‹ﬂte Sisteminiz!
Çürümedik tek bir yan›n›z,
tek bir kurumunuz kalmam›ﬂt›r!

www.yuruyus.com

Fuhuﬂ Operasyonlar›, Rüﬂvet Gözalt›lar›, Tecavüz, Tehdit,
Soygun, Doland›r›c›l›k, Casusluk, Dinlemeler, ﬁantaj Kasetleri...

info@yuruyus.com

BU ÇÜRÜMÜﬁ DÜZEN‹ YIKACA⁄IZ!

AKP’nin yoksul gecekondulara ve
1 May›s halk›na sald›r›s›n› boﬂa ç›karaca¤›z!
www.yuruyus.com
Haftal›k Dergi / Say›: 241
7 Kas›m 2010
Fiyat›: 1 TL (kdv dahil)

info@yuruyus.com

Eme¤i,
onuru için
direnen
bir kad›n

Türkan
Albayrak

‹ktidar
Polis
Yarg›
Zab›ta
Patronlar
Hepsi
Direnenlere
Karﬂ›
Birliktirler
KUﬁATMAYI
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Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Bu kez baltay› yanl›ﬂ yere vurdun!

Yitirdiklerimiz
12 Kas›m-18 Kas›m

– Sana halka, devrimcilere küfretmen için para
veriyorlar; burjuvaziye küfretmen için de¤il –
Hürriyet Gazetesi’nin baﬂyazar› Oktay Ekﬂi, geçen
hafta, gazetedeki köﬂesinde AKP hükümeti için “analar›n› bile satan zihniyet!” diye yazd›. ‹ktidar›n tepkisi
karﬂ›s›nda önce özür diledi, ard›ndan da istifa etti.
Burjuva bas›n›n bir çok kalemﬂörü, istifa üzerine, asl›nda Ekﬂi’nin ne kadar kibar, beyefendi biri oldu¤unu
anlatmaya koyuldular. Oysa bizim tan›d›¤›m›z Ekﬂi hiç
de öyle biri de¤ildi.
‹lk defa böyle a¤›r, galiz sözler, hakaretler yaz›yor
de¤ildi Ekﬂi.
Hat›rlay›n; “‹çimizdeki A lç akl ar› ta n›ya l› m” diye
yazm›ﬂt› kontra bir senaryo üzerine. ‹tirafç› ﬁemdin Sak›k’›n ifadesine kontrgerilla taraf›ndan yap›lan eklere
dayan›p meslektaﬂlar› M. Ali Birand, Çandar ve Ak›n
Birdal h a k k › n d a “ A l ç a k l a r › t a n › y a l › m ” diye yazd›¤›nda kimse (ne patronu, ne meslektaﬂlar›) ona tek bir söz
etmedi. Bunu kibar gazetecili¤e ayk›r› görmedi. Hürriyet’te y›llarca devrimcilere karﬂ› “ k a n s › z l a r ” manﬂetlerini att›¤›nda da kimse bir ﬂey demedi. ‹nfazlar› alk›ﬂlad›, kaleminden kan damlayan yaz›lar yazd› resmen,
kimse bir ﬂey demedi... Devrimcilerin infazlar›n›n ne
kadar iyi oldu¤una dair kaç yaz› yazd›, onlarda ne hakaretler, ne iftiralar, ne karalamalar yapt›n, hat›rlay›n!
Ona zaten bunun için para veriyorlard›. Ama ﬂimdi
Do¤an’›n ç›karlar›n› tehlikeye at›nca, iﬂi bitti.
F Tipi hapishanelerde tecrit hücrelerinde iﬂkence sürerken, ölümler sürerken 20 May›s 2003 tarihli Hürriyet’te “ F T ipi mucizesi” manﬂeti atm›ﬂt›lar. Her kontra
manﬂette oldu¤u gibi, Ekﬂi de bir “baﬂyaz›”yla desteklemiﬂti bu mucize’yi. Ekﬂi’nin o günkü yaz›s›n›n baﬂl›¤› neydi biliyor musunuz? Biz hat›rlatal›m: “‹steyince
düzeliyormuﬂ..."
28 tutsa¤›n katledilerek, yüzlece tutsa¤›n iﬂkencelerden geçirilerek F Tipi hapishanelerin aç›lmas›, ona göre “ddüzelme”ydi. 8 tutsa¤a copla tecavüz edilerek, yüzlerce tutsa¤›n tecrit hücrelerine at›lmas›, ona göre “dd üzelme”ydi. Tecritte ölümlerin sürmesi “ddüzelme”ydi.
Ekﬂi çok beyefendiydi!!!
Cephe taraf›ndan o zaman Ekﬂi’ye gönderilen mek-

tupta ﬂöyle denilmiﬂti: “Yay›n kurulunuzda, bu manﬂet
haber için, "ay›pt›r, ahlaki, siyasi olarak rezalettir, katliam› alk›ﬂlamakt›r, emperyalist politikalar›n ﬂakﬂakç›l›¤›d›r, ben bu manﬂete muhalifim" diyen olmam›ﬂsa,
gerçekten yaz›kt›r.”

Ama o sözleri, burjuvaziye karﬂ› kullan›nca baltay›
taﬂa vurmuﬂ oldu. O kadar y›l hizmet etti¤i patronu Ayd›n Do¤an, ç›karlar›n› riske etmemek için kaç y›ll›k hizmetkar›n› ayn› gün k a p › n › n ö n ü n e koyuverdi.
Oktay Ekﬂi’nin yazd›¤› söz, esas olarak bir s›n›f›n
özelli¤ini anlat›r. Sorun ﬂu veya bu kiﬂi, ﬂu veya bu düzen partisi, ﬂu veya bu burjuva politikac›s›, yazar› sorunu de¤ildir. Tarihsel olarak yüzy›llard›r bilinir ve söylenir ki, b u r j u v a z i n i n ç › k a r l a r › i ç i n s a t m a y a c a ¤ › h i ç b i r
ﬂey yoktur. Buna, bir b u r j u v a y a z a r olan Ekﬂi de dahildir. “‹çimizdeki alçaklar” baﬂl›¤›n›n çok somut gösterdi¤i gibi, ilk f›rsatta meslektaﬂlar›n› satmas› da iﬂte
bunun bir kan›t›d›r. Satan› da satarlar. Burjuva dünyas›
k u r t l a r d ü n y a s › d › r ve o kirli ahlaks›z dünyan›n kural›
da odur.

Tek G›da-‹ﬂ önündeki
TEKEL Direniﬂi’ni
tekeldirenisi2010.blogspot.com
adresinden takip edebilirsiniz.
Destek mesajlar›n›z› iletmek için
0-533 663 49 29
0-535 469 85 74

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

Ofset Haz›rl›k: Ozan Yay›nc›l›k
Adres: Merkez Mah. Abide-i Hürriyet
Cad. Atlas Apt. No: 155-157
Kat: 5/14 ﬁiﬂli/ ‹STANBUL
Tel: (0-212) 241 26 41
Faks: (0-212) 241 11 16
Yurtd›ﬂ› Büro: Vak›f EFSANE

Muharrem
ÇET‹NKAYA

1972 Malatya do¤umlu. 1991’de kat›ld›¤› mücadelenin çeﬂitli alanlar›nda yer ald›. Aral›k 93'te Dersim
da¤lar›nda gerillaya kat›ld›. 1996 sonlar›nda tutsak
düﬂtü. Büyük Direniﬂte 5. Ölüm Orucu Ekibinde yer ald›. 5 Kas›m’da Küçükarmutlu’da gerçekleﬂtirilen katliama, bedenini tutuﬂturarak cevap verdi, 12 Kas›m
2001’de ﬂehit düﬂtü.

Ne Ekﬂi, ne baﬂkas›, “F Tipi mucizesi” manﬂetine de,
ekﬂi’nin kan içindeki “isteyince oluyormuﬂ” yaz›s›na da
bir ﬂey demedi.
Halka, devrimcilere küfür edildi¤inde bir sorun yoktu ve o, burjuvazinin dünyas›nda “beyefendilikle” bir
çeliﬂki say›lm›yordu.

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

Hasan Ç‹ÇEK

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

Müslüm AYDIN

Oligarﬂi, 1994’te 13 cephe gerillas›n›n
katledildi¤i Emirgan çat›ﬂmas›n›n ard›ndan Cephe’nin iliﬂkilerine yöneldi.
Köyler boﬂalt›l›yor ve yak›l›yordu. Hasan Çiçek ve Müslüm Ayd›n, oligarﬂinin
dayatmalar› karﬂ›s›nda köylerini terketmeyi reddettiler ve gözalt›na al›-

n›p katledildiler.
Hasan (Babo) Çiçek, 1927 Hozat do¤umluydu. Derviﬂ Cemal aﬂiretindendir. 1938 isyan›nda 13 yaﬂ›ndad›r ve cesetler alt›nda kalarak sa¤ kurtulmuﬂtur. Cephe taraftar›, gerillan›n iliﬂkisiydi. Hozat’›n ﬁamaﬂi (Beytaﬂ)
Köyüne ba¤l› Dereko Mezras›nda 9 Kas›m’da gözalt›na al›nd›, 12 Kas›m’da a¤aca ba¤lan›p yak›larak katledilmiﬂ halde bulundu.
Müslüm Ayd›n da, cephe taraftar› ve gerillan›n iliﬂkilerindendi. Oligarﬂinin bask›lar›na boyun e¤medi, Hasan Çiçek gibi askerler taraf›ndan gözalt›na al›nan köylülerden biriydi, Kas›m 1994’te Hozat’›n Dürüt Deresinde yak›larak katledildi.
Dersim’in Çemiﬂgezek ‹lçesine ba¤l›
Paﬂac›k Köyü yak›nlar›nda 12 Kas›m
1996’da çat›ﬂmada ﬂehit düﬂtüler.

Kadir GÜVEN

Kadir GÜVEN 1958 Malatya do¤umlu. 1980 öncesi mücadeleye kat›ld›. 12
Erkan D‹LS‹Z Eylül sonras›n Devrimci ‹ﬂçi Hareketi
içinde çal›ﬂt›. Tutsak düﬂtü, tahliye olduktan sonra yine mücadeleye koﬂtu. 1993 ﬁubat›'nda
Dersim da¤lar›nda gerillayd›.
Devrim Aslan GÜLER 77 Hozat do¤umlu. gerillaya
kat›lmadan önce demokratik alanda çeﬂitli faaliyetlerde
bulundu.

Devrim
Aslan GÜLER

1981, Hozat do¤umlu Erkan Dilsiz, erken büyüyen çocuklar›m›zdand›. Faﬂizm onu da katletti¤inde 15 yaﬂ›nda
bir cephe gerillas›yd›.

1967, Sivas do¤umlu. 1991’den itibaren BEM-SEN’de
memurlar›n hak alma mücadelesinde yer ald›. Mühendis olarak çal›ﬂan K›ymet 13 Kas›m 1993’de ‹stanbul
Kartal’da geçirdi¤i trafik kazas›nda aram›zdan ayr›ld›.

K›ymet HANO⁄LU

Da¤›t›m: Turkuvaz Da¤›t›m
Pazarlama San. ve Tic. A.ﬁ.
Tel: (0-216) 585 90 00
Avrupa: 4 Euro
Almanya: 4 Euro
Fransa: 4 Euro
İsviçre: 6 Frank

“Devrimci de¤erlere daha fazla sar›lmadan
halka lay›k olunamayacakt›r...” Muharrem Çetinkaya

1985 do¤umlu. Küçükarmutlu’da karakola çevirilen
okulda panzer taraf›ndan, 17 Kas›m 1992’de ezilerek katledildi.

Sevcan YAVUZ

Seyyid R›za ve Yoldaﬂlar›
38’ Dersim isyan›n›n önderleriydiler onlar. Zulme karﬂ›
ulusal haklar›, kimlikleri ve gelecekleri için isyan bayra¤›
açt›lar. Seyyid R›za, Dersim isyan›n›n önderlerindendi. ‹ktidar, bir hile ile onu Erzincan’a getirttikten sonra tutuklad›.
18 Kas›m 1937’de Elaz›¤ Bu¤day Meydan›’nda; içlerinde o¤lunun ve kardeﬂinin de bulundu¤u 11 yoldaﬂ›yla birlikte idam edildi.

An›lar› Miras›m›z

Devrimin Emekçisi: Kadir Güven
Düﬂman, ﬂafakla birlikte kuﬂatm›ﬂt› Paﬂac›k
Köyü’nü. Telaﬂla Cephe savaﬂç›lar›n›n kald›klar› bahçelerin çevresini tutmaya çal›ﬂ›yorlard›.
Köylüleri bir araya toplad›lar. "ﬁimdi nas›l teslim
alaca¤›z onlar›" diyordu bir düﬂman subay›. Amaçlar› Cephe savaﬂç›lar›n› "teslim" almak ve "bak›n sizin
için savaﬂanlar nas›l da önümüzde diz çöküyorlar" demekti. Bunu baﬂarabileceklerinden emin konuﬂuyorlard› köylülerle. Kendilerince, halk›n
Cephelilere duyduklar› güveni böyle yaparak yok edeceklerdi(!) Ard›ndan panzerleri sürdüler bahçelere, yüzlerce askeri yat›rd›lar mevzilere.
Cepheli savaﬂç›lar kuﬂatmay› farketmiﬂlerdi. Çat›ﬂma baﬂlad›.... Düﬂman,
Cepheliler karﬂ›s›nda ﬂaﬂk›na dönmüﬂtü. Komutanlar›n›n öldü¤ünü gören
askerler ölümü enselerinde hissetmiﬂlerdi.
Saatler süren çat›ﬂman›n sonunda üç Cepheli Savaﬂç›, Paﬂac›k'ta sergiledikleri direniﬂleriyle halk›n korkular›n›, kayg›lar›n› da y›km›ﬂlard›.
***
Kadir’in söyledi¤ini yapacak kararl›l›kta olan kiﬂili¤inin tohumlar› 18
y›l öncesinden at›lm›ﬂt›. Devrimcilikte kesintisizlik, zorluklar› aﬂmadaki
kararl›l›k, iradeli bir kiﬂilik, ihanetler karﬂ›s›ndaki devrimci tav›r, ac›lar,
sevinçler ve sevgilerle dolu kahramanca bir yaﬂamd› Kadir Güven’in.
Kadir Güven Anadolu insan›n›n safl›¤›n› hep korur. Yaﬂad›¤› koﬂullar›, düzeni sorgulayarak ve devrimci saflara kat›larak kendisini aﬂ›p yaﬂam›n› devrimci k›lar. Bir yandan konfekesiyon iﬂçili¤i yapar, di¤er yandan
da devrimci çal›ﬂmalara kat›l›r. ‹ﬂten yorgun ve uykusuz dönmesine ra¤men tutulan silahl› gece nöbetlerinde hep gönüllüdür. Gece, yaz› m› yaz›lacakt›r, afiﬂ mi as›lacakt›r, bildiri mi da¤›t›lacakt›r, hep O gönüllüdür.
Bekar odalar›n›, iﬂçi hanlar›n› örgütlemek için at›lan ad›mlarda hep onun
eme¤i vard›r. Çal›ﬂkanl›¤›, disiplini, mütevazili¤i ve safl›¤›yla öne ç›kmaya baﬂlad›¤› dönem bu dönemdir. 1978 y›l›nda gelindi¤inde, O, devrimci çal›ﬂma çal›ﬂma yürüten yoldaﬂlar›m›zdan biridir art›k. 1979 y›l›nda s›k›yönetim ilan edilir. "Oligarinin bölge bölge mahallleleri bast›¤›, terör estirdi¤i ve cuntaya haz›rl›k yapt›¤› koﬂullard›r. Sabaha do¤ru Süleymaniye'de panzerler ve yüzlerce asker taraf›ndan bas›l›r. ‹nsanlar süleymaniye Camisi’nin önünde toplan›r ve elleri baﬂlar›n›n üzerinde, yüzleri
duvara dönük olarak saatlerce tutulur. Halk›n aras›nda Kadir yoldaﬂ da
vard›r. Ve orada böyle durmaya ilk o karﬂ› ç›kar. Bunun üzerine askerlerce kitlenin önünde dipçiklerle dövülür. Ve ön diﬂlerinin tümü k›r›l›r. Ama
o tavr›n› koymuﬂtur. At›lgand›r.
Kadir yoldaﬂ›n at›lganl›¤› bu dönemle s›n›rl› kalmaz. Cuntan›n yap›ld›¤›, halka sald›r›l›p y›lg›nl›¤›n örgütlenmeye çal›ﬂ›ld›¤› koﬂullarda da
at›lgand›r, hep en öndedir.
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Mehmet A⁄AR Cezaland›r›ls›n!
Yer: Ankara 11. A¤›r Ceza Mahkemesi

topl

Tarih: 11 Kas›m 2010 Perﬂembe
Saat: 10:45
Eyüp Baﬂ Anma Yeme¤i
Yer: PSAKD Armutlu Cemevi
Tarih: 13 Kas›m 2010 Cumartesi
Saat: 15:00
Devrimci Alevi Komitesi
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Direnmeye karar vermek
zafere at›lan ilk ad›md›r
irendi ve kazand›. Her direniﬂ
kazanacak diye bir ﬂey yok; ancak kazanmak için direnmekten
baﬂka bir yol olmad›¤› kesin.
alen sürmekte olan irili ufakl›
bir çok direniﬂ var Türkan Albayrak’›n direniﬂini ay›rdeden, kararl›l›¤›, s›n›fsal netli¤i ve sahipleniliﬂidir. Onu, insanlar için umut yapan
budur. Onu insanlar için direniﬂi simgeleyen “Türkan Abla” yapan budur.
Bu kararl›l›k, Güler Zere’yi zulmün
elinden çekip alan, Abdi ‹pekçi’yi
yaratan, Engin Çeber’in katillerini
aç›¤a ç›karan kararl›l›kt›r. Bu kararl›l›k, 1 May›s alanlar›nda k›z›l bir nehir olup akan, ‹nönü’de 55 bini bir
araya toplayan kararl›l›kt›r.
alk›n kararl›l›¤a ihtiyac› var,
emekçilerin umuda ihtiyac›
var, kazan›labilece¤ine inanmaya
ihtiyac› var. Albayrak’›n, tek baﬂ›na
bir kad›n›n direniﬂi bunu veriyordu
insanlara. Kazan›m›yla bunu daha
da pekiﬂtirdi. Art›k emin olun ki, iﬂçi s›n›f› içinde, iﬂinden at›lan her iﬂçi, direnirse kazanaca¤›n› düﬂünecek; t›pk› Türkan Albayrak gibi diyecekler birbirlerine...
ER AN BIRAKMAYA HAZIR,
HER AN UZLAﬁMAYA HAZIR veya yasak savma tarz›ndan direniﬂler, eylemler, emekçileri, yoksul halk› b›kt›rm›ﬂt›r. Bu tarz, insanlar›n mücadeleye inanc›n›, demokratik kitle örgütlerine güvenini y›km›ﬂt›r. Dili, sloganlar› bile kendinden uzak eylemleri, kendi gelece¤inin bir parças› olarak görmez olmuﬂtur. Albayrak’›n direniﬂinde
herkes, devrimci bir direniﬂin safl›¤›n› ve yal›nl›¤›n› görmüﬂtür.
üler Zere’yi zulmün elinden
çekip ald›¤›m›zda ﬂu sat›rlar›
yazm›ﬂt›k: “Tüm dünyaya dayan›ﬂman›n, sahiplenmenin dersini veriyoruz. Kavgada meﬂrulu¤un ne oldu¤unu bir kez daha gösteriyoruz.
Bireycili¤e, bencilli¤e karﬂ› halk
olman›n, ‘biz’ olman›n gücünü gös-
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teriyoruz.” Türkan Albayrak’›n direniﬂini yaratan ve sonuca ulaﬂt›ran
da bu anlay›ﬂt›r. Kazanan, bireycili¤e, bencilli¤e karﬂ› emekçiler olarak
biz olma gücü ve iradesidir.
ürkan Albayrak’›n direniﬂinin
sonucu, bir zaferdir. Kuﬂku yok
ki, kendi ölçüleri içinde bir zaferdir
bu. Ama ﬂuras› yine de aç›kt›r ki, bu
tek kiﬂilik bir zafer de¤ildir. E¤er
sorun tek kiﬂinin sorunu olsayd›,
kimsenin kuﬂkusu olmas›n ki burjuvazi baﬂka biçimde halletmek isterdi. Fakat sorun ﬂudur: Her direniﬂ
ve her direniﬂçi, burjuvaziye göre,
emekçilere kötü örnektir. Burjuvazi,
direnerek kazan›lan, haklar›n söke
söke al›nd›¤› tek bir örne¤in bile olmamas› için tüm gücünü seferber
ediyor. Bir tek kiﬂi bile olsa, o direniﬂi k›rmak, bunu yapamad›¤› noktada direniﬂin hakl›l›¤›na, meﬂrulu¤una gölge düﬂürmek için politikalar belirliyor, ola¤anüstü bir çaba
harc›yor. Tek bir kiﬂi, direniﬂe baﬂlad›¤›nda, fahiﬂelikten teröristli¤e
kadar her türlü suçlamay› yaparak
sald›r›ya geçtiler. Kuﬂatt›lar. Fiziki
sald›r›y› denediler. Baﬂaramad›lar.
ürkan Albayrak kazanamayabilirdi. Direniﬂi mesela bir Abdi
‹pekçi gibi, aylara y›llara yay›labilirdi. Direnmek bütün bunlara haz›r
olmakt›r. Direnmek, her ihtimali öngörüp, kazanmak için tüm gücünü
seferber etmektir.
irenmek için mutlak zafer garantisi arayanlar, direnmeye niyeti olmayanlard›r. S›n›flar mücadelesinde, dünyan›n hiçbir yerinde, ve
hiçbir dönem böyle bir garanti ol-
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Direnmek için mutlak zafer
garantisi arayanlar,
direnmeye niyeti olmayanlard›r.
S›n›flar mücadelesinde, dünyan›n
hiçbir yerinde, ve hiçbir dönem
böyle bir garanti olmam›ﬂt›r,
bundan böyle de

mam›ﬂt›r, bundan böyle de olmayacakt›r. Direnmenin kendisi bir savaﬂt›r zaten. ‹htimaller aras›nda zafer de vard›r, yenilgi de. Direniﬂ
içinde ilerlersin, gerilersin... Fakat
esas olan ﬂudur; her ﬂart alt›nda direnenler, tarihsel olarak asla yenilmezler. Ve kazanma ihtimali, bir tek
onlar için geçerlidir.
afer direnmenin kendisidir ço¤u
kez. Bir çok direniﬂ, kendi içinde uzlaﬂmaz ve yenilmez bir kararl›l›¤a sahipse, somut taleplerine
ulaﬂmadan siyasi bir zafer kazanm›ﬂ
olur. Somut kazan›m, onu izler. Türkan Albayrak’›n direniﬂi de, daha
somut bir kazan›m elde etmeden önce, insanlara, tek baﬂ›na, bir kad›n
olarak da tek baﬂ›na direnilebilece¤ini göstererek, küçük bir direniﬂ
çad›r›nda umudu büyüterek önemli
bir kazan›m elde etmiﬂti zaten. Direnmeye karar vermek, iﬂte bu yüzden zafere at›lan ilk ad›md›r. Direnmeye baﬂlamak zafere biraz daha
yaklaﬂt›r›r bizi. Direniﬂ içindeki kararl›l›¤›m›z, örgütlenmemiz ise, zaferin garantisi olur.
ürkiye solunun, demokratik mücadele konusundaki onlarca çarp›c› örne¤e ra¤men, sonuç al›c› direniﬂler, mücadeleler örgütleyememesi, zaferlerin uza¤›nda kalmas›,
iﬂte bu sabr› gösterememesi, bu
eme¤i harcamamas›, uzun vadeli direniﬂleri göze alamamas›n›n sonucudur. Bir direniﬂte hiçbir ﬂey kendili¤inden olmamaktad›r. Herﬂey
yo¤un bir eme¤in, göze al›nan bedellerin ürünüdür.
ir direniﬂte en belirleyici olan
her ne olursa olsun, s o n u n a k ad a r s ü r d ü r m e k a r a r l › l › ¤ › n › ortaya
koyabilmektir. Çünkü her direniﬂ,
herhangi bir aﬂamada mutlaka düﬂman›n sald›r›s›na u¤rayacakt›r.
Düﬂman o direniﬂi k›rma, yoketme
ﬂans›n› her zaman deneyecektir. Tekel iﬂçilerinden itfaiye iﬂçilerine,
Türkan Albayrak’›n tek kiﬂilik dire-
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niﬂinden Mutaﬂ iﬂçilerine, düﬂman
tüm bu direniﬂlere karﬂ› çeﬂitli biçimlerde sald›rm›ﬂt›r. O s a l d › r › a n lar›, her direniﬂ için d ö n ü m n o k t a l a r › d › r. O direniﬂin kaderi ve gelece¤i daha çok orada çizilir. Sald›r›
karﬂ›s›nda devam etme, taleplerini
savunma kararl›l›¤› gösteremeyenler aç›s›ndan, direniﬂ orada bitmiﬂtir
asl›nda. Tersine, sald›r› karﬂ›s›nda
bulundu¤u yerden bir ad›m bile gerilemeyenler ise, iﬂte o anda siyasi
zaferlerini ilan etmiﬂ olurlar. Y›k›lan bir çad›r›n yerine, ayn› yerde yenisinin kurulmas›, da¤›t›lan bir grubun on dakika sonra yeniden kald›¤› yerden devam etmesi, bir yürüyüﬂ kolunun linç sald›r›lar› alt›nda
yürümeye devam etmesi, tüm
bunlar, kararl›l›¤›n ifadesi olarak
direniﬂleri o andan itibaren yenilmezleﬂtirir.

mak istenen halka, baﬂka bir nefes
borusu aç›yor. Ergenekoncu-ﬂeriatç›, cuntac›-AKP’ci tart›ﬂmalar› içinde, halk›n sorunlar›, halk›n talepleri,
halk›n direniﬂleri kaybedilmek isteniyor, herkes sadece ve sadece düzen güçlerini ve düzen politikalar›n›
konuﬂsun isteniyor. Direniﬂler, bu
dayatmay› parçal›yor.
ürkan Albayrak’›n küçük direniﬂ çad›r›n›n büyük dersleri, bir
kaç kelimede özetlenebilir: D i ren m e k m ü m k ü n d ü r, k a z a n m a k
m ü m k ü n d ü r. Tüm direniﬂlerin bize
ö¤retti¤i ve gösterdi¤i budur. Tekel
iﬂçilerinin 78 günlük direniﬂinde,
ayd›nlar›n geniﬂ bir kesiminin iﬂçi
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Türkan Albayraklar’›n
direniﬂi, burjuvazinin
gündemiyle bo¤ulmak istenen
halka, baﬂka bir nefes borusu
aç›yor. Ergenekoncu-ﬂeriatç›,
cuntac›-AKP’ci tart›ﬂmalar› içinde,
halk›n sorunlar›, halk›n talepleri,
halk›n direniﬂleri kaybedilmek
isteniyor, herkes sadece ve sadece
düzen güçlerini ve düzen
politikalar›n› konuﬂsun isteniyor.
Direniﬂler, bu dayatmay› parçal›yor.

T

s›n›f›n›n “ölmedi¤ini” yeniden görmeleri güzel bir ﬂeydi ama, bunun
öncesinde “iﬂçi s›n›f›n›n öldü¤üne”
inan›l›r hale gelmesi ve bunun hala
sürmesi bir baﬂka olumsuzlu¤a iﬂaret ediyordu. Bu, hala burjuvazinin
1990’lar›n baﬂlar›nda ortaya att›¤›
“ e lv e da pr ol e ta ry a , s o s ya li z m öl d ü ” tezlerine inan›lmaya devam etti¤ini gösterir.
iz burada bundan dolay› ayd›nlar› suçlam›yoruz, bu karﬂ›-devrimci tezlere hala inanmaya devam
eden tek tek kiﬂileri de suçlam›yoruz.
Hay›r, buradan sadece kendimize görev ç›kar›yoruz. Daha fazla Tekel direniﬂleri, daha kitlesel, militan direniﬂler, daha fazla Türkan Albayraklar
yaratmal›y›z demek ki diyoruz.
uﬂkusuz ayd›nlar›m›za düﬂen
görevler de var. Hala devrime,
sosyalizme inand›¤›n› söyleyen her-

imse demokratik mücadelede
veya daha büyük siyasal hedeflerde bu zorlu kavgalar› vermeden kazanman›n mümkün oldu¤unu düﬂünmemelidir. Bu direniﬂler, sonuç olarak faﬂizm alt›nda
gerçekleﬂiyor.

K

ürkiye Cumhuriyeti’nin 87
y›ll›k, oligarﬂik diktatörlü¤ün
65 y›ll›k tarihi, aç›kt›r; oligarﬂinin
sömürü ve talan›, bask› ve zulmü,
ﬂu veya bu partinin iktidar olmas›na, iktidar olan baﬂbakanlar›n ﬂu ya
da bu düﬂüncede olmas›na ba¤l› de¤ildir. Oligarﬂi, halk›n ili¤ini kemi¤ini sömürmeden, emekçinin al›nterini, topraklar›m›z›, ülkemizin yeralt› yer üstü zenginliklerini emperyalizme peﬂkeﬂ çekmeden, emperyalizm ve oligarﬂinin ç›karlar› ad›na
halk›n kan›n› dökmeden düzenini
sürdüremez. Bu durum, ayn› zamanda oligarﬂinin zay›fl›¤›d›r. Ülkemizi sürekli devrimci durumun
varoldu¤u, devrime gebe bir ülke
halinde tutan bu durum, oligarﬂi aç›s›ndan ayn› zamanda bir korku unsurudur. Bu korkuyu bast›rman›n s›n›fsal olarak tek yolu da faﬂizmin
s ü reklili¤idir. ‹ﬂte bask›lar›n süreklili¤inin kayna¤› buradad›r.
ürkan Albayraklar’›n direniﬂi,
burjuvazinin gündemiyle bo¤ul-
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kese söylenecek sözler var. Gözlerinizdeki inançs›zl›¤›n, yenilgili ruh
halinin perdesini y›rt›n, burjuvazinin empoze etti¤i statükoculuktan
ç›k›n! Oradan ç›k›ld›¤›nda, iﬂçi s›n›f›n›n ve onun ideolojisinin yaﬂad›¤›n› görmek için bu topraklardan daha
canl› kan›tlar içeren baﬂka bir yer
bulamayaca¤›n›z› görürsünüz.
on on y›lda “y aﬂas›n sosy a lizm” diyerek son nefesini veren 122 ﬂehit bu ülkedeydi. Düﬂünceleri u¤runa tereddütsüz ölümü kucaklayanlar bu ülkedeydi. Ülkemizin ayd›nlar›, solun çeﬂitli kesimleri
bu tarihsel direniﬂi, “ölüm orucu d›ﬂ›nda baﬂka mücadele biçimleri yok
muydu?” gibi basit, s›¤, direniﬂin
tarihselli¤iyle ve ideolojik içeri¤iyle ilgisi olmayan bir noktadan ele
al›p tart›ﬂt›lar. Kendine sosyalist diyen, Marksist-Leninist diyen herkes, bu k›s›r döngüden, düzen içi
düﬂünüﬂ ve tart›ﬂmalardan ç›kmal›d›r. Biz büyük bir düﬂüncenin temsilcileriyiz. Bu düﬂünce öylesine
güçlü bir düﬂüncedir ki, Türkan Albayraklar’› yaratmaktad›r. Engin
Çeberler’i yaratmaktad›r. Gülsüman Dönmezler’i, Canan Kulaks›zlar’› yaratmaktad›r. 50-60-70 yaﬂ›ndaki insanlardan linç sald›r›lar› alt›nda Ankara’ya yürüyen bir militanlar ordusu yaratmaktad›r. Burjuvazinin yaratt›¤› umutsuzluk dünyas›nda, umudu, gelece¤e güveni temsil ediyor onlar›n hepsi.
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enin diyor ki: "Yap›lacak tek
ﬂey, ya burjuva ya da sosyalist
ideoloji aras›nda seçim yapmakt›r.
Baﬂka yol yoktur. (Çünkü insano¤lu
bir ‘üçüncü’ ideoloji yaratmam›ﬂt›r
ve üstelik, s›n›f çeliﬂkileriyle bölünmüﬂ olan bir toplumda, s›n›f niteli¤i
taﬂ›mayan ya da s›n›flar üstü bir
ideoloji olamaz.) Onun için sosyalist ideolojiye az›c›k olsun s›rt çevirmek, burjuva ideolojiyi güçlendirmek anlam›n› taﬂ›r."

L

mekçilerin, emekten yana olan
herkesin yerini gösteriyor Lenin. Türkan Albayrak direniﬂinin
mütevaz› talebi ve zaferiyle gösterdi¤i yer de ayn›d›r.
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Direniﬂ umuttur, umudu büyütelim
Yeni direniﬂler yaratal›m!
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Paﬂabahçe direniﬂ çad›r›nda sürdürdü¤ü direniﬂini 29 Ekim günü
açl›k grevine dönüﬂtüren T ü r k a n
A l b a y r a k, direniﬂinin 118., açl›k
grevinin ise 6. gününde iﬂe dönme
talebinin kabul edilmesiyle direniﬂini bitirdi.
Bir kez daha D‹REN‹ﬁ KA ZANDI.
Bir kez daha direnmeyi göze alman›n, bedel ödemenin, emek ve
KAZANDIRDI⁄I
kararl›l›¤›n
GÖRÜLDÜ.
118 gün süren ve iﬂten at›lan
tüm emekçiler için, eme¤i, onuru
için direnen T ü r k a n A l b a y r a k
KAZANDI.
T ü r k a n A l b a y r a k ’›n direniﬂinin Z A F E R ‹ elbette tüm halk›n,
tüm emekçilerindir. Belki mütavaz›
bir kazan›md›r ama bu kazan›m
önemlidir.
Önemlidir; Türkan Albayrak, direniﬂi ile emekçilerin çaresiz olmad›¤›n› göstermiﬂtir. Emekçilerin direniﬂleriyle neler baﬂarabilece¤ini
herkese bir kez daha kan›tlam›ﬂt›r.
Türkan Albayrak, bu zaferi kolay kazanmad›.Direniﬂe baﬂlarken,
kazanaca¤›na inanarak baﬂlad›.
Direndi¤i 118 gün boyunca, tek
bir gün olsun “ k a z a na m a m ” demedi. Direndi ve kazand›...
D i reniﬂin ZAFER‹, 118 günlük
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kararl›l›kta ve 118 gün boyunca
gösterilen sab›rda, harcanan emekte
gizlidir.

“Ya eve gidecektim ya da
d i re n e c e k t i m ”
Türkan Albayrak’› çal›ﬂt›¤› Paﬂabahçe Devlet Hastahanesi’nden
kap› önüne koyanlar, onun binlerce
emekçiye umut olacak bir direniﬂ
yarataca¤›n› elbette hesaba katmam›ﬂlard›.
Bugüne kadar on binlerce emekçiyi haklar›n› vermeden, tek bir sözleri ile kap› önüne koydular. ‹ﬂsiz b›rakt›klar›, soka¤a terk ettikleri onbinlerce emekçinin yaﬂam›n› nas›l
sürdürece¤i umurlar›nda bile de¤ildi.
‹ﬂçilere yönelik bu sald›r›lar, bir
çok yerde elbette çeﬂitli nedenlerden dolay› karﬂ›l›¤›n› bulmad›.
Emekçilere sendikalar›n›n sahip
ç›kmamas›, iﬂçilerin örgütsüz oluﬂu
sonucu sald›r›lar, iﬂten atmalar, kölece çal›ﬂma koﬂullar›n›n dayat›lmas› pervas›zca sürdürüldü.
Çal›ﬂt›¤› Paﬂabahce Devlet Hastahanesi’nde
sendikalaﬂma
çal›ﬂmas› yapt›¤› için iﬂten at›ld›
Türkan Albayrak. Sendika istemeyecek, hak hukuk talebinde bulunmayacakt›. Haklar›n› aramayacak,
kölelik sistemini kabul edecekti!
Kap› önüne kondu¤unda, Türkan Albayrak’›n yapaca¤› iki ﬂey

vard›. Birinci ihtimal, daha önce iﬂten at›lan binlerce emekçi gibi bu
durumu kabullenecek, haks›zl›¤a
ses ç›karmayacak, zulüm karﬂ›s›nda
boyun e¤ecekti.
Türkan Albayrak, bu durumu;
“Ya eve gidecektim ya da diren e c e k t i m . B e n d i re n m e y i t e rc ih
ettim.” diye özetliyordu.
“ Eve gitmek” direnmemekti.
Zulüm karﬂ›s›nda “teslim olmak”
t›. Adaletsizli¤i, haks›zl›¤› aç›k olarak sineye çekmekti. Düzenin istedi¤i gibi davranmak, kendi haklar›na sahip ç›kmamakt›.
Türkan Albayrak, “eve gitmek”
yerine, “ h a s t a h a n e b a h ç e s i n i ” seçti. Zor olana karar verdi. Haklar›,
iﬂi, eme¤i ve onuru için direnmeyi,
bedel ödemeyi seçti. Daha en baﬂ›ndan direniﬂe karar verirken, bedel
ödemeyi göze ald›. Onun direniﬂini
bir umut haline getiren en baﬂta bu
inanc› ve kararl›l›¤› idi.

D i re n i ﬂ u m u t t u r !
Türkan Albayrak, on binlerce
emekçi için bir umut haline gelen
direniﬂinin ilk ad›m›n› atm›ﬂ, direnmeye karar vermiﬂti.
9 Temmuz günü hastane bahçesinde kurdu¤u çad›rda, “tek kiﬂi lik” direniﬂine baﬂlad›. ‹lk kez evinden bu kadar “ u z a k t a ” kalacak,

D‹RENMEK KAZANMAKTIR

hastahane bahçesini “evi” haline
getirecek, “ k a d › n h a l i ” ile bir çad›rda aylarca direnecekti art›k..
Daha ilk gün, onu kap› önüne
koyanlar›n, “ b i r s ü re sonra vazge çip gider” diye düﬂündükleri Türkan Albayrak, onca bask› ve sald›r›
karﬂ›s›nda ne “ vazge çti ”, ne de
“eve gitmeyi” düﬂündü.
Sab›rla, kararl›l›kla “tek kiﬂilik”
baﬂlad›¤› ama hiçbir zaman “ t e k k i ﬂilik” olmayan direniﬂini sürdürürken, kazanaca¤›na olan inanc›ndan
bir tek gün olsun ﬂüpheye düﬂmedi.
Aylar sonra, yüzünü dahi görmedikleri Türkan Albayrak için pankart
açan Sakaryaspor taraftarlar› direniﬂin nas›l bir umut yaratt›¤›n›n belki
de en çarp›c› örneklerinden biriydi.
Nitekim, direniﬂ ‹stanbul’dan
Adana’ya, Bursa’dan ‹zmir’e, Antalya’dan Dersim’e, Katar’dan ‹sviçre’ye kadar binlerce insana umut
ulaﬂt›racak, binlerce insana umut
olacakt›.
Yine umuda dair yaz›lan ﬂu sat›rlar, nas›l umut olundu¤unu da göstermektedir.
“ Ben Trabzon Karadeniz Teknik Ün iversitesi'nden. . . Hakl› d ire niﬂ iniz i gönül den dest ekli yorum.
Umutsuzlara umutsunuz.”
Kuﬂkusuz yarat›lan umudun
kayna¤› direniﬂtir. Türkan Albayrak, iﬂe geri dönmek için en baﬂta
direniﬂi göze alm›ﬂ, direnmiﬂtir.
Bu direniﬂ sadece kendisi için
sürdürdü¤ü bir direniﬂ de¤ildir. Sürdürülen direniﬂ, iﬂten at›lan binlerce
emekçi içindi. Direniﬂ ayn› zamanda taﬂeron sistemine karﬂ› sürdürülen bir direniﬂti.

D i re n m e k k a z a n m a k t › r !
“‹ﬂimi istiyorum” diyerek direniﬂe baﬂlayan Türkan Albayrak’›n bu
direniﬂini k›rmak için önce Baﬂhekimlik ve hastahane yönetimi harekete geçti. Direniﬂi, emekçilerden
tecrit etmek amac›yla önce hastanedeki emekçiler üzerine bask› yaparak, Türkan Albayrak’› yaln›z b›rakmaya çal›ﬂt›.
Hastane yönetimi böylece Tür-

kan Albayrak’› tek baﬂ›na b›rakacak, onu tecrit ederek y›ld›rmaya,
vazgeçirmeye çal›ﬂacakt›.
Sa¤l›k emekçilerine bask› yapan, tehdit eden hastahane yönetimi, direniﬂ çad›r›n› görecek bir yere
bir de kamera yerleﬂtirdi. Böylece
direniﬂi destekleyecek emekçileri
görecek, müdahale edeceklerdi.
Direniﬂin ilerleyen günlerinde,
hastahane yönetimi sa¤l›k emekçilerini direniﬂten uzak tutmak için
yeni manevralar yap›yor, baﬂhekim
ve yöneticiler, düne kadar adam yerine koymad›klar›, aﬂa¤›lad›klar›
emekçilerin masalar›na gidiyor, onlarla sohbet ediyor, onlar› etkilemeye çal›ﬂ›yorlard›.
Direniﬂe sald›r› sadece bunlarla
da s›n›rl› de¤ildi. Bir süre sonra polis
ve zab›ta sald›racakt›. Ne olursa olsun direniﬂi k›rmak istiyorlard›. Direniﬂin 25. gününde zab›talar geldi.
Direniﬂin kendili¤inden k›r›lmayaca¤›n› gören halk düﬂmanlar›, direniﬂin birinci ay›nda, 9 A¤ustos günü polisi ve zab›tay› sald›rtt›lar.
Sabaha karﬂ› saat 05.30’da polis
ve zab›ta taraf›ndan sald›r› düzenlendi. 40 kiﬂilik bir ekiple direniﬂ
çad›r›ndaki 2 kiﬂiye sald›ran polis
ve zab›talar sald›r›da Türkan Albayrak’›n çad›r›, pankartlar›, dövizleri
ve eﬂyalar›n›n tümünü gasbettiler.
Direniﬂ baﬂhekimli¤i, polisi, zab›tay›, iktidar› rahats›z etmiﬂti. Tez
elden susturulmal›yd›.
Direniﬂ çad›r›n› y›karak, sindireceklerini sand›lar. Ama bu sald›r›lar
direniﬂi k›ramayacak, tersine daha
da güçlendirecekti. Yeni çad›r kuruldu. Yeni pankartlar haz›rland›.
Yeni çad›r, yeni pankartlar, direniﬂi k›rmaya çal›ﬂanlara karﬂ› bir
meydan okumayd›. Direniﬂi sürdürme kararl›l›¤›yd›.
‹ﬂte direniﬂ, bu çat›ﬂmalar› yaﬂayarak, emin ad›mlarla yoluna devam etti. Sald›r›da kararl› durulmas› direniﬂe destekleri de büyüttü.

K u ﬂ a t m a y a r a ¤ m e n d i r en iﬂ!
Direniﬂ, hemen her kesimde
yank›s›n› bularak ilerlemeyi sürdür-

dü. Art›k direniﬂ çad›r›n›n halk›n
her kesiminden ziyaretçileri, destekçileri vard›.
Paﬂabahçe direniﬂi, hastane s›n›rlar›n› aﬂarak, yeni eylemlerle
zenginleﬂtirildi, direniﬂ büyütüldü.
Türkan Albayrak’›n hakl› direniﬂini anlatmak için direniﬂ boyunca
baﬂta Paﬂabahçe, Beykoz olmak
üzere bir çok mahallede bildiriler
da¤›t›ld›. Bir imza kampanyas› yürütüldü. Toplanan imzalar, 29 Eylül’de, direniﬂin 80. gününde bir yürüyüﬂün ard›ndan Baﬂhekimli¤e verildi. Baﬂhekimlikte yap›lan aç›klamayla direniﬂin kazan›ncaya kadar
sürdürülece¤i vurguland›.
Yine Devrimci ‹ﬂçi Hareketi’nin
her Çarﬂamba günü örgütledi¤i
oturma eylemleri direniﬂi güçlendiren bir baﬂka yan oldu.
Herﬂey direniﬂi büyütmek ve kazanmak üzerine kuruldu. 6 Ekim
günü görülen Türkan Albayrak’›n
iﬂe iade davas›nda, emekçilere yönelik sald›r›lar teﬂhir edilerek, direnmenin meﬂrulu¤u savunuldu.
Direniﬂ, 100. güne geldi¤inde
kararl›l›¤›n› da çoktan ispat etmiﬂ,
emekçiler için Paﬂabahçe direniﬂi
bir umut olmuﬂtu. “ Tek kiﬂilik”
ama hiçbir zaman tek yürütülmeyen
bu direniﬂ emekçilere moral oldu,
güç verdi.
Nitekim direniﬂe yönelik destekler bunun ifadesidir. Direniﬂi, ayd›nlar, yazarlar, devrimci sanatç›lar,
demokratik kitle örgütleri direnen
emekçiler, devrimci demokrat avukatlar, Paﬂabahçe halk›, yoksul gecekondu halk› ve özgür tutsaklar hiç
yaln›z b›rakmad›.
29 Ekim’de, direniﬂin 112. gününde direniﬂini açl›k grevine dönüﬂtüren Türkan Albayrak, bir kez
daha direnme kararl›l›¤›n› gösterdi.
118 gün süren direniﬂ, bu kararl›l›k, örgütlülük ve inançla kazan›ld›.
Paﬂabahçe direniﬂini yayman›n,
yeni direniﬂler yaratman›n yolu militan direniﬂler sürdürmekten geçmektedir. Paﬂabahçe direniﬂi, “ t e k
kiﬂi” de olsa direniﬂin tereddütsüz
kazanaca¤›n›n en güzel örne¤idir.
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Bir direniﬂ çad›r›nda
dünyan›n en özgür kad›n›
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Orada direnen bir kad›n vard›.
B i r iﬂç i . B ir k a d › n . B i r a n n e .
Ve b i r d i reniﬂçi.
Orada, Paﬂabahçe’de bir kad›n
vard›. Vakur, onurlu, gururlu bir
emekçi.
Yalvarmad›. S›zlanmad›. Yaranmaya çal›ﬂmad›. Medyatik olmay›
düﬂünmedi. Yaln›z direndi. Eme¤im
onurumdur diyen, eme¤iyle onur
duyan bir emekçinin sabr›yla, a¤›rbaﬂl›l›¤›yla direndi.
Te k b a ﬂ › n a b i r kad›n...
Kad›n›n feodal kuﬂatmalar› yarmas› bundan baﬂka birﬂey de¤ildir.
Türkan Albayrak dünyan›n en özgür
kad›n›yd› 118 gün boyunca...
*
8 Mart haberlerinde, mitingleri
“renkli 8 Mart” diye yans›t›lanlard›r
onlar. Öyle yans›t›lmas›nda, eylemin siyasal niteli¤inin ön plana ç›kar›lmamas›, “ﬂenlik tad›nda 8
Martlar” yap›lmas› gerekti¤ini savunanlar›n pay› vard›r.
Eylem yapan, direnen her kad›n›, kendi kal›b›na sokmak ister burjuva bas›n. “Kad›nca” yanlar›n› öne
ç›kar›rlar.
*
Emekçi kad›n, fedakard›r, sahiplenendir, sabredendir. Yoksullukta
çocuklar› için yoktan varedendir.
Direnen kad›n›n fedakarl›¤›, direnen kad›n›n yarat›c›l›¤› ve direnen kad›n›n sabr›, art›k farkl› bir fedakarl›kt›r, farkl› bir yarat›c›l›k,
farkl› bir sab›rd›r.
*
Türkan Albayrak’›n günlüklerini düzenli bir ﬂekilde okuyanlar,
oradaki gün gün geliﬂmeyi de görürler.
Direniﬂ çad›r›ndaki farkl› yaﬂam
içinde bir emekçi olarak, nas›l bir
yaﬂama mahkum edildiklerini ﬂimdi çok daha iyi anlad›¤›n› yazm›ﬂt›
bir kez. “ Tüm zaman›m›z› çalm›ﬂ l a r. Bize demiﬂti, bize sadece çal›ﬂacak ve uyuyacak zaman b›rak-

m›ﬂlar...”
ﬁimdi ondan çal›nanlar› geri al›yordu direnen kad›n.
Direnen kad›n›n sabr›, yarat›c›l›¤› ve fedakarl›¤›, yaln›zca ailesi
için de¤ildir art›k; ﬂimdi art›k ondaki, bir direniﬂçinin sabr›, yarat›c›l›¤› ve fedakarl›¤›d›r. ﬁimdi art›k bu
özelliklerin hepsi, kad›n› özgürleﬂtiren bir rol oynar. ﬁimdi fedakarl›k
gerçek iﬂlevini kazanm›ﬂt›r, düzeni
de¤iﬂtirmeye yönelmiﬂ, bu u¤urda
yaﬂanacak zorluklar, hapislikler
bask›lar göze al›nm›ﬂt›r. ﬁimdi sab›r, direniﬂin zaferine yönelmiﬂtir.
Kad›nlarla ilgili bir eylemde
ﬂöyle bir döviz taﬂ›nm›ﬂt›. “Kad›n
savaﬂt›kça özgürleﬂir, özgürleﬂtikçe
güzelleﬂir, güzelleﬂtikçe sevilir. ”
Burada kullan›lan kavramlar, kad›nlara yönelik burjuvazinin, erkek
egemen bak›ﬂ›n ifadesi de¤il mi?..
Düzen kad›nda hep popülizmi
körükler. Güzel olmay›, be¤enilmeyi, öne ç›kmay›... Bir kad›n, iyi bir
vitrin süsü oluyorsa, muhalifken bile, burjuvazinin hoﬂuna gidecek
ﬂeyler söylüyorsa, alk›ﬂlanmay›, el
üstünde tutulmay›, övülmeyi hak
ediyordur.
Türkanlar ise, ancak sab›rlar›yla,
u¤rad›klar› sald›r›larla, açl›klar›yla
yer bulabilirler kendilerine. Ki o da
her zaman olmaz.
*
O da açl›¤a yat›rd› bedenini.
T›pk› emekçi Gülsüman kad›n
gibi, t›pk› emekçi ﬁenay kad›n gibi...
Merhamet de¤il, adalet dedik
Güler Zere’de. Türkan Albayrak da
lütuf istemiyordu. Patronlara yalvarm›yordu. Hakk› olan› istiyordu.
Eme¤im onurumdur diyor, onurunu
savunuyordu.
Henüz onlar gibi ölüm orucundan söz etmiyordu Türkan... Ama
yar›n kimbilir, belki o da olurdu... O
da gerekebilirdi...
Dört ay önce, böyle bir direniﬂ

çad›r› akl›ndan geçer miydi Türkan’›n... açl›¤a yataca¤› akl›ndan geçer miydi... örnek bir direniﬂin
kahraman› olaca¤›...
Evlere temizli¤e giden, Küçükarmutlu’ya geldiklerinde devrimcileri, devrimci mücadeleyi tan›mayan Gülsüman ve ﬁenay’›n akl›na
gelir miydi ölüm orucu ﬂehidi olacaklar›...
ﬁöyle demiﬂtik bir yerde: “Kad›n›n özgürleﬂmesi, tüm ekonomik,
feodal, kültürel, siyasal bask›lara
karﬂ› ç›kabilmesi, onlar›n kendisine
dayatt›¤› statüleri parçalayabilmesi
ve onlara ra¤men kendi iradesini,
düﬂüncesini hakim k›labilmesi, hayat›n her alan›nda söz ve karar hakk›n› söke söke kullanabilmesidir.”
Türkan Albayrak’›n direniﬂ çad›r›nda yapt›¤› iﬂte budur.
Hayat›n ö¤retti¤i buydu bize:
Kad›nlar mücadeleyle özgürleﬂir.
Kad›nlar direniﬂle özgürleﬂir.
Türkan, direniﬂ çad›r›yla iﬂte bu
yolda yürümeye baﬂlad›...
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Kuﬂatmay› yaraca¤›z...
Patronlar iﬂten at›yor; bir sen de¤ilsin, milyonlarca iﬂsiz var, “kaderine” boyun e¤eceksin diyor. Aç b›rak›yor, “ﬂükredeceksin”, direnmeyeceksin diyor.
Direniﬂ oldu mu; büyük ya da
küçük demiyor. Bir kiﬂi de olsa,
binlerce kiﬂi de olsa oligarﬂi için
fark etmiyor. Direniﬂi k›rmak ve
yok etmek için tüm gücünü, tüm kurumlar›n› seferber edip sald›r›yor.
Direniﬂi, direnenleri büyük bir kuﬂatma alt›na al›yor. “Direnerek hiç
bir sonuç alamazs›n›z” inançs›zl›¤›n› yaymaya çal›ﬂ›yor. Sonuç almaktan uzak, ›srarl›, kararl›, bedel
ödemeyi göze alamayan bir çok direniﬂte de sonuç ald›¤›n› görüyoruz.
SEKA direniﬂine bak›n, TEKEL
direniﬂine bak›n, ‹stanbul’da iﬂten
at›lan ‹tfaiye iﬂçilerinin direniﬂine
bak›n: Oligarﬂinin kuﬂatmas›n› ve
bu kuﬂatma karﬂ›s›nda direniﬂlerin
zaaflar›n› ve sonuçta nas›l bitirildiklerini görürsünüz.
Direniﬂlerin nas›l bir kuﬂatma alt›na al›nd›¤›n› görmeden, bu kuﬂatmay› yarmak da mümkün de¤ildir.

Oligarﬂi d ireniﬂleri
nas›l kuﬂat›yor?
Binlerce iﬂçinin kat›ld›¤› TEKEL direniﬂinde de, Türkan Albayrak’›n tek baﬂ›na sürdürdü¤ü direniﬂte de ayn› kuﬂatmay› görürsünüz.

Oligarﬂi d ireniﬂleri; b ask›
ve t erörle k uﬂat›yor.... Önce direniﬂ yok say›l›r. Kaale al›nmaz. Direniﬂ gücünü, kararl›l›¤›n› hissettirdikçe oligarﬂinin akl›na ilk
gelen iﬂkenceci katil sürüsünü direnenlerin üzerine
sürmektedir. Polis coplar›yla, kalkan›yla, gaz bombalar›yla, kitlesel bir direniﬂse
panzerleriyle... sald›r›l›r direniﬂe. Bu yöntemlerle direniﬂi k›rabildiyse k›rar. K›ramad›ysa kuﬂatma di¤er
araçlarla daralt›l›r.

Tekel iﬂçileri Ankara’da direniﬂe
ilk baﬂlad›klar› gün polisin azg›nca
sald›r›s›na u¤rad›lar. Polis tam bir
terör estirerek daha baﬂlamadan TEKEL iﬂçisinin direniﬂini bitirmek istedi. Ayn› terörü ‹stanbul’da iﬂten
at›lan ‹tfaiye iﬂçilerine yapt›.
Türkan Albayrak’›n tek kiﬂilik
direniﬂine de sald›rd›. Direniﬂ çad›r›n›, eﬂyalar›n› söküp götürdü. Polisin sald›r›lar› bir yandan, hastane
yönetiminin sald›r›lar› bir yandan,
belediye zab›talar› di¤er yandan
bask› ve terörle fiziken direniﬂi “yap›lamaz” hale getirmeye çal›ﬂt›lar.
Oligarﬂi direniﬂleri k›rmak için
yerine, zemine göre, polisini, jandarmas›n›, zab›tas›n›, özel güven liklerini, çetelerini kullan›yor. Direniﬂ boynuca bask› tehdit ve terörünü sürekli gündemde tutuyor. Fakat direniﬂlerin kararl›l›¤› karﬂ›s›nda oligarﬂinin terörü her zaman iﬂe
yaram›yor. Bir çok direniﬂte oldu¤u
gibi bask› ve terör direniﬂin daha da
kararl› biçimde sürdürülmesine neden olabiliyor. Fakat oligarﬂinin kuﬂatmas› bask› ve terörle s›n›rl› de¤ildir.

Oligarﬂi d ireniﬂleri, düzen
partileriyle k uﬂat›yor... Oligarﬂinin partileri, birbirlerini s›k›ﬂt›rmak için halk›n çeﬂitli kesimlerinin
direniﬂlerini kullanmaya çal›ﬂ›rlar.
Özellikle muhalefetteki burjuva
partileri iktidara karﬂ› politika yapmak için, ya da oy kayg›s›yla direniﬂlere sahip ç›k›yor görünebilirler.
Ancak, direniﬂ ciddi bir boyuta
ulaﬂt›¤›nda direniﬂin yan›nda ol-

mazlar. Bütün burjuva partileri direniﬂe karﬂ› birleﬂirler. ‹ktidardaki
parti zaten direniﬂlerin, iﬂçilerin,
emekçilerin düﬂman›d›r.
Y›llard›r süren iﬂçi direniﬂlerinin
önemli zaaflar›ndan birisi de iktidar
partisine karﬂ› di¤er burjuva partilerden birine yaslanmaya çal›ﬂmakt›r. Bu esas olarak düzen sendikac›lar›n›n karakteristik bir tavr›d›r. Hay›r, burjuva partilerin deste¤ine güvenilerek direnilemez. Burjuva partiler direniﬂi kullanmaya çal›ﬂ›rken
sinsice direniﬂi bitirmeye çal›ﬂ›rlar.
Bunun tersini düﬂünmek s›n›f mücadelesinin özüne ayk›r›d›r. Burjuva düzen partileri hiçbir zaman temsil ettikleri tekellere karﬂ› iﬂçi s›n›f›n› savunmazlar, savunamazlar.
‹ktidar partisi her durumda direniﬂin düﬂman›d›r. Direniﬂi bitirmek
için tam bir seferberlik halindedir.
Direniﬂi bitirmek için her yola baﬂvurur. Bask›dan terörden iktidar
partisi sorumludur. SEKA direniﬂi,
TEKEL direniﬂi yak›n zamanlarda
yaﬂanan örnektir. Direniﬂlere karﬂ›
aç›k bir savaﬂ yürütmüﬂtür.
Gerçek de budur zaten. ‹ktidar
partisi direniﬂin karﬂ› cephesidir.
Özelleﬂtiren, taﬂeronlaﬂt›ran, iﬂten
atan iktidar partisidir. Onun politikalar›d›r.
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Oligarﬂi d ireniﬂleri, ideolojik sald›r›lar› ve demagojileriyle k uﬂat›yor... ‹ktidar partisi ve
burjuva bas›n yay›n organlar›, direniﬂleri halk nezdinde mahkum etmek için her türlü demagojiye, yalan ve karalama dolu propagandaya baﬂvururlar.
Demagojilerinin baﬂ›nda
direniﬂçilerin aras›na “yasad›ﬂ› terör örgütlerinin”
s›zd›¤› gelir. Bu demagojiyle iﬂçilerle, direniﬂle
devrimciler aras›na duvarlar örmeye çal›ﬂ›rlar.
‹ﬂçilerin taleplerini yalan, yanl›ﬂ haberlerle çarp›t›rlar. E¤er ekonomik ta-
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lepli bir grev ya da direniﬂ ise gerçekle alakas› olmayan bir abart›yla
“Benim memurumun, benim iﬂçimin, benim çiftçimin r›zk›n› size veremem” der. ‹ﬂçinin, köylünün, taleplerini dikkate almayan iktidarlar
grevleri, direniﬂleri gayr›meﬂru göstermek için farkl› kesimlerin haklar›n› hat›rlay›verirler.
‹ktidar partilerinin durumu apaç›k ortada iken yine de bir çok iﬂçi
eyleminde, direniﬂlerde iktidar partileri dahil burjuva partilerine cepheden tav›r al›namaz. Tav›r al›nmad›¤› sürece burjuva partilerinin icazetinde direniﬂ örgütlenemez.

Oligarﬂi b urjuva m edyayla
kuﬂat›yor... Kuﬂatman›n bir di¤er
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yan›nda burjuva bas›n yay›n organlar› var. Burjuva bas›n yay›n organlar› direniﬂleri yok sayarlar. Ve yok
ederler. Birçok yerde irili ufakl› bir
çok direniﬂ yaﬂanmaktad›r. Fakat
burjuva bas›nda bu direniﬂlerin hiç
biri haber bile yap›lmaz. Ancak ne
zaman polis direniﬂçilere sald›r›p
terör estirirse o zaman direniﬂin
amac›n›, taleplerini çarp›tarak –ço¤unlukla da gizleyerek– haber yaparlar. Yapt›klar› haber direnenlere
de¤il, düﬂmana hizmet eder. Ancak
ﬂu da bir gerçek ki, emekçiler cephesinden bak›ld›¤›nda, direniﬂlerin
ölçüsü eylemlerin burjuva medyada
ne kadar yer al›p almad›¤›yla ölçülmektedir. Bu yanl›ﬂt›r. Direniﬂlerin
ölçütü burjuva medya araçlar› olamaz. Burjuva medya direniﬂleri kuﬂatmak için egemenlerin elindeki en
önemli silahlardan birisidir.
7 y›l süren hapishanelerdeki büyük direniﬂ dönemini hat›rlay›n.
Ölümüne bir direniﬂ sürerken burjuva medyada ölümlerimizin
tek bir kelimeyle haber bile
yap›lmad›¤› günleri yaﬂad›k. Kopkoyu bir sansürle
direnmenin boﬂuna oldu¤u
anlay›ﬂ› yay›lmaya çal›ﬂ›ld›. Burjuva bas›n her zaman böyle bir sansür uygulayabilir fakat buna da gerek yoktur. 78 gün süren
Tekel direniﬂinde bütün

burjuva bas›n direniﬂin oldu¤u yerde canl› yay›n araçlar›yla karargah
kurdu ve sürekli direniﬂten haberler
verdi. Ancak 24 saat canl› yay›n da
yapmas› burjuva bas›n›n direniﬂteki
rolünü de¤iﬂtirmez. Nitekim TEKEL direniﬂinde, her zamankinden
farkl› olarak oldukça geniﬂ haber
yapmas›na ra¤men, direniﬂi düzen
s›n›rlar› içinde tutabilmekte önemli
bir rol üstlenmiﬂtir.
Buraya kadar sayd›klar›m›z direniﬂleri oligarﬂi cephesinden kuﬂatanlard›r. Fakat direniﬂlerin etraf›ndaki
kuﬂatma bunlarla s›n›rl› de¤ildir.

Sar› s endikac›l›¤›n k uﬂatmas›... Sar› sendikac›l›k, baﬂka deyiﬂle düzen sendikac›l›¤› direniﬂlerin önündeki en önemli engellerden
biridir. Sar› sendikalar sözde iﬂçi örgütleridir. Ancak patronlara hizmet
ederler. ‹ﬂçilerin ç›karlar› için k›llar›n› k›p›rdatmazlar. Ama bir direniﬂ
oldu¤unda, patronlar›n lehine iﬂçileri u z l a ﬂ t › r m a k için ellerinden geleni yaparlar.
Onlar direniﬂleri asla istemezler.
Çünkü direniﬂler onlar›n s t a t ü k o l a r › n › sarsar. Onlara ra¤men bir direniﬂ baﬂlad› m›, onu da bir yolunu
bulup bitirmeye çal›ﬂ›rlar.
SEKA ve TEKEL direniﬂlerinin
bitirilmesi bu konuda derslerle doludur. Direniﬂi bitirmek için ellerinden gelen çabay› göstermiﬂlerdir.
Aç›ktan direniﬂi bitiriyoruz demediler. Ama tam bir ikiyüzlülük ve sahtekarl›kla direniﬂi tasfiye ettiler.
Türkan Albayrak’›n iﬂten at›lmas›n›n nedeni Sa¤l›k-‹ﬂ bünyesinde
sendikalaﬂmak istemeleriydi, ama
daha baﬂ›ndan direniﬂi bo¤mak isteyenlerden bir de Sa¤l›k-‹ﬂ oldu.

Solun inançs›zl›k, güvensizlik kuﬂatmas›... Direniﬂleri kuﬂatan yaln›z düzenin zulüm mekanizmalar› ve sar› sendikalar› da de¤ildir. Direniﬂler etraf›ndaki kuﬂatman›n bir yan›nda da solun, kitle örgütlerinin inançs›zl›¤›, statükoculu¤u vard›r. Türk-‹ﬂ, Hak-‹ﬂ gibi düzen sendikac›l›¤›n› bir tarafa b›rakal›m. ‹lerici iﬂçi, memur sendikalar›na bakal›m. Kendilerine komünist,
sosyalist s›fat› yak›ﬂt›ran, iﬂçi s›n›f›na önderlik etti¤ini söyleyen siyasi
örgütlere bakal›m; y›llard›r bedel
ödemeyi göze alarak kararl›, sonuç
almay› hedefleyen tek bir direniﬂ
örgütleyememiﬂlerdir. Örgütlenen
direniﬂleri ise kendi inançs›zl›klar›yla düzen içi statükolara hapsetmeye çal›ﬂm›ﬂlard›r. Reformist sol
ve oportünizm kendine güvensizli¤iyle, statükoculu¤uyla direniﬂleri
zay›fatm›ﬂlard›r. Umutsuzluklar›yla, kazanmaya olan inançs›zl›klar›yla direniﬂlerin etraf›ndaki kuﬂatmaya bir tu¤la da onlar koymuﬂlard›r.
‹ﬂçi ve memur konfederasyonlar›,
bu umutsuzluk, moralsizlik, kendine güvensizlik nedeniyle yapmalar›
gereken ve yapabilecekleri bir çok
direniﬂten geri durmaktar›rlar.

Kuﬂatmay› y aracak o lan
tek güç devrimcilerin
önderli¤idir
Oligarﬂi hiçbir hakk›n direnilerek kazan›labilece¤inin görülmesini
istemiyor. Onun için direniﬂlere tam
bir düﬂmanl›k içindedir. Onun için
direniﬂin bir kiﬂilik mi, bin kiﬂilik
mi oldu¤una bakm›yor. “Direnilerek kazan›lmas›” yönüyle kitlelere
düzen aç›s›ndan “olumsuz” örnek
olabilecek tüm direniﬂlere
düﬂmand›r.
Hasta tutsaklar mücadelesinde oligarﬂinin Güler
Zere’ye karﬂ› yapt›klar›,
düﬂmanl›¤›n› çok çarp›c›
biçimde göstermiﬂtir. AKP
iktidar› kendi yasalar›n› da
hiçe sayarak Güler’i ölümün eﬂi¤ine kadar getirmeden tahliye etmemiﬂtir.

D‹RENMEK KAZANMAKTIR

Türkan Albayrak’›n direniﬂinde de ayn› düﬂmanl›¤› göstermiﬂtir. Türkan’›n direniﬂinde taﬂeronluk sistemine karﬂ›
bir direniﬂi gördü oligarﬂi. Albayrak’›n kazanaca¤› zafer, taﬂeronluk sistemine karﬂ› direnilerek kazan›lm›ﬂ bir zafer
olacakt›. Onun için Albayrak’› iﬂe
almamakta sonuna kadar direndi.
Fakat kazanan devrimci irade oldu. Kazanan kararl›l›k, kazanan direniﬂ oldu.

‹ﬂçiler, emekçiler,
tüm halk›m›z!
Tarih hep böyle yazm›ﬂt›r. Direnmeden hiçbir hakk›n kazan›lamayaca¤›n› bilmeliyiz.
Direnmek elbette kolay olmayacakt›r. Kuﬂat›lacaks›n›z. Coplanacaks›n›z. Aç kalacaks›n›z. Kendinizden bildi¤iniz sendikalar›n›z,

belki sizi s›rt›n›zdan vuracak. Yine
de direneceksiniz.
Düzen partilerinden medet umarak, sar› sendikalara yaslanarak,
inançs›z, sonuç almaktan uzak, “sonuna kadar” diyebilme cesareti, cüreti, kararl›l›¤› göstermeden hiçbir
hak kazan›lamaz.
‹ﬂçi s›n›f› direnmek için, kazanmak için, düzen içi hiçbir güce güvenmemelidir. Emekçilerin, yoksul
halk›n güvenebilece¤i yine yaln›z
kendisidir. Oligarﬂinin kuﬂatmas› ne
boyutta olursa olsun, hakl›, meﬂru
ve kararl› bir direniﬂ karﬂ›s›nda yar›lacakt›r. ‹ﬂçi s›n›f› her ﬂeyden önce

Bas›nda Türkan Albayrak direniﬂi
Nihal Kemalo¤lu
Aksam, 4 Kas›m 2010
Ta ﬂer on emek de m o kr a si si
Daha bir buçuk ay evvel anayasa
de¤iﬂiklik paketinde yer alan 'birden
fazla sendikaya üye olabilme' düzenlemesiyle ilgili kopart›lan 'demokrasi gürültüsünün' yerini derin
sessizlik ald›.
Yeni demokrasinin ilk ay›nda da
sendika üyesi olan iﬂçiler sert güvenlik önlemleri alt›nda iﬂten at›ld›lar.
... Paﬂabahçe Devlet Hastanesi'nden yine sendikal› oldu diye iﬂten at›lan 115 gündür hastane bahçesinde tek baﬂ›na direniﬂ yapan Türkan Albayrak, süresiz açl›k grevine
baﬂlad›.
“Tek gücüm iradem ve bedenim
ve ben de bedenimi mücadele silah›m yapaca¤›m” diyen Albayrak,
yasal hakk›n› istiyordu.
*

Ahmet Hakan (Hürriyet)
“TÜRKAN kim mi?
Duvarlar y›k›lsa da, Sovyetler
da¤›lsa da, emekten söz eden duda¤›n bükülmesi moda olsa da, sol
yumru¤unu havaya kaldr›ranla kafa
bulunsa da, grev ve lokavt denildi¤inde çok eskilerden söz ediliyormuﬂ gibi bir hava do¤sa da...
Bunlar›n hiç birine ald›rmadan....
Direnen bir iﬂçi kad›n›n ad›d›r
Türkan...
Türkan Albayrak bu eylemini sürdürürken tarihi bir karar ald›: Bugünden itibaren açl›k grevine baﬂl›yor!
Bizim ise elimizden malesef
“Hepimiz Türkan’›z” demekten beﬂka bir ﬂey gelmiyor.
*

E RT U ⁄ R U L ÜNLÜTÜRK
( E v r en s e l)
Elektronik ortamda elime bir mesaj ulaﬂt›, gazeteye de gelmiﬂtir; görevli genç arkadaﬂlar›m›z, iﬂinin ve

kendi gücüne güvenmek zorundad›r. Kendi gücüne güvenmeden hiç bir direniﬂi kazanmak mümkün de¤ildir.
Albayrak’›n direniﬂi buna
örnektir. Devrimci bir önderlikle, ›srar ve kararl›l›k kazanm›ﬂt›r.
ﬁu bir gerçektir: Devrimcilerin
ö n d e r l i k y a p m a d › ¤ › h i ç b i r d i reniﬂ
k a z a n a m a z . Oligarﬂinin tüm sald›r›s›na, tüm kuﬂatmas›na cepheden
karﬂ› ç›kmadan, her türlü bask› ve
terörünü gö¤üsleme cüreti, kararl›l›¤› göstermeden, diﬂe diﬂ bir mücadeleyi göze almadan hiçbir direniﬂ
kazanamaz. Albayrak’›n direniﬂinde
de hiçbir icazete s›¤›nmadan, statükolara hapsolmadan direniﬂin meﬂrulu¤una, direniﬂin gücüne inanarak
devrimci bir önderlikle sürdürülen
direniﬂ kazanm›ﬂt›r. Zafer, direniﬂin
olmuﬂtur.
ekme¤inin peﬂinde aylard›r hastane
bahçesinde direnen o onurlu kad›n›
yak›ndan tan›rlar. Arkadaﬂlar›m›zdan “recam” ﬂudur; tasarlas›nlar bir
kartvizit ve yazs›nlar ﬂu aﬂa¤›dakileri...
Türkan Albayrak
Paﬂabahçe Devlet Hastanesi
Temizlik ‹ﬂçisi
Baﬂka Çarem Kalmam›ﬂt›r
Eme¤im Onurumdur!
Onurum ‹çin Açl›k Grevine
Baﬂl›yorum!
*

Say›: 241

Yürüyüﬂ
7 Kas›m
2010

Ufuk Yenice
Keﬂke içimizde çok dafa fazla
duyarl› onurlu Türkanlar olabilseydi. ‹nsan›n bunu duydugunda tüyleri
diken diken oluyor ne gurur ne onur
ki kimseden beklentisi olmadan verilen bir savaﬂ eme¤e dik durabilmeye karﬂ›... Ben ﬁimdiden onun savaﬂ› kazand›¤›n› biliyorum gurulu
onurlu insan diyorum Türkan’a; y›lma y›k›lma mücadelende TÜRKAN
kardeﬂ
30 Ekim Vatan, okur mektuplar›nan.

HAKLIYIZ KAZANACA⁄IZ
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“Bu güç, direnişi
zaferle taçlandırdı”

Say›: 241

Yürüyüﬂ
7 Kas›m
2010

‹ﬂten at›lmaya karﬂ› 118 gündür
direnen ve son 7 gündür direniﬂine
açl›k grevi yaparak devam eden
Türkan Albayrak eylemini zaferle
süsledi. Direniﬂ sonucunda ‹l Sa¤l›k
Müdürlü¤ü’nden gelen temsilciler
Albayrak’a Sar›yer’de bulunan evinin yak›n›nda Toplum Sa¤l›¤›
Merkezi’nde iﬂe baﬂlama teklifinde
bulundular. Daha önce Sar›yer’de
çal›ﬂ›rken sendikalaﬂmaya çal›ﬂt›¤›
için Paﬂabahçe’ye sürgün olan
Albayrak bu teklifi kabul ederek
çad›rda sürdürdü¤ü direniﬂini sonland›rd›.
Zaferin ard›ndan bir aç›klama
yapan Albayrak; “‹ﬂe geri dönmekle, mücadeleden vazgeçmiyorum.
Taﬂeronlaﬂt›rmaya,
güvencesiz
çal›ﬂt›rmaya, sendikas›zlaﬂt›rmaya
ve örgütsüzlü¤e karﬂ› mücadelem
devam edecek” dedi. Direniﬂe destek veren bütün herkese teﬂekkür
eden Albayrak; bu gücün direniﬂi
zaferle taçland›rd›¤›n› vurgulad›.

Adana Devrimci ‹ﬂçi
H a re k e t i ' n d e n T ü r k a n
Albayrak'a Destek
Adana'da 30 Ekim günü Kültür
soka¤›nda Devrimci ‹ﬂçi Hareketi
Türkan Albayrak için bir eylem yapt›. "‹ﬂi ve Onuru ‹çin Direnen Türkan Albayrak'›n Yan›nday›z" yazan
bir pankart›n aç›ld›¤› eylemde; "‹ﬂçiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z, Türkan
Albayrak Yaln›z De¤ildir, Tekel ‹ﬂçisi Yaln›z De¤ildir, 4-C'ye Köle Ol-
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mayaca¤›z" sloganlar› at›ld›.

S a k a r y a s p o r l u l a r " D i re n
T ü r k a n Abla!"
Paﬂabahçe’de direniﬂini sürdüren Türkan Albayrak'a Sakarya
Spor taraftarlar› da destek verdi. 31
Ekim günkü maçta tribünde ast›klar› pankartla Türkan Albayrak'›n direniﬂini selamlad›lar.

T ü r k a n Albayrak'dan Dost
Beykoz Gazetesine
Daha önce Türkan Albayrak’›n
direniﬂiyle ilgili provokatif haber
yay›nlayan Dost Beykoz gazetisi bu
haberlere devam edinde Albayrak
bir aç›klamayla cevap verdi.
“Ezenler karﬂ›mda ezilenler ise
yan›mdad›r” diyen Albayrak gazetenin bundan rahats›z oldu¤unu vurgulad›.

Direniﬂ Boyunca D‹H’in
Deste¤i Sürdü
Direniﬂi boyunca Albayrak’›n
yan›ndan ayr›lmayan Devrimci ‹ﬂçi
Hareketi 3 Kas›m günü Türkan
Albayrak’›n iﬂe geri al›nmas› için
Paﬂabahçe Devlet Hastanesi önünde
oturma eylemi yapt›. Poliklinikler
önünde baﬂlayan eylemde “‹ﬂi Ve
Onuru ‹çin Direnen Türkan
Albayrak’›n Yan›nday›z” pankart›
aç›ld›. 50 Kiﬂinin kat›ld›¤› ve CHP
Beykoz Kad›n Komisyonu’nun da
destek verdi¤i eylem 15 dakikal›k
oturma eylemiyle bitirildi.

Türkan Albayrak’tan
Sa¤l›k-‹ﬂ Genel
Baﬂkan› Mustafa
Baﬂo¤lu’ya Mektup
Beni ziyaret etmek istedi¤iniz haberini göndermiﬂsiniz.
Gelebilirsiniz.
Ama sizi çiçekle karﬂ›lamayaca¤›m› da bilmelisiniz. Çünkü beni yaln›z
b›rakt›n›z. Korktunuz ve beni satt›n›z.
Kendi ç›karlar›n›z için sendikalaﬂmak
isteyen bir iﬂçiye sahip ç›kmad›n›z.
Evet, buna ra¤men gelebilirsiniz.
Ama ÖZELEﬁT‹R‹ YAPACAKSANIZ gelin.
O zaman çad›r›m size aç›kt›r.
Ben aylard›r bu çad›rday›m. Aylard›r iﬂsizim. Eme¤im benim onurumdur. Eme¤imden baﬂka da bir ﬂeyim
yoktur zaten. Siz benden onun çal›nmas›na sessiz kald›n›z. Ortak oldunuz.
Bu yüzden; dostum olmad›¤›n›z
kesindir. Ve iﬂte bu yüzden özeleﬂtiri
verecekseniz gelin diyorum.
Eme¤ine, onuruna sahip ç›kan bir
iﬂçi olarak aln›m ak, baﬂ›m diktir. Ve
bu yüzdendir ki, herkesle her zeminde
konuﬂabilir, tart›ﬂabilirim.
Eﬂimin, çocuklar›m›n önünde benimle tart›ﬂabilecekseniz gelin; özeleﬂtirinizi onlar›n da duymas›n› isterim.
Bas›n›n önünde benimle tart›ﬂabilecekseniz gelin.
Ben, sizinle tart›ﬂabilece¤ime eminim, kendime güveniyorum. Çünkü
ben hakl›y›m bu davada. Siz haks›zs›n›z. Siz bu nedenle özeleﬂtiri yapmal›s›n›z.
E¤er özeleﬂtiri yapacak cesareti
gösterecekseniz, bu özeleﬂtiriyi gerçekten herkes duymal›, bilmeli. Ders
olmal› tüm sendikac›lara.
Sonuç olarak, bu koﬂulla direniﬂ
çad›r›ma bekliyorum sizi.

T ü r k a n A lbay rak
Paﬂabahçe Devlet Hastanesi
Temizlik ‹ﬂçisi

D‹RENMEK KAZANMAKTIR

DİRENİŞ GÜNLÜĞÜ
D i reni ﬂ in 109. günü

Saat 14:00 de E¤itim-Sen 6
No’lu ﬁube geldi. Ziyarete açl›k
grevi baﬂlad›ktan sonra daha prog-raml› destek vereceklerini, nöbete
geleceklerini söylediler. Akﬂamdan
bu yana 85 mesaj geldi. “Açl›k gre-vine baﬂlama diye arayanlar” beni
aramak yerine, beni iﬂe geri almas›
gerekenleri ikna etmeli.

seslerini dinliyor.
Bas›n aç›klamas›na sanatç› Ne-dim Saban, ÇHD, Devrimci ‹ﬂçi
Hareketi, E¤itim-Sen1-2 nolu ﬂube,
EHP, Emekli-Sen, Genel ‹ﬂ ve ﬂube-leri, Halk Cephesi, HSGGP, ‹vme
Dergisi, Kamu Emekçileri Cephesi,
ÖDP, TAYAD, Tekel iﬂçileri, TÜM-BELSEN ‹stanbul 1 Nolu ﬁube, Ka-d›köy, ﬁiﬂli, Beykoz Belediyesi iﬂçi-leri kat›ld›.
Gün boyu TV kanallar›n›n rö-portajlar› vard›. CHP Genel Baﬂkan›
Kemal K›l›çdaro¤lu Kad›köy’deki
Fener alay›ndan sonra direniﬂ çad›-r›m›za geldi. K›l›çdaro¤lu bu dire-niﬂi meclise taﬂ›yaca¤›n› ve Türk‹ﬂ’e gidip bu hafta görüﬂece¤ini,
söyledi.
Direniﬂe iﬂe geri dönünceye ka-dar devam etmemi, CHP’nin direni-ﬂin takipçisi olaca¤›n›, söyledi. ‹s-tanbul ‹l Baﬂkan› Berhan ﬁimﬂek’te
direniﬂin bundan sonra takipçisi
olaca¤›n› söyledi.
Alt› kiﬂi destek açl›k grevine
baﬂlad›. ‹lk gün eﬂim, TAYAD,
Devrimci ‹ﬂçi Hareketi, Gençlik Fe-derasyonu, Sar›gazi Özgürlükler
Derne¤i’nden birer kiﬂi, Paﬂabah-çe’li bir bayan destekçi Teslime ka-t›ld›. Ayr›ca Bursa Kamu Emekçile-ri Cephesi üyesi 6 kiﬂi geldi. ‹çlerin-den ‹ngilizce ö¤retmeni bir kiﬂi de
destek için gece nöbete kald›.

D i reniﬂin 112. günü –
A ç l › k g re v i n i n 1 . g ü n ü

D i reniﬂin 113. günü A ç l › k g re v i n i n 2 . g ü n ü

De¤iﬂen birﬂey yok. Eylemin
ﬂeklindeki de¤iﬂiklikten baﬂka.
Bugün açl›k grevine saat 14:00
deki bas›n aç›klamamdan sonra baﬂ-lad›m.
Bas›n aç›klamas› kalabal›kt›.
Emekli-Sen ve ‹vme Dergisi Paﬂa-bahçe Meydan›’ndan yürüyerek
geldi direniﬂ çad›r›na. Paﬂabahçe
sokaklar› y›llar sonra bu direniﬂle
iﬂçilerin slogan seslerini ve ayak

Direniﬂe, açl›k grevine devam.
Bir de¤iﬂiklik yok. Hastane bahçesi
destek için gelenlerle dolup taﬂ›yor.
BDP Beykoz ilçe geldi ziyarete.
‹lçe binalar›na sald›r› olmuﬂ. ﬁiﬂli
Belediyesi Baﬂkan Yard›mc›s› ve
bas›n müdürü ziyarete geldi.
Marmara Üniversitesi’nden ta-ﬂeronda çal›ﬂan temizlik iﬂçileri gel-di ziyarete. 28 Ekim de iﬂten at›lm›ﬂ
üç kad›n iﬂçi onlar. Biz ne yapal›m

‹lk defa bir arkeolog ziyaretçim
vard›. O da iﬂsizdi. Uzun zamand›r
gelmek istiyormuﬂ.
Etilerden iki kad›n ziyaretçim
vard›. CHP’li bu kad›nlar partileri-nin bu olayla ilgilenmemesine ﬂaﬂ›-r›yorlar.

D i reniﬂin 110. günü
De¤iﬂen bir ﬂey yok. Ziyaretçiler
erkenden gelmeye baﬂl›yor. Kad›n-lar geliyor daha fazla. Maliyeden
bir kad›n, ÇYDD’den iki kad›n,
D‹SK Kad›n ‹ﬂçi Komisyonu üyele-ri Nebile Irmak, Türkan Alald›, Ra-hime ‹ldemir, Mürüvvet Aral, Murat
Güleﬂ, Nilgün Soysal,Gönül Gün-yek ve Beykozlu kad›nlar.
Her çarﬂamba yap›lan oturma
eylemine Devrimci ‹ﬂçi Hareketi,
D‹SK’li kad›nlar, Emekli-Sen , Hal-kevi, Halk Cephesi, ‹dil Kültür
Merkezi kat›d›.

D i reniﬂin 111. günü

Türkan abla, diyorlar. Pazartesi
rektörle bir görüﬂme yapacaklarm›ﬂ.
‹ﬂe geri al›nmazlarsa tekrar görüﬂe-cekler. Taﬂeronda güvencesiz çal›ﬂ-maya, iﬂten at›lmalar›n önüne dire-nerek, direniﬂleri ço¤altarak engel
olabiliriz.

D i reﬂin 114. günüA ç l › k g re v i n i n 3 . g ü n ü
Sabah›n dördünde Zongul-dak'tan gelen misafirlerimiz vard›.
Hemen onlardan sonra kitaplar›n›
fuarda imzalatmak için ‹zmir'den
gelen Ahmet Büke ve arkadaﬂ› je-oloji mühendisi olan Hediye Yücel
‹nceo¤lu u¤rad›.
Emekli-Sen Beyo¤lu ﬁubesi, Yar
Yay›nlar›n›n sahibi ve çevirmeni.
Ankara'dan Toplumcu Gerçekçi
Belgesel Foto¤raf Atölyesi üyeleri,
foto¤rafç› ﬂair Mehmet Özer, foto¤-rafç› Türkan Namlulu ziyaret etti.

D i reniﬂin 115. günü A ç l › k g re v i n i n 4 . g ü n ü
Sabah erkenden TAYAD’l›lar
açl›k grevine destek için geldiler.
Gazi Mahallesinden 4 kiﬂi geldi
açl›k grevine destek için.
Mektuplar geldi özgür tutsaklar-dan. 1 Nolu F tipinden Gökhan Sa-r›toprak'tan, di¤eri Hakan Özek'ten
2 Nolu F tipi Tekirda¤'dan. Hakan
"Güneﬂ balç›kla s›vanmaz" demiﬂ,
"açl›¤› kat›k etti¤ini televizyondan
ö¤rendik "diyor.
Di¤er mektup akﬂam geldi. Kan-d›ra özgür tutsaklardan Ali Ekber
Kalender, Özgür Boyraz, Y›lmaz,
Celal Orhan, Sezgin Dereli, Zeynel
ﬁiﬂe mektuplar›yla birlikte bayram
kart› ve kitap ayrac› göndermiﬂler.
Ayrac›n üstünde Ümit ‹lter'den bir
söz; "Meydanlarda büyüyorsa
umut, hayat›n taaruz vakti gelmiﬂ-tir."
Tekel iﬂçileri ziyarete geldi. El-lerinde çiçekleri ve yüzlerindeki
mutlulukla.
Gündüz tansiyonumu ölçütüre-medim hastanede talimat verilmiﬂ
olmal›. Eczaneye gitmek zorunda
kald›m.

HAKLIYIZ KAZANACA⁄IZ
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isteyen TEKEL’ciler direniﬂlerini
sürdürüyor.
Aç›klamalarla, bildiri da¤›t›mlar›yla seslerini duyurmaya çal›ﬂan
TEKEL’ciler, her hafta meﬂaleli
eylem yaparaka Taksim’de taleplerini hayk›r›yorlar.

T E K E L’ci l e r Dir en e nler i d e
Yaln›z B› r a km› y o r

2. TEKEL D‹REN‹ﬁ‹ B‹R
AYI GER‹DE BIRAKTI
4 Ekim günü görüﬂmek için geldikleri sendikalar› Tek G›da-‹ﬂ'e
girmeleri polis barikat›yla engellenen TEKEL iﬂçilerinin, sendika karﬂ›s›nda kurduklar› çad›rlarda sürSay›: 241

Yürüyüﬂ
7 Kas›m
2010

dürdükleri direniﬂ bir ay› geride b›rakt›. Direniﬂin etkisiyle 4-C atamalar› yap›l›rken; sendikan›n verdi¤i
sözleri tutmas›n›, 4-C’nin iptal edilmesini ve özlük haklar›yla çal›ﬂmak

TEKEL iﬂçileri, ‹ﬂi ve ekme¤i
için eyleminin 112. gününde açl›k
grevine baﬂlayan Türkan Albayrak’›n eylemine destek verdiler.
Ayr›ca Ayazma Halk› ile dayan›ﬂma
için Küçükçekmece Belediyesi’nin
kendilerine verdikleri sözü tutmas›
talebiyle yapt›klar› eyleme kat›ld›lar.
‹ﬂçiler iﬂ cinayetlerine hay›r dedikleri için iﬂten at›lan ve haklar›nda dava aç›lan 75 iﬂçi için Limter‹ﬂ’in Kartal Adliyesi önünde yapt›¤›

ORADALAR, ÇÜNKÜ: Aﬂa¤›daki dört döviz; TEKEL iﬂçilerinin direniﬂ çad › r l a r › n › n y a n › n d a d u r u y o r. Te k G › d a - ‹ ﬂ ’ i n k a r ﬂ › s › n d a . S ö z ü n ü t u t m a y a n s e n d i k a n › n k a r ﬂ › s › n d a h e r gün,
h e r s a a t o n l a r a i h a n e t l e r i n i h a t › r l a t › y o r... T E K E L i ﬂ ç i l e r i o r a d a l a r ; ç ü n k ü o n l a rca y›l, aidat ödediler o
s e n d i k a y a . . . d i re n i ﬂ g ü n l e r i n d e , g re v l e r d e , z o r z a m a n l a r › n d a e m e k ç i l e r i ç i n k ul la n › ls › n d iy e . . .
Y › l l a r d › r ü y e s i y d i l e r ; p a t ro n l a r k a r ﬂ › s › n d a h a k l a r › n › k o r u s u n d i y e . . . A m a o s e n d i k a , e n g e re k l i o l d u ¤ u
a n d a , y o k t u y a n l a r › n d a . M ü c a d e l e n i n k › z › ﬂ t › ¤ › z a m a n d a , y a n l a r › n d a o l m a k b i r y a n a , d i re n i ﬂ l e r i n i k › r d ›
o n l a r › n , s › r t l a r › n d a n v u rd u . . D ö r t d ö v i z , Tek G›da-‹ﬂ’in verdi¤i sözleri hat›rlat›yor. S ö z n a m u s t u r
halk›m›z›n gelene¤inde. Yi¤itlik, verilen sözü tutmakt›r. Sözünü tut demek, namuslu ol demekti r. Bir send i k a n › n n a m u s u ; e m e k ç i n i n , ü y e l e r i n i n h a k l a r › n › s a v u n m a k t › r.
D i r e n i ﬂ t e k i t e k e l i ﬂ ç i l e r i n i n s e n d i k a d a n i s t e d i k l e r i t a m d a b u d u r iﬂte!
O n u n i ç i n o r a d a l a r, onun için o sözlerin her g ü n h e r s a a t h a t › r l a t › y o r l a r sahiplerine...

BURADAYIZ! SÖZÜNÜZÜ TUTUN! NAMUSLU OLUN!
TEKEL ‹ﬁÇ‹S‹N‹N HAKKINI SAVUNUN!

aç›klamaya ve Y›ld›z Teknik Üniversitesi'nde ö¤rencilere aç›lan soruﬂturmalar› protesto için yap›lan
eyleme de kat›ld›lar.

Des tek Zi yar etler i
Sür üy o r
TEKEL iﬂçileri taraf›ndan dayan›ﬂma amaçl› direniﬂler yap›l›rken,
Tekel direniﬂ çad›r›na da destek ziyaretleri oldu.
Kavel ve Philps direniﬂini yaﬂayanlar, Toplum ﬁehircilik Hareketi,
“Biz bugün iﬂ yavaﬂlat›yoruz, kendimizle ilgili ne yapabiliriz” diyen
Mcdonald’s kuryeleri, DÖB’lü ö¤renciler, Y›ld›z Teknik Üniversitesi’nde soruﬂturmadan kaynakl› okula
al›nmayan
ö¤renciler
“Abdi ‹pekçi Direniﬂ Günlü¤ü Elin
Alt›” kitaplar›yla, baﬂörtüleriyle gelen direniﬂin ustas› TAYAD’l› aileler, Limter-‹ﬂ Genel Baﬂkan› Kamber Sayg›l›, Tekstil-Sen yöneticileri,
Devrimci Alevi Komitesi üyesi Pir
Sultan ﬁube yöneticileri, ÇHD’li
avukatlar, Toplumcu Gerçekler, Belgesel Atölyesi ad›na ﬁair Mehmet
Özer ve Türkan Namlucu ziyaret
edenler aras›ndayd›. Yunanistan
Aristo Üniversitesi’nden anti faﬂist
gençler, ziyarete gelip direniﬂi takip
ettiklerini ve hep yanlar›nda olacaklar›n› belirttiler. Yunanistan’da TEKEL direniﬂinin sesini yükselteceklerini söyleyerek direnenlerin kendine her yerde bir avaz bulacaklar›n›
göstermiﬂ oldular.
Ayr›ca mahallede oturanlar da ziyaretlerde bulunup ihtiyaçlar noktas›nda yard›mc› oluyorlar.

TEKEL ‹ﬂçileri AKP’ye Yürüdü
Tek G›da-‹ﬂ önünde çad›r kurup direniﬂe geçen TEKEL iﬂçileri her pazar yapt›klar› eyleme 31 Ekim günü de devam ettiler.
Galatasaray Lisesi’nin önünde, Halk Cephesi, Devrimci ‹ﬂçi Hareketi,
Herkese Sa¤l›k Güvenli Gelecek Platformu ve devrimci kitle örgütlerinin
yer ald›¤› yürüyüﬂe 200’ü aﬂk›n kiﬂi kat›ld›.
“AKP 4-C’yi Al Baﬂ›na Çal”, “Zafer Direnen Emekçinin Olacak”, “Hak
Verilmez Al›n›r Zafer Sokakta Kazan›l›r” sloganlar›n› atan ve “4-C’yi Kabul Edecek miyiz?”, “Sendikas›z Çal›ﬂmay› Kabul Edecek miyiz?” sorusuna “Hay›r!” diye hayk›rarak cevap veren kitlenin önünü ‹stiklal Caddesi’nin ortas›nda kesen polis, Taksim Meydan›’nda o gün çevik kuvvete gerçekleﬂen eylemi bahane edip barikat kurdu.
Burada “Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz” sloganlar›n› atan TEKEL iﬂçileri bas›na bir aç›klama yaparak “Cumhuriyet’in 87. Y›l›nda iﬂçi s›n›f›n›n içine
düﬂürüldü¤ü duruma bak›n. Türkan Albayrak açl›k grevinde. Zeynel K›z›laslan Betesan’da direniﬂte, Mutaﬂ iﬂçileri ekmekleri için iﬂyerini bir süre
iﬂgal ettiler, Ailelerine polisin sald›r›s› oldu.
TEKEL iﬂçileri olarak da çad›rlarday›z. Üniversite ö¤rencileri YÖK kararlar›na itiraz edince okula al›nm›yor…” dediler ve iﬂçi s›n›f›n›n güvenli
gelecek mücadelesinin mimarlar› olmak isteyenlere “s›n›f›n ç›karlar›n› ön
planda alal›m ve ortak mücadeleyi örgütleyelim” ça¤r›s›nda bulundular.
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“Sultan Elif Kalsen Serbest
B›rak›ls›n”
Tekel direniﬂi destekçilerinden Devrimci ‹ﬂçi Hareketi çal›ﬂan› Elif
Sultan Kalsen ve Tekel iﬂçisi Arzu Güneﬂ’in önleri 3 Kas›m günü çad›r›na
ekmek almaya gittikleri s›rada polisler taraf›ndan kesildi. Elif Sultan Kalsen
soruﬂturrmas› oldu¤u gerekçesiyle gözalt›na al›n›rken, Arzu Güneﬂ serbest
b›rak›ld›.
Konuyla ilgili bir aç›klama yay›nlayan Tekel iﬂçileri, son dönemlerde
polisin gelen ziyaretçilere yönelik kimlik kontrolü uygulamas›n›
yo¤unlaﬂt›rarak ortam› terörize etmeye çal›ﬂt›¤›n› söylediler.
Konuyla ilgili Devrimci ‹ﬂçi Hareketi de bir aç›klama yay›nlad›. “Haklar›
için direnen tekel iﬂçilerine ve 31 gündür süren mücadelelerinde onlar› yaln›z
b›rakmayan Devrimci ‹ﬂçi Hareketine karﬂ› polis bask›lar›na son vermelidir”
denilen aç›klamada Elif Sultan Kalsen’in serbest b›rak›lmas› istendi.

15

Kamu Emekçileri
Cephesi
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KAMERALAR K‹M‹, N‹Ç‹N,
NEDEN GÖZETL‹YOR?

Son birkaç y›l içinde pek çok iﬂyerinde kaÇünkü, aksi halde kurum yöneticileri personeli cezalanmera sistemi ile gözetleme baﬂlad›. Vergi dairelerinden,
d›rma ile tehdit etmekte, ücretini düﬂürmekle karﬂ› karﬂ›sosyal güvenlik kurumlar›na, adliyelerden, okullara, hasya b›rakmaktad›r. Bu yönüyle de ayn› zamanda, y a b a n c › la ﬂt › rm a ve yal n › zl a ﬂt › rm aya , bi reyselleﬂtirmeye de hiztanelere kadar hemen hemen tüm kurumlarda kameralar
kuruldu. ‹lk olarak güvenlik nedeniyle bahçelere ve kumet etmektedir.
rumlar›n giriﬂ kap›lar›na kurulan kameralara emekçiler
Kameralar ayn› zamanda sendikal faaliyetleri engellegüvenlik”ti ve pek
tepki göstermediler. Çünkü gerekçe “g
mek için de kullan›lmaktad›r. Bir iﬂyerine bildiri da¤›tmak
çok iﬂyerinde h›rs›zl›k yap›l›yordu. Bu nedenle gösterilen
ya da bir toplant› yapmak amac›yla giden sendikal› iﬂçi ve
güvenlik gerekçesi emekçilerce ve hatta çeﬂitli sendikalarmemurlar, sendika yöneticileri, personel taraf›ndan dinleca da desteklendi.
nilmiyor. Bazen iﬂçiler, toplant›lara kat›lm›yor ya da bildiSonra giriﬂlerdeki kameralar›n yetersiz oldu¤u ileri süri bile al›nmak istenmiyor. Çünkü kamera ile takip edildirülerek, koridorlara, çal›ﬂma odalar›na, servislere kamera¤ini bilen kamu emekçileri, amirlerinin bask›lar›na maruz
lar yerleﬂtirildi. Bunda da rüﬂvet, yolsuzluk ve h›rs›zl›¤›
kalmaktan korkuyor ve kendi haklar›n› kullanmaktan çeönlemek gerekçeydi ve yine bütünlüklü olarak bir tepki
kinir hale geliyor.
aç›¤a ç›kmad›.
Esasen, tüm bu gözetlemelerin ve denetlemelerin amaYine pek çok iﬂyerinin giriﬂine turnikeler konularak
c›, bütün halk kesimlerinde korku yaratmak, korkunun
emekçilerin giriﬂ/ç›k›ﬂ dakikalar› hesaplanmaya, denetim
esiri olmuﬂ insanlar› da bireycileﬂtirip emekçileri ö r g ü t s ü z l e ﬂ t i r m e k t i r. Emperyalizmin istedi¤i insan tipi korkan
yayg›laﬂt›r›lmaya baﬂlad›.
ve örgütsüz insan tipidir. Kameralar sadece iﬂyerlerimizde
Kameralar esas olarak kamu emekçilerini denetim alt›mevcut de¤il. Neredeyse tüm ana caddelerde, sokaklarda,
na almak, iﬂe giriﬂ ç›k›ﬂlar›n› denetlemek, iﬂ saatleri bootoyollarda kameralar kurularak her alan›n denetim alt›nyunca kaç kez tuvalete gittiklerini, kaç kez çay içtiklerini,
da tutuldu¤u, devletin her ﬂeyden haberdar oldu¤u, her an
arkadaﬂlar› ile kaç dakika sohbet ettiklerini takip ederek
her ﬂeyin denetim alt›nda oldu¤u havas› yarat›lmaktad›r.
performanslar›n› ölçme (!) arac› olarak kullan›lmaktad›r.
T›pk›, 50 milyonun telekulak taraf›ndan dinlendi¤inin her
IMF’nin talimatlar› ile 2003 y›l›nda yasalaﬂan Kamu
yerde söylenmesi ve buradan bir korku dalgas› yarat›lmaMali Yönetim Kanunu’nda, “tüm kurumlar›n Performans
s› gibi.
Esaslar›” ve personel çal›ﬂt›rmas›na dair mevzuat yeralHükümetin ya da devletin as›l amac›, emperyalist polimaktayd›. Kamu kurumlar› bu do¤rultuda kendi yasalar›ntikalar›
hayata geçirmek ve tüm ilerici, demokrat kesimler
da ve yönetmeliklerinde de¤iﬂiklikler yapt›lar. Özellikle
üzerinde
bask› oluﬂturarak iktidar›n ve sistemin eleﬂtirilbüro iﬂ kolunda “Performans uygulamas›” önce pilot iﬂmesine,
sömürüye,
zulme karﬂ› mücadele edilmesine enyerlerinde baﬂlat›lm›ﬂ, en iyi performans› olanlara ödül
gel
olmakt›r.
verilerek(!) uygulanm›ﬂ, ard›ndan Sosyal Güvenlik Kurumu gibi kurumlarda “ P e r f o r m a n s Ö d e m e s i ” olarak ücret
Y›llard›r bu ülkede telefonlar›n dinlendi¤i söylenir duödemesine dönüﬂtürülmüﬂtür. Baz› iﬂyerlerinde fazla merur. Peki bu kadar rüﬂvet, yolsuzluk, uyuﬂturucu sat›c›, fusai ödemeleri turnikelerden giriﬂ/ç›k›ﬂ dakikalar›na göre
huﬂ gibi yozlaﬂmalar, çeteler, mafyalar bu dinlemelerle
ödenmeye baﬂlam›ﬂ bulunmaktad›r.
neden ortaya ç›kart›lmaz?
Kameralar ve turnikeler iﬂte tam da
Kameralar uzun zamand›r hayat›bu noktada kamu idarelerinin ve idam›zda
yer ald›¤› halde, iﬂyerlerindeki
Emekçiler olarak
recilerinin “performans politikalar›n›“
h›rs›zl›klar, rüﬂvet, memurlar›na usuliﬂyerlerindeki kameralar
hayata geçirmeleri amac›na hizmet etsüz iﬂ yapt›ran amirler niçin ortaya ç›konusunu mahkemelerin
mektedir.
kart›lmaz?
Kamu yöneticisi, bir personelinin
verece¤i kararlara
Çünkü, emperyalizmin iﬂbirlikçileriçal›ﬂma saatini, çal›ﬂma verimini, iﬂ b›rakmamal›y›z. Kameralar nin bu ülkede, yolsuzluklar› önlemek,
arkadaﬂlar› ile iliﬂkilerini denetleh›rs›zl›klara dur demek, rüﬂveti, uyuﬂtuoldukça yayg›nlaﬂm›ﬂt›r ve rucuyu, fuhuﬂu ortadan kald›rmak, halmekte ve gözlemlemekte, ard›ndan
“bu konuda bir sonuç
personeli üzerinde elde etti¤i bu bilgik›n ve çal›ﬂanlar›n güvenli¤ini sa¤lamak
leri k u l l a n m a k t a d › r. Kamera ile takip
alamay›z" diye düﬂünmek gibi bir niyeti yoktur. ‹ktidar gücünü
edilen bir iﬂyerinde, kamu emekçileri
kullanarak, emekçileri ve bir bütün halyanl›ﬂt›r.
Bu
düﬂünce
tarz›
daha az sigara molas› vermekte, daha
k› tahakküm al t›na almak ve denetledemokratik mücadeleyi de mek, tek amaçlar›d›r. Kameralar da buaz tuvalete gitmekte, arkadaﬂlar› ile
daha az paylaﬂ›mda bulunmaktad›r.
nun araçlar›ndan sadece biridir.
reddeder.

D‹RENMEK KAZANMAKTIR

Geçen ay, Büro Emekçileri Sendikas› taraf›ndan,
kameralarla ilgili aç›lan bir
dava sonuçland›. Siirt Defterdarl›¤›’n›n tüm birimlerine kamera konulmas› karﬂ›s›nda, kameralar›n kald›r›lmas› için baﬂvuru yapan
sendikan›n talebinin reddedilmesi nedeniyle aç›lan
davada, Mahkeme özel hayata müdahale olarak gördü¤ü k a m e r a l a r › n s e r v i sl e r d e n k a l d › r › l m a s › n a karar verdi. Mahkeme kuﬂku
yok ki, kameralar›n esas
konulma amac›n› sorgulamayarak, hukukun biçimsel
yan›n› iﬂletmiﬂ, sadece odalar›n ve memurlar›n çal›ﬂma yerinin izlenmesinin
hukuka ayk›r› oldu¤una, giriﬂ ve ç›k›ﬂlar›n kamera ile
gözetlenebilece¤ine karar
vermiﬂtir.
Emekçiler olarak iﬂyerlerindeki kameralar konusunu mahkemelerin verece¤i kararlara b›rakmamal›y›z. Kameralar oldukça
yayg›nlaﬂm›ﬂt›r ve “bu konuda bir sonuç alamay›z"
diye düﬂünmek yanl›ﬂt›r.
Bu düﬂünce tarz› demokratik mücadeleyi de reddeder.
Oysa kameralar d e m o k r at i k h a k k a bir sald›r›d›r,
böyle bakmal› ve bu konuyu demokratik mücadelenin bir parças› haline getirmeliyiz. Sonuç al›r›z ya da
alamay›z, temel olan bu de¤ildir. Kamu emekçilerini
gözleyen düzeni teﬂhir etmeliyiz. Sonuç almak ise
bu çabalar›n büyütülmesinden geçecektir.
Tüm emekçilerin, demokratik haklar›n› kullanarak öncelikle çal›ﬂt›klar›
odalardan, koridorlardan,
iﬂyerlerinden kameralar›
kald›rtmak için demokratik
haklar›n› kullanmal›, fiili,
meﬂru ve militan her türlü
mücadele yöntemini hayata
geçirmelidir.

Çözüm bu mudur?
Ülkemizde açl›¤›n, yoksullu¤un,
da yine emperyalistlerin iznine ba¤l›d›r.
sa¤l›k, e¤itim gibi birçok sorunlar›m›Yani bu ülkeyi yönetenler, emperyaz›n çözümü için deniliyor ki;
lizmden izinsiz bir ad›m atamazlar.
* Emperyalistlerin ülkemizdeki faDurum böyle iken, emperyalistlerin
a liyetleri s›n›rla nd›r›ls ›n.
ülkemizdeki faaliyetlerini s›n›rland›rmak mümkün müdür? Ya da emperya* Emperyalist kurumlarla halk›n ç›listlerle “halk›n ç›kar›na uygun” anlaﬂkarlar›na uygun olan anlaﬂmalar yap›lmalar ne kadar mümkün olabilir?
s›n.
Peki, tekellerden daha çok vergi
* Tekellerden daha çok vergi al›nal›ns›n denmesi ne kadar geçerlidir?
s›n.
Tekellerin iktidarda oldu¤u bir sistemBunlar emperyalizmi kovman›n karde tekellerin kendi zarar›na olacak bir
ﬂ›s›na çözüm diye konulan politikalarvergilendirme sistemini getirmesini
d›r.
beklemek s›n›flar gerçe¤ini göz ard› etPeki bunlar çözüm mü?
mektir. Ama diyelim ki, oldu. TekellerEmperyalizmin yeni-sömürgesi, her
den al›nan vergileri art›rd›k? Sorunlara
ﬂeyin emperyalistler taraf›ndan belirçözüm olacak m›? Buradaki yan›lg› da
lendi¤i bir ülkede emperyalistlerin varﬂudur: Devlet, daha çok vergi topla l›¤›n› s›n›rland›rmak mümkün mü?
y›nca bu vergileri halk›n ihtiyaçlar›
Hay›r. Emperyalizmin yeni-sömüriç i n mi kull a nac ak? Bunun öyle olagesi bir ülkede ekonomik, sosyal, askeca¤›n› düﬂünmek devlet gerçe¤ini de
ri hiçbir politika emperyalistlerden bagöz ard› etmektir.
¤›ms›z de¤ildir. Her türlü politikada beBu düﬂünceler asla sorunlar›m›z›n
lirleyici olan emperyalizmin ç›karlar›çözümü olamaz. Bunlar esas olarak
d›r. Ba¤›ml› ülkenin ordusu da emperemperyalizmin varl›¤›n› meﬂrulaﬂt›yalizmin sömürü ç›karlar›na göre örr a n ve k a l › c › l a ﬂ t › r a n düﬂüncelerdir.
gütlendirilir. Ekonomi politikalar›nda,
Emperyalist tekellerin varl›¤›n›
yap›lacak her türlü yat›r›mda belirleyimeﬂrulaﬂt›ran
iﬂbirlikçi tekellerin iﬂbirci olan emperyalizmin ç›karlar›d›r. Örli¤ini
ve
sömürüsünü
meﬂrulaﬂt›ran
ne¤in tar›m; eskiden ülkemiz “kendi
önerilerdir. Dolay›s›yla bu tür öneriler
kendine yetebilen” ender ülkelerden bibaﬂlang›çta demokratik, sanki tekellere
risi diye tan›mlan›rd›. Ya ﬂimdi? Haykarﬂ› önerilermiﬂ gibi görünür. Fakat
vanc›l›k büyük oranda bitmiﬂ durumda.
tam tersine bu öneriler tekellerin meﬂSay›s›z tar›m ürünü de ithalata muhtaç.
rulu¤unu pekiﬂtiren önerilerdir.
Bunlar›n d›ﬂ›nda sa¤l›k politikalar›ndan
Emperyalizmin ülkemizdeki sömüe¤itim politikalar›na
rüsüne ve bu sömürü
birçok ﬂey emperyadüzenine son vermelistlerin ihtiyaçlar›na
Emperyalizmin
göre düzenlenmiﬂtir.
yeni-sömürgesi bir ülkede den açl›k, yoksulluk,
sa¤l›k, iﬂsizlik, adaEkonominin, borç
ekonomik,
sosyal,
askeri
letsizlik e¤itim gibi
ödemelerinin çarklahiçbir politika
sorunlar›m›z›n çözür›n›
döndürmek,
IMF’den,
Dünya emperyalistlerden ba¤›ms›z mü mümkün de¤ildir. Çünkü bu sorunBankas›’ndan veya
de¤ildir. Her türlü
lar›n kayna¤› emperdi¤er tekellerden gepolitikada belirleyici olan yalist sömürü ve telecek kredilere, “s›cak para”lara ba¤l›- emperyalizmin ç›karlar›d›r. kellerin sömürü düd›r. Ordusu emperBa¤›ml› ülkenin ordusu da zenidir. Sorunlar›n
yalistlerden al›nan
çözümü için sorunlaemperyalizmin
sömürü
silahlarla donat›l›r ve
r› yaratan kayna¤›
ç›karlar›na göre
silahlar›n kullan›m
kurutmak gerekir.

Say›: 241

Yürüyüﬂ
7 Kas›m
2010

örgütlendirilir.
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Ülkemizde Genççliik

Gençlik Federasyonu’ndan
YÖK’E, TECR‹TE, PARALI E⁄‹T‹ME KARﬁI
GENÇL‹K FEDERASYONU SAFLARINDA B‹RLEﬁEL‹M

Say›: 241

Yürüyüﬂ
7 Kas›m
2010
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1987 y›l›nda Devrimci Gençlik
olarak YÖK’e karﬂ› baﬂlatt›¤›m›z
kampanyan›n
slogan›
ﬂuydu:
“ O k u l d a n A t › l m a l a r a , Vi zelere,
Haraçlara Son, YÖK Kald›r›ls›n!”
Y›llar önce dile getirdi¤imiz bu
talepler bugün için de geçerli. Hatta
bugün baz›lar› daha da önem kazanm›ﬂ durumda. Örne¤in, e¤itimin her
geçen gün daha da paral› hale getirilmesiyle harçlar bugün daha da
önemli bir sorun.
Soruﬂturmalar, okuldan atmalar
bugün daha da önemli bir sorun.
Son ç›kan genelgeyle YÖK bugün
gençli¤in, e¤itimin önünde aleni bir
engel halindedir.
Ve bütün bunlar›n yan›nda yaﬂam›n her alan›n› etkileyen oligarﬂinin
tecrit politikalar› gençlik için önemli bir sorun.
Bunun içindir ki, “YÖK’e karﬂ›,
tecrite karﬂ›, paral› e¤itime karﬂ›”
taleplerimizi, b›kmadan usanmadan
hayk›r›yoruz.
1980’li y›llara gelirken; halk›n
mücadelesi geliﬂiyor, devrimci mücadele yayg›nlaﬂ›yordu. Bu mücadelede yüksek ö¤renim gençli¤inin
yeri oldukça önemliydi. ‹ﬂte bunun
için 1980’de bir darbeyle iﬂbaﬂ›na
gelen Amerikanc› faﬂist cuntan›n ilk
hedeflerinden biri üniversiteler oldu. Hayat›n her alan›nda yüzbinlerce insan gözalt›na al›nd›, iﬂkence
gördü, tutukland›, idam edildi. Üniversite ö¤rencileri, gençlik sald›r›ya
u¤rayanlar içinde de yine en öndeydi.
Cuntan›n topluma yeni bir düzen
vermek için aç›k faﬂizmi kurumsallaﬂt›rma politikas›n›n bir aya¤› da,
YÖK’tü.
YÖK kurulur kurulmaz 5 bin
ö ¤ renciyi üniversitelerden att›. Yönetimler la¤vedilerek yerine cuntac›lar›n atad›¤› yönetimler kuruldu.

Mücadelenin önüne geçmek için
sormayan, sorgulamayan, araﬂt›rmayan, bireyci, bencil ve yozlaﬂm›ﬂ
bir gençlik yarat›lmas› gerekiyordu.
Bunun için YÖK, tamamen gerici,
ezberci, anti-bilimsel e¤itimi
yerleﬂtirdi üniversitelere. Zaten
ezberci, gerici olan e¤itim, YÖK’le
bu özelliklerini pekiﬂtirmiﬂ oldu.
art›k sistemin anti-bilimselli¤i ve
anti-demokratikli¤i tart›ﬂ›lmazd›.
YÖK’ün uygulamalar›ndan biri
de e¤itimin ticarileﬂtirilmesi oldu.
Art›k ö¤renciler ö ¤ renci de¤il m ü ﬂ t e r i d i r. Ve okullar da para kazan›lacak sektörlerdir.
Al›nan har(a)ç paralar› e¤itimin
özelleﬂtirilmesi do¤rultusundaki giriﬂimlerin ilkiydi. Paras› olmayan
okumas›n devri baﬂlam›ﬂ oldu böylece. Çünkü harç paras›n› yat›rmak
zorunludur, ders kayd› ancak ondan
sonra yap›l›r.
1981’den 2010 y›l›na kadar
YÖK üniversitelerdeki mücadeleyi
bast›rmak için her türlü yönteme
baﬂvurdu. Bu süre içerisinde üniversitelerde yüzlerce devrimci demokrat ö¤renci okuldan at›ld›. Disiplin
cezalar› a¤›rlaﬂt›r›ld›. Yüzlerce özel
okul aç›lm›ﬂt›r. E¤itim müfredat›
her geçen gün dahada gericileﬂtirildi, bilimsellik tamamen ortadan kald›r›ld›. ‹ki y›ll›k üniversiteler aç›larak düﬂük ücretle çal›ﬂacak kalifiye
elemanlar yetiﬂtirilmeye baﬂland›.
Üniversiteler, tam bir diktayla yönetilmektedir. “Söz yetki ve karar”,
sadece rektöre aittir.
12 Eylül aç›k faﬂizminin üniversitelerdeki kurumsallaﬂmas› olan
YÖK’e karﬂ› mücadelemiz 29 y›ld›r
kesintisiz sürdü. Bundan sonra da
sürecek. Ta ki; 12 Eylül’ün faﬂist
uygulamalar› kalkana kadar. Paras›z, demokratik, eﬂit, halk için bilim, halk için e¤itim sistemi kurulana kadar...

Van Gevaﬂ’ta
yemek boykotu
Van, Yüzüncü Y›l Üniversitesi Gevaﬂ Meslek Yüksekokulu’nda yemek fiyatlar›n›n
1400 TL den, "1700 TL ye ç›kar›ld›¤› için ö¤renciler, yemek
fiﬂlerini almayarak okul yönetimini protesto etti. 1200 ö¤rencisi bulunan Gevaﬂ Meslek
Yüksekokulunda, 40 ö¤renci
d›ﬂ›nda ö¤rencilerin tamam›
yemek boykotuna kat›ld›lar.
Ö¤renciler, talepleri kabul edilinceye kadar eylemlerini sürdürecekleri belirtildi.

YTÜ’de Rektör
bir ad›m geri att›
Y›ld›z Teknik Üniversitesi nde
(YTÜ) önce Müslüman Gençlik adl› grubun, daha sonra polisin sald›r›lar›na maruz kalan
20 ö¤renci haklar›nda soruﬂturma aç›ld›¤› gerekçesiyle
okullar›na al›nm›yordu. Okula
al›nmayan ö¤renciler YTÜ
nün Beﬂiktaﬂ’taki yerleﬂkesi
önünde protesto eylemi düzenledi. Eylemler rektöre geri
ad›m att›rd›. 29 Ekim’de rektör, okula giriﬂ yasa¤›n› kald›rd›.

Ölmek istemiyoruz
Üst geçit istiyoruz
Halkal› Toplu Konut Lisesi ö¤rencileri, geçti¤imiz hafta cuma
günü kamyon çarpmas› sonucu
hayat›n› kaybeden Atakent
‹MKB Endüstri Meslek Lisesi
ö¤rencisi Utku Terzi için eylem
yapt›. Ö¤renciler; yaﬂanan olay›n bir kaza olmad›¤›n›, her sene en az bir kiﬂinin ayn› noktada ayn› ﬂekilde hayat›n› kaybetti¤ini söylediler. Ö¤renciler kazan›n yaﬂand›¤› yere Utku Terzi'nin ad›n›n verildi¤i bir üstgeçit yap›l›ncaya ve sorumlular
cezaland›r›l›ncaya kadar mücadelelerini sürdüreceklerini belirttiler.

D‹RENMEK KAZANMAKTIR

“5 Kas›m’da Ankara’day›z”
Gençlik Federasyonu’nun 5
Kas›m günü Ankara’da yapaca¤›
eylemin haz›rl›klar› çerçevesinde
,Gençlik
Federasyonu
üyeleri
afiﬂleriyle, bildirileriyle ö¤renci gençli¤i Ankara’ya ça¤›rd›.

‹ s t a n b u l : 27 Ekim günü Avc›lar
Kampüsü’nde yemekhanenin bulundu¤u binaya “YÖK’e, Tecrite, Paral›
E¤itime Hay›r Demek ‹çin 5 Kas›m’da Ankara’day›z” yaz›l› afiﬂlerini
asan ö¤renciler, ÖGB’lerin sald›r›s›na
u¤rad›lar. Afiﬂleri y›rtmaya çal›ﬂan
ÖGB’ler Dev-Gençliler taraf›ndan
yap›lan konuﬂmalarla teﬂhir edildi.
Konuﬂmadan sonra yemekhanenin
bulundu¤u binaya 25 adet afiﬂ ast›.
Geçen hafta açt›klar› ‘Tan›ﬂma çay›’
masas›n› afiﬂlemeden sonra tekrar
açan ö¤renciler gençli¤in mücadelesini herkese anlatt›lar.
*
30 Ekim günü Galatasaray Lise-

si önünde toplanan Gençlik Federasyonu üyeleri “YÖK’e Hay›r,
YÖK’e, Tecrit’e Paral› E¤itime Hay›r, Halk ‹çin Bilim Halk ‹çin E¤itim, Paras›z E¤itim ‹stiyoruz Alaca¤›z, Ferhat Tüzer ve Berna Y›lmaz
Serbest B›rak›ls›n,” sloganlar›n›
atarak eylem yapt›lar. Eylemde 5
Kas›m’da Ankara’da olacaklar›n›n
duyurusu yap›ld›, bildiri da¤›t›ld›.

A d a n a : Gençlik Federasyonu ö¤rencileri üniversite ö¤rencilerinin
oturdu¤u Baraj Yolu, Duygu Kafe
civar›nda 6 Kas›m’a ça¤r› için 30
yere afiﬂleme yapt›.

E l a z › ¤ : 27 Ekim günü Elaz›¤
Gençlik Derne¤i Giriﬂimi F›rat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde
afiﬂleme ve bildiri da¤›t›m› yapt›.
2 Kas›m Sal› günü de Mühendislik Fakültesi ve Fen, ‹nsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde afiﬂleme-

‹stanbul Üniversitesi’nde Keyfi Gözalt›
1 Kas›m günü, Gençlik Federasyonu üyesi Hafize Aky›ld›z ve Koray Kesimal ‹stanbul Üniversitesi
Beyaz›t Kampüsü giriﬂinde gözalt›na al›nd›. Okul giriﬂinde çanta ve üst
aramas›n› kabul etmeyen ö¤renciler
bunun bir keyfiyet oldu¤unu ve kendi okullar›na girerken potansiyel
suçlu muamelesi yap›ld›¤›n› belirterek çantalar›n› ve üstlerini aratmad›lar. ÖGB’ler ve sivil polisler taraf›ndan gözalt›na al›nan ö¤renciler Fatih
‹lçe Emniyet Müdürlü¤ü’ne götürüldüler. Arkadaﬂlar›n› sahiplenmek
için Beyaz›t Karakolu’nun önünde
bekleyen Gökçe Uluada ve Gizem
Özkara da burada gözalt›na al›nd›lar.
2 Kas›m günü Gençlik Federasyonu üyeleri Sultanahmet Adliyesi
önünde arkadaﬂlar›n›n serbest b›rak›lmas› için eylem yapt›lar. Önceki gün
‹stanbul Üniversitesi merkez kampüsü önünde polis ve ÖGB’nin sald›r›s›na u¤rayarak gözalt›na al›nan Hafi-

ze Aky›ld›z ve Koray Kesimal’›n serbest b›rak›lmas›n› istediler. “Polis ve
ÖGB’nin tacizi, tehditi ve sald›r›lar›
mücadelemizi engelleyemez” pankart› aç›ld›. Gizem Özkara taraf›ndan
okunan aç›klamada “Çanta aramalar›, keyfi gözalt›lar, fiziki ve sözlü sald›r› as›l amac› ortaya ç›kar›yor. Sözde ö¤rencilerin güvenli¤ini sa¤lamak
ad›na okullara polis al›nmas›yla faﬂizmin gerçek yüzü tekrar gözler
önüne serildi.” denildi.
Aç›klaman›n ard›ndan gözalt›lar
serbest b›rak›lana kadar adliyenin
karﬂ›s›nda, türküleri, marﬂlar› ve
sloganlar›yla oturma eylemi yapt›lar. Gözalt›lar›n serbest b›rak›lmas›ndan sonra merkez kampüsü
önünde yap›lan eylemde okuldaki
polis ve ÖGB’ler teﬂhir edildi.
Ekim Gençli¤i, Emek Gençli¤i,
Ö¤renci Muhalefeti, Beyaz›t Gazetesi’nin de destek verdi¤i eylem sloganlarla sona erdi.

lerine ve bildiri da¤›t›mlar›na devam ettiler.

M e r s i n : 1 Kas›m günü Mersin
Üniversitesi Çiftlik Köy Kampüsünde Gençlik Federasyonu üyeleri stant açt›lar. Stantta 5 Kas›mda
Ankara’ya YÖK’ü protesto ça¤r›s›nda bulunuldu.

K ü t a h y a : Dumlup›nar Merkez
Kampüsü ve Germiyan Meslek
Yüksek Okulunda 5 Kas›m’da Ankara'day›z afiﬂleri as›ld›. Her iki
kampüste toplam 10 adet afiﬂ yap›ﬂt›r›ld›.

‹nönü
Üniversitesinde
Ulaﬂ›m
Kampanyas›
Devam Ediyor

Say›: 241

Yürüyüﬂ
7 Kas›m
2010

Malatya ‹nönü Üniversitesi’nde yaﬂanan ulaﬂ›m sorunuyla
ilgili Gençlik Federasyonu ö¤rencilerinin baﬂlatt›¤› kampanya devam ediyor.
Kampanya çerçevesinde hafta
içerisinde kampüsdeki kafeler,
fakülteler dolaﬂ›larak imza topland›.
Gençlik Federasyonlu ö¤renciler 27 Ekim günü de kampüs
içinde mediko önünde imza masas› açt›lar. 2 saat aç›k kalan masada 525 imza topland›. Ayr›ca
hafta boyu kampüsde ve ﬂehir
merkezinde kampanyayla ilgili
duyurular as›ld›.

HAKLIYIZ KAZANACA⁄IZ
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Malatya Liseli
Gençlikten Seminer

“Vatansever Gençlik
Yarg›lanamaz”

Malatya Liseli Gençlik sürdürdü¤ü “Kültürümüze Sahip
Ç›kal›m Yozlaﬂmaya ‹zin Vermeyelim” kampanyas› dahilinde 30 Ekim günü bir seminer
düzenledi.
Malatya Haklar Derne¤i’nde
düzenlenen seminerde liselerde
yozlaﬂma, yozlaﬂt›rma politikas›, kültürümüz ve örgütlenme
üzerine konuﬂmalar yap›ld›.
Yozlaﬂman›n egemenler taraf›ndan hayata geçirilmiﬂ bir politika oldu¤u ve karﬂ›s›nda yap›labilecek tek ﬂeyin örgütlenip mücadele etmek oldu¤u söylendi.
Liselilerin kendi yaﬂad›¤›
sorunlar› anlatt›¤› sohbetlerle
seminer son buldu.

May›s ay›nda ‹stanbul Okmeydan›’nda düzenlenen Dev-Genç kültür
ﬂenli¤ine polis sald›r›s› sonras›nda
gözalt›na al›n›p tutsak edilen 4 Dev
Genç’linin ilk duruﬂmas› 3 Ekim günü yap›ld›.
Beﬂiktaﬂ’taki 14. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde görülen duruﬂma öncesi tutsak arkadaﬂlar›n› yaln›z b›rakmayan
Gençlik Federasyonu üyeleri Beﬂiktaﬂ
Meydan›’nda bir eylem yapt›lar.
“Vatansever Gençlik Yarg›lanamaz!
Keyfi Tutuklamalara Son” pankart›
açan Dev-Gençliler ad›na aç›klama yapan Mahir Bektaﬂ “Emperyalizmin yoz
ve bireyci kültürüne karﬂ› omuz omuza
verdi¤imiz, halk kültürümüzle alternatif oldu¤umuz ﬂenli¤e gaddarca sald›ran polisin kimi temsil etti¤i ortadad›r.

Nas›l B‹R Yaﬂam?
“Yaﬂam›m›z› nas›l sürdürüyo r u z ? “ , “ 2 4 s aat im iz n as›l g eçi y or ? ”
diye sordu¤umuzda cevaplar›n iç
aç›c› olmad›¤›n› görürüz.
E¤er düzen iliﬂkileri d›ﬂ›na ç›kam›yorsak, bu iki soruya verdi¤imiz
cevapta yaﬂam›m›z›n, 24 saatimizin
bi ze ai t o lm ad ›¤ ›n › gö r ür üz .
Yaﬂam›m›z›, y›llar›m›z›, günlerimizi çalanlar, bize çarp›k bir yaﬂam›
da dayatt›lar. “Günü birlik” yaﬂamam›z› istiyor, savruk, rastgele bir
yaﬂam› dayat›yorlar.
Bizi fabrikalarda, iﬂ yerlerinde
devlet kurumlar›nda saatlerce çal›ﬂt›rarak, eme¤imizi sömürerek, dinlenmek için bile bize zaman b›rakmayarak aylar›m›z›, y›llar›m›z› çald›lar, çal›yorlar.
Bu nedenle bize okuyacak, sosyal iliﬂkilerimizi geliﬂtirecek, dinlenecek, kendimize ve çevremize ay›racak zaman b›rakmad›lar.
O nedenle daha en baﬂtan yaﬂa-
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Onlar emperyalizmi ve iﬂbirlikçilerini,
emperyalizmin yoz ve bireyci kültürünü temsil ediyor. Biz ise halk›n kültüründen güç alarak ezilenleri ve halk›m›z› temsil ediyoruz” dedi.
Eylem “Tutuklananlar Serbest B›rak›ls›n”, “Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz”,
“Yaﬂas›n Dev Genç Yaﬂas›n Dev Gençliler” sloganlar›yla sona erdi.
Ard›ndan mahkeme önüne gidilerek duruﬂma saati beklendi. Tutsak
Dev Gençliler ring arac›ndan indirilirken zafer iﬂaretleri ve sloganlarla
arkadaﬂlar›n› selamlad›lar. Duruﬂma
sonucunda tutsak olan Ekin Dalbudak, Meltem Keleﬂ, Çi¤dem Yakﬂi ve
Ayberk Demirdö¤en tahliye edildi.
Karar Dev-Gençliler taraf›ndan z›lg›tlar, alk›ﬂlar eﬂli¤inde halaylar çekilerek karﬂ›land›.

Günübirlik y aﬂamak

m›m›za yönelik do¤rudan böyle bir
sald›r›y› yaﬂ›yoruz. Günübirlik yaﬂamak, sorumsuz yaﬂamakt›r. Kendimize, ailemize, arkadaﬂlar›m›za
karﬂ› sorumluluk taﬂ›mamakt›r.
Sadece gününü geçiren, deyim
yerindeyse, ucuz ve basit ﬂeylerle
“ g ü n ü n ü g ü n e d e n ” bir anlay›ﬂt›r.
O zaman günü geçirmek için düzen
ne sunuyorsa, onun esiri olmak kaç›n›lmaz olacakt›r.
Bu kimi zaman, televizyon baﬂ›nda geçirilen saatler, kimi zaman
bilgisayar baﬂ›nda geçirilen uykusuz gecelerin, kimi zaman zaman›n
öldürüldü¤ü kahvelerin yaﬂam›m›z›
doldurmas›, kimi zaman dedikodudan ibaret bir yaﬂam ve aile sorunlar›n›n karartt›¤› hep moralsiz olunan
günler olarak karﬂ›m›za ç›kar.
Bu yaﬂam›m›z üzerinde kendi
irademizin hakim olamamas›d›r.
Bujuvazi dayatt›¤› yaﬂam biçimiyle
yaﬂam›m›z› denetim alt›na almakta-

d›r. Burjuvazinin dayatt›¤› yaﬂam
ise günübirlik yaﬂamd›r. ‹ﬂle ev aras›na s›k›ﬂt›r›lm›ﬂ bir yaﬂam.
Evde televizyon dizileriyle kontrol alt›na al›nm›ﬂ bir yaﬂam. Çarﬂ›da
al›ﬂveriﬂle s›n›rland›r›l›m›ﬂ bir yaﬂam. Ve yar›n›n› düﬂünmeden sürdürülen, hergün birbirinin ayn› olan
bir yaﬂam...
Ya bize dayatt›klar› gibi, önünü
görmeden, yar›n›na iliﬂkin hiçbir
düﬂünce taﬂ›madan, düﬂünmeden,
günü birlik yaﬂayaca¤›z,
Ya da tüm bunlara teslim olmayarak, “yapacak birﬂey yok” demeden, düzen iliﬂkileri d›ﬂ›nda bir yaﬂam sürdürece¤iz.
Yaﬂam›m›z› anlaml› k›landa bu
olacakt›r. Düzenin esiri olmayan,
düzenin sald›r›lar›na karﬂ› koyacak
bir yaﬂam sürdürmektir aslolan.Bunu baﬂarabiliriz.Bunun için emek
vermek, istemek kal›yor geriye.
Gün üb irlik y aﬂamay aca¤ ›z!..

D‹RENMEK KAZANMAKTIR

Ülkemizde Gençlik

Gençli¤in
Gündeminden
YÖK Baﬂkan› Yusuf Ziya Özcan
2008 aff›n›n hemen arkas›ndan üniversitelerden at›lman›n kald›r›lmas›
için çal›ﬂma baﬂlatt›klar›n› söylemiﬂti. 2 y›ld›r bu konu hakk›nda
YÖK taraf›ndan hiçbir çal›ﬂma
yap›lmam›ﬂt›. Sonunda tasar›y› haz›rlay›p, MEB e 2011 y›l›ndan sonra
at›lanlar› kapsayacak ﬂekilde gönderen YÖK, 2011 y›l›ndan önce at›lanlar› bu tasar›n›n içerisine sokmad›.
Bu süreçte YÖK Baﬂkan› Özcan ile
yap›lan röportajda Özcan; "Tasar›n›n de¤iﬂikli¤ine meclisin karar verebilece¤ini, belki 2008 aff›ndan
sonra at›lanlar› da kapsayabilece¤ini” söyledi. Ama bir yandan da görülüyor ki; Yusuf Ziya Özcan ö¤rencilerin tamam›na böyle bir hakk›n
tan›nmas›n› istemiyor. Bu ülkede
haklar mücadelesi veren ö¤renciler
de dahil olmak üzere, ülkesine sahip
ç›kan insanlar›, tasar›y› s›n›rland›rarak engellemeye çal›ﬂ›yor.

gençli¤in
tarihinden
7 Kas›m - 13 Kas›m
7 Kas›m '87: Devrimci Gençlik, “Okuldan At›lmalara, Vizelere, Haraçlara Son,
YÖK Kald›r›ls›n! slogan›yla bir kampanya
örgütledi. Kampanya
ö¤renci gençli¤in somut acil sorunlar›ndan
yola ç›k›yordu.

7 K as›m 1 990:
Bursa Uluda¤ Üniversitesi’nde 7 Kas›m’da
boykotta olan ö¤rencilere jandarma sald›rd›.
Onlarca ö¤renci gözalt›na al›nd›.

Kas›m 1990: DevGençliler 6 Kas›m boykotunda boykot k›r›c›l›-

ÜN‹VERS‹TEDEN ATILMANIN KALDIRILMASI
YEN‹ B‹R ALDATMACA VE SOYGUNDUR
Yeni taslakta üniversitelerden
at›lmama ve baﬂar›l› ö¤rencilere
harç indirimi gibi maddelerde yer
al›yor. Taslakta di¤er iﬂlenen konu
ise, baﬂar›s›z olanlar için getirilmeye çal›ﬂ›lan daha fazla katk› pay›
ödeme durumudur. Ayn› yüksekö¤retim kurumundaki ö¤renimi s›ras›nda bir derse üçüncü kez kay›t
yapt›ran ö¤rencilerin kredi baﬂ›na
ödeyecekleri katk› pay›, ders alaca¤›
y›lda o program için belirlenen katk› miktar›n›n yüzde 100 fazlas›yla
al›nacak. Bir derse dört veya daha
fazla kez kay›t yapt›ran ö¤rencilerden al›nacak katk› paylar›, aﬂamal›
olarak ö¤renci baﬂ›na o y›l için belirlenen cari hizmet maliyetinin tamam›n›n iki kat›n› aﬂmayacak ﬂekilde, üniversitelerden gelen öneriler
de de¤erlendirilerek YÖK taraf›ndan belirlenecek. Yabanc› dil haz›rl›k s›n›f› hariç olmak üzere ön lisans
diploma programlar›n› 4 y›l, lisans

¤› yapan ö¤retim
görevlisi ‹smet
Giritli’yi cezaland›rd›.

Kas›m 1990: Bal›kesir Üniversitesi’nde
faﬂistler ve polislerin
birlikte devrimci ö¤rencilerin afiﬂlerine sald›rmas› sonucu ç›kan
olaylarda onlarca devrimci ö¤renci gözalt›na
al›nd›. Sald›r›n›n ertesi
günü Dev-Gençliler
okuldaki bask›lar› protesto etmek için açl›k
grevi yapt›lar.

Kas›m 1995: ‹çinde TÖDEF’lilerin de
bulundu¤u YÖK’ün
kuruluﬂunu protesto etmek için yap›lan bas›n
aç›klamas›na polis sald›rd›. Yüzlerce ö¤renci
gözalt›na al›nd›.

diploma programlar›n› 6 y›l, lisans
ve yüksek lisans derecesini birlikte
veren diploma programlar›n› 9 y›l,
yüksek lisans ö¤retimini 4 y›l, doktora ö¤renimini ise 6 y›l içinde tamamlayarak mezun olamayanlar ö¤renimlerine devam edebilecekler.
Ancak bu ö¤renciler ders ve s›navlara kat›lma d›ﬂ›nda ö¤rencilere tan›nan di¤er haklardan yararlanamayacaklar.
Ö¤renciler üniversitelerden at›lmayacaklar ama bunun karﬂ›l›¤›nda
harçlar›n›n iki kat› para ödeyecekler y a d a ö¤rencilik haklar›ndan
yararlanamayacaklar. Af diye meclise sunulan bu tasar› asl›nda düzenin
ö¤renciye bak›ﬂ aç›s›n› yans›tmaktad›r. Atm›yorlar ama cebindeki son
kuruﬂa kadar ö¤rencinin cebinden
paray› almay› düﬂünüyorlar. Bizler
de bu hak k›r›nt›lar›na karﬂ› kendi
haklar›m›z için üniversitelerdeki
mücadeleyi yükseltelim.

Say›: 241

Yürüyüﬂ
7 Kas›m
2010

toplanan binlerce ö¤renci ellerinde "Gelece¤imizi Bize Verin"
ve "E¤itim Bir ‹nsan Hakk›d›r" dövizleri taﬂ›yarak yürüdüler.

Dünya Gençli¤inden
‹ TALYA:

Akademisyenler, hükümetin araﬂt›rma
fonlar›nda yapaca¤› kesintileri ve maaﬂlar›n dondurulmas›n› protesto etmek için
ülke çap›nda eylem yapt›lar.
Yap›lan eylemler nedeniyle
baz› üniversiteler kapand›.

AVUSTURYA: Avusturya da ö¤renciler, emperyalist politikalara karﬂ› direniyor. Hükümetin, ö¤rencilerin ailelerine yap›lan yard›mlarda kesinti yapma plan›
baﬂkent Viyana'da protesto
edildi. Uzun süredir çal›ﬂma
yürüten üniversite ö¤rencileri ve aileleri 28 Ekim’de
yaklaﬂ›k 30 bin kiﬂinin kat›ld›¤› bir yürüyüﬂ yapt›lar. Viyana Üniversitesi önünde

HAKLIYIZ KAZANACA⁄IZ

FRANSA: Hükümetin
reform ad› alt›nda emekçilere sald›r› politikalar›n›n bir
parças› olan emeklilik
yaﬂ›n›n 60 yaﬂtan 62’ye ç›kartmas›na karﬂ› günlerdir
genel grev yapan iﬂçilere
destekler büyüyor. Geçti¤imiz haftalarda liseliler sokaklara barikat kurup polislerle çat›ﬂm›ﬂlar ve çok say›da okulda e¤itimi durdurmuﬂlard›. ‹ﬂçilerin grevlerine
liselilerden sonra üniversiteliler de kat›ld›. Fransa’n›n
baﬂkenti Paris’te yedi üniversitede ö¤renciler iﬂgal
eylemleri yapt›lar.
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Çürüyen ve dökülen düzen!
u H e r yer çürümüﬂ.
Pisli¤in bulaﬂmad›¤› yer
kalmam›ﬂ. Çürümeyi
durduracak bir araçlar›
yok, çünkü tuz da kokmuﬂ!

u P olisiye veya inzibati
yöntemlerle bu çürüme
engellenemez!

u Soruﬂturmalar› yürüten
p o l i s , k a r a r l a r › v e re n y a r g › ,
i n f a z › g e r ç e k l e ﬂ t i re n
hapishane yönetimleri çürümüﬂse ne yapacaks›n›z?

Say›: 241

Yürüyüﬂ
7 Kas›m
2010

“Milli gelirin artt›¤›”, “Demokrasi ç›tas›n›n yükseldi¤i”,
“bölge ülkesi oldu¤umuz”, “herke s b a ta rk e n Türkiye’nin düze
ç›kt›¤›” yalanlar› aras›nda perdelenmeye çal›ﬂ›lan çürüme, art›k saklanam›yor.
Her taﬂ›n alt›ndan düzene dair

Çürümenin Resmi-1
Casusluk Operasyonu
4 ilde, 12 gözalt›, 7 tutuklama.
D a h a ö n c e k i t u t u k l a m a l a r ile
say › 16 ol du ... F u h u ﬂ . . . C a s u s lu k .. . A s k e r i s › r l a r › n y a b a n c › ü l k e l e r e s a t › l m a s › . . . A s k e r i b i r l ik le r i n, de ni z ü sl er i ni n gi zl i çe ki l miﬂ görüntüleri... Çete kur mak!.. Tüm bunlar donanman›n
merkezi Gölcük Deniz Ana Üs
Komutanl›¤›’nda yaﬂand›...
M‹T’ten ‘kad›n ajan’ uyar›s›
M‹T uzmanlar›, D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤›, Milli Savunma Bakanl›¤›,
Enerji Bakanl›¤›, Savunma Sanayi Müsteﬂarl›¤›, Aselsan, Havelsan, BOTAﬁ ve TPAO gibi
devlet kurumlar›n›n yöneticilerine ve personeline, ‘yabanc› uy r u k l u k a d › n’lardan uzak durulmas›, dinleme gibi konularda
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yeni bir pislik ç›k›yor. Kan›ksat›lmaya çal›ﬂ›lan her yeni çürüme bu
düzeni daha da çürütüyor!
Fuhuﬂ... ﬂantaj... gizli belgeler...
rüﬂvet... intiharlar... kumar... casusluk... tecavüze u¤rayan kad›n l a r ve çocuklar... Art›k hemen hiçbir
operasyon, bir kaç kiﬂiyle s›n›rl› kalm›yor. 30, 40, 50, 70, 90, rakamlar
sürekli büyüyor. Çeteleﬂme, her geçen gün daha çok insan› içine al›yor.
2010 y›l›n›n Türkiye tablosunun
de¤iﬂmez parçalar› bunlar. Bu yaz›
içinde yer verdi¤imiz kimi olaylar,
hemen hergün de¤iﬂik biçimlerde
tekrarlanmaktad›r.
Bask›n yap›lan askeri birlikler,
gözalt›na al›nan subaylar, 50-100
kiﬂinin gözalt›na al›nd›¤› fuhuﬂ ve
çete operasyonlar›, rüﬂvetin tek geçer yol olmas› Türkiye gerçe¤inin
bir parças›d›r art›k.
Herkesin görebilece¤i bir biçimde aç›kça, oligarﬂinin düzeni çürüyor, dökülüyor. Her yerden pislik
e¤itim verdiler.
Görülen odur ki, devlet ve M‹T, tüm
kurumlar›n personelini “ y a b a nc› kad›nlar›n a¤›na düﬂecek”
kadar ahlaks›z, zay›f kiﬂilikli,
yabanc› casusluk örgütlerine
“ bi l gi s a ta c ak ” kadar iﬂbirlikçi,
para tutkunu olarak görüyor ve
uyar›yor.
Peki M‹T’i kim uyaracak?
Herkesin ajanl›k yapabilece¤i ve
kimsenin kimseye güvenmedi¤i
devlet kurumlar›n›n hangisi
yapacak bu iﬂi?
ASELSAN’dd a 4 m ü h e n d i sin intiharlar› araﬂt›r›lacak
Aselsan Elektronik Sanayi
ve Ticaret A.ﬁ.’de stratejik projelerde çal›ﬂm›ﬂ 4 Mühendisin
“ii n t i h a r › ” “Askeri casusluk ve
ﬂantaj soruﬂturmas›” kapsam›nda araﬂt›r›lacak...

ak›yor, her kurum dökülüyor. Rüﬂvet, adam kay›rma, uyuﬂturucu, fuhuﬂ, kara para, çetecilik alm›ﬂ baﬂ›n› gidiyor.
Düzen her ﬂeyi dejenere edip,
halk›n de¤erlerini ayaklar alt›na al›yor.

Düzenin güvenilecek
kurumu yoktur
Siz bakmay›n zaman zaman yapt›klar› anketlerin sonuçlar›na. Nas›l
yap›ld›¤› pek belli olmayan bu anketler ile “ h a l e n ” güvenilir kurum
bulabilmeleri, güvenilir kurumlardan sözetmeleri büyük bir piﬂkinlik
örne¤idir.
Halk›n can güvenli¤ini ve ülkenin güvenli¤ini emanet ettikleri polisin ve ordunun haline, içinde debelendikleri pisliklere bak›lmas› yeterlidir.
Do¤ruluktan, dürüstlükten dem
vuran halk düﬂman› AKP’nin 8 y›ll›k iktidar› döneminde yapt›klar› ortadad›r.
AKP’nin düzeninde normal
olan, normal yürütülen tek bir ﬂey
yoktur. Yarg›dan polisine kadar tüm
kurumlar› bo¤azlar›na kadar pisli¤e
batm›ﬂt›r.
‹ﬂkence yapan, halk› katleden,
fuhuﬂ, rüﬂvet ve çete iliﬂkileri içinde
olan AKP’nin polisine bakmak yeterlidir.
Nitekim “Ahlak polisi”nden 4
polis, ﬂehrin ortas›nda kad›n kaç›r›p, tecavüz edecek kadar ahlaks›z
ve halk düﬂman›d›r. Halk›n güvenli¤inin, “namusunun” emanet edildi¤i polislerin paçalar›ndan v›c›k v›c›k ahlaks›zl›k akmaktad›r.
Çürüyen düzenin bu hali bir kara mizaht›r. Halk›n ahlak›ndan sorumlu tutulan, ahlak polisleri, halk›n namusuna göz dikmekte, tüm
ahlaks›zl›klar› öncelikle kendileri
yapmaktad›rlar. Do¤ruluktan, dürüstlükten dem vuran ülke yöneticilerinin h›rs›zl›kta, rüﬂvette en baﬂta
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yer almalar› bu tablonun bir di¤er
çarp›c› yan›d›r.
Tüm bunlar› söylerken, uzun
uzun anketlere, istatistiklere ihtiyaç
yoktur. Elbette anketler, istatistikler
de yap›labilir ve çürümenin rakamsal hali görülür. Ama sistemdeki
çürüme, rakamlar›n anlatt›¤›n›n

Çürümenin Resmi-2
Ardahan: fuhuﬂ operasyonu
Ardahan'da düzenlenen fuhuﬂ
operasyonunda; 5 0 ' s i G ü rcü,
Azeri ve Ukraynal› kad›n olmak
üzere 80 kiﬂi gözalt›na ald›.
Ardahan'da bir süre önce otellere bask›n yap›lm›ﬂ, ço¤u kad›n olmak üzere yaklaﬂ›k 100 kiﬂi gözalt›na al›nm›ﬂ, bunlardan 36's› tutuklan›rken, 14 otel 3 ay süre ile kapat›lm›ﬂt›.
‹stanbul Fatih’ten, Ardahan’a
uzanan göstermelik fuhuﬂ operasyonlar› ve gözalt›na al›nan yüzlerce kad›n, geçici kapat›lan onlarca
otel!

Üste¤men derslerine girdi¤i k›z› yaﬂ›ndaki k›z ö¤rencilerle ahlaks›z iliﬂkilere
girdi
‹stanbul 23. Motor Piyade
Alay Komutanl›¤›’nda görev yapan ve Sultanbeyli’deki baz› liselerde Milli Güvenlik derslerine
giren Üste¤men A.Ç.T’nin, liseli
k›zlarla ahlaks›z iliﬂkilere girdi¤i
ve bunu ahlaks›zca kaydetti¤i aç›¤a ç›kt›.

Verilen rüﬂvetin kayd›
Yoz iliﬂkilerin mekan› olan
Reina’n›n sahibinin, deniz içinde bulunan Su Ada’daki 62 metrekarelik yerini 400 metrekareye ç›karmak için Yarg›tay mensuplar›na
fahiﬂe gönderdi¤i, para verdi¤i aç›¤a ç›kt›.
A n › t l a r K u r u l u ”na pis
Yine “A
bir iﬂlerini halletmek için verilen
rüﬂvet muhasebe defterine yaz›ld›.

ötesindedir.

70 milyon halka bask›n
yap›n, çözemezsiniz!
Düzen her ﬂeyi ile çürüyor. AKP
tüm bunlar karﬂ›s›nda polisiye tedbirlerle, operasyonlar yaparak, sanki bütün bunlara karﬂ›ym›ﬂças›na
ﬂovlar yap›yor.
Sorun bu düzenin kendisidir.
Hiçbir tedbir bu düzenin çürümesini engelleyemez.
Çürüyen düzen öylesine bir
noktaya gelmiﬂtir ki, h›rs›zl›k yap›ld›, soru çal›nd› diyerek, h›rs›zl›k
paronayas› ile devreye M‹T sokuluyor, s›nava girenlere h›rs›z muamelesi yap›l›yor.
Her salona bir M‹T görevlisi veriyorlar. Yetmez, s›nava giren her
kiﬂiye bir M‹T görevlisi tahsis etmelisiniz. O da yetmez, s›nav salonlar›n› tanklarla, toplarla kuﬂatmal›s›n›z. Sonra, o s›navlarda kazananlar› ne yapacaks›n›z? Takibe
devam... Her devlet dairesinde, her
memurun yan›na bir de “istihbarat”
memuru!
Ama bir tehlike var; sonra onlar
da birlikte çete oluﬂtururlarsa ne
olacak?
Düﬂünün, DSP-ANAP-MHP iktidar›nda, Saadettin Tantan’›n bakanl›¤› döneminden beri, bitmek
tükenmek bilmez “yolsuzluk, rüﬂvet, operasyonlar›n›” izliyoruz.
Ama ne çeteler bitiyor, ne rüﬂvet,
yolsuzluk..
Bu tablonun içinde, istenirse
milyonlarca ev sabah akﬂam arans›n, binlerce insan gözalt›na al›ns›n.
Bunlar, bu köhne ve çürüyen düzeni kurtaramaz, yeni bir kal›ba dökemez.
Çözüm, yüzlerce kiﬂinin gözalt›na al›nmas›, tutuklanmas› de¤ildir.
Çözüm, çürümenin temeli olan bu
köhne düzenin de¤iﬂmesidir. Çarp›k
düzen devam ettikçi çürüme de boyutlanarak devam edecektir.
Pisli¤i ise her ﬂart alt›nda devrim
temizleyecektir. Devrim ayn› zamanda yeni bir toplumun ad› olacakt›r.

Çürümenin
Resmi-3
Ordu ve Polis’te
“Rambo” çok!
Diyarbak›r’›n Bismil ‹lçesi’ne ba¤l› A¤›ll› Köyü’nde 19
Nisan 1992 tarihinde gözalt›na
al›nan Abdulkadir Kurt, götürüldü¤ü Bismil Komando Tabur Komutanl›¤›’nda “ R a m b o ” lakapl›
iﬂkenceci subay taraf›ndan ‘makat›na cop sokulmas›’ ve yap›lan
iﬂkence sonucu katledilmiﬂti.
16 y›ld›r süren davada, tutuklanmayan iﬂkenceci katil Salih
Üner, müebbet hapis cezas› almas›na karﬂ›n elini kolunu sallayarak gezmektedir.

Hapishanelerde tecavüz
“normal”
Antalya L Tipi Hapishanesi’nde adli davadan tutuklu bir
çocu¤a tecavüz edilmesi sonucu,
aç›lan soruﬂturmay› müdür ve
savc› yürüttü.
Savc›, kendi sorumluluklar›
alt›ndaki hapishanede çocuk tutukluya tecavüz edilmesini “ko ¤uﬂlar›n kalabal›k olmas› nede niyle normal ve önlenemez” olarak de¤erlendirdi.
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Ahlak polislerinin
ahlaks›zl›¤›
‹stanbul Avc›lar’da bir eﬂkiya gibi birahane basan Ahlak
polisinden 4 polis, “sizi karakola
götürece¤iz” diyerek gözalt›na
ald›klar› kad›na tecavüz ettiler.

Dernekte kumar!
Mersin'in Tarsus ‹lçesi’nde
kiralad›klar› bir evde ve bir
dernekte kumar oynad›klar›, oynatt›klar› ileri sürülen toplam 46
kiﬂiye Kabahatler Kanununa göre
“kumar oynamak”tan ceza yaz›l›rken, 4 kiﬂi de gözalt›na al›nd›.
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Çürümenin içindekiler ve d›ﬂ›ndakiler...
tek umut devrim ve devrimcilerdir
“Sol bitiyor mu?” diye tart›ﬂanlar; bitenin, çürüyenin kim oldu¤unu görmek için düzenin gazetelerine bak›n yeter...
Gazete sayfalar› rüﬂvet, soygun,
doland›r›c›l›k, h›rs›zl›k, ars›zl›k,
ihanet, namussuzluk, ahlaks›zl›k,
uyuﬂturucu, kumar, fuhuﬂ haberleriyle dolu. Her gün “bu kadar da
olmaz ki” denilecek olaylar yaﬂan›yor.
Olur... daha fazlas›, daha beteri
de olur. Olacakt›r. Çünkü bu düzen
her ﬂeyi, herkesi çürütüyor. ‹nsan›
çürütüyor. ‹nsan›n yaratt›¤› de¤erleri çürütüyor.
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Düzen içinde yaﬂayan
hiç kimse ve hiçbir k u r u m
bu çürümeden kurtulamaz
Çürüyen, ideolojisiyle, kültürüyle, kurumlar›yla sistemdir ve sistemin ideolojisini, kültürünü, kurumlar›n› savunan herkestir.
Lenin geçen yüzy›l›n baﬂ›nda
emperyalizmi tan›mlarken “ a s a l a k
ve çürüyen kapitalizmdir” diyordu.
Bu yan›yla emperyalist kapitalizm
ömrünü doldurmuﬂtur. Ne yaparsa
yaps›n, bu sistem çürümeyi durduramaz. Emperyalizmin ömrü ne kadar uzarsa, insanl›¤› bekleyen daha
büyük bir çürüme olacakt›r.
Her gün gazete sayfalar›n›, televizyon ekranlar›n› dolduran ülkemizdeki çarp›k kapitalizmin çürümüﬂlü¤üdür. Bütün olarak bu düzene bir bak›n: “ Ç ü r ü m e k ” kavram›n›n bile
ifade etmekte yetersiz
kald›¤› bir yozlaﬂma hakimdir. Sistemin en temel
birimi olan aileye bak›n;
e¤itim sistemine bak›n,
sa¤l›k sistemine bak›n,
ordusuna bak›n... Sistemin “yücelik”, “kutsall›k” atfedilen kurumlar›nda çürümenin çok daha

büyük oldu¤unu görürsünüz. Düzenin yarg›s›na bak›n, meclisine bak›n,
polisine bak›n... Y›llard›r “en güvenilir kurum” diye lanse ettikleri ordusuna bak›n... Devletin bütün kurumlar›n›n bo¤az›na kadar pisli¤in
içine gömüldü¤ünü göreceksiniz.
Düzenin polisine, subay›na, savc›s›na, hakimine, yarg›c›na bak›n;
boylu boyunca pisli¤in içine batm›ﬂlard›r. Fuhuﬂun, uyuﬂturucunun
ahlaks›zl›¤›n, rüﬂvet çark›n›n içinde
hep bunlar vard›r.
Çürüme sadece düzenin kurumlar› ve kadrolar›yla da s›n›rl› de¤ildir. Çürüyen düzen, içinde ﬂu veya
bu biçimde yer alan herkesi ve her
kurumu çürütüyor. Sistem içinde
yaﬂayan ve sistemi kabul etmiﬂ olan
doktoruna, mühendisine, avukat›na,
ö¤retmenine bak›n: Meslek ahlak›,
o n u r, n a m u s , g u r u r, vefa, ba¤l›l›k
gibi de¤erler, “modas› geçmiﬂ” kavramlar olarak görülüyor.
E¤er, bir mühendis, en küçük bir
sars›nt›da y›k›laca¤›n› bile bile, patron istedi diye deniz kumuyla inﬂaat
yap›lmas›na karﬂ› ç›kam›yorsa orada
meslek ahlak›ndan söz edilemez.
Çürüme vard›r. E¤er bir doktor gözünün önünde yatan durumu acil bir
hastaya paras› ödenmedi¤i için müdahale edemiyorsa ve bu sisteme
karﬂ› ç›km›yorsa meslek ahlak›ndan
bahsedilemez. Böyle bir sistemde
bir doktorun bozuk g›daya “sa¤l›kl›d›r” raporu vermesi, iﬂkenceleri örtbas etmesi, ﬂaﬂ›rt›c› de¤ildir...
Sendikalar, odalar, üyelerini bu

çürümenin içinden çekme mücadelesi vermezlerse, demokratik kitle
örgütü niteli¤ini ad›m ad›m kaybeder ve bir düzen kurumu olurlar.

“Düzen içi sol” da
çürümenin bir parças›d›r
1980’lerin sonlar›ndan bu yana,
s›k s›k “Marksizmin ömrü doldu
mu?”, “iﬂçi s›n›f› art›k eski iﬂçi s›n›f› de¤il”, “sol bitiyor mu?” türünden tart›ﬂmalar yap›l›r. Bu tart›ﬂmalar› yapanlar da esas olarak, Marksizm’den, Leninizm’den, devrimcilikten, s›n›f mücadelesi anlay›ﬂ›ndan uzaklaﬂ›p düzene dönenlerdir.
Düzen içileﬂenler, her zaman her
yerde iki kayg›ya düﬂerler: Birincisi, düzene rüﬂtünü ispatlamak, ikincisi düzeniçileﬂmelerini meﬂrulaﬂt›rmak.
Birinci aç›dan düzene kendilerini kan›tlaman›n temel bir kaç yöntemi vard›r: Baﬂl›calar›, sola, sosyalizme, Stalin’e, devrimin de¤erlerine küfretmek, tekellere güvence
vermek, emperyalistlerle çat›ﬂmadan uzak duraca¤›n› ilan etmektir.
Bunlar›n her biri bir sol güç için çürüme unsurlar›d›r. ‹kinci aç›dan, bütün dönekler ve düzeniçi solculu¤a
meyledenler, kendilerini de¤erlendirmek yerine, dönekliklerini, düzen tercihlerini, sola, sosyalizme
“yeni tarifler” uydurarak meﬂrulaﬂt›rmaya çal›ﬂ›rlar. Bu da yine çürümeye aç›lan kap›lard›r.
Düzeniçileﬂenler, ad›m
ad›m, düzenin pisliklerine
batarlar. Baﬂka türlüsü mümkün de¤ildir; hem düzene dönüp, hem düzenin kültürünün, çürümesinin tamamen
d›ﬂ›nda kalmak mümkün de¤ildir.
Çünkü düzen içi solculu¤un kulvar›na girmek, bir tercih yapmakt›r. S›n›flar mücadelesinde yer alan herkes,
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tüm kiﬂiler, gruplar, örgütler, bir
ideolojiden beslenir. Bu ideoloji,
herkesin, içinde bulundu¤u yere ve
tercihlerine göre belirlenir. Düzen
içi solculu¤u tercih edenler, o tercihi yapt›klar› andan itibaren burjuva
ideolojisinden beslenmeye baﬂlarlar.
Geçmiﬂ ideolojinin ve politikalar›n etkisiyle, bir dönem çürümenin,
yozlaﬂman›n k›y›s›nda kalmaya çabalasalar da, bir süre sonra o k›y›dan batakl›¤a do¤ru kay›ﬂ kaç›n›lmazd›r.
1980’lerden itibaren Türkiye solunun düzen içileﬂen çeﬂitli kesimlerinin prati¤i bu konuda yeterince
veri sunmaktad›r. Çeﬂitli teorilerle
düzen içi solculuk kulvar›na girenler, buna paralel olarak bireycili¤i,
birey özgürlü¤ünü, cinsel özgürlü¤ü, tembellik hakk›n› keﬂfetmiﬂlerdir. Bunu kaç›n›lmaz olarak pespaye cinsellikler, sabah akﬂam alkolü
meﬂrulaﬂt›ran bir yozlaﬂma izlemiﬂtir. Bu çürüme, solda biral› toplant›lara, eﬂcinselli¤in örgüt tüzüklerinde meﬂrulaﬂt›r›lmas›na ve teﬂvik
edilmesine, “taciz”den örgütsel ayr›l›klara kadar varm›ﬂt›r ve daha da
nerelere gidece¤i meçhuldür.
Eme¤in en yüce de¤er say›lmas›,
vefa, sadakat, yoldaﬂca ba¤l›l›k,
paylaﬂmak, bunlar düzen içi solcular›n kültüründe art›k hemen hemen
yoktur. Varsa da sözde kalm›ﬂ, pratik çoktan onlar› çi¤neyip geçmiﬂtir.
Bugün düzen içi solculu¤un, emperyalizme veya bugün AKP’ye yaranan sol art›klar›n›n dünyas›nda
yoldaﬂça iliﬂkiler diye bir kavram,
devrimci ilkeler, kurallar, de¤erler
diye bir kavram yoktur.
Birikimciler, Troçkistler, anarﬂistler, soldaki bu bireycileﬂmenin,
örgütsüzlük savunuculu¤unun, ahlaki dejenerasyonun “teorik” olarak
önünü açm›ﬂlar, düzen içi solculuk
da onlardan ve burjuvaziden çald›¤›
gerekçelerle bu çürüme yolunda yürümeye devam etmiﬂtir.
Müzikten edebiyata, be¤enileri,
Marksist-Leninist ölçülere göre de¤ildir, burjuvazinin ölçülerine göredir. Burjuvazinin övdü¤ü her ﬂey

Siyasi, ideolojik ve ahlaki
çürüme, ço¤u kez, birbirine
paralel geliﬂir, biri di¤erini
izler. Düzen içi solculuk,
düzen için solculu¤a, düzen
için solculuk da çürümeye
götürür. Laçinerler,
Tarkanlar, o yolculu¤u
büyük ölçüde
tamamlam›ﬂlard›r zaten.
onlar›n dünyas›nda da “popüler”dir.
Çürümeye iﬂte böyle h e r y a nd a n ortak olmaktad›rlar.
Siyasi, ideolojik ve ahlaki çürüme, ço¤u kez, birbirine paralel geliﬂir, biri di¤erini izler.
Art›k “sosyalizmi” sadece düzene yaranmak için kullanan Ö m e r
L a ç i n e r l e r, Do¤an Ta r k a n l a r, bugüne kadar halktan kopuk reformist, düzen içi sol kulvarda yer al›rken, art›k DÜZEN ‹Ç‹N SOLCULUK noktas›na gelmiﬂlerdir. Solu
AKP’ye yamamaya çal›ﬂmaktad›rlar. Bu kesimler art›k geleceklerini
AKP yalakal›¤›nda görmektedirler.
Hapishanelerde 10 y›l içinde 1659
tutsak katledilmiﬂtir; onlar›n umurunda de¤ildir. AKP iktidar›nda 34
bin 922 iﬂkence olay› yaﬂanm›ﬂt›r,
bunu görmezden gelmektedirler.
Böyle bir ﬂey, her yeni görmezden
gelmede biraz daha çürütür.
Devrimcili¤in de¤erlerinin mahkum edilmesini önerip, solu düzene,
yani kendi yanlar›na, yani batakl›¤a
ça¤›r›yorlar. Düzen içi solculuk,
düzen için solculu¤a, düzen için
solculuk da çürümeye götürür. Laçinerler, Tarkanlar, o yolculu¤u büyük ölçüde tamamlam›ﬂlard›r zaten.
Sola kendi bulunduklar› batakl›ktan
ak›l vermeye kalk›ﬂmaktad›rlar. Oysa ortak sadece bulunduklar› çevreyi kokutan bir çürümüﬂlü¤ü temsil
edebilirler. Baﬂka hiçbir ﬂeyi de¤il.

Çürümenin d ›ﬂ›nda
yaln›z devrimciler
vard›r
Her yan› çürüyen, kokuﬂmuﬂ bu
düzen içinde çürümeyen yaln›zca

devrimcilerdir. Kokuﬂmuﬂ, çürümüﬂ
düzen sadece devrimcilere pisliklerini bulaﬂt›ramam›ﬂt›r. ‹ﬂte bu yüzden, devrimciler, mevcut düzen
içinde tek alternatiftirler.
Devrimciler, ömrünü doldurmuﬂ
“asalak ve çürüyen” emperyalist
kapitalist düzeni y›k›p yeni olan›,
sosyalizmi kurmak için mücadele
etmektedirler. Çürüyen düzenin
içinde de¤il, çürüyen düzenin k a rﬂ › s › n d a d › r l a r. Her ﬂeyiyle çürüyen
kokuﬂmuﬂ düzenin alternatifidir.
Burjuvazi ve onun uzant›lar›,
dünyam›z› ve halklar› her gün biraz
daha kirletip çürütürken, insanl›¤›n
tüm erdemlerini yaﬂatan, insanl›¤›n
yaratt›¤› de¤erlere yeni de¤erler katan devrimcilerdir.
Çünkü devrimciler, kokuﬂmuﬂ
düzenin “hiçbir ideoloji için, hiç bir
düﬂünce için ölmeye de¤mez” dedi¤i günümüzde; hala, düﬂünceleri
için, ideolojisi için, halk› için, vatan› için, yoldaﬂlar› için can›n› feda
edebilmektedirler.
Çürüyen düzendir, sistemdir ve
DÜZEN ‹Ç‹ olan herkes ve her ﬂey
çürüyen yandad›r... Bu düzen tüm
çürümüﬂlü¤üyle halka düﬂman bir
düzendir.
Ömrünü doldurmuﬂ bu çürüyen
düzeni kökten y›kmad›kça çürümenin önüne geçilemez. Düzen içinde
hiç kimse bu çürümeden kurtulamaz.
Boylu boyunca batakl›¤›n içine
gömülmüﬂ olanlar, batakl›¤› kurutamaz, temizleyemezler. Bu çürümeye son verebilecek olanlar yaln›zca
devrimcilerdir. Te m i z k a l a n t e k
ﬂey devrim ve devrimciliktir;
kimsenin kirletmesine izin verme yece¤iz.
Çürümeden kurtulman›n yolu
düzenin d›ﬂ›na ç›kmakt›r. Düzen d›ﬂ›nda, devrim saflar›nda yer almakt›r. Düzen d›ﬂ›nda yerald›klar› ve
düzenin ideolojisiyle, kültürüyle
her türlü uzlaﬂmay› reddettikleri
içindir ki; çürümüﬂ düzeni de¤iﬂtirme gücü ve iradesi yaln›zca
d e v r i m c i l e r d e v a r d › r.
Çürüyen düzeni y›kaca¤›z!
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Bayrampaﬂa
Yakanlar 10 y›ld›r yarg›lanmad›

1

Gerçek... ‹ddianame... Hüküm...
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19 Aral›k katliam›n›n üzerinden
10 y›l geçti. 10 y›l önce 19 Aral›k
2000’de oligarﬂi devrimci tutsaklar›n bulundu¤u 20 hapishaneye sald›r›p 28 devrimci tutsa¤› ve iki askeri katletmiﬂti.
19 Aral›k katliam› oligarﬂinin
“ne pahas›na olursa olsun” dedi¤i
tecrit politikas›n›n bir parças›yd›.
Bu katliam oligarﬂinin halka düﬂmanl›ktaki pervas›zl›¤›n›n en somut
göstergesi olmuﬂtur.
Pervas›zl›k o boyuttayd› ki, oligarﬂi 19 Aral›k’ta daha öncekiler gibi katliam›n› gizleme gere¤i duymad›. Halka bu katliam, bu vahﬂet
televizyonlardan yap›lan canl› yay›nlarla an an izlettirildi. “Direnirseniz sonunuz böyle olur” deniyordu. Kendi denetimindeki hapishanelerde zaten tutsak olan devrimcilere “teslim olun” diye anons yapmalar›n›n baﬂka ne anlam› olabilirdi? Bir baﬂka ülke topraklar›n› iﬂgal
eder gibi binlerce askerle, helikopterlerle, panzerlerle, iﬂ makineleriyle, binlerce bomba ve uzun namlulu
silahlarla, öldürücü gaz bombalar›yla sald›rmalar›n›n amac› baﬂka ne
olabilirdi?

Gerçek...
10 y›l sonra, Bayrampaﬂa katliam›yla ilgili bir dava aç›ld›.
Dava, 23 Kas›m’da görülmeye
baﬂlanacak.
Davan›n iddianamesi, oligarﬂinin
benzer tüm iddianameleri gibi,
katilleri gizlemeye, aklamaya çal›ﬂ›yor.
Ama ellerimiz katliamc›lar›n yakas›nda olacak.
Bu yaz› dizimizde, 23 Kas›m’daki
mahkeme öncesinde, Bayrampaﬂa
Pervas›zl›k o boyuttayd› ki, dönemin Adalet Bakan› Hikmet Sami
Türk, 28 tutsa¤›n katledildi¤i sald›r›ya “bekledi¤imizden daha az za yiat oldu” diyerek “baﬂar›l› bir
operasyon” diyebilmiﬂtir.
Pervas›zl›k o boyuttayd› ki, katliama iliﬂkin söyledikleri t e k b i r
g e r ç e k y o k t u r. Akl›n almayaca¤›
yalanlar söyleyip, kimsenin yalanlar›na se s ç ›ka rt mama s› n› istemiﬂlerdir.
Ve pervas›zl›k o boyuttayd› ki,
28 tutsa¤› katlettikleri katliama
“Hayata Dönüﬂ Operasyonu” diyebilmiﬂlerdir.
Pervas›zl›k o boyuttayd› ki, katliam sonras›nda 28 devrimci tutsa¤›
en vahﬂi biçimde katledenler de¤il,
ka tlia md a n s a¤ ku rtula n tu tsa kl a r h a k k › n d a d a v a a ç › l m › ﬂ t › r.
19 Aral›k katliam›nda vahﬂetin
en büyü¤ü Bayrampaﬂa Hapishanesi’nde yaﬂand›. Katledilen 28 tutsaktan 12’si Bayrampaﬂa’da katledildi. 6 kad›n tutsak diri diri yak›ld›.
55 tutsak sakat b›rak›ld›. Daha önce

katliam›n› tekrar hat›rlatmak istedik. Yaz› dizimiz üç bölüm halinde haz›rland›: GERÇEK... ‹DD‹ANAME.. HÜKÜM.. ‹lk bölümde, Bayrampaﬂa katliam› üzerine
yalanlara karﬂ› gerçekleri hat›rlataca¤›z. ‹kinci bölümde, haz›rlanan yeni iddianameyi ele alaca¤›z... Dizimizin üçüncü bölümü
ise, adaletin hükmü üzerine olacak. Burjuvazinin adaletinin hükmü ve halk›n adaletinin hükmü!
hiç kullan›lmam›ﬂ bombalar dört
duvar içindeki tutsaklar› “teslim almak” için kullan›ld›. Çünkü Bayrampaﬂa Hapishanesi oligarﬂi taraf›ndan y›llarca hapishanelerin “merkezi” olarak lanse edilmiﬂti. Bayrampaﬂa’da alacaklar› sonuç tüm
hapishanelere, tüm halka “ders”
olacakt›.
Katliam›n üzerinden 10 y›l geçti.
10 y›l sonra bugün, katliama iliﬂkin oligarﬂinin söyledi¤i tüm yalanlar çok daha aç›k bir ﬂekilde ortaya
ç›km›ﬂt›r. ﬁehitlerin otopsi raporlar›,
hapishanede yap›lan keﬂifler, bilirkiﬂi tutanaklar›, tutsaklar›n anlat›mlar›... Her ﬂey, katliamla ilgili gerçekleri ortaya koymaktad›r. Fakat buna
ra¤men geçen 10 y›l içinde Bayrampaﬂa’da 12 kiﬂiyi katledenler hakk›nda dava aç›lmad›. Oligarﬂi pervas›z bir ﬂekilde katillerini korudu.
Bugün yeni bir iddianame var
elimizde. 10 y›l sonra Bayrampaﬂa
Hapishanesi’nde 12 devrimci tutsa¤›n katledilmesine iliﬂkin bir dava
aç›ld›. Aç›lan bu davan›n iddiana-

Katliam Ve
- Katliama, 8 Jandarma komando taburu, 37
- Katliam sonras› 357 tutsak ölüm
bölük, olmak üzere 8 bin 335 asker, binlerce Sonras›n›n Bilançosu orucuna baﬂlad›.
polis ve binlerce gardiyan kat›ld›.
- Katliam› protesto eylemlerinde 2145
- Katliamda 20 binin üzerinde gaz bombas› kullan›ld›.
kiﬂi gözalt›na al›nd›.
- 20 hapishaneye katliam sald›r›s› yap›ld›.
- Katliam› protestolardan 147 kiﬂi tutukland›.
- 28 devrimci tutsak katledildi
- 8 tutsa¤a sevkler esnas›nda copla tecavüz edildi.
- 237 tutsak hastaneye kald›r›ld›.
- Katliam sonras›nda 18 dernek, kültür merkezi, parti
- Katliamda kendi açt›klar› ateﬂle 2 askeri de öldürdüler.
binas› bas›ld›. 2 dernek mühürlendi.
SONRASI:
- Katliam nedeniyle 228 bas›n yay›n toplat›ld›.
- Katliam öncesi 259 tutsak ölüm orucunda idi.
- ‹stanbul'da 5 miting yasakland›.
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Bayrampaﬂa’y› unutmayaca¤›z! Katilleri Affetmeyece¤iz!
mesi göstermektedir ki, oligarﬂi katillerini korumaya devam ediyor.
Çünkü aç›lan bu davan›n iddianamesinde gerçeklerin üzeri yine yalanlarla kapat›lmak istenmektedir.
Yaz› dizimizin birinci bölümünde bir kez daha oligarﬂinin katliama
iliﬂkin yalanlar›n›, karart›lamayan
Bayrampaﬂa gerçe¤ini anlataca¤›z.

Bu dava herkesin
davas›d›r

runda kald›¤›” söylenmiﬂtir.
YALANDI!

Gerçek ﬂ udur:

Katliam karar› çok önceden al›n23 Kas›m’da baﬂlayacak olan
m›ﬂt›r. Ancak bu operasyona
Bayrampaﬂa Katliam› Davas›,
ve katliama halk nezdinde
devrimci, ilerici, demokrat,
meﬂruluk kazand›rmak için
vatansever, ‹slamc›, laik,
baz› manevralar yap›lmas› geherkesin davas›d›r.
rekiyordu. Nitekim bunun için
Bayrampaﬂa Hapishanesi’ne
Bu dava, zulme karﬂ› olan
baz› heyetlerin gitmesine izin
herkesin insanl›k s›nav›d›r.
Sald›r›ya gerekçe
verildi. Sanki tutsaklar uzlaﬂ23 Kas›m’da baﬂlayacak davay›,
yap›lan yalanlar:
mak istemiyor, keyfi olarak
izlemeyin, takipçisi olun.
ayak diretiyorlard›. Oligarﬂi
u “Hapishanelere hakim de¤i‹zlemeyin,
katillerin
yakas›na
bu amaçla kimi ayd›n ve saliz. Y›llard›r ko¤uﬂlarda say›m ve
natç›lar› da kullanm›ﬂt›r. Ki,
yap›ﬂ›n
arama yapam›yoruz”dediler. YAheyet üyelerinden Mehmet
LANDI!
nin, bahçe duvarlar›n›n kontrolleri
Bekaro¤lu katliam›n hemen arkaGerçek ﬂ udur: Adalet Ba- yap›ld›.”
s›ndan yapt›¤› aç›klamada " k a n d › kanl›¤›, ‹çiﬂleri Bakanl›¤› hapishar›ld›klar›n›, kullan›ld›klar›n›…"
neleri denetim alt›nda tutmaktad›r.
söylemiﬂtir.
u Ad›na “Hayata Dönüﬂ OpeEn son 7 Aral›k 2000 tarihinde yarasyonu
” dedikleri 19 Aral›k katliap›lan genel arama tutana¤›nda yaz›m› için, “ölüm orucu eylemcileri- Katliam sonras› jandarma
l› olan ﬂu sat›rlar onlar› yalanlamaknin hayatlar›n› kurtarmak için
tutana¤›ndan yalanlar
tad›r: “Önceden yap›lan plana göre
y
a
p
t
›
k
”
A
L
A
N
!
Y
dediler.
ko¤uﬂlar›n yemekhane, yatakhane,
u Bayrampaﬂa’da jandarman›n
banyo ve tuvalet zeminleri ile topGerçek ﬂ udur: Operasyon- katliam sonras›nda tuttu¤u tutanakrak muhafazas›nda kullan›lma ihtidan önce hayat›n› kaybeden hiçbir
ta ﬂöyle denilmektedir: “Tutuklu ve
mali olan yast›k, dolap ve ko¤uﬂlar- tutsak ve ölüm orucu eylemcisi
hükümlüler ko¤uﬂlar›n kap›s›ndan
daki torbalar›n kontrolleri yap›ld›.
yoktur. Ama operasyonla 28 tutsak
ve pencerelerinden uzun ve k›sa
Daha sonra (...), bahçeye bakan
katledilmiﬂtir....
namlulu silahlarla ateﬂ açm›ﬂlar...
pencere demirleri, beton zeminler,
u “ Devletin, operasyon yap- güvenlik güçleri uyarmak maksako¤uﬂ duvarlar›n›n plastik çekiçler
d›yla havaya do¤ru bir kaç el ateﬂ
mak istemedi¤i, ancak tüm çabalaile kontrolleri yap›ld›. Havaland›raçm›ﬂ ve teröristlerin sald›r›s›n› sar›na ra¤men tutsaklar direniﬂi b›rakma diye tabir edilen bahçelerin lovuﬂturmuﬂtur... ellerindeki mühimmad›¤› için operasyon yapmak zogarlar›n, koridor parmak demirlerimat›n›n bitmesi ve sald›ramaz duruma gelinceye kadar beklenmiﬂ,
bir f›r›ndayd›k sanki... “Bir anda aﬂ›r› sonra saat 20:30’da barikatlar
bir s›cakl›k hissettim. Yüzüm pencereye dönüktü. Arkaya
aç›larak içerideki teröristler emdöndüm. Tavan deliklerinin birinden demir bir kafes biniyetli yerlere götürülmüﬂtür. ”
çiminde bir ﬂeyden siyah bir gaz veriliyordu. Derken c›YALANDI!
z›r c›z›r sesler duydum. Saçlar›m parça parça kopuyorGerçek ﬂ udur: Jandarmadu. Yazgüle ‘yan›yoruz’ dedim. Ortal›k saniyeler içinde
n›n tutana¤›na bak›l›rsa sanki katkapkaranl›k olmuﬂtu. Yükselen ›s›ya karﬂ› bir refleks olaletmek için sald›ran askerler de¤il,
rak zaten k›r›lm›ﬂ olan camlar›n kalan parçalar›n› kotutsaklard›r. Oysa katliam sonraparmaya çal›ﬂt›m, d›ﬂar›dan so¤uk hava gelsin diye. Hiçs›nda yap›lan aramalarda sadece
Birsen KARS
bir ﬂeyin faydas› yoktu. Is› giderek yükseliyordu, bir f›Bayrampaﬂa’da de¤il, 20 hapishar›ndayd›k sanki. Yüzüm eriyordu, ellerim eriyordu. Elime
nenin hiç birinde tek bir silah bubakt›m, deriler soyulmuﬂ, parmaklar›mdan aﬂa¤›ya sark›yordu. Elimi yüzüme
lunamam›ﬂt›r.
götürdüm, v›c›k v›c›kt›. S›rt›mda ateﬂ yak›lm›ﬂ gibiydi. Art›k hiçbir ﬂeyi görGerçekte, hapishanelere sald›rmüyordum. "Ölüyorum" dedim kendi kendime. Sonras›n› hat›rlam›yorum.
mak,
devrimci tutsaklar› katlet(...) Bir arkadaﬂ›m›n sesini duydum. "Arkadaﬂlar›m›z›n hepsini kurtaramad›k.
mek
için,
dönemin ‹çiﬂleri Bakan›
Yazgülü, ﬁefinur, Seyhan, Özlem, Gülser, içerde kald›" diye ba¤›r›yordu.
Sadettin Tantan’›n itiraf etti¤i gibi
Anlad›m ki, beni de arkadaﬂlar›m o cehennemden kurtarm›ﬂlard›. Ama 6 armerkezi olarak bir y›ld›r maketler
kadaﬂ›m›z o f›r›n›n içinde kalm›ﬂt›.”

HAKLIYIZ KAZANACA⁄IZ

Say›: 241

Yürüyüﬂ
7 Kas›m
2010

27

Say›: 241

Yürüyüﬂ
7 Kas›m
2010

enerjili silahlar dan’ yap›ld›¤› tespit edilmiﬂtir. Bu
tür silahlar o r d unun
kulland›¤›
uzun namlulu silahlardand›r. Yani
Seyhan DO⁄AN
Seyhan Do¤an
o günlerde jandarKatliamdan önce
Katliamdan sonra
man›n, iktidar›n
“çat›ﬂma ç›kt›, ellerin üzerinde tatbikat yapm›ﬂlard›r. Katd e k a l e ﬂ n i k o f v a r ” haberlerinin
liam için Ankara’n›n Gölbaﬂ› ‹lçehepsi yaland›r.
si’nde özel bir birlik kurulup haz›rJandarma katliamda daha çok inlanm›ﬂt›r. Baz› illerde ise tatbikatlar
san›
katledebilmek için bomba ve
bizzat hapishanede yap›lm›ﬂt›r.
uzun namlulu silahlar›n d›ﬂ›nda saç ma atan ve birden fazla insana isa u “Jandarma olay yeri tutana- bet etme olas›l›¤› yüksek olan pompal› tüfek de kullanm›ﬂt›r. Bu silaha
¤›”nda s›k s›k tutuklular›n tüpleri
ait fiﬂeklerden ikisi C-l havaland›ralev silah›na dönüﬂtürdükleri söymas›nda bulundu.
lenmektedir. Oligarﬂi, katliama
meﬂruluk yaratmak için bu “gerekçeyi” s›k s›k kullan›p demagoji yapu 28 tutsa¤› katlettiler. Katlett›. Birincisi, kendilerini katletmek
tikleri tutsaklar için, “ Kendi arka için sald›ran bir düﬂmana karﬂ› tutdaﬂlar›n› yakt›lar, birbirlerini ölsaklar›n kendilerini her türlü araçla
d ü rd ü ler ” dediler. YALANDI!
savunmas› en meﬂru hakk›d›r. Ancak buna ra¤men jandarma tutanaGerçek ﬂ udur: Katliam ön¤›nda geçen tutsaklar›n tüpleri alev
cesinde oligarﬂinin hapishanelere
silah›na dönüﬂtürdükleri koca bir
müdahale etmesi durumunda ölüm
YALANDI!
orucu direniﬂçileri bir aç›klama yaBilirkiﬂi raporu bu tüplerin üzeparak “operasyonu durdurmak için
rinde çizik dahi olmad›¤›n› belirterek operasyonu yapanlar›n bir yalan›n› daha ortaya koymuﬂtur.

‹ﬂte 12 tutsa¤›n
katillerinden baz›lar›

u

Jandarma tutana¤›nda,
“‘Teslim ol’ ça¤r›lar›na DHKP-C
ve TKP(ML) davas› tutuklular›n›n
slogan atarak, pankart asarak ve
‘ko¤uﬂlarda ve havaland›rmalar da ellerind eki silah lar la geliﬂi gü zel çat›lara ve ko¤uﬂ camlar›na
ateﬂ etmeye baﬂlayarak’ direndikleri” yazmaktad›r. YALANDI!

Gerçek ﬂ udur: C-Blok
maltas› boyunca tespit edilen tüm
mermi çekirde¤i deliklerini oluﬂturan at›ﬂlar›n, 19.01.2001 tarihli keﬂif tutana¤›nda da belirtildi¤i üzere,
idari k›s›m taraf›ndan... 19. Ko¤uﬂ
yönüne do¤ru yap›ld›¤›, ters yöne
do¤ru yap›lm›ﬂ... at›ﬂlara ait herhangi bir bulgu s a p t a n m a d › ¤ › , bu
at›ﬂlar›n tümünün ‘yüksek kinetik
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u Tümgeneral Osman ÖZBEK;

Jandarma Harekat Baﬂkan›.
u Tu¤general E. Engin HOﬁ;
‹stanbul ‹l Jandarma Komutan›.
u Albay Halil ‹brahim TÜYSÜZ;
‹l Jandarma Komutanl›¤›’nda
Görevli
u Albay Burhan ERG‹N;
Ankara Jandarma Komando Özel
Asayiﬂ Birli¤i Komutan›.
u Ankara Jandarma Komando
Özel Asayiﬂ Birli¤i Personeli.
u Elaz›¤ Jandarma Komando
Tabur Komutanl›¤›.
u Halkal› Jandarma Komando
Tabur Komutanl›¤›.

kendilerini yakarak feda eylemi yapacaklar›n›” duyurmuﬂlard›r. Buna
ra¤men 20 hapishanede de devletin
katliam sald›r›s› durmam›ﬂt›r. Bunun
üzerine Bayrampaﬂa Hapishanesi’nde Aﬂur Korkmaz ve F›rat Tavuk
kendilerini yakarak feda eylemi yapm›ﬂlard›r. Oligarﬂinin katilleri ise bu
tutsaklar›n üzerine kurﬂun ya¤d›rarak katletmiﬂlerdir. Bunlar›n d›ﬂ›nda
Mustafa Y›lmaz, Cengiz Çal›koparan, Murat Ördekçi ve Ali Ateﬂ’in de
askerlerin açt›¤› ateﬂ sonucu katledildi¤i Adli T›p Kurumu’nun raporuyla
kesinleﬂmiﬂtir.

u Bayrampaﬂa’da 6 kad›n tutsa¤›n katledilmesine ilﬂkin; “ k e n d i
a r k a d a ﬂ l a r › y a k t › ” denildi. YALANDI!

Gerçek ﬂ udur: Bilirkiﬂi heyetinin 22.12.2000 ve 19.01.2001
tarihlerinde, Bayrampaﬂa Hapishanesi C-Blok’ta yapt›¤› olay yeri incelemesinde ﬂöyle denmektedir:
“Kad›n tutsaklar›n bulundu¤u C–1
ko¤uﬂunda 45 adet, farkl› tiplerde,
patlam›ﬂ göz yaﬂart›c› gaz bombas›
bulundu¤u, taraf›m›zdan tespit edilmiﬂ oldu¤u...”
Bu bombalardan ö l d ü r ü c ü d ozun çok üzerinde bir miktar C-1
ko¤uﬂunda kullan›lm›ﬂt›r. Burada
kullan›lan bombalar üzerinde “Ka p al› ye rde kulla nma y›n , ye te rli ha va ak›m› olmas› gereklidir... Bomb a y› i ns a n v ey a ya na bi l e c e k ma l zeme olmayan sahaya f›rlat...”
yazmaktad›r.
6 kad›n tutsak, ﬁefinur Tezgel,
Gülser Tuzcu, Yazgülü Güder Öztürk, Seyhan Do¤an, Nilüfer Alcan,
Özlem Ercan ko¤uﬂa at›lan bu
bombalarla diri diri yak›lm›ﬂt›r.
Önce ko¤uﬂun tavan› delinmiﬂ,
içeriye toz serpilmiﬂ, daha sonra bu
toz tutuﬂturulmuﬂtur. Tozun tutuﬂmas› ile birlikte dalga dalga yay›lan
bir alev topu tüm ko¤uﬂu kaplam›ﬂt›r. Birkaç saniye içinde gerçekleﬂen bu yay›lma esnas›nda o kadar
büyük bir ›s› oluﬂmuﬂtur ki pencerelerin demirleri d›ﬂar›ya do¤ru
e¤ilerek bükülmüﬂtür. Ko¤uﬂun
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Bayrampaﬂa’y› unutmayaca¤›z! Katilleri Affetmeyece¤iz!
içindeki bütün eﬂyalar adeta erir gibi yanm›ﬂt›r. 6 kad›n bu ateﬂin içinde kavrulmuﬂtur ve tümünün cesetleri tan›nmayacak haldedir.

Katliamc›lar katliamlar›n›
gizlemek için delilleri
karartt›lar
Katliam sonras›nda Bayrampaﬂa’da yap›lan inceleme sonucu haz›rlanan Adli T›p Bilirkiﬂi Raporu’nda
kat-

liamc›lar›n delilleri karartt›¤› aç›kça
belirtilmektedir. Raporda ﬂöyle deniliyor: “... gazete, dergi, kitap y›¤›n›
görüldü. Görevliler bu y›¤›n›n yeni
oluﬂturuldu¤unu ve alt›nda kalan
yerde bol miktarda kan lekesi bulundu¤unu bildirdi... Merdiven giriﬂinde
üzeri daha sonra çimento ile k›smen
kapanm›ﬂ, yo¤un kan lekesi bulundu¤u görüldü. ... olay yerinin, jandarma ekiplerince ... orjinalitesinin bozulmuﬂ oldu¤u taraf›m›zdan tespit
edilmiﬂtir.”
Adli
T›p
Kurumu’nun
otopsi tutanak-

Savaşan
Kelimeler

“grev nedeniyle zarar...”
F r a n s a’da ve Belçika’da demiryolu emekçilerinin
grevleri sonras› burjuva bas›n, grev nedeniyle “uu ¤ r a n › l a n z a r a r l a r › ” , “ a k s a y a n u l a ﬂ › m ”› yazd›.. Hayat, grevlerden olumsuz etkilenmiﬂti! Grevin zararlar›na dair
verdikleri rakamlar›n büyüklü¤ünden-küçüklü¤ünden
öte, o rakamlar›n kullan›l›ﬂ biçimi önemliydi.
Burjuvazi, dünyan›n neresinde olursa olsun, grevleri böyle veriyor. Çünkü o, birincisi, grevde yaln›z zarar› görüyor. ‹kincisi, grev yapan emekçilerle halk› karﬂ›
karﬂ›ya getirmek, burjuvazinin de¤iﬂmez provokatörce
yaklaﬂ›mlar›ndan biridir.
Grev nedeniyle verilen “ z a r a r l a r” sanki iﬂçilere ve
köylülere, tüm halka verilmiﬂ gibi, grev haberleri hep
“halk ﬂöyle ma¤dur oldu, böyle s›k›nt›ya sokuldu” diye verilir. Ama onlar›n as›l hesaplar› baﬂkad›r.
Burjuvazi, iﬂçilerin hakl›, meﬂru bir direniﬂ biçimini bu yans›tma biçimiyle haks›z bir duruma düﬂürmeye
çal›ﬂ›r. Greve dair kavramlar, kelimeler, haberlerde seçilen üslup da hep bunu yans›t›r.
Halk “ma¤dur” olmuﬂtur, okullar, hastaneler “etkilenmiﬂtir” grevden, hayat “olumsuz” etkilenmiﬂtir...
Bu, kelimelerin kullan›larak direniﬂe sald›r›lmas›n-

lar›ndan jandarmalar›n katliamlar›n›
gizlemek için katlettikleri tutsaklar
üzerindeki kurﬂun giriﬂ deliklerini
b›çakla keserek geniﬂlettikleri anlaﬂ›ld›.
Katliam›n üzerinden geçen 10 y›l
bize göstermiﬂtir ki, katliama iliﬂkin
her ﬂey ortada olmas›na ra¤men devlet 10 y›l boyunca katillerin cezaland›r›lmas› için tek bir ﬂey yapmam›ﬂt›r. 10 y›l sonra Bayrampaﬂa Hapishanesi’ndeki katliama iliﬂkin aç›lan
davada, suçlular›n yarg›lanmay›p
aklanaca¤›, haz›rlanan iddianameden anlaﬂ›lmaktad›r...
(Sürec ek)

dan baﬂka bir ﬂey de¤ildir.
Burjuvazi grevleri, her zaman gaz bombal›, köpekli, coplu polisleri, robokoplar› ile k›rmaz. Coptan, gaz
bombalar›ndan hiç de güçsüz olmayan hakl›l›k, meﬂ r u l u k tart›ﬂmas›yla vurmaya çal›ﬂ›r. Kelimeler iﬂte burada devreye girer ve savaﬂ›n asli unsuru haline gelir.
E¤er grevi, h a l k a z a r a r v e ren bir eylem olarak yans›tabilirse, iﬂte o zaman grevi yasaklamaktan daha güçlü
bir konum elde etmiﬂ olur.
‹ﬂçi s›n›f› g rev silah›n› kime karﬂ› ve niye kullan›r?
‹ﬂçiler, grev silah›na haklar›n› almak için baﬂvururlar. Bu anlamda da grevleri emperyalist ve iﬂbirlikçi tekellere veya patron konumundaki devlete, belediyelere
karﬂ› olmuﬂtur bugüne kadar.
O nedenle grevin temelinde sömürücülere ekonomik zarar vermek vard›r. Nihayetinde grev, üretimden
gelen gücü p a t ro n l a r a k a r ﬂ › kullanmakt›r.
Grev ilan edildi¤inde gere¤i yap›l›r. Yapmamak,
grevi durdurmak, k›rmak, söz konusu olamaz. Grev, elbette “ t e k e l l e re z a r a r v erme l i di r” . Grev elbette “ u l a ﬂ › m › a k s a t m a l › d › r.” Elbette hayat›n her alan›n› etkilemelidir; ki herkesin haberi olsun. Emekçilerin hakl› taleplerinin nedenini sormayanlar, kelime oyunlar› ile
halk› aldatmaya devam ediyorlar.
Onun için biz bir grevi yans›t›rken, “ grev nedeniyle zarar ettiler”, “olumsuz etkilendiler” diye de¤il, hayat›n durdurulmas›ndan, sömürücülere verilen zarardan söz etmeliyiz.
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Ça¤daﬂ Gemik Katlediliﬂinin 2. Y›l›nda An›ld›
Ekim 2008 y›l›nda Antalya’da 18 yaﬂ›nda polis kurﬂunu ile öldürülen Ça¤daﬂ Gemik, ailesi ve Antalya Özgürlükler Derne¤i üyeleri taraf›ndan mezar› baﬂ›nda
an›ld›. 27 Ekim günü yap›lan anmada ezar taﬂ›na sar›l›p
a¤layan Sevgi Gemik, o¤luna yine a¤›tlar yakt›. 30
Ekim Cumartesi günü ise ailesi evinde yemek verdi.
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SORUDA

yaln ›zca y anl›ﬂ kul lan ›md an
m› kaynaklanmaktad›r?
Do¤a, kapitalizmle birlikte
bir p a r a k a z a n m a konusu haline getirilmiﬂ, metalaﬂt›r›lm›ﬂt›r. Kaynaklar›n meta haline
Bilgi Tarihten, bilimden,
getirilmesi ise, yok edilmesiönderlerimizden, geleneklerimizden nin bir baﬂka nedeni olmuﬂtur.
güçtür ö¤rendiklerimizle güçlenece¤iz
Halk›n olan do¤al alan ve
kaynaklar birer birer özelleﬂtirilmektedir. Bu süreç özellikle su
Do¤al alan nedir?
üzerinden yürümektedir. EmperyalistDo¤al alanlar bir ülkenin, bölge- ler, su kaynaklar›n› ele geçirerek h›znin yaﬂam kaynaklar›d›r. ‹nsan yaﬂa- la tüketirken, suyu da paral› hale gem›n›n bir parças› olan ormanlar, ne- tirmektedirler.
hirler, su havzalar› ile insan kültürünün ürünü olan tarihi yerlerdir.
Do¤al kaynaklar›n
Do¤al alanlar, yüzlerce, binlerce metalaﬂt›r›lmas›n›n nedeni nedir?
y›ll›k fiziksel, kimyasal, biyolojik süDo¤al kaynaklar›n kullan›m› sonreçler içinde oluﬂmuﬂlard›r.
suza kadar de¤ildir. Kapitalistler “Az
ve s›n›rl› olan de¤erli olur” diyerek,
Do¤al alanlar nas›l yok
bu kaynaklar› paraya çevirme yoluna
edilm ekt edir ?
gider. Marks ﬂöyle der: "Kapitalizm,
Do¤al alanlar›m›z, kendi kendine do¤al kaynaklar› üretimin devam›n›
yok olmuyor, yok ediliyor. Bilim ve karﬂ›layamayacak kadar azald›¤›nda
teknolojinin geliﬂmesiyle insanl›k, metalaﬂt›rmak zorundad›r. ... Ne zaSay›: 241
do¤aya egemen olabilecek bir güce man ki bu do¤al kayna¤›n art›k üretiYürüyüﬂ
eriﬂti. Binlerce y›l do¤a ve insan bir min ihtiyaçlar›n› karﬂ›lama kapasitesi
denge içinde yaﬂarken kapitalizmle azd›r, iﬂte o zaman o do¤al kayna¤›n
7 Kas›m
2010
birlikte do¤a, üretimde en fazla kâr metalaﬂmas›n›n vakti gelmiﬂtir.”
getirecek ﬂekilde kullan›lmaya ve dolay›s›yla tahrip edilmeye baﬂland›.
Do¤al kaynaklar›n talan
Emperyalist tekeller, ya¤ma ve ta- edilmesinden anlamam›z gereken
landa s›n›r tan›madan, el att›klar› her metalaﬂmas›, kirletilmesi, hor
yeri, havay›, suyu, ormanlar›, hem kullan›lmas› m›d›r?
kirletiyor, hem tüketiyorlar.
Do¤al kaynaklar halk›n yaﬂam alan› ve yaﬂam›n›n bir parças›d›r. Halk›n
Do¤a , kapi t al is tl er iç i n de bi r
bu alanlar› kullanmas›n› engelleyecek
yaﬂam alan›d›r. Kapitalistler bunu
her ﬂey bu talan›n kapsam›na girer.
nede n yok ed iyorl ar?
Do¤al kaynaklar›n emperyalist tekelKapitalizmde üretim halk›n ihti- ler ve iﬂbirlikçilerine sunulmas› deyaçlar›na, bir planlamaya göre de¤il, mek, “ bu nl ar d an h al k y ar a r l an m aa z a m i k â r a göre yap›lmaktad›r. Em- s›n” demektir.
peryalist tekeller için söz konusu olan
Bu burjuvazinin sanayileﬂme ad›sadece kendi ç›karlar›d›r.
na sular› kirletmesi, çarp›k ve d›ﬂa baTekellerin do¤aya zarar vermemek ¤›ml› enerji politikalar›ndan dolay›
gibi bir kayg›lar› yoktur. Bu soruna da
do¤an›n kirletilmesi, su kaynaklar›n›n
maliyet sorunu olarak bakarlar. Do¤al
kurutulmas›, ormanlar›n kesilip imara
alanlara zarar vermeden üretim yapmak için maliyeti artt›rmak zorunda- aç›lmas›, topraklar›m›z›n erezyona
u¤ramas›, tarihi-kültürel miras›n yok
d›r. Bu da kapitalistin kâr›n› düﬂürür.
edilmesi... Hepsi tarihsel toplumsal
Topraklar›, sular›, ormanlar› en
de¤erlerin talan›d›r.
çok nas›l kâr sa¤layacaksa o ﬂekilde
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kullanmaktad›rlar.

7-) Dünya’daki iklim de¤iﬂikli¤i-

4-) Do¤al alanlar›n yok edilmesi

n in do¤ a l k ay na kla r›m›z ›n yo k

o lma s› nd a etk isi var m› d›r ?
Elbette vard›r. Fakat birincisi; belirleyici de¤ildir. Çünkü var olan kaynaklar, dünyadaki iklim de¤iﬂikli¤i
gözetilerek halk›n ihtiyaçlar› çerçevesinde kullan›lsa bugün yaﬂanan seller,
heyelanlar, kurakl›k gibi olaylar› insan yaﬂam›na zarar vermeyecek bir
dengede tutulabilir.
‹kincisi; iklim de¤iﬂikli¤ine neden
olan kapitalizmin kendisidir. Örne¤in
do¤aya sal›nan gazlar, kullan›lan teknolojinin do¤aya zarar vermesi say›labilir. Sera gaz›n›n yay›lmas›n›n önemli bir pay› vard›r iklim de¤iﬂikli¤inde.
Buna neden olan da emperyalist
politikalard›r. Örne¤in; Tuz gölünün
yer ald›¤› Konya havzas›nda son 50
y›ld›r ya¤›ﬂlar artm›ﬂ, ayn› zamanda
da s›cakl›klar düﬂmüﬂtür. Ve o bölgede ciddi bir kurakl›k yaﬂanmakta, Tuz
gölü h›zla yok olmaktad›r. Ya¤›ﬂlar
artmas›na ra¤men bu kurakl›¤›n yaﬂanmas› iklim de¤iﬂikli¤inden çok
emperyalistler taraf›ndan do¤an›n kirletilmesiyle do¤an›n dengesinin bozulmas›ndan kaynaklanmaktad›r.

8-) Hangi politikalar do¤al
kaynaklar›m›z›n talan›na neden
olmaktad›r?
En baﬂta tar›mdan, enerjiye kadar
do¤ayla ilgili konular da halk›n karar
verme yetkisi yoktur. Bu alandaki politikalar emperyalist tekellerin dayatmas›yla uygulanmaktad›r
Tar›m politikalar› bunlardan biridir. GDO'lu tohumlar ve yo¤un girdi
(gübre, ilaç, mazot) kullan›m›na dayanan kapitalist tar›m politikas› su
kullan›m›n› artt›rmakta yanl›ﬂ sulama
yöntemleri uygulanarak da her y›l büyük kay›plara neden olmaktad›rlar.
Ayn› zamanda kullan›lan girdilerdeki kimyasal maddeler yeralt› sular›n› ve topra¤› kirletip, topra¤›n verimini düﬂürmektedir. Topra¤›n fazla sulanmas› ise toprakta tuzlanmaya bu da
zamanla çoraklaﬂ›p erozyona maruz
kalmas›na neden olmaktad›r.

9-) Enerji politikalar›n›n bu
talandaki yeri nedir?
Yeni sömürge ülkelerin kendi kaynaklar›na dayanan ve kendi ihtiyaçlar›na göre planlanm›ﬂ bir enerji politi-
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kalar› yoktur.
Her ﬂey emperyalistler ve bir avuç
iﬂbirlikçinin ihtiyaçlar›na göre belirlenir.
Barajlar, HES’lerin yap›m› ve
maden ç›karmak için tüm havzan›n
kullan›m hakk› tekellere peﬂkeﬂ çekiliyor. Bu da oradaki yer alt›, yer üstü
kaynaklar›n, tekellerin istedi¤i gibi
kullan›lmas› demektir.
A¤açlar› kesip ormanlar› yok ederek topra¤a zarar veren kaz›lar, inﬂaatlar, akarsu, göl ya da derelerdeki
sular› bir yerde biriktirip veya baﬂka
bir yere taﬂ›y›p; bu talan sonunda
enerji üretilir. Su kayna¤› zamanla
yok olur, halk susuz kal›r ve bölgenin
hem ekolojik yap›s›, hem de canl› çeﬂitlili¤i sona erer.

10-) Enerji, insan yaﬂam›nda
d a i ht i ya ç d uyu la n bi r ﬂ ey d e¤ il
midir? Barajlar, HES’ler, bölge
halk›na yeni iﬂ olanaklar›
s a¤lam›yor mu?
Enerji, özellikle de elektrik enerjisi, insan yaﬂam› için bir ihtiyaçt›r.
Sorun, barajlar›n ya da HES’lerin yap›lmas› de¤ildir. Bunlar yap›l›rken,
do¤ay› tamamen yokeden, topra¤a
suya geri dönüﬂü olmayan zararlar
veren bir anlay›ﬂla yap›lmas›d›r.
Enerji elde etmek için yaﬂam
alanlar› yok edilmektedir. Üstelik
santraller zamanla tüm bölgeyi kurutup yok etti¤i için topra¤› suyu elinden al›nan insanlar göç etmek zorunda kalmaktad›r.
Alternatif enerji kaynaklar› varken, emperyalist tekellerin ç›karlar›
do¤rultusunda yürütülen politikalar
yanl›ﬂt›r. Tüketen, kendi kaynaklar›na dayanmayan, halka zarar veren
politikalar yanl›ﬂt›r.
2000’de Birecik Baraj› sonras› 30
bin insan göç etmek zorunda kalm›ﬂt›r. Bu baraj ayr›ca tarihi alanlardan
Zeugma’y› da yok etmiﬂtir. Hasankeyf’i sular alt›nda b›rakan Il›su Baraj›’yla da 50-70 bin aras›nda insan›n
göç etmesi beklenmektedir.

11-) Do¤al kaynaklar›n talan›
ne zaman baﬂlad›?
Sanayi devrimiyle birlikte kapi-

talizm, özellikle su kaynaklar› baﬂta
olmak üzere do¤al kaynaklar üzerinde tekel kurmaya baﬂlam›ﬂ ve
1970’lerden itibaren de bu kaynaklar metalaﬂt›r›lmaya, ticarileﬂtirilmeye baﬂlanm›ﬂt›r.
Ülkemizde de 1980’lerden itibaren suyun ticarileﬂtilmesiyle baﬂlayan süreç, özellikle 1990’larda daha
somut olarak görülmüﬂ ve AKP iktidar›nda su havzalar›n›n, topraklar›n
tekellere peﬂkeﬂ çekilmesiyle doruk
noktas›na varm›ﬂt›r.

12-) AKP iktidar›n›n bu talana
z e m i n s u n an u y g u l a m a l a r ›
n eler di r?
2004 y›l›nda ç›kar›lan Maden Kanunu ile maden ç›kar›lacak bölgedeki
tüm su havzas›n›n kontrolü tekellere
verilmiﬂtir. Tekeller yaln›z maden ç›karmakla kalmayacak, bunun için gerekli olan suyu da oradan karﬂ›layacak, ayn› zamanda yer alt›-yerüstü su
kaynaklar›n›, ormanlar›, tar›m alanlar›n›, tarihi alanlar› yok etme hakk›na
da sahip olmuﬂlard›r.
Ayn› dönemlerde Orman Kanunu’nda yap›lan de¤iﬂiklikle, orman
vasf›n› kaybetmiﬂ kabul edilen alanlar, ya¤ma ve talana aç›lm›ﬂt›r.
2005’te ç›kar›lan Toprak Koruma
ve Arazi Kullan›m Yasas›’yla Cargill
gibi tar›m arazilerini iﬂgal eden tekellere, Mera Kanunu’yla da meralar› iﬂgal eden tekellere af getirilmiﬂtir. Ayr›ca yabanc›lara (yani emperyalistlere) toprak sat›ﬂ›n› sa¤layacak düzenlemeler de yap›lm›ﬂt›r.
AKP ﬂimdi de su havzalar›n›, milli parklar›, do¤al alanlar› ya¤maya
açmak için kanun ç›karmaya haz›rlanmaktad›r.

13-) Do¤al kaynaklar›n talan
edilmesinin ha lka etkile ri
nelerdir?
Topra¤›n ve suyun yok olmas› yaﬂam›n yok olmas›d›r. Türkiye, y›lda 1
milyon 400 bin metre küp topra¤›n›
kaybetmektedir. Büyük bir h›zla gölleri, ›rmaklar›, yeralt› sular› kirlenmekte ya da kurumaktad›r. Tüm bu
yaﬂananlar›n halka ilk etkisi elbette
açl›¤›n artmas› olacakt›r.

Son y›llarda çeﬂitli hastal›klardan
ölümlerin temel nedeni bu talan› yaratan politikalard›r. Dünya’daki ›s›nma nedeniyle 2080'e kadar 200-600
milyon insan açl›k çekece¤i, 1.1- 3.2
milyar insan da susuzluktan etkilenece¤i söylenmektedir.
Talan›n bir baﬂka etkisi suyu-topra¤› elinden al›nan onbinlerce insan›n
kentlere göç etmesi ve iﬂsizler ordusunun büyümesi olacakt›r. Ayr›ca çok
s›k yaﬂanan seller, heyelanlar sonucu
insanlar›m›z›n ölmesi ayn› talan sonucudur.

14-) Çevreci örgütlerin yaﬂanan
ta lana karﬂ› verdikleri mücade le
do¤ru z emi nd e mi y ürüme kt ed ir?
Do¤an›n her geçen gün yok edilmesine paralel olarak çevreci örgütler
de artmakta, bu alandaki mücadeleye
HES’lerle dereleri kurutulan, do¤as›
kirletilen, topra¤› siyanürle zehirlenen
halk da duyarl›l›k göstermektedir.
Çevrecilerin yapt›klar› daha çok
teﬂhir ve protesto amaçl›d›r. Yaﬂanan
olaylar›n as›l nedenlerini göstermemektedirler. Allioni, Zeugma, Hasankeyf gibi kimi tarihi yerlerin sular alt›nda kalmas›na neden olan politikalar›n
özü her gün 17 bin çocu¤un açl›ktan ölmesine neden olan politikalarla ayn›d›r.
Ne tek baﬂ›na barajlar ya da
HES'ler, ne de tek baﬂ›na dünya iklim
de¤iﬂikli¤i yok etmiyor topraklar›m›z›, sular›m›z›. Doymak bilmeyen aç
gözlü emperyalistler yok ediyor. Bu
yüzden çevreyi korumak ona sahip
ç›kmak ad›na sürdürülen mücadele
karﬂ›s›na emperyalizmi almal›d›r.

Say›: 241

Yürüyüﬂ
7 Kas›m
2010

15-) Sosyalizmde do¤aya
ya klaﬂ›m nas›l olaca kt›r?
Sosyalizmde üretim kâr için de¤il,
halk›n ihtiyaçlar› gözönüne al›narak
yap›lmaktad›r. Do¤al alanlar, kaynaklar da toplumsal ihtiyac›n parças›d›r. Elbette bu kaynaklar halk›n ihtiyaçlar› için do¤aya zarar vermeden
kullan›lacakt›r.
"Biz etimizle, kan›m›zla, beynimizle do¤aya aitiz. Ve onun içindeyiz.
Ve bizim ona hükmetmemiz yaln›zca
onun yasalar›n› tan›mak ve do¤ru uygulamak konusundaki avantaj›m›zdan oluﬂmaktad›r."
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Halk›n Suyunu Satan Baﬂka Ne Yapmaz ki!

Say›: 241

Yürüyüﬂ
7 Kas›m
2010
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H a l k d ü ﬂ m a n › A K P, insan› ve
do¤as›yla birlikte tüm Anadolu’yu
ya¤mal›yor, talan ediyor. Hiçbir kural, hiçbir yasa tan›m›yor. Ya¤ma ve
talana karﬂ› ç›kan herkesi susturmaya, etkisizleﬂtirmeye çal›ﬂ›yor.
Rize’nin ‹kizdere Vadisi’nin S‹T
alan› ilan edilip, Hidro Elektrik
Santrallerinin (HES) yap›m›n›n iptal edilmesi karar› karﬂ›s›nda Çevre
ve Orman Bakan› Veysel Ero¤lu,
“ H E S ' l e re k a r ﬂ › ç › k m a k c i n n e t t i r ” diyordu.
H a l k d ü ﬂ m a n › A K P, ﬂimdi de
su havzalar›n›, milli parklar›, tabiat
parklar›n›, do¤al alanlar› ya¤maya
aç›yor! Anadolu’ya yaﬂam kayna¤›
olan, Anadolu’yu yaﬂan›r k›lan tüm
do¤al zenginlikler, tekellerin ya¤mas› u¤runa gözden ç›kar›l›yor.
2009’dan beri haz›r halde bekletilen ve 27 Ekim 2010’da meclise
sunulan; “Tabiat› ve Biyolojik Çe ﬂitlili¤i Koruma Kanunu Tasar›s›”
do¤al sit alan› ilan edilen su havzalar›n›n, do¤al alanlar›n, milli parklar›n bu statüsüne son verecektir.
Bu tasar› ile AKP, b i n l e r ce
H E S’in yap›m› için kendisine yasal
dayanak
haz›rlamaktad›r.
HES’lerin önünü açan kanun tasar›s› ile milli parklar, tabiat parklar›,
do¤al alanlar›n korunmas› ve bu
alanlar›n kullan›ma aç›lmas› konusundaki yetki Çevre ve Orman Bakanl›¤›’na verilmektedir.
AKP iktidar› kendisine ayak ba¤› olan, ya¤ma ve talan konusunda
engel ç›karan tüm kurumlar› devreden ç›kararak, yetkileri do¤rudan
kendi elinde toplamaktad›r.
Böylece bürokratik iﬂlemler
içinde bo¤ulmadan, istedi¤i gibi verece¤i izinlerle tekellerin ihtiyac›n›
kolayca karﬂ›layacakt›r. AKP iktidar› bir kez daha emperyalistlerin
ve iﬂbirlikçilerin iktidar› oldu¤unu
kan›tlam›ﬂt›r.
Do¤al alanlara, parklara, su kaynaklar›na sald›r› öylesine boyutludur ki, sadece bir kaç bölge de¤il,

tüm Anadolu’nun do¤as› ya¤maya
aç›lm›ﬂt›r.
Yeni yap›lacak yasal düzenlemelerle birlikte Milli Park olan Mun zur Vadisi, Ar›l›, Ça¤layan, ‹kizdere vad ileri g ibi 1 . derece sit alan ›
ilan edilen vadiler, su kaynaklar›,
ﬂu ana kadar dokunulamayan do ¤al a la nl ar empe ryal i st le re ve yerl i
iﬂbirlikçilerine peﬂkeﬂ çekilecektir.
AKP’nin de¤iﬂtirmeye çal›ﬂt›¤›
yasalara göre do¤al alanlara HES
yap›m› ve maden oca¤› açma gibi
izinler hiçbir kurum taraf›ndan verilemiyordu.
Ancak yeni tasar›ya göre, bu
alanlarda HES’lerin yap›m› ve maden ocaklar› aç›lmas›na iliﬂkin izinleri art›k Bakanlar Kurulu verecek.
Böylece Anadolu’da halk›n olan
2000 civar›nda dere ve su havzas›
kullan›m hakk› sözleﬂmeleri ile
HES yap›m› için 49 y›ll›¤›na tekellere sunularak, tekellerin istekleri
karﬂ›lanacak.
Yap›lmas› düﬂünülen 10.000
mikroHES’in (0.5 MW dan daha az
kurulu gücü olan HES’lerin) yap›laca¤› alanlar›n, tüm ormanlar›n, meralar›n da haz›rlanmas› için tüm
ﬂartlar haz›rlanmaktad›r.
Özellikle emperyalist tekeller ve
iﬂbirlikçilerinin henüz el de¤memiﬂ
bölgelerde maden arama ve ç›karma
lar› için hemen her ﬂeyi çok h›zl› bir
biçimde AKP iktidar› haz›rlamaktad›r.
Halk düﬂman› AKP’nin haz›rlad›¤› yasa tasar›s› Anadolu’nun dört
bir köﬂesindeki halk›n do¤al varl›klar›n› tekellerin ya¤mas›na açmak
için haz›rlanm›ﬂt›r
Bir baﬂka deyiﬂle bu yasa emperyalist tekellerin ve iﬂbirlikçilerinin
dereleri, gölleri, yer alt› sular›n›, ormanlar›, meralar›, madenleri s›n›rs›zca talan etmeleri için önünü açmak için haz›rlanm›ﬂt›r.
K›sacas› ya¤ma ve talanda AKP
iktidar›, gözünü ﬂimdi su havzalar›na, do¤al kaynaklara milli parklara

ormanlara, meralara dikmiﬂtir. Para
u¤runa satmayaca¤› bir ﬂey yoktur.
AKP’yi halka umut olarak göstermeye çal›ﬂanlar, AKP’nin halka
karﬂ› sürdürdü¤ü düﬂmanca politikalar› görmelidirler.

AKP’den Ya¤man›n
Önünü Açma Yasas›
Trabzon Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Kurulu'nun, Rize'nin
‹kizdere Vadisi'ni sit alan› ilan etmesi
karﬂ›s›nda Baﬂbakan ve Çevre ve Orman Bakan› karar› tan›mayacaklar›n›
aç›klay›p, kurulu tehdit ettiler.
AKP bu karara uymayacak, hukuku tan›mayarak, HES’lerle ilgili ya¤man›n önünü açmak için yeni yasa
h a z › r l › y o r.
Yeni yasada, bu konudaki art›k kararlar Koruma Kurullar› taraf›ndan de¤il, Çevre ve Orman Bakanl›¤› taraf›ndan verilecek.
Halk düﬂman› AKP,, ya¤ma için yasa gerekiyorsa yasa ç›kar›yor. Bunun
için güç ellerindedir. Kararlar istedikleri do¤rultuda ç›kmad›¤›nda, “yy a r g › ya güvenmiyoruz” diyorlar. Tersi durumda “ y a r g › y a b › r a k m a k l a z › m ”diyorlar.
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DEVR‹M ‹ ç‹n

DEVR‹MC‹ O KUL

Ders: Umudu Kimle
Taﬂ›yaca¤›z?
Sevgili arkadaﬂlar merhaba.
Umudu büyütmekten, umutsuzlu¤a
izin vermemekten, kitlelere umudu
taﬂ›maktan söz ediyoruz. Devrimci
dilimizin, propganda ve ajitasyonumuzun en güzel kelimeleri, kavramlar›d›r belki bunlar. Peki kim yapacak bunu? Umudu taﬂ›ma iﬂini kim
yapacak? Umudu taﬂ›yanlar hangi
özelliklere sahip olmal›d›lar ki bu
misyonu yerine getirebilsinler?
Devrimci Okul’un bu
dersinde bu sorunun
cevab›n› ele alaca¤›z.
Umut, biliyorsunuz çok anlaml› bir
kelimedir bizim dilimizde. Kelimenin
kendi içerdi¤i anlam
olan umut etmeyi dile getirir bazen. Bazen o umutlar›
gerçekleﬂtirecek olan›... Yani partiyi... Umut, onu gerçekleﬂtirecek
oland›r ayn› zamanda, umut kurtuluﬂun öncüsünün ad›d›r... Umudu
taﬂ›mak derken de ikisini birden
kastederiz ço¤unlukla. Umudu taﬂ›mak; birinci anlam›yla, halk› umutsuz b›rakmay› amaçlayan düﬂmana
karﬂ› halka umutlu olma düﬂüncesini taﬂ›may› anlat›r; ikinci anlam›yla
ise, bizzat umudun ad›n› taﬂ›may›...
Kim taﬂ›yacak umudu?
‹lk elde verilecek cevap bellidir:
Cepheliler.
Ama hangi Cepheliler? Nas›l
Cepheliler?
Cepheliler, bu tarihi misyonu yerine getirebilmek için hangi özelliklere sahip olmal›d›rlar?
Lenin’in ﬂu sözü aç›kt›r: "‹ktidar› ele geçirme mücadelesinde, proletaryan›n örgütten baﬂka hiçbir silah› yoktur."
Örgüt kim?
Örgüt, kadrolard›r, taraftarlard›r,

s a v a ﬂ ç › l a r d › r,
halk iliﬂkileridir.

 Soyut bir
umudu, n as›l
somutlu¤a
dönüﬂtürürüz?

Lenin’in ifade etti¤i üzere Parti,
iktidar› ele geçirme mücadelesinde
yegane arac›m›zd›r. Umut bir yerde
soyut bir düﬂüncedir. Gelece¤e dair
bir tasavvurdur. Ve insanlar›n soyutlu¤a inanmalar› zordur. O halde insanlar›n o umuda güvenmelerini, o
umuda sar›lmalar›n› sa¤layacak bir
somutluk sunmal›y›z.
Parti, umudun somutland›¤› yerdir; bu anlamda umudun ad›d›r.



Kitleler partide u mudu,
partiyi de bizde görmeliler

Parti, kitleler için bir yerde
uzaktaki bir ﬂeydir, eliyle dokunamad›¤›, ulaﬂamad›¤› bir yerdedir.
Ama bir yerde, kitleler için parti demek, kendisinin mahallesinde, iﬂyerinde, okulunda yüzyüze oldu¤u
Partili veya Cepheli demektir. Ona
bakarak parti hakk›nda fikir sahibi
olur, onun davran›ﬂlar›na, düﬂüncelerine, prati¤ine bakarak parti hakk›nda hüküm verir.
Bu anlamdad›r ki, her partili,
cepheli, legal illegal her örgütlülük,
kitlelerin karﬂ›s›nda partiyi ve dolay›s›yla umudu temsil etti¤ini hiç
unutmamal›d›r.
Bunun pratikteki
tezahürü nedir? Burada ölçüler çok basit
ve yal›nd›r asl›nda:
E¤er bir alanda, insanlar bizim bir insan›m›z için veya oradaki birim örgütlenmemiz için “devrim bunlara kald›ysa yaz›k” diyorsa, orada partiyi,
umudu kitlelere taﬂ›yamam›ﬂ›z; tam
tersine burjuvazinin yayg›nlaﬂt›rmak istedi¤i umutsuzlu¤a bir halka
da biz eklemiﬂiz demektir.
Umudu kitlelere taﬂ›man›n yolu,
bunun tersini söyletebilmektir.
“Bunlar yapar” dedirtebilmektir.
Tek tek devrimciler olarak onlarda
güven yaratabilmektir. Bize duyduklar› güven, partiye güven olacakt›r çünkü. Bir önceki alt baﬂl›ktaki örneklerden hareket edersek;
kitleler partinin özü sözü bir oldu¤unu nas›l görecekler? Elbette bunu görecekleri yer bizzat o alandaki
Parti-Cepheliler ve o alandaki örgütlülüktür. Partinin ilkeli kurall›
oldu¤unu, bizde göreceklerdir. Partinin iddias›n› bizde görmelidirler.
‹ﬂte zaman zaman kulland›¤›m›z
“ P a r t i s e n s i n , h a reket sensin” sözü burada da somut anlam›n› bulmaktad›r. ‹nsanlar, herhangi bir
alandaki Parti-Cepheli’ye bakarak,
o alandaki Parti-Cephe örgütlülü¤ü-

Umut Bizsek, Umudu

Taﬂ›yacak Olan da Biziz!
Umudun ete kemi¤e bürünmüﬂ halidir. Umudun gerçekleﬂtirilece¤ine
dair bir güvencedir.
Parti, “Ortak düﬂünce ve görüﬂteki kiﬂilerin oluﬂturduklar› siyasal
bir topluluk”tur. Marksist-Leninist
literatürde partinin bu anlam›na paralel olarak, parti “ d e v r i m c i l e r ö rg ü t ü ” olarak da tan›mlan›r. Program›yla, tüzü¤üyle iktidar alternatifi
olan partiyi, yani umudu, kitleler
nezdinde somutlayacak, temsil edecek olan da devrimcilerdir.
Kitleler partiye bakt›klar›nda,
her koﬂulda halk›n ç›karlar›n› savunan, her koﬂulda devrim iddias›n›
sürdüren, her koﬂulda devrim yürüyüﬂünü sürdüren, her koﬂulda direnen ve boyun e¤meyen, her koﬂulda
düﬂüncelerini savunan bir örgüt
görmelidir. Kitleler partiye bakt›klar›nda sözünü tutan, özüyle sözü
bir, ilkeli, kurall›, yozlaﬂmaya prim
vermeyen bir güç görmeliler. Peki
kitleler partiye nas›l bakacaklar?
Asl›nda parti olarak bize bakacaklar. Partiyi bizde görmüﬂ olacaklar.
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ne bakarak Parti-Cephe
hakk›nda iyi yada kötü,
olumlu ya da olumsuz
hüküm verirler.

 Devrime ve

Halkların kaderinin kendi ellerinde olduğunu, örgütlü güçle başarabileceklerini
gösterir. ... Halka güveni, örgütlü güce
güveni öğretir, en coşkulu, sağlam,
bilimsel temellere oturan umutları
yeşertir yüreklerde. Zaten kendi yüreğinde bu umudu büyütmeyenlerin, umudu
kitlelere taşıması da mümkün değildir.

harekete i nanan
herkes, u mudun
taﬂ›y›c›s› olabilir
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Parti, yar›n›n insan›n› bugünden
yarat›r. Bu yan›yla örgütlü olmak,
partili olmak, yeni insan olma yolunda bizi geliﬂtiren en önemli imkand›r.
Öncelikle bize do¤ru düﬂünmeyi
ö¤retir. Ülkemizi, halk›m›z›, çevremizi ve kendimizi gerçekçi de¤erlendirme ve tan›ma yetkinli¤ini kazand›r›r. Düzen sadece verdi¤i kadar›n› almam›z›, vermediklerine veya bizden çald›klar›na ses ç›karmamam›z› ister; s›n›rlar›n› kendi çizdi¤i bir yaﬂam dayat›r. Dayatt›¤› bu
yaﬂam her ad›m›nda sömürü olan,
de¤ersizleﬂtirilmiﬂ, insana yak›ﬂmayan yoz bir yaﬂamd›r. ‹deolojik
bombard›manla, ahlaki-kültürel
yozlaﬂt›rma faaliyetleriyle beyinleri
yönlendirir.
Bütün bu yalan, çarp›tma, yönlendirme ve boﬂ hayaller insanlar›
gerçeklerden uzak tutmak ve umutsuzluk içinde bo¤mak içindir. Marksist-Leninist parti ise düzenin insanlara aﬂ›lad›¤› bu çarp›k, idealist düﬂünce sistemati¤ini y›kar ve do¤ru,
gerçekçi, sa¤l›kl› düﬂünmeyi, yaﬂam›
en yal›n haliyle çözümlemenin yollar›n› açar. Düzenin beyinlere koydu¤u s›n›rlar› kald›r›r ve yaﬂam›n enginli¤ini gözler önüne serer; beyinleri özgürleﬂtirir. Day›n›n dedi¤i gibi;
"Güç düﬂüncelerdedir. Beynimizdedir. Öncelikle ve ›srarla düﬂüncelerimizde net olaca¤›z.
(...) Düzenden her yönüyle kopmal›y›z. Bizi düzene ba¤layan hiçbir ﬂey kalmamal›d›r. O zaman beynimiz, yaﬂam›m›z, her ﬂeyimiz özgürdür. Devrimcileﬂmek budur."
Her Cepheli, Partiyi, ancak devrimcileﬂti¤i ölçüde temsil edebilir,
devrimcileﬂti¤i ölçüde, o umudun
en güçlü temsilcisi ve taﬂ›y›c›s› ha-

line gelir.
Mao’nun ﬂu sözünü aktarabiliriz
burada: “E¤er kitlelerin sizi anlamas›n› istiyorsan›z, e¤er kitlelerle
bütünleﬂmek istiyorsan›z, uzun ve
hatta ac›l› bir çelikleﬂme sürecinden
geçmeye karar vermek zorundas›n›z." (Seçme Eserler-3, syf. 77)
Bunu ﬂu ﬂekilde de uyarlayabiliriz: Kitlelere umudu taﬂ›yabilmek
için, umudun taﬂ›y›c›lar›, devrimci
düﬂüncenin taﬂ›y›c›lar› olabilmek
için evet, o ö¤renme sürecini yaﬂamak gerekir.
Ama burada ﬂunu ekleyelim biz.
Bu süreci, Mao’nun dedi¤i bu çelikleﬂme sürecini yaﬂayabilmek ve somut konumuz aç›s›ndan ifade edersek de umudun taﬂ›y›c› olabilmek
için “süper insanlar” olmak falan
gerekmiyor. Hay›r, devrime inanan,
devrimci harekete inanan, ona gönül vermiﬂ herkes, umudun taﬂ›y›c›s› olabilir. Burada esas olan, kiﬂinin
taﬂ›d›¤› düﬂüncelerle çeliﬂki içinde
olmamas›, taﬂ›d›¤› düﬂüncelere ayk›r› bir yaﬂam tarz›n›n, taﬂ›d›¤›
umuda ayk›r› bir ahlak›n›n ve kültürünün olmamas›d›r.
Parti, düzenin insandan çald›klar›n› geri kazand›rarak, kendine güveni sa¤lar. Halklar›n kaderinin
kendi ellerinde oldu¤unu, örgütlü
güçle baﬂarabileceklerini gösterir.
Düzenin kiﬂileri itti¤i yabanc›laﬂmadan, yaln›zl›ktan çekip ç›kar›r ve
paylaﬂ›m›n, kolektivizmin, bir arada
olman›n, birlikte davranman›n güzelliklerini yaﬂat›r. Düzenin unutturmaya ya da çarp›tmaya çal›ﬂt›¤›,
halklar›m›z›n tarihler boyu taﬂ›y›p
günümüze getirdi¤i en güzel geleneklerle sar›p sarmalar insanlar›n›.
Halka güveni, örgütlü güce güveni
ö¤retir, en coﬂkulu, sa¤lam, bilimsel
temellere oturan umutlar› yeﬂertir

yüreklerde. Zaten k e n d i
y ü re ¤ i n d e b u u m u d u b ü yütmeyenlerin, umudu
k i t l e l e re t a ﬂ › m a s › d a
m ü m k ü n d e ¤ i l d i r.

 Umudun taﬂ›y›c›s›,

yorulup u mudu t aﬂ›yamaz hale düﬂmemek için,
kendini s ürekli geliﬂtirmelidir
Devrim iradi bir süreçtir. Ve en
a¤›r bedelleri göze alman›n yan›nda, s›n›rs›z bir enerji ve çaba gerektirir. Kadro, her ad›mda örgütü ve
devrim mücadelesini büyütmeyi hedefler. Bunun için kendini geliﬂtirmek, sürekli ve vazgeçilmez bir faaliyettir... ‹nceler, araﬂt›r›r, okur, ö¤renir, prati¤e döner. Her aç›dan bilgisini becerisini geliﬂtirir, kendini
yeniler. Düzen ba¤lar›ndan kurtulmak için kendi zaaf ve eksikleriyle
savaﬂ›r. Her ad›mda kendini aﬂmay›
hedefler. Eksik ve zaaflar›n, mücadelede ayak direyen, geliﬂimi engelleyen yanlar oldu¤undan hareketle,
bunlar› yok etmek için yöntemler
geliﬂtirir. Düzen ba¤lar›ndan kurtulmak, her tür eksik ve zaafla tutarl›,
sürekli bir savaﬂ yürütmek, devrime
adanmakt›r. Kadro hem kendisinin,
hem sorumlusu oldu¤u insanlar›n
bilgilerini, kiﬂiliklerini devrime en
verimli hizmet edebilecekleri yönde
geliﬂtirir.
Mücadele içinde s›nanm›ﬂ olan
kadro, Partinin ihtiyaç duydu¤u her
alanda, her an, her görevi yapmaya
haz›r olmal›d›r. Kadro kendini belli
görevlerle s›n›rlamaz. "ﬁunu yapar›m, bunu yapmam" gibi bir seçicilik içinde olamaz. Kavgada her tür
bedeli ödeyecek kararl›l›ktad›r. En
zor görevleri almaya haz›rd›r. Mücadele ilerledikçe sorumluluklar›n
daha da artaca¤›n›, daha çok bedel
ödenece¤ini bilir. Tükenmez bir
enerjiyle ve fedakarca çal›ﬂmalar›n
sonucunda kazan›lacakt›r. Her konuda kendisine, örgütüne güvenir.
Karars›zl›¤a düﬂmez, sa¤a-sola savrulmaz. Parti ile devrim mücadelesiyle öylesine özdeﬂtir ki, gerekti¤inde tek baﬂ›na örgüt gibi, gerek-
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Devrime inanan, devrimci harekete
inanan, ona gönül vermiş herkes,
umudun taşıyıcısı olabilir. Burada
esas olan, kişinin taşıdığı düşüncelerle
çelişki içinde olmaması, taşıdığı
düşüncelere aykırı bir yaşam tarzının,
taşıdığı umuda aykırı bir ahlakının
ve kültürünün olmamasıdır.

ti¤inde bir s›ra neferi gibi
savaﬂmay› bilir. Baﬂar›lar›
karﬂ›s›nda sarhoﬂlu¤a kap›lmaz; “ben bilirim”cili¤e
savrulmaz, baﬂar›, olmas›
gerekendir ve sonraki baﬂar›lar›n ön ad›m›d›r. Kolektifin baﬂar›s›d›r aslolan.
Bu anlamda da "ben"in yerine "biz"i koymuﬂ olman›n bilgeli¤ine ve mütevaz›l›¤›na
sahiptir. Abart›l› bir yeterlilik hissinin ayn› zamanda çürümenin de
baﬂlang›c› oldu¤unu bilir. Çünkü bu
temelsiz güven duygusu içinde kolayc›l›¤a kaçmak, görevlerini küçümseyip hafife almak, yapt›¤› iﬂi
s›radanlaﬂt›rmak, kendini be¤enmiﬂlik vard›r. Oysa kadronun kendine güveni somuttur, boﬂ de¤ildir ve
her ad›mda yeniden s›nan›r. Böyle
olunca kadro, baﬂar›s›zl›klar› da
dünyan›n sonu diye de¤erlendirmez. Devrim yolunun düz bir hat izlemedi¤ini bildi¤i gibi, kendi devrimci geliﬂiminin de düz bir hat izlemeyece¤ini bilir. Baﬂar›s›zl›k karﬂ›s›nda kendine güveni yerle bir olmaz. Baﬂar›s›zl›ktan ç›kard›¤› dersleri kazan›m olarak de¤erlendirir ve
yoluna devam eder.
Parti devrimci mücadeleyi,
amir-memur iliﬂkisi içinde uygulanan talimatlarla de¤il, talimatlar›n
uygulanmas›na kendi yarat›c›l›¤›n›
katan militan kadro faaliyetleriyle
büyütür. Bu yüzden kadro, verilen
emir ve talimatlar› s›k› bir ﬂekilde,
aksatmadan, esnetmeden yerine getirirken, mekanikli¤e düﬂmez ve faaliyetlerine kendi akl›n›, becerilerini, üretkenli¤ini, KEND‹N‹ katar.
Talimatlar› uygularken en verimli
sonucu almak için, bulundu¤u alan›n özgünlüklerini de¤erlendirerek
ve ayn› zamanda hareketin genel
perspektifini ve ony›llara uzanan birikimlerini gözönünde bulundurarak hareket eder. Düﬂünce tembeli
de¤ildir. Geçmiﬂ deneyimlerden, tarihi birikimlerden yararlanmay›, onlar› araﬂt›rmay› ve günlük faaliyetlere yarat›c› biçimde aktarmay› bilir. Yetenekleri ortaya ç›karmay› ve
onlar› geliﬂtirerek devrime yönlendirmeyi mücadelenin hizmetine

sunmay› bilir.

 Umudun taﬂ›y›c›lar›,
yüzy›llard›r gerçek u ¤runa y ol
yürüyenlerin, g erçek u ¤runa
can v erenlerin d evamc›s›d›rlar
Anadolu tarihinde derviﬂler vard›r; baﬂ› kabak, yal›n ayak, elde asa
dolaﬂ›rlar Anadolu’yu. Dolaﬂ›r ve
halklar›n isyanlar›n› anlat›rlar, yalana, riyaya karﬂ› gerçekleri anlat›rlar,
yeri gelir gerçek aﬂk›na can verirler
ve yeni derviﬂler düﬂer yollara...
Umut taﬂ›y›c›l›¤› asl›nda iﬂte böyle
bir ﬂeydir. Yüzy›llardan gelir, Marksist-Leninist partiler, derviﬂlerin gelene¤ini, devrimci kadrolarla, devrimci propaganda ve ajitasyonla yeni bir biçimde sürdürürler.
Mücadele en büyük zorluklara,
güçlüklere sab›rla dayanmay› gerektirir. Gün olur, aç aç›k kalmakla
s›nan›r kadro. Ama dayan›r, zorluklara, yoksunluklara pes etmez. Rahat düﬂkünü de¤ildir. Küçük hesaplar, bencilce istek ve beklentiler peﬂinde de¤ildir. Kavgada hesaps›z,
ç›kars›z ve f e d a k a r olmak gereklidir ve kadro bu erdemleri taﬂ›r. En
zor, en tehlikeli anlarda bile so¤ukkanl›l›¤›n› yitirmez. Ve her zaman
her ﬂeye ra¤men morali, coﬂkuyu
yüksek tutar. B›kk›nl›k, isteksizlik
ondan uzakt›r. En zor faaliyetlerini
bile her zaman ﬂevkle yapan bir ruh
hali içindedir. Bu ruh haliyle sorumlusu oldu¤u kiﬂileri de, kitleyi de
sarmay› bilir. B›kk›n, isteksiz, moralsiz, kendine güvensiz, iﬂini ya r›m yamalak ve yüzeysel yapan,
baﬂarabilece¤ine, sonuç alaca¤›na
i n a n m a y a n k a d ro , k i t l e l e re n as›l
umut taﬂ›yabilir?
Devrim iddias› olan bir hareket
için, o hareketin sadece kadrolar›

de¤il, her savaﬂç›s›, taraftar›, devrim h›rs›yla, umudu milyonlara, onmilyonlara, yüzmilyonlara taﬂ›ma
iddias›yla düﬂünmelidir.
Bu düﬂünce, herkesi büyütür. Bunu düﬂünebilmek,
bu iddiay› taﬂ›yabilmek,
bizi günlük olumsuzluklar›n, sorunlar›n, engellerin
ötesine taﬂ›r. Bunu düﬂünebilmek,
iddiam›z› hayat›n içinde somut prati¤e dönüﬂtürür.
Day›; "Bütün savaﬂç› ve taraftarlar›m›zla, halk›m›zla bu yolu daha k›sa sürede yürümemiz için
devrimci iradeden daha üstün bir
irade olmayaca¤›n› düﬂünerek, hiçbir olanaks›zl›¤› kabul etmeden, çaresizli¤i aﬂa¤›lanma görerek, büyük
bir direnç ve irade ile faﬂizmi sarsmaya devam edece¤iz." (Seçme Yaz›lar, syf. 305) derken, tüm kadrolara, taraftarlara yüklemek istedi¤i
misyon budur. Kararl›l›k, iddia budur.
Halk sevgisi, vatan sevgisi, gelece¤i kazanma iradesi, partiyle anlam kazan›r. Partide somutlan›r. Düzenin içinden ç›k›p gelen insanlar,
eme¤in de¤erini ve sayg›nl›¤›n›
kavrar partide. Düzen içinde emek
kiﬂiye yabanc›d›r. Bencilliklerinden
ar›n›r, fedakarl›¤› ö¤renir. Bireycilik yerine kolektivizmi tan›r. Parti,
gelecek için bedel ödeme gücü verir. Ve bu güçle kahramanl›k destanlar› yarat›l›r.
Burada örgütlü insan, MarksistLeninist bir partinin insan› deyince,
akl›m›za ilk gelen kuﬂkusuz
Che’nin tarif etti¤i yeni insand›r.
Devrim ›srar› olan, devrimci örgütte
›srar› olan kiﬂilikler, ayn› zamanda
yeni insan› temsil eder.

Say›: 241

Yürüyüﬂ
7 Kas›m
2010

 Çarp›kl›klar› düzeltecek,
tahribat› o naracak o lan d a
biziz
Biz kitlelere umudu taﬂ›rken,
kitlelerde umut ve güven yaratabilmek için tutarl›l›¤a, kararl›l›¤a, fedakarl›¤a dikkat çekerken, soldaki
çarp›kl›klar, bu süreci tersinden et-
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Devrimcilik, devrimde ›srard›r. Devrimi
savunanlar, devrimci gibi düﬂünür ve yaﬂar.
Devrimci de¤erleri, devrimci ilkeleri,
devrimci yaﬂam› savunur. Tersi, devrimden
uzaklaﬂmakt›r. Bunun baﬂka bir ad› yoktur.
Devrimden uzaklaﬂmak, zaten
inançs›zlaﬂmak ve umutsuzlaﬂmakt›r. Bu
yüzdendir ki, umudu yaﬂatmak ve kitlelere
taﬂ›mak, yaln›z bu iddiay› her an
taﬂ›yanlar›n, bu iddiay› taﬂ›yabilmek için
bedel ödeyenlerin iﬂidir.

Say›: 241

Yürüyüﬂ
7 Kas›m
2010

kilemektedir. Kendilerine
her ne kadar devrimci de deseler, yaﬂam tarzlar› anlam›nda, çal›ﬂma tarzlar› anlam›nda devrimcilikle ilgileri
kalmayan gruplar›n ve kiﬂilerin umuda verdi¤i zarar
büyüktür. Bunlar ortada hala
“devrimi” savunan, sosyalist, komünist oldu¤unu iddia eden örgüt yöneticileri
olarak dolaﬂabilmektedir. Oysa
“Marksist-Leninist bir parti kadrosu
kimdir, nas›l olmal›d›r?..” bunun tarihi, bilimsel cevaplar› bellidir.
Solda sözünü etti¤imiz çarp›kl›klar›n sürdürücüleri, devrime, sosyalizme en büyük kötülü¤ü yapan,
kitlelerin devrime, sosyalizme ve
devrimcilere güvenlerini sarsan bir
rol oynamaktad›rlar. Biz umudu taﬂ›rken, kitleleri devrime, sosyalizme kazanmaya çal›ﬂ›rken, onlar›n
yaratt›¤› tahribat›, onlardan yay›lan
olumsuzluklar›, onlardan yay›lan riyakarl›klar› da temizlemek zorunday›z. Bu da iﬂimizi, umudun taﬂ›y›c›s› olmay› biraz daha zor ve daha
fazla sorumluluk, tutarl›l›k isteyen
bir görev haline getirmektedir.
Emperyalizmin, burjuvazinin
ucube teorileri, ideolojik bombard›man› alt›nda e¤ilip bükülenler, tak-

litçiler, kuyrukçular, kitleleri devrime ve sosyalizme kazanma anlam›nda hiçbir ﬂey baﬂaramazlar. Oradan oraya savrulmaktan kurtulamazlar. Umudu taﬂ›mak yerine,
umudu karart›rlar. ﬁuras› bizce çok
aç›k: d e v r i m c i g i b i y a ﬂ a m a d a n
devrim iddias› ve umudu taﬂ›namaz. Düzeniçi statükolarla bütünleﬂenler, düzeniçi yaﬂayanlar, devrimi
savunamazlar. Bugün birçok örgüt,
ki bunlara kendilerine Marksist-Leninist diyenler, hatta pratikleri olmasa da “hala” silahl› mücadeleyi
savundu¤unu söyleyenler de dahildir; kadrolar›yla, yöneticileriyle düzeniçi yaﬂamay› meﬂrulaﬂt›rm›ﬂlard›r. Yaﬂamlar›ndaki statükolar ve
çürüme, teoride de statükoculu¤u
ve çürümeyi beraberinde getirmektedir. Bu kesimler, nas›l umut yaratabilir, düzenin çaresizli¤e, alternatifsizli¤e mahkum ederek umutsuzlaﬂt›rd›¤› kitlelere nas›l umut taﬂ›ya-

Yürüyüﬂ Sat›ﬂlar› Sürüyor
A n t a l y a : 31Ekim günü okurlar›m›z K›z›lar›k ve
Gebizli’de dergi sat›ﬂ› yapt›lar. 8 okurumuzun yapt›¤›
dergi sat›ﬂ›nda 44 dergi halka ulaﬂt›r›ld›.

G e m l i k : 29 Ekim günü dört okurumuz, Eﬂref
Dinçer Mahallesi Yeﬂilova bölgesinde dergi tan›t›m›
ve sat›ﬂ› yapt›lar. Bir saat süren tan›t›mda 24 dergi halka ulaﬂt›r›ld›.
Hatay:

28
Ekim günü U¤ur
Mumcu, Kurtuluﬂ
ve Sümerler mahallesinde Yürüyüﬂ okurlar› dergi
sat›ﬂ› yapt›.
Sat›ﬂta 110 dergi halka ulaﬂt›r›ld›.
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bilir? Elbette taﬂ›yamaz.
Devrimcilik, devrimde
›srard›r. Devrimi savunanlar, devrimci gibi düﬂünür
ve yaﬂar. Devrimci de¤erleri, devrimci ilkeleri,
devrimci yaﬂam› savunur.
Tersi, devrimden uzaklaﬂmakt›r. Bunun baﬂka bir
ad› yoktur. Devrimden
uzaklaﬂmak, zaten inançs›zlaﬂmak
ve umutsuzlaﬂmakt›r. Bu yüzdendir
ki, umudu yaﬂatmak ve kitlelere taﬂ›mak, yaln›z bu iddiay› her an taﬂ›yanlar›n, bu iddiay› taﬂ›yabilmek
için bedel ödeyenlerin iﬂidir.
Sevgili arkadaﬂlar, dersimizi
burada bitiriyoruz. Umut bizdedir
diyorsak, onu somutlaman›n yolu,
umudu taﬂ›yan olmakt›r. Ev ev, sokak sokak, semt semt, ﬂehir ﬂehir...
evden eve, kiﬂiden kiﬂiye, kulaktan
kula¤a, yüreklerden yüreklere...
umudu taﬂ›mak ve büyütmektir. Son
bir vurgu; umudu büyütmek asl›nda
hem devrimi büyütmektir, hem de
umudu taﬂ›yan›n kendisini büyütmesi... ‹ddiam›z ne kadar büyükse,
s›rt›m›za umudu taﬂ›mak için ne kadar çok yük ald›ysak, devrimcili¤imizi de o kadar büyütmüﬂ oluruz.
Sonraki dersimizde buluﬂmak üzere
ﬂimdilik hoﬂçakal›n.

Samsun Polisinin Tahammülsüzlü¤ü
Devam Ediyor
Samsun'da Grup Yorum konseri haz›rl›klar›n›
yapanlar› gözalt›na al›p tutuklayan polis tahammülsüzlü¤ünü sürdürüyor. Karadeniz Özgürlükler
Derne¤i üyesi Mesut Karabulut’a postanede terörle
mücadele ﬂubesi polisleri kimlik sordular. Bu keyfiyete direnen Karabulut’a kimliklerini gösteren polisler
derne¤e gidip gelmemesi yönünde tehditte bulundular.
Postaneden sonrada Karabulut’u taciz etmeyi sürdüren polisler dolmuﬂ s›ras›nda kalabal›k bir ﬂekilde
gelerek ortam› terörize etmeye çal›ﬂt›lar. Karabulut’un
etraf›n› saran polisler yar›m saat sonra yeniden kimlik
sordular. Bu keyfiyete karﬂ› ç›k›lmas› üzerine de “genel bir uygulama yapt›klar›, özel bir amaçlar›n›n olmad›¤›” yalanlar›na s›¤›nmaya çal›ﬂt›lar. Daha sonra da
bu takip ve taciz okula gidene kadar sürdürdüler.
Polisin bu keyfiyeti üzerine aç›klama yapan
Karadeniz Özgürlükler Derne¤i, tüm bask›lara karﬂ›n
mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi.
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TAKS‹M

Ulaﬂ›m Zamlar› Geri Al›ns›n

Zamlara Karﬂ› Birleﬂelim Mücadele Edelim
Çayan Mahallesi’nde
Z a m l a r P ro t e s t o E d i l d i
‹stanbul Nurtepe Çayan Mahallesi’nde 1 Kas›m akﬂam› Halk Cephesi’nin düzenledi¤i bir yürüyüﬂ yap›ld›.
AKP iktidar›n›n yapt›¤› son
zamlar›n protesto edildi¤i eylemde
“Zamlar Geri Çekilsin Hayat Pahal›l›¤›na Son” pankart› aç›ld›.
80 kiﬂinin kat›l›m›yla Hüseyin
Aksoy Park›’nda baﬂlayan eylem
Çayan sokaklar›nda “Zam Zulüm
‹ﬂkence ‹ﬂte AKP”, “Yoksullu¤a
Karﬂ› Gücümüz Birli¤imizdir”,
“Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z” sloganlar›yla sürdü.
Dilan Kafe önüne gelindi¤inde
yap›lan aç›klamada AKP iktidar›n›n

Toplu ulaﬂ›ma zam!
‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi toplu ulaﬂ›m ücretlerine 30
E k i m’den geçerli olmak üzere
% 1 0 z a m yapt›.
Metrobüslerde getirilen yeni
sistemde ise soygunun boyutlar›
daha da büyüktür. Metrobüs ücretlerine yap›lan zam % 3 0 civar›nda olmuﬂtur.

zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapt›¤›, sömürü düzeninin karﬂ›s›nda yer alanlar›n ise komplolarla
tutukland›¤› vurguland›.
Eylemde polis kamera çekimiyle
sürekli halk› tedirgin etmeye çal›ﬂt›.
Bunun üzerine polislere büyük bir
kin duyan Çayan halk› ve Cepheliler
müdahale ettiler. Tedirginleﬂen polisler havaya ateﬂ açarak kaçmak zorunda kald›lar. Sonras›nda caddeye barikatlar kuran Cepheliler “Katil Polis
Mahalleden Defol”, “Mahir Hüseyin
Ulaﬂ Kurtuluﬂa Kadar Savaﬂ”, “Kahrolsun Faﬂizim Yaﬂas›n Mücadelemiz” sloganlar›yla akﬂam geç saate
kadar çevik kuvvetle çat›ﬂt›lar.
Çayan halk›n›n destekledi¤i
eylem at›lan sloganlarla bitirildi.

gerçekleﬂtirdi.
3 Kas›m günü, Taksim Tramvay
dura¤›nda biraraya gelen Halk Cepheliler, “Ulaﬂ›m Zamlar› Geri
Al›ns›n” yaz›l› pankart açt›lar. “Ulaﬂ›m Zamlar› Geri Al›ns›n!”, “Zam
Zulüm ‹ﬂkence ‹ﬂte AKP!”, “Zamlara Karﬂ› Birleﬂelim Gücümüz Birli¤imizdir!” ve “Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z!” sloganlar›n›n at›ld›¤› eyleme yaklaﬂ›k 80 kiﬂi kat›ld›.
Eylemde okunan aç›klamada
halk›n ulaﬂ›m sorununu çözmekle
yükümlü olanbelediyelerin rant
kap›s› haline geldi¤i, mevcut iktidarlar›n halk›n hiçbir sorununu çözemeyece¤i söylendi. Halk Cepheliler
yap›lan aç›klaman›n ard›ndan sloganlarla eylemi sonland›rd›lar.

Say›: 241

Yürüyüﬂ
7 Kas›m
2010

Ulaﬂ›m Zamlar› Geri
Al›ns ›n
‹stanbul Büyükﬂehir
Belediyesi’nin toplu taﬂ›ma ücretlerine
%30’a
varan zamlar yapmas› üzerine, Halk Cephesi zamlar›n geri al›nmas› talebi ve
zamlara karﬂ› mücadele
ça¤r›s› yapt›¤› bir eylem

HAKLIYIZ KAZANACA⁄IZ
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Say›: 241

Yürüyüﬂ
7 Kas›m
2010

1 May›s Mahallesi’nde
Polis Terörü
29 Ekim günü ‹stanbul 1 May›s
Mahallesi’nde Anadolu Haklar ve
Özgürlükler Derne¤i ve üyelerinin
evleri polisler taraf›ndan bas›ld›.
Sabah›n erken saatlerinde mahalleye abluka alt›na ald›ktan sonra,
evlere zorla, hiç bir aç›klama gere¤i
duymadan sald›ran polis, kap›lar›
k›rarak girdi. ‹nsanlar› iﬂkencelerle,
yerlerde sürükleyerek zorla gözalt›na ald›.
Derne¤e girmeye çal›ﬂan polis

38

ise dernekte bulunan Halk Cephelinin direniﬂi ile karﬂ›laﬂt›. Kap›ya barikat kuran Halk Cepheliler “Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz, Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z” sloganlar›n›
att›lar. Bir saat sonra barikat› aﬂan
polisler dernekteki eﬂyalar› k›r›p
camlardan aﬂa¤› att›lar.
Operasyon saat 9.30 civar›nda
sona erdi¤inde devrimciler Anadolu
Haklar Derne¤i’ne k›z›l bayraklar
ve “Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz” yazan pankart ast›lar.
Yap›lan bask›nlar› teﬂhir ve protesto etmek için Anadolu Haklar ve
Özgürlükler Derne¤i taraf›ndan bir
eylem yap›ld›.
Dernek binas› önünde baﬂlayan
eylemde “Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz” yaz›l› pankart aç›larak 3001.
Cadde üzerinde yürüyüﬂ yap›ld›.
K›z›l flamalarla yap›lan yürüyüﬂte
“Bask›lar Gözalt›lar Bizi Y›ld›ramaz, Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z,
Kahrolsun Faﬂizm Yaﬂas›n Mücade-

Bask›lar, sald›r›lar bizi
y›ld›ramaz!
Helikopterleri, ölüm mangalar›, panzerleri ile geldiler.
Ellerinde a¤›r silahlar›, kap›lar› k›rarak girdiler içeri...
Onlarcam›z› gözalt›na ald›lar. Korkutacak, sindireceklerdi...
Bir kez daha yan›ld›lar! Onlar› tan›yoruz! Kan can pahas›na kurdu¤umuz mahallelerimizi sahiplenmeye devam edece¤iz!
Pankart›m›z›n, K›z›lbaraklar›m›z›n alt›nda topland›k yine. Pankartlar›m›z, bayraklar›m›z ﬂimdiki gibi hep dalgalanmaya devam edecek.
lemiz, Gözalt›lar Serbest B›rak›ls›n” sloganlar› at›ld›.
Yürüﬂün sonunda tekrar dernek
binas› önününe gelinerek burada bir
aç›klama yap›ld›.
Nurcan Hanbayat’›n okudu¤u
aç›klamada ‹stanbul polisinin ma-
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halle üzerinde gözalt› terörü estirdi¤ini söyledi.
Hambayat aç›klaman›n devam›nda;“1 May›s Mahallesi devrimcilerin kurdu¤u bir mahalledir... Bas›lan dernek mahalle halk›n›nd›r...
Gözalt›na al›nanlar bu mahallenin
insanlar›d›r...” dedi.
Polisin bilinçli bir ﬂekilde uyuﬂturucuyu, fuhuﬂu ve kumar› yaymak
istedi¤ini söyleyen Hanbayat, buna
karﬂ› ç›kt›klar› için sald›r›ya
u¤rad›klar›n› vurgulad›.
Hanbayat son olarak “Hakl›
olan, meﬂru olan biziz hiçbir güç
mücadelemizi engelleyemecektir”
dedi.
ESP ve Partizan’n›n da destek
verdi¤i eylem sloganlarla sona erdi.
Gözalt›na al›nan 15 kiﬂi 1 Kas›m
günü Beﬂiktaﬂ Adliyesi’sinde
savc›l›¤a ç›kard›lar. ‹ki kiﬂi
savc›l›ktan serbest b›rak›l›rken,
geriye kalan 13 kiﬂi tutuklanmalar›
talebiyle mahkemeye sevk edildiler.
13 kiﬂiden, Umut Taﬂdemir, Erdal

Bayram, Eftal Bayram, Selman Tökü, Kaan Nakay, F›rat Geleﬂ, Deniz
Kabak, Hasan Karakuﬂ, ‹smail Karakuﬂ, Hüseyin Tepe, Soner ‹lker,
Taha Yasin Sakarya tutuklan›rken
bir kiﬂi de mahkemeden serbest
b›rak›ld›.

Cepheliler O k m e y d a n › ' d a
b a s k › n › p ro t e s t o e t t i l e r
29 Ekim günü yap›lan bask›n
Cepheliler taraf›ndan ayn› gün
akﬂam saatlerinde protesto edildi.
Sa¤l›k oca¤› önünde biraraya gelen
Cepheliler, yolu molotof kokteylleri
ile ateﬂe verdiler. “Mahir Hüseyin
Ulaﬂ Kurtuluﬂa Kadar Savaﬂ!”,
“Kahrolsun Faﬂizm Yaﬂas›n Mücadelemiz!” sloganlar› at›lan eylemde, halka polisin yapt›¤› sald›rlar
anlat›ld›. Okmeydan› sokaklar›n›
dolaﬂan Cepheliler sokaklar› tutuﬂturduklar› molotoflarla, sloganlar›yla ve yapt›klar› konuﬂmalarla faﬂizmin sald›r›lar›n› protesto ederek, bu
sald›r›lar›n kendilerini hiçbir zaman
y›ld›ramayaca¤›n› belirttiler.
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Gülsuyu polis terörüne
karﬂ› yürüdü
Sald›r› Gülsuyu’da yap›lan
eylemle de protesto edildi.
Halk Cephesi, ESP, Devrimci
Duruﬂ ve Partizan’in yept›¤ eylemde son duraktan sloganlarla
Fatmahan›m Meydan›’na yüründü.
Eylem burada yap›lan aç›klaman›n
ard›ndan sona erdi.
Bask›nlarda gözalt›na al›nanlardan biri de 1 May›s Mahallesi’nde
oturan TAYAD’l› Do¤an Tan’d›.
TAYAD’l› Aileler, Do¤an Tan’›n
gözalt›na al›nmas›yla ilgili yaz›l› bir
aç›klama yapt›lar.
“Do¤an Amcan›n gözalt›na al›n›ﬂ sebebini sormuyoruz bile. Derhal serbest b›rak›lmas›n› istiyoruz.
Ve AKP polisini tekrar uyar›yoruz.
TAYAD’l›lara yönelik sald›r›lara
son verin” denilen aç›klamada, kalp
hastas› olan Do¤an Tan’›n
sa¤l›¤›ndan polisin sorumlu oldu¤u
belirtildi.
doktor düﬂtü¤ünü belirten Yüksel,
2010 y›l›n›n ilk sekiz ay›nda hapishanelerde 154 kiﬂinin öldü¤ünü
söyledi. Eylem “Hasta Tutsaklar
Serbest B›rak›ls›n”, “Tecrite Hay›r” sloganlar›yla sona erdi.

Say›: 241

Yürüyüﬂ
7 Kas›m
2010

‹stanbul’da 4 Kas›m günü de
Adli T›p Kurumu önünde eylem
yap›larak hasta tutsaklar›n serbest
b›rak›lmas› istendi.

Hapishanelerde ölüme terk edilmiﬂ hasta tutsaklar›n serbest
b›rak›lmas› için yap›lan eylemlere
devam ediliyor
‹stanbul’da 5 Kas›m günü hasta
tutsaklar›n özgürlü¤ü için ‹stiklal
Caddesi’nde yürüyüﬂ düzenlendi.
Hasta tutsaklar›n isminin say›p
“özgürlük” diye hayk›ran 100 kiﬂi
Taksim Tramvay Dura¤›’ndan Galatasaray Lisesi’ne kadar yürüdü.

Burada Emek ve Özgürlük Cephesi’nden Hasan Yüksel bas›na bir
aç›klama yaparak “Bir tarafta ayr›cal›kl› tutuklu ve hükümlüler için
özel hastane odalar› haz›rlan›rken,
di¤er tarafta birçok hasta tutsak,
doktor yüzü bile göremeden y›llar›n› geçirmektedir. Tüm bunlar›n
üzeri demokrasi ç›¤l›klar›yla örtülmeye çal›ﬂ›lmaktad›r” dedi. 373
hapishanedeki 119 bin tutukluya 21

5 Kas›m günü hasta tutsaklar›n
serbest b›rak›lmas› için Ankara Sakarya Caddesi’nde eylem yap›ld›.
Eylemde AKP’nin hapishanelerden
ç›kan her tabutun sorumlusu oldu¤u ve olaca¤› söylendi. Antalya’da
hasta tutsaklar için 2 haftada bir
yap›lan yap›lan eylemlere K›ﬂlahan
Meydan›’nda 29 Ekim günü de devam etti.
Eylemde hapishanelerin dünü
bugünü anlat›l›rken, tecrit sorununun yak›c›l›¤› gözler önüne serildi.
Halk Cephesi ve ESP taraf›ndan
yap›lan eyleme DHF ve D‹P destek verdi.
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Öğretmenimiz

Vietnam’da
kurulan
bir Amerikan sald›r› üssü-

nün tarifini vermek istiyoruz.
Vietnam kazacak kitab›ndan bir al›nt›:
"Bu üsten nefret ediyordu... Amerikal›lar, hava
alan›n› büyütmek ve oraya giden yolu geniﬂletmek için 740 hektarl›k bir alan daha istediler diye
tüm köyler yerle bir edildi. Meyve bahçeleri, bambu tarlalar›, mezar
taﬂlar›, her ﬂey
çeltik tarlas› gibi
dümdüz
edildi.
35OOO’den fazla
köylü, evlerinden,
babalar›ndan kalma köylerinden
uzaklaﬂt›r›ld›lar ve
üssü çevreleyen
d›ﬂ mahallelerde
kurulan yüzlerce
‘stratejik köy’e yerleﬂtirildiler. Amerikal›lar›n düﬂüncesi, bunlar›n muhtemel Vietkong s›zmalar›na
karﬂ› bir insan engeli oluﬂturacaklar›yd›.
‘Stratejik köyler’ 70 askeri mevziden oluﬂan bir
halka ile korunuyordu ve bunlar hep birlikte, üssün korunmas›nda ilk savunma hatt› olarak düﬂünülüyordu.
Daha sonra beﬂ s›ra dikenli tel,
may›n tarlas›,
z›rhl› araçlarla donat›lm›ﬂ devriyeler,
köpekli gözcüler
ve Amerikal›lar›n aﬂ›lamaz savunma dedi¤i
ﬂeyler geliyordu..."
Bu tarifi hayal etmeye çal›ﬂ›n; 70 tane askeri
mevzi,
bu mevzilerin çevresinde beﬂ s›ra dikenli tel,
may›nl› bir arazi,
z›rhl› araçlar
ve son s›rada köpekli devriyeler.
‹ﬂte Vietnaml› devrimciler de bu engelleri aﬂarak, bu üssü imha etmeyi, cay›r cay›r yakmay›
baﬂard›lar.
Birisi anlatsa, Vietnam halk›n›n gerçekten bunlar› yaﬂad›¤›n› bilmesek, asla inanmay›z.
Akl› baﬂ›nda birisi biraz askeri, teknik bilen birisi b›rak›n böyle bir üssü yakmay›, tümüyle imha
etmeyi yan›ndan bile geçmez.
Ama Vietnam halk› bu üssü yakt›, y›kt›, yok etti.

Nas›l?
Ne istedi¤ini bilen insanlar, halklar güçlüdür.
Onlar vatanlar›n›,
onlar sevdiklerini,
onlar tarlar›n›,
onlar mezar taﬂlar›n› geri istediler.
Onlar hayatlar›na sahip ç›kt›lar.
H‹Ç B‹R‹S‹ DE KAHRAMAN DE⁄‹LD‹.
Onlar ne istediklerini biliyorlard›. ‹stedikleri arkadaﬂlar›n›, akrabalar›n› öldüren, evlerini yak›p
y›kan, tarlar›n› imha eden, hayvanlar›n› öldüren,
mezar taﬂlar›n› y›kan emperyalistlerin
ülkelerinden
defolup gitmesiydi.
Peki ya korku
ne olacak? Böyle
bir üsttün yan›ndan geçmek bile
yürek istemez mi?
‹ster elbette.
Korku duymaz
m› insan? Korku duyulur elbette.
Yoldaﬂl›k sevgisi korkudan üstündür. Orada
yoldaﬂlar›na iﬂkence edildi¤ini bilerek, ald›rmadan yaﬂanabilir mi?
Orada en sevdiklerimiz öldürülürken, en sevdiklerimize iﬂkence yap›l›rken rahat uyunabilir
mi?
O üs tarlalar›m›z›, topraklar›m›z›, çocuklar›m›z›n ve bizim gelece¤imizi yok ederken, mezar taﬂlar›m›z› yerle bir ederken, an›lar›m›z›, geçmiﬂimizi, dedelerimizi, tarihimizi yok ederken rahat uyunabilir mi?
Yoldaﬂl›k sevgisi, bu nedenle korkudan üstündür.
Vatan sevgisi, bu nedenle korkudan üstündür.
Onlar halkt›lar.
Onlar halk›n yarat›c›l›¤›na güvendiler.
Halk; tek tek insan, tek tek her biri kum tanesi
kadar küçük ve güçsüz ama bir araya gelince,
devrimci örgütün harc› ile birleﬂince büyük bir
güç oldu¤unu görür. Ve dünyan›n en güçlü ordusunu; Amerikan emperyalistlerinin ordusunu yener, bunun yap›labilece¤ini tüm dünyaya gösterirler.
Onlar öfke duydular.
En sevdiklerine iﬂkence yapanlara,
en sevdiklerini öldürenlere duyduklar› öfke
vard›, bununla baﬂard›lar.
Ve biz de çekilen ac›lar›, gö¤üslenen zorluklar›
direniﬂe dönüﬂtürece¤iz.

ACILARIMIZI Unutmayaca¤›z.
KAT‹LLER‹M‹Z‹ Affetmeyece¤iz.

ADALET‹ B‹Z SA⁄LAYACA⁄IZ!
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Ve bu katillere öfkemizi büyütece¤iz.
Bizim en güçlü silah›m›zd›r
öfke.
Öfke duyacak ve öfkeyi
büyütece¤iz.
Ya da sindirilmiﬂ, çaresiz,
kaderci bir teslimiyet ile katillerimize, en çok sevdiklerimizi öldürenlere teslim olaca¤›z.
Diyece¤iz ki; gelin bizi de
katledin.
Yani bizi de katletmelerine
izin verece¤iz.
Öfkemiz s›radan bir öfke
de¤ildir.
Öfkemiz s›n›f kinimizdir.
Öfkemiz intikam duygumuzdur.
ÖFKE DUYMAMAK, TÜM
YAPILANLARI NORMAL
GÖRMEKT‹R.
ÖFKE DUYMAMAK. GEL‹N AYNISINI B‹ZE DE YAPIN
DEMEKT‹R.
Ve biz de;
her ﬂey halk için,
her ﬂey cephe için,
her ﬂey devrim için,
kendi vatan›m›z,
kendi örgütümüz,
kendi devrimimiz için…
diye bakarak her ﬂeyi ama
her ﬂeyi kazanabiliriz.
Ve biz biliriz ki;
sadece savaﬂanlar ve direnenler kazan›r ya da kaybeder.
Seyredenler ya korkakt›r,
ya hain.
Ara yol yoktur. Ya direnece¤iz, savaﬂaca¤›z,
ya korkak ve hain olaca¤›z.
ACILARIMIZI
Unutmayaca¤›z.
KAT‹LLER‹M‹Z‹
affetmeyece¤iz.
ADALET‹ B‹Z SA⁄LAYACA⁄IZ!

Adalet!
Faﬂizmin ‘kanaat’i
Bir mahkemede, yarg› karar›
hangi unsurlardan oluﬂur?
Bir; kanunlar. ‹ki; deliller. Üç; tan›klar. Dört; olay yeri tutanaklar›,
keﬂifleri, parmak izi ve benzeri teknik
bilgiler, Beﬂ; yarg›çlar›n kanaati...
Yarg› sisteminde bunlar bir bütündür. Hiçbir karar mevcut kanunlarla çeliﬂemez. Hiçbir karar, mevcut kan›tlarla çeliﬂemez. Ayn› ﬂey
di¤er tüm maddeler için de geçerlidir. Peki oligarﬂinin yarg›s›nda olan
nedir?
Onlarca y›l› bulan cezalar›n ya¤d›r›ld›¤› devrimcilerin yarg›land›¤›
mahkemelerde kararlar nas›l verilir?
‹ﬂkence davalar›nda, infazlarda
kararlar nas›l verilir?
Mesela örgüt üyeli¤inden
hakk›nda 15 y›l ceza istenen bir
devrimcinin dosyas›nda, iddia edilen “suç”a dair “suç”u kabul eden
bir ifade yoktur. Tan›k yoktur. Olay
yeri tutana¤›, parmak izi ve benzeri
yoktur; Onun örgüt üyeli¤ine dair
bir tek polis fezlekesi vard›r. Buna
karﬂ›l›k san›¤›n, iﬂkence yap›ld›¤›na
dair doktor raporu vard›r. Ço¤u zaman rapora da gerek olmaz iﬂkenceyi tespit etmek için; ç›plak gözle her
ﬂey görünür. Fakat bütün bunlara
ra¤men tan›k için lehte olan hiçbir
delil dikkate al›nmaz. Yarg›çlar polis fezlekesine göre “örgüt üyesi oldu¤una kanaat getirerek” müebbete
kadar varan cezalar verirler.
Yarg›çlar, “kanaate göre” derler. Esas›nda o da de¤ildir. Burada
“kanaat” faﬂizmin yasalar›n› k›l›f›na
uydurmakt›r. Çünkü ortada yarg›çlar
için “kanaat” oluﬂturacak hiçbir ﬂey
yoktur. Oligarﬂinin yarg›s›na göre
esas olarak kararlar faﬂizmin ihtiyaçlar›na göre verilir. Karar için di¤er
tüm unsurlar rafa kald›r›l›r.
Faﬂizmin ihtiyaçlar› bazen bir

polis fezlekesinde,
bazen bir
M‹T raporunda, bazen
de bir MGK karar›nda ifade edilir. Oligarﬂinin “ b a ¤›ms›z” yarg›çlar› da onlar›n gere¤ini yerine getirir.
Yukar›daki örnek devrimcilere
ceza verirken geçerlidir. Onlarca y›l› bulan cezalar yarg›çlar›n a¤z›ndan sanki bir kaç aydan söz ediliyormuﬂ gibi dökülür. Bir de bunun
tersi durum vard›r. ‹ﬂkencecilerin,
infazc›lar›n, katillerin yarg›land›¤›
davalar. Bu davalarda iﬂkenceci katiller için yukar›da sayd›¤›m›z unsurlar›n hepsinin katillerin aleyhinde olmas›na ra¤men, yani herkesin
gözleri önünde bir katliam gerçekleﬂtirilmesine ra¤men ço¤u iﬂkence,
infaz ve katliamlar için dava bile
aç›lamam›ﬂt›r. Dava aç›lanlarda ise
her türlü delile ra¤men yarg›çlar katilleri aklayacak bir gerekçe bulmuﬂlard›r.
Geçen hafta ‹smail Karaman’›n
katillerinin nas›l beraat ettirildi¤ine
dergimizde yer vermiﬂtik. Oligarﬂinin yarg›çlar›; katillerin cezaland›r›lmas› için kararda belirleyici olacak dört unsurun da ‹smail’in katledildi¤ini kan›tlamas›na ra¤men 15
kiﬂinin katili olan Ali Erﬂan ve Nihat Çulhao¤lu hakk›nda " S a n › k l a r,
ke ndil er i ne kar ﬂ› ha ks ›z bi r sa ld› r ›y›, sald›r›y la o rant›l› b ir b içimde
def et tikl erinden, yasal savunma
s›n›rlar› içerisinde hareket ederek
Karaman'› öldürmüﬂlerdir. " ﬂeklinde bir ‘kanaat’e vararak b e r a a t
karar› vermiﬂlerdir. Dava dosyas›nda yarg›çlar›n bu karar› verebilmesi
için kanaat oluﬂturacak tek bir delil
yoktur. Bu kanaat kimin kanaatidir
o halde?

HAKLIYIZ KAZANACA⁄IZ
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4.5 ay tutukluluktan sonra tahliye olan TAYAD’l›larla röportaj:

“Dünyada en güçlü silah› hakl› olmak,
hakl›l›¤›n› sab›rla savunmak”
“Kampan yayla sahip Zeynep YAYLA
lenmenin, ka r arl ›l› ¤› n ve de
hakl›l›¤›n, sabr›n gücünü bir
ke z d a ha i ç im d e hi s s et t im .”
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Zeynep Yayla: Zaten haks›z bir
tutuklamayd›. Gözda¤› vermek için.
Tutuklananlara da d›ﬂar›da tecrite
karﬂ› mücadele eden ana babalara
da, sizi tutuklat›r›z ceza da veririz
diyorlar. Hukuk olmad›¤› için, çi¤nemeleri çok kolay.
Yayla: Sahiplenmenin ne kadar
önemli oldu¤unu, bir kez daha anne
olarak beynime yazd›. Anne, baba
olarak sahiplenmek gerekiyor. Ama
tutsak olarak içerideyken, sahiplenilmeyi görmek, yaln›z olmad›¤›n›
hissetmek, sevgi ile ba¤lanmak,
düﬂman› ve tecriti yenmek demektir. Bu da insan› güçlü ve onurlu hissettiriyor.
Kampanya çok güzel düﬂünülmüﬂ, düﬂman› teﬂhir etmek için.
Çok zor olmas›na ra¤men yaﬂl› ana,
babalar ad›m ad›m yürüdüler. Sahiplenmenin, kararl›l›¤›n ve de hakl›l›¤›n, sabr›n gücünü bir kez daha
içimde hissettim.
Dünyada en güçlü silah hakl› olmak, hakl›l›¤›n› sab›rla savunmak.
Bu da mahkemenin üzerinde iyi bir
teﬂhir yaratt›. El ele verirsek çözemeyecek sorun yoktur diyorum.
Yayla: Tecriti 8 y›ld›r hep anlatt›m. 4.5 ay kendim yaﬂad›m. ﬁimdi
hissederek anlataca¤›m. Tecriti anlatmak zor çok tecrit bir tek hapishanede de¤il, içeride d›ﬂar›da tüm
insanl›¤› ele geçirmiﬂ tecriti iyi anlat›rsak insanl›¤›n ç›k›ﬂ› oldu¤unu
düﬂünüyorum.
Yayla: Biz ana, baba olarak her
zaman evlatlar›m›z›n yan›nda olursak ve de evlatlar›m›z›n hakl› oldu¤unu bilirsek, gelecek zulümden ve
linçlerden baﬂ›m›z dik olarak yürürsek, her zor koﬂulda evlad›m›z›n ya-

15 Haziranda tutuklanan 17
TAYAD’l›dan 8’i, 21 Temmuzda
t a hl i ye ol mu ﬂt u . 4. 5 a yd › r tu t ukl u
olan 9 TAYAD’l›adn 5’i daha 25
E k i m’ d e A n k a r a ’ d a ç › k t › k l a r ›
mahkemeden tahliye oldular.
Tahliye olan TAYAD’l›larla
y a p t › ¤ › m › z r ö p o r t a j la r › y a y › n l › y o r u z .
TAYAD’l›lara ﬂu sorular› sorduk:
- Birlikte tutukland›¤›n›z
TAYAD'l›lardan sekizi daha önce ara
kararla tahliye oldu. Ayn› gerekçelerle
tutuklanman›za ra¤men sizi dört ay
boyunca neden tuttular?
- Siz tutukland›ktan sonra
"Tutuklanan TAYAD'l›lara özgürlük"
talebiyle bir kampanya baﬂlat›ld›. Bu
kampanyay› nas›l
de¤erlendiriyorsunuz? Ayr›ca bu
kampanyan›n mahkeme üzerinde nas›l
bir etkisi olmuﬂtur?
- Tecrite karﬂ› mücadele ederken siz
tutuklan›p tecrit hücrelerine konuldunuz. Bize tecriti anlat›r m›s›n›z?
- Bu konuda ayr›ca sizin eklemek,
belirtmek istedi¤iniz bir ﬂey var m›?
n›nda yer al›rsak “devrimci evlad›m› ben ölmeden kimse k›l›na bile
dokunamaz” dersek iﬂte ozaman zulüm ve de linçler, iﬂkenceler, infazlar son bulacak.

Y›lmaz: Gerekçeler ayn› olmas›na ra¤men kimini b›rak›p kimini
b›rakmama, polisin tercihi. ﬁu da
etkili TAYAD'›n yürüttü¤ü kampanya sonucunda, hukuksuz davrand›klar›n›n aç›¤a ç›kma telaﬂ›yla baz›lar›n› b›rakmak zorunda kald›lar.
Operasyonu hakl› göstermek için
bir k›sm›m›z› tuttular. Biraz da TAYAD'l›lara gözda¤› vermek için
yaﬂl›lar› tuttular.
Y›lmaz: Çok hakl› bir kampanya bundan kaynakl› çok etkili oldu¤unu düﬂünüyorum. Hakl› olan
meﬂru olan bizdik. Hem ›srar› vard›,
hem meﬂrulu¤u vard›. Tahliyelerde
çok etkili oldu¤unu düﬂünüyorum.
En az›ndan, insan›n arkas›ndan
böyle bir kampanya yürütülmesi,
insana güç veriyor. Böyle sahiplenilmek insan› onore ediyor. Bedelleri oldu, çok sald›r›ld› d›ﬂar›da,
ama bedeller ödenmeden sonuç al›nam›yor. Sald›r›ya u¤ramalar› insan› üzüyor, beni de çok üzdü.
Mahkeme üzerinde etkisi oldu
kampanyan›n. Hakl› ve meﬂru olman›n karﬂ›s›nda çok direnemezler
hukuksuzlu¤a.
Y›lmaz: Eski gardiyan›m ben.
Tecrit, d›ﬂar›da tahmin edilse de,
mesle¤imden kaynakl› az çok bilsem de tecriti yaﬂay›nca anlad›m.

Tecrit sadece
yaln›zlaﬂmak de“Çok hakl› bir
¤il, safd›ﬂ› olmak
kampanya bundan
de¤il. ‹nsanlar› bekaynakl› çok etkili
yinsel ve fiziksel
oldu¤unu düﬂünüolarak, çok ince
yorum... Hem ›srar›
hesaplarla bitirvard›, hem meﬂrulu mek.
¤u vard›. Tahliyeler Hücreye girinde ço k et kil i ol du ¤u ce y›llardan beri
burada olan insannu düﬂünüyorum.
Mehmet Y ILMAZ
lar›n nas›l bu kadar
En az›ndan, insan›n
azimli ve diri kalarkas›ndan böyle bir kam d›klar›n› düﬂünmeden edemedim.
p a n y a y ü r ü t ü l m e s i , i n s a n a Her ne kadar d›ﬂar›da da, içeride de
güç veriyor. Böyle sahiplenil - tecrit var gerçe¤ini bildi¤in halde,
mek insan› onore ediyor.”
çevreden ve sevdiklerinden kopu-

D‹RENMEK KAZANMAKTIR

yorsun ve o sana tecritin çok a¤›r
bir iﬂkence oldu¤unu hissettiriyor.
Mesela rahats›zl›¤›mdan kaynakl› ayakta zor duruyordum ama
ayakkab› aramas›na maruz kal›yordum. Örne¤in ilaçlar›m› yazd›rmak
için özel muayenelerden geçmem
gerekti. Ama yapt›ramad›m. Tahliye
olmadan bir ay kadar önce art›k
ayakta zor duruyordum A¤r›lardan
gece ve gündüz uyuyam›yordum.
Tecrit ve F Tipi gerçe¤i bu. Kampanyaya eme¤i geçen herkese çok
teﬂekkür ediyorum.
Y › l m a z : ‹nsan düﬂüncesinde
hakl›l›¤›n ve do¤rulu¤un fark›na var›nca, yaln›z olmad›¤›n› gördü¤ün
zaman insan› daha da kamç›l›yor,
azmini, mücadelesini güçlendiriyor.

Bayram ﬁ ahin

“ S e si m i z i n
duyurulmas›,
hukuksuzlu ¤un teﬂhiri
aç›s›ndan çok
g ü z el b i r
kamp any ay d›.”

B a y r a m ﬁ a h i n : Zaten tutuklanmam›za temel sebep bas›n aç›klamas›na kat›lmakt›. Bence en temel
sebep evlad›n›, evlatlar›n› sahiplenmek ve de vatansever olmak. Bir di¤er sebepse genellikle yaﬂl› insanlar› ve sa¤l›¤› da pek yerinde olmayanlar› seçtiler galiba. Bu da yaﬂl›
insanlar› y›ld›rmak, duyarl› insanlara gözda¤› vermek için. Bak siz de
halk›n›z› vatan›n›z› sever ve evlatlar›n›z› sahiplenirseniz böyle olursunuz. Onlarla birlik olursan›z sizi de
böyle yap›r›z. F Tipine tecrite aratar›z diyerek onlara da gözda¤› vermeye çal›ﬂm›ﬂt›r.
B a y r a m ﬁ a h i n : Bu kampanya
moral aç›s›ndan, sahiplenme aç›s›ndan çok olumluydu. Sesimizin duyurulmas›, hukuksuzlu¤un teﬂhiri
aç›s›ndan çok güzel bir kampanyayd›. Tabi ö¤rendi¤imiz ve de takip
edebildi¤imiz kadar›yla. Bas›n tabi

Dünyada en güçlü silah›
hakl› olmak, hakl›l›¤›n›
sab›rla savunmak. Bu da
mahkemenin üzerinde iyi bir
teﬂhir yaratt›. El ele verirsek
çözemeyecek sorun yoktur
diyorum.
her zaman ki gibi görmezden geldi,
gelmeye çal›ﬂt›. Dergileri de hapishanede do¤ru dürüst alam›yorduk.
Özellikle hapishanelerdeki evlatlar›m›zdan. Afyon'un bir köyünden
duyup da içinden geldi¤ini yazan
halk›m›zdan insanlar da vard›. Bunlar da kampanyan›n etkisini görmemiz bak›m›ndan önemliydi. Ayr›ca
islami diyebilece¤imiz kesimlerden
de dergi ve kitap geldi.
TAYAD'l›lar›n Ankara'ya yürüyüﬂü sadece bizlere güç vermekle
kalmay›p hapishaneler sorunu oldu¤u için her yönüyle adlileri de ilgilendiriyordu. Onlar›n tepkisi siz yapars›n›z ﬂeklinde oluyordu.
Kampanyan›n mahkeme üzerindeki etkisini Güler Zere'de oldu¤u
gibi devletin daha az teﬂhir olmas›n›
sa¤lamak için yurtiçi ve yurtd›ﬂ›nda
yap›lan kampanya bir ﬂekilde hukuksuzlu¤u ortaya ç›karma aç›s›ndan olumlu etkisi oldu. Kampanya
amac›na ulaﬂm›ﬂt›r.
B a y r a m ﬁ a h i n : Y›llarca tecrite
karﬂ› ve ayr›ca hapishanelerde yap›lan haks›zl›klara, katliamlara karﬂ›
mücadele ettik. Çok evlad›m›z›
kaybettik. Bir gün önce ziyarette
karﬂ›laﬂ›p çay içti¤imiz evlad›m›z
bir gün sonra bir bakm›ﬂs›n katledil-

miﬂ. Hapishaneler böyle bir yer. F
Tipleri katletmekte daha sinsice.
Sessiz ölüm. Tecriti anlatmak için
gerçekten yaﬂamak gerekirmiﬂ bunu
anlad›k. Tecriti anlat›rken metre hesab› yapmamak laz›m. Ne kadar geniﬂ olursa olsun sonuçta sen bir tutsaks›n onun için sana yap›lan her
ﬂey ola¤an. Sadece bir avuç gökyüzü, gökyüzüne bakmak görmek için
sa¤lam bir boyuna gerek var. Hapishanede topra¤a hasretsin. Yeﬂile
hasretsin. Ayn› insanla ayn› hücrede
aylarca y›llarca, görüﬂçü gelsin de
de¤iﬂik insan göreyim diye beklersin. Dergiler ve kitaplar verilmez.
Verildi¤i kadar› da geç veriliyor.
A¤z›ndan bir laf ç›ksa otomati¤e
ba¤lanm›ﬂ gibi dilekçe isterler. Telefona ç›kt›¤›n zaman tekmil dayatmas› yap›l›yor. Bir merhaba diyorsun sonra tak diye kapat›yorlar. Aramalar› baﬂka bir sorun. Sadece bizler için de¤il görüﬂe gelen aileler
için de ayn› sorun yaﬂan›yor. Tecriti
sadece biz de¤il ailelerimiz de yaﬂamaktad›r. Hiç cezas›z kalm›yorsunuz. Sa¤a bak ceza sola bak ceza,
mektuplarda e¤er hoﬂlar›na gitmeyen bir ﬂey varsa karalama.
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As›l sorun iraden ve inanc›nla
düﬂünüp tecrite yenilmemekte.
Amaçlanan da sorunlar› ço¤alt›p seni y›ld›rmak, kiﬂili¤inden ar›nd›rmak. O zaman çürümenin, yok olman›n baﬂlad›¤› and›r.
B a y r a m ﬁ a h i n : Bu konuda öncelikle eme¤i geçen herkese ayr›
ayr› teﬂekkür ediyorum. Kiﬂi ve kurum olarak bizleri yaln›z b›rakmad›lar. 4.5 ay boyunca hep yan›m›zda
hissettik.

Türkiye'deki Halk Cephesi'ne,
S›cak devrimci Selamlar›m›zla...
Sizinle ve Ankara'da yarg›lanan ve bugün mahkemeleri olan tutsak ailelerinizle dayan›ﬂma içinde oldu¤umuzu ilan ederiz. Sizlerle dayan›ﬂma
amac›yla mahkemede bulunmak isterdik. Sizinle sonuna kadar dahan›ﬂma
içinde oldu¤umuzu ve tüm direnenlerin, devrimci tutsaklar›n serbest b›rak›lmas› için orada olmak istedi¤imizi belirtiriz.
Tüm tutsaklar›n ve halklar›n özgürlü¤ü için, demokrasi ve adalet için...
Türkiye'deki Halk Cephesine Zafer, Tutsaklara Özgürlük...
Irak Komünist Partisi Önderli¤i
(Halk Birli¤i) Ba¤dat 25.10.2010"
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GÜNDÜR
TUTUKLU!

‹STANBUL

SON TUTSAK TAYAD’LI
ÖZGÜR KALANA KADAR...
Say›: 241

Yürüyüﬂ
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Tutuklu TAYAD’l›lar›n serbest
b›rak›lmas› için yap›lan eylemler
sürüyor. TAYAD’l› Aileler, sahiplenerek, mücadeleyi büyüterek haklar›m›z› kazanabiliriz, özgürlü¤ümüzü koruyabiliriz diyerek tutuklu TAYAD’l›lar›n serbest b›rak›lmas› için
eylemlere devam ediyorlar. Yap›lan
çal›ﬂmalarda verilen mücadele sonucunda 5 TAYAD’l›n›n daha zulmün elinden çekip al›nd›¤› belirtilerek herkes verilen mücadeleye sahip ç›kmaya ça¤r›l›yor.
TAYAD’l› Aileler hergün Taksim’de, “Hasta Tutsaklar› Tecritte
Öldürmek Serbest, Cenazelerine
Kat›lmak Suç. Tutuklu TAYAD’l›lar
Serbest B›rak›ls›n” yazan bir pankart açarak insanlara hukuksuzlu¤u
teﬂhir etmeye devam ediyorlar. Bir
yandan bildiri da¤›tan TAYAD’l›lar
bir yandan da hukuksuzlu¤un son
bulmas› için imza topluyorlar.
TAYAD’l› Aileler 2 Kas›m günü
AKP ‹ s t a n b u l il binas› önünde
oturma eylemi yapt›lar. “Tecrite
Son”, “Tutuklu TAYAD’l›lar Serbest B›rak›ls›n”, “Kahrolsun Faﬂizm Yaﬂas›n Mücadelemiz” sloganlar›n›n at›ld›¤› eylemde F›rat
Taﬂkara bas›na bir aç›klama yapa-

rak “AKP istiyor ki her türlü sald›r›y› yaps›n, terör estirsin ama karﬂ›s›nda kimse direnmesin, hakk›n›
aramas›n” dedi.
B u rsa’n›n Fomara meydan›nda
3 Kas›m günü AKP il binas› önünde
TAYAD’l› aileler taraf›ndan oturma
eylemi yap›ld›. Burada yap›lan
aç›klaman›n ard›ndan 15 dakikal›k
oturma eylemi ve bildiri da¤›t›m›
yap›ld›.
Tutuklanan TAYAD’l›lar için
Ank a r a’da da eylemler devam ediyor. 2 Kas›m günü Adalet Bakanl›¤›
önünde TAYAD’l›lar›n serbest b›rak›lmas› istenirken, 30 Ekim günü
Abdi ‹pekçi Park›’nda ayn› taleple
oturma eylemi yap›ld›.
Eylemlerde, AKP iktidar›n›n
anayasal hak olan bas›n aç›klamas›
yapmay› suç sayd›¤›n› ve bu yüzden
aylard›r TAYAD'l›lar›n tutuklu bulundu¤u söylendi.
TAYAD’l› Aileler 30 Ekim günü
H a t a y Ulus Alan›’nda bir eylem
yapt›.“Hasta Tutsaklar› Tecritte Öldürmek Serbest Cenazelerine Kat›lmak Suç Tutuklu TAYAD’l›lar Serbest B›rak›ls›n” pankart› aç›lan eylemde yap›lan aç›klamada 17 kiﬂi-

nin ayn› gerekçelerle tutuklu olduklar› halde 25 Ekim günü yap›lan
mahkemede 5 TAYAD’l› serbest b›rak›l›rken 4 TAYAD’l›n›n hala tutuklu kalmas›n›n hukuksuzluk
örne¤i oldu¤unu anlat›ld›.
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ANKARA

BURSA

L‹NÇ
Röportajlar›

manca oldu¤u bir ülkede linç giriﬂimini neredeyse do¤al bir durum
gösteriyor. Ayr›ca bu sadece fiziksel olarak yap›lm›yor, en tehlikelisi korku sal›narak yap›lan manevi
linç .
 Her an her görüﬂten birileri linç
örgütlenmesi yapabilir. Ama bunun
mutlaka örgütlü bir biçimde yap›ld›¤› illegal ya da legal örgütler vard›r.

Neden? Nas›l?
Ne Yapmal›?
Iﬂ›l
Özgentürk
(Cumhuriyet
gazetesi
yazar›)

Sorular›m›z;
- Linç politikalar›n›n nedeni
nedir?
- Linç sald›r›lar› nas›l
örgütleniyor? Kimler
örgütlüyor?
- Linçlere karﬂ› yap›lanlar
yeterli midir? Hemen
duyunca ne yap›lmal›d›r?
sonras›nda ne yap›lmal›d›r?
- Linç sald›r›lar›n› bas›n›n
veriﬂ biçimini nas›l
de¤erlendiriyorsunuz?
 Ülkede sürekli birilerinin ötekileﬂtirildi¤i günlerde linç olaylar›na
rastlanmas› kadar do¤al bir durum
olmasa gerek. Hemen herkes bir
di¤erini düﬂman gibi görüyor, ayr›ca baﬂ›m›zdaki iktidar sa¤ bir iktidar ve hak arayan herkes onun için
tehlikeli, bir tehdit. Alg›lar›n düﬂ-

 Elbette yeterli de¤ildir. Linç giriﬂimlerinin durmas›, üniversite ö¤rencilerinin tutuklanmamas›, gazetecilerin istifaya zorlanmamas› ,hak
arayanlar›n›n susturulmamas› için
toplumun çeﬂitli sivil örgütler arac›l›¤›yla hak araman›n en do¤al
hak oldu¤unu iktidara an›msatmas›
gerekmektedir. Bu da örgütlenmeyle olur. Ne yaz›k ki, Türkiye özellikle 12 Eylül darbesinden sonra
örgütleri korkutulmuﬂ, ortadan kald›r›lm›ﬂ bir toplumdur. Örgütlenme partiler, sivil toplum örgütleri
kanal›yla olur, ülkesini düﬂünen
herkesin bu konuda kendi üstüne
düﬂeni yapmas› gerekir. Üzülmek
ve sürekli yak›nmak bir çare de¤ildir, herkesin elini taﬂ›n alt›na koymay› gerekir. Bu da çal›ﬂmak ve
fedakarl›k isteyen bir iﬂtir. Ne yaz›k ki, dayan›ﬂma kültürü iyice zay›flat›ld›¤› için ﬂimdi örgütlenme
en zay›f noktas›nda, neredeyse hiç
yok gibi.
 Bas›n susturulmuﬂ ve emir eri
durumuna getirilmiﬂtir, Böyle bir
bas›n›n özellikle hak arayanlar›n
yan›nda olmas› beklenemez. Linç
olaylar› ya görülmemezlikten geliniyor ya da çok az yer veriliyor.
Bunun tek çaresi bas›n› en hassas
yerinden harekete getirmektir. Protesto etmek, o gazeteyi ya da dergiyi sat›n almamak, sürekli e-mail
çekerek uyarmak bunlar›n baﬂ›nda
geliyor. Ancak bu da bir çaba ve
emek ister.
K›saca dostlar çal›ﬂmak, dayan›ﬂma ve fedakarl›k ve korkmamak
bugünlerde hepimizin en çok ihtiyac› olan, ancak çok zor inﬂaa edilen
kavramlar.

 Çanakkale
Halk Bilim
Tan›ﬂma Etkinli¤i
30 Ekim Cumartesi günü Çanakkale
Belediyesi Türkan Saylan Sosyal Tesisinde Halk Bilim Toplulu¤u tan›ﬂma
program› düzenledi.
Programa Halk-Bilim Toplulu¤unu anlatan konuﬂmayla baﬂland›. Ard›ndan Halk Tilim Toplulu¤unun kuruluﬂ y›l›ndan bugüne kadar yapm›ﬂ
oldu¤u faaliyetleri anlatan sinevizyon
izletildi. Sinevizyon gösteriminin ard›ndan Halk-Bilim Toplulu¤unun müzik grubu olan Grup Gündo¤du müzik
dinletisi verdi. Programda kurs çal›ﬂmalar›na baﬂlayaca¤›n› duyuran Halk
Bilim Toplulu¤u ö¤rencileri, Anadolu
halk kültürünü yaﬂatmak ve sahip ç›kmak için üniversitede çal›ﬂmalar›n›
sürdürece¤ini, üniversitenin sunmuﬂ
oldu¤u yoz kültüre alet olmayacaklar›n› halk kültürünü koruyup yaﬂatacaklar›n› belirttiler.

 Nurtepe’den
Faﬂistler Kovuldu
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31 Ekim günü Nurtepe futbol sahas›nda faﬂistler kendi aralar›nda maç
yaparken faﬂist sloganlar at›p küfürler
ettikleri görüldü. Bunun üzerine “Nurtepe Faﬂizme Mezar Olacak” sloganlar›yla sahaya yürüyen 50 Halk Cepheli
faﬂistleri taﬂlad›.
Sivil faﬂistlere sahip ç›kan
AKP’nin polisi z›rhl› araçlar›yla eylemcilerin üzerine sald›rd›. Daha
sonra da faﬂistler polis korumas›nda
mahalleyi terk ettiler.
Kaan Sokakta z›rhl› araçlar taﬂlanarak Sokullu Caddesi’nde barikatlar
kuruldu. Z›rhl› araçlar›n geçmesine
izin vermeyerek “Mahir Hüseyin
Ulaﬂ Kurtuluﬂa Kadar Savaﬂ”, “Kahrolsun Faﬂizm Yaﬂas›n Mücadelemiz”
sloganlar›yla yaklaﬂ›k üç saat bekleyen Cepheliler son dönemlerde polisin emekçi halk›n yaﬂad›¤› mahallelerde estirdi¤i terörü halka anlatt› ve
ard›ndan iradi olarak eylem sonland›r›ld›.
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Kürt Sorununda

ABD OPERASYONU SÜRÜYOR

‹ktidar ve Zafer ‹ddias› Olmayan Bir Savaﬂ,

Nas›l ve Ne ‹çin Sürdürülebilir?
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PKK, 1 Kas›m’da yapt›¤› aç›klamayla, “eylemsizlik sürecini” seçimlere, Haziran 2011’e kadar uzatt›¤›n› aç›klad›. Gerçekte, eylemsizlik süresinin bitece¤i 31 Ekim öncesinde PKK yöneticileri taraf›ndan
yap›lan aç›klamalarda, AKP iktidar›n›n eylemsizlik karar›na cevap
vermedi¤i, beklenen düzenlemelerin yap›lmad›¤› belirtiliyordu. Buna
ba¤l› olarak da “Devlet ﬂunu yapmazsa, eylemsizli¤i uzatmay›z”
yaklaﬂ›m› hakimdi. Peki buna ra¤men ne oldu da eylemsizlik karar›,
hem de oldukça uzun bir süre uzat›ld›?
Bu karardan bir kaç gün önce, 28
Ekim’de Radikal gazetesinde yay›nlanan Ertu¤rul Mavio¤lu’nun
Murat Karay›lan’la röportaj bu sorunun cevab›n› da veriyordu.
Karay›lan ﬂöyle diyordu röportaj›n bir yerinde:
“PKK’nin ... teslim olmas› ya da
ﬂiddet yoluyla tasfiye edilmesi
mümkün de¤il. Ama ﬂu var: Biz de
devleti yenemeyiz. Yeniﬂememe durumu söz konusu. Çözüm bu temelde kendisini dayatan bir gerçekliktir. Uzarsa karﬂ›l›kl› kay›plar daha
fazla olur.”
Karay›lan’›n belirtti¤i bu durum
bir sonuçtur.
Ulusal veya sosyal kurtuluﬂu hedefleyen bir gerilla hareketi, mevcut
durum ne olursa olsun, zaferi hedefler; gerilla savaﬂ›, tarihsel olarak zaten eﬂitsiz, dengesiz olan güçler
dengesini, halklar›n lehine çevirme
savaﬂ›d›r. Zafere, iktidara ulaﬂan
tüm gerilla hareketleri buna örnektir. Gerilla savaﬂ› temelinde sürdürülen Halk Savaﬂ›’n›n klasik tan›m›
ﬂudur: Halk savaﬂ›, askeri olarak
güçlü fakat politik olarak güçsüz bir
düﬂmanla, askeri olarak güçsüz fakat politik olarak güçlü halk aras›nda süren savaﬂta, güçlü düﬂman› altetmenin sanat›d›r.

Bu süreç, bir ülkede beﬂ y›l sürebilir, bir baﬂkas›nda 40 y›l.
Ancak burada esas olan, bunu
mümkün k›lacak olan, gerilla hareketinin iktidar ve zafer iddias› ve
hedefinde kararl›l›k göstermesidir.
PKK bundan vazgeçmiﬂtir.
“Devleti yenemeyiz” tesbiti bu durumun sonucudur. Evet do¤rudur;
devrim ve iktidar iddias› olmayanlar, devleti yenemezler. E¤er ortada
ulusal veya sosyal bir kurtuluﬂ iddias› yoksa, bir iktidar iddias› yoksa, gerilla savaﬂ›n›n o büyük bedelleri ne için ödenecektir.
PKK, hedeflerinden sürekli olakak geriye gitmiﬂ, taleplerini “dil
serbestli¤i”ne kadar geriye çekmiﬂtir. Devleti, iktidar› ele geçirmeyi
reddetmiﬂtir.
Bu noktada sorulacak soru ﬂudur: PKK, devleti yense ne yapa c a k z a t e n ? Dolay›s›yla, Karay›lan’›n “biz devleti yenemeyiz” sözü,
esas olarak “bizim devleti yenmeyi
gerektirecek bir hedefimiz yok” ﬂeklinde de ifade edilebilir.
*
Sistemin Turgut Özal’dan bu yana yo¤unlaﬂt›rarak sürdürdü¤ü “çözüm” tart›ﬂmalar›n›n özünde de bu
vard›.
Amerikan emperyalizmi, Avrupa
emperyalizmi, iﬂbirlikçi tekelci burjuvazinin örgütü TÜS‹AD ve düzenin daha pek çok kurumu ve partisi,
zaman zaman Kürt sorununda “çözüm paketleri” ortaya att›lar. Peki
onlar neden istiyordu bu “çözüm”ü?
Kürt ve Türk halk›n›n gençlerinin ölmesini mi istemiyorlard›? Yani klasik deyiﬂle, gerilla veya asker
olarak “halk›n kan›n›n akmas›” m›
üzüyordu onlar›?
Kürt halk›n›n ulusal haklar›n›n
çi¤nenmiﬂ olmas›ndan m› rahats›zd›lar yoksa?
Bunlar›n hiçbiri emperyalistlerin

ve tekelci burjuvazinin sorunu de¤ildir. Çünkü zaten, zaman›nda o
ulusal haklar› gasbeden, imha ve
asimilasyonu dayatan kendileridir.
Emperyalistler ve iﬂbirlikçi iktidar aç›s›ndan sorun ﬂuydu:
Onlarca y›ld›r sürdürülen inkar,
imha ve asimilasyon politikalar›na
ra¤men ulusal talepli silahl› bir mücadele geliﬂmiﬂti.
Bu mücadele ne yap›l›p edilip
tasfiye edilmeliydi.
Emperyalizm ve oligarﬂi, hemen
her zaman her yerde oldu¤u gibi,
önce fiziksel ve askeri tasfiyeyle sonuç almak istedi. Ama alamad›lar.
‹ﬂte bu noktada askeri yöntemlerin yan› s›ra, emperyalist çözüm
modelleri gündeme geldi. Kürt realitesinden federasyona, Bask modeline kadar bir çok ﬂey ortaya att›
egemen s›n›flar.
“Çözüm” istiyorlard›; çünkü,
tüm dünya çap›nda silahl› halk hareketlerini yok etmek istiyorlard›.
“Çözüm” istiyorlard›; çünkü, süren
savaﬂ›n iktidara yönelmesinden,
Kürt ve Türk halklar›n›n birlikte savaﬂ›yla kurulacak devrimci bir halk
iktidar›ndan korkuyorlard›. Üçüncüsü, bu “çözüm”, emperyalizmin
ve oligarﬂilerin ideolojik ve politik
tahakkümünün devam› olacakt›;
tüm halklara “bar›ﬂ”, “diyalog” yolunu kabul ettirmek, emperyalist tekellerin iktidar›n› kal›c›laﬂt›rmak
demekti.
Sözün özü ﬂudur: Emperyalizmin veya iﬂbirlikçilerin gündeme
getirdi¤i çözümler, “sistemi de¤iﬂtiren, s›n›rlar› bozan, istikrars›zl›k
yaratan bir çözüm de¤il, tersine tekelleri ve emperyalizmi güçlendirecek, mevcut savaﬂ› ortadan kald›rarak, geliﬂip iktidar mücadelesine
dönüﬂmesini engelleyecek, oligarﬂik
diktatörlü¤ün ve emperyalizmin
ekonomik politikalar›n› devam ettirecek bir içeri¤e sahip”ti.
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Bu noktada ulusal veya sosyal
bir kurtuluﬂ hareketi, br tercih yapmak durumundad›r. Bu tercih, çeﬂitli ulusal taleplerde bulunmakla birlikte sistem içinde kal›nacak bir çözüm mü, yoksa, k›r›nt›lar› reddederek halk›n devrimci iktidar›n› hedefleyecek bir çözüm mü noktas›nda yap›lmak durumundayd›.
PKK bu noktada, kendi deyimleriyle “devleti ele geçirmeyi”, “iktidar olmay›”, “devrimleri” reddederek, birinci çözüm biçimini, yani
sistem içinde olan› tercih etmiﬂtir.
*
Bu çözümde ulusal sorunun devrimci çözümü yoktur.
Çünkü bu çözümde, en temel
olarak u l u s l a r › n k e n d i k a d e r i n i t a yin hakk› yoktur (Nitekim bu noktada da Öcalan, ‹mral›’da geliﬂtirdi¤i teorilerde uluslar›n kendi kaderini tayin hakk›n›n da zaman›n›n geçti¤ini savunmuﬂtur.)
Bu çözüm ulusal hak k›r›nt›lar›
üzerine oturmaktad›r. Nitekim, yine
bizzat Öcalan taraf›ndan “çözüm
için AB çerçevesi yeterlidir” diye
aç›klanm›ﬂt›r. Ancak, say›s›z AB’ye
uyum yasas› ç›kmas›n›n ard›ndan
hak ve özgürlükleri “ u l u s a l ” de¤il,
“ b i r eysel” haklar temelinde ele
alan Avrupa emperyalizminin çerçevesinin K ür t h al k› n › n ne fe s a l mas›na bile yetmedi¤i görülmüﬂtür.
Bugün gündemde olan, “müzakere edilen” çözümlerin de daha ileri olmayaca¤›n› bugünden söyleyebiliriz. Çünkü emperyalizmin ve
oligarﬂinin masas›nda ulusal sor u n l a r konusunda bundan daha
fazlas› yoktur. Hak k›r›nt›lar›na bir
kaç k›r›nt› daha eklenip ç›kar›lmas›,
söyledi¤imiz gerçe¤i de¤iﬂtirmez.
*
Demokratik Toplum Kongresi
(DTK) Eﬂbaﬂkan› Aysel Tu¤luk,
“eylemsizli¤in” uzat›ld›¤› gün, ‹mral›’da Öcalan’la görüﬂerek ard›ndan ﬂu aç›klamay› yapt›:
“Öcalan, devlet yetkilileriyle çok
ciddi ve önemli bir görüﬂme yapt›¤›n› ve bir nevi diyalog sürecinden
müzakereye geçildi¤ini ifade etti. ...

Bugün gündemde olan,
“müzakere edilen” çözümlerin de
daha ileri olmayaca¤›n›
bugünden söyleyebiliriz.
Çünkü emperyalizmin ve
oligarﬂinin masas›nda ulusal
sorunlar konusunda bundan
daha fazlas› yoktur. Hak
k›r›nt›lar›na bir kaç k›r›nt› daha
eklenip ç›kar›lmas›, söyledi¤imiz
gerçe¤i de¤iﬂtirmez.
Devletin çözümden ve bar›ﬂtan yana
bir süreci devam ettirmek istedi¤ini,
ancak bu sürecin önündeki engelin
siyaset oldu¤unu söyledi.”
Daha önceleri, oligarﬂi içindeki
güvercinler, ﬂahinler, çözümden yana olanlar ve çözüm karﬂ›tlar›, karanl›k güçler... ﬂeklinde tan›mlanan
yaklaﬂ›m bu kez karﬂ›m›za “devlet
/ siyaset” ayr›m› olarak ç›k›yor. Bir
yanda çözümden ve bar›ﬂtan yana
oldu¤u iddia edilen devlet var, di¤er
yanda buna karﬂ› olan siyaset?
Kim bunlar? Devlet kim? Siya set kim? Bunca zulüm, katliam, infaz, yasak ortas›nda, devletin çözümden ve bar›ﬂtan yana oldu¤unun
göstergesi ne?..
ﬁahinler, güvercinler üzerine bugüne kadar geliﬂtirilen tüm politikalar iflas etmiﬂtir, öngörüler yanl›ﬂ
ç›km›ﬂt›r. Daha iki hafta önce, Öcalan ﬂöyle diyordu:
“2006’da benden bar›ﬂ için yard›m istediler. Ben de 2006’da bar›ﬂ
için ateﬂkes ça¤r›s›nda bulundum.
ﬁimdi daha iyi anl›yorum ki
2006’daki asl›nda bir tasfiye plan›ym›ﬂ.”
Ayn› günlerde Duran Kalkan da
ﬂunlar› söylemiﬂti:
“Son geliﬂmeler ... bize gösterdi
ki... bunu FIRSAT bilerek basit bir
kurnazl›k numaras›yla hareketimizi
daraltma, TASF‹YE ETME, marjinalleﬂtirme çabalar›n› sürdürüyorlar. Öyle anlaﬂ›l›yor ki, bu giriﬂimleri, [Öcalan’la] görüﬂmeye yaklaﬂ›mlar›, asl›nda bu tasfiye plan›n›
daha etkili hayata geçirebilmek için
f›rsat yaratma çabas› oluyor. ” (19
Ekim 2010, Yeni Özgür Politika)
Ne oldu birden?

Emperyalizm, oligarﬂi, devlet,
siyaset, hangisi ise tasfiyeden vaz
m› geçti? Ne oldu da vazgeçti?
Daha iki hafta önce Öcalan’la
görüﬂmeye yaklaﬂ›m›n tasfiye plan›n› etkili hale getirmek amaçl› oldu¤u tesbiti yap›l›rken, ﬂimdi
“Öcalan’la görüﬂmeler tekrar baﬂlad›” diye yeni kararlar al›n›yor ve
üstelik “diyalogdan müzakareye
geçildi¤i” iddia ediliyor.
Devlet siyaset ayr›m›n›n temelsiz ve yanl›ﬂ bir ayr›m oldu¤unu görece¤iz yine. “Müzakare” diye adland›r›lan›n da yine TA S F ‹ Y E
amaçl› oldu¤unu görece¤iz.
Devletin “çözümden yana” oldu¤unu söylemek, oligarﬂik devlete
dair temel s›n›fsal gerçeklerin reddidir. Pratikte yaﬂananlar› bile yok
saymaktad›r bu tesbit. Oligarﬂik bir
devletten söz ediyorsak e¤er, bu
devletin, yukar›da s›n›rlar›n› ve kime hizmet etti¤ini belirtti¤imiz çözümden baﬂka bir çözümü olamaz.
Bunun olamayaca¤› er geç görülecektir, bundan eminiz. Ama yine
halk yan›lg›lara, boﬂ beklentilere
sürüklenmiﬂ ve yine düzen güçlendirilmiﬂ olacakt›r.
Bu, Kürt milliyetçi hareket aç›s›ndan y›llard›r devam edegelen bir
k›s›r döngüdür. K›s›r döngünün temelinde, düzen içi çözüm tercihi
vard›r. Düzen içi çözüm mutlaklaﬂt›r›ld›¤› sürece de bu yanl›ﬂlardan,
bu aldanmalardan, tekrar tekrar tasfiye dayatmas›yla karﬂ›laﬂmaktan
kurtulunamaz.
*
Kuﬂku yok ki, her k›s›r döngüden bir ç›k›ﬂ vard›r. Ç›k›ﬂ›n yolu, iki
kelime aras›ndaki tercihle aç›l›r.
Düzen de¤il devrim tercihiyle. Bunun karﬂ›l›¤›, u z l a ﬂ m a d a n yana olmamak, çat›ﬂmay› göze almakt›r.
PKK çat›ﬂmay› bilmeyen ve yaﬂamayan bir hareket de¤ildir. Ama bugün siyasi olarak bunun uza¤›ndad›r. Devrimden yana tercih yap›lmad›¤› noktada, çat›ﬂma, yaz›m›z›n
en baﬂ›nda ifade edildi¤i gibi, iktidar› ve zaferi hedeflemeyen, dolay›s›yla da siyasi olarak sürdürülmesi
tart›ﬂmal› hale gelen bir çat›ﬂmad›r.
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Tarih bunu defalarca kan›tlam›ﬂt›r. Halk
kurtuluﬂ savaﬂlar› bunu
defalarca kan›tlam›ﬂt›r.
Hem de öyle kan›tlam›ﬂt›r ki, emperyalistlerin devasa ekonomik, askeri, teknik güçlerine ra¤men
halk kurtuluﬂ savaﬂlar› karﬂ›s›nda hiç bir ﬂanslar› yoktur.
O, “devasa” görünümleri, devrimci bir önderlik alt›nda
vatanseverlik ruhuyla donanm›ﬂ halk ordusunun karﬂ›s›nda Mao’nun deyimiyle “kâ¤›ttan bir kaplan” kadar
koftur.
Savaﬂlarda güç dengelerini belirleyen, savaﬂ›n niteli¤i ve insan unsurudur. Ve tarih boyunca bütün savaﬂlar›n h a k l › ve haks›z olmak üzere iki yan› olmuﬂtur.
Emperyalistler ve iﬂbirlikçileri sömürücüdürler. ‹ﬂgalcidirler. Halklar›n düﬂman›d›rlar. Savaﬂlar›n haks›z
yan›nda onlar vard›r. Halk kurtuluﬂ savaﬂlar› ise ezilen,
sömürülen, zulmedilen halklar›n bask›ya, sömürüye,
haks›zl›¤a baﬂkald›r›s›d›r. Halk savaﬂlar›, halk›n emperyalizm ve iﬂbirlikçilerinin zorbal›¤›na isyan›d›r. Hiçbir
güç bu isyan›n önünde duramaz. Hiçbir güç hakl› bir savaﬂ›n gücünden daha güçlü olamaz.
Halklar, emperyalizm karﬂ›s›ndaki güçlerini, yenilmezliklerini hakl›l›klar›n› meﬂruluklar›ndan al›r. Em-

peryalistlerin ordusu her bak›mdan halk
kurtuluﬂ savaﬂlar›n›n karﬂ›s›nda güçsüzdür. Silah üstünlü¤ü mü var? Hay›r, onda da
güçlü olan emperyalistler de¤ildir. Silahlar› da kullanan
insand›r. Emperyalist ordunun paral› askerleri halk›n ordusunun savaﬂç›lar› karﬂ›s›nda k›yaslanamayacak kadar güçsüzdür. Frans›z, Japon
ve Amerikan emperyalistlerine karﬂ› on y›llarca süren
direnme savaﬂ›nda Vietnam halk›, savaﬂç›lar›n›n silah
ihtiyac›n›n çok büyük bölümünü düﬂmandan ele geçirmiﬂ ve savaﬂ› bunlarla sürdürmüﬂtür. Ve düﬂmandan ele
geçirdi¤i silahlarla Amerikan emperyalizmine tarihinin
en büyük yenilgilerini yaﬂatm›ﬂt›r.
Halk savaﬂ› devrimci bir savaﬂt›r. Birincisi ideolojik
olarak güçlüdür emperyalizm karﬂ›s›nda. Gücünü ideolojisinden al›r. Halk savaﬂ› hakl› bir savaﬂt›r. Gücünü
meﬂrulu¤undan al›r. Halk savaﬂ› halk›n vatan›n kurtuluﬂu için savaﬂt›r. Gücünü halk ve vatan sevgisinden al›r.
Yediden yetmiﬂe bütün halk, halk savaﬂ›n›n savaﬂç›lar›d›r. Hiçbir emperyalistin böyle bir orduya karﬂ› koyabilecek gücü yoktur. Onun içindir ki, halk savaﬂ› yenilmezdir. Onun içindir ki, emperyalistlerin MarksizminLeninizmin önderli¤inde yürütülen bir halk savaﬂ› karﬂ›s›nda hiçbir baﬂar› ﬂans› yoktur. Halk kurtuluﬂ savaﬂlar› karﬂ›s›nda yenilmeye mahkumdur.

Emperyalizm ve iﬂbirlikçileri

yenilmez de¤ildir
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defalarca
eleﬂtirdiler.
Özür
dilenmesi, ama
bunun ötesinde bu çizginin kesin
bir biçimde mahkum edilmesi için
defalarca ça¤r›da bulundular.
PKK bu ça¤r›lar› dikkate almad›.
ﬁimdi yeri gelirse “özür dileriz”
deniyor. Burjuva bas›n›n sorusu
karﬂ›s›nda özür dilenece¤i belirtilirken, devrimcilerin eleﬂtirisi karﬂ›s›nda özeleﬂtirel yaklaﬂ›lmam›ﬂt›r.
Oysa tersi olmal›yd›...
Çünkü bu çizginin as›l zarar›
halka ve devrimcilere olmuﬂtur.
Mavi Çarﬂ›lar’›n, Çetinkayalar’›n
yak›lmas›n›n burjuvaziye bir zarar›
olmam›ﬂt›r. Tam tersine burjuvazi
bu eylemleri kullanarak PKK’ye
sald›rm›ﬂ, bu eylemleri kullanarak
ﬂovenizmi k›ﬂk›rtm›ﬂ, bu eylemleri
kullanarak solun halk nezdindeki
meﬂrulu¤una darbeler vurmuﬂtur.

Halka karﬂ› eylemlerin özrü
halktan dilenmelidir!
Röportajda soruluyor Karay›lan’a:
- Çok ac› olaylar var. Mavi
Ça r ﬂ › , Ç e t i n ka y a ve b e nz e r i ol a y larda çok sa y›da masum si vil yaﬂa m ›n › k a y b e t ti …
Karayal›n cevap veriyor:
“Evet bizden kaynakl› hatalar
oldu. Yeri gelse, zaman› gelse kendimizden kaynakl› bu hatalar için
özür de dileriz, telafi etme yoluna
da gideriz.
... biz, bizden kaynakl› eylemlerde hiçbir sivilin zarar görmemesi
için tüm güçlerimizi, e¤itimden geçirmede, anlay›ﬂ kazand›rmada daha emin ... konuﬂabilirim. Asla olmayacak.”
Devrimciler, M avi Çarﬂ›, Çe tinkaya ve benzeri halka zarar
v e ren eylemler konusunda PKK’yi
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Elbette, Karay›lan’›n yeri gelirse özür dileriz demesi yanl›ﬂ de¤ildir. Hatta oradaki “yeri gelirse”
deyiﬂi fazlal›kt›r. Yeri çoktan gelmiﬂ ve geçmiﬂtir.
Mavi Çarﬂ›lar, Çetinkayalar,
h a l k a z a r a r v e ren tüm eylemler,
özür dilenmesi ve kesin bir dille
mahkum edilmesi gereken eylemlerdir. Bu özür, burjuvaziden de¤il,
halktan ve Türkiye solundan dilenmelidir. Bu özür, köklü bir özür olmak zorundad›r. Çünkü bu eylemler, “yanl›ﬂl›kla”, “kazayl a” yap›lm›ﬂ eylemler de¤ildir. Bizzat
Öcalan baﬂta olmak üzere, PKK
yönetimi bu eylemleri savunmuﬂ,
teorisini yapm›ﬂt›r. Bu yüzden de
köklü bir özeleﬂtiri yap›lmaks›z›n,
tekrar› önlenemez.
Türkiye solunda, aç›kça halka
karﬂ› bir nitelik taﬂ›yan bu eylemleri, kraldan daha kralc› bir yaklaﬂ›mla, “anlamak, anlay›ﬂla karﬂ›lamak
gerekti¤ini” savunanlar da kuﬂkusuz, Karay›lan’›n özüründen sonra,
kendileri de bir özür düﬂünmeliler.

D‹RENMEK KAZANMAKTIR

Sorumsuz ve Piﬂkin
31
Ekim
günü
‹stanbul Taksim’de bir feda eylemi
gerçekleﬂtirildi. Polis, uzun süre eylemi kimin yapt›¤› veya yapm›ﬂ olabilece¤ine dair bir aç›klama yapmad›. Benzer her durumda oldu¤u gibi
burjuva bas›n yay›n organlar›nda daha ilk andan itibaren “uzmanlar”, eylemi kimlerin yapm›ﬂ olabilece¤i ve
kimlerin yapmayaca¤› üzerine spekülatif yorumlara giriﬂtiler.
Bu tür yorumlar al›ﬂ›ld›kt›, pek
al›ﬂ›ld›k olmayan yan ise, özellikle
belli kesimlerde eylemi “PKK’nin
yapmad›¤›n›” kan›tlama konusunda
özel bir çaba gözleniyordu. Her zaman benzeri eylemlere karﬂ› “PKK,
terörizm” diye sald›r›ya geçenler, bu
kez tarz de¤iﬂtirmiﬂlerdi ve baﬂka failler arama peﬂindeydiler.
Spekülatif yorumlar yapanlar›n
ad›n› and›klar›ndan biri de Devrimci
Halk Kurtuluﬂ Partisi-Cephesi’ydi.
DHKP-C’nin yapt›¤› her eylemi
üstlenmekte gölgesiz, ﬂaibesiz bir tarihi oldu¤unu bilenler için, böyle bir
üstlenme olmad›¤›na göre, DHKPC’nin yapm›ﬂ olmas› da söz konusu
olamazd›.
Fakat kimileri ›srarla bu “ihtimal”den sözetmeye devam ettiler.
Bu ihtimalden sözedenlerden biri
de Evrensel’di.
Burjuva bas›n›n devrimci, ilerici,
yurtsever örgütlere karﬂ› herhangi bir
sorumluluk duymamas›, onlar›n s›n›fsal niteli¤ine, kontra yay›nc›l›k
anlay›ﬂ›na uygun bir durumdur.
Peki Evrensel bu tür “ h a b e rcili¤i” kendisinin hangi niteli¤iyle ba¤daﬂt›r›yor?
*
Günlerden 1 Kas›m. Evrensel,
Taksim’deki eylemin haberini ﬂu
baﬂl›kla veriyor: “TAKS‹M’DE PATLAMA: 1 ÖLÜ 32 YARALI”
Bu haberin alt›nda “BASKIN YAPILDI 16 K‹ﬁ‹ GÖZALTINDA” diye
bir alt baﬂl›k daha var. Bu altbaﬂl›kta
‘DHKP-C’ye yönelik’ gözalt›lar yera-

l›yor. Bölüm aynen ﬂöyle:
“‹stanbul’da polis taraf›ndan evlere düzenlenen eﬂzamanl› bask›nlarda ise 16 kiﬂi gözalt›na al›nd›. ... ...
DHKP/C’ye yönelik oldu¤u bildirilen bask›nlarda en az 16 kiﬂi gözalt›na al›nd›. Gözalt›na al›nanlar›n Terörle Mücadele ﬁubesi’ne götürüldü¤ü ö¤renildi. B a s k › n l a r › n Ta k s im ’d e k i p a tla m a ile il g ili o ld u ¤ u
san›l›yor.” (HABER MERKEZ‹) (1
Kas›m 2010)
Nereden s a n › y o r s u n u z ?
Kim san›yor?
Kimin san›s› bu? Evrensel HABER MERKEZ‹, bu “san›”ya hangi
bilgi, belge ve kan›tlardan ulaﬂm›ﬂ
acaba?
Evrensel’in yaz› iﬂleri sorumlusu,
yöneticileri onlar da bu san›ya kat›l›yorlar anlaﬂ›lan. Peki onlar bu düﬂünceye nereden varm›ﬂlar?
Ellerinde söz konusu gözalt›lar›n
Taksim’deki patlama ile ilgili oldu¤u’na dair tek bir veri var m›? Yok.
Ama yaz›yorlar, düpedüz uydurup
yaz›yorlar.
Bunun ad› da devrimci gazetecilik oluyor, öyle mi? Bunun ad› da
emekten yana gazetecilik oluyor öyle
mi?
Evrensel yazarlar›, yöneticileri,
bu de¤erli “san›”lar›n› yazmalar›n›n
iﬂçi s›n›f›na hangi katk›y› sa¤lad›¤›n›
bize de anlatsalar da biz de s›n›fa nas›l hizmet edildi¤ini ö¤rensek!
*
Bu yorumun konulmas› s o r u ms u z l u k t u r. Evrensel yöneticileri, muhabirleri bilirler ki, e¤er gözalt›larla
ilgili bilgi almak isterlerse, bu bir dakikal›k iﬂtir. Halk Cephesi kimsenin
uza¤›nda de¤ildir. Ama Evrensel’in
ne gazetecili¤in en temel kurallar›
umurundad›r, ne bir siyasi harekete
karﬂ› duymas› gereken sorumluluk.
piﬂkinYaz›m›z›n baﬂl›¤›ndaki “p
lik” bölümü ise, Evrensel’de bu haberin ertesi günü ç›kan bir yaz›y› ifade ediyor.

Ertesi gün ayn› gazetede Fatih
Polat, gazetecilik dersi veriyor. Hem
de ayn› konu, ayn› haber üzerinden.
ﬁöyle diyor:
“Taksim’deki eyleme dair ... ‘ﬁimdi ﬂu yorum satar’ anlay›ﬂ› ile belli
gazetecileri ç›kartarak sözde örgütsel
tahmin yapt›rmalar› hangi gazetecilik ilkesi ile ba¤daﬂ›yor acaba?
... bu yapt›klar›n› muhtemelen
‘Biz kamuoyunu bilgilendirmek için
ihtimalleri tart›ﬂt›r›yoruz’ diye aç›klayacaklard›r. Ancak ﬂu aç›k ki, bu tür
bir yay›nc›l›k, ... gerçek olmayan bir
bilgiyi, adeta gerçe¤in yerine geçiriyor. ... Kitleleri yanl›ﬂ yönlendiriyor
.... ve mesle¤in de içine ediyor. Ne diyelim, böyle gazetecilik düﬂman baﬂ ›na!” (3 Kas›m 2010)
Bizce de böyle gazetecilik düﬂman baﬂ›na!
Fatih Polat, yukar›daki sat›rlara
bakarsa e¤er, sat›rlar›nda asl›nda
KEND‹LER‹N‹ de ANLATTI⁄INI
görür. Anlatt›¤›, “düﬂman baﬂ›na” dedi¤i, kendi gazetecilikleridir. Fatih
Polat’›n bunu farketmeden (veya fark›nda de¤il gözükerek) yazd›klar›n›n
anlam› yoktur.
Utanmadan, s›k›lmadan kendi gazetesinde yap›lan› görmezden gelerek “ ö r g ü t s e l t a h m i n y a p › l › r m › ? ”
diye eleﬂtiriyor. Peki siz ne yap›yorsunuz? Onlar, “Biz kamuoyunu bilgilendirmek için ihtimalleri tart›ﬂt›r›yoruz” diye aç›klayacaklar! Peki siz
nas›l aç›klayacaks›n›z?
Bir gün sonra, eylemi PKK’nin
yapt›¤› yorumlar›na ateﬂ püskürecek
olan Evrensel, haberini, eylemi
DHKP-C’nin yapt›¤›n› ça¤r›ﬂt›racak
bir kurgu içinde vermekte hiçbir
mahzur görmüyor. ‹ﬂgüzarl›k Evrensel’i öylesine teslim alm›ﬂt›r ki, b›rak›n bir telefon aç›p gözalt›lar› araﬂt›rmay›, m an t›¤ ›n › b ile kayb etmiﬂtir.
O gözalt›lar›n Taksim’deki eylemden önce oldu¤unu bile idrak edemeyip “Bask›nlar›n Taksim’deki patlama ile ilgili oldu¤u san›l›yor. ” diye
yaz›yor. Sorumsuzca yay›n yap, sonra baﬂkalar›n› eleﬂtir.
E¤er Evrensel, gazetecilik konusunda Fatih Polat’›n a¤z›ndan yapt›¤›
eleﬂtirilerde samimi ve tutarl› ise, önce sözü edilen sorumsuz haberinden
dolay› özeleﬂtiri vermelidir.
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3 Kas›m Sultanahmet

1 Kas›m Taksim

A¤›rlaﬂt›r›lm›ﬂ Müebbet Hükümlüsü
Tutsaklara Uygulanan Tecrit Kald›r›ls›n!..
Tecrite Karﬂ› Mücadele Plaformu (TKMP) 1 Kas›m günü ‹stanbul
Taksim Tramvay Dura¤›’nda a¤›rlaﬂt›r›lm›ﬂ müebbetlerin taleblerinin
kabul edilmesi için eylem yapt›.
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Eylemde “A¤›rlaﬂt›r›lm›ﬂ Müebbetlerin Talebleri Kabul Edilsin!
Tecrit Kald›r›ls›n” yaz›l› pankart
aç›larak bir aç›klama yap›ld›.
Aç›klamada 19 Aral›k katliam›n›n ard›ndan F Tipi hapishanelere
götürülen tutsaklar›n on y›ld›r uygulanan tecride karﬂ› direniﬂlerini
sürdükleri belirtildi.
Tecrit içinde ayr› tecrit uygulamas›na maruz kalan a¤›rlaﬂt›r›lm›ﬂ
müebbet hükümlüsü tutsaklar tutulduklar› koﬂullar›n insani taleplerini
öne sürerek iyileﬂtirilmesi istedikleride ise ziyaret yasaklar› ve iletiﬂim
cezalar›yla durumlar› daha daha
a¤›rlaﬂt›r›ld›¤› söylendi.

1 May›s
Mahallesi’nde
Anma Yeme¤i

Çocuklar›m›z›n Diri Diri
Öldürülmesini ‹stemiyoruz
3 Kas›m günü Tecrite Karﬂ› Mücadele Platformu (TKMP) ‹stanbul
Sultanahmet Adliyesi önünde bir
eylem yaparak Adalet Bakan› Sadullah Ergin, Ceza ve Tevkifevleri
Genel Müdürü, Edirne, Tekirda¤,
K›r›klar, Sincan, Kand›ra F Tipi hapishanelerinin müdürleri hakk›nda
suç duyurusunda bulundular.
Suç duyurusu öncesi F Tipi ha-

Boran Yay›nc›l›k ve ‹dil Kültür
Merkezi TÜYAP Kitap Fuar›nda

29 Ekim 2000'de 15 yaﬂ›ndayken
MHP’li faﬂistler taraf›ndan katledilen ﬁükrü Sar›taﬂ 1 May›s Mahallesi’nde Anadolu Haklar ve Özgürlükler Derne¤i’nde an›ld›.
Anmada ﬁükrü Sar›taﬂ’›n yaﬂam›
k›saca anlat›ld›. Anmaya yaklaﬂ›k 70
kiﬂi kat›ld›.
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Aç›klaman›n sonunda a¤›rlaﬂt›r›lm›ﬂ müebbet hükümlüsü tutsaklara uygulanan keyfi bask› ve sald›r›lara karﬂ› a¤›rlaﬂt›r›lm›ﬂ müebbet
hükümlüsü tutsaklarla dayan›ﬂma
ve devrimci tutsaklar› sahiplenme
ça¤r›s› yap›ld›.
Eylemin ard›ndan bildiri da¤›t›m› yap›ld›.

pishanelerde a¤›laﬂt›r›lm›ﬂ müebbet
hapse mahkum olan tutuklular›n durumu aileleri taraf›ndan sözlü olarak anlat›ld›.
Tekirda¤ 1 Nolu F Tipi Hapishanesi’nde bulunan Hasan Tahsin Akgün’ün annesi Melek Akgün o¤lunun görüﬂüne gitti¤inde hücresinin
›slak kald›¤›n›, kitaplar›n›n da bununla birlikte ›sland›¤›n› anlatarak
ayr›ca y›kad›ktan sonra hücrenin
kurumad›¤›n› sürekli olarak nemli
kald›¤›n› söyledi¤ini belirterek “çocuklar›m›z›n diri diri mezara gömülmesini istemiyoruz” dedi.
Sincan F Tipi Hapishanesi’nde
tutuklu bulunan Serkan Kaya’n›n
babas› ‹smail Kaya da o¤lunun rahats›zl›¤› nedeniyle hastaneye tedavi olmak için götürüldü¤ü, ancak
burada doktorlar taraf›ndan hiçbir
rahats›zl›¤›na bak›lmadan tekrar geri hücresine gönderildi¤ini söyledi.
‹smail Kaya bu durumu “ﬁimdi bu
adalet mi yapt›klar›” dedi.
Aç›klaman›n ard›ndan suç duyurusu için dilekçelerini savc›l›¤a verdiler.

Bu y›l 29.su düzenlenen
TÜYAP Kitap Fuar’› 30 Ekim
günü aç›ld›. Boran Yay›nc›l›k ve
‹dil Kültür Merkezi’nin de stand
açt›¤› kitap fuar›nda kitaplar halka
sergilendi.
5 Kas›m günü Boran Yay›nc›l›k
stand›nda Canan ve Zehra kitab›n›n
imza günü yap›ld›. Kitab›n yazar›

olan Ahmet Kulaks›z’›n babas›n›n
rahats›zl›¤› nedeniyle kat›lamad›¤›
imza gününde kitab› TAYAD
Baﬂkan› Behiç Aﬂc› imzalad›.
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‹dil Kültür Merkezi
K›ﬂ Program› Baﬂlad›

Komplolar› Polis Düzenledi
Yarg› Ortak Oldu
Sar›gazi Özgürlükler Derne¤ine ve evlere yap›lan bask›nlarda gözalt›na al›n›p tutuklananlar›n duruﬂmas› 4 Kas›m günü görüldü.
Ayn› gün davayla ilgili Halk
Cephesi Beﬂiktaﬂ Meydan’›nda
bir eylem yapt›. “Komplolar›
Boﬂa Ç›kartaca¤›z Komplolarla
Tutuklananlar Serbest B›rak›ls›n” yaz›l› pankart›n›n aç›ld›¤›
eylemde Onur Polat bir
aç›klama okudu. Polat, 9 Mart
2010 günü daha ortal›k ayd›nlanmam›ﬂken, ‹stanbul kontgerillas› Sar›gazi’nin emekçi mahallelerini kuﬂatarak onlarca evi
ve Sar›gazi Özgürlükler Derne¤i’ni bas›p, talan ederek 37 kiﬂi-

yi göz alt›na alm›ﬂ, polisin düzenledi¤i ve mahkemenin ortak
oldu¤u komplo sonucu 10 kiﬂi
tutukland›¤n› belirtti.
Polat, geçti¤imiz hafta yine
polis komplosuyla ‹stanbul 1
May›s Mahallesi’nde 12 devrimcinin tutukland›¤›n› belirterek “Hakl› mücadelemizi sürdürmeye devam edece¤iz. Polis
komplosuyla tutuklananlar serbest b›rak›lmal›d›r” dedi.
Adliyeye getirilen tutsaklar
ring arac›ndan inerken “Tecrit
‹nsanl›k Suçudur, Tecrite Son”
sloganlar›n› att›lar. Duruﬂmada
Murat Demir, Günay Do¤an,
Emrah Ateﬂ tahliye edildi. Dava
1 Mart’a ertelendi.

30 Ekim günü ‹dil Kültür Merkezi’nde
bir aç›l›ﬂ düzenlendi. Konser ve tiyatro
gösteriminin yer ald›¤› gecede yeni dönem programlar› ve kurslar› da tan›t›ld›.
Program, geçti¤imiz hafta hayat›n› kaybeden Arif Damar'›n an›s›na ﬂairin "Gitme
Kal" adl› ﬂiirinin okunmas›yla baﬂlad›.
Ard›ndan sahneyi Erdal Bayrako¤lu
ve Nurettin Güleç paylaﬂt›. ‹kili Karadeniz ve Kürt ezgilerini beraber yorumlad›lar. Daha sonra sahneye ç›kan Ercan Ayd›n çeﬂitli türküler seslendirdi. Verilen
aradan sonra Tiyatro Simurg, Hamit Demir'in yaz›p yönetti¤i "Suyun Bütün Halleri" isimli oyununu sergiledi.
Gecede son olarak Grup Yorum, sevilen ﬂark›lar› ve halaylar›yla yer ald›. Yeni döneme kültür merkezi olarak yeni
ad›mlarla gireceklerini söyleyen Yorumcular, ayn› zamanda Tav›r Yay›nlar›’ndan
dört ayr› kitap müjdesini de verdiler.
Bunlardan birisi Ayçe ‹dil Erkmen üzerine yaz›lan “‹dil” adl› kitap. Yaklaﬂ›k üç
saat süren programda, kat›l›m›n geniﬂ olmas› nedeniyle seyirciler salona s›¤mad›.

“Tabiat ve Biyolojik Çeﬂitlili¤i Koruma Kanun
Tasar›s› Su Havzalar›na, Ormanlara... Sald›r›d›r”
Suyun Ticarileﬂtirilmesine Hay›r
Platformu ve 3. Köprü Yerine Yaﬂam Platformu, TBMM’de görüﬂülmeye baﬂlanan, S‹T kararlar›n›n,
Milli Parklar, Tabiat Parklar›’n›n
koruma statülerinin iptal edilmesini
sa¤layacak, su havzalar›n›, ormanlar›, meralar›, yeralt› sular›n›, do¤al
ve yaban hayat› tehdit eden, do¤al
varl›klar›n ticarileﬂtirilmesinin önünü açan “Tabiat ve Biyolojik Çeﬂitlili¤i Koruma Kanun Tasar›s› hakk›nda ortak eylem yapt›lar.
‹stanbul Taksim Galatasaray Lisesi önünde yap›lan eylemde “Su
Havzalar›n›, Ormanlar› ve Do¤an›n
Çeﬂitlili¤ini ﬁirket ‹nsaf›na B›rakan
‘Tabiat ve Biyolojik Çeﬂitlili¤i Koruma Kanun Tasar›s›n›’ Reddediyo-

ruz!” yaz›l› pankart aç›ld›.
K›z›lca Yürür, yapt›¤› aç›klamada, “ Su Kulanma Hakk› Sözleﬂmesi veya HES (Hidroelektirik Santral) için lisans al›m›ﬂ tüm ﬂirketlerin önünde engel olarak duran havza koruma statüleri kald›r›lacakt›r.”
diyerek Milli Park olan Munzur,
Ar›l›, Ça¤layan, ‹kizdere Vadileri
gibi 1. derece sit alan› ilan edilen
vadilerde ﬂirketlerin faaliyetlerinin
yasallaca¤›n› ve HES inﬂaatlar›n›n
h›z kazanaca¤›n› ifade etti.
Yürür bu tasla¤›n yasalaﬂt›¤›nda
hazine arazileri, meralar, ormanlar
ve su havzalar›n›n kullan›ma aç›laca¤›n› ve böylece Çevre ve Orman
Bakanl›¤› yasadan ald›¤› yetkiylede
intifa veya irtifak haklar›n› üçüncü
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ﬂah›slara devredebilece¤ini söyledi.
Ayr›ca yasa tasar›s›n›n do¤al alanlar›n iﬂletme yetkisinin il özel idarelere, belediyelere, vak›f ve derneklere
bakan onay› ile verilebilece¤ini belirterek, do¤al alanlarla birlikte Anadolu'da yetiﬂen tüm çeﬂitlerin de do¤rudan ticarileﬂebilece¤ini aç›klad›.
Yürür, Hasankeyf ve Allianoi içinde tarihi sit kararlar› bulunmas›na ra¤men her iki sit alan›n›n da
baraj yap›m› için çal›ﬂmalar›n h›zla
sürdü¤ünü ifade etti.
Yürür, do¤ay›, dereleri, meralar›, ormanlar›, yeralt› sular›n›, madenleri, ... ﬂirketlerin sermaye birikimine sokan, 'Tabiat ve Biyolojik
Çeﬂitlili¤i Koruma Kanun Tasar›s›'na karﬂ› olduklar›n› söyleyerek
eylemi “Çevre Düﬂman› Çevre Bakan›, AKP Yasan› Al Baﬂ›na Çal,
Dereler Özgürdür Özgür Akacak,
Su Hayatt›r Sat›lamaz” sloganlar›
atarak bitirdiler.

HAKLIYIZ KAZANACA⁄IZ
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Avrupa’da
Göçmenlere ve göçe iliﬂkin onlarca aç›klama yap›ld› meclis kürsülerinden, devlet a¤›zlar›ndan. Göç-

kümet orta¤› Seehofer'in Almanya'da yaﬂayan göçmenlerin Alman kültürünü “öncü
kültür” olarak benimsemeleri gerekti¤i aç›klamas› ile bütünleﬂtirince, ortaya ›rkç›l›k ve asimilasyon-

Irkç›l›¤a ve asimilasyona
karﬂ› mücadele
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men nüfusun yo¤un oldu¤u A l m a n ya’da hemen her hafta göçmenlere
yönelik yeni sald›r›lar yap›l›yor..
Almanya Baﬂbakan› Merkel,
A l m a n y a’n›n on binlerce kalifiye
iﬂçiye ihtiyac› oldu¤unu söyleyip,
“göçmen politikam›z baﬂar›s›z ol d u ” demektedir.
Göç politikas›nda baﬂar›l› olmalar› demek asimilasyon politikas›nda ilerlemeleri demektir.
Kapitalizmin krizi artt›kça ayr›mc›l›k, ›rkç›l›k ve asimilasyon art›yor. Çözümsüzlük derinleﬂtikçe
göçmenleri aﬂa¤›lama ve bask› derinleﬂiyor.
Ki M e r k e l'in aç›klamalar›n›, hü-

‹ngiltere
Yürüyüﬂ
Tan›t›m›
‹ngiltere’nin baﬂkenti
Londra’da, 30 Ekim günü, ‹ngiltere Anadolu Gençlik Yürüyüﬂ dergisinin tan›t›m›n› yapt›.
Türkiyeliler’in de yaﬂad›¤›
Green Lanes Bölgesi’nde yap›lan
tan›t›ma esnaf ilgi gösterdi.
Yap›lan k›sa sohbetlerde Yürüyüﬂ dergisinin amac› ve k›sa tarihi
anlat›ld›. Ayr›ca ‹ngiltere’de ve
Avrupa’da uygulanan ›rkç›, ayr›mc›, faﬂist yasalarla ilgili aç›klamalar yap›ld›. Üç saat süren tan›t›mda 40 Yürüyüﬂ dergisi, 10 adet
Tav›r dergisi sat›ld›.
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dan baﬂka bir ﬂey ç›km›yor.
O zaman okullarda göçmen çocuklar›n›n anadillerini konuﬂmalar›na getirilen yasaklar, göçmen halklar›n yürüttü¤ü haklar mücadelesinin u¤rad›¤› bask›, örgütlü mücadele sürdürenlerin düﬂüncelerinden
dolay› yaﬂad›klar› sald›r›lar, A n a dolu Federasyonu üyesi tutsaklar›na dayat›lan tecrit uygulamalar› anlaﬂ›l›r hale geliyor.
Bu haliyle Avrupa'da bizler, hepimiz kapitalist düzenin yaratt›¤›
sömürü ve zulmü iki misli olarak
yaﬂ›yoruz
Hem Avrupa halklar› gibi kapitalist düzenin sömürüsü alt›nda

eziliyor, hem de göçmen oldu¤u muz için kimli¤ imizden, k ültürü mü z de n do la y › iki nc i b ir b a s k› ya ,
zorbal›¤a maruz kal›yoruz.
Bu tabloda Avrupa emperyalistlerinin bizden istedi¤i, sinmemiz,
susmam›z, giderek ulusal özelliklerimizi kaybederek yok olmam›zd›r.
Bir devlet politikas› olan ›rkç›l›¤›n, ayr›mc›l›¤›n karﬂ›s›nda sessiz
kalmamam›z, Avrupa emperyalistlerini daha da sald›rganlaﬂt›r›yor.
A n a d o l u F e d e r a s y o n u ’ n u n mücadelesini bunun için engellemeye,
tecrit etmeye çal›ﬂ›yorlar.
Ancak bask›n›n oldu¤u yerde direniﬂ de olacakt›r. Bu tarihsel gerçe¤i emperyalizm de de¤iﬂtiremez.
Bask›lar sürdükçe direniﬂ sürecek, hak alma mücadelemiz de tüm
engellemelere karﬂ›n devam edecektir.
Baﬂka türlü kimli¤imizle yaﬂamam›z mümkün olmad›¤› gibi, ekonomik haklar›m›z›n gasp edilip edilememesi ayn› mücadeleye ba¤l›d›r.
Irkç›l›¤a ve asimilasyona karﬂ›
direniﬂ ayn› zamanda halk olarak
varl›k mücadelemizdir

‹srail: Tedaviye
Tecrit ﬁart›
‹srail Hapishane yönetimi,
hasta bir Filistinli tutsa¤a, tedavi
edilebilmesi için
3 ay tecritte kalma koﬂulu getirdi.
Çenesindeki ve diﬂlerindeki
a¤r›dan ﬂikayetçi olan Mahir Kass›m adl› 48 yaﬂ›ndaki Filistinli kad›n tutsa¤a, tecrit ﬂart›n› kabul etmedi¤i takdirde tedavi izni verilmeyece¤i belirtildi.
Filistinli tutsak Mahir Kass›m,
tecriti kabul etmeyi reddederek,
tedaviyi de reddetti, tecrit yerine
“di¤er kad›n yoldaﬂlar› aras›nda
ac› çekmeyi” tercih etti.

Köln'de Dev-Genç'in
41. Y›l› Selamland›
Dev Genç’in 41. Kuruluﬂ y›ldönümü dolay›s›yla Almanya'n›n
Köln ﬂehirinde yaz›lamalar yap›ld›.
27 Ekim günü Dev-Gençliler
taraf›ndan Köln'ün Ehrenfeld,
Bocklemünd, Hansaring, Mülheim gibi mahallelerinde; “DevGenç 41 Y›l›nda”, “Mahir’den
Day›’ya 41. Y›l›nda Sürüyor Kavga”, “K›z›ldere Son De¤il Savaﬂ
Sürüyor” yaz›lamalar› yap›ld›.
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için 5 Kas›m 2008 tarihinde federasyon baﬂkan› ve üyelerinin
tutukland›¤›n› belirterek, 2 y›l geçmesine ra¤men halen mahkemeye
ç›kart›lmad›klar›n› söylediler.
Alman demokrasinin düﬂünce
özgürlü¤ünün kendi ç›karlar›na

Nurhan, Cengiz, Ahmet için
Özgürlük' Ça¤r›s› 65. Haftas›nda
Her hafta Cumartesi günü
yap›lan, Anadolu Federasyonu tutuklular› “Nurhan, Cengiz ve Ahmet'e Özgürlük” eylemi 30 Ekim
günü yap›lan eylemle devam etti.
Özgürlük Komitesi Üyeleri
yapt›klar› aç›klamada, göçmenlerin sorunlar›yla ilgilendikleri ve
örgütlenme hakk›n› savunduklar›

dokundu¤unda, özgürlüklerin bir
anda nas›l yasakland›¤›n›n bu davayla birlikte gördü¤ünün belirtildi¤i eylemde düﬂünce ve örgütlenme hakk›n›n gasp edilmesine karﬂ›
mücadele ça¤r›s›nda bulunuldu.
Eylem gelecek hafta 6 Kas›m
günü yap›lacak olan eylemin
ça¤r›s›yla sona erdi.

Kübal› 5'lerin eﬂleri
Avusturya'dayd›
ABD'de 12 y›ld›r keyfi bir ﬂekilde tutsak edilen 5 Kübal› devrimciden, Gerardo Hernandez ve
Rene Gonzalez'in eﬂleri bir kaç
hafta boyunca Fransa, Hollanda,
Belçika, Slovenya ve ‹spanya gibi
Avrupa ülkelerinde çeﬂitli dernekleri ve kendilerini davet eden elçilikleri dolaﬂt›lar. Son olarak ise
Avusturya’da bir dizi programlara
kat›ld›lar. Ziyaretlerde Kübal›
5’ler hakk›nda bilgiler verdiler.

AVRUPA’dakiB‹Z
Anadolu Federasyonu baﬂkan ve
çal›ﬂanlar›n›n "terörizm" iddialar›yla
haks›z yere tutuklanmalar›n›n, tecrit
iﬂkencesine maruz kalmalar›n›n üstünden tam tam›na iki y›l geçti. 5 Kas›m
2008 y›l›nda Nurhan Erdem, Ahmet
‹stanbullu ve Cengiz Oban tutuklanm›ﬂt›. Haklar›nda aç›lan dava halen devam ediyor.
Aç›lan davan›n özü özeti Nurhanlar›n Türkiye faﬂizmine karﬂ› olmas›,
Türkiye faﬂizmine karﬂ› direnen Türkiye halklar›n›n yan›nda olmalar› ve ayn› düﬂüncelerle Almanya ve Avrupa'da
Anadolu halklar›n›n hak ve özgürlüklerini koruyup, savunmalar›, bunun
için eylemler, kampanyalar, faaliyetler
örgütlemeleridir. Nurhanlar’›n, Cengizler'in dün söyledikleri her ﬂey bugün geçerlili¤ini korurken, verdikleri
mücadelenin büyümesi de her geçen
gün daha büyük bir ihtiyaç haline geliyor.
Son geliﬂmeler tam da bunun göstergesidir.
Bak›n Ekim ay›n›n sonunda Almanya'da Merkel hükümetinin özellikle en düﬂük gelirli, en zor geçinen kesimlerden, daha önce kanla, bedelle elde edilmiﬂ sosyal haklardan kesinti

yapmay› hedefledi¤i "tasarruf" paketi
federal meclisten geçti.
Yap›lacak olan sosyal yard›mlarda
kesinti ve ek vergilendirmeler.
Kapitalizm krizi artt›kça keskin
diﬂlerini yine öncelikle bize, eme¤iyle
geçinen halklara, göçmenlere geçiriyor
k›sacas›.

"S‹YAS‹ TUTSAKLARA
ÖZGÜRLÜK” SLOGANIMIZ
MÜCADELE
KARARIMIZDIR
Aç gözlü emperyalizmin iﬂtah› kabard›kça Avrupa'n›n her yerinde çöpleri kar›ﬂt›ranlar›n, çöplerden toplad›¤›yla geçinenlerin, sokaklarda yatanlar›n
say›s› art›yor.
Di¤er yandan "uyum" sözcü¤ü Avrupa devlet temsilcilerinin dilinden
düﬂmüyor. "uyum" dendikçe hem asimilasyon politikalar› art›yor, zenginleﬂiyor, hem de göçmenlerin en temel
haklar› yok ediliyor, anadilleri yasaklan›yor, aileleri parçalan›yor.
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‹ﬂte Danimarka'dan Hollanda'ya,
Almanya'dan Fransa'ya tüm ülkeler
göçmenlere yönelik yeni yeni sald›r›
kararlar› alm›ﬂ durumdalar.
Bu geliﬂmeler yaﬂand›kça Anadolu
Federasyonu'nun ve onun yöneticileri
Nurhanlar’›n, Cengizler’in yürüttü¤ü
"Eme¤imizle Var› z Ha kk› m› z› ‹st i y o r u z " talebi, "Irkç›l›¤a ve Asimilasyona Hay›r" sloganlar› her y›l daha
fazla tabloyu özetler hale geliyor. Her
geçen gün do¤rulu¤unu tekrar tekrar
ispatliyor.
Ve onlar›n her söyledikleri ve yapt›klar› zaman içinde do¤rulu¤unu bir
kez daha ortaya koyarken tutsaklar›m›z tecrit alt›nda, düﬂüncelerine yönelik bask›lar alt›nda hapis tutulmaya devam ediliyor.
Bunun için tutsakl›klar›n›n ikinci
y›l›nda Nurhan, Ahmet ve Cengiz'i sahiplenmek ayn› sloganlarla haklar›m›z
için örgütlenmekten ve elbette onlara
ÖZGÜRLÜK istemekten geçiyor.
Özgürlükse mücadeleden geçiyor.
Ve yine bunun için "S‹YAS‹ TUTSAKLARA ÖZGÜRLÜK" talebimiz
u¤rad›¤›m›z bask›lara, hak gasplar›na
karﬂ› mücadele karar›m›zd›r."

HAKLIYIZ KAZANACA⁄IZ
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Facebook,Twitter, Friendfeed...

Sosyal bir a¤ m›? Yoksa!?

Say›: 241

Yürüyüﬂ
7 Kas›m
2010

Tw i t t e r, F r i e n d f e e d , F a c e b o ok... Günlük yaﬂamda daha çok karﬂ›laﬂ›r olduk bu kelimelerle. Günlük
konuﬂmalar›m›za, günlük yaﬂam›m›za sinsice ve bilinçli olarak sokuldular.
Bugün milyonlarca insan›n günlük yaﬂam›nda ad›na “ssosyal a¤”
dedikleri bir dizi siteden oluﬂan sanal bir dünya var.
Sanal dünyay› bize s e vd i rm e k,
be n i ms et m e k için yalanlar da söylüyorlar.
Magazin haberlerinin baﬂ köﬂesine oturtulan “sanatç›”lar›n isimlerini de verip, “onlar›n da siteleri
var” reklam›yla herkesi bu sitelere
üye olmaya teﬂvik ediyorlar.
Burjuva bas›n›n köﬂe yazarlar›ndan baz›lar› s›k s›k bu “ sosyal a¤”
lar›n faziletlerinden söz ediyor.
Emperyalist ABD Baﬂkan› O b am a’dan, Cumhurbaﬂkan› Abdullah
Gül’e kadar hepsinin ya Twitter ’de,
ya Friendfeed’de, ya Facebook’ta
oldu¤unu yaz›p, anlat›yorlar...

Kapitalizm önce
yaln›zlaﬂt›r›yor, so n ra s an a l
b i r “sosyallik” sunuyor!
Kapitalizm insan› insana, yaﬂama yabanc›laﬂt›r›rken, ayn› zamanda onu yaln›zlaﬂt›r›yor.. Tek baﬂ›na
b›rak›lan insan›, evlere, apartmanlara, iﬂ yerlerine hapsediyor.
Yüz binler, milyonlar içinde yaln›z, yabanc› ve sadece tüketen bir in-

AB’nin bilinçli körlü¤ü
Türkiye-Avrupa Birli¤i Karma
Parlamento Komisyonu Eﬂbaﬂkan›
Helene Flautre, Zaman Gazetesi’nin
‹stanbul Merkezinde verdi¤i konferansta demiﬂ ki: “Bugünün Türkiye’si Geceyar›s› Ekspresi’nde gösterilenden çok farkl›”.
F T ipi hapishaneleri yok sayarsan›z Flautre hakl›.
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san kiﬂili¤i yaratan kapitalizm, sonra
da sanal bir dünyay› çözüm olarak
insanlar›n önüne koyuyor.
Sosyal a¤” dedikleri bu sanal
“S
dünya, kapitalizmin insan› bireycileﬂtiren, yaln›zlaﬂt›ran dünyas›nda
bir kurtar›c› gibi sunuluyor.
Tüm dünyadaki 400 milyon Fa cebook kullan›c›s›ndan 111 milyon u n u n A m e r i k a ’da olmas› tesadüf
de¤ildir.
Bu sonuç “ t ü k e t e n , b i reycileﬂt i r i l e n ” ve birbirine yabanc›laﬂt›r›lan Amerikan toplumunun geldi¤i
yerdir. Amerikan toplumu öyle bir
hale getirilmiﬂtir ki, onun düﬂünce
dünyas›nda “ b e n ” d e n , “ b i rey”den
baﬂkas›na yer kalmam›ﬂt›r ve o “birey”in de her ﬂeyini düzenin mekanizmalar› belirler durumdad›r.
Yaln›zlaﬂt›r›lan, insana, insani
de¤erlere, insan iliﬂkilerine yabanc›laﬂt›r›lan milyonlarca insan için
suni çözümler üretilerek, insanlara
sanal bir dünya sunulmaktad›r.
Günlük yaﬂamda, apartman›ndaki, soka¤›ndaki, iﬂyerindeki, okulundaki insanlardan uzak duran, onlar› tan›mak için çaba harcamayan
milyonlarca insan bilgisayar dünyas›n›n beyaz cam›ndan “arkadaﬂl›klar” kurmaya çal›ﬂ›yor... Sohbet
gruplar› oluﬂturuyorlar.
Saatlerini, günlerini harcad›¤› bu
suni iliﬂkide, yüzyüze iliﬂki, günlük
yaﬂam›n paylaﬂ›lmas› yoktur. Magazin vard›r, boﬂ sohbetler vard›r,
Zaten Avrupa Birli¤i de uzun süredir yok say›yor F Tiplerini.
Bilmeyen okurlar›m›z için belirtelim; Geceyar›s› Ekspresi, ülkemiz
hapishanelerindeki iﬂkenceleri anlatan bir film. Yani Flautre’ye göre ülkemiz art›k hapishanelerinde zulmün oldu¤u bir ülkede de¤ilmiﬂ.
Peki bir ülkenin hapishanelerinde
10 y›lda 1659 tutsa¤›n ölmesi nedir
acaba?

vakit öldürme vard›r.
Sadece Facebook’ta 400 milyon
site üyesi, ay da tam 500 milyar
d a k i k a s › n › burada geçirmektedir.
Hergün, al›ﬂkanl›k ve ba¤›ml›l›k haline gelmesi sonucu milyonlarca insan saatlerini burada geçirmektedir.
Milyonlarca insan böyle bir iliﬂki biçimini normal görerek bunu
sürdürmektedir.

“Sosyal a¤”lar› de¤il,
g e r ç e k y a ﬂ a m › t e rcih
e tme liyiz
F a c e b o o k gibi “a¤”lara ilgiyi
sürekli k›lmak, daha çok insan› katmak için, “birbirinden ilginç oyunlar” konulmaya baﬂland› siteye.
Asalaklar, milyonlarca üyenin
bu “a¤”lara olan ilgisini paraya çevirmekte gecikmediler. Sitelerin kurucular› ve sonras›nda sat›n alan tekeller, büyük vurgunlar vuruyorlar
bu sitelere ald›klar› reklamlardan.
Baz› araﬂt›rmalara göre, T ü r k i ye “sosyal a¤” diye adland›r›lan bu
sistemde dünyada en büyük 4. kul lan›c›ya sahiptir. Milyonlarca insan›m›z Facebook’ta veya benzer sitelerde sanal dünyan›n esiridir.
Türkiye’ye iliﬂkin rakamlar
abart›l› da olsa aç›k ki, milyonlarca
insan›m›z, normal yaﬂam›nda bi r eycileﬂirken, “sosyalleﬂmeyi” internet dünyas›nda aramakta, bu da
yeni bunal›mlar›n kayna¤› olmaktad›r. Baz›lar› bu iliﬂkileri masumlaﬂt›rmak ve hakl› k›lmak için, bu a¤lar› “siyasal düﬂüncelerini yaymak
için” için kulland›klar›n› ileri sürmektedirler. Böyle bir mazeret geçerli kabul edilemez.
Gerçek arkadaﬂl›klar, gerçek
dostluklar yaﬂam›n içindedir. Sanal
dünya, kapitalist çürümenin, burjuva bencilli¤in insan› körelten, yabanc›laﬂt›ran bir ürünüdür.
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