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aaddaalleettssiizz bb››rraakkaann yyaarrgg››

TTeehhddiittlleerree vvee SSaalldd››rr››yyaa KKaarrflfl››,, 
TTeekkeell ‹‹flflççiilleerriiyyllee 
BBiirrlliikkttee OOllaall››mm!!

Hakl› ve meflru olan, TEKEL iflçilerinin direniflidir 
Haks›z, gayri meflru ve zalim olan, AKP’dir

‘Ba¤›ms›z Yarg›’ Dedikleri,
Oligarflinin Halka Karfl› Kulland›¤›

Kirli ve Kanl› Bir Silaht›r!

‘Ba¤›ms›z Yarg›’ Dedikleri,
Oligarflinin Halka Karfl› Kulland›¤›

Kirli ve Kanl› Bir Silaht›r!

‘Yarg›’da 
Kriz’

Kriz; bu silah› oligarfli içi 
‘it dalafl›’nda birbirlerine karfl›

kullanmalar›ndan ç›km›flt›r!

AKP ‹ktidar›n›n Tekel Direnifline 
Karfl› Sald›r› Tehditleri Sökmeyecek!
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Liseli DEV-GENÇ
içerisinde büyük
bir özveriyle çal›flt›,
mücadele etti.
Mart 1980’de ‹s-
tanbul Kufltepe’de
jandarmalar tara-

f›ndan katledildi. 

Marksist-Leninist önderler içerisinde burjuvazi taraf›ndan en
çok sald›r›ya u¤rayan, karalanmaya çal›fl›lan “diktatör”,
“despot” ilan edilerek, halklar›n bilincinden, yüre¤inden sö-
külüp at›lmaya çal›fl›lan STAL‹N, 57 y›ld›r halklar›n bilincin-
de yafl›yor. STAL‹N, emperyalistlere korku salan önderli¤i
ile Dünya halklar›na birçok zaferler kazand›rd›. Emperya-
listler taraf›ndan kuflat›lan genç Sovyetler Birli¤i¤inin bo¤ul-
maya çal›fl›ld›¤› koflullarda sosyalizmin zaferinin kazan›lma-
s›na önderlik etti. Faflizmin dünya çap›nda yenilgisinde
onun önderli¤i belirleyici olmufltur. Josef Vissarionoviç Cu-
gaflvili, tarihe bu ad›yla de¤il, örgüt içinde ald›¤› kod ad›
Stalin ile geçti. Ve Stalin, sosyalizmi savunmada tavizsizlik,

s›n›f düflmanlar›na karfl› uzlaflmazl›k demekti.
Josef Vissarionoviç Cugaflvili, 21 Aral›k
1879'da Tiflis’de Gürcü bir ailenin çocu¤u ola-
rak do¤du. 1894'te ilahiyat okuluna bafllad›.
15 yafl›nda Marksist e¤itim gruplar›nda yer al-
d›. Sonra Rus Sosyal Demokrat ‹flçi Partisi Tiflis
Örgütü'ne üye oldu. Tiflis'te iflçi gruplar›na
ders vermeye bafllad›. Ö¤retirken ö¤reniyor-
du. 
1900’de Iskra Gazetesi’nden okudu¤u Le-
nin’nin düflüncelerini benimsedi. 1902'de tu-
tukland›. Bu dönemde Kafkasya Birli¤i Komi-
tesi'ne seçildi. Partide yaflanan Bolflevik-Men-
flevik ayr›flmas›nda saf›n› Bolflevikler’in içinde
belirledi. Defalarca tutukluluklar, sürgünler
yaflayan Stalin, 1910'dan itibaren görevlerini
partinin Merkez Komite üyesi olarak sürdürdü.
Devrimde teorik ve pratik bir önder olarak
yer ald›. Devrimden sonra da baflta ulusal so-
runlar›n çözümü olmak üzere bir çok görevler
üstlendi. 3 Nisan 1922'de Lenin’in önerisiyle,
Merkez Komitesi Genel Sekreterli¤i'ne seçildi.
Aram›zdan ayr›ld›¤› 5 Mart 1953’e kadar
Sovyet ve Dünya halklar›n› say›s›z zaferler ka-
zand›rd›. 

Yusuf Kutlu ve Açl›k!..
Yusuf Kutlu ölüm orucundayken bir yak›n›na yazd›¤› mek-

tupta açl›ktan ölen 2 yafl›ndaki Merivan EFE’den söz ediyordu.
“Merivan'i gazetelerde okumuflsundur. Hani flu Manisa'da

2 yafl›nda açl›¤a mahkum edilipte ölen Merivan EFE... ‹flte zul-
mün yasas›. Kimini açl›ktan öldürüyor. Kimini yasa ç›kart›p
beslemeye kalk›yor. Kimine elimde ölmen yasak diyor. Kimine
sen fedakrl›k yap diyor. Daha do¤ar do¤maz 3000 dolar borç
yüklüyor... h›rs›zlar›n yalandan baflka s›¤›nacaklar› ne var ki
de¤il mi? Asl›nda yalan ve demagojilerde hükmünü kaybetti.
Suskunluklada bo¤ulamayan bir iradeye güce sahibiz.”

Yusuf Kutlu bu sat›rlar› yazd›¤›nda ölüm orucunun ilerle-
yen günlerindedir. fiehit düflece¤ini bilmektedir ve o yan›yla,
günleri de “say›l›d›r.”

Ancak Yusuf Kutlu günlerinin “say›l›” oldu¤u bir durumda
bile halk›n yoksullu¤u, açl›¤a ve ölüme mahkum edilen halk›n
yaflad›klar›na böylesine duyarlad›r. Bu öylesine güçlü bir halk
sevgisidir ki, açl›ktan ölen 2 yafl›ndaki Merivan EFE’nin arka-
s›ndan yazd›klar› anlaml›d›r.

Sürdürdükleri direniflin Merivanlar açl›ktan ölmesin diye
sürdürüldü¤ünü bilmektedir Yusuf Kutlu. O son anlar›na kadar
halk›n yaflad›klar› sorunlar ve süren mücadele ile dopdolu ya-

flad›.
Açl›¤›n ne demek oldu¤unu en iyi bilenler-

den birisidir Yusuf Kutlu. 13 yafl›nda lokantada
çal›flmaya bafllam›flt›r. 2 y›l lokantada çal›flm›fl, oto boyac›l›¤›
yapm›fl sonra da çal›flmak için ‹zmir’e, K›br›s’a gitmifltir. Aile-
sinden y›llarca uzak kalm›flt›r o nedenle. O daha çocuk dene-
cek bir yaflta, açl›¤›, yoksullu¤u, sömürüyü tan›m›flt›r. 

O nedenle küçük Merivan’›n açl›¤›n› en iyi o bilir, en iyi o
hisseder. Bunun için Yusuf Kutlu devrimci olmufltur. Tüm bu ne-
denlerden dolay› Yusuf Kutlu ölüm orucuna kat›lm›fl, Merivan-
lar ölmesin diye ölümsüzleflmifltir. Onun devrimcili¤i , inanc›,
düzene karfl› sürdürdü¤ü mücadele iflte gücünü buradan al-
maktad›r.

Yusuf Kutlu, düzenin açl›¤a ve ölüme mahkum etti¤i bin-
lerce Merivan’›n kurtuluflunun bu köhne sömürü düzeninin or-
tadan kald›r›lmas›yla olanakl› olaca¤›n› bilerek y›llarca müca-
dele etti.

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

Ofset Haz›rl›k: Ozan Yay›nc›l›k

Adres: Merkez Mah. Abide-i

Hürriyet Cad. Atlas Apt.

No: 155-157 Kat: 5/14 

fiiflli/ ‹STANBUL

Faks: 0212 241 11 16

Yurtd›fl› Büro: Vak›f EFSANE 

Pieter de Hoochstr. 30

3021 CS Rotterdam/Nederland

ISSN: 1305-7944

Bask›: Ezgi Matbaac›l›k-Sanayi Cad.

Altay Sok. No: 10 Çobançeflme /

Yenibosna / ‹ST.

Tel: (0-212) 452 23 02

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

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

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

Tel: (0-212) 251 94 35

Haftal›k siyasi dergi         
Fiyat›: 1 TL

www.yuruyus.com info@yuruyus.com

Dergimizin 208. say›s›nda Orhan O¤ur ile ilgili
yay›nlad›¤›m›z özgeçmifl bilgileri, bir baflka flehidimize
aittir. Okurlar›m›zdan ve flehidimizin yak›nlar›ndan özür
dileyerek düzeltip, do¤ru haliyle yeniden yay›nl›yoruz. 

1981 ‹stanbul do¤umlu. 16 yafl›ndayken mücadeleye ka-
t›ld›. 1998 sonlar›nda örgütlü iliflkiler içinde yer alarak,

devrimci hareketin gecekondu semtlerinde ki faaliyetlerinde görevler üst-
lendi. 6 Kas›m 2001’de tutsak düfltü.
Tekirda¤ F Tipi Hapishanesi’nde tek kiflilik hücresinde, tecrit iflkencesi al-
t›nda, bireysel bir kararla, bedenini tutuflturarak tecrit alt›ndaki yaflam›
reddetti. 27 fiubat 2003’te flehit düfltü. Örgütünün iradi bir karar›
sonucu olmasa da, ölümünü zulme karfl› bir protestoya dönüfltürdü.

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
55 MMaarrtt -- 1111 MMaarrtt

OOrrhhaann OO⁄⁄UURR

1961 do¤um-
luydu. ‹stanbul
Y›ld›z Mühendis-
lik’te sürdürülen
anti-faflist müca-
delede yerald›.
8 Mart

1979’da polisin kald›¤› eve yapt›-
¤› bask›n s›ras›nda rahats›zlanarak
yaflam›n› yitirdi.

fifieennooll fifiEENNEERR

Josef
STAL‹N

KKaaddrrii GGÜÜLLDDÜÜ

Zonguldak
Kozlu ve
Ere¤li
Kömür
‹flletmele-
rinde
çal›flan

iflçiler haklar› için direniflteydiler. Oligarflinin
direnifle sald›r›s› sonucu 11 Mart 1965’te
katledildiler.

Sat›lm›fl
TEPE

Mehmet
ÇAVDAR

1979’da mü-
cadeleye kat›l-
d›. Mücadele
ederken,
1980’de
Kars’ta bir ev-
de ölü olarak
bulundu.

MMeevvllüütt ÇÇIINNAARR

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

YYuussuuff KKUUTTLLUU

Onlar; yani emperyalistler ve iflbirlikçileri Anadolu’da devrim tehlikesini, devrimci hareketleri
yok etmek istiyor. Bizse tam tersini istiyoruz. Geçen hergün daha fazla güçleniyor, daha faz-
la meflrulafl›yoruz. Yusuf Kutlu

An›lar› Miras›m›z

1947 do¤umlu. Ortado¤u Teknik Üniversitesi ö¤rencisiyken,
Ankara’da Dev-Genç içinde mücadeleye bafllad›. 12 Mart fa-
flizmi günlerinde, yo¤un bask› ve takiplerin sürdü¤ü, birçok
y›lg›n›n mücadeleden kaçt›¤› koflullarda önemli görevler üst-
lendi. Mahirler’in ‹stanbul Maltepe Hapishanesi’ndeki özgür-
lük eyleminden sonra Ankara’ya geldiklerinde Koray DO-
⁄AN, onlara yer bulma, iliflki kurma, silah temin etme gibi

görevleri üstlenip, yerine getirdi. Devrimci görevlerini sürdürürken, 8 Mart
1972'de Ankara’da gitti¤i bir evde iflkenceci polisler taraf›ndan katledildi.

KKoorraayy DDOO⁄⁄AANN

Ölü ççocuk vve yyetiflkin:1500-2000 $$
Uzuv kkayb›-yaralanma: 6600-1500 $$
Araç iimhas›: 5500-2500 $$
Ekili ttarlaya zzarar: 550-250 $$

Bu nedir diyeceksiniz? Bu, bir tarife. Al›fl›l-
m›fl, bilinen tarifelerden biri de¤il ancak. Bu,
emperyalizmin ahlaks›zl›¤›n›n tarifesi. Emper-

yalizmin halklara verdi¤i –daha do¤rusu verme-
di¤i– de¤erin tarifesi. Halk, paras›n› ödeyip öl-
dürebilece¤in bir nesnedir. Amerika’n›n halk›n
can›na, mal›na verece¤i zarar için yapt›¤› tarife-
nin tarif etti¤i halk, budur. Katletme, yaralama,
hepsinin karfl›l›¤› var. Her fleyi bir TAR‹FE’ye
ba¤lam›fl emperyalizm!

Katledecek, yakacak-y›kacaklar, ülkeyi bir
yang›n yerine çevirecekler, sonra da karfl›l›¤›n-
da “üç kurufl” ödeyecekler! ‹fiGALC‹ DOLAR-
LARIYLA HERfiEY‹ HALLEDECE⁄‹N‹,
KATL‹AMCILI⁄INI B‹LE MEfiRULAfiTIRA-

CA⁄INI san›yor! Bir halk›n onurunu, ba¤›m-
s›zl›k düfllerini, namusunu ve can›n› KANLI
DOLARLARIYLA sat›n alaca¤›n› sanmak an-
cak iflgalcinin NAMUSSUZLU⁄UYLA,
HALKLARA DÜfiMANLI⁄IYLA aç›klanabi-
lir.

AFGAN HALKININ ‹fiGALC‹YE SATA-
CAK B‹R fiEY‹ YOKTUR! Afgan halk›, dolar-
larla susturulamayacakt›r! 

AAmmeerriikkaa KKaattlleettmmeeyyee DDeevvaamm EEddiiyyoorr!!
Afganistan’da NATO iflgalcilerinin sürdürdü-

¤ü “Müflterek” ad› verilen katliam operasyo-
nunda bugüne kadar 11 iflgalci NATO askeri öl-
dürüldü. ‹flgalciler ise halk› katletmeye devam
ediyorlar.

Uruzgan Vilayeti’nde NATO güçlerinin bir
ana yola ç›kan 3 minibüsü vurmas› sonucu, 2277
kkiiflflii kkaattlleeddiillddii.. Afganistan ‹çiflleri Bakanl›¤›
sözcüsü, tamam› halktan, 42 kiflinin bulundu¤u
araçtakilerden 1’i çocuk, 4’ü kad›n 27 kiflinin öl-
dü¤ünü bildirdi.

Adam bafl› 1500 dolar öde ve öldür!



Ça¤r› / ‹lan

‹çindekiler
20 Patron ve AKP’li bakan ayn›

fikirde

21 Kad›nlar! Mücadeleyle

özgürleflecek devrimle

kurtulaca¤›z...

22 Kurtulufl savafllar›nda onlar

vard›...
25 Kad›nlar! Emperyalizme her

türlü sömürüye karfl›
örgütlenelim

26 Engin Çeber davas› görüldü...

28 Savaflan KKelimeler:

Öfke kontrolü

29 Gazi’yi adaletsiz b›rakan yarg›

kimin yarg›s›...

32 Gazi  flehitlerinin yak›nlar›yla

röportajlar...

37 Avrupa’da Yürüyüfl

33 Kara Kafal›-2...

35 Röportaj: “Kara kafal› ikinci

s›n›f insand›r”... 

36 Böyle palazlan›yor bu

entrikalarla büyüyorlar... 

38 Ö¤retmenimiz:

4 Sol oligarfli içi çat›flmaya

yedeklenmemelidir...  

6 Katliamc›lar› h›rs›zlar›

aklayan yarg›...

8 Yürüyüflte TTek YYol:

Gerçek adalet için...

9 ‹t dalafl›n›n ortas›nda

halka karfl› anlaflma...

10 Oligarfli içi çat›flmada

“Balyoz Operasyonu”...

12 Direnen

Tekel iflçisi kazanacak

15 Sakarya boydan boya

umut...

16 Tekel direniflinden bir

Halk Cepheli anlat›yor... 

17 Direniflle büyüyor çocuk-

lar›m›z

18 Devrimci ‹‹flçi HHareketi:

Nas›l kazanaca¤›z?.. 

19 Emek Haberler

Her sorunu düflünerek
ve hissederek
çözece¤iz...

40 Katil Amerika Defol! 

42 Devrimci OOkul:

‹deolojik mücadele...

45 Nas›l BBir Yaflam:

Tercihlerimizi nas›l
yapmal›y›z

46 Gençlik FFederasyonu:

Gençli¤in örgütlü
mücadelesi

47 Sorunlar›m›z

Çözümlerimiz:
Ders seçimi...

48 Gençlik haberler...

49 Faruk Ereren’e

özgürlük... 

50 Avrupa’da Yürüyüfl...

52 De¤inmeler... 

54 Haberler...

55 Yitirdiklerimiz...

Ülkemizde Gençlik

TEKEL ‹flçileri...

Aflk›n Vatan›
Yoktur

Devrimci Tutsaklar ‹çin Tiyatro

Gösterimi - TAYAD’l› Aileler

Tarih: 28 fiubat Pazar Saat: 15.30

Yer: Ekin Sanat Merkezi 

Menekfle 1 Sok. No: 8 / A K›z›lay / ANKARA

Konser
Amerika Defol Bu Vatan Bizim

Tarih: 28 fiubat Pazar Saat: 17.00

Yer: Türkan Saylan Kültür Merkezi

E-5 Esenkent Yan› Maltepe / ‹stanbul 

Tel: (0-216) 427 10 07



Faflizm koflullar›nda bir kuvvet
komutan› ilk kez gözalt›na al›n›-

yor. Tek bir operasyonda, 49 gene-
ral, amiral ve subay›n gözalt›na
al›nmas› da ülkemiz tarihi aç›s›ndan
bir ilk oluflturuyor. Burjuva bas›n ve
yay›n organlar›, her gün “yarg›da
kriz”, “orduda deprem”, “artç› sar-
s›nt›lar”, “büyük gerginlik”  gibi ta-
n›mlarla yans›t›yorlar geliflmeleri.
Evet, bir çat›flma, ola¤anüstü bir du-
rum oldu¤u aç›k. Ama as›l sorun, bu
ola¤anüstülü¤ün nneeyyee hhiizzmmeett eettttii--
¤¤iinnii görmektir.

Ergenekon Davas›’na yönelik
gözalt› ve tutuklamalarda içine

düflülen yan›lg›ya veya tuza¤a çeflit-
li kesimler bir kez daha düflmekte-
dir. Bu operasyonlar›n “demokra-
tikleflmeyle” bir ilgisi yoktur.  Yafla-
nanlar, oligarfli içi bir çat›flmad›r; ifl-
birlikçi bir iktidar, emperyalist te-
kellere sa¤lad›¤› imtiyazlar karfl›l›-
¤›nda, emperyalist ülkelerden ald›¤›
deste¤e yaslanarak oligarfli içi güç
dengelerini kendi lehine düzenle-
meyi hedeflemektedir. 

Tüm oligarfli içi çat›flmalarda ol-
du¤u gibi, taraflar, toplumun

çeflitli kesimlerini kendi yanlar›na
çekebilmek için iktidar savafl›n›,
hukuk, demokrasi, laiklik, darbe
karfl›tl›¤› gibi çeflitli biçimlerde sun-
maktad›rlar. Devrimci, ilerici, de-
mokrat güçler, oligarfli içi çat›flma-
da flu veya bu kesime yedeklenme-
melidirler. Çünkü sonuçta hangi ke-
sime yedeklenilmifl olunursa olun-
san, düzen güçlendirilmifl olacakt›r.  

Ordunun güçsüzleflmesi, halk
kitleleri nezdinde y›pranmas›,

kuflku yok ki, emperyalizmin ve
oligarflinin devrimler karfl›s›ndaki
“son koz”lar›ndan birinin zay›fla-
mas› anlam›na gelece¤i için, nes-
nel olarak olumlu bir fleydir. Ancak
bu, AKP’nin desteklenmesinin ge-
rekçesi olamaz. Birincisi, AKP, or-
dunun kendisiyle de¤il, mevcut
yönetim kadrosuyla çat›flmaktad›r.
AKP’nin ordunun halk karfl›s›nda

son koz olarak elde tutulmas›na da,
halka karfl› kullan›lmas›na da bir iti-
raz› yoktur ‹kincisi, AKP’nin kay›p-
lar›, baz› katliamlar›, darbe giriflim-
lerini gündeme getirmesi, adaletin
yerini bulmas›yla, kontrgerillan›n
tasfiye edilmesiyle, demokratiklefl-
meyle ilgisi olmayan bir politik ma-
nevrad›r. Ve yine özel olarak vurgu-
lanmal›d›r ki, AKP, faflizmin bu
yöntemlerine ve örgütlenmelerine
temelde karfl› de¤ildir. Zaten
AKP’nin 8. y›la giren iktidar› da bu-
nu herkese yeterince göstermifl ol-
mal›d›r.

Oligarfli içi çat›flmada bugün
“yarg›” özel bir önem kazand›.

Birbirlerinin gözünü oyarken de ha-
la “yarg›y› y›pratmayal›m” sözünü
tekrarlamaya devam ediyorlar.
““YYaarrgg››yy›› yy››pprraattmmaa”” pahas›na ça-
t›flmay› sürdürmeleri, elbette oligar-
fli içi çat›flman›n ulaflt›¤› boyutu da
gösteriyor; ama bu uyar›y› iki tara-
f›n da yapmas› bofluna de¤ildir; yar-
g› gerçekten de sistemin bekas› aç›-
s›ndan kilit önemdedir. Yarg› karar-
lar›na atfettikleri kutsall›k ve tart›-
fl›lmazl›k, her zaman ffaaflfliizzmmiinn ppee--
kkiiflflttiirriillmmeessiinnee hizmet etmifltir.
“Yarg›y› tart›flt›rmamak, faflizmin
otoritesini tart›flt›rmamakt›r. ”

‹flte bunun için yarg›n›n tart›fl›lma-
s›n› istemiyorlar. Bir diktatörlük

yönetimi alt›nda yafl›yoruz. Parla-
mentolar, seçimler, demokrasi söy-
lemleri, bu gerçe¤i de¤ifltirmiyor.
Egemen s›n›flar›n gizledikleri bir
gerçek vard›r: her demokrasi özün-
de diktatörlüktür. Burjuva demokra-
sisi dedi¤imiz sistem, bbuurrjjuuvvaa ddiikk--
ttaattöörrllüü¤¤üünnüünn bir biçimidir. Burju-

va diktatörlü¤ü ya burjuva demok-
rasisi biçiminde gerçekleflir ya fa-
flizm!

Bizim ülkemizde oligarflik bir
diktatörlük vard›r. Aradaki fark

nedir? Burjuvazi, güçsüzlü¤ünden
dolay›, emperyalist ülkelerdeki gibi
tek bafl›na iktidar olamam›fl; toprak
a¤alar›yla, tefeci tüccarlarla zorunlu
olarak ittifaka gitmifltir. Ülkemizi,
1945’lerden bu yana, iflbirlikçi te-
kelci burjuvazi, toprak a¤alar› ve te-
feci tüccarlardan oluflan bu oligar-
flik diktatörlük yönetmektedir. Oli-
garflik diktatörlü¤ün yönetim biçimi
ise ffaaflfliizzmm’dir. 

Faflizmde, ba¤›ms›z bir yarg›
yoktur. Aralar›ndaki kavgada

“ba¤›ms›z yarg›n›n kararlar›na
herkes sayg› göstermeli” türünden
sözlerinin bir aldatmaca oldu¤u iflte
burada aç›¤a ç›kar. Emperyalist ül-
kelerdeki burjuva demokrasilerin-
de, yasama, yürütme ve yarg› or-
ganlar› biçimsel olarak da olsa bir-
birinden ayr›d›r; buna “kuvvetler
ayr›l›¤› ilkesi” denir. Bu yönetim bi-
çiminde “yasama, yürütme ve yarg›
birbirinden ba¤›ms›z organlard›r ve
bu ba¤›ms›zl›k, burjuva özgürlükle-
rin korunmas›n›n güvencesi olarak
görülür.”

Faflizmde ise, kkuuvvvveettlleerr aayyrr››ll››¤¤››
yyookkttuurr.. Faflizmde say›lan bu üç

kuvvetten “yürütme!” belirleyici-
dir. Yasama ve yarg› da, yürütmeye
ba¤›ml› k›l›nm›flt›r. Dolay›s›yla, bi-
rincisi, bu flekillenme içinde fa-
flizmde zaten ba¤›ms›z bir yarg›dan
söz edilemez. ‹kincisi, 12 Eylül yö-
netimi yürütmenin a¤›rl›¤›n› iyice
pekifltirmifltir. Darbelere karfl›(!)
olan AKP, yürütmenin bu belirleyi-

Faflizmde, ba¤›ms›z bir

yarg› yoktur. Aralar›ndaki

kavgada “ba¤›ms›z yarg›n›n

kararlar›na herkes sayg›

göstermeli” türünden sözlerinin bir

aldatmaca oldu¤u iflte burada

aç›¤a ç›kar.

Faflizmde
‘Kuvvetler
Ayr›l›¤›’ Bir

Aldatmacad›r
Faflizmde

‘Ba¤›ms›z Yarg›’
Yoktur

Sol, Oligarfli ‹çi Çat›flmaya
Yedeklenmemelidir! 
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cili¤ine karfl› m›? Elbette hay›r!
Çünkü AKP de ülkeyi faflizmle yö-
netiyor ve b›rak›n demokratiklefl-
meyi, faflizmi pekifltiriyor. AKP’nin
demokrasi, darbe karfl›tl›¤› flovlar›
aras›nda kafas› kar›flanlar, AKP’nin
faflizmi hem yasal, hem kurumsal
düzeyde güçlendiren bir parti oldu-
¤unu görürlerse, o kar›fl›kl›k en
az›ndan belli boyutlar›yla ortadan
kalkacakt›r. 

Burjuva devletin  “kuvvetler ay-
r›l›¤›” ilkesi s›n›fsal planda bir

aldatmacad›r. “Kuvvetler”, burjuva-
zi aç›s›ndan sistemin iç iliflkilerinde
bir denge kurmaya hizmet etse de,
as›l ifllevleri itibar›yla ayn›d›rlar.
Yasama, yürütme neye hizmet edi-
yorsa, yarg› da ona hizmet ediyor.
Üçü de emperyalizme hizmet eder.
Yeni-sömürgelerde de ayn›d›r; Ya-
sama, yürütme ve yarg›; üçü de ye-
ni-sömürgecilik iliflkilerine tabidir.
Üçü de faflizme tabidir. Üçü de,v-
letin kitleleri denetim alt›nda tut-
mas›n› sa¤layan roller üstlenmifl-
lerdir. Yarg›, rolünü, “s›n›flar üs-
tü”, “ba¤›ms›z” oldu¤u aldatma-
cas›yla yerine getirir... Bu aldatma-
cay› aç›¤a ç›karmak, sistemin
önemli dayanaklar›ndan birini çö-
kertmektir. Sistem o yüzden yarg›-
n›n bu imaj›n› sürdürmeye özel bir
özen gösterir. Ama oligarfli içi çat›fl-
man›n fliddetlendi¤i noktada bu
mümkün olmaktan ç›km›flt›r. 

Yasama kurumu da en az yarg›
kadar büyük bir aldatmacad›r.

Yarg› “millet” ad›na karar verir gü-
ya. TBMM de “milletin iradesinin
temsilcisi” olarak yasa yapar. Siste-
min kitlelere söyledi¤i budur. Ger-
çekte ise, yasay› yapan, oligarflidir.
Milletvekilleri oligarfli ad›na elleri-
ni kald›r›p indirirler. 

Yarg›n›n hüküm vermekte kul-
land›¤› yasalar da yine ayn›

meclis taraf›ndan, yani milletin de-
¤il, oligarflinin iradesini yans›tan
meclis taraf›ndan yap›l›r. Dolay›s›y-
la yarg› da oligarflinin ç›kard›¤› ve
onun ç›karlar›na uygun yasalar çer-
çevesinde karar verir. Bu durumda
gayet aç›kt›r ki, yasama ile yarg›
aras›nda esas olarak bir “ayr›l›k”
yok, tam tersine birlik vard›r. Ancak

bu kurumlar› (yasama yürütme yar-
g›) birbirinden ayr› ve ba¤›ms›z gibi
göstermek, kitlelerin memnuniyet-
sizli¤ini düzen içinde tutmaya ya-
rar. Yürütmeden, yasamadan flika-
yetçi olan yarg›ya baflvurabilir, ta-
lepleri olan derdini yasamaya anla-
tabilir... çark böyle döner.  

Teorik olarak böyledir; ama pra-
tik neyi gösteriyor? Pratik gös-

teriyor ki, yarg›, halk kitleleri için
asla bir baflvuru yeri de¤ildir. Halk,
e¤er davas› ülkeyi yönetenlerle ise,
mahkeme kap›lar›ndan asla kendi
lehine bir karar ç›kartt›ramam›flt›r.
Halk›n davas› e¤er devletin polisiy-
le, askeriyle, bürokrat›yla ise, yine

adaletin yerini bulma ihtimali yok
denecek kadar küçüktür... Yarg› yü-
rütmeyi, yürütme yasamay›, yasama
yarg›y› korur. Halk hangi nedenle
olursa olsun, devleti yarg›ya flikayet
etmekten bir fley ç›kmayaca¤›n› ta-
rihsel tecrübesiyle ö¤renmifltir. 

Halk›n ö¤rendi¤i bir fley daha
vard›r: E¤er yarg›lanan kendisi

ise, e¤er davac› devlet ve daval›
kendisi ise, o zaman cezalardan ce-
za be¤enecektir. O zaman, o yarg›,
en a¤›r cezalar› verecektir. Yarg›,
devletle vatandafl›n karfl› karfl›ya
geldi¤i her davada, aç›kça devletten
yana olur. Ki bu da yarg›n›n fafliz-
min yarg›s› oldu¤unun bir baflka ka-
n›t›d›r. Çünkü faflizmde, ““‹‹nnssaann
hhiiççbbiirr flfleeyy,, ddeevvlleett hheerrflfleeyyddiirr””!! Ç›p-
lak gerçek bu oldu¤u içindir ki, bu
ülkenin hukukçular›, çok rahatl›kla
“devletin ç›karlar›yla hukuk karfl›
karfl›ya geldi¤inde devletten yana
karar veririm” diyebiliyorlar ve bu
“faflist hukuk anlay›fl›”, sistemin

hiçbir kurumu, politikac›s›, partisi,
bakan› taraf›ndan abes görülmüyor.
Bunda bir anormallik görmeyenle-
rin içinde AKP hükümeti de vard›r.
Ülkemizdeki “yüksek yarg›” organ-
lar›, Yarg›tay, Dan›fltay, HSYK da
bu demeçleri veren hakimlerle ilgili
bir ifllem yapma gere¤i duymam›fl-
t›r. Ama hepsi birden “ba¤›ms›z yar-
g›” masal›n› anlatmaya devam et-
mektedirler. O ba¤›ms›z yarg›, gel-
mifl geçmifl tüm faflist iktidarlar›n,
tüm fflafafl›stt cuntalar›n orta¤›d›r.
Türkiye halk› ö¤renmifltir ki, oligar-
flinin yarg›s›, adaletsizliktir.  

Bu tarihsel bilgi ve bilinç, elbette
tüm ilerici, devrimci, demokrat

güçlerde de varolan bir bilgi ve bi-
linçtir. Bu bilinç, oligarflinin yasa-
mas›ndan, yarg›s›ndan ve yürütme-
sinden halk›n taleplerini köklü bir
biçimde karfl›layacak kararlar bek-
lenemeyece¤ini gösterir. Bunu bil-
mek, oligarflinin flu veya bu kesimi-
nin manevralar›na yedeklenmemek
için ilk flartt›r. Mevcut sistem, em-
peryalizme ba¤›ml› bir sistemdir ve
her ba¤›ml› ülke gibi, yarg›s› da ba-
¤›ml›d›r. Her faflist ülkede oldu¤u
gibi, yarg› da kurumsal olarak yu-
kar›dan afla¤›ya faflizmin otoritesi-

ni sa¤lamaya hizmet eder. Dolay›-
s›yla, emperyalizme karfl› olanlar,
faflizme karfl› olanlar, düzenin yar-
g›s›na güvenemez. Onun kararlar›n›
adaletin yerine koyamaz. Emperya-
lizme, faflizme karfl› ç›kmak, onla-
r›n yarg›s›na da karfl› ç›kmakt›r. 

‹kincisi, ülkenin yönetim biçimi
ffaaflfliizzmm olmaya devam ederken,

tek bafl›na yarg›n›n veya tek bafl›na
yasaman›n “demokratik” olmas›
mümkün müdür? Veya flöyle sora-
l›m: Faflizmi uygulamaya devam
eden bir yürütmenin, “demokrasi-
den yana” oldu¤u nas›l iddia edile-
bilir veya bu iddiaya nas›l inan›l›p
buna göre politika belirlenir? 

Devrimciler, ilerici, demokratik
güçler, elbette oligarfli içi çat›fl-

man›n uzaktan seyircisi olmayacak-
lard›r. Ancak yap›lmas› gereken bu
çat›flmada bir tarafa yedeklenmek
de¤il, kendi taleplerimiz ve hedefle-
rimizle kendi mücadelemizi ver-
mektir. 

...Burjuva devletin  “kuvvet-

ler ayr›l›¤›” ilkesi s›n›fsal

planda bir aldatmacad›r. “Kuvvet-

ler”, burjuvazi aç›s›ndan sistemin

iç iliflkilerinde bir denge kurmaya

hizmet etse de, as›l ifllevleri

itibar›yla ayn›d›rlar. Yasama,

yürütme neye hizmet ediyorsa,

yarg› da ona hizmet ediyor.
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Oligarfli içi çat›flman›n oda¤›nda
geçti¤imiz iki hafta boyunca ““yyaarr--
gg››”” vard›. AKP iktidar› da “laik” ke-
sim de birbirlerini etkisizlefltirmeye
yönelik ad›mlar›n› yyaarrgg››yy›› kkuullllaannaa--
rraakk att›lar. Herkes, “hukuku” en çok
kendisinin savundu¤unu iddia edi-
yordu. Her iki kesim de karfl›s›ndaki-
ni yarg›ya “sayg›l›” olmaya davet
ediyordu. Her iki kesim de yarg›n›n
“ba¤›ms›zl›¤›ndan” söz ediyordu... 

Konufltukça, onlarca y›ld›r halka
“ba¤›ms›z” diye sunduklar› yarg›-
n›n hiç de ba¤›ms›z olmad›¤› aç›¤a
ç›kt›. Oligarfli içi “it dalafl›”, bir kez
daha gerçekleri belli yanlar›yla da
olsa aç›¤a ç›karan bir rol üstlendi.

Abdullah Gül, eski Deniz ve Ha-
va Kuvvetleri komutanlar›n›n gö-
zalt›na al›nmas›na iliflkin sorular
karfl›s›nda flöyle diyor:

“Bir fley söylemem. Yarg›, yürüt-
me ve yasama aras›ndaki kkuuvvvveettlleerr
aayyrr››ll››¤¤›› pprreennssiibbiinnii hepimizin hat›r-
lamas› gerekir. ”

Ve sonra da flunu ekliyor:

“Yeni bir kutuplaflmaya f›rsat
vermeden, bu konular› ppoolliittiizzee et-
meden... ele alman›n çok do¤ru ol-
du¤una inan›yorum.” 

(23 fiubat 2010, Milliyet)

Oilgarfli hukuk, yarg› söz konusu
oldu¤unda tamamen yalan üzerine
infla edilmifl tezlerle politika yap›-
yor. Gül’ün sözleri yarg›ya iliflkin
burjuva sistemin yüzy›ld›r sürdür-
dü¤ü iki büyük çarp›tmay› içeriyor:

Çarp›tmalar›n birincisi, “kuvvet-
ler ayr›l›¤› prensibi”dir. 

‹kincisi ise, yarg›n›n “politize”
olmamas› meselesidir. 

Birincisi, böyle bir “prensip”
yoktur. ‹kincisi, yarg› zaten her za-
man politize idi. 

YYaarrgg››:: OOlliiggaarrflflii iiççii
ççaatt››flflmmaaddaa bbiirr ssiillaahh!!

Yarg›, belli bir döneme kadar
esas olarak oligarflinin halka karfl›
kulland›¤› kirli ve kanl› bir silaht›r.
Bu niteli¤ini hala korumaktad›r.
Ancak bu silah bugün oligarfli içi
çat›flmada daha çok kullan›l›r hale
gelmifltir. AKP iktidar›yla bafllayan
oligarfli içi çat›flma sürecinde, yarg›
da do¤rudan bu çat›flman›n bir par-
ças› durumundad›r. Ve neredeyse
hemen her y›l, bir vesileyle “yarg›
krizi” yaflanmaktad›r.   

Son “yarg› krizi”nin geliflimini
k›saca hat›rlayal›m:

Erzincan Cumhuriyet Baflsavc›s›
‹lhan Cihaner, 2007 y›l›nda ‹smaila-

¤a Tarikat›’na yönelik bir sorufltur-
ma açt›. 

AKP iktidar› taraf›ndan atanan
Erzurum Özel Yetkili Savc›s› Os-
man fianal, 17 fiubat 2010’da  ‹lhan
Cihaner’in makam odas›n› ve evini
bas›p gözalt›na ald› ve tutuklatt›. 

Bunun üzerine Hakimler Savc›-
lar Yüksek Kurulu (HSYK), Ciha-
ner’i tutuklatan Özel Yetkili Savc›
Osman fianal’› görevden ald›. 

Adalet Bakanl›¤› HSYK’n›n bu
karar›n› Erzurum’a zaman›nda ulafl-
t›rmayarak tutuklanan Baflsavc› ‹l-
han Cihaner’in dosyas›n› Ergenekon
davas›yla birlefltirmek için savc› Os-
man fianal’a zaman kazand›rd›.

Sonra bilindi¤i gibi, bu tart›flma
sürerken, AKP iktidar›n›n emriyle
yarg›, generallere karfl› yeni bir gö-
zalt› operasyonu bafllatt›. 

Ortada oligarflik düzenin kendi
ölçüleri içinde bile bir hukuk yok-
tur. Ortada, oligarflik düzenin kendi
hukukuna uyan bir ba¤›ms›zl›k da
yoktur. 

Geçmiflte aç›lan bir çok dava ve
son olarak da Ergenekon davas›,
yarg›n›n nas›l iktidarlar›n emrinde
ve yönetiminde oldu¤una en bariz
örneklerden biridir. Ergenekon’daki
yarg› süreci, aç›kça iktidar taraf›n-
dan yönetilmektedir. 

Devrimcilere, Kürt ulusal talep-
leri temelinde kurulmufl partilere,
demokratik kitle örgütlerine karfl›
aç›lan davalar›n nas›l iktidarlar›n iki
duda¤› aras›nda oldu¤u, yine say›-
s›z örnekte görülmüfltür. 

Her iki tarafta yarg›y›, iktidar sa-
vafl›nda birbirine karfl› bir silah ola-
rak kullan›yor. Yarg›, kimin lehine
karar verirse o, “yarg›ya güven-
mek”ten bahsediyor. Di¤er taraf,
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Katliamc›lar›, h›rs›zlar› 

aklayan, halka ve devrimcilere   

cezalar ya¤d›ran yarg›...
- OOligarflinin ssavc›lar›yla
savc›lar›, ooligarflinin hhüküme-
tiyle yyarg›s›, ooligarflinin oordu-
suyla hhükümeti, bbirbirine ggir-
di... 

- ““Yarg›da KKriz” ddiye aadlan-
d›rd›lar bu ddurumu. YYarg›,
düzenin yyarg›s›d›r. DDolay›s›y-
la dda kkriz, ddüzenin kkrizidir. 

- OOligarfli iiçinde hherkes yyarg›
silah›n› bbirbirine kkarfl› kkullan›-
yor... FFakat oony›llard›r yarg›y›,
birlikte, hhalka vve ddevrimcilere
karfl› kkulland›lar. 

- BBugün hhukuk, ddemokrasi,
laiklik aad›na bbirbirleriyle
çat›flanlar, bbirlikte kkan ggölüne
çevirdiler ülkemizi. 

Halk›n vve ddevrimcilerin
kan›n›n aak›t›lmas›nda
YARGI‘n›n dda aaç›k oonay›
vard›. 



“yarg› siyasallaflm›flt›r” diye bas›-
yor yaygaray›. Yarg›n›n ters yönde-
ki bir karar›nda ise roller ve sözler
de¤ifliyor. 

Birbirlerini “yarg›ya darbe” yap-
makla suçluyorlar. Fakat bunu ya-
parken bile ““bbaa¤¤››mmss››zz””,, ““aaddiill””,,
““kkuuttssaall”” yarg› safsatalar›n› dillerin-
den düflürmüyorlar. 

YYaarrgg›› nnee zzaammaann

bbaa¤¤››mmss››zz  oolldduu??

Ülkemizdeki yarg›n›n ba¤›ms›z
oldu¤unu iddia etmek, ancak kara
mizah olabilir. Gerçekte yarg› özü
itibar›yla hiçbir ülkede ba¤›ms›z de-
¤ildir. Ancak burjuva demokrasile-
rinde görünüm olarak böyle flekil-
lendirilmifltir. Faflizmde ise, böyle
biçimsel bir ba¤›ms›zl›¤› da yoktur
yarg›n›n. Yarg›n›n ülkemizdeki on-
larca y›ld›r verdi¤i kararlarda, siste-
min temel nitelikleriyle, politikala-
r›yla çeliflen bir nitelik görülmez. 

Tam tersine,  12 Eylül geldi, ona
tabi oldular. MGK’n›n her karar›n-
dan, her aç›klamas›ndan kendilerine
vazife ç›kard›lar. 

Oligarflinin hükümetlerinin poli-
tikalar› do¤rultusunda, düne kadar
suç sayd›klar›n› suç saymamaya,
dün suç saymad›klar›n› ise suç say-
maya bafllad›lar. Yasalar ayn› yasa-
lard›, ama uygulama farkl›yd›. Ya-
salar›n ne yazd›¤›n›n bir önemi yok-
tu; onlar hukuka, yasaya de¤il, ikti-
darlara, en temelde de düzenin hu-
zur ve istikrar›na, tekellerin ç›karla-
r›na ba¤l›yd›lar. 

Adalet Bakan› Cemil Çiçek, te-
lefonu aç›p, savc›ya örtülü aç›k tali-
matlar veriyor. Baflbakan TBMM
kürsüsünden “böyle yarg› olmaz”
diye ba¤›r›p ça¤›r›yor. Bir önceki
“yarg› krizi”nde, Hakimler ve Sav-
c›lar Yüksek Kurulu “yarg›y› yarg›-
ya b›rak›n” aç›klamas›na karfl›
AKP’li Dengir Mir Mehmet F›rat, o
günlerde ""YYaassaammaayy›› yyaallnn››zz yyaassaa--
mmaayyaa bb››rraakkaammaazzss››nn››zz...... YYaarrgg››yy›› ddaa
kkeennddii bbaaflfl››nnaa yyaarrgg››yyaa bb››rraakkaammaazzss››--
nn››zz..”” diye fetva veriyordu. 

‹ktidarlar›n, MGK’n›n, oligarfli-
nin flu veya bu kesimlerinin etkisi

d›fl›nda hiçbir yarg› kurumu yok-
tur. Anayasa Mahkemesi, Yarg›-
tay, Dan›fltay, HSYK, Yüce Di-
van ve yerel mahkemeler, hepsi
sisteme ba¤›ml›d›rlar. Bu ülkede
Anayasa Mahkemesi’nden ç›ka-
cak “olas›” kararlar›n da, Yüce
Divan’daki yarg›lamalar›n da na-
s›l pazarl›k konusu yap›ld›¤› ve
bu mahkemelerin de nas›l pazar-
l›klara göre kararlar verdi¤i, bi-
linmektedir.

Yarg›tay Baflkanlar Kuru-
lu’nun oligarfli içi çat›flman›n yi-
ne t›rmand›¤› bir süreçte, 21 Ma-
y›s 2008’de yay›nlad›¤› bir bildi-
ri vard›; o bildiride flöyle deniyor-
du: ““BBiirr yy››llaa yyaakk››nn ssüürreeççttee...... YYaarrgg››
eerrkkiinnee yyöönneelliikk vvee hhuukkuukk ddeevvlleettii ooll--
mmaa iillkkeessiiyyllee bbaa¤¤ddaaflflmmaayyaann ssiisstteemmllii
ssaalldd››rr››llaarr,, ccuummhhuurriiyyeettiinn tteemmeell iillkkee--
lleerriinnii zzeeddeelleerr oollmmuuflflttuurr..””

Burada sözü edilen sald›r›lar› ya-
panlar, ssiisstteemm dd››flfl›› güçler, ilerici dev-
rimci güçler de¤ildi. Sistemli flekilde
sald›rd›¤› söylenen Türkiye Cumhu-
riyeti hükümetlerinden biri idi. 

‹lginçtir ki, o Türkiye Cumhuri-
yeti hükümeti de, “fleriat›n kesti¤i
parmak ac›maz” dedikleri yarg›n›n
kararlar›ndan flikayetçiydi ve o yar-
g›y› ülkeyi s›rt›ndan vurmakla, iha-
net etmekle suçlayabilmekteydi.
Hakimler, savc›lar birbirine kkoommpp--
lloollaarr kkuurruuyyoorr,, dosya savafllar› ya-
flan›yor. Dosyalar› birbirinden al-
mak için uydurma deliller yarat›l›-
yor. Dosyalar› birbirlerinden kaç›-
ranlardan, birbirinin gözünü oyan-
lardan adalet beklenebilir mi? 

Her iktidar gibi, AKP iktidar› da
sürekli olarak “yarg›ya güvenmek
gerekir” nakarat›n› tekrarlad›. Ama
ayn› iktidar›n, ifllerine gelmeyen bir
karar ç›kt›¤›nda “biz yüksek yarg›ya
güvenmiyoruz” aç›klamas› da unu-
tulmad› elbette. 

Kutsal, ba¤›ms›z, kararlar› tart›fl›l-
maz, kesti¤i parmak ac›maz yarg›n›n
düzen içindeki durumu budur esas›n-
da. (Bu konuda daha genifl bilgi için
BBkkzz:: Emperyalizme ve Oligarfliye
Karfl› Yürüyüfl, say›: 1, “AKP-YÖK
çat›flmas› ›fl›¤›nda Hukukun s›n›fsal
niteli¤i ve yarg› 'klifleleri'”) 

YYaarrgg›› nnee zzaammaann
ssiiyyaassaallllaaflflmm››flfl ddee¤¤iillddii??

Bugün yarg› siyasallaflt› diye
aya¤a kalkanlar, “kriz” ç›¤›rtkanl›¤›
yapanlar, o yarg› halka ve devrimci-
lere karfl› her türlü hukuksuzlu¤u
uygularken, hukuki de¤il siyasi ka-
rarlar verirken, herfley normalmifl
gibi davran›yorlard›. 

Nitekim, düzenin yarg›s› aç›s›n-
dan ““nnoorrmmaall”” olan da oydu gerçek-
te. Bizi infaz ettiler, yarg› infazc›la-
r› aklad›. Bize iflkence yapt›lar, yar-
g› iflkencecileri aklad›. Bizi hapis-
hanelerde katlettiler, yarg› katliam-
c›lar›n koruma duvar› oldu... Bas›n
aç›klamas› yapt›k diye, anma yapt›k
diye, cenaze törenine kat›ld›k diye
tutukland›k... Derneklere gidip gel-
dik diye, örgüt üyesi say›l›p y›llarca
hapsedildik... Davalar›m›z oradan
oraya sürüldü...

fiuras› aç›kt›r ki, devrimciler
hakk›nda al›nan bütün kararlar siya-
sald›r. Çünkü bu kararlar oligarflinin
istekleri do¤rultusunda al›nm›flt›r. 

Dahas›, “yarg›n›n siyasallaflma-
s›” kavram›n›n kendisi de demago-
jidir. Çünkü zaten, yarg›n›n flu veya
bu konuda karar verirken dayand›¤›
hhuukkuukk,, zaten s›n›fsal ve dolay›s›yla
da siyasal bir kurumdur. Bugüne ka-
dar hiçbir yerde s›n›fsal olmayan bir
hukuk olmam›flt›r. Dolas›yla bu hu-
kuka yaslanarak karar veren yarg›-
n›n o s›n›fsall›k ve siyasall›k d›fl›n-
da kalabilmesi zaten mümkün de-
¤ildir.   
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- YYarg›çlar, hher zaman ““Türk
milleti aad›na” kkarar ald›klar›n›
söylediler. TTüm kkararlar› ooligarfli
ad›na iidi.

- HHiçbir zaman ““ba¤›ms›z” de¤il-
lerdi. AAdaletsizliklerini mmeflrulafl-
t›rmak iiçin bba¤›ms›z yyarg› yyala-
n›n› ttekrarlay›p ddurdular. 

- YYarg›, hhukukun vve aakl›n
s›n›rlar›n› zzorlayarak aaklad›
katilleri; hukukun vve aakl›n
s›n›rlar›n› aaflarak ccezalar
ya¤d›rd› hhalka vve ddevrimcilere. 



BBuu üüllkkee kkaann ggööllüünnee

ddöönnüüflflmmüüflflttüürr vvee yyaarrgg›› ddaa

oo kkaann ggööllüünnüünn

ttaamm oorrttaass››nnddaadd››rr
Bu ülkenin tarihindeki katliam

davalar›, infaz davalar›, iflkence da-

valar›, faili meçhul b›rak›lan sorufl-

turmalar hat›rlanmadan, bunlar or-

taya konulmadan ülkemizdeki yarg›

gerçe¤i tam olarak anlafl›lamaz. 

Oligarfli içi çat›flmada s›k s›k “hu-

kuk ad›na” ültimatomlar veren, yü-

rüyüfller yapan yarg›, oligarflinin hal-

ka karfl› politikalar›nda hukukun

ayaklar alt›nda çi¤nenmesine karfl›

bir kez olsun sesini yükseltmemifltir. 

Tersine, oligarflinin politikalar›

do¤rultusunda hukuku ayaklar alt›-

na alan kendileriydi ço¤u kez. 

Evet, yüzlerce iflkence infaz da-

vas›n› hat›rlay›n. Kan›tlar aç›kt›r.

Katledenler, iflkence yapanlar belli-

dir. Ama YARGI, katilleri, iflkence-
cileri cezaland›rmamak için önce
yasalar›n tüm imkanlar›n› kullan-
makta, bu da yeterli gelmiyorsa, ya-
salar› pervas›zca çi¤nemektedir.  

Hukukun s›n›rlar›n›n ötesinde
oldu¤u gibi, akl›n s›n›rlar›n› zorla-
yan bir pervas›zl›kla sahip ç›kt›lar
katliamc›lara. 

Ve tersine olarak da devrimcile-
re ceza verilmesi söz konusu oldu-
¤unda, hukukun ve akl›n s›n›rlar›n›
afl›p, en s›radan eylemlere, yasal
haklar›n kullan›m›na en a¤›r cezalar
vermekten geri durmad›lar. 

Hat›rlamaya devam edelim; 1
May›s 1977 katliam›n› hat›rlayal›m.
Marafl katliam›n› hat›rlayal›m. 16
Mart katliam›n› hat›rlayal›m. 12
Temmuz, 16-17 Nisan katliamlar›n›
hat›rlayal›m. 19-22 Aral›k hapisha-
neler katliam›na gelelim. Hepsinde,
katliamlar›n ve katliamc›lar›n ak-

lanmas›nda YARGI vard›r. 

Devletin ve devletin örgütledi¤i
kontrgerillan›n tarih önünde perde-
lenmesi görevini YARGI üstlenmifltir.  

Oluk oluk kan dökülmesinin
karfl›s›nda m› durdu Yarg›? Halk›n
maruz kald›¤› bask›lar, u¤rad›¤›
haks›zl›klar karfl›s›nda, halk›n ç›-
karlar›n› m› savundu?

Tam tersine oldu her fley.

Yarg› emperyalizm ve faflizm
aç›s›ndan böyle bir görev üstlen-
miflken, oligarflinin hiçbir kesimi,
yarg›n›n gerçekten ba¤›ms›z olma-
s›n› savunmaz; çünkü bunu savun-
mak demek, yarg›y› halka karfl› kul-
lanamamak demektir. Oligarflinin
hiçbir kesimi biçimsel anlamda da-
hi, “hukukun üstünlü¤ünü” savuna-
maz; çünkü bu yasalar› çi¤neme
keyfiyetinden vazgeçmek demektir
ki oligarflinin hiçbir kesimi bundan
vazçgeçmez. 

OL‹GARfi‹N‹N YARGISI ADALETS‹ZL‹KT‹R8

fiu bizim aç›m›zdan çok nettir:
Ba¤›ms›z yarg› yaland›r, safsata-
d›r. Oligarflinin yarg›s› esas olarak,
oligarflinin halka karfl› kulland›¤›
bir silaht›r. 

Sorunun çok net olarak anlafl›l-
mas› için flunu da belirtelim: Ba-
¤›ms›z yarg›, ba¤›ms›z bir hukuk,
ancak demokratik bir iktidarda
mümkün olur ddeemmeeyyeeccee¤¤iizz..  

Hay›r; ba¤›ms›z bir yarg› bugü-
ne kadar hiç olmam›flt›r. S›n›fsal
olmayan bir hukuk olmam›flt›r. S›-
n›flar varoldu¤u sürece de yarg›,
mevcut iktidar›n egemenli¤ini ko-
ruyan bir yarg›, hukuk da verili
üretim iliflkilerini esas alan bir hu-
kuk olmaya devam edecektir. 

Ama yine de flunu söylüyoruz:
Faflizmde adalet olmaz. Burjuva
demokrasilerinde de adalet olmaz.
Gerçek adalet, halk›n iktidar›nda
olur. 

Halk›n iktidar›nda da yarg›
“ba¤›ms›z” olmayaca¤›na göre,
nas›l gerçek adalet olacak diye bir
soru akla gelebilir. Ancak adalette
esas olan yarg›n›n ba¤›ml›l›¤›, ba-
¤›ms›zl›¤› de¤il, hangi hukuk te-
melinde karar verdi¤idir. 

Faflizmde, burjuva demokrasi-
lerinde hukuk, bbiirr aavvuuçç ssöömmüürrüü--
ccüünnüünn ssöömmüürrüü ddüüzzeenniinnii ssüürrddüürr--
mmee hhuukkuukkuudduurr.. Bütün o cafcafl›
sözleri, bütün o flatafatl› yarg› ku-
rumlar›n›, o flaflal› cüppeleriyle

yarg›çlar›  bir yana koyun, ç›plak
gerçek iflte budur. Mevcut hukuk:
bbiirr aavvuuçç ssöömmüürrüüccüünnüünn ssöömmüürrüü
ddüüzzeenniinnii ssüürrddüürrmmee hhuukkuukkuudduurr..

Böyle oldu¤u için de bu hukukta,
adaletsizlik, eflitsizlik hhuukkuukkaa uuyy--
gguunndduurr.. Halka zulüm, hhuukkuukkaa
uuyygguunndduurr.. Faflizmin ve burjuva
demokrasisinin mahkemeleri de
bbuu tteemmeellddee karar verirler. E¤er
ülkemizdeki mahkemeler, katliam,
infaz, iflkence davalar›nda devleti
aklayan, katilleri koruyan kararlar
veriyorlarsa, bu hakimlerin kötü-
lü¤ünden, niyetlerinden de¤il, sis-
temin hukukunun böyle oldu¤un-
dand›r. Faflizmde ve burjuva de-
mokrasilerinde, hukuk, tekellerin
ç›karlar›na göre flekillendirilir. ‹fl-
çilerin, köylülerin, memurlar›n,
gecekondu halk›n›n adalet aray›fl›
mevcut yasalarda karfl›l›k bulmaz.

Halk›n iktidar›ndaki hukuk ise,
halk›n ç›karlar›n› esas alacakt›r.
Adaleti, eflitli¤i, özgürlükleri esas
alacakt›r. Halk›n iktidar›ndaki yar-
g› da bu temelde karar verecektir.
‹flte bu nedenle, gerçek adalet için
tek yol, Halk›n devrimci iktidar›-
d›r.   

Gerçek Adalet ‹çin!
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Oligarfli içi çeliflki ve çat›flma-
lar fliddetlenerek sürerken,
TBMM’de “teröre karfl› mücadele-
de kullan›lmak üzere kurulan Gü-
venlik Müsteflarl›¤›” Yasas› onay-
land›. “Teröre karfl› mücadele” oli-
garflik ittifak›n adeta zamk› duru-
mundad›r.. 

Halka karfl› sürdürülen savafl
söz konusu oldu mu, “akan sular”
durmakta, elbirli¤i ile yeni yasalar
ç›kar›lmakta, yeni faflist örgütlen-
meler oluflturulmaktad›r.

Kamu Düzeni ve Güvenli¤i
Müsteflarl›¤› da böyle bir anlay›fl›n
sonucunda kurulmufl ve gereken
yasa hiç bekletilmeden ç›kart›lm›fl-
t›r. Birbirlerini “bir kafl›k su” da
bo¤maya çal›flan, düzen partileri bu
konuda tek ayk›r› laf etmemifllerdir.

Yine sabah-akflam, “fleriat” teh-
likesini dilinden düflürmeyen oli-

garfli’nin ordusu, b›rakal›m karfl›
ç›kmay›, tersine bu yasan›n teflvik-
çisi olmufltur.

Söz konusu olan, düzenin ç›kar-
lar› oldu mu, bir araya gelmekte hiç
duraksam›yorlar. 

OOlliiggaarrflfliinniinn ““ggüüvveennlliikk””
ssoorruunnuunnaa hhiiççbbiirr flfleeyy 
ççöözzüümm oollaammaazz

Oligarflinin devrimci mücadele-
ye karfl› gündeme getirdi¤i kurum-
laflmalardan biri olan “Güvenlik
Müsteflarl›¤›”, AKP hükümetinin
aç›klamas›na göre, politika ürete-
cek, halka karfl› psikolojik savafl›
koordine edecek bir kurum olarak
düflünülmüfl. Kuruma, devrimci
mücadeleye karfl› oligarflinin çeflitli
faflist kurumlar›n›n sürdürdü¤ü kar-
fl›-devrimci savaflta, onlar› yönlen-

diren bir konum verilmekte. Hal-
ka karfl› yürütece¤i karfl›-devrim-
ci savafl için bütçesi olacak bu
faflist örgütlenme, ayr›ca illegal
faaliyetleri için de “örtülü öde-
nek” kullanacakt›r. 

‹lk baflta, 1 müsteflar, 2 müsteflar

yard›mc›s› ve 94 kadrosu ile çal›fl-

malar›na bafllayaca¤› aç›klanan bu

halk düflman› kurum içinde, bilgi-

sayar mühendisinden, hukukçulara

kadar her çeflit ”uzman”›n da yer

alaca¤› belirtiliyor. 

Kuflku yok ki, bir çok benzeri

gibi o da istedi¤i “nihai” sonucu

alamayacak. Oligarfli, bugüne ka-

dar devrimci mücadeleyi “yok et-

mek” için çok de¤iflik örgütlenme-

leri büyük umutlarla oluflturdu.

Herbirinin gerekçesinde mücadele-

yi “yok etmek” vard›. Ancak yeni

faflist örgütlenmelere ihtiyaç duy-

mas›, mücadeleyi bugüne kadar en-

gelleyemedi¤inin de bir sonucudur.

“Güvenlik Müsteflarl›¤›” da oli-

garflinin  sorunlar›na, korkulu düfl-

lerine çözüm olmayacakt›r.

‹t Dalafl›n›n Ortas›nda 

Halka Karfl› Mutlak Anlaflma:

“Güvenlik Müsteflarl›¤›” kuruldu

Oligarflinin yarg›s› üzerinden
yürüyen iktidar çat›flmas›na dair
soldan da çeflitli aç›klamaar yap›l›-
yor. AKP iktidar› bu çat›flmada ye-
ni mevziler kazanmak, yarg›n›n bu-
günkü biçimini de¤ifltirmek için ya-
sal de¤iflikliklerden, yeni Anyasa-
dan söz ederken, özellikle solun ba-
z› kesimlerinin buna yak›n çözüm-
ler dile getirdikleri görülmektedir.

Elbette bu sürece iliflkin olarak
sol’un da söyleyece¤i fleylerde var-
d›r. Ancak sol’un ç›k›fl›, bu iktidar
savafl›nda taraflar›n birinin yede¤i-
ne düflmemek, bu çat›flmada “kulla-
n›lmamak olmal›d›r. 

*

“Yarg›da kriz”e iliflkin olarak
BDP (Bar›fl Demokrasi Partisi) Efl-
baflkan› Selahattin Demirtafl diyor
ki; ““Bu kriz anayasayla afl›l›r...
KKrriizziinn ççöözzüümmüü yyeennii AAnnaayyaassaaddaa””... 

Yine bu

sürece ilifl-

kin olarak,

‹HD, ““yyaarr--
gg››ddaa aacciill

rreeffoorrmm”” istedi¤ini belirten bir aç›k-

lama yay›nlad›. 

Oysa, bizzat AKP’nin kendisi

de mevcut krizden ç›k›fl yolunun

“yarg›da reform” oldu¤unu söylü-

yor. O halde demokratik güçlerin

söyleyece¤i baflka fleyler olmal›.  

*

ÖDP, EMEP, D‹SK gibi solun

çeflitli kesimlerinin yapt›klar› aç›k-

lamalarda da, sorunu sistemin ken-

di iliflki, çeliflki ve kurumlaflmalar›

temelinde tart›flmak a¤›r bas›yor. 

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

EMEP Genel Baflkan› Levent
Tüzel, “HSYK’nin yürütmeden ba-
¤›ms›z, idari özerk bir kurum olma-
s› gerekti¤ini ifade ediyor”, 

D‹SK Genel Baflkan› Süleyman
Çelebi, AKP’yi “yarg› ba¤›ms›zl›-
¤›n›n önündeki en büyük engel olan
HSYK’y› de¤ifltirmek yerine, yar-
g›n›n siyasallaflt›r›lmas› ve etkisiz-
lefltirilmesinin bir arac› olarak kul-
lanmak istemekle” elefltiriyordu. 

Bunlar, demokratik muhteval›
baz› talepler olarak dile getirilebi-
lir. Ama böyle bir tart›flma ve ça-
t›yflma ortam›nda, bunlar›n dile ge-
tirilmesi, soruna yanl›fl teflhis ko-
nuldu¤unun ifadesidir. 

Sorun, yarg›ya yönelik yasalar›n
flöyle veya böyle olmas›ndan kay-
naklanmamaktad›r. Buna ra¤men
sorunu bu çerçevede ele almak, oli-
garfli içi çat›flmay› “yarg›da reform
yapaca¤›z” diye sürdüren AKP’nin
politikalar›na yedeklenmektir. Sol,
ilericiler, faflizmin yarg›s›n› reddet-
melidirler.

SSooll BBuu ‘‘KKrriizz’’ddeenn 
NNee BBeekklleeyyeebbiilliirr??
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AKP iktidar›, 2003 y›l›nda 1. Or-
du Komutanl›¤›’ndaki “harp oyun-
lar›” nda tart›fl›lan “Balyoz Darbe
Plan›”yla ilgili olarak, 17 emekli
general, 4 muvazzaf amiral, baz›lar›
emekli 27 subay ve 1 astsubaydan
oluflan 49 kifliyi gözalt›na ald›rd›.

Aralar›nda 2 eski kuvvet komu-
tan›, eski 1. ordu komutan›n›n da ol-
du¤u 49 kiflinin gözalt›na al›nmas›,
ülkenin tek gündemi oldu.

Düzen partileri gözalt›lar nede-
niyle  birbirlerine girdiler.

Daha sonra mahkemeye ç›kar›-
lan kuvvet komutanlar› tahliye edil-
diler...

AABBDD’’nniinn ““BBaallyyoozz””llaa iillggiillii
““hhiiççbbiirr eennddiiflfleessii””yyookkmmuuflfl!!......

Türkiye’de “Balyoz” operasyo-
nu ile ilgili gözalt›lar yaflan›rken,
ABD D›fliflleri Bakanl›¤› Sözcüsü
Philip Crowley, bir aç›klama yapa-
rak flunlar› belirtti; “Türkiye’deki
siyasetin ve toplumun geliflimi için-
de bu konular yeni de¤il. Spesifik

bir endiflemiz oldu¤unu düflünmü-
yorum. fiuras› aç›k ki, at›lan tüm
ad›mlar Türk yasalar›yla uyumlu ve
fleffaf olmal›.” 

K›sacas›, ABD emperyalistleri
“hheerrflfleeyy bbiillggiimmiizz ddaahhiilliinnddee” diye-
rek, yaflanan sürece iliflkin bir ““eenn--
ddiiflfleelleerriinniinn” olmad›¤›n› aç›k olarak
ifade ediyorlar. 

“EEnnddiiflflee dduuyymmuuyyoorrllaarr”, zira bu
süreç tamamen onlar›n inisiyatifi
d›fl›nda yaflanm›yor. Emperyalistler
bundan dolay›, herkese “siz de endi-
fle duymay›n, süreç planland›¤› gibi
yürüyor” diyerek, aç›klama yap›-
yorlar.

Emperyalistlerin izni ve onay›
olmadan  AKP iktidar›n›n böylesi
bir ad›m atmas› düflünülemezdi. Bu
gerçek görülmeden, Türkiye’nin ba-
¤›ml› bir ülke olmas› gerçe¤i gözar-
d› edilerek, yaflananlar aç›klana-
maz...

AKP iktidar›n›n herfleyiyle em-
peryalizme ba¤›ml› oldu¤u gerçe¤i
bir kez daha “Balyoz” operasyonla-
r›nda görüldü.

““BBaallyyoozz”” ttaassffiiyyeessii,,
ddeemmookkrraattiikklleeflflmmee ddee¤¤iill,,
oolliiggaarrflflii iiççii ççaatt››flflmmaadd››rr!! 

49 emekli ve muvazzaf subay ve
astsubay›n gözalt›na al›nmas› adeta
“yyeennii bbiirr ddöönneemmiinn”” bafllang›c› ola-
rak sunulmaktad›r. Böylesi bir ope-
rasyonun Cumhuriyet tarihinde “bir
ilk” oldu¤u üzerine o kadar çok de-
¤erlendirmeler yap›l›p, AKP propa-
gandas› yap›ld› ki, AKP kutsand›
adeta...

Özellikle, AB’ye girmekle “de-
mokrasiye geçilece¤ini” savunanla-
r›n a¤z› kulaklar›na var›yordu. ““AArr--
tt››kk bbiirr ddaahhaa ccuunnttaa yyaapp››llmmaayyaaccaakk--
tt››””,, ““ccuunnttaallaarr ttaarriihh oolluuyyoorrdduu””......
bir ad›m ötesi ““AAKKPP üüllkkeeyyee ddee--
mmookkrraassii ggeettiirriiyyoorrdduu””

Katlettiler, zulmettiler, sömürücülere,

emperyalistlere uflakl›k ettiler 

Ama iflte yine de ““DDöörrtt eeffssaannee ppaaflflaa””, gözalt›na
al›nmaktan, sorgulanmaktan kurtulamad›lar.

Emperyalizm ve oligarfli ad›na y›llarca halka zul-
mettiler. Zulüm düzenini sürdürmekte s›n›r tan›mad›-
lar. Ellerinin alt›ndaki güçleri y›llarca halka karfl› se-
ferber ettiler.

Herbiri halka karfl› sürdürülen bu savaflta, g›rtla¤›na
kadar suçludur! 

Halk düflmanl›¤›nda s›n›r tan›masalar da bugün oli-
garflinin hücrelerinde “burunlar› sürtülmektedir”

Emekli Org. Ergin Saygun!.. ABD Baflkan› Bush
taraf›ndan “övülmen” de seni kurtaramad›.

Emekli Korg. Engin Alan!.. Özel Kuvvvetler Ko-
mutan› olarak, korudu¤un bu düzen, döktü¤ün kan bi-
le seni kurtaramad›. Kenya’dan Abdullah Öcalan’›

“tutsak alman”, “terörle mücadele” ad›na kan dökmen

bile seni kurtaramad›.

Emekli Org. Çetin Do¤an, yetmedi hizmetlerin!.. 1.

Ordu komutan› oldu¤unda, Oligarflinin istekleri

do¤rultusunda hareket etmen de sana bir z›rh olamad›.

Seni korumaya yetmedi. 

Emekli Oramiral Özden Örnek!.. Halka karfl› sür-

dürdü¤ünüz savafl bile seni kurtarmad›!.. Y›llarca suç

orta¤›n olan generallerle bu ülkeyi emperyalizme pefl

kefl çektiniz.

Bu uflakl›¤›n›z bile sizi kurtarmaya yetmedi. Bir

sabah vakti kap›n›za dayanarak, “Hadi haz›rlan, gidiyo-

ruz diyebildiler.

Emperyalizm ve oligarfli iflte budur. KULLANIR,

KULLANIR ve sonra B‹R L‹MON G‹B‹ SIKAR

ATARLAR!..

‹flbirlikçili¤in, uflakl›¤›n sonu yoktur...

Oligarfli içi çat›flmada 
“Balyoz 
operasyonu”

Yürüyüfl
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Kuflkusuz bu yorumlar do¤ru
de¤ildi. AKP, Ordu’dan halka kar-
fl› yap›lm›fl cuntalar›n, ifllenmifl
suçlar›n hesab›n› sormuyordu. Ya
da iflkence, katliam emirleri ver-
mifl, ülkeyi emperyalizme peflkefl
çekmifl generallerden bunun hesa-
b›n› sormuyordu.

Bunlar›n hiçbiri gündem bile
de¤ildi. “Balyoz” operasyonu ile
sürdürülen bir iktidar çat›flmas›yd›.
AKP, emperyalizmin deste¤ini de
alarak, orduyu emperyalizmin iste-
di¤i bir s›n›ra çekmeye çal›flmakta-
d›r. Bunun için de, “darbe”planla-
r›n› gerekçe göstermektedir. Kald›
ki, söz konusu olan “Balyoz Darbe
Plan›” bundan tam 7 y›l önce tart›-
fl›lm›flt›r. AKP iktidar çat›flmas›nda
“darbe planlar›”n› öne sürerek, tas-
fiyeye sa¤lam zeminler kazand›r-
mak istemektedir.

Bir yandan da sorunun “iktidar
kavgas›” oldu¤unu, oligarfli içi ça-
t›flma oldu¤unu gizlemeye, sorunu
bir demokrasi sorunu olarak lanse
etmektedir.

Çat›flma emperyalizm istedi¤i
ve izin verdi¤i müddetçe sürecek-
tir. AKP kendi iktidar›n› pekifltirip
iktidar› önündeki engelleri temiz-
lemeye çal›flmaktad›r.

BBuu ççaatt››flflmmaa hhaallkk››nn yyaarraarr››nnaa
ddee¤¤iillddiirr,, AAKKPP hhaallkkaa
ssaalldd››rrmmaayyaa ddeevvaamm eeddiiyyoorr

AKP bir yandan demokrasi
gösterisi yaparken, as›l olarakta

halka sald›r›lar›na devam ediyor.

TEKEL iflçilerini tehdit eden, hal-
ka, devrimcilere ve kürt milliyetçi-
lerine sald›ran AKP iktidar› oligar-
fli içi çat›flmay› kullanarak as›l
gündemi buraya kilitlemeye ve bu-
radan çeflitli kesimleri yedekleme-
ye çal›flmaktad›r. ‹flbirlikçi AKP,
demokrasi manevralar› ile  destek
almaya çal›fl›yor.

Halka verecek hiçbir fleyi olma-
yan AKP iktidar›, bu çat›flmadan
bir yandan kendi iktidar›n› güçlen-
dirmeyi,   halk› sindirerek, halk
muhalefetini geriletmeyi düflün-
mektedir. Yaflananlar›n özü budur.

AKP Milletvekili Avni Do¤an, yapt›¤› bir konuflmada; “DDüünn oonnllaarr ffiiflflllii--
yyoorrdduu,, bbuuggüünn bbiizz ffiiflfllliiyyoorruuzz”” diyordu.

Avni Do¤an,, hiç e¤ip bükmeden, dosdo¤ru gerçek düflüncelerini söyle-
mifl. Gerçek budur. Daha do¤rusu AKP’nin bak›fl› ve bugün yapt›klar› budur.

Düne kadar halk› kontrgerilla sald›r›lar› ile teslim almak isteyenlerin yön-
temlerini bugün AKP kullanmaktad›r.

Yani AKP iktidar› sadece, halk› fifllemekle yetinmeyip, her tür sald›r› ve
provokasyonu  yürütmektedir.

““OOnnllaarr››nn yyaapptt››kkllaarr››nn›› bbiizz ddee oonnllaarraa yyaapp››yyoorruuzz..”” demek istiyor asl›n-
da. Ve gerçekte budur. Avni Do¤an herhangi bir milletvekili de¤il, Milli E¤i-
tim Komisyonu’nun de¤iflmez üyelerinden biri. Dört dönemdir milletvekili.

AKP’lilerin as›l zihniyetini aç›kça ortaya koymufltur. AKP, kendi d›fl›nda-
ki düflünceleri zorla engelliyor, telefonlar› dinletiyor, mücadele edenlere
komplolar kuruyor. Kendi gibi düflünmeyenleri y›ld›rmaya, sindirmeye, ez-
meye çal›fl›yor.

“4400 sseennee oonnllaarr bbuu hhaallkkaa yyaapptt››,, iinnflflaallllaahh ss››rraa bbiizzddee..”” diyor  Do¤an. Ar-
t›k, “biz iktidar olduk, herkese her istedi¤imizi yapar›z” diyorlar.

Yap›yorlar da... Hakk›n› arayan emekçilere sald›r›yorlar. Yeni faflist yasa-
lar ç›kararak, halk›, devrimcileri susturmaya çal›fl›yorlar. Kadrolafl›yor, tüm
kurumlar› ele geçiriyorlar. Ele geçirdikleri yerlerde herkesin kkeennddiilleerriinnee ttaa--
bbii oollmmaass››nn›› istiyorlar.

Tüm halk›n kendilerine biat etmesini istiyor, biat etmeyene “k›rk kat›r m›,
k›rk sat›r m›” dayatmas›nda bulunuyorlar.

“40 sene onlar yapt›” diyorlar ama aayynn››ss››nn›› bu kez bir 40 y›l daha kendi-
leri yapmaya soyunuyor.

DDüünn vvee bbuuggüünn aayynn›› flfleeyylleerrii yyaappaannllaarr,, birbirlerinden farkl› de¤ildir. Halk
düflmanl›klar› ve faflist kafalar› ayn›d›r.

FFaaflfliizzmmiinn kkllaassiikk ttaavvrr››::

BBiizzee kkaarrflfl›› oollaann hheerrkkeess hhaaiinn,, hheerrkkeess kkaannss››zz!!

Geçen hafta süren tart›flmalara dair aç›klama yapanlardan biri de AKP
Çorum Milletvekili Ahmet Aydo¤mufl idi. Onun aç›klamas›nda herkes,
AKP’lilerin beyinlerinde dolaflan ›rkç›l›¤›, halk düflmanl›¤›n› aç›kça gördü.
fiöyle diyordu Aydo¤mufl: “AKP iktidar›na karfl› ç›kanlar›n kan›n› tahlile
yollamak gerekir. Bu kan› bozuklar gizli sözleflmeler yaparak, ihanet etmifl-
lerdir. ”

AKP kurmaylar› sabah-akflam yeminler ederek, demokrasiden, “düflünce-
lere sayg›dan” söz ederken, gerçek düflüncelerini Ahmet Aydo¤mufl yüksek
sesle dile getirmifltir iflte.

AKP’yi elefltirmeyi kans›zl›k olarak gören,  elefltirenleri bile  tehdit eden
faflist bir iktidar ile karfl› karfl›yay›z.

Onlar›n iktidar›nda, demokrasi, düflünce özgürlü¤ü yoktur. Onlar›n ikti-
dar›, fifllemenin, sindirmenin, susturman›n geçerli oldu¤u bir iktidard›r. Ve
Aydo¤mufl’un sözleriyle bir kez daha suçüstü yakalanm›fllard›r. 
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Birbirlerinden  farklar› yok:

Kafalar› ayn›, yöntemleri ayn›



Tekel iflçilerinin haklar› için An-
kara Sakarya Caddesi’nde yapt›kla-
r› eylem devam ediyor.  

Direniflin 68. günü olan 20 fiubat
gününü iflçilerle dayan›flma günü
ilan eden konfederasyonlar›n ça¤r›-
s›yla Türkiye’nin birçok ilinden An-
kara’ya gidildi. On binlerce kifli Ko-
lej Meydan›’nda toplan›p kortejler
halinde Sakarya Caddesi’nde bulu-
nan iflçilerin yan›na geldiler. 

"Tekel ‹flçisi Yaln›z De¤ildir,  Za-
fer Direnen Emekçinin Olacak, ‹flçi-
yiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z, 4-C'nin
Kölesi Olmayaca¤›z, Mahir Hüseyin
Ulafl Kurtulufla Kadar Savafl" slo-
ganlar› at›lan eyleme Halk Cepheli-
ler; “Bugün Tekel Yar›n Hepimiz Ya-
flas›n Örgütlü Birleflik Mücadele-
miz” yazan pankartla kat›ld›lar.

Eylemde tüm kurumlar ad›na bir
aç›klama yapan Türk-‹fl Genel Sek-
reteri Mustafa Türkel; “Ey hükü-
met; gözlerin görmez mi oldu? Ku-
laklar›n duymaz m› oldu? Baflbakan

bilsin ki emekçiler asla geriye bak-
mayacaklar. Bundan sonra iflçiler
asla geriye bakmayacaklar. Biz hak-
k›m›z› söke söke alaca¤›z. Söke sö-
ke” dedi. 

Konfederasyon baflkanlar›n›n da
birer aç›klama yapt›¤› eylemde
KESK Genel Sekreteri Sami Evren;
direniflin baflar›s›n›n hakl›l›¤›ndan
geldi¤ini,  ifl güvencesi olmadan ça-
l›flmayacaklar›n› söyledi.

Eyleme kat›lanlar Tekel iflçileri-
nin yan›nda bir günlük oturma eyle-
mi yapt›lar.

AAKKPP PPoolliissii TTeekkeell ‹‹flflççiissiinniinn
CCeennaazzeessiinnee BBiillee
TTaahhaammmmüüllssüüzz

Direniflin 74. günü olan 25
fiubat günü, iflçilerden Hamdullah
Uysal sabah namaz› için camiye
giderken trafik kazas›nda hayat›n›
kaybetti. Uysal’›n hayat›n› kaybet-
mesinin ard›ndan bütün çad›rlara
siyah bayraklar as›ld› ve iflçiler
siyah al›n band› takt›lar. 

Arkadafllar›n›n cenazesini almak
için Adli T›p’a giden iflçiler polisin
sald›r›s›yla karfl›laflt›lar. Hamdullah
Uysal’›n cenazesi iflçilerden ka-
ç›r›larak Samsun’a gönderildi.

Adli T›p dönüflünde iflçilerin yo-
lu D›flkap› civar›nda polis taraf›n-

dan kesildi. Geçifle izin vermeyece-
¤ini söyleyen çevik kuvvet iflçilere
sald›rd›. 3 kiflinin hafif yaraland›¤›
sald›r›da gözalt› vermeyen iflçiler
yollar›na devam etti.

Daha sonra “Çad›rkent”e yak›n
bir yere kadar gelen iflçilerin önü,
Mithatpafla Caddesi'nden Sakarya
Caddesi’ne geçilen noktada yine
kesildi. Polis iflçileri birlefltirme-
meye çal›flt›. Barikatlar› zorlayarak
birleflen iflçiler Hamdullah Uysal
için sayg› duruflu yapt›ktan sonra;
Mithatpafla Caddesi üzerinde k›sa
süreli oturma eylemi yaparak cad-
deyi trafi¤e kapatt›lar. Türk-‹fl'in
önünden çad›rlara yürüyen iflçiler;
“Katil Erdo¤an, Katil AKP, Bask›lar
Bizi Y›ld›ramaz, Ölmek Var Dön-
mek Yok, Hamdullah Uysal Ölüm-
süzdür” sloganlar›n› att›lar.

Akflam saatlerinde ise 4 konfe-
derasyon daha önce ald›¤› kararla,
meflaleli yürüyüfl yap›ld›. 

GGüünn GGüünn ÇÇaadd››rrkkeenntt’’tteekkii
DDiirreenniiflfl

6677.. GGüünn

Bir gün sonra yap›lacak eylem
için iflçilerin ailelerinden ve Ankara
d›fl›ndaki iflçilerden küçük gruplar
halinde destekçiler sabah saatlerin-
den itibaren Ankara'ya gelmeye

Direnen Tekel ‹flçisi Kazanacak!
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bafllad›lar. 

Devrimci ‹flçi Hareketi de alan-

daki deste¤ine ve çal›flmalar›na de-

vam ediyor. "Tekel ‹flçisi! Bu Tarih

Senin! Bu Tarih Bizim! Bu Tarih

Direnen ‹flçi S›n›f›n›nd›r!" bafll›kl›

bildirinin da¤›t›m› yap›ld›.

Tar›k Akan, Rutkay Aziz, Tolga

Sa¤ ve P›nar Sa¤ iflçileri ziyaret

ederek sanatç›lar olarak her zaman

yanlar›nda olacaklar›n› söylediler.

6699.. GGüünn

TTeekkeell ‹‹flflççiissii GGeenneell GGrreevv ‹‹ssttiiyyoorr!!

24 saatlik oturma eylemi  saat

12.00'de sona erdi. Konfederasyon

baflkanlar› eylem sonunda bas›na

birer aç›klama yapt›lar. 

Türk-‹fl Genel Baflkan› Mustafa

Kumlu hükümete seslendi. “Uyu-

yan dev uyand› bir kere, iflin zor

bundan sonra zor" diyen Kumlu; in-

sanlar›n bir kuru ekme¤i 'lütuf' diye

sunulmas›na isyan etti¤ini söyledi. 

Aç›klama s›ras›nda iflçiler s›k s›k;

"Baflkanlar Göreve Genel Greve,

fialter ‹necek Bu ‹fl Bitecek, Genel

Grev Genel Direnifl, Tekel ‹flçisi Ge-

nel Grev ‹stiyor" sloganlar› att›lar.

7700.. GGüünn

Türk-‹fl, D‹SK, KAMU-SEN,

KESK genel baflkanlar› D‹SK'e

ba¤l› Genel-‹fl Sendikas›'n›n genel

merkezinde biraraya geldiler.

Toplant›n›n ard›ndan yap›lan ortak

aç›klamada; hükümetin tavr›

k›nand›, oturma eylemleri ve

meflaleli yürüyüfller yapma kararlar›

al›nd›¤› belirtildi.

Aç›klaman›n sonunda bir sonuç

olmamas› durumunda dört konfede-

rasyon ve onlara ba¤l› sendikalar›n

26 May›s tarihinde genel eylem

yapma karar› al›nd›¤› söylendi.

Toplant›da ç›kan kararlar alan-

daki iflçilerin tepkisine neden oldu.

26 May›s için al›nan "Genel Eylem"

karar› iflçileri sinirlendirdi. Bir süre

Türk-‹fl önünde toplan›p, "Kumlu

‹stifa, Bizi Satan› Biz de Satar›z!",

sloganlar›yla konfederasyonlar›n al-

d›klar› kararlar› protesto ettiler.

Hükümetin TEKEL dayan›flma-

s›na karfl› tahammülsüzlü¤ü...

20 - 21 fiubat günlerinde Anka-
ra'da düzenlenen eylemlere ka-
t›ld›ktan sonra ‹stanbul’a dönen Pir
Sultan Abdal Kültür Derne¤i üyele-
rine Gebze’de polis sald›rd›.

Sald›r› sonucu içlerinde Pir Sul-
tan Abdal Kültür Derne¤i MYK
Üyesi Feti Bölükgiray ve Kad›köy
fiubesi Yönetim Kurulu üyeleri ve
Pir Sultan dostlar›n›n oldu¤u çok
say›da kifli sald›r› sonucu yaralan›p,
gözalt›na al›nd›lar. Gözalt›na al›-
nanlar ayn› akflam, serbest b›rak›ld›. 

7711.. ggüünn

‹flçilerin sendika yönetimine öf-
kesi uzun süre dinmedi. Sabah saat-
lerinden itibaren de sendika yöneti-
cileri iflçileri gruplar halinde toplan-
t›ya alarak, ald›klar› kararlara ikna
etmeye çal›flt›lar.

Ö¤len saatlerinde Mustafa Tür-
kel, istifa edece¤ini aç›klayarak ba-
s›n toplant›s› düzenledi. Türkel,
“Türk-‹fl’i daha fazla y›pratmamak
için” genel sekreterlikten istifa etti-
¤ini aç›klad›.

Tekel iflçilerinin direniflini des--
teklemek için yap›lan eylemler de--
vam ediyor. 

� Tekel ‹flçilerinin Talepleri

Hakl› Taleplerdir!
‹stanbul’da 25 fiubat’ta Kad›köy

Alt› Yol üzerinde D‹SK, KESK,
Türk-‹fl, Kamu-Sen’in   ald›¤› kararla
meflaleli yürüyüfl yap›ld›. Demokra--
tik kitle örgütlerinin de destek verdi--
¤i eylemde, 1500 kifliyle ortak pan--

kart›n arkas›nda yürüyüfle geçildi.
Kad›köy Meydan›’na gelindi--

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

� ‹stanbul’un Emekçi

Mahallelerinde Yürüyüfller
‹stanbul’un emekçi mahallele--

rinde Tekel iflçileri için yürüyüfller
yap›ld›. 

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

vam edece¤iz” denildi.  Kad›nlar›n
ellerinde tencere ve tavalarla geldi¤i
eyleme yaklafl›k 350 kifli kat›ld›.

1 May›s Mahallesi'nde, 21 fiubat
günü Halk Cephesi, Al›nteri, ESP,
SODAP, KÖZ, Proletaryan›n Kur--
tuluflu, Pir Sultan Abdal Kültür Der--
ne¤i, May›sta Yaflam Kooperatifi ta--
raf›nda yürüyüfl düzenlendi. Mahal--
le halk›n›n alk›fllarla ve eyleme ka--
t›larak destekledi¤i yürüyüflte yak--
lafl›k 200 kifli vard›. Eylemde Halk
Cephesi 110 kifliyle yerini ald›. 

Ba¤c›lar'da Karanfiller Kültür

Tekel ‹flçilerine Destek Eylemleri
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Merkezi taraf›ndan 21 fiubat günü
yürüyüfl yap›ld›. "Ankara'da Tekel
iflçileri, iflleri, ekmekleri ve gele--
cekleri için direnifline devam edi--

yorlar. Bugün TEKEL iflçilerinin
yaflad›¤›n› yar›n tüm emekçilerin
yaflamas› kaç›n›lmazd›r" denilen
yürüyüflte; "Tekel ‹flçileri Yaln›z
De¤ildir", "‹flçiyiz Hakl›y›z Kaza--

naca¤›z", "Zafer Direnen Emekçi--
nin Olacak" sloganlar› at›ld›. 

Tekel iflçisine bir destek eylemi
de ‹stanbul'da Sar›gazi Mehmetçik
Lisesi ö¤rencileri taraf›ndan yap›l--
d›. YDG, DGH, Halk Cepheli
Liseliler, TKP taraf›ndan kurulan
Mehmetçik Lisesi Tekel ‹flçileri ile
Dayan›flma Platformu taraf›ndan 24
fiubat bir yürüyüfl yap›ld›. Lise
önünde toplanan ö¤renciler "Zafer
Direnen Emekçinin Olacak"  yazan
bir pankart açarak sloganlarla de--
mokrasi caddesine do¤ru yürüyüfle
geçtiler. Demokrasi Caddesi giriflin--

de yap›lan aç›klamada; "Direnen te--

kel iflçileri bizim anne babam›z da
olabilirdi biz bu bilinçle direnen te--
kel iflçisinin yan›nday›z" denildi. 

26 fiubat günü de eylem yapan
liselilere polis sald›rd›. Demokrasi
Caddesi’ne kadar yürüyen ö¤renci--

lere polis sald›rd›. 7 ö¤reci gözalt›--

na al›nd›.

26 fiubat günü Ça¤dafl
Hukukçular Derne¤i ‹stanbul fiubesi
üyesi avukatlar Sultanahmet
Adliyesi önünde eylem yapt›lar.
Eylemde Av. Diren Yeflil’in flube
ad›na okudu¤u aç›klamada
“Hükümeti uyar›yoruz! Tekel iflçile-
rinin direnifli meflrudur, müdahaleniz
suçtur” denildi. K›rk avukat›n
kat›ld›¤› eylem sloganlarla sona erdi. 

� Adana’da Oturma Eylemi

Adana’da 18 fiubat günü
TÜRK-‹fi, D‹SK, Türk Kamu –Sen,
KESK  gibi sendika ve demokratik
kitle örgütlerinin kat›ld›¤› bir gün--

lük oturma eylemi yap›ld›.  19 fiu--

bat günü eylemin bitiminde bir
aç›klama yap›larak; “Bugün tüm ül--
kede emekçiler bir kez daha alanlar--
da. Tekel iflçilerinin mücadelesi mü--

cadelemizdir diye bir kez daha ilan

etmek için alanlarday›z” denildi. 25
fiubat günü de 200 kiflinin kat›ld›¤›
bir yürüyüfl yap›ld›.

� “Tekel ‹flçisinin  Mücade-

lesi Mücadelemizdir”
19 fiubat Cuma demokratik kitle

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

� “Ölümüne Direnifl

Ölümüne Zafer” 
Mersin’de 20 fiubat günü Tekel

iflçilerine destek amac›yla DHF,
Partizan, ESP, Ekmek ve Özgürlük
Derne¤i ve Halk Cephesi’nin dü--
zenledi¤i bir yürüyüfl yap›ld›.
‹HD’nin önünden bafllayan yürü--
yüflte  “Tekel ‹flçisi Yaln›z De¤ildir”
yaz›l› pankart aç›larak, “Ölümüne
Direnifl Ölümüne Zafer, Tekel iflçisi
Direniflin Simgesi” sloganlar› at›ld›. 

25 fiubat günü de Mersin Emek
ve Demokrasi Platformu taraf›ndan
bir yürüyüfl yap›ld›. 4B ve 4C ile in--
sanlar›n güvencesiz hale getirildi¤i
belirtilen eyleme 300 kifli kat›ld›. 

� Tokat'ta Tekel ‹flçileri ‹çin

Eylem
TEKEL iflçisinin Ankara’daki

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

� Tekel ‹flçileri ‹çin Bir Ses

de Babaeski’den
25 fiubat günü K›rklareli’nin Ba--

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

� Tekel iflçileri için KKTC'de

destek eylemi yap›ld›
KKTC'de 21 demokratik kitle

örgütünün üyeleri, TEKEL iflçileri--
ne destek amac›yla Lefkofla'da ey--
lem yapt›lar.

Eylemde, hükümetin uygulad›¤›
ve KKTC'de de zaman zaman gün--
deme gelen özellefltirme politikalar›
da protesto edildi. 

Lefkofla 10. Y›l Park›nda topla--
nan 21 örgütün üyeleri, fiehitler
Abidesi'ne kadar yürüdü ve burada
örgütler ad›na ortak bas›n aç›klama--
s› okundu. Yolu trafi¤e kapatan po--
lis, eyleme kat›lanlar›n Türkiye'nin
Lefkofla Büyükelçili¤i önüne yürü--
mesine engel  oldu. 
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Gelmeden önce duydu¤umuz
heyecan, merak, tan›flmalarla yap›-
lan s›cak sohbetlerle, karfl›l›kl› say-
g›ya, sevgiye dönüflüyor. Yaflad›kla-
r› yer, kendilerinin verdikleri isimle
“ÇÇaadd››rrkkeenntt”... Sakarya caddesinin
orta yerinde, her fleye inat dimdik,
kendilerine zulüm yapanlara karfl›n
meydan okurcas›na duruyor. 

Çad›rkentte bafllad›¤›m›z yolcu-
lu¤umuzun ilk dura¤› olan, ““‹‹zzmmiirr
ÇÇaadd››rr››” misafirlerini karfl›layan ev
sahipleri gibiydiler. Günlerdir kendi-
lerine destek verenleri a¤›rlamaya
al›flm›fl olan iflçiler, hemen oturduk-
lar› yerden kalk›p, bizleri oturtmala-
r›, ard›ndanda “ne içersiniz” deme-
siyle bunu net olarak gösteriyorlard›. 

““DDeenniizzllii--AAyydd››nn ÇÇaadd››rr››”” ayn› s›-
cakl›kla karfl›l›yor bizleri. Soban›n
etraf›nda yine bir araya geliyoruz.
‹ller farkl› ama diller ayn›yd›. “Biz
buraya direnmeye geldik. Haklar›-
m›z› almadan gitmeyiz.”

Sadece onurlu, bafl› dik yaflamak
istiyorlar. Çocuklar›na bir gelecek
b›rakmak istiyorlar. “Sadece kendi-
miz için de¤il, çocuklar›m›z için, biz-
den sonrakiler, s›k›nt› yaflamas›nlar.
Onlar içinde buraday›z.” Direniflin
yaratt›¤› ortak dilin, di¤er bir ifade-
siydi bu. Dedik ya, bir mahalleydi
buras›. Birbirine uzak olan iller yan
yana omuz omuzayd›. Mesafeler
yoktu burada. “TTrraabbzzoonn ÇÇaadd››rr››”n›n
karfl›s›nda, ““DDiiyyaarrbbaakk››rr ÇÇaadd››rr››..””

Yaflamlar›, kültürleri, farkl› farkl›
olan bu insanlar flimdi ayn›laflt›lar.

Halk› bölmeye çal›flmalar›na
karfl›l›k, burada yan yanalar. ““AAdd››--
yyaammaann ÇÇaadd››rr››”nda yapt›¤›m›z soh-
bette iflçilerden birinin “aç›l›m bu-
rada. Ben sünniyim aha bu(arkada-
fl›n› göstererek) bu da alevi, ekme¤i-
mizi suyumuzu paylafl›yoruz”

“Malatya Çad›r›”nda; “y›llard›r
birbirimize önyarg›l› bakt›k flimdi
ise ayn› noktada bulufltuk. Tekel
aç›l›m yapt›. Türkü, Kürdü, Roman›,
Alevisi, Sünnisi, Laz› var. Aç›l›m bu
de¤il mi?” diyordu bir emekçi...

Yine bir çad›r sohbetinde, iflçi
bir arkadafl MHP li oldu¤unu söyle-
di¤i bir iflçinin söylediklerini bizler-
le paylaflt›. “Edirne’de aç›klama ya-
pan sol örgüte, MHP’liler sald›rd›k-
lar›nda ‘iyi yapm›fllar’ diyordum.
Burada gördüm ki, orda ki arkadafl-
lar solculara haks›zl›k yapm›fllar.
Oy verdi¤im parti, burada de¤il,
dayak yiyen solcular burada. Tek-
rar olsa onaylamam”

Burada yaflad›klar› 70’li günleri
her çad›r, her tekel iflçisi ayr› ayr›,
ama ayn› fleyleri yaflay›p, dillendiri-
yorlar. 

Gezdi¤imiz her çad›rda, bizlere
ifade ettikleri flu oldu; “ssiizzlleerr bbiizzllee--
rree ggüüçç vveerriiyyoorrssuunnuuzz.. SSiizzlleerr oollmmaa--
ssaayydd››nn››zz,, bbiizzlleerr bbuu kkaaddaarr zzaammaann
bbuurraaddaa kkaallaammaazzdd››kk.”

Bir ilden, di¤erine, her ilin ha-
vas›n›, di¤erine tafl›yoruz. Yine bir
çad›ra yolumuz düflüyor. Bu çad›r-
daki iflçiler öylesine öfkeli ve dert-
liydiler ki, nedenini anlatmaya bafl-
lad›klar›nda daha iyi anlad›k 

Kad›nlar, erkek arkadafllar›ndan
farkl› de¤illerdi. Düzenin aciz, er-
ke¤e muhtaç, zavall› kad›n profili
yoktu karfl›m›zda. Tersine, erkek ar-
kadafllar›ndan daha direngen ve
güçlüydüler. Herbiri çocuklar›ndan
ayr›, günlerdir onlar›n gelecekleri
için mücadele ediyorlar.

Bir kad›n iflçi; ”Benim çocu¤um
bana çok düflkün. Atefli ç›km›fl, iki
gün boyunca hasta yat›yormufl. Bir-
yandan onu düflünüyorum, bir yan-
dan buray›. ‹ki günlü¤üne gitsem
bile akl›m burda kal›yor.” dedi.

Ayn› çad›rda bir kad›n iflçi, 3-4
ayl›k çocu¤uyla kal›yormufl. Bu ça-
d›rda, çay oça¤› ayr› bir bölmede ve
her gün iki arkadafl nöbetlefle çay,
yemek iflleriyle u¤rafl›yorlarm›fl.
Nöbet sistemini, ‹zmir çad›r›nda da-
ha bariz görebildik. Ortak olan bir
di¤er nokta ise gece nöbetçilerinin
olmas›. Her çad›r›n bir-iki gece nö-
betçisi var. Gece daha çok onlar
ayakta.

B›rakana kadar, yanlar›nda oldu-
¤umuz açl›k grevindeki arkadafllar-
la açl›k grevi, mücadele üzerine
sohbetler yapma olana¤›m›z oldu.
Birkaç kifli d›fl›nda açl›k grevi hak-
k›nda fazla bir bilgiye sahip de¤il-
lerdi.

Gerek kendi deneyimlerimiz, ge-
rekse yaflanan pratikler üzerine soh-
bet etmeye çal›flt›k. Kad›n bir direnifl-
çiye, “BBaaflflee¤¤mmeeyyeenn KKaadd››nnllaarr” isim-
li kitab›m›z› vermifltik. Nas›l buldu¤u
üzerine sohbetimizde, “etkilendi¤ini,
özellikle de Sevgi Erdo¤an’dan çok
etkilendi¤ini ” anlatm›flt›. 

Biz ölüm oruçlar›n›, 19 Aral›k
ve 7 y›ll›k direnifli k›sada olsa anlat-
maya çal›flt›k. 19 Aral›¤› bildi¤ini
duydu¤unu söylemiflti. Bizleri onla-
ra bu kadar yak›n hisettiren nokta
da yukarda ifade ett¤imiz fleyler ol-
sa gerek. 84 - 96 ve 2000 ölüm oru-
cu direniflleri.. aram›zdan ayr›lan
onlarca can›m›z... yaflanan katliam-
lar... onlar› aln›nda siyahta olsa
bantlar› bizleri o günlere götürdü. 

Yapt›¤›m›z her sohbette, direnifl-
teki kararl›l›¤› görmek mümkündü.
“AAççll››kk ggrreevviinnii nneeddeenn bb››rraakktt››nn››zz??””

sorusuna;

“Arkadafllar ›srar ettiler, çok
bask› yapt›lar, bir arkadafl›m›z› kay-
betmeyi göze alamad›k" cevab›n›
verdiler.

Bir kad›n iflçinin açl›k grevini
b›rakt›¤› için “üç saat boyunca a¤-
lad›m” demesi, yine ayn› flekilde bir
iflçinin mahçup bir flekilde “o kadar
att›k tuttuk flimdi ise b›rakt›k” de-
mesi bu konuya iliflkin anlat›mlar›-
m›z›n do¤ru kavrand›¤›n› gösterdi.

Hapishane’de ölüm orucunun
125. gününde müdahale edilen, ha-
f›za ve fiziki sorunlar yaflayan gazi-
mizin kendi yaflad›klar›n› anlatmas›
çok daha etkili olmufltu. 

Sakarya caddesi üzerine dizi dizi
kurulu olan direnifl çad›rlar› yar›na
dair bir umudu, gelece¤e dair ka-
zanma kararl›l›¤›n› tafl›yor. O çad›r-
lar, bir yandan da nas›l direnilece¤i-
ni bizlere hem göstermekte, hem de
mücadeleye yeni halkalar eklemek-
tedir.

Sakarya, boydan boya umut...

Devrimci ‹‹flçi HHareketi’nden BBir ‹flçinin ‹‹zlenimleri
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� Direnifl'in bir gününü anlat›r-
m›s›n›z? 

� Sabah saat 7.00 ile 9.00 aras›
bütün çad›rlarda temizlik ve çad›r-
lar›n içi toparlan›yor. Sonra insanla-
r›n ç›k›p el-yüz y›kamalar›. Hani bir
köy düflünün, köyün ortas›nda çefl-
me vard›r, ona yak›n evlerin ahalisi
el yüz y›kamaya gider, aynen öyle.
Kahvalt›lar›n› yaparken ve de son-
ras›nda sürekli fikir al›flverifli yap-
maktalar. Bu fikir al›flveriflleri daha
çok iktidar üzerine oluyor. Neler
konufltuklar›n› tahmin edersiniz ar-
t›k. Sendikalar›n› da elefltiriyorlar
fakat onu sahiplenerek elefltiriyor-
lar. Genelde sa¤ partilere oy vermifl
olan bu insanlardaki baz› de¤iflimle-
ri gördü¤ünde insan, flunu demeden
edemiyor. Bu “halk adam olmaz, bu
halkla hiçbir fley yap›lmaz, bu halk
için ölmeye de¤mez” diyenlerin bu
insanlar›, direnifli mutlaka görmesi
gerekir. Bu arada DKÖ' lerin ve si-
yasi partilerin destek aç›klamalar›
oldu¤unda kitle onlar›n aç›klamala-
r›n› dinliyor ve tekrar çad›rlar›na
dönüyor. Çad›rlarda gün boyu dire-
nifl nas›l kitleselleflir, buras› nas›l
daha kalabal›klaflt›r›l›r, sürekli bun-
lar konufluluyor. Hükümetin yapt›¤›
aç›klamalar hemen karfl›l›k buluyor.
Valilik bu eylemin yasal olmad›¤›-
n›, müdahale edeceklerini aç›klad›-
¤› anda onlar da ‘‘hheemmeenn flfliimmddii mmüü-
ddaahhaallee eett'' , ''bbeekkllüürriikk oonnii'' yazan dö-
vizleri as›p tepkilerini gösteriyorlar.
Abdi ‹pekçi Park›n› örnek veriyor-
lar. “Bir gaz s›kt›n, flu kadar gün
buraday›z. Bi gaz daha s›k Ankara'
dan gitmeyelim” diye düflünüyorlar. 

Günlük ihtiyaçlar›n›n sa¤lanma-
s›nda DKÖ' lere ve desteklere çok
mutlu oluyorlar. “Sizler olmasayd›-
n›z bu kadar sürdürebilir miydik,
bilemiyoruz” diyorlar. “Biz buraya
gelirken bu kadar direnece¤imizi de
düflünemiyorduk” diyorlar. 

� ‹flçilere destek için, direnifle

güç katmak için gelenler, açl›k gre-
vi yapanlar var m›? 

� Çad›rlarda kurumsal olarak
destekte bulunan DKÖ'lerin ve dev-
rimcilerin desteklerini önemsiyor-
lar. Biz olsayd›k onlara bu deste¤i
sa¤lamazd›k ya da sa¤layamazd›k,
tüm imkanlar›n› bize sunuyorlar di-
yorlar. Ama kendi konfederasyonla-
r›n›n eylemi, yeterince bile de¤il,
hiç desteklemediklerini belirtiyor-
lar. Bizi sahiplenseydi bir günlük
eylem karar›na di¤er sendikalar› da
ikna ederdi, diyorlar. 

Dün itibar›yla açl›k grevi son bul-
du. Burada iflçilerin, açl›k grevinde-
kilerin kendi karar› belirleyici oldu.
Sendika desteklemediklerini aç›kla-
m›flt›. ‹htiyaçlar›n› karfl›l›yordu. Aç-
l›k grevi yapt›klar›nda kendileriyle
dayan›flma ad›na yap›lan açl›k gre-
vilerinden çok mutlu oluyorlard›. 

� ‹flçiler direnifli sürdürme ko-
nusunda ne düflünüyor? 

� Ne kadar çad›rlarda da¤›n›k
olsalar, ne kadar say›lar› azalsa da
veya ço¤alsa da biz buraya özlük
hakk›m›z için geldik, ölmek var,
dönmek yok, almadan gitmeyiz di-
yorlar. Bu insanlar buradan gittikle-
rinde nas›l yaflayacaklar›n›n fark›n-
dalar. Bu ülkede üniversite mezun-
lar› ifl bulam›yor, biz nas›l buluruz

diyorlar. Ve ço¤u çoluklu çocuklu
ve de tek kifli çal›fl›yorlar. Bizim
için ekmek kavgas› diyorlar. 

� Direniflin devam edip etmeme-
sine dair bir referandum yap›lmas›n-
dan söz ediliyor. ‹flçilerin referandum
konusundaki tav›rlar› nedir? 

� Bu konu çok fazla aralar›nda
tart›fl›lm›yor tam olarak biz bir du-
yumdan kaynakl› sorduk. Yan›tlar›
“nneeyyiinn rreeffeerraanndduummuu””,, oldu. Sen-
dikalar›na ba¤l›l›klar› var. Sendika
böyle bir karar al›rsa uyma ihtimal-
leri var. Ama iflçilerin referandum
yap›l›rsa bile burada eevviinnddee oottuu-
rraannllaarrllaa ddee¤¤iill,, ççaadd››rrkkeenntt ddiirreenniiflflii-
nniinn iiççiinnddeekkiilleerrllee yap›lmas›ndan
yanalar.

� Eklemek istedi¤iniz bir fley
var m›?

� Bu direnifl mutlaka bir zaferle
sonuçlanmasa bile kazan›mlar› olan
bir direnifl olacakt›r. Mustafa Türkel
zaman zaman geri aç›klamalar yap-
mas›na ra¤men, taban›na hakim ve
iflçiyi tan›yan bir sendikac›. Onlar›
iyi tan›yor. E¤er bölmek ve bu dire-
nifli pasifize etmek isterse baflar›r
gibi görünüyor. fiu anki tavr› ne
olursa olsun burada direnen 10 kifli
de olsa onlar›n yan›nday›m, deyip
destekliyor. Zaten sorun da Mustafa
Türkel' in flu anki tavr› da de¤il.
Konfederasyonun tavr› bilinen bir
fley. Son olarak da; Tekel iflçilerinin
bu direnifli birçok insana s›n›fla da-
yan›flmay› hat›rlatt›. Dün ölüm
oruçlar›n›n ve açl›k grevlerinin yan-
l›fl bir eylem oldu¤unu söyleyip af-
ra tafra yapanlar›n burada açl›k
grevlerine destek için geldiklerinde
içimden geçenleri söylemeden ge-
çemeyece¤im. Evet, 122 insan›m›z
ölürken onlara destek için gelmek-
le, burada açl›k grevindeki iflçileri
ziyarete gelmek ayn› fley de¤il. 122
flehidimize deste¤e gelme bedel
ödemeyi göze almak demekti. Öbü-
rü ise flov yapmak gibi. 

TTeekkeell DDiirreenniiflflii’’nnddeenn BBiirr HHaallkk CCeepphheellii AAnnllaatt››yyoorr::

"BU D‹REN‹fi MUTLAKA B‹R ZAFERLE SONUÇLANMASA

B‹LE KAZANIMLARI OLAN B‹R D‹REN‹fi OLACAKTIR "

Ne kkadar say›lar› aazalsa dda
veya çço¤alsa dda bbiz bburaya
özlük hhakk›m›z iiçin ggeldik,

ölmek vvar, ddönmek yyok,
almadan ggitmeyiz ddiyorlar. BBu
insanlar buradan ggittiklerinde

nas›l yyaflayacaklar›n›n
fark›ndalar. ““Bu üülkede
üniversite mmezunlar› iifl

bulam›yor, bbiz nnas›l bbuluruz”
diyorlar. VVe çço¤u ççoluklu

çocuklu vve de ttek kkifli
çal›fl›yorlar. BBizim iiçin eekmek

kavgas› ddiyorlar.
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Anne ve babalar› direnifl çad›rla-
r›nda direnen çocuklar, direniflle bü-
yüyorlar. TEKEL emekçilerinin ev-
lerinde direnifl konufluluyor, direnifl
solunuyor. Günlük yaflam direniflin
etraf›nda biçimleniyor, her fley ona
göre ayarlan›yor. 

Bu direnifl çocuklar› da derin-
den etkiledi. Babas› ve annesi An-
kara’da direnifl çad›r›nda olan ço-
cuklar, ““ddiirreenniiflfl””,, ““aaççll››kk ggrreevvii”,
““hhaakk”” kavramlar›n› flimdiden genç
yüreklerine kaz›d›lar.

Bu kavramlar›n, anne ve babala-
r›n›n kazanmas› anlam›na geldi¤ini,
bunun için bu kadar özleme de¤di-
¤ini ö¤reneceklerdi. Babalar›n›, an-
nelerini iflsiz b›rakan “Tayyip amca-
lar›n›n” iflçilerin dostu olmad›¤›n› o
küçük yürekleri ile hissettiler.

Hissetmekle kalmad›, onlar da
bu duygular› yaflad›lar... Olanca
sevgileri ile babalar› ve annelerini

kucaklarken, onlara destek olmaya
çal›flt›lar.

EEmmppeerryyaalliisstt iiddeeoollooggllaarr iiflflttee
bbuunnllaarr›› aannllaayyaammaazz,, bbuunnllaarr›› ççöö--
zzüümmlleeyyeemmeezzlleerr.. OO ççaadd››rrllaarr›› iizzllee--
yyeenn kküüççüüccüükk yyüürreekklleerr,, yyaarr››nn››nn ddii--
rreenniiflflççiilleerrii oollaaccaakkllaarr.. OOllaaccaakkllaarr,,
ççüünnkküü ddiirreenniiflflllee,, yyookkssuulllluukkllaa,, aaçç--
ll››kkllaa bbüüyyüüyyoorrllaarr..

Babas› açl›k grevinde oldu¤u
için kendisi de açl›k grevi yapan bir
çocuk düflünün... Babas› ve annesi
günlerdir Ankara’da oldu¤u için o
özlemle yaflayan çocuklar› düflü-
nün... Direnifli ö¤reniyor, direniflle
tan›fl›yor ve bu kavramlar›n bir k›s-
m›n› kullan›yor çocuklar.

Direniflte ki bir kad›n iflçi “bbuurraa--
ss›› bbiizziimm iiççiinn bbiirr ookkuull.. ÇÇooccuukkllaarr››--
mm››zz ddaa mmüüccaaddeelleeyyii öö¤¤rreenneerek bü-
yüyor” diyordu.

AAdd››yyaammaann çad›r›nda direniflte
olan bir emekçi, çocuklar›n› flöyle an-

lat›yordu
g u r u r l a :
“Bir çocu-
¤um var,
ben açl›k
g r e v i n e
girdi¤imde
o da evde açl›k grevine bafllam›fl, bir
fley yiyip içmemifl, ben b›rakt›ktan
sonra o da yemeye bafllam›fl...” 

Kad›n olsun, erkek olsun, dire-

niflteki iflçileri en çok etkileyen fley-

lerden biri de çocuklar›ndan gelen

mektuplar, hepsi de dolu dolu.. Bi-

zim çocuklar›m›z, daha oyun oyna-

yacaklar› bu yafllarda sömürüyü, ifl-

sizli¤i, yoksullu¤a mahkum edilme-

yi ö¤reniyorlar. Bu yafllarda babala-

r›ndan, annelerinden, abla ve abile-

rinden direnmeyi ve direnifli ö¤reni-

yorlar...

Onlar direniflle büyüyecek, yeni

direnifller yaratacaklar... Bizim ço-

cuklar›m›z, bizim olan› isteyecek,

bizim olan› t›rnaklar›yla kaz›yarak

alacaklar...

Direniflle büyüyor çocuklar›m›z

““Yüzde yüz kapasiteyle çal›flt›k.
Ben teknik lise mezunuyum, makine
bozuldu, ben 1 hafta u¤raflt›m ma-
kineyi çal›flt›rd›m. Gece uyuyam›-
yordum, gidip makinayla u¤rafl›-
yordum. Devlet bizden 80 ton isti-
yordu biz 90 ton yap›yorduk.” TE-
KEL’de nas›l çal›flt›¤›n› böyle anla-
t›yor Tokatl› bir emekçi.

Bir baflka emekçi; “sigaran›n
jelatinin daha düzgün ve güzel ol-
mas› için düflünüp yapt›¤› makinay-
la” daha üretken olduklar›n› anlat›-
yordu. 

“...Yan gelip yat›yorlar” dedik-
leri TEKEL iflçileri, her fabrikada
böyle çal›flt›, böyle emek verdiler.
Sa¤l›klar›n› yitirdiler. Peki karfl›l›¤›
ne oldu bunun? Oradan oraya sü-
rülmek, fabrikalar›n›n kapat›lmas›,
flimdi de iflsizli¤e mahkum edil-
mek!. 

Tekel iflçilerinin bir ço¤u ner-

deyse ömürlerinin yar›s›n› TEKEL
fabrikalar›nda harcad›lar. En az›
10-12 y›ll›k tekel iflçisi. Ço¤u 17-
20 y›l›n› tütünle geçirmifl.

ÖÖyyllee kkii hhaassttaall››kkllaarr››nn››nn aadd›› ddaa
ttüüttüünn oollmmuuflfl.. Ço¤u tütün iflçisi bo-
yun, bel, göbek f›t›¤› olmufl. Nas›l
olmas›n? 45 dakikada 15-17 ton ta-
fl›yorlar... 

Bir kad›n iflçinin anlat›m›yla,
“tuvalete gidecek zaman›m›z bile
olmuyor. Her 15 dakikada bir koca
koca balyalar› tafl›mak zorunda-
y›z”... Kad›n iflçiler kimi fabrika-
larda erkek iflçilerden ayr› bir bö-
lümde çal›fl›yorlar. Tütün iflleme
sonucunda oluflan tozdan dolay› he-
men hepsi hastalan›yorlar. ‹flyerin-
de kir-pas, ter içinde çal›flt›ktan
sonra banyo yapma, dinlenebilme
imkanlar› bile olmuyor. 

Özellefltirme ad›na fabrikalar›
para babalar›na sunulunca oradan

oraya sürülüp, durdular. Velhas›l,
iflte TEKEL iflçilerinin çal›flma ko-
flullar› ve iflte Baflbakan’›n iddias›:
“yan gelip yat›yorlar!...” Kim hak-
l›, kim do¤ru, karar sizin. 

***

TEKEL iflçilerini kap›n›n önüne
koyan siyasi iktidar, para babalar›n›
sevindirmeye devam ediyor. K›rk
y›ld›r TEKEL'in merkez binas› olan
Unkapan›’ndaki 3 bin metrekare
araziye sahip olan binan›n Baflba-
kan Erdo¤an'la iliflkisi bilinen FFaahh--
rreettttiinn KKooccaa''nn››nn ssaahhiipp oolldduu¤¤uu MMee--
ddiippooll GGrruubbuu''nnaa peflkefl çekilmesi
tam da direnifl içinde ortaya ç›kt›.
Ya¤ma ve direnifl sürüyor...

Onlar yan gelip yatmad›lar!..
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Tekel iflçilerinin direnifli tüm bask›, yalan, geri-
ye çekme çabalar›na ra¤men 70’li günlere ulaflt›.

Tekel iflçilerinin direnifli hakl›, meflru bir dire-
nifltir. Direnifl, kendi s›n›rlar›n› aflm›fl, halk›n tüm
kesimlerinin direnifli haline gelmifltir. Bundand›r
ki halk›n çok büyük kesimi Tekel iflçilerinin dire-
flini desteklemekte, sahiplenmektedir. Bu destek
ve sahiplenme çok de¤iflik biçimlerde bugünlere
kadar devam etti ve ediyor.

Devrimciler, bafl›ndan beri yan›ndad›r direnen
iflçilerin. ‹flçiler halk›n, devrimcilerin bu sahiplen-
mesini görmekte ve ‘sizler olmasayd›n›z dire-
nifl bugünlere gelemezdi’ diyerek bu gerçe¤i
dile getirmektedirler.

Evet direnifl bugünlere hakl›l›¤›, meflrulu¤uyla,
sahiplenme ve dayan›flmayla, kararl›l›kla geldi.
Açl›k grevleri, oturma eylemleri, yürüyüfller, ba-
s›n aç›klamalar›, mitingler, uyar› grevleri...

Tüm bunlar karfl›s›nda iktidar da bofl durmu-
yor. ‹ktidar›n en küçük bir direnifle, muhalefe ta-
hammülü dahi yoktur. Bu tahammülsüzlü¤ünü
büyük küçük tüm direnifllerde gösterdi. Emekçi-
lere yönelik sald›r› politikalar›n›n, direnifllere yö-
nelik sald›r›n›n alt›nda AKP’nin imzas› olsa da bu
durum AKP’nin politikalar›n›n ötesinde emperya-
list tekellerin tercihinin ürünüdür. AKP’nin perva-
s›zl›¤›n›n, tehditkar tutumlar›n›n dayand›¤› nokta
buras›d›r. AKP emperyalist tekellerden ald›¤› güç-
le sald›r›yor.

Kafalar›n net olmas› gereken nokta öncelikle
buradad›r: Emperyalist politikalar›n ve onun iflbir-
likçisi AKP’nin pervas›zl›¤›n›n, sald›r› ve tehditle-
rinin, verdikleri sürelerin vb hiçbir belirleyicili¤i,
hükmü yoktur. Belirleyici olan direnifltir. Direnme
kararl›l›¤›, hakl›l›¤›m›z ve meflrulu¤umuzdur.

Bu evrensel do¤rudur ve bu do¤runun en üst
düzeyde ispat› devrimlerdir. Bu do¤runun ispat›

tüm elveriflsiz koflullara ra¤men yap›lan direnifl-
lerdir.

Egemenler halklar›n mücadelesi, emekçilerin
direniflleri karfl›s›nda tüm güçlerini seferber et-
melerine, her türlü araçla sald›rmalar›na, zulüm-
lerini alabildi¤ine boyutland›rmalar›na ra¤men
mücadeleden, savafltan, direniflten vazgeçireme-
mifllerdir.

Tüm bask›, tehdit, gözda¤›, zulüm, direnme ka-
rarl›l›¤›na, cüretine, emekçilerin mücadelesine
çarparak tuzla buz olmufltur.

Direnifl önce kafada kazan›l›r. Sonra da müca-
dele meydan›nda. ‹flçi ve memur konfederasyon-
lar› ise direnifli kafada kazanmaktan çok uzakt›r-
lar. Bundand›r ki ald›klar› kararlar emekçilerin ta-
leplerine, direniflin muhtevas›na, destek ve daya-
n›flmaya, beklentilere cevap vermiyor. 22 fiubat
tarihinde dört iflçi ve memur konfederasyonunun
aç›klad›¤› kararlar da böyledir. 

Direniflin geldi¤i aflamaya, iktidar›n sald›r› teh-
didine verilen cevap: 2 saatlik oturma eylemi,
meflaleli yürüyüfller ve 26 May›s’a at›lan genel
eylem karar› oldu. Kendili¤indenci, direnifli kendi
kaderine terkeden bir karar. 

Bu kazanmaktan kaçmakt›r. Kazanmak iste-
memektir. Bu anlay›fl direniflin içinde farkl› biçim-
lerdede ortaya ç›km›flt›. Örne¤in yeni bir referan-
dum yap›lmas› tart›fl›l›yor. Direniflin kararl›l›¤›n›n
bir biçimi olan açl›k grevi bitiriliyor vb. ‹ktidar›n
göstermelik ad›mlar› “kazan›mlar” olarak gösteri-
liyor. Aç›k ki bu kafayla konfederasyonlar aç›kla-
malar›nda s›ralad›klar› hiçbir talebi kazanamaz. 

Konfederasyonlar tav›rlar›yla nas›l kazan›lma-
yaca¤›n› ortaya koyuyorlar bir kez daha. Bu tav›r-
lar iradeden, öfkeden, kararl›l›ktan yoksundur.
Kazanmak için önce istemek gerekir. Kazanmak
için emekçi olmak gerekir.

Devrimci ‹flçi
Hareketi

Nas›l Kazanaca¤›z?

Ataflehir Belediyesi iflçileri T‹S
sürecinde yaflanan anlaflmazl›klar
nedeniyle 24 fiubat günü grev ka-
rar›n› belediye binas›na ast›lar. 

‹flyeri garaj› önünde toplanarak
“Sözleflme Hakk›m›z, Grev Silah›-

m›z!”,  “Direnen ‹flçiler Kazana-
cak!”, “‹flçiyiz Hakl›y›z Kazanaca-
¤›z" sloganlar› atan iflçiler belediye
önüne yürüdü. Burada yap›lan ko-
nuflmalarda gelinen süreç özetlene-
rek 60 günlük yasal sürecin baflla-
d›¤›, bu süre zarf›nda herhangi bir
anlaflma sa¤lanamad›¤›nda grev
uygulamas›n›n bafllat›laca¤› belir-
tildi. Genel-‹fl Sendikas› T‹S Daire

Baflkan› ‹smail Özhamarat'›n da bir
konuflma yapt›¤› eylem, grev kara-
r›n›n as›lmas›yla son buldu.

Ataflehir Belediyesi'nde

grev karar› as›ld›
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‹flçiler Taleplerini Sahiplendi

Türk-‹fl'e ba¤l› Liman-‹fl sendikas›n›n 3 y›l önce örgütlene-

rek ifl yerine girdi¤i Bursa Gemlik'teki GEMPORT Liman›’nda

2. toplu sözleflme görüflmelerinde uyuflmazl›k tutana¤› tutuldu.

5 Aral›k 2009 tarihinde; görüflmeler devrimci iflçilerinde

içinde bulundu¤u taban insiyatifiyle kurulan "toplu sözleflme

taslak komisyonu" taraf›ndan haz›rlanan sözleflme tasla¤›n›n

içeri¤indeki talepler do¤rultusunda bafllam›flt›. 17 fiubat 2010

tarihine gelindi¤inde yani görüflmelerin yasal bitifl tarihinde

uyuflmazl›k tutuna¤› tutularak görüflme masas›ndan kalk›ld›.

‹flveren temsilcilerinin idari maddeler hariç hiçbir talebi ka-

bul etmemesi ve de istenen taleplerin çok alt›nda teklifler getir-

mesi uyuflmazl›¤›n tek sebebi oldu.

Sendikal› bir iflçinin sebepsiz yere iflten at›lmak istenmesin-

den dolay› sendika ve iflverenin tekrar karfl› karfl›ya gelmesi

üzerine; 22 fiubat günü iflçiler liman kap›s›nda topland›. Sendi-

ka fiube yönetiminin ifl yeri yönetimiyle görüflmesinin bitimine

kadar beklenildi. ‹flyerinde bulunan gün içerisindeki her üç var-

diyada da iflçiler toplu halde yemekhaneye girdi ve arkas›ndan

yemek yemeyerek alk›fllarla yemekhaneyi terk ettiler.

Genel Müdürün iflyerinde bulunmamas›ndan dolay› perso-

nel müdürüyle görüflen sendika flube baflkan› Ertaç Öktem'in

görüflme bitimindeki iflçiye teflekkür ederek yapt›¤› k›sa konufl-

mas›n›n ard›ndan eylem alk›fllarla sona erdi.

21 fiubat günü Devrimci ‹flçi Ha-

reketi "Amerika'ya Karfl› Türküler"

program› düzenledi. ‹stanbul Aksa-

ray'da bulunan Su Tiyatrosu'nda ya-

p›lan program; "Ekme¤imizi çalan,

vatan›m›z› iflgal eden, iflimizi eli-

mizden alan Amerika'd›r. Türküleri-

miz Amerika'ya karfl›d›r. Amerika

bütün halklar›n katilidir. Açl›kt›r

Amerika. Bizler dünya halklar›n›n

ortak düflman› Amerika'd›r diyoruz"

denilerek bafllad›. 

Sunumun ard›ndan FOSEM ta-
raf›ndan haz›rlanan Amerika'n›n

katliamlar›n› an-
latan bir belgesel
izlendi. Belge-
sel'in ard›ndan
Ankara'da dire-
niflte olan Tekel
iflçilerinden Halil
Acar bir konufl-
ma yapt›. ‹çki
fabrikas›nda çal›-
fl›rken özellefltir-
melere karfl› mü-

cadele ettiklerini söyle-
yen Acar; "daha önce

birlikteli¤i sa¤layamad›¤›m›z için
baflar›l› olamad›k. "Tekel Vatand›r!"
dedik. Bunlar vatan› da, Tekel'i de
sat›yorlar. Çünkü kendileri de sat›l-
m›fllar" dedi. Direnmekten baflka bir
çareleri olmad›¤›n› belirten Acar
sözlerini "Kazanaca¤›m›za inan›yo-
rum" diyerek bitirdi.

Daha sonra sayaç okuma iflçisi
bir iflçinin çocu¤u olan ‹lknur Çak›r
kendi yazd›¤› "Ben Bir ‹flçi K›z›-
y›m" adl› fliiri okudu.

fiiirin ard›ndan Devrimci ‹flçi
Hareketi'nin korosu sahneye ç›ka-

rak türkü ve marfllar söylediler.

Ard›ndan iflyerlerinde maafllar›-
n› alamayan iflçileri anlatan bir ti-
yatro gösterimi yap›ld›. 

Programda daha sonra Liman-‹fl
eski baflkan› flair Hasan Biber, Er-
can Ayd›n'›n ba¤lamas› eflli¤inde fli-
irlerini okudu. Okudu¤u ilk fliiri
ölüm orucu direniflçileri için yazd›-
¤›n› söyleyen Biber; "Yedi sene sü-
ren direnifl boyunca bizi elefltirenler
oldu. Anlamayanlar oldu. Ama flim-
di açl›k grevi ve ölüm orucu iflçi s›-
n›f› elinde sermayeye karfl› bir silah
oldu" dedi. Program Ercan Ayd›n'›n
söyledi¤i türkülerle devam etti.

Ercan Ayd›n'›n söyledi¤i türkü-
lerin ard›ndan iflçiler taraf›ndan
Ümit ‹lter'in yazd›¤› "Büyük ‹nsan-
l›k" isimli yaz›s› ve direnen Tekel
iflçilerinin yazd›¤› fliir okundu.

Programda son olarak sahneye
Erdal Bayrako¤lu ç›kt›. Türkülerin
her zaman Amerika'ya ve emperya-
lizme karfl› oldu¤unu söyleyen Bay-
rako¤lu Lazca ve Türkçe türküler ve
marfllar söyledi.

“Yine Ölüm Yine Maden

Oca¤›

Yine Ölen ‹flçi Yine Ölen

Yoksul”
23 fiubat günü Bal›kesir Dursunbey ‹lçe-

si’nde bulunan Sentafl flirketine kömür made-
ninda yaflanan patlama ve 13 iflçinin  hayat›n›
kaybetmesiyle ilgili Devrimci ‹flçi Hareketi bir
aç›klama yay›nlad›. 

Maden oca¤›n›n sahibi Erhan Ortaköylü’nün
ocak için “buras› örnek bir iflletme…” dedi¤i be-
lirtelen aç›klamada; “Oysa örnek iflletmesinde
daha dört y›l önce 17 maden iflçisi yaflam›n› yi-
tirmiflti” denildi.

“Daha fazla kar etmek isteyen, iflçileri,
emekçileri açl›¤a, yoksullu¤a, iflsizli¤e terk
eden, örgütsüz, sendikas›z, güvencesiz koflul-
larda çal›flmaya mahkum eden iktidarlar ve ka-
pitalistler varoldukça madenlerde, fabrikalarda
çal›flan iflçilerin neden yaflamlar›n› yitirdikleri-
ni aç›klamak zor de¤ildir” denilen eylemde;
kapitalist sistemde insan de¤erinin olmad›¤›,
sadece kar oldu¤u vurguland›. 

Amerika'ya Karfl› Türküler

Yürüyüfl
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Bal›kesir'in Dursunbey ‹lçesi'ne
ba¤l› Odaköy yak›nlar›ndaki fien
Madencilik Sanayi ve Ticaret
A.fi’ye (fifieennttaaflfl)) ait kömür made-
ninde 23 fiubat akflam› grizu patla-
mas› sonucunda 13 iflçi katledildi,
18 iflçi a¤›r yaraland›. 

““ÖÖnnccee ‹‹nnssaann”” yaz›yordu fifieenn--
ttaaflfl’’›n binas›n›n ön cephesinde. 

Bu nas›l bir insanl›kt›r ki, o flir-
ketin sahibi, ““AAllllaahh kkiimmsseenniinn bbaaflfl››--
nnaa vveerrmmeessiinn aammaa bbiizz mmaaddeenncciilleerr
bbuunnuunnllaa yyaaflflaammaakk zzoorruunnddaayy››zz"" di-
yor. Patronun hiçbir “suçu günah›”
yok; Allah veriyor... Nedense o Al-
lah, maden sahiplerinin bafl›na de¤il
da  hep maden iflçisinin bafl›na veri-
yor. 

Ayn› ocakta 1 Haziran 2006'da
da 17 maden iflçisi katledilmiflti.
fiimdi 13 iflçi daha katledildi Çok
de¤il, daha iki ay önce de 10 Aral›k
2009’da Bursa’n›n Mustafakemal-
pafla ‹lçesi'nde bir kömür oca¤›nda
meydana gelen grizu patlamas›nda
19 iflçi katledilmiflti. fiimdi 13 iflçi
daha...

Patronlar›n iiktidar› AAKP:
patronlar› aaklaman›n
derdine ddüflmüfl...

Patlama haberi duyulur duyul-
maz AKP’lilerden jet h›z›yla pat-
ronlar› aklayan aç›klamalar geldi:

AKP Hükümetinin Çal›flma Ba-
kan› Ömer Dinçer: ““‹‹flfl ggüüvveennllii¤¤ii
tteeddbbiirrlleerriinniinn eenn iiyyii oolldduu¤¤uu bbiirr ffiirr--
mmaayydd››.. KKaazzaann››nn nneeddeenn kkaayynnaakkllaann--
dd››¤¤››nn›› aaçç››kkllaammaakkttaa zzoorrllaann››yyoorruuzz””
diyor. Zorlan›rs›n›z elbetteki. Hiz-
met etti¤iniz patronlar›n›z› suçlaya-
mazs›n›z. Nedenini aç›klayamazs›-
n›z. Kazan›n sorumlusu sizsiniz. 

Patronlar›n› aklamak için sefer-
ber olmufllar. Güya “son teknolojiy-
le donat›lm›fl bir maden oca¤›”y
m›fl. Di¤er firmalara fientafl’› örnek

gösteriyorlarm›fl. 

Bal›kesir Valisi Y›lmaz Arslan
ise ihmal iddialar›na cevap yetifltiri-
yor: ""SSüürreekkllii ddeenneettlleeddii¤¤iimmiizz bbiirr
ooccaakktt››"" diye. Peki ne yazd›n›z de-
netim raporlar›na? Patronlar ne söy-
lemiflse onu. 

CHP Milletvekili Ergün Aydo-
¤an da maden patronunu aklama
korosuna kat›l›yor: ““BBiizz bbuu mmaaddeenn
ooccaa¤¤››nn›› öörrnneekk bbiirr iiflfllleettmmee oollaarraakk
ggöösstteerriiyyoorrdduukk..”” Peki niye patl›yor
bu ocaklar?

AKP iktidar›, “patronlar›n suçu
yok” diyor. “Her türlü önlem al›n-
m›flt›. Denetimler yap›l›yordu.” Ya-
ni ““KKaaddeerr!!””

Hepsi bu kadar. 

Art›k timsah gözyafllar›n› bile
dökmüyorlar. Amerikan uflaklar›,
efendilerinden ö¤renmifller, herfleyi
parayla “halletmeye” çal›fl›yorlar.
Patlama haberi duyulur duyulmaz
AKP’nin Enerji Ve Tabi Kaynaklar
Bakan› Taner Y›ld›z maden oca¤›n-
da bir kkuussuurr oollmmaadd››¤¤››nn›› söyleyip,
ölen ve yaral›lar›n yak›nlar›na öde-
necek paray› aç›kl›yordu.  

Yalan ssöylüyorlar!

Gerçekler hiç de AKP’nin aç›k-
lad›¤› gibi de¤ildi oysa. Maden Mü-
hendisleri Odas› Genel Baflkan›
Mehmet Torun, patlaman›n oldu¤u
maden oca¤› hakk›nda flunlar› söy-
lüyordu: ““BBiirr rriisskk hhaarriittaass›› hhaazz››rrllaa--
mm››flfltt››kk,, kkaazzaann››nn mmeeyyddaannaa ggeellddii¤¤ii
ooccaakk ççookk rriisskkllii ggöörrüünnüüyyoorrdduu..””

Ölen iflçilerden ‹brahim Sayg›-
l›’n›n a¤abeyi ise ““SSoonn bbeeflfl ggüünnddüürr
aaaaddeennddee ggaazz kkaaççaa¤¤›› vvaarr.. ÇÇiinn mmaall››
mmaallzzeemmeelleerr kkuullllaann››yyoorrllaarr”” diyor-
du... Bir baflka iflçi “Havaland›rma
bacalar›ndan birisi ar›zal›yd›” di-
yerek, patron yalakalar›n›n “örnek
gösterdi¤i, çok güvenli” maden
oca¤›n›n gerçek durumu buydu.
Ama AKP’nin Çal›flma Bakan›

Ömer Dinçer, iflçilerin aç›klamalar›-
n› dikkate al›p ifllem yapaca¤› yer-
de, iflçilere karfl› patron cephesin-
den laf yetifltiriyorlar; ““DDeenneettlleeyyee--
rreekk,, mmaaddeenn kkaazzaallaarr››nn›› öönnlleeyyeemmee--
yyiizz.. ‹‹flfl kkaazzaass›› bbiirr kküüllttüürr mmeesseelleessii..”” 

Bu kadar yo¤un kömür iflletme-
lerinin bulundu¤u bir bölgede tam
donan›ml› bir hastanenin bulunmas›
flartt›, ama böyle bir hastane yoktu. 

Fakat, AKP’lilerin bu demokra-
tik talebe de tahammülü yoktu. Ba-
l›kesir Milletvekili Cemal Öztaylan,
flöyle diyordu: ““YYaann››kk üünniitteessii yyookk--
ssaa,, oo eelleeflflttiirriiyyii yyaappaann ooddaallaarr üüyyeellee--
rriinnddeenn ttooppllaadd››kkllaarr›› aaiiddaattllaarrllaa yyaapp--
tt››rrss››nnllaarr..””

Uflakl›k, yüzsüzlük, ars›zl›k her-
fley bunlarda. Daha cenazeler kald›-
r›lmadan AKP’nin pervas›zl›¤›na,
hayas›zl›¤›na, ahlaks›zl›¤›na bak›n.

Üç-befl kurufl vererek aileleri
susturup “yola devam” diyorlar.
““BBuu ssiizziinn KKAADDEERR‹‹NN‹‹ZZ!! MMaaddeenn
‘‘kkaazzaallaarr››nnddaa’’ ÖÖLLMMEEYYEE aall››flflaaccaakk--
ss››nn››zz!!....”” diyorlar. 

Hay›r, bu kader de¤il. Hay›r, ma-
denci al›flmayacak; çünkü bu ölüm-
ler, sistemin, kapitalizmin sömürü-
sünün do¤al sonucudur. Hiçbir zen-
ginlik yoktur ki, içinde kan ve göz-
yafl› olmas›n. Ezilenler ac› çekecek
ki, patronlar zenginleflsin. ‹flçiler
ölecek ki, sermaye büyüsün. T›pk›
büyük ustan›n, Marks’›n dedi¤i gi-
bi: ““‹‹NNSSAANN TTEERR‹‹ VVEE KKAANNIINN
UUCCUUZZLLUU⁄⁄UU SSAAYYEESS‹‹NNDDEE PPAA--
ZZAARRLLAARR GGEENN‹‹fifiLLEEMM‹‹fifiTT‹‹RR..
GÜNDÜN GÜNE DE GEN‹fiLE-
MEKTED‹R”... Ve bir fley daha
söylüyor herfleyi aç›klayan: ““VVee
sseerrmmaayyee tteeppeeddeenn tt››rrnnaa¤¤aa hheerr ggöözzee--
nnee¤¤iinnddeenn kkaann ddaammllaayyaarraakk ggeelliirr..””

Patron ve AKP’li bakan ayn› fikirde:

‘maden kazalar› önlenemez’

Yine grizu patlamas›: 13 iflçi katledildi
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KKaadd››nnllaarr!!

On y›llard›r bu düzen sizleri ka-
l›n zincirlerle, ba¤layarak, özgürlü-
¤ünüzü, kurtuluflunuzu elinizden al-
d›.

Bu düzenin milyonlarca kad›na
reva gördü¤ü düzenin “ikinci s›n›f”
vatandafl› olmaktan öteye geçme-
mifltir. Bu haliyle kad›nlar, on y›l-
lard›r düzenin her türlü sömürü ve
bask›s› ile karfl› karfl›yad›rlar.

Bugün milyonlarca kad›n düze-
nin sald›r›s›, bask›s›, sömürüsü ile
kuflat›lm›fl olarak çok a¤›r koflullar-
da yaflam›n› sürdürmektedir.

Evlerin tüm sorumlulu¤u, eko-
nomik sorunlar, çocuklar›n bak›m›,
iflsizlik, hep düzen taraf›ndan ka-
d›nlar›n üzerine y›k›ld›. Bu
“yük”leri kad›n›n tek bafl›na tafl›ma-
s› dayat›ld›.

Milyonlarca kad›n bu düzenin
kendilerine reva gördü¤ü bir yafla-
ma zorland›lar. Biçilen bu rol, bir
bak›ma düzene uygun bir kad›n ki-
flili¤inin yarat›lmas›n› amaçl›yordu.

Kad›n› modern bir köle haline
getiren, kiflilik olarak düzene ve er-
ke¤e ba¤layan, düzenin kendisine
biçti¤i kad›n rolünü oynamaya zor-
layan bir yaflam biçimi, çarp›k bir
kültür yaratt›lar.

Bunun sonucunda da kad›n dü-
zenin sömürü arac› olarak kolayca
kullan›ld›. S›n›fsal, ulusal, siyasal
ve cinsel olarak sömürülen kad›n,
düzenin kulland›¤› bir nesne haline
getirildi.

Bugünkü AKP iktidar› dahil, dü-
zenin hiçbir partisinin kad›na suna-
ca¤› hiçbir kurtulufl program› yok-
tur. Tersine her biri de¤iflik fleyler
söylese de kad›n›n kurtuluflunu de-
¤il, kkaadd››nn›› ddüüzzeennee ddaahhaa ggüüççllüü

bbaa¤¤llaarrllaa bbaa¤¤llaayyaaccaakk çözümler
önermektedirler.

Kad›nlar›n mücadelesi deyince,
“erkekleri” hedef olarak gösteren,
düzenin kad›n› sömürüsünün sonuç-
lar›n› görmezden gelen, emperya-
lizme ve her tür sömürüye karfl› mü-
cadeleyi yads›yan, kad›n›n s›n›fsal-
l›¤›n› reddeden küçük burjuvazinin
de bir kurtulufl program› yoktur.

KKaadd››nnllaarr!!

Düzenin kendilerine biçti¤i, onu
sadece düzenin köleleri yapmaya
çal›flan anlay›fl› kabul etmeyen ka-
d›nlar hep oldular. Onlar›n bafl›nda,
bu dayatmay› kabul etmeyen binler-
ce devrimci kad›n gelmektedir. 

Elbette kad›nlar, çaresiz ve za-
vall› de¤illerdir. Onlar› çaresiz k›-
lan, onlar› güçsüz hale getiren düze-
nin kad›n kiflili¤idir. Kad›na dayat›-
lan çaresizli¤in, güçsüzlü¤ün çaresi,
mücadeledir. 

MMüüccaaddeellee eettmmeekk,, kad›nlar›n dü-
zenin çerçevesini çizdi¤i küçük
dünyalar›ndan ç›kmas›n›, düzenin
ezdi¤i kad›n kiflili¤ini bir yana b›ra-
karak, daha güçlü bir kiflilik hale
gelmelerini sa¤layacakt›r.

Bunun için örnek alaca¤›m›z
yüzlerce devrimci kad›n var. Belki
onlar da birço¤umuz gibi bafllang›ç-
ta düzenin biçti¤i rolü kabul ettiler.
Ancak mücadele ile tan›flmalar›, ör-
gütlü mücadele içinde yer almaya
bafllamalar› ile önce kendi yaflamla-
r›n› de¤ifltirmeye bafllad›lar.

Dünyaya ve yaflama bir baflka
gözle bakmaya, düzenin kendilerine
biçti¤i kad›n kiflili¤i yerine yeni bir
kad›n kiflili¤i oluflturmaya bafllad›-
lar. 

KKaadd››nnllaarr!!

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

Kendimize, düzenin örnek gös-
terdi¤i, bunal›ml›, yoz ve bencil dü-
zen kad›nlar›n› de¤il, devrimci ka-
d›nlar› örnek almal›y›z. Kad›nlara
özgürleflmenin yolunu, bencillefl-
mifl, düzene her fleyiyle tabi olmufl,
burjuva ideolojisinin esiri olmufl,
düzenin oyunca¤› haline gelmifl ka-
d›nlar de¤il, bu ülkenin kurtuluflu
için mücadele etmifl, bu u¤urda ya-
flam›n› ortaya koymufl devrimci ka-
d›nlar ö¤retebilir.

Nitekim halklar›m›z›n ve kad›-
n›n kurtuluflu kavgas›nda yaflamla-
r›n› ortaya koyan, k›rda, flehirde, ha-
pishanelerde, ölüm oruçlar›nda fle-
hit düflen yüzlerce devrimci kad›n,
bu mücadelede neleri nas›l yapaca-
¤›m›z› bize göstermektedir.

Bir kad›n olarak, bir anne olarak,
bir efl olarak, bir yoldafl olarak flehit
düflen kad›nlar›m›z, en baflta mil-
yonlarca kad›n için mücadele eder-
ken, mücadeleleri ayn› zamanda ka-
d›n-erkek bu ülkenin kurtuluflu için-
dir.

KKaadd››nnllaarr!!

Düzenin bizlere biçti¤i, ezik, ki-
flili¤i ayaklar alt›na al›nm›fl kad›n
kiflili¤ini kabul etmeyeceksek –ki,
bunun kabul edilmesi demek, bu
köhne yaflam›n devam ettirilmesi
demektir– mücadele etmekten bafl-
ka bir seçene¤imiz yoktur.

Milyonlarca kad›n› özgürlefltire-
cek olan mücadeledir. Mücadele
devrim mücadelesidir ve devrim de
kad›n›n köklü ve gerçek kurtuluflu
demektir. Düzen içinde kad›n›n kur-
tuluflu diye bir fley söz konusu de-
¤ildir. MMüüccaaddeelleeyyllee öözzggüürrlleeflfleecceekk,,
ddeevvrriimmllee kkuurrttuullaaccaa¤¤››zz’›n anlam›
budur. 

Bu ülkenin devrimci kad›nlar›-
n›n mücadeleleri ile yaratt›klar› de-
¤erlerden, canlar›n› vererek yakt›k-
lar› kurtulufl ›fl›¤›ndan ö¤renmeli-
yiz. Onlardan ö¤rendikçe özgürlefl-
menin yolu önümüzde netleflecektir. 

Kad›nlar!Kad›nlar! Mücadeleyle Özgürleflecek
Devrimle Kurtulaca¤›z!
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Milliyetleri, yafllar›, inançlar›,
gelenekleri, yaflad›klar› topraklar
de¤iflse de nerede emperyalizme ve
faflizme karfl›, ulusal ya da sosyal
bir kurtulufl mücadelesi varsa, ka-
d›nlar o savafl›n içindeydiler. 

Emperyalizme karfl› ba¤›ms›zl›k
savafllar›nda, devrimlerde kendileri-
ne reva görülen statükolar› parçala-
yarak, yeni bir tarih yazd› direnen
kad›nlar. Bu savafllarda erkeklerle
omuz omuza topra¤a düfltüler. On-
binlercesi bu savafllar›n onurlu ni-
flanlar›n› vücutlar›nda tafl›d›lar bir
ömür boyu.

Emperyalizmin sömürgecili¤e
karfl› kurtulufl savafllar›n›n askerleri
oldular. Faflizme karfl› direnifllerde
kendi s›n›rlar›n› y›k›p att›lar. Dev-
rim ve sosyalizm u¤runa sürdürülen
savafllarda, en büyük kitlesellikleri-
ni yaratt›lar. Yeni bir toplumun, sos-
yalizmin kuruluflunun önderleri,
emekçisi oldular. 

KKoommuuttaann,, ssaavvaaflflçç››,, aasskkeerr
oolldduullaarr,, cceepphheenniinn öönnüünnddee
iiççiinnddee,, aarrkkaass››nnddaa yyeerraalldd››llaarr

“(...) Herfleye ra¤men görev ba-
fl›nda, bir sokak çat›flmas›nda ya da
dara¤ac›nda ölmek isterim.”

Alman devriminin önderlerin-
den Rosa Lüksemburg, tutuklu ol-
du¤u hapishane hücresinden yazd›-
¤› mektuplar›ndan birinde mücade-
ledeki kararl›l›¤›n› yukar›daki söz-
lerle ifade ediyordu.

Rosa Lüksemburg tam da dedi¤i

gibi difle difl sürdürülen bir savafl›n
içinde flehit düfltü.

Rosa Lüksemburg ve Clara Zet-
kin, direniflleri, önderlikleri ve uz-
laflmazl›klar› ile Alman kad›nlar›n›n
örnek ald›¤› devrimciler oldular.
Sosyalist kad›nlar mücadelelerinde
önderleri Rosa ve Clara Zetkin’den
çok fley ö¤rendiler.

Sosyal Demokrat Parti’nin Al-
man iflçi s›n›f›na ihanet edip, em-
peryalist savafl› desteklemeleri, bur-
juvaziye yedeklenmeleri karfl›s›nda
Rosa Lüksemburg, Karl Liebk-
necht, Clara Zetkin ve Franz Meh-
ring önderli¤inde SSppaarrttaakkiissttlleerr
BBiirrllii¤¤ii oluflturuldu. Bu tarihsel yol
ayr›m›nda Alman kad›n önderler ik-
tidar mücadelesinde kurmayl›kla-
r›yla yol gösteren oldular.

Alman devrimi perspektifiyle
hareket eden Spartakistler bu müca-
deleye kad›nlar› da kitlesel olarak
katmay› baflard›lar. Rosa ve Clara
bu savaflta savaflan Alman kad›nla-
r›n› da temsil ettiler. 

Mussolini, Hitler, Franko fa-
flizmlerinin tüm Avrupa’y› kas›p ka-
vurdu¤u dönemde, kad›nlar Fran-
sa’dan ‹talya’ya, Polonya’dan Yu-
nanistan’a kadar bir çok yerde fa-
flizme karfl› direnifllerin temel güç-
lerinden biri oldular. 

‹spanya'da Franko faflizmine
karfl›  iç savaflta kad›nlar›n kahra-
manl›¤› kad›n mücadelesine yeni
gelenekler katt›.

‹spanyol kad›nlar  iç savaflta  sa-
vafl›n kurmayl›¤›ndan bafllayarak,
savafl›n her cephesinde yer ald›lar.
Yaflam›n her alan›n› örgütleyen ko-
miteler kurup, hastaneler açmaktan,
sokaklar›n savunmas›na   kadar her
yerde  vard›rlar.

‹spanya’da mücadelenin kad›n
önderlerinden Doleres ‹barrur›’n›n
binlerce “k›z›”, yoldafl›, faflizme
karfl› direnme savafl›n›n onurlu tari-
hini kahramanl›klar›yla yazd›lar.

VViittkkaa’’yydd››,, EEmmiilliiaa’’yydd››,,
JJeeaannnniinnee’’yyddii,, MMiittkkaa’’yydd››,,
TTaannyyaa’’yydd›› aaddllaarr››

“Sabah oldu Tanya'y› giydirdiler,
ama çizmeleri, flapkas›, gocu¤u

yoktu,

iç etmifllerdi onlar›

Torbas›n› getirdiler:
torbada benzin flifleleri, kibrit,

kurflun, tuz, fleker.
flifleleri boynuna ast›lar,
torbas›n› verdiler s›rt›na.
Gö¤süne bir de yaz› yazd›lar:
"PART‹ZAN".
Köyün alan›na kuruldu dara¤ac›
......
Tanya seslendi kolhozlulara il-

mi¤inin içinden
"- Kardefller, üzülmeyin.
Gün yi¤itlik günüdür.
Soluk ald›rmay›n faflistlere,
yak›n, y›k›n, öldürün..." (Naz›m

Hikmet)

Naz›m Hikmet, 18 yafl›ndaki

partizan k›z›n Alman hedeflerine

sabotaj yaparken tutsak düflmesini

ve ibreti alem olsun diye köy mey-

dan›na getirilen köylülerin önünde

idam edilmesini  anlat›rken partizan

Tanya’n›n halk ve vatan sevgisine,

kahramanl›¤›na da tan›kl›k eder bu

fliirinde.

Tanya onlarca ülkede faflizme

karfl› mücadele eden partizandan bi-

ridir. Faflizme karfl› direniflte  erkek-

lerle omuz omuza kahramanl›k des-

tanlar› yaratan  Tanyalar vard›r art›k.

Almanlar Sovyetler Birli¤i top-

raklar›n›, Litvanya’y› iflgal edince,

Sovyet kad›nlar› binlerce Tanya,

Vitka oldu, Zoe oldular, ço¤ald›lar.

Litvanya topraklar› iflgal edildi¤in-

de oturup kaderini erkeklerin belir-

lemesini beklemedi Vitka Komprer.

Vitka, Litvanya'da Alman fafliz-
mine karfl› ilk sabotaj eylemini ger-
çeklefltirerek, Alman ikmal trenini
havaya uçurdu¤unda binlerce Vitka

Kurtulufl savafllar›nda 
onlar vard›...
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onu takip ederek, faflistlere yaflam
hakk› tan›mad›lar.  Da¤lar, orman-
lar, ›ss›z ovalar onlar›n savafl karar-
gahlar› oldu. 

Sovyet kad›nlar›, tüm Sovyetler
Birli¤i’nde  hastanelerde sa¤l›kç›
oldular.  Keskin niflanc› oldular,
bomba att›lar, köprüler uçurdular, iz
sürdüler, faflist Alman birliklerini
pusuya düflürdüler. Bask›nlara kat›l-
d›lar. Ev ev, sokak sokak çat›flanla-
r›n aras›nda yer ald›lar.

Partizan hareketi tüm iflgal alt›n-
da bölgelerde ve tüm Sovyetler Bir-
li¤i çap›nda faaliyet gösteriyordu.
YYaallnn››zz BBeeyyaazz RRuussyyaa’’ddaa ppaarrttiizzaann
oolluuppttaa ççaarrpp››flflaann 6600..000000 cciivvaarr››nnddaa
SSoovvyyeett kkaadd››nn›› vvaarrdd››..

Her dört Beyaz Rus’tan biri Na-
ziler taraf›ndan yak›larak ya da bir
baflka flekilde öldürülmüfltü.

Cephe gerisinde fabrikalarda  bir
parça ekmekle karn›n› doyurarak
aylarca ölesiye çal›flt›. Cepheye
bomba yetifltirdi. Tank üretti, uçak
yapt›. S›rt›nda bomba tafl›d›. Halk
aç kalmas›n diye tüm gücüyle üreti-
me kat›ld›.

Sovyet kad›n› köylerini ve köyü-
lerini alev silah› ile yakanlar›, flehir-
leri bombalayanlar›, iflgal alt›nda
her türlü zulmü uygulayan Alman
faflistlerini, anayurtlar›ndan kov-
mak için öldüler ve öldürdüler. 

Sovyet Mareflali A. ‹. Yeremenko
bir mektubunda «cesur kad›nlar›m›z
erkek kardeflleri, eflleri ve babalar›-
n›nkine denk bir askeri hüner göste-
rip, zoru baflarm›fllard›r» diyordu.

‹flgal y›llar›na kadar Rusça’da,
kad›nlara iliflkin «tankç›», «piyade»
ya da «hafif makineli tüfekçi» gibi
sözcükler yer alm›yordu. Ancak Al-
man faflizmine karfl› sürdürülen sa-
vaflta kkaadd››nnllaarr;; ttaannkk ttaabbuurruu kkoo--
mmuuttaann››,, aa¤¤››rr ttaannkk ssüürrüüccüüssüü,, mmaa--
kkiinneellii ttüüffeekk ggrruubbuu kkoommuuttaann››,, hhaa--
ffiiff mmaakkiinneellii ttüüffeekkççii oolldduullaarr..

TTuuttssaakk aall››nnmmaass›› yyaassaakkllaannaann
kkaadd››nnllaarr

Alman iflgaline karfl› Fransa'da,
Yugoslavya'da, Yunanistan’da, Bul-
garistan'da, flehirlerde ve da¤larda

partizand›r, savaflç›d›r, komutand›r
kad›nlar.

Polonya’n›n Varflova flehrinde
adlar› Emilia Condou olmufltu. Fa-
flist, katliamc› SS birlikleri Varflova
gettosuna sald›rd›¤›nda, bombay›
al›p savafl› ilk bafllatand› Emilia. 

B i n -
l e r ce
ka-

d›n-erkek, yafll› ve çocu¤un bar›nd›-
¤›,VVaarrflfloovvaa ggeettttoossuunnuunn kkaadd››nnllaarr››
ffaaflfliissttlleerree ööyylleessiinnee kkoorrkkuu ssaallmm››flfltt››
kkii oonnllaarr››nn ttuuttssaakk aall››nnmmaass›› yyaassaakk--
llaanndd››.. Zira onlar› tutsak almak çok
zor oldu¤u gibi tutsak al›nd›klar›n-
da bile düflmana hep zarar vermele-
ri faflistleri y›ld›rm›fl, korkutmufltu.

Fransa tarihi Alman faflizmine
onursuzca teslim olan, direnmeden,
tek kurflun s›kmadan Fransa’y› fa-
flist Hitler’in aya¤›n›n alt›na seren
iflbirlikçi hükümet ve bakanlar›yla
yaz›lmad› elbette.

O tarihi kahramanca direnenler
kanlar›yla yazd›lar. Kanla yaz›lan
bu tarih içinde Frans›z kad›nlar›n›n
rolü unutulmazd›r. 

Savaflç›lar›n gizlenmesinden,
düflmandan bilgi toplamaya, yeralt›
a¤›n› ören kuryelerden direnifl hüc-
relerinin kurulmas›na kadar her yer-
dedirler. 

VVuu rr eemmrrii iillee aarraannaann ""KK››zz››ll
ssaaççll›› kk››zz""

Hollanda’da, Alman faflistleri
Panic Benart isimli kad›n direniflçi-
yi vur emriyle ar›yorlard›. 

Panic Benart, iflgalci Almanlar›n
en çok korktu¤u direniflçiydi. ""KK››--
zz››ll ssaaççll›› kk››zz"" ddiiyyee vvuurr eemmrriiyyllee aarraa--
nn››rrkkeenn oo,, ssaavvaaflfl››nn iiççiinnddee,, AAllmmaannllaa--
rr››nn ““ggöözzüünnüünn öönnüünnddee”” vvuurrmmaayyaa
ddeevvaamm eeddiiyyoorrdduu.. FFaaflfliizzmmee kkaarrflfl››
kkaahhrraammaannccaa ssaavvaaflflmmaass››nn›› bbiilleerreekk
üüllkkeessiinniinn kkaahhrraammaannll››kk sseemmbboollllee--
rriinnddeenn bbiirrii oollaarraakk ttaarriihhee ggeeççttii......

YYuuggoossllaavvyyaa''ddaa da¤larda silah
kuflanan, Tito'nun partizanlar›d›r
kad›nlar... 110000 bbiinnddeenn ffaazzllaa kkaadd››nn
ulusal kurtulufl ordusunun üyesidir.
Ve cephenin her kesiminde kad›nlar
da vard›r. Savaflç›, sa¤l›kç›, yaflam›
yeniden kuran yönetici, komutand›r
onlar.

Ellerinde tüfekle faflizme mey-
dan okuyan ve sonuçta faflizmi ye-
nen partizanlard›r onlar. ““SSoonn kkuurr--
flfluunn kkeennddiimm iiççiinn”” ddiiyyeenn ZZoollaa''llaa--
rr››nn,, PPeerrjjeettkkaa''llaarr››nn vatan sevgisidir
kurtuluflu getiren.. Bu ba¤l›l›klar›
onlar› tabur komutanl›klar›na kadar
yükseltmifltir, PPaauullee PPoollee gibi...

Faflizme karfl› direnme savafl›n-
da, iflgalcilerin ülkelerinden kovul-
malar›nda erkekler ile yan yana sa-
vaflmalar› yan›nda gözalt›nda, top-
lama kamplar›nda da onlar›n isim-
siz kahramanl›klar› vard›r.

Ölüm kararlar›n›n katil ve sap›k
faflist katil sürülerinin iki duda¤›

SSoovvyyeettlleerr BBiirrllii¤¤ii’’nnddee,, tteekk bbaa--
flfl››nnaa KKoommssoommooll ÖÖrrggüüttüü ((KKoommüü--
nniisstt GGeennççlliikk ÖÖrrggüüttüü)) 220000..000000’’ii
kkoommssoommooll üüyyeessii oollmmaakk üüzzeerree
ttooppllaamm 550000..000000 kkaadd››nn aasskkeerrii ssaa--
vvaaflflaa  ggöönnddeerrddii.. 

OOrrdduuyyaa kkaatt››llaannllaarr››nn %%7700’’ii
bbiizzzzaatt cceepphheeddee ççaarrpp››flfltt››.. SSoovvyyeett
üüllkkeessiinniinn ssaavvuunnmmaass››nnaa ssaavvaaflflçç››
oollaarraakk ttooppllaamm 880000..000000 kkaadd››nn
kkaatt››lldd››..

Songül KKoçyi¤it

Recai Dinçel K›r Gerilla
Birli¤i’nde umudun bayra¤›-
n› dalgaland›ran kad›nlardan
biriydi. 
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Ferhatlar’›n, Enginler’in sesi ül-
kemizin dört bir yan›nda yank›lan-
maya devam ediyor.

Yürüyüfl okurlar› her hafta ol-
du¤u gibi bu haftada sokaklarda,
mahallelerde dergilerini halka ulafl-
t›rd›lar. 

MMeerrssiinn’de 23 fiubat günü Yü-

rüyüfl okurlar› Halkkent Mahalle-
si'nde derginin tan›t›m ve sat›fl›n›
yapt›lar. “Tekel ‹flçilerinin Direnifli
Halk›n Direniflidir, Ülkemizin Bü-

tün ‹llerinde ‹n-
cirlik Üssünün
Kapanmas› ‹çin
‹mzalar Toplan›-
yor, Bu Nedenle
Va t a n s e v e r l e r
Tutuklan ›yor”
denilerek yap›lan
tan›t›m ve sat›flta
16 dergiyi halka
ulaflt›r›ld›.

22 fiubat gü-

nü MMaallaattyyaa’da,

Cemalgürsel Ma-
hallesi'nde yap›lan
dergi sat›fl›nda, Te-

kel iflçilerinin direnifli ve Amerika
Defol Bu Vatan Bizim kampanyas›
üzerine sohbetler edildi. 3 saat sü-
ren dergi da¤›t›m›nda 22 dergi hal-
ka ulaflt›r›ld›.

21 fiubat günü AAnnttaallyyaa’n›n

Gebizli Mahallesi’nde Yürüyüfl ta-
n›t›m ve sat›fl› yap›ld›. Sat›fl s›ra-
s›nda mahalleli ile yap›lan sohbet-
lerde a¤›rl›kl› olarak Tekel iflçile-
rinin direnifli konufluldu. Mahalle

halk›n›n istisnas›z hepsi iflçileri sa-
hiplendi. Ayr›ca Yürüyüfl okurlar›n-
ca AKP’nin halk düflman› politika-
lar› teflhir edildi. Sat›fl sonunda 26
derginin halka ulaflt›r›ld›.

Yürüyüfl dergisi bu haftada ‹‹zz-
mmiirr gecekondular›na ulaflt›r›ld›. 18

fiubat’ta Çi¤li Güzeltepe Mahalle-
si’nde 30 dergi halka ulaflt›r›ld›. 20
fiubat günü Bornova Atatürk Ma-
hallesi’nde iki saatte yap›lan dergi
tan›t›m› ve sat›fl›nda 42 dergi sat›l-
d›.Yürüyüfl dergisinin tan›t›m ve
sat›fl› 20 ve 21 flubat günlerinde
Harmandal› ve Büyük Yamanlar' da
da yap›ld›. ‹ki günün sonunda top-
lam 43 dergi halka ulaflt›r›ld›.

aras›ndan kolayca ç›kt›¤›, iflkence

merkezlerinde, toplama kamplar›n-

da da susturulamam›flt›r kad›nlar.

Milyonlarca insan›n yok edildi¤i

toplama kamplar›nda, gaz odalar›n-

da da direniflin sembolü olmufllard›r

kad›nlar. Horavitz gibi SS komuta-

n›n› gaz odas›nda, ölüme bir soluk

kala cezaland›r›p ayaklanma baflla-

tacak cesarete sahiptir direnen ka-

d›nlar... 

Ya da tutsak al›n›p, bir esir gibi

zorla çal›flt›r›ld›klar›nda fabrikalar-

dan patlat›c› maddeleri ç›kar›p, di-

reniflçilere tafl›yan binlerce kad›n ifl-

çidirler.

Yunanistan’›n ‹talyan ve Alman

faflistleri taraf›ndan iflgal edildi¤i

y›llarda, iç savaflta kad›nlar en çok

sald›r›ya u¤rayan kesim içinde yer

almalar›na karfl›n, bu y›llardan da

al›nlar›n›n ak›yla ç›km›fllard›r. 

Düflman›n teslimiyeti, ihaneti

dayatan politikalar›na, toplama

kamplar›ndaki direniflleriyle cevap

verip, onurlar›n› korudular. Yuna-

nistan’da faflist iflgale karfl› silahl›

eylemler artt›¤›nda, faflistler halka

karfl› misillemeler yap›yorlard›. 

Kad›nlar›n mücadelesi tüm k›ta-

larda, tüm ülkelerde devam etti. Vi-

etnam'l›, KKüübbaall››,, AAffrriikkaall››,, LLaattiinn

AAmmeerriikkaall››,, ÇÇiinnllii,, NNiikkaarraagguuaall››,,
AArrjjaannttiinnllii kad›nlar, halklar›n›n

kurtuluflu için kahramanl›klar yara-

tarak ulusal ve sosyal kurtulufl mü-

cadeleleri içinde yer ald›lar.

Kuflkusuz kad›nlar›n direnme sa-

vafl›na ve halk kurtulufl savafllar›na

kitlesel olarak kat›lmalar›n›n hakl›

nedenleri çok çeflitliydi. Ancak bun-

lar içinde, iflgallerde ve faflist ikti-

darlar alt›ndaki ülkelerde en çok

bask› ve zulmü, bir kad›n, bir anne,

bir efl olarak en çok onlar yaflad›lar.

Bu da onlar›n mücadeleye daha çok

kat›l›m›n› sa¤lad›.

Ülkeleri iflgal edilen kad›nlar,

çocuklar›n›, efllerini, ailelerini, iflle-

rini ve kurulu düzenlerini bir yana

b›rakarak savaflmaya kofltular.

Savaflt›kça özgürlefltiler; savafl-

t›kça, düzenin kendileri için olufl-
turdu¤u statükolar› k›rd›lar. Örgüt-
lendikçe, kendi söz ve karar haklar›-
n› kullanmaya, kendi iradeleriyle
karar vermeye bafllad›lar. Kad›n,
dünya halklar›n›n ulusal ve sosyal
kurtulufl mücadelelerinde, devrim
süreçlerinde, sosyalizmin inflas›nda
yer ald›kça kendi kimli¤ini, kiflili¤i-
ni buldu. 
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Bir demokratik kitle örgütünde
bir araya gelen ilerici, devrimci, de-
mokrat örgütlerin gündemi, 8 Mart
Dünya Emekçi Kad›nlar Günü’nün
kutlanmas›d›r. Onun için toplan›l-
m›flt›r. Toplant›ya bir siyaseti temsi-
len biri erkek, biri kad›n iki temsilci
kat›lm›flt›r.

Toplant›da bulunan bir sendika
ve bir siyasi grubun temsilcileri,
“toplant›ya sadece kad›nlar kat›la-
bilir” diyerek, erkek temsilciyi sa-
londan ç›kar›rlar.

Yine bir baflka 8 Mart toplant›-
s›nda tart›flma 8 Mart’›n niteli¤i
üzerine sürmektedir. Kimi anlay›fl
sahipleri 8 Mart’› Dünya Emekçi
Kad›nlar Günü olarak de¤il, ““KKaa--
dd››nnllaarr GGüünnüü”” olarak ele almakta-
d›rlar. Bu anlay›fl› savunanlar, Bafl-
bakan’›n efli Emine Erdo¤an’›n da
kad›n olarak ezildi¤ini, di¤er bütün
kad›nlardan farkl› olmad›¤›n› söyle-
yebilmektedirler.

TTaarrtt››flfl››llaann,, kkaavvrraammllaarr
ddee¤¤iill,, mmüüccaaddeelleeddiirr

Bir bütün olarak 8 Mart tart›fl-
malar›na bak›ld›¤›nda, sanki tart›fl›-
lan sadece günün nas›l adland›r›la-
ca¤›na iliflkin kavramsal bir farkl›-
l›k gibi görünmektedir.

Oysa tart›flma sadece 8 Mart’›n
Dünya Kad›nlar Günü mü, yoksa
Emekçi Kad›nlar Günü mü oldu¤u
tart›flmas›ndan öte bir tart›flmad›r.
‹simlendirme ve kad›n erkek birlik-
te yap›p yapmama, esas olarak bir
sonuçtur. 

Bu sonucu do¤uran ise, 8
Mart’›n s›n›fsal temelinden, dev-
rimci özünden kopar›larak, içeri¤i
boflalt›larak, ne idü¤ü belirsiz bir
hale getirilmesidir. 

Bu y›l, 88 MMaarrtt’’››nn 110000.. YY››ll››!! Bu
mücadele gelene¤i, bir as›r› geride
b›rakm›flt›r ve gerideki bu tarih, hiç-

bir fleyin çarp›t›lmas›na izin verme-
yecek bir tarihtir. 100 y›ll›k bir gele-
nekle büyütülen emekçi kad›nlar
günü bu tür tart›flmalar ile s›n›fsal
özünden kopar›lmakta, kad›n›n kav-
gas›n›n uu¤¤rruunnaa flfleehhiittlleerriinn vveerriillddii¤¤ii

bir kavga oldu¤u unutturulmaktad›r.
Bu konudaki tart›flmalar›n dikkat
çekici iki yan› vard›r:

Birincisi; belirtti¤imiz gibi, 8
Mart, s›n›fsal içeri¤inden kopar›la-
rak, s›radan bir “kad›nlar günü”ne
çevrilmeye çal›fl›lmaktad›r. ‹kincisi;
eemmppeerryyaalliizzmmii,, ssöömmüürrüüyyüü,, ddüüzzeennii
hheeddeefflleeyyeenn bir mücadeleyi öne ç›-
karmak, düzeni hedeflemek yerine
“erkekleri” düflman olarak gören
bir bak›fl aç›s› savunulmaktad›r. Bu
da elbette s›n›flar mücadelesi aç›-
s›ndan çarp›k bir anlay›fl› ifade et-
mektedir. 

Emperyalizmin, sömürünün, zul-
mün geçmedi¤i bir tart›flma yürütül-
mektedir. Bafl düflman olarak ““eerrkkeekk
eeggeemmeennllii¤¤iinnii”” gören anlay›fl, sis-
temle gerçekte çat›flmayan düzen içi
bir anlay›flt›r. Düzenin tehlikeli gör-
meyece¤i, tersine devrimci mücade-
leyi zay›flataca¤› için bu tür çarp›k
bir yaklafl›m› teflvik edece¤i tart›fl-
malar yürütülmektedir.

O nedenle bu tart›flma salt bir
adland›rma tart›flmas› de¤ildir diyo-
ruz. As›l olarak kad›nlar›n devrimci
mücadeledeki konumlar›na, kime
karfl› ve nas›l bir mücadele yürüte-
ceklerine dair bir tart›flmad›r. 

Kad›n›n mücadelesi de, emper-
yalizme ve her türlü sömürüye, zul-
me karfl› mücadele bak›fl aç›s›yla
yürütülmelidir. Bu mücadele, biçi-
miyle de muhtevas›yla da erkek
egemenli¤ine karfl› mücadeleyi de
içerir; kimsenin bunu yads›d›¤› da
yoktur. Ama erkek egemenli¤ine
karfl› mücadeleyi “en bafla” getir-
mek gibi çarp›k anlay›fllar› kabul et-

mek, hofl görmek de söz konusu
olamaz. Çarp›k düflüncelerin kayna-
¤› soruna düzeniçi bakmakt›r.

Kald› ki, 8 Mart’›n ç›k›fl›n›n te-
melinde bir ss››nn››ffssaallll››kk vard›r. New-
york’lu kad›n dokuma iflçilerinin
mücadelesi ve direniflleridir as›l
olarak 8 Mart’› var eden. Yani 8
Mart’ta burjuva kad›nlar de¤il,
emekçi kad›nlar direnmifl, katliama
u¤ram›fl ve bu gelenek kad›n müca-
delesine yön vermifltir.

TEKEL iflçisi bir kad›n ile TÜ-
S‹AD Baflkan› bir kad›n›n sorunla-
r›n›n ayn› oldu¤u üzerinden teori
yapmak, politika belirlemek,
s›n›fsall›ktan ve gerçeklerden
kopufltur. TEKEL iflçisi kad›n iflsiz,
aç kalmamak için direnirken, TÜS‹-
AD Baflkan› olan kad›n, s›n›f›n›n ç›-
karlar› gere¤i, TEKEL iflçilerini sö-
mürmekte, iflsiz b›rakmaktad›r. Her
ikisinin buradaki konumunu belir-
leyen ise, kad›n kimlikleri de¤il,
iiflflççii ve bbuurrjjuuvvaa olmalar›d›r. Özgün
olan emekçi kad›n›n durumudur; o,
hem 4-C’nin dayat›ld›¤› bir iflçi ve
kad›n olarak da ayr›ca bask›ya, sö-
mürüye u¤rayand›r. 

Bu anlamdad›r ki, kad›nlar›n
kurtuluflu, “erkekleri” hedef almala-
r› ile olanakl› de¤ildir. Bu tür anla-
y›fllar halktan kopuk küçük burjuva
kad›nlar›n kendi küçük dünyalar›n-
da yaratt›klar› “çözüm”lerdir. EEmm--
ppeerryyaalliizzmmee,, hheerr ttüürrllüü ssöömmüürrüüyyee,,
zzuullmmee kkaarrflfl›› mmüüccaaddeellee,, kkaadd››nn››nn
kkuurrttuulluuflfluunnuu ssaa¤¤llaayyaaccaakktt››rr.. Bugün
emekçi, halktan kad›nlar›n sorunu-
nun kayna¤› as›l olarak bu çarp›k
düzenin kendisidir. O yan›yla, ka-
d›nlar emperyalizme, her türlü sö-
mürüye, zulme karfl› birlikte müca-
dele etmeden tek bafl›na kurtulufl-
lar›n› gerçeklefltiremezler.

Kad›nlar! Emperyalizme, 
her türlü sömürüye, zulme 
karfl› birleflelim örgütlenelim!
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Engin Çeber’in iflkence de katle-
dilmesi davas›na 22 fiubat 2010’da
Bak›rköy 14. A¤›r Ceza Mahkeme-
si’nde devam edildi. 

Engin Çeber, Yürüyüfl dergisi
satarken ‹stanbul Bahçelievler’de
polisler taraf›ndan s›rt›ndan vurula-
rak felç edilen Ferhat Gerçek’i vu-
ran polislerin yarg›lanmas› için 28
Eylül 2008’de yap›lan yasal bir ey-
lem’den üç arkadafl›yla birlikte gö-
zalt›na al›nm›flt›. 

Sar›yer’de ‹stinye fiehit Muhsin

Bodur Polis Merkezi’ne gö-
türüldü ve orada tutukland›¤›
güne kadar iflkence gördü.
Gördü¤ü iflkenceler hastaha-
ne raporlar›yla belgelendi.
Mahkemeye ç›kart›ld›kla-
r›nda tutuklan›p Metris Ha-
pishanesi’ne götürüldü.
Metris Hapishanesi’ne
ad›mlar›n› att›klar› andan
itibaren asker ve gardiyan-
lar›n a¤›r iflkencelerine
maruz kald›lar. Metris’te

tutuklu kald›¤› 9 gün boyunca Ha-
pishane müdürleri ve baflgardiyan-
lar›n da içinde oldu¤u 50’nin üze-
rinde gardiyan taraf›ndan iflkence
yap›ld›. Koma halinde hastaneye
kald›r›lan Engin 10 Ekim 2008’de
katledildi.

DDevlet iiflkencecilerini 
koruyor...

22 fiubat’ta Engin Çeber’e ifl-

kence davas›n›n 1111.. dduurruuflflmmaass› ya-

p›ld›. Davan›n birçok konuyu sü-

rüncemede b›rakmas›na karfl›n, Çe-

ber Davas›, iflkence kan›tlar›n›n çok

oldu¤u bir dava.  Engin’e iflkence

yap›ld›¤›n› gösteren birçok kamera

görüntüsü silinerek aç›kça ifllenmifl

bir suç var. Ayr›ca bas›na da yans›-

yan çok say›da gardiyan›n iflkence

yapt›¤› iflkence görüntüleri var. En-

gin’e iflkence yaparken gören arka-

dafllar›n›n ve hücrede bulunan di¤er

tutuklular›n iflkencecileri teflhis

eden tan›k ifadeleri var. Ancak buna

ra¤men birincisi sadece 60 kiflinin

yarg›land›¤› iflkence davas›nda sa-

dece 6 kifli tutuklu. Geçen mahke-

melerde al›nan tan›k ifadelerinin

kay›tlar› mahkeme taraf›ndan kay-

bedildi. Eksik olan tan›k ifadeleri

bir türlü tamamlanm›yor. Bu mah-

kemede de tan›klar mahkemeye ge-

tirilmedi. 

1.5 y›ld›r iflkence yapmaktan tu-

tuklu olan katiller hala devlet me-
muru olarak maafl›n› almaya devam
ediyor. Tutuksuz yarg›lanan di¤er
iflkenceciler halen ifllerinin bafl›nda-
lar. Bütün bunlar yetmez: AKP ikti-
dar›na yaraflan, iflkencecilerine bir
de madalya vermektir!

‹flkencenin aavukat›!
Duruflmaya, tutuklu iflkenceci-

lerden Murat Çise, Nihat K›z›lkaya,
Sami Ergazi, Fuat Karaosmano¤lu,
Selahattin Apayd›n ve Yavuz Uzun
ile tutuksuz yarg›lanan baz› gardi-
yanlar kat›ld›. Mahkeme baflkan›-
n›n, duruflma savc›s›n›n mazeret iz-
ni ald›¤›n›, bu nedenle duruflmaya
baflka bir savc›n›n kat›ld›¤›n› aç›k-
lamas›ndan sonra duruflma bafllad›. 

Duruflmada, Metris Hapishane-
si’nde Engin Çeber’e iflkence yapa-
rak katledenlerden Baflgardiyan Ni-
hat K›z›lkaya’n›n avukat› Recep
Onaran, iflkenceci müvekkilini sa-
vunmay› da bir yana b›rak›p do¤ru-
dan iflkencenin avukatl›¤›na soyun-
du: “Mahkûmlar›n iddia etti¤i gibi
müvekkilim Engin Çeber’e iikkii ttookkaatt
ddaahhii aattmm››flfl oollssaa bbiillee bbuu iiflflkkeenncceeyyee
ggiirrmmeezz.. BBiirr aavvuuçç iiççiiyyllee ttookkaatt vvuurr--
mmaakk ööllüümmee nneeddeenn oollaammaazz”  diyordu
Onaran.

‹flkence insanl›k suçudur; Çeber,
günler süren iflkenceler sonucunda
katledilmifltir ve iflkence ““iikkii ttoo--
kkaatt””,, ““iikkii tteekkmmee”” veya baflka hiçbir
biçimde meflrulaflt›r›lamaz, savunu-
lamaz. ‹flkencecilerin avukat› Recep
Onaran, insanl›k suçu ifllemifl birini
savundu¤u gibi iflkenceyi de meflru-
laflt›rmaya çal›fl›yor. 

‹flkencecilerden hapishane 2’inci
müdürü Fuat Karaosmano¤lu’nun
avukat› Çetin Karagül ise, ““hhaazz››rrllaa--
nnaann mmüüffeettttiiflfl rraappoorruunnddaa KKaarraaooss--
mmaannoo¤¤lluu’’nnuunn kkuussuurruu oolldduu¤¤uunnaa
iilliiflflkkiinn bbiirr nnookkttaa bbuulluunnmmaadd››¤¤››nn››””
söyleyerek tahliye talebinde bulun-

uEngin’i iflkenceyle katleden

gardiyanlar, halen devletin

memuru  olarak maafl

almaya devam ediyor...

u ‹flkenceci gardiyanlar›n

avukatlar›; “‹ki tokat iflkence

say›lmaz” diyor, Engin

iflkenceyle katledildi fakat

“iflkence suçu oluflmam›flt›r”

diyerek iflkenceyi

savunuyorlar...

u ‹fadesi al›nmayan tan›klar

duruflmaya getirilmeyerek

mahkeme uzat›l›yor...

uEngin Çeber’e iflkence yapan

33 polise “ceza tayinine ma-

hal olmad›¤›na” karar verildi.

Engin Çeber davas› görüldü

‹flkenceyi ve iflkencecileri

savunmak suçtur!..
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du. Karaos-
mano¤lu, En-
gin Çeber’e
iflkence ya-
panlar›n bafl›-
d›r. ‹flkence
yapt›ktan son-
ra di¤er tutuk-
lulara dönerek
““ BB uu nn dd aa nn
ssoonnrraa aayyaa¤¤aa
kkaallkk››pp,, ssaayy››mm
vv ee rr mm ee yy ee nn
hheerrkkeess bbuu flfleekkiillddee cceezzaallaanndd››rr››llaa--
ccaakk”” diye tehdit eden Fuat Karaos-
mano¤lu’dur. Karaosmano¤lu’nun
suçlar› bunlarla da s›n›rl› de¤il; sah-
te raporlar düzenleyen, tutanaklar
haz›rlayan, delilleri yok et-
meye çal›flan kiflidir. 

‹flkenceci gardiyalar›n
avukat› Gonca Karder ise,
müvekkillerinin iflkence su-
çundan yarg›land›¤›n› an-
cak, iissnnaatt eeddiilleenn ssuuççuunn uunn--
ssuurrllaarr››nn››nn oolluuflflmmaadd››¤¤››nn››
söyleyerek iflkencecilerin
tahliyesini istiyor. ‹flkencey-
le katledilen bir kifli var. Su-
çun unsurlar›n›n oluflmas›
için daha baflka ne gereki-
yor?

33 ppolis ssuçsuz.. 
Peki ssuçlu kkim?..

‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü,

Engin Çeber’e iflkence yap›lmas›yla

ilgili olarak ‹çiflleri Bakanl›¤›'n›n

talimat›yla 15 Temmuz 2009'da

30'u polis 33 kifli hakk›nda idari so-

ruflturma bafllatt›. 6 ayda tamamla-

nan “soruflturma” sonucunda haz›r-

lanan rapor, davan›n görüldü¤ü Ba-

k›rköy 14. A¤›r Ceza Mahkemesi'ne

gönderildi. Raporda, ““ÇÇeebbeerr vvee aarr--
kkaaddaaflflllaarr››nn››nn kkaarraakkoollddaa iiflfllleemmlleerr ss››--
rraass››nnddaa ppoolliisslleerree ffiiiillii mmuukkaavveemmeettttee
bbuulluunndduukkllaarr›› vvee 44 ppoolliissee ddookkttoorr rraa--
ppoorruu vveerriillddii¤¤ii”” iddia ediliyor. Yani

polisler iflkence yapmam›fllar, tam

tersine Engin Çeber ve arkadafllar›,

4 polisi rapor alacak kadar dövmüfl-

ler! 

Beklenece¤i gibi, ‹stanbul polisi

de iflkencecileri aklama peflinde. 

‹stanbul polisine göre, ““ZZaannll››llaa--
rraa kkööttüü mmuuaammeellee yyaappmmaakk aammaacc››nn--
ddaann zziiyyaaddee,, ggeerreekkllii iiflfllleemmlleerriinn bbiirr
aann öönnccee vvee uussuullüünnee uuyygguunn iikkmmaall
eeddiillmmeessii aammaacc›› ggüüddüüllddüü¤¤üü iizzlleenniimmii
ggöörrüüllmmeekkttee”” imifl. 

Oysa Engin Çeber ve üç arkada-
fl›na iflkence, gözalt›na al›nd›klar›
andan itibaren bafllam›flt›. ‹flkence,
‹stinye Muhsin Bodur Polis Merke-
zi'nde sürdü. Polis Merkezi’nde ifl-
kence yap›ld›¤›na dair ddookkttoorr rr aa--
ppoorruu vvaarrdd››.. Ancak ne ‹çiflleri Ba-
kanl›¤›, ne de mahkeme bu raporla-
r› dikkate almad›. 

‹çiflleri Bakanl›¤› müfettiflleri

Muhsin Bodur Polis Merkezi'nde
yapt›klar› “inceleme”de ““EEnnggiinn ÇÇee--
bbeerr’’ee ppoolliissttee iiflflkkeennccee yyaapp››lldd››¤¤››nnaa ddaaiirr
bbiirr bbuullgguuyyaa rraassttllaannmmaadd››¤¤››””n› duyur-

du. Resmi doktor
raporlar›na ra¤-
men iflkencecileri
aklamakta perva-
s›zd›lar. 

Bu pervas›zl›-
¤a ra¤men, Engin
Çeber’in avukat-
lar›n›n ve yoldafl-
lar›n›n polisteki
iflkenceyi teflhirde
›srarl› olmas› so-
nucunda, 33 ifl-
kenceci polis hak-
k›nda soruflturma
açmak zorunda
kald›lar. Aradan
alt› ay geçti ve iflte
yukar›daki rapor
ortaya ç›kt›. 

Ortada iflken-
ceyle katledilen bir kifli var.
Fakat hiçbir polis tutuklan-
mad›. 22 Temmuz 2009’da
yap›lan duruflmada Muhsin
Bodur Polis Merkezinde
yap›lan iflkenceleri kan›tla-
yan kamera kay›tlar›n›n ori-
jinal haliyle de¤il, üzerinde
oynanm›fl oldu¤u aç›¤a ç›k-
t›. ““DDeelliilllleerrii kkaarraarrttmmaakk””
bafll› bafl›na bir suç, fakat
yine ne tutuklanan tek bir
polis oldu, ne de aç›¤a al›-
nan. Tam tersine iflkenceci-
ler korunmaya devam edili-

yor. Devlet, katillerini ak-
lamak için pervas›zca elinden gelen
her fleyi yap›yor.

‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü, 33
polis hakk›nda ““cceezzaa vveerriillmmeessiinnee
ggeerreekk ggöörrüüllmmeeddii¤¤iinnee”” karar verir-
ken, polislerin tek kusurunun da
““ggöözzaalltt››nnddaakkii kkiiflfliilleerree ffiizziikkii mmüüddaa--
hhaalleelleerr,, kkeelleeppççee ttaakkmmaa,, ssaakkiinnlleeflflttiirr--
mmee,, ööffkkee kkoonnttrroollüü vvee bbeennzzeerrii kkoonnuu--
llaarrddaa eksik olmalar›” oldu¤unu be-
lirtmifl. Bu eksikliklerin giderilmesi
için de ““kkeelleeppççee ttaakkmmaa,, ssaakkiinnlleeflflttiirr--
mmee,, ööffkkee kkoonnttrroollüü vvee bbeennzzeerrii kkoonnuu--
llaarrddaa ee¤¤iittiillmmeelleerrii ggeerreekkttii¤¤ii””ne ka-
rar vermifller. 

Davaya ggenifl kkat›l›m

Bak›rköy 14. A¤›r Ceza Mahke-
mesinde görülen duruflmada mah-
keme heyeti iflkencecilerin avukat-

Engin ÇÇeber, FFerhat GGerçek’i vvuran
polislerin yyarg›lanmas› iiçin aadalet

isterken ggözalt›na aal›n›p ttutukland› vve
iflkenceyle kkatledildi...

fiimdi FFerhat, EEngin iiçin aadalet iistiyor:
fiimdi FFerhat, EEngin’i kkatledenlerin

cezaland›r›lmas› iiçin eeylemde... 
Bu ttablo, vvurarak, iiflkence yyaparak,

katlederek ssusturamazs›n›z,
tüketemezsiniz ddiyen ttarihi bbir belgedir

adeta.  
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lar›n›n tahliye taleplerini kabul et-
meyerek tutukluluklar›n›n devam›-
na ve duruflmaya gelmeyen tan›klar
hakk›nda ‘zorla getirme müzekkere-
si’ ç›kar›lmas›na karar verildi. Du-
ruflma 12 Nisan’a erteledi.

Mahkemeye Halk Cephesi, En-
gin Çeber’in ailesi, çok say›da mü-
dahil avukat ve Uluslararas› ‹nsan
Haklar› ‹zleme Örgütü, Uluslararas›
Af Örgütü, Human Rigths Watch,
Türkiye ‹nsan Haklar› Vakf›, Ça¤-
dafl Hukukçular Derne¤i ile ‹stan-
bul, Bursa, Antalya, Ankara, Mer-
sin, ‹zmir barolar›ndan avukatlar
kat›ld›.

Duruflman›n ard›ndan ÇÇaa¤¤ddaaflfl
HHuukkuukkççuullaarr DDeerrnnee¤¤ii (ÇHD) de bir
aç›klama yapt›. ÇHD Genel Baflka-
n› AAvv.. SSeellççuukk KKoozzaa¤¤aaççll››'n›n yapt›¤›

aç›klamada; "Bugün adalet ve hu-
kuk ad›na konuflanlar›n tamam›,
halka, yoksullara, ezilenlere, muha-
liflere karfl›, temel hak ve özgürlük-
leri yok sayan onlarca sab›kayla
maluldürler. ‹flte Engin Çeber bu
sab›ka kay›tlar›ndan biri olarak
önünüzde durmaktad›r" denildi.

"Senin HHesab›n› 
Soraca¤›z!"

Katillerin cezaland›r›lmas›n› is-
teyen Halk Cepheliler, her durufl-
mada oldu¤u gibi yine adliyenin
önünde duruflma sonuna kadar pan-
kartlar›, dövizleri ve sloganlar›yla
beklediler. 

"Adalet ‹stiyoruz, Engin'in Kati-
li AKP ‹ktidar›d›r, ‹flkence Yapmak

fierefsizliktir, Kahrolsun Faflizm

Yaflas›n Mücadelemiz " sloganlar›-

n›n at›ld›¤› eylemde, Ferhat Gerçek

Halk Cephesi ad›na bas›na bir aç›k-

lama yapt›. 

"Devlet iflkencecileri korumaya

devam ediyor" diyen Gerçek, iflken-

ceden yarg›lanan gardiyanlar›n ha-

len memur görünmesinin ve maafl-

lar›n› almas›n›n, 1,5 y›l geçmifl ol-

mas›na ra¤men polisler hakk›ndaki

soruflturman›n yeni tamamlanm›fl

olmas›n›n ve bir disiplin cezas› dahi

verilmemesinin bunun göstergesi

oldu¤unu belirtti.

Gerçek, okudu¤u aç›klamay› flu

sözlerle bitirdi: ""SSeenn rraahhaatt uuyyuu EEnn--

ggiinn.. BBiizzlleerr nnaass››ll kkii bbiinnlleerrllee uu¤¤uurrllaa--

dd››yyssaakk KKooccaatteeppee''ddeenn ssoonnssuuzzlluu¤¤aa

sseennii,, yyiinnee bbiinnlleerrccee,, mmiillyyoonnllaarrccaa
oolluupp sseenniinn hheessaabb››nn›› ssoorraaccaa¤¤››zz..""

Engin Çeber’e iflkence yapmaktan soruflturulan po-
lisler “suçsuz” bulundu. 

Ancak “ad› geçen personelin gözalt›ndaki kiflilere
fiziki müdahaleler, kelepçe takma, sakinlefltirme, öfke
kontrolü ve benzeri konularda e¤itilmeleri gerekti¤i”
karar›na var›lm›fl. 

Polisin Engin Çeber’e ve yan›ndaki arkadafllar›na
karfl› davran›fl›n›n nedeni demek ki, ne faflistlikleri, ne
devletin devrimcileri y›ld›rma sindirme politikas› de-
¤ilmifl. Sorun, polislerin kelepçe takma, sakinlefltirme
konusunda bir de öfke kontrolü konusunda tecrübesiz
ve e¤itimsiz olmalar›ym›fl. 

Öfke kontrolü! Bu kavram da son zamanlarda kar-
fl›m›za s›k s›k ç›kmaya bafllad›. 

Emniyet Genel Müdürlü¤ü, daha önce de toplumsal
olaylarda görev yapan polislere 31 sayfal›k ‘‘ööffkkee kkoonn--
tt rroollüü’’ adl› bir kitapç›k da¤›tm›flt›... 

En basit ve yal›n haliyle, bu demagojik kavram, po-
lis terörünün nedenlerini gizlemeye, polis terörünün
sistematik oldu¤unu, devletin politikalar› do¤rultusun-
da oldu¤unu gizlemeye çal›fl›p, herkesi, resmi faflist te-
rörün, e¤itimsizlikten, polisin psikolojik sorunlar›ndan
kaynakland›¤›na inand›rmaya çal›fl›yor. 

Bu anlamda en baflta diyebiliriz ki, “öfke kontrolü”

kavram itibar›yla herkesi aptal, geri
zekal› yerine koyan bir kavramd›r.   

Dikkat edilirse, “öfke kontrolü”
dersini de devlet veriyor zaten. 

Dolay›s›yla, devlet, polis terörüne asl›nda karfl› ol-
du¤u görünümü de yarat›yor. Devlet, asl›nda polisin in-
sanlara dayak atmas›na, iflkence yapmas›na, coplama-
s›na, biber gaz› s›kmas›na karfl›d›r; bunlar polis öfkesi-
ni kontrol edemedi¤i için olmaktad›r!  

F Tipi hapishanelerde de 2007’de ““‘‘ÖÖffkkee KKoonnttrrooll
PP rrooggrraamm››”” ad›yla bir uygulama yürürlü¤e konulmufl-
tu... Orada da tutuklu ve hükümlülerin “isyan” etmele-
rinin bu e¤itimle önlenmesi öngörülüyordu. Mant›k yi-
ne ayn›yd›, aldatma yine ayn›yd›. 

Bu programa göre, tutuklu ve hükümlüler, hapisha-
ne koflullar›n›n kötülü¤ünden, tecritten dolay› de¤il,
“öfkelerini kontrol edemediklerinden” dolay› isyan
ediyor, eylem yap›yorlard›. 

Bak›n iflte; s›radan bir kavramdan, faflizmi gizleyen,
faflizmi adeta psikolojik bir soruna indirgeyen bir içeri-
¤e geldik. 

Faflizm psikolojik, emperyalizm psikolojik, kapita-
lizm psikolojik... Emperyalist liderler de öfkelerini
kontrol etmeyi bilmediklerinden iflgal kararlar› veriyor
olsalar gerek. Kapitalistler öfkelerini kontrol etmeyi
bilmediklerinden iflçileri kap› önüne koyuyor ve onlara
bu kadar düflmanl›k duyuyor olsalar gerek... 

Herkese öfkesini kontrol etmeyi ö¤retince, tüm
sorunlar çözülecek, dünya dikensiz gül bahçesi
olacak... Bu kavram› beynimize ve dilimize yerlefltire-
rek, iflte bu geri zekal› düflünceye inanmam›z isteniyor. 

Savaflan
Kelimeler 

‘Öfke kkontrolü’
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GAZ‹ denilince KATL‹AM gelir
ak›llara; sonra D‹REN‹fi ve fiEH‹T-
LER‹M‹Z gelir... 

Gazi denilince ADALETS‹Z-
L‹K gelir ak›llara... Öfke, kin, hal-
k›n ADALET aray›fl› gelir. 

15 y›l geçti Gazi Katliam›’n›n
üzerinden. Sezgin Engin katledildi-
¤inde 15 yafl›ndayd›. O günlerde
do¤an çocuklar bugün 15 yafl›nda. 

15 y›ld›r adaletin peflinde Gazi
halk›. 15 y›ld›r katillerin yakas›n›
b›rakmad›, adalet istedi. 

Gerçek katillerin ad› bile an›l-
mad› aç›lan mahkemelerde. Dev-
rimcilerin ve flehit ailelerinin yo¤un
mücadelesi üzerine yarg›lanan üç-
befl tetikçi ise katlettikleri insanlar›n
say›s› kadar bile hapis yatmad›. 

Bu nas›l bir adalet? Nas›l bir
yarg›? Gazi’yi adaletsiz b›rakan
yarg› kimin yarg›s›?

Bu sorular›n cevab›n› en iyi bi-
lenlerdendir Gazi halk›. Çünkü,
adaletsizli¤i en ç›plak haliyle yafla-
d›. Gördü ki, Gazi’de katledenlerle,
yarg›n›n sahipleri ayn›d›r. Bunun
için, adalet beklemedi onlardan Ga-
zi halk›, adalet için mücadele etti. 

15 y›ld›r Gazi’yi adaletsiz b›ra-
kan düzenin yarg›s› bugün adeta dö-
külüyor. Oligarfli içi çat›flma, “ba-
¤›ms›z yarg›” safsatalar›n›n pespaye
bir yalandan ibaret oldu¤u da ortaya
saç›l›yor. Yarg› hiçbir zaman ba-
¤›ms›z olmad›. “Ba¤›ms›z yarg›”
safsatas›; soygun düzeninin kokufl-
mufllu¤unu gizlemek, adaletsizlik
ve sömürüyü halka kabul ettirmek
için uydurulan koca bir yaland›. 

Erzincan Cumhuriyet Baflsavc›s›
‹smaila¤a cemaati hakk›nda sorufl-
turma aç›yor. Sen misin soruflturma
açan; AKP iktidar›n›n atad›¤›  Özel
Yetkili Savc› Osman fianal, Ciha-

ner’i gözalt›na al›p tutuk-
luyor... Buna karfl› bu kez Hakimler
Savc›lar Yüksek Kurulu (HSYK)
Özel Yetkili Savc› fianal’› görevden
ald›. Fakat, Adalet Bakanl›¤› da
HSYK’n›n karar›n› Erzurum’a tu-
tuklu savc› Cihaner’in dosyas›n› Er-
genekon davas›na havale  etti... 

Hukukçular arac›l›¤›yla birbirle-
rine karfl› darbeler vurduklar› bir
kavga; ortada oligarflik düzenin
kendi ölçüleri içinde bile bir hukuk
yoktur. Her iki taraf da yarg›y›, ikti-
dar savafl›nda birbirine karfl› bir si-
lah olarak kullan›yor. Yarg›, kimin
lehine karar verirse o, “yarg›ya gü-
venmek”ten bahsediyor. Di¤er ta-
raf, “yarg› siyasallaflm›flt›r” diye ba-
s›yor yaygaray›. Birbirlerini “yarg›-
ya darbe” yapmakla suçluyor. Fakat
bunu yaparken bile “ba¤›ms›z”,
“adil”, “kutsal” yarg› safsatalar›n›
dillerinden düflürmüyorlar. 

Yaflanan “yarg› krizi” bu pespa-
ye yalanlar› en ç›plak haliyle ortaya
sermektedir.

Bak›n yarg›ya; 15 y›ld›r Gazi’de
neden adaletin olmad›¤›n› görürsü-
nüz. Düflünün; birbirlerine bunlar›
yapanlar, halka neler yapmazlar. 

Yarg› hiçbir zaman ba¤›ms›z ol-
mam›flt›r. Yarg›, faflizmin uygula-
malar›n›n koruyucusudur. Katiller,
iflkenceciler, mahkemeler taraf›n-
dan korunmufl, her türlü delilin
mevcut oldu¤u suçlarda bile iflken-
ceci, katliamc› polisler cezas›z b›ra-
k›lm›flt›r. Bu, bugüne özgü olmay›p,
on y›llard›r süregelmektedir. Katil-
leri cezas›z b›rakarak kaybetmelere,
iflkencelere, infazlara  zemin haz›r-
layan oligarflinin yarg›s›d›r. 

Savc›lar, polislerle her zaman iç
içe olmufltur. Bir çok kez polislerle
birlikte iflkenceli sorgulara kat›lm›fl,
polislerle birlikte iddianameler ha-

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

YYaassaallaarr›› kkaattiilllleerriinn 
hhiizzmmeettiinnee ssuunnaann YYaarrgg››

12-15 Mart 1995’de Gazi ve
Ümraniye’de 18 kifli katledildi.
Katliam sonras›nda, halk›n öfkesini
yat›flt›rmak için devletin “en yetki-
li” a¤›zlar›, suçlular›n yakalanaca-
¤›n›, hak ettikleri cezaya çarpt›r›-
laca¤›n› söylüyorlard›. 

Katliam›n hemen arkas›ndan
avukatlar suç duyurusunda bulun-
du. Katillerin kimlikleri aç›kt›.
Katledilenlerin üzerinden ç›kan
kurflunlar›n hangi polisin silah›n-
dan ç›kt›¤›n› tespit etmek yar›m
günlük iflti. ‹nsanlar›n üzerine ni-
flan alarak atefl açan polislerin boy
boy resimleri, kamera görüntüleri
vard›. Katillerin sakland›¤› ya da
kaçt›¤› da yoktu zaten. Fakat buna
ra¤men savc›lar 4 ay boyunca ka-
tilleri ““aarraadd››””..

Gazi katliam davas›n›n ilk du-
ruflmas› 10 Temmuz 1995’de Eyüp
A¤›r Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
Eyüp Cumhuriyet Savc›l›¤›, haz›r-
lad›¤› iddianamede, halk› suçlu gös-
terecek kadar pervas›zd›. Mahkeme,
8 polis hakk›nda g›yabi tutuklama
karar› verdi. ‹ddianame katilleri
yarg›lamak için de¤il katliam›n
üzerini örtmek için haz›rlanm›flt›.
San›klardan 20 polis hakk›nda
““MMüüddaaffaaaa vvee zzaarruurreett ss››nn››rr›› aaflfl››llaa--
ccaakk,, mmüüssttaakkiill vvee ffaaiillii bbeellllii oollmmaa--
yyaaccaakk flfleekkiillddee aaddaamm ööllddüürrmmeekk vvee
yyaarraallaammaakk”” suçundan dava aç›ld›.
San›k polislerden AAddeemm AAllbbaayy--
rraakk, 5 kifliyi öldürmek suçundan
yarg›lan›rken, iddianameye göre

Gazi’yi adaletsiz 
b›rakan yarg› 
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sadece 7 kiflinin katilleri belirlene-
bilmiflti. 

4 ay sonunda ise mahkemenin
göstermelik oldu¤u iyice aç›¤a ç›k-
t›. Dava dosyas›nda,  Adem Albay-
rak’›n d›fl›nda teflhis edilen polis
yoktu. Oysa çok say›da polisin kit-
lelerin üzerine niflan alarak atefl aç-
t›¤› foto¤raflarda ve televizyon gö-
rüntülerinde çok aç›k bir flekilde
vard›. Ancak bundan daha önem-
lisi fluydu: 18 kiflinin katledildi¤i
Gazi’de, katliam emrini veren-
lerin, katliam› planlayanlar›n, kat-
liamda görev alan binlerce polisin
amirinin dava dosyas›nda aadd›› bbiillee
ggeeççmmiiyyoorrdduu.. 

Katiller, TCK’n›n 50. maddesi-
ne göre yarg›lanacakt›. Bu madde,
polislerin ““aammiirrlleerriinniinn eemmiirrlleerriinnii
aaflflaarraakk”” hareket etmesi durumunu
içeriyordu. Oligarflinin savc›lar›
iddianameyi bu flekilde haz›rlaya-
rak teti¤i çeken katilin d›fl›ndaki
eemmiirr vveerreennlleerrii aklam›fl oluyordu. 

‹lerleyen süreçte ise polislere
katletme özgürlü¤ü tan›yan 49.
madde uygulanarak tüm san›klar s›-
rayla aklanmak istendi. Bu madde
öz olarak “polise atefl aç›ld›” deni-
lerek polise aaddaamm ööllddüürrmmee hhaakkkk››
tan›yan bir maddeydi. Oligarflinin
mahkemeleri katilleri bu maddeler-
le akl›yorlard›. Gazi’nin katillerini
de bu maddeyle aklayacakt›. 

HHaallkk››nn ssaahhiipplleennmmeessiinnii
eennggeelllleemmeekk iiççiinn GGaazzii
ddaavvaass››nn›› TTrraabbzzoonn’’aa ssüürreenn

oolliiggaarrflfliinniinn yyaarrgg››ss››dd››rr......
Daha ilk duruflmayla birlikte

devletin katillerini koruma alt›na
alaca¤› belli oldu. DGM’ye gönde-
rilen dosya, halk›n davay› sahip-
lenmesini engellemek için ggüüvveenn--
lliikk ggeerreekkççeessiiyyllee 1100 kilometre
uzakl›ktaki TTrraabbzzoonn A¤›r Ceza
Mahkemesi’ne gönderildi. Dava-
n›n ilk duruflmas› 1155 KKaass››mm
11999955’’de yap›ld›. 

Duruflman›n bafllamas›yla bitmesi
bir oldu. Savc›n›n, “Memurun Mu-
hakemat› Kanunu”na göre, dosya-
n›n il özel idare kuruluna gönderil-
mesini talep etmesi üzerine, mahke-
me heyeti de savc›n›n istemi do¤-

rultusunda dava-
n›n dduurrdduurruull--
mmaass››nnaa,, dosya-
n›n ‹‹ssttaannbbuull
VVaalliillii¤¤ii’’nnee ggöönn--
ddeerriillmmeessiinnee ka-
rar verdi. Avu-
katlar›n ve aile-
lerin tüm itiraz-
lar›na ra¤men,
heyet “BBeenn bbööyy--
llee yyaapp››yyoorruumm,,
ggiiddiinn nneerreeyyee
bbaaflflvvuurruurrssaann››zz
bbaaflflvvuurruunn”” ddii--
yyoorr,, ““DDaahhaa ffaazz--
llaa ››ssrraarr eettmmeeyyiinn,,
yyookkssaa ssiizzii ppoolliiss
zzoorruuyyllaa dd››flflaarr››
aatttt››rr››rr››mm”” teh-
ditleri savuru-
yordu. Topu to-
pu 15 saniyede verilen bu kararla
duruflma sona erdirildi. 

Yarg›n›n katilleri aklamak için
sürekli baflvurdu¤u yöntemlerden
birisi de davalar› sürüncemede b›ra-
karak zzaammaann aaflfl››mm››nnaa u¤ratmakt›r.
Trabzon A¤›r Ceza Mahkemesi’nin
karar› da buna hizmet ediyordu. 

Ancak polisin tüm sald›r› ve en-
gellemelerine ra¤men flehit ailele-
ri, aileler bu davadan vazgeçmedi.
Avukatlar›n ve ailelerin yo¤un ça-
balar› sonucu Gazi Davas›’n› rafa
kald›ramad›lar.

GGaazzii kkaattlliiaamm ddaavvaass››

tteekkrraarr TTrraabbzzoonn’’ddaa......
‹kibuçuk y›l sonra da olsa, 1166

EEyyllüüll 11999977’de Gazi Davas›’n›n tek-
rar Trabzon’da devam etmesi karar›
verildi. 

Oligarflinin mahkemelerinin asla
tarafs›z olmad›¤›na, defalarca kez
tan›k olunmufltur. Ancak Gazi dava-
s›nda aç›kça itiraf vard›r. Trab-
zon’da ki davada, mahkeme heye-
tinden bir hakim; ““GGaazzii ddaavvaass››nnddaa
ttaarraaff››mm”” diyerek mahkemeden çe-
kildi. Onlar itiraf etmeseler de her
zaman taraft›lar zaten. ‹ddianame-
leri de hükümleri de katilleri koru-
mak içindi zaten.

(Devam edecek)

Gazi’de ne 

olmufltu?
12-15 Mart 1995 tarihlerinde

tüm Türkiye halklar› ‹stanbul Gazi
Mahallesi’nde bir katliama tan›k ol-
du. Kontrgerilla devleti, katliamla
Gazi halk›n› sindirmeyi
amaçlam›flt›. Fakat Türkiye halkla-
r›, Gazi’de, yaln›z katliama de¤il,
halk›n öfkesine, kontrgerilla devle-
tine karfl› ayaklanmas›na da tan›k
oldu.

12 Mart 1995 akflam› kontrgeril-
la Gazi’de dört kahvehane ve bir
pastahaneyi silahla tarayarak h›zla
Gazi’den uzaklaflm›flt›. Geride bir
ölü ve onlarca yaral› b›rakarak.

Alevi dedesi 67 yafl›ndaki Halil
Kaya’yd› katledilen. Katiller yüzle-
rini saklamak için akflam karanl›¤›-
n› f›rsat bilse de Gazi halk› katille-
rin kimli¤ini çok iyi tan›yordu. 

Sald›r›y› duyan halk, sald›r›n›n
oldu¤u kahvehanelerin önünde top-
land›. Öfke yönelece¤i hedefi ar›-
yordu. Cepheliler, o hedefi gösterdi:

HHeeddeeff kkaarraakkooll!!...... 
Karakola ulaflt›klar›nda kitlenin

say›s› 2000’i bulmufltu. Karakola
takviye güç y›¤›ld›. Panzerler eflli-
¤inde gelen çevik kuvvet halk›n
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üzerine atefl
açt›. Ama
halk da¤›l-
mad›. Bari-
katlar kura-
rak, faflistle-
re ait iflyer-
lerini ve ara-
balar› tahrip
ederek geri
çekildi. Pan-
zerler çat›-
flan kitlenin
üzerine su
s › k a r k e n ,
polisler ya-
kalad›¤› in-
sanlar› gö-
zalt›na alma-
ya çal›fl›yor-
du. Cepheli-
ler kitlenin

en önünde çat›fl›yordu, 
‹stanbul’un di¤er yoksul semtle-

ri direnen Gazi’yi yaln›z b›rakma-
d›. Küçükarmutlu, Okmeydan›,
Nurtepe, Gültepe, Alibeyköy ma-
hallelerinden yoksul halk, Gazi’ye
geldi ak›n ak›n. Barikatlar›n ard›n-
daki binler, onbinler oldu. Gazi o
andan bafllayarak yoksullar›n ayak-
lanmas›na dönüfltü. Günlerce bari-
katlarda devrimcilerin önderli¤inde
dövüfltü yoksul emekçi halk. fiehit-
ler verdi. 

Zaman oldu uzaktan kurflunlar
ya¤d›rd› katiller. Zaman oldu sald›-
ranlarla direnenler gö¤üs gö¤üse
çat›flt›... ‹flte o anlardan biri: Halk›n
üstüne tazyikli su s›kan bir panze-
rin üzerinde üç Cepheli. Panzer, çe-
kiç ve sopa darbeleriyle tahrip edi-
liyor. Art›k panzerden halk›n üzeri-

ne su s›k›lamayacak.
Gazi’de direniyor ve savafl›yor

halk. Reformizmden Alevi bezir-
ganlar›na, düzen partilerine kadar
bir di¤er kesim ise, direnifli bitir-
meye çal›fl›yor... Cemevi yönetici-
leriyle ayn› masaya oturmufl direni-
fli bitirtmek için pazarl›k yapan ka-
til polis flefi Hüseyin Kocada¤,
Cephe taraftarlar› taraf›ndan der-
nekten kovuluyor.. 

Bir baflka an: SHP milletvekille-
ri, ‹stanbul Valisi Kozakç›o¤lu ve
Emniyet Müdürü Necdet Menzir,
Alevi bezirganlar›yla direnifli bitir-
mek için pazarl›klar yaparken, po-
lis panzerlerinden halk›n üzerine
kurflun ya¤d›r›l›yor... Halk panzer-
lere, yüzlerce katil namlunun atefli-
ne karfl› tafllarla, molotoflarla, so-
payla direniyordu. 

Polislerin yard›m›na askerler
geliyor. Z›rhl› Tugay’›n komutanla-
r› ve askerlerini ‘‘SSiivvaass’’ttaa nneerreeddeeyy--
ddiinniizz!!’’ diye hesap sorarak karfl›l›-
yor halk. 

Günün ilk çat›flmas›nda Meh-
met Gündüz aln›ndan vurulup flehit
düflmüfltü, 13 Mart’ta gün boyu sü-
ren çat›flmalarda ise Sezgin Engin,
Fadime Bingöl ve Hasan Gürgen de
flehit düfltü. Devlet soka¤a ç›kma
yasa¤› ilan etti, fakat bu karara hiç
kimse uymad›. Gazi’de o anda art›k
oligarflinin de¤il, devrimcilerin oto-
ritesi vard›. 

Halk bir yandan çat›fl›p yeni fle-
hitler verirken bir yandan da ilk
gün verdi¤i flehidinin cenazesini
kald›r›yordu. 1144 MMaarrtt ssaall›› ggüünnüü......
AAyyaakkllaannmmaa ssüürrüüyyoorr......

Oligarfli yeni katliamlar›n haz›r-
l›klar›n› yaparken, Gazi d›fl›nda

halk› kand›rmak
için ayaklanma-
n›n bast›r›ld›¤›na
dair yalan haber-
ler yay›yor: ‘‘CCee--
mmeevvii’’nniinn öönnüünn--
ddee 220000 kkiiflflii vvaarr..
HHaallkk eevviinnee ddöönn--
ddüü....::””

Halk bbaarriikkaatt--
llaarr››nn bbaaflfl››nnddaayydd››
oysa... Kurulan
Halk Komitesi

halkla birlikte toplan›p direniflin ta-
lepleri belirleyip ilan etti. Direniflin
talepleri flöyleydi: 

11-- AAsskkeerr vvee ppoolliiss ççeekkiilleecceekk,, ssoo--
kkaa¤¤aa çç››kkmmaa yyaassaa¤¤›› kkaalldd››rr››llaaccaakk,,
22-- GGöözzaalltt››nnddaakkiilleerr sseerrbbeesstt bb››rraakk››--
llaaccaakk,, 33-- CCeennaazzeelleerr GGaazzii MMeezzaarrll››--
¤¤››nnaa ddeeffnneeddiillmmeekk üüzzeerree hhaallkkaa tteess--
lliimm eeddiilleecceekk,, 44--DD››flflaarr››ddaann ggeelleenn
hhaallkk eennggeelllleennmmeeyyeecceekk..

Gazi’nin birçok soka¤›nda bari-
katlar kurulmufl atefller yan›yordu. 

Halk› da¤›tmak, ayaklanmay›
bir an önce sona erdirmek isteyen
Alevi bezirganlar› da yo¤un çaba
sarf ediyor fakat öfkeyi törpüleme-
leri mümkün olmuyor. 

Cephe ayaklanman›n ilk an›n-
dan itibaren önce Gazi’deki savafl-
ç›lar›yla, önderli¤i ve bütün örgüt-
lülü¤üyle ayaklanman›n kurmayl›-
¤›n› yap›yor. Sonunda düflman, di-
reniflin taleplerini kabul etmek zo-
runda kald›... Sonras›nda Gazi hal-
k› flehitlerini lay›k›yla sahiplendi.
Onlar› ölümsüzlü¤e u¤urlad›.

Her yer Gazi: 
Barikatlar
Ümraniye’de

Düflman Gazi Mahallesi’nde
katliamlar›n› sürdürürken 1 May›s
Mahallesi’nde halk, 13 Mart akfla-
m› Gazi’deki katliama karfl› hare-
kete geçti. 14 Mart sabah›nda esnaf
kepenk kapatt›. Ö¤lene do¤ru befl
bin kifli yürüyüfle geçti.

15 Mart günü yine sokaklarday-
d› Ümraniye halk›. Cemevi yöneti-
cilerinin jandarmayla uzlaflmas› k›-
sa süreli bir da¤›n›kl›¤a neden olsa
da halk gruplar halinde toplanmaya
bafllad›. Toplananlar›n say›s› 10 bi-
ni aflm›flt›. Göztepe’deki fiahkulu
Sultan Dergah›na do¤ru yürüyüfle
geçtiler. E-5 Karayoluna kadar yü-
rüyen kitle polis taraf›ndan durdu-
ruldu. Kitle tekrar yürüyüflün baflla-
d›¤› noktaya dönerken, 30 A¤ustos
‹lkö¤retim Okulunda pusuya yat-
m›fl kontrgerillac›lar, halka kurflun
ya¤d›rd›. Halk barikatlar kurup po-
lisle çat›flt›. Gecekondular›n yoksul
halk›, 6 flehit de burada verdi. 
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Gazi Katliam›
ve Ayaklanma-
s›’n›n 15. y›l›nda
Gazi fiehitlerinin

yak›nlar› ile görüfltük. Onlara 15 y›l
sonra ddeevvlleettee,, hhaallkkaa,, ssoollaa vvee ggeennçç--
lleerree neler söylemek isterdiklerini
sorduk... ‹flte söyledikleri:

******

Ergün EEngin 

(Sezgin Engin’in a¤abeyi)

DDEEVVLLEETTEE...... Devlete önce ken-

disine karfl› öfkeli oldu¤umuzu söy-
lemek isterim. Bu katliam› her afla-
mas›yla örgütleyen ve yapan devlet.
Yarg› sürecinde de katillerini koru-
yan devlet. Do¤al olarak ona karfl›
öfkeliyiz. Bitmeyen bir adalet özle-
mimiz var. Katillerin devlet taraf›n-
dan cezaland›r›lmayaca¤›n› biliyo-
ruz. Tersine bunlar ödüllendirildi...
Devlete karfl› öfkemiz bitmedi.

HHAALLKKAA...... Gazi katliam›yla kkiitt--
lleesseell kkoorrkkuu,, kkiittlleesseell ssiinnddiirrmmeekk,,
kkiittlleesseell ppaassiiffiizzee eettmmeekk,, tteesslliimm aall--
mmaakk istemifllerdi.. Ama Gazi halk›
örgütlü oldu¤u için bunu bafla-
ramad›lar. Bu da gösteriyor ki
mahallelerde, bulundu¤umuz
her yerde örgütlü olmak, bize
kazand›r›p onlara kaybettiriyor.
Halk›n çevresinde bulundu¤u
örgütlenmelere karfl› duyarl› ve
kat›l›mc› olmas›, onun her aç›-
dan güvenli¤i için gereklidir.
Gerek devletin sald›r›lar› karfl›-
s›nda, gerekse yine sistemin
üretti¤i uyuflturucu, fuhufl, ku-
mar, yozlaflma gibi sorunlar
karfl›s›nda halk›n örgütlenmekten
baflka seçene¤i yoktur. 

SSOOLLAA...... Gazi ayaklanmas› döne-

minde sol da burdayd›. Herkes gücü
oran›nda çarp›fl›yordu. Ama solda
bir rekabetçilik bir grupçuluk tak›n-
t›s› var. Tabii, bunu genellemiyo-
rum. Ama bunlar› solun aflmas› ge-

rekiyor. Anman›n 15 y›ll›k tarihine
hiç yak›flmayan görüntüler ortaya
ç›kar›yor. Bu bizi üzüyor, bu mahal-
lenin halk›n› da üzüyor, bu anmaya
d›flar›dan kat›lanlar› üzüyor, duyan-
lar›, bilenleri üzüyor. 

GGEENNÇÇLLEERREE...... Onlara söyle-

mek istedi¤im; 15 y›l önce devlet,
bu mahallede 12 kifliyi katletti. Bu
mahallenin geçmiflini özellikle Gazi
mahallesini, ayaklanmay›, ayaklan-
mada yaflananlar› devletin yapt›kla-
r›n› araflt›rmalar›n›, sormalar›n›, so-
ruflturmalar›n› isterim. Gençlere
kendileri için mücadele edenlerin
oldu¤unu, kendileri için ölenlerin
oldu¤unu söylemek istiyorum. U¤-
runda ölünecek de¤erlerin oldu¤unu
bilmelerini isterim. Gençlerden bir
de Gazi Katliam›’n›n 15. y›l›nda
aannmmaayyaa yyoo¤¤uunn,, kkiittlleesseell flekilde ka-
t›lmalar›n› isterim. 

******

GGüüllnnaazz KKooppaall (Reis Kopal’›n
annesi)

DDEEVVLLEETTEE...... Devlete ne diye-

yim ki Allah’a emanet ettim devleti.

HHAALLKKAA......
Halk ne yap-
s›n ki halk
hala zindan-
da. Suçsuzdu
g ü n a h s › z d ›
hepsi de. On-
lar öldürdü
bizimki de
çekiyor hala.
As›l ac›y› biz
çekiyoruz, in-

flallah onlarda çeker. 

Biz neler çekmifliz, bu imkan› bu
yoklu¤u ac›y› hep çekmifliz. Ben ne
diyeyim, ben bu ac›y› çekiyorum in-
flallah devlet de çeksin. AAcc››mm››zz››nn
iimmkkaann›› yyookk kkaayybboollmmaazz.. Çünkü öl-
dürmüflsün, imkan› yok bir daha. 

******

MMeettiinn SSeell 

(Dinçer Y›lmaz’›n
kardefli)

DDEEVVLLEETTEE...... Devlet ayn› politika-

s›n› Marafl’ta, Çorum’da, Sivas’ta
yapt›¤› gibi Gazi’de de yapt›. Halka
sald›rd›. Katliam yapt›. Ama bizim
Gazi halk›m›z katliama direniflle, ba-
rikatlarla cevap verdi. Ve bir kez daha
Gazi halk› dedi ki, katliamlarla bizle-
ri y›ld›ramazs›n›z, susturamazs›n›z.

Biliyorum flimdi 15 sene oldu ve
yyüürree¤¤iimmiizz yyaann››yyoorr bbiirr flfleekkiillddee,,
ssöönnmmeeddii bbuu aatteeflfl.. Çünkü kkaattiilllleerr
cceezzaallaanndd››rr››llmmaadd›› hala. Gerçek ka-
tilerin, yyaannii ddeevvlleettiinn yyaarrgg››llaannmmaass››
ggeerreekkiiyyoorr..

GGEENNÇÇLLEERREE...... O dönemde yeni

do¤an bebekler flimdi 15 yafl›nda.
Bir çok genç hani flimdi 15 yafl›nda
olan gençler hep soruyor Gazi’de
yaflanan fleyleri. ‘O hava var m›, o
barikatlar bir daha yaflanacak m›?’
Bunlar› soruyorlar. fiimdi o zaman-
lar yeni do¤an çocuklar›n isimleri
DDiinnççeerr oldu, SSeezzggiinn oldu, MMeehhmmeett
oldu. ‹nsanlar o flekilde de sahiplen-
di. Mesela benim ye¤enimin ismi
DDiinnççeerr.. Yani bu flekilde oldu bilmi-
yorum oo aannkkii dduuyygguuyyuu hhaallaa yyaaflfl››--
yyoorruumm flu an.

HHAALLKKAA...... Gazi halk› direnifli bir

kültür haline getirdi. Direnifllerin
içinden gelenler olarak bizler, bari-
katlar›n içinde kaç gün kaç gece
kald›k. Ve bunun neticesinde bbiizz
ggeennççlleerr ttaaflflllaarr››mm››zzllaa,, ssooppaallaarr››mm››zz--
llaa ççaatt››flfl››rrkkeenn,, yyaaflflll››llaarr››mm››zz bbiizzee yyii--
yyeecceekk,, ssuu,, bbaarriikkaatt mmaallzzeemmeessii ttaaflfl››--
yyoorrdduu.. Hani bu da insanlar›n sahip-
lenmesi ile ilgili birfley. Devletin
katliamlar›na karfl› dik durdu Gazi
halk›. Bugün de olsa yine ayn› di-
rençle, yine ayn› sahiplenmelerle
barikat›m›z› kurar devlete karfl› dik
dururuz. 15 y›l sonra da ayn› flekil-
de direniriz. 

Katliam›n 15. Y›l›nday›z!

Gazi fiehitlerinin Yak›nlar›yla Röportajlar... 

“Yarg›s›yla katillerini koruyan devlettir

Bitmeyen bir adalet özlemimiz var...”

EErrggüünn EEnnggiinn

MMeettiinn SSeell

GGüüllnnaazz KKooppaall
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- Önceki say›dan devam - 

“Kara kafal›” adland›rmas›, fa-
flizmde en aç›k halini alan “üstün
›rk” teorisinin bir ürünüdür. Kendi
›rk›ndan –kendi dilinden, dininden,
renginden- olmayana karfl› bir afla-
¤›lamad›r “kara kafa” deyimi. Göç-
menlere karfl› bu “s›fat”›n kullan›l-
mas›, ço¤u kez kitlelerin “taban-
dan!” gelen bir tepkisi gibi sunulur.
Ama gerçek bu de¤ildir. 

Afrikal›, Asyal›, Latin Amerikal›
halklar› ten ve saç rengine bakarak,
sadece ten renkleri beyaz olmad›¤›,
saç renkleri sar› olmad›¤› için afla¤›-
layanlar, sistemin bilgisiz, bilinçsiz
b›rakt›¤›, beyinlerini zehirledi¤i in-
sanlard›r. Bu insanlar, burjuva ide-
olojisinin etkisi alt›nda, insanlar›n
ten ve saç rengine ba¤l› geliflmedi-
¤ini, renklerin insana üstünlük ka-
zand›rmayaca¤›n› göremeyecek ka-
dar ›rkç›l›kla körlefltirilmifllerdir.
Körlefltiren bellidir. Kara kafal›lar
konusunda bu kadar önyarg›lar yer-
lefltirilmemifl olsayd›, göçmenler bu
kadar rahat hedef gösterilemez, ale-
ni ›rkç› ayr›mc› yasalar bu kadar ko-
lay ç›kar›lamazd›. 

IIrkç›l›¤› bbesleyen aas›l 
kaynak, eemperyalist 
politika vve kkararlard›r!

Irkç›l›k, emperyalist ülkelerde
yükselmeye devam etmektedir. ‹sta-
tistiki rakamlara bak›ld›¤›nda görü-
lecektir ki, ›rkç› sald›r›larda her y›l
bbiirr öönncceekkii yy››llaa ggöörree aarrtt››flfl yyaaflflaann--
mmaakkttaadd››rr.. Kuflkusuz bu art›fl, Avru-
pa ülkelerindeki halklar›n göçmen-
lere karfl› duyduklar› tepkiyle, ken-
dili¤inden tav›rlarla aç›klanamaz.
Irkç›l›¤›n bu kadar artmas›nda, biz-
zat emperyalist devletlerin bilinçli
politikalar›n›n belirleyicili¤i vard›r.
Emperyalizm, bugün de göçmenle-

re karfl› uygulamak istedi¤i politika-
larda, ›rkç› tepkileri yönlendirmek-
tedir. Buna ba¤l› olarak da bugün
kulland›¤›, gelecekte de kullanabi-
lece¤i ›rkç› potansiyeli sürekli bü-
yütmektedir. 

Göçmenlerin ""kkaarraa kkaaffaall››"" di-
ye adland›r›lmas› da do¤rudan fizi-
ki sald›r›lar da tekellerin ç›karlar›n-
dan ve bu ç›karlar do¤rultusundaki
resmi politikalardan ba¤›ms›z de¤il-
dir. Danimarka'da yaflanan bir olay,
bu ›rkç› politikan›n devlet düzeyin-
de sahiplenilmesinin çarp›c› kan›t-
lar›ndan biri olmufltur. K›saca hat›r-
latal›m. 2006 y›l›nda, Danimarka'da
haz›rlanan resmi bir raporda, Dani-
marka polisinin göçmenler hakk›n-
da ““kkaarraa kkaaffaa””,, ““mmaayymmuunn”” gibi
›rkç› ifadeler kulland›¤› belgelendi.
Fakat, polisler hakk›nda, "sarfedi-
len sözler, do¤rudan göçmenlerin
yüzüne karfl› söylenmedi¤i" gerek-
çesi ile ifllem yap›lmad›. 

Almanya baflta olmak üzere, Av-
rupa'n›n bir çok ülkesinde, ›rkç›
söylemler üst düzey politikac›lar›n
da s›k s›k baflvurdu¤u bir söylemdir.
Ço¤u kez, burjuva politikas› gere¤i,
tam düflündüklerini söylemeseler
de, s›k s›k o ›rkç› kafa kendini dilde
aç›¤a vurmaktad›r. Yak›n günlerde,
Almanya'da SDP'li eski maliye ba-
kan›, flu anda Alman Merkez Ban-
kas› Yönetim Kurulu üyesi Thilo
Sarrazin'in, "Türkiyeliler’in ve
Araplar’›n, çocuk üretmekten ve
manavc›l›k yapmaktan baflka iflleri
yok" fleklindeki sözleri bunun yak›n
örneklerinden birisi oldu. 

Avrupa’n›n bir çok ülkesinde
bugün hukukun ggööççmmeennlleerree aayyrr››,,
kkeennddii hhaallkkllaarr››nnaa aayyrr›› uygulanma-
s›n› öngören yasal düzenlemeler ya-
p›ld›. Bu ›rkç›l›¤›n yasal düzeye ta-
fl›nmas›yd› ve bu anlay›fl emperya-
list ülke yönetimlerinde genel kabul
görmektedir. Kara kafal› daha kolay

gözalt›na al›nabilir, da-
ha uzun süre tutuklu tutu-
labilir, onun evi, iflyeri daha
kolay aranabilir, o, daha kolay din-
lenebilir. Bunu sa¤layacak fleklide
bir çok yeni yasa ç›kar›ld›. 

Irkç› sald›r›lar, elbette bunlardan
besleniyor y›llard›r. Burjuva politi-
kac›lar›n dilinde göçmenleri afla¤›-
lamak için kullan›lan ifadeler, hü-
kümetlerin ç›kard›¤› aç›kça ayr›mc›
yasalar, asimilasyon dayatmalar›,
sonuçta fiziki ›rkç› sald›r›lara dö-
nüflmektedir. 

“Kara kkafal›”lara kkarfl› 
artan vve öönlenmeyen 
›rkç› ssald›rganl›k

1990'lar›n bafllar›, özellikle Al-
manya'da göçmenlere yönelik ›rkç›
sald›r›lar›n t›rmanmaya bafllad›¤›
y›llar say›labilir. 1992'de Ros-
tock’da yüzlerce ›rkç›, tafllarla, mo-
lotof kokteylleriyle, bir mülteci yur-
duna sald›rarak binay› atefle vermifl-
lerdi. Ayn› y›l Brandenburg'daki bir
mülteci yurdu atefle verildi. MMööllllnn
ve SSoolliinnggeenn’de Türkiyeliler’in
oturduklar› evler ›rkç›lar taraf›ndan
atefle verildi, sekiz Türkiyeli öldü... 

Yine ayn› y›l, HHaammbbuurrgg yak›n-
lar›ndaki bir kasabada Türklerin ya-
flad›¤› iki binaya yönelik kundakla-
mada 3 kifli öldü, 43 kifli a¤›r yara-
land›. Almanya’da 1994'teki bir
kundaklamada 7 kifli, 1996'ta 10 ki-
fli, 1997'de bir olayda 1 anne ve 5
çocu¤u, baflka bir kundaklamada da
1 anne ve 3 k›z›... Neo-Naziler tara-
f›ndan yak›larak katledildiler. 

Peki bu kundaklamalar, katliam-
lar sürerken emperyalist hükümetler
ne yapt›lar? Özet olarak söylemek
gerekirse H‹ÇB‹R fiEY! Kundakla-
malar özelinde katiller cezaland›r›l-
mazken, esas olarak Avrupa emper-
yalizminin ›rkç›, Neo Nazi örgüt-

‹nsanlar› SSaçlar›n›n RRengine, DDerisinin RRengine, 
Fiziki GGörünüflüne GGöre SS›n›fland›ran IIrkç›l›k

KARA KAFALI
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lenmeleri engellemeye yönelik cid-
di bir politikas› da görülmedi. Öyle
oldu¤u içindir ki,   1992'dan günü-
müze kadarki ›rkç› sald›r›larda eenn
aazz 115500 ggööççmmeenn katledildi. Son ola-
rak –ama asl›nda son olmayaca¤›
bilinen– bir sald›r›da ise, 3 fiubat
2008’de Almanya’n›n Ludwigsha-
fen kentinde Türkiyeliler’in oturdu-
¤u bir evin yak›lmas› sonucu 10
göçmen hayat›n› kaybetti, 60 göç-
men yaraland›. 

AB’ye ba¤l› kurulufllardan Te-
mel Haklar Ajans› (FRA) taraf›ndan
Nisan 2009’da yay›nlanan bir rapor,
Avrupa’da yaflayan hheerr 33 mmüüssllüü--
mmaannddaann bbiirriinniinn,, ddiinnii vveeyyaa eettnniikk
kökeni nedeniyle ayr›mc› bir mu-
ameleye maruz kald›¤›n› ve yyüüzzddee
1111’inin de fiziki nitelikte ›rkç› sald›-
r›ya u¤rad›¤›n› aç›kl›yor. Yine Av-
rupa Konseyi’ne ba¤l› Yabanc›
Düflmanl›¤› ve Hoflgörüsüzlükle
Mücadele Komisyonu’nun (EKRI)
yay›nlad›¤› son raporlarda da ›rkç›-
l›ktaki art›fl aç›kça görülüyor. 

Avrupa Irkç›l›k ve Yabanc› Düfl-
manl›¤› ‹zleme Merkezi'nin 2005
y›l› raporuna göre 2003-2004 y›llar›
aras›nda ‹ngiltere'de 5522 bbiinn 669944
››rrkkçç››ll››kk olay› rapor edildi. Sadece
iki y›l içinde 52 bin sald›r›!

AB Temel Haklar Merkezi
(FRA) Örgütünün yay›nlad›¤› rapo-
ra göre Almanya’da ›rkç› sald›r›lar
2005-2006 y›llar› aras›nda %% 1144 ar-
t›fl göstererek 1155..991144’’ddeenn 1188..--
114422’’yyee yükselmifltir... 

Avrupa’daki hemen tüm emper-
yalist ülkelerde, her y›l yüzlerce,
binlerce ›rkç› sald›r› rapor ediliyor.
Siyasi, sosyal, kültürel olarak bun-
lar› engellemeye çal›flmak bir yana,
kara kafal› afla¤›lamas› ve ayr›mc›
yasalarla, t›rmanma teflvik ediliyor. 

Kara kafal›l›¤a yönelik afla¤›la-
may› bu sald›r›larda kullan›lan çe-
flitli sözlerde, motiflerde daha aç›k
görebiliriz. Avusturya’da Leobers-
dorf kasabas›nda göçmen bir aileye
sald›ran ›rkç›lar, "Buras› Türkler gi-
bi pis kokuyor ve kokmufl Türkler"
diyerek sald›r›yorlard›. Sald›r›lar›n
hemen hepsinde bir flekilde Nazi
iflareti, sloganlar› vard›r, evlere, ta-

belalara Nazi iflaretleri çizilmekte-
dir. Bu ise kara kafal› adland›rmas›-
n› esasta Nazi ideolojisinin bir ürü-
nü oldu¤unu hat›rlat›yor herkese. 

2008 y›l› 17 fiubat'›nda Almanya
Hagen’de bir “kara kafal›”, Adem
Özdamar, polislerden yard›m iste-
mek için girdi¤i karakolda, polisler
taraf›ndan dövülerek katledildi. 

Danimarka’n›n baflkenti Kopen-
hag’da ›rkç›lar, 16 yafl›ndaki Deniz
Özgür Uzun’u beyzbol sopas› ve
çekiçle döverek öldürürken, “kara
kafal›” düflmanl›¤›n›n hangi boyut-
larda oldu¤unu gösteriyorlard›. Al-
manya'da, A¤ustos 2009'da, Türki-
yemspor futbol tak›m› oyuncular›na
sald›r›da da ayn› söylem, ayn› iflaret
vard›: Sald›rganlar, Hitler selam›
vererek, ""‹‹ssttaannbbuull''aa ggeerrii ddöönnüünn ppiiss
TTüürrkklleerr"" ifadesini kulland›lar. 

" Kara KKafal›"
adland›rmas› ssosyal bbir
bask› vve kkuflatmad›r

Beyinleri dumura u¤ratan ›rkç›-
l›k, II. Paylafl›m Savafl›'nda emper-
yalist tekellerin genifl kesimleri di-
¤er halklar›n katili hale getirmekte-
ki en önemli silah› oldu. Kendini
tüm uluslardan üstün gören Nazi
ideolojisi, fetih, iflgal ve katliamla-
r›n gerekçesiydi. Hiçbir ten rengi-
nin yaratamayaca¤› bu düflmanl›¤›
yaratan ›rkç›-faflist ideolojidir. 

Almanya ‹çiflleri Bakan› Bakan›

Otto Schily, neo Nazi örgütlenmele-
rine iliflkin  ““ddeevvlleettee kkaarrflfl›› ddee¤¤iilllleerr””
derken, kara kafal›lar da bunun ter-
sine ppoottaannssiiyyeell tteerröörriisstt olarak gö-
rülmektedirler. Burada neo nazilerin
neden önlenmedi¤inin, neden kara
kafal›l›k kavram›n›n yayg›nlaflt›r›l-
d›¤›n›n cevab›n› görebilirsiniz. 

Avrupa’n›n “kara kafal›lar” poli-
tikas›n›n kendini aç›kça gösterdi¤i
yerlerden biri de hapishanelerdir.
Avrupa hapishanelerindeki “kara
kafal›lar”›n say›s›, kara kafal›lar›n
nüfusa oran›n›n çok üstündedir. 

Kara kafal›lara yönelik düflman-
l›k, kendini özellikle karakol, hapis-
hane, yarg› gibi kurumlarda çok da-
ha aç›k olarak göstermektedir.  Ka-
rakollarda, hapishanelerde s›k s›k
“kara kafal›lar”›n öldü¤ü haberleri-
ne rastlanmaktad›r. Burada dikkat
çekici noktalardan biri de bu tür ifl-
kence, iflkencede ölüm olaylar›nda -
en az›ndan bir ço¤unda- söz konusu
ülkelerin bas›n yay›n organlar›nda,
partilerinden ciddi bir tepkinin gös-
terilmemesidir.    

Kara kafal›l›k, göçmenleri bo-
¤an ssoossyyaall bbiirr kkuuflflaattmmaa gibidir.
Çünkü her an bir yerde kara kafal›
oldu¤unuzdan dolay› bir ayr›mc›l›-
¤a, bir afla¤›lamaya maruz kalabilir-
siniz. Her an biri size kara kafal› ol-
du¤unuzu hat›rlatabilir. O nedenle,
hayat›n her alan›nda aya¤›n›z› denk
almal›s›n›z. Kara kafal›l›k adland›r-
mas› ve kara kafal›lara yönelik ay-
r›mc›l›k ve afla¤›lama, göçmen
halklar üzerinde bir bask› biçimine
dönüflmüfltür. Mesela bir trafik çe-
virmesinde, onlarca araç -beyazlar-
geçer gider, içinde kara kafal›lar›n
oldu¤u bir araca s›ra geldi¤inde, po-
lis onu durdurur. Hele ki içinde 4-5
kifli varsa, o çevirmeden geçeme-
memesi büyük ihtimaldir. Veya kara
kafal› bir hastaneye gitti diyelim.
Dil yetersizli¤i genellikle sorun ola-
cakt›r ve o yetersizli¤i de bir biçim-
de bafl›na kak›lacakt›r...  

Sonuç olarak flunu belirtmeliyiz;
kara kafal›l›k, emperyalist sistemin
üretti¤i bir kavramd›r ve ona karfl›
ç›kmak, sisteme karfl› ç›kmadan
mümkün de¤ildir. 

KKaarraa kkaaffaall›› ddüüflflmmaannll››¤¤››nn››nn
bbiirr bbaaflflkkaa bbiiççiimmii.... 
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11-- ‘‘KKaarraa kkaaffaall››’’ ddeenniillddii¤¤iinnddee
aakkll››nn››zzaa nneelleerr ggeelliiyyoorr??

22-- ‘‘KKaarraa kkaaffaall››’’ oollaarraakk bbuuggüünnee
kkaaddaarr hhaannggii mmuuaammeelleelleerr iillee kkaarrflfl››--
llaaflfltt››nn››zz??

EErrhhaann AAyydd››nn::
(27 yafl›nda, Viyana.
Avusturya)

1- ‹lk akl›ma gelen

fley asl›nda ›rkç›l›k ve
flovenizm. Baz› Al-
manlar›n yabanc›lara
karfl› floven duygular›
ve onun as›l nedeni/te-

tikçisi olan kkaappiittaalliizzmm akl›ma geli-
yor. Onlar›n görünüm çerçevesinin
d›fl›nda oldu¤um için reddedildi-
¤im, ""iikkiinnccii ss››nn››ff"" insan olarak gö-
rüldü¤üm ve buna karfl› tek çözü-
mün sadece s›n›f mücadelesinden,
sosyalizmden geçti¤i akl›ma geli-
yor.

22-- fioven ve ›rkç› tav›rlarla karfl›
karfl›ya kald›¤›m oldu. ‹nsanlar›n
bana ""yyuukkaarrddaann aaflflaa¤¤››"" nefretle
bakt›¤› oldu. Ama bu duygular› ve
tav›rlar› suç olarak gören ve buna
karfl› mücadele eden insanlarla da
karfl›laflt›¤›m oldu.

u
‹‹bbrraahhiimm TTeezzggeell,, (Wuppertal,

Meslek: Ayakkab›c›)

2- Ben kendim yaflama-
d›m; ama çok karfl›laflt›m.
Korkunç fleyler oluyor. Mese-
la Norveç’teki olay çok kö-
tüydü. Dünyan›n neresinde
olursa olsun insan insand›r ve
yard›ma ihtiyac› varken bile-
rek ölümüne neden oldular.
Bu büyük bir çeliflkidir. Demokrasi-
den en cok bahsedilen yerde ayr›m-
c›l›k çok fazla. Bu riyakarl›kt›r.

u
‹‹llkkeerr fifiAAHH‹‹NN ((Köln, iflsiz)

11-- Irkç›l›k geliyor. 

22-- Yabanc›lar, yasal olarak ne gi-
bi zorluklarla karfl›lafl›yor bilmiyo-
rum; ama farkl› davrand›klar›n›

günlük yaflamda çok görüyorum.
Mesela ppoolliiss,, hhiiççbbiirr oollaayy oollmmaassaa
ddaahhii ssookkaakkttaa kkaarraa kkaaffaall›› ggöörrddüü¤¤üü
hheerrkkeessee kkiimmlliikk kkoonnttrroollüü yyaapp››pp
hhaakkaarreett eeddeebbiilliiyyoorr,, ttaarrttaakkllaayyaabbiillii--
yyoorr.. K›sacas› suçlu psikolojisine so-
kulmaya çal›fl›l›yor,
afla¤›lan›yor. Özellikle dil bil-
meyenler çok zorluk yafl›yor-
lar. Burada yayg›n flekilde ‹n-
gilizce bilinmesine ra¤men,
yabanc›ysan›z ‹ngilizce sordu-
¤unuzda yan›t alam›yorsunuz.
Hemen ""BBeenniimmllee AAllmmaannccaa
kkoonnuuflfl"" diye uyar›l›yorsunuz.
Ekonomik olarak da birçok
s›k›nt›larla karfl› karfl›yay›z.
‹flsizlik burada da artt› ve Almanlar
iflsiz kalmalar›n›n tek nedeni olarak
bizi görüyorlar ve düflmanlafl›yor-
lar. Yabanc›ysan›z potansiyel suçlu-
sunuz. Geçti¤imiz günlerde Nor-
veç’te yasanan olay gibi pek çok
olay bas›na yans›m›yor, suçlular ce-
zaland›r›lm›yor. Bu olay›n gündem
olmas›n›n nedeni ölümle sonuçlan-
mas›yd›. Bu sald›r›lara yabanc›lar
olarak karfl› durabilmenin tek yolu
bir araya gelmek, örgütlenmek.
Baflkaca yolumuz yok.

u
TTaaflflkk››nn GGüünnaayydd››nn::

(45 yafl›nda, esnaf) 

1- “Kara ka-
fal›” denince ak-
l›ma gelen ya-
banc›lar ve ya-
banc› düflmanl›-
¤› oluyor. Çünkü
yabanc›lar bura-
da her zaman
iikkiinnccii ss››nn››ff iinn--
ssaanndd››rr benim

bildi¤im ve gördü¤üm. Burada ya-
banc›lar›n yasal haklar› bile herza-
man k›s›tlan›yor ya da yok say›l›-
yor.

2- Tabii, çok kez karfl›laflt›m. En

basitinden YYaabbaanncc››llaarr DDaaiirreessii’’nde
s›k karfl›lafl›yoruz. Bir örnek vere-
yim: Arbeitsamt'a (çal›flma bürosu)
gitti¤im zaman benim üç haftal›k
iznimi vermek istemediler. Oysa bu

benim yasal hakk›m.
Bununla ilgili olarak

tart›flt›¤›m için de benim param›
kestiler. AAmmaa bbiirr AAllmmaann''aa aayynn››ss››nn››
yyaappmm››yyoorrllaarr.. Yani ““yyaabbaanncc››llaarr””
her zaman hhaakkss››zzll››kkllaarraa mmaarruuzz
kkaall››yyoorrllaarr. 

u
EElliiff AArrssllaann::

(48 yafl›nda, ifl-
siz.)

1- Türkiyeli-

ler, yabanc›lar, ay-
r›mc›l›k... geliyor
akl›ma. Çarfl›ya
pazara gidiyorsun,
doktora gidiyor-

sun, her yerde karfl›na ç›k›yor. Sana
bir baflka gözle bak›yorlar, seni ken-
dilerinden, buradan görmüyorlar.

2- Bunu hergün görüyor, yafl›-

yoruz. Yabanc›lar polisinde, iflyerle-
rinde hep yafl›yoruz. Karfl› ç›kt›¤›n-
da da ““bbee¤¤eennmmiiyyoorrssaann››zz ççeekkiipp ggii--
ddeerrssiinniizz”” deniyor. Buna raz› gelme-
miz, bunu hoflgörmemiz düflünüle-
mez. Bu ayr›mc›l›¤›n alas›d›r düpe
düz ›rkç›l›kt›r.

u
EErrttuu¤¤rruull ÜÜnnvveerr::

(57 yafl›nda, esnaf)

1- Ayr›mc›l›k, d›fllan-
m›fll›k ve haks›zl›k geliyor
akl›ma. Hele ki bizler, ço-
¤umuz bu haks›zl›klar yü-
zünden gelmifliz zaten bu-
ralara. Ee, bir de burada
benzer muamelelerle karfl›-
lafl›nca durum daha da dayan›lmaz
geliyor insana. Oysa hepimiz insan›z,
sevgiyle hoflgörüyle yaklaflsak birbi-
rimize, birlikte kardeflçe yaflamaya
çal›flsak... Ama, böyle olmuyor, yap-
t›rm›yorlar. Niye? Birilerinin ifline
gelmiyor. Böyle olunca da her yerde
d›fllan›yoruz “karakafal›lar” diye.

2- Karfl›laflmaz m›y›z, defalarca.
Bir çok sorun yaflad›k, bir çok örnek
verebilirim ama neye yarar? Sonuç-
ta her yerde ayn›, sen ““kkaarraa kkaaffaa--
ll››””s›n! Yabanc›ysan›z katlanacaks›-
n›z diyorlar. Ne yapal›m, bu ayr›m-
c›l›¤a karfl› ç›kaca¤›z.

‘‘KKaarraa kkaaffaall›› iikkiinnccii ss››nn››ff iinnssaanndd››rr’’
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AKP iktidar›n›n tarikatlara nas›l
kol kanat gerdi¤i, onlar› nas›l palaz-
land›rd›¤› bilinmektedir. Nitekim,
tarikatlarla iç içe geçmifl k›sa süre-
lerde palazland›r›lm›fl holdinglere
iktidar taraf›ndan her tür imkan su-
nulmufltur.

Birgün gazetesinde ç›kan bir ya-
z› dizisi Tarikatlar›n, AKP iktidar›
taraf›ndan nas›l palazland›r›ld›¤›n›,
tarikatlara sunulan imkanlar› gözler
önüne sermektedir.

‹‹ssttaannbbuull BBeelleeddiiyyeessii’’nnddeenn
TTaarriikkaattllaarraa YYaarrdd››mm
KKuuppoonnllaarr›› DDaa¤¤››tt››ll››yyoorr

“‘‹smaila¤a Camii ‹lim Ve Hiz-
met Vakf› sorumlusu’ MMuussttaaffaa FFeerr--
hhaatt SSuullttaannoo¤¤lluu ((MM..FF..SS)) ile ‹smaila-
¤a cemaati liderinin efli MMüüflfleerrrreeff
UUssttaaoossmmaannoo¤¤lluu ((MM..UU)) aras›ndaki
telefon görüflmesinde, flu ifadeler
kullan›ld›:

MM.. FF.. SSuullttaannoo¤¤lluu: Efendim.

MM.. UUssttaaoossmmaannoo¤¤lluu:: Mustafa
efendi.

SSuullttaannoo¤¤lluu:: Emriniz efendim.

UUssttaaoossmmaannoo¤¤lluu:: Bizde kkuuppoonn
vvaarrdd››,, ZZüübbeeyyddee ÖÖzzddeeyyiiflfl TTooppbbaaflfl’’ttaann
KKaaddiirr TTooppbbaaflfl’’››nn hhaann››mm››nnddaann aall--
mm››flfltt››kk,, yyaarrdd››mm kkuuppoonnllaarr››,, flimdi biz
onlar› ayarl›yoruz da verece¤imiz
ailelere zarflara koyuyoruz. Biz o
zarflar›n üzerine vakf›n mührünü
bassak bir mahsuru var m›? 

SSuullttaannoo¤¤lluu:: fiimdi resmi yerler-
de kullansan›z daha iyi olur çünkü o
sonradan.

UUssttaaoossmmaannoo¤¤lluu:: Tamam yani
soruyorum hani öyle midir diye.

ÜÜçç YY››llddaa 11..77 MMiillyyoonn KKuuppoonn

29 Kas›m 2008’de ‹stanbul
Büyükflehir Belediyesi’nin internet
sitesinden yap›lan yaz›l› aç›klama-
da;

“2006’da 441133 bbiinn 448855,, 2007’de
662299 bbiinn 222266, 2008 Ekim ay› sonuna

kadar 669922 bbiinn 552288 kupon” da¤›t›ld›-
¤› belirtilmiflti. Kuponlar›n herbiri
25 liral›kt›.” (Çayan Ethem, Birgün,
18 fiubat 2010)

Sadece ihtiyac› olanlara kupon
da¤›tt›k diyordu ‹stanbul Büyükfle-
hir Belediyesi. Ancak yalan söylü-
yor. Kuponlar tarikatlara verilmifltir.

‹stanbul Belediyesi, tarikatlara
sundu¤u imkanlarla onlar›n hem pa-
lazlanmas›n›, hem de yoksul halk›
yalanlarla, üç kuruflluk yard›mlarla
aldatmas›n› sa¤lamaktad›r. Tarikatlar,
bu desteklerle böyle örgütleniyor.

BBaass››nn ‹‹llaann KKuurruummuu EEllee
GGeeççiirriilliiyyoorr

“Yeni fiafak gazetesi’nin sahibi
Ahmet Albayrak’›n Bas›n ‹lan Ku-
rumu’nu nas›l ele geçirdi¤inden,
Mercedes marka otomobilleri nas›l
‘kaçak’ yoldan ald›¤›na kadar bir
çok ayr›nt›y› ifllerken, Albayrak’›n
yapt›¤› konuflmalara tak›lan ‘devlet
büyükleri’ni inceleyece¤iz.

17 fiubat 2009’da Milli Gaze-
te’ye kay›tl› bir GSM numaras›n›
kullanan Ömer adl› bir flahs› arayan
Ahmet Albayrak (...)“bas›n ‹lan Ku-
rumu’na seçildin sen orada de¤il
mi?” diye soruyor.

AAhhmmeett AALLBBAAYYRRAAKK:: fifiiimmddii
oorraann››nn yyöönneettiimmii flfluu aannaa kkaaddaarr bbiizz--
ddeenn ddee¤¤iill yyaannii.. TTaammaamm mm›› ssoonn bbuu
iiflflttee bbiirr ggeelliiflflmmeelleerree ggöörree bbiirr bbaakkaa--
yy››mm yyaannii oorraaddaa bbiirr oorrggaanniizzaassyyoonn
yyaapp››pp ddaa bbiirr ddee¤¤iiflfliikklliikk yyaappaaccaa¤¤››zz ..

ÖÖmmeerr:: Tamam abi.

AALLBBAAYYRRAAKK:: Yani orada ne ya-
paca¤›z, ne edece¤iz senin orada
kim var bu Alaattin Kaya... 

ÖÖmmeerr:: Alaattin Kaya bu eski
Zaman gazetesinin sahibi vard› ya.

AALLBBAAYYRRAAKK:: Hee, onun telefo-
nu var m› sende?

ÖÖmmeerr:: Onun telefonu flirkette
vard›r, benim üzerimde kay›tl› de¤il.

AAhhmmeett AALLBBAAYYRRAAKK:: Neyse
yar›n onu bir arayaca¤›m bende.

‘‘‹‹nnflflaallllaahh YYöönneettiimmii
DDee¤¤iiflflttiirreeccee¤¤iizz’’

Bas›n ‹lan Kurumu’yla ilgili da-
ha birçok görüflme yapan Albayrak,
tutanaklarda ‘X flah›s’ diye geçen
ancak Yeni fiafak’›n baflyazarlar›n-
dan Yusuf Ziya Cömert’e ait bir
GSM no ile yapt›¤› görüflmede, Ba-
s›n ‹lan Kurumu Yönetim Kuru-
lu’nun de¤iflikli¤iyle ilgili Kon-
ya’dan birine ulaflmaya çal›fl›yor. X
flah›s ise cemaatin Konya sorumlu-
su oldu¤u bilinen Lokman Hoca’y›
arayaca¤›n› ve o kifliye böylece ula-
flabileceklerini söylüyor.

Albayrak ayn› gün Arter Reklam
Matbaa. Tan. Halk. ‹l. Ltd. fiti’ye ait
bir telefon numaras› kullanan ‘X fla-
h›s’la yapt›¤› görüflmede, ‹stanbul
Bas›n ‹lan Kurumu’yla ilgili sorun
yaflad›¤›n› söylüyor ve ikili aras›nda
flu diyalog geçiyor:

AALLBBAAYYRRAAKK:: Biliyorsun biz
Bas›n ‹lan’da Genel Kurul üyesi-
yiz,VVaakk››ffllaarr BBaannkkaass››’’nn››nn iillaannllaarr››--
nn›› bbaass››nn iillaannddaann ggeeççiirrmmeeddeenn vveerrii--
yyoorrmmuuflflllaarr.. OOnnaa eeffeennddiimm BBaass››nn
‹‹llaann kkaarrflfl›› çç››kktt››.. KKaarrflfl›› çç››kkmmaass››nn››nn
sseebbeebbii ddee flfluu:: AAyydd››nn DDoo¤¤aann eeffeenn--
ddiimm oo BBaass››nn ‹‹llaann’’ddaann ggeeççmmeeyyiinnccee
oo aallaamm››yyoorr ya oradan ilan.

XX:: Ee tabii, o yüzden öyle olu-
yor zaten.

AALLBBAAYYRRAAKK:: He onun adam-
lar, köpekleri Bas›n ‹lan’a hâkim,
anl›yor musun? Orada da içten içten
mesela orada ço¤unluk onlarda,
aleyhimizde bir karar ald›rd›lar ora-
da yani hatta bir fley al›nd›, Resmi
Gazete’de yay›nlanaca¤›n› fley yap-
t›lar yani bir enteresan bir karar ç›k-
t› oradan da.

Böyle palazlan›yor, 
bu entrikalarla büyüyorlar!
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AAllbbaayyrraakk ‘‘YYeeflfliill YYöönneettiimm’’ii
HHaazz››rrll››yyoorr

Albayrak’›n 15 fiubat 2009’da
yapt›¤› görüflmelerden biri de döne-
min TRT Trabzon Bölge Müdürlü¤ü
Haber Müdürü Caner Ocak’la yap-
t›¤› konuflma. Bas›n ‹lan Kuru-
mu’nda yap›labilecek de¤ifliklikleri
konuflan ikili, daha sonra Trab-
zon’daki AKP Belediye Baflkan›
aday›na nas›l yard›mc› olabilecekle-
rini ve reklam›n› nas›l yapabilecek-
lerini, bu konuda hangi AKP’li ve-
killerin yard›mc› olabilece¤ini ko-
nufluyorlar.

Mustafa adl› Bas›n ‹lan Kuru-
mu’nda yönetici oldu¤u anlafl›lan
flah›s ise Albayrak’›n yapt›¤› görüfl-
medeyse, Bas›n ‹lan yönetimine da-
ir planlama aç›kça anlat›l›yor:

MMuussttaaffaa:: Buyursunlar Ahmet
bey.

AALLBBAAYYRRAAKK:: fiimdi Mustafa
Bey, bu pazar, cuma günü burada
bir toplant› var ‹stanbul’da. Burada
yönetim, yönetim kurulu fley yapa-
cak, nedir o seçilecek. Tamam Ge-

nel Kurul Listesi ulaflt› sana, flimdi
biz genel kurulda tabi biz bu güne
kadar tabii yönetim bizde de¤ildi
yani. Hep karfl›dad›r. fiu andaki du-
ruma göre Genel Kurul Yönetimi
biz fley yapaca¤›z nedir o yeni bir
yönetim kurulu oluflturaca¤›z. Tabi-
i arkadafllar oradaki ço¤unluk hükü-
met adamlar› var ya orada. Bafl›n›
çekmek istemiyorlar. Ben flimdi bu-
rada iflin bafl›n› çekece¤im yani ora-
da befl alt› kiflilik yedi kiflilik yöne-
tim seçilecek. fiimdi ben orada tabi
görüflürüz yani önceden bir görüfle-
lim. Bak flimdi bizim bir oy, iki oy
çok önemli bizim için.

MMuussttaaffaa:: Nas›l bir çal›flma plan-
lad›n›z Ahmet bey?

AALLBBAAYYRRAAKK:: Ya ben hiç zaten
bir fley yapmad›m, o bugün müste-
flar arkadafllarla görüflece¤iz.

MMuussttaaffaa:: Peki.

MMeerrcceeddeess’’ii UUccuuzzaa AAllmmaann››nn
YYoollllaarr›› CCeemmaaaatttteenn GGeeççiiyyoorr

1188 fifiUUBBAATT 22000099’’ddaa AAhhmmeett AAll--
bbaayyrraakk’’›› aarraayyaann MMeerrcceeddeess BBeennzz

TTüürrkk AA..fifi’’yyee kay›tl› bir numarayla

Albayrak aras›nda geçen diyalog,

Albayrak’›n otomobil zevkinden

vazgeçmezken, yasal yollar› pek

umursamad›¤› da ortaya ç›k›yor.

XX:: Bu dedi¤imiz, telaffuz etti¤i-

miz fiyatlar. Bunu direkmen biz

Mercedes Benz Türk olarak arada

herhangi bir bayi olmaks›z›n size

ihraç kayd›yla serbest bölgeye fatu-

ra edebilece¤iz . Çünkü fiyat›n olu-

flumunda hakkaten arada bayi falan

olma flans›m›z kesinlikle yoktur.

AALLBBAAYYRRAAKK:: Tamam. Fatura

bayi istedi¤iniz gibi fley yap›n 

XX:: Aksi takdirde, bayi oldu¤u

takdirde yüksek olur, bayi falan ol-

mayacak burada, direkmen biz sizin

o yurtd›fl›ndaki firma ad›na veya

serbest bölge ad›na fatura edece¤iz

bunlar›.

AALLBBAAYYRRAAKK:: Tamam.

XX:: Mercedes Benz Türk olarak

oldu.

AALLBBAAYYRRAAKK:: Tamam.”(Bir-

gün, 21 fiubat 2010)
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Hasta tutsaklar için ‹stanbul,

Ankara ve Adana’da her hafta yap›-

lan eylemler devam ediyor.

26 fiubat günü ‹stanbul Taksim

Tramvay Dura¤›’ndan Galatasaray

Lisesi’ne kadar yürüyüfl yap›ld›.

“Hasta Tutsaklar Serbest B›rak›l-

s›n” pankart› arkas›nda yap›lan yü-

rüyüfle 17 yafl›nda Lösemi hastas›

tutuklu Abdullah Akçay’›n ailesi de

kat›ld›. 

Eylemde bir aç›klama yapan

Tecrite Karfl› Sanatç›lardan Ercan
Ayd›n; hasta tutsaklar için yap›lan
eylemlerin sadece siyasi tutsaklar
için de¤il, adliler içinde umut kay-
na¤› oldu¤unu belirtti. Gülay Çetin
ve Abdullah Akçay’› buna örnek
gösteren Ayd›n tüm halk› daha faz-
la sahiplenmeye ça¤›rd›. 

26 fiubat günü bir eylemde An-
kara’da Yüksel Caddesi’nde yap›l-
d›. Haz›rlanan ortak aç›klamay›
okuyan TAYAD üyesi Mehmet Y›l-
maz; “Aç›kt›r ki; maden ocaklar›n-
da ifl cinayetlerinde katledenler de,
Tekel iflçilerinin ifline, afl›na göz di-
kenler de; hasta tutsaklar› tecritte
katledenler de ayn›d›r” dedi. 

Eylem, tecrite ve tutsaklar›n te-
davi hakk›n›n engellenmesine karfl›
mücadele etme ça¤r›s› ile sona erdi.

Adana’da 20 fiubat günü yap›lan
eylemde; “Çocuklara Keyfi Cezala-
ra  Son Hasta Tutsaklara Özgürlük”

pankart› aç›ld›.

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

Hasta Tutsaklar Artarak Ölüme
Yaklafl›yorlar

‹‹SSTTAANNBBUULL

AANNKKAARRAA

AADDAANNAA



Kitle çal›flmas› yaparken,
devrimci düflüncelerimizi ve
coflkumuzu koruyaca¤›z. 

Her yerde, her iflte devrimci
oldu¤umuzu unutmayaca¤›z. 

Unutursak iflin içinden ç›k›la-
maz. 

Unutursak devrimcilik gider,
yerine düzen gelir. Bu kesindir,
çünkü baflka seçenek yoktur;
"ya düzen ya devrimdir" seçe-
nek. 

Ve düzen düflüncesi ile devri-
min hiçbir sorunu çözülemez. 

‹lk yapmam›z gerekeni tekrar
edersek; kitle çal›fl-
mas› yaparken, ör-
gütlenme yaparken,
devrime dair yapt›-
¤›m›z her iflte DEV-
R‹MC‹ DÜfiÜNCE-
LER‹M‹Z‹ VE COfi-
KUMUZU KORUYA-
CA⁄IZ. 

E¤er bunu ya-
parsak, baflarama-
yaca¤›m›z hiçbir
fley yoktur. 

Sonra ilk sorumuz gelir; ne-
rede eksik-yanl›fl yap›yoruz ?

Bunu bulmal›y›z. 
Nas›l bulaca¤›z bunu? 
Bu baflar›s›z ve yetersiz so-

nuçlara ra¤men, neyi nas›l yap-
mal›y›z konusunda tecrübe ka-
zan›yoruz. Bunlardan sonuçlar
ç›karmal›y›z. 

Her ç›kard›¤›m›z sonucu ken-
di gerçekli¤i içinde de¤erlendir-
meliyiz. 

Abartmayaca¤›z
Kiflisellefltirmeyece¤iz 
Umursamaz davranmayaca-

¤›z. 
‹nsanlarla iliflki kurma, ilgi-

lenme, e¤itme ve birebir iliflkile-
re yo¤unlaflmal›y›z.

Tüm bunlar› çok ciddiye al-
mal›y›z.

Israrla anlatt›¤›m›z ça-
l›flma da budur. Baflkada
bir sihirli soru veya cevap
yoktur. 

Her fleye ra¤men ye-
nilgiye, baflar›s›zl›klar›m›za ra¤-
men ve tüm baflar›lar›m›zdan da
ç›kard›¤›m›z sonuçlarla bunu
yapaca¤›z. 

Bunu yapmazsak ne mi olur,
her fley biter. Devrimcilik biter,
son durak düzen olur. O neden-
le tek yol vard›r burada; devrim-
cili¤imizi asla unutmamak, bu
yol baflka yere ç›kmaz, bu yol-
dan dönüfl ise düzendir. 

Örne¤in eylemlere kat›l›m›n
yetirince olmamas› moralini bo-
zar sorumlular›m›z›n. 

Oysa moralimizi bozmamal›-
d›r. 

Nedenlerini görmeliyiz.
Öncelikli olarak flöyle düflü-

nece¤iz; genel olarak gitti¤imiz
insanlar, çevremizdeki iliflkileri-
miz dedi¤imiz insanlard›r. Yani
y›llard›r bizim insan›m›z olan,
eylemlere kat›lan, gözalt›na al›-
nan, tutuklanan, bask› gören in-
sanlard›r. Bunlar›n büyük ço-
¤unlu¤u y›lg›n ve yorgun insan-
lard›r. Büyük oranda flimdi kap›-
m› polis çalacak korkusunu ta-
fl›yan insanlard›r. Keza tüm ülke
genelinde de kafas›n› kald›ran
herkese yo¤un bir bask› ve terör
uygulan›yor. Bunu herkes görü-
yor. 

‹flte yorgunluk, y›lg›nl›k kor-
ku dalgas›yla birleflince sonuç
almam›z zorlafl›yor. 

Evet, bunlar› görüp tespit et-
tikten sonra ne yapaca¤›z o za-

man?
Bu bask›, korku var diye ça-

l›flma yapmayacak m›y›z? Halk-
taki bu korkuyu k›rmaktan
umudu kesecek miyiz?

Öyle yapmayaca¤›z elbette. 
Çevremizdeki insanlar yine

çevremizde en genel anlamda
potansiyelimiz olarak dururlar.
K›sa vadede çok fazla bir fley
yapmazlar. Onlar› yine belli ça-
l›flmalara, meflru gördükleri ça-
l›flmalara katar›z, bir yandan
korkular›n› yenmelerine çal›fl›r›z,
ama di¤er yandan da bunun k›-
sa vadede olmayaca¤›n› biliriz. 

Esas olarak y›pranmam›fl ve
gerçekten yoksullu¤u yaflayan
insanlara ulaflmal›y›z Belki de
devrimcileri hiç tan›mayan ya
da sadece ad›m›z› duymufl olan-

lara ulaflmal›y›z. 
Bu elbette iki

günde olacak ifl
de¤il. Sab›rla,
umutla çal›flmal›-
y›z. Durup din-
lenmeden çal›fl-
mal›y›z.

Bir di¤er yön-
tem ise, 

en yak›n çev-
remizde geliflebilecek genç-
yafll› insanlar›m›za yönelik de
tutarl› ve sab›rl› bir e¤itim uygu-
lamakt›r. 

‹nsanlar›n tek tek sorunlar›y-
la ilgilenmekten, propaganda
malzemelerimizin ulaflt›r›lmas›-
na, bunlar› sözlü anlatmaya, et-
kilemeye, iliflkide oldu¤umuz in-
sanlar›n beynine girmeye çal›fl-
mal›y›z. Bunun yöntemlerine
kafa yormal›y›z. 

Anlatt›¤›m›z çal›flma yöntemi
de budur esas olarak. 

Sokak sokak, ev ev, kifli kifli
paylaflarak tüm insanlar›m›z sa-
b›rla çal›flmas›n› ö¤renmelidir.
K›sa vadede eylemlere yüzler,
binler katamayabiliriz. Bu mora-
limizi bozmamal›d›r. Aksine, flu-
nu gösterir bu durum, bizim ör-
gütlenmeye ve e¤itime ihtiyac›-

DEVR‹MC‹ DÜfiÜNCE, DEVR‹MC‹ 

COfiKU, BEYN‹M‹Z VE YÜRE⁄‹M‹ZD‹R

HER SORUNUMUZU DÜfiÜNEREK 

VE H‹SSEDEREK ÇÖZECE⁄‹Z
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m›z var demektir. Çünkü eylem-
lere ancak örgütledi¤imiz insan-
lar› getirebiliriz. Yani en genel
ça¤r›larla insanlar›n eylemlere
kat›lmas› flu andaki durumda
zordur. Nedenini yukar›da anlat-
t›k. Büyük bir korku dalgas› ya-
ratt›lar. Bunu ise ancak örgütle-
nerek k›rabiliriz.

fiu bir gerçektir; hiçbir halk
açl›k ve adaletsizli¤e karfl› sü-
rekli suskun kalamaz. O bask›
dalgas› da ilelebet susturamaz.
Ama tepkileri örgütsüz olursa
yine vurur, yine da¤›t›r yine bas-
t›r›r. ‹flte bunun için örgütlenme-
liyiz. Sab›rla, emek vererek ör-
gütlenmeliyiz. ‹¤neyle kuyu ka-
zar gibi örgütlenmeliyiz.

Her mahallede bizim hiç
ulaflmad›¤›m›z yüzlerce ev var-
d›r; yoksul, iflsiz olan. 

Kap›lar›n› açmak istemeye-
ceklerdir. Tüm yoksulluklar›na,
umutsuzluklar›na ra¤men flük-
redip duracaklar, bize "terörist"
diye bakacaklard›r. Hay›r, biz ›s-
rar etmeliyiz. Elimize bir bildiri
al›p çalmal›y›z kap›s›n›, ertesi
günü bir dergi al›p gitmeliyiz.
Halk›m›z flöyle düflünecektir bir
süre sonra; "Ne diyor bu insan-
lar, bir dinleyeyim". ‹flte orada
sizin etkileyicili¤iniz, onlar›n öz-
lemlerini, sorunlar›n› yakalama-
n›z önemli. Sonra iliflki geliflme-
ye bafllar.

En kolay kazan›labilecek in-
sanlardan bafllayarak bu çal›fl-
may› yapmal›y›z. En yoksullar-
dan en çaresizlerden bafllamal›-
y›z yani. 

Yine serseri, h›rs›z, tinerci vb.
diye adland›r›lan insanlarla mut-
laka ilgilenmeliyiz, kadro ola-
mazlar belki ama kitle, militan
bir kitle olurlar. Gelecek diye
hiçbir fleyleri yoktur bu insanla-
r›n. Hiç kimse de¤er vermez, iti-
lip kak›l›rlar, horlan›rlar. O ya-
k›nl›¤›, ilgiyi, de¤eri bizde gör-
düklerinde bize aç›k hale gele-
ceklerdir. Elbette o yozlaflm›fl
yaflam tarz›n›n onlarca zorlukla-
r› ortaya ç›kar. Bunlara da çeflit-
li yöntemlerle çözümler bulmak

durumunda kalaca¤›z. ‹lk akl›-
m›za gelen onlar› dövmek olma-
mal›d›r. 

Halk› seven, halka inanan
her insan›m›z›n bunu yapabile-
ce¤ini düflünüyoruz. O zaman
insanlar›m›za da o halk sevgisini
kazand›rmal›y›z.

‹nsanlar›m›za güvenmelisiniz.
Tamam, belki sorumlular›n yap-
t›¤›n bir ifli yönetici kadar yapa-
mayabilirler. Bu normaldir. Ama
sorumlu onlar› ifl yapt›rarak e¤i-
tebilir.

Bir yönetici her fleye yetifle-
mez. Bo¤ulur ve H‹Ç K‹MSEY‹
DE E⁄‹TEMEZ.

E¤itim sadece toplu yap›lan
çal›flmalarda bir konuyu tart›fl-
mak de¤ildir. Bu bir yan›d›r ve
ço¤unlukla da soyut kalabilir.
Günlük yaflam içinde de e¤it-
melidir yöneticilerimiz. Hatta
bazen e¤itilen kifli e¤itldi¤inin
fark›na bile varmadan yap›labilir
bu e¤itim. Mesela bir ifli yapt›r›r-
s›n, disiplinli çal›flmas›n›n e¤iti-
mini verirsin bu s›rada. Titiz ol-
may› ö¤retiriz. Bir seferde olmaz
bunlar, onlarca kez yapt›r›r›z. En
basit bir ifli yaparken bile o insa-
n›n hangi yönünü gelifltirece¤iz,
bunlar› düflünürsek e¤itim sü-
rekli hale gelir. 

Yani insan e¤itmek için de ifl
yapt›rmal›y›z o insana. Onlar›n
kendine güvenlerinin geliflmesi
için de ifl yapt›rmal›y›z, sorum-
luluk vermeliyiz. Sahiplenmele-
rinin ve coflkular›n›n artmas›
için de ifl yapt›rmal›y›z, sorum-
luluk vermeliyiz. Yoksa mekanik
bir memur olarak öylece kal›rlar
ve bir yere gelir b›rak›rlar.

Elbette onlara ifl yapt›rmak
tek bafl›na o iflin yap›lmas›n›
sa¤lamayacakt›r. Bir ifli yapt›r›r-

ken önce nas›l yapaca¤›n› tarif
edece¤iz, sonra da yapmas›n›
denetleyece¤iz. Ve sonucuna
göre yeniden anlataca¤›z eksik-
lerini. Eksiklerini anlat›rken de
olmam›fl demeye de gerek yok-
tur. K›rmadan, cesaret verecek
flekilde, daha iyisini yapabilece-
¤ini anlatarak konuflaca¤›z.

Yönetici ile o arkadafl›m›z
aras›ndaki iliflkilerin geliflmesi,
yoldafll›k da böyle flekillenir.
Yoksa soyuttur tek bafl›na.
Emek yoksa, de¤er yoksa her
fley e¤itimde yoldafll›kda soyut
kal›r.

Program ç›karmak da genel
kalabilir bazen. Yönetici ifl ver-
dikçe sahiplenecektir insanlar›-
m›z. "…yapmad›lar yapmad›lar,
görsünler diye ben yapt›m..."
tarz›ndaki tepkisellik çok yay-
g›nd›r yöneticilerimizde, ama
genellikle yönetici yapar o
umursamaz. bu do¤al bir du-
rumdur. Yetiflmifl, sorumluluk
duyan bir insan›m›z olsa elbette
yönetici çal›fl›rken o durmaz.
Ama flu anki insanlar›m›z›n ge-
nel durumu öyle de¤il. Hepsi
e¤itilmesi gereken insanlar. 

Bunlar sorumlular›m›z›n da
bir anda görece¤i sonuçlar ol-
maz. Yani "böyle yapt›m ama
olmad›" diye düflünmeyecek yö-
neticilerimiz, sab›rl› olacak. Her
yapt›rd›¤› ifl ve ona paralel yap-
t›¤› e¤itim bir birikim yarat›r. O
birikimdir insanlar›m›z› e¤iten,
olgunlaflt›ran, devrimcilefltiren.
O bunun fark›na bile varmaz. Bir
an oturup düflünürse, "ben flunu
ö¤renmiflim" diyebilir, ya da "flu
yönüm de¤iflti" diyebilir. Yoksa
yaflam›n kendi do¤all›¤›nda ge-
liflir bu tür fleyler.

Yöneticimizin verimlili¤i de
burada ortaya ç›kar. Baflka ör-
neklerde de çok farkl› de¤ildir. 

Her sorunumuzu devrimci il-
kelerle düflünerek çözece¤iz.
Her sorunumuzu büyük bir halk
ve vatan sevgisini hissederek
sahiplenece¤iz. Baflka bir çö-
züm yoktur. 

Kap›lar›n› açmak istemeyecekler-

dir. Tüm yoksulluklar›na,

umutsuzluklar›na ra¤men flükredip

duracaklar, bize "terörist" diye

bakacaklard›r. Hay›r, biz ›srar

etmeliyiz. Elimize bir bildiri al›p

çalmal›y›z kap›s›n›, ertesi günü bir

dergi al›p gitmeliyiz.

Yürüyüfl
28 fiubat

2010

Say›: 209

ADALET ‹Ç‹N KAVGAYI BÜYÜTEL‹M 39

Yürüyüfl
28 fiubat

2010

Say›: 209



Amerika Defol Bu Vatan Bizim
kampanyas› sürüyor. Kampanya
çerçevesinde Halk Cepheliler, gö-
zalt›lar›, tutuklamalar› göze alarak
çal›flmalar›n› sürdürüyorlar.

SSaarr››ggaazzii’’ddee GGrruupp YYoorruumm
KKoonnsseerrii

‹stanbul Sar›gazi’de 20 fiubat
günü Do¤anlar Dü¤ün Salonu’nda
“Amerika Defol Bu Vatan Bizim”
konseri yap›ld›. Konser salonuna
girmek isteyenleri merdivenlerde
Dev-Genç tarihini anlatan foto¤raf
sergisi karfl›l›yordu. Konserde, Sar›-
gazi Özgürlükler Derne¤i ad›na
Ça¤r› Avc› bir konuflma yapt›. Ko-
nuflmas›nda mahallede verilen mü-
cadele ve Engin Çeber’i anlatan
Ça¤r› Avc› herkesi Engin Çeber’in
iflkencede katledilmesi davas›nda
adalet istemeye ça¤›rd›. Programda
ilk olarak sahne alan ‹dil Tiyatro
Atölyesi ve Tiyatro Simurg “Baflka-
n› Burnundan Yakala” oyunuyla
Amerika’n›n katliamc› yüzünü her-
kese bir kez daha gösterdi. Tiyatro
oyunundan sonra FOSEM’in haz›r-
lad›¤› sinevizyon gösterimi yap›ld›.
Sinevizyonun ard›ndan sahne alan

Grup Yorum “Amerika Defol Bu
Vatan Bizim” kampanyas› çerçeve-
sinde yap›lan eylemleri ve verilen
konserleri anlatt›. Amerika ülke-
mizden defolana kadar mücadelenin
sürece¤ini belirten Grup Yorum sa-
londa “Amerika Defol Bu Vatan Bi-
zim, Yaflas›n Dev-Genç, Yaflas›n
Dev-Genç’liler” sloganlar›yla se-
lamland›. 1000 kiflinin kat›ld›¤›
konser halaylar ve Grup Yorum’un
25. y›l konserini duyurmas›yla sona
erdi.

‹‹ssttaannbbuull:: “Amerika Defol Bu Va-

tan Bizim” diyen Halk Cephesi üye-
leri, Mecidiyeköy Metrobüs dura¤›
giriflinde, Taksim Galatasaray Lise-
si önünde her gün imza masas› aç-
maya devam ediyorlar. Geçti¤imiz
hafta boyunca her gün aç›lan imza
masalar›nda binlerce imza topland›,
bildiriler da¤›t›ld›. 

22 fiubat günü Halk Cepheliler
‹stanbul Avc›lar merkezde imza
stand› açt›lar. 8 saat boyunca, aç›k
kalan masada sesli konuflmalarla,
ça¤r›larla, da¤›t›lan yüzlerce bildi-
riyle neden Amerika'n›n defolup
gitmesi gerekti¤i anlat›ld›. Gün bo-

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

AAnnttaakkyyaa:: Halk Cepheliler Ulus

Meydan›’da yapt›¤› eylemle Edirne
ve ‹stanbul’da tutuklanan vatanse-
verlerin biran önce serbest
b›rak›lmas›n› istediler. “Yaflas›n
Dev-Genç Yaflas›n Dev-Gençliler,
Amerika Defol Bu Vatan Bizim, Tu-
tuklananlar Serbest B›rak›ls›n, ‹n-
cirlik Üssü Kapat›ls›n” sloganlar›-
n›n at›ld›¤› eylemde; “Tüm bask›lar,
tutuklamalar, cezalar ve iflkenceler-
le bizi y›ld›raca¤›n›z› san›yorsan›z
yan›l›yorsunuz. Bizler asla vazgeç-
meyece¤iz. ‘Amerika Defol Bu Va-
tan Bizim’ demeye devam edece-
¤iz” denildi.   Eylemin ard›ndan ‹n-
cirlik Üssünün Kapat›lmas› için aç›-
lan imza masas›nda, 225 imza top-
land›.

MMaallaattyyaa:: 22 fiubat günü Halk

Cepheliler Soykan Meydan›nda ma-
sa açarak ‹ncirlik Üssü'nün kapat›l-
mas› için imza toplad›lar. Ameri-
ka’n›n yapt›¤› katliamlar›n resimle-
rinin oldu¤u bir panonun da aç›ld›¤›
masada 100 imza topland›.

KAT‹L AMER‹KA DEFOL!

‹STANBUL / SARIGAZ‹
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23 fiubat günü ayn› yerde Halk
Cepheliler taraf›ndan tekrar imza
stand› aç›ld›. Polislerin yönlendir-
mesiyle Malatya Belediye zab›ta-
lar› imza masas›n› kald›rmak iste-
diler. Cepheliler zab›talar› ve poli-
si teflhir edince, çevrede bulunan
halktan insanlar zab›talara  tepki
gösterdi. Masa 2 saat aç›k kald›.

KKooccaaeellii:: 21 fiubat günü Kocaeli

Gençlik Derne¤i yapt›¤› eylemle
yapt›. Eylemde; 'Amerika Defol
Bu Vatan Bizim' diyen vatansever-
lerin serbest b›rak›lmas› gerekti¤i-
ni belirtildi. Eylemin ard›ndan
aç›lan imza masas›nda yaklafl›k
250 imza topland›.

AAddaannaa:: 21 fiubat günü Halk Cep-

heliler Kültür Soka¤› önünde imza
stand› açt›lar. Aç›lan imza stand›n-
da 120 adet imza topland›. 

23 fiubat günü Halk Cepheliler
Kültür Soka¤› önünde imza stand›
açt›lar. Zab›talar›n izinsiz oldu¤u
gerekçesiyle engel olmaya çal›flma-
s›na karfl› "Amerika defol demenin
izni mi olur" diyen Halk Cepheliler
masada 70 imza toplad›lar.

Adana’da Halk Cephesi üyeleri
21 fiubat günü Kültür soka¤› önün-
de Edirne, ‹stanbul ve di¤er iller-
deki tutuklamalarla ilgili eylem
yapt›lar. Eylemde “Amerika Defol!
Bu Vatan Bizim! Dedikleri ‹çin Tu-
tuklana Vatan Severler Serbest B›-
rak›ls›n” Halk Cephesi ‹mzal› pan-
kart aç›ld›.  "Vatanseverleri derhal
serbest b›rak›n! Vatan› peflkefl çe-
kenler tutuklans›n!" denilen ey-
lemde;  "Hepimiz tutuklanabiliriz,
iflkenceler görebiliriz, cezalar yiye
bilir ve hatta bu vatan› sahiplenme
u¤runda ölebiliriz. Mücadelemiz
tutuklanan vatanseverler b›rak›l›n-
caya dek sürecektir" denildi. 

EEllaazz››¤¤:: Halk Cephesi 20 fiubat

günü mahalle arabalar›n›n kalkt›¤›
durakta 90 tane imza toplad›lar.

MMeerrssiinn:: Halk Cepheliler, Edir-

ne'de "Amerika Defol" defol dedi-
¤i için tutuklanan vatanseverlerin

serbest b›rak›lmas› için her hafta
yapt›klar› eylemlerine bu hafta da
devam ettiler. 19 fiubat günü Tafl
Bina önünde toplanan Halk Cephe-
liler "Amerika Defol Dedikleri ‹çin
Tutuklanan Vatanseverler Serbest
B›rak›ls›n” pankart›yla yürüyüfle
geçtiler. "Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz,
Tutuklananlar Serbest B›rak›ls›n,
Yaflas›n Dev-Genç Yaflas›n Dev-
Gençliler" sloganlar›yla Tekel iflçi-
lerine destek amaçl› kurulan çad›-
r›n oldu¤u yere kadar yürüyen
Halk Cepheliler bas›n aç›klamas›n›
okudular. Aç›klamay› okuyan
Hasan Biber tutuklanan vatan-
severlerin serbest b›rak›lmas›n›
isedi. Eylemin ard›ndan tekel iflçi-
leri için aç›lan çad›r› ziyaret ettiler.

20 fiubat günü Demirtafl maha-
lesinde afiflleme yap›ld›. Mahalle
halk›n›n da yard›m etti¤i afiflleme
de toplam 60 tane afifl as›ld›. 

AAnnkkaarraa:: 19 fiubat günü, Ankara

Halk Cepheliler, Yüksel Caddesin-
de masa açt›lar. Masada 300 imza
topland›, 500 bildiri da¤›t›ld›.
Üzerlerinde "‹ncirlik Üssü Kapat›l-
s›n" ve "Amerika Defol Bu Vatan
Bizim" yazan önlükleriyle sesli du-
yurular yapan Halk Cepheliler, tüm
halk›m›z› ba¤›ms›z bir ülke için
mücadele etmeye ça¤›rd›lar.

Ayn› gün Sakarya Caddesi’nde
aç›lan imza masas›nda ise 519
imza topland›.

21 fiubat ve 22 fiubat günleri
Yüksel ve Sakarya Caddeleri’nin
yan› s›ra, Tekel iflçilerinden de ‹n-
cirlik Üssü’nün kapat›lmas› talebiy-
le imza topland›. 21 fiubat günü bir
yandan Tekel iflçilerine, "yaflad›¤›-
m›z bütün sorunlar›n 4/C’lerin
4/B’lerin iflsizli¤in, yoksullu¤un, ifl-
ten at›lmalar›n kayna¤› Amerika ve
iflbirlikçi iktidarlard›r. Çözüm ise
ortak düflman Amerika'ya karfl› bir-
leflip savaflmakt›r!" vurgusu ile ‹n-
cirlik Üssü'nün kapat›lmas› için im-
za topland›. ‹ki günlük süren çal›fl-
ma sonunda Yüksel Caddesi, Sakar-
ya Caddesi aç›lan masalar ve Tekel
iflcilerinden toplam 955 imza topla-
n›rken 600 bildiri halka ulaflt›r›ld›..
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Merhaba sevgili okurlar›m›z. Bu
haftaki dersimizin konusu iiddeeoolloojjiikk
mmüüccaaddeellee. Konunun hem teorik bo-
yutunu asgari ölçülerde de olsa or-
taya koymaya çal›flacak, ama as›l
olarak da ideolojik mücadeleyi pra-
tikte nas›l flekillendirece¤imiz üze-
rinde duraca¤›z.

Hemen k›sa k›sa bugünkü konu-
muza iliflkin temel tan›mlamalar›-
m›z› görelim. 

–– ‹‹ddeeoolloojjii nneeddiirr??

‹‹ddeeoolloojjii;; ttoopplluummllaarr››nn,, ss››nn››ffllaa--
rr››nn,, ççeeflfliittllii ttoopplluulluukk
vvee ggrruuppllaarr››nn ssiiyyaassii,,
hhuukkuukkii,, kküüllttüürreell,, aahh--
llaakkii,, ddiinnsseell,, ffeellsseeffii
ggöörrüüflfl vvee ddüüflflüünncceellee--
rriinniinn ssiisstteemmlleeflflmmiiflfl
hhaalliiddiirr..

Baflka bir deyiflle,
ideoloji, nas›l bir
dünya istedi¤imize
dair görüfllerimizdir. Toplumu olufl-
turan ve ç›karlar› birbirinden farkl›
olan kesimler, birbirlerinden farkl›
bir dünya isterler. Ve kendi istedik-
leri dünyan›n en iyi, en do¤ru, en
mant›kl› ve zorunlu oldu¤una tüm
toplumu ikna etmeye çal›fl›rlar. ‹de-
olojik mücadele iflte temel olarak bu
dünya görüflleri aras›ndaki mücade-
ledir. 

–– ‹‹ddeeoolloojjiikk mmüüccaaddeellee

kkiimmlleerree kkaarrflfl›› vveerriilliirr??

‹deolojik mücadeleyi dört cep-
hede birden verilen bir mücadele
olarak tan›mlayabiliriz:

BBiirr:: Burjuvaziye karfl› ideolojik
mücadele.

‹‹kkii:: Reformizme, revizyonizme,
oportünizme karfl›, k›sacas› soldaki
sapmalara karfl› ideolojik mücadele.

ÜÜçç:: Devrimci hareket içindeki
sa¤ ve sol anlay›fllara, çarp›kl›klara
karfl› ideolojik mücadele.

DDöörrtt:: Kifli
olarak kendi
i ç i m i z d e k i
ideolojik mü-
cadele...

Üçüncü ve
dördüncü cep-
hedeki müca-

deleler yer yer çak›fl›r, iç içe geçer,
ama yine de ele al›n›fl›nda, yöntem-
lerinde farkl›l›klar içerir. 

–– NNeeddeenn iiddeeoolloojjiikk mmüüccaaddeellee??

‹deolojik mücadeleyi do¤ru fle-
killendirebilmek için flu iki noktada
net olunmal›d›r: 

BBiirr:: ‹deolojik olmayan hemen
hiçbir fley yoktur. (Hiçbir fley s›n›f-
lar üstü de¤ildir)

‹‹kkii:: Her eylemin, söylemin hiz-
met etti¤i bir s›n›f mutlaka vard›r. 

E¤er meselelere, olaylara, insan-

lar›n düflüncelerine, davran›fllar›na
böyle bakamazsak, ideolojik müca-
deleyi do¤ru yürütemeyiz.

S›n›flar mücadelesinde, baflka
deyiflle siyasette, her sözün, her
davran›fl›n ideolojik bir içeri¤i var-
d›r. ‹flte bu anlamda; burjuvazinin
kitlelerin düflüncelerini yanl›fl yön-
lendirmesine, kitleleri aldatmas›na
engel olmak için; soldaki çeflitli
sapma ak›mlar›n kitleleri yanl›fl yol-
lara sevketmelerine izin vermemek
için, devrimci hareketin bir umut,
bir alternatif olmas›na engel olabi-
lecek yaklafl›mlardan ar›nmak için
ideolojik mücadele vermeli ve bu
mücadeleyi sürekli k›lmal›y›z.

Yanl›fl, aldat›c›, çarp›k, demago-
jik düflüncelerin karfl›s›na dikilmeli-
yiz. E¤er, ddoo¤¤rruu bbiizzsseekk,, oo ddoo¤¤rruuyyuu
hhaakkiimm kk››llmmaakk iiççiinn ssaavvaaflflmmaall››yy››zz..
‹deolojik mücadele, bundan baflka
bir fley de¤ildir. 

Bu muhtevas›ndan da anlafl›laca-
¤› gibi, ideolojik mücadele bir id-

diad›r. Ne olursa olsun kitleleri dü-
zenden çekip devrime kazanma id-
dias›, iktidar iddias›d›r. Ancak bu
iddiaya sahip olanlar, burjuvazinin,
küçük-burjuvazinin ideolojisiyle sa-
b›rla u¤rafl›rlar. Bu iddia küçüldük-
çe, ideolojik mücadele de zay›flar.
Bir örnek hat›rlatmak istiyoruz. 

1980 öncesi solun prati¤inde,
özellikle üniversitelerde s›k s›k tüm
siyasetlerin kat›l›m›yla çeflitli konu-
larda forumlar düzenlenirdi. Bazen
yurtlarda, bazen büyük anfilerde,
yemekhanelerde düzenlenen bu fo-
rumlar, bir yerde ideolojik mücade-
lenin de alan›yd›lar. 

Zaman zaman geçmifle yönelik
olarak üniversite kantinlerinde ya-
p›lan tart›flmalardan “küçümseye-
rek” söz edilir. Oysa, elbette geve-
zelik, lafazanl›k için yap›lan tart›fl-
malar varsa da esas olan bu de¤ildi,

esas olan, ddeevvrriimmiinn
iinnssaannllaarr››nn ggüünnddee--
mmiinnddee oollmmaass››yydd›› ve
ideolojik mücadeleye
ciddi olarak önem ve-
rilmesi, inan›lmas›y-
d›. 

Mesela Ekim
Devrimi’nin y›ldönü-
münde pekala anfiler-

de tüm siyasetlerin söz ald›¤› fo-
rumlar yap›labiliyordu. Böylelikle
en genel anlamda ilerici demokrat
kitle de devrimin yolu konusunda
kimin ne dedi¤ini ö¤renmifl oluyor-
du. 

Bunlar, flu veya bu flekilde bi-
çimlenebilir. Ama önemli olan, iiddee--
oolloojjiikk bbiirr mmüüccaaddeelleenniinn oolluupp oollmmaa--
mmaass››dd››rr.. Ortada kitle yoksa, solun
örgütlü insanlar›n›n sürekli bir ara-
ya gelip laf yar›flt›rmas› de¤il elbet-
te kastetti¤imiz; böyle bir fleyin ne
kadar yararl› olaca¤› da flüphelidir.
Ama kitleler nezdinde bir ideolojik
mücadele gereklidir ve ne yaz›k ki
bu yoktur. Bugün solun önemli bir
kesimi, iddias›zlaflmalar›na, politik
olarak stratejik düflünmekten uzak-
laflmalar›na paralel olarak ideolojik
mücadelede yokturlar. 

O zaman flöyle diyebiliriz: E¤er
herhangi birimimiz, herhangi bir
çal›flma alan›m›z, kendi alan›nda

devrim içindevrim için
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Ders: ‹deolojik
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‹deolojik mücadele
kendimize güvenimiz
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ciddi bir ideolojik mücadele
yürütmüyorsa, orada ciddi
bir sorun vard›r; orada iddi-
as›zlaflma vard›r, orada dev-
rimci faaliyetin temelinin
kitleleri kazanmak oldu¤u-
nun unutulmas› vard›r. ‹deo-
lojik mücadele yürütmeyen
birim, birim olarak misyo-
nunu, örgütsel görevlerini
yerine getiremez.

Bunu böylece belirledikten son-
ra, baflta ideolojik mücadelenin dört
alan› olarak sayd›¤›m›z alanlardaki
ideolojik mücadelenin özelliklerine
k›saca bakal›m. 

–– BBuurrjjuuvvaazziiyyee kkaarrflfl›› iiddeeoolloojjiikk
mmüüccaaddeellee nneelleerrii kkaappssaarr??

Burjuvazi ve iflçi s›n›f›, kapita-
list sistemdeki iki temel s›n›f› olufl-
turur. Bu s›n›flara ait, iki temel ide-
oloji vard›r. BBuunnllaarr;; bbuurrjjuuvvaa iiddee--
oolloojjiissii iillee pprroolleettaarryyaa iiddeeoolloojjiissiiddiirr
(proletaryan›n ideolojisi, sosya-
lizmdir).

Lenin flöyle der; ““bbuurrjjuuvvaa mm››,,
yyookkssaa ssoossyyaalliisstt iiddeeoolloojjii mmii?? BBuunnuunn
bbiirr üüççüünnccüü yyoolluu yyookkttuurr.. ÇÇüünnkküü bbiirr
‘‘üüççüünnccüü’’ iiddeeoolloojjiiyyii ((......)) iinnssaannll››kk yyaa--
rraattmmaamm››flfltt››rr.. BBuunnddaann ddoollaayy›› ssoossyyaa--
lliisstt iiddeeoolloojjiinniinn hheerr kküüççüüllttüüllüüflflüü,,
oonnllaarr›› ssoossyyaalliisstt iiddeeoolloojjiiddeenn hheerr
ssaapptt››rr››flfl,, aayynn›› zzaammaannddaa bbuurrjjuuvvaa
iiddeeoolloojjiinniinn ggüüççlleennddiirriillmmeessiiddiirr..””
(Lenin, Ne Yapmal›)

Bu son derece net ve prati¤imizi
ayd›nlat›c› bir özettir. 

Dünyay› Sarsan On Gün adl› fil-
mi izleyen okurlar›m›z hat›rlaya-
cakt›r; filmin bir sahnesinde gelifl-
meler üzerine ahkam kesen bir ay-
d›na, K›z›l Ordu askerlerinden biri
flu flekilde karfl› ç›kar: ““‹‹kkii ss››nn››ff vvaarr..
BBuurrjjuuvvaazzii,, pprroolleettaarryyaa””. 

Baz›lar›, -kim bu baz›lar› derse-
niz tam olarak ad›n› söyleyelim- kü-
çük burjuvazi ve küçük-burjuvazi-
nin akl› fikriyle hareket edenler, bu
tür sonuçlar› kkaabbaa bulurlar. Bu tür
durumlarda en sevdikleri sözlerden
biri de fludur: “Her fley siyah veya
beyaz de¤ildir, hayatta griler de
vard›r. ”

Do¤rudur, hayatta griler vard›r.

Ama bu da zaten diyalekti¤in bir
parças›d›r. Nicelik birikimler nitelik
de¤iflimlere yol açar dedi¤imiz sü-
reç, de¤iflim ve dönüflüm evrelerin-
de bu tür gri durumlar ortaya ç›ka-
r›r. Ama önemli olan fludur; s›n›flar
mücadelesi içinde hiçbir fley oo dduu--
rruummddaa kkaallmmaazz.. Sonuçta, o gri ya
beyaz›n, ya siyah›n taraf›na meyle-
decektir.

Sonuç olarak, biz yukar›daki ba-
k›fl aç›m›z› devam ettirerek, her ko-
nu, her olay karfl›s›nda, hangisinden
yana (burjuva ideolojisi mi, prole-
tarya ideolojisi mi?), hangisine hiz-
met ediyor (burjuvaziye mi, prole-
taryaya m›?) sorular›n› soraca¤›z. 

Burjuvaziye karfl› ideolojik mü-
cadeyi, kendi içinde temel olarak
ikiye ay›rabiliriz. Bunlardan bbiirriinn--
cciissii,, burjuva ideolojisinin temel tez-
lerine karfl› mücadeledir. ‹‹kkiinncciissii
ise, burjuvazinin güncel siyasete,
hayat›n her alan›nda yapt›¤› müda-
halelere karfl› mücadeledir. 

fiunu bilelim; BBuurrjjuuvvaazziiyyee kkaarrflfl››
iiddeeoolloojjiikk mmüüccaaddeellee,, iiddeeoolloojjiikk mmüü--
ccaaddeelleenniinn eenn kkeessiinnttiissiizz vvee eenn yyoo¤¤uunn
oollaann››dd››rr.. Çünkü, kitleleri kazanma
faaliyetimizin her an›nda ve alan›nda
karfl›m›zda onlar vard›r. 

Burjuva ideolojisi, kapitalizmi
esas al›r; kapitalizmin ilelebet süre-
cek alternatifsiz bir sistem oldu¤unu
ileri sürer; bireycilik odakl›d›r, öz-
gürlükler tan›m› farkl›d›r. O ideoloji-
de öldürücü, yok edici bir rekabet
vard›r. Sömürünün, adaletsizli¤in,
eflitsizli¤in mutlak ve kaç›n›lmaz ol-
du¤u vard›r. ‹deolojik mücadele bi-
rinci olarak bu boyutlarda sürer. 

‹kincisi, bu ideolojinin günlük ha-
yata yans›y›fl›d›r. O karfl›m›za bazen
sömürüyü, bir patron olmas›n›, bazen
sömürgecili¤i meflrulaflt›ran politika
ve söylemlerle ç›kar. Bazen bireyci-
lik, bencillik, sapk›nl›k, bohemlik

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

–– ‹‹ddeeoolloojjiikk mmüüccaaddeellee nnaass››ll

flfleekkiilllleenneecceekk??

Yukar›da anlatt›¤›m›z durum, or-
taya flöyle tasvir edebilece¤imiz bir
durum tablo ç›kar›r: Burjuva ideolo-
jisinin sald›r›s› 2244 ssaaaatt kkeessiinnttiissiizz bir
sald›r›d›r. 24 saat boyunca burjuva
politikac›lar›n a¤z›ndan, burjuva ba-
s›n yay›n organlar›ndan, düzenin ku-
rumlar›ndan, düzenin sanatç›lar›n-
dan üzerimize kesintisiz burjuva
ideolojisiyle gelinir... ‹flte sürekli ve
kesintisiz bir ideolojik mücadelenin
zorunlulu¤u da buradan kaynakla-
n›r. 

Diyelim ki iktidar, kentsel dönü-
flüm projesi üzerine aç›klamalar ya-
p›yor, iddialarda bulunuyor. Bu
aç›klamalar, tahmin edebilece¤imiz
gibi, çok çeflitli kanallar arac›l›¤›yla
gecekondu yoksullar›n›n önemli bir
k›sm›na ulaflacakt›r. Peki biz ne ya-
paca¤›z o durumda?

Mesela diyelim ki Gazi’deyiz,
Okmeydan›’nda veya Küçükarmut-
lu’day›z. Yani örgütlü oldu¤umuz
bir gecekondu semtindeyiz. Evet ne
yapaca¤›z?

Nas›l olsa dergide bu konuda bir
yaz› ç›kar deyip, derginin ç›kmas›n›
bekleyip, onun da¤›t›m›yla m› yeti-
nece¤iz?

Diyelim ki gerçekten de dergide
bir yaz› ç›kt› ve o dergiyi de da¤›t-
t›k; yetti mi?

Peki ya o haftalarda dergide o
konuda bir yaz› ç›kmam›flsa ne ola-
cak?.. Mesela, flu anda ‹stanbul’un,
Ankara’n›n, ‹zmir’in, Antalya’n›n
yoksul gecekondu semtlerinde çal›fl-
ma yapan Cepheli arkadafllar›n bu
soruya hemen verece¤i bir cevap var
m›?.. ‹ktidar›n, yani burjuvazinin
ideolojik sald›r›lar› karfl›s›nda bu-

Semtte, iflyerinde, ö¤renciler, memurlar,

iflçiler, o çal›flma alan›nda

kendimizi tart›flt›rmal›y›z. 

S›n›flar mücadelesi aç›s›ndan, kitle

çal›flmas› ve kitleleri kazanma aç›s›ndan

önem tafl›yan hemen her konuda, Halk

Cepheliler de flu tart›flmaya iliflkin flöyle

demifller dedirtebilmeliyiz. 
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lundu¤umuz alanda ne yap›yoruz?
Bu soruya verecek bir de¤il, bir-

den çok cevab›m›z olmal›. ‹deolojik
mücadeleyi sürdürmenin bir çok ara-
c›na, yöntemine, kurumlaflmas›na sa-
hip olmal›y›z. Bu konuda yetersizlik-
lerimizin oldu¤u aflikard›r. Yetersiz-
liklerimizin temeldeki nedeni elbette,
yeterli araç gereç olmamas› de¤il, ön-
celikle bak›fl aç›s› olarak ve çal›flma
tarz› olarak ideolojik mücadeleyi sü-
reklilefltirmemifl, bulundu¤umuz bi-
rim ve alanda yayg›nlaflt›rmam›fl ol-
mam›zdad›r. 

Mesela diyelim ki gecekondula-
ra yönelik bir tart›flma var: mahalli
alan örgütlenmesi veya o sorunu en
ciddi biçimde yaflayan
semtler, hemen bu konuda
bir bildiri yay›nlayabil-
meli, aç›klama yapabil-
meliyiz. Bu konuda top-
lant›lar örgütleyebilmeli.
Veya o soruna dair bizim
ne dedi¤imizi ev kad›nla-
r›n›n toplant›lar›ndan kah-
vehanelere gençlere kadar
tafl›yabilmeliyiz. 

“Ajitasyon propagan-
day› yerellefltirmeliyiz”
demifltik hat›rlan›rsa. Ay-
n› fleyi ““iiddeeoolloojjiikk mmüüccaa--
ddeelleeyyii yyeerreelllleeflflttiirrmmeelliiyyiizz””
diye de söyleyebiliriz. 

Nedir mesela ideolojik mücade-
leyi yerellefltirmek? fiöyle tan›mla-
yabiliriz: ‹ktidarlar›n, burjuvazinin
sözcülerinin ideolojik sald›r›lar›
içinde, bulundu¤umuz alan›, birimi
do¤rudan ve yak›ndan ilgilendiren
yanlar›na karfl›, bizzat birimimiz
içinde cevap vermektir. 

Dergideki çeflitli yaz›lar›n veya
alan örgütlenmesinin aç›klamalar›-
n›n ço¤alt›l›p da¤›t›lmas› da mesela
bu konuda baflvurulabilecek bir
yöntem olabilir. Dergimiz diyelim
ki o mahallede 500 kiflinin eline
ulafl›yorsa, ço¤altt›¤›m›z tek sayfa-
y›, daha pratik bir flekilde 3-4 bin
kifliye ulaflt›rabiliriz. Ama bunu
yapmak, yukar›da belirtti¤imiz gibi,
ideolojik mücadeleye “savaflç›” bir
bak›fl aç›s›yla bakmay› gerektirir.
“Bizim bulundu¤umuz mahallede,
iflyerinde insanlarda varolan yanl›fl

düflünceleri ne yap›p edip de¤ifltire-
ce¤iz” iddias›n› ve kendine güveni-
ni tafl›may› gerektirir. 

Mahalle somutundan verdi¤imiz
örnek, elbette ö¤renci gençlik için
de, iflçiler, memurlar, mühendisler
için de geçerlidir. 

Semtte, iflyerinde, ö¤renci, me-
murlar, iflçiler, o çal›flma alan›nda
kkeennddiimmiizzii ttaarrtt››flfltt››rrmmaall››yy››zz.. 

S›n›flar mücadelesi aç›s›ndan,
kitle çal›flmas› ve kitleleri kazanma
aç›s›ndan önem tafl›yan hemen her
konuda, Halk Cepheliler de flu tar-
t›flmaya iliflkin flöyle demifller de-
dirtebilmeliyiz. 

–– SSooll iiççiinnddee iiddeeoolloojjiikk

mmüüccaaddeellee nneeddeenn vveerriillmmeellii,,
nnaass››ll oollmmaall››??

Mahir çok net söylemiflti.
“oportünizmin panzehiri ideolojik
mücadeledir.” 

Sol içindeki ideolojik mücadele-
nin esas›, devrim yolu üzerine fark-
l› stratejilerin, buna ba¤l› taktiklerin
ve buna ba¤l› güncel politikalar›n
tart›fl›lmas›d›r. Siyasi gündemdeki
her konu, yap›lacak her eylem, bu
ideolojik mücadelenin parças› olur.
Oturup her seferinde stratejileri,
devrimin yolunu tart›flmay›z; görü-
nürde bir eylem biçimini tart›fl›yo-
ruzdur mesela; ama o tart›flman›n
temelinde hiç telaffuz edilmese de,
devrim stratejisi vard›r, Marksist-
Leninist ideolojinin sahiplenilifl bi-

çimi vard›r. Do¤ald›r ki, solun çal›fl-
ma tarz›, eylem ve mücadele biçim-
leri, örgüt anlay›fl›, bunlar belli bir
temelden kaynaklan›r. 

Sol içindeki ideolojik mücadele-
de, dönem dönem farkl› yönler öne
ç›kar. Mesela bir dönem, THKP-C
ideolojisinin sa¤ ve sol yorumlar›na
karfl› ideolojik mücadele, temel
önemdedir. Bir baflka dönem, solda-
ki sivil toplumculuk veya refor-
mizm öne ç›kar. Bazen, bu mücade-
le mesela legalizm gibi bir e¤ilime
yönelir, bazen direnifl kaçk›nl›¤›na,
bazen AB’cili¤e... O süreçteki dev-
rimci mücadelenin önüne hangisi
daha büyük bir engel ç›kar›yorsa,

do¤al olarak ideolojik müca-
dele de o engeli bertaraf et-
meye yönelir. 

Solda bu mücadelenin çok
sa¤l›kl› yürütülebildi¤i söyle-
nemez. Denilebilir ki, zaten sol
çok uzun y›llard›r ideolojik
mücadelenin d›fl›nda kalm›flt›r.
Yanl›fl birlik anlay›fllar›, prag-
matik hesaplar nedeniyle, so-
lun bir çok kesimi, en bariz
sapmalar karfl›s›nda bile sus-
kun kalmaktad›r. ‹deolojik mü-
cadeleye giriflmifl göründü¤ü
yerde de yapt›¤› genel olarak
kaba bir polemikçilik ve karfl›-
s›ndakini mat etme anlay›fl›d›r. 

‹lk kavramam›z ve kavratmam›z
gereken fludur: ‹deolojik mücadele,
mmüüllkkiiyyeett mücadelesi de¤ildir. ‹deo-
lojik mücadele, ““ rreekkaabbeettççiilliikk”” de-
¤ildir. Rekabetçilik esas olarak poli-
tikay› burjuvazinin tarz›yla yapma-
n›n, mülkiyetçi ve bencilce yaklafl-
man›n sonucudur. 

Bu mücadeleyi, Avrupa emper-
yalist birli¤ini savunman›n, emper-
yalist demokrasiyi savunman›n,
Amerika’yla iflbirli¤i yapmay› mefl-
rulaflt›rman›n solculuk, devrimcilik,
demokratl›k, sosyalistlik ad›na asla
savunulamayaca¤›n› görmek için,
sürdürmek zorunday›z. 

Solun çeflitli kesimleri düflünsel
olarak burjuvazinin, küçük-burju-
vazinin etkisi alt›ndad›r. Küçük bur-
juva ayd›n›n, hatta burjuva bas›n›n
yazd›klar›na bakmaktad›r. “Ulusla-
raras› standartlar”›n, “yaflam›n kut-

S›n›flar mücadelesinde, baflka deyiflle

siyasette, her sözün, her davran›fl›n

ideolojik bir içeri¤i vard›r. ‹flte bu

anlamda; burjuvazinin kitlelerin düflünce-

lerini yanl›fl yönlendirmesine, kitleleri

aldatmas›na engel olmak için; soldaki

çeflitli  sapma ak›mlar›n kitleleri yanl›fl

yollara sevketmelerine izin vermemek

için, devrimci hareketin bir umut, bir

alternatif olmas›na engel olabilecek

yaklafl›mlardan ar›nmak için

ideolojik mücadele vermeli ve bu

mücadeleyi sürekli k›lmal›y›z. 
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Düzen hemen her konuda bize
belli tercihleri empoze eder. fiu ki-
taplar› okuyun diye empoze eder, flu
filmi izleyin, flu diziyi mutlaka izle-
yin, flu flark›lar›, flu gruplar› dinle-
yin... Tercihlerimizi etkileme çabas›
bu alanlarla s›n›rl› kalmaz, flunu ye,
bunu giy, bunu giyme diye devam
eder... Burjuvazinin bu dayatma ve
yönlendirmelerinden kaç›nmak he-
men hemen mümkün de¤ildir. Bu
yüzden “en iyisi bunlar› görmeye-
yim, duymayay›m!” demek yerine,
bunlara ra¤men, do¤ru tercihlerde
bulunabilme bilinç ve iradesine sa-
hip olabilmeliyiz. 

Peki biz düzenin do¤rudan veya
dolayl› biçimde bize önerdikleri,
önermenin ötesine geçip dayatt›klar›
karfl›s›nda ne yapaca¤›z? Ölçümüz
ne olacak?.. 

TTeemmeell ÖÖllççüü:: Burjuvazi bir fleyi
çok ›srarla, çok büyük reklam kam-
panyalar›yla öneriyorsa, demek ki
onu asla tercih etmemeliyiz!.. 

‹nan›n bu noktada hhiiçç yyaann››llmmaazz--
ss››nn››zz.. HHiiççbbiirr flfleeyyii kkaayybbeettmmiiflfl oollmmaazz--
ss››nn››zz...... 

“O kadar ›srarla öneriyorlarsa,
bir bakmakta yarar var” diye düflün-
mek yanl›fl bir düflüncedir. Çok bü-
yük reklam kampanyalar›n›n amac›
da zaten böyle düflündürtmektir. bir

roman›, bir filmi öyle tan›tt›¤›nda,
yüzbinlerce, milyonlarca insanda
“bakal›m, ne varm›fl” düflüncesini
uyand›rd›¤›nda, o reklam kampanya-
s› amac›na ulaflm›fl demektir zaten.
Ondan sonra flu kitap flu kadar kifli
taraf›ndan okundu, flu film flu kadar
kifli taraf›ndan izlendi diye rakamlar
verilmeye bafllan›r. Asl›nda ortaya
ç›kan büyük rakamlar, o filmin, o ki-
tab›n, o müzi¤in güzel olmas›ndan
dolay› de¤il, iflte “bir bakal›m, göre-
lim” düflüncesini yaratm›fl olmas›n-
dand›r. Bundan sonras› ikinci aflama-
d›r; bu kez, ilk reklam kampanyala-
r›ndan etkilenmeyen insanlar, kadar
çok insan izledi¤ine, okudu¤una,
dinledi¤ine göre var bir fley diye dü-
flünmeye bafllar ve o rakamlar kat-
lanmaya bafllar... ‹flte bu kapitalist
reklam›n baflar›s›d›r.

Fakat burjuvazi için bu sadece ti-
cari bir baflar› de¤ildir. Burjuvazi, sa-
nat› metalaflt›rm›fl olarak kâr›na kâr
katarken, ayn› zamanda kitlelere
kendi tercihlerini de kabul ettirmifl

olmakta, kitlelerin ne izleyece¤ini,

ne okuyaca¤›n›, ne dinleyece¤ini, ne

giyece¤ini, ne yiyece¤ini kendisi be-

lirlemifl olmaktad›r. 

Burjuvazinin bu tür tercihleri em-

poze etmesinde en büyük yard›mc›-

lar›, küçük-burjuvazidir; hatta bazen

burjuvazi hiç ortada görünmez, bur-

juvazinin tercüman› olarak sahnede

küçük burjuvazi var; o över, o önerir,

orada da ihtiyatl› olaca¤›z... Önerdi-

¤i fleye kimin penceresinden bak›yor,

önce onu anlay›p karar›m›z› ona gö-

re verece¤iz... Burjuvazinin özellikle

müzikte, edebiyatta, sinemada, tiyat-

roda, önerdiklerini kabul ettirebil-

mek için ürünün üzerine serpifltirdi¤i

“elefltiri sosu”na aldan›lmamal›.

E¤er o ürünün finansörü burjuvaziy-

se, e¤er ürünü burjuvazi çok övüyor-

sa, o elefltirel görünümün de yine sis-

temi güçlendirmek amaçl› oldu¤unu

söyleyebiliriz.    

fiu çok kesindir; burjuvazi kendi

düzeni için zararl› olabilecek hiçbir

fleyi önermez kitlelere. Burjuvazi

hiçbir fleyi “sanatsal” olarak çok gü-

zel oldu¤u için övmez. Zaten burju-

vazi, küçük-burjuva ayd›na, sanatç›-

ya ““ssaannaatt ssaannaatt iiççiinnddiirr”” anlay›fl›n›

önerir ama gerçekten böyle düflün-

dü¤ünü sanmay›n; burjuvazi sanata

da ““ssaannaatt ddaa bbeenniimm iiççiinnddiirr”” diye ba-

kar ve kendisine  hizmet etmeyen sa-

nat› etkisizlefltirmek için elinden ge-

leni yapar. 

Sonuç olarak, burjuvaziden gele-

ne flüpheyle bak›n ve tersini düflü-

nün; do¤rusu genel olarak odur.

Nas›l B‹R Yaflam?Nas›l B‹R Yaflam?
Tercihlerimizi nas›l yapmal›y›z?

sall›¤›”n›n, savunulmas› gibi çarp›k

bak›fl aç›lar› bunun sonucunda ç›k-

m›flt›r ortaya. 

Solun çeflitli kesimleri aç›k ki

emperyalist medyan›n veya oligar-

flinin medyas›n›n yönlendirmesi al-

t›ndad›r. Bir bak›yorsunuz, onlar

neyi gündeme tafl›m›fllarsa, sol da

onu gündemi yap›yor. Ama daha va-

himi, ayn› bak›fl aç›s›yla yap›yor

bunu. Yani o gündeme devrimci bir

bak›fl aç›s›ndan müdahale etmiyor.

Burjuvazinin bak›fl aç›s›yla yaklafl›-

yor olaya. 

Solun çeflitli kesimlerinde ideolo-

jik mücadelenin yerini dedikodu,

spekülasyon, kulisler alm›flt›r. Ne-

den? Bu, en baflta kkeennddiinnee,, kkeennddii

iiddeeoolloojjiissiinnee ggüüvveennssiizzlliikkttiirr.. Devrim-

cilere karfl› ideolojik mücadele yeri-

ne dedikoduya, spekülasyona baflvu-

ranlar›n kendi ideolojilerine inançs›z

olduklar›ndan emin olabilirsiniz. 

Sol içinde ideolojik mücadeleyi

sürdürmek, zorunlu görevimizdir.

Kim sol, kim sosyalist, kim devrim-

ci, kim de¤il, belli olmal›d›r. Çeflitli

kesimlerin solculuk, devrimcilik,

sosyalistlik, komünistlik ad›na halk›

aldatmas›na son vermenin yolu da

yine ideolojik mücadeleden geçer. 

Sevgili okurlar›m›z, bugünkü

dersimizi de burada bitiriyoruz; haf-

taya ayn› konunun kalan bölümle-

riyle devam edece¤iz. haftaya gö-

rüflmek üzere flimdilik hoflçakal›n. 

Temel Ölçü: Burjuvazi bir

fleyi çok ›srarla, çok büyük

reklam kampanyalar›yla

öneriyorsa, demek ki onu

asla tercih etmemeliyiz!.. 
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Hükümet 4-C uygulamas›na kar-
fl› ç›kan, özlük haklar›n› isteyen TE-
KEL iflçilerinin eflleri, çocuklar› ve
ülke genelinde devrimci, demokra-
tik örgütlerin deste¤iyle sürdürdü¤ü
iki ay› aflan direnifl için ““ssoonn ssöözzüü--
mmüüzzüü ssööyylleeddiikk”” diyor. 

Baflbakan canlar› pahas›na dire-
nen iflçileri demagoji yapmakla suç-
luyor; onlar› tehdit ediyor; “fifiuubbaatt
ssoonnuunnaa kkaaddaarr mmüüssaaaaddee vveerrddiikk”
diyor. ““SSoonnrraa ppoolliissiimm mmüüddaahhaallee
eeddeerr..” diyerek, TEKEL iflçilerini
tehdit ediyor. Kald› ki, bundan iki
ay önce Abdi ‹pekçi’deki TEKEL
iflçilerine yap›lan sald›r›lar kimse-
nin akl›ndan ç›km›fl de¤il.

Haklar› için mücadele eden iflçi-
lere destek veren ö¤renciler de oli-
garflinin bask›lar›ndan kendisini
kurtaram›yor. Hacettepe Üniversite-
si, ODTÜ gibi kimi okullarda eyle-
me destek verdi¤i belirlenen ö¤ren-
cilere soruflturma bafllat›ld›. Bunun-
la da yetinmeyen rektörlük ““ssuuçç
aalleettii”” bildirileri de ekleyerek ailele-
re çocuklar›n›n ne zararl› ifllere
““bbuullaaflfltt››kkllaarr››nn››”” bildirdiler.

Okullar›m›zdaki ““ssoorruuflflttuurrmmaa
tteerröörrüü”” TEKEL direnifliyle baflla-
m›fl de¤il elbette. Y›ld›z Teknik
Üniversitesi’nde;

Masa açt›¤›, bildiri da¤›tt›¤›
için; ‹stanbul Üniversitesi’nde afifl
as›p bildiri da¤›tt›¤› için; Marmara
Üniversitesi’nde yap›lan faflist sal-
d›r›y› teflhir etmek için yap›lan ba-
s›n aç›klamas›na kat›ld›¤› için on-
larca arkadafl›m›za soruflturma aç›l-
d›. Hatta bas›n aç›klamas›na kat›l-
mayanlara bile ayn› gerekçeyle so-
ruflturma aç›ld›.

Yüzlercesini sayabilece¤imiz bu
sald›r›lar›n, belki de en çarp›c› ola-
n›, geçti¤imiz günlerde baflbakan›n

bir hastanenin
aç›l›fl›n› yapt›-
¤› s›rada Halk

Cephesi taraf›ndan yap›lan bas›n
aç›klamas› ve sonras›nda yaflanan
hukuksuzluktu. 

Halk Cephesi üyeleri demokra-
tik, meflru haklar›n› kullan›rken sal-
d›r›ya u¤rad›lar. Oysa düzenin ken-
di yasalar› bile bu hakk› kabul et-
mektedir.

Kald› ki, Halk Cephesi üyeleri-
ABD emperyalistlerinin iflgali alt›n-
da olan Afganistan’a asker gönde-
rilmesine karfl› ç›k›yor, bu karar›
protesto ediyorlard›. Böylesine hak-
l› bir talep karfl›s›nda sald›r›ya u¤ra-
yan, iflkence gören Halk Cephesi
üyeleri gözalt›na al›n›p, 4 gün bo-
yunca iflkence merkezinde tutuldu-

lar. Ç›kar›ld›klar› mahkeme ise 6
Halk Cephesi üyesini tutuklad›.

Belirtti¤imiz gibi yaflanan sald›-
r›lar›n, hukuksuzluklar›n, adaletsiz-
liklerin yüzlercesini daha sayabili-
riz. Yani egemenler s›n›flar›n iddia
etti¤i gibi yyaaflflaannaann oolluummssuuzz öörrnneekk--
lleerr iissttiissnnaa yyaa ddaa mmüünnffeerriitt ddee¤¤iill..
Bu olumsuzluklara neden olan po-
lisler, askerler, hakimler, savc›lar
k›sacas› tüm devlet görevlileri kar-
fl›s›nda, ““nnee oollmmuuflfl yyaannii bbiirr kkaaçç ççüü--
rrüükk eellmmaa vvaarr”” deyip halk› aldata-
mazlar. 

As›l olan mevcut devletin, halka
ve devrimcilere karfl› örgütlenmifl
olmas›d›r. Devlet, neredeyse tüm
kurumlar›n› halka karfl› sürdürülen
bir iç savafla göre düzenlemifl, do-
natm›flt›r. Nitekim, hergeçen gün de
yeni yeni örgütlenmeler ile halka
karfl› savafl› sürdürmektedir.

Kendisinden olmayan, onun gibi
düflünmeyen, onun istedi¤i gibi
davranmayan herkesi düflman ilan
edip azg›nca sald›r›yor egemenler.
Bak›fl aç›s› bu olunca da yaflam hak-
k› kadar do¤al haklar› için mücade-

le eden iflçilere, “iiddeeoolloojjiikk ooyyuunnllaa--
rraa kkuurrbbaann eeddiilliiyyoorr” denilerek sal-
d›rmaktan, tehdit etmekten geri dur-
muyorlar.

Ö¤renciler için de ayn› durum
geçerli. Soruflturmalarla, okuldan
uzaklaflt›rmalarla, at›lmalarla genç-
li¤i sindirmek, sesini ç›karamaz ha-
le getirmek istiyorlar. Bunlar yeter-
siz kald› m› tutuklamalardan, iflken-
celerden medet umuyorlar. 

Amaç hep ayn›. Tekellerin sö-
mürüsünü sa¤lamak, iflbirlikçilikten
kendilerine düflenleri toplamak...
Bunun için kendilerinden farkl› dü-
flünenleri sindirmek, biat ettirmek,
yok etmek istiyorlar. 

Peki ne olacak? Onlar böyle az-
g›nca sald›r›rken, kendi göstermelik

hukukunu bile ayaklar alt›-
na al›rken bu sald›r›lar›n
muhatab› bizler, halk ve
gençlik sessiz kalabilir mi? 

Yani onlar›n bu sald›r›-
lar›ndan ürküp, emperya-
lizme, faflizme karfl› müca-
delesinden vazgeçebilir

mi? 

Elbette hay›r!..

Egemen s›n›flar sald›r›p, yok et-
mek istedikçe ço¤alarak ç›kmal›y›z
karfl›lar›na. Her seferinde daha di-
rençli ad›mlarla dikilmeliyiz karfl›-
lar›na.

Daha önce de söylemifltik; ege-
menler halka sald›r› söz konusu ol-
du¤unda kkeennddii iiçç ççeelliiflflkkiilleerriinnii bbiirr
““yyaannaa bb››rraakkaarraakk””,, ““ddoonndduurraarraakk””
anlaflmazl›klar›n› bir köfleye b›rak›r,
halka ve devrimcilere karfl› sald›r›-
larda birleflirler.

Böylesi bir anlay›flla sald›ran,
halk›n hakl› talepleri karfl›s›nda düfl-
manca sald›ran, böylesi alçak bir
düflman karfl›s›nda hemen herkesi
birlefltirebilmeliyiz. 

Herkese düflman, bir avuç hain
iflbirlikçi ve ailesinden baflka herke-
si sömüren bir düzende yafl›yoruz.
Bütün halk kesimlerinin, özellikle
de gençli¤in düzene karfl› öfkesini
birlefltirip, mücadeleyi yükseltmek
amac›m›z olmal›d›r. Bunu gerçek-
lefltirmek, öncelikle bizlerin çabala-
r›na ba¤l›d›r.

GGeennççlliikk FFeeddeerraassyyoonnuu’’nnddaann

Ülkemizde Gençlik
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Ülkemizde Gençlik

DERS SSEÇ‹M‹

Ad›m bafl› ö¤renciye eziyet etmeyi politika haline
getiren üniversite yönetimlerine bu da yetmemifl ola-
cak ki, ö¤renci daha okuluna gelmeden sorunlar yu-
ma¤›na iyice bats›n diye çal›fl›yorlar. Üniversitelerde
ders seçme sistemi ile ilgili sorun da böyle bir düflün-
cenin sonucu olsa gerekir. 

Üniversitelerin aç›lmas›ndan k›sa bir süre önce
okullar, kendilerine özgü bir sistem üzerinden internet
arac›l›¤›yla ö¤rencilere ders seçtiriyorlar. Kimi okul-
larda sistem gece yar›s› aç›l›yor. Aç›ld›¤› anda ise ö¤-
rencilerin yüklenmesine ba¤l› olarak, al›nmas› gere-
ken zorunlu dersler de bile “kontenjan yok” ibaresiy-
le karfl›lafl›yorsunuz. 

‹stedi¤iniz dersi, istedi¤iniz hocadan alman›z çok
zor, hatta olanaks›z gibi. Üniversite ö¤rencilerinin ço-

¤unun yurtta kald›¤›n› ve herkesin kiflisel bir bilgisa-
yar› olmad›¤›n› da düflünürsek, bu sistemin ö¤renciler
için neden eziyete dönüfltü¤ü de aç›kl›¤a kavuflur.

Böyle adaletsizli¤i do¤uran bu sorunun çözümü
ise ilk etapta ö¤rencilerin zorunlu derslerini eflit flart-
larda alabilecekleri bir sistemin oluflturulmas›d›r.
Dersler okul taraf›ndan verilebilir. Seçmeli dersler ise
kiflinin yetenekleri ve ilgi alan› do¤rultusunda kolay-
ca istedi¤ini seçebilece¤i flekilde düzenlenebilir. 

Elbette bu düzenlemeler, ilk etapta yap›labilecek-
ler aras›ndad›r. E¤itim sisteminin ise köklü de¤iflik-
liklere ihtiyac› vard›r. Bunlar, ka¤›t üstünde kolayca
çözülemeyecek sorunlard›r. 

Ö¤renciye yabanc›, ö¤renciyi ezen bu sistem sür-
dükçe, e¤itimin sorunlar› da bitmeyecektir. Yaflad›¤›-
m›z onca sorun bize, bunlar› altetmenin yolunun ör-
gütlenmekten ve mücadele etmekten geçti¤ini bir kez
daha göstermifltir. Bizleri “adam yerine koymayan”
bu sisteme cevab›m›z bu olmal›d›r.

SORUNLARIMIZ ÇÖZÜMLER‹M‹Z

ÖÖ¤¤rreennccii SSeeççmmee vvee YYeerr--
lleeflflttiirrmmee SS››nnaavv›› 

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

BBuunnllaarr››  

BB‹‹LL‹‹YYOORR MMUUSSUUNNUUZZ??
“Gençlik, s›n›f-

sal konumu ve
gençli¤e özgü özel-
likleriyle; saft›r, te-
mizdir. Halktan ve
adaletten yanad›r.
Özgürlük düflünce-
leri onun karakteri-
dir.”

Dursun KARATAfi

GGeennççlliikk ÜÜzzeerriinnee  

SSÖÖZZLLEERR

‹stanbul Y›ld›z Teknik

Üniversitesi’nde Turnikeli

Ö¤retim! 
15 fiubat tarihinden itibaren, ‹stanbul Y›l-

d›z Teknik Üniversitesi’nde kartl› geçifl siste-
mi uygulanmaya bafllad›. Yaln›zca okula girer-
ken de¤il, ç›karken de kart okutarak geçifl yap-
mak zorunda kalan ö¤renciler ve ö¤retim üye-
leri bu sistemi istemiyor.

Kartl› geçifl için üniversitenin tüm giriflleri-
ne  turnikeler yerlefltirildi. Davutpafla Kampü-
sü’nde okuyan ö¤renciler ise ‹ETT otobüsle-
ri durdurularak, ö¤rencilerin turnikelerden
geçtikten sonra tekrar otobüse binmeleri daya-
t›l›yor. Ders aralar›nda bile kart okutmadan
bahçeye ç›kamayan ö¤renci ve ö¤retim üyele-
ri, turnikelerin kald›r›lmas› için çaba göstere-
ceklerini söylediler.
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Beykent Üniversitesinde

Gençlik Federasyonu

Üyeleriden Protesto
19 fiubat günü Beykent Üniversitesi'nde ÖSS ve

Katsay› de¤iflikli¤i ile ilgili bir panel düzenlendi. Pane-
lde ilk olarak Sabah Gazetesi E¤itim Yazar› Sait Gürsoy
söz ald›. Gürsoy, konuflmas› s›ras›nda ö¤rencilere yöne-
lik "biz büyüklerin tart›flmalar›na kulaklar›n›z› t›kay›n
siz çal›flman›za bak›n" diyerek ö¤rencilere nas›l bakt›¤›-
n› gösterdi ve s›nav sistemine övgüler dizdi. Ard›ndan
ÖSYM Baflkan› Ahmet Ünal Yar›ma¤an'›n konuflmas›
s›ras›nda "Yap Boz ÖSS De¤il Gelecek ‹stiyoruz" yaz›-
l› pankart açan Gençlik Federasyonu üyelerine Özel
Güvenlik ve sivil faflistler sald›rd›lar.

Pankart›n aç›lmas›ndan sonra "ÖSS De¤il Gelecek
‹stiyoruz" slogan›n› atan Gençlik Federasyonu Üyeleri-
ne salondaki ö¤renciler ve ö¤retim görevlileri de alk›fl-
layarak desteklediler, Özel güvenliklerin Gençlik Fede-
rasyonu Üyeleri e sald›r›s›n› görenler bu duruma tepki
gösterdiler. Gençlik Federasyonu Üyelerini yerlerde sü-
rükleyerek d›flar› ç›karan ÖGB'ler kap›y› kapatarak ö¤-
rencilerin Gençlik Federasyonu üyelerini  sahiplenme-
sini engellemeye çal›flt›lar. Ama tüm bu engelleme ça-
balar›na karfl›n salondaki ö¤renciler alk›fllarla d›flar› ç›-
karak sloganlara efllik ettiler, bu s›rada  bahçede faflist-
lerin sald›r›s›na u¤rayan Gençlik Federasyonu üyelerini
yine ö¤renciler ve ö¤retim görevlileri sahiplendi. Ö¤-
rencilerin yo¤un ilgisini ve deste¤ini alan Gençlik Fe-
derasyonu üyeleri  sloganlar ve alk›fllar eflli¤inde ora-
dan ayr›ld›lar.

Tokat Polisinin Bask›s›

Sürüyor
Tokat Gençlik Derne¤i Giriflimi’nin

çal›flmalar›n› engellemek isteyen polis
her geçen gün yeni yöntemlere baflvuru-
yor. 

Tokat Gençlik Derne¤i Giriflimi’nden
ö¤rencilerin yurtlar›yla irtibata geçen
Tokat polisi 23 fiubat gecesi yurdu ara-
yarak “Yurdunuzdaki ö¤renciler yasad›fl›
örgüt üyesidir. Sol görüfllü yasak sitelere
giriyorlar.” diyerek tehditler savurdu.
Ö¤renciler yapt›klar› aç›klamada bask›lar›n, tehditle-
rin mücadelelerini engellemeyece¤ini söylediler. 

DEV-GENÇ Sergisi

Malatya’da
Dev-Genç'in 40 y›ll›k mücade-

lesini anlatan ve birçok flehirde
aç›lan “Dev-Genç 40. Y›l Foto¤-
raf Sergisi” Malatya’da aç›ld›. 19
fiubat günü Munzur Kafede aç›lan
sergide yap›lan aç›l›fl  konuflma-

s›n›n ard›ndan aç›l›fl okunan fliirlerle devam etti. 30 ki-
flinin kat›ld›¤› aç›l›fl, Dev-Genç tarihini anlatan slayt
gösteriminin ard›ndan söylenen türkü ve marfllarla
sona erdi. Sergi üç gün sürdü.

Kocaeli Üniversitesinde Soruflturma

Karfl›t› Platform Kuruldu
Kocaeli Üniversitesi’nde ö¤rencilere aç›lan sorufl-

turmalara karfl› Gençlik Derne¤i, Ekim Gençli¤i, SDP,
DGH, EHP, ‹KP ve ESP bir araya gelerek Soruflturma
Karfl›t› Platform'u kurdular ve bir deklerasyon yay›nla-
d›lar. Platformun talepleri flunlar:

* Üniversiteler ve ö¤renciler üzerindeki bask›lar kal-
d›r›ls›n.

* Söz, karar ve örgütlenme hakk› tan›ns›n.

* Polis, ÖGB, Jandarma iflgali kald›r›ls›n.

* Soruflturma terörüne son verilsin. Aç›lan sorufltur-
malar geri çekilsin.

Bursa: “Tutuklanan Vatanseverler

Serbest B›rak›ls›n”  
Bursa Gençlik Derne¤i Giriflimi 21 fiubat günü Bur-

sa Kent Meydan›'nda "Amerika Defol Bu Vatan Bizim"
dedikleri için tutuklanan vatanseverlerin serbest
b›rak›lmas› için eylem yapt›. “Amerika Defol Bu Vatan
Bizim, Yaflas›n Dev-Genç Yaflas›n Dev-Gençliler” slo-
ganlar›n›n at›ld›¤› eylemde tutuklanan vatanseverlerin
serbest b›rak›lmas› istendi.  Eylemin ard›ndan ‹ncirlik
Üssünün kapat›lmas› talebiyle imza stand› aç›ld›. 2 sa-
at aç›k kalan imza stand›nda 240 imza topland›.



Alman emperyalizmi, Alman-
ya’da tutuklu olan Faruk Ereren’i,
29 Ocak 2010’da ald›¤› siyasi bir
kararla Türkiye faflizmine teslim et-
mek istiyor. 

Alman emperyalizmi Faruk Ere-
ren’e ceza vermek için Türkiye fa-
flizmi ile iflbirli¤i yapmaktad›r. Tür-
kiye’ye heyetler gönderip, oligarfli-
nin iflkenceci polislerinden yard›m
al›nm›fl, özel tan›klar bulunmaya
çal›fl›lm›flt›r. Yine dava bilinçli ola-
rak uzat›lm›fl, uzlaflma ad›na Faruk
Ereren’e teslimiyet dayat›lm›flt›r. 

Alman emperyalizmi Türkiye
faflizmiyle sürekli bir iflbirli¤i için-
de devrimci düflmanl›¤› yapmakta-
d›r. Devrimci demokratik örgütlen-
melere sald›r›p yasal derneklere
bask›nlar düzenlemekte, üyelerini
ve yöneticilerini gözalt›na al›p tu-
tuklamaktad›r. 

Faruk Ereren Türkiye faflist dik-
tatörlü¤üne karfl› mücadele eden bir
devrimcidir. 12 Eylül faflist cuntas›-
n›n hapishanelerinde y›llarca tutsak
kalm›fl ve y›llarca her türlü iflkence-
ye maruz kalm›flt›r. Gerek cuntan›n
zindanlar›nda, gerekse tutsakl›¤›n-
dan sonra faflizme karfl› mücadele
veren bir devrimcidir.

Emperyalizmin devrimcileri
yarg›lamas› hiçbir koflulda meflru
de¤ildir. Emperyalizmin hiçbir
mahkemesi devrimcileri yarg›laya-
maz. Ancak, Alman emperyalizmi

bugün, devrimci tutsaklar karfl›-
s›nda kendi yasalar›na ve hukuku-
na göre de hukuki de¤ildir. 

Alman emperyalizminin karar›
hhuukkuukkii olmaktan öte, do¤rudan
teslim olma, düflüncelerini inkar
etme dayatmas›n› içeren siyasi bir
karard›r. 

Alman emperyalizmi kendi
topraklar› üzerindeki devrimcileri
y›ld›rmak, sindirmek, topraklar›n-
dan devrimcili¤e dair her fleyi sil-
mek için kendi yasalar›n› inkar

ediyor. Alman emperyalizmi bugün,
burjuva demokrasisinin klasik ölçü-
lerini de terk ederek, hukuku do¤ru-
dan devrimcileri yok etme politika-
s›n›n hizmetine sokmufltur. Alman
Emperyalizmi Faruk Ereren dava-
s›nda bafl›ndan beri teslim alma, dü-
zene döndürme mant›¤›yla hareket
etmifltir. Alman emperyalizmi, ha-
pishanelerindeki devrimcileri dü-
flüncelerinden vazgeçirmek için iti-
rafç›l›¤› dayatmaktad›r. Devrimci
tutsaklar en a¤›r tecrit koflullar›nda
tutularak itirafç›l›¤a zorlanmakta-
d›r. Devrimcilere mahkemelerde de
itirafç›l›k dayat›lmaktad›r. 

Devrimcilerin emperyalizme ve
faflizme karfl› mücadelesini “terö-
rizm” demagojisi alt›nda “suç” say-
makta ve “suçunu itiraf etmesi” du-
rumunda “ceza indirimi” yaparak
itirafç›l›¤› dayatmaktad›r. Üç y›l bo-
yunca a¤›r tecrit koflullar›nda tutu-
lan Faruk Ereren’e dayat›lan da bu
olmufltur. 

Faflizm, tüm dünya halklar›na
düflman bir ideolojidir. Emperya-
lizm tüm dünya halklar›n›n açl›¤›-
n›n, yoksullu¤unun, sömürülmesi-
nin, dünyan›n dörtbir yan›nda halk-
lar›n katledilmesinin bafl nedeni ve
sorumlusudur. Alman devleti bu ko-
nuda sicili en bozuk olan ülkelerden
birisidir. ‹kinci paylafl›m savafl›nda
52 milyon insan›n ölümüne neden
olarak dünyay› kan gölüne çeviren

emperyalist savafl›n
bafl sorumlusudur.

Faflizme ve em-
peryalizme karfl› mü-
cadele etmek suç de-
¤ildir. Faflizme karfl›
mücadele eden dev-

rimciler suçlu de¤ildir. Emperya-
listlerin “terörizm” demagojisi, em-
peryalistlerin dünya halklar›na karfl›
iflledikleri suçlar› maskelemenin
arac› yap›lmaktad›r.

Terörizm demagojisiyle Ameri-
ka Afganistan’› iflgal etti. Alman
devletinin de içinde bulundu¤u em-
peryalist devletler ve Türkiye gibi
emperyalizm iflbirlikçisi oligarflik
devletler binlerce kiflinin katledildi-
¤i bu iflgalin orta¤›d›rlar. Ve her gün
Afganistan’da, yeni katliamlar ger-
çeklefltirilmektedir. 

Ayn› demagojiyle Amerika,
Irak’› iflgal etti. 1 milyonun üzerin-
de insan katledildi ve katledilmeye
devam ediyor. Alman devletinin de
içinde bulundu¤u emperyalistler
Amerika’n›n Irak iflgalini de destek-
lemektedir. 

Bunun içindir ki; faflizme ve em-
peryalizme karfl› mücadele etmek
hakl› ve meflrudur. 

Bunun içindir ki; devrimcilerin
emperyalizmin mahkemelerinde iti-
raf edecekleri hiçbir suçlar› yoktur.
Devrimciler, faflizme ve emperya-
lizme karfl›, piflman olacaklar› hiç-
bir fley yapmam›fllard›r. 

Alman emperyalizmi üç y›ld›r
tecrit hücrelerinde tecrit iflkencesiy-
le, mahkemelerde itirafç›l›k dayat-
mas›yla teslim alamad›¤› Faruk
Ereren’i Türkiye faflizmine teslim
ederek farkl› biçimde cezaland›r-
mak istiyor. 

Alman emperyalizmi Türkiyeli
devrimcilere sald›rmaktan vazgeç-
melidir. Türkiye faflizmiyle iflbirli¤i
yapmaktan vazgeçip Faruk Ereren’i
serbest b›rakmal›d›r. 

Ne Alman emperyalizmi, ne
Türkiye oligarflisi, Faruk Ereren’i
yarg›layamaz. 

Faruk Ereren’e ÖZGÜRLÜK!

FFaarruukk EErreerreenn’’ee 

ÖÖzzggüürrllüükk!! 
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Alman mahkemeleri taraf›ndan
Türkiye’ye iade edilmek istenen
Faruk Ereren için Avrupa’n›n bir çok
flehrinde yap›lan eylemler sürüyor.
Yap›lan eylemlerde iade ifllemlerinin
durdurulmas› ve Faruk Ereren’in ser-
best b›rak›lmas› isteniyor. 

HHoollllaannddaa:: 19 fiubat günü Den

Haag kentinde bulunan Almanya
Konsoloslu¤u önünde Hollanda Öz-
gürlük Komitesi taraf›ndan yap›lan
eylemde Hollandaca "Faruk Ereren'e
Özgürlük" pankart› aç›ld›. Almanya
devletinin Türkiye faflizmiyle yapt›¤›
iflbirli¤ini ve Faruk Ereren'in faflizme
teslim edilmesini protesto eden Hol-
landa Özgürlük Komitesi imzal› bil-
diri konsoloslu¤a b›rak›ld›. 

FFrraannssaa:: Paris Özgürlük Komite-

si üyeleri 20 fiubat günü Almanya'n›n
Paris Konsoloslu¤u'na protesto
fakslar› çektiler. 

18 fiubat günü Özgürlük Komitesi
üyeleri Paris’te bulunan Alman Kon-
soloslu¤u önünde eylem yapt›lar. 

Eylemde Faruk Ereren’in faflist
Türkiye rejimine teslim edilmemesi
gerekti¤i belirtildi. Eylem Faruk
Ereren’e Özgürlük slogan›yla sona
erdi. Eyleme 15 kifli kat›ld›. Ayn›
gün Özgürlük Komitesinin haz›rla-
m›fl oldu¤u “Türkiye Gerçe¤i” adl›
dosya, Amnesty International, Fran-
s›z Komünist Partisi ve di¤er
kurumlara verildi.  

20 fiubat günü Nancy flehrinin
Place Maginot Meydan›’nda  30 kifli-
nin kat›ld›¤› bir eylem düzenledi.

"‹adeye Hay›r, Faruk Ereren'e Öz-
gürlük" pankart›n›n aç›ld›¤› eylemde,
bir aç›klama okundu ve 250 Frans›z-
ca bildiri da¤›t›ld›.

AAllmmaannyyaa:: 18 fiubat günü Berlin

Brandenburger Tor"da, Alman Fede-
ral Parlementosu önünde eylem
yap›ld›. 

Tekel ‹flçileriyle Dayan›flma Ko-
mitesinin de kat›larak destek verdi¤i
eylemde  Almanca "Faruk Ereren"e
Özgürlük" pankart› aç›ld›, k›z›l

bayraklar tafl›nd›. 
Bir saat süren eylem boyunca,

söylenen marfllar ve Almanca metin-
den okunan bölümlerle, hukuksuzlu-
¤u teflhir edildi. 

Almanya’da Sol Parti Federal Par-
lemento milletvekili Ulla Jelpke, Fa-
ruk Ereren'le ilgili NRW Adalet baka-
n›na mektup yazd›. Mektupta iade
ifllemlerinin durdurulmas› istendi ve
Türkiye’deki iflkenceler anlat›ld›.

17 fiubat günü Özgürlük Ko-
mitesi üyeleriyle görüflen Ule Yep-
ke, "Faruk Erenen hakk›nda bilgisi
oldu¤unu ve bu konuda bir yaz› ha-
z›lad›¤›n› söyledi. 

Ayn› gün Hamburg’un Altona
semtinde aç›lan standa Almanca "Fa-
ruk Ereren ‹çin Özgürlük" yaz›l› pan-
kart as›ld›. "Faruk Ereren'e Özgürlük,
Bütün Politik Tutsaklara Özgürlük"
yaz›l› önlükler giyen Özgürlük Komi-
tesi üyeleri, 1,5 saat içinde 400'e ya-
k›n bildiri da¤›tt›. 

Faruk Ereren’e Özgürlük stand›
ve bildiri da¤›t›m› Almanca "Bütün
politik tutsaklara özgürlük, tecrit
ölüm ve iflkencedir ve yaflas›n daya-
n›flma" sloganlar›yla sona erdi. 

AAvvuussttuurryyaa:: Viyana’da18 fiubat
günü 3.Viyana’da bulunan Alman
Baflkonsoloslu¤u önünde bir araya
gelen özgürlük komitesi üyeleri “Fa-
ruk Ereren’e Özgürlük” pankart› aç›p
Alman devletininin hukuksuzlu¤unu
teflhir eden dövizler tafl›d›lar. Eyleme
AT‹GF (Avusturya Türkiye'li ‹flçi
Gençlik Federasyonu), ADHK (Av-
rupa Demokratik Haklar Konfederas-
yonu), AG‹‹ (Avusturya Göçmen ‹fl-
çiler ‹nisiyatif)’nin yan›s›ra KI ( Ko-
münist ‹nsiyatif) kat›larak destek ver-
di. Eyleme 35 kifli kat›ld›. 

Özgürlük komitesi bundan sonra
yapacaklar› eylem ve giriflimlerle al-
man devletinin hukuksuzlu¤unu tefl-
hir etmeye devam edeceklerini ve 11
Mart’ta bafllayacak olan Anadolu Fe-
derasyonu üyelerinin mahkemesinin-
de takipçisi olacaklar›n› belirttiler. 

Innsbruck flehrinde Özgürlük Ko-

mitesi üyeleri 23 fiubat günü Alman-
ya'n›n fahri konsoloslu¤unun önünde
pankart açarak, 200 adet Almanca bil-
diri da¤›tt›lar. 

‹‹ssvviiççrree:: 15 fiubat günü Zürich ken-

tinde yay›n yapan Radyo Lora'da Fa-
ruk Ereren'in Türkiye'ye iadesi konu-
sunda Türkçe ve Almanca radyo
programlar› düzenlendi.

Programlarda, Faruk Ereren'in Al-
manya'da keyfi ve haks›z yere göz al-
t›na al›nma süreci, sa¤l›k durumu,
tecrit koflullar› ve yarg›lanma sürecin-
deki uluslararas› anlaflmalara ve Al-
man yasalar›na uygun olmayan uygu-
lamalar›n yap›ld›¤› anlat›ld›.

Ayr›ca, yine Alman devletinin Fa-
ruk Ereren hakk›nda haber yapan ile-
rici yap›ya sahip bir derginin kapat›l-
mas› davas› ve Alman "Die Linke"
partisinin bas›n sözcüsünün Alman
Adalet Bakan›’na gönderdi¤i konuyla
ilgili yanl›fll›klar›n ve itirazlar›n anla-
t›ld›¤› mektup okundu.

Program›n sonunda Faruk Ere-
ren'in Türkiye'ye iadesinin durdurul-
mas› ve serbest b›rak›lmas› için pro-
testo ve eylemliliklerin yap›lmas›
ça¤r›s›nda bulunuldu. 

17 fiubat günü de yine Radyo
Lora'da Almanca olarak Faruk Ere-
ren davas›yla ilgili bilgiler verildi
ve düzenlenen eylemlilikler hakk›n-
da ve protestolar için gereken bilgi-
ler verildi. 

20 fiubat günü  Arau flehir merke-
zinde anti-faflist gruplar, son zaman-
larda ilerici güçlere karfl› artan devlet
bask›s› ve polis fliddetine karfl› bir yü-
rüyüfl gerçeklefltirdiler.

Yaklafl›k 300 kiflinin kat›ld›¤›
eylem 1,5 saat sürdü. Polis, yürüyüfl
boyunca göstericilerin etraf›n› sararak
ve kamera çekimi yaparak ortam› te-
rörize etmeye çal›flt›.

Halk Cepheliler de kendi pan-
kartlar›yla eyleme kat›larak Faruk
Ereren’in serbest b›rak›lmas›n› iste-
diler. 

Avrupa’da

Faruk Ereren’e Özgürlük
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Almanya yine bilindik sindirme
politikalar›yla Anadolu Federasyo-
nu’nu ve çal›flanlar›n› susturmak is-
tiyor.

24 fiubat günü Anadolu Federas-
yonuna ve üyelerine karfl›, Alman
polisi yine “operasyon” düzenledi.
Anadolu Federasyonu Merkezi ile
Köln'de, Dortmund'ta ve Sch-
welm'de federasyon üyelerinin ev-
leri bas›ld›. Bask›nlar sonucunda
Anadolu Federasyonu üyesi iki kifli
tutukland›. 

Bask›nlarla ilgili aç›klama yapan

Anadolu Federasyonu bask›nlar›n
amac›n›n, sindirmek, korkutmak,
yabanc›lar› haklar›n› savunamaz ha-
le getirmek oldu¤unu, ama bunu ba-
flaramayacaklar›n› belirtti. 

Aç›klamada “E¤er Terör örgütü
ar›yorlarsa Nazilere bakmalar› ye-
terlidir. Dortmund'ta üç defa Die
Linke Federal Milletvekilli Ulla
Yelpken'in çal›flma ofisini kurflunla-
yan Naziler hala yakalanmad›. Ya-
banc›lar› yaralayan, öldüren ve ev-
lerini yakan Naziler hala yakalan-
mad›” denildi. 

“ H e r
türlü hak-
s›zl›klara,
antidemokratik yasalara, Nazilere
karfl› mücadelemize devam edece-
¤iz” denilen aç›klamada tüm de-
mokratik kurumlar, kurulufllar, kifli-
lerin bask›nlar› k›namas› istendi. 

Fransa Özgürlük Komitesi ise
aç›klamas›nda bu sald›r›n›n bir ilk
olmad›¤›n›, daha önce de yap›lan bu
sald›r›lar›n amac›n›n, göçmenlerin
haklar›n› savunanlar› engellemek
oldu¤unu  söyledi. 

K›rk y›l› aflk›n bir süredir bu ül-
kelerde yafl›yor olmam›z, kimimi-
zin burada do¤mufl, kimimizin ise
buralarda torun sahibi olmam›z,
buralarda Türkiyelilere özgü yafll›
bak›m evleri olmas›, hatta Türkiye-
li mezarlar› olmas›, bizi yine de Av-
rupa'n›n bir parças› yapmam›flt›r. 

Emekçi olarak getirildik, tekel-
lere peflkefl çekildik. Eme¤imizi
sömürdüler. Savafl sonras›
yeniden güçlenmek isteyen
kapitalist düzenin en pis, en
zorlu ve en yo¤un sömürü-
nün hüküm sürdü¤ü iflleri
bize verildi. 

Art›k üç kufla¤›m›z var
bu ellerde. Burada do¤anla-
r›m›z bile, art›k orta yafllar›
geçtiler. Y›llard›r genç kuflaklar›-
m›z buradaki okullarda yetiflti. Bir-
ço¤umuz –özellikle de gençleri-
miz– buran›n kültürünün dejene-
rasyonu içinde kendi benli¤imiz-
den uzaklaflt›, yine birço¤umuz
planl› programl› flekilde asimilas-
yon politikalar›n›n kurban› edildik.
Ama yine de ne biz “Avrupal›”
olabildik, ne de onlar bizi içlerine
sindirdiler. 

Buralara “kara kafal›” geldik,

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

lerimiz üzerine kurmal›y›z.

‹nsanlar›m›z›n bir bölümü, 'Biz
art›k burada kal›c›y›z, ülkemizdeki
geliflmeler bizi ilgilendirmiyor' de-
se de bu yanl›fl bir yaklafl›md›r.
Çünkü biz kendimizi ne kadar çok
Anadolu'dan kopuk görüp, ne ka-
dar çok Avrupal› oldu¤umuzu iddi-
a etsek de gerçekler böyle de¤ildir.
Kimimiz kendimizi onlardan gör-
sek de, onlar bizi kendilerinden
görmüyorlar. 

Örne¤in yaflad›¤›m›z her Avrupa
ülkesinde haklar ve özgürlükler
yerliler için ayr›, biz yabanc›lar için
ayr›d›r. Bizim hak ve özgürlükleri-
miz k›s›tl›, yükümlülüklerimiz ise
yerlilerinkinden daha fazlad›r. Her
Avrupa ülkesinde YYaabbaanncc››llaarr YYaa--
ssaass›› ad› alt›nda çeflitli biçimlerde
Apartheid (›rk ayr›mc›l›¤› rejimi)
yasalar› mevcuttur. Ayr›mc›l›k ve
›rkç›l›k buralarda resmidir. 

Avrupa devletle-
rinin yasalarla gü-
vence alt›na ald›¤›
ayr›mc›, ›rkç› yasalar
soka¤a da yans›mak-
tad›r. Ve biz “kara
kafal›” kald›kça da,
emperyalizmin bize

bak›fl› de¤iflmeyecektir; gerçek an-
lamda eflit haklara sahip vatandafl-
lar olarak kabul edilmeyece¤izdir.

Biz biziz. Biz Anadoluluyuz.
Baba ‹shaklar’dan, Mevlanalar-
’dan, Hac› Bektafllar’dan, Pir Sul-
tanlar’dan, Bedreddinler’den, Ma-
hirler’den süzülüp gelen Anadolu
kültürümüzü bencil, ç›karc›, birey-
ci, yaln›zl›k içinde k›vranan Avru-
pa'n›n kapitalist kültürüne feda
etmeyelim. 

AVRUPA’daki B‹Z

KADER‹M‹Z‹ AVRUPA
DEVLETLER‹NE 
BIRAKAMAYIZ 

Anadolu Federasyonu 
Alman Polisi Taraf›ndan Bas›ld›



geç alg›lama
Eski Genelkurmay Baflkan› Yaflar Bü-

yükan›t, geçen hafta yapt›¤› aç›klamada
““2277 NNiissaann mmuuhhtt››rraa ddee¤¤iillddii”” dedi. 

Üç y›l sonra!

Demek  ancak üç y›l sonra fark›na var-
m›fl yazd›¤› bildirinin mmuuhhtt››rraa olmad›¤›n›. 

Büyükan›t’›n ggeeçç aallgg››llaammaa sorunu
var anlafl›lan... 

Ya da kooooskoca genelkurmay bafl-
kan›, bir hücreye girmenin korkusundan
nedamet getiriyor... 

Genelkurmay Baflkan› ‹lker
Baflbu¤’un konuflmalar›yla ayn›
günde, Baflbakanla bir patron ara-
s›ndaki telefon konuflmalar› da
geçmifl gazetecilerin eline. 

Ama gazeteler –islamc›s› da, lai-
ki de– Baflbu¤’un konuflmas›n› çar-
flaf çarflaf yay›nlarken, hiçbiri Bafl-
bakan’›n konuflmas›n› yay›nlama-
m›fllar. 

Halk›n haber alma özgürlü¤ü
imifl!

Pöh!

Ne kadar da
uzak bu kavram,
asalak kapitalist-
lerin gazeteleri-
ne...

Bak›n Do¤an Holding’e... 

Parac›klar›n› kaybetme riskini
görünce, ne Do¤an Yay›nc›l›k ilke-
leri kald›, ne laiklik savunuculu¤u,
ne de baflka bir fley...

Dönek Ertu¤rul’a gelince, o da
Umreden bu yana bir daha dönme-
nin manevralar› içinde.. 

Ba¤›ml›s› da bir,
ba¤›ms›z› da

Adalet Bakan› Sadullah
Ergin 25 fiubat’ta yapt›¤›
konuflmada daha cüretli ola-
rak flöyle diyor:

““YYaarrgg››nn››nn bbuu hhaallii bbaa--
¤¤››mmll›› yyaarrgg››ddaann ddaahhaa kkööttüü....””

Adaletin Bakan› böyle
dedikten sonra... 

Art›k o yarg›ya dönüp
bakmaya gerek yok!

Kayg›, sayg›,

vesaire.. 

Avrupa Parlamentosu fiubat rapo-
runda, ülkemizdeki Ergenekon dava-
s›yla ilgili bir bölüme de yer verilmifl. 

“Avrupa Parlamentosu, kapsam›
çok genifl tutulan Ergenekon davas›n›
kkaayygg››yyllaa izlemektedir. 

Hükümetin ve yarg›n›n hukukun
tüm süreçlerine uygun davranmas›n›,
zanl›lar›n haklar›na ssaayygg›› gösterilme-
sini bekler. 

Parlamento, hükümetten bu davay›
kendini elefltiren gazeteci, akademis-
yen ve politikac›lara karfl› bbaasskk›› arac›
olarak kullanmamas›n› bekler.” (Ak-
taran, Melih Afl›k, 23 fiubat Milliyet)  

Avrupa da böyle iflte; ne zaman
kayg› duyar, ne zaman sayg›, belli de-
¤il. Tekellerin ç›karlar› o ara neyi gös-
teriyorsa... 

Holding medyas›n›n
haber verme özgürlü¤ü
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Kürtçe “teslim ol!”
Baflbakan Erdo¤an, 20 fiubat günü sanatç›larla yap›lan

“Demokratik Aç›l›m” toplant›s›nda Kürtçe serbestli¤ine ilifl-
kin olarak 

“Devlet bile kendisini anlatmak istese anlatam›yordu.
Ama art›k yap›yor.” diyordu.  

Do¤ru. Panzerlerden Kürtçe ba¤›r›yor polis. Çocuklar›,
annelerini tehdit ediyor; yar›n küfür de edecek, ertesi gün,
bir kuflatmada Kürtçe “teslim ol” diye ba¤›racak; devlet ken-
disini anlatacak!

Kürtçe “teslim ol!” diyebilmek için miydi tüm bu “aç›-
l›m”lar? 

Baflbakan’›n Masas›nda Bir
ÖDP’li

Geçen hafta bir k›sm›na sanatç› denilip denilemeyece¤i
oldukça tart›flmal› bir sanatç›lar grubuyla “demokratik aç›-
l›m” toplant›s› yapt› Tayyip Erdo¤an.

Orhan Gencebay’dan Seda Sayan’a, Kibariye’den Nihat
Do¤an’a, Safiye Soyman’dan bilmem kime... Bir masan›n
etraf›na doluflup, AKP’nin “aç›l›m” manevralar›na konu
mankenli¤i yapt›lar. 

Masada bir de oradaki “bileflim”le pek uyumlu olmayan
biri vard›. Devrimci Yol’un eski yöneticilerinden, Birgün
gazetesinin yazar›, ÖDP’li BBüülleenntt FFoorrttaa.. 

Müzikle ilgili bir kurumun baflkan› olsa gerek kendileri.
Ama bizi ilgilendiren as›l olarak di¤er kimli¤i... 

DY’nin önder kadrolar›ndan biri... ÖDP’nin kurulufl sü-
recinin de teorisyenlerinden ve öncülerinden... Birgün ga-
zetesinin nas›l bir solculuk yap›lmas› gerekti¤ine, politika-
ya, taktiklerine iliflkin ak›llar verip ahkam kesen bir yazar›. 

Hem orada kalem salla, hem kalk git, Baflbakan’›n halk-
lar›n gözünü boyamak için sürdürdü¤ü aç›l›m masas›na
otur... 

Biz yak›flt›ramad›k. Ama solun baz› kesimlerinde bizim
yak›flt›ramad›¤›m›z onca fleyi, onlar kendilerine yak›flt›r›-
yorlar. Bakal›m Birgün ve ÖDP, yak›flt›racak m›? 

Katilli Aç›l›m!
Sivas’ta Mad›mak Oteli’nin gelece¤iyle ilgili yap›lan

toplant›ya Sivas katliam›nda linç güruhuna ““ggaazzaann››zz mmüü--
bbaarreekk oollssuunn”” diyen TTeemmeell KKaarraammoollllaaoo¤¤lluu’nun da ça¤r›l-
d›¤› aç›¤a ç›kt›. Hat›rlanaca¤› gibi daha önce de Marafl kat-
liamc›s› ÖÖkkkkeeflfl fifieennddiilllleerr “Alemi aç›l›m›” toplant›s›na ça¤-
r›lm›flt›. 

Görünen köy klavuz istemiyor: “Alevi aç›l›m›” dedikle-
ri, AAlleevviilleerrii kkaattiilllleerriiyyllee bbaarr››flfltt››rrmmaa ooppeerraassyyoonnuu olarak
sürdürülüyor.

� Anadolu Halk Kültür Merkezi

Çal›flmalar›n› Sürdürüyor 
‹ngiltere’de faaliyet yürüten Anadolu Halk Kültür

Merkezi ‹ngiltere’de yaflayan Türkiyeliler’e ça¤r› ya-
parak faaliyetlerini duyurdu  ve programlara kat›lma
ça¤r›s› yapt›. Derne¤in faliyetlerinde, her yafl grubu
çocuk grubu için programlar yeral›yor. Bunun d›fl›nda
film günleri, futbol tak›m›, tiyatro grubu, tercümanl›k
ve dan›flma gibi programlar içeriyor. 

11 Nisan günü Ocean da yap›lacak olan gençlik flö-
lenine tüm halk› davet eden dernek,  14 Mart günü üc-
retsiz sa¤l›k taramas› da yapt›racak.

Derne¤in 8 Mart program›, 6 Mart günü Marlbe
Arch tren istasyonundan saat 12.00’de yürüyüflle bafl-
l›yor. 

� Berlin’den Tekel ‹flçileri’ne

Destek Mitingi
Almanya Berlin'de 3 haftadan bu yana, TEKEL ifl-

çilerinin sesini duyurmak ve direniflini desteklemek
için miting düzenleniyor. 

17 fiubat günü üçüncüsü düzenlenen miting Kreuz-
beg Kotbussertor Meydan›’nda yap›ld›. ‹ki saat süren
mitingde Berlin'de faaliyet yürüten, birçok Alman ve
Türkiyeli parti, dernek, kifli ve kurumlar›n bir araya
gelerek oluflturdu¤u Tekel ‹flçileriyle Dayan›flma Ko-
mitesi'nin düzenledi¤i miting saat 17.00'da bafllad›.
Yaklafl›k iki saat süren eylem boyunca, Almanca ve
Türkce "Yaflas›n Enternasyonal Dayan›flma, Tekel ‹fl-
çileri Yaln›z De¤ildir" sloganlar› at›ld›. Eyleme 250
kifli kat›ld›. 

Eylemin ard›ndan direnifle destek çad›r› kuruldu.
Çad›rda, tekel içflçilerinen eylemlerinde oluflan resim
sergisi aç›ld›, ba¤›fl ve imza topland›. Çad›r rört gün
boyunca aç›k kald›.

� Yunanistan’da genel grev

hayat› durdurdu
Yunanistan’da sendikalar, Baflbakan Yorgo Papan-

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

ad›n› duvarlara  yaz-
maya devam ediyorlar. 

18 fiubat akflam› Der-
sim'de 'Cephe' yaz›lama-
lar› yap›ld›. Emekçi,
yoksul gecekondu ma-
halleleri olan Alibaba ve
Yeni Mahallelerine 24
ayr› yere yaz›lama yap›l-
d›. Ayr›ca Alibaba Ma-
hallesi’nde olan Atatürk
Lisesi’nin duvar›na da
'Cephe' yaz›lamalar› ya-
p›ld›.

19 fiubat akflam› ve
20 fiubat sabah› Ela-
z›¤'›n gecekondu mahal-
lelerinden Esentepe Ma-
hallesi’nde 7 ayr› yere
Fevzi Çakmak Mahalle-

si’nde ise 6 ayr› yere yap›ld›.

Bursa'da 20 fiubat  günü Teleferik semtinde 15
adet, 21 fiubat günü Cepheliler, Kestel ve civar›nda 20
adet "CEPHE" yaz›lamas› yap›ld›.

‹stanbul, Sar›gazi'de de 7 adet yaz›lama yap›ld›. 

HHaattaayy''ddaa,, AArrmmuuttlluu mahallesinde 10 yere, Ekin-
ci'de 1 yere ve Harbiye belediyesi afla¤› Harbiye ma-
hallesinde 11 yere 'Cephe' yaz›lamalar› yap›ld›. 

Bursa’da Minübüsçülerden Eylem

Bursa’da, minibüsçülerin peronlar›n›n belediye ta-

raf›ndan iflgal edilmesinden bu yana, minibüsçülerin

eylemleri farkl› flekillerde devam ediyor. Peron soru-

nunun yan›nda ayr›ca yolcu ald›klar› ceplerden yolcu

almak yasaklan›p, sürekli ceza kesilmesi 20 fiubat gü-

nü minibüsçülerin tepkisine neden oldu. Gün boyu tra-

fik polisleri ile yaflanan tart›flmalar, akflam saatlerinde

yerini sürekli korna çalma, yolcu almama, ifl yavafllat-

ma eylemlerine b›rakt›. 

Minibüsçüler, pazartesi gününe kadar ayn› flekilde

çal›flma sözü alarak eylemlerini bitirdiler.

Direnifl Zafer ve Sol Paneli
14 fiubat günü‹stanbul Ba¤c›lar Karanfiller Kültür

Merkezinde 20 Ekim 2000’den 27 Ocak 2007’ye Dire-
nifl, Zafer ve Sol konulu panel yap›ld›. Panelde Av. Behiç
Aflç› Ölüm Orucu sürecini ve solun tavr›n› anlatt›. 50 ki-
flinin kat›ld›¤› panel kat›l›mc›lar›n sorular›yla sona erdi.

Elif Do¤an Vefat Etti
19 Temmuz 1996'da hapishane-

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

Hasan Kaya Vefat Etti
Yürüyüfl dergisi okuru Hasan Kaya Gemlik’te

evinde 21 fiubat günü sabah› geçirdi¤i kalp krizi sonu-
cu aram›zdan ayr›ld›. 21 flubat günü Gemlik Ceme-
vi’nden kald›r›lan cenazeye Gemlik Haklar Derne¤i,
ailesi ve dostlar› kat›ld›. Ailesine ve dostlar›na bafl
sa¤l›¤› diliyoruz.
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Pir Sultan Abdal Dernekleri

Tekel ‹flçilerinin Yan›nda
Pir Sultan Abdal Kültür Derne¤i Marmara fiubele-

ri 20 fiubat’ta Ankara’ya giderek Tekel iflçilerini ziya-
ret etti. “Tekel ‹flçileri Yaln›z De¤ildir, Yaflas›n S›n›f
Dayan›flmas›”  yaz›l› pankartla yürüyüfl yap›larak Te-
kel iflçilerinin  yan›na gelinmesinin ard›ndan çad›rlar
ziyaret edildi.

Eylem bitirildikten sonra ‹stanbul’a hareket etmek
için otobüslere binildi. Gebze’ye gelindi¤inde otobüs
floförü ile bir anlaflmazl›k yafland›. Bunun üzerine iki
polis gelerek flube yöneticileri ve otobüs floförünün
tart›flmas›na müdahele etmek istedi. Ankara’dan Tekel
iflçileriyle dayan›flmadan gelindi¤ini anlay›nca çevik
kuvvet ça¤›r›ld› ve tart›flma yerinin polis karakoluna
çok yak›n olmas› sebebiyle koflarak olay yerine gelen
çevik kuvvet hiçbir uyar›da bulunmadan sald›rd›.
Sald›r› sonucunda 7 kifli dövülerek keyfi bir flekilde
gözalt›na al›nd›. Gözalt›lar gece saat 24.00’da serbest
b›rak›ld›lar.

Çetineller ‹ÖO’da Eylem
‹zmir Torbal› ‹lçesi Çetineller ‹lkö¤retim Oku-

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

HHAATTAAYY
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