücreler
halen boﬂ tutulmaktad›r.
Sohbet hakk›n›n da içinde bulundu¤u genelgenin imzalanmas›n›n üzerinden 3 y›l geçmiﬂtir ama
sohbet hakk› hala uygulanmamakta
gasp edilmektedir.
Bizler tecrite karﬂ› mücadeleden
bir an bile vazgeçmeyece¤iz ve tecrit duvar›nda aç›lm›ﬂ bir gedik olan
10 tutsa¤›n haftada 10 saat bir araya
gelerek yapaca¤› sohbet hakk›n›n
uygulanmas› için mücadele etmeye
devam edece¤iz. Çünkü bu hak çok
a¤›r bedeller ödenerek kazan›lm›ﬂ
bir hakt›r.
Sohbet hakk›n›n uygulanmas›n›n takipçisi olacaklar›n›
belirten D‹SK, KESK, TTB
ve di¤er DKÖ’ler sözlerini
tutmak için çaba harcamal›d›rlar.
Halk›n özgürlü¤ü için mücadele eden ve bu mücadelede tutsak düﬂmüﬂ olan ve tecrit koﬂullar› alt›nda halk için
mücadeleye devam eden özgür tutsaklar›n mücadelesini
sahiplenelim. Tecrite karﬂ›
mücadeleye devam edelim.

ﬁehitlerimiz kavga ça¤r›s›d›r...

Polis tutukla dedi, tutuklad›lar...
10 ayd›r tahliye edilmediler!
Polis tutukla dedi, tutuklad›lar
Polis tutuklu kals›nlar diyor,
tutuklu kald›lar, tahliye
edilmediler
Her hafta Samsun’da, tutuklu 5
devrimcinin serbest b›rak›lmas› için
eylem yap›lmakta, 5 devrimcinin
sesleri duyurulmaya çal›ﬂ›lmaktad›r.
Samsun’da düzenlenen Grup
Yorum konseri öncesi 24 May›s
2009’da gözalt›na al›nanlardan, 5
devrimci hâlâ Ankara’da tutuklu.
Ankara’da “yarg›lanan” ve 10 ayd›r
tutuklu bulunan Muhammed Ayvaz,
Günay Özarslan, Ali Kemal Aﬂ›k,
Hayriye Gündüz ve ‹hsan Özdil yine
uydurma gerekçeler ile tahliye edilmediler.
Samsun polisi, hem Samsun’da
Grup Yorum konserini yapt›rmamak
için hem de, sürdürülen demokratik
mücadeleyi geriletmek düﬂüncesiyle
devrimcileri uydurma gerekçelerle
gözalt›na alm›ﬂt›.
Demokratik mücadeleye sald›-

ran, komplo ve yalanlar ile devrimcileri tutuklatan polis, devrimcileri
“suçlayabilece¤i” tek bir delil olmamas›na karﬂ›n, devrimcileri tutuklatm›ﬂt›.
Demokratik haklar›n› kullanan,
düﬂüncelerini aç›kça savunan, düﬂünceleri do¤rultusunda mücadele
eden devrimcileri tutuklatmak için
polis çokta zorlanmad›.
Devrimcileri tutuklayan mahkeme “hangi deliller ile tutuklayaca¤›m” diye sormad›, düﬂünmedi. Polisin istekleri do¤rultusunda davranarak, kendi hukuklar›n› da çi¤neyerek 5 devrimciyi tutuklatt›lar.
Mahkeme tutuklama karar› ile
polisin iste¤ini yerine getirmiﬂ, polisin tamamlay›c›s› oldu¤unu göstermiﬂtir.
Devrimcileri sindirmeyi, demokratik mücadeleyi geriletmeyi
hedefleyen bu tutukluluk 10 ayd›r
sürmektedir.
Mahkeme tutuklu devrimcilerin
ve avukatlar›n›n tahliye isteklerini

reddetmekte, bunun için gerekçe bile gösterememektedir. Aç›kças›, 5
devrimcinin 10 ayd›r tutuklu olmas›n› gerektiren tek bir somut delil
yoktur mahkemenin elinde.
Polis aç›kça, tutuklu devrimcilerin serbest b›rak›lmas›n› istememektedir. O nedenle tahliye edilmediler. O nedenle 10 ayd›r tutsaklar.
5 devrimciyi tutuklatan polis,
bugünde serbest b›rak›lmalar›n› istemiyor. Mahkeme ise 5 devrimciyi
serbest b›rakmayarak, üzerine düﬂeni yapmaktad›r.
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Mersin’de “Amerika Defol” Diyenlere Gözalt›
Mersin’de 28 ﬁubat’ta Halk
Cepheliler çarﬂ› merkezi, Çankaya
Mahalesi Atatürk Caddesi üzerinde
“Amerika Defol Bu Vatan Bizim”
kampanyas›n›n afiﬂlerini asarken sivil polisler taraf›ndan sald›r›ya u¤rayarak gözalt›na al›nd›lar.
So¤uksu polis merkezine götürülen Mahir Arslan ve Servet Göçmen’e ters kelepçe tak›larak yolda
ve karakolda sald›r› devam etti. Daha sonra sa¤l›k kontrolü için Mersin
Devlet Hastanesine götürülen Halk
Cepheliler hastane içerisinde hasta,
hasta yak›nlar› ve doktorlar›n gözü
önünde polislerin sald›r›s›na u¤rad›lar. Mahir Arslan ald›¤› bir darbeyle
burnu k›r›ld›. Halk cepheliler etrafta toplanan kalabal›¤a polisin neden
sald›rd›¤›n› anlatan konuﬂmalar
yapt›. Tekrar polis merkezine getiri-

len Servet Göçmen’e 143 lira para
cezas› kesilip adres bilgisi olmad›¤›
için de 700 lira para cezas› kesilece¤i söylenerek serbest b›rak›ld›. Mahir Arslan 1 Mart günü savc›l›¤a ç›kart›ld›. Savc›, can güvenli¤inin olmad›¤› gerekçesiyle polislerin yan›nda ifade vermek istemeyen Arslan’› mahkemeye sevk etti. Mahir
Arslan ç›kar›ld›¤› mahkeme de serbest b›rak›ld›.

G ö z a l t › l a r P ro t e s t o E d i l d i
Halk Cephesi üyelerini afiﬂ asarken gözalt›na al›n›p iﬂkence görmeleri 1 Mart günü yap›lan eylemle
protesto edildi. “Amerika Defol Bu
Vatan Bizim, Gözalt›lar Tutuklamalar Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz, Yaﬂas›n Dev-Genç, Yaﬂas›n Dev-Gençliler” sloganlar› at›lan eyleme

EHP’de temsili destek verdi.
Halk Cephesi ad›na, gözalt›na
al›n›p serbest b›rak›lan Servet Göçmen bas›na bir aç›klama yaparak;
“Amerika’ya karﬂ› olmak ba¤›ms›z
bir Türkiye istemek kabahatse biz
bu kabahatleri yapmaya devam edece¤iz. Amerika Defol demek mi?
Kabahat yoksa bu vatanseverlere
sald›rarak gözalt›na almak m›? En
büyük kabahat Amerikan iﬂbirlikçili¤idir” dedi.

Birleﬂelim Örgütlenelim Hesap soral›m!
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Kamera kay›tlar›na
dayanarak 27 ö¤renci hakk›nda soruﬂturma baﬂlat›ld›.
Eylemin üçüncü günü ise yürüyüﬂ yapan ö¤renciler merkeze geldi¤inde polis sald›r›s›yla karﬂ›laﬂt›. Sald›r› s›ras›nda 7
kiﬂi gözalt›na al›nd›.
Gözalt›lar›n gerçekleﬂti¤i 26
ﬁubat günü sald›r› protesto edildi.
DHF, ESP, Halk Cephesi, Mücadele Birli¤i, Partizan ve BDP eylem
yapt›. 60 kiﬂinin kat›ld›¤› eylemde
“Sar›gazi'de Polis Terörüne Son,
Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz, Gözalt›lar Serbest B›rak›ls›n, Tekel ‹ﬂçisi
Yaln›z De¤ildir” sloganlar› at›ld›.
Eylem da¤›l›rken polisin panzerleri
çal›ﬂt›r›p projektörle kitlenin üzerine ›ﬂ›k tutarak tacizine sloganlarla
karﬂ›l›k verildi.

Sar›gazi'de Polis Terörü
‹stanbul'da, 24 ﬁubat günü Sar›gazi Mehmetçik Lisesi ö¤rencileri
Tekel ‹ﬂçileriyle Dayan›ﬂma Platformu oluﬂturdu (DGH, YDG, Halk
Cepheli Liseliler) ve 3 günlük eylem karar› ald›. Eylemin ilk günü
Mehmetçik Lisesi önünden Demokrasi Caddesi giriﬂine kadar yürüyüﬂ yap›ld›. Eylemin ikinci günü
ders boykotu ve okul bahçesinde
oturma eylemi yap›ld›. Eylemler
karﬂ›s›nda okul idaresi ö¤rencilerin
ailelerini arayarak okula ça¤›rd›.
Ö¤rencilere velilerinin önünde tehditler savruldu. Ard›ndan sivil polisler okula gelerek kamera çekimi
yapt›. Ayn› gün yine ö¤renciler
okul ç›k›ﬂ›nda yürüyüﬂ yapt›lar.
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Adana’da Devrimci 8 Mart Platformu
Program›
Adana’da Devrimci 8
Mart Platformu (Ba¤›ms›z
Devrimci S›n›f Platformu,
Demokratik Kad›n Hareketi,
Devrimci Proletarya, Emek
ve Özgürlük Cephesi, Halk
Cepheli Kad›nlar) 27 ﬁubat
günü ﬁakirpaﬂa’da
kapal› semt
pazar›nda
D ü n y a
Emekçi
Kad›nlar

Günü için bir program yapt›.
“Cinsel, Ulusal, S›n›fsal
Sömürüye Son! 100. Y›l›nda… Yaﬂas›n Dünya Emekçi
Kad›nlar Günü” yaz›l› pankart aç›lan programda Dünya
Emekçi Kad›nlar Günü ile ilgili foto¤raf sergisi yer ald›.
Emekçi kad›nlara ait video ve konuﬂmalar›n yer ald›¤›
film gösterimi yap›lan ve ﬂiirler okunan programa 110 kiﬂi
kat›ld›.

Katil Polis Mahallemizden Defol
‹stanbul’da haftalard›r
Okmeydan›'na y›¤›nak yaparak sokaklarda terör estiren
polislere müdahale edildi.
Polis sokak ortas›nda keyfi
kimlik kontrolleri ve onursuz aramalar yap›yordu. 27
ﬁubat’ta yüzlerce çevik panzer ve akrep adl› araçlarla
mahalleyi ablukaya ald›.
Bunun üzerine Halk Cep-
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heliler,
akrepleri

taﬂlad›lar.
“Mahir Hüseyin Ulaﬂ Kurtuluﬂa Kadar Savaﬂ, Katil Polis Mahallemizden Defol,
Kurtuluﬂ Kavgada Zafer Cephede” sloganlar› atan Halk
Cepheliler mahalle halk› taraf›ndan alk›ﬂlarla desteklendi.
15 dakika süren eylem, polisin
mahalleden gitmesiyle, bitirildi.

Ard›ndan eylemcilere
polisin sald›rmas› üzerine
çat›ﬂma ç›kt›. Çat›ﬂma boyunca “Tekel ‹ﬂçisi Yaln›z
De¤ildir, Sar›gazi Faﬂizme Mezar Olacak ve Katil
Polis Mahallemizden Defol” sloganlar› at›ld›.
Çat›ﬂman›n sürdü¤ü s›ralarda Özgürlükler Derne¤i'ne giren çevik kuvvet
polisleri içeride bulunan
dernek çal›ﬂanlar›na sald›rd›. Cemevinde bulunan
insanlar›n tepki göstermesiyle ç›kan polis, Selçuk ﬁahino¤lu
ve Fatma Var›c›'y› yaralad›. Sald›r›
s›ras›nda bay›lan Selçuk ﬁahino¤lu
hastaneye kald›r›ld›. Polisin sald›r›s› 27 ﬁubat günü Halk Cephesi taraf›ndan yap›lan eylemle protesto
edildi.

Çayan Mahallesi'nden Hatice
Y›ld›r›m Hayat›n› Kaybetti
‹stanbul Çayan Mahallesi’nin kuruluﬂundan beri devrimcilerin dostu olan 57 yaﬂ›ndaki Hatice Y›ld›r›m 25 ﬁubat
günü girdi¤i ﬂeker komas› sonucu hayat›n› kaybetti.
Mahalle halk›n›n kat›l›m›yla
Y›ld›r›m’›n cenazesi Hasdal
mezarl›¤›na defnedildi. Ailesine, tüm dostlar›na ve Halk Cepheliler’e baﬂsa¤l›¤› diliyoruz.

Ali ﬁeref Çetin Vefat Etti
Ali Çetin 12 ﬁubat’ta geçirdi¤i kalp krizi sonucu aram›zdan ayr›ld›. Çetin, 12 Eylül sonras› Devrimci Sol davas›ndan
yarg›lan›p beﬂ y›l hapis yatt›. 16
y›ld›r PTT bünyesinde görev
yapan, son 6 y›ld›r da Kastamonu PTT Baﬂmüdürlü¤ü'nde görev yapan Ali Çetin Haber-Sen
Kastamonu temsilcisi ve Kamu Emekçileri
Cephesi dergi okuruydu. Çetin’in Sinop Türkeli ilçesindeki cenazesine Halk Cepheliler de
kat›ld›. Ailesine, dostlar›na ve tüm Halk Cepheliler’e baﬂsa¤l›¤› diliyoruz.

ﬁehitlerimiz kavga ça¤r›s›d›r...

Avrupa’da
Bask›lara Karﬂ› Direnecek ve
Daha Fazla Örgütlenece¤iz
F a r u k E re re n ’ i n ‹ a d e
E d i l m e s i K a r a r › Av r u p a ’ d a
P ro t e s t o E d i l d i
A l m a n y a’n›n Türkiye’ye iade

m Alman devleti
24 ﬁubat’da yasal, demokr a t i k b i r dernek olan A nadol u Fe dera syonu'nu bas ar a k t e r ö r estirdi. Dernek
üyelerini gözalt›na ald›
m

Alman devleti,
d e v r i m c i l e re , d e v r i m c i
d e m o k r a t i k ö r g ü t l e n m e l e re
s i s t e m l i b i r ﬂekilde
sald›r›yor

m

8 Kas›m 2008’de tu tuklad›¤› Anad olu Fed erasyonu çal›ﬂanlar› "Nurhan
Erdem, Cengiz Oban ve
Ahmet ‹stanbullu'yu 15
a y d › r mahkemeye dahi
ç›kartmadan tecrit
h ü c re l e re i n d e t u t u y o r

m

Tu tsak etti¤i dev ri mcilere itirafç›l›¤› dayat›yor.
Alman hapishanelerinde üç
y›ld›r tutsak olan devrimci
F a r u k E r e r en, A l m a n d e v l e tinin itirafç›l›k politikalar›n a d i r endi¤i, siyasi kimli¤i ni, onurunu teslim etmedi¤i
içi n T ü r k i y e o l i g e r ﬂ i s i n e
teslim edilmek isteniyor

karar› verdi¤i Faruk Ereren için
Avrupa’da eylemler yap›lmaya
devam ediyor.
27 ﬁubat günü Almanya'n›n
Stuttgart kentinin merkezinde Faruk
Ereren'in Türkiye'ye iade edilmesi
karar›n› protesto etmek için eylem
yap›ld›. Eyleme Alman anti-fasistleri ve At›l›m okurlar› da destek
verdi.
"Faruk Ereren'e Özgürlük",
"Tüm Siyasi Tutsaklara Özgürlük"
pankartlar›n›n aç›ld›¤› eylemde
Anadolu Federasyonuna yönelik
bask›nlar ve gözalt›lar da protesto
edildi. 15 kiﬂinin kat›ld›¤› eylemde
200 adet bildiri da¤›t›ld›.
Nürnberg'te devrimci tutsak Faruk Ereren için ayn› gün bildiri
da¤›t›ld›. Almanca-Türkçe bas›lan
300 adet bildiri göçmen nüfusun ve
iﬂyerlerinin yo¤un olarak bulundu¤u caddenin üç ayr› noktas›nda da¤›t›ld›.
Anadolu Federasyonu'nun 24
ﬁubat günü, Alman polisi taraf›ndan
bas›lmas›, çal›ﬂanlar›na yönelik gözalt› ve tutuklama terörü Hamburg'da yap›lan bas›n toplant›s› ve
sonras›nda aç›lan bilgilendirme
stand›nda protesto edildi.
27 ﬁubat’ta Anadolu Federasyonu Gazetesi bürosunda yap›lan bas›n toplant›s›na Federasyon çal›ﬂanlar›n›n yan›s›ra Yeni Özgür Politika
ve Europa Haber Ajans› da kat›ld›.
Federasyon çal›ﬂanlar›ndan Sinan Yanar ve Yönetim Kurulu üyelerinden Dila Ero¤lu'nun yapt›¤›
aç›klamada Anadolu Federasyonu'na yönelik bask› ve y›ld›rma politikalar›na de¤inerek "Federasyonumuza ve çal›ﬂanlar›m›za yönelik
bask› ve gözalt›lar ilk de¤il ve emi-

niz ki son da olmayacak. Çünkü,
do¤ru bildiklerimizi savunmaya, hak
ve özgürlüklerimiz için mücadele etmeye devam edece¤iz” denildi.
Bas›n toplant›s›n›n ard›ndan ard›ndan Sternschanze'de aç›lan bilgilendirme stand›nda da Özgürlük Komitesi'nin Almanca olarak "Faruk
Ereren'e Özgürlük", "Nurhan Erdem,
Cengiz Oban ve Ahmet ‹stanbullu'ya
Özgürlük" yazan pankartlar as›larak,
Federasyon tutsaklar› ve Faruk Ereren'in Türkiye'ye iadesiyle ilgili
Türkçe ve Almanca bildiriler da¤›t›ld›. Federasyona yönelik bask›nlar ve
gözalt›lar anlat›ld›.
Anadolu Federasyonu'nun Polis
taraf›ndan bas›lmas› ve çal›ﬂanlar›n›n gözalt›na al›nmas› 27 ﬁubat Almanya'n›n Köln kentinde, Dom Ki-
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lisesi'nin önünde protesto edildi.
Eylemde, ayn› zamanda Nurhanlar'a Ahmetler'e, Cengizler'e ve Faruklar'a özgürlük istendi.
Faruk Ereren için Av u s t u r y a ’n›n Viyana’da 26 ﬁubat
günü bir eylem yap›ld›. Alman havayolu ﬂirketi Lufthansa temsilcili¤inin önünde toplanan Özgürlük
Komitesi üyeleri burada Almanca
"Faruk Ereren'e Özgürlük" pankart›
açarken, Alman devletini teﬂhir
eden birçok döviz taﬂ›d›lar.
Almanya’n›n Faruk Ereren’i
Türkiye’ye iade karar› F r a n s a’n›n

baﬂkenti Paris'te, 26 ﬁubat günü saat Alman Konsoloslu¤u önünde yap›lan eylemle protesto edildi.
Eylemde; "Türkiye Faﬂizimi ile iﬂbirli¤inden vazgeçin!" denildi.

‹ n g i l t e re’nin baﬂkenti Londra’da yap›lan eylemlerle Faruk Ereren'in iade karar›n›n durdurulmas›
istendi.
25 ﬁubat günü Özgürlük Komitesi taraf›ndan yap›lan eylemde;
"Almanya Faruk Ereren’i faﬂist
Türkiye rejimine iade etmek istiyor!
Almanya Faruk Ereren’i katlettirmek istiyor! Faruk Ereren’e
Özgürlük!” baﬂl›kl› bildiri da¤›t›ld›.

Özgürlük Komitesi, 26 ﬁubat
günü Faruk Ereren için, Londra'daki Alman Konsoloslu¤u’nun önünde protesto eylemi yapt›.
Eylemde; "Ne ‹stiyoruz!, Faruk
Ereren'e Özgürlük, Nurhan Erdem'e
Özgürlük Cengiz Oban'a Özgürlük
ve Ahmet ‹stanbullu'ya Özgürlük"
sloganlar›n›n yan› s›ra "Alman Devleti'nin Faﬂist Sald›r›lar›na Son" sloganlar› anlat›ld›.
Özgürlük Komitesi 28 ﬁubat
günü ise Londra’da halk toplant›s›
düzenledi. Faruk Ereren’in iade
karar› ve Almanya’da kurumlara
yönelik bask›lar›n konuﬂuldu¤u

AVRUPA’daki B‹Z
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Avrupa demokrasisinden s›kça
söz edilir. Fakat, Avrupa bask›lar›yla, zulmüyle pek de gündeme getirilmek istenmez. Öyle ki, faﬂizmle
yönetilen ülkelerin Avrupa Birli¤ine girdi¤inde art›k "demokrasi" ile
yönetilmeye baﬂlanacaklar› düﬂünülür. Gerçek kuﬂkusuz böyle de¤ildir.
Avrupa ülkelerinin burjuva demokrasisi ile yönetildikleri gerçektir. Fakat ayn› zamanda burjuva demokrasilerinin halklar için "diktatörlük"
oldu¤u da, bir gerçektir. Ki, bu bask›lar her geçen gün daha
da artmaktad›r.
Avrupa “demokrasisi”
öylesine abart›lm›ﬂt›r ki, ülkemizdeki kimi sol örgütler
bile hapishanelere “Avrupa
Standartlar›”n›n getirilmesini önerebilmiﬂlerdir.
Anadolu Federasyonu yönetici
ve üyesi tutsaklar birbuçuk y›la yak›n zamand›r, "Avrupa Standartlar›”nda tutuluyorlar...
Birbuçuk y›ld›r haklar›nda, neyle
suçland›klar›na dair iddianame dahi haz›rlanmad›.
Birbuçuk y›ld›r, a¤›r tecrit koﬂullar›nda tutuluyorlar. Davan›n halen
soruﬂturma aﬂamas›nda olmas› gerekçe gösterilerek, en yak›nlar›ndan
olan eﬂleri ile dahi görüﬂtürülmüyorlar. Her türlü haklar› k›s›tlanm›ﬂ,
ellerinden al›nm›ﬂt›r.

Avrupa ülkelerinde de haklar›m›z, özgürlüklerimiz için mücadele
etmekten baﬂka yolumuz yoktur.
Bugün Anadolu Federasyonu
tutsaklar› Nurhan Erdem, Cengiz
Oban ve Ahmet ‹stanbullu'yu sahiplenmek, onlar›n tecrit koﬂullar›nda
tutulmamas›n› istemek, Nurhan,
Cengiz ve Ahmet için adalet istemek, haklar ve özgürlüklerimiz için
mücadelenin önemli bir yan›d›r.
Nurhan, Cengiz ve Ahmet, Türkiye faﬂizmine karﬂ› yürüttükleri

mak adaletsizliktir. Bu adaletsizlik
Avrupa'n›n adaletsizli¤idir.
Nurhan, Cengiz ve Ahmet'in hapishanede tutulduklar› koﬂullar tecrittir. Ülkemizde y›llard›r mücadele
etti¤imiz, büyük bedeller ödedi¤imiz
tecrit koﬂullar›, Avrupa'da da insanlar›m›za uygulanmaktad›r. Tecrit, ülkemizde oldu¤u gibi, Avrupa hapishanelerinde de iﬂkencedir, zulümdür.
Nurhan, Cengiz ve Ahmet'i sahiplenerek, Avrupa'daki zulme, iﬂkenceye, adaletsizli¤e karﬂ› ç›kmal›,
en meﬂru haklar›m›z› kullanmak
için mücadele etmeliyiz.
Nurhan, Cengiz ve Ahmet'i
sahiplenmek, bu adaletsizli¤i,
zulüm ve iﬂkenceyi protesto etmek için yap›lan eylemlere kat›lmakt›r. Bu adaletsizli¤i, zulmü, iﬂkenceyi çevremizdeki herkese
anlatmak, herkesi buna karﬂ› mücadeleye ça¤›rmakt›r. Nurhanlar› sahiplenmek, onlar›n duruﬂmalar›na
kat›lmakt›r. Duruﬂmalar›na kat›larak, onlar›n yaln›z olmad›¤›n› göstermek, Almanya devletine, karﬂ›lar›nda hiçbir ses ç›kmadan, insanlar›m›z› tutuklay›p, yarg›layamayacaklar›n›, istedikleri koﬂullarda tutamayacaklar›n› göstermektir. Onlar› sahiplenmek, Avrupa emperyalizminin, bask›c›, yasakç› yüzünü, teﬂhir
etmektir.

AVRUPA'DA DA
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mücadele nedeniyle tutuklular.
Nurhan, Cengiz ve Ahmet, Avrupa'da yaﬂayan halk›m›z›n örgütlenmesini savunduklar› için, Anadolu
Federasyonu yöneticisi ve çal›ﬂan›
olduklar› için tutuklular.
BU ADALETS‹ZL‹KT‹R. Faﬂizme karﬂ› mücadele etmek, Avrupa'da yaﬂayan halk›m›z›n sorunlar›n› sahiplenmek, sorunlar›n›n çözümü için örgütlenmesini savunmak,
bunun için çal›ﬂmak en meﬂru haklar›m›zd›r. Bu haklar›m›z› kulland›¤›m›z için tutuklanmak, yarg›lan-

ﬁehitlerimiz kavga ça¤r›s›d›r...

toplant›da, Anadolu Federasyonu'nun bask›nlarla ilgili bas›n aç›klamas› okundu.

Av r u p a ' d a Tekel ‹ﬂçileri
‹çin Eylemler
A l m a n y a' n › n N ü r n b e r g ﬂehrinde, 26 ﬁubat günü, Tekel iﬂçileri
i l e d a y a n › ﬂ m a amaçl› eylem
yap›ld›.
Eylem Radikale Linke taraf›ndan ﬂehrin iki ayr› noktas›nda yap›ld›. ‹lk pretosto eylemi Nürnberg
'Regensburgerstraat' caddesinde bulunan Türkiye Konsoloslu¤u önünde, ikincisi ise göcmenlerin yo¤un
olarak bulundu¤u Aufsessplatz bölgesinde gerçekleﬂti.

Nürnberg Halk Kültür Evi "Faruk Ereren'e Özgürlük” yazan bir
pankart açarak eyleme kat›ld›.

Av u s t u r y a’n›n baﬂkenti Viyana’da, Tekel direniﬂine destek için
DEKÖP-A (Demokratik Kitle Örgütleri Platformu-Avusturya) taraf›ndan bir yürüyüﬂ yap›ld›. Yürüyüﬂe Halk Cepheliler de kat›ld›lar.
27 ﬁubat günü Viyana'da 2008
y›l›nda terör örgütü suçlamas›yla
tutuklanan "Hayvan Fabrikalar›na
Hay›r" derne¤i üyeleriyle dayan›ﬂma eylemi yap›ld›. Avusturya'da
278a yasas›na dayan›larak hayvan
haklar› için mücadele eden bu dernekler ve dernek çal›ﬂanlar›na ait
evler 2008 y›l›nda bas›lm›ﬂ ve 13
hayvan haklar› savunucusu yasad›ﬂ›

örgüt suçlamas›yla 104 gün boyunca tutuklanm›ﬂlard›. Kamuoyu'nun
bask›s›yla serbest b›rak›lan hayvan
haklar› savunucular›n›n mahkemesi
3 Mart’ta baﬂlad›.
Bu davaya dikkat çekmek ve
278a yasas›n›n düﬂünce ve örgütlenme özgürlü¤ünü k›s›tlamas›n›
protesto etmek için 27 ﬁubat günü
Viyana'da merkez üniversitesinin
önünde yaklaﬂ›k 200 kiﬂi biraraya
geldi.
Özgürlük Komitesi üyelerinin de
kat›ld›¤› eylemde Almanya'daki
Anadolu Federasyonu'na yönelik
bask›lar ve Faruk Ereren'in iadesi
ve Federasyon tutsaklar›yla ilgili
bildiriler da¤›t›ld›.

Savaﬂan
Kelimeler
Azgeliﬂmiﬂ mi, geri kalm›ﬂ
m›, geri b›rakt›r›lm›ﬂ m›?
Geliﬂmekte olan ülkeler, azgeliﬂmiﬂ ülkeler,
geri kalm›ﬂ olan ülkeler... Bu kavramlar› s›k
duyar›z. Duymaktan da öte, bu kavramlar
özellikle yay›nlarda, günlük bas›nda ve yap›lan siyasi de¤erlendirmelerde s›kça kullan›lmaktad›r.
Bir kere burjuva, küçük-burjuva ideologlar›n›n günlük konuﬂma dilimize sokmaya çal›ﬂt›¤› gibi dünyada “Geliﬂmiﬂ ülkeler” ile “Azgeliﬂmiﬂ” ülkeler yoktur. Yani dünyada devletler
bu k›staslara göre bir s›n›fland›rmaya tabi tutulamaz. Bu ayr›m yanl›ﬂ ve deyim yerindeyse
halklar› aldatmaya yöneliktir.
Gerçekte, emperyalist-kapitalist ülkeler ile
yeni-sömürge ülkeler, geri-b›rakt›r›lm›ﬂ ülkeler vard›r.
“Geliﬂmiﬂ” olmak, “Geliﬂmekte” olmak
“Azgeliﬂmiﬂ” olmak uydurulmuﬂ kavramlard›r.
Bu kavramlar, gerçe¤i aç›klamayan, sömürü
ve ya¤may› gizleyen, emperyalizmi yok sayan

kavramlard›r.
“Geliﬂmiﬂ” ülkelerin nas›l
geliﬂti¤i, hangi halklar› y›llarca köle gibi çal›ﬂt›rd›¤›, hangi
ülkeleri nas›l ya¤malad›¤› gerçe¤i yoktur bu
kavramda.
“Azgeliﬂmiﬂ” ülkelerin neden az geliﬂti¤i
sorulmaz oysa. Halklar› çok tembel oldu¤u,
halklar› çok tüketti¤i için mi az geliﬂmiﬂtir onlarca ülke? Türkiye, M›s›r, Yunanistan... ony›llard›r neden “kriz” den, “d›ﬂ borç”tan kurtulamam›ﬂt›r? Peki bu ülkeler neden “sorunlar›n›”
bugüne kadar çözememiﬂtir?
‹zin vermemiﬂtir de emperyalizm ondan!..
Oysa az geliﬂmiﬂ dedikleri ülkelerin az geliﬂmesinin sorumlusu emperyalizmdir. Ya¤ma
ve talan ile kaynaklar› tüketilen, iç dinamikleri köreltilen bu ülkelerin adeta geliﬂmesi durdurulmuﬂtur.
Yoksa halklar›n›n suçu de¤ildir, az geliﬂmiﬂ
olmak. O nedenle “geri-b›rakt›r›lm›ﬂ ülkeler”
demek mevcut gerçe¤i aç›klayacakt›r.
Emperyalizm, geri-b›rakt›r›lm›ﬂl›k, yeni sömürgecilik, “modas› geçen” kavramlar de¤ildir! Israrla gerçe¤in kendisi olan bu kavramlar›, tan›mlamalar› kullanacak, düﬂüncelerimizi
do¤ru ve aç›k ifade edece¤iz.
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Y‹NE B‹R 'TERÖR' OPERASYONU
Y‹NE B‹R ALDATMACA
24 ﬁubat günü Köln, Wuppertal,
Schwelm ve Wuppertal'da 'terör'
operasyonu ad› alt›nda terör estirdi.
Köln'de iki evi basarak iki kiﬂiyi gözalt›na ald›. Wuppertal'da ise Anadolu Federasyonu lokaline bask›n
düzenleyen polis, arama ad› alt›nda eﬂyalar› talan etti. Federasyonun
bilgisayar›na elkoydu. Schwelm ve
Dortmund'da Türkiyeli bir devrimciyi arama bahanesiyle üç eve daha
bask›n düzenledi.
Operasyon K a r l s r u h e F e d e r a l
Savc›l›¤› emri ile yap›lm›ﬂt›r.

NEDEN KARLSRUHE
F E D E R A L SAV C I L I ⁄ I ?
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Çünkü; Türkiyeli devrimci ve
demokratlara karﬂ› operasyonlar düzenlemek için Karlsruhe'de özel bir
birim oluﬂturulmuﬂ ve özel olarak
oluﬂturulmuﬂ olan bu savc›l›¤›n tek
iﬂi Türkiyeli devrimci, demokrat örgütlülükleri ve insanlar›, suçlu gibi
göstermek, haklar›nda suçlu iﬂlemi
yapmakt›r.
Stuttgart ve Düsseldorf'da oluﬂturulmuﬂ olan mahkemeler, hiçbir
hukuk standard›na uymayan Özel
Mahkemelerdir. Bu mahkemelerin
görevi, kendilerine Karlsruhe'den
gelen dosyalarda yarg›lananlar›
mahkum etmektir.
Bu amaçla ortada delil yoksa
Türkiye'deki polis fezlekelerinden
delil yarat›lmaya çal›ﬂ›l›r, ﬂahit yoksa Türkiye devleti polisinin iﬂbirlikçi itirafç›lar› devreye sokulur. Buna
ra¤men bir suç ve suçlu yarat›lam›yorsa; Faruk Ereren'in davas›nda oldu¤u gibi san›klar hakimler taraf›ndan savc›yla uzlaﬂmaya zorlan›r ve
bir ﬂekilde Savc›l›¤›n keyfiyeti do¤rultusunda itirafa zorlanarak suç ve
suçlu yarat›lmaya çal›ﬂ›l›r. E¤er bu
da reddedilirse; yine Faruk Ereren'in davas›nda oldu¤u gibi iﬂkenceci Türkiye rejimine teslim edilmeye çal›ﬂ›l›r.
Sadece son üç y›l içinde bu çer-

çevede dört tane dava aç›ld›, bu davalarda yarg›lanan on kiﬂi y›llard›r
a¤›r tecrit koﬂullar›nda tutulmaktad›r.

BU DÖRT DAVA N E D ‹ R ?
Birinci Dava: Gazeteci Haike
Schrader davas›. Haike on y›ldan
daha fazla bir zaman öncesinden
Türkiye'de devlet taraf›ndan iﬂlenmiﬂ olan iﬂkenceli ölümler ve katliamlarla ilgili insan haklar› raporlar›n›n çevirisini yapm›ﬂ oldu¤u için
23 ay hapse mahkum edildi. Türkiye devletinin insanl›k suçlar›n› deﬂifre etme suçunu k a b u l l e n m e k a rﬂ›l›¤› olarak cezas› tecil ettirildi.
Ancak bu mahkumiyet ile art›k Almanya'da Türkiye faﬂist rejiminin
insanl›k suçlar›n› dillendirmeyi bir
s u ç h a l i n e d ö n ü ﬂ t ü r d ü l e r.

‹kinci D ava: Kamuoyunda
Stammheim Davas› olarak bilinen
beﬂ Türkiyeli demokrata karﬂ› aç›lan dava. Türkiye gizli servisi M‹T
ad›na çal›ﬂt›¤›, bu faaliyeti Almanya'da bulunan bir Türkiye Cumhuriyeti konsoloslu¤u arac›l›¤›yla yapt›¤› ispatlan›p, bu do¤rultuda Almanya'da mahkemeler taraf›ndan mahkum edilmiﬂ, akli dengesi yerinde
olmayan bir kiﬂinin ifadeleri do¤rultusunda beﬂ Türkiyeli mahkum
edilmeye çal›ﬂ›ld›. Üç y›l› aﬂk›n süredir tutsak tutulmaktad›rlar. Ad›
geçen M‹T ajan›, ayn› zamanda Alman istihbarat servislerinin de kulland›¤› bir ajan oldu¤u için Türkiye'deki faﬂist rejimin muhaliflerine
yönelik suçlamalar› delil olarak de¤erlendirilmiﬂtir.
Üçüncü Dava: Düsseldorf'daki Faruk Ereren davas›. Üç y›la yak›nd›r süren davada Ereren aleyhine
herhangi bir delil ve ﬂahit yoktur.
Ancak mahkeme heyeti, Ereren'in
kendisine isnat edilen suçu kabullenmesi karﬂ›l›¤›nda, yatt›¤› süreyi

gözönüne alarak tahliye edilece¤ini
söyleyerek uzlaﬂma önerdi. Faﬂizme karﬂ› olmay›, faﬂizme direnmeyi
suç olarak görmeyen Ereren uzlaﬂmay› reddetti. Bu noktadan sonra
dava yeni bir boyut kazanarak, Ereren'in hasta oldu¤u ve Türkiye devletinin de hasta tutsaklar› serbest b›rakt›¤›, yani tutuklanma tehlikesinin olmad›¤› ﬂeklinde, gerçek olmayan bir sebeple Türkiye'ye iade karar› ald›. Olay aç›kt›r: Ereren iddia
edilen suçu kabullenmedi¤i için intikam al›nmak isteniyor. Bu arada
eski siyasi tutsaklar›n ifadesini almak için Düsseldorf mahkeme heyeti Türkiye'ye gitti. Bu sorgulardan
da Ereren aleyhine bir ifade alamay›nca, bu sefer heyetin imdad›na
Türkiye'deki faﬂist polis yetiﬂti:
Resmi olarak bir itirafç› olan Semih
Genç isimli birini mahkeme heyetinin karﬂ›s›na ç›kartarak 'Bunu sorgulay›n, istedi¤inizi alacaks›n›z' denilmiﬂ ve heyet istedi¤ini alm›ﬂt›r.
Dava halen sürmektedir.

Dördüncü D ava: ‹çlerinde
Anadolu Federasyonunun kurucu
baﬂkan› olan Nurhan Erdem'in de
oldu¤u üç kiﬂinin yarg›land›¤› davad›r. Gösterilen tek delil ise, Türkiye
hapishanelerindeki siyasi tutsaklara
maddi yard›mda bulunmalar›, Türkiye'deki faﬂist rejimin insanl›k suçlar›na karﬂ› olmak ve Almanya'da
yaﬂayan Türkiyeliler’in haklar›n›
savunmak, yabanc›lar›n Neo Nazilerin faﬂist terörüyle korkutularak
sürülmesine, geceleri evlerinin yak›larak katledilmelerine karﬂ› olmalar›d›r. Bu amaçla Alman yasalar›nca kurulmuﬂ olan federasyon ve
dernekleri arac›l›¤›yla, yasal çerçevede protesto eylemleri ve yasal bilgilendirme faaliyetleri yapm›ﬂlard›r.
Bu faaliyetler de 129b kapsam›na
al›narak, insanl›k suçlar›na karﬂ› insanl›k görevi olan yasal direnme
hakk›n› terör faaliyeti olarak damgalanmak istenmektedir. Birbuçuk

ﬁehitlerimiz kavga ça¤r›s›d›r...

y›ld›r eﬂ ve baba ziyaretlerinin dahi
yasakland›¤› a¤›r tecrit koﬂullar› alt›nda tutukluluklar› sürmektedir.
Dava 11 Mart'ta baﬂlayacak.
Beﬂinci Dava: 24 ﬁubat'ta yap›lan
bask›nlar ve tutuklamalarla yeni bir
dava aç›lmas› hedeflenmektedir. Bu
davan›n amac› da, nas›l yürüyece¤i
de, nas›l sonuçlanaca¤› da hiçkimse
için sürpriz olmayacakt›r..

HUKUK NEREDE?
Almanya'da, Türkiye gibi insanl›k suçlar›n› örgütlü bir ﬂekilde yapan, faﬂist terörü savunan, aklayan
bir 'hukuk' oluﬂturulmaktad›r. Bugün bu 'hukuk' Türkiyeli devrimci
ve demokratlara karﬂ› uygulanmaktad›r. Ama yar›n bu hukuksuzluk
meﬂrulaﬂt›r›l›p yeni hukuk haline
dönüﬂtürülecek, demokratik hak ve
özgürlüklerin yokedilmesine hizmet
edecektir.

ALMANYA'DA T E R Ö R
T E H L ‹ K E S ‹ VA R M I ?
Bugün Almanya'y› tehdit eden
en büyük terör tehlikesi Naziler’in
faﬂist terörüdür. Ve bu terör tehlikesi soyut de¤il somut bir tehlikedir.
Gamal› haçlar, kara elbiseler, dazlak kafalar ve her y›l Almanya'da
gerçekleﬂen binlerce ›rkç› sald›r›
hayat›n gerçe¤idir. Bugüne kadar
yüzlerce, binlerce evimiz gece uykular›m›z›n en derinliklerindeyken
Naziler taraf›ndan ateﬂe verilmektedir. Bu sald›r›larda bugüne kadar
yüzlerce yabanc› yaﬂam›n› kaybetmiﬂtir. Ve bu suçlar genel olarak cezas›zl›kla ödüllendirilmektedir.

ALMAN HUKUKU V E
ULUSAL E G E M E N L ‹ K
Türkiyeli muhaliflere aç›lan davalar, as›l olarak Türkiye devletinin
istem ve zorlamalar›yla aç›lmakta;
itirafç› ﬂahitler ve sahte belgelerle
hukuki destek sa¤lanmaktad›r. ‹nsanl›k suçu iﬂleyen bir rejime karﬂ›
olmak suç de¤ildir. Suç olmayan bir
davada da mahkumiyet sadece ve

sadece siyasi sebeplerle verilebilir.
Yukar›da sayd›¤›m›z davalar buna
tam uyumluluk gösteren davalard›r.
Yani bu davalara bakan mahkemeler hukuken yetkisiz ilan edilmek
zorundad›r.

TERÖR D AVASI MI,
HUKUK KATL‹AMI M I?
Almanya kamuoyu yine bir 'terör' demagojisiyle karﬂ› karﬂ›yad›r.
Ortada terör olay› yoktur. Yukar›da
sayd›¤›m›z hiçbir davada Almanya'da yap›lm›ﬂ ne bir suç ne de suç
say›labilecek bir delil vard›r. Yine
kamu güvenli¤ini tehlikeye düﬂürecek ne bir eylem, ne de tasar›m
mevcuttur.
O halde her operasyonda kopart›lan bu k›yamet niye? Almanya’da
halk, Türkiye faﬂist rejiminin insanl›k suçlar› iﬂleyen bir rejim oldu¤unu gayet iyi bilmektedir. Bunu Alman devleti de bilmektedir. Ve devrimcilere sald›rarak Türkiye’deki
faﬂisme destek vermektedir.
Ayr›ca, büyük yaygaralar kopart›larak yap›lan operasyonlarda gözalt›na al›nan kiﬂiler aç›k adresleri
belli olan demokratik faaliyetler
içindeki kiﬂilerdir.
Y›llarca süren soruﬂturmalar sonunda tutuklanan insanlar için 'Telefonlar›n› dinlemeye ald›k ama telefonlarda örgütsel konular konuﬂmuyorlar... Arabalar›na dinleyici
yerleﬂtirdik ama arabalarda da bu
konularda konuﬂmuyorlar... Evlerini izlemeye ve dinlemeye ald›k ama
oralardan da birﬂey ç›kmad›. Tutuklamalar eﬂli¤inde yap›lan aramalarla aralar›ndaki örgütsel iliﬂkiler konusunda bilgi almaya çal›ﬂ›yoruz.
Çünkü bunlar mutlaka bir ﬂekilde
örgütsel iliﬂki sürdürüyorlar. Bask›nlardaki aramalarla bunlar› ö¤renmeye çal›ﬂ›yoruz...' diyorlar. Peki
tutuklamalarda yap›lan bask›nlarda
bu hedefe dair bir delil bulunabilmiﬂ midir? Hay›r bulunamam›ﬂt›r.
Ama buna ra¤men en a¤›r tecrit
koﬂullar› alt›nda kendi yasalar›na da
uymayarak devrimcileri hapishanelerde tutmaktad›rlar.

Devrimciler siyasi kimliklerinden dolay› ma¤dur edilmekte, üzerlerinde zulüm uygulanmakta, her ne
pahas›na olursa olsun mahkum edilmeye çal›ﬂ›lmaktad›r.
San›klara uygulanan bu zulmün
gerekçesi, san›klar›n anti-faﬂist olmalar›d›r, demokrat olmalar›d›r,
sosyalist olmalar›d›r.
Terör davas› diye yürütülen bu
davalar ayn› zamanda düﬂünce özgürlü¤ünü, düﬂüncenin ifadesinin
ve örgütlenme haklar›n›n da aç›ktan
ihlalidir.
Bu davalarda suçun bireyselli¤i,
suçun iﬂlendi¤i ortam, kriminalizasyon süreci gibi temel prensipler yok
say›lmaktad›r. Örne¤in birçok san›¤›n henüz do¤mam›ﬂ oldu¤u süreçlerle ilgili sözde bulgular, belge olarak kullan›lmaya çal›ﬂ›lmaktad›r.
Sözkonusu örgütün ne kadar tehlikeli oldu¤u konusundaki suçlamalar, san›klar›n henüz do¤mam›ﬂ olduklar› tarihlere kadar geriye götürülmektedir.
Suçun bireyselli¤i gibi temel
prensiplere bu davalarda hiç yer olmam›ﬂt›r. Suçlamalar da, cezaland›rmalar da kolektiftir.
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Suç diye isnat edilenler;
1970'den buyana Türkiye'de rejime
karﬂ› yürütülen tüm eylemliliklerdir
ve bunlar› iﬂleyenlerle, Almanya'da
yarg›lananlar da ayn› insanlar olmad›klar› gibi, san›klar›n bir k›sm› ise
suçun iﬂlendi¤i söylenen Türkiye'de
hiç yaﬂamam›ﬂ insanlard›r.
Bu davalar, bu yönleriyle hukukun temsilcisi durumunda olanlar›n,
bizzat kendilerinin varl›k sebebi
olan adalet sistemini kendi elleriyle
yoketmelerinden baﬂka birﬂey de¤ildir.
Türkiyeli devrimci demokratlara karﬂ› uygulanan bu hukuksuzluklara karﬂ› mücadele etmek, Almanya'da yaﬂayan herkesin görevdir.
Herkes, her örgüt ve kurum bu hukuksuzlu¤a dur demeli ve siyasi gerekçelerle a¤›r tecrit koﬂullar›nda
tutulan, faﬂist terör ma¤durlar›na
sahip ç›kmal›d›r.

Birleﬂelim Örgütlenelim Hesap soral›m!
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ABD Savunma Bakanl›¤› ve CIA’ya yak›n Rand Corporation adl›
kuruluﬂ, 138 sayfal›k bir rapor haz›rlay›p Türkiye’deki olas› geliﬂmeler
üzerine de¤erlendirmelerde bulunuyor. Dört seçenek var Amerikan raporunda: 1- AB üyesi Türkiye, 2Cunta yönetiminde Türkiye 3- ‹slamc› Türkiye, 4- Milliyetçi Türkiye...
Bu ﬂ›klar›n hepsinde Amerika bir ﬂekilde iﬂlerini sürdürüyor; ﬂu ﬂu aç›dan, bu bu aç›dan zorluk ç›kar›r,
Amerika için “zor bir partner” olur
deniyor ama, partner olma durumu
hiç de¤iﬂmiyor. Onu de¤iﬂtirecek seçenek ise, Rand Corporation’un raporunda yer alm›yor. O seçene¤i de
biz buradan ekliyoruz:
5- Sosyalist Türkiye... Amerika’n›n iﬂi iﬂte o zaman zor!

U yduruk!
“Bu geliﬂmeleri herkesin
iyi okumas› gerekiyor”
Bir, sözünü etti¤iniz bir
okuma eylemi de¤ildir.
‹ki, o bir tesbit etme, de¤erlendirme, yorumlama eylemidir.
Üç, bu kelimeleri, kavramlar›
niye böyle e¤ip büker, kendi anlamlar› ve yerleri d›ﬂ›nda zorlars›n›z.
Cahillikten mi, entellikten mi?
Yoksa, beyninizi her ﬂeyi dejenere etmeyi marifet bilen burjuvaziye, küçük-burjuvaziye fazlas›yla kapt›rm›ﬂ olmaktan m›?

As›n gitsin!
Bu burjuva demokrasisinin yüzündeki makyaj iyice inceldi. Art›k her vesileyle dökülüyor, geriye burjuva diktatörlü¤ünün ç›plak yüzü kal›yor.
Geçen hafta da öyle oldu yine.
Sol Parti milletvekilleri, Almanya’n›n Afganistan’a ek asker göndermesini Federal Parlamento’daki
(Bundestag) oylama esnas›nda protesto ettiler. Protesto da iﬂte, otur-

Gülme s›ras›!
Rakamlar› görmüﬂsünüzdür; tekelciler kârlar›na kâr eklemiﬂler yine.
O n l a r h e p gü l üy or. Sistemin sahipleri bunlar. Cuntalarda onlar güler.
“Halkç› Ecevit” iktidar olur, onlar güler. Milliyetçi Cephe iktidar olur onlar
güler. Liberal ANAP iktidar olur, onlar
güler. Koalisyonlar kurulur, onlar güler. SHP iktidar olur, onlar güler. 28
ﬁubat olur, onlar güler. ‹slamc› AKP
iktidar olur, onlar güler..
Peki s›ra bize gelmeyecek mi? Halk
ne zaman gülecek... diye soranlara cevab›m›z.
Bu iﬂ s›rayla de¤il, i k t i d a r l a!
‹ktidar kimdeyse, o güler.
duklar› yerden ellerindeki dövizleri
kald›rmak biçimindeydi.
Vay siz misiniz emperyalizmin
Afganistan’daki iﬂgalini protesto
eden!!! Meclis Baﬂkan›n›n SDP deste¤iyle ald›¤› karar sonucunda Sol
Parti’nin tüm vekilleri meclis d›ﬂ›na
ç › k a r › l d ›.
Kendi milletvekiline, kendi meclisinde söz hakk› tan›mayan demokrasiye nas›l demokrasi denilecek?... Yine
de iyi, as›n bunlar› diyebilirlerdi!

Direnme
Hakk›!
Erzincan Cumhuriyet Baﬂsavc›s› ‹lhan Cihaner, evini aramaya
gelen Savc› Osman ﬁanal baﬂkanl›¤›ndaki polislerin keyfi aramas›na
“ f i z i k i o l a r a k d i re n meyi” düﬂünmüﬂ, ama
HSYK’dan bir hakimle
konuﬂtuktan sonra vazgeçmiﬂ.
O savc›, kimbilir polisin keyfi aramalar›na
karﬂ› direnen devrimcilerin bu tavr›n› “örgüt
tavr›” olarak niteleyip
ne cezalar vermiﬂtir.
Ama iﬂte zaman olur
ki, direnme tavr› kendilerine de laz›m olur!
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Megafondaki Ses’in Galas›nda
Oligarﬂinin ‹stanbul Valisi
Eski, Ümraniye Hapishanesi’ndeki
TKP/ML temsilcisi,
yeni “yazar-yönetmen” Nezahat Gündo¤an, Dersim’in Kay›p K›zlar› adl›
bir belgesel çekmiﬂ ve geçen hafta, bu
belgeselin galas› yap›lm›ﬂ.
‹stanbul Cemal Reﬂit Rey Konser
Salonu’nda yap›lan galaya kat›lanlar
aras›nda ilerici, demokrat kiﬂilerin yan›s›ra bir isim son derece dikkat çekiciydi. Galaya kat›lanlar aras›nda tan›d›k bir isim vard›: M u a m m e r Güler.
Hay›r, bir isim benzerli¤i de¤ildi
bu. Galaya kat›ld›¤› belirtilen kiﬂi, ‹stanbul Valisi Muammer Güler’den
baﬂkas› de¤ildi.
Kaç y›ld›r 1 May›slar’da ‹stanbul’u iﬂgal eden, iﬂkenceci sürülerini
binlerce insan›n üzerine süren, at›lan
binlerce gaz bombas›n› yetersiz bulan
Muammer Güler.
Demokratik kurumlara yönelik
tüm bask›nlar›n, gecekondu semtlerine yönelik tüm operasyonlar›n,
komplolar›n sorumlusu Muammer
Güler.
‹stanbul kontrgerillas›n›n ﬂeflerinden Muammer Güler.
Evet o.
Nezahat Gündo¤an’›n “Dersimli
Kay›p K›zlar” belgeselinin galas›ndaki Muammer Güler, o’ydu.
Yaz›k! Bir tek kiﬂinin onu oradan
kovmamas› veya “Dersim’de bizi
katledenlerin, çocuklar›m›z› kaç›r›p
kaybedenlerin Valisi olan biriyle ayn›
çat› alt›nda bulunamam” deyip giden
bir kiﬂinin ç›kmamas› da sorgulanmaya muhtaçt›r. (E¤er böyle yapan varsa, onlar› bu eleﬂtirimizden tenzih ediyoruz elbette.)
*
Nas›l olmuﬂtur böyle bir ﬂey?
Teknik olarak nas›l oldu¤unu -kim
kimi nas›l davet etti- bilmiyoruz, ama
bildi¤imiz ﬂudur ki, her düzene dönüﬂte böyle ﬂeyler olur.
Bu tür “jest”ler, devrim mücadelesini terkedenlerin kendini düzene kan›tlama arac›d›rlar.
*
Çeliﬂki çok ç›plakt›r.

“Dersim’in kay›p k›zlar›”n› bu
düzen kaybetmiﬂtir. Üstelik bu düzen
katletmeye ve kaybetmeye devam etmektedir.
Dersim’in kay›p k›zlar›n› anlatan
belgeselin galas›na ise, kaybedenlerin ‹stanbul Valisi davet edilmiﬂtir!
Peki bu garip de¤il mi?
*
Sol bu kadar ilkesiz, bu kadar haf›zas›z, bu kadar liberal olamaz. Bu
kadar ilkesiz, haf›zas›z, liberal olan
bir sol ise, sol olmaktan ç›kar.
Ne yaz›k ki, solda, özellikle eski
tutsaklara yönelik olarak zaafl› bir
yaklaﬂ›m var. Onlar ne yaparsa kabul
etme e¤ilimi var. Ama herkes görmeli ki, bir çok çürüme de oralardan geliyor.
“Hapishaneden ç›kt›, birﬂeylerle
u¤raﬂ›yor iﬂte”, “ama yapt›¤›n›n nesi
kötü” gibi yaklaﬂ›mlarla, ne inkarc›l›k
meﬂrulaﬂt›r›lmal›, ne de Muammer
Gülerler’le yanyana gelmek masumlaﬂt›r›lmal›d›r. Bu meﬂrulaﬂt›rma ve
masumlaﬂt›rmalar, solu zehirlemektedir.
*
Ama hay›r, kimse zehirleyemez
solu... Kimse, özellikle ve özellikle
direnmemenin, teslimiyet ça¤r›lar›n›n, dönekli¤in üzerine bir ﬂal örtüp,
“ayd›n›m” diye ç›kamaz ortaya. Ç›kt›¤›nda, gerekti¤inde, o ﬂal› oradan
çekip almak da bizim görevimizdir.
*
Cemal Reﬂit Rey Konser Salonu’nda Dersimli Kay›p K›zlar’›n sesi-

Kay›p k›zlar, kaybedenlerle
ar an ma z . K a tl ed il en le r,
katledenlerle an›lmaz.
D ö n e k l e r i , te sli mi ye tç il e ri
‘ayd›n’ o l a r a k e l ü s t ü n d e
yüceltme pragmatizmine
son verilmelidir.
D e m o k ra t i k nitelikli bir ﬂey
yap›yor olmak, h i ç b i r
döne¤i dönek olmaktan,
te sl im i y et ç iy i te s li mi y e tç i
olmaktan ç›karmaz.

ni de¤il de, “yasaklar›m›za ra¤men
meydana ç›kmak isteyenler, bunun
karﬂ›l›¤›n› görür... herkese sesleniyorum, vazgeçsinler bu inattan” diye
emekçilere meydan okuyan Vali Güler’in sesini duyunca, bir baﬂka sesi
hat›rlad›k... Uzaklarda kalm›ﬂ bir ses
yeniden yank›land› kulaklar›m›zda...
Günlerden 22 Aral›k, y›l 2000.
Ümraniye Hapishanesi’ndeyiz.
Özgür Tutsaklara dört gündür,
megafondan teslim ol ça¤r›s› yap›l›yor. Her ça¤r›dan sonra kurﬂunlan›yor, bombalan›yorlar. O megafonla
yap›lan ça¤r›lara “as›l siz teslim
olun” diye cevap veriliyor hep... Sonras›n›, 19-22 Aral›k’taki Ümraniye direniﬂini anlatan “Can›m feda” kitab›ndan aktar›yoruz:
“ Bir kontran›n sesleniﬂi geldi önce.
– “Teslim olun, bak›n di¤er arkadaﬂlar›n›z teslim oldu. Onlara hiçbir
kötü muamele yap›lmad›. Söz veriyorum, siz de teslim olursan›z, k›l›n›za
zarar gelmez.”
Benzer bir ça¤r› daha yap›ld› ve
cevab›n› da ald›:
– Askerlerinizi al›n ve çekin gidin.
Bizim taleplerimiz bellidir.
– Bunu yapamay›z, teslim olun.
– Gelip al›n öyleyse, cesaretiniz
varsa gelin, biz yüzlerce Ahmet ‹bili'yiz burada.
Bir süre sessizlik oldu. Daha sonra “Bir arkadaﬂ›n›z sizinle konuﬂacak” dediler ve birisi konuﬂmaya baﬂlad› :
– Arkadaﬂlar beni duyuyor musunuz?
Haliyle kim oldu¤unu bilmiyoruz,
ne diyece¤ini de. Ama ﬂundan eminiz,
düﬂman›n megafonuyla konuﬂan biri,
bizim arkadaﬂ›m›z olamaz! Megafondaki ses devam etti konuﬂmaya;
– Arkadaﬂlar d›ﬂar› ç›k›n, bana
söz verdiler, bir ﬂey yapmayacaklar.
Bu minvalde devam ediyor konuﬂma. O s›rada, daha konuﬂma sürerken, eline megafon verilip itirafç›lar
gibi konuﬂturulan bu kiﬂinin TKP/ML
temsilcisi oldu¤u netleﬂti.
Evet, o gün megafondan o ça¤r›y›
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yapan, geçen hafta Cemal Reﬂit Rey Konser Salonu’nda gala düzenleyen Nezahat Gündo¤an’dan baﬂkas› de¤ildi. Vali Güler, nereye kat›l›p kat›lmayaca¤›n› biliyordu elbette. O,
“megafondaki ses”in, yani arkadaﬂlar›na teslim ol ça¤r›s› yapan birinin galas›na kat›lm›ﬂt›.
Ümraniye’ye dönelim yeniden:
“... Kim oldu¤u netleﬂince, do¤rudan kendisine seslendik:
– Senin yerin düﬂman›n yan› de¤il, bizim yan›m›z olmal›yd›. Ne iﬂin var orada? Eline niye ald›n o megafonu?
...
Megafondaki kad›n ﬂöyle diyor:
– Arkadaﬂlar, direniﬂimiz amac›na ulaﬂt›. Daha fazla kay›p vermeyelim. Siz de ç›k›n art›k...
Biraz önce “teslim olun” diyen düﬂman da “Tamam direndiniz, mesaj›n›z› verdiniz, art›k ç›k›p teslim olun” diyordu,
ﬂimdi TKP/ML temsilcisi de ayn› ﬂeyi söylüyor. ... Her ﬂey
bir yana ama ... bu temsilcinin düﬂtü¤ü, düﬂürüldü¤ü bu duruma k›z›yoruz. Keﬂke o megafonu eline hiç almasayd›.
Düﬂmana bu f›rsat› hiç vermese, keﬂke kendini kulland›rtmasayd›. ... Keﬂke, elinde düﬂman megafonuyla karﬂ›m›za geçece¤ine, s›rt s›rta direniyor olsayd›k. Ama mücadele “keﬂke”lerle yürümüyor iﬂte. Herkes kendisine yak›ﬂt›rd›¤›n›
yapmaya devam ediyor...” (Can›m Feda, syf. 356, Boran Yay›nevi)
*
Hat›rlad›klar›m›z burada bitiyor.
Kula¤›m›zdaki ses yank›lanmaya devam ediyor. Megafondaki ses, ‹stanbul kontrgerillas›n›n baﬂ›yla Dersim’in kay›p k›zlar›n› ar›yor... Garip bir tablo, ama böyle.
Muammer Güler’i filminin galas›na ça¤›rmak da belki
kendisine yak›ﬂand›r. Ona bir ﬂey demeyiz; ama o noktada,
kendini devrimci, sosyalist olarak görüp de orada olanlara bir
ﬂey deriz. Orada olmay›n. B›rak›n, herkes kendine yak›ﬂan›
yaps›n. Orada olmay›n, halk›m›z›n ac›lar›n›n, tarihinin istismar edilmesine ortak olmay›n.
Çeliﬂkiye bak›n; orada Hrant Dink’in eﬂi Rakel Dink de
var, Hrant Dink’i katledilmeden önce tehdit eden vali yard›mc›lar›n›n amiri de!
Kay›p k›zlar, kaybedenlerle aranmaz. Katledilenler,
katledenlerle an›lmaz. Bunlar ç›plak gerçeklerdir ve orada
bulunan herkes bunu bilmek zorundad›r. Soldaki bu riyakarl›¤a, bu istismara son verilmelidir. Dönekleri, teslimiyetçileri ‘ayd›n’ olarak el üstünde yüceltme pragmatizmine son
verilmelidir.
Hangi bak›ﬂ aç›s›, hangi kirli zihniyet, hangi faydac›l›k,
hangi düzen içi hesaplar onlar› o galada yan yana getiriyor.
Tek bir devrimci, tek bir sosyalist, tek bir demokrat, böylesi
kirli bir zihniyete, düzen içinde kendine yer yapma hesaplar›na ortak olmamal›d›r.
Megafondaki sese ise, diyece¤imiz odur ki, Dersim’in
Kay›p K›zlar›’n› araﬂt›rmak demokratik içerikli bir çal›ﬂmad›r; ama demokratik nitelikli bir ﬂey yap›yor olmak, hiç bir
döne¤i dönek olmaktan, teslimiyetçiyi teslimiyetçi olmaktan ç›karmaz. Dersim’in kay›p k›zlar›n›n peﬂine düﬂmeden
önce kendi kay›p kimli¤inin ve kiﬂili¤inin peﬂine düﬂmelisin.
Ve e¤er gerçekten bulmak istersen, bakaca¤›n yeri biliyorsun. Megafonu eline ald›¤›n yerden baﬂlayacaks›n aramaya...
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Karadeniz da¤lar›nda umut oldular. Kurtuluﬂun yolunu gösterdiler. 12 Mart 1994’te
Ordu’nun Ünye ‹lçesi Ball›k köyü yak›nlar›ndaki Döﬂeme Ormanlar›nda ç›kan çat›ﬂmada
ﬂehit düﬂtüler.

Yücel MARAL

Ali Faik ÖZKAN

Yavuz YAZLI

Yücel MARAL, 1988 Ordu-Ünye Çi¤dem
Köyü do¤umlu. Mücadeleye ‹stanbul’da DevGenç saflar›nda kat›ld›. Grup Komutan›yd›.
Yavuz YAZLI, 1974 Karabük do¤umlu.
Mücadeleyle 1992’de Demir Çelik fabrikas›nda ç›rakl›k e¤itimindeyken tan›ﬂt›. Gerilla
olmadan önce milis çal›ﬂmalar›nda yer ald›.

Bar›ﬂ ATALAY Ali Faik ÖZKAN, Kastamonu do¤umluydu.

Mücadeleyle tan›ﬂal› yeni olmas›na karﬂ›l›k, ‘93’ün Aral›k
ay›nda gerillaya kat›lmakta tereddüt etmemiﬂti.
Bar›ﬂ ATALAY, 1974 Amasya Gümüﬂhac›köy Korkut köyü
do¤umlu. Gerillaya kat›lmadan önce Gümüﬂhac›köy’de tütün
emekçilerinin örgütlenmesinde yerald›.

‹rfan YEN‹LMEZ ‹rfan YEN‹LMEZ, Artvin ﬁavﬂat do¤umlu. 1988 de Bursa

Uluda¤ Üniversitesi’nde mücadeleye kat›ld›. At›l›m y›llar›nda
Do¤u Karadeniz Bölge Sorumlulu¤unu üstlendi. 17 Nisan ‘92 ‘de tutsakl›¤›n›n
ard›ndan gerillaya kat›ld›.
Malatya da¤lar›nda halk›n gelecek umudu
oldular.17 Mart 1992’de ﬂehit düﬂtüler.

Hasan ERKUﬁ

Tuncay GEY‹K

Sabit ERTÜRK

Hasan ERKUﬁ, 1972 Malatya Akçada¤
Gürkaynak do¤umlu. '91 Haziran'›ndan
sonra, köyünde ve çevresinde devrimci çal›ﬂmalar yapt›. Dört kez gözalt›na al›nd› ve iﬂkencecilere s›r vermedi. Halk›n kurtuluﬂu
için silah kuﬂananlara kat›ld›.

Sabit ERTÜRK, 1962 ‹stanbul Gültepe do¤umlu. ‘78’lerde mücadeleye kat›ld›. 12 Eylül’ün zorlu dönemlerinde mücadelesini sürdürdü. 1984’de tutsak düﬂtü. 1988'de tahliﬁerafettin ﬁ‹R‹N ye edildi¤inde yeni görevlere haz›rd›. Malatya da¤lar›nda kavgaya kat›ld›.
Tuncay GEY‹K, 1967 S›vas do¤umlu. ‹lkokulu ‹stanbul'da
bitirdi. Yedi yaﬂ›ndan itibaren yaﬂam›n› çal›ﬂarak kazand›.
Gazi Mahallesi’nde mücadelede görevler ald›.

ﬁerafettin ﬁ‹R‹N, 1961 Yugoslavya do¤umlu. Mücadeleye
Mustafa Kemal 1977'de Esenler Lisesi'nde kat›ld›. Genç yaﬂ›na ra¤men, sorumluluklar üstlendi. Baﬂe¤emeden girdi¤i 12 Eylül hapisha‹NAN
nelerinden, baﬂ› dik ve kavgada ustalaﬂm›ﬂ olarak ç›kt›. ﬁehit
düﬂtü¤ünde sekiz ayd›r gerilla mücadelesi içindeydi.
Mustafa Kemal ‹NAN, 1971 Malatya Akçada¤, Gürkaynak köyü do¤umlu.
‹stanbul'da ‹ﬂpor-Der'de çal›ﬂt›. 1991'de yeniden Malatya'da mücadele etti.
K›rlarda ﬂehit düﬂmek istiyordu. Da¤larda silah kuﬂanarak, ölümsüzleﬂti...
1969 Trabzon Çaykara do¤umlu. Hep haks›zl›klara karﬂ› mücadele etti. Bu mücadele içinde devrimci hareketle tan›ﬂt›. 15
Mart 1992‘de Zonguldak’ta Kozlu katliam›n›n sorumlular›na
karﬂ› bir eylemin son haz›rl›klar›n› yaparken, kaza sonucu
bomban›n patlamas› sonucu ﬂehit düﬂtü.

Erbil SARI

