
Halk›n Anayasas› ‹çin
Mücadele Edelim!

9 TAYAD’l› tutsa¤› zulmün elinden çekip alaca¤›z!

Referandum Aldatmacas›n› 
Protesto Edelim; 

Sand›¤a Gitmeyelim!

Kürt ve Türk halk›! 
Birbirimizle de¤il 

Birlikte emperyalizme ve oligarfliye
karfl› dövüflelim!

Emperyalistlerin “böl parçala yönet” oyununu 
bozman›n yolu buradan geçer! 

K›flk›rtmalardan, Kürt halk›na
yönelik linç sald›r›lar›ndan

AKP sorumludur!
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Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
66 AA¤¤uussttooss 1122 AA¤¤uussttooss

""SSaabb››rr ddaa eeyylleemm"" 

Selami KKurnaz

Selami, 1964, Arflin Trabzon do¤umludur. 
Devrimci düflüncelerle 12 Eylül öncesinde 14
yafl›nda tan›flt›, 17 yafl›nda mücadeleye kat›ld›.
Cunta y›llar›nda tutsak düfltü. 1990’l› y›llardan

itibaren mücadelesini devrimci hareket saflar›n-
da sürdürdü. Trabzon ve ‹stanbul’da görevler
üstlendi. 2001’de tutsak düfltü. 2000-2007

Ölüm Orucu Direnifli’nin Gültekin Koç Ölüm Orucu Ekibi’nde görev
üstlendi. 12 A¤ustos 2004’te bir ölüm orucu direniflçisi olarak
ölümsüzleflti.

12 A¤ustos 1980’de, Aybast›’da iki köy aras›nda-
ki çeliflkilerin devrimcilerin müdahalesiyle çözülmesi
sonucunda düzenlenen bar›fl toplant›s›na giderler-
ken, yolda geçirdikleri trafik kazas›nda kaybettik.

NNuurrii AASSLLAANN MMeettiinn KKÖÖSSEE

A¤ustos 1980’de
Konya’da
faflistler
taraf›ndan
katledildi.

1972 Antakya Kuzeytepe do¤umludur. 13 ya-
fl›ndan itibaren pamuk tarlalar›nda, fabrika-
da, atölyelerde bir emekçi olarak çal›flt›. 20
yafl›ndan itibaren ise bir devrimciydi. 1995’te
tutukland›. Tutsakl›k koflullar›nda direnifllerde
yer ald›. 2000-2007 Ölüm Orucu Direnifli’nin
5. Ölüm Orucu Ekibi’nde görev üstlendi. Zorla

müdahale iflkencesi alt›nda 10 A¤ustos 2002’de ölümsüzleflti.

1972’de, Kahramanmarafl’›n Elbistan ‹lçesi’nde
do¤du. Mücadeleye lise y›llar›nda, bir Dev-Genç’li
olarak kat›ld›. 1993’te tutsak düfltü. 1996 Ölüm
Orucu Direnifli’nin birinci ekibinde yer ald›. Dire-
niflte kal›c› sa¤l›k sorunlar› olufltu. 1999’da sa¤-
l›k durumunun a¤›rlaflmas› nedeniyle tahliye
edildi. Tedavisi için yurtd›fl›na ç›kar›ld›. 

11 A¤ustos 2001’de Atina’da tedavi gördü¤ü hastanede elleri
arkadan ba¤l› öldürülmüfl olarak bulundu.

fifiüükkrraann KKUURRUU

A¤ustos 1977’de
faflistler taraf›ndan
katledildi.

AAhhmmeett EERREEKKLL‹‹

SSeellaammii KKUURRNNAAZZ

A¤ustos 1979’da
flehit düfltü. 

ÖÖmmeerr EERRMM‹‹fifi
‹‹bbrraahhiimm DDOO⁄⁄AANN

A¤ustos 1979’da flehit
düfltü. 

ZZeekkaaii BBÖÖLLÜÜKKBBAAfifiII

A¤ustos 1979’da ‹stanbul
Hisarüstü’nde gecekondu
y›k›m›na karfl› direniflte
jandarmalar taraf›ndan
katledildi. 

MM.. AAllii BBAALLOO⁄⁄LLUU

FFaattmmaa BB‹‹LLGG‹‹NN

Fatma yoksul bir ailenin k›z›yd›. ‹lkokulu bitir-

dikten sonra 13 yafl›nda bir çok ifl yerinde, pamuk

tarlalar›nda, fabrikalarda, çapada, ambarda, atölye-

lerde çal›flt› y›llarca. Emekçiydi, sömürüyü birebir

yaflad› ve haks›zl›klara karfl› sessiz kalmak yerine sesi-

ni yükseltti. Bu yaflad›klar› onda devrimci bilincin olufl-

mas›na hizmet etti. 

Sezgilerini bilgiyle donatma, ad›m ad›m devrimcileflme,

kendini e¤itirken baflka Fatmalar’› e¤itme süreci bafllam›flt›r

art›k onun için. Fatma, Hatay Kurtulufl dergisi büro temsilci-

li¤i yapmaya bafllam›flt›. Dergi temsilcili¤i yapt›¤› dönem

onunla ilk kez karfl›laflan bir yoldafl›m›z›n an›s› ve izlenimle-

ri flöyledir:

"Antakya sokaklar›nda Asi Nehri'nin hemen yan›nda iler-

liyoruz. Bir pazardan içeri giriyor ve en sonunda var›yoruz

kütüphanenin kap›s›na. Hafifçe kapiy› itip giriyo-

ruz içeri. Ama ne kütüphane; Kitaptan çok fo-

to¤raflar›n duvara as›l› oldu¤u renkli bir me-

kanday›z. fiaflk›nl›k içindeyim. ‹lk defa böyle

bir kütüphane görüyorum. Girer girmez

"Hoflgeldiniz" diyen bir bayan karfl›l›yor bi-

zi. Öyle s›cak, öyle güleç, öyle samimi ki,

sanki y›llard›r tan›yormufluz birbirimizi.”

***

Fatma, 5 ayl›k muhabirli¤i sürecinde 5 kez

gözalt›na al›nd›. En son gözalt›na al›nd›¤›nda tu-

tukland›. Fatma, iflkencecilere s›r vermedi. ‹flkenceci-

lerin yüzüne onurlu namuslu olmay› hayk›rand› Fatma. Tu-

tukland›ktan sonra Malatya Hapishanesi’ne konuldu.

As›l olarak devrimcili¤i hapishanede yaflad›. Bunu ölüm

orucunda 15. günde iken kendi defterine yazd›¤› flu sat›rlarla

ifade ediyor: "Ne kadar çok sevmiflim kavgay›-kavgam›z›. Es-

kiden macera gibi gelirdi. Oysa de¤il, güzel yaflaman›n bede-

lini ödedikçe bunun bir macera de¤il, yaflam›n kendisi oldu-

¤unu gördüm.”

A¤ustos 1980’de
flehit  düfltü. 

MMeehhmmeett AAKKfifiEERR

A¤ustos 1991’de
Yozgat Akda¤made-
ni’nde geçirdi¤i bir
trafik kazas›nda
kaybettik.

KKaass››mm YYIILLMMAAZZ

Barbaros KADIO⁄LU 
Devrimci bir ö¤retmendi.
A¤ustos 1980’de K›rfle-
hir’de polis ve jandarman›n
açt›¤› ateflle katledildi. 

HHüüsseeyyiinn TTAAfifi

AAnn››llaarr›› MMiirraass››mm››zz

Fatma Bilgin: Halk›n içinden ç›kt›
Halk› için öldü

Gün biter günefl batar
Zifiri so¤uk bir karanl›k
fersiz dermans›z bir y›lg›nl›k
bütün hayat› sarar

Kimi günler ay da batar
Silinir cümle y›ld›zlar
Ve dünden yar›na
k›lavuz arar insanlar

Gün olur f›rt›nalar kopar
H›rç›n dalgalar
deli yeller, coflkun seller 
teslim al›r hayat›...

Ve gün olur bir insan ç›kar
günefl olur, ay olur, y›ld›z olur
›fl›k olur, atefl olur, direnç olur
ayd›nlat›r yolu k›lavuz olur
sarar yürekleri önder olur

Gün oldu, 
onun yüre¤i de durdu

en has›ndan insand›
Ne kayboldu, ne unutuldu

umutla çarpan her yürekte
gelece¤e at›lan her ad›mda
sonsuz ve ölümsüz oldu.
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Referandum
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P‹KN‹K DAVET‹YELER‹N
ALINAB‹LECE⁄‹ YERLER:

1) Okmeydan› Haklar ve
Özgürlükler Derne¤i
Mahmut fievket Pafla Mah.
Piyalepafla Cad.
No: 160/B fiiflli / ‹stanbul
Tel: 0 212 235 01 18
Cep: 0 531 283 72 64

2) Nurtepe Haklar Derne¤i
Tel: 0 212 321 58 78

3) Alibeyköy Haklar Derne¤i
Tel: 0 212 427 73 77

4) Ça¤layan Haklar Derne¤i
Tel: 0 212 232 77 83

5) Karanfiller Kültür Merkezi
Tel: 0 212 657 81 34

6) Esenler Haklar Derne¤i
Tel: 0 212 482 26 92
Cep: 0 507 661 30 60

7) Bahçelievler Özgürlükler Derne¤i
Tel: 0 212 451 28 66

8) ‹kitelli Özgürlükler Derne¤i
0 531 979 68 02

9) Esenyurt Özgürlükler Derne¤i
Tel: 0 212 690 30 05

10) Anka Kültür Merkezi
Tel: 0 212 509 55 68

11) Anadolu Haklar ve
Özgürlükler Derne¤i
Tel: 0 216 470 55 68

12) Sar›gazi Özgürlükler Derne¤i
Tel: 0 216 622 73 60

13) Gülsuyu Haklar ve
Özgürlükler Derne¤i
Tel: 0 216 427 10 02-07

14) Gazi Özgürlükler Derne¤i
Tel: 0531 866 03 23 



Y
aklafl›k birbuçuk ay sonra, 12

Eylül günü anayasan›n belli

maddelerinde de¤ifliklik yap›l›p ya-

p›lmamas› konusunda bir referandum

yap›lacak. Referanduma sunulan

maddelerin içeri¤iyle, referandum

konusunda yarat›lan hava, birbirin-

den oldukça farkl›d›r. Referanduma

sunulan maddeler son derece s›n›rl›

bir de¤iflikli¤e tekabül ederken, AKP

ve yandafllar›, sanki tüm 12 Eylül

Anayasas› de¤ifliyormufl gibi bir hava

yaratmaktad›rlar. Bu haliyle referan-

dum aldatmacas›, katmerli bir aldat-

macaya dönüflmektedir. 

D
evrimciler aç›s›ndan bu referan-

dumda evet demek hiçbir flekil-

de düflünülemez ve kabul edilemez.

‹lericiler, demokratlar, vatanseverler

aç›s›ndan da bu böyledir. AKP’nin

oligarfli içi çat›flmada kendi cephesi-

ni güçlendirmek ve tekellerin ihti-

yaçlar›n› karfl›lamak için gündeme

getirdi¤i bir “anayasa de¤iflikli¤i pa-

ketine” eevveett ddeemmeekk,, AAKKPP’’nniinn ssöö--

mmüürrüü vvee zzuullmmüünnüü mmeeflflrruullaaflfltt››rr--

mmaakkttaann bbaaflflkkaa bbiirr aannllaamm ttaaflfl››mmaazz..

Bu anlamda, hangi gerekçeyle veya

hangi biçimde olursa olsun “evet”

demek, referandumda AAKKPP cceepphhee--

ssiinnddee,, kkaarrflfl››--ddeevvrriimm cceepphheessiinnddee yer

almak demektir. Bu tav›r, ilericilik,

demokratl›k ve vatanseverlikle ba¤-

daflt›r›lamaz. 

S
and›¤a gidip hay›r oyu vermek de

bir yerde referandum aldatmacas›-

na kat›lmak, onu meflrulaflt›rmak an-

lam›na gelece¤i için, do¤ru tutum,

sand›¤a gitmemek, referandum aldat-

macas›n› bütün olarak reddetmektir.

Çünkü sorun, referanduma sunulan

maddeler üzerinde “evet-hay›r” tart›fl-

mas› yapmak de¤il, bir bütün olarak

bu aldatmacay› aç›¤a ç›karmakt›r. 

A
ncak Türkiye solu, bununla da

yetinemez. Çok çeflitli vesileler-

le vurgulad›¤›m›z gibi, solun ““pprroo--

tteessttoo”” etmekle kendini s›n›rlayan,

protestosunu s›radanlaflt›ran, iktidar

iddias›ndan uzak prati¤i de¤iflmek

zorundad›r. Gündemdeki anayasa

de¤iflikli¤i referandumuna da ayn›

flekilde bak›lmal›d›r. 

S
adece protesto etmekle kendimizi

s›n›rlamamal›y›z. Bir alternatif

koymal›y›z ortaya. O alternatif var-

d›r. O alternatif, oligarflinin anayasa-

s›na karfl› HHaallkk AAnnaayyaassaass››’d›r. Oli-

garflinin 1982 Anayasas›’ndan 28 y›l

sonra karfl›m›za ç›karabildi¤i anayasa

referandumu, yine 12 Eylül Anayasa-

s›’n›n özüne dokunmayan k›smi, tali,

de¤iflikliklerden ibarettir. AKP bu

gerçe¤i ters yüz etmeye çal›flsa da,

referandumun çap› budur. Biz bu ne-

denle tek tek madde tart›flmas› yap-

mayacak, halka bütünü gösterece¤iz.

AKP’nin savundu¤u anayasa, 1122 EEyy--

llüüll AAnnaayyaassaass››’’dd››rr,, ffaaflfliizzmmiinn aannaayyaa--

ssaass››dd››rr...... Emperyalizmin ve oligarfli-

nin anayasas›d›r... Tüm devrimci, ile-

rici, demokrat güçleri, AKP’nin refe-

randum aldatmacas›n›n karfl›s›na

devrimci bir alternatifle ç›kmaya ça-

¤›r›yoruz. Tayyip Erdo¤an, Erdal

Erenler’den, Necdet Adal›lar’dan ya-

ni devrimcilerden söz ediyor. Kemal

K›l›çdaro¤lu, halk›n devriminden,

halk iktidar›ndan sözediyor. SSoollddaann

ççaall››yyoorrllaarr.. SSooll bbuurraaddaa,, ssoolluunn kkeennddii--

ssii vvaarr.. SSooll,, ddeevvrriimmcciilliikkttiirr.. BBiizz vvaarr››zz..

AAlltteerrnnaattiiff bbiizzddeeddiirr.. 

P
rotestocu tarz› aflmak, hayat›n her

alan›nda geçerli bir gerekliliktir.

Hasta tutsaklar sorununda, tutukla-

malar karfl›s›nda, tecrit zulmü karfl›-

s›nda, sendikalaflma hakk›n›n gasbe-

dilmesi karfl›s›nda, sorun ne olursa

olsun, örgütledi¤imiz eylemlerde, di-

renifllerde, kampanyalarda sonuç al-

may› hedeflemeliyiz. SSoonnuuçç aallmmaayy››

hedeflemeyen tarz, konu ne kadar

öönneemmllii,, ne kadar hhaayyaattii olursa ol-

sun, bir, bilemediniz birkaç protesto

eylemi yap›yor ve ondan sonra o ko-

nuyu gündeminden ç›kar›yor.

B
öyle bir sol, elbette kitlelere gü-

ven veremez, onlarda kazanabi-

lece¤imize ve giderek bu düzeni de-

¤ifltirebilece¤imize dair bir umut ve

inanç yaratamaz. Alternatif oldu¤u-

muza kitleleri inand›ramaz. Bu nok-

tada hiç kuflku yok ki, solun 2000-

2007 aras›nda 7 y›l boyunca büyük

bir kararl›l›kla sürdürülen Büyük Di-

renifl’ten, bu direniflin içindeki Abdi

‹pekçi direniflinden, yak›n zamanda-

ki Güler Zere ve hasta tutsaklar eyle-

minden, Edirne’de linç sald›r›s› ve

devrimcilerin flehre sokulmamas›

karfl›s›ndaki direniflten, 17 TA-

YAD’l›n›n tutuklanmas›na karfl› mü-

cadeleden ç›karmas› gereken dersler

olmal›d›r. Bilindi¤i gibi bütün bun-

larda mevzilerimizi, kazan›mlar›m›z›

savunduk veya yeni mevziler ve ka-

zan›mlar elde ettik. 

B
u sonuçlar› ortaya ç›karan, mefl-

rulu¤umuza olan inanc›m›z, di-

renme gelene¤imiz ve ideolojik gü-

cümüzdür. Solun büyük bölümünün

bu tür geliflmeler karfl›s›ndaki prati-

¤i, birkaç protesto eyleminden öteye

geçmemektedir. Israrl› ve sonuç al›c›

bir kampanya göremezsiniz pratikle-

rinde. Bu anlamda yay›n organlar›n-

da da esas olarak kendi gündemleri-

ni yans›tan bir fley bulamazs›n›z. Sol

geliflmek, büyümek istiyorsa, bu tar-

z› de¤ifltirmelidir. 

S
on olarak 17 TAYAD’l›n›n tutuk-

lanmas›na karfl›, bu hukuksuzlu-

¤u kabul etmeyerek bir mücadele

bafllatt›k. Ve sonuçda ald›k. Elbette

bu kadar k›sa sürede tahliye ettire-

meyebilirdik de. Sonuç sadece bu

de¤ildir. Sonuç, en baflta, oligarflinin

adaletinin intikamc›l›¤›n›, keyfili¤ini

teflhir etmek, yapt›klar›m›z›, kaza-

n›mlar›m›z›, ad›mlar›m›z› hazmede-

mediklerini, Güler Zere’yi ellerinden

çekip almam›z›, ‹nönü konserini

hazmedemediklerini göstermek,

“büyük operasyon” propagandas›yla

yaratmak istedikleri moral bozuklu-

¤una izin vermemek olmufltur. 

B
ir konuda, belli bir taleple, belli

bir hedefle sürdürülen mücadele-

yi ciddi olarak örgütledi¤imizde, gü-

cümüzü ciddiyetle, disiplinle, feda-

karl›kla seferber edebildi¤imizde,

tüm enerjimizi katt›¤›m›zda ve ey-

lemlerimizde ›srar etti¤imizde, mutla-

ka bir sonuç al›yoruz. 

B
urada sol aç›s›ndan da görülmesi

gereken budur. Kimse bu nokta-

Her Alanda, Her Konuda

Alternatif Biziz! ‹ddiam›z› Büyütmeliyiz!
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da, mesela yap›lanlar›n burjuva bas›n

taraf›ndan verilmedi¤inden, sansür-

den yak›nmamal›, sansürü aflmak için

“medyatik” olma ad›na ne yapaca¤›n›

flafl›rmamal›d›r. Kendi gücümüze,

kendi kararl›l›¤›m›za, kendi ›srar›m›-

za güvenmeliyiz. Unutmay›n, tafllar›

oyan, suyun fliddeti de¤il, süreklili¤i-

dir. Israr, bazen günler, bazen haftalar,

bazen belki yy››llllaarr içinde ama mutlaka

o sansür duvarlar›n›, kuflatmalar› par-

çalar. Kendi sonuçlar›n› yarat›r. De-

¤ilse Taksim Tramvay Dura¤›’nda ve

Yüksel Caddesi’nde iki eylem yap›p

ondan da oligarflinin politikalar›n› et-

kilemek, taleplerini elde etmek gibi

sonuçlar beklemek, politikada ger-

çeklerin d›fl›na savrulmakt›r. “Bas›n

aç›klamas› solculu¤u”, hiçbir sonuç

yaratamaz. 

A
KP’nin referandum aldatmaca-

s›n›n karfl›s›na devrimci bir al-

ternatifle ç›kmak da iflte bu anlam-

da son derece önemlidir. 

H
alk Anayasas› Tasla¤› sola bir

çok zeminde önerilmifltir; bu-

nu ortaklaflt›rmak ve ortak bir alter-

natife dönüfltürmek elbette müm-

kündür. Fakat belirtti¤imiz gibi,

böyle bir fleyin mümkün olabilmesi

için solun öncelikle yukar›da iflaret

etti¤imiz tarzdan ç›kmas› gerekir.

Bu zorunlulu¤u gösteren bir baflka

olay da geçen hafta ‹‹nneeggööll ve DDöörrtt--

yyooll’’ddaa yaflanan flovenist sald›r›lar-

d›r. 

S
ol olarak ne yapaca¤›z flimdi?

Evet, kuflku yok ki bu sald›r›lar›

protesto eden eylemler yapaca¤›z.

Bunlar gerekli. Ama bizim as›l soru-

muz flu: Yeterli mi?.. Hay›r yeterli de-

¤il. Yeterli olmayacak. Bu eylemlerle

kendini görevini yapm›fl sayanlar, yu-

kar›da iflaret etti¤imiz tarz› müzmin-

lefltirmifl kesimlerdir. 

K
ürt halk›na, Kürt yurtsever de-

mokratik örgütlenmelere ve daha

genelde tüm devrimci demokrat ke-

simlere yönelen linç sald›r›lar› karfl›-

s›nda solun yapmas› gereken iki fley

vard›r: BBiirriinncciissii,, sald›r›lara karfl› mi-

litanca ve meflruluk temelinde diren-

mektir. Linç sald›r›lar› karfl›s›nda

mevzilerimizden kesinlikle geri ad›m

atmamakt›r. ‹‹kkiinncciissii,, linç sald›r›lar›

karfl›s›nda flovenizme, k›flk›rtmalara

karfl› Türkiye çap›nda bir bbiilliinnççlleenn--

ddiirrmmee vvee aayydd››nnllaattmmaa kampanyas›

yürütmektir. 

B
irinci aç›dan de¤erlendirdi¤imiz-

de, solun militan, meflrulu¤umu-

zu savunan bir çizgiden uzak oldu¤u-

nu vurgulamak zorunday›z. Halk

Cepheliler, bir çok yerde linç sald›r›-

lar› sonras›nda o meflrulu¤u savunan

bir pratik gelifltirirken, ne yaz›k ki so-

lun hemen hiçbir kesimini yan›m›zda

görmedik. Halk Cephelilerin Edir-

ne’ye sokulmamas›, yaln›zca Halk

Cepheliler’in sorunu muydu?.. Erzin-

can’da, Kars’ta linç sald›r›lar›n› ör-

gütleyip arkas›ndan meydanlar› bas›n

aç›klamas›na bile yasaklamalar›, sa-

dece Gençlik Federasyonu’nu mu il-

gilendiriyordu? Linç sald›r›lar›n›n bir

anlamda bafllang›c› olan Trabzon’da-

ki linç sald›r›s› için de sormufltuk bu

soruyu... Cevab› san›r›z art›k aç›kt›r.

Bütün bunlar, tüm devrimci, ilerici,

demokrat güçlerin ddeemmookkrraattiikk mmüü--

ccaaddeelleessiinnii vvee mmeeflflrruulluu¤¤uunnuu yyookk eett--

mmee sald›r›lar›d›r ve solun her kesimi-

ni ilgilendirmekteydi. Fakat solun he-

men tamam› bunu görmemekte ›srar

etti, hala da ediyor. 

‹
kinci konuda, yani linçlere karfl› bi-

linçlendirme ve ayd›nlatma konu-

sunda, tüm sola TTüürrkkiiyyee ççaapp››nnddaa

ggeerrççeekklleerrii aannllaattmmaa kkaammppaannyyaass››

önerdik; cevap olumsuzdu. Neden?

Bir yan› grupçuluk ise, di¤er bir yan›

solun “protestocu” tarz›ndan gayet

memnun olmas›, onunla yetinmesidir.

Bu yetinmenin kayna¤›nda ise iddi-

as›zl›k, iktidar perspektifinden uzak-

l›k vard›r. 

Y
aklafl›k bir ay önce Halk Cephe-

si taraf›ndan yap›lan bir aç›kla-

mayla, iktidar›n Kürt sorunundaki flo-

venist k›flk›rtmalar›na bir kez daha

dikkat çekilmiflti. (Bkz. Aç›klama No:

17, Tarih: 24 Haziran 2010) Oligarfli-

nin ne yapmaya çal›flt›¤› aç›kt›r. So-

lun bu noktada görevi ise, Türk halk›-

na ›rkç› flovenist k›flk›rtmalar›n, linç-

lerin nas›l tezgahland›¤›n›, bu politi-

kalar karfl›s›nda kendisine düflen gö-

revin ne oldu¤unu anlatmak, Kürt

halk› nezdinde de açmazlara dikkat

çekip, iki halk› birbirine k›rd›rma tu-

za¤›na düflmemelerini sa¤lamakt›r.  

T
ürkiye çap›nda sürdürülecek bir

gerçekleri aç›klama kampanyas›,

iflte bu noktada linç sald›r›lar›n›n kar-

fl›s›nda da güçlü bir set örecektir. Ama

yukar›da iflaret etti¤imiz noktaya geli-

yoruz yine; bu görev, iki afiflle, üç pa-

nelle baflar›labilecek bir görev de¤il-

dir. Onbinlerce de¤il, yüzbinlerce de-

¤il, milyonlarca bildiri da¤›tmal›,

yüzbinlerce afifl yapmal›y›z; her fle-

hirde, her ilçede paneller, halk toplan-

t›lar› örgütlemeliyiz, semtlere, mahal-

lelere kadar gitmeliyiz, aylarca ve ›s-

rarla sürdürmeliyiz böyle bir kampan-

yay›...

D
emokratik mücadelenin kural›

budur. Halk Cepheliler, referan-

dum konusundaki çal›flmalar›na da

böyle yaklaflacaklard›r. Meselemiz

sadece referandumun protesto edil-

mesini, sand›¤a gidilmemesini sa¤la-

mak de¤il, düzenin anayasas›n›n kar-

fl›s›na, kendi anayasam›z› ç›karmak-

t›r. Referanduma iliflkin yürütece¤i-

miz mücadelenin oda¤›nda bu olacak-

t›r. Halk Anayasas› Tasla¤›, çok so-

muttur; herkesin anlayabilece¤i aç›k-

l›ktad›r; herkesin sorular›na asgari ce-

vap bulabilece¤i zenginlikte    dir. Dü-

zenin hiçbir fley söylemedi¤i ve söy-

leyemeyece¤i bir çok konuda, bizim

çözümlerimiz var. Çünkü biz devrim-

ciyiz. Devrimci olmak, alternatif ol-

makt›r. Hayat›n her alan›nda, her ko-

nuda, düzen çözümsüzdür, küçük bur-

juvazi çözümsüzdür, milliyetçilik çö-

zümsüzdür, reformizm çözümsüzdür.

Çözüm biziz, biz alternatifiz. 

Düzenin hiçbir fley
söylemedi¤i ve  söyleyeme-

yece¤i bir çok konuda, bizim
çözümlerimiz var. Çünkü biz
devrimciyiz. Devrimci olmak,

alternatif olmakt›r. Hayat›n her
alan›nda, her konuda, düzen

çözümsüzdür, küçük burjuvazi
çözümsüzdür, milliyetçilik
çözümsüzdür, reformizm

çözümsüzdür. Çözüm biziz,
biz alternatifiz.
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Büyük bir aldatmacan›n tam

ortas›nday›z. Bu aldatmaca de-

mokrasi ad›na sergileniyor. Bu

aldatmaca adalet ad›na sergileni-

yor. 12 Eylül’ün dara¤açlar›nda

idam ettiklerinin öykülerini göz-

yafllar› içinde anlatt›klar› tiyatro-

larla bizi bu aldatmacaya inan-

d›rmaya çal›fl›yorlar.

Aldatmacan›n ortas›nda do¤ru

karar vermek için, gerçekler net-

leflmelidir. 

AKP’nin 112 EEylül’den

hesap ssormas› bbüyük bbir

yaland›r!

Baflbakan Tayyip Erdo¤an,

“12 Eylül’ün izlerini silece¤iz”

diyor. 

Yalan! Referanduma sunulan

19 maddeden hiçbirinde bunu

sa¤layacak bir madde yoktur.

“Halk›m›z darbe anayasas›n›

bir kenara koyacak” diyor. 

Yalan! 12 Eylül Anayasas›’n›n

193 maddesi vard›. AKP’nin re-

feranduma sundu¤u pakette topu

topu 19 madde var. AKP 12 Ey-

lül Anayasas›’n›n büyük bir bö-

lümüne dokunmuyor bile.  

“12 Eylül yönetimi yarg›lana-

cak” diyor; o da yalan!

Referanduma sunulan pakette,

bunu sa¤layacak bir madde de

yok. Kald› ki, AKP, y›llard›r ikti-

dar koltu¤unda olmas›na ra¤-

men, cuntac›lardan hesap sormak

için k›l›n› k›p›rdatmam›fl, tam

tersine cunta flefini Çankaya’da

a¤›rlam›flt›r. 

Sonuç: AAKP, 112 EEylül AAna-

yasas›’n› DDe¤ifltirmiyor!

12 Eylül anayasas› yürürlükte

kalmaya devam ediyor. 

AKP, aac›lar›m›z›, ööfkemizi

istismar ediyor! AAKP

hesap vvermesi ggerekendir!

12 Eylül 1980’de yönetime el

koyan faflist cunta, halk›m›za

çok zulmetmifltir. 600 bini aflk›n

insan›m›z› iflkencehanelerden ge-

çirmifl, dara¤açlar› kurmufl, ör-

gütlenmelerimizi yasaklam›fl, te-

kelci burjuvaziyi güldürürken,

halk› a¤latm›flt›r.

AKP iktidar› bu ac›lar›m›z› ve

12 Eylül’e öfkemizi istismar et-

mektedir. Oysa AKP kadrolar›,

biz zulüm alt›ndayken, 12 Eylül

yönetimiyle iflbirli¤i yapanlard›r. 

AKP, 12 Eylül’de cuntayla uz-

laflanlar›n partisidir. Bugün de 12

Eylül politikalar›n› sürdüren par-

tidir. AKP, hesap sormaktan sö-

zetmeden önce, halka bunlar›n

hesab›n› vermek zorundad›r. 

Anayasa dde¤iflikli¤i

paketinde nneler var?

AKP “k›smi Anayasa de¤iflik-

lik paketi”ni halk›n talepleri do¤-

rultusunda gündeme getirmedi.

AKP’nin amac›, egemen s›n›flar

aras›ndaki çat›flmada yeni mevzi-

ler kazanmakt›. Bunun yan›s›ra,

pakette, emperyalist tekellerin ve

iflbirlikçilerinin ihtiyaçlar›n› kar-

fl›layacak maddeler de yer al›yor. 

Halk için ise temel olarak hiçbir

fley yoktur. Emekçilerle ilgili bir

kaç madde ise, halk›n a¤z›na bir

parmak bal çalmak bile denileme-

yecek kadar önemsizdir. Zaten, re-

feranduma sunulan pakette halk

aç›s›ndan oolumlu bbir fley oolmad›-

Referandum Aldatmacas›n› 
Protesto Edelim! 

Sand›¤a Gitmeyelim!

Halk›n Anayasas› ‹çin
Mücadele Edelim!

6

Yürüyüfl

1 A¤ustos
2010

Say›: 227



Halk CephesiHalk Cephesi

¤› iiçin, “12 Eylül’ün

izlerini siliyoruz” gibi

yalanlar› öne ç›kard›-

lar. 

AKP,

12 EEylül’ün

sürdürücüsüdür:

12 Eylül’ün idam-

lar›n›, hapishaneler-

deki iflkencelerini

anlatarak, sanki bu-

gün bunlar yokmufl

gibi, kendi suçlar›n› gizlemek

istiyorlar. 

12 Eylül’e karfl› ç›k›yor

görünen AKP, 12 Eylül yö-

netiminin tüm temel politika-

lar›n› oldu¤u gibi sürdürmek-

tedir. 

AKP’de, 12 Eylül cuntas›n›n

flefi Kenan Evren yönetimi gibi,

ABD’nin stratejik müttefikidir. 

AKP’de, ttekellerin iiktidar›-

d›r. 12 Eylül cuntas› iflbafl›na

geldi¤inde Türkiye patronlar

sendikas›n›n baflkan› Halit Narin

“flimdi gülme s›ras› bizde” de-

miflti. Bugün de gülen yine yal-

n›zca tekeller. Onlar zenginlikle-

rine zenginlik katmaya devam

ediyorlar. Açlar›m›z, iflsizleri-

miz, yoksullar›m›z art›yor. 

AKP’de, zzulüm iiktidar›d›r.

Cunta demek, hapishaneler de-

mekti. AKP, hapishaneleri dol-

durmakta ve hapishanelerde zu-

lüm uygulamakta, cuntay› geride

b›rakt›. 

2000-2010 aras›nda, hapisha-

nelerde 360 ((üçyüzaltm›fl) civa-

r›nda insan›m›z katledildi. 

Ülkemizde 524 hapishane var!

AKP iktidar›, 52 yeni hapishane

yapt›rd›... 86 hapishane daha

yapt›r›yor. Soruyoruz, niye bun-

ca hapishane? Soruyoruz, bu 12

Eylül’ü sürdürmek de¤il mi?

AKP iktidar›n›n sadece son üç      

y›l›nda, 96’s› gözalt›nda ya da

hapishanede olmak üzere, polis-jan-

darma-gardiyanlar taraf›ndan 225555

insan›m›z katledildi. 

Bunlar›n d›fl›nda meydanlarda

estirilen polis terörü herkesin

malumudur. Son olarak TEKEL

iflçilerine yap›lan sald›r›y› hat›r-

lay›n. AKP iktidar› döneminde

2002-2009 aras›nda, polis, tam

10 bbin 6658 ddemokratik eeyleme

coplarla, gaz bombalar›yla sal-

d›rm›flt›r. 

Kardefller!
Sömürünün ve zulmün rakam-

lar›, bu iki sayfaya s›¤maz. AKP

iktidar›ndaki Türkiye açl›¤›n,

yoksullu¤un, iflkencelerin, infaz-

lar›n, polis terörünün ülkesidir. 

‹‹flflççiilleerr,, MMeemmuurrllaarr,, KKööyyllüülleerr,,

EEssnnaaffllaarr,, SSeerrbbeesstt MMeesslleekk

SSaahhiipplleerrii,, GGeecceekkoonndduulluullaarr,,

EEvv KKaadd››nnllaarr››,, ‹‹flflssiizzlleerr

‹flte bunlardan dolay›, sizlere

referandum aldatmacas›na ortak

olmaman›z›, halk›n alenen alda-

t›lmak istenmesini proteto edip

sand›¤a gitmemenizi

öneriyoruz. 

Ancak önerimiz bbu kka-

darla ss›n›rl› dde¤il. 

12 Eylül Anayasas›na da,

AKP’nin oyalay›c› de¤ifliklik

paketine de mahkum de¤iliz. 

Gerçekten bafl›ndan sonuna

kadar halk›n çç›karlar›n› ggöze-

terek yap›lm›fl bir anayasam›z

olabilir. 

Halk CCephesi, böyle bir anaya-

san›n tasla¤›n› ortaya koymufltur. 

Sizleri, iflte böyle bir anayasa

do¤rultusunda mücadeleye ça¤›-

r›yoruz.

Bu anayasa, ba¤›ms›zl›¤›, de-

mokrasiyi esas alan bir Halk

Anayasas› TTasla¤›’d›r. 

Halk›n anayasas›, ancak hal-

k›n iktidar›nda gerçekleflebilir.

Sizleri halk anayasas› için müca-

deleye ça¤›r›rken asl›nda halk›n

iktidar› iiçin mmücadeleye ça¤›r-

m›fl oluyoruz. 

Halk›n AAnayasas› iiçin

Halk›n ‹‹ktidar› iiçin

Halk CCephesi SSaflar›nda     

Birleflelim!

HALKIN
ANAYASASI’NDA

Devlet halk içindir.
Söz ve karar hakk›,

halk›nd›r. 
Her ulus kendi kaderini

tayin etme hakk›na sahip-
tir. 

Temel hak ve özgürlükler,
demokrasinin vazgeçilmez

flartlar›d›r. 
Ekonomi, tekellerin de¤il,
halk›n ihtiyaçlar›na göre

belirlenir. 
Yasama, Yürütme, Yarg›,

halk›n hizmetindedir. 
Adalet, burjuvazinin de¤il,

halk›n adaletidir. 

1 A¤ustos
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v AAKKPP 1122 EEyyllüüll

AAnnaayyaassaass››’’nn››nn ssaavvuunnuuccuussuudduurr

v AAKKPP 1122 EEyyllüüll

AAnnaayyaassaass››’’nn››nn öözzüünnee vvee

rruuhhuunnaa ddookkuunnmmaamm››flfltt››rr

v AAKKPP’’nniinn aannaayyaassaa

ddee¤¤iiflfliikkllii¤¤ii bbiirr aallddaattmmaaccaadd››rr!!

Baflbakan Erdo¤an, Bingöl’deki

referandum mitinginde, referandum

konusunda AKP’nin politikas›na ve

oyununa ortak olmayanlar› ““1122 EEyy--

llüüll iillee yyüüzzlleeflfleemmeemmeekkllee...... 1122 EEyy--

llüüll AAnnaayyaassaass››’’nn››nn ddee¤¤iiflflmmeessiinnee

‘‘eevveett’’ ddeemmeemmeekkllee......”” elefltiriyor-

du.

Bu çarp›tmay›, Ad›yaman mi-

tinginde de devam ettirdi Erdo-

¤an. fiunlar› söylüyordu: ““3300 yy››ll--

dd››rr 1122 EEyyllüüll eeddeebbiiyyaatt›› yyaapp››yyoorrllaarr..

1122 EEyyllüüll’’ddeenn nnaass››ll mmaa¤¤dduurr ooll--

dduukkllaarr››nn›› aannllaatt››yyoorrllaarr.. BBuuyyrruunn,,

ggeelliinn 1122 EEyyllüüll iillee hheessaappllaaflflaall››mm

ddiiyyoorruuzz,, yyaannaaflflmm››yyoorr......””

Baflbakan EErrddoo¤¤aann gitti¤i her

yerde, “yeni bir anayasa” yapt›kla-

r›ndan, “12 Eylül Anayasas›’n›” de-

¤ifltirdiklerinden söz ediyor. 

Görünen o ki, AKP’nin referan-

dum kampanyas› boyunca yalanla-

r›n›n bafl›nda, “yeni bir anayasa” ve

“12 Eylül ile hesaplaflma” olacak-

t›r. 

Daha önceki yaz›lar›m›zda da

belirtti¤imiz gibi AKP’nin de¤iflik-

lik paketi, esas olarak 1122 EEyyllüüll

AAnnaayyaassaass››’’nn›› ddee¤¤iiflflttiirrmmeeyyii iiççeerrmmii--

yyoorr.. AKP’nin böyle bir düflüncesi

de bugüne kadar olmad›¤› gibi 12

Eylül Anayasas› ile bir sorunu da

yoktur.

Yeni bir anayasa diye pazarlaya-

rak gündeme getirdikleri anayasa

de¤iflikli¤i paketi, anayasan›n 119933

maddesinden sadece 1199 maddesini

içermektedir. 

Bu de¤ifliklikler de 12 Eylül

Anayasas›’n›n özü ile ilgili de¤ildir.

AKP iktidar çat›flmas›nda yeni

mevziler kazanmak için bu madde-

leri öne ç›karmaktad›r.

12 Eylül Anayasas›’n›n tüm öte-

ki maddeleri zaten yerinde durmak-

tad›r. AKP 12 Eylül Anayasas›’n›

savunuyor. fiu an yürürlükte olan ve

referandumdan sonra da yürürlükte

kalacak olan anayasa da 1122 EEyyllüüll

AAnnaayyaassaass››’’d›r. 

AKP 8 y›ld›r ülkeyi 12 Eylül

Anayasas› ile yönetmektedir. 

HHaallkkaa oonnaayyllaatt››llmmaayyaa

ççaall››flfl››llaann yyeennii bbiirr aannaayyaassaa

ddee¤¤iill,, 1122 EEyyllüüll AAnnaayyaassaass››’’dd››rr

AKP’nin anayasa de¤iflikli¤i ile

ilgili olarak bafl›ndan beri baflvurdu-

¤u çarp›tmalardan biri, bunun bir

“MMiilllleett pprroojjeessii” oldu¤udur. O ne-

denle 12 Eylül Anayasas›’n›n özüne

dokunmayan bu de¤iflikli¤i, “mille-

tin” yeni bir “halk anayasas›” yap-

mas› olarak sunmaktad›rlar. 

Oysa ortada ne bir halk anayasa-

s› var, ne halk›n olan bir anayasa. 

BBiirriinncciissii; bu anayasa de¤ifliklik-

leri ile birlikte halk›n yaflam›nda

hiçbir de¤ifliklik olmayacakt›r.

Halk›n ihtiyaçlar›n› karfl›layan,

halk›n ihtiyaçlar› için haz›rlanm›fl

bir anayasa de¤iflikli¤i de¤ildir bu.

Bu de¤iflikliklerle düzen korun-

maya devam edilmektedir. Sömürü

ve ya¤man›n devam› sa¤lanmakta,

halka uygulanan zulüm devam et-

mektedir.

Örne¤in anayasan›n 112255.. mad-

desinde yapt›klar› yeni bir düzenle-

meyle, ya¤ma ve talan› geciktiren,

“yavafllatan” engeller ortadan kal-

d›r›lmaktad›r.

‹‹kkiinncciissii;; anayasa de¤iflikli¤i ko-

nusunda, halka sadece 12 Eylül’de

oy kullanma gibi bir yükümlülük

yüklenmifltir. Halk sand›k bafl›na

AKP’nin AAnayasa DDe¤iflikli¤i PPaketi

NELER‹ ‹ÇER‹YOR, NELER‹ ‹ÇERM‹YOR?

AAKKPP’’nniinn AAnnaayyaassaa

DDee¤¤iiflfliikkllii¤¤iinnee GGöörree;;

AKP Anayasan›n 112255.. madde-

sinin dördüncü f›kras›n›n birinci

cümlesini de¤ifltirerek, tekellerin

ya¤ma ve talanda iflini kolaylaflt›r-

m›flt›r.

Bu de¤ifliklikle ya¤ma ve ta-

landa “yarg› engeli” ortadan kal-

d›r›larak, emperyalist tekellere ve

iflbirlikçilerine herfley daha h›zl›,

daha kolay sunulacakt›r.

Emperyalist tekeller ve iflbir-

likçileri ya¤ma ve talana böylece

daha çok özendirilecek, önlerin-

deki engeller kald›r›lm›fl olacakt›r.

BBoo¤¤aazz KKööpprrüüssüünnüünn iflletme-

hakk› devri, ‹‹zzmmiirr LLiimmaann››,, PPeett--

kkiimm,, EErrddeemmiirr,, ‹‹GGDDAAfifi,, TTüüpprraaflfl,,

EErrddeemmiirr,, GGaallaattaappoorrtt gibi onlar-

ca özellefltirme ihalesi “kamu ya-

rar›” gibi gerekçelerle ya iptal

edildi ya da y›llar süren “yarg› sü-

reci” sonras› ancak sonuçland›r›-

labildi.

‹flbirlikçi KKooçç ile emperyalist

SShheellll ortakl›¤›n›n, TTüüpprraaflfl ya¤-

mas›n› Dan›fltay iptal etmifl, ya¤-

may› geciktirmiflti. Art›k bu tür ip-

taller, bu tür “yarg› süreçleri” ol-

mayacak. Gözünüz ayd›n tekeller!
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ça¤r›lmakta ve AKP’nin haz›rlad›¤›

paket onaylatt›r›lmaya çal›fl›lmakta-

d›r.

AKP anayasa konusunda de¤i-

fliklikler(!) yaparken tek bir madde

hakk›nda bile halk›n düflüncesini al-

mam›flt›r. Haz›rl›k aflamas›nda halk

bir yana, düzenin çeflitli kurumlar›-

n›n ve partilerinin elefltiri ve öneri-

lerini bile kaale almam›flt›r. 

AKP bu de¤ifliklikleri gündeme

getirirken, süren oligarfli içi iktidar

çat›flmas›nda yeni mevziler kazan-

may›, “Ulusalc›” diye nitelenen ke-

simleri tasfiye etmeyi, özellikle ini-

siyatifinin s›n›rl› oldu¤u yarg› gibi

alanlarda inisiyatif kazan›p kadrola-

flabilece¤i düzenlemeler amaçla-

m›flt›r. 

Kuflkusuz sadece yarg›yla s›n›rl›

bir çat›flma de¤ildir bu de¤ifliklikle-

rin kapsam›. AKP ayn› zamanda te-

kellerin istedikleri baz› düzenleme-

leri de yapmaktad›r.

Bir yandan emekçilerle ilgili dü-

zenleme yapt›¤›n› söylerken,

emekçlerin haklar›n› gaspetti¤ini

gizlemektedir.

Özellikle 12 Eylül Anayasas›’n›

aç›ktan savunanlar›n yok denecek

kadar azald›¤› koflullarda, kimi

makyajlarla 12 Eylül Anayasas›’na

olan tepkiyi de ortadan kald›rmay›

hedeflemektedir.

AAKKPP’’nniinn aannaayyaassaa ppaakkeettiinnddee

nnee nneeddiirr??

Yürürlük maddesi d›fl›nda 2222

maddelik bir paket haz›rlayan AKP,

Anayasa Mahkemesi’nin kimi mad-

deleri iptali ile 1199 maddeyi referan-

duma götürecek.

Taslakta yeralan 1199 mmaaddddeenniinn

bbeellllii bbaaflflll››llaarr››nnaa gelince;

- MMaaddddee 11 ve MMaaddddee 44 ile; Ana-

yasan›n 10’uncu ve 41’inci madde-

lerine yap›lan eklerde, “çocuklar,

yafll›lar, engelliler” ile “Aile ve ço-

cuklar›n” korunmas›ndan söz edil-

mektedir. De¤iflikli¤in göz boyama

maddelerinden biridir ve gerçek ya-

flamda karfl›l›¤› olmayan, ka¤›t üze-

rinde bir düzenlemedir. 

-- MMaaddddee 22’’de; Anayasan›n

20’inci maddesine yap›lan ekle,

“Kiflisel veriler” konusunda kiflinin

olmayan haklar›ndan söz etmekte-

dir.

Bir yandan milyonlarca insan›

fiflleyen, telefonlar›na, maillerine

kadar izleyen bir devlet, di¤er yan-

dan kifli haklar›ndan söz eden sözde

bir düzenleme...

- MMaaddddee 55’’ttee; Anayasan›n

53’üncü maddesinde düzenleme ya-

parak, “Toplu ifl sözleflmesi ve toplu

sözleflme hakk›” tan›mlar› eklen-

mifltir.

“Memurlar ve di¤er kamu gö-

revlileri, toplu sözleflme yapma hak-

k›na sahiptirler” diyen düzenleme

hemen ard›ndan, “Toplu sözleflme

yap›lmas› s›ras›nda uyusmazl›k ç›k-

mas› halinde taraflar Uzlaflt›rma

Kuruluna baflvurabilir.” demekte-

dir.

AKP kamu emekçilerini aldat-

maktad›r. Bir hak “verdi¤ini ”, ileri

düzenlemeler yapt›¤›n› söylemekte-

dir.

Oysa, verilen bir fley yoktur. Ter-

sine, AKP’nin haz›rlad›¤› bu düzen-

lemeyle varolan grev yasa¤›, KALI-

CILAfiTIRILMAKTADIR. Grev

hakk› olmayan bir toplu sözleflme

göstermeliktir. 

Yine Uzlaflt›rma Kurulu, emek-

çilerin mücadelesine devlet müda-

halesini kurumlaflt›ran bir organ

olarak sürdürülmektedir. 

Ka¤›t üstündeki toplu sözleflme-

nin kapsam› ve niteli¤ini “kanunla

düzenleme” ibaresi bile bunlar›n ik-

tidarlar›n iki duda¤›n›n aras›na b›ra-

k›ld›¤›n›n göstergesidir. Ortada bir

hak yoktur ama bunu bile AKP iste-

di¤i gibi düzenleyecek, ka¤›t üstün-

de toplu sözleflme yaparak kamu

emekçilerini aldatma yoluna gide-

cektir.

- MMaaddddee 66’’ddaa;; yap›lan düzenle-

me ile siyasi partilerin nas›l ve han-

gi durumda kapat›laca¤›, kapat›lma-

dan önce hangi yapt›r›mlar›n uygu-

lanaca¤›, siyasi partilerin gelir ve

giderleri, denetimleri  düzenlenmifl-

““KKeennaann EEvvrreenn

CCeennnneettlliikk””

FFeettuullllaahh GGüülleenn,, Kenan Ev-

ren’in seçmeli din dersini zorunlu

yaparak ”yararl› bir ifl” baflard›¤›n›

söylüyordu.

Gülen; “Gençlerin ço¤u onun bu

icraat›yla din e¤itimi ald›. Bu ifl öy-

le büyüktür ki, ahirette kurtulufluna

vesile olabilir, cennete gidebilir” di-

yordu.

Gülenler, palazlanmalar›n› Ev-

renlere, 8822 AAnnaayyaassaass››’’nnaa borçlu ol-

du¤unu bilerek konufluyor...

Evreni ssiz

a¤›rlamad›n›z  mm›?

EErrddoo¤¤aann’›n, GGüüll’ün ve tüm

AAKKPP’lilerin 12 Eylüle karfl› olduk-

lar›na dair söylediklerinin tümü

yaland›r.

Eli kanl› halk düflman› EEvvrreenn’’i

AAKKPP onore ederek, sahiplendi.

EEvvrreenn’e yönelik elefltirilerin sür-

dü¤ü bir dönemde EEvvrreenn’i a¤›rla-

yarak, sahiplendiler. Bu ayn› za-

manda 12 Eylül’ün sahiplenilme-

siydi.

Bundan bir y›l önce yine 12 Ey-

lül tart›flmalar› gündeme gelmifl,

EErrddoo¤¤aann’a EEvvrreenn ve cuntay› ya-

pan generallerin yarg›lanmas› için

öneri götürülmüfltü.

Erdo¤an, bu öneri için, “SSuulluu

flflaakkaa”” diye cevap vermifl, bu öne-

riyi ciddiye bile almam›flt›. Cunta-

c›lar›n yarg›lanmas› önerisini “SSuu--

lluu flflaakkaa”” diye niteleyen bir kafa 12

Eylül’e karfl› olabilir mi?

edelim! Sand›¤a gitmeyelim!

1 A¤ustos
2010

9

Yürüyüfl

Say›: 227

�



tir. AKP bu madde ile meclisteki ço-

¤unlu¤unu da hesaba katarak, ka-

patma sürecini meclis ile bafllat-

makta, böylelikle oligarfli içi çat›fl-

mada kendine bir mevzi kazanm›fl

olmaktad›r. De¤ilse, yapt›¤› bu dü-

zenlemenin de demokratikleflmeyle

ilgisi yoktur. 

Siyasi partiler sadece kapatma

ile de¤il, hazine yard›m›n›n kesil-

mesi gibi yapt›r›mlara da tabi tutu-

lacakt›r. 

Siyasi partilerin kapat›lmas› yine

gündemdedir. Bu konuda AKP ken-

disi de inisiyatif alacak, elinde böy-

le bir güç olacakt›r art›k.

Oysa AKP bu düzenleme ile ile-

ri ad›mlar att›¤›n› iddia etmektedir.

- MMaaddddee 33,, MMaaddddee 77,, MMaaddddee 88,,

MMaaddddee 99’’ddaa burada üzerinde dur-

mam›z›n çok gerekli olmad›¤›

teknik, idari, hukuksal düzenleme-

ler söz konusudur. 

- MMaaddddee 1100’’ddaa;; Anayasan›n

125’inci maddesine yap›lan eklerle,

“Yüksek Askeri fiuran›n Silahl› Kuv-

vetlerden her türlü iliflik kesme ka-

rarlar›na karfl› yarg› yolu aç›kt›r. ”

diyerek bir hakk› verdi¤ini ileri sür-

mektedir.

Bu düzenleme de ordu ile aras›n-

da süren iktidar çat›flmas›nda kulla-

naca¤› bir noktad›r.

YYiinnee yyaapptt››¤¤›› bbaaflflkkaa bbiirr eekkllee ddee,,

öözzeelllleeflflttiirrmmee aadd›› aalltt››nnddaa ssüürreenn yyaa¤¤--

mmaa vvee ttaallaann››nn öönnüünnddeekkii ssoonn eennggeell--

lleerrii ddee kkaalldd››rrmmaakkttaadd››rr..

Ya¤ma ve talan daha h›zl› ola-

cakt›r. AKP tekellerin iste¤ini yeri-

ne getirerek, onlar›n arkas›nda ol-

du¤unu göstermifltir.

-- MMaaddddee 1111,, MMaaddddee 1122,, MMaaddddee

1133,, MMaaddddee 1144’’ttee;; kimi eklemeler

ç›karmalar yapmakla birlikte, esas

olarak MMaaddddee 1144’’te yap›lan düzen-

leme ile AKP bugün Ergenekon da-

vas› üzerinden sürdürdü¤ü fiili du-

rumu yasal hale getirmektedir.

Ordu ile süren iktidar çat›flma-

s›nda, Ordu’daki subaylar›n, hangi

hallerde hangi suçlardan dolay›

“sivil mahkemeler”de yarg›lanmas›

gerekti¤i hükme ba¤lanm›flt›r.

-- MMaaddddee 1155,, MMaaddddee 1166 vvee

MMaaddddee 1188’’ddee;; Anayasan›n 146’›nc›

maddesi de¤ifltirilerek, Anayasa

Mahkemesi’nin yap›s› ve çal›flma

esaslar› yeniden düzenlenmifltir.

Oligarfli içi çat›flman›n somut-

land›¤› alanlardan yarg› ve Anayasa

Mahkemesi üzerinden sürmekteydi.

Nitekim AKP yapt›¤› düzenleme ile

Anayasa Mahkemisinin üye say›s›n›

art›rm›fl, üye seçiminde TBMM’ye

ve Cumhurbaflkan›’na ek inisiyatif

tan›m›flt›r.

Bir bak›ma düzenlemeler ile bir

yandan Anayasa Mahkemesini

YÖK gibi ele geçirmeye çal›flmak-

ta, di¤er yanda ise Cumhurbaflka-

n›’n›n yetkilerini art›rmaktad›r.

-- MMaaddddee 1177’’ddee; Yüce Divan ka-

rarlar›na itiraz ve Anayasa Mahke-

misi’ne yap›lacak baflvurular konu-

sunda düzenlemeler yap›lm›flt›r.

-- MMaaddddee 1199’’ddaa;; Askeri Yarg›tay

ile ilgili düzenlemeler yap›lm›flt›r

HHaakkllaarr vvee ÖÖzzggüürrllüükklleerr

ddee¤¤iill,, yyaassaakkllaarr eeggeemmeennddiirr

AAKKPP yyaallaann ssööyyllüüyyoorr;; Yeni bir

Anayasa yapt›¤›n› söylüyor. Topu

topu 1199 maddelik bir paketten olufl-

maktad›r tüm de¤ifliklikleri. Yap›lan

düzenlemeler ile 12 Eylül Anayasa-

s›’n›n ruhu da özü de korunmakta-

d›r. 

AAKKPP yyaallaann ssööyyllüüyyoorr;;12 Eylül

Anayasas›’n› de¤ifltirdi¤ini söylü-

yor. B›rak›n 12 Eylül Anayasas›’n›

de¤ifltirmeyi, de¤ifltirdi¤i maddeler-

le yasaklar› sürdürüyor, düzeni ko-

rumaya devam ediyor.

AAKKPP yyaallaann ssööyyllüüyyoorr;;””Millet

projesidir” diyor ama halka yeni

haklar sunmufl de¤ildir.

Kürt halk›n›n ulusal ve s›n›fsal

hiçbir talebi karfl›lanmam›flt›r. Alevi

halk›n hiçbir talebi yoktur mesala.

Kamu emekçilerinin grevli toplu

sözleflmeli haklar› kabul edilmemifl-

tir.Yine Kamu Emekçilerinin talep-

leri gözard› edilmifltir.

‹flçiler, köylüler, küçük üreticiler

lehine tek bir düzenleme yoktur.

Kald› ki, tek tek düzenlemelerin de

tek bafl›na bir anayasay› belirleme-

yece¤i aç›kt›r.

AAKKPP yyaallaann ssööyyllüüyyoorr;; “Çocuk-

lar›m›z, gençlerimiz içindir.” diyor

bu de¤ifliklikler. 

Çocuklar›m›z›n emperyalistlere

borçlu do¤du¤u bu ülkede AKP, o

borcu sömürü ve ya¤ma politikalar›

ile katlam›flt›r.

Gençli¤in paras›z e¤itim talebi

ile ilgili tek bir düzenlemesi yoktur.

Milyonlarca genç için sundu¤u yeni

tek bir hak k›r›nt›s› yoktur.

AAKKPP yyaallaann ssööyyllüüyyoorr;; ““Demok-

ratiklefliyoruz” diyorlar. YÖK gibi

Anayasa Mahkemesi’ni ele geçire-

rek mi? HSYK’yi ele geçirme plan-

lar› ile mi? Cumhurbaflkan›’n›n yet-

kilerini art›rarak m›? Kendi gerici-

faflist kadrolaflmas›n› sa¤layarak

m›? 

Düflünce ve örgütlenme özgürlü-

¤ü önündeki yasaklar› koruyarak,

halka sald›r›y› sürdürerek mi de-

mokratikleflecek Türkiye?

AAKKPP yyaallaann ssööyyllüüyyoorr;; “Yeni bir

döneme giriyoruz!” diyor AKP. 8

y›ld›r bu ülkeyi, 12 Eylül kurumlar›

ile siz yönetmiyor musunuz?

8 y›ld›r halka karfl› sürdürülen

faflist terörün sorumlusu siz de¤il-

misiniz? 8 y›ld›r yoksullu¤un, açl›-

¤›n, iflsizli¤in sorumlusu AKP ikti-

dar› de¤ilmidir?

Hangi yeni dönemden söz ediy-

orsunuz? AKP’nin Türk ve Kürt

halk›na sunabilece¤i yeni tek bir

fley yoktur.

AKP anayasa konusunda da ya-

lan söylemeyi sürdürüyor. Ama aç›k

ki, bu anayasa halk›n anayasas› de-

¤ildir.
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AKP hükümetinin 12 Eylül’le

hesaplaflma yalan›yla sundu¤u ana-

yasa de¤iflikli¤i ile ilgili Halk Cep-

hesi taraf›nda yaz›l› bir aç›klama

yay›nland›. 25 Temmuz günü yay›n-

lanan aç›klamada “Anayasa de¤i-

flikli¤i” ad›yla büyük bir aldatmaca,

efli görülmemifl bir istismar ve de-

magojiyle karfl› karfl›ya oldu¤umuz

belirtildi. 

Aç›klamada AKP’nin kendi be-

lirle¤i bir tart›flma çerçevesinde tüm

alternatif görüflleri bo¤maya çal›flt›-

¤› belirtildi. Devam›nda bu tablo-

nun çarp›k oldu¤u vurgulanarak ay-

d›nlar›n ve solun yyaarrgg››llaayyaann,, hheessaapp

ssoorraann vvee aalltteerrnnaattiiff ssuunnaann olmalar›

gerekti¤i söylendi.

Aç›klaman›n devam›nda AKP’-

nin flimdi elefltiriyor göründü¤ü 12

Eylül’ün geçmiflin sorumlular›ndan

ve sürdürücülerinden oldu¤u belirti-

lerek; hesap vermesi gerekinin AKP

oldu¤u vurguland›. AKP’nin kim

oldu¤u anlat›larak; “Biz emperya-

lizme karfl› ba¤›ms›zl›k, faflizme

karfl› demokrasi, kapitalizme karfl›

sosyalizm mücadelesi verirken, on-

lar, Amerikan emperyalizminin ku-

ca¤›nda, anti-komünizm temelinde

yeflil kuflak projesinde yer al›p,

halklara karfl› savafl›yorlard›. 

Biz, 12 Eylül faflist cuntas›na

karfl› direnir ve direnmenin bedelini

öderken, onlar, cuntayla uzlafl›p,

onun anayasas›na evet demek için

pazarl›k yaparak, cuntan›n zulmünü

meflrulaflt›r›yorlard›” denildi. fiimdi

de AKP’nin; as›lanlar, iflkencede öl-

dürülenler, infaz edilenler, sanki

dünde kalm›fl gibi anlat›¤› vurgula-

narak 17 yafl›nda Abdullah Ak-

çay’›n AKP politikalar› sonucu kat-

ledildi¤i, 17 yafl›ndaki Ferhat Ger-

çek, AKP’nin polisi taraf›ndan Yü-

rüyüfl dergisi da¤›t›rken sokak orta-

s›nda kurflunland› ve felç b›rak›ld›¤›

belirtildi. Tayyip Erdo¤an’›n iflken-

cede katledilenler için a¤larken

Metris’te, kendi sorumlulu¤u alt›n-

da iflkencede katledilen EEnnggiinn ÇÇee-

bbeerr’i hat›rlamad›¤› söylendi.

Bafll›klar halinde AKP’nin iki-

yüzlülü¤ü ve istismarc›l›¤›n›n teflhir

edildi¤i aç›klaman›n devam›nda; 

““AAKKPP’’yyee ““SSeenn KKiimmiinn ‹‹kkttiiddaa-

rr››ss››nn”” ddiiyyee ssoorraall››mm!!

AKP iktidar›nda bir yanda

yoksullaflma, di¤er yanda zenginle-

rin say›s› artm›flt›r. 

Tekeller, “krize ra¤men” kârla-

r›nda hiçbir düflme yaflamazken,

memurlar, iflçiler yoksullaflt›lar. ‹fl-

siz say›s› azalmad› artt›... BBuunnllaarr››

ssoorr aall››mm AAKKPP’’yyee.. 

Emperyalist tekeller, AKP ikti-

dar› döneminde en büyük kar oran-

lar›na ulaflt›lar. 

Ülkemiz 1945’lerden bu yana

emperyalizme ba¤›ml› bir ülke ol-

mas›na ra¤men, ülkemize gelmeyen

say›s›z emperyalist tekel, AKP’nin

sa¤lad›¤› imtiyazlar karfl›s›nda, ül-

kemize girmifltir. 

Soral›m AKP’ye; siz onlara ne

veriyor, ne al›yorsunuz ki böyle

ak›n ediyorlar ülkemize?

AKP, emperyalizmin ve iflbir-

likçi tekellerin partisidir. SSoorr aall››mm;;

siz kimin iktidar›s›n›z ki, siz hükü-

metteyken, zengin daha zengin,

yoksul daha yoksul oldu. 

Bunlar basit sorulard›r, ama

güçlü sorulard›r. Güç, aç›kl›kta, ya-

l›nl›kta ve gerçektedir. 

AKP karfl›s›nda güçlü olan bi-

ziz. 

HHeerr flfleeyyii uunnuuttaall››mm aaffffeeddeelliimm

iissttiiyyoorrllaarr......

‹ki sahte gözyafl› damlas›, bir

kaç aç›l›m manevras› karfl›s›nda her

fleyi unutal›m istiyorlar. 

Srebrenica’da tabutlar›n bafl›n-

da “unutmayaca¤›z, unutturmaya-

ca¤›z” diyen Tayyip Erdo¤an, aç›¤a

ç›kar›lmam›fl yüzlerce kay›b›n, fail-

leri cezaland›r›lmam›fl binlerce faili

meçhulün, infazlar›n, katliamlar›n

oldu¤u bir ülkenin baflbakan› oldu-

¤unu unutmufl görünüyor. 

Biz UNUTTURMAMALI-

YIZ. 

8. y›l›na giren AKP iktidar›nda

da ülkemiz bir kan deryas›d›r.

Baflbakan’›n 12 Eylül’de ac›

çekmifl insanlar›n ac›s›n› dile getir-

mesi, küçümsenmemeli diyorlar.

Küçümsemiyoruz. Tam tersine, bu

riyakarl›¤›, AKP’nin halk düflmanl›-

¤›na çekilmek istenen bu perdeyi

önemli görüyor ve bu perde y›rt›l›p

at›lmal› diyoruz. 

Bu görev tüm ayd›nlar›n ve so-

lundur. 

BBaa¤¤››mmss››zzll››¤¤››nn,, ddeemmookkrr aassiinniinn

kkoollaayy yyoolluu yyookkttuurr;; bbiizzii eehhvveenn--ii

flfleerr’’lleerree ““HHiiçç yyookkttaann iiyyiiddiirr””lleerree

mmaahhkkuumm eeddeennlleerr,, hhaallkkaa ddee¤¤iill,,

AAKKPP ffaaflfliizzmmiinnee hhiizzmmeett eettmmiiflfl oolluurr-

llaarr!!

‹flbirlikçili¤in ve halk düflman-

l›¤›n›n özelefltirisi yoktur. ‹flbirlikçi-

li¤e hala devam ediyorlar. Halka

düflmanl›k politikas›n› hala hayat›n

her alan›nda sürdürüyorlar. 

Anayasa de¤iflikli¤i referandu-

munda “Yetmez ama evet” demek,

AKP’nin zulmünü, sömürüsünü,

halka düflmanl›¤›n›, katliamlar›n›,

iflkencelerini meflrulaflt›rmakt›r. 

Aldatmay›, oyunu reddetmeli,

düzenden beklentilerin önüne halk-

tan yana bir set örmeliyiz!

AKP’nin anayasa de¤iflikli¤i

müsveddesinin karfl›s›na, halktan

yana, adaletten yana çözümler koy-

mal›y›z. 

Kürt sorunu mu? Cüretle Halk-

lar›n Kendi Kaderini Tayin Hakk›

Tan›nmal›d›r diyebilmeliyiz. 

Anayasa m›? fiu maddesini bu

maddesini tart›flmak yerine, HALK

‹Ç‹N ANAYASA diyebilmeliyiz”

denildi. 

Aç›klaman›n sonunda Halk

Cephesi’nin haz›rlad›¤› Halk Ana-

yasas› Tasla¤›’n›n, bugün tüm ay-

d›nlar›m›z›n, ilerici, devrimci, de-

mokrat güçlerin savunaca¤› alterna-

tif olabile¤i, tasla¤›n her fleyinin

halk için, halka göre flekillendirildi-

¤i söylendi.

AKP’nin 12 Eylül Konusundaki Pervas›z Yalan ve Çarp›tmalar›na 

VER‹LECEK CEVAPLAR VAR!

edelim! Sand›¤a gitmeyelim!
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Kanser hastas› Abdullah AK-

ÇAY 21 Temmuz’da Okmeydan›

E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi’nin

tutuklu hücresinde öldü. Daha do¤-

rusu öldürüldü. 

Abdullah Akçay’›n ölüm haberi

burjuva medyada ““EEcceell bbüürrookkrraassii--

ddeenn öönnccee ggeellddii”” diye verildi. Abdul-

lah Akçay’›n ölümüne kadar ki Adli

T›p sürecine bakarak “gerçekten de

öyle oldu” diyenler olacakt›r. Bu

do¤ru de¤ildir. 

Adli T›p Kurumu’nun Güler Ze-

re hakk›ndaki verece¤i kararda iki

ay boyunca ““eevvrraakk eekkssiikk”” denile-

rek nas›l oyalad›¤›n› hat›rlayal›m.

Adli T›p Kurumu Abdullah Ak-

çay için de benzer fleyleri yapt›.

Akçay’›n tedavisinin yap›labil-

mesi için 2010 fiubat ay›nda cezas›-

n›n ertelenmesi için Adli T›p Kuru-

mu’na baflvuruda bulunuldu. Adli

T›p Kurumu ise cezan›n ertelenme-

si talebine 21 May›s’ta -Güler Ze-

re’de oldu¤u gibi- “tedavi sürecince

hastane flartlar›nda infaz›n›n uygun

oldu¤u, hapis cezas›n›n infaz›n›n

mahkûm hayat› için kesin bir tehli-

ke teflkil etmedi¤i” cevab›n› verdi. 

Oysa Okmeydan› E¤itim ve

Araflt›rma Hastanesi 18 Haziran’da-

ki raporuyla “hastan›n hayati tehli-

kesi vard›r. Cezaevi koflullar›nda

kalmas› uygun de¤ildir." demesine

ra¤men tahliye edilmedi. Ta ki, Ak-

çay’›n ömrünün son noktas›na geldi-

¤i anda (14 Temmuz 2010) cezas› er-

telenmesi karar› verildi. Ancak tahli-

ye ifllemleri bir türlü “bitmedi¤i”

için Akçay tahliye olamadan 2211

TTeemmmmuuzz’’da yaflam›n› yitirdi. 

Elbette “bürokratik” engeller

vard›r. Elbette Adil T›p Kurumu

hasta tutsaklar›n katledilmesi için

elinden geleni yapmaktad›r. Ancak

hasta tutsaklar›n ölümünü bürokra-

siye, Adli T›p Kurumu 3. ‹htisas

Kurulu Baflkan› NNuurr BBiirrggeenn ve he-

yetinin tavr›na ba¤lamak do¤ru de-

¤ildir. Hasta tutsaklar›n tahliye edil-

memesini Adli T›p Kurumu ve bü-

rokrasiye ba¤lamak yanl›fl oldu¤u

gibi gerçek katilleri de gizlemektir. 

Bürokrasi denilen fley nedir?

Devletten baflka bir fley midir? Adli

T›p Nur Birgen demek midir? Ha-

y›r! Bürokrasi de, Adli T›p da, Nur

Birgenler de devletin bir parças›d›r.

Yine Güler Zere’yi hat›rlay›n:

Devlet yani bugün için AKP iktida-

r›, Zere için yürütülen mücadele so-

nucunda Zere’yi tahliye etmek zo-

runda kalm›flt›r. ‹ki ayda tamamla-

namayan evraklar bir gün içinde ne

bürokrasi, ne de Nur Birgen engeli-

ne tak›lmadan tamamlan›vermifltir.

Bürokratik engel denilen fley dev-

letten, devlet politikas›ndan ba¤›m-

s›z de¤ildir. 

Katleden devlettir. Devletin tec-

rit politikas›d›r.

Güler Zereler’i, Abdullah Ak-

çaylar’› öldüren bu politikalard›r.

Bu politikalar› uygulayan AKP ikti-

dar›d›r. 

Nur Birgenler sadece devletin

politikalar›n› en “iyi” uygulayan

kadrolar›d›r. Katil “affetme” yetkisi

oland›r. “Affetme” yetkisi olan ayn›

zamanda öldürme yetkisi oland›r. O

yetki devlet ad›na kullan›lmaktad›r. 

“Affetme ve öldürme” yetkisinin

oldu¤u yerde haktan, hukuktan,

adaletten bahsedilemez. 

Akçay tutukland›¤›nda 14 yafl›n-

dayd›. Ailesinin anlat›mlar›na göre

tutuklanmadan önce sapasa¤lamd›.

Herhangi bir hastal›¤› yoktu. Hapis-

hanenin tecrit koflullar› alt›nda kan-

sere yakaland›. Akçay’›n tüm bafl-

vurular›na ra¤men rahats›zl›¤› dik-

kate al›nmad›. Tedavisi yap›lmad›.

Ne zaman ki Akçay, yataktan kalka-

maz duruma geldi ancak o zaman

hastaneye sevki yap›ld› ve kanser

teflhisi konuldu. Akçay 11 ayd›r Ok-

meydan› E¤itim ve Araflt›rma Has-

tanesi’nin tutsak hücresinde tutulu-

yordu. 

AKP iktidar›n›n hasta tutsaklar›

tedavi ettirmek gibi bir amac› da

yoktur. Tam tersine AKP iktidar› da

önceki iktidarlar gibi hasta tutsakla-

r›n tedavisini yapt›rmayarak bir

tteehhddiitt,, bir ggöözzddaa¤¤›› olarak kullan-

maktad›r. Bu, sistemli bir flekilde

devlet taraf›ndan yürütülen bir imha

politikas›d›r. Bu politikan›n ad› ses-

siz imhad›r. 

Sadece tutsaklara yönelik bir

gözda¤› ve sindirme politikas› de-

¤ildir. Ayn› zamanda halka bir göz-

da¤›d›r, halk›n sindirilmesidir. 

Adli T›p Kurumu 3. ‹htisas Ku-

rulu Baflkan› faflist NNuurr BBiirrggeenn ve

heyetin tavr›, al›nan kararlar, oyala-

malar, bürokratik engeller ve benze-

ri hepsi bu politikan›n bir parças›d›r. 

2000-2009 y›llar› aras›nda 309

tutuklu bu politikayla katledildi. 

Abdullah Akçay 17 yafl›nda bir

çocuktur. Güler Zere gibi bu düzeni

y›kmak isteyen siyasi tutsak da de-

¤ildir. Bu çocu¤u bir ay önce tahli-

ye etse ne olur? Bütün hasta tutsak-

lar› tahliye etse ne olur? Bu insanlar

ömrünün geri kalan k›sm›nda ne ya-

par? Güler Zere’nin hastal›¤› teflhis

olduktan sonra bir y›l sürmedi yafla-

m›, Abdullah Akçay 11 ay sonra öl-

dü. Hadi diyelim bir y›l daha fazla-

dan yaflas›n. Kanser hastas›: Erken

teflhis durumunda ömrü uzatmak

mümkün fakat tutsakl›k koflullar›n-

da tedavisi mümkün de¤il. Buna

ra¤men devlet son günlerine kadar

tahliye etmiyor. 

Burada devletin anlatmak istedi-

¤i baflka bir fley var. Görülmesi ge-

reken budur. 

Hasta tutsaklar için yasa aç›kt›r.

Tutukluluk halinde tedavisi müm-

kün olmayan hastalar›n cezas› teda-

visi yap›lana kadar ertelenir. Ama

devlet bunu yapm›yor. Burada dev-

letin s›n›f kinini, halka olan düfl-

manl›¤›n› görmeden hukuktan, bi-

limden bahsetmenin hiç mi hiç an-

Ne bürokrasi, ne ecel, öldüren tecrittir!

katili AKP iktidar›d›r
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lam› yoktur. 

Benim sistemime karfl› ç›karsan

böyle yapar›m diyor. Siyasi tutuklu

isen sana diz çöktürmek istiyor. Ad-

li tutuklu isen “ibreti alem için ders

olsun” istiyor. 

Ölümü bekleyen tutsa¤›n en za-

y›f an›nda dahi ““ddeevvlleettee kkaarrflfl›› çç››kk--

mmaann››nn bbeeddeelliinnii”” göstermek istiyor.

“Diz çökeceksin” diyor. Hasta tut-

saklara sahip ç›kman›n önemi de

budur. 

Tutsa¤›n hastal›¤›n›n tedavi edil-

me koflulunu ortadan kald›rarak tut-

sa¤a diz çöktürülmek isteniyor. 

Hasta tutsak e¤er örgütlü de¤il-

se, yapayaln›zd›r. Çaresizdir. Hasta

tutsaklara sahip ç›k›lmad›¤› noktada

tutsaklar çaresizli¤iyle düflman›n

eline terk edilmektedir. 

Burada mesele sadece insan hak-

lar› meselesi de¤il. Hukukla, bilim-

le izah› yoktur bunun.

Burada s›n›f kini vard›r. Oligar-

flinin halk düflmanl›¤› vard›r. S›n›f

savafl›n›n en yal›n halidir bu. Siyasi

tutsaklara “benim düzenimi y›kmak

istedin” diyor. Adli tutukluya “be-

nim düzenimin d›fl›na ç›kt›n” diyor.

S›n›f gerçekli¤iyle hareket ediyor

oligarfli. Hasta tutsa¤› serbest b›ra-

k›rken “affeden” olarak devletin bü-

yüklü¤ünü ve senin “suçlulu¤unu”

göstermek istiyor. 

Oligarfli bu politikay› sessiz se-

das›z yürütmek istiyordu. Güler Ze-

re ve Hasta Tutsaklara Özgürlük

mücadelesiyle oligarflinin bu politi-

kas› büyük oranda bozuldu. Fakat

buna ra¤men hhaakkllaarr vvee öözzggüürrllüükk--

lleerr mmüüccaaddeelleessiinnddee bbiirr hhaakkkk›› kkaa--

zzaanndd››kk ddeeddiirrttmmeemmeekk için vermi-

yor. Ölümün k›y›s›nda onlarca hasta

tutsak olmas›na ra¤men kendi yasa-

lar›n› da hiçe sayarak hasta tutsak-

lar› tahliye etmiyor.

Bu politika klasik devlet taviz

vermez politikas›d›r. 

Büyük direnifli hat›rlay›n: “Ör-

güte zafer kazand›k dedirtmeyece-

¤iz” demifllerdi. 

Abdullah Akçay’da yürütülen

mücadeleyle gündeme getirildi. Ak-

çay’a tahliye karar› da bu mücade-

lenin sonucunda verildi. Ancak sa-

vafl› b›rakmad› oligarfli. Kendi gü-

cünü hep göstermek istemektedir. 

Devletin bu politikalar›na karfl›

yap›lmas› gereken kendi cephemiz-

den meseleye s›n›fsal bakmakt›r.

Devletin sessiz imha politikas›nda

AKP iktidar›na geri ad›m att›rman›n

yolu hasta tutsaklara özgürlük mü-

cadelesini büyütmektir. 

“‹flkence yap›yor, itaat
etmemizi istiyorlar”

ÇÇaa¤¤rr›› AAvvcc››’’nn››nn mmeekkttuubbuunnddaann;;

((Maltepe Çocuk ve Gençlik Hapis-

hanesi, 13 Temmuz 2010)

“Tutuklan›p buraya getirilen he-

men herkes ilk giriflte askerler tara-

f›ndan ç›r›lç›plak soyulmaya maruz

kal›yor. Soyunmay› kabul etmeye-

lenleri neredeyse yoruluncaya kadar

döverek kendilerine itaat etmeye

zorluyorlar.

Siyasi tutukluysa fiziki bask›n›n

yan›nda psikolojik bask› da yap›la-

rak, hapishanenin tek siyasi ko¤uflu

olan A-30 ko¤ufluna vermemek için

“o ko¤ufl terör ko¤uflu , oraya gider-

seniz mahkemenizi etkiler. Avukat›-

n›zla görüflemezsiniz” denilerek,

bizlerden ayr› tutup adli ko¤ufllara

vermektedirler.”

Bask›lar› protesto için
kendini yakt›

2 y›ld›r Urfa E Tipi Hapishane-

si’nde tutuklu bulunan EErrkkaann GGüü--

mmüüflflttaaflfl kald›¤› siyasi bölümden al›-

narak adli tutuklular›n yan›na verildi.

Son olarak GGüümmüüflflttaaflfl’› tek kiflilik

bir hücreye koyarak cezaland›ran ha-

pishane idaresi bask›lar›n› sürdürdü.

Bask›lar› protesto için kendini

yakan EErrkkaann GGüümmüüflflttaaflfl 24 Tem-

muz 2010’da yaflam›n› yitirdi.

Hapishanede kanser oldu
Bolu F Tipi Hapishanesi’nde tut-

sak olan NNeessiimm ÖÖzzkkaann, “ Hastal›k-

lardan dolay› hastaneye sevk etmi-

yorlard›. Sürekli bana ‘bir fleyin yok.

So¤uk alm›fls›n’ gibi gerekçelerle

alakas›z ilaçlar verdiler. En son 8 ay

önce kronik bronflit teflhisi koydular

‘Ring arac› yok’ gerekçesiyle 2

ay hastaneye götürülmedim. Abant

‹zzet Baysal Üniversitesi Hastane-

si’nde g›rtlak kanseri teflhisi konul-

du. Doktorum erken teflhis olsa has-

tal›ktan kurtulabilece¤imi ama flu an

çok ileri bir seviyede oldu¤unu söy-

ledi.” diyerek durumunu özetliyor-

du NNeessiimm ÖÖzzkkaann..

Ölümünden AKP sorumludur 
Tutuklu bulundu¤u Metris Hapis-

hanesi’nde “kendini yakt›” denilerek

20 Mart 2010’da cenazesi ailesine tes-

lim edilen Canip Taner’le ayn› hapis-

hanede kalan Sad›k Balbal gönderdi¤i

mektupta “Taner’in kendini yakt›¤› de-

nilmesi tamamen bir yalan. Tan›kl›k et-

meye haz›r›m” dedi.

R›dvan K›zg›n’›n katili AKP
iktidar›d›r! 

2008’de girdi¤i hapishaneden

2009’da ç›kt›. Hapishanede kanser

oldu. Ve d›flarda kanser nedeniyle

yaflam›n› yitirdi.

Kanser nedeniyle son anlar›n›

yaflad›¤› bir s›rada hastaneye gelen

polisler baflka bir cezas› nedeniyle

R›dvan K›zg›n’› hapishaneye tekrar

götürmek istediler.

AKP’nin polisleri halka öylesine

düflmanlar ki, ölüm döfle¤inde olan

R›dvan K›zg›n’› al›p götüreceklerdi.

Tecrit Öldürüyor!
Elaz›¤ E Tipi Hapishanesi’nde

26 Temmuz günü psikolojik so-

runlar yaflayan tutuklular, bulun-

duklar› ko¤uflu yakt›lar.

Ç›kan yang›nda 1 tutuklu öldü,

3 tutuklu yaraland›. Hapishane-

lerde tecrit hasta etmeye, öldür-

meye devam ediyor.

AKP tecritle katlediyor!

1 A¤ustos
2010
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K a n s e r

hastas› dev-

rimci tutsak

Güler Ze-

re’ye Özgür-

lük mücade-

lesiyle bafllayan ve her hafta Tak-

sim’den Galatasaray Lisesi önüne

yürünerek yap›lan Hasta Tutsaklara

Özgürlük eylemi birinci y›l›na girdi.

Bu nedenle Halk Cephesi’nden Ay-

su Baykal ile görüfltük:

YYüürrüüyyüüflfl:: AKP' nin hasta tutsak-

lar› katletmeye devam etti¤i bir sü-

reçte, platform, 1. y›l›n› doldurdu.

Bu bir y›l› nas›l de¤erlendiriyorsu-

nuz? 

AAyyssuu BBAAYYKKAALL:: Hasta tutsakla-

ra özgürlük mücadelesi, kanser has-

tas› devrimci tutsak Güler Zere' ye

özgürlük talebiyle bafllad›. Bu bir

y›ll›k mücadelenin befl ay› Güler

Zere'nin özgürlü¤üne kavuflturul-

mas› mücadelesi olarak flekillendi.

Ortak yürütülen demokratik müca-

dele aç›s›ndan önemli ad›mlar›n

at›ld›¤› bu befl ayl›k dönemin so-

nunda Güler özgürlü¤üne kavufltu.

"Güler Zere'ye Özgürlük" talebiyle

bafllayan mücadele, Zere’nin ser-

best b›rak›lmas›ndan sonra da "Has-

ta Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n" slo-

gan›yla aral›ks›z sürdü ve son sekiz

ay bu taleple yürüyüfller, bas›n aç›k-

lamalar› devam etti. Güler Zere' nin

serbest b›rak›lmas›ndan sonra çeflit-

li siyasi örgütlenmeler bu mücade-

leden çekildi; d›flar›da bu mücadele-

yi sürdürenleri, içeride de hastal›kla

pençeleflen tutsaklar› yaln›z b›rakt›-

lar. 

Kat›l›m›n giderek düflmesinin

yaratt›¤› olumsuzluklara ra¤men

sekiz ayd›r bu mücadeleyi kesintisiz

sürdürdük. Hasta Tutsaklara Özgür-

lük mücadelesinde bir y›l geride

kald›.

Tecrit hücrelerinde diri diri ta-

butlara gömülmeye çal›fl›lan tutsak-

lar›n sesini d›flar›ya tafl›yan, hapis-

haneler gerçe¤ini bilmeyenlere gös-

teren, saklanmaya çal›fl›lmas›na

karfl› gerçekleri hayk›ran olduk. 

Bu bir y›l içinde Adli T›p Kuru-

mu kap›s›nda rapor almaya gelen

ama ring arac› içinde ölen hasta tut-

saklar, tecritte akl›n› oynatt›¤› için

kendini aassaannllaarr, yyaakkaannllaarr, 70- 80

yafl›nda vücudunu büyük oranda

kullanamad›¤› halde hala ha-

pishanede tutulanlar, dayakla öldü-

rüldü¤ü halde sahte raporlar düzen-

lenerek, çürümüfl vücutlar›yla aile-

sine teslim edilen tutuklu cesetleri-

ne tan›k olduk. Bir y›l boyunca bu

örnekleri çokça yaflad›k.

YYüürrüüyyüüflfl:: Hasta Tutsaklar Plat-

formu flu an yeterince kat›l›mla tem-

sil ediliyor mu? Bir ara ayr›lanlar

oldu? Kat›lmalar var m› patforma?

Ayr›lanlar hangi gerekçeyle ayr›l-

d›? fiu an platformda kimler var?

Ayr›lanlar platformun önemini yete-

rince anlamad› m›? 

BBAAYYKKAALL:: Görüfl ayr›l›klar›n›n

gerekçe gösterilmesiyle bu mücade-

le alan›n› terkedip gidenler oldu. El-

bette hiç kimse her konuda ayn› dü-

flünmek zorunda de¤ildir. Bir çok

konuda bir çok farkl›l›klar›m›z var-

d›r, olacakt›r. Ama ayr› düflünmek

baflka bir fleydir, bir amac› ayr› dü-

flünceye kurban etmek baflka bir

fleydir. Bu konuda amaç, feda edil-

mifltir. Hasta tutsaklar›n özgürlü¤ü-

ne kavuflmas› amac› bir yana b›ra-

k›lm›fl ve LGBTT konusunu bahane

edenler bu mücadeleyi terketmifller-

dir. Bu konuda kimse ayn› düflün-

mek zorunda de¤ildir. Bu konu ay-

r›ca da tart›fl›labilirdi. Bunun yolla-

r› da vard›. Ama bu platformu bu

konu bahane edilerek da¤›tmaya ça-

l›flmak, hasta tutsaklar›n ölümleri-

nin, ac› çekmelerinin alt›na ben de

imza at›yorum demekle efl de¤erdir.

Kald› ki ayr›lan pek çok örgütlenme

hasta tutsaklarla ilgili baflka baflka

yerlerde mücadele verebileceklerini

söyleyerek gittiler. Ama hasta tut-

saklar› ne baflka bir mücadele yön-

temiyle sahiplendiler ne de LGBTT

konusunda verdikleri bir mücadele

oldu. Bu yan›yla objektif olarak

AKP' nin hasta tutsaklar› imha poli-

tikalar›na güç vermifl oldular. 

Bu konuyu kendine gerekçe ya-

parak çekip gidenler oldu. Ancak

halen Ça¤r›, Ça¤dafl Hukukçular

Derne¤i, Devrimci Alevi Komitesi,

Devrimci Hareket, Devrimci 78' li-

ler, Divri¤i Kültür Derne¤i, Emek

ve Özgürlük Cephesi, Emekli Sen

‹stanbul fiubeleri, EMEP, Erol Za-

var' a Yaflama Hakk› Koordinasyo-

nu, Gülensu Gülsuyu Derne¤i, Halk

Cephesi, Kald›raç, Kesk fiubeler

Platformu, Köz, Odak, ÖMP, Parti-

zan, Pen, PSAKD ‹stanbul fiubeler

Platformu, TAYAD, Tecrite Karfl›

Sanatç›lar, TKP, Ürün Sosyalist

Dergi (destekleyen kurumlar:

BDSP, D‹P griflimi ve PDD) Hasta

Tutsaklar Platformu bilefleni olarak

kald›. Ancak bu bileflenlerin ço¤u

da ka¤›t üstü bir birlik anlay›fl›na

sahiptir. Toplant›larda ve eylemler-

de bunun bir karfl›l›¤› yoktur.

Pratik olarak bugün hasta tutsak-

lar›n özgürlük mücadelesi a¤›rl›kl›

olarak Halk Cephesi üzerinden yü-

rümektedir.

Ayr›lanlar, kendi düflüncelerinin

ille de orada bulunan herkes taraf›n-

dan kabul görmesini beklemifllerdir.

Kabul görmedi¤i noktada ayr›l›¤›

gündeme getirmifllerdir. Ayr›lanlar

hasta tutsaklar›n durumunu önem-

sememifllerdir. Ayr›lanlar, bu plat-

forma bencilli¤i dayatm›fllard›r.

Ayr›lanlar, hasta tutsaklar› hiçe say-

m›fllard›r...

LGBTT konusunda elefltirilerini

sürdürdü¤ü halde platformdan ay-

r›lmayanlar ve birli¤i bozmayanlar

da vard›r.

Bu konuda olumlu ya da olum-

suz herhangi bir görüfl belirtmeyen,

Hasta ttutsaklara ÖÖzgürlük EEylemleri 11. yy›l›n› ddoldurdu

Hasta tutsaklar› sahiplenmemenin 
hiçbir gerekçesi olamaz...

Aysu BBAYKAL
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bu tart›flmaya bir yan›yla taraf ol-

mayan bu haliyle yanl›fl› tarafs›z ol-

ma ad›na büyütenler de vard›r.

Uzun zamand›r toplant›lara da gel-

meyerek süreçten kopan bu bileflen-

ler neyin neden yafland›¤›n›n da far-

k›nda de¤illerdir.

fiu veya bu gerekçelerle ayr›lan-

lar, flu veya bu gerekçelerle toplant›

ve eylemlere kat›lmayanlar hasta

tutsaklar›n durumlar› karfl›s›nda ta-

v›rs›z kalarak bir tav›r belirlemifl

oluyorlar. Bu tav›r ÖLÜMLER‹N

‹ZLENMES‹D‹R. Bu yan›yla bu

mücadelenin karfl›s›na düflen bir po-

zisyon vard›r. Çünkü hapishaneler-

den hasta tutsaklar›n tabutlar ç›k-

maya devam ediyor. 

Hapishanede flu anda ölümcül

durumda bulunan PKK davas›ndan

tutsaklar a¤›rl›ktad›r. Adli tutuklu-

lar›n içinde de durumlar› a¤›r olan-

lar var. Cepheli tutsaklardan duru-

mu a¤›r olan tek bir tutsak yoktur.

Biz Hasta Tutsaklara Özgürlük mü-

cadelesini ›srarla sürdürüyorsak bu

bizim tutsaklar›m›z›n durumu a¤›r

oldu¤u için de¤ildir. Oligarfli bir po-

litika sürdürüyor. Hasta tutsaklar›n

tedavilerini yapmayarak, katlederek

di¤er tutsaklar üzerinde bask› kur-

maya çal›fl›yor, teslim almaya çal›-

fl›yor. Hasta tutsaklara özgürlük

mücadelesi bu politikaya karfl› sür-

dürülen bir mücadeledir. Burada

önemli olan, zulmün elinde hasta

olan tutsaklar›n bulunmas›d›r. Bun-

lar›n adli mi, siyasi mi oldu¤u, han-

gi siyasi görüflten oldu¤u önemli

de¤ildir. Kald› ki bu mücadeleye

bafllarken Güler Zere' nin tahliyesi

sonras›nda bu mücadelenin bitirile-

ce¤ini ve devam›n›n getirilmeyece-

¤ini düflünenler ve bundan dolay›

bizi elefltirenler vard›. Bunlara o za-

man sözle cevap vermifltik, bugün

cevab› prati¤in kendisi veriyor.

Çünkü esas olarak hasta tutsak-

lara özgürlük eylemleri Halk Cep-

hesi'nin üzerinden örgütlenmekte-

dir. Bunun için sadece son bir kaç

haftan›n eylemlerine kat›l›ma bak-

mak yeterlidir. Galatasaray Lisesi

önündeki eylemin 47. haftas› 18

Haziran 2010’da eyleme 74 kifli ka-

t›ld›; bunun 68’i Halk Cepheliydi. 

9 Temmuz 2010’daki eyleme 70

kifli kat›ld›, bunun 62’si Halk Cep-

heli’ydi. 16 Temmuz 2010’daki ey-

leme 63 kifli kat›ld›, bunun 56’s›

Halk Cepheli’ydi. Birinci y›l›n›n

dolduruldu¤u 23 temmuz 2010’daki

eylemde 120 kifli kat›ld›, bunun

100' ü Halk Cepheli’ydi... Tablo bu-

dur. Platformda imzas› bulunanlar›n

ço¤u eyleme temsili düzeyde bile

kat›lmamakta kat›lanlar da 1-2 kifli-

lik temsili düzeyde kat›lmaktad›rlar. 

Bununla birlikte imzas› olup ey-

lemlere kat›lmayanlar oldu¤u gibi

imzas› olmay›p da +‹vme dergisi

gibi uzun zamand›r eylemlere belli

bir kitlesellikle kat›lanlar vard›r.

YYüürrüüyyüüflfl:: Kat›l›m› art›rmak için

ne yap›lmal›?

BBAAYYKKAALL:: Kat›l›m› artt›rmak

için öncelikle olarak olaya bak›fl›-

m›z› de¤ifltirmeliyiz. Gerisinin ge-

lece¤ini düflünüyoruz. Çünkü biz

bunu daha önce baflard›k, bundan

sonra da baflarabiliriz. Biraraya gel-

di¤imizde de¤iflik önerilerin, de¤i-

flik eylem takvimlerinin ç›kaca¤›na

inan›yorum. Ama flu haliyle bile ey-

lemlere kat›lanlar, bu gerçe¤i çevre-

sine anlatabilir. Bir kifliyle gelenler

iki kifliyle gelmeyi hedefleyebilir.

Etraf›m›zdaki herkesi bu konuya

duyarl› k›labilir. Biz bunu baflard›k,

yine baflarabiliriz. 

Bir y›l› aflk›n süredir her hafta

“Hasta Tutsaklar Serbest B›rak›l-

s›n” talebiyle yap›lan eylemler de-

vam ediyor. Eylemlere bu hafta ‹s-

tanbul, Ankara, Antalya ve Ada-

na’da devam edildi.

30 Tem-

muz günü ‹‹ss--
tt aa nn bb uu ll ’ d a

yap›lan ey-

lemde Taksim

Tramvay Du-

ra¤›’ndan Ga-

latasaray Lise-

si önüne yürü-

yüfl yap›ld›.

Ga la t a sa ray

Lisesi önünde

yap›lan aç›kla-

mada; hapis-

hanelerde tutsaklar›n

hastal›ktan kaynakl› öl-

mesinin AKP iktidar›n›n

aynalar›ndan biri oldu¤u

söylendi.

AAnnkkaarraa Yüksel Caddesi’nde

30 Temmuz günü yap›lan eylemde;

“Hasta Tutsaklara Özgürlük, Tecri-

ti Kald›r›n Ölümleri Durdurun, Tu-

tuklu TAYAD’l›lar Serbest B›rak›l-

s›n” sloganlar› at›ld›. Hasta tutsak-

lara özgürlük istenen eylemde ayr›-

ca sürgün sevklere ve keyfi  tutuk-

lamalara son verilmesi istendi. 

Hasta tutsaklar için AAddaannaa’da

24 Temmuz günü eylem yap›ld›. 

Kurumlar ad›na Ayd›n Sincar’›n

okudu¤u aç›klamada “Devlet bir

bütün olarak can almaya devam

ediyor, AKP Hükümeti, Adalet Ba-

kanl›¤›, Adli T›p Kurumu, Ceza ve

Tevkif Evleri Genel Müdürlü¤ü,

Hapishane Müdürleri ve Savc›lar›

suç ifllemeye, tutuklular› ‘sessiz

imhaya’ devam ediyorlar” denildi.

Hasta tutsaklar için AAnnttaall--

yyaa’da ise 23 Temmuz günü eylem

yap›ld›. Hapishanelerden tabutlar›n

ç›kmaya devam etti¤i söylenen

aç›klamada bu tabutlar›n ç›kmas›-

n›n sebebinin AKP’nin uygulad›¤›

tecrit politikas› oldu¤u vurguland›.

Hasta Tutsaklar ‹çin
Eylemler Devam Ediyor

‹STANBUL
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8 TAYAD’l›n›n serbest b›rak›l-

mas›n›n ard›ndan geriye kalan 9 tu-

tuklu TAYAD’l› için eylemler sürü-

yor. Anadolu illerinde ve ‹stan-

bul’da AKP binalar› önünde oturma

eylemleri yap›l›yor, halk›n yo¤un

oldu¤u yerlerde imza masalar› ku-

ruluyor...

““TTAAYYAADD’’ll››llaarr››nn

TTuuttuukklluulluu¤¤uunnuunn 4433..

GGüünnüünnddee AAKKPP ÖÖnnüünnddeeyyddiikk””

‹‹ssttaannbbuull:: TAYAD’l› Aileler her

hafta Sütlüce AKP’nin il binas›

önünde yapt›klar› eyleme 27 Tem-

muz günü de devam ettiler.

Eylemden yar›m saat önce AKP

il binas›n›n karfl›s›ndaki durakta

flüpheli bir paket oldu¤u gerekçe-

siyle yolu kapatan polisin bomba

imha ekibi getirerek paketi patlatt›.

TAYAD’l›lar›n patlatma esnas›nda

oradan çekilmesini isteyen polise

cevab› “hay›r” oldu. 

“Hasta Tutsaklar› Tecritte Öldür-

mek Serbest! Cenazelerine Kat›l-

mak Suç! Tutuklu TAYAD’l›lar Ser-

best B›rak›ls›n” pankart›n›n aç›ld›¤›

eylemde “Ailelerimiz günlerdir tec-

rit alt›ndalar, sorumlusu AKP ikti-

dar›d›r” denildi.

Eylemde; “Tutuklu TAYAD’l›lar

Serbest B›rak›ls›n”, “Hasta Tutsak-

lar Serbest B›rak›ls›n”, “Kahrolsun

Faflizm, Yaflas›n Mücadelemiz” slo-

ganlar› at›ld›. Sonras›nda ise 1 saat-

lik oturma eylemi yap›ld›. 

50 kiflinin kat›ld›¤› oturma eyle-

mi esnas›nda türküler ve marfllar

söylendi.

AAddaannaa:: 27 Temmuz günü Adana

AKP il binas› önünde TAYAD’l› Ai-

leler 43 gündür tutuklu bulunan TA-

YAD’l›lar›n serbest  b›rak›lmas›

için 1 saatlik oturma eylemi yapt›-

lar.

Oturma eyleminden önce bas›na

bir aç›klama yap›larak 43 gündür

tutuklu bulunan TAYAD’l›lar›n ser-

best b›rak›lmas› istendi. “Hasta Tut-

saklar› Tecrite Öldürmek Serbest

Cenazelerine Kat›lmak Suç Tutuklu

TAYAD’l›lar Serbest B›rak›ls›n”

pankart› aç›lan eylemde; “Hasta

Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n, Gözal-

t›lar Tutuklamalar Bask›lar Bizi Y›l-

d›ramaz, Tutuklu TAYAD’l›lar Ser-

best B›rak›ls›n” sloganlar› at›ld›.

AAnnkkaarraa:: TAYAD'l› Aileler tara-

f›ndan her Sal› yap›lan oturma eyle-

mi 27 Temmuz günü de Adalet Ba-

kanl›¤› Ek bina önünde yap›ld›.

“Hasta Tutsaklar› Tecritte Öldür-

mek Serbest, Cenazalerine Kat›l-

mak Suç. Tutuklu Tayad'l›lar Ser-

best B›rak›ls›n” yaz›l› pankart›n

aç›ld›¤› eylemde tutuklu TAYAD'l›-

lar›n keyfi bir flekilde 43 gündür

tecritte oldu¤una, 8 kiflinin kurtar›l-

d›¤›na kalan 9 kiflinin de ç›kar›laca-

¤›na de¤inildi. Aç›klamadan sonra

oturma eylemine geçildi. Eylem bo-

yunca “TAYAD'l›lar Tecritle Sustu-

rulamaz”, “TAYAD'l›lar Serbest B›-

rak›ls›n”, “Tecrite Son” sloganlar›

at›ld›.

Bir saat süren oturma eylemin-

den sonra Yüksel Caddesi’nde bulu-

nan imza masas›na do¤ru bildiri da-

TAYAD’l›lara ÖÖzgürlük EEylemleri SSürüyor

Tutuklu TAYAD’l›lar Serbest B›rak›ls›n

16

Yürüyüfl

1 A¤ustos
2010

Say›: 227

Halk›n Anayasas› için

‹STANBUL  
Sütlüce AKP Önü



¤›t›rak yürümek isteyen TAYAD'l›

Aileler’in yolu polis taraf›ndan ke-

sildi.

Abluka alt›na al›nan TAYAD'l›

Aileler, bir süre de ablukay› protes-

to etmek için oturma eylemi yapt›-

lar. Polis ablukas›nda iken s›k s›k

“Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz”, “TA-

YAD'l›lar Tecritle Susturulamaz”

sloganlar› at›ld›. Bir süre polisle ya-

p›lan tart›flmalar sonucunda TA-

YAD'l› Aileler’in yolu aç›ld›. 

TAYAD'l› Aileler, Güvenpark

üzerinden, Ankaray Alt Geçi-

di’nden geçerek Yüksel Caddesi’ne

TAYAD Bülteni da¤›tarak geçtiler.

TTAAYYAADD’’ll›› AAiilleelleerr OOttuurrmmaa

EEyylleemmlleerriinnii SSüürrddüürrüüyyoorrllaarr

AAnnkkaarraa:: Ankara'da TAYAD'l› Ai-

leler tutuklanan arkadafllar›n›n ser-

best b›rak›lmas› için her cumartesi

Abdi ‹pekçi Park›’nda yapt›klar›

oturma eylemine devam ediyor.

24 Temmuz günü tahliye olan

TAYAD'l›lar›n da kat›ld›¤› eylemde

“Mahir Çayan, Güler Zere’ye Sahip

Ç›kmak Suç De¤ildir!”, “AKP’nin

Güler Zere’yi Öldürmesi Suç De¤il!

AKP’yi Protesto Etmek Suç” pan-

kartlar› aç›ld›. Eylemde  okunan

aç›klamada hala 9 TAYAD'l›n›n tu-

tuklu bulundu¤u, demokratik ey-

lemlere, bas›n aç›klamalar›na kat›l-

man›n suç olmad›¤› anlat›ld›, yap›-

lan hukuksuzlu¤a de¤inildi. Eylem-

de “TAYAD’l›lar Serbest B›rak›l-

s›n”, “Devrimcileri Anmak Suç De-

¤ildir” sloganlar› at›ld›.

‹mza masas›n›n da aç›ld›¤› ey-

lem de, TAYAD'l› Aileler bir yan-

dan da park›n girifllerinde  bildiri

da¤›t›p, park da oturanlardan imza

istiyorlar. 

‹‹ssttaannbbuull--TTaakkssiimm:: 9 TAYAD’l›-

n›n serbest b›rak›lmas› için Taksim

Galatasaray Lisesi önünde oturma

eylemi yapan TAYAD’l›lar zulmü

ve tutuklamalardaki çifte standart›

anlatmaya devam ediyorlar.

24 Temmuz günü 325 imza, 25

Temmuz günü ise 650 imza toplan-

d›. 25 Temmuz’da  Devrimci ‹flçi

Hareketi önlüklerini giyerek TA-

YAD’l›lara yard›m ettiler. Bu tutuk-

lamalar›n herkesin hak ve özgürlük-

lerine, mücadelelerine bir sald›r› ol-

du¤unu vurgulayan D‹H’liler, bildi-

ri da¤›t›p imza toplad›lar. 

Adalet talebi, yap›lan eylemler 9

TAYAD’l›n›n serbest b›rak›lana ka-

dar sürece¤i ifade edildi. 

“Tutuklanan 9 TAYAD’l› serbest

b›rak›ls›n” diyen TAYAD’l› Aileler,

26-27 Temmuz günlerinde ‹stanbul

Taksim Galatarasay Lisesi önünde

imza toplamaya devam ettiler. 26

Temmuz günü Sanatç› Nurettin

Güleç TAYAD’l›lar› ziyaret etti,

deste¤ini sundu. Yurtd›fl›ndan ge-

lenler ve oradaki TAYAD’l›lar› tan›-

yanlar hat›ra foto¤raflar› çektirdi,

imzalar›n› att›. 

27 Temmuz günü ise Grup Yo-

rum oturma eyleminde olan TA-

YAD’l›lar› ziyaret etti. Yorum üye-

leri bas›na bir aç›klama yapt›ktan

sonda Özgürlük Tutkusu türküsünü

seslendirdi. ‹mzalar›n› da atan grup

elemanlar› haklar ve özgürlükler

mücadelesinde direnenlerle yan ya-

na olmaya devam edeceklerini söy-

lediler. TAYAD’l›lar› yaln›z b›rak-

mayan Sanatç› Ruhan Mavruk da

Albatros fliirini okudu. TAYAD’l›lar

iki günde 580 imza toplad›lar. 

TTAAYYAADD’’ll›› AAiilleelleerr’’iinn

‹‹mmzzaa MMaassaallaarr›› HHeerr YYeerrddee

AAnnkkaarraa:: 5 Temmuz'dan bugüne

kadar,  TAYAD'l› Aileler taraf›ndan

Ankara Yüksel Caddesi'nde aç›lan

imza masas› 23 Temmuz günü de

aç›ld›. 

Yüksek sesle yap›lan konuflma-

larda 8 TAYAD'l›n›n serbest b›rak›l-

d›¤› ve 9  TAYAD'l›n›n da sahiplen-

me sonucunda al›naca¤› vurgulana-

rak bildiri da¤›t›ld› ve imza toplan-

d›. 

Bugüne kadar toplanan imza

3264'e ulaflt›.

AAnnkkaarraa--DDiikkmmeenn:: 24-25-28

Temmuz tarihlerinde, Dikmen'de;

Ahmet Arif Park›'nda ve Sokullu

pazar›nda TAYAD'l›lara özgürlük

imza masas› aç›ld›. Üç gün aç›lan

masada toplam 612 imza topland›.

11 MMaayy››ss:: Keyfi gerekçelerle tu-

tuklanan TAYAD’l›lar›n serbest b›-

rak›lmas› için ‹stanbul 1 May›s Ma-

hallesi’nde 3001 Caddesi’nde imza

masas› aç›ld›. Esnaflara sokaktan

geçen bir çok kifliye kampanya an-

lat›larak yaklafl›k 600 adet bildiri

da¤›t›ld›. 

Ayr›ca 1 May›s Mahallesi flehidi
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fiükrü Sar›tafl Park›nda yine her gün

masa aç›larak imza toplan›yor.

AAvvcc››llaarr:: 22 Temmuz günü Avc›lar

Marmara Caddesi’nde imza masas›

aç›ld›. 3 saat boyunca aç›k kalan

masada 100 tane imza topland›. 

23 Temmuz günü aç›lan imza

masas›nda ise masa aç›ld›ktan yak-

lafl›k bir saat sonra gelen sivil polis-

ler keyfi bir flekilde resimleri ve

masay› derhal kald›r›lmas›n› istedi.

Polisin keyfiyetine ra¤men aç›k ka-

lan masada 75 imza topland›. 

EEsseennyyuurrtt:: 21 Temmuz günü Saa-

detdere Mahallesi Depo dura¤›nda

tutsak TAYAD'l› ailelerin serbest b›-

rak›lmas› talebiyle ilgili imza masa-

s› aç›ld›. 

GGaazzii:: Gaziosmanpafla Karayollar›

Mahallesi’nde 24 Temmuz günü

imza masas› aç›ld›. 527. Sokakta

aç›lan imza masas›nda, civardaki

esnaftan ve mahalle halk›ndan tu-

tuklu TAYAD’l›lar›n serbest b›ra-

k›lmas› için toplam 130 imza top-

land›. 

Halk Cepheliler ayr›ca Gazi

Mahallesi’nde de tutuklu 9 TA-

YAD’l›n›n serbest b›rak›lmas› için

imza toplad›lar. Hafta içi 2 ayr›

noktada 3 gün boyunca aç›lan im-

za masalar›nda yaklafl›k 400 imza

topland›. Gazi halk›na keyfi tutuk-

lamalar karfl›s›nda TAYAD’l›lar›n

yan›nda olmalar› ça¤r›s›nda bulu-

nuldu.

AAddaannaa:: 24 Temmuz günü TA-

YAD’l›lar Çakmak Caddesi Kül-

tür Soka¤› önünde imza masas›

açarak tutuklu TAYAD’l›lar›n ser-

best b›rak›lmas›n› istediler.

Önlüklerin giyildi¤i eylemde

“Cenazeye Kat›lmak Suç De¤ildir,

Mahir Çayan’› Anmak Onurdur,

Tutuklu TAYAD’l›lar Serbest B›-

rak›ls›n, Bir ‹mza da Sen Ver,

AKP’nin Zulmünü Duymayan

Kalmas›n ” diyerek halka seslenen

TAYAD’l›lar 1 saat içerisinde 86

imza toplad›.

HHaattaayy:: TAYAD'l› Aileler 22 Tem-

muz günü Antakya'n›n Ulus alan›n-

da imza masas› açt›. Polisin tacizine

ra¤men aç›k kalan masada 65 imza

topland›. 

MMeerrssiinn:: 28 Temmuz günü

Mersin’in Demirtafl mahallesine

giden TAYAD’l›lar halka yap›lan

hukuksuzlu¤u anlatarak

TAYAD’l›lara özgürlük kampany-

as›na destek istediler. Esnaflar ve ev

halk› dolafl›larak ço¤unlukta imza

atarak desteklerini sundular.

Demirtafl mahallesinde toplam 100

imza topland›.

KKaammuu EEmmeeççiilleerrii

CCeepphheessii’’nnddeenn AAçç››kkllaammaa

Kamu Emekçileri Cephesi 26

A¤ustos günü yapt›¤› yaz›l› aç›kla-

ma ile Meryem Özsö¤üt ve 7 TA-

YAD’l›n›n serbest b›rak›lmas›n›n

ard›ndan geri kalan TAYAD’l›lar›n

da serbest b›rak›lmas›n› istedi.

Tutuklanan 17 TAYAD’l›n›n hal-

k›n geliflen mücadelesine, devrimci-

leri sahiplenmesine karfl› gelifltirilen

bir sald›r› oldu¤unun belirtildi¤i

aç›klamada “Tutukluluklar› devam

eden 9 TAYAD’l›n›n tutuklanma ge-

rekçesiyle, tahliye edilenlerin tutuk-

lanma gerekçesi aras›nda hiçbir fark

yoktur.  Dolay›s›yla son mahkeme

karar›ndan itibaren, 9 TAYAD’l›n›n

tutukluluklar›n›n sürdürülmesinin

düzenin hukuku aç›s›ndan da hiçbir

meflruiyeti kalmam›flt›r!” denildi. 

‹‹SSTTAANNBBUULL

--HHeerrggüünn::Oturma eylemi     

-YYeerr::‹stanbul-Taksim

Galatasaray Lisesi Önü

--HHeerr SSaall››;;Bas›n aç›klamas›

ve oturma eylemi

YYeerr:: Sütlüce AKP ‹l Binas›

Önü  Saati:13.30-14.30

AANNKKAARRAA

--HHeerr SSaall››;; Bas›n aç›klamas›

ve oturma eylemi

YYeerr:: Adalet Bakanl›¤›

K›z›lay Ek Binas› Önü   Saati:

12.30

-HHeerr CCuummaarrtteessii;; Oturma

eylemi

Yer: Abdi ‹pekçi Park›

AADDAANNAA

HHeerr SSaall››;; Bas›n aç›klamas›

ve Oturma eylemi

YYeerr::AKP ‹l Binas› Önü

Referandum aldatmacas›n› protesto 18
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2000-2009 aaras›nda,

hapishanelerde 3309 iinsan

katledildi. 

2009’da 337, bbu yy›l›n iilk

7 aay›nda iise 224 ttutuklu

daha kkatledildi!

AKP’nin ttecrit kkatliam›

sürüyor!

Galatasaray Lisesi önünde her

hafta cuma günü yap›lan Hasta Tut-

saklara Özgürlük eylemi 23 Tem-

muz’da yap›lan eylemle birinci y›-

l›n› doldurdu. 

Ankara’da, Adana’da ayn› ta-

leple devam ediyor eylemler. Çün-

kü tutsaklar›n imhas› sürüyor ha-

pishanelerde. 

En son iki hafta öncesine kadar

tedavisi için özgürlü¤ünü istedi¤i-

miz 17 yafl›ndaki hasta tutuklu Ab-

dullah Akçay katledildi. 

Oligarflinin hapishanelerdeki

tutsaklara iliflkin sa¤l›k politikas›

tutsaklar›n imhas›d›r. Tedaviyi tut-

saklar› teslim alman›n bir arac› ola-

rak kullanmaktad›r. 

2000-2009 y›llar› aras›nda 309

tutuklu ve hükümlü oligarflinin bu

politikalar› sonucu yaflam›n› yitirdi.

Devletin bu politikas›na SSeessssiizz ‹‹mm--

hhaa PPoolliittiikkaass›› diyoruz. 

Ölüm orucu direniflinde flehit

düflen devrimci tutsaklar d›fl›nda

hapishanelerde yaflam›n› yitiren

yüzlerce tutuklu ve hükümlüden ki-

min haberi oldu? 

Kimsenin... 

309 tutuklu ve hükümlünün ölü-

münü “imhan›n” d›fl›nda aç›klamak

mümkün mü? 

Bugüne kadar adli tutuklular

imhas› hiçbir flekilde gündem bile

olmam›flt›r. Adeta adli hasta tutuk-

lular ve aileleri zulmün elinde çare-

sizdir. 

Sadece adli tutuklu ve hükümlü-

ler de de¤il, siyasi tutsaklarda özel-

likle F Tiplerinin aç›lmas›yla birlik-

te çaresizdir. Hasta tutsaklar zul-

mün insaf›na terk edilmifltir. Hasta

tutsak, ancak hapishaneden tabutu

ç›karken haber olabilmifltir. Devle-

tin sessiz imha politikas›na karfl›

ciddi bir mücadele örgütleneme-

mifltir. 

Hasta TTutsaklara ÖÖzgürlük

eylemleri ssessiz iimhan›n

önünde sset, ssessizlere sses

olmufltur. 

Güler Zere ile bafllayan Hasta

Tutsaklara Özgürlük mücadelesi

oligarflinin sessiz imha politikas›n›

bozdu. AKP, hasta tutsaklar› katlet-

meye devam ediyor. Fakat bu art›k

sessiz bir imha de¤ildir. 

Güler Zere ile bafllat›lan Hasta

Tutsaklara Özgürlük kampanyas›

hapishane hücrelerindeki, hastane-

lerin mahkum hücrelerindeki adli

yada siyasi tutsaklar›n sesi olmufl-

tur. Bir umut olmufltur. 

Devletin yüzlerce hasta tutuklu

ve hükümlüyü katletti¤i bugün çok

genifl kesimler taraf›ndan bilinmek-

tedir. Güler Zere’yle birlikte Hasta

Tutsaklara Özgürlük istemenin

meflrulu¤u çok genifl kesimler tara-

f›ndan kabul edilmektedir.

AKP’nin bu konudaki yalanlar› aç›-

¤a ç›kart›ld›. Meflru temelde yap›-

lan yüzlerce eylemle AKP teflhir

edildi. Bu mücadele sonucudur ki

AKP, devrimcilere olan tüm düfl-

manl›¤›na ra¤men Güler Zere’yi

serbest b›rakmak zorunda kald›. 

Ancak, AKP hasta tutuklular›

katletmeye devam ediyor. Art›k bu-

nu sessiz sedas›z yapm›yor, aç›ktan

yap›yor. Abdullah Akçay’›n katle-

dilmesi AKP’nin bu konudaki poli-

tikalar›n› çok aç›k ortaya koyuyor.

Onlarca tutuklu zulmün elinde. Te-

davisi yap›lmayarak katlediliyor. 

Mesele flu; AKP iktidar› perva-

s›zca katletmeye devam ediyor.

Hasta tutsaklara “vedalaflma hakk›”

dahi tan›m›yor. Tecrit politikalar›na

devam ediyor. 

Biz ne yapaca¤›z?

Tecrit politikalar› sürerken hasta

tutsaklara özgürlük mücadelesini

büyütmemek, hasta tutsaklar› zul-

mün eline terk etmek demektir. 

Bugün hasta tutsaklara özgürlük

eylemleri, zulmün elindeki tutsak-

lar için umut olmaktad›r. Sadece si-

yasi tutsaklar için de¤il, adli tutsak-

lar için de umut olmaktad›r. 

Adli tutuklu Abdullah Akçay

bunun son örne¤idir. 

Bir y›ld›r ›srarla sürdürülen bir

mücadele var. AKP iktidar›n›n per-

vas›zl›¤›n›n karfl›s›na daha güçlü

ç›kmal›y›z. Ancak uzun süredir

hasta tutsaklara özgürlük eylemleri

Halk Cepheliler’in omuzlar›nda

sürmektedir. Eylemde yap›lan aç›k-

lamadaki imza say›s› kadar bile

Halk Cephelilerin d›fl›nda eylemle-

re kat›l›m olmamaktad›r. Zulmün

elindeki hasta tutsaklara sahip ç›k-

maman›n hiçbir mazereti olamaz.

Hasta TTutsaklara ÖÖzgürlük eeylemi bbirinci yy›l›nda

Hasta tutsaklar› zulmün 
eline b›rakmayal›m

edelim! Sand›¤a gitmeyelim!
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u u Tutuklanan 17 TAYAD’l›-
dan sekizi serbest b›rak›ld›.
Serbest b›rak›lan 8 TAYAD’l›-
n›n tutuklanma gerekçeleri
ile tutuklulu¤u devam eden
9 TAYAD’l›n›n tutuklanma
gerekçeleri ayn›. 

u u Sekiz TAYAD’l› serbest
b›rak›l›rken 9 TAYAD’l›n›n
tutuklulu¤unun devam
etmesinin hiçbir hukuki
gerekçesi yoktur.
Dokuz TAYAD’l› serbest
b›rak›lmal›d›r. 

17 TAYAD’l› ayn› gerekçelerle

tutukland›. Tutuklanmalar› haks›z

ve keyfiydi. Tutuklama için gösteri-

len gerekçeler, bu düzenin yasalar›-

na göre de suç de¤ildi. Suç olmad›-

¤›n› yine bu düzenin mahkemeleri

ortaya koydu. 

Ayn› gerekçelerle tutuklanan 17

TAYAD’l›dan sekizi, 21 Tem-

muz’da mahkemenin ara karar›yla

tahliye edildi. 

Dokuz TAYAD’l› 48 gündür ha-

la tecrit hücrelerinde tutulmaktad›r. 

Sekiz TAYAD’l› tahliye edilir-

ken dokuz TAYAD’l›n›n tutuklu

kalmas›n›n hiçbir hukuki gerekçesi

yoktur. Sekiz TAYAD’l›n›n tahliye-

sinden sonra, sürdürülen tutuklu-

luklar›n düzenin kendi yasalar›na

göre de meflrulu¤u kalmam›flt›r. 

Bafl›ndan beri belirtiyoruz: TA-

YAD’l›lar›n tutuklanmalar› keyfi-

dir. Hukuken suç iflledikleri için de-

¤il, AKP’nin ikiyüzlülü¤ünü, sahte-

karl›¤›n›, yalanlar›n› ortaya ç›kart-

t›klar› için, tüm halka teflhir ettikleri

için tutuklanm›fllard›r.

TAYAD’l›lar, AKP iktidar›n›n

hasta tutsaklar› katletmesine karfl›,

hasta tutsaklar›n özgürlü¤ünü iste-

meye, hasta tutsaklara özgürlük

mücadelesini büyütmeye devam

edecektir. 

Mahir Çayan ve vatan›m›z›n ba-

¤›ms›zl›¤›, özgürlü¤ü için flehit dü-

flen devrim flehitlerini sahiplenmeye

devam edecektir. 

Bunlar› yapmak suç de¤ildir. 

SSuuçç;; tutsaklara tecrit iflkencesini

uygulamakt›r. 

SSuuçç;; hasta tutsaklar›n tedavisini

engellemektir. 

SSuuçç;; devrimcileri katletmektir. 

SSuuçç;; kendi yasalar›n› çi¤neyerek

9 TAYAD’l›y› haks›z, hukuksuz,

keyfi bir flekilde 48 gündür tecrit

hücrelerinde tutmakt›r. 

Neye göre tutuluyor kalanlar?

Bunun hukuki bir gerekçesi yoktur. 

Dokuz TAYAD’l›n›n 48 gündür

tutuklulu¤unun sürmesi ayn› za-

manda oligarflinin adaletinin gayri-

hukukili¤ini göstermektedir. Ayn›

dosyada ayn› iddialarla tutuklanan-

lar›n bir k›sm›n›n serbest b›rak›l›p

bir k›sm›n›n tutuklulu¤unun devam

etmesinin bir aç›klamas› olamaz.

Tek bir aç›klamas› varsa o da oligar-

flinin adaletinin aaddaalleettssiizz oldu¤u-

dur. Bugüne kadar bunun onlarca

örne¤ine tan›k olduk. Hiçbir hukuki

temele dayanmadan devrimcilere

onlarca y›la varan cezalar› bu düze-

nin adaleti vermifltir. Bu düzen ada-

let de¤il, adaletsizlik düzenidir.

Dokuz TAYAD’l› serbest 
b›rak›lmal›d›r!

Dokuz TAYAD’l›n›n tutuklulu-

¤unun sürdürülmesi için hiçbir hu-

kuki gerekçe yoktur. Keyfiyete ve

hukuksuzlu¤a son verilmeli ve 48

gündür tutuklu olan TAYAD’l›lar

bir an önce serbest b›rak›lmal›d›r. 

Dokuz TAYAD’l›y› zulmün eli-

ne b›rakmayaca¤›z. Sekiz TA-

YAD’l›y› zulmün elinden ald›k, do-

kuz TAYAD’l›y› da alaca¤›z.. 

Tahliye edilmeyen 
9 TAYAD’l›

neye göre tutuklu?

TAYAD'l› Tutsaklara Özgürlük

ça¤r›s›yla bir iinntteerrnneett ssiitteessii kkuurruulldduu..

BBuu ssiitteeddee;;

TAYAD'l›lar›n serbest b›rak›lmas›

için iimmzzaann››zzllaa destek verebilece¤i-

niz sayfada, tutuklu TAYAD'l›lara

mmeekkttuupp gönderebilece¤iniz aaddrreessllee--

rree de ulaflabilirsiniz. Keza, kitap

kampanyas›na kat›larak destek vere-

bilirsiniz.

Ayr›ca TTAAYYAADD hhaakkkk››nnddaa bbiillggii

edinebilir, TAYAD'l›lar›n serbest b›-

rak›lmas› ça¤r›s›yla yap›lan eeyylleemmllee--

rriinn ttaakkvviimmiinnii ö¤renebilir, haberleri-

ni okuyabilirsiniz. 

SSiitteeyyee wwwwww..ttaayyaaddlliittuuttssaakkllaarraaoozz--

gguurrlluukk..oorrgg aaddrreessiinnddeenn uullaaflflaabbiilliirrssii--

nniizz.. 

www.tayadlitutsaklaraozgurluk.org
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““BBiizzddeenn ççooccuukkllaarr››mm››zz››nn FF ttiippii

hhaappiisshhaanneelleerrddee ccaannll›› ccaannll›› ööllüümm--

lleerriinnii iizzlleemmeemmiizz bbeekklleenniiyyoorr.. HHaayy››rr..

BBiinn kkeerree hhaayy››rr.. EEvvllaattllaarr››mm››zz›› ssiizz

ööllddüürrüünn ddiiyyee ddoo¤¤uurrmmaadd››kk bbiizz.. OOnn--

llaarr›› bbiinnbbiirr eemmeekkllee ssiizz ööllddüürrüünn ddiiyyee

bbüüyyüüttmmeeddiikk.. EEvvllaattllaarr››mm››zz›› ööllddüürrtt--

mmeeyyeeccee¤¤iizz.. BBiizz bbuuggüünnee kkaaddaarr 2200

yy››lldd››rr eevvllaattllaarr››mm››zz›› ssaahhiipplleennddiikk,,

ssaahhiipplleennmmeeyyee ddeevvaamm eeddeeccee¤¤iizz..””

***

“Bin kere” de¤il yüzbin kere ha-

y›r dediler. 7 y›l süren direnifl bo-

yunca d›flar›da tutsaklar›n sesi oldu-

lar. Tecrite karfl› mücadelede y›llar

boyunca an›lacak bir tarih yazd›lar.

Günler, aylar, mevsimler, y›llar geç-

ti. Kopkoyu bir sansür ve tecrit al-

t›nda u¤ramad›klar› sald›r›, bask›,

terör kalmad›. Oligarfli, yaz›lmazsa,

çizilmezse, kimse gündem yapmaz-

sa direniflin kendili¤inden bitece¤i

üzerine hesaplar yapt›. Yaz›lmad›,

çizilmedi, direniflçilerin ölümleri

dahi burjuva bas›nda haber olmad›. 

Fakat buna ra¤men Büyük Dire-

nifl boyunca TAYAD’l›lar bir an ol-

sun umutsuzlu¤a düflmedi. Zulme

karfl› direniflte geçen her gün, onla-

r› daha da güçlendirdi. 

Sansür Ve TTecrite KKarfl›

Ankara YYürüyüflleri

1111--1133 fifiuubbaatt 22000011:: Katliam

sonras› ilk Ankara yürüyüflüydü.

19 Aral›k sonras›nda TAYAD d›-

fl›nda herkes susmufltu. 

TAYAD'l›lar, F Tiplerinde ya-

flanan insanl›k d›fl› uygulamalar›

anlatan dilekçelerini Adalet Ba-

kanl›¤›’na götürmek üzere 11

fiubat'ta Kad›köy'de topland›lar.

Polis terörü de Kad›köy'de bafl-

lad›. Onlarca kifli gözalt›na

al›nd›. TAYAD'l›lar›n direnifli

sonucu gözalt›ndakiler b›rak›ld› ve

yürüyüfl bafllad›. 12 fiubatta Anka-

ra'ya ulaflt›lar. TAYAD'l›lar›n Ada-

let Bakanl›¤›’na gitmesini engelle-

mek için polis bir çok dayatmada

bulundu. TAYAD, dayatmalar› ka-

bul etmeyerek yol kesme eylemi

yapt›. 50 TAYAD'l› gözalt›na al›nd›.

Yeni TAYAD'l›lar ç›kt› yola ve 13

fiubat'ta Adalet Bakanl›¤›’na dilek-

çeler verildi... 

1199 MMaayy››ss 22000011;; Bir kaç gün ön-

cesine kadar onlarca demokratik

kurum ve siyasi hareket TAYAD’l›-

larla birlikte Ankara’ya yürüyece¤i-

ni aç›klam›flt›. Ancak Ankara Vali-

si’nin “flehre sokmayaca¤›m” teh-

ditleri bu örgütlerin fikrini de¤ifltir-

di. TAYAD’l›lar tek bafllar›na kald›-

lar ve 19 May›s 2001’de Küçükar-

mutlu’dan yola ç›kt›lar. 

Jandarmaya kesin emir verilmifl-

ti: TAYAD’l›lar Ankara’ya sokul-

mayacakt›. 21 May›s’ta Ankara gi-

riflinde durdurulan TAYAD’l›lar›n

otobüsleri jandarma ablukas› alt›n-

da zorla ‹stanbul’a gönderildi. An-

cak yine de TAYAD’l›lar›n sesini

kesemediler; ‹stanbul’dan gelen

TAYAD’l›lar dönüfl yolundayken,

Ankara’daki TAYAD’l› Aileler Nu-

mune Hastanesi önünde yapt›klar›

eylemle TAYAD’l›lar›n Ankara’ya

sokulmamas›n› protesto ettiler. 

Ankara Valili¤i’nin flehre sok-

mamas›na boyun e¤medi TA-

YAD’l›lar. 24 May›s’ta bir kez daha

‹stanbul’dan Ankara’ya do¤ru yola

ç›kt›lar ve bu kez girdiler Anka-

ra’ya.

1144--1155 TTeemmmmuuzz 22000022:: TTeeccrriittee

kkaarrflfl›› 111100 bbiinn iimmzzaa AAnnkkaarraa’’ddaa::

TAYAD’l› aileler, bir süredir yü-

rüttükleri ““tteeccrriittee hhaayy››rr”” imza

kampanyas›n› sonland›rd›lar. ‹s-

tanbul, ‹zmir, Adana, Mersin, An-

takya, Antalya, Samsun, Çorum,

Malatya, Bursa, Kocaeli, Tunceli,

Elaz›¤ ve Erzincan’dan otobüsler-

le Ankara’ya gelen TAYAD’l›lar,

Abdi ‹pekçi Park›’nda topland›lar.

TAYAD’l›lar, burada oluflturduk-

lar› heyetlerle toplanan 110 bin

imzay› AB temsilcili¤ine, Cum-

hurbaflkanl›¤›na, ve Adalet Bakan-

l›¤›’na götürdüler.

BBüüyyüükk DDiirreenniiflfl 11000000.. ggüünnüünnddee

Düflman sansür ve tecritle direniflin

sesini bo¤arak direniflin kendili¤in-

den bitmesini bekledi. Ancak dire-

nifl uzad›kça TAYAD’l›lar tecridi ve

sansürü k›rman›n bir yolunu buldu-

Kuflatman›n 
ortas›nda 

susmayand›lar

TECR‹T
ve 

TAYAD

TECR‹T
ve

TAYAD
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lar. Büyük Direnifl 1000. gününe gi-

rerken TAYAD’l›larda yorgunluk

de¤il, düflman›n tüm sald›r›lar›na

ra¤men direnebilmenin yaratt›¤› güç

ve irade vard›. Direnmenin yaratt›¤›

büyük coflku ve motivasyonla ""ÇÇöö--

zzüünn!! TTeeccrriiddii KKaalldd››rr››nn,, ÖÖllüümmlleerrii

DDuurrdduurruunn!!”” talebiyle yeni bir kam-

panya bafllatt›lar ve ülke çap›nda ve

Avrupa’da çok çeflitli eylemlerle oli-

garflinin her türlü sald›r›s›na, kuflat-

mas›na karfl› direndiler. 

LLiinnçç ssaalldd››rr››llaarr››yyllaa dduurrdduurruullaa--

mmaayyaann AAnnkkaarraa yyüürrüüyyüüflflüü 

TAYAD’l›lar›n en zorlu Ankara

yürüyüfllerinden biriydi. 26-27-28

Temmuz’da Türkiye’nin bir çok

ilinden ç›k›p Ankara’ya yönelen

TAYAD’l›lardan ‹stanbul’dan giden

TAYAD’l›lar Afyon’da linç sald›r›-

s›na u¤rad›. Ancak sivil faflistlerin

linç sald›r›lar›na ve polisin tüm en-

gellemelerine ra¤men Ankara’ya

ulaflt›lar. 

TTAAYYAADD’’ll››llaarr eennggeelllleenneemmeeddii

‹stanbul, ‹zmir, Adana, Elaz›¤,

Mersin, Antalya, Hatay, Malatya,

Dersim, Samsun, Trabzon, Bursa,

Artvin'den yola ç›kan TAYAD'l›lar

2 Kas›m'da Ankara'da topland›lar

ve "Tecriti Kald›r›n" talebiyle çeflit-

li eylemler yap›p mecliste 20 millet-

vekiliyle görüflmeler yapt›lar.

2222--2233--2244 KKaass››mm 22000088:: ““SSoohhbbeett

ggeenneellggeessiinnii uuyygguullaayy››nn!!””

TAYAD’›n tecrite karfl› Ankara

yürüyüflleri Büyük Direnifl’ten son-

ra da sürdü. TAYAD'l› Aileler hapis-

hanelerde tecritin, iflkencenin son

bulmas› ve 10 saatlik sohbet hakk›-

n›n uygulanmas› için ‹stanbul, ‹z-

mir, Antalya, Malatya, Elaz›¤, Ada-

na, Hatay, Mersin ve Gaziantep'ten

yola ç›kan aileler 22 Kas›m sabah›

Ankara Abdi ‹pekçi Park›'na geldi-

ler. Abdi ‹pekçi Park›’nda 3 günlük

oturma eylemi ve açl›k grevi yap›l-

d›. Adalet Bakanl›¤›'ndan  Ceza ve

Tevkif evleri Genel Müdür Vekili

Hüseyin Kulak ile "sohbet hak-

k›"n›n uygulanmas› için görüflmeler

yap›ld›.

Büyük DDirenifli DDünyaya

Anlatan TTAYAD’›n

Sempozyumlar›

1100--1133 KKaass››mm 22000000:: ““HHaappiisshhaa--

nneelleerr ggeerrççee¤¤ii yyaaflflaannaann ssoorruunnllaarr vvee

ççöözzüümm öönneerriilleerrii kkuurruullttaayy››””;; TA-

YAD’›n ilk kurultay›. 19 Aral›k

Katliam›ndan önce F Tipi hapisha-

nelerin ne oldu¤unu gösterip çözüm

önerilerini anlatt›lar.

2288--2299 EEyyllüüll 22000022:: ""HHaappiisshhaa--

nneelleerrddee YYaaflflaamm vvee SSaa¤¤ll››kk KKooflfluull--

llaarr›› KKuurruullttaayy››;; Kurultaya, kat›-

l›mc› kurumlardan TAYAD’›n ya-

n›s›ra, TUYAB, ‹HD ‹zmir fib.,

ÇHD ‹stanbul fib., MAZLUM-

DER, ÖDP, Halk›n Hukuk Bürosu,

ÖZGÜR-DER, KESK, TMMOB

ve GÖÇ-DER hapishaneler konu-

sunda çeflitli bafll›klar alt›ndan teb-

li¤ler sundular

2255--2277 HHaazziirraann:: 22000055 ““TTeeccrriittee

kkaarrflfl›› sseemmppoozzyyuumm””;; Bu sempoz-

yumda tecritin t›bbi boyutu, Tecritin

insani boyutu, tecridin hukuki bo-

yutu tecritin siyasi boyutu, örgütle-

re yönelik tecrit, gibi bafll›klar tart›-

fl›ld›. 

1144--1155 EEkkiimm 22000066:: UUlluussllaarraarraass››

TTeeccrriitt vvee TTeeccrriiddee KKaarrflfl›› MMüüccaa--

ddeellee SSeemmppoozzyyuummuu;; 2006 y›l›nda

‹stanbul’da düzenlendi. Sempoz-

yuma uluslararas› boyutta delege-

ler kat›ld›. Çeflitli yönleriyle em-

peryalizmin ve oligarflinin tecrit

sald›r›lar› tart›fl›ld›. 

Uluslararas› TTecride

Karfl› MMücadele

Sempozyumlar›

Devrimci hareket tecrit sald›r›-

s›n›n emperyalizmin bir politikas›

oldu¤unu bafl›ndan beri söylüyordu

ve tecrit politikalar›n›n uluslararas›

boyutta tart›fl›lmas›n› sa¤lad›. Bu

amaçla Uluslararas› Tecritle Müca-

dele Platformu (UTMP) kuruldu.

19-22 Aral›k günleri TTeeccrriittllee MMüü--

ccaaddeellee GGüünnlleerrii olarak kabul edildi.

2002 y›l›ndan itibaren her y›l, 19-22

Aral›k tarihlerinde Uluslararas›

Tecritle Mücadele Platformu tara-

f›ndan de¤iflik ülkelerde sempoz-

yumlar düzenleniyor. En son 8’inci-

si 2009 y›l›nda ‹ngiltere’nin bafl-

kenti Londra’da düzenlendi. TA-

YAD’l›lar düzenlenen tüm sempoz-

yumlarda tecridi uygulamalar›yla

ve sonuçlar›yla anlatt›lar.

Bu TTabutlar›n AAlt›nda

Kalacaks›n›z 

TAYAD’l›lar yapt›klar› tabutlu

eylemlerle AKP’nin katliamlar›n›

gözlerine soktu. 

-- 99 MMaarrtt 22000033’’ttee 105 tabutla

"Ölümlerin Sorumlusu Amerika ve

Abdi ‹pekçi Park›’nda El’in

alt›ndaki direnifl, kendisi bir sab›r ve

kararl›l›k destan›na dönüflerek, Bü-

yük Direniflin sonuna kadar devam

etti. Tam 1230 ggün sürdü TAYAD'l›-

lar›n bu parktaki direnifli. Buras›,

Büyük Direniflin d›flar›daki en

önemli mevzilerinden birisi oldu. 

1000. günde polis, parkta

toplanan TAYAD’l›lara vahflice

sald›rd›... Ama El’in alt›ndaki

direnifl, yine k›r›lmayacak, sonuna

kadar sürecekti...
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AKP'dir” diyerek AKP ‹l binalar›

önündeydiler. 

-- 22000033 11 MMaayy››ss››’’nnddaa TAYAD'l›-

lar 106 tabut ve flehit resimleriyle F

tipleri gerçe¤ini anlatt›lar.

-- 1111 MMaayy››ss 22000033 AAnnnneelleerr GGüü--

nnüü’’nnddee 106 tabutla TAYAD'l› Aile-

ler ‹stanbul’da, Ankara’da, ‹z-

mir’de, üzerinde ölüm orucu flehit-

lerinin resimlerinin bulundu¤u ta-

butlarla AKP il binalar› önünde ey-

lem yaparak sorumlulara seslendi-

ler: “Tecrit öldürüyor ölümleri dur-

durun!"

-- 2299 HHaazziirraann 22000033’’ttee ‹stan-

bul’dan Ankara’ya, Samsun’dan

Hatay’a kadar 107 tabutla AKP il

binalar› önünde ve Tayyip Erdo-

¤an'›n Üsküdar’daki evinin önünde

“Çözün; tecridi kald›r›n” talebini

hayk›rd›lar. 

-- 2200 TTeemmmmuuzz 22000033’’ttee 107 tabut

Brüksel AB Parlamentosu önünde

tecridin sonuçlar›n› emperyalizme

ve oligarfliye anlatt›.

-- 22 KKaass››mm 22000033’’ttee

TAYAD’l› Aileler, “F Tip-

lerinde Tutsaklar Diri Di-

ri Mezardalar”; diyerek

‹stanbul’da E-5 karayolu-

nu beton tabutlarla trafi¤e

kapatarak bir yürüyüfl

yapt›lar. 

“Size TTecridi

Anlatmak ‹stiyorum”
TAYAD’›n tabutlu eylemleri

sonraki y›llarda da devam etti. Di-

reniflin ilerleyen y›llar›nda hapisha-

nelerde tecridin sonuçlar› da ortaya

ç›kt›. TAYAD’l›lar çeflitli illerde,

her hafta demir kafeslere girip “si-

ze tecridi anlatmak istiyorum” di-

yerek tutsaklar›n gönderdikleri tec-

ridi anlatan mektuplar›n okundu¤u

eylemleri yapt›lar.

******

TAYAD’l›lar Büyük Direnifl bo-

yunca hiçbir statükoya hapsolma-

dan tecrit zulmüne karfl› mücadele

ettiler. 7 y›l boyunca burada de¤i-

nemedi¤imiz yüzlerce eylem yapt›-

lar. TAYAD’›n tarihinden kesitler

halinde de¤indi¤imiz noktalar da

göstermektedir ki, oligarfli TA-

YAD’›n kap›lar›na mühür vurabilir,

üyelerini tecrit hücrelerine atabilir

ancak TAYAD’l›lar› asla tecrit et-

meyi baflaramaz. 

((BBiittttii))

Altan Berdan Kerimgiller’in
Mezar› Ziyaret Edildi

1996 Ölüm Orucu fiehidi Altan Berdan

Kerimgiller flehitli¤inin y›ldönümünde aile-

si ve arkadafllar› taraf›ndan mezar› bafl›nda

an›ld›.

Mersin’in Tarsus ilçesinde 23 Temmuz günü Mu-

salla Mahallesi mezarl›¤›nda yap›lan anmada arap ge-

leneklerine göre dualar okundu. Ayn› mezarl›kta bulu-

nan Kemal Askeri’nin de mezar›na çiçekler b›rak›ld›. 

Anma boyunca sivil polisler de mezar çevresinde 2

araçla bekleyerek tedirginlik yaratmaya çal›flt›. 

Ayçe ‹dil Erkmen Mezar›
Bafl›nda An›ld›

1996 y›l›nda, hapishanelerdeki devrimci

tutsaklar›n tabutluklara karfl› bafllatt›¤›

ölüm orucu direniflinde yer alarak dünyan›n

ilk kad›n ölüm orucu flehidi olma flerefine ulaflan Ayçe

‹dil Erkmen, ‹dil Kültür Merkezi çal›flanlar›, Grup Yo-

rum ve ailesi taraf›ndan ölümünün y›ldönümünde me-

zar› bafl›nda an›ld›. 

“Yaflam›fl Say›lmaz Zaten Yurdu ‹çin Ölmesini Bil-

meyen” yazan bir pankart›n aç›ld›¤› anmada marfllar

söylendi.

Avc›lar’da
1 May›s Sergisi

22 Temmuz Perflem-

be günü ‹stanbul Avc›lar

Marmara  1 May›s'›n na-

s›l kazan›ld›¤›n› konu

alan resim sergisi vard›.

Çevreden geçen insanlar

ilgiyle resimleri izliyor-

du. 

23 Temmuz Cuma günü ayn› yerde tekrar resim

sergisi aç›ld›. TAYAD’l›lar için imza da toplan›yordu

ayn› yerde. Sivil polisler keyfi bir flekilde resimleri ve

masay› derhal kald›r›lmas›n› istedi. Bu keyfiyeti kabul

edilmeyerek çekip gitmeleri istenmifltir. 3 saat aç›k ka-

lan masa ve sergiye insanlar›n ilgisi yo¤undu. 

Esenyurt’ta 1 May›s Sergisi
21 Temmuz günü ‹stanbul Saadet Dere Mahallesi

Depo Dura¤›'nda 1 May›s sergisi aç›ld›.

Sergi aç›ld›¤› s›rada yoldan geçen insanlar Halk

Cepheliler'in yan›na gelip düflüncelerini belirttiler. 

Ayr›ca serginin yan›nda tutuklu TAYAD'l›lar›n  ser-

best b›rakilmas› talebiyle ilgili imza masas› aç›ld›. ‹n-

sanlara 1 May›s ve TAYAD'l›  Ailelerin hukuksuz ye-

re tutukland›klar› anlat›ld›. 

edelim! Sand›¤a gitmeyelim! 23�
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1188 HHaazziirraann’’ddaa

ttuuttuukkllaannaann vvee 2211

TTeemmmmuuzz’’ddaa ttaahhllii--

yyee eeddiilleenn TTAA--

YYAADD’’ll››llaarrddaann SSeemmiihhaa EEyyiilliikk vvee

SSEESS MMYYKK ÜÜyyeessii MMeerryyeemm ÖÖzzssöö¤¤üütt

iillee ttuuttuukklluulluukkllaarr›› üüzzeerriinnee ggöörrüüflflttüükk..

YYüürrüüyyüüflfl:: Hep tecrite karfl›

mücadele ettiniz. Ve sizi tutuklay›p

tecrit hücrelerine koydular. Yaflad›-

¤›n›z ve tan›k oldu¤unuz tteeccrriittii bbiizzee

aannllaatt››rr mm››ss››nn››zz??

SSeemmiihhaa EEyyiilliikk:: Evet, hapisha-

nedeki o¤ullar›m›za, k›zlar›m›za zi-

yaretçi olarak gidiyorken, birden

tutsak olmak onlarla ayn› duvarlar›n

içinde kalmak... Biz onlar›n yafla-

d›klar›n› anlat›yorduk, ama yaflam›-

yorduk, anlatt›klar›m›z› yaflad›k. 

Biz befl kifli, 7 kiflilik a¤›rlaflt›r›l-

m›fl müebbetler için yap›lan tek ki-

flilik hücrelerde kald›k. Yer olmad›-

¤› için bizi oraya koydular. Hücre

kap›lar›n› kapatmad›lar. Havalan-

d›rma kap›m›z, sabah 8.30'da aç›l›-

yor, akflam 8.30’da kapan›yordu.

Bu bazen erken de oluyordu. Hücre-

lerin kap›lar›, mimari olarak d›flar›-

dan aç›lacak flekilde yap›lm›fl, yani

sana; ““bbuurraann››nn hhaakkiimmii bbeenniimm,, bbeenn

nnaass››ll iisstteerrsseemm ööyyllee yyaaflflaayyaaccaakkss››--

nn››zz””› bafltan hissettirmek için yap›l-

m›fl. 

Yaflad›¤›m›z bir iki örne¤i ver-

mek istiyorum. Bir gün kantin liste-

mizi verdik. Suyu bir arkadafl›m›z›n

listesine yazm›flt›k. Arkadafl›n hesa-

b›nda para yok diye suyu getirmedi-

ler. Oysa di¤er alacaklar› vermeyip

suyu verebilirlerdi, arkadafl›n hesa-

b›nda para varken yok dediler. On-

befl gün susuz kald›k. Bu para mese-

lesini -hesab›nda yok- üç arkadafl

yaflad›. Umut'un postas›, hesapta

para yok diye gitmedi. Daha sonra

Meryem ayn› olay› yaflad›. Bana da,

ayn› durum yap›ld›. 

Bir gün revire gittim. Naylon tü-

rü ayakkab› terlik alerji yapt›¤› için

rapor istedim. Ortopedik, yani aya-

¤›ma alerji yapmayan terliklerimin

getirildi¤ini ama alamad›¤›m› söy-

ledim. “Eee” dedi doktor, “aya¤›n-

da spor ayakkab› var, onlar› giymifl-

sin.” Ben de “ç›plak m› gelseydim”

diyerek, çorapla giyebildi¤imi söy-

ledim. Doktor, “ben cezaevi müdü-

rünün yan›na gidiyorum, soray›m

ona göre yazar›m.” dedi ve ben tah-

liye oldum. 

MMeerryyeemm ÖÖzzssöö¤¤üütt:: Tecritle, ha-

pishaneyle ilk karfl›laflmam de¤ildi.

Daha önce tutuklan›p ayn› hapisha-

nede, hatta ayn› hücrede kalm›flt›m.

O yüzden ne oldu¤unu ve neyle kar-

fl›laflaca¤›m› biliyordum. De¤iflen,

fazla bir fley yoktu. Tecrit, insan› in-

sandan ve insana dair her fleyden

mahrum etmek üzerine kurulu bir

sistem. Hapishanenin mimari yap›-

s›ndan, günlük yaflam›n düzenlen-

mesine kadar bütün kurallar buna

uygun yap›lm›fl. Örne¤in, çok yak›-

n›n›zdaki üst kat›n›zdakilerin yüzü-

nü göremiyor, sesini duyam›yorsu-

nuz. Havaland›rman›n koridora ba-

kan pencereleri koridordan gelip ge-

çenler görülmesin diye, koridor tara-

f›nda posterlerle kapat›lm›fl. Yoldafl-

lar›n›zla, arkadafllar›n›zla hiçbir fle-

kilde görüflemiyorsunuz. Kitap, rad-

yo, gazete al›m›nda ciddi sorunlar

yaflan›yor. Ve daha birçok k›s›tlama,

engelleme... Bütün bunlar›n insanlar

üzerinde farkl› etkileri oluyor. Hakl›-

l›¤›n› ve do¤rulu¤unu bildi¤in sürece

bütün bu zorluklar›n üstesinden gel-

mek hiç de zor de¤il.

““KKeennddiimmiizzii hhiiçç yyaallnn››zz

hhiisssseettmmeeddiikk””

YYüürrüüyyüüflfl:: San›r›z ç›k›nca ö¤-

renmiflsinizdir, siz tutuklan›r tutuk-

lanmaz ““TTuu--

tt uu kk ll aa nn aa nn

TTAAYYAADD''ll››llaa--

rraa öözzggüürr--

llüükk”” talebiy-

le bir kam-

panya baflla-

t›ld›. Bunu

nas›l de¤er-

lendiriyorsu-

nuz? Keza

““ tt uu tt uu kk ll uu

TTAAYYAADD''--ll›› --

llaarraa bbiinn mmeekk--

ttuupp bbiinn kkii--

ttaapp”” kampan-

yas› oldu. O

dayan›flmay›

hissedebildi-

niz mi?

SS ee mm ii hh aa

EEyyiilliikk:: Tan›-

mad›¤›n›z in-

salar›n deste¤i hem duyguland›r›-

yor, hem de güç veriyor. Kitap gel-

memiflti daha ama mektuplar yeni

yeni geliyordu. Çok sevinmifltik.

Her destek biraz daha güç kat›yor

gücünüze. Duvarlar ard›nda bir ge-

dik sanki hepsi. 

MMeerryyeemm ÖÖzzssöö¤¤üütt:: Kampanya-

n›n haberini içeride görüflçülerimiz-

den ve mektuplardan ö¤rendik. Son

hafta kampanyan›n kartlar›n› alma-

ya bafllam›flt›k. O kartlarda kitap

gönderdiklerini yazanlar da vard›.

Kampanya bafllat›lmas›na flafl›rma-

d›k. Yap›lan operasyona ve tutuk-

lanmam›za sessiz ve tepkisiz kal›n-

mayaca¤›n› biliyorduk. Tutuklama

gerekçelerimiz; hukuku bir yana b›-

rakal›m, vicdana ve insan› insan ya-

pan de¤erlere ayk›r›yd›. Hiçbir da-

yana¤› yoktu. 

Dayan›flmay› elbette hissettim.

Kendimi hiç yaln›z hissetmedim.

Büyük ailemizin yüre¤inde ve dü-

flüncesinde yer ald›¤›m› biliyordum.

Tecritte Dayatma: ‘buran›n hakimi benim,
ben nas›l istersem öyle yaflayacaks›n›z’

SSeemmiihhaa EEyyiilliikk

““TTeeccrriitt,, iinnssaann››

iinnssaannddaann vvee

iinnssaannaa ddaaiirr hheerr

flfleeyyddeenn mmaahhrruumm

eettmmeekk üüzzeerriinnee

kkuurruulluu bbiirr

ssiisstteemm..””
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Day›’n›n flehitli¤inden bu yana

iikkii y›l geçti. Bu iikkii y›l› “onsuz ama

hep onunla” yaflamaya devam ettik.

Onun fiziki yoklu¤unda, onun ö¤-

rettikleri ile mücadeleyi örgütledik. 

Tarihi yine onun k›lavuzlu¤u al-

t›nda, onun ö¤rettikleriyle ve ondan

ö¤rendiklerimizle yazmaya devam

ettik. Bu iikkii y›lda da ö¤rettikleriyle,

önderli¤iyle bize güç vermeye, yol

göstermeye devam etti.

Onun önderli¤i alt›nda geçen on-

y›llar içinde, kuflatmalar yar›ld›, en-

geller afl›ld›. Düflman›n ellerini

o¤uflturarak, “bitirdik, bellerini ar-

t›k do¤rultamazlar” dedikleri her

önemli dönemeçte devrimci hareket

daha güçlü bir biçimde aya¤a kalk-

mas›n› bildi. 

Devrim yürüyüflümüz onun ön-

derli¤i alt›nda, büyük bir kararl›l›k-

la yolundan sapmadan, kesintiye

u¤ramadan devam etti.

Onun önderli¤i, ayn› zamanda

zor dönemlerin nas›l afl›laca¤›n› da

ö¤retendi. En zor zamanlarda ön-

derli¤i ile süreçlerin önünü açm›flt›

hep. Kararl›l›¤›, öngörüleri, cüreti,

emek ve sabr› ile ad›m ad›m gelece-

¤i örmüfltür.

Onun önderli¤inde umutsuzluk,

çaresizlik, belirsizlik yoktur. Onun

önderli¤i, umuttur, gelecektir, ka-

rarl›l›k ve cürettir. 

ÖÖnnddeerrlliikk öönnggöörrmmeekkttiirr.. Day›’n›n

devrimci bir önder olarak, öngörü-

leri bu süreçlerin bir ço¤unda belir-

leyici olmufltur. Devrimci hareket

bugün de onun öngördü¤ü çizgide

yoluna devam etmektedir.

Özgür tutsaklardan Ali Osman

Köse, Grup Yorum’un ‹nönü konse-

ri ile ilgili olarak mektubunda flöyle

yaz›yordu: “Grup Yorum’un 25. y›l

konserini ‹nönü Stadyumu’nda ya-

paca¤›n› ö¤renince 1989’da Bay-

rampafla’daki sohbetlerimiz akl›ma

geldi. Sevgili Day›m›z, o günler de

gelecek demiflti. Bak›fllar›m›z› inan-

d›r›c› bulmam›fl olacak ki, ““BBüüyyüükk

ddüüflflüünnüünn,, mmuuttllaakkaa oo ggüünnlleerr ddee ggee--

lleecceekk”” demiflti...” (Yürüyüfl, say›:

221, 20 Haziran 2010)

Bu örnek, kuflkusuz yaflam›n

içinde küçük bir ayr›nt›d›r. Ancak

orada vurgulanan gerçek fludur; bu

sohbetin yap›ld›¤› yer bir hapishane

ko¤uflu olmas›na, mücadelenin he-

nüz geri bir düzeyde olmas›na ra¤-

men, Day›’n›n “ BBüüyyüükk ddüüflflüünnüünn,,

mmuuttllaakkaa oo ggüünnlleerr ddee ggeelleecceekk”  ön-

görüsünde bulunabilmesidir. 

““...... oo ggüünnlleerr” gelmifl ve yaflan-

m›flt›r. Devrimci hareket, kararl›l›k-

la yoluna devam etmifl, binlerce in-

san› etkileyecek bir mücadele hatt›-

n› hayata geçirebilmifltir.

Cuntan›n “ölü topra¤›”n›n daha

yeni yeni at›lmaya bafllad›¤› bir dö-

nemde Day›’ya bu tespitleri yapt›-

ran elbette mücadelenin içinde s›-

nanm›fl, devrimci hareketin ideolo-

jik-politik çizgisi ve devrim iddias›-

d›r.

Bu öngörünün alt›nda halka gü-

ven vard›r. Devrimin as›l bitmez tü-

kenmez kayna¤›n›n halk oldu¤unu

her f›rsatta ifade eden devrimci ha-

reketin önderi bu gerçeklik üzerine

de¤erlendirmeler yapm›flt›r.

Day›’n›n, devrimci hareketin

ad›mlar›n›n daha yeni yeni at›lmaya

baflland›¤› y›llardan, ilk öngörüle-

rinden bafllayarak yapt›klar› de¤er-

lendirmelerin hepsi yaflam içinde

karfl›l›¤›n› bulmufltur.

Day›’n›n öngörüleri salt bir be-

lirleme, tespit etme ile s›n›rl› de¤il-

dir. O öngörülerin herbirinin ya-

flamda bir karfl›l›¤› vard›r. Bu karfl›-

l›k cüret, emek, kararl›l›k ve müca-

delede ›srar olmufltur.

Nitekim 11998899 sonras› mücadele-

yi yükselterek, at›l›m y›llar›n› bafl-

latabilmek, bu öngörüleri gerçek-

lefltirmek için ortaya konulan cüret,

emek ve kararl›l›kla mümkün ol-

mufltur. Bu süreçte, adeta i¤neyle

kuyu kaz›lm›fl, bir çok fley yeniden

yarat›lm›flt›r. 

“Büyük düflünün, mutlaka o

günler de gelecek” diyerek verdi¤i

bu örnek, Day›’n›n öngörüleri için-

de bir ayr›nt›d›r. Öngörülerinin bü-

tünü de ayn› inanc›, ayn› kesinli¤i

yans›t›r.

Bunu Day›’n›n K›z›ldere sonras›

sürece ilk müdahalesinde de gör-

mek mümkündür. Devrimci hareke-

tin önderi 12 Mart sonras› ortaya ç›-

kan devrimci potansiyelin y›lg›nlar,

dönekler, devrime ihanet edenler ta-

raf›ndan da¤›t›lmak istenmesi karfl›-

s›nda tav›rs›z kalmam›flt›.

Büyük bir devrimci potansiyel

ortaya ç›km›flt›. Bunun yan›nda pa-

sifist teoriler, y›lg›nl›k, davay› in-

kar, tasfiyecilik de diz boyuydu. ‹fl-

Önderlik Önderlik 
öngörmektiröngörmektir

u Öngördü¤ü yyolda,

ö¤rettikleri iile

yürüyüflümüzü

sürdürüyoruz

u Onsuz aama oonunla ggeçen

2 mmücadele yy›l›n› oonun

ö¤rettikleri iile öörgütledik
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te bu koflullarda THKP-C’yi sa-

vunan genç militanlar›n tarihi

rolü büyük bir önem kazanm›flt›.

O süreçte, yeterli ideolojik-

politik donan›mlar› olmamas›na

karfl›n sürece müdahale eden

Day› ve genç militanlar, THKP-

C’nin görüfllerinin çarp›t›lmas›,

revizyonizm ve oportünizmin

burjuva ayak oyunlar›n› aratma-

yan yöntemleri karfl›s›nda,

THKP-C’nin ideolojik, pratik

miras›na sahip ç›kt›lar.

Day›’n›n önderli¤i, kendini

daha ilk baflta bir THKP-C sem-

patizan› olarak Mahirler’in mi-

ras›n›n tereddütsüz sahiplenilmesin-

de gösterir. O sahiplenmenin bafl-

lang›ç tarihi için 30 Mart 1972 de-

mek yanl›fl olmayacakt›r.

Day›’n›n mücadele tarihindeki o

öngörüleri 1974 Türkiye’sinde ye-

nilginin, inkarc›l›¤›n hüküm sürdü-

¤ü o koflullarda fiziken yok edilmifl

bir partinin yeniden yarat›laca¤›n›

öngörmekten, DHKP-C program›n-

da somutlanan öngörülere kadar

uzan›r. 

Öyle ki, tüm “eski tüfek” lerin,

sapk›n ak›mlar› örgütledi¤i, “yenil-

dik, o halde görüfllerimiz yanl›flt›”

düflüncelerinin ortal›¤› doldurdu¤u

o koflullarda gelece¤i görmek,

THKP-C’yi yeniden oluflturma he-

defiyle mücadeleyi sürdürmek Da-

y›’n›n öngörüleri içindedir. KKuurrttuu--

lluuflfl GGrruubbuu’’nnddaann,, DDeevvrriimmccii SSooll’’aa,,

DDeevvrriimmccii SSooll’’ddaann DDHHKKPP--CC’’yyee

uuzzaannaann ddeevvrriimmccii ççiizzggii bbööyyllee bbiirr öönn--

ggöörrüünnüünn ssoonnuuccuu yyaarraatt››llmm››flfltt››rr..

Aç›k ki, bu geliflimin her aflama-

s›nda yine büyük bir emek, düflman-

la difle difl bir savafl vard›r.

Devrimci hareketin önderi y›llar

sonra Kurtulufl Grubu’ndan Parti-

Cephe’ye uzanan süreci ve Parti-

Cephe gerçekli¤ini flöyle ifade et-

mifltir:

“Parti-Cephe, art›k, somut, ya-

flayan, savaflan bir güçtür; eksikle-

riyle, yetersizlikleriyle, zaaflar›yla

da olsa, hayat›n her alan›nda bu sa-

vafl› gelifltirmekte ›srarl›d›r. Düfl-

man da, sözde dostlar da, bütün

darbelere, provokasyon ve ihanetle-

re ra¤men, yok edilemeyece¤imizi,

inatç›l›¤›m›z›, tükenmeyen potansi-

yelimizi bilmektedir.” (Dursun Ka-

ratafl, Seçme Yaz›lar, syf. 409)

Cunta yy›llar›ndan

At›l›m yy›llar›na 

Day›, iktidar mücadelesi yürüte-

cek devrimci bir örgütün yarat›lma-

s›n› öngörmüfl ve bu öngörüsünü

gerçek k›lm›flt›r. Devrimci Sol’un

siyasi arenada yer almas› ve sürece

müdahalesi ile mücadele yükseltil-

mifl, halk›n talepleri sahiplenilmifl-

tir.

12 Eylül faflist cuntas› koflulla-

r›nda Day›’n›n karar› ve politikas›,

tart›flmas›z cuntaya karfl› direniflin

örgütlenmesidir. Çünkü gelecek an-

cak, cuntaya karfl› her alanda dire-

nen, atefl çemberinden geçerek par-

tileflen bir örgütün olacakt›r. 

Devrimci hareket kaçk›nl›¤›n, ri-

cat›n ve mültecili¤in revaçta oldu¤u

koflullarda cuntaya karfl› ülke top-

raklar›nda direnifli “CCuunnttaa 4455 mmiill--

yyoonn hhaallkk›› tteesslliimm aallaammaazz!!” fliar› ile

sürdürmüfltür.

Cunta koflullar›nda hemen her-

kesin “yokolduk, bittik” teorileri ile

cuntaya teslim oldu¤u, sa¤a savrul-

du¤u koflullarda Day› devrimci ha-

reketi yeniden aya¤a kald›rmay› he-

deflemifltir; sürece iliflkin düflünce-

leri son derece nettir. 11998833 OOccaakk

ay›nda, yani cunta karanl›¤›n›n he-

nüz sürdü¤ü koflullarda, Day› flunla-

r› söylüyordu:

“Oligarflinin kitlelere göster-

mek istedi¤i tablo bugün büyük

oranda iflas etmifl ve burjuvazinin

on binlerce devrimciyi zindanlara

doldurmakla hiçbir fley kazanama-

yaca¤› gerçe¤i aç›¤a ç›km›flt›r.

... Gelecek devrimci onuru koru-

yanlar›n ve faflizmi her alanda yar-

g›layanlar›n olacakt›r!” (Dava

Dosyas›, c. 1, Hareketimizin Gelifli-

mi ve Devrimci Mücadele, syf.

445)

Devrimci hareket at›l›m y›llar›n›

buralardan geçerek yaratm›fl, mü-

cadeleyi yükseltmifltir. 

Süreç Day›’n›n öngördü¤ü gibi

geliflmifltir. Sürece iliflkin de¤erlen-

dirmeler bir tahminin ötesindedir.

De¤erlendirmelerindeki isabet ve

tüm tahlillerin alt›nda iiddeeoolloojjiissiinnee

ggüüvveenn,, hhaallkkaa ggüüvveenn,, direnme ka-

rarl›l›¤›, cuntaya ve oligarfliye karfl›

uuzzllaaflflmmaazz olmak vard›r.

‘84 Ölüm Orucu süreci, Da-

y›’n›n öngörüsüne somut ve çarp›c›

bir örnektir. 

“Benim yaflam yolum bu. Ben bu

yolun insan›y›m. ... Ölüyoruz, daha

da ölece¤iz...

Belki bu, bugün birçok kimsenin

umurunda de¤il. Ama yar›n bizim

gerçe¤imiz, bizim ölümlerimiz anla-

fl›lacakt›r. Halk›m›z bizim onur dire-

niflimizi sahiplenecektir. Gelecek

kuflaklar bizim kararl›l›¤›m›z›, ce-

saretimizi, kavgaya olan ba¤l›l›¤›-

m›z› örnek alacak, bizim can bedeli

tafl›d›¤›m›z onur, onlar›n gelece¤e

tafl›yaca¤› miras olacakt›r. Biz gele-

ce¤e gidece¤iz..” (12 Eylül’de Di-

renifl Ölüm ve Yaflam, c: 1, syf. 236,

Boran Yay›nevi)

ÖÖnnggöörrüü,, öözzüünnddee hhaallkkaa ggüüvveenn--

ddiirr.. Bu sözlerin anlatt›¤› da budur.

Burada söylenen, öngörülen her ke-

lime, gerçekleflmifltir.  

Day› yarat›lan de¤erlerin yeni

bir sürecin önünü açaca¤›n› öngör-

müfltür. Nitekim Devrimci Sol ad›m

ad›m mücadeleyi bu de¤erler teme-

linde büyütmüfltür.

Devrimci hareketin önderi, dar-

becilik ihaneti ile karfl› karfl›ya kal-

Day›’n›n mücadele tarihindeki o
öngörüleri 1974 Türkiye’sinde yenilginin,
inkarc›l›¤›n hüküm sürdü¤ü o koflullarda
fiziken yok edilmifl bir partinin yeniden

yarat›laca¤›n› öngörmekten, DHKP-C
program›nda somutlanan öngörülere

kadar uzan›r. 
Öyle ki, tüm “eski tüfek” lerin, sapk›n
ak›mlar› örgütledi¤i, “yenildik, o halde
görüfllerimiz yanl›flt›” düflüncelerinin

ortal›¤› doldurdu¤u o koflullarda gelece¤i
görmek, THKP-C’yi yeniden oluflturma

hedefiyle mücadeleyi sürdürmek
Day›’n›n öngörüleri içindedir. 
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d›¤›nda da flunu öngörmüfltü:

“‹haneti ö¤rendi¤imizi san›yor-

duk. ... As›l ihanetler bu yaflad›kla-

r›m›zm›fl ve yine ö¤reniyoruz. BBuu

iihhaanneettii ddee aattllaattaaccaa¤¤››mm››zzaa vvee yyeennii--

ddeenn ddüüzzllüü¤¤ee çç››kkaaccaa¤¤››mm››zzaa iinnaann››yyoo--

rruumm..”

Dünya devrimci hareketi tarihin-

de yaflanmam›fl bir ilki yaflam›flt›

devrimci hareket ve önderi. 13 Ey-

lül 1992’de yaflanan darbe ihaneti-

nin de altedilece¤ine inanc› tamd›r.

“DDüüzzllüü¤¤ee çç››kk››llaaccaa¤¤››nnaa”” dair de¤er-

lendirmeleri kesinlik içermektedir.

Day›’ya bu de¤erlendirmeleri yapt›-

ran elbette Devrimci Sol’un gele-

nekleri, de¤erleri, ideolojisi ve onun

halka tükenmeyen güvenidir yine. 

Devrimci Sol, ideolojik-politik

görüflleri, mücadelede iddias›, ilke-

leri ile darbecilik ihanetine teslim

olamazd›. Day› bu nedenle gelece¤e

mutlak güveniyle, darbecilikle uz-

laflmaktansa, “hareketi gerekirse

atomlar›na kadar bölüp yeniden ya-

ratmaktan” söz ediyordu. 

Bu süreç,

devrimci ha-

reket taraf›n-

dan devrim

yürüyüflünün

güçlendirildi¤i

bir dönemin

bafllang›c› haline getirilmifl, parti-

leflme süreci devam ettirilerek, Par-

ti-Cephe ilan edilmifltir.

Darbe ihanetinin yafland›¤›, düfl-

man sald›r›lar›n›n sürdü¤ü o koflul-

larda Day›, öngörüleriyle harekete

gelece¤i göstermifltir.

O koflullarda devrimci hareket

bir çok cephede mücadeleyi sürdür-

müfl, s›n›f mücadelesinin görevleri-

nin d›fl›na düflmemifltir.

Onun öngörüleri DHKP-C prog-

ram›nda somut hale gelmifl, ete ke-

mi¤e bürünmüfltür. Bir Cephe sem-

patizan› olarak sürece müdahale et-

ti¤i y›llardan bafllayarak, ony›llard›r

sürdürülen mücadele Parti-Cep-

he’nin kuruluflu ile yeni bir aflama-

ya gelmifltir.

Day›’n›n öngörüleri içinde ikti-

dar mücadelesi için, Parti-Cepheli

savaflman›n ayr› bir yeri vard›r. ‹flte

y›llard›r bunun için kan dökülmüfl,

kuflatmalar yar›lm›fl, bedeller öden-

mifl ama Parti-Cepheli savaflma he-

defi engellenememifltir.

Öngördü¤ü yyolda

yürümeye ddevam eediyoruz

Onun yoklu¤unda iki y›l geçti.

Devrimci hareket onun öngördü¤ü

çizgide yürümeye, onun öngördü¤ü

hedeflere ulaflmaya devam ediyor.

Ö¤retileriyle ve yol göstericili-

¤iyle k›lavuzumuz olmaya devam

ederken, iki y›l› onun öngörü-

leriyle sürdürdük.

Öngörülerin kendili-

¤inden gerçekleflmeyece-

¤ini biliyoruz. Day› bu-

nun için emek harca-

may›, cüretli, sab›rl› ve kararl› ol-

may› ö¤retti bize. Bugün onun ö¤re-

tisini uyguluyoruz.

Onsuz ama onun önderli¤inde

sürdürdü¤ümüz devrim yürüyüflün-

de, bu iki y›la kuflkusuz s›¤d›rd›¤›-

m›z çok fley oldu.

Emperyalizme karfl› mücadele-

nin neredeyse unutturuldu¤u bir

dünyada Dev-Genç 40. Yafl›nda flia-

r›yla anti-emperyalist mücadelenin

bayra¤›n› daha büyük bir güçle dal-

galand›rd›k, “ABD Defol Bu Vatan

Bizim” kampanyas› ile anti-emper-

yalist mücadelenin coflkusunu tafl›-

d›k ülkemizin dört bir yan›na... Yine

“Eyüp Bafl Emperyalist Sald›rganl›-

¤a Karfl› Halklar›n Birli¤i Sempoz-

yumu” ile birlikte anti-emperyalist

güçlerin birli¤i için ad›mlar att›k.

1 May›s’ta k›z›l bir nehirdik, 1

May›s Alan›’n› devrimci politikala-

r›yla kazanand›k, savaflma kararl›-

l›¤›m›z ve iktidar iddiam›zla K›z›l-

dere’deydik. Güler Zere’de “hepi-

miz birimiz için” anlay›fl›n› somut-

lad›k. ‹nönü konserindeki 55 bin

kifli, iddiam›z ve örgütlenmifl

eme¤imizdi. 1 May›s, K›z›ldere,

Güler Zere, ABD Defol kampanya-

s›, Dev-Genç’in 40. y›l›... Day›’n›n

k›lavuzlu¤unda, Day›’n›n öngörüle-

riyle kazan›mlar›m›z, ad›mlar›m›z

oldu... Hiçbiri onu flafl›rtmayacakt›,

çünkü hepsi öngördüklerinin içinde

vard›..  

Tesadüfü hiçbir baflar›n›n olma-

d›¤›n›, emek vermeden, mücadelede

›srar etmeden mücadelenin yüksel-

tilmeyece¤ini onun ö¤rettiklerinden

biliyoruz. 

Nitekim bu iki y›lda baflard›kla-

r›m›zla, bunlarla asla yetinmeyece-

¤imizi iktidar mücadelesinde bunla-

r›n küçük ad›mlar oldu¤unu ama

as›l kararl›l›k noktas›nda bunlar›n

önemli oldu¤unu biliyoruz.

Çeflitli hedefleri önümüze koyar-

ken bunlarla asla yetinmemeyi, as›l

hedefimizin iktidar oldu¤unu ö¤ret-

ti Day› bize.

O nedenle yapt›klar›m›z› bu ya-

n›yla yeterli görmüyoruz. Hedefle-

rimizi büyütmek, büyük iddialara

sahip olmak onun bize vasiyetidir.

Önümüzde daha önemli süreçlerin

oldu¤unu biliyoruz. Nas›l onun yol

göstericili¤inde, onun öngörüleri ile

bu iki y›l› tamamlad›ysak, bundan

sonraki y›llarda da onun öngörüleri

ile devrim yürüyüflümüzü sürdür-

meye devam edece¤iz.

edelim! Sand›¤a gitmeyelim!
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Bayra¤› devrald›k önder yoldafl›-

m›zdan. Bayrak, ba¤›ms›zl›k, de-

mokrasi, sosyalizm için devrim yü-

rüyüflünün bayra¤›d›r. Bayrak, si-

lahl› propaganday› temel alan bir

devrimci stratejinin, Politikleflmifl

Askeri Savafl Stratejisi’nin bayra¤›-

d›r. 

Bu bayra¤› tafl›mak kolay de¤il-

dir. 

Bu bayra¤›, Day›’n›n Mahir’den

devrald›¤› ve Day›’n›n bize devret-

ti¤i gibi lekesiz tafl›mak, devrim

kervan›n›n önünde kesintisiz dalga-

lanmas›n› sa¤lamak,  kolay de¤ildir.

Ama biz, Day›’y› flehit verdi¤i-

miz gün, bu göreve talip olduk.

““DDaayy›› bbiizziizz”” diyerek talip olduk.

““OOnnssuuzz aammaa oonnuunnllaa yyüürrüümmeeyyee

ddeevvaamm eeddeeccee¤¤iizz”” diyerek talip ol-

duk. ““YYaaflflaattaaccaa¤¤››zz!!”” dedik. KK››llaa--

vvuuzzuummuuzz olmaya devam edecek

dedik. Tek bir kelimemizin, tek bir

sözümüzün alt› bofl kalmamal›d›r. 

SSöözz vveerriiyyoorruuzz..

SSaavvaaflfl›› bbüüyyüütteecceekk,, ddeevvrriimmii ggee--

lliiflflttiirreeccee¤¤iizz.. 

Sözümüzün alt›n› dolduran,

Marksizm-Leninizmdir. 

Sözümüz, güvencesini, dünya

halklar›n›n bast›r›lamayan, sindiri-

lemeyen, yokedilemeyen kurtulufl

mücadelelerinden almaktad›r. 

Sözümüz, güvencesini THKP-

C’den devrald›¤›m›z anti-emperya-

list, anti-oligarflik devrim strateji-

sinden almaktad›r. 

Sözümüz gücünü, 600’e yak›n

flehidimizden, flehitlerimizin yarat-

t›¤› geleneklerden almaktad›r. 

Söz vermek, aahhllaakkii aannllaammddaa

ddaa,, ssiiyyaassii aannllaammddaa ddaa bbüüyyüükk bbiirr

yyüükküümmllüüllüükk aalltt››nnaa ggiirrmmeekkttiirr.. Bu

yükümlülü¤ün alt›na giriyoruz. 

Bir parti, daha program›n› ilan

ederken bu yükümlülü¤ün alt›na

girmifl demektir. Çünkü, program,

partinin sözüdür. Bu söz, Day›’n›n

önderli¤inde verilmifltir halk›m›za.

Dolay›s›yla, biz flimdi Day›’ya ye-

niden söz veriyoruz derken, gerçek-

te onunla birlikte halk›m›za verdi¤i-

miz sözü üstlenmeye devam edece-

¤imizi tarih ve halk›m›z önünde bir

kez daha ilan etmifl oluyoruz. 

YYoollddaaflflllaarr!! Day› biziz! 

Bu iddiayla tafl›yaca¤›z Day›’y›

gelece¤e. 

ÖÖnnddeerriimmiizzii yyaaflflaattmmaakk,, ggeelleeccee--

¤¤ee ttaaflfl››mmaakk,, “Day› biziz” demekle

bafllar. Ama yetmez. 

“Day›’n›n ö¤retti¤i gibi” yöneti-

ciler, “Day›’n›n ö¤retti¤i gibi” kad-

rolar, “Day›’n›n ö¤retti¤i gibi” mili-

tanlar ve savaflç›lar olmay› hedef

olarak koymal›y›z önümüze. 

““DDaayy›› bbiizziizz”” demek, büyük bir

iddiad›r. 

““‹‹flflttee oo bbuurraaddaa”” demek, büyük

bir iddiad›r. 

‹ddial› olmak iyidir ve gerekli-

dir. Ancak iddial› olmaktan daha

önemli olan, iddiam›z›n içini dol-

durmakt›r. Tersi, yani iddian›n içini

doldurmamak, kiflisel olarak da, ör-

güt olarak da, s›n›flar mücadelesin-

de inand›r›c›l›¤›m›z› kaybetmektir.

‹ddial› olaca¤›z ve iddiam›z›n

içini dolduraca¤›z.  Örgüt olarak

hiçbir zaman bofl iddialar›n sahibi

olmad›k. Hiçbir Partili, Cepheli de

bofl iddialar›n sahibi olmamal›d›r.

Örgüt olarak bir fleyi yapma iddias›-

n› ortaya koyduysak, onu yapmak

için gücümüzü sonuna kadar zorla-

d›k... Onu baflarabilmek için büyük

bedeller ödemeyi göze ald›k, gerek-

ti¤inde can verdik, ama iddiam›za

uygun davrand›k. 

Day›’n›n flehitli¤inin ard›ndan,

tüm kadrolar›m›z›n, yöneticilerimi-

zin, tek tek tüm yoldafllar›m›z›n

““DDaayy›› bbiizziimmllee,, bbiizz DDaayy››yyllaayy››zz”” iddi-

as›n›, “Day›’y› yaflatma” iddias›n›

sahiplenmesi, örgütümüz için bü-

yük bir güç olmufltur. Day›’n›n fle-

hitli¤i kadrolar›m›z›n, taraftarlar›-

m›z›n bu sahiplenmesiyle bir eksik-

lik duygusuna de¤il, mmüüccaaddeelleeyyee

ddaahhaa ggüüççllüü ssaarr››llmmaayyaa yolaçm›flt›r. 

Bunu sürdürmeliyiz.   

Niyetlerin elbette bir önemi var.

Bir çok fley niyet etmekle bafllar.

Ancak niyetleri gerçe¤in yerine ko-

BBööyyllee ddeemmiiflflttiikk DDaayy››mm››zz››nn

flfleehhiittllii¤¤iinniinn aarrdd››nnddaann.. 

SSöözz vveerrddii¤¤iimmiizz ggiibbii ttaaflfl››dd››kk

oonnuu bbuuggüünnee.. SSöözz vveerrddii¤¤iimmiizz

ggiibbii ddee yyaarr››nnaa ttaaflfl››mmaayyaa

ddeevvaamm eeddeeccee¤¤iizz.. 

DDaayy››’’yyaa ssöözzüümmüüzzüünn ttaarriihhsseell

bbeellggeessii oollaann bbuu yyaazz››yy››,,

DDaayy››’’nn››nn flfleehhiittllii¤¤iinniinn iikkiinnccii

yy››llddöönnüümmüünnddee ookkuurrllaarr››mm››zzaa

ssuunnuuyyoorruuzz.. 

HHaallkk››mm››zz››nn hhuuzzuurruunnddaa

DDaayy››’’yyaa ssöözzüümmüüzzüü tteekkrraarr

eeddiiyyoorruuzz bbiirr ddaahhaa..
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Day›, bizim kararl›l›¤›m›z, iddiam›z, 
çizgimiz, tarihimiz, gelece¤imizdir... 
Gelece¤e biz tafl›yaca¤›z... 

Söz veriyoruz!



yamazs›n›z. Bafllang›c›n sonras›nda

niyet yetmez. 

Devrimi istemek, ddeevvrriimmiinn ggee--

rreekkllii kk››lldd››¤¤›› aadd››mmllaarr›› aattmmaakktt››rr.. Bu

ad›mlar›n gerektirdi¤i eme¤i, irade-

yi, sabr›, disiplini, fedakarl›¤› gös-

termektir. Bunlar› içermeyen niye-

tin s›n›flar mücadelesinde yeri ve

rolü yoktur. 

Yoldafllar, Day›’n›n bizle birlikte

olmas›, salt moral, manevi bir olgu

de¤il, somut, maddi bir olgudur.

“ ÖÖnnddeerrlleerr mücadelenin içinde do-

¤arlar ve ölümsüzleflirler. Çünkü,

önderlik ideolojidir, politikad›r,

stratejidir, taktiktir. Ve bunlar›n so-

mut ifadesi olan örgüttür. ÖÖrrggüütt,

ezilen, sömürülen, halklar›n emper-

yalizme karfl› en önemli silahlardan

biridir.” (30 Ocak 1999, Ba¤›ms›z-

l›k ve Demokrasi Yolunda Kurtulufl,

Say›:15)

Önderlik ideolojiyse, önderlik,

politikaysa, önderlik, strateji, tak-

tikse, önderlik, örgütse, demek ki,

önderlik yan›bafl›m›zdad›r. Da-

y›’n›n iddiam›z, çizgimiz, tarihimiz,

gelece¤imiz olmas› da burada, bun-

larda somutlan›r.  

Demek ki, yarat›lm›fl bir örgüt

olarak, varolan bir ideoloji olarak,

stratejilerimiz ve taktiklerimiz ola-

rak, Day› bizimle olmaya devam et-

mektedir. 

Day› olmak, ideolojiyi, stratejiyi

kararl›l›kla savunmak ve hayata ge-

çirmektir. Day› olmak, örgütü güç-

lendirmektir. 

Day›’y› gelece¤e tafl›man›n anla-

m› devrim yürüyüflünü sürdürmek,

bu yürüyüflü zafere ulaflt›rmakt›r. 

...

YYoollddaaflflllaarr!!

Day› olmak, kuflatmalar, ihanet-

ler, sapmalar karfl›s›nda dimdik

devrim yürüyüflünü sürdürmeye de-

vam edebilmek demektir. Kuflatma-

lar› yar›p, statükolar› parçalayabil-

mek demektir. Büyük kay›plar›n ve-

rildi¤i anlarda, bayra¤› daha yükse-

¤e kald›rarak, at›l›mlarla yürüyebil-

mek demektir. 

Kuflku yok ki, devrim mücadele-

sini sürdürdü¤ümüz sürece, zafere

kadar, çok çeflitli sapmalarla, kuflat-

malarla, ihanetlerle karfl› karfl›ya

kalaca¤›z. ““DDaayy›› bbiizziizz”” diyebil-

mek, bunlarla karfl›laflt›¤›m›zda,

DDaayy›› ggiibbii davranabilmektir. Bu ise,

kendimizi böyle bir bak›fl aç›s›yla

e¤itmek ve donatmaktan geçer. Ya-

ni mesele, sapmalar, kuflatmalar,

ihanetler karfl›m›za ç›kt›¤›nda ““aann--

ll››kk”” al›nacak bir tav›r de¤ildir. O ta-

v›rlar, bir sonuçtur, uzun y›llar›n ve

birikimlerin sonuçlar›d›r. E¤er ken-

dimizi e¤itmezsek, donatmazsak,

önderli¤imizin, tarihimizin tecrübe-

lerine, Marksizm-Leninizmin ilke-

lerine vak›f olamazsak, “o an”lar

geldi¤inde, o tür durumlar karfl›m›-

za ç›kt›¤›nda, do¤ru tav›r almam›z,

do¤ru yanda olmam›z, bir anlamda

tesadüflere kalm›flt›r. 

E¤er kendimizi ““DDaayy›› ggiibbii”” ol-

mak için e¤itmez ve donatmazsak, o

tarihsel anlarda, yanl›fl tarafta yer

almak da hiç uzak bir ihtimal de¤il-

dir. fiunu hiçbir kadromuz, militan›-

m›z unutmamal›d›r ki, kimse, dev-

rim mücadelesine kat›l›rken, sap-

malar›n, ihanetlerin, komplolar›n

içinde yer almay› düflünmüyor; ama

çok çeflitli yetersizliklerin sonucun-

da o noktaya savrulunabiliyor.   

Düflünün, devrimci hareketin

saflar›nda pekala kahraman olabile-

cek insanlar, darbecilik ihanetinin

elinde ihanetin askerleri olabildiler.

Batakl›¤a batt›lar. Büyük Direnifl

sürecinde kahramanl›klar ve ihanet-

leri birlikte yaflad›k. Ölüm orucu fle-

hidimiz Haydar Baflba¤ yoldafl›m›-

z›n dedi¤i gibi, "Tereddütle ihanet

aras›ndaki çizgi san›ld›¤› kadar ka-

l›n de¤ildir.” Bu çizgiyi kkaall››nnllaaflfl--

tt››rrmmaann››nn elbette bir yolu var. Te-

reddütlere, zaaflara, zay›fl›klara yol

açan yanlar›m›z›n üzerine gittikçe,

bu çizgi kal›nlafl›r. 

Eksikliklerimizin üzerine gitme-

mek, zaaflar›m›z› masumlaflt›rmak,

yetersizliklerimizi kan›ksamak, di-

siplinsizliklerimizi dayatmak, statü-

lefltirmek, tüm bunlar, aradaki o çiz-

giyi incelttikçe inceltir. Zaaflar›m›z›

mazur ve masum görmeye baflla-

mak, devrimcili¤imizde karfl›-dev-

rimin s›zabilece¤i gedikler açmak

demektir. Day› gibi olmak, devrim-

le düzen aras›ndaki çizgiyi kal›nlafl-

t›rmakt›r. O, siyasette, direniflte, ya-

flam›nda, hep kal›n çizgilerin sahibi

oldu. 

Her devrimcinin kendini sürekli

e¤itmesi, gelifltirmesi, kendi muha-

sebesini süreklilefltirmesi, iflte bu

aç›dan zorunludur. ‹flte bu anlamda-

d›r ki “Day› biziz” demek, içi çok

dolu bir tahahhüttür.  

Mahir ve Day›, çok güç koflul-

larda üstlendiler önderlik misyonu-

nu. Mahir, ihtilalci bir mücadele ve

gelenekler anlam›nda kendilerinden

önce hemen hiçbir fleyin olmad›¤›

bir ortamda yaratt› bütün bunlar›.

Day›, eskilerin ortal›¤a hükmetti¤i,

hemen hiçbir kadrosal birikimin,

mücadeleyi sürdürmek için gerekli

tüm di¤er olanaklar›n olmad›¤› bir

ortamda THKP-C’yi sürdürme mis-

yonunu üstlendi. Bize b›rakt›klar›

miras o zorlu koflullarda yarat›ld›.

Bu anlamda, onlar›n ö¤rencileri

olarak bizim iflimiz daha kolayd›r.

Bize düflen bu miras› sahiplenmek-

tir.

YYoollddaaflflllaarr!! biz, tarihimiz boyun-

ca, ““ssööyylleeddii¤¤iinnii yyaappaann,, yyaapptt››¤¤››nn››

ssaavvuunnaann”” bir hareket olmakla onur

duyduk. Bu, bizi biz yapan en temel

özelliklerden biridir. Her Parti-Cep-

heli de böyle olmal›d›r. 

Türkiye ve dünya solunda, her

türlü riyakarl›¤›n, istismar›n karfl›-

s›nda olduk. Özellikle de dünya ve

ülkemiz devriminin önderlerine yö-

nelik riyakarl›klar› ve istismar›, te-

reddütsüz ve aç›kça mahkum ettik.

Bu kabul edilemezdi çünkü. Bu,

devrimin önderlerine karfl› yap›labi-

lecek en büyük sayg›s›zl›kt›. Bir ön-

derli¤in çizdi¤i devrimci stratejinin,

onun gelifltirdi¤i devrimci politika-

lar›n, onun önderli¤inde yarat›lan

geleneklerin terkedildi¤i noktada,

““iizziinnddeeyyiizz””,, ““yyaaflflaatt››yyoorruuzz””,, ““ggeellee--

ccee¤¤ee ttaaflfl››yyoorruuzz”” sözlerinin hiçbir

hükmü yoktur. 

Devrimci Yol, Mahir Çayan’›n

formüle etti¤i Türkiye Devriminin

1 A¤ustos
2010

29

Yürüyüfl

Say›: 227

Mücadele Edelim!



Yolu’nu, Parti-Cephe’nin anti-em-

peryalist, anti-oligarflik devrim stra-

tejisini terketti¤i için, ““DDeevvrriimmccii

YYoolluummuuzz ÇÇaayyaannllaarr’’››nn YYoolluudduurr””

slogan›n›n hiçbir anlam› yoktu. Ni-

tekim, olmad›¤› tarih içinde çok da-

ha aç›k ortaya ç›kt›. .... Gorba-

çov’un kapitalist restorasyona kap›

aralayan Glasnost (aç›kl›k) ve Pres-

troyka (yeniden yap›lanma) politi-

kalar›n› uygulamaya bafllarken bu-

nu halka ve dünya soluna ““YYoolluu--

mmuuzz EEkkiimmlleerriinn YYoolluudduurr”” diye

sunmas› da bir riyakarl›k ve istis-

mardan baflka bir fley de¤ildi. ...

Çin’de Mao’nun herfleyi reddedildi-

¤i halde, hala Mao’nun resimlerini

asmak, hala her yere k›z›l bayraklar

asmak da ayn› türden bir riyakarl›k

ve istismard›r. 

Önderleri yaflatmak, onlar› gele-

ce¤e tafl›mak, bu yüzdendir ki, onla-

r›n çizgilerinden, yaratt›klar› gele-

neklerden ve de¤erlerden ... kkooppaa--

rr››lldd››¤¤››nnddaa,, geriye içi bofl bir “ya-

flatma” söylemi, içi bofl bir “izinde-

yiz” lafz› kal›r. 

““DDaayy›› bbiizziizz”” deyip, bunun gere-

¤inin yap›lmamas›n›, Day› olman›n

soyut, belirsiz bir biçimde b›rak›l-

mas›n› kabul edemeyiz. 

... Day›’yla ilgili pek çok siyasal

de¤erlendirmeler ve an›lar yay›n-

land›. 

Day› olmak, nedir, bunun cevab›

o yaz›lar içinde geniflçe aç›lm›flt›r.

“Day› biziz” iddias›n› ad›m ad›m

gerçeklefltirmek, orada anlat›lanlar›

önümüze hheeddeeff oollaarraakk koymakt›r.

Burada hepsini s›ralayamay›z elbet-

te. Ama onlarda, sözü edilen siyasal

de¤erlendirmeler ve an›larda, nas›l

bir Day› resmedildi¤ine iyi bakmal›

tüm insanlar›m›z. 

... Burada önemli olan tüm Parti-

li, Cepheli yoldafllar›m›z›n bunlar›,

ulaflmalar› gereken hedefler olarak

önlerine koymalar›d›r. YYüüzzlleerrccee,,

bbiinnlleerrccee PPaarrttii--CCeepphhee kkaaddrroossuu--

nnuunn,, mmiilliittaann››nn››nn DDaayy›› ggiibbii oollmmaayyaa

yyöönneellddii¤¤ii bbiirr hhaarreekkeett,, kuflku yok

ki, çok büyük bir dinamizm kazana-

cak, hayat›n çeflitli alanlar›ndaki

boflluklar, büyük bir h›zla dolduru-

lacak, taraftarlar›m›z kadro olma,

kadrolar›m›z yöneticilerimiz olma

yoluna gireceklerdir.  

Parti onu anlatt›¤› bildiride di-

yordu ki; ““ddiirreennmmeekk,, ssoorruunn ççöözz--

mmeekk,, vvee ssaavvaaflflmmaakk;; ddeenniilleebbiilliirr kkii,,

bbüüttüünn yyaaflflaamm›› bbuunnllaarrllaa ddoolluudduurr..””

Direnmek, sorun çözmek, savafl-

mak. 

Yaln›z ç›plak düflmanla bir savafl

de¤ildir burada sözü edilen. DDeevvrrii--

mmii eennggeelllleeyyeenn,, yyaavvaaflflllaattaann HHEERR

fifiEEYYLLEE ssaavvaaflfltt››rr.. Ve bu, Day› gibi

olman›n köfle tafllar›ndan bir baflka-

s›d›r. 

Her devrimci, devrimi yavaflla-

tan herfleyle, herkesle savaflmal›d›r.

Her devrimci, bulundu¤u yerde so-

run yaratan de¤il, çözen olmal›d›r. 

Day› olmak, kendini dünya halk-

lar›n›n kurtulufluna, vatan›m›z›n ba-

¤›ms›z, halk›m›z›n özgür olmas›na

adamakt›r. 

Ama Day› olmak, esas olarak,

ttüümm bbuunnllaarr›› pprraattii¤¤iinnddee,, yyaaflflaamm››nn--

ddaa ssoommuuttllaammaakktt››rr.. De¤ilse, bu bbüü--

yyüükk llaaffllaarr›› söylüyor ve fakat yafla-

m›m›z› buna uyduracak kküüççüükk

aadd››mmllaarr›› bile atm›yorsak, o takdir-

de ancak sadece sözü özüne uyma-

yan lafazanlar olunabilir. 

Day›’n›n yaflam›n›n her gününü,

her an›n› belirleyen bir “adanm›fl-

l›kt›r”. Yo¤unlaflmas›, flaflmaz dü-

zenlili¤i, disiplini, bunun sonucu-

dur. Yo¤unlaflmak, soyut bir olgu

de¤ildir; ssoorruummlluulluukkttuurr en baflta.

Sorumluluk duyan yo¤unlafl›r. DDuu--

yyaarrll››ll››kktt››rr.. Duyarl› bir beyin, devri-

min, hareketin, yoldafllar›n›n herfle-

yine dikkat kesilir. 

‹dare-i maslahatç›l›k, statükocu-

luk, hiçbir zaman onun yaflam›n›n,

yöntemlerinin bir parças› olmad›.

‹flte Day› gibi olmak için at›lacak

ad›mlardan biri daha; bulundu¤u-

muz alanda, statükolar›m›z› sorgu-

layarak bafllayabiliriz. 

Day›, hiç eksilmeyen bir devrim

heyecan›d›r. ‹deolojik, politik, ör-

gütsel her fley asl›nda o heyecanda

toplan›r. O heyecan› duymayan

devrimcilik yapamaz. O heyecand›r

ki; oligarfliye karfl› mücadelede at›-

lan en küçük bir ad›mda, karfl›-dev-

rime vurdu¤umuz en küçük bir  dar-

bede coflkuyla dolar›z ve o heyecan-

d›r ki, olumsuzluklar› asla kabul et-

mememizi sa¤lar. 

Devrim yürüyüflümüzde at›lan

her ad›m›n coflkusunu yaflam›yorsak

ve devrim yürüyüflümüzü zay›flatan

her fleye karfl› öfke duymuyorsak,

orada bir sorun vard›r. Day› gibi ol-

mak, yaflam›n›n her an›nda o heye-

can› yaflamak, söz konusu sorunun

çözümündeki ç›k›fl noktas›d›r.  

Statükolar, devrimcili¤i öldürür.

‹dare-i maslahatç›l›k, baflka bir de-

yiflle, kendimizin, yan›m›zdaki yol-

dafllar›m›z›n eksiklikleriyle, zaafla-

r›yla çat›flmamak, devrimcili¤i çü-

rütür. Çürümenin nerede bafllay›p

nereden geliflti¤ini farkedemeyiz bi-

le. Bunun önünü kesebilmenin yolu,

Day›’n›n çok s›k kulland›¤› bir de-

yimle, hiçbir eksikli¤i, zaaf› masum

görmemekten geçer. 

YYoollddaaflflllaarr!! Day›’n›n flehitli¤inin

ard›ndan demifltik ki, ““oonnuunn ddeevv--

rriimmccii yyaaflflaamm›› nneezzddiinnddee ddeevvrriimmccii--

lliikk yyeenniiddeenn ttaann››mmllaannaaccaakktt››rr..””

Kadrolar›m›z, taraftarlar›m›z,

“Day› biziz” iddias›n›n içini doldur-

maya buradan bafllayabilirler. Ken-

di devrimciliklerini, Day›’n›n dev-

rimci yaflam› nezdinde gözden geçi-

rip, varolanla olmas› gerekenin mu-

hasebesini yap›p, bu muhasebenin

sonucuna göre kendilerine hedefler

koymal›d›rlar. 

DDaayy›› ggiibbii olmak derken, bir çok

fley s›ralanabilir ama asl›nda bunu

söylerken, ayn› zamanda alabildi¤i-

ne sade ve yal›n bir fley söylemifl

oluyoruz: DDaayy›› ggiibbii oollmmaakk,, ddeevv--

rriimmccii oollmmaakktt››rr..

Bu kadar. Bu, ““ddeevvrriimm iiççiinn ssaa--

vvaaflflmmaayyaannaa ssoossyyaalliisstt ddeennmmeezz”” tan›-

m›ndaki kadar sade bir sosyalistlik

tan›m›d›r. 

Devrimcileflebildi¤imiz ölçüde

gelece¤e tafl›yabiliriz Day›’y›. 

Day› gibi olabildi¤imiz ölçüde,

onu gelece¤e tafl›ma sözünü tutabi-

liriz. 
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Artvin Derelerin Kardeflli¤i

Platformu taraf›ndan 22 Temmuz

2010’da Ardanuç’da “HHEESS''lleerree

HHaayy››rr” mitingi düzenlendi.

Hidroelektrik Santrali (HES)

projelerini protesto eden halk, pan-

kart ve sloganlarla miting alan›na

kadar yürüdü.

Mitingten sonra Artvin’in Borç-

ka ilçesi Düzköy bölgesinde yap›m›

süren Günefl ‹nflaata ait HES flanti-

yesi bölgesinde inceleme yapmak

isteyen platform üyelerine iki kifli

sald›rd›.

08 AD 907 plakal› araçtan inen

iki kifli “ buraya niye geldiniz?” di-

yerek platform üyelerine sald›r›r-

ken, ssiillaahh ççeekkeerreekk de tehdit ettiler.

Platform üyelerinin silahl› sald›r-

ganlara karfl› koymas›n›n ard›ndan

iki sald›rgan, “adam toplamak” için

gittiler.

Halk›n HES’lere karfl› mücade-

lesi bir çok bölgede sürüyor. Tekel-

lere peflkefl çekilen halk›n zengin-

likleri talan ediliyor. Tekeller, talana

karfl› ç›kan halka sald›r›yor, do¤ay›

katlediyorlar.

11550000 mmiillyyaarrddeerr iiççiinn

kk››yy››llaarr››mm››zzddaa mmiillyyoonneerr

kkuullüüpplleerrii yyaapp››llmmaakk iisstteenniiyyoorr

Ya¤ma ve talan AKP eliyle per-

vas›z bir biçimde sürüyor. Halka ait

olan tüm do¤a tekellere, milyarder-

lere sunuluyor.

Çanakkale’den Antalya’ya 229944

el de¤memifl koydan sadece 110044 ta-

nesi kald›. Talan edilen, 119900 koy, si-

te, villa ve oteller taraf›ndan ya¤ma-

land›. 

‹nflaat tekellerine adeta sunulan

koylar, halka kapat›larak, asalakla-

r›n, kan emicilerin tatil yapmalar›

için alt›n bir tepside sunuldu. Bir

yanda denizi görmeyen, tatil nedir

bilmeyen milyonlarca insan varken,

di¤er yandan halk›n olan do¤al zen-

ginlikler AKP taraf›ndan talan etti-

rilmektedir.

fiimdi de, kalan koylardan Mu¤-

la Gökova’ya ba¤l› Kissebükü'nde

süper lüks bir milyonerler kulübü

yap›lmak isteniyor. 

Ya¤man›n yöneticilerinden Ah-

met Çolako¤lu; ““ddüünnyyaa ççaapp››nnddaa

11550000 mmiillyyaarrddeerrii ççeekkmmeekk iiççiinn pprroojjee--

lleerr hhaazz››rrllaadd››kkllaarr››nn››”” söyledi. 

Ülkemizin en güzel yerleri halka

kapat›l›p, asalaklara sunuluyor. En

güzel k›y›lar›m›z, do¤am›z bu kez

de dünya halklar›n› sömüren, bir ge-

cede on binlerce dolar harcayan lefl

kargalar› için haz›rlan›yor.

Buna göre; tesiste oda kahvalt›

en düflük yatak fiyat› 550000 aavvrrooddaann

bafllayacak, 1177--1188 bbiinn aavvrrooyyaa kadar

ç›kacak. 

Onlar› rahat ettirmek ad›na, ül-

kemizin do¤as›, en güzel yerleri on-

lara sunuluyor. 

AAKKPP yyeennii ggöözzddeessii KKoozzaa

AAlltt››nn’’›› yyaa¤¤mmaayyaa oorrttaakk eettttii

AKP’nin “yürü ya kulum” dedi-

¤i yeni zenginlerden Koza Alt›n,

Anadolu topraklar›n› talan etmeye

devam ediyor. AKP’nin sundu¤u

imkanlarla her geçen gün sömürü-

den daha çok pay alan Koza Alt›n

yeni alanlara el at›yor. 

Bergama Kozak Yaylas›’n›n Afla-

¤›bey-Dikili aras›nda kalan bölü-

münde, Koza Alt›n fiirketi k›z›lçam

ve f›st›k çamlar› ile kapl› ormanl›k

arazide alt›n madeni tesislerini kur-

mak için, do¤ay› tahrip etmeye de-

vam ediyor.

Bölge halka kapat›lm›fl durum-

dad›r. Gözle görülür bir güvenlik

a¤› kurulmufl, bölge çevrilmifltir.

Asl›nda ald›klar› tedbirler halka

karfl› al›nm›flt›r.

MMaaddeenn aallaann››nnaa ggiiddeenn yyoollddaa jjaann--

ddaarrmmaa nnööbbeett ttuuttuuyyoorr.. AAKKPP,, AAlltt››nn

KKoozzaa’’nn››nn ggüüvveennllii¤¤iinnii jjaannddaarrmmaayyaa

aalldd››rrtt››yyoorr..

JJaannddaarrmmaa yyoolluunn bbaaflfl››nnddaa bbaarrii--

kkaatt kkuurraarraakk,, mmaaddeennddee ççaall››flflaannllaarr

dd››flfl››nnddaa hhiiçç kkiimmsseeyyii bbööllggeeyyee yyaakkllaaflfl--

tt››rrmm››yyoorr..

AAlltt››nn KKoozzaa,, jjaannddaarrmmaa iillee ddee yyee--

ttiinnmmeemmiiflfl,, öözzeell ggüüvveennlliikk ggöörreevvlliilleerrii

ile de alan› tutmufltur. Otomatik gi-

rifl kap›lar›, a¤açlara bile yerlefltiri-

len kameralar var bu “önlemlerin”

içinde.

“Ekolojik hassas bölge” olarak

tan›mlanan alanda yap›lan do¤a ve

orman katliam›n› kimsenin görme-

sini istemiyor, halktan gizliyorlar.

G›da ÜÜrünlerindeki

En TTehlikeli ZZEH‹R:

Kapitalizmin KKar H›rs›!.. 

Piyasada sat›lan çocuk mama-

s›ndan, k›rm›z› bibere, bala, pek-

meze kadar her fley sahte ve za-

rarl› ç›k›yor.

Ya zararl› madde içeriyor ya

sahtesi yap›l›yor ama her halde

bu g›dalar zehir saç›yor.

KKaappiittaalliizzmm ööllddüürrmmeeyyee ddee--

vvaamm eeddiiyyoorr:: ZZeehhiirrlleenniiyyoorruuzz.. ZZee--

hhiirrlleeyyeenn ddeevvlleettttiirr!! 

Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤›

taraf›ndan 22000099 y›l›nda yap›lan

g›da analizlerinde insan sa¤l›¤›n›

tehdit eden sonuçlar ortaya ç›kt›. 

HHaallkk›› zzeehhiirrlleeyyeennlleerrii AAÇÇIIKK--

LLAAYYIINN!! 

Sahte ürünlerin hangi firmaya

ait oldu¤u soruldu¤unda ise, Tar›m

Bakanl›¤› bunu aç›klaman›n yasa-

lara ayk›r› oldu¤unu söyledi. Sahte

g›dalarla halk› zehirlemek serbest.

Ancak bu maddeleri hangi firmala-

r›n üretti¤ini aç›klamak yasak.

DDooğğaayyıı kkaattlleeddeennlleerr,, 
hhaallkkıı ddaa kkaattlleeddeennlleerrddiirr!!

yyaa¤¤mmaann››nn uuzzaannmmaadd››¤¤›› 

hhiiççbbiirr yyeerr yyookk

edelim! Sand›¤a gitmeyelim!
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“Bana ne!”,”Beni ilgilendir-

mez!”, “Benden uzak olsun!”... di-

ye de özetleyebiliriz bu yaklafl›m›.

Peki kolayca, iki kelime ile a¤-

z›m›zdan ç›kan, bize “BBaannaa nnee!!”

dedirten düflüncenin as›l kayna¤›

nereden gelmektedir? 

Bu öyle bir düflünce, öyle bir

duygu ki, yaflama, çevremize olan

ilgimizi, duyarl›l›¤›m›z› ortadan

kald›rmakta, bizi “yaflayan bir ölü”

haline getirmektedir.

Bu düflüncenin tüm benli¤imizi

sarmas› durumunda; mahallemizde,

iflyerimizde, okulumuzda, çal›flt›¤›-

m›z fabrikada yaflananlara, olup-bi-

tenlere, karfl› ilgisiz kal›r, yaflanan-

lar› dert edinmeyiz?

Örne¤in mahallemizde gözü-

müzün önünde kumarhaneler aç›l›-

yor. Bu bizi neden ilgilendirmesin?

Kumarhane aç›lmas›na, “Bana

ne!” demek, onlarca insan›n bura-

lara düflmesine, kazanc›n› buralara

kapt›rmas›na onay vermektir.

Biz kumar oynamay› kötü bir

al›flkanl›k olarak görüp, gitmeyi

do¤ru bulmay›z, gitmeyiz. Ama bu

o kumarhanenin aç›lmas›na sessiz

kalmam›za bir gerekçe olamaz, ol-

mamal›d›r.

Ya da evimizin oldu¤u sokakta

fuhufl yapanlar var. Düflünün onlar-

ca insan›n içinde, kad›nlar›n, erkek-

lerin, gençlerin, çocuklar›n önünde

hergün fuhufl yap›l›yor.

Ne diyece¤iz bu duruma? Böyle

bir durum da yine “Bana ne!” mi

diyece¤iz?

Bu durumda gerekçemiz ne

olursa olsun, “Bana ne!” demek,

fuhufla onay vermektir. “Fuhufl is-

terse yayg›nlafls›n, beni ilgilendir-

mez” demektir.

Aç›kças›, o sokakta yaflanan ah-

laks›zl›¤› görüp sineye çekmektir.

Fuhuflun, kan›ksanmas›na, gençle-

rin bu durumdan olumsuz etkilen-

mesine onay vermektir.

Mahallemizin gençlerinin için-

de yer ald›¤› çeteler var sokaklarda!

“Bana ne “ demek, onlar›n daha

çok pisli¤e bulaflmas› demek de¤il-

midir?

Asl›nda, “Bana ne” demek, Ba-

nanecilik, bbeenncciilllliikkttiirr.. Yaflama kar-

fl› sorumluluk duymamakt›r. Yafla-

nanlar› görmemek, duymamakt›r. 

Yaflama sadece kendi pencere-

sinden bakan, kendisi d›fl›nda “dün-

ya yansa k›l› k›pardamayan” bir

bencilliktir bu. 

Kuflkusuz bu tavr›n do¤rulu¤u-

nu hiç kimse savunamaz. Savuna-

maz ama bunu gerekçelendirmek

için çeflitli nedenler ileri sürenler de

ç›kabilir. 

Elbette böyle düflünülmesi do¤-

ru de¤ildir. Nerede olursak olal›m,

bir insan olarak, “Bana ne!” deme

lüksüne, tavr›na sahip de¤iliz. Hele

halk› düflünmeyen bu yaklafl›m,

halka zarar veren bu yaklafl›m hiç

bir koflulda savunulamaz.

Böyle düflünmeyi, böyle sorum-

suz ve bencilce yaflamay› bize ö¤-

reten, böyle yaflamam›z› isteyen bu

düzenin sahipleridir. Onlar›n istedi-

¤i gibi de¤il, duyarl›, halk›n sorun-

lar›na ortak olan insanlar olmal›y›z.

‹stanbul'da, 25 Temmuz günü

Gülsuyu Son Durak orman›nda yoz-

laflmaya karfl› ikinci halk pikni¤i ya-

p›ld›. Piknik alan›nda 1 May›s Tak-

sim, Gülsuyu - Gülensu Haklar Der-

ne¤i ve TAYAD sergileri ve Yürüyüfl

stantlar› aç›ld›. Program davul-zurna

eflli¤inde halaylar ile bafllad›.

Aç›l›fl konuflmas›nda yozlafl-

maya karfl› mücadelenin gereklili¤i

ve düzenin yoz kültürüne karfl› halk

kültürümüzü sahiplenmemiz vurgu-

land›. 

Ayr›ca, “De¤erlerimize, kültürü-

müze, ahlak›m›za, geleneklerimize

ters, yabanc› olan her fleye karfl›

mücadele edenler var. Ve de¤erleri-

mize, ahlak›m›za, geleneklerimize,

kültürümüze zarar verip sald›ranlar-

dan "hesap soranlar var!" denilerek,

bitirildi konuflma.

Piknik program›nda ayr›ca Güler

Zere'nin serbest b›rak›lmas› için ey-

lem yapt›klar› ve Mahir Çayan'›n

mezar›n› ziyaret ettikleri gerekçe-

siyle tutuklanan TAYAD'l›lar› anla-

tan konuflma yap›ld›.

Yap›lan konuflmalarda devletin

y›k›m politikalar›na ve Kürt ve

Türk halk›n›n emperyalizme karfl›

birlikte mücadele etmesi gerekti¤i-

ne de¤inildi.

Sabah›n erken saatlerinde baflla-

yan piknik Haklar Derne¤i müzik

grubu, Domane Dersim, Hasan Ali

ve Grup Yorum'un türküleri ve ha-

laylar› ile coflkulu bir flekilde saat

18:30’a kadar sürdü. Pikni¤e yak-

lafl›k 2000 kifli kat›ld›.

Bananecilik!

Nas›l B‹R Yaflam?Nas›l B‹R Yaflam?

Gülsuyu’nda Yozlaflmaya Karfl›
Halk Pikni¤i yap›ld›
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Sevgili Yürüyüfl okurlar›, Dev-

rimci Okul’un ö¤rencileri, merhaba!

Yak›nda bir referandum yap›lacak.

Ülkemizde seyrek baflvurulan bir

yöntem bu. Belki bir çok arkadafl›-

m›z ilk kez yaflayacak. Referandum

konusundaki politikam›z›, farkl›

aç›klama ve yaz›larda okuyacaks›-

n›z. Ona burada tekrar girmeyece-

¤iz. Biz bu dersimizde, rreeffeerraanndduumm

ssüürreecciinnddeekkii pprrooppaaggaannddaa vvee kkiittllee

ççaall››flflmmaamm››zz üzerinde duraca¤›z. 

Seçimler, referandumlar,

nesnel olarak genifl kitlele-

rin sorunlar› ve çözümleri

daha fazla tart›flmaya baflla-

d›¤›, düzenin “apolitiklefltir-

me” politikalar›n›n belli öl-

çülerde biçim de¤ifltirdi¤i,

bizzat düzen partilerinin kit-

leleri politika içine çekmek

zorunda kald›¤› süreçlerdir.

Bu anlamda bizim aç›m›z-

dan da d›fl›nda kalmayaca¤›-

m›z, siyasal bir tutum aç›k-

lamam›z, kendi alternatifi-

mizi sunmam›z ve oluflan bu

zemin itibar›yla de¤erlendirmemiz

gereken süreçlerdir. 

Dolay›s›yla referandumun yap›-

laca¤› 12 Eylül’e kadar, tüm çal›flma

alanlar›nda gündemlerimizden biri

referandum ve anayasa olacakt›r. 

��Anayasa ttart›flmas›

ne iifade eeder?

Anayasalar, sistemin en temel,

en güçlü hukuki metinleridir. Di¤er

yasalar kayna¤›n› oradan al›r, ku-

rumlar yetkisini oradan al›r... 

Ama anayasalar, sadece hukuki

bir metin de de¤ildirler. En baflta ik-

tidar›n niteli¤ini gösteren ssiiyyaassaall

mmeettiinnlleerrddiirr.. Buna

ba¤l› olarak, ana-

yasalar ayn› za-

manda iiddeeoolloojjiikk

mmeettiinnlleerrddiirr.. Ana-

yasalar›n her bölü-

münde, o bölümde

yaz›lan uygulama

ve politikalarda,

hatta o anayasan›n

dilinde, o ideoloji-

nin belirleyicili¤i vard›r. Her anaya-

sa, bir s›n›f›n damgas›n› tafl›r. O s›-

n›f›n ç›karlar›n› esas al›r, ideolojisi,

üslubu da ona göre biçimlenir. 

Bu anlamda, biz AKP’nin yar›m

yamalak “anayasa de¤iflikli¤i” pa-

ketini elefltirirken, en aç›k biçimiyle

flunu soraca¤›z:

Mevcut anayasa kimin anayasa-

s›? Tekellerin ç›karlar›n› m› savunu-

yor, halk›n m›? Niye tümünü de¤ifl-

tirmiyorsunuz?

De¤ifliklik maddeleriniz kime

hizmet ediyor, tekellere mi, halka

m›?

“‹kisini de gözetiyoruz” türü ce-

vaplar karfl›s›nda bizim cevab›m›z

net olacak: ‹kisi birden mümkün de-

¤il, bir anayasa ya tekellerin ya hal-

k›n anayasas›d›r. Hem halk›n, hem

tekellerin olan bir anayasa yeryü-

zünde yoktur. 

��Tart›flman›n ççerçevesini

nas›l ççizece¤iz?

Evet diyen, hay›r diyen, boykot

diyen bir çok kesim var. Bizim tüm

eevveettlerden ve tüm hhaayy››rrlardan ve

bbooyykkoott diyenlerden bir fark›m›z

var. Biz bir aalltteerrnnaattiiffee sahibiz. 

Referandum çal›flmam›z›n a¤›r-

l›kl› yan›n› da esas olarak bu alterna-

tifi öne ç›karmak oluflturmal›d›r.

Halk Anayasas› Tasla¤›, en özlü ifa-

desiyle alternatifimiz ve iddiam›zd›r. 

Halk Anayasas› çal›flmas›, alter-

natif bir toplumsal düzen sunma-

m›zla kitle çal›flmas›n›n içiçe geçti-

¤i bir çal›flma olacakt›r. 

Biz ne istiyoruz, hangi sorunu

nas›l çözece¤iz, bunlar› somut ola-

rak ortaya koymufl olaca¤›z Halk

Anayasas›’yla. 

‹ddia sahibi olmam›z› halka tafl›-

yabilmenin bir ön koflulu var. Bu ön

koflul, o iddian›n bilgisiyle donan-

makt›r. 

Her Cepheli, Halk Anayasas›

Tasla¤›’n› bu süreçte mutlaka oku-

mufl olmal›. Temel olarak ne diyo-

ruz, sorunlar› nas›l çöze-

ce¤iz, bunu bilmeli. 

AKP’nin ve düzen içi

çeflitli çevrelerin propa-

gandalar›n›n etkisinde

kalan kesimler, bizi

“ama flu madde olumlu

de¤il mi?, En az›ndan bu

de¤iflsin, hiç yoktan iyi”

gibi sorularla s›k›flt›rmak

isteyeceklerdir. EEhhvveenn--ii

flfleerr ddeeddiikklleerrii,, flfleerr’’iinn ttaa

kkeennddiissiiddiirr.. 

Düzen partilerini sa-

vunanlar›, her f›rsatta aç›k tart›flma-

ya, halk›n önünde tart›flmaya ça¤›r-

mal›y›z. 

‹flsizli¤i nas›l çözeceksiniz, ül-

kemizin ba¤›ms›zl›¤›n› nas›l sa¤la-

yacaks›n›z, iflkenceyi nas›l yok ede-

ceksiniz, e¤itim, sa¤l›k, konut soru-

nunu nas›l çözeceksiniz?

E¤itim hakt›r, sa¤l›k hakt›r ve

herkese ücretsiz olmal›d›r diyebilir

misiniz siz? Biz diyoruz.

��AKP aldatmacas›n›

nereden oortaya çç›karabiliriz?

As›l vurufl noktalar›m›zdan biri

de flu olmal›: Siz boyuna 12 Eylül

Ders: Referandum ve
Alternatifimiz

Aldatmacaya
Karfl› Halk›n
Anayasas›n›

Tart›flt›rmal›y›z

Devrim ‹‹ç‹nDevrim ‹‹ç‹n
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Anayasas›’n› de¤ifltir-

mekten, 12 Eylül’le he-

saplaflmaktan söz edi-

yorsunuz ama rakamlar

sizi yalanl›yor. 

12 Eylül cuntas›n›n

haz›rlad›¤› 1982 Anaya-

sas›’n›n 177 maddesi

vard›; geçici maddelerle

birlikte 193 maddeli bu

anayasada bugüne kadar

16 kez de¤ifliklik yap›ld›. 

Bu de¤ifliklikler için-

de 193 maddesinden 80’inde flu ve-

ya bu kapsamda de¤ifliklikler yap›l-

d›. 113 maddesine hiç dokunulma-

d›... 

Sonuçta diyebiliriz ki, 12 Eylül

Anayasas›, özüyle, lafz›yla duruyor. 

fiimdi de AKP kalkm›fl, 190 kü-

sur maddeden 19’unda de¤ifliklik

yap›yor ve “12 Eylül Anayasas›’n›

kald›rd›¤›n›, de¤ifltirdi¤ini” iddia

ediyor. Rakamlar bile yalanl›yor

AKP’yi. 

Soraca¤›m›z fludur:

Madem 12 Eylül Anayasa-

s›’ndan kurtulmak istiyorsunuz; öy-

leyse neden TTÜÜMMÜÜNNÜÜ DDEE⁄⁄‹‹fifi--

TT‹‹RRMM‹‹YYOORRSSUUNNUUZZ??

Bu sorunun cevab›n› flurada da

bulabiliriz: 

Hemen hemen 1983’teki ilk se-

çimlerden bu yana, tüm düzen parti-

leri, 12 Eylül Anayasas›’n› de¤ifltir-

mekten sözettiler, ama hiçbiri de

de¤ifltirmedi. 

TBMM’de bazen flöyle tablolar

ortaya ç›km›flt›r: Meclis’teki tüm

partiler, 12 Eylül anayasas›na karfl›

olduklar›n› aç›klam›fllard›r; ama

kimse 12 Eylül Anayasas›’na do-

kunmamaktad›r. 

Meselenin özü fludur. Tüm dü-

zen partileri, 12 Eylül cuntas›n›n

haz›rlad›¤› faflist anayasadan mem-

nundur. Ülkeyi böyle faflist bir ana-

yasayla yönetmek hepsinin ifline

gelmektedir. 

Yapt›klar› çeflitli k›smi de¤iflik-

likler de faflist anayasadan rahats›z

olduklar›ndan de¤ildir. Sistemin,

emperyalizmin ve oligarflinin ihti-

yaçlar›na göre baz› düzenlemeler

yapm›fllard›r, o kadar. 

��Anayasa ttart›flmas›,

anayasayla mm› ss›n›rl›d›r?

Mesele, sadece bütün olarak ile-

rici, devrimci bir anayasay› savun-

mak da de¤ildir. Bunu söylemek,

kendi bafl›na bir fley söylemek de-

¤ildir. 

Neden? Çünkü, niteliksel olarak

yeni her anayasa, büyük mücadele-

lerin ve flaflmaz bir kural olarak da

büyük alt üst olufllar›n ürünüdür.

Yeni bir anayasa isteyen, bu bü-

yük alt üst oluflun kavgas›n› vermek

ve bunu gerçeklefltirmek zorunda-

d›r. De¤ilse, yeni, ilerici, halktan

yana bir anayasay› savunman›n hiç-

bir anlam› yoktur. 

fiimdi halk›n ç›karlar›n› esas

alan bir anayasa, burjuvazinin ikti-

dar› alt›nda mümkün olabilir mi?

Hay›r. Öyleyse, halk›n ç›karlar›n›

esas alan bir anayasay› yapacak ve

uygulayacak bir iktidara ihtiyaç

vard›r. 

Biz Halk Anayasas›’n› anlatt›¤›-

m›zda denilebilecektir ki, “ama o¤-

lum, k›z›m, bunlar› yapt›rmazlar”.

Veya denilecektir ki “bunlar› bize

vermezler.”

Evet diyece¤iz, do¤rudur. Bize

bunlar› –mevcut koflullar içinde–

yapt›rmazlar. Evet do¤rudur, para-

s›z e¤itim, paras›z sa¤l›k, herkese

konut, bunlar› da bize vermezler. 

O zaman?

O zaman kendimiz alaca¤›z. 

O zaman bunlar› yapabilece¤i-

miz bir iktidar kuraca¤›z. 

Burada Halk Anayasa-

s›’n› tart›flt›rman›n bir baflka

boyutuna geliyoruz. 

Biz halka asla kolay yol-

dan pembe vaatlerde bulun-

muyoruz. 

“fiunu yapaca¤›z, bunu

da¤›taca¤›z” diye vaat etmi-

yoruz. 

Halk olarak flunu yapabi-

liriz, flunu kazanabiliriz di-

yoruz. 

Bizim söyledi¤imiz fleyleri ya-

pabilmenin yolu, halk›n kendi ikti-

dar›n› kurmas›ndan, halk›n kendi

iktidar›n› kurmas› da devrimden ge-

çer. 

Bizim sundu¤umuz Halk Anaya-

sas›’n›n formülü budur. 

Bunu flöyle de özetleyebiliriz:

HHaallkk››nn aannaayyaassaass›› iiççiinn hhaallkk››nn

iikkttiiddaarr››...... HHaallkk››nn iikkttiiddaarr›› iiççiinn

ddeevvrriimm.. 

��Anayasa mm› iiktidar›,

iktidar m› aanayasay› bbelirler?

Halk Anayasas› Tasla¤›’n›n “ka-

¤›t üzerinde” bir metin olmad›¤›n› da

anlatabilmeliyiz. ‹nsanlar do¤al ola-

rak flöyle de düflünebilirler: Bunlar›

ka¤›t üzerinde yazmak kolay... Ama

iflte Halk Anayasas› Tasla¤›’n›n te-

mel farklar›ndan biri buradad›r 

Sömürücü düzenin anayasas›nda

da bu devlet faflisttir diye yazmazlar

elbette; "bu devlet demokratik, laik,

hukuk devletidir" diye yazarlar.

Herkesin e¤itim hakk› var derler,

herkesin konut hakk› var derler. De-

nir ki, seyahat özgürlü¤ü var. Ama

bu özgürlükleri asl›nda herkes kul-

lanamaz. Sadece paras› olanlar için

“hak”t›r bunlar. 

Halk Anayasas›, daha bafltan,

bunlar› ka¤›t üzerinde haklar olmak-

tan ç›karma hedefine sahiptir. Çünkü

esas olan haklar› özgürlükleri ka¤›t

üzerinde s›ralamak de¤il, uuyygguullaann--

mmaass››nn››nn kkooflfluullllaarr››nn›› yyaarraattmmaakktt››rr.

Bu koflullar› kim yaratacak? Devlet

ve iktidar. ‹flte iktidarda “Halk›n” ol-

Sömürücü düzenin anayasas›nda da bu devlet
faflisttir diye yazmazlar elbette; "bu devlet

demokratik, laik, hukuk devletidir" diye
yazarlar. Herkesin e¤itim hakk› var derler,
herkesin konut hakk› var derler. Denir ki,

seyahat özgürlü¤ü var. Ama bu özgürlükleri
asl›nda herkes kullanamaz. Sadece paras›

olanlar için “hak”t›r bunlar. 
Halk Anayasas›, daha bafltan, bunlar› ka¤›t

üzerinde haklar olmaktan ç›karma hedefine
sahiptir.
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mas› bu yüzden zorunlu-

dur. ‹ktidarda halk olmad›-

¤› sürece, ka¤›t üzerinde ne

yaz›l›rsa yaz›ls›n, boflta ka-

l›r. 

Anayasa tart›flmas› iflte

bu noktada iikkttiiddaarr ssoorruu--

nnuunnuu da gündeme getirir.

Halk›n Anayasas›’n›n ha-

yata geçirilmesini istemek,

halk›n iktidar›n› istemek-

tir. Ve elbette bunun için

mücadele etmektir. 

Halk›n Anayasas›’n›n propa-

gans›n› yaparken, flunu da net olarak

ortaya koyaca¤›z: Faflist bir düzende

demokratik bir anayasa olmaz. Do-

lay›s›yla Halk Anayasas› gibi bir

anayasan›n bu düzen içinde yap›l-

mas›, kabul edilmesi ihtimali yoktur.

Yani daha önceki bir yaz›m›zda for-

müle edildi¤i gibi: ““bbuu aannaayyaassaa kkaa--

bbuull eeddiilliirrssee hhaallkk iikkttiiddaarraa ggeelliirr ddiiyyee

ddüüflflüünneemmeeyyiizz.. HHaayy››rr,, ddoo¤¤rruu oollaann

bbuunnuunn tteerrssiiddiirr,, hhaallkk iikkttiiddaarraa ggeelliirrssee

bbuu aannaayyaassaa kkaabbuull eeddiilliirr......”” Bunu

somut olarak anlataca¤›z. 

��Her Cepheli’nin ccebinde

bir anayasa!

Her Cepheli’nin cebinde bir

Halk Anayasas› Tasla¤› olmal›d›r.

Anayasa sözünün geçti¤i her yerde,

Cepheli cebindekini ç›kar›p ortaya

koymal›d›r. 

Halk Anayasas›’n› son derece

anlafl›l›r, herkesin akl›nda kalacak

flekilde özetleyebilmeliyiz.

‹flte demelidir, iflte alternatif bu;

Tayyip Erdo¤an’›n iki maddelik ya-

mas› hakk›nda bofluna nefes tüketme-

yin, demeliyiz ki, 28 y›ll›k bu pasl›

anayasa boya tutmaz. Demeliyiz ki,

1982 Anayasas›’n›n faflist yüzü, bu

makyajla örtülmez... Demeliyiz ki,

““ççüürrüükk ttaahhttaa ççiivvii ttuuttmmaazz””. 

Halk Anayasas›’na bakan ise,

orada bizi, bizde umudu, bizde so-

runlar›na çözümü görmeli. Göster-

meliyiz. 

Referandum tavr›m›z› aç›klayan

bildiriler da¤›taca¤›z, Halk Anaya-

sas› Tasla¤›’n› da¤›taca¤›z, ama da-

¤›t›p geçmemeliyiz. Mümkün oldu-

¤u kadar çok yerde, mümkün oldu-

¤u kadar çok insanla, da¤›tt›¤›m›z

bildiri üzerine, taslak üzerine konu-

flabilmeli, ne düflündü¤ünü, nas›l

buldu¤unu sorabilmeliyiz. 

Referandum bildirileri ve Halk

Anayasas› Tasla¤›, bizim alternatifi-

mizi sunan araçlar olarak, yyeennii iinn--

ssaannllaarr›› ddeevvrriimm ssaaffllaarr››nnaa ççeekkmmee--

mmiizziinn arac› olmal›d›r. 

Örgütleyece¤imiz her insan,

Halk Anayasas›’n› gerçeklefltirmeye

do¤ru at›lm›fl bir ad›md›r. Çünkü,

flunu akl›m›zdan ç›karmamal›y›z ki,

dünyan›n en güzel, en mükemmel,

en adaletli, en demokratik anayasa-

s›n› da yazsan›z; ona hayat verecek

olan, kurtuluflu için savaflan kitle-

lerdir. Bir Halk Anayasas›’n›n dev-

rim d›fl›nda gerçekleflme flans› yok-

tur ve devrim de, kitlelerin eseridir. 

‹lk anayasa, 20 Ocak 1921’de, ya-

ni Kurtulufl Savafl› içinde yap›lm›flt›r.

Emperyalist iflgalcileri ülkemizden

kovmak için sürdürülen bir savafl›n

anayasas›d›r ayn› zamanda. Ve bu an-

lamda da tarihi olarak ilerici bir yere

sahiptir. Yeni anayasa da, bir halk

anayasas› da yine halk›m›z›n anti-em-

peryalist, anti-oligarflik Kurtulufl Sa-

vafl›’n›n zaferinin ürünü olacakt›r. 

��Her Cepheli,

AKP p ropagandas›n›

yere sserebilmeli

Propagandam›z, düflman›n pro-

pagandas›n›, görüfllerini, iddialar›n›

izleyip, karfl› propaganday› gelifltir-

meyi de içermelidir. 

Halkta, herfleye ra¤men bir de¤i-

flim özlemi vard›r. Düzen

partileri ve en baflta da

AKP bu özlemi istismar et-

mektedir. 

Mesela bu çerçevede

AKP’liler ve yandafllar›,

yayg›n olarak flunu iflle-

mektedirler: “Bugüne ka-

dar kimse anayasay› de¤ifl-

tirmeye cesaret edemedi,

AKP hiç olmazsa bu kada-

r›n› de¤ifltiriyor.”

Yalan. 

Rakam ortada. 1982’den bu ya-

na, tam 16 kez de¤ifliklik paketi

gündeme getirildi ve bu paketler

içinde toplam 80 madde de¤ifltirildi.

Bunlar› da AKP de¤il, ANAP’›ndan

DSP’sine, MHP’sinden DYP’sine

kadar di¤er düzen partileri yapt›. 

Yani AKP, kimsenin yapmad›¤›

bir fleyi yap›yor de¤il. 

AKP’nin buna benzer tüm pro-

paganda silahlar›n› bofla ç›karmal›-

y›z. Sokakta, iflyerinde, fabrikada,

kahvehanede, evde, bildiri veya

Halk Anayasas› da¤›t›rken, k›sacas›

her yerde ve her an, AKP’yi çürüte-

cek, kendi alternatifimizi anlatabi-

lecek bir donan›mda olmal›y›z. 

Bu faaliyeti çok daha güçlü, sis-

temli yürütebilmek için, mesela o

birimde çal›flma yapan arkadafllar›-

m›zla bu konuda ayr› bir e¤itim ya-

p›p, referandumda ne diyece¤iz, ne

tart›flaca¤›z, neyi öne ç›karaca¤›z,

AKP’ye esas olarak hangi noktalar-

dan vuraca¤›z, Halk Anayasas›’n›

nas›l anlataca¤›z, nas›l özetleyece-

¤iz, bunlar› tart›fl›p her insan›m›z›n

kafas›nda somutlayabilmeliyiz. 

Bunun sonucunda herhangi bir

yerde herhangi bir zamanda anaya-

sa ve referandum tart›flmas›yla kar-

fl›laflan her insan›m›z, ne söyleyece-

¤ini bilecek ve onlar› en güçlü bir

flekilde savunacakt›r. 

AKP’lilerin, AKP yandafllar›n›n,

referandumda evet denilmesini sa-

vunanlar›n savundu¤u anayasa flu-

dur: “De¤ifliklik paketindeki 23

madde + 12 Eylül anayasas›n›n ka-

lan maddeleri..”

Durumlar› aynen budur. 

Örgütleyece¤imiz her insan, Halk
Anayasas›’n› gerçeklefltirmeye do¤ru at›lm›fl bir

ad›md›r. Çünkü, flunu akl›m›zdan
ç›karmamal›y›z ki, dünyan›n en güzel, en

mükemmel, en adaletli, en demokratik
anayasas›n› da yazsan›z; ona hayat verecek

olan, kurtuluflu için savaflan kitlelerdir. Bir Halk
Anayasas›’n›n devrim d›fl›nda gerçekleflme

flans› yoktur ve devrim de, kitlelerin eseridir.

edelim! Sand›¤a gitmeyelim!
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Bizim bulundu¤u-

muz alanlarda bu aldat-

macay›, bu “de¤ifliklik

aldatmacas› paketini”

savunmaya kalkan oldu-

¤unda durumlar›n› apa-

ç›k ortaya koyal›m. 

12 Eylül anayasas›n›

fiziken de, politik olarak

da sürdürüyorlar. Ger-

çek budur. 

Bir di¤er önemli

nokta fludur.

AKP sürekli tasla¤›n haz›rlan-

mas›nda bir çok kurumun katk›s›n›n

al›nd›¤›n›, anayasay› ““ttoopplluummssaall

bbiirr uuzzllaaflflmmaa”” ile ç›karmak istedikle-

rini söylüyor. “Evet” oyu verilmesi-

ni de 12 Eylül Anayasas›’n› toplum-

sal uzlaflmayla de¤ifltirmek olarak

gösteriyor. 

BBiirr;; anayasalar, toplumsal uzlafl-

malar›n ürünü de¤illerdir genel ola-

rak. Tersine, toplumu oluflturan s›n›f-

lar aras›nda belli savafllar›n sonucu-

dur. Kim o savafltan galip ç›kt›ysa,

anayasa onun belirleyicili¤ini tafl›r. 

Burada olsa olsa oligarfli içi bir

uzlaflmadan söz edilebilir. 

Ama halklarla egemenlerin ana-

yasalar konusunda uzlaflt›klar› ge-

nel olarak görülmemifltir. 

Bizim anlatmam›z ve gösterme-

miz gereken fludur: “Emperyalizm

ve iflbirlikçilerinin meclisinin yapa-

ca¤› bir anayasa, halk›n ç›kar›na

olmaz, olamaz.” 

Tersi onlar›n kendi ç›karlar›n›n,

düzenlerinin varl›k koflulunu orta-

dan kald›rmalar›d›r. 

��Bir anayasay›

kim yyapmal›, nnas›l yyap›lmal›?

Anayasayla ilgili tart›flmalar›-

m›zda açmam›z gereken bir tart›fl-

ma da flu: 

Bir anayasay› kim yapmal›, nas›l

yapmal›?

Bu soru da, düzenin anayasaya

bak›fl aç›s›yla bizim bak›fl aç›m›z

aras›ndaki fark› ve dolay›s›yla bi-

zim alternatif sunma konumumuzu

daha da pekifltirecektir. 

Burjuva demokrasisisinin ana-

yasa yapma süreçlerinde HALK

YOKTUR. Burjuva demokrasisinde

halk›n bu sürece dahil edilmesi sa-

dece iflin en sonunda “evet mi di-

yorsun, hay›r m› diyorsun?” nokta-

s›ndad›r ve bu olsa olsa, biçimsel

bir demokrasidir. Veya halka de-

mokrasi k›r›nt›s› vermektir. 

Kald› ki, referandumun kendisi

de gerçekte bir demokrasi süreci de-

¤ildir; son noktada sorulan evet mi

hay›r m› cevab›n›n biçimlenmesi de

zaten eflit, demokratik, özgür bir or-

tamda olmamaktad›r. Bas›n yay›n

üzerinde sömürücü iktidarlar›n, te-

kellerin mutlak hakimiyetinin oldu-

¤u bir ortamda demokratik bir karar

verme sürecinden söz edilemez. 

Peki halk›n iktidar›nda, sosyalist

ülkelerde anayasa nas›l yap›lacak?

Burada elbette konumuz bu olmad›-

¤› için bunu uzun uzun anlatma im-

kan›m›z yoktur. Ancak her Cepheli

bu konuda asgari düzeyde bilgilen-

mifl olmal›d›r. 

Bir anayasa nas›l haz›rlan›r, na-

s›l haz›rlanmal› konusunun önemini

göstermek aç›s›ndan bir kaç rakam

aktaral›m yine de.

Sovyetler Birli¤i’nin 1936 Ana-

yasas›, bu aç›dan örnek verebilece-

¤imiz anayasalar›n bafl›nda gelir.

Bu anayasa, kimilerinin “diktatör-

lük”le karalamay› çok sevdi¤i Sta-

lin’in önderli¤inde haz›rlanm›flt›r. 

Nas›l haz›rland›?

Bir: Stalin baflkanl›¤›ndaki bir

komisyon ilk tasla¤› haz›rlad›.

‹ki: Taslak tüm halk›n tart›flma-

s›na ve katk›s›na aç›ld›.. 

Üç: AAnnaayyaassaa mmeettnnii,,

SSSSCCBB’’yyii oolluuflflttuurraann bü-

tün uulluussllaarr››nn ddiilllleerriinnddee

bbaass››llaarraakk,, ttaamm 6600 mmiill--

yyoonn aaddeett da¤›t›ld›. 

DDöörrtt:: Befl buçuk ay

boyunca Sovyet halk› bu

tasla¤› tart›flt›. 

BBeeflfl:: Anayasa metni,

552277 bbiinn mmiittiinnggttee ele

al›nd›. 

AAlltt››:: Çeflitli kitle ör-

gütlerinde ve farkl› alanlar›n örgüt-

lenmeleri içinde metin de¤erlendi-

rildi ve tam 115544 bbiinn ddee¤¤iiflfliikklliikk

öönneerrggeessii verildi. 

YYeeddii:: Tart›flmalar›n sonuçlar›,

de¤ifliklik önergeleri merkezileflti-

rildi ve bunlar do¤rultusunda Ana-

yasa’ya son hali verildi. 

Var m› böyle bir anayasa haz›rl›k

sürecini hayata geçirebilecek bir

burjuva devlet?

K›saca bir de Küba Anayasa-

s›’n›n haz›rlan›fl›ndan söz edelim:

Küba’n›n 1975 Anayasas›, o y›-

l›n Nisan y›l›nda tart›flmaya sunul-

mufltu. Dünyada belki efli görülme-

dik bir kat›l›mla tart›fl›ld› anayasa

tasla¤›. Ülkedeki tüm örgütlülükler

yer ald› bu tart›flmada. Tam

66..221166..000000 KKüübbaall››,, taslak üzerine

yap›lan toplant›lara kat›ld›. 

fiimdi bir bunu düflünün, bir de

her fley olup bittikten, haz›rland›k-

tan sonra, halk›n talepleriyle ilgisi

olmayan bir paketi halk›n önüne ge-

tirip “evet mi, hay›r m›?” diye soru-

lan mevcut kat›l›mc›l›k oyununu... 

Sevgili arkadafllar, dersimizi ya-

vafl yavafl toparlayal›m. Biz bu sü-

reçte, son derece güçlü bir konumda-

y›z. Elimizde somut, güçlü bir alter-

natif var. AKP iktidar›n›n ve düzenin

demokrasicilik oyununu çok etkili

bir biçimde teflhir edip, umudu, alter-

natifi güçlü bir biçimde kitlelere ta-

n›tma aç›s›ndan bu süreci de¤erlen-

direce¤iz. Bu çal›flman›n özü, insan-

lar› düzenden kopar›p devrime çek-

mektir. Amac›m›z da bu olmal›d›r. 

Sonraki dersimizde buluflmak

üzere flimdilik hoflçakal›n. 

Burjuva demokrasisisinin anayasa yapma
süreçlerinde HALK YOKTUR. Burjuva

demokrasisinde halk›n bu sürece dahil edilmesi
sadece iflin en sonunda “evet mi diyorsun, hay›r

m› diyorsun?” noktas›ndad›r ve bu olsa olsa,
biçimsel bir demokrasidir. Veya halka demokrasi

k›r›nt›s› vermektir.
Kald› ki, referandumun kendisi de gerçekte bir
demokrasi süreci de¤ildir; son noktada sorulan

evet mi hay›r m› cevab›n›n biçimlenmesi de zaten
eflit, demokratik, özgür bir ortamda olmamaktad›r.
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‹ktidar ve Yarg› Linççilere,

Katillere Yol Aç›yor: SALDIRIN!
Samsun’da AAhhmmeett TTüürrkk’e sald›ran ‹‹ssmmaaiill ÇÇeelliikk’e 11 ay 20 gün hapis

cezas› verildi fakat, bu da 7 bin TL. para cezas›na çevrilerek dosya kapat›ld›.

Bir sald›r›n›n karfl›l›¤› bu kadar ucuzdur iflte. Yarg› sald›rgan› korumufl, göster-

melik bir “ceza” ile dosyay› kapatm›flt›r. Bu “ceza”, linççilerin nas›l korundu-

¤unu gösterirken, onun da ötesinde, iktidar ve yarg›, linççilere, böylelikle flunu

demifl oluyorlar: ““iisstteeddii¤¤iinniizz ggiibbii ssaalldd››rraabbiilliirrssiinniizz,, kkaarrflfl››ll››¤¤›› ssaaddeeccee 77 bbiinn TTLL..””  

Yine MMuuflfl BBuullaann››kk’ta DTP'nin kapat›lmas›n›n protesto edildi¤i eyleme

sald›r›p halk›n üzerine atefl açarak 2 kifliyi katleden J‹TEM iflbirlikçisi geçici

köy korucusu Turan Bilen ve kardefli

Metin Bilen, Ankara’da görülen durufl-

malar›nda 29 Temmuz günü ttaahhlliiyyee

eeddiillddiilleerr.. Halk›n üzerine atefl aç›p katli-

am yapanlar› serbest b›rakarak katliam›

onaylad›klar›n› gösterdiler bir kez daha. 

Bu iki örnek linç politikas›n›n

AKP ve düzenin yarg›s› taraf›ndan na-

s›l himaye edildi¤ine somut örnektir.

Terörle Mücadele Koordinasyon

Kurulu’nun 23 Temmuz’da yap›lan

toplant›s›n›n ard›ndan ‹çiflleri Baka-

n› Beflir Atalay yapt›¤› aç›klamada

““tteerröörrllee mmüüccaaddeelleeddee yyeennii bbiirr ddöö--

nneemm bbaaflflll››yyoorr”” dedi. 

AKP iktidar›n›n ““yyeennii ddöö--

nneemm””den neyi kastetdi¤i s›r de¤il-

dir. Nitekim aç›klaman›n üzerinden

daha bir kaç gün geçmeden BBuurrssaa

‹‹nneeggööll’de, HHaattaayy DDöörrttyyooll’da “yeni

dönemde” ne yapacaklar› ortaya

ç›km›flt›r.

Ancak ne ‹negöl’de, ne de Dört-

yol’da yeni olan bir fley yoktur. 

Atalay, 27 Temmuz’da Adana’da

polis cenazelerinin bafl›nda çevre il-

lerden gelen valilere, bölge komu-

tanlar›na, emniyet amirlerine hita-

ben ““BBuu AAmmaannoossllaarr›› tteemmiizzlleeyyiinn ddii--

yyoorruumm.. NNee yyaappaarrssaann››zz yyaapp››nn,, bbuu

AAmmaannoossllaarr›› tteemmiizzlleeyyiinn"" diyor.

Ne yyapacaks›n›z? 

Bu ülkede burjuva politikac›lar›-

n›n, generallerin, hükümet üyeleri-

nin bu tür hezeyanlar›na çok tan›k

olmufltur. 

““fifiuu iinnssaann hhaakkllaarr›› oollmmaayyaaccaakk

kkii,, bbiirr hhaaffttaaddaa bbuu mmeesseelleeyyii hhaalllleeddee--

rriizz”” diyenler oldu. Türkiye halklar›-

n›n mücadelesini ““iikkii kkiilloo ssiiyyaannüürr--

llee”” bitirmekten söz edenler oldu. ‹fl-

kenceleri infazlar› ““ppoolliissiimmiizziinn eellii--

nnii ssoo¤¤uuttmmaayy››nn”” diyerek savunup

ülkemizi kan gölüne çevirenler ol-

du. Hapishanelerde 28 kifliyi katle-

dip ““hhaappiisshhaanneelleerr ssoorruunnuunnuu ççöözz--

mmeeddeenn ggeelleeccee¤¤ee ggüüvveennllee bbaakkaammaa--

yy››zz”” diyenler oldu.

Kürt halk›na karfl› ““ttooppyyeekküünn ssaa--

vvaaflflllaarr”” ilan edildi.

Daha ne yapacaks›n›z? ‹nsan

haklar›n› takmad›n›z. ‹flkencelerde

yüzlerce insan› katlettiniz. Polisini-

zin eli hiç so¤umad›; yüzlerce dev-

rimciyi, ilericiyi, yurtseveri katletti-

niz. Siyanür de kulland›n›z, daha

önce hiç kullanmad›¤›n›z kimyasal

gazlar›da... Diri diri yakt›n›z insan-

lar›. Sadece bu ülkenin hapishanele-

rinde yüzlerce insan› katlettiniz.

Gelece¤inize güvenle bakabiliyor

musunuz?

Yakt›n›z, y›kt›n›z, binlerce köyü

boflaltt›n›z, milyonlarca Kürt’ü ye-

rinden yurdundan sürdünüz, katlet-

tiniz. Kürt halk›na yapmad›¤›n›z ne

kald›? Yeni olarak yapabilece¤iniz

zulmünüz var m›?

Ne ‹negöl’de, ne de Dörtyol’da-

ki linç sald›r›lar›n›zda, yeni olan

birfley yoktur. AKP’nin iktidara gel-

di¤inden beri baflvurdu¤u politika-

lard›r linçler. Trabzon’dan ‹negöl’e,

Dörtyol’a kadar devrimcilere, yurt-

severlere karfl› onlarca kez linç sal-

d›r›s› tezgahlad›. 

AKP’nin ‹çiflleri Bakan› buyuru-

yor: ““NNee yyaappaarrssaann››zz yyaapp››nn,, AAmmaa--

nnoossllaarr›› tteemmiizzlleeyyiinn””

Talimat verdikleriniz karfl›n›zda

haz›r ola geçip ““eemmrreeddeerrssiinniizz”” de-

mifl olabilir. Fakat halk›m›z bu tür

esip gürlemeleri çok gördü. Bugüne

kadar yapt›¤›n›z terörünüzü misliyle

katlayabilirsiniz. Katliamlar›n›za

binlerce insan› daha ekleyebilirsiniz.

Ama halk›n mücadelesini asla bitire-

mez, hhaallkk›› tteesslliimm aallaammaazzss››nn››zz!!....

‹çiflleri Bakan›: “Terörle mücadelede yeni dönem bafllad›...
Ne yaparsan›z yap›n... Temizleyin!” 

Bugüne kadar yapt›klar›n›zdan baflka
daha ne yapacaks›n›z?

Linç sald›r›lar› protesto edildi
28 Temmuz günü ‹‹ssttaannbbuull KKaarrttaall'da,

‹negöl ve Hatay'da yaflanan Kürt halk›na yö-

nelik linç sald›r›lar› protesto edildi.

Ankara Caddesi'nden Kartal Meydan›'na

do¤ru yap›lan yürüyüflte “Kahrolsun Faflizm

Yaflas›n Mücadelemiz, Faflizme Karfl› Omuz

Omuza” sloganlar› at›ld›. 

Kartal Meydan›'nda okunan aç›klamada

"Emperyalizme karfl› ba¤›ms›zl›k ve faflizme

karfl› demokrasi mücadelesi, Kürt halk›n›n

ulusal haklar› için mücadelesi adi yalanlarla

örgütlenmifl linç sald›r›lar› ile sindirilemez.

Linç sald›r›lar›, 6 Nisan 2005'den, Trab-

zon'da TAYAD'l›lara karfl› gerçeklefltirilen linç

sald›r›s›ndan bu yana kesintisiz sürmektedir. Biz

devrimciler buna izin vermeyece¤iz. denildi.

Aç›klamaya aralar›nda Halk Cephesi’nin de

oldu¤u, DHF, Partizan, ESP, Kald›raç, K›z›l-

bayrak, Devrimci Hareket, BDSP, ve PSAD

Kartal fiubesi’ nin oldu¤u 30 kifli kat›ld›.

Bulan›k
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Kürt halk›na yönelik k›flk›rtma-

lar ve linç sald›r›lar› bu kez BBuurr--

ssaa’’n›n ‹‹nneeggööll ve HHaattaayy’›n DDöörrttyyooll

‹lçeleri’nde gerçekleflti.

25 Temmuz’da BBuurrssaa ‹‹nneeggööll’de

bafllayan, sonra da DDöörrttyyooll’a “s›ç-

rayan” linç sald›r›lar›nda faflist gü-

ruh, günlerce sokaklarda AKP’nin

polisinin gözetiminde terör estirdi.

Linç güruhu asker ve polis iflga-

linin oldu¤u sokaklarda, onlar›n gö-

zetiminde ellerini kollar›n› sallaya-

rak, Türk halk›n›n belli kesimlerini

Kürtlere karfl› k›flk›rtarak, yakt›,

y›kt›, tahrip etti, sald›rd›. fiovenist

k›flk›rtma öylesine boyutlara ulaflt›

ki, bayrak asmayan iflyerlerini tah-

rip ettiler. Dörtyol’da 80 iflyeri fa-

flist güruh tarf›ndan yak›l›p, tafllana-

rak tahrip edildi. ‹negöl ve Dörtyol

linççilere teslim edildi adeta. Faflist

güruh istedi¤i yeri bass›n, yak›p,

y›ks›n diye. Linç güruhu DDöörrtt--

yyooll’da BDP, ÖDP ve EMEP ilçe bi-

nalar›na sald›rarak tahrip etti.

Linç sald›r›lar› sürerken AKP

linççilere dair tek bir söz söylemi-

yor tersine onlar› cesaretlendirecek

aç›klamalar yap›yordu.

‹negöl ve Dörtyol’da Türk-Kürt

çat›flmas› yaratmak için halk k›flk›r-

t›l›yor, linççiler bu amaçla soka¤a

sal›n›yordu. Kürt halk› hedef göste-

rilerek, sald›r›lar›n önü aç›l›yordu.

AKP’lilerin hiçbir aç›klamas›n-

da Kürt halk›na yönelik linç sald›r›-

lar› yoktu. Kürt halk› cangüvenli¤i

sorunu yaflarken AKP ““tteerröörr eeddeebbii--

yyaatt››”” yapmaya devam ediyordu. 

Öte yandan AKP’liler bir a¤›z-

dan ç›km›flcas›na, linç sald›r›lar›n›

gizlemek için provokasyondan söz

ediyor, linç sald›r›lar›n› kendi d›fl›n-

da, kendi hükümetlerine yap›lm›fl

bir sald›r› olarak niteliyorlard›.

AKP aç›kça yalan söylüyor, hal-

k› aldat›yordu. Ad›m ad›m Türk-

Kürt çat›flmas›n› k›flk›rt›yor, flove-

nizmi flaha kald›r›yordu. Linççileri

koruyan da kendileriydi (!)

PP rroovvookkaassyyoonn ddee¤¤iill,, ffaaflfliisstt

ssaalldd››rr›› vvaarr!!

BBuurrssaa Valisi fifiaahhaabbeettttiinn HHaarr--

ppuutt,, ‹‹nneeggööll’’deki linç sald›r›s› ile il-

gili olarak; ”Olay›n asl›, alacak ve-

recek kavgas›! Basit ve adli bir

olay, ak›l ve mant›k d›fl› geliflince bu

noktaya kadar gelinmifl. ‹flin ilginç

yan›, bu eylemi yapanlar, vatan›n›,

milletini seven insanlar(!)”

Linç sald›r›s›n› basit bir “alacak-

verecek” meselesi olarak aç›klay›p

gizleyen AKP’nin valisi, linç güru-

hu için de, “vatansever” diyerek, ar-

kalar›nda olduklar›n› söylüyordu.

AKP’nin “iyi çocuklar›” linç

sald›r›lar›n› sürdürürken, Valiler,

Bakanlar, onlar› destekliyor, kollu-

yordu.

‹negöl ve Dörtyol’u 4 gün bo-

yunca teslim alan linççi güruhun

sald›r›lar› karfl›s›nda AKP’liler san-

ki bu sald›r›lar yaflanmam›fl gibi

davrand›lar.

Ortada linç sald›r›lar›, linççilerin

aç›k siyasi kimli¤i varken, hep bir

provokasyondan söz ettiler. Oysa

ortada bir provokasyon yok, faflist

sald›r› vard›.

KK››flflkk››rrttmmaa vvee lliinnççççiilleerree 

hhiimmaayyee aalleenniiddiirr

Kuflkusuz bugün ortaya ç›kan

tablonun sorumlusu da AKP’dir.

AKP 8 y›ld›r izledi¤i flovenist, in-

karc› politikalarla bugünkü tablo-

nun hem sorumlusu hem de yarat›-

c›s›d›r.

Aylard›r halk› “Aç›l›m”, “de-

mokratikleflme” masallar› ile alda-

tan AKP, 8 y›ld›r yalanlarla, böl ve

yönet politikas› ile yönetmektedir.

AKP iktidar› da daha önceki tüm

iktidarlar gibi sorunlar›n çözümünü

ölüm mangalar›na, M‹T’e, orduya,

kontrgerillaya havale etmifltir.

Daha fazla kan dökerek, daha

fazla can alarak, halk› susturaca¤›-

n›, sindirece¤ini düflünmektedir.

Bunun için özel ordular kurmakta,

faflist sald›rlar› art›rmaktad›r..

Aylard›r Kürt halk›n› hedef gös-

tererek, flovenist politikalara sar›l-

m›fl, k›flk›rt›c› sald›r›larla bugünkü

linç sald›r›lar›n› haz›rlam›flt›r

Sabah akflam, “bölücülük”. “te-

rör edebiyat›” ile halklar› birbirine

karfl› k›flk›rt›p, Kürt düflmanl›¤› ya-

p›lm›flt›r.

“Yakmaktan, y›kmaktan, belini

k›rmaktan, anlad›¤› dilden konufl-

maktan” tutun da tüm sald›r›lar›

meflru gördü¤ünü ilan etmifllerdir.

Yetmemifl, kad›nlar›n, çocukla-

r›n katledilece¤ine dair fetvalar ve-

rilmifl, dizginsiz bir faflist sald›r› uy-

gulanm›flt›r. 

K›flk›rtmalardan, Kürt halk›na yönelik
linç sald›r›lar›ndan  AKP sorumludur!

‹negöl ve Dörtyol’da linç sald›r›lar›
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Unutulmamal›d›r ki, oynanan

oyun, yürütülen bilinçli k›flk›rtma

çabalar›, çok eskidir. ““BBööll,, ppaarrççaallaa

vvee yyöönneett!!””; bu oyunu, bu k›flk›rtma

sald›r›lar›n› egemenler, yüzlerce

y›ld›r halklara karfl› kullan›yorlar

K›flk›rtma ve faflist terör öylesi-

ne meflru hale getirilmifltir ki, linç

sald›r›lar› sürerken, ‹çiflleri Bakan›

Beflir Atalay Adana Valili¤i’nde

yapt›¤› konuflmada, Valilere, Emni-

yet Müdürlerine, generallere talimat

vererek, “yyaakk››nn,, yy››kk››nn,, sseerrbbeessttssii--

nniizz” diyordu.

Bu ayn› zamanda linççilere “ggaa--

zzaann››zz mmüübbaarreekk oollssuunn,, aarrkkaann››zzddaa--

yy››zz”” demekti. Yakmay›, y›kmay›,

katletmeyi aç›ktan dile getiren bir

bakan elbette linççilerin arkas›n› s›-

vazlayacak, AKP’nin polislerinin

gözetiminde linç sald›r›lar› devam

edecekti.

Linççiler sokaklarda halka sald›-

r›p, polis gözetiminde terör estirir-

ken Hatay Valili¤i “Vatandafllar›-

m›zda oluflmufl bulunan infial anla-

y›flla karfl›lanmaktad›r.” diye aç›k-

lama yap›yordu.

Aç›kças› linççilere, “yyaakkmmaakkttaa,,

yy››kkmmaakkttaa sseerrbbeessttssiinniizz”” demekti

bu.

AAddllii oollaayy ddee¤¤iill,,

flfloovveenniisstt ssaalldd››rr››dd››rr

‹çiflleri Bakan› Beflir Atalay, ‹ne-

göl’deki linç güruhunun sald›r›lar›

için; üç tane amigonun, iki ulafl›m

sisteminden flikayetçi floförün so-

rumlu oldu¤unu aç›kl›yordu. 

‹çiflleri Bakan› ““öönncceeddeenn kk››flfl--

kk››rrttmmaa yyookkttuurr”” diyor. Önceden bir

““ppllaann”” da yokmufl; her fley ““ssppoonn--

ttaannee”” (kendili¤inden) imifl! 

Bakana göre, ‹negöl’de Kürtlere

sald›ran yok, 3-5 amigonun kitleyi

karakol önüne götürmesi, belediye

ile sorunu olan 2-3 floförün beledi-

yeye yürümesi ile olaylar büyümüfl-

tür. Yani linç yok, faflist sald›r› yok

ortada. 

Herkesi aptal yerine koyuyor

Bakan. Sadece, AKP iktidar›n›n

günlerdir Kürt halk›n› hedef göste-

ren aç›klamalar›n› hat›rlamak bile,

sald›r›lar›n hiç de “spontane” olma-

d›¤›n› göstermeye yeter. 

Günlerce sokaklar› teslim alan

linç güruhu ‹negöl halk›n› Kürt hal-

k›na karfl› k›flk›rt›yordu.

Ne Bursa Valisi’nin ne de Baka-

n›n aç›klamalar› yaflananlar› aç›klar.

Tersine onlar elbirli¤iyle linç sald›-

r›s›n›n üstünü örtmekle meflguller. 

Bak›n resmi aç›klamalara: “Bu

olaylar kavgaya kar›flan afl›r› alkol-

lü kifliler ve bilinçsizce davrananlar

taraf›ndan ç›kar›ld›.” diyerek, ya-

flananlar› tam anlam›yla sapt›rmak-

tad›rlar.

Ortada adli bir olay, “3-5 genç

aras›nda” bir kavga yoktur. Ortada

örgütlenmifl, iktidar›n tüm kurumla-

r›yla arkas›nda durdu¤u linç sald›r›-

s› vard›r.

‹ktidar, sald›r›lar›n arkas›nda ol-

du¤unu, 29 Temmuz günü BDP’li-

leri HHaattaayy DDöörrttyyooll’a sokmayarak

da gösterdi. Oligarfli panzerlerle,

z›rhl› araçlarla, yolu keserek, “sa¤-

lanm›fl bulunun huzur ve sükunun

bozulmamas› için” BDP’lileri Dört-

yol’a sokmad›. Polis barikat›n›n

ötesinde, flehirde “hassas vatandafl-

lar” toplu halde sald›r›ya haz›rlan-

m›fl bekliyorlard›. 

Tüm bu uygulamalar linççileri

cesaretlendiren, yeni linç sald›r›lar›-

n›n önünü açan ad›mlard›r.

LLiinnçç ssaalldd››rr››llaarr››nnaa kkaarrflfl››

ddiirreennmmeekk mmeeflflrruudduurr

“Ayn› fabrikada, ayn› iflyerinde

çal›flan Türk ve Kürt emekçiler, ay-

n› okulda okuyan Türk ve Kürt ö¤-

renciler, ayn› gecekondu semtinde

oturan yoksullar, birbirine düflsün

istiyorlar. Birbirine düflsün ki, sö-

mürü ve zulüm düzeninin sahipleri

rahat etsinler. 

Halk birbirine düflsün ki, fabri-

kalarda, okullarda, yoksul gecekon-

du semtlerinde mücadele olmas›n.”

(Halk Cephesi, Aç›klama No:17,

Tarih: 24 Haziran 2010)

Sorun bugün tam da budur. AKP

iktidar› halk› birbirine k›rd›rarak,

linç sald›r›lar›n› yayarak, milyon-

larca emekçiyi flovenizmle zehirle-

mek istiyor.

Bugün iflsiz 8-10 milyon insan›-

m›z, yoksul 40 milyonumuz, açl›k

s›n›r› alt›nda yaflayan 10 milyonu aç

olan insan›m›z birleflsin istemiyor-

lar.

Birleflip, açl›¤›n, zulmün, yok-

sullu¤un hesab›n› sormam›z› iste-

miyorlar. O nedenle halk› bölüp,

birbirine düflürmek istiyorlar.

O zaman daha kolay yönetecek

daha kolay sömürecekerdir.

Kürt halk›n›n ve tüm ilerici ke-

simlerin ›rkç›, faflist sald›r›lar karfl›-

s›nda kendilerini koruma hakk› var-

d›r ve bu bir hak olmaktan da önce,

zorunluluktur. Sald›r›ya u¤rayan

Kürt halk›, bu hakk›n› kullanmas›

nedeniyle asla elefltirilemez. Kürt

halk›, bu meflru hakk›n› kullan›rken

de, emperyalizmin ve oligarflinin

böl parçala yönet oyununu bozacak

bir tav›r içinde olmal›d›r. 

Türk halk› ise bu sald›r›lar›n,

Kürt halk›na yönelik flovenist sald›-

r›lar›n, yaln›zca emperyalizme ve

onlar›n ülkemizdeki iflbirlikçilerine

hizmet edece¤ini görecektir. Biz

birbirimize düfltükçe, onlar sevinip

ellerini ovuflturuyor. Bunlara izin

vermeyelim, AKP’nin bizi birbiri-

mize karfl› kullanmas› oyununu or-

tak mücadelemiz ile bozal›m..

edelim! Sand›¤a gitmeyelim!
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Stratejik hedefimiz; anti-em-
peryalist, anti-oligarflik devrim. 

Devrimle halk›n iktidar›n› kura-
cak, sömürüsüz ve özgür bir dün-
ya u¤runa savafla devam edece-
¤iz. 

Bu büyük bir idealdir. 
Bu büyük bir davad›r. 
Davam›z ve ideolojimiz etraf›n-

da birleflerek cephenin öncülü-
¤ünde halk›m›z›n kurtuluflu ve öz-
gür vatan için mücadele ediyoruz. 

Bu ideale varmak için bulun-
du¤umuz alanda, bölgede ve bi-
rimde savafl›n ve devrimin gerek-
lerini yerine
getirmekle, ya-
p›lmas› gere-
kenleri yap-
makla görevli-
yiz. 

Bu, halka
karfl› büyük bir
sorumluluk, sa-
hiplenme ve
görev bilincidir. 

Halk›n her kesimini örgütleye-
rek, örgütlenmelerimizi büyüterek
ve gelifltirerek, gerillay› büyüterek,
gerilla ordusunu ve sonras›nda
halk ordusunu yaratarak, kurtulufl
bayra¤›n› her geçen gün daha
yükseklerde dalgaland›rarak zafe-
re yürüyece¤iz. 

Tüm bunlar› gerçeklefltirmek,
küçükten büyü¤e irili ufakl› mil-
yonlarca ifli yaparak, daha fazla
pratik içinde olarak ve günlük ifl
yaparak gerçekleflecek. 

Yani daha çok emek harcaya-
rak ve çal›flarak. Bu, bir devrimci-
nin idealleri u¤runa mücadele ver-
mesidir.

Çal›flma alan›m›zda önümüze
hedefler koyarak, programlar ç›-
kararak, bunlar› hayata geçirme-
de hiç vazgeçmeden ›srarl› olarak,
ad›m ad›m yapaca¤›z. 

‹dealleri olmayanlar büyüye-

mez. Çünkü amaçs›zd›rlar. 
Bizim ideallerimiz çok

daha büyüktür, halk›n kurtu-
lufl mücadelesini zaferle so-
nuçland›rmakt›r. 

Bu mücadele içinde olan her
devrimci, kendisini de çal›flt›¤›
alan› da büyütecektir. 

Herkes her alan ve birimde sor-
mal›d›r. 

Günlük, haftal›k, ayl›k, y›ll›k
hedefimiz, plan›m›z, program›m›z
var m›? 

Bunun için ne kadar kafa yoru-
yor, ne kadar çal›fl›yoruz, neler ya-
p›yoruz? 

Her gün bir yeni insana gidip
ona kavgay›, vatan›m›z›n ve halk-
lar›m›z›n içinde bulundu¤u duru-
mu anlat›yor muyuz? 

Onu mücadeleye katabiliyor
muyuz? 

Yan› bafl›m›zdaki yoldafl›m›zla
ilgilenip onu e¤itiyor muyuz? 

Kendimizi, örgütlülü¤ümüzü
gelifltiriyor muyuz? 

Hayat›n gürül gürül akt›¤› ve
çok zengin oldu¤u, her gün yeni
bir geliflmenin oldu¤u Anadolu-
muzda; insanlara, halka kendi gö-
rüfllerimizi götürüyor muyuz? 

Onlara gerçekleri anlat›yor mu-
yuz? 

Bir kez de¤il tabi ki ›srarla, na-
s›l devrime kazand›r›r›m diye dü-
flünerek: üreterek, çözümler bula-
rak yaklaflmakla olacakt›r bu. 

Mahallemizdeki komfluya, oku-
lumuzdaki insanlara, selam veri-
yor muyuz? 

Bir evin kap›s›n› çalarken nas›l
çal›yoruz evdeki insanla nas›l soh-
bet ediyoruz? 

Ne tart›fl›yoruz ve nas›l sonuç
al›yoruz? Okul kantinindeki ya da
mahalledeki kahvede insanlarla
sohbet ediyor muyuz? Günlük
prati¤imizin muhasebesini, ç›kan
sonuçlar› her gün de¤erlendirerek
tekrar halka gidiyor muyuz? 

Haftal›k, ayl›k, y›ll›k olarak al-
d›¤›m›z sonuçlar› devrimci tarzda
de¤erlendirip, eksiklerimizi gider-
me, daha fazlas›n› yapmak için
önümüze hedefler koyuyor mu-
yuz? 

Bu sorulara gönül rahatl›¤›yla
evet diyebilmeliyiz. 

Öyleyse bir dava adam›y›z ve
ideallerimiz de büyüktür.

Çal›flmam›z, düflünce tarz›m›z,
yaflam›m›z tüm bunlar› hayata
geçirebilecek, yapabilecek flekil-
de olmal›d›r. Öyle oldu¤unda üs-

tesinden gelemedi¤i-
miz, halk için bafl koy-
du¤umuz bu davada
yapamayaca¤›m›z bir
fley de yoktur. Bir ömür
boyu devrimcilik umut-
lu olmakt›r. Halk›n
umuduyuz ve umudu
büyütüyoruz. 

Yaflad›¤›m›z dünya-
da ve ülkemizde emperyalizmin
ve iflbirlikçilerinin; devrimi, halk›n
mücadelesini yok etmek için her
türlü, zulme, vahflete ve afla¤›l›k
yöntemlere baflvurdu¤u günü-
müzde; devrime, sosyalizme ve
halk›n kurtulufl davas›na daha s›k›
sar›l›yor ve ba¤lan›yoruz. 

Dosta da, düflmana da gururla
ve onurla hayk›r›yoruz; yüzy›llard›r
ezilenlerin, halk›n umudu yok edi-
lemedi, Pir Sultanlar'›n, Baba ‹s-
haklar'›n, fieyh Bedrettinler'in zul-
me ve saltanatlara karfl› kald›rd›¤›
isyan bayra¤› bugün bizlerin, Cep-
helilerin ellerindedir.

Silahl›, silahs›z, kitlesel örgüt-
lenmelerle ve mücadeleyle yürüt-
tü¤ümüz bu savafl; ezilenlerin,
yoksulluk ve açl›k içinde yaflayan
halk›n, kurtulufl umudu olmufltur. 

Bu umudu büyüterek, zaferler
kazanarak, devrimi gerçeklefltire-
ce¤iz. Bu, yaflad›¤›m›z dünyan›n,
yaflad›¤›m›z ülkenin ve halk›m›z›n

DEVR‹MC‹L‹K, ‹DEAL SAH‹B‹
OLMAKTIR. ‹DEAL‹M‹Z, 
SAVAfiANLARI ÇO⁄ALTMAKTIR
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bir gerçekli¤idir. Bu bilimsel bir gerçekliktir. 

Ancak bu böyledir diye ne halk kendili¤inden
devrim saflar›na gelecek, ne de Koçlar, Sabanc›lar,
Eczac›bafl›lar iktidarlar›n› b›rak›p gideceklerdir. 

Do¤rudan do¤ruya bizim çal›flmam›zla, halk›n ör-
gütlenmesiyle, savafl› gelifltirerek devrim yürüyüflü-
müzü büyütmemize ba¤l›d›r. Düzenin bask› ve zoru
karfl›s›nda, iflkencede, her türlü ideolojik, politik, kül-
türel, ahlaki sald›r›lar› karfl›s›nda direnerek, dik dura-
rak, ayakta kalarak ve her gün halk›n hemen yan›
bafl›nda maddi bir güç durumuna gelerek, devrim al-
ternatifini büyüterek halk›n umudunu büyütebiliriz.

Savafl› ancak böyle kazanabiliriz. 

Savafl› kazanmak, maddi bir güç haline gelmek-
tir. 

Bunu yapacak olan biziz, Cephelilerdir, halk›m›z-
d›r. 

Oligarflinin umutsuzlu¤u, teslimiyeti, y›lg›nl›¤› ve
inançs›zl›¤› yayg›nlaflt›rmaya çal›flt›¤› koflullarda;
inanc›m›z›, kararl›l›¤›m›z› büyüterek, ideolojik, kültü-
rel, ahlaki olarak sa¤laml›¤›m›z› koruyarak ve sava-
fl› büyüterek... 

‹flte bu nedenle umutsuzluk bize yasak. 

Çünkü, bir ömür boyu umutlu olmakt›r devrimci-
lik. 

Bunu baflarmak gelecek düflüncesi ve halk›n gü-
cüdür. 

Umudu büyütmek ve hep umutlu olmak her dev-
rimcinin, her Cepheli'nin temel görevidir. 

Bu nas›l olacakt›r? 

Düflman kültürel, ahlaki olarak okulda ayn› s›n›f›,
ayn› s›ray› paylaflt›¤›m›z insan› yozlaflt›rarak, umut-
suzlaflt›rarak, dejenere ederek günden güne çürütü-
yorsa, Amerikan yaflam›na ve kültürüne özendiriyor-
sa ve onlar öyle yafl›yorsa, devlet mahallemizde 12
yafl›ndaki çocu¤u uyuflturucu ba¤›ml›s› yap›yorsa ve
bunu yayg›nlaflt›r›yorsa, fuhuflu yayg›nlaflt›r›yorsa
bizler bunlara ilgisiz kal›p seyrediyorsak, sapk›nl›klar,
serseri ve lümpenlikler ço¤al›yorsa ve biz orada kitle-
lere gitmiyorsak, halk›n umudu nas›l büyüyecektir?
Her gün, her gün halka; sa¤c›s›, gericisi, Alevisi, Sün-
nisi demeden gidecek ve örgütleyerek, hep örgütle-
yerek, savaflarak, savaflt›rarak umudu büyütece¤iz. 

‹flte bizi var eden, yaflam›n ve Cephe'nin gerçe¤i
budur. 

Maddi güç haline gelmek budur. 

Savaflanlar›n say›s›n› artt›rmak; mahallemizden,
okulumuzdan daha fazla savaflç› ç›karmak, kitleleri
örgütlemek, maddi güç olmakt›r ve savafl› kazan-
makt›r. 

AAvv.. SSeellççuukk KKoozzaa¤¤aaççll››’’nn››nn mmaahhkkeemmeessii ssüürrüüyyoorr

Hangi Davalar› Açarsan›z Aç›n
Gerçekleri Unutturamayacaks›n›z

Ça¤dafl Hukukçular Derne¤i Genel Baflkan› Selçuk

Koza¤açl› hakk›nda Ali Suat Ertosun’a hakaret etti¤i

gerekçesiyle aç›lan ceza davas›n›n ilk duruflmas› yap›l-

d›. 

Ankara 9. Sulh Ceza Mahkemesi’nde yap›lan ilk du-

ruflmada, Ça¤dafl Hukukçular Derne¤i üyesi avukatlar›n

yan› s›ra çeflitli sendika ve demokratik kitle örgütleri

davay› izlemeye geldi. Duruflmaya Halk Cepheliler de

kat›ld›.

Savunmas›n› sözlü olarak yapan Av. Selçuk Koza-

¤açl›, kendisinin müvekilleri olan 150'e yak›n tutuklu

ve hükümlünün ölümünden, Ceza ve Tevfikevleri Genel

Müdürü s›fat›yla  Ali Suat Ertosun'un sorumlu oldu¤u-

na de¤indi. Koza¤açl›; “Adalet Bakanl›¤› bürokrat› ola-

rak 20 y›l dosya görmeden çal›flan Ali Suat Ertosun'un

hem Yüksek Mahkeme'de üye olarak, hem de devlet

yüksek hizmet madalyas›yla bulunmas› bizce mümkün

de¤il” dedi.  3. madde olarak, HSYK üyesi olan birisi-

nin objektif olamayaca¤›na, HSYK taraf ise dava aç›la-

mayaca¤›na, hakim savc› kaderlerini de belirleyen tam

yetkili amir iken tarafs›z olunamayaca¤›na de¤indi. Av.

Koza¤açl› son olarak; “Biz müvekkillerimizin öldürül-

dü¤ünü unutmayaca¤›z. Kimseye de unutturmayaca-

¤›z.” sözleriyle bitirdi. 

Avukatlar da s›rayla söz al›p, müvekilleri Av. Selçuk

Koza¤açl› ad›na savunma yapt›lar. 

4 Ekim’e ertelenen duruflmadan sonra ÇHD,  Adliye

binas› önünde bir eylem yapt›. Yaklafl›k 50 kiflinin kat›l-

d›¤› eylemde Halk Cepheliler de “Yarg›lanmas› gere-

ken; katliam›n karfl›s›nda duran onurlu hukukçular de-

¤il, yaflam biçimi katliamc›l›k olan Ali Suat Ertosunlar-

d›r” yaz›l› dövizlerle yer ald›lar. 

Eylemde okunan aç›klamada 19 Aral›k’ta yap›-

lan hapishaneler katliam›nda hiçbir sorumlunun yarg›-

lanmad›¤›na, hangi davalar› açarlarsa açs›nlar gerçekle-

ri unutturamayacaklar›na, katliam sorumlular›n›n ödül-

lendirildiklerine de¤inildi. 
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1-) AAnnaayyaassaa nneeddiirr??

Bir sistemin en temel yasas›d›r. Bü-

tün yasalar›n dayand›¤›, sistemin

temel ilkelerini ortaya koyan ana

hukuki bir metindir.

2-) AAnnaayyaassaallaarr nnee iiffaaddee eeddeerr??

Anayasalar, yeni bir fley yaratmaz

ve yapmaz. Varolan› tespit ve

ifade eden metinlerdir. Belli mü-

cadeleler, savafllar, devrimler gi-

bi alt üst olufllar sonucunda belli

bir sistem flekillenmekte ve ana-

yasa da s›n›flar mücadelesinin

ortaya ç›kard›¤› bu siyasal so-

nuçlar›n hukuksal ifadesi olmak-

tad›r.

Sistem anayasaya göre de¤il, ana-

yasalar ortaya ç›km›fl bulunan

sisteme göre flekillenir.

3-) AAnnaayyaassaallaarr ss››nn››ffssaall mm››dd››rr??

Evet s›n›fsald›r. Her anayasada, bir

s›n›f›n belirleyici damgas› var-

d›r. Hukukun, yasa ve anayasala-

r›n kendi bafl›na ba¤›ms›z bir ta-

rihleri yoktur. Hiçbir anayasa s›-

n›flardan ba¤›ms›z olmam›flt›r.

Yani bir s›n›f›n damgas›n› tafl›-

mayan bir anayasa yap›lmam›fl-

t›r. Yasalar ve anayasalar, top-

lumlar tarihinin omurgas›n›

oluflturan s›n›flar mücadelesinin

geliflim seyri içinde flekillenir ve

o seyir içinde belli roller yükle-

nirler.

Hukuk bir üst yap› kurumudur ve

alt yap› taraf›ndan belirlenir.

E¤er bir ülkede kapitalist iliflki-

ler mevcutsa anayasalar kapita-

lizmin ihtiyaçlar› ve ç›karlar›na

göre flekillenir. E¤er bir

ülkede sosyalist bir sis-

tem varsa, o ülkenin

anayasas›nda halk›n ç›-

karlar› esas al›n›r. Bir

toplumun anayasas›, o

toplumda geçerli olan siyasal

düzeni korumay› amaçlar. O

nedenle ne devlet herkesin

devletidir, ne de anayasa tüm

halk›n anayasas›d›r. 

4-) AAnnaayyaassaallaarr nnaass››ll

oolluuflflmmuuflflttuurr??

‹nsanl›k tarihine bakt›¤›m›zda ana-

yasalar›n oldukça yeni bir olgu

oldu¤unu görürüz. ‹nsanl›k ana-

yasalarla tan›flal› henüz bir kaç

yüzy›l kadar olmufltur. Hukukun

tarihi çok eskiyken ve çeflitli bi-

çimlerde tüm s›n›fl› toplumlarda

varken, anayasalar esas olarak

burjuvazinin geliflmesine paralel

bir geliflim göstermifltir.

Köleci ve feodal toplumlarda ege-

men s›n›flar›n otoritesi, mutlak

bir otoritedir. Otoritenin baflka

toplumsal kesimlerle paylafl›m›

genellikle söz konusu de¤ildir.

Tiranlar, beyler, çarlar krallar,

padiflahlar hem yasay› koyan,

hem de uygulayan güçtürler. Za-

ten yasa onlar›n iki duda¤› ara-

s›ndan ç›kan oldu¤u için bunla-

r›n hepsini içerecek bir “üst ya-

sa” ihtiyac› duyulmam›flt›r. Ne

zaman ki burjuvazi geliflmeye

bafllar, iflte o zaman krall›klarla

burjuvazi aras›nda bir yetki sa-

vafl› da patlak verir. Anayasalar

iflte bu savafllar›n hem zemini

hem arac› olarak devreye girer. 

1789 Frans›z Devrimi, anayasac›l›k

hareketlerinin ç›k›fl noktas› ka-

bul edilir. Frans›z Devrimi son-

ras›nda yap›lan 1791 Anayasas›

bu anlamda ilklerden biridir. 

5-) AAnnaayyaassaallaarr››nn hhüükkmmüü nnee

kkaaddaarr ggeeççeerrlliiddiirr??

Meclisleri kuran da, anayasalar› ya-

pan da egemenlerdir. Yine ana-

yasalar› ihtiyaçlar›na göre delen-

ler de onlard›r. Çünkü hüküm as-

l›nda anayasalarda de¤il, o ana-

yasalar› yapanlardad›r.

Burjuvazi yönetiminin meflrulu¤u

gere¤i, mevcut anayasa ve yasa-

lara uymaya asgari olarak dikkat

eder; ama s›n›fsal ç›karlar› ge-

rektirdi¤inde de yasa ve anaya-

salar› çi¤nemekte bir an bile te-

redüt etmez. 

6-) ÜÜllkkeemmiizzddee bbuuggüünnee kkaaddaarr kkaaçç

aannaayyaassaa yyaapp››llmm››flfltt››rr??

- 1876 Kanun-i Esasi

- 1921 Teflkilat-› Esasiye Kanunu

- 1924 Anayasas›

- 1961 Anayasas›

- 1982 Anayasas›

7-) AAnnaayyaassaallaarr tteekk bbaaflfl››nnaa ssoorruunn--

llaarr›› ççöözzmmeeyyee yyeetteerrllii mmiiddiirr??

Baz›lar› anayasalara oldu¤undan ve

olabilece¤inden çok fazla önem

atfediyorlar. Kuflkusuz anayasa-

lar önemsiz de¤ildir. Fakat onla-

r›n ne kadar önemli ve belirleyi-

ci oldu¤u NASIL, HANG‹ KO-

fiULLARDA ve K‹MLER tara-

f›ndan yap›ld›klar›yla ilgilidir.

Anayasalar, tek bafllar›na bir ül-

kenin sorunlar›n› sistemin niteli-

¤ini de¤ifltiremezler. Çünkü s›-

n›fsal güç dengeleri anayasa ile

belirlenmezler, tersine anayasa-

lar s›n›flar güç dengelerinin ifa-

desidirler. Dolay›s›yla e¤er siste-

me sömürücü s›n›flar egemense,

o ülkede yap›lacak anayasa da

sömürücü s›n›flar›n niteli¤ine ve

ihtiyaçlar›na cevap veren bir

anayasa olacakt›r.

8-) BBuuggüünn üüllkkeemmiizzddee ssüürreenn

aannaayyaassaa ttaarrtt››flflmmaallaarr››nn›› nnaass››ll

ddee¤¤eerrlleennddiirrmmeelliiyyiizz??

Bugünkü tart›flmalar sadece baz›

hukuki maddelerin tart›fl›lmas›

meselesi de¤ildir. Yap›lacak de-

¤ifliklikler halk›n ihtiyaçlar› do¤-

rultusunda de¤il; emperyalizm,

iflbirlikçi tekeller ve AKP iktida-

Tarihten, bilimden, 
önderlerimizden, geleneklerimizden

ö¤rendiklerimizle güçlenece¤iz

BilgiBilgi
güçtürgüçtür
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r›n›n ihtiyaçlar› do¤rultusunda

düzenlenmifltir. 

Tart›flma; faflizmin sürdürülmesi

tart›flmas›d›r. Sistemin kendi

anayasas›n› emperyalizm ve oli-

garflinin ihtiyaçlar›na göre dü-

zenleme tart›flmas›d›r. Di¤er tüm

tart›flmalar aldatmacad›r.

9-) AAnnaayyaassaallaarr›› kkiimmlleerr nnaass››ll

yyaappaarr??

Anayasalar› iktidarda hangi s›n›f ve

katmanlar varsa onlar yapar. Ka-

pitalist sistemde anayasay› ya-

panlar iflbirlikçi tekeller ve onla-

r›n temsilcileridir. 

Sosyalizmde ve halk iktidarlar›nda

ise tüm halk kesimlerinin kat›l›-

m› ile yap›l›r.

Emperyalist ve yeni-sömürgelerde

zaman zaman halk›n mücadele-

sinin sonucu olarak, sömürücü

egemen s›n›flar istemese de,

anayasalarda halk›n talepleri

do¤rultusunda baz› eklemeler,

ç›karmalar yap›labilir. Bunlar

anayasalar›n temel s›n›fsal nite-

li¤ini de¤ifltirmese de, halklar

için k›smi demokratik kazan›m-

lard›r. 

10-) ““SSiivviill aannaayyaassaa””,, ““AAsskkeerrii

aannaayyaassaa”” ttaarrtt››flflmmaallaarr››nnddaann nnee

aannllaammaall››yy››zz??

12 Eylül Anayasas›’n›n bir di¤er is-

mi Cunta Anayasas›’d›r. Aç›k fa-

flizm koflullar›nda yap›lm›flt›r.

Ancak anayasan›n “siviller” ta-

raf›ndan yap›lm›fl olmas›, sivil

ve askeri anayasalar›n farkl› ol-

du¤u anlam›na gelmez. Anaya-

san›n niteli¤ini belirleyen asker

veya siviller taraf›ndan yap›l›p

yap›lmamas› de¤il, yapanlar›n

niteli¤idir. Siviller yapt› diye

hiçbir anayasa otomatikman de-

mokratik olmaz. 

Her anayasa tart›flmas›nda bir “sivil

anayasa” söylemidir al›r bafl›n›

gider. Bu bir aldatmacan›n on-

y›llard›r tekrar›d›r. Anayasan›n

sivil veya askeri olmas› halk aç›-

s›ndan önemsizdir. Oligarfli tara-

f›ndan haz›rlanan ve onaylatt›r›-

lan tüm anayasalar ayn› zihni-

yetle ve emperyalizmin ihtiyaç-

lar›na göre flekillenir. Onlarda

halk›n yarar›na bir fley yoktur.

Varolan k›smi haklar da sistemin

meflruiyetini sa¤lamaya ve kitle-

leri düzen içinde tutmaya hizmet

eder. 

11-) YYeennii--ssöömmüürrggee bbiirr üüllkkeeddee

aannaayyaassaa nneeyyii iiffaaddee eeddeerr??

Gerek emperyalist, gerekse de yeni-

sömürge ülkelerde, anayasalar

emperyalizm ve iflbirlikçilerinin

ç›karlar›na hizmet etmek üzerine

yap›lm›flt›r. Yeni-sömürgelerde

burjuva demokrasisi yerine bir

“demokrasicilik oyunu” olmas›

nedeniyle, anayasalar ço¤u za-

man bizzat oligarflik yönetim ta-

raf›ndan çi¤nenir. Oligarflik dik-

tatörlükler, kendileri istedi¤i za-

man anayasay› çi¤nerler, ama

anayasay› esas olarak halka kar-

fl› kullan›rlar. Anayasan›n çi¤-

nenmesini veya “anayasal düze-

ne karfl›” mücadeleyi en a¤›r ce-

zalarla cezaland›r›rlar. 

12-) YYeennii aannaayyaassaallaarr nnaass››ll

yyaapp››ll››rr??

E¤er farkl› ve yeni bir anayasa iste-

niyorsa bu de¤ifliklik niteliksel

bir alt üst olufl olmaks›z›n ger-

çekleflmeyecektir. Sömürücü

egemenlerin anayasalar›n›n kar-

fl›s›na halk anayasas›yla ç›k›la-

caksa yani oligarflinin iktidar›n›n

yerine halk›n iktidar› kurulacak-

sa, bunun yolu da yukar›da sözü-

nü etti¤imiz tarzda bir alt üst

olufltan geçmek zorundad›r. Bafl-

ka türlü yeni bir anayasa yap›l-

maz. 

Sistemin kendi ihtiyaçlar› do¤rultu-

suna yeni anayasalar yap›labilir

elbette; ama bunlar sadece bi-

çimsel olarak yenidir. De¤iflik-

liklere ra¤men muhtevalar› ge-

nel olarak ayn› kal›r; kapitaliz-

min ve faflizmin anayasas› yü-

rürlüktedir yine. 

13-) BBuurrjjuuvvaa ddeemmookkrraassiilleerriinnddee

vvee yyeennii ssöömmüürrggeelleerrddee

aannaayyaassaallaarr nnaass››ll yyaapp››ll››rr?? 

Emperyalist ülkelerde ve yeni sö-

mürge ülkelerde anayasalar ger-

çek anlamda halk›n kat›l›m›yla

yap›lmaz. Burjuva demokrasile-

rinde, faflizme göre nisbeten da-

ha genifl kat›l›m biçimleri görü-

lebilir, ama bunlar demokrasinin

biçimsel uygulan›fl›ndan öte bir

anlam tafl›maz. Çünkü anayasa-

lar›n niteli¤ini belirleyen, ikti-

dardaki tekellerdir. Tekellerin ve

devlet bürokrasisinin haz›rlad›¤›

anayasalar çeflitli propaganda ve

aldatma yöntemleriyle halka

onaylatt›r›lm›flt›r.

14-) SSoossyyaalliisstt üüllkkeelleerrddee

aannaayyaassaallaarr nnaass››ll yyaapp››ll››rr??

Sosyalist sistemle kapitalist sistem

aras›ndaki en temel farkl›l›k ana-

yasalar›n yap›m›na halk›n irade-

sinin yans›y›p yans›mad›¤›d›r.

Kapitalist sistemde, halk›n ira-

desi, biçimsel bir unsur (burjuva

demokrasilerinde) veya düpedüz

demagojiden (faflizmde) ibaret-

ken, sosyalist sistemde ise, halk

anayasan›n yap›m›n›n aassllii uunnssuu--

rruudduurr.. Zaten iktidarda olan da

halkt›r. Anayasa halk›n ç›karlar›-

n› korumak içindir. Bu nedenle

de anayasan›n tasla¤›ndan son

haline kadar her aflamada halk

do¤rudan iflin içindedir. Sovyet

ve Küba anayasalar›, halk›n he-

men tamam›n›n kat›ld›¤› anaya-

sa haz›rl›k ve onay süreçleriyle

örnektirler. 

15-) AAnnaayyaassaa ddeeyyiinnccee aakkll››nn››zzaa

ggeelleenn iillkk flfleeyy nneeddiirr??

Kapitalist toplumda, bask›, zulüm,

açl›k, yoksulluk, yok say›lma.

Sosyalist toplumda eflitlik, ada-

let, hürriyet...

edelim! Sand›¤a gitmeyelim!
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Türkiye’de toplu ölümler olmad›kça ha-
ber de¤eri görülmeyen konulardan biriside
ifl cinayetleridir. Kimi ölümler bas›nda bir
sat›r ç›kar ya da ç›kmaz. Bir çok ucube fley o ka-
dar yer kaplarken ölen iflçilerin hiçbir de¤eri yok-
tur. Katliama dönüflen, onlarca iflçinin ölümü son-
ras› medyaya yans›yanlar ise tam bir riyakarl›k ör-
ne¤idir. Ölen iflçilerin gerçek katilleri olay yerine
gelerek devlet ad›na baflsa¤l›¤› dilerler, “devlet ne
gerekiyorsa yapacakt›r” derler. Ve “takdiri ilahi”
aç›klamas› yaparak sorumluluklar›n› s›rtlar›ndan
atmaya çal›fl›rlar.

‹fl cinayetlerinde dünyada üçüncü, Avrupa’da
ise birinci s›rada olan bir ülkede yafl›yoruz. Ulusla-
raras› Çal›flma Örgütü'nün (ILO)  82 ülkeden gelen
istatistiklerine göre Türkiye’de günde ortalama 217
ifl kazas› yaflan›yor ve hergün bu kazalar sonucu
ortalama 4 kifli yaflam›n› yitirirken, 5 kiflide ifl gö-
remez hale geliyor.

Sadece temmuz ay› içerisinde bas›na yans›yan
rakamlar dahi tablonun korkunçlu¤unu özetliyor.
Edirne Keflan’da 3 maden iflçisi, Zonguldak Ere¤-
li’de 4 tersane iflçisi, Malatya’da tafl oca¤›nda 1 ifl-
çi, Zonguldak’ta 2 maden iflçisi, Tuzla tersanelerin-
de çal›flan 1 iflçi, Kütahya Gediz’de 1 maden iflçisi,
Konya Akflehir’de 1 inflaat iflçisi, Giresun Do¤an-
kent’te 1 tafl oca¤› iflçisi, Afyon Karahisar’da 1 in-
flaat iflçisi yaflam›n› yitirdi. (26 Temmuz’a kadar)

AKP’nin Devlet Bakan› Zafer Ça¤layan, ifl kaza-
lar› konusunda "bizim sicilimiz çok temiz" demiflti
ama her ay onlarca iflçi ölüyor. SGK’n›n 2008 y›l› ‹fl
Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i raporuna göre, 72 bin 963 ifl
kazas› yafland›. ‹fl kazas› ve meslek hastal›¤› sonu-
cu 866 ölüm gerçekleflti. Maden Mühendisleri Oda-
s›’n›n araflt›rmas›na göre; 2010 y›l›n›n ilk 7 ay›nda
meydana gelen 32 maden kazas›nda 77 kifli yafla-
m›n› yitirdi. 2008 y›l›nda 43 madenci, 2009 y›l›nda
ise 92 madenci yaflam›n› yitirdi.

Bu ürkütücü tablo, aç›k bir iflçi düflmanl›¤›n› orta-
ya koymaya yeterlidir. Bu tablo vahfli kapitalizmin
tablosudur. Kapitalizm katil bir sistemdir. Ve bu katil
sistemin bugünkü bekçisi ise AKP iktidar›d›r. Gerçek
AKP’nin çark› döndürdü¤ü0, iflçilerin öldü¤üdür. Pat-
ronlar›n daha fazla kar› için özellefltirme politikalar›-
n› tam gaz sürdüren, tafleronlaflt›rma ile ifl güvenli¤i-
nin, örgütlenmenin önüne geçen AKP iktidar›d›r.

Deyim yerindeyse üretirken ölmekteyiz. Ve bun-
lar›n hepsi sessiz sedas›z yaflan›yor. Patronlar›n
medyas› ölümlerimizi gizlemeye, istismar malze-
mesi olarak kullanarak yer vermeye devam ede-
cektir. Peki biz ne yapaca¤›z. Kaderimiz bu mu di-
yece¤iz? Hay›r! Kaderimiz bu de¤il. Kaderimiz ken-
di ellerimizde demeliyiz.

Paflabahçe Devlet Hastanesi’nde tafleron bir flir-
kette temizlik iflçisi olarak çal›fl›rken sendika çal›fl-
malar›ndan ötürü iflten at›lan Türkan Albayrak,
hastanenin önüne direnifl çad›r› kurdu, gece gün-
düz orada. ‹fline geri dönme mücadelesi veriyor.
"‹flten ç›kar›l›nca eve gidip oturulmamas› gerekti¤i-
ni göstermek için buraday›m’ diyerek direniyor.
Belki orada tek bafl›na ama yaflad›¤› sömürüyü,
zülmü yüzbinlerce iflçi yafl›yor. Yani yanl›z de¤il.
Yanl›z de¤iliz. Ölümlerimiz yaflad›klar›m›z kaderi-
miz de¤il, kaderimiz ellerimizde derken yüzbinler,
milyonlar olmam›zdan diyoruz. Evet onlar bir avuç
asalak, biz milyonlar›z.

‹nsanca yaflamak istiyoruz. Kaybedecek bir fle-
yimiz yok. Ama yaflamlar›m›z› ifl cinayetlerinde
kaybetti¤imiz de bir gerçek. Ne yapaca¤›z o za-
man. Bu sömürüye, zülme dur diyecek miyiz? De-
meliyiz. Bunu deme cüretini kendimizde bulabil-
meliyiz. Bu katil sistem karfl›s›nda her fleyimizle di-
renmeliyiz. Sessiz sedas›z ölümlerimiz örgütlenme
ça¤r›m›z olmal›d›r.

Devrimci ‹flçi
Hareketi Üretirken Ölüyoruz!

KAP‹TAL‹ZM KAT‹L B‹R
S‹STEMD‹R

Tersane’de 4 iflçi
katledildi

Zonguldak’›n Ere¤li ‹lçesi’nde

bulunan Ustao¤lu Gemi Tersane-

si’nde, gemi yap›m›  için kurulan is-

kelenin çökmesi sonucu 4 iflçi katle-

dildi, 3 iflçi yaraland›. ‹flçiler fienol

Tönen, Osman Yüksel ve Mehmet

Coflkun yaflam›n› yitirirken, yarala-

nan Abdullah Fidan, Tuncay Güner

ve Levent Çimen ise ilçedeki çeflitli

hastanelerde tedavi alt›na al›nd›.

Tersanelerde ucuz iflgücü olarak,

güvenliksiz çal›flt›r›lan iflçilerin ölü-

mü hep kaza olarak aç›kland›. Oysa

ortada kaza de¤il, kapitalizmin vah-

fli sömürüsü u¤runa katledilen iflçi-

ler vard›r.
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Paflabahçe Devlet Hastanesi’nde

çal›fl›rken, sendikal mücadele verdi-

¤i için iflten at›lan tafleron temizlik

iflçisi Türkan Albayrak, tek bafl›na

bir bayan iflçi olarak 20 günü aflk›n

süredir gece-gündüz direnifline de-

vam ediyor.

Hakl›l›¤›ndan ve meflrulu¤undan

ald›¤› güçle direniyor. Hastane ida-

resinin rahats›zl›¤› ise sürüyor. Di-

renifli haber yapmak için gelen ba-

s›n mensuplar›n›n kamera ile çekim

yapmalar› özel güvenlikler taraf›n-

dan engellenmeye çal›fl›l›yor. Yap›-

lan destek ziyaretlerinden de rahat-

s›z olan baflhekim, güvenli¤i gönde-

rerek slogan at›lmas›n› istemiyor.

Çünkü at›lan her slogan, kendisinin

de teflhir olmas›n› sa¤layacak. Has-

tane yönetimi ve baflhekimlik dire-

niflin bafl›ndan beri pervas›zca sald›-

r›yor. Direnifle deste¤i kesmek, ge-

lenleri korkutmak için direnifl çad›-

r›n›n tam karfl›s›na bir kamera yer-

lefltiriyor. Türkan Albayrak ve dire-

niflini karalamak için “terörist” de-

di, utanmazca ahlak›na dil uzatt›. 

Tüm bu bask›lara ra¤men hasta-

neye gelen hastalar›n, bahçede gör-

dükleri çad›ra gelerek ziyaret etme-

leri engellenemiyor. Demokratik

kitle örgütlerinden sendikalara, par-

tilerden devrimci örgütlere kadar,

Türkan Albayrak’›n ziyaretçisi hiç

eksik olmuyor.

Bu hafta içinde de Ça¤dafl

Hukukçular Derne¤i’den (ÇHD)

D‹SK/Genel-‹fl ‹stanbul Avrupa Ya-

kas› 1 No’lu flube üyesi iflçilere,

Herkese Sa¤l›k Güvenli Gelecek

Platformu üyelerine kadar bir çok

kesimden ziyaretler gerçeklefltirildi.

Ziyarete gelen destekçiler Türkan

Albayrak’a yanlar›nda getirdikleri

yiyecek ve içeceklerle de destekle-

rini sundular.

Çad›ra gelen hastalar ise, direni-

fle neden bafllad›¤›n› soruyor ve di-

renifl hakk›nda bilgi ald›ktan sonra

“Allah yard›mc›n olsun” diyerek

desteklerini iletiyorlar.

Ziyaretlerdeki sohbetlerde ise

özellikle vurgulanan nokta, diren-

menin önemi. Türkan Albayrak’›n

bu konu üzerine söyledi¤i cümleler

asl›nda çok önemli. “Ya eve gide-

cektim ya da direnecektim. Ben di-

renmeyi tercih ettim.” Bu cümle

her fleyi somut olarak bar›nd›r›yor

herhalde. Gerçekten iflten at›lan bir

iflçinin önünde iki yol var. Ya iflten

at›lmay›, sömürülmeyi içine sindi-

rip evine gidecek ve hayat›n›n bun-

dan sonraki k›sm›nda da ayn› uygu-

lamayla karfl› karfl›ya kalmay› göze

alarak yaflayacak. Ya da tüm bunla-

r› reddedecek ve haks›zl›klara, sö-

mürülmeye, eme¤inin çal›nmas›na

karfl› direnecek. Evet, Türkan Al-

bayrak ikinci yolu seçmifltir ve de

daha önce tek bafl›na direnen kad›n

iflçiler gibi direnifl tarihine yeni bir

halka eklemifltir.

Türkan Albayrak, geçti¤imiz gün-

lerde hastanede çal›flan di¤er iflçiler,

hemflireler ve doktorlara yönelik bir

bildiri da¤›tt› ve iflten at›lmas›n›n hu-

kuksuz oldu¤unu, ifle geri al›nmas›

gerekti¤ini talep eden bir imza föyü

ile imza toplamaya bafllad›.

Türkan Albayrak’› ziyarete ge-

lenler aras›nda kendisi ile röportaj

yapmak isteyen bas›n mensuplar› da

var. Albayrak, gelen bas›n emekçi-

lerine, hastanede yaflanan hukuk-

suzluklar›, örgütlenme ve iflten at›l-

ma süreçlerini ayr›nt›l› bir flekilde

anlat›yor. Bir yandan da yaflananla-

r› daha fazla insana duyurmak için

köfle yazarlar›na ulaflmaya çal›fl›yor.

Türkan Albayrak’›n direniflteki

kararl›l›¤›n› ise yine kendi a¤z›ndan

ç›kan sözler en iyi flekilde ifade edi-

yor. Aç›lan ifle iade davas›n›n Ekim

ay›nda görülece¤ini söylüyor ve ifle

geri al›n›ncaya kadar buradan ayr›l-

mayaca¤›n› net bir flekilde ifade

ediyor.

DDeevvrriimmccii ‹‹flflççii HHaarreekkeettii’’nniinn 2277

TTeemmmmuuzz 22001100''ddaa yyaazz››ll›› aaçç››kkllaammaa--

ss››nnddaann;;

““((......)) TTüürrkkaann AAllbbaayyrraakk,, iiflfltteenn

aatt››lldd››¤¤››nnddaann bbeerrii hhaassttaannee kkaapp››ss››

öönnüünnddee ddiirreenniiyyoorr.. ‹‹flfltteenn aatt››llaall›› 1188

ggüünn oolldduu vvee 1188 ggüünnddüürr hhaassttaannee

kkaapp››ss›› öönnüünnee kkuurrdduu¤¤uu ççaadd››rr››nnddaa

oottuurrmmaa eeyylleemmii yyaapp››yyoorr,, iiflfliinnii ggeerrii

iissttiiyyoorr.. ‹‹flfliinnii ggeerrii aallaannaa kkaaddaarr ddaa

oorraaddaann aayyrr››llmmaayyaaccaa¤¤››nn›› ssööyyllüü--

yyoorr.. 

((......)) 1177.. ggüünnüünn ggeecceessiinnddee bbiirr

hhaassttaayy›› ppaarraass›› oollmmaadd››¤¤›› iiççiinn mmuu--

aayyeennee eettmmiiyyoorr,, ppaarraann yyookkssaa ggiitt ddii--

lleenn ddeeyyiipp ggöönnddeerriiyyoorr.. MMuuaayyeennee

oollaammaayyaann hhaassttaa,, hhaassttaannee iinnflflaaaatt››--

nnaa çç››kk››pp iinnttiihhaarr eettmmeekk iissttiiyyoorr..

HHaakkkk››nn›› aarraayyaann ççiiffttççiiyyee ““aannaann››

ddaa aall ggiitt”” ddiiyyeenn bbaaflflbbaakkaann››nn hhaass--

ttaanneessiiddiirr bbuu hhaassttaannee.. AAKKPP hhüükküü--

mmeettii,, hhaallkk››nn ggüünnddeemmiinnii rreeffeerraann--

dduummllaarrllaa,, yyaallaannllaarrllaa,, ddoollaannllaarrllaa

mmeeflflgguull eeddeerrkkeenn,, eemmeekkççiilleerriinn ppaa--

yy››nnaa iinnttiihhaarrllaarrllaa,, iiflfl kkaazzaallaarr››yyllaa,,

mmaaddeenn ooccaakkllaarr››nnddaa ggööççüükklleerrllee

ööllüümmlleerr ddüüflflüüyyoorr..”” 

Türkan Albayrak Direnerek Ö¤retiyor

Akflam oluyor herkes evine
dönüyor, ben çad›rda kalmak
zorunday›m iflim, afl›m için.
‹çerde çal›flan arkadafllar›m için.
Direnmeliyim, onlar da bu çad›ra
gelmek zorunda kalmas›n diye. 
Bu hastanede iflçiden yana
esmeli rüzgar, bunun için
direnmeliyim. Bunun için
kamuoyunu burada olup
bitenlerden haberdar etmeliyim.
Benim ve iflçi arkadafllar›m›n
sesini duyurmal›y›m.

(Türkan Albayrak’›n 24 Temmuz
tarihli aç›klamas›ndan)

1 A¤ustos
2010
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AAllbbaayyrraakk’’aa DDeesstteekk ZZiiyyaarreettlleerrii

Herkese Sa¤l›k Güvenli Gelecek Plat-

formu (HSGGP) Paflabahçe Devlet Has-

tanesi önünde direniflini sürdüren Türkan

Albayrak’a destek için hastane önünde

eylem yapt›.

26 Temmuz günü yap›lan eylemde

“Türkan Albayrak Yanl›z De¤ildir” yaz›l›

pankartla beraber “‹flçiyiz Hakl›y›z Kazana-

ca¤›z, Güvencesiz Çal›flt›rmaya Karfl› Ör-

gütlü Mücadeleye” yaz›l› dövizler tafl›nd›.

Ça¤dafl Hukukçular Derne¤i ‹stanbul

fiubesi üyesi avukatlar da, Albayrak’› ziya-

ret ettiler. 24 Temmuz günü çad›r›n yan›na

giden avukatlar hem Albayrak’› destekle-

diklerini belirttiler hem de bilgi ald›lar. 

29 Temmuz günü de D‹SK Emekli-

Sen ‹stanbul fiubeleri Albayrak’›n

yan›ndayd›. “Türkan Albayrak Yaln›z

De¤ildir” yazan bir pankart açan Emekli-

Sen üyeleri; Türkan Albayrak’›n yan›nda

olduklar›n› belirttiler.

19 Temmuz günü greve ç›kan

ve grevin 6. gününde olan beyle-

diye iflçilerini ziyaret etmek için

Kad›köy Evlendirme Dairesi

önünde toplanan platform üyeleri

yolu keserek Kad›köy Belediye-

si’ne yürüdüler.

“Kad›köy Belediyesi ‹flçisi Yal-

n›z De¤ildir” pankart›n› açan plat-

form üyeleri, “Kad›köy iflçisi yal-

n›z de¤ildir, yaflas›n s›n›f dayan›fl-

mas›, kurtulufl yok tek bafl›na ya

hep beraber ya hiç birimiz, herkese

sa¤l›k güvenli gelecek” sloganlar›

ile yürüyüfle geçtiler. Belediye

önünde iflçilerin alk›fl ve sloganlar›

ile karfl›lanan platform üyeleri bu-

rada iflçilerle birleflerek Kad›köy

Meydan›’na yürüyüfle geçtiler.

Önde belediye iflçileri, arkada

platform üyeleri fleklinde oluflturu-

lan kortej ve sloganlarla Kad›köy

Meydan›’na gelen kitle ad›na ba-

s›n aç›klamas›n› Mahinur fiahbaz

okudu. Aç›klamada “çal›flanlar›n

ifl güvencesini ortadan kald›rmak

ve sigortas›z, sendikas›z çal›flt›r-

mak politikalar›na karfl›n bütün

çal›flanlar›n ve emekçilerinin bir-

leflik mücadelesini örgütlemek bü-

tün emek örgütlerinin görevidir.”

diyen fiahbaz, “Kad›köy Belediye

iflçilerinin yaln›z olmad›¤›n› ve

mücadelelerinin baflar›ya ulafl›nca-

ya kadar destek ve dayan›flmam›-

z›n sürece¤ini kamuoyuna ilan

ediyoruz” diyerek bas›n aç›klama-

s›n› sonland›rd›.

Belediye ile anlaflma sa¤lan-

mas› üzerine 25 Temmuz günü

iflçiler grevi sona erdirdiler.

Anlaflmaya göre iflçiler, ilk y›l için

% 9 ücret zamm› ve net 245 TL.

sosyal yard›m alacaklar.

Beyo¤lu Belediyesi’nde
Grev Karar› As›ld›

‹stanbul Beyo¤lu ve Küçükçekme--

ce Belediyelerinde grev karar› as›ld›. 

23 Temmuz günü Beyo¤lu Beledi--

ye Baflkanl›¤› önünde toplanan

D‹SK/Genel-‹fl Sendikas› ‹stanbul Av--

rupa Yakas› 3 No’lu fiube üyesi iflçiler

burada bir eylem gerçeklefltirdiler. 

‹flçiler ad›na konuflan flube baflkan›

Mevsim Gürlevik, yasal süre içinde an--

laflma sa¤lanamazsa greve ç›kacaklar›--

n› belirtti. Grev karar›n›n as›lmas›ndan

sonra eylem sloganlarla bitirildi.

Tafloca¤›nda ‹fl Cinayeti
Malatya’n›n Yeflilyurt ilçesi, Kozluk

Köyü ile Çat Baraj› aras›ndaki Ad›ya--

man Yolu üzerinde bulunan bir tafl oca--

¤›nda aç›klanmayan bir sebepten dolay›

19 yafl›ndaki Cihan Do¤an ifl cinayeti

sonucu hayat›n› kaybetti.

HSGGP Grevdeki ‹flçileri Ziyaret Etti

YYüürrüüyyüüflfl:: DDiirreenniiflfl ççaadd››rr››nn››nn kkaarrflfl››nnddaakkii kkaa--

mmeerraa ddaahhaa öönnccee aacciill sseerrvviissiinnee bbaakk››yyoorrdduu,, flfliimmddii

ddiirreenniiflfl ççaadd››rr››nnaa ççeevviirrddiilleerr.. BBuunnuunn sseebbeebbii nneeddiirr??

BBuunnddaann rraahhaattss››zz oolluuyyoorr mmuussuunnuuzz??

TTüürrkkaann AAllbbaayyrraakk: Kameran›n bana dönmesi

beni rahats›z ediyor. Buraya gelen ziyaretçilerimi

kay›t alt›na almas›n›, buraya gelmek isteyip de ka-

mera yüzünden ziyaretçilerin gelememesi beni bu konuda rahats›z ediyor. 

YYüürrüüyyüüflfl:: AAyyrr››ccaa bbeelliirrttmmeekk iisstteeddii¤¤iinniizz bbiirr flfleeyy vvaarr mm››??

TTüürrkkaann AAllbbaayyrraakk: Çad›r› kurmamda dövizleri asmamda beraber ka-

rar verdi¤imiz arkadafllar bu direnifli kendi ç›karlar› yüzünden satt›lar. K›-

sa sürede baflar›l› olacakken bu hak alma savafl› onlar›n yüzünden uzad›.

Direniflin sonunda görülecektir neyin karfl›l›¤›nda direniflin sat›ld›¤›.

Mehmet Y›lmaz
PPaaflflaabbaahhççee DDeevvlleett HHaassttaanneessii’’nnddee TTeemmiizzlliikk ‹‹flflççiissii

YYüürrüüyyüüflfl:: TTüürrkkaann AAllbbaayyrraakk’’››nn ddiirreenniiflfliinnii nnaass››ll ddee¤¤eerrlleennddiirriiyyoorr-

ssuunnuuzz?? 

� Türkan ablan›n dönmesini çok isterim. Türkan ablan›n direnifline

her türlü destek oluruz. Çünkü direnifli hep bizim için allah raz› olsun. 

YYüürrüüyyüüflfl:: DDiirreenniiflfl ççaadd››rr››nn››nn kkaarrflfl››nnddaakkii kkaammeerraa ddaahhaa öönnccee aacciill

sseerrvviissiinnee bbaakk››yyoorrdduu,, flfliimmddii ddiirreenniiflfl ççaadd››rr››nnaa ççeevviirrddiilleerr.. BBuunnuunn sseebbee-

bbii nneeddiirr?

� Kamera Türkan abla için kuruldu, yani bizden birini gördümü ifli-

ne son vermesi için. Ancak kameran›n kurulmas› bir fley de¤ifltirmiyor,

kameradan korkumuz yok. 

YYüürrüüyyüüflfl:: HHeerrhhaannggii bbiirr sseennddiikkaayyaa üüyyeemmiissiinniizz??

� Bir sendikaya üye olduk, o da bizi satt›.
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� Gazi’de Turnuva Sona Erdi
‹stanbul Gazi Mahallesi'nde bu y›l 3. sü düzenle-

nen "Yozlaflmaya Karfl› Dostluk Turnuvas›"n›n final

maç› yap›ld›. 25 Temmuz günü yap›lan maç sonucun-

da Do¤u Spor kupay› ald›. Maç›n ard›ndan yap›lan bir

flenlikle ödüller da¤›t›ld›. Turnuvan›n amac›n›n anla-

t›ld›¤› konuflmalar›n yap›ld›¤› flenli¤e kat›lanlar P›nar

Sa¤, Cengiz Sa¤lam ve Hakan Yeflilyurt'un söyledi¤i

türkülerle halaylar çektiler.

Yürüyüfl dergisi ‹stanbul ve

Anadolu’da yap›lan sat›fllarla halka

ulafl›yor. 

‹‹ssttaannbbuull--AAvvcc››llaarr:: ‹stanbul Avc›-

lar’da 25 Temmuz günü Halk Cep-

heliler “Ferhatlar'›n Enginler'in Sesi

Yürüyüfl Susturulamaz” pankart›

açarak eylem yapt›lar. “Devrimci

Bas›n Susturulamaz, Yürüyüfl Sustu-

rulamaz” sloganlar› at›lan eylemde

"Yürüyüfl, halk›n ve hakl›n›n sesidir.

Yürüyüfl zulme boyun e¤meyenle-

rin, direnenlerin sesidir.” denildi.

Eylemin ard›ndan yap›lan dergi da-

¤›t›m›nda 100 dergi halka ulaflt›r›ld›.

AAddaannaa:: 28 A¤ustos günü Ada-

na’n›n Seyhan ilçesine ba¤l› Barba-

ros Mahallesi Çarflamba pazar›nda

okurlar›m›z, dergimizin 226. say›s›-

n›n tan›t›m ve sat›fl›n› yapt›lar. 

Dergi sat›fl›nda AKP iktidar›n›n

Kürt halk› üzerinde oynad›¤› oyunla-

r› teflhir ederek, “Kürt halk›n›n kendi

kaderini tayin hakk› olmal›d›r” de-

nildi.

MMeerrssiinn:: 29 Temmuz günü

Toroslar belediyesi Çukurova

mahallesinde derginin tan›t›m ve

sat›fl›na devam edildi. ‹lk defa dergi

sat›fl› yap›lan mahallede polisler

kimlik kontrolü yaparak halk› tedir-

gin etmeye çal›flt›lar. 4,5 saat süren

dergi sat›fl›nda 13 dergi halka

ulaflt›r›ld›. 

11 MMaayy››ss MMaahhaalllleessii’’nnddee

PPoolliiss TTeerröörrüü

24 Temmuz günü 3001 Cadde-

si’nde Yürüyüfl dergisi da¤›t›m› ya-

pan dergi okuru Yücel Tolu’yu polis

gözalt›na almaya çal›flt›.  

Önce dergi sat›fl› s›ras›nda akrep-

le caddede sürekli gezerek gerginlik

yaratmaya çal›flt›lar. Ard›ndan dergi

tan›t›m ve sat›fl›n›n yap›ld›¤› binan›n

önü ikisi silahl› yaklafl›k 15 sivil po-

lis taraf›ndan kapat›ld›. 

Keyfi bir flekilde kimlik kontro-

lü yaparak Yücel’in aç›k adresini is-

tediler.  Bunun üzerine ise çevrede-

ki insanlar topland› ve Tolu’yu sa-

hiplendiler. Polisler bir fley yapama-

man›n haz›ms›zl›¤›yla mahalleyi

terk etti. 

‹stanbul Ba¤c›lar Karanfiller Kültür Merkezi tara-

f›ndan her hafta yap›lan film gösterimi bu hafta da de-

vam etti. 25 Temmuz günü 40 çocuk ve ailelerin kat›-

ld›¤› film gösteriminde Ay› Kardefl filmi izlendi.

� Nurtepe’de Futbol Turnuvas›
Bafllad›

‹stanbul  Nurtepe Haklar Derne¤inin düzenledi¤i

Aflur Korkmaz futbol turnuvas› 25 Temmuz pazar gü-

nü bafllad›.Maçlar›n ard›ndan yo¤un talep üzerine, ye-

ni tak›mlar da turnuva için kay›tlar›n› yapt›rd›lar.

� Malatya’da Geleneksel Arguvan
Türkü Festivali

8. Uluslar Aras› Arguvan Türkü Festivali 24–25

Temmuz Tarihlerinde Malatya’n›n Arguvan ilçesinde

yap›ld›..

Nurettin Reçber , Cengiz Özkan ve Muharrem Te-

miz gibi sanatç›lar›n yer ald›¤› flenliklerde Yunanistan,

Azerbaycan, Ermenistan ve Hindistan halk müzi¤i

ekipleri sahne ald›.

‹ki gün süren festivalde Malatya Haklar Derne¤i

“Yozlaflmaya Ve Yoksullu¤a Karfl› Birleflelim” pankar-

t›n›n as›l› oldu¤u stant›yla yerini ald›. TAYAD’l›lar

için aç›lan imza masas›nda imza atanlarda bir k›sm›

ayr›ca bunun çok önemli bir konu oldu¤unu söyleye-

rek kendileri de imza toplay›p bildiri da¤›tt›lar.

Festivalde Yürüyüfl dergisinin tan›t›m› ve sat›fl› da

yap›ld›. 

Mersin Kazanl› Halk Kültürünü Yaflatma ve Dayan›fl-

ma Derne¤i 26 Temmuz günü yapt›¤› yaz›l› aç›klama ile

1. Evvel Temmuz Festivali’nde yaflad›klar› engellemele-

ri anlatt›. Polisin “olay ç›kacak, bomba patlayacak” gibi

söylemlerle esnaf› tedirgin etmeye çal›flt›¤›n›n, sahilin

keyfi olarak kendilerine yasakland›¤›n›n anlat›ld›¤›

aç›klamada kimi ilerici-demokrat kesimlerin de polisin

bu tavr›na alet oldu¤u belirtildi. Festivalin son günü Grup

Yorum konserinde ya¤mur bahane edilerek elektriklerin

kesildi¤i, buna ra¤men jeneratörle de olsa konserin

tamamland›¤›n›n söylendi. Aç›klamada “Yalanlara al-

danmay›n. Bu yalanlarla unutturulmak istenen yoksul-

luktur, iflsizliktir, gün gün artan yozlaflmad›r. Yoksullu¤a,

iflsizli¤e ve yozlaflmaya karfl› birleflelim” denildi.

YYüürrüüyyüüflfl DDeerrggiissii SSaatt››flflllaarr›› SSüürrüüyyoorr

Yürüyüfl Direnenlerin Sesidir

AADDAANNAA

edelim! Sand›¤a gitmeyelim!

1 A¤ustos
2010
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� “HERfiEYE RA⁄MEN 1. EVVEL TEMMUZ
FEST‹VAL‹’N‹ COfiKUYLA B‹T‹RD‹K!”

� Çocuklara Film Gösterimi Sürüyor



‹stanbul Üniversitesi Ö¤renci

Kültür Merkezi (ÖKM), rektörlük

taraf›ndan kapat›lmaya çal›fl›l›yor.

Rektörlük bu konuda ö¤rencilere

hiçbir resmi bildirimde bulunmad›.

Öyle ki ö¤renciler bu durumdan te-

sadüfen haberdar oluyor. ÖKM ye-

rine ise tamamen kâra dayanan

UZAKTAN E⁄‹T‹M MERKEZ‹

aç›lacak.

ÖKM ‹stanbul Üniversitesi’nde

1990 y›l›ndan bu güne dev-

rimci, demokrat, ilerici ö¤-

rencilerin faaliyet yürüttü¤ü

bir yerdir. 

‹stanbul Üniversitesi’nde

fakülteler aras› geçifl yasa¤›

oldu¤u için ö¤rencilerin bir

araya gelerek üretim yapt›k-

lar› bir aland›. 

Üniversite yönetiminin

rahats›zl›¤› kültür merkezinin

varl›¤›na de¤ildir; bu kültür

merkezinin devrimci-demok-

rat ö¤rencilerin elinde olma-

s›nad›r.

Bugün üniversitelerde düzenin

gençli¤i ele geçirmek için kulland›-

¤› en önemli politikalar›ndan biridir

“yozlaflma.” Tek tip, araflt›rmayan,

sorgulamayan bir gençlik yaratma-

ya çal›flan bu düzenin sald›r›lar›n-

dan biri de yozlaflm›fl, çürümüfl kül-

türüdür. Sistem, senelerden beri hal-

k›n kültürünü yok edip, yerine ben-

cilli¤i, birey olmay› yücelten burju-

va kültürünü koyuyor. Ve aksini ya-

flatmaya çal›flan kurumlara, kuru-

lufllara kimi zaman yasal k›l›f uydu-

rarak, kimi zaman k›l›fa da gerek

duymadan sald›rmaktad›r. Kültür

M e r k e z i n i n

kapat›lmak is-

tenmesi bu

sald›r›lar›n bir parças›d›r. 

Ö¤renci Kültür Merkezi, bünye-

sinde çeflitli alanlarda faaliyet yürü-

ten yüzün üzerinde kulübü bar›nd›r-

maktad›r. Müzik kulübünden, tiyat-

ro kulübüne, halkbilim kulübünden,

sinema kulübüne kadar ö¤renciler

istedikleri alanda üretimde bulun-

maktad›rlar. Kolektif olarak üretilen

bu faaliyetler ise sene boyunca ba-

zen ÖKM bünyesinde, bazen daha

farkl› yerlerde sergilenmektedir.

Tüm bu etkinliklerin devrimci-de-

mokrat ö¤renciler taraf›ndan halk

kültürünün yaflat›larak yap›lmas› 20

y›ld›r üniversite yönetimine rahat-

s›zl›k vermifltir. Bu yüzden

ÖKM’ye giden ö¤renciler sivil po-

lisler taraf›ndan taciz edilerek kor-

kutularak ÖKM’den uzaklaflt›r›lma-

ya çal›fl›lm›flt›r. Ayn› flekilde ÖKM

bünyesinde sivil faflistlerin “Türkçe

Yaflam” ad› alt›nda bir kulüp açma-

lar›n› sa¤layarak ö¤rencileri uzak-

laflt›rmaya çal›flm›fllard›r. Bunun

için ise haftada en az 2 defa sivil fa-

flistleri di¤er kulüp çal›flanlar›na sal-

d›rtarak birçok ö¤rencinin yaralan-

mas›na sebep olmufllard›r. Kulüple-

rin yapt›¤› seminerler paneller ko-

nusu insan haklar›, anadilde e¤itim,

iflkence olunca o gün için ÖKM ka-

pat›larak engel olunmufltur.

ÖKM’ye girifl ç›k›fllarda ö¤rencile-

re kimlik sorulmas› dayat›l›rken si-

vil faflistler içeriye ellerinde sat›r-

larla, b›çaklarla, falçatalarla girebil-

mifllerdir. Görüldü¤ü gibi tüm bun-

lar üniversite yönetimi ile polis ifl-

birli¤i halinde gerçeklefltirilmifltir.

‹stanbul Üniversitesi Rek-

törlü¤ü, YÖK yasas›nda üni-

versitelerdeki kültür merkez-

leri kapat›lamaz diye belirtil-

di¤i halde ÖKM’yi kapatmay›

göze alm›flt›r. Çünkü yerine

binlerce ö¤rencinin milyarlar-

ca para kazand›rd›¤› uzaktan

e¤itim denilen bir sistemin

merkezi aç›lacakt›r. Üniversi-

teleri ticarethaneye çeviren

ö¤rencileri soyan bu sistem

üniversiteler halk›nd›r diyen

ve halk›n kültürünü yaflatan

ö¤rencileri bu flekilde yok edebile-

ce¤ini san›yor.

Rektörlük yaz›n ö¤rencilerin ol-

may›fl›n› f›rsat bilerek ÖKM’yi bo-

flaltmay› planl›yor. ‹stanbul Üniver-

sitesi ö¤rencileri rektörlü¤ün bu

planlar›n› bofla ç›kartmak için bu

süreç bitene kadar ÖKM’de nöbet

tutacaklar.

ÖKM, bu düzenin hedef seçti¤i

bir yerse bundan gurur duymal›y›z

ve ne olursa olsun bu durumu çev-

remizdeki herkese anlatarak en ge-

nifl flekilde sahiplenmeyi sa¤lamal›-

y›z. ÖKM’nin kapat›lmas›na engel

olmal›y›z.

GGeennççlliikk FFeeddeerraassyyoonnuu’’nnddaann

Ülkemizde Gençlik

KAPATILMAK ‹STENEN
B‹R KÜLTÜR MERKEZ‹
DE⁄‹L; YOK ED‹LMEK

‹STENEN HALKIN
KÜLTÜRÜ

24 Temmuz Cumartesi günü

Ö¤renci Kültür Merkezi’nin kapat›-

laca¤› haberleri üzerine ÖKM’ye gi-

den ö¤renciler karfl›lar›nda güvenlik

görevlilerini buldular. Ö¤renciler bir

süre tart›flt›ktan sonra

ÖKM' ye girmeyi "bafla-

r›rken", kulüpler toplan-

t›s›ndan ÖKM' nin

önünde etkinlikler yap-

ma karar› ç›kt›. 

Kültür Merkezi kapatarak tarihe

geçmeye haz›rlanan ‹stanbul Üni-

versitesi Rektörlü¤ü ise hala resmi

bir aç›klama yapm›yor. ÖKM'nin

Uzaktan E¤itim Merkezi ya da bafl-

ka bir fleye dönüfltürülece¤ine ise

kesin gözüyle bak›l›yor. Bas›n›n ise

görüntü almas›na izin verilmiyor. 

Okulun son 20 y›l›na kültürel

olarak damga vuran ÖKM'nin kapa-

t›lmamas› için kulüpler, ö¤rencileri

ve ayd›nlar› yak›nda kültür merkezi-

nin önünde düzenleyecekleri etkin-

liklere kat›lmaya ça¤›r›yor. 

Ö¤renci Kültür Merkezi'ne   
ö¤renci girifli yasak!
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Ülkemizde Gençlik

Yeni s›nav sistemi çok tart›flmal›

bir süreçten sonra, yine s›nava gire-

cek olanlar›n hiçbir fikri sorulmak-

s›z›n yürürlü¤e girdi. Tam oyunca¤a

çevirdiler. Canlar› s›k›ld›kça s›nav

sistemini de¤ifltirir oldular. Bu de¤i-

fliklikler kötünün yerine iyiyi koy-

mak amac›yla yap›lm›yor. Ki sonuç-

lar bunun en iyi ispat›d›r. Sürekli de-

¤iflen s›nav sistemi düzenin yönetim

fleklinin, insana bak›fl aç›s›n›n gös-

tergesidir. Düzen ne zaman s›k›flsa,

cilalad›¤› yeni programlarla ç›k›yor

karfl›m›za. Son zamanlara damgas›-

n› vuran ve hem aileleri hem de s›-

nava giren binlerce ö¤renciyi ma¤-

dur eden hatalar bu programlar›n na-

s›l özensizce haz›rland›¤›n› göster-

mektedir.

fiu tabloya bak›n; önce k›lavuzda

4499 pprrooggrraammddaa yanl›fll›k yap›ld›¤›

aç›kland›. Sonra bir hata da Mate-

matik-Fen 44 ppuuaann ttüürrüünnee ggöörree ba-

flar› s›ras›nda yap›ld›. S›nav sorular›;

s›ralama, k›lavuz, yerlefltirme, he-

men hepsinde öyle ya da böyle hata

var. Tart›flmalar sürerken ÖSYM'nin

baflkan› Prof. Dr. Ünal Yar›ma¤an

konuyla ilgili flu aç›klamaya yapt›:

"Çok k›sa zamanda çok ifl yap›ld›¤›

için hatalar yap›ld›. Personel say›s›

az. Bunlar insan hatas›d›r. Bu hata-

lar›n çok abart›lmamas› gerekiyor.”

Yüzbinlerce ögrenciyi ilgilendi-

ren bir konuda ÖSYM’nin  umursa-

maz tavr› özünde düzenin e¤itime

bak›fl aç›s›n› yans›tmaktad›r. 

fiimdi nas›l oluyor da ÖSYM

baflkan› bu kadar “rahat” bir flekilde

“bunlar insan hatas›d›r” diyebiliyor.

O insan hatas› diye geçifltirilen s›-

navlar nedeniyle ö¤renciler intihar

ediyor. Peki ya ö¤rencilerin yapt›¤›

hatalar ayn› “masumiyet”le karfl›la-

n›yor mu? Hay›r! Telafi flans› dahi

verilmiyor. Bu kafa yap›s›na göre

ÖSYM baflkanlar›, bakanlar, millet-

vekilleri hata yapabilir ama ö¤renci-

ler ise ASLA hata yapamaz.

Yar›ma¤an bir de diyor ki; “Ge-

rekirse istifa ederim!”. Sanki bütün

sorun kendisiyle bitiyormufl gibi.

Sorun bir sistem sorunudur. Bu tab-

loda sistemin çözümsüzlü¤ünün,

politika belirleyemezli¤inin, köfleye

s›k›flm›fll›¤›n›n ispat›d›r. Ne yap›lan

bu aç›klamalar, ne de yap›lacak her

hangi bir aç›klama sistemin bu iflteki

sorumlulu¤unu ortadan kald›rmaz. 

Ne bu sistem ne de yenileri ö¤-

rencilerin sorunlar›n› çözebilir. Çün-

kü bu düzen bütün kurum ve kuru-

lufllar›yla çürüktür, insana ayk›r›d›r.

Umudumuzu düzene yedeklemeleri-

ne izin vermeyelim. Bozuk düzende

sa¤lam çark olmaz. 

SORUNLARIMIZ ÇÖZÜMLER‹M‹Z

HATA DÜZEN‹N
KEND‹S‹NDED‹R

Üniversite Harçlar›na Yine Zam Geldi!

2009-2010 ö¤retim y›l›nda üniversite harçlar›

71 TL ile 591 TL aras›nda de¤ifliyor. 2. Ö¤retim

programlar›nda ise harç miktarlar› 4 bin TL’ye

kadar ç›k›yor...

Normal ö¤renim süreleri içinde mezun ola-

mayanlardan ö¤renci katk›s› birinci y›l için yüzde

50, sonraki  y›llar için yüzde 100 fazlas›yla

al›nacak.

Baflvuru s›ras›nda k›lavuzda bize verilen kod

numaras› ile ÖSYM s›nav sonuç belgesindeki kod-

lar ayr› oldu¤u için kendi alan›m›zdan tercih

yapam›yoruz. Alan d›fl› tercih yapma zorunda

kal›yoruz. Böyle olunca da puanlar›m›z kesilece¤i

için yerleflme flans›m›z yok denecek kadar azal›yor.

LYS’de 6 bin kifliyi etkileyen “küçük”
bir hata daha

Lisans Yerlefltirme S›nav›’na giren yaklafl›k

6 bin Mesleki Aç›kö¤retim K›z Meslek Lisesi

Çocuk Geliflimi ve E¤itimi Bölümü mezunu-

nun, okul türü kodunun yanl›fl girilmesi nede-

niyle kendi alanlar›nda tercih yapamad›klar›

öne sürüldü. Mesleki Aç›kö¤retim K›z Meslek

Lisesi Çocuk Geliflimi ve E¤itimi bölümü

mezunu Güntülü Çak›l, LYS baflvurusu

s›ras›nda k›lavuzda kendilerine verilen okul

kodu ile s›nav sonuç belgesindeki kodlar›n

ayr› olmas› nedeniyle tercih yapamad›klar›n›

söyledi.  Lise e¤itiminden sonra,

arkadafllar›yla birlikte Mesleki Aç›kö¤retim

K›z Meslek Lisesi Çocuk Geliflimi ve E¤itimi

Bölümü’ne kay›t yaparak buradan mezun

olduklar›n› ve anas›n›f› ö¤retmenli¤ini okuya-

bilmek için LYS s›nav›na girdiklerini ifade

eden Çak›l, “Baflvuru s›ras›nda k›lavuzda bize

verilen kod numaras› ile ÖSYM s›nav sonuç

belgesindeki kodlar ayr› oldu¤u için kendi

alan›m›zdan tercih yapam›yoruz. Alan d›fl› ter-

cih yapma zorunda kal›yoruz. Böyle olunca da

puanlar›m›z kesilece¤i için yerleflme flans›m›z

yok denecek kadar azal›yor.” dedi.

Sözleflmeli ö¤retmenler 
MEB'in karfl›s›na çad›r kuruyor!

Sözleflmeli ö¤retmenler Milli E¤itimi

Bakanl›¤›’n›n önünde çad›r eylemi yapmaya

haz›rlan›yor... 

Milli E¤itim Bakanl›¤› önünde aileleriyle birlik-

te gelerek çad›r kuracak olan sözleflmeli ö¤retmen-

ler bu sefer  sonuç al›ncaya kadar çad›rlar›n›

kald›rmayacaklar›n› söylüyorlar... 

Ü l k e m i z d e

okula gitmesi gere-

ken ama hapisha-

nelerde olan 22552211

ççooccuukk bulunmak-

tad›r. Bu çocuklar-

dan 11888855’’ii ttuuttuukk--

lluu,, 39900’’›› hükmen

tutuklu ve 224466’’s›

hükümlü durumun-

dad›r.

BBuunnllaarr››  
BBiiLLiiYYOORR 
MMUUSSUUNNUUZZ??

““GGeerrççeekk bbiirr

ssoossyyaalliisstt oollmmaakk

iissttiiyyoorrssaann ggeennçç

kkaallaaccaakkss››nn..””

Mihail ‹vanoviç

KAL‹N‹N

GGeennççlliikk 
ÜÜzzeerriinnee  

SSÖÖZZLLEERR
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Eski Devrimci Yol’un, bugünkü

ÖDP’nin önderleri, günlük ç›kar ve

politikalar› gerektirdikçe devrimcile-

fliyor, o gereklilik ortadan kalkt›¤›nda

as›llar›na dönüyorlar. Bir süredir bu-

nu bir tarz haline dönüfltürdüler. On-

lar nezdinde, iki aya¤›yla da düzene

bas›p, devrimci söylemden de bir tür-

lü vazgeçememenin yaratt›¤› eklek-

tizmi ve çarp›kl›¤› görmek mümkün. 

Karfl›m›za ne gün flehitlerine sahip

ç›kan bir devrimci olarak, ne gün

“ölümü yüceltmeyi” elefltiren bir re-

formist olarak ç›kacaklar›n›, ne gün

AB’ye üyeli¤e “havet” diyeceklerini,

ne gün AB’nin emperyalistli¤ini kefl-

fedeceklerini önceden bilebilmek ge-

nellikle mümkün de¤ildir. 

O gün hangi yanlar›n›n a¤›r ba-

saca¤›, kendi içlerindeki tart›flmala-

ra, hatta parti içi iktidar mücadelesi-

ne veya halk karfl›s›nda konuflmak

zorunda kal›nmas›na göre de¤ifle-

bilmektedir. 

Eski Devrimci Yol’un, bugünkü

ÖDP’nin önderlerinden O¤uzhan

Müftüo¤lu, 22 Temmuz günü kat›ld›-

¤› bir televizyon program›nda, dev-

rimci söylemleriyle karfl›m›zdayd›. 

NTV’de yap›lan “12 Eylül ve

Referandum” adl› programda konu-

flan Müftüo¤lu, o günlerde ekrana

ç›kanlar›n “ma¤dur” edebiyat› yap-

malar›n› hakl› olarak elefltiriyor ve

yine gayet yerinde bir tespit olarak

““1122 EEyyllüüll’’üünn mmaa¤¤dduurruu ddee¤¤iill,, mmuu--

hhaattaabb››yy››zz”” diyordu.  

Ancak bu do¤ru tespit, söyleyen

Müftüo¤lu olunca, sorunlu hale dö-

nüflüyor. Bu do¤ru tespitin söylen-

di¤i cümlelerin bütününü okuyunca

sorun daha da büyüyor.

Tam olarak flöyle diyor Müftü-

o¤lu:

“12 Eylül darbesine karfl› müca-

dele eden ttoopplluulluu¤¤uunn bbiirr bbiirreeyyii oollaa--

rraakk kendimi 12 Eylül ma¤duru ola-

rak görmüyorum. ... Biz 12 Eylül'ün

muhatab›y›z.”

Ama muhatap olmak o kadar da

kolay de¤ildir. Faflizm karfl›s›nda ör-

güt oldu¤unu savunamayanlar, dire-

nemeyenler, nas›l muhatap olacak?

Halk›n devrimci iktidar› için mücade-

le etmeyenler, nas›l muhatap olacak?

O muhatapl›k iliflkisinde kimi temsil

edeceksiniz siz? Cunta karfl›s›nda yal-

n›z b›rakt›klar›n›z› m›?.. 

““ÖÖrrggüütt”” diyemiyorsunuz, nas›l

muhatap olacaks›n›z?

Kimi muhatap alacak 12 Eylül?

Bugün o hesab›n peflindeyseniz,

halk kimi muhatap alacak?

“Topluluk”mufl!

Mahkeme salonunda ““öörrggüütt ddee--

¤¤iill ddeerrggii”” idiniz. (Bilmeyen genç

okurlar›m›z için not: Ankara’da gö-

rülen Devrimci Yol Ana Dava-

s›’nda, Devrimci Yol’un tüm önder

kadrolar›, ““öörrggüütt ddee¤¤iill ddeerrggii”” ol-

duklar›n› savundular.) 

Sonra 90’lar›n bafl›nda ““ttaarrtt››flfl--

mmaa kkuullüübbüü”” oldunuz. (Bilmeyen

genç okurlar›m›z için not: 1980’le-

rin sonlar›nda, içeriden d›flar›ya hep

“bekleyin” denildi,

Devrimci Yol önder

kadrolar› tahliye oldu-

¤unda, uzun zaman sü-

recek “tart›flma süreç-

leri” bafllat›ld›. O “tar-

t›flma süreçleri”nin

sürdü¤ü dönem, ülke-

mizde infazlar›n, ka-

y›plar›n sokaklar›m›z›

kan gölüne çevirdi¤i bir dönemdi

ama onlar öyle bir dönemde tek bir

eylem yapmaks›z›n prati¤in d›fl›nda

olman›n teorisini yapm›fllard›.) 

Sonra, ““ppaarrttii oollmmaayyaann ppaarrttii””

anlay›fl›n› gelifltirdiniz. (Bilmeyen

genç okurlar›m›z için not: Bu,

ÖDP’nin kuruluflunda kulland›klar›

bir kavramd›r. ÖDP’yi devrimci ör-

güt anlay›fl›na, Leninist parti anlay›-

fl›na karfl› bir anlay›flla kurmufl ve

kendilerini böyle tan›mlamay› uy-

gun bulmufllard›.)

fiimdi de ttoopplluulluukk olduklar›n›

ilan ediyorlar. 

Herfley oluyorlar; ama bir tek

öörrggüütt olam›yorlar. 

Bir tek öörrggüütt üüyyeessii olam›yorlar. 

Örgüt olunmadan muhatap olu-

namaz. 

Örgütsüz bireyin konuflmalar›,

ça¤r›lar›, hayk›r›fllar›, tarih önünde

bir v›z›lt›dan ibarettir. 

Gümbür gümbür ses getirmek is-

tiyorsan›z, örgütlü olacaks›n›z.  

Bunlar›  bilmiyor musunuz? Hiç

flüphemiz yok, örgütlülükle örgüt-

süzlük aras›ndaki fark› bilirsiniz.

Örgüt olmakla topluluk olmak, ör-

güt olmakla “dergi çevresi” olmak

aras›ndaki fark› bilirsiniz. 

Bildi¤iniz için örgüt olmaktan

kaç›yorsunuz tam oottuuzz aalltt›› yy››lldd››rr..

1974’ten beri, gerçek anlamda bir

örgüt olman›n karfl›s›ndas›n›z.  

Darbenin geldi¤ini ilan etmifller;

“topluluk” olarak!

Devrimcileri, ayd›nlar› mücade-

leye ça¤›rm›fllar; “topluluk” olarak!

Bunlar› yapan da ““ttoopplluulluukk bbii--

rreeyyii”” olarak Müftüo¤lu. 

Mamak’ta ne yap›yordu o toplu-

luk bireyi?

Siz de direnmiyordunuz o za-

man?

AKP’liler de.. 

Örgüt Olamayanlar, 

Alternatif de, 

Muhatap da Olamaz!

Karfl›m›za ne gün flehitlerine
sahip ç›kan bir devrimci olarak, ne
gün “ölümü yüceltmeyi” elefltiren
bir reformist olarak ç›kacaklar›n›,

ne gün AB’ye üyeli¤e “havet”
diyeceklerini, ne gün AB’nin

emperyalistli¤ini keflfedeceklerini
önceden bilebilmek

genellikle mümkün  de¤ildir. 
O gün hangi yanlar›n›n a¤›r

basaca¤›, kendi içlerindeki tart›fl-
malara, hatta parti içi iktidar mü-
cadelesine veya halk karfl›s›nda
konuflmak zorunda kal›nmas›na

göre de¤iflebilmektedir. 
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Belli bir dönemden sonra, içeri-

de ve d›flar›da direnifl ve savafl› mut-

lak anlamda tatil etmediniz mi?

Y›llar ve y›llar boyunca b›rak›n

tek bir kurflun s›kmay›, hiçbir bi-

çimde mücadele etmemeyi savu-

nan, “beklemeyi” teorilefltiren siz

de¤il miydiniz?

Bu tavr›n bu aç›dan ne fark› var

AKP’den?

Devrimci Yol’un 12 Eylül cunta-

s›na nas›l “haz›rland›¤›”, cuntay›

nas›l karfl›lad›¤› da kimse için s›r

de¤ildir. 

Devrimci Yol cuntan›n gelifli

karfl›s›nda siyasi olarak adeta körle-

flenlerin bafl›nda gelmekteydi. Bu-

gün “ben fluna demifltim, flöyle ko-

nuflmufltuk, flöyle ça¤r› yapm›flt›k”

diyerek, o siyasi körlü¤ü örtbas ede-

mezsiniz. 

O siyasi körlük, durduk yerde

ortaya ç›kmam›flt› elbette. Kendini-

zi dev aynas›nda görüyordunuz o

gün. ““FFaaflfliisstt ddeevvlleettiinn yyaann››bbaaflfl››nnddaa

oonnaa aalltteerrnnaattiiff hhaallkk iikkttiiddaarr›› nnüüvveellee--

rrii”” oluflturuyordunuz. 

Türkiye solunun “babas›” gibiy-

diniz. Baflkalar›n›n uyar›lar›na, öne-

rilerine, elefltirilerine, ça¤r›lar›na

kulak vermeye gerek duymuyordu-

nuz. 

Kendini böylesine “büyük” gö-

renler, cunta karfl›s›nda bir direnifli

bile örgütleyemez durumda olduk-

lar› aç›¤a ç›k›nca, o büyük “kendine

güven”, tersine çevrilip, büyük bir

hayal k›r›kl›¤›na yol açt›. 

O hayal k›r›kl›¤›, hapishanelerde

teslimiyeti, d›flar›da mültecileflmeyi

getirdi ve iflte o süreç bugünlere, ide-

olojik savrulman›n ve kaçk›nl›¤›n

ad› olan ÖDP’ye kadar uzay›p geldi. 

Elefltirdi¤iniz hher noktada

kendinize ddönüp bbakmak

zorundas›n›z!
12 Eylül döneminde bir devrim-

ci örgüt olarak gerekenleri yapma-

may›, 12 Eylül’de gördü¤ünüz ifl-

kencelerle, ödedi¤iniz bedellerle

perdeleyemezsiniz. 

Devrimci Yol kadrolar› da, taraf-

tarlar› da elbette 12 Eylül zindanlar›n-

da iflkenceler gördüler, bedeller öde-

diler. Ama tarih, Devrimci Yol önder-

lerine flu kadar y›l yatarak ödedikleri

bedelleri de¤il, as›l olarak Mamak’ta

ööddeeyyeemmeeddiikklleerrii bedelleri soruyor.  

Müftüo¤lu, AKP politikalar›n›

destekleyen ‘sosyalistleri!’,

“AKP'nin neoliberal politikalar›n›

desteklemek için ... burjuvazinin, s›-

n›flar›n, sömürü düzeninin ve em-

peryalizmin bu olayla iliflkisini giz-

lemek”le suçluyor. 

Elbette do¤rudur. Fakat bu elefl-

tiriyi yapanlar›n,

“topluluk” olarak, “AB’ye uyum

sürecini devam ettirdi¤i sürece

AKP’nin desteklenebilece¤i” politi-

kas›n› neden ve nas›l savunduklar›-

n› aç›klamalar› gerekir. 

Evet, ÖDP bu politikay› savun-

mad› m›?

ÖDP-DY’nin yönetici kadrolar›,

Avrupa Birli¤i üyeli¤i konusunda

““hhaavveett”” fleklindeki ucube politika-

n›n yarat›c›s› ve savunucusu olma-

d›lar m›? 

“Topluluk” bireyleri, bunu da

aç›klamak zorundad›rlar. 

AB’ye uyum yasalar›n› ““yyuukkaarr››--

ddaann ddeemmookkrraattiikk ddeevvrriimm”” diye ad-

land›ranlar, faflizmi, s›n›flar›, burjuva-

zinin art›k tamamen gericileflmifl ol-

du¤u Marksist-Leninist teorisini ggiizz--

lleemmiiflfl olmuyorlar m›yd›?

Avrupa Birli¤i’ne “havet” de-

mek, eemmppeerryyaalliizzmm iilliiflflkkiissiinnii ggiizzllee--

mmeekk de¤il miydi? 

Hem Marksizm-Leninizmle ca-

n›n›z›n istedi¤i gibi oynay›n, hem

iflinize gelince “devrimci” bak›fl

aç›s›ndan elefltiri yap›n!

Hay›r, böyle bir devrimcilik

yoktur. 

Bu, ddeevvrriimmcciillii¤¤ii kkuullllaannmmaakktt››rr.. 

Buna izin vermeyece¤iz. 

Devrimci Yol kadrolar› da,
taraftarlar› da elbette 12 Eylül

zindanlar›nda iflkenceler gördü-
ler, bedeller ödediler. Ama tarih,

Devrimci Yol önderlerine flu kadar
y›l yatarak ödedikleri bedelleri

de¤il, as›l olarak Mamak’ta
ödeyemedikleri bedelleri soruyor. 

Son zamanlarda Kürt halk›na

yönelik artarak süren linç sald›r›lar›,

Halk Cephesi taraf›ndan protesto

edildi. Taksim Tramvay dura¤›nda

toplanan Halk Cephesi üyeleri

“K›flk›rtmalardan ve Kürt  Halk›na

Yönelik Sald›r›lardan AKP

Sorumludur” pankart› ve dövizleri

açt›lar. “K›flk›rtmalara Son,

Provakasyonlar›n ve Linçlerin

Sorumlusu AKP ‹ktidar›d›r, Halk›z

Hakl›y›z Kazanaca¤›z” sloganlar›n›n

at›ld›¤› eylemde Halk Cephesi ad›na

aç›klamay› Harran Erdem okudu.

Erdem;  AKP iktidar›n›n, Kürt  halk›

katliamla, linçlerle yüzyüzeyken sey-

reden, seyrettiren bir politika içinde

oldu¤unu, bu oyunun böl-parçala-

yönet politikas› oldu¤unu söyleyerek

“bu oyunu egemenler yüzlerce y›ld›r

halklara karfl› kullan›yorlar” dedi.

Eylem sloganlarla sona erdi.

Bursa’da Yaz Kamp›
Bu y›l üçüncüsü yap›lan ve Bur-

sa Haklar Derne¤i ile Gemlik Hak-

lar Derne¤i’nin birlikte düzenledi¤i

yaz kamp›, 22 - 25 Temmuz günle-

ri aras›nda yap›ld›.

Kampta, her fley birlikte üretilip

birlikte tüketildi. Film gösterimleri

ve atölye çal›flmalar›n›n yap›ld›¤›

kampta programlara kamp yapan

ailelerden de kat›lanlar oldu. 

Üçüncü gün Karacaali Köyü’ne

kadar yürüyüfl yap›ld› ve Uluda¤

yolunda iflkence yap›lm›fl olarak

katledilmifl bulunan Kadir Bülent

Ülkü’nün mezar› ziyaret edildi.

KÜRT HALKINA YÖNEL‹K L‹NÇLERDEN
AKP SORUMLUDUR!

edelim! Sand›¤a gitmeyelim!
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Almanya'n›n Köln kentinde,

Dom Kilisesi meydan›ndan yükse--

len özgürlük ça¤r›s› 53. haftas›nda

devam ediyor. 

Özgürlük Komitesi taraf›ndan

her cumartesi saat 15.00 ile 17.00

aras›nda gerçeklefltirilen eylemde,

yaklafl›k iki y›ld›r a¤›r tecrit alt›nda

tutuklu bulunan Anadolu Federas--

yonu üye ve yöneticilerinden Nur--

han Erdem, Cengiz Oban, Ahmet

‹stanbullu'nun serbest b›rak›lmas›

isteniyor. 

24 Temmuz günü yap›lan eylem--

de, Almanca ve Türkçe sloganlar

at›ld› ve bilgilendirme yap›larak

Dusseldorf'da devam eden mahke--

melere kat›l›m ça¤r›s› yap›ld›. Ey--

lemde Almanca “Nurhan’a, Cen--

giz’e, Ahmet’e Özgürlük” pankart›

aç›ld›. Ayr›ca Faruk Ereren’e özgür--

lük isteyen dövizler tafl›nd›.

Avrupa’da

Avrupa’da flu s›ra biri bitip, biri

bafllayan festivaller ile kuflat›lm›fl du-

rumday›z.Yaflam› festivalsiz düflün-

mek güç.

Nitekim 24 Temmuz akflam› AAll--

mmaannyyaa’’nn››nn DDuuiissbbuurrgg kentinde yap›-

lan tekno müzik festivali s›ras›nda

ç›kan izdihamda 2200 kifli öldü, 334400

kifli yaraland›.

11,,44 mmiillyyoonn kiflinin kat›ld›¤›, eski

bir tren gar›ndaki festivalde giriflte

kullan›lan tünellerden birinde ya-

fland› katliam.

Yine Almanya’da her y›l alkol

sonucu ortalama 7744 bbiinn kifli hayat›-

n› kaybediyor. Neredeyse her ay al-

kolden dolay› 66 bbiinn kifli hayat›n›

kaybediyor.

1188 iillee 6644 yafl aras›nda 99..55 mmiillyyoonn

kiflinin alkol kullanmaktan kaynakl›

sa¤l›k problemleri yaflad›¤› ve bunla-

r›n 11..33 mmiillyyoonnuunnuunn alkol ba¤›ml›s›

oldu¤u belirtildi.

Alkol ba¤›ml›l›¤›na ba¤l› hasta-

l›klar›n tedavisi için Almanya, y›lda

24 milyar Euro para harcarken, alko-

lün yol açt›¤› hastal›klar›n bafl›nda

siroz, beyin tahribi, kalp ve damar t›-

kan›kl›¤›n›n yan› s›ra karaci¤er, a¤›z

ve g›rtlak kanseri geliyor.

Emperyalist-kapitalist ülkelerin

özellikle gençli¤ine sunduklar› için-

de festivaller ve alkol önemli bir yer

tutmaktad›r.

Sadece bir festivale kat›lanlar›n

say›s› 1.4 milyondur. Ço¤u zaman içi

boflalt›larak, yoz bir hale getirilen fes-

tivaller de gençlik yitip gitmektedir.

Nitekim festivaller ile zaman›n›

ve yaflam›n› tüketen gençlik bu ülke-

lerde tam bir k›s›r döngü içinde tutul-

maktad›r. E¤lence ad›na emperyalist

düzenin yoz festivalleri ile gençlik

adeta köreltilmektedir.

Tümüyle tüketmek üzerine otur-

tulmufl festivaller ile yaflam› doldu-

rulan gençlik buralarda alkol ile

“e¤lenmekte” dir.

Almanya’da her ay alkolden 6

bin kifli ölmektedir. Y›lda 74 bin ki-

fli sadece alkolden dolay› yaflam›n›

yitirmektedir.

Gençlik festivaller ve alkole bo-

¤ulmaktad›r. Emperyalist dünyan›n

ç›plak gerçe¤i budur.

Bizim gençli¤imizin emperyalist

yaflamdan örnek alabilece¤i hiç bir

fley yoktur. Emperyalist sistemin

kendi gençli¤ine reva gördü¤ü mil-

yonlarca alkolik ve bir festivalde 20

ölüdür.

Tüm bu yaflananlar Anadolu kül-

türü ile halk›n kültürü ve de¤erleri ile

donanmam›z› daha çok gerektirmek-

tedir. Emperyalist dünyaya de¤il,

kendi kültürümüze özenelim.

Festivaller ve
Alkole Bo¤ulan

Gençlik

AVRUPA’dakiB‹Z

Festivalde 20 Kifli
Öldü

Almanya’n›n Duisburg kentinde

24 Temmuz akflam› 1,4 milyon ki--

flinin kat›ld›¤›, tekno müzik festiva--

li s›ras›nda 20 kifli izdihamda öldü. 

Facian›n, eski bir tren gar›nda

yap›lan festival alan›na giriflte kul--

lan›lan tünellerden birinde yafland›--

¤›n›, pani¤in ard›ndan binlerce kifli--

nin 200 metre uzunlu¤unda ve 30

metre geniflli¤indeki tünelde mah--

sur kald›¤› belirtildi. 20 kiflinin

ölüp binlerce insan yaralan›rken

müzik bile kesilmeden, festival de--

vam etti.

Kapitalizm böyle bir toplum ya--

ratt›. Yan›bafllar›nda insanlar ölür--

ken yüzbinlerce kifli içkilerini içip,

dans etmeye devam etti.

Özgürlük Ça¤r›s› 53. Haftada

CCeennggiizz OObbaann AAhhmmeett ‹‹ssttaannbbuulllluu

NNuurrhhaann EErrddeemm

AAhhmmeett ‹‹ssttaannbbuulllluuCCeennggiizz OObbaann

NNuurrhhaann EErrddeemm
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Halk›n Anayasas› için



Ankara’da 27 Temmuz’da yap›-

lan Avrupa Bayanlar Voleybol maç›-

n› izlemek isteyen ‹srail’in voleybol

tak›m›n›n hocas› Arie Selinger’i

MOSSAD ajanlar› bak›n nas›l koru-

yor: MOSSAD ajanlar›na ve an-

trenöre  ggöö¤¤ssüünnddee AAyy--yy››lldd››zz aarrmmaa

bbuulluunnaann vvee ss››rrtt››nnddaa ‘‘TTüürrkkiiyyee’’ yyaa-

zzaann ssiiyyaahh ttiiflflöörrttlleerr ggiiyyddiirriilliipp,, TTüürrkk

kkaaffiilleessiinnddeennmmiiflfl ggiibbii ggöösstteerriilliiyyoorr

ve halk›n öfkesinden bu flekilde ko-

runuyor. 

SSppoorr ddeeddii¤¤iinniizz nneeddiirr?? 

KKaarrddeeflfllliikk ddoossttlluukk......

Tabloya bak›n: Her taraf› ajanlar

kuflatm›fl, trübünlerde tek bir seyirci

yok. Güya ‹srail ““ssppoorr”” yap›yor! 

‹srail bu tabloyla sadece ülke-

mizde de¤il, dünyan›n henen her ta-

raf›nda karfl›lafl›yor. Halklar›n öfke-

sine, lanetine maruz kal›yor. Ama

emperyalistler ve iflbirlikçileri ‹srail

t ak ›m-

l a r › n ›

bu tür

t u r n u -

v a l a r a

katmakta, onlar›n maçlar›n› güven

içinde yapmalar›n› sa¤lamakta son

derece duyarl›lar. ‹srail için ge-

rekirse tüm polis güçlerini gizli ser-

vislerini seferber etmekten geri dur-

muyorlar. Çünkü bu kelimenin ger-

çek anlam›yla ““ssöözzddee”” spor müsa-

bakalar› Siyonist ‹srail’i devlet ola-

rak, katliamc›l›¤›yla, iflgalcili¤iyle

meflrulaflt›rman›n bir arac›d›r. 

‹srail’in “spor” diye bir derdi

yok. Dünya halklar›n›n öfkesinden

korkusundan maçlar›n özellikle  se-

yircisiz oynanmas›n› istiyor. Di¤er

ülkeler de ‹srail’in bu isteklerini ka-

bul ediyor. 

Hangi ülkede, hangi iktidarlar ‹s-

rail tak›mlar›na bu maçlar› yapt›rmak

için seferber oluyorsa o ülkedeki ikti-

dar, Siyonizmin iflbirlikçisidir. 

Nitekim ülkemizde de iflgalci ‹sra-

il’e maç yapt›r›lmas›n› protesto etmek

isteyenlerin karfl›s›na iflbirlikçi

AKP’nin polisleri ve ajanlar› ç›km›flt›r. 

Spor salonunun önünde protesto

eylemi yapan ‹slamc›lar ““kkaarrflfl››mm››zzaa

TTüürrkk ppoolliissii çç››kktt››”” diyorlard›. Evet,

iflgalci ‹srailin hamisi bu ülkede hep

iflbirlikçi iktidarlar ve onun emrin-

deki polisler ajanlar olmufltur. 

AKP’nin ‹srail’e karfl› ç›k›fl›lar›-

na olmad›k misyonlar yükleleyen

‹slamc›lar›n da bu tabloyu tekrar

de¤erlendirmelerinde fayda vard›r. 

AKP tüm esip gürlemelerine

ra¤men ‹srail’in Ortado¤u’daki “en

güvenilir en sad›k dostudur. 

Esip gürlemesi her konuda oldu-

¤u gibi bu konudaki riyakarl›¤›d›r.

‹srail, AKP’nin ‹slamc›l›¤›n›n tur-

nusoludur. Ayn› riyakarl›k içinde

de¤illerse e¤er ‹slamc›lar, AKP’nin

bu riyakarl›¤›n› görmelidir. 

Ajanlar›n korumas›nda 

Spor (!)

Tecrit, ‹srail hapishanelerinde

80'lerden beri uygulan›rken, bugün

çok daha yayg›n ve süreklidir.

Ahmet Saadat, 11..55 y›la yak›nd›r

tecrit alt›nda tutuluyor. Tutsaklarla ve ziyaretçileriyle

görüfltürülmüyor. Mektup, telefon yasaklar› ardarda uy-

gulan›yor. Sürekli sürgün sevklerle de¤iflik hapishane-

lere götürülüyor.

‹srail'in iflgal etti¤i Bir ElSabi kentindeki hapishane-

de tutulan Ahmet Saadat'›n tecritte kal›p kalmayaca¤›na

dair belirli aylarda seçilmifl bir komisyon toplant›lar dü-

zenleyip karar veriyor.

‹srail hapishanelerinde “özel uygulamalar” denen,

tamam›yla insanl›kd›fl› uygulamalara maruz kalan 17

tutsak var. Bu tutsaklar hem tecrit alt›nda tutuluyor,

hem de her türlü keyfi uygulamaya maruz b›rak›l›yor.

Ahmet Saadat bu tutsaklardan biridir... 

FHKC Genel
Sekreteri
Ahmet Saadat
tecrit alt›nda

“Savaflmaya Haz›r›z”
Venezuella Bolivar Cumhuriyeti ‹stanbul
Baflkonsoloslu¤u Kolombiya ile kesilen
diplomatik iliflkileri hakk›nda 23
Temmuz günü bir bas›n toplant›s› düzen-
ledi 23 Temmuz günü.

Toplant›da Venezuella  ‹stanbul

Baflkonsolosu Dr. Jose G. Brocho

Reyes Kolombiya ile tüm diploma-

tik iliflkilerinin kesilmesinin nedeni

olarak; Kolombiya’n›n FARC lider-

lerine ve gerillalara Venezuella tara-

f›ndan bar›nak sa¤land›¤› ve Vene-

zuela Devlet Baflkan› Hugo Chavez

ile iliflkileri oldu¤u iddias›n› söyledi.

Jose ayr›ca Pentagon’un Bogota hü-

kümetiyle ile birlik olup topraklar›n›

iflgal etmeyi planlad›¤›n› belirterek,

gerekirse savaflmaya haz›r olduklar›n›

söyledi. Jose; devrimci demokratik

kamuoyuna ve ilerici ülkelere sesle-

nerek Venazuelya’ya, ABD’ye karfl›

olan mücadelesinde destek vermeleri-

ni ve ABD’yi teflhir etmelerini istedi.

Alman Mahkemesi
Sol Parti’yi ‹zleme
Karar› Verdi

Almanya Federal ‹dare Mahke-

mesi’nde görülen davada, Anaya-

sa’ya ayk›r› çabalar›n sürmesi halin-

de Sol Parti Milletvekilerinin Al-

man ‹stihbarat› taraf›ndan hemen

her yerde takip edilmesi mahkeme

karar› ile bir kez daha yasall›k ka-

zand›.
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Elhamdülillah Kürtçe!
“‹lk özel Kürtçe televizyon” test yay›n›na

bafllam›fl. 

AAdd›› Dünya TV. 

SSaahhiibbii Fethullahc›lar. 

‹lk olarak Fethullahç›lar›n Samanyolu te-

levizyonunda yay›nlanan Kader Çizgisi, Rit-

mini Arayan Kalpler, S›rlar Dünyas› gibi

programlar›n Kürtçesi yay›nlanacakm›fl. 

Fethullah Gülen’in kürsüde a¤lamas› da

Kürtçeye çevrilip veya Kürtçe alt yaz›l› veri-

lecektir muhakkak. 

Meselenin tek bafl›na Kürtçe serbestisi ol-

mad›¤›na bir örnek;

Kürtçe olmas› onu olumlu k›lm›yor, iflte

bak›n gericili¤i Kürtçeye yüklemifl, Kürt hal-

k›n›n beynine hücum ediyorlar. 

‹hanet
Düzen partilerinin li-

derleri meydanlara indi:

Baflbakan Erdo¤an CHP

Genel Baflkan› Kemal

K›l›çtaro¤lu’na “liderle-

rine ihanet eden dana bü-

yük ihanetlere u¤rar” di-

yor. K›l›çtaro¤lu cevap

veriyor: “bize ihanetten

sözeden ihaneti gidip Er-

bakan Hoca’ya sorsun”

diyor. 

‹hanette biribirinizin

eline su dökemezsiniz.

Birikim
Terörle Mücadele Koordinasyon Kuru-

lu 23 Temmuz günü ilk toplant›s›n› yap-

m›fl. 

Beflir Atalay, Jandarman›n, M‹T’çile-

rin, polisin, Genelkurmay’›n, ek olarak

‹çiflleri, Adalet ve D›fliflleri Bakanl›¤› tem-

silcilerinin de toplant›da bulundu¤una ifla-

ret ederek flöyle demifl: ““BBiirriikkiimmii oollaann

bbüüttüünn ddee¤¤eerrlleerriimmiizzii ddee bbuurraaddaa ddee¤¤eerrlleennddii--

rreeccee¤¤iizz ”” 

fiimdi s›ralanan kurumlara bakarak,

Atalay’›n yönetti¤i Kurul’un terörle müca-

dele birikimlerini görebiliriz:

- Koleksiyon yap›lmak amac›yla toplan-

m›fl, 173 kesik kulak

- Ölüm mangalar› taraf›ndan kesilmifl

bafllar

- Tecritte 122 kifliyi katletmenin tecrü-

besi (Adalet Bakanl›¤›’ndan)

- Hapishanelere operasyon birikimi

(‹çiflleri Bakanl›¤›’ndan)

- Kaybetme yöntemleri k›lavuzu

- Haz›r üretilmifl yalanlar, spekülasyon-

lar, karalamalar 

‹nsan iisterse

tafltan ssu

balç›ktan ggül

ç›kar›r

ssöözz
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