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6 A¤ustos 12 A¤ustos
1972 Antakya Kuzeytepe do¤umludur. 13 yaﬂ›ndan itibaren pamuk tarlalar›nda, fabrikada, atölyelerde bir emekçi olarak çal›ﬂt›. 20
yaﬂ›ndan itibaren ise bir devrimciydi. 1995’te
tutukland›. Tutsakl›k koﬂullar›nda direniﬂlerde
Fatma B‹LG‹N 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.
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12 A¤ustos 1980’de, Aybast›’da iki köy aras›ndaki çeliﬂkilerin devrimcilerin müdahalesiyle çözülmesi
sonucunda düzenlenen bar›ﬂ toplant›s›na giderlerken, yolda geçirdikleri trafik kazas›nda kaybettik.

Nuri ASLAN

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›nSelami KURNAZ 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.

‹brahim DO⁄AN

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›. Direniﬂte 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›.

Kas›m YILMAZ

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

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

ﬁükran KURU

Barbaros KADIO⁄LU

Hüseyin TAﬁ

M. Ali BALO⁄LU

Ömer ERM‹ﬁ

Fatma Bilgin: Halk›n içinden ç›kt›
Halk› için öldü
Fatma yoksul bir ailenin k›z›yd›. ‹lkokulu bitirdikten sonra 13 yaﬂ›nda bir çok iﬂ yerinde, pamuk
tarlalar›nda, fabrikalarda, çapada, ambarda, atölyelerde çal›ﬂt› y›llarca. Emekçiydi, sömürüyü birebir
yaﬂad› ve haks›zl›klara karﬂ› sessiz kalmak yerine sesini yükseltti. Bu yaﬂad›klar› onda devrimci bilincin oluﬂmas›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 temsilcili¤i yapmaya baﬂlam›ﬂt›. Dergi temsilcili¤i yapt›¤› dönem
onunla ilk kez karﬂ›laﬂan bir yoldaﬂ›m›z›n an›s› ve izlenimleri ﬂöyledir:
"Antakya sokaklar›nda Asi Nehri'nin hemen yan›nda ilerliyoruz. Bir pazardan içeri giriyor ve en sonunda var›yoruz

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

Zekai BÖLÜKBAﬁI

A¤ustos 1980’de
ﬂehit düﬂtü.

Mehmet AKﬁER

Devrimci bir ö¤retmendi.
A¤ustos 1980’de K›rﬂehir’de polis ve jandarman›n
açt›¤› ateﬂle katledildi.

A¤ustos 1979’da ﬂehit
düﬂtü.

A¤ustos 1979’da
ﬂehit düﬂtü.

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

An›lar› Miras›m›z

Metin KÖSE

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

Ahmet EREKL‹

kütüphanenin kap›s›na. Hafifçe kapiy› itip giriyoruz içeri. Ama ne kütüphane; Kitaptan çok foto¤raflar›n duvara as›l› oldu¤u renkli bir mekanday›z. ﬁaﬂk›nl›k içindeyim. ‹lk defa böyle
bir kütüphane görüyorum. Girer girmez
"Hoﬂgeldiniz" diyen bir bayan karﬂ›l›yor bizi. 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 tutukland›. Fatma, iﬂkencecilere s›r vermedi. ‹ﬂkencecilerin yüzüne onurlu namuslu olmay› hayk›rand› Fatma. Tutukland›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›. Eskiden macera gibi gelirdi. Oysa de¤il, güzel yaﬂaman›n bedelini ödedikçe bunun bir macera de¤il, yaﬂam›n kendisi oldu¤unu gördüm.”
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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

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

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

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

13) Gülsuyu Haklar ve
Özgürlükler Derne¤i
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Her Alanda, Her Konuda

Alternatif Biziz! ‹ddiam›z› Büyütmeliyiz!
aklaﬂ›k birbuçuk ay sonra, 12
Eylül günü anayasan›n belli
maddelerinde de¤iﬂiklik yap›l›p yap›lmamas› konusunda bir referandum
yap›lacak. Referanduma sunulan
maddelerin içeri¤iyle, referandum
konusunda yarat›lan hava, birbirinden 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 referandum aldatmacas›, katmerli bir aldatmacaya dönüﬂmektedir.
evrimciler aç›s›ndan bu referandumda evet demek hiçbir ﬂekilde düﬂünülemez ve kabul edilemez.
‹lericiler, demokratlar, vatanseverler
aç›s›ndan da bu böyledir. AKP’nin
oligarﬂi içi çat›ﬂmada kendi cephesini güçlendirmek ve tekellerin ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamak için gündeme
getirdi¤i bir “anayasa de¤iﬂikli¤i paketine” evet demek, AKP’nin sö mürü ve zulmünü meﬂrulaﬂt›rm a k t a n b a ﬂ k a b i r anlam taﬂ›maz.
Bu anlamda, hangi gerekçeyle veya
hangi biçimde olursa olsun “evet”
demek, referandumda A K P cephe sinde, karﬂ›-devrim cephesinde yer
almak demektir. Bu tav›r, ilericilik,
demokratl›k ve vatanseverlikle ba¤daﬂt›r›lamaz.
and›¤a gidip hay›r oyu vermek de
bir yerde referandum aldatmacas›na kat›lmak, onu meﬂrulaﬂt›rmak anlam›na gelece¤i için, do¤ru tutum,
sand›¤a gitmemek, referandum aldatmacas›n› bütün olarak reddetmektir.
Çünkü sorun, referanduma sunulan
maddeler üzerinde “evet-hay›r” tart›ﬂmas› yapmak de¤il, bir bütün olarak
bu aldatmacay› aç›¤a ç›karmakt›r.
ncak Türkiye solu, bununla da
yetinemez. Çok çeﬂitli vesilelerle vurgulad›¤›m›z gibi, solun “ p rotesto” 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.
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adece protesto etmekle kendimizi
s›n›rlamamal›y›z. Bir alternatif
koymal›y›z ortaya. O alternatif vard›r. O alternatif, oligarﬂinin anayasas›na karﬂ› Halk Anayasas›’d›r. Oligarﬂinin 1982 Anayasas›’ndan 28 y›l
sonra karﬂ›m›za ç›karabildi¤i anayasa
referandumu, yine 12 Eylül Anayasas›’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 nedenle tek tek madde tart›ﬂmas› yapmayacak, halka bütünü gösterece¤iz.
AKP’nin savundu¤u anayasa, 12 Eylül Anayasas›’d›r, faﬂizmin anayasas›d›r... Emperyalizmin ve oligarﬂinin anayasas›d›r... Tüm devrimci, ilerici, demokrat güçleri, AKP’nin referandum aldatmacas›n›n karﬂ›s›na
devrimci bir alternatifle ç›kmaya ça¤›r›yoruz. Tayyip Erdo¤an, Erdal
Erenler’den, Necdet Adal›lar’dan yani devrimcilerden söz ediyor. Kemal
K›l›çdaro¤lu, halk›n devriminden,
halk iktidar›ndan sözediyor. Soldan
çal›yor lar. Sol burada, solun kendisi var. Sol, devrimciliktir. Biz var›z.
Alternatif bizdedir.
rotestocu tarz› aﬂmak, hayat›n her
alan›nda geçerli bir gerekliliktir.
Hasta tutsaklar sorununda, tutuklamalar karﬂ›s›nda, tecrit zulmü karﬂ›s›nda, sendikalaﬂma hakk›n›n gasbedilmesi karﬂ›s›nda, sorun ne olursa
olsun, örgütledi¤imiz eylemlerde, direniﬂlerde, kampanyalarda sonuç almay› hedeflemeliyiz. Sonuç almay›
hedeflemeyen tarz, konu ne kadar
önemli, ne kadar h a y a t i olursa olsun, bir, bilemediniz birkaç protesto
eylemi yap›yor ve ondan sonra o konuyu gündeminden ç›kar›yor.
öyle bir sol, elbette kitlelere güven veremez, onlarda kazanabilece¤imize ve giderek bu düzeni de¤iﬂtirebilece¤imize dair bir umut ve
inanç yaratamaz. Alternatif oldu¤umuza kitleleri inand›ramaz. Bu noktada hiç kuﬂku yok ki, solun 20002007 aras›nda 7 y›l boyunca büyük
bir kararl›l›kla sürdürülen Büyük Direniﬂ’ten, bu direniﬂin içindeki Abdi
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‹pekçi direniﬂinden, yak›n zamandaki Güler Zere ve hasta tutsaklar eyleminden, Edirne’de linç sald›r›s› ve
devrimcilerin ﬂehre sokulmamas›
karﬂ›s›ndaki direniﬂten, 17 TAYAD’l›n›n tutuklanmas›na karﬂ› mücadeleden ç›karmas› gereken dersler
olmal›d›r. Bilindi¤i gibi bütün bunlarda mevzilerimizi, kazan›mlar›m›z›
savunduk veya yeni mevziler ve kazan›mlar elde ettik.
u sonuçlar› ortaya ç›karan, meﬂrulu¤umuza olan inanc›m›z, direnme gelene¤imiz ve ideolojik gücümüzdür. Solun büyük bölümünün
bu tür geliﬂmeler karﬂ›s›ndaki prati¤i, birkaç protesto eyleminden öteye
geçmemektedir. Israrl› ve sonuç al›c›
bir kampanya göremezsiniz pratiklerinde. Bu anlamda yay›n organlar›nda da esas olarak kendi gündemlerini yans›tan bir ﬂey bulamazs›n›z. Sol
geliﬂmek, büyümek istiyorsa, bu tarz› de¤iﬂtirmelidir.

B

on olarak 17 TAYAD’l›n›n tutuklanmas›na karﬂ›, bu hukuksuzlu¤u kabul etmeyerek bir mücadele
baﬂlatt›k. Ve sonuçda ald›k. Elbette
bu kadar k›sa sürede tahliye ettiremeyebilirdik de. Sonuç sadece bu
de¤ildir. Sonuç, en baﬂta, oligarﬂinin
adaletinin intikamc›l›¤›n›, keyfili¤ini
teﬂhir etmek, yapt›klar›m›z›, kazan›mlar›m›z›, ad›mlar›m›z› hazmedemediklerini, Güler Zere’yi ellerinden
çekip almam›z›, ‹nönü konserini
hazmedemediklerini
göstermek,
“büyük operasyon” propagandas›yla
yaratmak istedikleri moral bozuklu¤una izin vermemek olmuﬂtur.

S

ir konuda, belli bir taleple, belli
bir hedefle sürdürülen mücadeleyi ciddi olarak örgütledi¤imizde, gücümüzü ciddiyetle, disiplinle, fedakarl›kla seferber edebildi¤imizde,
tüm enerjimizi katt›¤›m›zda ve eylemlerimizde ›srar etti¤imizde, mutlaka bir sonuç al›yoruz.
urada sol aç›s›ndan da görülmesi
gereken budur. Kimse bu nokta-
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da, mesela yap›lanlar›n burjuva bas›n
taraf›ndan verilmedi¤inden, sansürden 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¤idir. Israr, bazen günler, bazen haftalar,
bazen belki y›llar içinde ama mutlaka
o sansür duvarlar›n›, kuﬂatmalar› parçalar. Kendi sonuçlar›n› yarat›r. De¤ilse Taksim Tramvay Dura¤›’nda ve
Yüksel Caddesi’nde iki eylem yap›p
ondan da oligarﬂinin politikalar›n› etkilemek, taleplerini elde etmek gibi
sonuçlar beklemek, politikada gerçeklerin d›ﬂ›na savrulmakt›r. “Bas›n
aç›klamas› solculu¤u”, hiçbir sonuç
yaratamaz.
KP’nin referandum aldatmacas›n›n karﬂ›s›na devrimci bir alternatifle ç›kmak da iﬂte bu anlamda son derece önemlidir.
alk Anayasas› Tasla¤› sola bir
çok zeminde önerilmiﬂtir; bunu ortaklaﬂt›rmak ve ortak bir alternatife dönüﬂtürmek elbette mümkündür. 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 ‹negöl ve D ö r tyol’da yaﬂanan ﬂovenist sald›r›lard›r.
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 sorumuz ﬂu: Yeterli mi?.. Hay›r yeterli de¤il. Yeterli olmayacak. Bu eylemlerle
kendini görevini yapm›ﬂ sayanlar, yukar›da iﬂaret etti¤imiz tarz› müzminleﬂtirmiﬂ kesimlerdir.
ürt halk›na, Kürt yurtsever demokratik örgütlenmelere ve daha
genelde tüm devrimci demokrat kesimlere yönelen linç sald›r›lar› karﬂ›s›nda solun yapmas› gereken iki ﬂey
vard›r: Birincisi, sald›r›lara karﬂ› militanca ve meﬂruluk temelinde direnmektir. Linç sald›r›lar› karﬂ›s›nda
mevzilerimizden kesinlikle geri ad›m
atmamakt›r. ‹kincisi, linç sald›r›lar›
karﬂ›s›nda ﬂovenizme, k›ﬂk›rtmalara
karﬂ› Türkiye çap›nda bir bilinçlen-
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dirme ve ayd›nlatma kampanyas›
yürütmektir.
irinci aç›dan de¤erlendirdi¤imizde, solun militan, meﬂrulu¤umuzu savunan bir çizgiden uzak oldu¤unu 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 solun hemen hiçbir kesimini yan›m›zda
görmedik. Halk Cephelilerin Edirne’ye sokulmamas›, yaln›zca Halk
Cepheliler’in sorunu muydu?.. Erzincan’da, Kars’ta linç sald›r›lar›n› örgütleyip arkas›ndan meydanlar› bas›n
aç›klamas›na bile yasaklamalar›, sadece Gençlik Federasyonu’nu mu ilgilendiriyordu? Linç sald›r›lar›n›n bir

B

Düzenin hiçbir ﬂey
söylemedi¤i ve söyleyemeyece¤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.
anlamda baﬂlang›c› olan Trabzon’daki 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 d e m o k r a t i k m ücadeles ini ve m eﬂr ulu¤u nu yok et me sald›r›lar›d›r ve solun her kesimini ilgilendirmekteydi. Fakat solun hemen tamam› bunu görmemekte ›srar
etti, hala da ediyor.
kinci konuda, yani linçlere karﬂ› bilinçlendirme ve ayd›nlatma konusunda, tüm sola Türkiye çap›nda
gerçekleri anlatma kampanyas›
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 iddias›zl›k, iktidar perspektifinden uzakl›k vard›r.

‹

aklaﬂ›k bir ay önce Halk Cephesi taraf›ndan yap›lan bir aç›klamayla, iktidar›n Kürt sorunundaki ﬂovenist k›ﬂk›rtmalar›na bir kez daha
dikkat çekilmiﬂti. (Bkz. Aç›klama No:
17, Tarih: 24 Haziran 2010) Oligarﬂinin ne yapmaya çal›ﬂt›¤› aç›kt›r. Solun bu noktada görevi ise, Türk halk›na ›rkç› ﬂovenist k›ﬂk›rtmalar›n, linçlerin nas›l tezgahland›¤›n›, bu politikalar karﬂ›s›nda kendisine düﬂen görevin ne oldu¤unu anlatmak, Kürt
halk› nezdinde de açmazlara dikkat
çekip, iki halk› birbirine k›rd›rma tuza¤›na düﬂmemelerini sa¤lamakt›r.

Y

ürkiye çap›nda sürdürülecek bir
gerçekleri aç›klama kampanyas›,
iﬂte bu noktada linç sald›r›lar›n›n karﬂ›s›nda da güçlü bir set örecektir. Ama
yukar›da iﬂaret etti¤imiz noktaya geliyoruz yine; bu görev, iki afiﬂle, üç panelle baﬂar›labilecek bir görev de¤ildir. Onbinlerce de¤il, yüzbinlerce de¤il, milyonlarca bildiri da¤›tmal›,
yüzbinlerce afiﬂ yapmal›y›z; her ﬂehirde, her ilçede paneller, halk toplant›lar› örgütlemeliyiz, semtlere, mahallelere kadar gitmeliyiz, aylarca ve ›srarla sürdürmeliyiz böyle bir kampanyay›...

T

Say›: 227

Yürüyüﬂ
1 A¤ustos
2010

emokratik mücadelenin kural›
budur. Halk Cepheliler, referandum konusundaki çal›ﬂmalar›na da
böyle yaklaﬂacaklard›r. Meselemiz
sadece referandumun protesto edilmesini, sand›¤a gidilmemesini sa¤lamak de¤il, düzenin anayasas›n›n karﬂ›s›na, kendi anayasam›z› ç›karmakt›r. Referanduma iliﬂkin yürütece¤imiz mücadelenin oda¤›nda bu olacakt›r. Halk Anayasas› Tasla¤›, çok somuttur; herkesin anlayabilece¤i aç›kl›ktad›r; herkesin sorular›na asgari cevap bulabilece¤i zenginlikte dir. Düzenin hiçbir ﬂey söylemedi¤i ve söyleyemeyece¤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.

D
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Referandum Aldatmacas›n›

Protesto Edelim!
Sand›¤a Gitmeyelim!

Halk›n Anayasas› ‹çin
Mücadele Edelim!
Say›: 227

Yürüyüﬂ
1 A¤ustos
2010

Büyük bir aldatmacan›n tam
ortas›nday›z. Bu aldatmaca demokrasi ad›na sergileniyor. Bu
aldatmaca adalet ad›na sergileniyor. 12 Eylül’ün dara¤açlar›nda
idam ettiklerinin öykülerini gözyaﬂlar› içinde anlatt›klar› tiyatrolarla bizi bu aldatmacaya inand›rmaya çal›ﬂ›yorlar.
Aldatmacan›n ortas›nda do¤ru
karar vermek için, gerçekler netleﬂmelidir.

AKP’nin 12 Eylül’den
hesap s ormas› b üyük b ir
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 referanduma sundu¤u pakette topu
topu 19 madde var. AKP 12 Eylül Anayasas›’n›n büyük bir bö-
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lümüne dokunmuyor bile.

“12 Eylül yönetimi yarg›lanacak” diyor; o da yalan!
Referanduma sunulan pakette,
bunu sa¤layacak bir madde de
yok. Kald› ki, AKP, y›llard›r iktidar 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.

12 Eylül’e öfkemizi istismar etmektedir. Oysa AKP kadrolar›,
biz zulüm alt›ndayken, 12 Eylül
yönetimiyle iﬂbirli¤i yapanlard›r.
AKP, 12 Eylül’de cuntayla uzlaﬂanlar›n partisidir. Bugün de 12
Eylül politikalar›n› sürdüren partidir. AKP, hesap sormaktan sözetmeden önce, halka bunlar›n
hesab›n› vermek zorundad›r.

Sonuç: A KP, 12 Eylül A nayasas›’n› De¤iﬂtirmiyor!

Anayasa de¤iﬂikli¤i
paketinde n eler var?

12 Eylül anayasas› yürürlükte
kalmaya devam ediyor.

AKP “k›smi Anayasa de¤iﬂiklik paketi”ni halk›n talepleri do¤rultusunda gündeme getirmedi.
AKP’nin amac›, egemen s›n›flar
aras›ndaki çat›ﬂmada yeni mevziler kazanmakt›. Bunun yan›s›ra,
pakette, emperyalist tekellerin ve
iﬂbirlikçilerinin ihtiyaçlar›n› karﬂ›layacak maddeler de yer al›yor.

AKP, ac›lar›m›z›, öfkemizi
istismar ediyor! A KP
hesap vermesi gerekendir!
12 Eylül 1980’de yönetime el
koyan faﬂist cunta, halk›m›za
çok zulmetmiﬂtir. 600 bini aﬂk›n
insan›m›z› iﬂkencehanelerden geçirmiﬂ, dara¤açlar› kurmuﬂ, örgütlenmelerimizi yasaklam›ﬂ, tekelci burjuvaziyi güldürürken,
halk› a¤latm›ﬂt›r.
AKP iktidar› bu ac›lar›m›z› ve

Halk için ise temel olarak hiçbir
ﬂey yoktur. Emekçilerle ilgili bir
kaç madde ise, halk›n a¤z›na bir
parmak bal çalmak bile denilemeyecek kadar önemsizdir. Zaten, referanduma sunulan pakette halk
aç›s›ndan olumlu bir ﬂey olmad›-

HALKIN
ANAYASASI’NDA

¤› için, “12 Eylül’ün
izlerini siliyoruz” gibi
yalanlar› öne ç›kard›lar.

Devlet halk içindir.
Söz ve karar hakk›,
halk›nd›r.
Her ulus kendi kaderini
tayin etme hakk›na sahiptir.
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.

AKP,
12 Eylül’ün
sürdürücüsüdür:
12 Eylül’ün idamlar›n›, hapishanelerdeki iﬂkencelerini
anlatarak, sanki bugün bunlar yokmuﬂ
gibi, kendi suçlar›n› gizlemek
istiyorlar.
12 Eylül’e karﬂ› ç›k›yor
görünen AKP, 12 Eylül yönetiminin tüm temel politikalar›n› oldu¤u gibi sürdürmektedir.
AKP’de, 12 Eylül cuntas›n›n
ﬂefi Kenan Evren yönetimi gibi,
ABD’nin stratejik müttefikidir.
AKP’de, tekellerin iktidar›d›r. 12 Eylül cuntas› iﬂbaﬂ›na
geldi¤inde Türkiye patronlar
sendikas›n›n baﬂkan› Halit Narin
“ﬂimdi gülme s›ras› bizde” demiﬂti. Bugün de gülen yine yaln›zca tekeller. Onlar zenginliklerine zenginlik katmaya devam
ediyorlar. Açlar›m›z, iﬂsizlerimiz, yoksullar›m›z art›yor.
AKP’de, z ulüm i ktidar›d›r.
Cunta demek, hapishaneler demekti. AKP, hapishaneleri doldurmakta ve hapishanelerde zulüm uygulamakta, cuntay› geride
b›rakt›.
2000-2010 aras›nda, hapishanelerde 360 (üçyüzaltm›ﬂ) civar›nda insan›m›z katledildi.
Ülkemizde 524 hapishane var!
AKP iktidar›, 52 yeni hapishane
yapt›rd›... 86 hapishane daha
yapt›r›yor. Soruyoruz, niye bunca hapishane? Soruyoruz, bu 12
Eylül’ü sürdürmek de¤il mi?
AKP iktidar›n›n sadece son üç

sand›¤a gitmemenizi
öneriyoruz.
y›l›nda, 96’s› gözalt›nda ya da
hapishanede olmak üzere, polis-jandarma-gardiyanlar taraf›ndan 255
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›rlay›n. AKP iktidar› döneminde
2002-2009 aras›nda, polis, tam
10 bin 658 demokratik eyleme
coplarla, gaz bombalar›yla sald›rm›ﬂt›r.

Kardeﬂler!
Sömürünün ve zulmün rakamlar›, bu iki sayfaya s›¤maz. AKP
iktidar›ndaki Türkiye açl›¤›n,
yoksullu¤un, iﬂkencelerin, infazlar›n, polis terörünün ülkesidir.

‹ﬂçiler, M e m u r l a r, Köylüler,
E s n a f l a r, Serbest Meslek
S a h i p le r i , G e c e k o n d u l u l a r,
Ev Kad›nlar›, ‹ﬂsizler
‹ﬂte bunlardan dolay›, sizlere
referandum aldatmacas›na ortak
olmaman›z›, halk›n alenen aldat›lmak istenmesini proteto edip

Ancak önerimiz b u k adarla s›n›rl› de¤il.
12 Eylül Anayasas›na da,
AKP’nin oyalay›c› de¤iﬂiklik
paketine de mahkum de¤iliz.
Gerçekten baﬂ›ndan sonuna
kadar halk›n ç›karlar›n› gözeterek yap›lm›ﬂ bir anayasam›z
olabilir.

Say›: 227

Yürüyüﬂ
1 A¤ustos
2010

Halk Cephesi, böyle bir anayasan›n tasla¤›n› ortaya koymuﬂtur.
Sizleri, iﬂte böyle bir anayasa
do¤rultusunda mücadeleye ça¤›r›yoruz.
Bu anayasa, ba¤›ms›zl›¤›, demokrasiyi esas alan bir Halk
Anayasas› Tasla¤›’d›r.
Halk›n anayasas›, ancak halk›n iktidar›nda gerçekleﬂebilir.
Sizleri halk anayasas› için mücadeleye ça¤›r›rken asl›nda halk›n
iktidar› için mücadeleye ça¤›rm›ﬂ oluyoruz.

Halk›n Anayasas› için
Halk›n ‹ ktidar› i çin
Halk Cephesi Saflar›nda
Birleﬂelim!

Halk Cephesi
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AKP’nin Anayasa De¤iﬂikli¤i Paketi

NELER‹ ‹ÇER‹YOR, NELER‹ ‹ÇERM‹YOR?
v A K P 12 Eylül
A n a y a s a s ›’ n › n s av u n u cu s u d u r

v A K P 12 Eylül
Anayasas›’n›n özüne ve
ruhuna dokunmam›ﬂt›r

v AKP’nin anayasa
de¤iﬂikli¤i bir aldatmacad›r!
Baﬂbakan Erdo¤an, Bingöl’deki
referandum mitinginde, referandum
konusunda AKP’nin politikas›na ve
oyununa ortak olmayanlar› “ 12 Ey-

AKP’nin Anayasa
D e ¤ i ﬂ i k l i ¤ i n e G ö re ;
Say›: 227

Yürüyüﬂ
1 A¤ustos
2010

AKP Anayasan›n 125. maddesinin dördüncü f›kras›n›n birinci
cümlesini de¤iﬂtirerek, tekellerin
ya¤ma ve talanda iﬂini kolaylaﬂt›rm›ﬂt›r.
Bu de¤iﬂiklikle ya¤ma ve talanda “yarg› engeli” ortadan kald›r›larak, emperyalist tekellere ve
iﬂbirlikçilerine herﬂey daha h›zl›,
daha kolay sunulacakt›r.
Emperyalist tekeller ve iﬂbirlikçileri ya¤ma ve talana böylece
daha çok özendirilecek, önlerindeki engeller kald›r›lm›ﬂ olacakt›r.
B o ¤ a z K ö p r ü s ü n ü n iﬂletmehakk› devri, ‹ z m i r Li m a n › , P e t k i m , E r d e m i r, ‹GDAﬁ, T ü p r a ﬂ ,
E r d e m i r, G a l a t a p o r t gibi onlarca özelleﬂtirme ihalesi “kamu yarar›” gibi gerekçelerle ya iptal
edildi ya da y›llar süren “yarg› süreci” sonras› ancak sonuçland›r›labildi.
‹ﬂbirlikçi Koç ile emperyalist
Shell ortakl›¤›n›n, T ü p r a ﬂ ya¤mas›n› Dan›ﬂtay iptal etmiﬂ, ya¤may› geciktirmiﬂti. Art›k bu tür iptaller, bu tür “yarg› süreçleri” olmayacak. Gözünüz ayd›n tekeller!
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lül ile yüzleﬂememekle... 12 Eylül Anayasas›’n ›n d e¤ iﬂm esin e
‘evet’ dememekle...” eleﬂtiriyordu.
Bu çarp›tmay›, Ad›yaman mitinginde de devam ettirdi Erdo¤an. ﬁunlar› söylüyordu: “ 30 y›l d›r 12 Eylül edebiyat› yap›yorlar.
12 Eylül’d en nas ›l ma¤dur ol duklar›n› anlat›yorlar. Buyrun,
ge li n 12 Eyl ül il e he sa pla ﬂa l› m
d iy o r u z , y a n a ﬂ m › y o r . . . ”
Baﬂbakan E r d o ¤ a n gitti¤i her
yerde, “yeni bir anayasa” yapt›klar›ndan, “12 Eylül Anayasas›’n›” de¤iﬂtirdiklerinden söz ediyor.
Görünen o ki, AKP’nin referandum kampanyas› boyunca yalanlar›n›n baﬂ›nda, “yeni bir anayasa” ve
“12 Eylül ile hesaplaﬂma” olacakt›r.
Daha önceki yaz›lar›m›zda da
belirtti¤imiz gibi AKP’nin de¤iﬂiklik paketi, esas olarak 12 Eylül
Anayasas›’n› de¤iﬂtirmeyi içermi y o r. AKP’nin böyle bir düﬂüncesi
de bugüne kadar olmad›¤› gibi 12
Eylül Anayasas› ile bir sorunu da
yoktur.
Yeni bir anayasa diye pazarlayarak gündeme getirdikleri anayasa
de¤iﬂikli¤i paketi, anayasan›n 193
maddesinden sadece 19 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 maddeleri öne ç›karmaktad›r.
12 Eylül Anayasas›’n›n tüm öteki maddeleri zaten yerinde durmaktad›r. AKP 12 Eylül Anayasas›’n›
savunuyor. ﬁu an yürürlükte olan ve
referandumdan sonra da yürürlükte
kalacak olan anayasa da 12 Eylül
Anayasas›’d›r.
AKP 8 y›ld›r ülkeyi 12 Eylül

Anayasas› ile yönetmektedir.

Halka onaylat›lmaya
çal›ﬂ›lan yeni bir a n a y a s a
d e¤il , 1 2 Ey lü l An a ya s a s › ’d › r
AKP’nin anayasa de¤iﬂikli¤i ile
ilgili olarak baﬂ›ndan beri baﬂvurdu¤u çarp›tmalardan biri, bunun bir
Mi l l e t p rojesi” oldu¤udur. O ne“M
denle 12 Eylül Anayasas›’n›n özüne
dokunmayan bu de¤iﬂikli¤i, “milletin” yeni bir “halk anayasas›” yapmas› olarak sunmaktad›rlar.
Oysa ortada ne bir halk anayasas› var, ne halk›n olan bir anayasa.
Birincisi; bu anayasa de¤iﬂiklikleri 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 korunmaya devam edilmektedir. Sömürü
ve ya¤man›n devam› sa¤lanmakta,
halka uygulanan zulüm devam etmektedir.
Örne¤in anayasan›n 125. maddesinde yapt›klar› yeni bir düzenlemeyle, ya¤ma ve talan› geciktiren,
“yavaﬂlatan” engeller ortadan kald›r›lmaktad›r.
‹kincisi; anayasa de¤iﬂikli¤i konusunda, halka sadece 12 Eylül’de
oy kullanma gibi bir yükümlülük
yüklenmiﬂtir. Halk sand›k baﬂ›na

Referandum aldatmacas›n› protesto

ça¤r›lmakta ve AKP’nin haz›rlad›¤›
paket onaylatt›r›lmaya çal›ﬂ›lmaktad›r.
AKP anayasa konusunda de¤iﬂiklikler(!) yaparken tek bir madde
hakk›nda bile halk›n düﬂüncesini almam›ﬂt›r. Haz›rl›k aﬂamas›nda halk
bir yana, düzenin çeﬂitli kurumlar›n›n ve partilerinin eleﬂtiri ve önerilerini bile kaale almam›ﬂt›r.
AKP bu de¤iﬂiklikleri gündeme
getirirken, süren oligarﬂi içi iktidar
çat›ﬂmas›nda yeni mevziler kazanmay›, “Ulusalc›” diye nitelenen kesimleri tasfiye etmeyi, özellikle inisiyatifinin s›n›rl› oldu¤u yarg› gibi
alanlarda inisiyatif kazan›p kadrolaﬂabilece¤i düzenlemeler amaçlam›ﬂt›r.
Kuﬂkusuz sadece yarg›yla s›n›rl›
bir çat›ﬂma de¤ildir bu de¤iﬂikliklerin kapsam›. AKP ayn› zamanda tekellerin istedikleri baz› düzenlemeleri de yapmaktad›r.
Bir yandan emekçilerle ilgili düzenleme 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.

AKP’nin anayasa paketinde
ne nedir?

“ K e n a n E v re n
Cennetlik”
F e t u l l a h G ü l e n , Kenan Evren’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 öyle büyüktür ki, ahirette kurtuluﬂuna
vesile olabilir, cennete gidebilir” diyordu.
Gülenler, palazlanmalar›n› Evrenlere, 82 Anayasas›’na borçlu oldu¤unu bilerek konuﬂuyor...

Evreni siz
a¤›rlamad›n›z m›?
E r d o ¤ a n’›n, G ü l’ün ve tüm
A K P’lilerin 12 Eylüle karﬂ› olduklar›na dair söylediklerinin tümü
yaland›r.
Eli kanl› halk düﬂman› E v ren’i
A K P onore ederek, sahiplendi.
E v ren’e yönelik eleﬂtirilerin sürdü¤ü bir dönemde E v ren’i a¤›rlayarak, sahiplendiler. Bu ayn› zamanda 12 Eylül’ün sahiplenilmesiydi.
Bundan bir y›l önce yine 12 Eylül tart›ﬂmalar› gündeme gelmiﬂ,
E r d o ¤ a n’a E v ren ve cuntay› yapan generallerin yarg›lanmas› için
öneri götürülmüﬂtü.
Sulu
Erdo¤an, bu öneri için, “S
ﬂ a k a ” diye cevap vermiﬂ, bu öneriyi ciddiye bile almam›ﬂt›. CuntaSuc›lar›n yarg›lanmas› önerisini “S
l u ﬂ a k a ” diye niteleyen bir kafa 12
Eylül’e karﬂ› olabilir mi?
Yürürlük maddesi d›ﬂ›nda 22
maddelik bir paket haz›rlayan AKP,
Anayasa Mahkemesi’nin kimi maddeleri iptali ile 19 maddeyi referanduma götürecek.
Taslakta yeralan 1 9 ma d de n i n
belli baﬂl›lar›na gelince;
- M a d d e 1 ve M a d d e 4 ile; Anayasan›n 10’uncu ve 41’inci maddelerine yap›lan eklerde, “çocuklar,
yaﬂl›lar, engelliler” ile “Aile ve çocuklar›n” korunmas›ndan söz edilmektedir. De¤iﬂikli¤in göz boyama
maddelerinden biridir ve gerçek yaﬂamda karﬂ›l›¤› olmayan, ka¤›t üzerinde bir düzenlemedir.
- M a d d e 2 ’ de; Anayasan›n
20’inci maddesine yap›lan ekle,
“Kiﬂisel veriler” konusunda kiﬂinin
olmayan haklar›ndan söz etmektedir.
Bir yandan milyonlarca insan›
fiﬂleyen, telefonlar›na, maillerine
kadar izleyen bir devlet, di¤er yandan kiﬂi haklar›ndan söz eden sözde
bir düzenleme...
- M a d d e 5 ’ t e ; Anayasan›n
53’üncü maddesinde düzenleme ya-
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parak, “Toplu iﬂ sözleﬂmesi ve toplu
sözleﬂme hakk›” tan›mlar› eklenmiﬂtir.
“Memurlar ve di¤er kamu görevlileri, toplu sözleﬂme yapma hakk›na sahiptirler” diyen düzenleme
hemen ard›ndan, “Toplu sözleﬂme
yap›lmas› s›ras›nda uyusmazl›k ç›kmas› halinde taraflar Uzlaﬂt›rma
Kuruluna baﬂvurabilir.” demektedir.
AKP kamu emekçilerini aldatmaktad›r. Bir hak “verdi¤ini ”, ileri
düzenlemeler yapt›¤›n› söylemektedir.
Oysa, verilen bir ﬂey yoktur. Tersine, AKP’nin haz›rlad›¤› bu düzenlemeyle varolan grev yasa¤›, KALICILAﬁTIRILMAKTADIR. Grev
hakk› olmayan bir toplu sözleﬂme
göstermeliktir.
Yine Uzlaﬂt›rma Kurulu, emekçilerin mücadelesine devlet müdahalesini kurumlaﬂt›ran bir organ
olarak sürdürülmektedir.
Ka¤›t üstündeki toplu sözleﬂmenin kapsam› ve niteli¤ini “kanunla
düzenleme” ibaresi bile bunlar›n iktidarlar›n iki duda¤›n›n aras›na b›rak›ld›¤›n›n göstergesidir. Ortada bir
hak yoktur ama bunu bile AKP istedi¤i gibi düzenleyecek, ka¤›t üstünde toplu sözleﬂme yaparak kamu
emekçilerini aldatma yoluna gidecektir.
- M a d d e 6 ’ d a ; yap›lan düzenleme ile siyasi partilerin nas›l ve hangi durumda kapat›laca¤›, kapat›lmadan önce hangi yapt›r›mlar›n uygulanaca¤›, siyasi partilerin gelir ve
giderleri, denetimleri düzenlenmiﬂ-
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tir. AKP bu madde ile meclisteki ço¤unlu¤unu da hesaba katarak, kapatma sürecini meclis ile baﬂlatmakta, böylelikle oligarﬂi içi çat›ﬂmada kendine bir mevzi kazanm›ﬂ
olmaktad›r. De¤ilse, yapt›¤› bu düzenlemenin de demokratikleﬂmeyle
ilgisi yoktur.
Siyasi partiler sadece kapatma
ile de¤il, hazine yard›m›n›n kesilmesi gibi yapt›r›mlara da tabi tutulacakt›r.
Siyasi partilerin kapat›lmas› yine
gündemdedir. Bu konuda AKP kendisi de inisiyatif alacak, elinde böyle bir güç olacakt›r art›k.
Oysa AKP bu düzenleme ile ileri ad›mlar att›¤›n› iddia etmektedir.
- Madde 3, Madde 7, Madde 8,
M a dd e 9 ’d a burada üzerinde durmam›z›n çok gerekli olmad›¤›
teknik, idari, hukuksal düzenlemeler söz konusudur.
- M a d d e 1 0 ’ d a ; Anayasan›n
125’inci maddesine yap›lan eklerle,
“Yüksek Askeri ﬁuran›n Silahl› Kuvvetlerden her türlü iliﬂik kesme kararlar›na karﬂ› yarg› yolu aç›kt›r. ”
diyerek bir hakk› verdi¤ini ileri sürmektedir.
Bu düzenleme de ordu ile aras›nda süren iktidar çat›ﬂmas›nda kullanaca¤› bir noktad›r.
Yine yapt›¤› baﬂka bir ekle de,
öz el l e ﬂ t i rme a d› a l t ›n da s ür en y a¤ ma ve tal an›n önündeki son e nge l leri de kald›rmaktad›r.
Ya¤ma ve talan daha h›zl› olacakt›r. AKP tekellerin iste¤ini yerine getirerek, onlar›n arkas›nda oldu¤unu göstermiﬂtir.
- Madde 11, Madde 12, Madde
13, Madde 14’te; kimi eklemeler
ç›karmalar yapmakla birlikte, esas
olarak Madde 14’te yap›lan düzenleme ile AKP bugün Ergenekon davas› üzerinden sürdürdü¤ü fiili durumu yasal hale getirmektedir.
Ordu ile süren iktidar çat›ﬂmas›nda, Ordu’daki subaylar›n, hangi
hallerde hangi suçlardan dolay›
“sivil mahkemeler”de yarg›lanmas›
gerekti¤i hükme ba¤lanm›ﬂt›r.
- Madde 15, Madde 16 ve

Madde 18’de; Anayasan›n 146’›nc›
maddesi de¤iﬂtirilerek, Anayasa
Mahkemesi’nin yap›s› ve çal›ﬂma
esaslar› yeniden düzenlenmiﬂtir.
Oligarﬂi içi çat›ﬂman›n somutland›¤› 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›ﬂmakta, di¤er yanda ise Cumhurbaﬂkan›’n›n yetkilerini art›rmaktad›r.
- Madde 17’de; Yüce Divan kararlar›na itiraz ve Anayasa Mahkemisi’ne yap›lacak baﬂvurular konusunda düzenlemeler yap›lm›ﬂt›r.
- Madde 19’da; Askeri Yarg›tay
ile ilgili düzenlemeler yap›lm›ﬂt›r

H a k l a r ve Özgürlükler
de¤il, yasaklar e gem e ndi r
A K P yalan söylüyor; Yeni bir
Anayasa yapt›¤›n› söylüyor. Topu
topu 19 maddelik bir paketten oluﬂmaktad›r tüm de¤iﬂiklikleri. Yap›lan
düzenlemeler ile 12 Eylül Anayasas›’n›n ruhu da özü de korunmaktad›r.
A K P yalan söylüyor;12 Eylül
Anayasas›’n› de¤iﬂtirdi¤ini söylüyor. B›rak›n 12 Eylül Anayasas›’n›
de¤iﬂtirmeyi, de¤iﬂtirdi¤i maddelerle yasaklar› sürdürüyor, düzeni korumaya devam ediyor.
A K P y a l a n s ö y l ü y o r ; ” 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 edilmemiﬂtir.Yine Kamu Emekçilerinin talepleri 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.
A K P yalan söylüyor; “Çocuklar›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.
A K P yalan söylüyor; “ Demokratikleﬂiyoruz” diyorlar. YÖK gibi
Anayasa Mahkemesi’ni ele geçirerek mi? HSYK’yi ele geçirme planlar› ile mi? Cumhurbaﬂkan›’n›n yetkilerini art›rarak m›? Kendi gericifaﬂist kadrolaﬂmas›n› sa¤layarak
m›?
Düﬂünce ve örgütlenme özgürlü¤ü önündeki yasaklar› koruyarak,
halka sald›r›y› sürdürerek mi demokratikleﬂecek Türkiye?
A K P yalan söylüyor; “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¤ilmisiniz? 8 y›ld›r yoksullu¤un, açl›¤›n, iﬂsizli¤in sorumlusu AKP iktidar› de¤ilmidir?
Hangi yeni dönemden söz ediyorsunuz? AKP’nin Türk ve Kürt
halk›na sunabilece¤i yeni tek bir
ﬂey yoktur.
AKP anayasa konusunda da yalan söylemeyi sürdürüyor. Ama aç›k
ki, bu anayasa halk›n anayasas› de¤ildir.

Halk›n Anayasas› için

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

VER‹LECEK CEVAPLAR VAR!
AKP hükümetinin 12 Eylül’le
hesaplaﬂma yalan›yla sundu¤u anayasa de¤iﬂikli¤i ile ilgili Halk Cephesi taraf›nda yaz›l› bir aç›klama
yay›nland›. 25 Temmuz günü yay›nlanan aç›klamada “Anayasa de¤iﬂikli¤i” ad›yla büyük bir aldatmaca,
eﬂi görülmemiﬂ bir istismar ve demagojiyle karﬂ› karﬂ›ya oldu¤umuz
belirtildi.
Aç›klamada AKP’nin kendi belirle¤i bir tart›ﬂma çerçevesinde tüm
alternatif görüﬂleri bo¤maya çal›ﬂt›¤› belirtildi. Devam›nda bu tablonun çarp›k oldu¤u vurgulanarak ayd›nlar›n ve solun yarg› la yan, he sap
soran ve altern atif su n a n 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 belirtilerek; hesap vermesi gerekinin AKP
oldu¤u vurguland›. AKP’nin kim
oldu¤u anlat›larak; “Biz emperyalizme karﬂ› ba¤›ms›zl›k, faﬂizme
karﬂ› demokrasi, kapitalizme karﬂ›
sosyalizm mücadelesi verirken, onlar, Amerikan emperyalizminin kuca¤›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 öldürülenler, infaz edilenler, sanki
dünde kalm›ﬂ gibi anlat›¤› vurgulanarak 17 yaﬂ›nda Abdullah Akçay’›n AKP politikalar› sonucu katledildi¤i, 17 yaﬂ›ndaki Ferhat Gerçek, AKP’nin polisi taraf›ndan Yürüyüﬂ dergisi da¤›t›rken sokak ortas›nda kurﬂunland› ve felç b›rak›ld›¤›
belirtildi. Tayyip Erdo¤an’›n iﬂkencede katledilenler için a¤larken
Metris’te, kendi sorumlulu¤u alt›nda iﬂkencede katledilen E ngin Çe-

b e r’i hat›rlamad›¤› söylendi.
Baﬂl›klar halinde AKP’nin ikiyüzlülü¤ü ve istismarc›l›¤›n›n teﬂhir
edildi¤i aç›klaman›n devam›nda;
“AKP’ye “Sen Ki min ‹k ti dar›s›n” diye so r al›m!
AKP iktidar›nda bir yanda
yoksullaﬂma, di¤er yanda zenginlerin say›s› artm›ﬂt›r.
Tekeller, “krize ra¤men” kârlar›nda hiçbir düﬂme yaﬂamazken,
memurlar, iﬂçiler yoksullaﬂt›lar. ‹ﬂsiz say›s› azalmad› artt›... B u nla r ›
sor a l›m AKP’ye.
Emperyalist tekeller, AKP iktidar› döneminde en büyük kar oranlar›na ulaﬂt›lar.
Ülkemiz 1945’lerden bu yana
emperyalizme ba¤›ml› bir ülke olmas›na ra¤men, ülkemize gelmeyen
say›s›z emperyalist tekel, AKP’nin
sa¤lad›¤› imtiyazlar karﬂ›s›nda, ülkemize girmiﬂtir.
Soral›m AKP’ye; siz onlara ne
veriyor, ne al›yorsunuz ki böyle
ak›n ediyorlar ülkemize?
AKP, emperyalizmin ve iﬂbirlikçi tekellerin partisidir. Sor a l›m;
siz kimin iktidar›s›n›z ki, siz hükümetteyken, zengin daha zengin,
yoksul daha yoksul oldu.
Bunlar basit sorulard›r, ama
güçlü sorulard›r. Güç, aç›kl›kta, yal›nl›kta ve gerçektedir.
AKP karﬂ›s›nda güçlü olan biziz.
H e r ﬂe yi unut a l›m affede lim
is ti y o rl a r...
‹ki sahte gözyaﬂ› damlas›, bir
kaç aç›l›m manevras› karﬂ›s›nda her
ﬂeyi unutal›m istiyorlar.
Srebrenica’da tabutlar›n baﬂ›nda “unutmayaca¤›z, unutturmayaca¤›z” diyen Tayyip Erdo¤an, aç›¤a
ç›kar›lmam›ﬂ yüzlerce kay›b›n, failleri cezaland›r›lmam›ﬂ binlerce faili
meçhulün, infazlar›n, katliamlar›n
oldu¤u bir ülkenin baﬂbakan› oldu¤unu unutmuﬂ görünüyor.
Biz UNUTTURMAMALIYIZ.
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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 getirmesi, 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 solundur.
Ba¤›ms›z l› ¤›n, de m o kr a si n i n
k o la y y o l u y o k t u r ; b i z i e h ve n -i
ﬂ e r ’le r e “Hiç yoktan iyi d i r ” l er e
m a h k u m e d e n l e r, h a l k a d e ¤il,
A K P fa ﬂizmi ne hiz met et miﬂ olurlar!
‹ﬂbirlikçili¤in ve halk düﬂmanl›¤›n›n özeleﬂtirisi yoktur. ‹ﬂbirlikçili¤e hala devam ediyorlar. Halka
düﬂmanl›k politikas›n› hala hayat›n
her alan›nda sürdürüyorlar.
Anayasa de¤iﬂikli¤i referandumunda “Yetmez ama evet” demek,
AKP’nin zulmünü, sömürüsünü,
halka düﬂmanl›¤›n›, katliamlar›n›,
iﬂkencelerini meﬂrulaﬂt›rmakt›r.
Aldatmay›, oyunu reddetmeli,
düzenden beklentilerin önüne halktan yana bir set örmeliyiz!
AKP’nin anayasa de¤iﬂikli¤i
müsveddesinin karﬂ›s›na, halktan
yana, adaletten yana çözümler koymal›y›z.
Kürt sorunu mu? Cüretle Halklar›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 Anayasas› Tasla¤›’n›n, bugün tüm ayd›nlar›m›z›n, ilerici, devrimci, demokrat güçlerin savunaca¤› alternatif olabile¤i, tasla¤›n her ﬂeyinin
halk için, halka göre ﬂekillendirildi¤i söylendi.
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Kanser hastas› Abdullah AKÇAY 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 “Ecel bürokrasi den önce geldi” diye verildi. Abdullah 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 Zere hakk›ndaki verece¤i kararda iki
ay boyunca “ e v r a k e k s i k ” denilerek nas›l oyalad›¤›n› hat›rlayal›m.
Adli T›p Kurumu Abdullah Akçay için de benzer ﬂeyleri yapt›.
Akçay’›n tedavisinin yap›labilmesi için 2010 ﬁubat ay›nda cezas›n›n ertelenmesi için Adli T›p Kurumu’na baﬂvuruda bulunuldu. Adli
T›p Kurumu ise cezan›n ertelenmesi talebine 21 May›s’ta -Güler Zere’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 tehlike teﬂkil etmedi¤i” cevab›n› verdi.
Oysa Okmeydan› E¤itim ve
Araﬂt›rma Hastanesi 18 Haziran’daki raporuyla “hastan›n hayati tehlikesi vard›r. Cezaevi koﬂullar›nda
kalmas› uygun de¤ildir." demesine
ra¤men tahliye edilmedi. Ta ki, Akçay’›n ömrünün son noktas›na geldi¤i anda (14 Temmuz 2010) cezas› ertelenmesi karar› verildi. Ancak tahliye iﬂlemleri bir türlü “bitmedi¤i”
için Akçay tahliye olamadan 21
Temmuz’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 bürokrasiye, Adli T›p Kurumu 3. ‹htisas
Kurulu Baﬂkan› N u r Birgen ve heyetinin tavr›na ba¤lamak do¤ru de¤ildir. Hasta tutsaklar›n tahliye edilmemesini 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? Hay›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 iktidar›, Zere için yürütülen mücadele sonucunda Zere’yi tahliye etmek zorunda kalm›ﬂt›r. ‹ki ayda tamamlanamayan evraklar bir gün içinde ne
bürokrasi, ne de Nur Birgen engeline tak›lmadan tamamlan›vermiﬂtir.
Bürokratik engel denilen ﬂey devletten, devlet politikas›ndan ba¤›ms›z de¤ildir.
Katleden devlettir. Devletin tecrit politikas›d›r.
Güler Zereler’i, Abdullah Akçaylar’› öldüren bu politikalard›r.
Bu politikalar› uygulayan AKP iktidar›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›ndayd›. Ailesinin anlat›mlar›na göre
tutuklanmadan önce sapasa¤lamd›.
Herhangi bir hastal›¤› yoktu. Hapishanenin tecrit koﬂullar› alt›nda kansere yakaland›. Akçay’›n tüm baﬂvurular›na ra¤men rahats›zl›¤› dikkate al›nmad›. Tedavisi yap›lmad›.
Ne zaman ki Akçay, yataktan kalkamaz duruma geldi ancak o zaman
hastaneye sevki yap›ld› ve kanser
teﬂhisi konuldu. Akçay 11 ayd›r Okmeydan› E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi’nin tutsak hücresinde tutuluyordu.
AKP iktidar›n›n hasta tutsaklar›
tedavi ettirmek gibi bir amac› da

yoktur. Tam tersine AKP iktidar› da
önceki iktidarlar gibi hasta tutsaklar›n tedavisini yapt›rmayarak bir
t e h d i t , bir gözda¤› olarak kullanmaktad›r. Bu, sistemli bir ﬂekilde
devlet taraf›ndan yürütülen bir imha
politikas›d›r. Bu politikan›n ad› sessiz imhad›r.
Sadece tutsaklara yönelik bir
gözda¤› ve sindirme politikas› de¤ildir. Ayn› zamanda halka bir gözda¤›d›r, halk›n sindirilmesidir.
Adli T›p Kurumu 3. ‹htisas Kurulu Baﬂkan› faﬂist N u r Birgen ve
heyetin tavr›, al›nan kararlar, oyalamalar, bürokratik engeller ve benzeri 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 tahliye etse ne olur? Bütün hasta tutsaklar› tahliye etse ne olur? Bu insanlar
ömrünün geri kalan k›sm›nda ne yapar? Güler Zere’nin hastal›¤› teﬂhis
olduktan sonra bir y›l sürmedi yaﬂam›, Abdullah Akçay 11 ay sonra öldü. Hadi diyelim bir y›l daha fazladan yaﬂas›n. Kanser hastas›: Erken
teﬂhis durumunda ömrü uzatmak
mümkün fakat tutsakl›k koﬂullar›nda tedavisi mümkün de¤il. Buna
ra¤men devlet son günlerine kadar
tahliye etmiyor.
Burada devletin anlatmak istedi¤i baﬂka bir ﬂey var. Görülmesi gereken budur.
Hasta tutsaklar için yasa aç›kt›r.
Tutukluluk halinde tedavisi mümkün olmayan hastalar›n cezas› tedavisi yap›lana kadar ertelenir. Ama
devlet bunu yapm›yor. Burada devletin s›n›f kinini, halka olan düﬂmanl›¤›n› görmeden hukuktan, bilimden bahsetmenin hiç mi hiç an-

Halk›n Anayasas› için

lam› yoktur.
Benim sistemime karﬂ› ç›karsan
böyle yapar›m diyor. Siyasi tutuklu
isen sana diz çöktürmek istiyor. Adli tutuklu isen “ibreti alem için ders
olsun” istiyor.
Ölümü bekleyen tutsa¤›n en zay›f an›nda dahi “devlete karﬂ› ç›kman›n bedelini” göstermek istiyor.
“Diz çökeceksin” diyor. Hasta tutsaklara sahip ç›kman›n önemi de
budur.
Tutsa¤›n hastal›¤›n›n tedavi edilme koﬂulunu ortadan kald›rarak tutsa¤a diz çöktürülmek isteniyor.
Hasta tutsak e¤er örgütlü de¤ilse, 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, bilimle izah› yoktur bunun.
Burada s›n›f kini vard›r. Oligarﬂinin 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 “benim düzenimin d›ﬂ›na ç›kt›n” diyor.
S›n›f gerçekli¤iyle hareket ediyor
oligarﬂi. Hasta tutsa¤› serbest b›rak›rken “affeden” olarak devletin büyüklü¤ünü ve senin “suçlulu¤unu”
göstermek istiyor.
Oligarﬂi bu politikay› sessiz sedas›z yürütmek istiyordu. Güler Zere ve Hasta Tutsaklara Özgürlük
mücadelesiyle oligarﬂinin bu politikas› büyük oranda bozuldu. Fakat
buna ra¤men h a k l a r ve özgürlükl e r mücadelesinde bir h a k k › k az a n d › k d e d i r t m e m e k için vermiyor. Ölümün k›y›s›nda onlarca hasta

AKP tecritle katlediyor!
“‹ﬂkence yap›yor, itaat
etmemizi istiyorlar”
Ç a ¤ r › Av c › ’ n › n m e k t u b u n d a n ;
(Maltepe Çocuk ve Gençlik Hapishanesi, 13 Temmuz 2010)
“Tutuklan›p buraya getirilen hemen herkes ilk giriﬂte askerler taraf›ndan ç›r›lç›plak soyulmaya maruz
kal›yor. Soyunmay› kabul etmeyelenleri neredeyse yoruluncaya kadar
döverek kendilerine itaat etmeye
zorluyorlar.
Siyasi tutukluysa fiziki bask›n›n
yan›nda psikolojik bask› da yap›larak, hapishanenin tek siyasi ko¤uﬂu
olan A-30 ko¤uﬂuna vermemek için
“o ko¤uﬂ terör ko¤uﬂu , oraya giderseniz 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 Hapishanesi’nde tutuklu bulunan E r k a n G ümüﬂtaﬂ kald›¤› siyasi bölümden al›narak adli tutuklular›n yan›na verildi.

Son olarak Gümüﬂtaﬂ’› tek kiﬂilik
bir hücreye koyarak cezaland›ran hapishane idaresi bask›lar›n› sürdürdü.
Bask›lar› protesto için kendini
yakan E r k a n G ü m ü ﬂ t a ﬂ 24 Temmuz 2010’da yaﬂam›n› yitirdi.

Hapishanede kanser oldu
Bolu F Tipi Hapishanesi’nde tutsak olan Nesim Özkan, “ Hastal›klardan dolay› hastaneye sevk etmiyorlard›. 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 Hastanesi’nde g›rtlak kanseri teﬂhisi konuldu. Doktorum erken teﬂhis olsa hastal›ktan kurtulabilece¤imi ama ﬂu an
çok ileri bir seviyede oldu¤unu söyledi.” diyerek durumunu özetliyordu Nesim Özkan.

Ölümünden AKP sorumludur
Tutuklu bulundu¤u Metris Hapishanesi’nde “kendini yakt›” denilerek

Mücadele Edelim!

tutsak olmas›na ra¤men kendi yasalar›n› da hiçe sayarak hasta tutsaklar› tahliye etmiyor.
Bu politika klasik devlet taviz
vermez politikas›d›r.
Büyük direniﬂi hat›rlay›n: “Örgüte zafer kazand›k dedirtmeyece¤iz” demiﬂlerdi.
Abdullah Akçay’da yürütülen
mücadeleyle gündeme getirildi. Akçay’a tahliye karar› da bu mücadelenin sonucunda verildi. Ancak savaﬂ› b›rakmad› oligarﬂi. Kendi gücünü hep göstermek istemektedir.
Devletin bu politikalar›na karﬂ›
yap›lmas› gereken kendi cephemizden meseleye s›n›fsal bakmakt›r.
Devletin sessiz imha politikas›nda
AKP iktidar›na geri ad›m att›rman›n
yolu hasta tutsaklara özgürlük mücadelesini büyütmektir.
20 Mart 2010’da cenazesi ailesine teslim edilen Canip Taner’le ayn› hapishanede kalan Sad›k Balbal gönderdi¤i
mektupta “Taner’in kendini yakt›¤› denilmesi tamamen bir yalan. Tan›kl›k etmeye haz›r›m” dedi.
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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 sorunlar yaﬂayan tutuklular, bulunduklar› ko¤uﬂu yakt›lar.
Ç›kan yang›nda 1 tutuklu öldü,
3 tutuklu yaraland›. Hapishanelerde tecrit hasta etmeye, öldürmeye devam ediyor.
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Hasta t utsaklara Ö zgürlük E ylemleri 1 . y ›l›n› d oldurdu

Hasta tutsaklar› sahiplenmemenin
hiçbir gerekçesi olamaz...
Kanser
hastas› devrimci tutsak
Güler
ZeAysu BAYKAL
re’ye Özgürlük mücadelesiyle baﬂlayan ve her hafta Taksim’den Galatasaray Lisesi önüne
yürünerek yap›lan Hasta Tutsaklara
Özgürlük eylemi birinci y›l›na girdi.
Bu nedenle Halk Cephesi’nden Aysu Baykal ile görüﬂtük:
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Yürüyüﬂ: AKP' nin hasta tutsaklar› katletmeye devam etti¤i bir süreçte, platform, 1. y›l›n› doldurdu.
Bu bir y›l› nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Aysu BAYKAL: Hasta tutsaklara özgürlük mücadelesi, kanser hastas› devrimci tutsak Güler Zere' ye
özgürlük talebiyle baﬂlad›. Bu bir
y›ll›k mücadelenin beﬂ ay› Güler
Zere'nin özgürlü¤üne kavuﬂturulmas› mücadelesi olarak ﬂekillendi.
Ortak yürütülen demokratik mücadele aç›s›ndan önemli ad›mlar›n
at›ld›¤› bu beﬂ ayl›k dönemin sonunda Güler özgürlü¤üne kavuﬂtu.
"Güler Zere'ye Özgürlük" talebiyle
baﬂlayan mücadele, Zere’nin serbest b›rak›lmas›ndan sonra da "Hasta Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n" slogan›yla aral›ks›z sürdü ve son sekiz
ay bu taleple yürüyüﬂler, bas›n aç›klamalar› devam etti. Güler Zere' nin
serbest b›rak›lmas›ndan sonra çeﬂitli siyasi örgütlenmeler bu mücadeleden çekildi; d›ﬂar›da bu mücadeleyi 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 Özgürlük mücadelesinde bir y›l geride
kald›.
Tecrit hücrelerinde diri diri tabutlara gömülmeye çal›ﬂ›lan tutsak-



lar›n sesini d›ﬂar›ya taﬂ›yan, hapishaneler gerçe¤ini bilmeyenlere gösteren, saklanmaya çal›ﬂ›lmas›na
karﬂ› gerçekleri hayk›ran olduk.
Bu bir y›l içinde Adli T›p Kurumu kap›s›nda rapor almaya gelen
ama ring arac› içinde ölen hasta tutsaklar, tecritte akl›n› oynatt›¤› için
kendini a s a n l a r, y a k a n l a r, 70- 80
yaﬂ›nda vücudunu büyük oranda
kullanamad›¤› halde hala hapishanede tutulanlar, dayakla öldürüldü¤ü halde sahte raporlar düzenlenerek, çürümüﬂ vücutlar›yla ailesine teslim edilen tutuklu cesetlerine tan›k olduk. Bir y›l boyunca bu
örnekleri çokça yaﬂad›k.

Yürüyüﬂ: Hasta Tutsaklar Platformu ﬂu an yeterince kat›l›mla temsil ediliyor mu? Bir ara ayr›lanlar
oldu? Kat›lmalar var m› patforma?
Ayr›lanlar hangi gerekçeyle ayr›ld›? ﬁu an platformda kimler var?
Ayr›lanlar platformun önemini yeterince anlamad› m›?
BAYKAL: Görüﬂ ayr›l›klar›n›n
gerekçe gösterilmesiyle bu mücadele alan›n› terkedip gidenler oldu. Elbette hiç kimse her konuda ayn› düﬂünmek zorunda de¤ildir. Bir çok
konuda bir çok farkl›l›klar›m›z vard›r, olacakt›r. Ama ayr› düﬂünmek
baﬂka bir ﬂeydir, bir amac› ayr› düﬂünceye kurban etmek baﬂka bir
ﬂeydir. Bu konuda amaç, feda edilmiﬂtir. Hasta tutsaklar›n özgürlü¤üne kavuﬂmas› amac› bir yana b›rak›lm›ﬂ ve LGBTT konusunu bahane
edenler bu mücadeleyi terketmiﬂlerdir. Bu konuda kimse ayn› düﬂünmek zorunda de¤ildir. Bu konu ayr›ca da tart›ﬂ›labilirdi. Bunun yollar› da vard›. Ama bu platformu bu
konu bahane edilerek da¤›tmaya çal›ﬂmak, hasta tutsaklar›n ölümlerinin, 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 tutsaklar› ne baﬂka bir mücadele yöntemiyle sahiplendiler ne de LGBTT
konusunda verdikleri bir mücadele
oldu. Bu yan›yla objektif olarak
AKP' nin hasta tutsaklar› imha politikalar›na güç vermiﬂ oldular.
Bu konuyu kendine gerekçe yaparak çekip gidenler oldu. Ancak
halen Ça¤r›, Ça¤daﬂ Hukukçular
Derne¤i, Devrimci Alevi Komitesi,
Devrimci Hareket, Devrimci 78' liler, Divri¤i Kültür Derne¤i, Emek
ve Özgürlük Cephesi, Emekli Sen
‹stanbul ﬁubeleri, EMEP, Erol Zavar' a Yaﬂama Hakk› Koordinasyonu, Gülensu Gülsuyu Derne¤i, Halk
Cephesi, Kald›raç, Kesk ﬁubeler
Platformu, Köz, Odak, ÖMP, Partizan, 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 eylemlerde bunun bir karﬂ›l›¤› yoktur.
Pratik olarak bugün hasta tutsaklar›n özgürlük mücadelesi a¤›rl›kl›
olarak Halk Cephesi üzerinden yürümektedir.
Ayr›lanlar, kendi düﬂüncelerinin
ille de orada bulunan herkes taraf›ndan kabul görmesini beklemiﬂlerdir.
Kabul görmedi¤i noktada ayr›l›¤›
gündeme getirmiﬂlerdir. Ayr›lanlar
hasta tutsaklar›n durumunu önemsememiﬂlerdir. Ayr›lanlar, bu platforma bencilli¤i dayatm›ﬂlard›r.
Ayr›lanlar, hasta tutsaklar› hiçe saym›ﬂlard›r...
LGBTT konusunda eleﬂtirilerini
sürdürdü¤ü halde platformdan ayr›lmayanlar ve birli¤i bozmayanlar
da vard›r.
Bu konuda olumlu ya da olumsuz herhangi bir görüﬂ belirtmeyen,

Referandum aldatmacas›n› protesto

bu tart›ﬂmaya bir yan›yla taraf olmayan bu haliyle yanl›ﬂ› tarafs›z olma ad›na büyütenler de vard›r.
Uzun zamand›r toplant›lara da gelmeyerek süreçten kopan bu bileﬂenler neyin neden yaﬂand›¤›n›n da fark›nda de¤illerdir.
ﬁu veya bu gerekçelerle ayr›lanlar, ﬂu veya bu gerekçelerle toplant›
ve eylemlere kat›lmayanlar hasta
tutsaklar›n durumlar› karﬂ›s›nda tav›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 pozisyon vard›r. Çünkü hapishanelerden hasta tutsaklar›n tabutlar ç›kmaya devam ediyor.
Hapishanede ﬂu anda ölümcül
durumda bulunan PKK davas›ndan
tutsaklar a¤›rl›ktad›r. Adli tutuklular›n içinde de durumlar› a¤›r olanlar var. Cepheli tutsaklardan durumu a¤›r olan tek bir tutsak yoktur.
Biz Hasta Tutsaklara Özgürlük mücadelesini ›srarla sürdürüyorsak bu
bizim tutsaklar›m›z›n durumu a¤›r
oldu¤u için de¤ildir. Oligarﬂi bir politika 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› sürdürülen bir mücadeledir. Burada
önemli olan, zulmün elinde hasta
olan tutsaklar›n bulunmas›d›r. Bunlar›n adli mi, siyasi mi oldu¤u, hangi siyasi görüﬂten oldu¤u önemli
de¤ildir. Kald› ki bu mücadeleye
baﬂlarken Güler Zere' nin tahliyesi
sonras›nda bu mücadelenin bitirilece¤ini ve devam›n›n getirilmeyece¤ini düﬂünenler ve bundan dolay›
bizi eleﬂtirenler vard›. Bunlara o zaman sözle cevap vermiﬂtik, bugün
cevab› prati¤in kendisi veriyor.
Çünkü esas olarak hasta tutsaklara özgürlük eylemleri Halk Cephesi'nin üzerinden örgütlenmektedir. Bunun için sadece son bir kaç
haftan›n eylemlerine kat›l›ma bakmak yeterlidir. Galatasaray Lisesi
önündeki eylemin 47. haftas› 18
Haziran 2010’da eyleme 74 kiﬂi kat›ld›; bunun 68’i Halk Cepheliydi.
9 Temmuz 2010’daki eyleme 70
kiﬂi kat›ld›, bunun 62’si Halk Cepheli’ydi. 16 Temmuz 2010’daki eyleme 63 kiﬂi kat›ld›, bunun 56’s›
Halk Cepheli’ydi. Birinci y›l›n›n
dolduruldu¤u 23 temmuz 2010’daki
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Hasta Tutsaklar ‹çin
Eylemler Devam Ediyor
Bir y›l› aﬂk›n süredir her hafta
“Hasta Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n” talebiyle yap›lan eylemler devam ediyor. Eylemlere bu hafta ‹stanbul, Ankara, Antalya ve Adana’da devam edildi.

30 Temmuz günü ‹s t a n b u l ’da
yap›lan
eylemde Taksim
Tramvay Dura¤›’ndan Galatasaray Lisesi önüne yürüyüﬂ yap›ld›.
Galatasaray
Lisesi önünde
yap›lan aç›klamada; hapishanelerde tutsaklar›n
hastal›ktan kaynakl› ölmesinin AKP iktidar›n›n
aynalar›ndan biri oldu¤u

söylendi.

A n k a r a Yüksel Caddesi’nde
30 Temmuz günü yap›lan eylemde;
“Hasta Tutsaklara Özgürlük, Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdurun, Tu-

edelim! Sand›¤a gitmeyelim!

eylemde 120 kiﬂi kat›ld›, bunun
100' ü Halk Cepheli’ydi... Tablo budur. Platformda imzas› bulunanlar›n
ço¤u eyleme temsili düzeyde bile
kat›lmamakta kat›lanlar da 1-2 kiﬂilik temsili düzeyde kat›lmaktad›rlar.
Bununla birlikte imzas› olup eylemlere kat›lmayanlar oldu¤u gibi
imzas› olmay›p da +‹vme dergisi
gibi uzun zamand›r eylemlere belli
bir kitlesellikle kat›lanlar vard›r.

Yürüyüﬂ: Kat›l›m› art›rmak için
ne yap›lmal›?
BAY K A L : Kat›l›m› artt›rmak
için öncelikle olarak olaya bak›ﬂ›m›z› de¤iﬂtirmeliyiz. Gerisinin gelece¤ini düﬂünüyoruz. Çünkü biz
bunu daha önce baﬂard›k, bundan
sonra da baﬂarabiliriz. Biraraya geldi¤imizde de¤iﬂik önerilerin, de¤iﬂik eylem takvimlerinin ç›kaca¤›na
inan›yorum. Ama ﬂu haliyle bile eylemlere kat›lanlar, bu gerçe¤i çevresine anlatabilir. Bir kiﬂiyle gelenler
iki kiﬂiyle gelmeyi hedefleyebilir.
Etraf›m›zdaki herkesi bu konuya
duyarl› k›labilir. Biz bunu baﬂard›k,
yine baﬂarabiliriz.

Say›: 227

Yürüyüﬂ
1 A¤ustos
2010

tuklu TAYAD’l›lar Serbest B›rak›ls›n” sloganlar› at›ld›. Hasta tutsaklara özgürlük istenen eylemde ayr›ca sürgün sevklere ve keyfi tutuklamalara son verilmesi istendi.
Hasta tutsaklar için A d a n a’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 Bakanl›¤›, 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 A n t a l ya’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›.
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Sütlüce AKP Önü

TAYAD’l›lara Ö zgürlük E ylemleri S ürüyor
Say›: 227

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

Yürüyüﬂ
1 A¤ustos
2010
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“ TAYAD’l›lar›n
Tutuklulu¤unun 43.
Gününde AKP Önündeydik”
‹ s t a n b u l : TAYAD’l› Aileler her

mak Suç! Tutuklu TAYAD’l›lar Serbest B›rak›ls›n” pankart›n›n aç›ld›¤›
eylemde “Ailelerimiz günlerdir tecrit alt›ndalar, sorumlusu AKP iktidar›d›r” denildi.
Eylemde; “Tutuklu TAYAD’l›lar
Serbest B›rak›ls›n”, “Hasta Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n”, “Kahrolsun
Faﬂizm, Yaﬂas›n Mücadelemiz” sloganlar› at›ld›. Sonras›nda ise 1 saatlik oturma eylemi yap›ld›.
50 kiﬂinin kat›ld›¤› oturma eylemi esnas›nda türküler ve marﬂlar
söylendi.

hafta Sütlüce AKP’nin il binas›
önünde yapt›klar› eyleme 27 Temmuz günü de devam ettiler.
Eylemden yar›m saat önce AKP
il binas›n›n karﬂ›s›ndaki durakta
ﬂüpheli bir paket oldu¤u gerekçesiyle 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 Öldürmek Serbest! Cenazelerine Kat›l-

A d a n a : 27 Temmuz günü Adana
AKP il binas› önünde TAYAD’l› Aileler 43 gündür tutuklu bulunan TAYAD’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 serbest b›rak›lmas› istendi. “Hasta Tutsaklar› Tecrite Öldürmek Serbest
Cenazelerine Kat›lmak Suç Tutuklu

8 TAYAD’l›n›n serbest b›rak›lmas›n›n ard›ndan geriye kalan 9 tutuklu TAYAD’l› için eylemler sürüyor. Anadolu illerinde ve ‹stanbul’da AKP binalar› önünde oturma
eylemleri yap›l›yor, halk›n yo¤un
oldu¤u yerlerde imza masalar› kuruluyor...

TAYAD’l›lar Serbest B›rak›ls›n”
pankart› aç›lan eylemde; “Hasta
Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n, Gözalt›lar Tutuklamalar Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz, Tutuklu TAYAD’l›lar Serbest B›rak›ls›n” sloganlar› at›ld›.

A n k a r a : TAYAD'l› Aileler taraf›ndan her Sal› yap›lan oturma eylemi 27 Temmuz günü de Adalet Bakanl›¤› Ek bina önünde yap›ld›.
“Hasta Tutsaklar› Tecritte Öldürmek Serbest, Cenazalerine Kat›lmak Suç. Tutuklu Tayad'l›lar Serbest 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›ld›¤›na kalan 9 kiﬂinin de ç›kar›laca¤›na de¤inildi. Aç›klamadan sonra
oturma eylemine geçildi. Eylem boyunca “TAYAD'l›lar Tecritle Susturulamaz”, “TAYAD'l›lar Serbest B›rak›ls›n”, “Tecrite Son” sloganlar›
at›ld›.
Bir saat süren oturma eyleminden sonra Yüksel Caddesi’nde bulunan imza masas›na do¤ru bildiri da-

Halk›n Anayasas› için

ANKARA
Adalet Bakanl›¤› Önü

ADANA

¤›t›rak yürümek isteyen TAYAD'l›
Aileler’in yolu polis taraf›ndan kesildi.
Abluka alt›na al›nan TAYAD'l›
Aileler, bir süre de ablukay› protesto etmek için oturma eylemi yapt›lar. Polis ablukas›nda iken s›k s›k
“Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz”, “TAYAD'l›lar Tecritle Susturulamaz”
sloganlar› at›ld›. Bir süre polisle yap›lan tart›ﬂmalar sonucunda TAYAD'l› Aileler’in yolu aç›ld›.
TAYAD'l› Aileler, Güvenpark
üzerinden, Ankaray Alt Geçidi’nden geçerek Yüksel Caddesi’ne
TAYAD Bülteni da¤›tarak geçtiler.

TAYAD’l› Aileler O t u r m a
Eylemlerini Sürdürüyorlar
A n k a r a : Ankara'da TAYAD'l› Aileler tutuklanan arkadaﬂlar›n›n serbest 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” pankartlar› aç›ld›. Eylemde okunan
aç›klamada hala 9 TAYAD'l›n›n tutuklu bulundu¤u, demokratik eylemlere, bas›n aç›klamalar›na kat›lman›n suç olmad›¤› anlat›ld›, yap›lan hukuksuzlu¤a de¤inildi. Eylemde “TAYAD’l›lar Serbest B›rak›ls›n”, “Devrimcileri Anmak Suç De¤ildir” sloganlar› at›ld›.
‹mza masas›n›n da aç›ld›¤› ey-

lem de, TAYAD'l› Aileler bir yandan da park›n giriﬂlerinde bildiri
da¤›t›p, park da oturanlardan imza
istiyorlar.

‹ s t a n b u l - Ta k s i m : 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 topland›. 25 Temmuz’da Devrimci ‹ﬂçi
Hareketi önlüklerini giyerek TAYAD’l›lara yard›m ettiler. Bu tutuklamalar›n herkesin hak ve özgürlüklerine, mücadelelerine bir sald›r› oldu¤unu vurgulayan D‹H’liler, bildiri da¤›t›p imza toplad›lar.
Adalet talebi, yap›lan eylemler 9
TAYAD’l›n›n serbest b›rak›lana kadar 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 gelenler ve oradaki TAYAD’l›lar› tan›yanlar hat›ra foto¤raflar› çektirdi,
imzalar›n› att›.
27 Temmuz günü ise Grup Yorum oturma eyleminde olan TAYAD’l›lar› ziyaret etti. Yorum üyeleri bas›na bir aç›klama yapt›ktan
sonda Özgürlük Tutkusu türküsünü
seslendirdi. ‹mzalar›n› da atan grup
elemanlar› haklar ve özgürlükler

Mücadele Edelim!

mücadelesinde direnenlerle yan yana olmaya devam edeceklerini söylediler. TAYAD’l›lar› yaln›z b›rakmayan Sanatç› Ruhan Mavruk da
Albatros ﬂiirini okudu. TAYAD’l›lar
iki günde 580 imza toplad›lar.

TAYAD’l› Aileler ’in
‹ m z a M a s a l a r › H e r Ye r d e
A n k a r a : 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 konuﬂmalarda 8 TAYAD'l›n›n serbest b›rak›ld›¤› ve 9 TAYAD'l›n›n da sahiplenme sonucunda al›naca¤› vurgulanarak bildiri da¤›t›ld› ve imza topland›.
Bugüne kadar toplanan imza
3264'e ulaﬂt›.

Say›: 227

Yürüyüﬂ
1 A¤ustos
2010

Ankara-Dikmen:

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›.

1 May›s: Keyfi gerekçelerle tutuklanan TAYAD’l›lar›n serbest b›rak›lmas› için ‹stanbul 1 May›s Mahallesi’nde 3001 Caddesi’nde imza
masas› aç›ld›. Esnaflara sokaktan
geçen bir çok kiﬂiye kampanya anlat›larak yaklaﬂ›k 600 adet bildiri
da¤›t›ld›.
Ayr›ca 1 May›s Mahallesi ﬂehidi
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Say›: 227

Yürüyüﬂ
1 A¤ustos
2010

1 MAYIS

ﬁükrü Sar›taﬂ Park›nda yine her gün
masa aç›larak imza toplan›yor.

Polisin keyfiyetine ra¤men aç›k kalan masada 75 imza topland›.

Av c › l a r : 22 Temmuz günü Avc›lar
Marmara Caddesi’nde imza masas›
aç›ld›. 3 saat boyunca aç›k kalan
masada 100 tane imza topland›.

E s e n y u r t : 21 Temmuz günü Saa-

23 Temmuz günü aç›lan imza
masas›nda ise masa aç›ld›ktan yaklaﬂ›k bir saat sonra gelen sivil polisler keyfi bir ﬂekilde resimleri ve
masay› derhal kald›r›lmas›n› istedi.



H a t a y : TAYAD'l› Aileler 22 Temmuz günü Antakya'n›n Ulus alan›nda imza masas› açt›. Polisin tacizine
ra¤men aç›k kalan masada 65 imza
topland›.
Mersin:

G a z i : Gaziosmanpaﬂa Karayollar›

Mahallesi’nde 24 Temmuz günü
imza masas› aç›ld›. 527. Sokakta
aç›lan imza masas›nda, civardaki
esnaftan ve mahalle halk›ndan tutuklu TAYAD’l›lar›n serbest b›ra‹ S TANBUL
k›lmas› için toplam 130 imza top- H e r g ü n :Oturma eylemi
land›.
Ye r :‹stanbul-Taksim
-Y
Halk Cepheliler ayr›ca Gazi
Galatasaray Lisesi Önü
Mahallesi’nde de tutuklu 9 TA- H e r Sal›;Bas›n aç›klamas› YAD’l›n›n serbest b›rak›lmas› için
imza toplad›lar. Hafta içi 2 ayr›
ve oturma eylemi
noktada 3 gün boyunca aç›lan imYe r : Sütlüce AKP ‹l Binas›
za masalar›nda yaklaﬂ›k 400 imza
Önü Saati:13.30-14.30
topland›. Gazi halk›na keyfi tutuklamalar karﬂ›s›nda TAYAD’l›lar›n
ANKARA
- H e r Sal›; Bas›n aç›klamas› yan›nda olmalar› ça¤r›s›nda bulunuldu.

ve oturma eylemi
Ye r : Adalet Bakanl›¤›
K›z›lay Ek Binas› Önü Saati:
12.30
H e r C u m a r t e s i ; Oturma
-H
eylemi
Yer: Abdi ‹pekçi Park›
ADANA
H e r Sal›; Bas›n aç›klamas›
ve Oturma eylemi
Ye r :AKP ‹l Binas› Önü
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detdere Mahallesi Depo dura¤›nda
tutsak TAYAD'l› ailelerin serbest b›rak›lmas› talebiyle ilgili imza masas› aç›ld›.

imza toplad›.

A d a n a : 24 Temmuz günü TAYAD’l›lar Çakmak Caddesi Kültür Soka¤› önünde imza masas›
açarak tutuklu TAYAD’l›lar›n serbest 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

28 Temmuz günü
Mersin’in Demirtaﬂ mahallesine
giden TAYAD’l›lar halka yap›lan
hukuksuzlu¤u
anlatarak
TAYAD’l›lara özgürlük kampanyas›na destek istediler. Esnaflar ve ev
halk› dolaﬂ›larak ço¤unlukta imza
atarak
desteklerini
sundular.
Demirtaﬂ mahallesinde toplam 100
imza topland›.

Kamu Emeçileri
Cephesi’nden Aç›klama
Kamu Emekçileri Cephesi 26
A¤ustos günü yapt›¤› yaz›l› aç›klama ile Meryem Özsö¤üt ve 7 TAYAD’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 halk›n geliﬂen mücadelesine, devrimcileri sahiplenmesine karﬂ› geliﬂtirilen
bir sald›r› oldu¤unun belirtildi¤i
aç›klamada “Tutukluluklar› devam
eden 9 TAYAD’l›n›n tutuklanma gerekçesiyle, tahliye edilenlerin tutuklanma 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.

Referandum aldatmacas›n› protesto

Hasta Tutsaklara Ö zgürlük eylemi b irinci y ›l›nda

Hasta tutsaklar› zulmün
eline b›rakmayal›m
2000-2009 aras›nda,
hapishanelerde 309 insan
katledildi.
2009’da 37, bu y›l›n ilk
7 ay›nda ise 24 tutuklu
daha k atledildi!
AKP’nin t ecrit k atliam›
sürüyor!
Galatasaray Lisesi önünde her
hafta cuma günü yap›lan Hasta Tutsaklara Özgürlük eylemi 23 Temmuz’da yap›lan eylemle birinci y›l›n› doldurdu.
Ankara’da, Adana’da ayn› taleple devam ediyor eylemler. Çünkü tutsaklar›n imhas› sürüyor hapishanelerde.
En son iki hafta öncesine kadar
tedavisi için özgürlü¤ünü istedi¤imiz 17 yaﬂ›ndaki hasta tutuklu Abdullah Akçay katledildi.
Oligarﬂinin hapishanelerdeki
tutsaklara iliﬂkin sa¤l›k politikas›
tutsaklar›n imhas›d›r. Tedaviyi tutsaklar› teslim alman›n bir arac› olarak kullanmaktad›r.
2000-2009 y›llar› aras›nda 309
tutuklu ve hükümlü oligarﬂinin bu
politikalar› sonucu yaﬂam›n› yitirdi.
Devletin bu politikas›na Sessiz ‹m ha Politikas› diyoruz.
Ölüm orucu direniﬂinde ﬂehit
düﬂen devrimci tutsaklar d›ﬂ›nda
hapishanelerde yaﬂam›n› yitiren
yüzlerce tutuklu ve hükümlüden kimin haberi oldu?
Kimsenin...
309 tutuklu ve hükümlünün ölümünü “imhan›n” d›ﬂ›nda aç›klamak

mümkün mü?
Bugüne kadar adli tutuklular
imhas› hiçbir ﬂekilde gündem bile
olmam›ﬂt›r. Adeta adli hasta tutuklular ve aileleri zulmün elinde çaresizdir.
Sadece adli tutuklu ve hükümlüler de de¤il, siyasi tutsaklarda özellikle F Tiplerinin aç›lmas›yla birlikte çaresizdir. Hasta tutsaklar zulmün insaf›na terk edilmiﬂtir. Hasta
tutsak, ancak hapishaneden tabutu
ç›karken haber olabilmiﬂtir. Devletin sessiz imha politikas›na karﬂ›
ciddi bir mücadele örgütlenememiﬂtir.

Hasta Tutsaklara Ö zgürlük
eylemleri sessiz imhan›n
önünde set, sessizlere ses
olmuﬂtur.
Güler Zere ile baﬂlayan Hasta
Tutsaklara Özgürlük mücadelesi
oligarﬂinin sessiz imha politikas›n›
bozdu. AKP, hasta tutsaklar› katletmeye devam ediyor. Fakat bu art›k
sessiz bir imha de¤ildir.
Güler Zere ile baﬂlat›lan Hasta
Tutsaklara Özgürlük kampanyas›
hapishane hücrelerindeki, hastanelerin mahkum hücrelerindeki adli
yada siyasi tutsaklar›n sesi olmuﬂtur. Bir umut olmuﬂtur.
Devletin yüzlerce hasta tutuklu
ve hükümlüyü katletti¤i bugün çok
geniﬂ kesimler taraf›ndan bilinmektedir. Güler Zere’yle birlikte Hasta
Tutsaklara Özgürlük istemenin
meﬂrulu¤u çok geniﬂ kesimler taraf›ndan
kabul
edilmektedir.
AKP’nin bu konudaki yalanlar› aç›¤a ç›kart›ld›. Meﬂru temelde yap›lan yüzlerce eylemle AKP teﬂhir

edelim! Sand›¤a gitmeyelim!

edildi. Bu mücadele sonucudur ki
AKP, devrimcilere olan tüm düﬂmanl›¤›na ra¤men Güler Zere’yi
serbest b›rakmak zorunda kald›.
Ancak, AKP hasta tutuklular›
katletmeye devam ediyor. Art›k bunu sessiz sedas›z yapm›yor, aç›ktan
yap›yor. Abdullah Akçay’›n katledilmesi AKP’nin bu konudaki politikalar›n› çok aç›k ortaya koyuyor.
Onlarca tutuklu zulmün elinde. Tedavisi yap›lmayarak katlediliyor.
Mesele ﬂu; AKP iktidar› pervas›zca katletmeye devam ediyor.
Hasta tutsaklara “vedalaﬂma hakk›”
dahi tan›m›yor. Tecrit politikalar›na
devam ediyor.
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Yürüyüﬂ
1 A¤ustos
2010

Biz ne yapaca¤›z?
Tecrit politikalar› sürerken hasta
tutsaklara özgürlük mücadelesini
büyütmemek, hasta tutsaklar› zulmün eline terk etmek demektir.
Bugün hasta tutsaklara özgürlük
eylemleri, zulmün elindeki tutsaklar için umut olmaktad›r. Sadece siyasi tutsaklar için de¤il, adli tutsaklar 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 pervas›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›klamadaki imza say›s› kadar bile
Halk Cephelilerin d›ﬂ›nda eylemlere kat›l›m olmamaktad›r. Zulmün
elindeki hasta tutsaklara sahip ç›kmaman›n hiçbir mazereti olamaz.
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Haks›z Hukuksuz Tutuklamada 48. gün

Tahliye edilmeyen
9 TAYAD’l›
neye göre tutuklu?
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 Sekiz TAYAD’l› serbest

Say›: 227

Yürüyüﬂ
1 A¤ustos
2010
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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 gösterilen 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 Temmuz’da mahkemenin ara karar›yla
tahliye edildi.
Dokuz TAYAD’l› 48 gündür hala tecrit hücrelerinde tutulmaktad›r.
Sekiz TAYAD’l› tahliye edilirken dokuz TAYAD’l›n›n tutuklu
kalmas›n›n hiçbir hukuki gerekçesi
yoktur. Sekiz TAYAD’l›n›n tahliyesinden sonra, sürdürülen tutukluluklar›n düzenin kendi yasalar›na
göre de meﬂrulu¤u kalmam›ﬂt›r.
Baﬂ›ndan beri belirtiyoruz: TAYAD’l›lar›n tutuklanmalar› keyfidir. Hukuken suç iﬂledikleri için de¤il, AKP’nin ikiyüzlülü¤ünü, sahtekarl›¤›n›, yalanlar›n› ortaya ç›kartt›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 istemeye, hasta tutsaklara özgürlük
mücadelesini büyütmeye devam
edecektir.
Mahir Çayan ve vatan›m›z›n ba¤›ms›zl›¤›, özgürlü¤ü için ﬂehit düﬂen devrim ﬂehitlerini sahiplenmeye
devam edecektir.
Bunlar› yapmak suç de¤ildir.
Suç; tutsaklara tecrit iﬂkencesini
uygulamakt›r.
Suç; hasta tutsaklar›n tedavisini
engellemektir.
Suç; devrimcileri katletmektir.
Suç; 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 gayrihukukili¤ini göstermektedir. Ayn›
dosyada ayn› iddialarla tutuklananlar›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 oligarﬂinin adaletinin adaletsiz oldu¤udur. Bugüne kadar bunun onlarca
örne¤ine tan›k olduk. Hiçbir hukuki
temele dayanmadan devrimcilere
onlarca y›la varan cezalar› bu düzenin adaleti vermiﬂtir. Bu düzen adalet de¤il, adaletsizlik düzenidir.

Dokuz TAYAD’l› serbest
b›rak›lmal›d›r!
Dokuz TAYAD’l›n›n tutuklulu¤unun sürdürülmesi için hiçbir hukuki 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 eline b›rakmayaca¤›z. Sekiz TAYAD’l›y› zulmün elinden ald›k, dokuz TAYAD’l›y› da alaca¤›z..

www.tayadlitutsaklaraozgurluk.org
TAYAD'l› Tutsaklara Özgürlük
ça¤r›s›yla bir internet sitesi kuruldu.
Bu sitede;
TAYAD'l›lar›n serbest b›rak›lmas›
için imzan›zla destek verebilece¤iniz sayfada, tutuklu TAYAD'l›lara
m e k t u p gönderebilece¤iniz a d resle r e de ulaﬂabilirsiniz. Keza, kitap
kampanyas›na kat›larak destek verebilirsiniz.
Ayr›ca TAYAD hakk›nda bilgi
edinebilir, TAYAD'l›lar›n serbest b›rak›lmas› ça¤r›s›yla yap›lan eylemle r i n t a k v i m i n i ö¤renebilir, haberleri-

ni okuyabilirsiniz.
Siteye www. t a y a d l i t u t s a k l a r a o z g u r l u k . o r g a d re s i n d e n u l a ﬂ a b i l i r s i ni z .

Halk›n Anayasas› için

Kuﬂatman›n
ortas›nda
susmayand›lar
Sansür Ve Tecrite K arﬂ›
Ankara Y ürüyüﬂleri
BÖLÜM:4

TECR‹T
ve

TAYAD
“Bizden çocuklar›m›z›n F tipi
hapishanelerde canl› canl› ölüm lerini izlememiz bekleniyor. Hay›r.
Bin kere hay›r. Evlatlar›m›z› siz
öldürün diye do¤urmad›k biz. On lar › binbir emekle siz öldürün diye
b üyütmedik. Evlatlar›m›z› öld ürt m e y ece ¤ iz . Bi z b u g ü n e ka d ar 2 0
y›ld›r evlatlar›m›z› sahiplendik,
s a hi pl en mey e de va m ed ec e ¤i z. ”
***
“Bin kere” de¤il yüzbin kere hay›r dediler. 7 y›l süren direniﬂ boyunca d›ﬂar›da tutsaklar›n sesi oldular. Tecrite karﬂ› mücadelede y›llar
boyunca an›lacak bir tarih yazd›lar.
Günler, aylar, mevsimler, y›llar geçti. Kopkoyu bir sansür ve tecrit alt›nda u¤ramad›klar› sald›r›, bask›,
terör kalmad›. Oligarﬂi, yaz›lmazsa,
çizilmezse, kimse gündem yapmazsa direniﬂin kendili¤inden bitece¤i
üzerine hesaplar yapt›. Yaz›lmad›,
çizilmedi, direniﬂçilerin ölümleri
dahi burjuva bas›nda haber olmad›.
Fakat buna ra¤men Büyük Direniﬂ boyunca TAYAD’l›lar bir an olsun umutsuzlu¤a düﬂmedi. Zulme
karﬂ› direniﬂte geçen her gün, onlar› daha da güçlendirdi.

11 -1 3 ﬁ u b a t 2 00 1 : Katliam
sonras› ilk Ankara yürüyüﬂüydü.
19 Aral›k sonras›nda TAYAD d›ﬂ›nda herkes susmuﬂtu.
TAYAD'l›lar, F Tiplerinde yaﬂanan insanl›k d›ﬂ› uygulamalar›
anlatan dilekçelerini Adalet Bakanl›¤›’na götürmek üzere 11
ﬁubat'ta Kad›köy'de topland›lar.
Polis terörü de Kad›köy'de baﬂlad›. Onlarca kiﬂi gözalt›na
al›nd›. TAYAD'l›lar›n direniﬂi
sonucu gözalt›ndakiler b›rak›ld› ve
yürüyüﬂ baﬂlad›. 12 ﬁubatta Ankara'ya ulaﬂt›lar. TAYAD'l›lar›n Adalet Bakanl›¤›’na gitmesini engellemek için polis bir çok dayatmada
bulundu. TAYAD, dayatmalar› kabul 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 dilekçeler verildi...
19 May›s 2001; Bir kaç gün öncesine kadar onlarca demokratik
kurum ve siyasi hareket TAYAD’l›larla birlikte Ankara’ya yürüyece¤ini aç›klam›ﬂt›. Ancak Ankara Valisi’nin “ﬂehre sokmayaca¤›m” tehditleri bu örgütlerin fikrini de¤iﬂtirdi. TAYAD’l›lar tek baﬂlar›na kald›lar ve 19 May›s 2001’de Küçükarmutlu’dan yola ç›kt›lar.
Jandarmaya kesin emir verilmiﬂti: TAYAD’l›lar Ankara’ya sokulmayacakt›. 21 May›s’ta Ankara giriﬂinde durdurulan TAYAD’l›lar›n
otobüsleri jandarma ablukas› alt›nda zorla ‹stanbul’a gönderildi. Ancak yine de TAYAD’l›lar›n sesini
kesemediler; ‹stanbul’dan gelen
TAYAD’l›lar dönüﬂ yolundayken,
Ankara’daki TAYAD’l› Aileler Nu-

Mücadele Edelim!

mune Hastanesi önünde yapt›klar›
eylemle TAYAD’l›lar›n Ankara’ya
sokulmamas›n› protesto ettiler.
Ankara Valili¤i’nin ﬂehre sokmamas›na boyun e¤medi TAYAD’l›lar. 24 May›s’ta bir kez daha
‹stanbul’dan Ankara’ya do¤ru yola
ç›kt›lar ve bu kez girdiler Ankara’ya.
14-15 Temmuz 2002: Tecrite
k a r ﬂ › 110 bin imza A n k a r a ’ d a :
TAYAD’l› aileler, bir süredir yürüttükleri “ t e c r i t e h a y › r ” imza
kampanyas›n› sonland›rd›lar. ‹stanbul, ‹zmir, Adana, Mersin, Antakya, Antalya, Samsun, Çorum,
Malatya, Bursa, Kocaeli, Tunceli,
Elaz›¤ ve Erzincan’dan otobüslerle Ankara’ya gelen TAYAD’l›lar,
Abdi ‹pekçi Park›’nda topland›lar.
TAYAD’l›lar, burada oluﬂturduklar› heyetlerle toplanan 110 bin
imzay› AB temsilcili¤ine, Cumhurbaﬂkanl›¤›na, ve Adalet Bakanl›¤›’na götürdüler.
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B ü y ü k D i ren iﬂ 1 0 0 0 . g ü nü n d e
Düﬂman sansür ve tecritle direniﬂin
sesini bo¤arak direniﬂin kendili¤inden bitmesini bekledi. Ancak direniﬂ uzad›kça TAYAD’l›lar tecridi ve
sansürü k›rman›n bir yolunu buldu-
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lar. Büyük Direniﬂ 1000. gününe girerken 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 " Ç özün! Tecridi Kald›r›n, Ölümleri
D u r d u r u n ! ” talebiyle yeni bir kampanya baﬂlatt›lar ve ülke çap›nda ve
Avrupa’da çok çeﬂitli eylemlerle oligarﬂinin her türlü sald›r›s›na, kuﬂatmas›na karﬂ› direndiler.

Say›: 227

Yürüyüﬂ
1 A¤ustos
2010

Lin ç sal d›r› lar›y la du rdu ru lamayan Ankara yürüyüﬂü
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 engellemelerine ra¤men Ankara’ya
ulaﬂt›lar.
TAYAD’l›lar engellenemedi
‹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 çeﬂitli eylemler yap›p mecliste 20 milletvekiliyle görüﬂmeler yapt›lar.
2 2 -2 3 -2 4 Kas› m 2 00 8 : “ S o h b e t
genelgesini uygulay›n!”
TAYAD’›n tecrite karﬂ› Ankara
yürüyüﬂleri Büyük Direniﬂ’ten sonra da sürdü. TAYAD'l› Aileler hapishanelerde tecritin, iﬂkencenin son
bulmas› ve 10 saatlik sohbet hakk›n›n uygulanmas› için ‹stanbul, ‹zmir, Antalya, Malatya, Elaz›¤, Adana, Hatay, Mersin ve Gaziantep'ten
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yola ç›kan aileler 22 Kas›m sabah›
Ankara Abdi ‹pekçi Park›'na geldiler. Abdi ‹pekçi Park›’nda 3 günlük
oturma eylemi ve açl›k grevi yap›ld›. Adalet Bakanl›¤›'ndan Ceza ve
Tevkif evleri Genel Müdür Vekili
Hüseyin Kulak ile "sohbet hakk›"n›n uygulanmas› için görüﬂmeler
yap›ld›.

Büyük D ireniﬂi Dünyaya
Anlatan TAYAD’›n
Sempozyumlar›
10- 13 Ka s›m 2000: “ H a p i s h a neler gerçe¤i yaﬂanan sorunlar ve
çözüm önerileri kurultay›”; TAYAD’›n ilk kurultay›. 19 Aral›k
Katliam›ndan önce F Tipi hapishanelerin ne oldu¤unu gösterip çözüm
önerilerini anlatt›lar.
28-29 Eylül 2002: "Hapisha n e l e r d e Ya ﬂ a m v e S a ¤ l › k K o ﬂ u l l a r › K u r u l t a y › ; Kurultaya, kat›l›mc› kurumlardan TAYAD’›n yan›s›ra, TUYAB, ‹HD ‹zmir ﬁb.,
ÇHD ‹stanbul ﬁb., MAZLUMDER, ÖDP, Halk›n Hukuk Bürosu,
ÖZGÜR-DER, KESK, TMMOB
ve GÖÇ-DER hapishaneler konusunda çeﬂitli baﬂl›klar alt›ndan tebli¤ler sundular
25-27 Haziran: 2005 “Tecrite
k a r ﬂ › s e m p o z y u m ” ; Bu sempozyumda tecritin t›bbi boyutu, Tecritin
insani boyutu, tecridin hukuki boyutu tecritin siyasi boyutu, örgütlere yönelik tecrit, gibi baﬂl›klar tart›ﬂ›ld›.
14-15 Ekim 2006: U l u s l a r a r a s ›
Tecrit ve Te c r i d e K a r ﬂ › M ü c adele Sempozyumu; 2006 y›l›nda
‹stanbul’da düzenlendi. Sempozyuma uluslararas› boyutta delegeler kat›ld›. Çeﬂitli yönleriyle emperyalizmin ve oligarﬂinin tecrit
sald›r›lar› tart›ﬂ›ld›.

oldu¤unu baﬂ›ndan beri söylüyordu
ve tecrit politikalar›n›n uluslararas›
boyutta tart›ﬂ›lmas›n› sa¤lad›. Bu
amaçla Uluslararas› Tecritle Mücadele Platformu (UTMP) kuruldu.
19-22 Aral›k günleri Tecritle Mü cadele Günleri olarak kabul edildi.
2002 y›l›ndan itibaren her y›l, 19-22
Aral›k tarihlerinde Uluslararas›
Tecritle Mücadele Platformu taraf›ndan de¤iﬂik ülkelerde sempozyumlar düzenleniyor. En son 8’incisi 2009 y›l›nda ‹ngiltere’nin baﬂkenti Londra’da düzenlendi. TAYAD’l›lar düzenlenen tüm sempozyumlarda tecridi uygulamalar›yla
ve sonuçlar›yla anlatt›lar.

Bu Tabutlar›n A lt›nda
Kalacaks›n›z
TAYAD’l›lar yapt›klar› tabutlu
eylemlerle AKP’nin katliamlar›n›
gözlerine soktu.
- 9 Mart 2003’te 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, Büyük Direniﬂin sonuna kadar devam
etti. Tam 1230 gün 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...

Uluslararas› Tecride
Karﬂ› M ücadele
Sempozyumlar›
Devrimci hareket tecrit sald›r›s›n›n emperyalizmin bir politikas›

Referandum aldatmacas›n› protesto

AKP'dir” diyerek AKP ‹l binalar›
önündeydiler.
- 2003 1 May›s›’nda TAYAD'l›lar 106 tabut ve ﬂehit resimleriyle F
tipleri gerçe¤ini anlatt›lar.
- 11 May›s 2003 A n n e l e r G ü n ü ’n d e 106 tabutla TAYAD'l› Aileler ‹stanbul’da, Ankara’da, ‹zmir’de, üzerinde ölüm orucu ﬂehitlerinin resimlerinin bulundu¤u tabutlarla AKP il binalar› önünde eylem yaparak sorumlulara seslendiler: “Tecrit öldürüyor ölümleri durdurun!"
- 2 9 H a z i r a n 2 0 0 3 ’ t e ‹stanbul’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.
- 20 Temmuz 2003’ t e 107 tabut
Brüksel AB Parlamentosu önünde
tecridin sonuçlar›n› emperyalizme

ve oligarﬂiye anlatt›.
- 2 Kas›m 2003’ t e
TAYAD’l› Aileler, “F Tiplerinde Tutsaklar Diri Diri Mezardalar”; diyerek
‹stanbul’da E-5 karayolunu beton tabutlarla trafi¤e
kapatarak bir yürüyüﬂ
yapt›lar.

“Size Tecridi
Anlatmak ‹stiyorum”
TAYAD’›n tabutlu eylemleri
sonraki y›llarda da devam etti. Direniﬂin ilerleyen y›llar›nda hapishanelerde tecridin sonuçlar› da ortaya
ç›kt›. TAYAD’l›lar çeﬂitli illerde,
her hafta demir kafeslere girip “size tecridi anlatmak istiyorum” diyerek tutsaklar›n gönderdikleri tecridi anlatan mektuplar›n okundu¤u
eylemleri yapt›lar.
***

TAYAD’l›lar Büyük Direniﬂ boyunca hiçbir statükoya hapsolmadan tecrit zulmüne karﬂ› mücadele
ettiler. 7 y›l boyunca burada de¤inemedi¤imiz yüzlerce eylem yapt›lar. TAYAD’›n tarihinden kesitler
halinde de¤indi¤imiz noktalar da
göstermektedir ki, oligarﬂi TAYAD’›n kap›lar›na mühür vurabilir,
üyelerini tecrit hücrelerine atabilir
ancak TAYAD’l›lar› asla tecrit etmeyi baﬂaramaz.
(Bitti)

Altan Berdan Kerimgiller’in
Mezar› Ziyaret Edildi

Avc›lar’da
1 May›s Sergisi

1996 Ölüm Orucu ﬁehidi Altan Berdan
Kerimgiller ﬂehitli¤inin y›ldönümünde ailesi ve arkadaﬂlar› taraf›ndan mezar› baﬂ›nda

22 Temmuz Perﬂembe günü ‹stanbul Avc›lar
Marmara 1 May›s'›n nas›l kazan›ld›¤›n› konu
alan resim sergisi vard›.
Çevreden geçen insanlar
AV C I L A R
ilgiyle resimleri izliyordu.
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 kalan masa ve sergiye insanlar›n ilgisi yo¤undu.

an›ld›.
Mersin’in Tarsus ilçesinde 23 Temmuz günü Musalla Mahallesi mezarl›¤›nda yap›lan anmada arap geleneklerine göre dualar okundu. Ayn› mezarl›kta bulunan 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 Yorum ve ailesi taraf›ndan ölümünün y›ldönümünde mezar› baﬂ›nda an›ld›.
“Yaﬂam›ﬂ Say›lmaz Zaten Yurdu ‹çin Ölmesini Bilmeyen” yazan bir pankart›n aç›ld›¤› anmada marﬂlar
söylendi.

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 serbest b›rakilmas› talebiyle ilgili imza masas› aç›ld›. ‹nsanlara 1 May›s ve TAYAD'l› Ailelerin hukuksuz yere tutukland›klar› anlat›ld›.

edelim! Sand›¤a gitmeyelim!
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Tecritte Dayatma: ‘buran›n hakimi benim,
ben nas›l istersem öyle yaﬂayacaks›n›z’
18 Haziran’da
t utuklanan ve 21
Semiha Eyilik
Temmuz’da tahliye edilen TAYAD’l›lardan Semiha Eyilik ve
SES MYK Üyesi Meryem Özsö¤üt
ile t utuklul uklar › üzerine görüﬂtük.

Yü r ü y ü ﬂ : Hep tecrite karﬂ›
mücadele ettiniz. Ve sizi tutuklay›p
tecrit hücrelerine koydular. Yaﬂad›¤›n›z ve tan›k oldu¤unuz tecriti bize
anlat›r m›s›n›z?
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Semiha Eyilik: Evet, hapishanedeki o¤ullar›m›za, k›zlar›m›za ziyaretçi olarak gidiyorken, birden
tutsak olmak onlarla ayn› duvarlar›n
içinde kalmak... Biz onlar›n yaﬂad›klar›n› anlat›yorduk, ama yaﬂam›yorduk, anlatt›klar›m›z› yaﬂad›k.
Biz beﬂ kiﬂi, 7 kiﬂilik a¤›rlaﬂt›r›lm›ﬂ müebbetler için yap›lan tek kiﬂilik hücrelerde kald›k. Yer olmad›¤› için bizi oraya koydular. Hücre
kap›lar›n› kapatmad›lar. Havaland›rma kap›m›z, sabah 8.30'da aç›l›yor, akﬂam 8.30’da kapan›yordu.
Bu bazen erken de oluyordu. Hücrelerin kap›lar›, mimari olarak d›ﬂar›dan aç›lacak ﬂekilde yap›lm›ﬂ, yani
sana; “buran›n hakimi benim, ben
nas›l istersem öyl e yaﬂayacaks› n›z”› baﬂtan hissettirmek için yap›lm›ﬂ.
Yaﬂad›¤›m›z bir iki örne¤i vermek istiyorum. Bir gün kantin listemizi verdik. Suyu bir arkadaﬂ›m›z›n
listesine yazm›ﬂt›k. Arkadaﬂ›n hesab›nda para yok diye suyu getirmediler. Oysa di¤er alacaklar› vermeyip
suyu verebilirlerdi, arkadaﬂ›n hesab›nda para varken yok dediler. Onbeﬂ gün susuz kald›k. Bu para meselesini -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 türü ayakkab› terlik alerji yapt›¤› için
rapor istedim. Ortopedik, yani aya¤›ma alerji yapmayan terliklerimin
getirildi¤ini ama alamad›¤›m› söyledim. “Eee” dedi doktor, “aya¤›nda spor ayakkab› var, onlar› giymiﬂsin.” Ben de “ç›plak m› gelseydim”
diyerek, çorapla giyebildi¤imi söyledim. Doktor, “ben cezaevi müdürünün yan›na gidiyorum, soray›m
ona göre yazar›m.” dedi ve ben tahliye oldum.
Meryem Özsö¤üt: Tecritle, hapishaneyle ilk karﬂ›laﬂmam de¤ildi.
Daha önce tutuklan›p ayn› hapishanede, hatta ayn› hücrede kalm›ﬂt›m.
O yüzden ne oldu¤unu ve neyle karﬂ›laﬂaca¤›m› biliyordum. De¤iﬂen,
fazla bir ﬂey yoktu. Tecrit, insan› insandan ve insana dair her ﬂeyden
mahrum etmek üzerine kurulu bir
sistem. Hapishanenin mimari yap›s›ndan, günlük yaﬂam›n düzenlenmesine kadar bütün kurallar buna
uygun yap›lm›ﬂ. Örne¤in, çok yak›n›n›zdaki üst kat›n›zdakilerin yüzünü göremiyor, sesini duyam›yorsunuz. Havaland›rman›n koridora bakan pencereleri koridordan gelip geçenler görülmesin diye, koridor taraf›nda posterlerle kapat›lm›ﬂ. Yoldaﬂlar›n›zla, arkadaﬂlar›n›zla hiçbir ﬂekilde görüﬂemiyorsunuz. Kitap, radyo, 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 gelmek hiç de zor de¤il.

“Kendimizi hiç yaln›z
hi ss e t m ed i k ”
Yürüyüﬂ: San›r›z ç›k›nca ö¤renmiﬂsinizdir, siz tutuklan›r tutuk-

lanmaz “Tu tuklanan
TAYA D 'l›la ra
özgür lük” talebiyle bir kampanya baﬂlat›ld›. Bunu
nas›l de¤erlendiriyorsunuz? Keza
“tutuklu
Meryem Özsö¤üt
TAYA D ' - l › lara bin mek tup bin ki“Tecrit, insan›
tap” kampaninsandan ve
yas› oldu. O
insana dair her
dayan›ﬂmay›
ﬂ
eyden mahrum
hissedebildiniz mi?
et me k üz er in e

kurulu bir
Semiha
sis te m .”
E y i l i k : Tan›mad›¤›n›z insalar›n deste¤i hem duyguland›r›yor, hem de güç veriyor. Kitap gelmemiﬂti daha ama mektuplar yeni
yeni geliyordu. Çok sevinmiﬂtik.
Her destek biraz daha güç kat›yor
gücünüze. Duvarlar ard›nda bir gedik sanki hepsi.
Meryem Özsö¤üt: Kampanyan›n haberini içeride görüﬂçülerimizden ve mektuplardan ö¤rendik. Son
hafta kampanyan›n kartlar›n› almaya baﬂlam›ﬂt›k. O kartlarda kitap
gönderdiklerini yazanlar da vard›.
Kampanya baﬂlat›lmas›na ﬂaﬂ›rmad›k. Yap›lan operasyona ve tutuklanmam›za sessiz ve tepkisiz kal›nmayaca¤›n› biliyorduk. Tutuklama
gerekçelerimiz; hukuku bir yana b›rakal›m, vicdana ve insan› insan yapan de¤erlere ayk›r›yd›. Hiçbir dayana¤› yoktu.
Dayan›ﬂmay› elbette hissettim.
Kendimi hiç yaln›z hissetmedim.
Büyük ailemizin yüre¤inde ve düﬂüncesinde yer ald›¤›m› biliyordum.

Halk›n Anayasas› için

Önderlik
öngörmektir
Day›’n›n ﬂehitli¤inden bu yana
iki y›l geçti. Bu iki 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 alt›nda, onun ö¤rettikleriyle ve ondan
ö¤rendiklerimizle yazmaya devam
ettik. Bu iki y›lda da ö¤rettikleriyle,
önderli¤iyle bize güç vermeye, yol
göstermeye devam etti.
Onun önderli¤i alt›nda geçen ony›llar içinde, kuﬂatmalar yar›ld›, engeller aﬂ›ld›. Düﬂman›n ellerini
o¤uﬂturarak, “bitirdik, bellerini art›k do¤rultamazlar” dedikleri her
önemli dönemeçte devrimci hareket
daha güçlü bir biçimde aya¤a kalkmas›n› bildi.
Devrim yürüyüﬂümüz onun önderli¤i alt›nda, büyük bir kararl›l›kla 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 önderli¤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, kararl›l›k ve cürettir.
Önderlik öngörmektir. Day›’n›n
devrimci bir önder olarak, öngörüleri bu süreçlerin bir ço¤unda belirleyici olmuﬂtur. Devrimci hareket
bugün de onun öngördü¤ü çizgide
yoluna devam etmektedir.
Özgür tutsaklardan Ali Osman
Köse, Grup Yorum’un ‹nönü konseri ile ilgili olarak mektubunda ﬂöyle
yaz›yordu: “Grup Yorum’un 25. y›l
konserini ‹nönü Stadyumu’nda yapaca¤›n› ö¤renince 1989’da Bayrampaﬂa’daki sohbetlerimiz akl›ma

u Öngördü¤ü y olda,
ö¤rettikleri ile
yürüyüﬂümüzü
sürdürüyoruz
u Onsuz ama onunla geçen
2 mücadele y›l›n› onun
ö¤rettikleri ile örgütledik
geldi. Sevgili Day›m›z, o günler de
gelecek demiﬂti. Bak›ﬂlar›m›z› inand›r›c› bulmam›ﬂ olacak ki, “Büyük
düﬂünün, mutlaka o günler de ge lecek” 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 henüz geri bir düzeyde olmas›na ra¤men, Day›’n›n “ Büyük düﬂünün,
mutlaka o günler de gelecek” öngörüsünde bulunabilmesidir.
“... o günler” gelmiﬂ ve yaﬂanm›ﬂt›r. Devrimci hareket, kararl›l›kla yoluna devam etmiﬂ, binlerce insan› etkileyecek bir mücadele hatt›n› hayata geçirebilmiﬂtir.
Cuntan›n “ölü topra¤›”n›n daha
yeni yeni at›lmaya baﬂlad›¤› bir dönemde Day›’ya bu tespitleri yapt›ran elbette mücadelenin içinde s›nanm›ﬂ, devrimci hareketin ideolojik-politik çizgisi ve devrim iddias›d›r.
Bu öngörünün alt›nda halka güven vard›r. Devrimin as›l bitmez tükenmez kayna¤›n›n halk oldu¤unu
her f›rsatta ifade eden devrimci hareketin 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-

Mücadele Edelim!

rinden baﬂlayarak yapt›klar› de¤erlendirmelerin hepsi yaﬂam içinde
karﬂ›l›¤›n› bulmuﬂtur.
Day›’n›n öngörüleri salt bir belirleme, tespit etme ile s›n›rl› de¤ildir. O öngörülerin herbirinin yaﬂamda bir karﬂ›l›¤› vard›r. Bu karﬂ›l›k cüret, emek, kararl›l›k ve mücadelede ›srar olmuﬂtur.
Nitekim 1989 sonras› mücadeleyi yükselterek, at›l›m y›llar›n› baﬂlatabilmek, bu öngörüleri gerçekleﬂtirmek için ortaya konulan cüret,
emek ve kararl›l›kla mümkün olmuﬂtur. 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 içinde bir ayr›nt›d›r. Öngörülerinin bütünü de ayn› inanc›, ayn› kesinli¤i
yans›t›r.
Bunu Day›’n›n K›z›ldere sonras›
sürece ilk müdahalesinde de görmek mümkündür. Devrimci hareketin önderi 12 Mart sonras› ortaya ç›kan devrimci potansiyelin y›lg›nlar,
dönekler, devrime ihanet edenler taraf›ndan da¤›t›lmak istenmesi karﬂ›s›nda tav›rs›z kalmam›ﬂt›.
Büyük bir devrimci potansiyel
ortaya ç›km›ﬂt›. Bunun yan›nda pasifist teoriler, y›lg›nl›k, davay› inkar, tasfiyecilik de diz boyuydu. ‹ﬂ-
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te bu koﬂullarda THKP-C’yi saDay›’n›n mücadele tarihindeki o
vunan genç militanlar›n tarihi
öngörüleri 1974 Türkiye’sinde yenilginin,
rolü büyük bir önem kazanm›ﬂt›.
inkarc›l›¤›n hüküm sürdü¤ü o koﬂullarda
O süreçte, yeterli ideolojikfiziken yok edilmiﬂ bir partinin yeniden
politik donan›mlar› olmamas›na
yarat›laca¤›n› öngörmekten, DHKP-C
karﬂ›n sürece müdahale eden
program›nda somutlanan öngörülere
Day› ve genç militanlar, THKPkadar uzan›r.
C’nin görüﬂlerinin çarp›t›lmas›,
Öyle ki, tüm “eski tüfek” lerin, sapk›n
revizyonizm ve oportünizmin
ak›mlar› örgütledi¤i, “yenildik, o halde
burjuva ayak oyunlar›n› aratmagörüﬂlerimiz yanl›ﬂt›” düﬂüncelerinin
yan yöntemleri karﬂ›s›nda, ortal›¤› doldurdu¤u o koﬂullarda gelece¤i
THKP-C’nin ideolojik, pratik
görmek, THKP-C’yi yeniden oluﬂturma
miras›na sahip ç›kt›lar.
hedefiyle mücadeleyi sürdürmek
Day›’n›n önderli¤i, kendini
Day›’n›n öngörüleri içindedir.
daha ilk baﬂta bir THKP-C sempatizan› olarak Mahirler’in midarbelere, provokasyon ve ihanetleras›n›n tereddütsüz sahiplenilmesinre ra¤men, yok edilemeyece¤imizi,
de gösterir. O sahiplenmenin baﬂinatç›l›¤›m›z›, tükenmeyen potansilang›ç tarihi için 30 Mart 1972 deyelimizi bilmektedir.” (Dursun Kamek yanl›ﬂ olmayacakt›r.
rataﬂ, Seçme Yaz›lar, syf. 409)
Day›’n›n mücadele tarihindeki o
öngörüleri 1974 Türkiye’sinde yeCunta y ›llar›ndan
nilginin, inkarc›l›¤›n hüküm sürdüAt›l›m y›llar›na
¤ü o koﬂullarda fiziken yok edilmiﬂ
bir partinin yeniden yarat›laca¤›n›
Day›, iktidar mücadelesi yürüteöngörmekten, DHKP-C program›ncek devrimci bir örgütün yarat›lmada somutlanan öngörülere kadar
s›n› öngörmüﬂ ve bu öngörüsünü
uzan›r.
gerçek k›lm›ﬂt›r. Devrimci Sol’un
Öyle ki, tüm “eski tüfek” lerin,
siyasi arenada yer almas› ve sürece
sapk›n ak›mlar› örgütledi¤i, “yenilmüdahalesi ile mücadele yükseltildik, o halde görüﬂlerimiz yanl›ﬂt›”
miﬂ, halk›n talepleri sahiplenilmiﬂdüﬂüncelerinin ortal›¤› doldurdu¤u
tir.
o koﬂullarda gelece¤i görmek,
12 Eylül faﬂist cuntas› koﬂullaTHKP-C’yi yeniden oluﬂturma her›nda Day›’n›n karar› ve politikas›,
defiyle mücadeleyi sürdürmek Datart›ﬂmas›z cuntaya karﬂ› direniﬂin
y›’n›n öngörüleri içindedir. Kurtu örgütlenmesidir. Çünkü gelecek anluﬂ Grubu’ndan, Devrimci Sol’a,
cak, cuntaya karﬂ› her alanda direDevrimci Sol’dan DHKP-C’ye
nen, ateﬂ çemberinden geçerek paruzanan devrimci çizgi böyle bir ön - tileﬂen bir örgütün olacakt›r.
görünün sonucu yarat›lm›ﬂt›r.
Devrimci hareket kaçk›nl›¤›n, riAç›k ki, bu geliﬂimin her aﬂamacat›n ve mültecili¤in revaçta oldu¤u
s›nda yine büyük bir emek, düﬂmankoﬂullarda cuntaya karﬂ› ülke topla diﬂe diﬂ bir savaﬂ vard›r.
Cunta 45 milraklar›nda direniﬂi “C
Devrimci hareketin önderi y›llar
yon halk› teslim alamaz!” ﬂiar› ile
sonra Kurtuluﬂ Grubu’ndan Partisürdürmüﬂtür.
Cephe’ye uzanan süreci ve PartiCunta koﬂullar›nda hemen herCephe gerçekli¤ini ﬂöyle ifade etkesin “yokolduk, bittik” teorileri ile
miﬂtir:
cuntaya teslim oldu¤u, sa¤a savrul“Parti-Cephe, art›k, somut, yadu¤u koﬂullarda Day› devrimci haﬂayan, savaﬂan bir güçtür; eksiklereketi yeniden aya¤a kald›rmay› heriyle, yetersizlikleriyle, zaaflar›yla
deflemiﬂtir; sürece iliﬂkin düﬂünceda olsa, hayat›n her alan›nda bu saleri son derece nettir. 1983 Ocak
vaﬂ› geliﬂtirmekte ›srarl›d›r. Düﬂay›nda, yani cunta karanl›¤›n›n heman da, sözde dostlar da, bütün
nüz sürdü¤ü koﬂullarda, Day› ﬂunla-



r› söylüyordu:
“Oligarﬂinin kitlelere göstermek istedi¤i tablo bugün büyük
oranda iflas etmiﬂ ve burjuvazinin
on binlerce devrimciyi zindanlara
doldurmakla hiçbir ﬂey kazanamayaca¤› gerçe¤i aç›¤a ç›km›ﬂt›r.
... Gelecek devrimci onuru koruyanlar›n ve faﬂizmi her alanda yarg›layanlar›n olacakt›r!” (Dava
Dosyas›, c. 1, Hareketimizin Geliﬂimi ve Devrimci Mücadele, syf.
445)
Devrimci hareket at›l›m y›llar›n›
buralardan geçerek yaratm›ﬂ, mücadeleyi yükseltmiﬂtir.
Süreç Day›’n›n öngördü¤ü gibi
geliﬂmiﬂtir. Sürece iliﬂkin de¤erlendirmeler bir tahminin ötesindedir.
De¤erlendirmelerindeki isabet ve
tüm tahlillerin alt›nda ideolojisine
güven, halka güven, direnme kararl›l›¤›, cuntaya ve oligarﬂiye karﬂ›
uzlaﬂmaz olmak vard›r.
‘84 Ölüm Orucu süreci, Day›’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 anlaﬂ›lacakt›r. Halk›m›z bizim onur direniﬂimizi sahiplenecektir. Gelecek
kuﬂaklar bizim kararl›l›¤›m›z›, cesaretimizi, 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 gelece¤e gidece¤iz..” (12 Eylül’de Direniﬂ Ölüm ve Yaﬂam, c: 1, syf. 236,
Boran Yay›nevi)
Öngörü, özünde halka güvend i r. Bu sözlerin anlatt›¤› da budur.
Burada söylenen, öngörülen her kelime, gerçekleﬂmiﬂtir.
Day› yarat›lan de¤erlerin yeni
bir sürecin önünü açaca¤›n› öngörmüﬂtür. Nitekim Devrimci Sol ad›m
ad›m mücadeleyi bu de¤erler temelinde büyütmüﬂtür.
Devrimci hareketin önderi, darbecilik ihaneti ile karﬂ› karﬂ›ya kal-

Referandum aldatmacas›n› protesto

d›¤›nda da ﬂunu öngörmüﬂtü:
“‹haneti ö¤rendi¤imizi san›yorduk. ... As›l ihanetler bu yaﬂad›klar›m›zm›ﬂ ve yine ö¤reniyoruz. Bu
i ha ne ti d e at la tac a¤ ›m ›za ve y en i den düzl ü¤e ç ›ka ca¤› m›z a inan› yo r u m .”
Dünya devrimci hareketi tarihinde yaﬂanmam›ﬂ bir ilki yaﬂam›ﬂt›
devrimci hareket ve önderi. 13 Eylül 1992’de yaﬂanan darbe ihanetinin de altedilece¤ine inanc› tamd›r.
“Düzlü¤e ç›k›laca¤›na” dair de¤erlendirmeleri kesinlik içermektedir.
Day›’ya bu de¤erlendirmeleri yapt›ran elbette Devrimci Sol’un gelenekleri, de¤erleri, ideolojisi ve onun
halka tükenmeyen güvenidir yine.
Devrimci Sol, ideolojik-politik
görüﬂleri, mücadelede iddias›, ilkeleri ile darbecilik ihanetine teslim
olamazd›. Day› bu nedenle gelece¤e
mutlak güveniyle, darbecilikle uzlaﬂmaktansa, “hareketi gerekirse
atomlar›na kadar bölüp yeniden yaratmaktan” söz ediyordu.
Bu süreç,
devrimci hareket taraf›ndan
devrim
yürüyüﬂünün
güçlendirildi¤i
bir dönemin

baﬂlang›c› haline getirilmiﬂ, partileﬂme süreci devam ettirilerek, Parti-Cephe ilan edilmiﬂtir.
Darbe ihanetinin yaﬂand›¤›, düﬂman sald›r›lar›n›n sürdü¤ü o koﬂullarda Day›, öngörüleriyle harekete
gelece¤i göstermiﬂtir.

O koﬂullarda devrimci hareket
bir çok cephede mücadeleyi sürdürmüﬂ, s›n›f mücadelesinin görevlerinin d›ﬂ›na düﬂmemiﬂtir.
Onun öngörüleri DHKP-C program›nda somut hale gelmiﬂ, ete kemi¤e bürünmüﬂtür. Bir Cephe sempatizan› olarak sürece müdahale etti¤i y›llardan baﬂlayarak, ony›llard›r
sürdürülen mücadele Parti-Cephe’nin kuruluﬂu ile yeni bir aﬂamaya gelmiﬂtir.
Day›’n›n öngörüleri içinde iktidar mücadelesi için, Parti-Cepheli
savaﬂman›n ayr› bir yeri vard›r. ‹ﬂte
y›llard›r bunun için kan dökülmüﬂ,
kuﬂatmalar yar›lm›ﬂ, bedeller ödenmiﬂ ama Parti-Cepheli savaﬂma hedefi engellenememiﬂtir.

Öngördü¤ü yolda
yürümeye devam ediyoruz
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 öngörüleriyle sürdürdük.
Öngörülerin kendili¤inden gerçekleﬂmeyece¤ini biliyoruz. Day› bunun için emek harca-

may›, cüretli, sab›rl› ve kararl› olmay› ö¤retti bize. Bugün onun ö¤retisini uyguluyoruz.
Onsuz ama onun önderli¤inde
sürdürdü¤ümüz devrim yürüyüﬂünde, bu iki y›la kuﬂkusuz s›¤d›rd›¤›m›z çok ﬂey oldu.

edelim! Sand›¤a gitmeyelim!

Emperyalizme karﬂ› mücadelenin neredeyse unutturuldu¤u bir
dünyada Dev-Genç 40. Yaﬂ›nda ﬂiar›yla anti-emperyalist mücadelenin
bayra¤›n› daha büyük bir güçle dalgaland›rd›k, “ABD Defol Bu Vatan
Bizim” kampanyas› ile anti-emperyalist mücadelenin coﬂkusunu taﬂ›d›k ülkemizin dört bir yan›na... Yine
“Eyüp Baﬂ Emperyalist Sald›rganl›¤a Karﬂ› Halklar›n Birli¤i Sempozyumu” 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 politikalar›yla kazanand›k, savaﬂma kararl›l›¤›m›z ve iktidar iddiam›zla K›z›ldere’deydik. Güler Zere’de “hepimiz birimiz için” anlay›ﬂ›n› somutlad›k. ‹nönü konserindeki 55 bin
kiﬂi, iddiam›z ve örgütlenmiﬂ
eme¤imizdi. 1 May›s, K›z›ldere,
Güler Zere, ABD Defol kampanyas›, Dev-Genç’in 40. y›l›... Day›’n›n
k›lavuzlu¤unda, Day›’n›n öngörüleriyle kazan›mlar›m›z, ad›mlar›m›z
oldu... Hiçbiri onu ﬂaﬂ›rtmayacakt›,
çünkü hepsi öngördüklerinin içinde
vard›..
Tesadüfü hiçbir baﬂar›n›n olmad›¤›n›, emek vermeden, mücadelede
›srar etmeden mücadelenin yükseltilmeyece¤ini onun ö¤rettiklerinden
biliyoruz.
Nitekim bu iki y›lda baﬂard›klar›m›zla, bunlarla asla yetinmeyece¤imizi iktidar mücadelesinde bunlar›n küçük ad›mlar oldu¤unu ama
as›l kararl›l›k noktas›nda bunlar›n
önemli oldu¤unu biliyoruz.
Çeﬂitli hedefleri önümüze koyarken bunlarla asla yetinmemeyi, as›l
hedefimizin iktidar oldu¤unu ö¤retti Day› bize.
O nedenle yapt›klar›m›z› bu yan›yla yeterli görmüyoruz. Hedeflerimizi 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 sürdürmeye devam edece¤iz.



Say›: 227

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

Söz veriyoruz!

Say›: 227

Yürüyüﬂ
1 A¤ustos
2010

Böyle demiﬂtik Day›m›z›n
ﬂehitli¤inin ard›ndan.
Söz verdi¤imiz gibi taﬂ›d›k
onu bugüne. Söz verdi¤imiz
gibi de yar›na taﬂ›maya
devam edece¤iz.
Day›’ya sözümüzün tarihsel
belgesi olan bu yaz›y›,
Day›’n›n ﬂehitli¤inin ikinci
y›ldönümünde okurlar›m›za
sunuyoruz.
Halk›m›z›n huzurunda
Day›’ya sözümüzü tekrar
ediyoruz bir d a h a .
Bayra¤› devrald›k önder yoldaﬂ›m›zdan. Bayrak, ba¤›ms›zl›k, demokrasi, sosyalizm için devrim yürüyüﬂünün bayra¤›d›r. Bayrak, silahl› propaganday› temel alan bir
devrimci stratejinin, Politikleﬂmiﬂ
Askeri Savaﬂ Stratejisi’nin bayra¤›d›r.
Bu bayra¤› taﬂ›mak kolay de¤ildir.
Bu bayra¤›, Day›’n›n Mahir’den
devrald›¤› ve Day›’n›n bize devretti¤i gibi lekesiz taﬂ›mak, devrim
kervan›n›n önünde kesintisiz dalgalanmas›n› sa¤lamak, kolay de¤ildir.
Ama biz, Day›’y› ﬂehit verdi¤imiz gün, bu göreve talip olduk.
“Day› biziz” diyerek talip olduk.
“Onsuz ama onunla yürümeye
devam edece¤iz” diyerek talip olduk. “Yaﬂataca¤›z!” dedik. K›la v u z u m u z olmaya devam edecek
dedik. Tek bir kelimemizin, tek bir
sözümüzün alt› boﬂ kalmamal›d›r.
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Söz veriyoruz.
Savaﬂ› büyütecek, devrimi ge liﬂtirece¤iz.
Sözümüzün alt›n› dolduran,
Marksizm-Leninizmdir.
Sözümüz, güvencesini, dünya
halklar›n›n bast›r›lamayan, sindirilemeyen, yokedilemeyen kurtuluﬂ
mücadelelerinden almaktad›r.
Sözümüz, güvencesini THKPC’den devrald›¤›m›z anti-emperyalist, anti-oligarﬂik devrim stratejisinden almaktad›r.
Sözümüz gücünü, 600’e yak›n
ﬂehidimizden, ﬂehitlerimizin yaratt›¤› geleneklerden almaktad›r.
Söz vermek, a h l a k i a n l a m d a
da, siyasi anlamda da büyük bir
y ü k ü m l ü l ü k a l t › n a g i r m e k t i r. 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 yeniden söz veriyoruz derken, gerçekte onunla birlikte halk›m›za verdi¤imiz sözü üstlenmeye devam edece¤imizi tarih ve halk›m›z önünde bir
kez daha ilan etmiﬂ oluyoruz.
Yo l d a ﬂ l a r ! Day› biziz!
Bu iddiayla taﬂ›yaca¤›z Day›’y›
gelece¤e.
Önderimizi yaﬂatmak, gelece ¤e taﬂ›mak, “Day› biziz” demekle
baﬂlar. Ama yetmez.
“Day›’n›n ö¤retti¤i gibi” yöneticiler, “Day›’n›n ö¤retti¤i gibi” kad-

rolar, “Day›’n›n ö¤retti¤i gibi” militanlar ve savaﬂç›lar olmay› hedef
olarak koymal›y›z önümüze.
“Day› biziz” demek, büyük bir
iddiad›r.
“ ‹ ﬂ t e o b u r a d a ” demek, büyük
bir iddiad›r.
‹ddial› olmak iyidir ve gereklidir. Ancak iddial› olmaktan daha
önemli olan, iddiam›z›n içini doldurmakt›r. Tersi, yani iddian›n içini
doldurmamak, kiﬂisel olarak da, örgüt olarak da, s›n›flar mücadelesinde 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 zorlad›k... Onu baﬂarabilmek için büyük
bedeller ödemeyi göze ald›k, gerekti¤inde can verdik, ama iddiam›za
uygun davrand›k.
Day›’n›n ﬂehitli¤inin ard›ndan,
tüm kadrolar›m›z›n, yöneticilerimizin, tek tek tüm yoldaﬂlar›m›z›n
“Day› bizimle, biz Day›ylay›z” iddias›n›, “Day›’y› yaﬂatma” iddias›n›
sahiplenmesi, örgütümüz için büyük bir güç olmuﬂtur. Day›’n›n ﬂehitli¤i kadrolar›m›z›n, taraftarlar›m›z›n bu sahiplenmesiyle bir eksiklik duygusuna de¤il, mücadeleye
d a h a g ü ç l ü s a r › l m a y a yolaçm›ﬂt›r.
Bunu sürdürmeliyiz.
Niyetlerin elbette bir önemi var.
Bir çok ﬂey niyet etmekle baﬂlar.
Ancak niyetleri gerçe¤in yerine ko-

Halk›n Anayasas› için

yamazs›n›z. Baﬂlang›c›n sonras›nda
niyet yetmez.
Devrimi istemek, devrimin ge r e kl i k › l d › ¤ › a d › m l a r › a t m a k t › r. Bu
ad›mlar›n gerektirdi¤i eme¤i, iradeyi, sabr›, disiplini, fedakarl›¤› göstermektir. Bunlar› içermeyen niyetin 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.
“ Önderler mücadelenin içinde do¤arlar ve ölümsüzleﬂirler. Çünkü,
önderlik ideolojidir, politikad›r,
stratejidir, taktiktir. Ve bunlar›n somut ifadesi olan örgüttür. Örgüt,
ezilen, sömürülen, halklar›n emperyalizme karﬂ› en önemli silahlardan
biridir.” (30 Ocak 1999, Ba¤›ms›zl›k ve Demokrasi Yolunda Kurtuluﬂ,
Say›:15)
Önderlik ideolojiyse, önderlik,
politikaysa, önderlik, strateji, taktikse, önderlik, örgütse, demek ki,
önderlik yan›baﬂ›m›zdad›r. Day›’n›n iddiam›z, çizgimiz, tarihimiz,
gelece¤imiz olmas› da burada, bunlarda somutlan›r.
Demek ki, yarat›lm›ﬂ bir örgüt
olarak, varolan bir ideoloji olarak,
stratejilerimiz ve taktiklerimiz olarak, Day› bizimle olmaya devam etmektedir.
Day› olmak, ideolojiyi, stratejiyi
kararl›l›kla savunmak ve hayata geçirmektir. Day› olmak, örgütü güçlendirmektir.
Day›’y› gelece¤e taﬂ›man›n anlam› devrim yürüyüﬂünü sürdürmek,
bu yürüyüﬂü zafere ulaﬂt›rmakt›r.
...
Yol da ﬂ l a r!
Day› olmak, kuﬂatmalar, ihanetler, sapmalar karﬂ›s›nda dimdik
devrim yürüyüﬂünü sürdürmeye devam edebilmek demektir. Kuﬂatmalar› yar›p, statükolar› parçalayabilmek demektir. Büyük kay›plar›n verildi¤i anlarda, bayra¤› daha yükse¤e kald›rarak, at›l›mlarla yürüyebilmek demektir.
Kuﬂku yok ki, devrim mücadele-

sini sürdürdü¤ümüz sürece, zafere
kadar, çok çeﬂitli sapmalarla, kuﬂatmalarla, ihanetlerle karﬂ› karﬂ›ya
kalaca¤›z. “ D a y › b i z i z ” diyebilmek, bunlarla karﬂ›laﬂt›¤›m›zda,
Day› gibi davranabilmektir. Bu ise,
kendimizi böyle bir bak›ﬂ aç›s›yla
e¤itmek ve donatmaktan geçer. Yani mesele, sapmalar, kuﬂatmalar,
ihanetler karﬂ›m›za ç›kt›¤›nda “ a nl›k” al›nacak bir tav›r de¤ildir. O tav›rlar, bir sonuçtur, uzun y›llar›n ve
birikimlerin sonuçlar›d›r. E¤er kendimizi e¤itmezsek, donatmazsak,
önderli¤imizin, tarihimizin tecrübelerine, Marksizm-Leninizmin ilkelerine 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 “Day› gibi” olmak için e¤itmez ve donatmazsak, o
tarihsel anlarda, yanl›ﬂ tarafta yer
almak da hiç uzak bir ihtimal de¤ildir. ﬁunu hiçbir kadromuz, militan›m›z unutmamal›d›r ki, kimse, devrim mücadelesine kat›l›rken, sapmalar›n, ihanetlerin, komplolar›n
içinde yer almay› düﬂünmüyor; ama
çok çeﬂitli yetersizliklerin sonucunda o noktaya savrulunabiliyor.
Düﬂünün, devrimci hareketin
saflar›nda pekala kahraman olabilecek insanlar, darbecilik ihanetinin
elinde ihanetin askerleri olabildiler.
Batakl›¤a batt›lar. Büyük Direniﬂ
sürecinde kahramanl›klar ve ihanetleri birlikte yaﬂad›k. Ölüm orucu ﬂehidimiz Haydar Baﬂba¤ yoldaﬂ›m›z›n dedi¤i gibi, "Tereddütle ihanet
aras›ndaki çizgi san›ld›¤› kadar kal›n de¤ildir.” Bu çizgiyi kal›nlaﬂt › r m a n › n elbette bir yolu var. Tereddütlere, zaaflara, zay›fl›klara yol
açan yanlar›m›z›n üzerine gittikçe,
bu çizgi kal›nlaﬂ›r.
Eksikliklerimizin üzerine gitmemek, zaaflar›m›z› masumlaﬂt›rmak,
yetersizliklerimizi kan›ksamak, disiplinsizliklerimizi dayatmak, statüleﬂtirmek, tüm bunlar, aradaki o çizgiyi incelttikçe inceltir. Zaaflar›m›z›
mazur ve masum görmeye baﬂlamak, devrimcili¤imizde karﬂ›-dev-

Mücadele Edelim!

rimin s›zabilece¤i gedikler açmak
demektir. Day› gibi olmak, devrimle düzen aras›ndaki çizgiyi kal›nlaﬂt›rmakt›r. O, siyasette, direniﬂte, yaﬂam›nda, hep kal›n çizgilerin sahibi
oldu.
Her devrimcinin kendini sürekli
e¤itmesi, geliﬂtirmesi, kendi muhasebesini süreklileﬂtirmesi, iﬂte bu
aç›dan zorunludur. ‹ﬂte bu anlamdad›r ki “Day› biziz” demek, içi çok
dolu bir tahahhüttür.
Mahir ve Day›, çok güç koﬂullarda üstlendiler önderlik misyonunu. 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 misyonunu 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› sahiplenmektir.

Say›: 227

Yürüyüﬂ
1 A¤ustos
2010

Yol da ﬂ l a r! biz, tarihimiz boyunca, “söyledi¤ini yapan, yapt›¤›n›
s a v u n a n ” bir hareket olmakla onur
duyduk. Bu, bizi biz yapan en temel
özelliklerden biridir. Her Parti-Cepheli 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 yönelik riyakarl›klar› ve istismar›, tereddütsüz ve aç›kça mahkum ettik.
Bu kabul edilemezdi çünkü. Bu,
devrimin önderlerine karﬂ› yap›labilecek en büyük sayg›s›zl›kt›. Bir önderli¤in çizdi¤i devrimci stratejinin,
onun geliﬂtirdi¤i devrimci politikalar›n, onun önderli¤inde yarat›lan
geleneklerin terkedildi¤i noktada,
“ iz i nd e yiz ” , “ ya ﬂ a t›y o ru z ” , “ ge le ce¤e taﬂ›yoruz” sözlerinin hiçbir
hükmü yoktur.
Devrimci Yol, Mahir Çayan’›n
formüle etti¤i Türkiye Devriminin
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Yolu’nu, Parti-Cephe’nin anti-emperyalist, anti-oligarﬂik devrim stratejisini terketti¤i için, “Devrimci
Yo l u m u z Ç a y a n l a r ’›n Yo l u d u r ”
slogan›n›n hiçbir anlam› yoktu. Nitekim, olmad›¤› tarih içinde çok daha aç›k ortaya ç›kt›. .... Gorbaçov’un kapitalist restorasyona kap›
aralayan Glasnost (aç›kl›k) ve Prestroyka (yeniden yap›lanma) politikalar›n› uygulamaya baﬂlarken bunu halka ve dünya soluna “Yolu m u z E k i m l e r i n Yo l u d u r ” diye
sunmas› da bir riyakarl›k ve istismardan 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.

Say›: 227

Yürüyüﬂ
1 A¤ustos
2010

Önderleri yaﬂatmak, onlar› gelece¤e taﬂ›mak, bu yüzdendir ki, onlar›n çizgilerinden, yaratt›klar› geleneklerden ve de¤erlerden ... k o p a r›ld›¤›nda, geriye içi boﬂ bir “yaﬂatma” söylemi, içi boﬂ bir “izindeyiz” lafz› kal›r.
“Day› biziz” deyip, bunun gere¤inin yap›lmamas›n›, Day› olman›n
soyut, belirsiz bir biçimde b›rak›lmas›n› kabul edemeyiz.
... Day›’yla ilgili pek çok siyasal
de¤erlendirmeler ve an›lar yay›nland›.
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 h ed ef o la ra k koymakt›r.
Burada hepsini s›ralayamay›z elbette. 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 Partili, Cepheli yoldaﬂlar›m›z›n bunlar›,
ulaﬂmalar› gereken hedefler olarak
önlerine koymalar›d›r. Y ü z l e rce,
b i n l e rc e P a r t i - C e p h e k a d rosu nun, militan›n›n Day› gibi olmaya
yöneldi¤i bir h a reket, kuﬂku yok
ki, çok büyük bir dinamizm kazanacak, hayat›n çeﬂitli alanlar›ndaki
boﬂluklar, büyük bir h›zla doldurulacak, taraftarlar›m›z kadro olma,
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kadrolar›m›z yöneticilerimiz olma
yoluna gireceklerdir.
Parti onu anlatt›¤› bildiride diyordu ki; “ d i renmek, sorun çöz m e k , v e s a v a ﬂ m a k ; d e n i l e b i l i r ki,
b ü t ü n y a ﬂ a m › b u n l a r l a d o l u d u r.”
Direnmek, sorun çözmek, savaﬂmak.
Yaln›z ç›plak düﬂmanla bir savaﬂ
de¤ildir burada sözü edilen. Devri mi engelleyen, yavaﬂlatan HER
ﬁ E Y L E s a v a ﬂ t › r. Ve bu, Day› gibi
olman›n köﬂe taﬂlar›ndan bir baﬂkas›d›r.
Her devrimci, devrimi yavaﬂlatan herﬂeyle, herkesle savaﬂmal›d›r.
Her devrimci, bulundu¤u yerde sorun yaratan de¤il, çözen olmal›d›r.
Day› olmak, kendini dünya halklar›n›n kurtuluﬂuna, vatan›m›z›n ba¤›ms›z, halk›m›z›n özgür olmas›na
adamakt›r.
Ama Day› olmak, esas olarak,
tüm bunlar› prati¤inde, yaﬂam›nd a s o m u t l a m a k t › r. De¤ilse, bu b ü yük lafl ar› söylüyor ve fakat yaﬂam›m›z› buna uyduracak k ü ç ü k
a d › m l a r › bile atm›yorsak, o takdirde ancak sadece sözü özüne uymayan lafazanlar olunabilir.
Day›’n›n yaﬂam›n›n her gününü,
her an›n› belirleyen bir “adanm›ﬂl›kt›r”. Yo¤unlaﬂmas›, ﬂaﬂmaz düzenlili¤i, disiplini, bunun sonucudur. Yo¤unlaﬂmak, soyut bir olgu
de¤ildir; s o r u m l u l u k t u r en baﬂta.
Sorumluluk duyan yo¤unlaﬂ›r. Du y a r l › l › k t › r. Duyarl› bir beyin, devrimin, hareketin, yoldaﬂlar›n›n herﬂeyine dikkat kesilir.
‹dare-i maslahatç›l›k, statükoculuk, hiçbir zaman onun yaﬂam›n›n,
yöntemlerinin bir parças› olmad›.
‹ﬂte Day› gibi olmak için at›lacak
ad›mlardan biri daha; bulundu¤umuz alanda, statükolar›m›z› sorgulayarak baﬂlayabiliriz.
Day›, hiç eksilmeyen bir devrim
heyecan›d›r. ‹deolojik, politik, örgütsel 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›-devrime vurdu¤umuz en küçük bir darbede coﬂkuyla dolar›z ve o heyecand›r ki, olumsuzluklar› asla kabul etmememizi 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 olmak, yaﬂam›n›n her an›nda o heyecan› yaﬂamak, söz konusu sorunun
çözümündeki ç›k›ﬂ noktas›d›r.
Statükolar, devrimcili¤i öldürür.
‹dare-i maslahatç›l›k, baﬂka bir deyiﬂle, kendimizin, yan›m›zdaki yoldaﬂlar›m›z›n eksiklikleriyle, zaaflar›yla çat›ﬂmamak, devrimcili¤i çürütür. Çürümenin nerede baﬂlay›p
nereden geliﬂti¤ini farkedemeyiz bile. Bunun önünü kesebilmenin yolu,
Day›’n›n çok s›k kulland›¤› bir deyimle, hiçbir eksikli¤i, zaaf› masum
görmemekten geçer.
Yol daﬂlar! Day›’n›n ﬂehitli¤inin
ard›ndan demiﬂtik ki, “ o nu n d e v rimci yaﬂam› nezdinde devrimcil i k y e n i d e n t a n › m l a n a c a k t › r.”
Kadrolar›m›z, taraftarlar›m›z,
“Day› biziz” iddias›n›n içini doldurmaya buradan baﬂlayabilirler. Kendi devrimciliklerini, Day›’n›n devrimci yaﬂam› nezdinde gözden geçirip, varolanla olmas› gerekenin muhasebesini yap›p, bu muhasebenin
sonucuna göre kendilerine hedefler
koymal›d›rlar.
Day› gibi olmak derken, bir çok
ﬂey s›ralanabilir ama asl›nda bunu
söylerken, ayn› zamanda alabildi¤ine sade ve yal›n bir ﬂey söylemiﬂ
oluyoruz: Day› gibi olmak, dev r i m c i o l m a k t › r.
Bu kadar. Bu, “devrim için sa vaﬂmayana sosyalist denmez” 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 tutabiliriz.

Referandum aldatmacas›n› protesto

Doğayı katledenler,
halkı da katledenlerdir!
Artvin Derelerin Kardeﬂli¤i
Platformu taraf›ndan 22 Temmuz
H E S ' l e re
2010’da Ardanuç’da “H
H a y › r” mitingi düzenlendi.
Hidroelektrik Santrali (HES)
projelerini protesto eden halk, pankart ve sloganlarla miting alan›na
kadar yürüdü.
Mitingten sonra Artvin’in Borçka ilçesi Düzköy bölgesinde yap›m›
süren Güneﬂ ‹nﬂaata ait HES ﬂantiyesi bölgesinde inceleme yapmak
isteyen platform üyelerine iki kiﬂi
sald›rd›.
08 AD 907 plakal› araçtan inen
iki kiﬂi “ buraya niye geldiniz?” diyerek platform üyelerine sald›r›rken, silah çekerek de tehdit ettiler.
Platform üyelerinin silahl› sald›rganlara karﬂ› koymas›n›n ard›ndan
iki sald›rgan, “adam toplamak” için
gittiler.
Halk›n HES’lere karﬂ› mücadelesi bir çok bölgede sürüyor. Tekellere peﬂkeﬂ çekilen halk›n zenginlikleri talan ediliyor. Tekeller, talana
karﬂ› ç›kan halka sald›r›yor, do¤ay›
katlediyorlar.

1500 milyarder için
k›y›lar›m›zda milyoner
kulüpleri yap›lmak isteniyor
Ya¤ma ve talan AKP eliyle pervas›z bir biçimde sürüyor. Halka ait
olan tüm do¤a tekellere, milyarderlere sunuluyor.
Çanakkale’den Antalya’ya 294
el de¤memiﬂ koydan sadece 104 tanesi kald›. Talan edilen, 190 koy, site, villa ve oteller taraf›ndan ya¤maland›.
‹nﬂaat tekellerine adeta sunulan
koylar, halka kapat›larak, asalaklar›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 zenginlikler 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 Ahmet Çolako¤lu; “ düny a çap›nda
1 50 0 mily a rd e ri ç e km e k iç in p roje ler haz›rlad›klar›n›” 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 gecede on binlerce dolar harcayan leﬂ
kargalar› için haz›rlan›yor.
Buna göre; tesiste oda kahvalt›
en düﬂük yatak fiyat› 500 avro d a n
baﬂlayacak, 17-18 bin avroya kadar
ç›kacak.
Onlar› rahat ettirmek ad›na, ülkemizin do¤as›, en güzel yerleri onlara sunuluyor.

A K P yeni gözdesi Koza
Alt›n’› ya¤maya ortak etti
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 sömürüden daha çok pay alan Koza Alt›n
yeni alanlara el at›yor.
Bergama Kozak Yaylas›’n›n Aﬂa¤›bey-Dikili aras›nda kalan bölümünde, Koza Alt›n ﬁirketi k›z›lçam
ve f›st›k çamlar› ile kapl› ormanl›k
arazide alt›n madeni tesislerini kurmak için, do¤ay› tahrip etmeye devam ediyor.
Bölge halka kapat›lm›ﬂ durumdad›r. Gözle görülür bir güvenlik
a¤› kurulmuﬂ, bölge çevrilmiﬂtir.
Asl›nda ald›klar› tedbirler halka
karﬂ› al›nm›ﬂt›r.
Maden alan›na giden yolda jan darma nöbet tutuyor. AKP, Alt›n
Koza’n ›n g üv en li¤in i jand armaya
ald›rt›yor.

edelim! Sand›¤a gitmeyelim!

ya¤man›n uzanmad›¤›
h i ç b i r y e r yok
Jandarma yolun baﬂ›nda barikat kurarak, madende çal›ﬂanlar
d › ﬂ › n d a h i ç k i m se y i b ö l g e y e y a k l a ﬂ t›rm›yor.
Al t› n K o za , j an d a r m a i l e d e y e t i n m e m i ﬂ , ö z e l g ü v e n l ik g ö r e v l i l e r i
ile de alan› tutmuﬂtur. Otomatik giriﬂ kap›lar›, a¤açlara bile yerleﬂtirilen kameralar var bu “önlemlerin”
içinde.
“Ekolojik hassas bölge” olarak
tan›mlanan alanda yap›lan do¤a ve
orman katliam›n› kimsenin görmesini istemiyor, halktan gizliyorlar.

Say›: 227

Yürüyüﬂ

G›da Ürünlerindeki
En Tehlikeli ZEH‹R:
Kapitalizmin Kar H›rs›!..

1 A¤ustos
2010

Piyasada sat›lan çocuk mamas›ndan, k›rm›z› bibere, bala, pekmeze kadar her ﬂey sahte ve zararl› ç›k›yor.
Ya zararl› madde içeriyor ya
sahtesi yap›l›yor ama her halde
bu g›dalar zehir saç›yor.
Ka pit ali zm öldür m eye de v a m e di y or : Ze h i rle ni yo r uz . Z e hi r leye n de vle tt ir !
Tar›m ve Köyiﬂleri Bakanl›¤›
taraf›ndan 2009 y›l›nda yap›lan
g›da analizlerinde insan sa¤l›¤›n›
tehdit eden sonuçlar ortaya ç›kt›.
Halk› zehirleyenleri A Ç I K LAYIN!
Sahte ürünlerin hangi firmaya
ait oldu¤u soruldu¤unda ise, Tar›m
Bakanl›¤› bunu aç›klaman›n yasalara ayk›r› oldu¤unu söyledi. Sahte
g›dalarla halk› zehirlemek serbest.
Ancak bu maddeleri hangi firmalar›n üretti¤ini aç›klamak yasak.
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Gülsuyu’nda Yozlaﬂmaya Karﬂ›
Halk Pikni¤i yap›ld›
‹stanbul'da, 25 Temmuz günü
Gülsuyu Son Durak orman›nda yozlaﬂmaya karﬂ› ikinci halk pikni¤i yap›ld›. Piknik alan›nda 1 May›s Taksim, Gülsuyu - Gülensu Haklar Derne¤i ve TAYAD sergileri ve Yürüyüﬂ
stantlar› aç›ld›. Program davul-zurna
eﬂli¤inde halaylar ile baﬂlad›.
Aç›l›ﬂ konuﬂmas›nda yozlaﬂmaya karﬂ› mücadelenin gereklili¤i
ve düzenin yoz kültürüne karﬂ› halk
kültürümüzü sahiplenmemiz vurguland›.
Ayr›ca, “De¤erlerimize, kültürümüze, ahlak›m›za, geleneklerimize
ters, yabanc› olan her ﬂeye karﬂ›

Say›: 227

Yürüyüﬂ

Nas›l B‹R Yaﬂam?

1 A¤ustos
2010

Bananecilik!
“Bana ne!”,”Beni ilgilendirmez!”, “Benden uzak olsun!”... diye de özetleyebiliriz bu yaklaﬂ›m›.
Peki kolayca, iki kelime ile a¤B a n a n e !”
z›m›zdan ç›kan, bize “B
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-bitenlere, karﬂ› ilgisiz kal›r, yaﬂananlar› dert edinmeyiz?
Örne¤in mahallemizde gözümüzün önünde kumarhaneler aç›l›yor. Bu bizi neden ilgilendirmesin?
Kumarhane aç›lmas›na, “Bana
ne!” demek, onlarca insan›n bura-
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mücadele edenler var. Ve de¤erlerimize, ahlak›m›za, geleneklerimize,
kültürümüze zarar verip sald›ranlardan "hesap soranlar var!" denilerek,
bitirildi konuﬂma.
Piknik program›nda ayr›ca Güler
Zere'nin serbest b›rak›lmas› için eylem yapt›klar› ve Mahir Çayan'›n
mezar›n› ziyaret ettikleri gerekçesiyle tutuklanan TAYAD'l›lar› anlatan 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¤ine de¤inildi.

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, olmamal›d›r.
Ya da evimizin oldu¤u sokakta
fuhuﬂ yapanlar var. Düﬂünün onlarca insan›n içinde, kad›nlar›n, erkeklerin, 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 isterse yayg›nlaﬂs›n, beni ilgilendirmez” demektir.
Aç›kças›, o sokakta yaﬂanan ahlaks›zl›¤› görüp sineye çekmektir.
Fuhuﬂun, kan›ksanmas›na, gençlerin bu durumdan olumsuz etkilenmesine onay vermektir.

Sabah›n erken saatlerinde baﬂlayan piknik Haklar Derne¤i müzik
grubu, Domane Dersim, Hasan Ali
ve Grup Yorum'un türküleri ve halaylar› ile coﬂkulu bir ﬂekilde saat
18:30’a kadar sürdü. Pikni¤e yaklaﬂ›k 2000 kiﬂi kat›ld›.
Mahallemizin gençlerinin içinde yer ald›¤› çeteler var sokaklarda!
“Bana ne “ demek, onlar›n daha
çok pisli¤e bulaﬂmas› demek de¤ilmidir?
Asl›nda, “Bana ne” demek, Bananecilik, bencilliktir. Yaﬂama karﬂ› sorumluluk duymamakt›r. Yaﬂananlar› görmemek, duymamakt›r.
Yaﬂama sadece kendi penceresinden bakan, kendisi d›ﬂ›nda “dünya yansa k›l› k›pardamayan” bir
bencilliktir bu.
Kuﬂkusuz bu tavr›n do¤rulu¤unu hiç kimse savunamaz. Savunamaz 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 sorumsuz ve bencilce yaﬂamay› bize ö¤reten, böyle yaﬂamam›z› isteyen bu
düzenin sahipleridir. Onlar›n istedi¤i gibi de¤il, duyarl›, halk›n sorunlar›na ortak olan insanlar olmal›y›z.

Halk›n Anayasas› için

Devrim ‹ ç‹n

m e t i n l e r d i r. Buna
ba¤l› olarak, anayasalar ayn› zamanda i d e o l o j i k
m e t i n l e r d i r. Anayasalar›n her bölümünde, o bölümde
yaz›lan uygulama
ve politikalarda,
hatta o anayasan›n
dilinde, o ideolojinin belirleyicili¤i vard›r. Her anayasa, 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” paketini eleﬂtirirken, en aç›k biçimiyle
ﬂunu soraca¤›z:
Mevcut anayasa kimin anayasas›? Tekellerin ç›karlar›n› m› savunuyor, halk›n m›? Niye tümünü de¤iﬂtirmiyorsunuz?

DEVR‹MC‹ O KUL
Ders: Referandum ve
Alternatifimiz
Sevgili Yürüyüﬂ okurlar›, Devrimci 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, r e f e r a n d u m
s ü re c i n d e k i p r o p a g a n d a v e k i t l e
çal›ﬂmam›z üzerinde duraca¤›z.
Seçimler, referandumlar,
nesnel olarak geniﬂ kitlelerin sorunlar› ve çözümleri
daha fazla tart›ﬂmaya baﬂlad›¤›, düzenin “apolitikleﬂtirme” politikalar›n›n belli ölçülerde biçim de¤iﬂtirdi¤i,
bizzat düzen partilerinin kitleleri politika içine çekmek
zorunda kald›¤› süreçlerdir.
Bu anlamda bizim aç›m›zdan da d›ﬂ›nda kalmayaca¤›m›z, siyasal bir tutum aç›klamam›z, kendi alternatifimizi 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.

b o y k o t diyenlerden bir fark›m›z
var. Biz bir a l t e r n a t i f e sahibiz.
Referandum çal›ﬂmam›z›n a¤›rl›kl› yan›n› da esas olarak bu alternatifi öne ç›karmak oluﬂturmal›d›r.
Halk Anayasas› Tasla¤›, en özlü ifadesiyle alternatifimiz ve iddiam›zd›r.
Halk Anayasas› çal›ﬂmas›, alternatif bir toplumsal düzen sunmam›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 olarak 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 donanmakt›r.
Her Cepheli, Halk Anayasas›
Tasla¤›’n› bu süreçte mutlaka okumuﬂ olmal›. Temel olarak ne diyoruz, sorunlar› nas›l çözece¤iz, bunu bilmeli.
AKP’nin ve düzen içi
çeﬂitli çevrelerin propagandalar›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. Ehven-i
ﬂ e r dedikleri, ﬂer ’in ta
k e n d i s i d i r.
Düzen partilerini savunanlar›, her f›rsatta aç›k tart›ﬂmaya, halk›n önünde tart›ﬂmaya ça¤›rmal›y›z.
‹ﬂsizli¤i nas›l çözeceksiniz, ülkemizin ba¤›ms›zl›¤›n› nas›l sa¤layacaks›n›z, iﬂkenceyi nas›l yok edeceksiniz, e¤itim, sa¤l›k, konut sorununu nas›l çözeceksiniz?
E¤itim hakt›r, sa¤l›k hakt›r ve
herkese ücretsiz olmal›d›r diyebilir
misiniz siz? Biz diyoruz.

Aldatmacaya
Karﬂ› Halk›n
Anayasas›n›
Tart›ﬂt›rmal›y›z

 Anayasa tart›ﬂmas›
ne ifade eder?
Anayasalar, sistemin en temel,
en güçlü hukuki metinleridir. Di¤er
yasalar kayna¤›n› oradan al›r, kurumlar yetkisini oradan al›r...
Ama anayasalar, sadece hukuki
bir metin de de¤ildirler. En baﬂta iktidar›n niteli¤ini gösteren siyasal

De¤iﬂiklik maddeleriniz kime
hizmet ediyor, tekellere mi, halka
m›?
“‹kisini de gözetiyoruz” türü cevaplar karﬂ›s›nda bizim cevab›m›z
net olacak: ‹kisi birden mümkün de¤il, bir anayasa ya tekellerin ya halk›n anayasas›d›r. Hem halk›n, hem
tekellerin olan bir anayasa yeryüzünde yoktur.

 Tart›ﬂman›n çerçevesini
nas›l çizece¤iz?
Evet diyen, hay›r diyen, boykot
diyen bir çok kesim var. Bizim tüm
evetlerden ve tüm h a y › rlardan ve

Mücadele Edelim!
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 AKP aldatmacas›n›
nereden o rtaya ç ›karabiliriz?
As›l vuruﬂ noktalar›m›zdan biri
de ﬂu olmal›: Siz boyuna 12 Eylül
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Sömürücü düzenin anayasas›nda da bu devlet

miz bir iktidar kuraca¤›z.
Anayasas›’n› de¤iﬂtirfaﬂisttir diye yazmazlar elbette; "bu devlet
mekten, 12 Eylül’le heBurada Halk Anayasademokratik, laik, hukuk devletidir" diye
saplaﬂmaktan söz edis›’n›
tart›ﬂt›rman›n bir baﬂka
yazarlar. Herkesin e¤itim hakk› var derler,
yorsunuz ama rakamlar
boyutuna geliyoruz.
herkesin konut hakk› var derler. Denir ki,
sizi yalanl›yor.
Biz halka asla kolay yolseyahat
özgürlü¤ü var. Ama bu özgürlükleri
12 Eylül cuntas›n›n
dan pembe vaatlerde bulunasl›nda herkes kullanamaz. Sadece paras›
haz›rlad›¤› 1982 Anayamuyoruz.
olanlar için “hak”t›r bunlar.
sas›’n›n 177 maddesi
“ﬁunu yapaca¤›z, bunu
vard›; geçici maddelerle
Halk Anayasas›, daha baﬂtan, bunlar› ka¤›t
da¤›taca¤›z” diye vaat etmibirlikte 193 maddeli bu
üzerinde haklar olmaktan ç›karma hedefine
yoruz.
anayasada bugüne kadar
sahiptir.
Halk olarak ﬂunu yapabi16 kez de¤iﬂiklik yap›ld›.
liriz, ﬂunu kazanabiliriz diBu de¤iﬂiklikler içinyoruz.
yapm›ﬂlard›r, o kadar.
de 193 maddesinden 80’inde ﬂu veBizim söyledi¤imiz ﬂeyleri yaya bu kapsamda de¤iﬂiklikler yap›lpabilmenin yolu, halk›n kendi iktid›. 113 maddesine hiç dokunulmadar›n› kurmas›ndan, halk›n kendi
d›...
Anayasa t art›ﬂmas›,
iktidar›n› kurmas› da devrimden geSonuçta diyebiliriz ki, 12 Eylül
anayasayla m› s ›n›rl›d›r?
çer.
Anayasas›, özüyle, lafz›yla duruyor.
Mesele, sadece bütün olarak ileBizim sundu¤umuz Halk Anayaﬁimdi de AKP kalkm›ﬂ, 190 kürici, devrimci bir anayasay› savunsas›’n›n formülü budur.
sur maddeden 19’unda de¤iﬂiklik
mak da de¤ildir. Bunu söylemek,
Bunu ﬂöyle de özetleyebiliriz:
yap›yor ve “12 Eylül Anayasas›’n›
kendi baﬂ›na bir ﬂey söylemek deHalk›n anayasas› için halk›n
kald›rd›¤›n›, de¤iﬂtirdi¤ini” iddia
¤ildir.
iktidar›... Halk›n iktidar› için
ediyor. Rakamlar bile yalanl›yor
Neden? Çünkü, niteliksel olarak
devrim.
AKP’yi.
yeni her anayasa, büyük mücadeleSoraca¤›m›z ﬂudur:
lerin ve ﬂaﬂmaz bir kural olarak da
Madem 12 Eylül Anayasabüyük alt üst oluﬂlar›n ürünüdür.
Anayasa m› iktidar›,
s›’ndan kurtulmak istiyorsunuz; öyYeni
bir
anayasa
isteyen,
bu
büleyse neden TÜMÜNÜ DE⁄‹ﬁ iktidar m› a nayasay› b elirler?
yük alt üst oluﬂun kavgas›n› vermek
T‹RM‹YORSUNUZ?
Halk Anayasas› Tasla¤›’n›n “kave bunu gerçekleﬂtirmek zorundaBu sorunun cevab›n› ﬂurada da
¤›t
üzerinde”
bir metin olmad›¤›n› da
d›r. De¤ilse, yeni, ilerici, halktan
bulabiliriz:
anlatabilmeliyiz.
‹nsanlar do¤al olayana bir anayasay› savunman›n hiçHemen hemen 1983’teki ilk serak
ﬂöyle
de
düﬂünebilirler:
Bunlar›
bir anlam› yoktur.
çimlerden bu yana, tüm düzen partika¤›t üzerinde yazmak kolay... Ama
ﬁimdi halk›n ç›karlar›n› esas
leri, 12 Eylül Anayasas›’n› de¤iﬂtiriﬂte Halk Anayasas› Tasla¤›’n›n tealan bir anayasa, burjuvazinin iktimekten sözettiler, ama hiçbiri de
mel farklar›ndan biri buradad›r
dar› alt›nda mümkün olabilir mi?
de¤iﬂtirmedi.
Sömürücü düzenin anayasas›nda
Hay›r. Öyleyse, halk›n ç›karlar›n›
TBMM’de bazen ﬂöyle tablolar
da bu devlet faﬂisttir diye yazmazlar
esas alan bir anayasay› yapacak ve
ortaya ç›km›ﬂt›r: Meclis’teki tüm
elbette; "bu devlet demokratik, laik,
uygulayacak bir iktidara ihtiyaç
partiler, 12 Eylül anayasas›na karﬂ›
hukuk devletidir" diye yazarlar.
vard›r.
olduklar›n› aç›klam›ﬂlard›r; ama
Herkesin
e¤itim hakk› var derler,
Biz Halk Anayasas›’n› anlatt›¤›kimse 12 Eylül Anayasas›’na doherkesin
konut
hakk› var derler. Dem›zda denilebilecektir ki, “ama o¤kunmamaktad›r.
nir
ki,
seyahat
özgürlü¤ü var. Ama
lum, k›z›m, bunlar› yapt›rmazlar”.
Meselenin özü ﬂudur. Tüm dübu
özgürlükleri
asl›nda herkes kulVeya denilecektir ki “bunlar› bize
zen partileri, 12 Eylül cuntas›n›n
lanamaz.
Sadece
paras› olanlar için
vermezler. ”
haz›rlad›¤› faﬂist anayasadan mem“hak”t›r
bunlar.
Evet diyece¤iz, do¤rudur. Bize
nundur. Ülkeyi böyle faﬂist bir anaHalk Anayasas›, daha baﬂtan,
bunlar› –mevcut koﬂullar içinde–
yasayla yönetmek hepsinin iﬂine
bunlar›
ka¤›t üzerinde haklar olmakyapt›rmazlar. Evet do¤rudur, paragelmektedir.
tan
ç›karma
hedefine sahiptir. Çünkü
s›z e¤itim, paras›z sa¤l›k, herkese
Yapt›klar› çeﬂitli k›smi de¤iﬂikesas
olan
haklar›
özgürlükleri ka¤›t
konut, bunlar› da bize vermezler.
likler de faﬂist anayasadan rahats›z
üzerinde s›ralamak de¤il, uygulanO zaman?
olduklar›ndan de¤ildir. Sistemin,
m a s › n › n k o ﬂ u l l a r › n › y a r a t m a k t › r.
O zaman kendimiz alaca¤›z.
emperyalizmin ve oligarﬂinin ihtiBu koﬂullar› kim yaratacak? Devlet
O zaman bunlar› yapabilece¤iyaçlar›na göre baz› düzenlemeler
ve iktidar. ‹ﬂte iktidarda “Halk›n” ol-
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Referandum aldatmacas›n› protesto

ﬂim özlemi vard›r. Düzen
mas› bu yüzden zorunluÖrgütleyece¤imiz her insan, Halk
partileri ve en baﬂta da
dur. ‹ktidarda halk olmad›Anayasas›’n› gerçekleﬂtirmeye do¤ru at›lm›ﬂ bir
AKP bu özlemi istismar et¤› sürece, ka¤›t üzerinde ne
ad›md›r. Çünkü, ﬂunu akl›m›zdan
mektedir.
yaz›l›rsa yaz›ls›n, boﬂta kaç›karmamal›y›z ki, dünyan›n en güzel, en
l›r.
Mesela bu çerçevede
mükemmel, en adaletli, en demokratik
AKP’liler ve yandaﬂlar›,
Anayasa tart›ﬂmas› iﬂte
anayasas›n› da yazsan›z; ona hayat verecek
yayg›n olarak ﬂunu iﬂlebu noktada i k t i d a r s o r un u n u da gündeme getirir.
mektedirler: “Bugüne kaolan, kurtuluﬂu için savaﬂan kitlelerdir. Bir Halk
dar
kimse anayasay› de¤iﬂHalk›n Anayasas›’n›n haAnayasas›’n›n devrim d›ﬂ›nda gerçekleﬂme
tirmeye
cesaret edemedi,
yata geçirilmesini istemek,
ﬂans› yoktur ve devrim de, kitlelerin eseridir.
AKP hiç olmazsa bu kadahalk›n iktidar›n› istemekr›n› de¤iﬂtiriyor. ”
tir. Ve elbette bunun için
mücadele etmektir.
¤›t›p geçmemeliyiz. Mümkün olduYalan.
¤u kadar çok yerde, mümkün olduHalk›n Anayasas›’n›n propaRakam ortada. 1982’den bu ya¤u kadar çok insanla, da¤›tt›¤›m›z
gans›n› yaparken, ﬂunu da net olarak
na, tam 16 kez de¤iﬂiklik paketi
bildiri üzerine, taslak üzerine konuortaya koyaca¤›z: Faﬂist bir düzende
gündeme getirildi ve bu paketler
ﬂabilmeli, ne düﬂündü¤ünü, nas›l
demokratik bir anayasa olmaz. Doiçinde toplam 80 madde de¤iﬂtirildi.
buldu¤unu sorabilmeliyiz.
lay›s›yla Halk Anayasas› gibi bir
Bunlar› da AKP de¤il, ANAP’›ndan
anayasan›n bu düzen içinde yap›lReferandum bildirileri ve Halk
DSP’sine, MHP’sinden DYP’sine
mas›, kabul edilmesi ihtimali yoktur.
Anayasas› Tasla¤›, bizim alternatifikadar di¤er düzen partileri yapt›.
Yani daha önceki bir yaz›m›zda formizi sunan araçlar olarak, yeni inYani AKP, kimsenin yapmad›¤›
müle edildi¤i gibi: “bu anayasa kasanlar› devrim saflar›na çekmebir ﬂeyi yap›yor de¤il.
b u l ed il i r se h al k i k t id ar a g el i r d i y e
mizin arac› olmal›d›r.
AKP’nin buna benzer tüm prodüﬂünemeyiz. Hay›r, do¤ru olan
Örgütleyece¤imiz her insan,
paganda
silahlar›n› boﬂa ç›karmal›bunun tersidir, halk iktidara gelirse
Halk Anayasas›’n› gerçekleﬂtirmeye
y›z.
Sokakta,
iﬂyerinde, fabrikada,
bu anayasa kabul edilir...” Bunu
do¤ru at›lm›ﬂ bir ad›md›r. Çünkü,
kahvehanede,
evde, bildiri veya
somut olarak anlataca¤›z.
ﬂunu akl›m›zdan ç›karmamal›y›z ki,
Halk Anayasas› da¤›t›rken, k›sacas›
dünyan›n en güzel, en mükemmel,
her yerde ve her an, AKP’yi çürüteen adaletli, en demokratik anayasacek, kendi alternatifimizi anlatabiHer Cepheli’nin cebinde
s›n› da yazsan›z; ona hayat verecek
lecek bir donan›mda olmal›y›z.
olan, kurtuluﬂu için savaﬂan kitlebir anayasa!
Bu faaliyeti çok daha güçlü, sislerdir. Bir Halk Anayasas›’n›n devHer Cepheli’nin cebinde bir
temli
yürütebilmek için, mesela o
rim d›ﬂ›nda gerçekleﬂme ﬂans› yokHalk Anayasas› Tasla¤› olmal›d›r.
birimde
çal›ﬂma yapan arkadaﬂlar›tur ve devrim de, kitlelerin eseridir.
Anayasa sözünün geçti¤i her yerde,
m›zla bu konuda ayr› bir e¤itim ya‹lk anayasa, 20 Ocak 1921’de, yaCepheli cebindekini ç›kar›p ortaya
p›p, referandumda ne diyece¤iz, ne
ni
Kurtuluﬂ
Savaﬂ› içinde yap›lm›ﬂt›r.
koymal›d›r.
tart›ﬂaca¤›z, neyi öne ç›karaca¤›z,
Emperyalist iﬂgalcileri ülkemizden
AKP’ye esas olarak hangi noktalarHalk Anayasas›’n› son derece
kovmak için sürdürülen bir savaﬂ›n
anlaﬂ›l›r, herkesin akl›nda kalacak
dan vuraca¤›z, Halk Anayasas›’n›
anayasas›d›r ayn› zamanda. Ve bu anﬂekilde özetleyebilmeliyiz.
nas›l anlataca¤›z, nas›l özetleyecelamda da tarihi olarak ilerici bir yere
¤iz, bunlar› tart›ﬂ›p her insan›m›z›n
‹ﬂte demelidir, iﬂte alternatif bu;
sahiptir. Yeni anayasa da, bir halk
kafas›nda somutlayabilmeliyiz.
Tayyip Erdo¤an’›n iki maddelik yaanayasas› da yine halk›m›z›n anti-emmas› hakk›nda boﬂuna nefes tüketmeBunun sonucunda herhangi bir
peryalist, anti-oligarﬂik Kurtuluﬂ Sayin, demeliyiz ki, 28 y›ll›k bu pasl›
yerde
herhangi bir zamanda anayavaﬂ›’n›n zaferinin ürünü olacakt›r.
anayasa boya tutmaz. Demeliyiz ki,
sa ve referandum tart›ﬂmas›yla kar1982 Anayasas›’n›n faﬂist yüzü, bu
ﬂ›laﬂan her insan›m›z, ne söyleyecemakyajla örtülmez... Demeliyiz ki,
¤ini bilecek ve onlar› en güçlü bir
Her Cepheli,
“çürük tahta çivi tutmaz”.
ﬂekilde savunacakt›r.
AKP
p
ropagandas›n›
Halk Anayasas›’na bakan ise,
AKP’lilerin, AKP yandaﬂlar›n›n,
yere serebilmeli
orada bizi, bizde umudu, bizde soreferandumda evet denilmesini sarunlar›na çözümü görmeli. GösterPropagandam›z, düﬂman›n provunanlar›n savundu¤u anayasa ﬂumeliyiz.
pagandas›n›, görüﬂlerini, iddialar›n›
dur: “De¤iﬂiklik paketindeki 23
izleyip, karﬂ› propaganday› geliﬂtirmadde + 12 Eylül anayasas›n›n kaReferandum tavr›m›z› aç›klayan
meyi de içermelidir.
lan maddeleri..”
bildiriler da¤›taca¤›z, Halk Anayasas› Tasla¤›’n› da¤›taca¤›z, ama daDurumlar› aynen budur.
Halkta, herﬂeye ra¤men bir de¤i-
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edelim! Sand›¤a gitmeyelim!
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Burjuva demokrasisisinin anayasa yapma
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s›na ve katk›s›na aç›ld›..
Bizim bulundu¤usüreçlerinde HALK YOKTUR. Burjuva
muz alanlarda bu aldatdemokrasisinde halk›n bu sürece dahil edilmesi
Üç: A n a y a s a m e t n i ,
macay›, bu “de¤iﬂiklik
sadece iﬂin en sonunda “evet mi diyorsun, hay›r
SSCB’yi oluﬂturan büaldatmacas› paketini”
tün u l us l a r › n d i l l e r i nd e
m› diyorsun?” noktas›ndad›r ve bu olsa olsa,
savunmaya kalkan oldubas›larak, tam 60 milbiçimsel bir demokrasidir. Veya halka demokrasi
¤unda durumlar›n› apayon adet da¤›t›ld›.
k›r›nt›s› vermektir.
ç›k ortaya koyal›m.
D ö r t : Beﬂ buçuk ay
Kald› ki, referandumun kendisi de gerçekte bir
12 Eylül anayasas›n›
boyunca Sovyet halk› bu
demokrasi süreci de¤ildir; son noktada sorulan
fiziken de, politik olarak
tasla¤› tart›ﬂt›.
evet mi hay›r m› cevab›n›n biçimlenmesi de zaten
da sürdürüyorlar. GerBeﬂ: Anayasa metni,
eﬂit, demokratik, özgür bir ortamda olmamaktad›r.
çek budur.
5 2 7 b i n m i t i n g t e ele
Bir di¤er önemli
al›nd›.
nokta ﬂudur.
Alt›: Çeﬂitli kitle ördaha da pekiﬂtirecektir.
AKP sürekli tasla¤›n haz›rlangütlerinde ve farkl› alanlar›n örgütBurjuva demokrasisisinin anamas›nda bir çok kurumun katk›s›n›n
lenmeleri içinde metin de¤erlendiyasa
yapma süreçlerinde HALK
al›nd›¤›n›, anayasay› “ t o p l u m s a l
rildi ve tam 154 bin de¤iﬂiklik
YOKTUR. Burjuva demokrasisinde
bir uzlaﬂma” ile ç›karmak istedikleönergesi verildi.
halk›n bu sürece dahil edilmesi sarini söylüyor. “Evet” oyu verilmesiYe d i : Tart›ﬂmalar›n sonuçlar›,
dece iﬂin en sonunda “evet mi dini de 12 Eylül Anayasas›’n› toplumde¤iﬂiklik
önergeleri merkezileﬂtiyorsun, hay›r m› diyorsun?” noktasal uzlaﬂmayla de¤iﬂtirmek olarak
rildi
ve
bunlar
do¤rultusunda Anas›ndad›r ve bu olsa olsa, biçimsel
gösteriyor.
yasa’ya
son
hali
verildi.
bir demokrasidir. Veya halka deBir; anayasalar, toplumsal uzlaﬂVar m› böyle bir anayasa haz›rl›k
mokrasi k›r›nt›s› vermektir.
malar›n ürünü de¤illerdir genel olasürecini
hayata geçirebilecek bir
Kald› ki, referandumun kendisi
rak. Tersine, toplumu oluﬂturan s›n›fburjuva
devlet?
de gerçekte bir demokrasi süreci delar aras›nda belli savaﬂlar›n sonucuK›saca bir de Küba Anayasa¤ildir; son noktada sorulan evet mi
dur. Kim o savaﬂtan galip ç›kt›ysa,
s›’n›n
haz›rlan›ﬂ›ndan söz edelim:
hay›r
m›
cevab›n›n
biçimlenmesi
de
anayasa onun belirleyicili¤ini taﬂ›r.
Küba’n›n
1975 Anayasas›, o y›zaten
eﬂit,
demokratik,
özgür
bir
orBurada olsa olsa oligarﬂi içi bir
l›n
Nisan
y›l›nda
tart›ﬂmaya sunultamda
olmamaktad›r.
Bas›n
yay›n
uzlaﬂmadan söz edilebilir.
muﬂtu. Dünyada belki eﬂi görülmeüzerinde sömürücü iktidarlar›n, teAma halklarla egemenlerin anadik bir kat›l›mla tart›ﬂ›ld› anayasa
kellerin mutlak hakimiyetinin olduyasalar konusunda uzlaﬂt›klar› getasla¤›. Ülkedeki tüm örgütlülükler
¤u bir ortamda demokratik bir karar
nel olarak görülmemiﬂtir.
yer ald› bu tart›ﬂmada. Tam
verme sürecinden söz edilemez.
Bizim anlatmam›z ve gösterme6.216.000 Kübal›, taslak üzerine
Peki halk›n iktidar›nda, sosyalist
miz gereken ﬂudur: “Emperyalizm
yap›lan
toplant›lara kat›ld›.
ülkelerde anayasa nas›l yap›lacak?
ve iﬂbirlikçilerinin meclisinin yapaﬁimdi
bir bunu düﬂünün, bir de
Burada elbette konumuz bu olmad›ca¤› bir anayasa, halk›n ç›kar›na
her
ﬂey
olup
bittikten, haz›rland›k¤› için bunu uzun uzun anlatma imolmaz, olamaz.”
tan
sonra,
halk›n
talepleriyle ilgisi
kan›m›z yoktur. Ancak her Cepheli
Tersi onlar›n kendi ç›karlar›n›n,
olmayan
bir
paketi
halk›n önüne gebu konuda asgari düzeyde bilgilendüzenlerinin varl›k koﬂulunu ortatirip
“evet
mi,
hay›r
m›?” diye sorumiﬂ olmal›d›r.
dan kald›rmalar›d›r.
lan mevcut kat›l›mc›l›k oyununu...
Bir anayasa nas›l haz›rlan›r, naSevgili arkadaﬂlar, dersimizi yas›l haz›rlanmal› konusunun önemini
vaﬂ
yavaﬂ toparlayal›m. Biz bu sügöstermek aç›s›ndan bir kaç rakam
Bir anayasay›
reçte,
son derece güçlü bir konumdaaktaral›m yine de.
y›z.
Elimizde
somut, güçlü bir alterkim yapmal›, nas›l yap›lmal›?
Sovyetler Birli¤i’nin 1936 Ananatif var. AKP iktidar›n›n ve düzenin
yasas›, bu aç›dan örnek verebileceAnayasayla ilgili tart›ﬂmalar›demokrasicilik oyununu çok etkili
¤imiz anayasalar›n baﬂ›nda gelir.
m›zda açmam›z gereken bir tart›ﬂbir biçimde teﬂhir edip, umudu, alterBu anayasa, kimilerinin “diktatörma da ﬂu:
natifi güçlü bir biçimde kitlelere talük”le karalamay› çok sevdi¤i StaBir anayasay› kim yapmal›, nas›l
n›tma aç›s›ndan bu süreci de¤erlenlin’in önderli¤inde haz›rlanm›ﬂt›r.
yapmal›?
direce¤iz. Bu çal›ﬂman›n özü, insanNas›l
haz›rland›?
lar› düzenden kopar›p devrime çekBu soru da, düzenin anayasaya
Bir:
Stalin
baﬂkanl›¤›ndaki
bir
mektir. Amac›m›z da bu olmal›d›r.
bak›ﬂ aç›s›yla bizim bak›ﬂ aç›m›z
komisyon ilk tasla¤› haz›rlad›.
aras›ndaki fark› ve dolay›s›yla biSonraki dersimizde buluﬂmak
zim alternatif sunma konumumuzu
‹ki: Taslak tüm halk›n tart›ﬂmaüzere ﬂimdilik hoﬂçakal›n.
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Halk›n Anayasas› için

‹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?
Terörle Mücadele Koordinasyon
Kurulu’nun 23 Temmuz’da yap›lan
toplant›s›n›n ard›ndan ‹çiﬂleri Bakan› Beﬂir Atalay yapt›¤› aç›klamada
“ te r örl e müc ade l ede y eni bir dö nem baﬂl›yor” dedi.
AKP iktidar›n›n “yeni dö nem”den neyi kastetdi¤i s›r de¤ildir. Nitekim aç›klaman›n üzerinden
daha bir kaç gün geçmeden B u r s a
‹negöl’de, H a t ay D ört yol’da “yeni
dönemde” ne yapacaklar› ortaya
ç›km›ﬂt›r.
Ancak ne ‹negöl’de, ne de Dörtyol’da yeni olan bir ﬂey yoktur.
Atalay, 27 Temmuz’da Adana’da
polis cenazelerinin baﬂ›nda çevre illerden gelen valilere, bölge komutanlar›na, emniyet amirlerine hitaben “Bu Amanoslar› temizleyin di yoru m. N e yap ars an ›z ya p› n, bu
Amanoslar› temizleyin" diyor.

Ne yapacaks›n›z?
Bu ülkede burjuva politikac›lar›n›n, generallerin, hükümet üyelerinin bu tür hezeyanlar›na çok tan›k

olmuﬂtur.
“ﬁu insan haklar› olmayacak
ki, bir ha fta da bu me s ele yi ha llede riz” diyenler oldu. Türkiye halklar›n›n mücadelesini “iki kilo siyanürle” bitirmekten söz edenler oldu. ‹ﬂkenceleri infazlar› “polisimizin eli ni so¤utmay›n” diyerek savunup
ülkemizi kan gölüne çevirenler oldu. Hapishanelerde 28 kiﬂiyi katledip “hapishaneler sorununu çöz m eden g elece¤ e gü ven le bak ama y›z” diyenler oldu.
Kürt halk›na karﬂ› “topyekün sa vaﬂlar” ilan edildi.
Daha ne yapacaks›n›z? ‹nsan
haklar›n› takmad›n›z. ‹ﬂkencelerde
yüzlerce insan› katlettiniz. Polisinizin eli hiç so¤umad›; yüzlerce devrimciyi, ilericiyi, yurtseveri katlettiniz. Siyanür de kulland›n›z, daha
önce hiç kullanmad›¤›n›z kimyasal
gazlar›da... Diri diri yakt›n›z insanlar›. Sadece bu ülkenin hapishanelerinde yüzlerce insan› katlettiniz.
Gelece¤inize güvenle bakabiliyor

musunuz?
Yakt›n›z, y›kt›n›z, binlerce köyü
boﬂaltt›n›z, milyonlarca Kürt’ü yerinden yurdundan sürdünüz, katlettiniz. Kürt halk›na yapmad›¤›n›z ne
kald›? Yeni olarak yapabilece¤iniz
zulmünüz var m›?
Ne ‹negöl’de, ne de Dörtyol’daki linç sald›r›lar›n›zda, yeni olan
birﬂey yoktur. AKP’nin iktidara geldi¤inden beri baﬂvurdu¤u politikalard›r linçler. Trabzon’dan ‹negöl’e,
Dörtyol’a kadar devrimcilere, yurtseverlere karﬂ› onlarca kez linç sald›r›s› tezgahlad›.
AKP’nin ‹çiﬂleri Bakan› buyuruyor: “Ne yaparsan›z yap›n, Ama nos l ar › t e m iz l eyi n”
Talimat verdikleriniz karﬂ›n›zda
haz›r ola geçip “emredersiniz” demiﬂ 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 bitiremez, halk› teslim alamazs›n›z!..
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Linç sald›r›lar› protesto edildi
‹ktidar ve Yarg› Linççilere,
28 Temmuz günü ‹ s t a n b u l K a r t a l'da,
Katillere Yol Aç›yor: SALDIRIN! ‹negöl ve Hatay'da yaﬂanan Kürt halk›na yöSamsun’da Ahmet T ü r k’e sald›ran ‹smail Çelik’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, göstermelik 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: “istedi¤iniz gibi sald›rabilirsiniz, karﬂ›l›¤› sadece 7 bin TL.”
Yine Muﬂ Bulan›k’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
Bulan›k Metin Bilen, Ankara’da görülen duruﬂmalar›nda 29 Temmuz günü tahliye
edildiler. Halk›n üzerine ateﬂ aç›p katliam 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 nas›l himaye edildi¤ine somut örnektir.

Mücadele Edelim!

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, Trabzon'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›lbayrak, Devrimci Hareket, BDSP, ve PSAD
Kartal ﬁubesi’ nin oldu¤u 30 kiﬂi kat›ld›.
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‹negöl ve Dörtyol’da linç sald›r›lar›
K›ﬂk›rtmalardan, Kürt halk›na yönelik
linç sald›r›lar›ndan AKP sorumludur!
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Kürt halk›na yönelik k›ﬂk›rtmalar ve linç sald›r›lar› bu kez B u rsa’n›n ‹negöl ve H a t a y’›n Dörtyol
‹lçeleri’nde gerçekleﬂti.
25 Temmuz’da B u r s a ‹negöl’de
baﬂlayan, sonra da Dörtyol’a “s›çrayan” linç sald›r›lar›nda faﬂist güruh, günlerce sokaklarda AKP’nin
polisinin gözetiminde terör estirdi.
Linç güruhu asker ve polis iﬂgalinin oldu¤u sokaklarda, onlar›n gözetiminde ellerini kollar›n› sallayarak, 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 tahrip ettiler. Dörtyol’da 80 iﬂyeri faﬂist güruh tarf›ndan yak›l›p, taﬂlanarak tahrip edildi. ‹negöl ve Dörtyol
linççilere teslim edildi adeta. Faﬂist
güruh istedi¤i yeri bass›n, yak›p,
y›ks›n diye. Linç güruhu D ö r t yol’da BDP, ÖDP ve EMEP ilçe binalar›na sald›rarak tahrip etti.
Linç sald›r›lar› sürerken AKP
linççilere dair tek bir söz söylemiyor tersine onlar› cesaretlendirecek
aç›klamalar yap›yordu.
‹negöl ve Dörtyol’da Türk-Kürt
çat›ﬂmas› yaratmak için halk k›ﬂk›rt›l›yor, linççiler bu amaçla soka¤a
sal›n›yordu. Kürt halk› hedef gösterilerek, sald›r›lar›n önü aç›l›yordu.
AKP’lilerin hiçbir aç›klamas›nda Kürt halk›na yönelik linç sald›r›lar› yoktu. Kürt halk› cangüvenli¤i
sorunu yaﬂarken AKP “ terör edebi yat›” yapmaya devam ediyordu.
Öte yandan AKP’liler bir a¤›zdan ç›km›ﬂcas›na, linç sald›r›lar›n›
gizlemek için provokasyondan söz
ediyor, linç sald›r›lar›n› kendi d›ﬂ›nda, kendi hükümetlerine yap›lm›ﬂ
bir sald›r› olarak niteliyorlard›.
AKP aç›kça yalan söylüyor, hal-



k› aldat›yordu. Ad›m ad›m TürkKürt çat›ﬂmas›n› k›ﬂk›rt›yor, ﬂovenizmi ﬂaha kald›r›yordu. Linççileri
koruyan da kendileriydi (!)

P ro vo k asy o n de ¤i l, faﬂ is t
sald›r› var!
B u r s a Valisi ﬁ a h a b e t t i n H a rput, ‹negöl’deki linç sald›r›s› ile ilgili olarak; ”Olay›n asl›, alacak verecek 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 “alacakverecek” meselesi olarak aç›klay›p
gizleyen AKP’nin valisi, linç güruhu için de, “vatansever” diyerek, arkalar›nda olduklar›n› söylüyordu.
AKP’nin “iyi çocuklar›” linç
sald›r›lar›n› sürdürürken, Valiler,
Bakanlar, onlar› destekliyor, kolluyordu.
‹negöl ve Dörtyol’u 4 gün boyunca teslim alan linççi güruhun
sald›r›lar› karﬂ›s›nda AKP’liler sanki 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›.

K › ﬂ k › r t m a v e l i n ç ç i l e re
himaye alenidir
Kuﬂkusuz bugün ortaya ç›kan
tablonun sorumlusu da AKP’dir.
AKP 8 y›ld›r izledi¤i ﬂovenist, inkarc› politikalarla bugünkü tablonun hem sorumlusu hem de yarat›c›s›d›r.
Aylard›r halk› “Aç›l›m”, “de-

mokratikleﬂme” masallar› ile aldatan 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 göstererek, ﬂovenist politikalara sar›lm›ﬂ, k›ﬂk›rt›c› sald›r›larla bugünkü
linç sald›r›lar›n› haz›rlam›ﬂt›r
Sabah akﬂam, “bölücülük”. “terör edebiyat›” ile halklar› birbirine
karﬂ› k›ﬂk›rt›p, Kürt düﬂmanl›¤› yap›lm›ﬂt›r.
“Yakmaktan, y›kmaktan, belini
k›rmaktan, anlad›¤› dilden konuﬂmaktan” tutun da tüm sald›r›lar›
meﬂru gördü¤ünü ilan etmiﬂlerdir.
Yetmemiﬂ, kad›nlar›n, çocuklar›n katledilece¤ine dair fetvalar verilmiﬂ, dizginsiz bir faﬂist sald›r› uygulanm›ﬂt›r.

Referandum aldatmacas›n› protesto

Unutulmamal›d›r ki, oynanan
oyun, yürütülen bilinçli k›ﬂk›rtma
çabalar›, çok eskidir. “ Bö l , pa rç al a
ve yönet!”; 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 öylesine meﬂru hale getirilmiﬂtir ki, linç
sald›r›lar› sürerken, ‹çiﬂleri Bakan›
Beﬂir Atalay Adana Valili¤i’nde
yapt›¤› konuﬂmada, Valilere, Emniyet Müdürlerine, generallere talimat
vererek, “yyak›n, y›k›n, serbestsi niz” diyordu.
Bu ayn› zamanda linççilere “gga z a n › z m ü b a re k o l s u n , a r k a n › z d a y›z” 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 estirirken Hatay Valili¤i “Vatandaﬂlar›m›zda oluﬂmuﬂ bulunan infial anlay›ﬂla karﬂ›lanmaktad›r.” diye aç›klama yap›yordu.
Aç›kças› linççilere, “yy a k m a k t a ,
y › k m a k t a s e r b e s t s i n i z ” demekti
bu.

Ad li o l ay de ¤i l,
ﬂovenist sald›r›d›r
‹çiﬂleri Bakan› Beﬂir Atalay, ‹negöl’deki linç güruhunun sald›r›lar›
için; üç tane amigonun, iki ulaﬂ›m
sisteminden ﬂikayetçi ﬂoförün sorumlu oldu¤unu aç›kl›yordu.
‹çiﬂleri Bakan› “önceden k›ﬂ k›rtma yoktur” diyor. Önceden bir
“ p l a n ” da yokmuﬂ; her ﬂey “ s p o nt a n e ” (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 belediyeye yürümesi ile olaylar büyümüﬂtür. 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” olmad›¤›n› göstermeye yeter.
Günlerce sokaklar› teslim alan
linç güruhu ‹negöl halk›n› Kürt halk›na karﬂ› k›ﬂk›rt›yordu.
Ne Bursa Valisi’nin ne de Bakan›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› alkollü kiﬂiler ve bilinçsizce davrananlar
taraf›ndan ç›kar›ld›.” diyerek, yaﬂananlar› tam anlam›yla sapt›rmaktad›rlar.
Ortada adli bir olay, “3-5 genç
aras›nda” bir kavga yoktur. Ortada
örgütlenmiﬂ, iktidar›n tüm kurumlar›yla arkas›nda durdu¤u linç sald›r›s› vard›r.
‹ktidar, sald›r›lar›n arkas›nda oldu¤unu, 29 Temmuz günü BDP’lileri H a t ay D ört yo l’a sokmayarak
da gösterdi. Oligarﬂi panzerlerle,
z›rhl› araçlarla, yolu keserek, “sa¤lanm›ﬂ bulunun huzur ve sükunun
bozulmamas› için” BDP’lileri Dörtyol’a sokmad›. Polis barikat›n›n
ötesinde, ﬂehirde “hassas vatandaﬂlar” toplu halde sald›r›ya haz›rlanm›ﬂ bekliyorlard›.
Tüm bu uygulamalar linççileri
cesaretlendiren, yeni linç sald›r›lar›n›n önünü açan ad›mlard›r.

Linç sald›r›lar›na karﬂ›
d i re n m e k m e ﬂ r u d u r
“Ayn› fabrikada, ayn› iﬂyerinde
çal›ﬂan Türk ve Kürt emekçiler, ayn› okulda okuyan Türk ve Kürt ö¤renciler, ayn› gecekondu semtinde
oturan yoksullar, birbirine düﬂsün
istiyorlar. Birbirine düﬂsün ki, sömürü ve zulüm düzeninin sahipleri
rahat etsinler.
Halk birbirine düﬂsün ki, fabrikalarda, okullarda, yoksul gecekondu 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,

edelim! Sand›¤a gitmeyelim!

linç sald›r›lar›n› yayarak, milyonlarca emekçiyi ﬂovenizmle zehirlemek 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 istemiyorlar.
Birleﬂip, açl›¤›n, zulmün, yoksullu¤un hesab›n› sormam›z› istemiyorlar. O nedenle halk› bölüp,
birbirine düﬂürmek istiyorlar.
O zaman daha kolay yönetecek
daha kolay sömürecekerdir.
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Kürt halk›n›n ve tüm ilerici kesimlerin ›rkç›, faﬂist sald›r›lar karﬂ›s›nda kendilerini koruma hakk› vard›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 birbirimize karﬂ› kullanmas› oyununu ortak mücadelemiz ile bozal›m..
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ğretmenimi
Öğretmenimiz
Stratejik hedefimiz; anti-emperyalist, anti-oligarﬂik devrim.
Devrimle halk›n iktidar›n› kuracak, sömürüsüz ve özgür bir dünya u¤runa savaﬂa devam edece¤iz.
Bu büyük bir idealdir.
Bu büyük bir davad›r.
Davam›z ve ideolojimiz etraf›nda birleﬂerek cephenin öncülü¤ünde halk›m›z›n kurtuluﬂu ve özgür vatan için mücadele ediyoruz.
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Bu ideale varmak için bulundu¤umuz alanda, bölgede ve birimde savaﬂ›n ve devrimin gereklerini
yerine
getirmekle, yap›lmas› gerekenleri
yapmakla görevliyiz.
Bu, halka
karﬂ› büyük bir
sorumluluk, sahiplenme
ve
görev bilincidir.

Bu mücadele içinde olan her
devrimci, kendisini de çal›ﬂt›¤›
alan› da büyütecektir.
Herkes her alan ve birimde sormal›d›r.
Günlük, haftal›k, ayl›k, y›ll›k
hedefimiz, plan›m›z, program›m›z
var m›?
Bunun için ne kadar kafa yoruyor, ne kadar çal›ﬂ›yoruz, neler yap›yoruz?
Her gün bir yeni insana gidip
ona kavgay›, vatan›m›z›n ve halklar›m›z›n içinde bulundu¤u durumu anlat›yor muyuz?

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 ald›¤›m›z sonuçlar› devrimci tarzda
de¤erlendirip, eksiklerimizi giderme, daha fazlas›n› yapmak için
önümüze hedefler koyuyor muyuz?
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 ﬂekilde olmal›d›r. Öyle oldu¤unda üstesinden gelemedi¤imiz, halk için baﬂ koydu¤umuz bu davada
yapamayaca¤›m›z bir
ﬂey de yoktur. Bir ömür
boyu devrimcilik umutlu olmakt›r. Halk›n
umuduyuz ve umudu
büyütüyoruz.
Yaﬂad›¤›m›z dünyada ve ülkemizde emperyalizmin
ve iﬂbirlikçilerinin; devrimi, halk›n
mücadelesini yok etmek için her
türlü, zulme, vahﬂete ve aﬂa¤›l›k
yöntemlere baﬂvurdu¤u günümüzde; 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 edilemedi, Pir Sultanlar'›n, Baba ‹shaklar'›n, ﬁeyh Bedrettinler'in zulme ve saltanatlara karﬂ› kald›rd›¤›
isyan bayra¤› bugün bizlerin, Cephelilerin ellerindedir.
Silahl›, silahs›z, kitlesel örgütlenmelerle ve mücadeleyle yürüttü¤ümüz bu savaﬂ; ezilenlerin,
yoksulluk ve açl›k içinde yaﬂayan
halk›n, kurtuluﬂ umudu olmuﬂtur.
Bu umudu büyüterek, zaferler
kazanarak, devrimi gerçekleﬂtirece¤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

Halk›n her kesimini örgütleyerek, örgütlenmelerimizi büyüterek
ve geliﬂtirerek, gerillay› büyüterek,
gerilla ordusunu ve sonras›nda
halk ordusunu yaratarak, kurtuluﬂ
bayra¤›n› her geçen gün daha
yükseklerde dalgaland›rarak zafere yürüyece¤iz.
Tüm bunlar› gerçekleﬂtirmek,
küçükten büyü¤e irili ufakl› milyonlarca iﬂi yaparak, daha fazla
pratik içinde olarak ve günlük iﬂ
yaparak gerçekleﬂecek.

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 Anadolumuzda; insanlara, halka kendi görüﬂlerimizi götürüyor muyuz?
Onlara gerçekleri anlat›yor muyuz?

Yani daha çok emek harcayarak ve çal›ﬂarak. Bu, bir devrimcinin idealleri u¤runa mücadele vermesidir.

Bir kez de¤il tabi ki ›srarla, nas›l devrime kazand›r›r›m diye düﬂünerek: üreterek, çözümler bularak yaklaﬂmakla olacakt›r bu.

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

Mahallemizdeki komﬂuya, okulumuzdaki insanlara, selam veriyor muyuz?

‹dealleri olmayanlar büyüye-
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mez. Çünkü amaçs›zd›rlar.
Bizim ideallerimiz çok
daha büyüktür, halk›n kurtuluﬂ mücadelesini zaferle sonuçland›rmakt›r.

Bir evin kap›s›n› çalarken nas›l
çal›yoruz evdeki insanla nas›l sohbet ediyoruz?

Halk›n Anayasas› için

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 örgütlenmesiyle, savaﬂ› geliﬂtirerek devrim yürüyüﬂümüzü büyütmemize ba¤l›d›r. Düzenin bask› ve zoru
karﬂ›s›nda, iﬂkencede, her türlü ideolojik, politik, kültürel, ahlaki sald›r›lar› karﬂ›s›nda direnerek, dik durarak, ayakta kalarak ve her gün halk›n hemen yan›
baﬂ›nda maddi bir güç durumuna gelerek, devrim alternatifini büyüterek halk›n umudunu büyütebiliriz.
Savaﬂ› ancak böyle kazanabiliriz.
Savaﬂ› kazanmak, maddi bir güç haline gelmektir.
Bunu yapacak olan biziz, Cephelilerdir, halk›m›zd›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, kültürel, ahlaki olarak sa¤laml›¤›m›z› koruyarak ve savaﬂ› büyüterek...
‹ﬂte bu nedenle umutsuzluk bize yasak.
Çünkü, bir ömür boyu umutlu olmakt›r devrimcilik.
Bunu baﬂarmak gelecek düﬂüncesi ve halk›n gücüdür.
Umudu büyütmek ve hep umutlu olmak her devrimcinin, 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, umutsuzlaﬂt›rarak, dejenere ederek günden güne çürütüyorsa, Amerikan yaﬂam›na ve kültürüne özendiriyorsa 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 kitlelere gitmiyorsak, halk›n umudu nas›l büyüyecektir?
Her gün, her gün halka; sa¤c›s›, gericisi, Alevisi, Sünnisi demeden gidecek ve örgütleyerek, hep örgütleyerek, 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› kazanmakt›r.

Av. Sel çuk Koza ¤açl › ’ n› n ma hk e me si s ürü yor

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›ld›.
Ankara 9. Sulh Ceza Mahkemesi’nde yap›lan ilk duruﬂmada, 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¤una de¤indi. Koza¤açl›; “Adalet Bakanl›¤› bürokrat› olarak 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 birisinin objektif olamayaca¤›na, HSYK taraf ise dava aç›lamayaca¤›na, hakim savc› kaderlerini de belirleyen tam
yetkili amir iken tarafs›z olunamayaca¤›na de¤indi. Av.
Koza¤açl› son olarak; “Biz müvekkillerimizin öldürüldü¤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›ld›¤› eylemde Halk Cepheliler de “Yarg›lanmas› gereken; katliam›n karﬂ›s›nda duran onurlu hukukçular de¤il, yaﬂam biçimi katliamc›l›k olan Ali Suat Ertosunlard›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 gerçekleri unutturamayacaklar›na, katliam sorumlular›n›n ödüllendirildiklerine de¤inildi.

Mücadele Edelim!
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15 S O R U D A
Bilgi
güçtür

göre ﬂekillenir. E¤er bir
ülkede sosyalist bir sistem varsa, o ülkenin
anayasas›nda halk›n ç›karlar› esas al›n›r. Bir
toplumun anayasas›, o
Tarihten, bilimden,
toplumda
geçerli olan siyasal
önderlerimizden, geleneklerimizden
düzeni
korumay›
amaçlar. O
ö¤rendiklerimizle güçlenece¤iz
nedenle ne devlet herkesin
devletidir, ne de anayasa tüm
halk›n anayasas›d›r.

Anayasa

1-) Anayasa nedir?
Bir sistemin en temel yasas›d›r. Bütün yasalar›n dayand›¤›, sistemin
temel ilkelerini ortaya koyan ana
hukuki bir metindir.

2-) Anayasalar ne ifade eder?
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Anayasalar, yeni bir ﬂey yaratmaz
ve yapmaz. Varolan› tespit ve
ifade eden metinlerdir. Belli mücadeleler, savaﬂlar, devrimler gibi alt üst oluﬂlar sonucunda belli
bir sistem ﬂekillenmekte ve anayasa da s›n›flar mücadelesinin
ortaya ç›kard›¤› bu siyasal sonuçlar›n hukuksal ifadesi olmaktad›r.
Sistem anayasaya göre de¤il, anayasalar ortaya ç›km›ﬂ bulunan
sisteme göre ﬂekillenir.

3-) Anayasalar s›n›fsal m›d›r?
Evet s›n›fsald›r. Her anayasada, bir
s›n›f›n belirleyici damgas› vard›r. Hukukun, yasa ve anayasalar›n kendi baﬂ›na ba¤›ms›z bir tarihleri 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›ﬂt›r. Yasalar ve anayasalar, toplumlar tarihinin omurgas›n›
oluﬂturan s›n›flar mücadelesinin
geliﬂim seyri içinde ﬂekillenir ve
o seyir içinde belli roller yüklenirler.
Hukuk bir üst yap› kurumudur ve
alt yap› taraf›ndan belirlenir.
E¤er bir ülkede kapitalist iliﬂkiler mevcutsa anayasalar kapitalizmin ihtiyaçlar› ve ç›karlar›na
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4-) Anayasalar nas›l
oluﬂmuﬂtur?
‹nsanl›k tarihine bakt›¤›m›zda anayasalar›n oldukça yeni bir olgu
oldu¤unu görürüz. ‹nsanl›k anayasalarla tan›ﬂal› henüz bir kaç
yüzy›l kadar olmuﬂtur. Hukukun
tarihi çok eskiyken ve çeﬂitli biçimlerde tüm s›n›fl› toplumlarda
varken, anayasalar esas olarak
burjuvazinin geliﬂmesine paralel
bir geliﬂim göstermiﬂtir.
Köleci ve feodal toplumlarda egemen 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. Zaten yasa onlar›n iki duda¤› aras›ndan ç›kan oldu¤u için bunlar›n hepsini içerecek bir “üst yasa” ihtiyac› duyulmam›ﬂt›r. Ne
zaman ki burjuvazi geliﬂmeye
baﬂlar, iﬂte o zaman krall›klarla
burjuvazi aras›nda bir yetki savaﬂ› 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› kabul edilir. Frans›z Devrimi sonras›nda yap›lan 1791 Anayasas›
bu anlamda ilklerden biridir.

5-) Anayasalar›n hükmü ne
kadar geçerlidir?
Meclisleri kuran da, anayasalar› yapan da egemenlerdir. Yine anayasalar› ihtiyaçlar›na göre delen-

ler de onlard›r. Çünkü hüküm asl›nda anayasalarda de¤il, o anayasalar› yapanlardad›r.
Burjuvazi yönetiminin meﬂrulu¤u
gere¤i, mevcut anayasa ve yasalara uymaya asgari olarak dikkat
eder; ama s›n›fsal ç›karlar› gerektirdi¤inde de yasa ve anayasalar› çi¤nemekte bir an bile teredüt etmez.

6-) Ülkemizde bugüne kadar kaç
anayasa y ap›lm›ﬂt›r?
- 1876 Kanun-i Esasi
- 1921 Teﬂkilat-› Esasiye Kanunu
- 1924 Anayasas›
- 1961 Anayasas›
- 1982 Anayasas›

7-) Anayasalar tek baﬂ›na sorunl a r › ç ö z me ye y e t e r l i mi d i r ?
Baz›lar› anayasalara oldu¤undan ve
olabilece¤inden çok fazla önem
atfediyorlar. Kuﬂkusuz anayasalar önemsiz de¤ildir. Fakat onlar›n ne kadar önemli ve belirleyici oldu¤u NASIL, HANG‹ KOﬁULLARDA ve K‹MLER taraf›ndan yap›ld›klar›yla ilgilidir.
Anayasalar, tek baﬂlar›na bir ülkenin sorunlar›n› sistemin niteli¤ini de¤iﬂtiremezler. Çünkü s›n›fsal güç dengeleri anayasa ile
belirlenmezler, tersine anayasalar s›n›flar güç dengelerinin ifadesidirler. Dolay›s›yla e¤er sisteme 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-) Bugün ülkemizde süren
anayasa tart›ﬂmalar›n› nas›l
d e ¤ e r l e n d i r m e l i yi z ?
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-

Referandum aldatmacas›n› protesto

r›n›n ihtiyaçlar› do¤rultusunda
düzenlenmiﬂtir.
Tart›ﬂma; faﬂizmin sürdürülmesi
tart›ﬂmas›d›r. Sistemin kendi
anayasas›n› emperyalizm ve oligarﬂinin ihtiyaçlar›na göre düzenleme tart›ﬂmas›d›r. Di¤er tüm
tart›ﬂmalar aldatmacad›r.

9-) Anayasalar› kimler nas›l
yapar?
Anayasalar› iktidarda hangi s›n›f ve
katmanlar varsa onlar yapar. Kapitalist sistemde anayasay› yapanlar iﬂbirlikçi tekeller ve onlar›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 mücadelesinin 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 niteli¤ini de¤iﬂtirmese de, halklar
için k›smi demokratik kazan›mlard›r.

f›ndan haz›rlanan ve onaylatt›r›lan tüm anayasalar ayn› zihniyetle ve emperyalizmin ihtiyaçlar›na göre ﬂekillenir. Onlarda
halk›n yarar›na bir ﬂey yoktur.
Varolan k›smi haklar da sistemin
meﬂruiyetini sa¤lamaya ve kitleleri düzen içinde tutmaya hizmet
eder.

11-)

Yeni-sömürge bir ülkede
anayasa ney i ifade eder?
Gerek emperyalist, gerekse de yenisömürge 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 zaman bizzat oligarﬂik yönetim taraf›ndan çi¤nenir. Oligarﬂik diktatörlükler, kendileri istedi¤i zaman anayasay› çi¤nerler, ama
anayasay› esas olarak halka karﬂ› kullan›rlar. Anayasan›n çi¤nenmesini veya “anayasal düzene karﬂ›” mücadeleyi en a¤›r cezalarla cezaland›r›rlar.

12-) Yeni anayasalar nas›l
10-) “Sivil anayasa”, “Askeri
anayasa” tart›ﬂmalar›ndan ne
anlamal›y›z?
12 Eylül Anayasas›’n›n bir di¤er ismi Cunta Anayasas›’d›r. Aç›k faﬂizm koﬂullar›nda yap›lm›ﬂt›r.
Ancak anayasan›n “siviller” taraf›ndan yap›lm›ﬂ olmas›, sivil
ve askeri anayasalar›n farkl› oldu¤u anlam›na gelmez. Anayasan›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 demokratik olmaz.
Her anayasa tart›ﬂmas›nda bir “sivil
anayasa” söylemidir al›r baﬂ›n›
gider. Bu bir aldatmacan›n ony›llard›r tekrar›d›r. Anayasan›n
sivil veya askeri olmas› halk aç›s›ndan önemsizdir. Oligarﬂi tara-

yap›l›r ?
E¤er farkl› ve yeni bir anayasa isteniyorsa bu de¤iﬂiklik niteliksel
bir alt üst oluﬂ olmaks›z›n gerçekleﬂmeyecektir. Sömürücü
egemenlerin anayasalar›n›n karﬂ›s›na halk anayasas›yla ç›k›lacaksa yani oligarﬂinin iktidar›n›n
yerine halk›n iktidar› kurulacaksa, bunun yolu da yukar›da sözünü etti¤imiz tarzda bir alt üst
oluﬂtan geçmek zorundad›r. Baﬂka türlü yeni bir anayasa yap›lmaz.
Sistemin kendi ihtiyaçlar› do¤rultusuna yeni anayasalar yap›labilir
elbette; ama bunlar sadece biçimsel olarak yenidir. De¤iﬂikliklere ra¤men muhtevalar› genel olarak ayn› kal›r; kapitalizmin ve faﬂizmin anayasas› yürürlüktedir yine.

edelim! Sand›¤a gitmeyelim!

13-) Burjuva demokrasilerinde
v e y e n i s ö m ü r ge l e r d e
anayasalar nas›l yap›l›r?
Emperyalist ülkelerde ve yeni sömürge ülkelerde anayasalar gerçek anlamda halk›n kat›l›m›yla
yap›lmaz. Burjuva demokrasilerinde, faﬂizme göre nisbeten daha geniﬂ kat›l›m biçimleri görülebilir, ama bunlar demokrasinin
biçimsel uygulan›ﬂ›ndan öte bir
anlam taﬂ›maz. Çünkü anayasalar›n niteli¤ini belirleyen, iktidardaki tekellerdir. Tekellerin ve
devlet bürokrasisinin haz›rlad›¤›
anayasalar çeﬂitli propaganda ve
aldatma yöntemleriyle halka
onaylatt›r›lm›ﬂt›r.

14-) Sosyalist ülkelerde
anayasalar nas›l yap›l›r?
Sosyalist sistemle kapitalist sistem
aras›ndaki en temel farkl›l›k anayasalar›n yap›m›na halk›n iradesinin yans›y›p yans›mad›¤›d›r.
Kapitalist sistemde, halk›n iradesi, biçimsel bir unsur (burjuva
demokrasilerinde) veya düpedüz
demagojiden (faﬂizmde) ibaretken, sosyalist sistemde ise, halk
anayasan›n yap›m›n›n asli unsur u d u r. 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 hemen tamam›n›n kat›ld›¤› anayasa haz›rl›k ve onay süreçleriyle
örnektirler.

Say›: 227

Yürüyüﬂ
1 A¤ustos
2010

15-) Anayasa deyince akl›n›za
gel en i l k ﬂe y nedi r ?
Kapitalist toplumda, bask›, zulüm,
açl›k, yoksulluk, yok say›lma.
Sosyalist toplumda eﬂitlik, adalet, hürriyet...
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Devrimci ‹ﬂçi
Hareketi

Üretirken Ölüyoruz!
KAP‹TAL‹ZM KAT‹L B‹R
S‹STEMD‹R

Türkiye’de toplu ölümler olmad›kça haber 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 kadar yer kaplarken ölen iﬂçilerin hiçbir de¤eri yoktur. Katliama dönüﬂen, onlarca iﬂçinin ölümü sonras› medyaya yans›yanlar ise tam bir riyakarl›k örne¤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. Uluslararas› 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 göremez hale geliyor.
Say›: 227

Yürüyüﬂ
1 A¤ustos
2010

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 iﬂçi, Zonguldak’ta 2 maden iﬂçisi, Tuzla tersanelerinde çal›ﬂan 1 iﬂçi, Kütahya Gediz’de 1 maden iﬂçisi,
Konya Akﬂehir’de 1 inﬂaat iﬂçisi, Giresun Do¤ankent’te 1 taﬂ oca¤› iﬂçisi, Afyon Karahisar’da 1 inﬂaat iﬂçisi yaﬂam›n› yitirdi. (26 Temmuz’a kadar)
AKP’nin Devlet Bakan› Zafer Ça¤layan, iﬂ kazalar› 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›¤› sonucu 866 ölüm gerçekleﬂti. Maden Mühendisleri Odas›’n›n araﬂt›rmas›na göre; 2010 y›l›n›n ilk 7 ay›nda
meydana gelen 32 maden kazas›nda 77 kiﬂi yaﬂam›n› yitirdi. 2008 y›l›nda 43 madenci, 2009 y›l›nda
ise 92 madenci yaﬂam›n› yitirdi.

Tersane’de 4 iﬂçi
katledildi
Zonguldak’›n Ere¤li ‹lçesi’nde
bulunan Ustao¤lu Gemi Tersanesi’nde, gemi yap›m› için kurulan iskelenin çökmesi sonucu 4 iﬂçi katledildi, 3 iﬂçi yaraland›. ‹ﬂçiler ﬁenol
Tönen, Osman Yüksel ve Mehmet
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Bu ürkütücü tablo, aç›k bir iﬂçi düﬂmanl›¤›n› ortaya 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. Patronlar›n daha fazla kar› için özelleﬂtirme politikalar›n› tam gaz sürdüren, taﬂeronlaﬂt›rma ile iﬂ güvenli¤inin, örgütlenmenin önüne geçen AKP iktidar›d›r.
Deyim yerindeyse üretirken ölmekteyiz. Ve bunlar›n hepsi sessiz sedas›z yaﬂan›yor. Patronlar›n
medyas› ölümlerimizi gizlemeye, istismar malzemesi olarak kullanarak yer vermeye devam edecektir. Peki biz ne yapaca¤›z. Kaderimiz bu mu diyece¤iz? Hay›r! Kaderimiz bu de¤il. Kaderimiz kendi ellerimizde demeliyiz.
Paﬂabahçe Devlet Hastanesi’nde taﬂeron bir ﬂirkette temizlik iﬂçisi olarak çal›ﬂ›rken sendika çal›ﬂmalar›ndan ötürü iﬂten at›lan Türkan Albayrak,
hastanenin önüne direniﬂ çad›r› kurdu, gece gündüz orada. ‹ﬂine geri dönme mücadelesi veriyor.
"‹ﬂten ç›kar›l›nca eve gidip oturulmamas› gerekti¤ini 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 kaderimiz de¤il, kaderimiz ellerimizde derken yüzbinler,
milyonlar olmam›zdan diyoruz. Evet onlar bir avuç
asalak, biz milyonlar›z.
‹nsanca yaﬂamak istiyoruz. Kaybedecek bir ﬂeyimiz yok. Ama yaﬂamlar›m›z› iﬂ cinayetlerinde
kaybetti¤imiz de bir gerçek. Ne yapaca¤›z o zaman. Bu sömürüye, zülme dur diyecek miyiz? Demeliyiz. Bunu deme cüretini kendimizde bulabilmeliyiz. Bu katil sistem karﬂ›s›nda her ﬂeyimizle direnmeliyiz. Sessiz sedas›z ölümlerimiz örgütlenme
ça¤r›m›z olmal›d›r.

Coﬂkun yaﬂam›n› yitirirken, yaralanan 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 ölümü hep kaza olarak aç›kland›. Oysa
ortada kaza de¤il, kapitalizmin vahﬂi sömürüsü u¤runa katledilen iﬂçiler vard›r.

Halk›n Anayasas› için

Türkan Albayrak Direnerek Ö¤retiyor

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 devam ediyor.
Hakl›l›¤›ndan ve meﬂrulu¤undan
ald›¤› güçle direniyor. Hastane idaresinin rahats›zl›¤› ise sürüyor. Direniﬂi haber yapmak için gelen bas›n mensuplar›n›n kamera ile çekim
yapmalar› özel güvenlikler taraf›ndan engellenmeye çal›ﬂ›l›yor. Yap›lan destek ziyaretlerinden de rahats›z olan baﬂhekim, güvenli¤i göndererek slogan at›lmas›n› istemiyor.
Çünkü at›lan her slogan, kendisinin
de teﬂhir olmas›n› sa¤layacak. Hastane yönetimi ve baﬂhekimlik dire-

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)

niﬂin baﬂ›ndan beri pervas›zca sald›r›yor. Direniﬂe deste¤i kesmek, gelenleri korkutmak için direniﬂ çad›r›n›n tam karﬂ›s›na bir kamera yerleﬂtiriyor. Türkan Albayrak ve direniﬂini karalamak için “terörist” dedi, utanmazca ahlak›na dil uzatt›.
Tüm bu bask›lara ra¤men hastaneye gelen hastalar›n, bahçede gördükleri çad›ra gelerek ziyaret etmeleri engellenemiyor. Demokratik
kitle örgütlerinden sendikalara, partilerden 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 Yakas› 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 desteklerini sundular.
Çad›ra gelen hastalar ise, direniﬂe neden baﬂlad›¤›n› soruyor ve direniﬂ hakk›nda bilgi ald›ktan sonra
“Allah yard›mc›n olsun” diyerek
desteklerini iletiyorlar.
Ziyaretlerdeki sohbetlerde ise
özellikle vurgulanan nokta, direnmenin önemi. Türkan Albayrak’›n
bu konu üzerine söyledi¤i cümleler
asl›nda çok önemli. “Ya eve gidecektim ya da direnecektim. Ben direnmeyi 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 sindirip evine gidecek ve hayat›n›n bundan sonraki k›sm›nda da ayn› uygulamayla karﬂ› karﬂ›ya kalmay› göze
alarak yaﬂayacak. Ya da tüm bunlar› reddedecek ve haks›zl›klara, sömürülmeye, eme¤inin çal›nmas›na
karﬂ› direnecek. Evet, Türkan Albayrak ikinci yolu seçmiﬂtir ve de
daha önce tek baﬂ›na direnen kad›n
iﬂçiler gibi direniﬂ tarihine yeni bir
halka eklemiﬂtir.

Mücadele Edelim!

D e vri mc i ‹ﬂ ç i H a re ke t i’ ni n 27
Temmuz 2010'da yaz›l› aç›klamas›ndan;
“ ( . . . ) T ü r k a n A lba y ra k , iﬂ te n
at›ld›¤›ndan beri hastane kap›s›
önünde direniyor. ‹ﬂten at›lal› 18
gün oldu ve 18 gündür hastane
kap›s› önüne kurdu¤u çad›r›nda
oturma eylemi yap›yor, iﬂini geri
istiyor. ‹ﬂini geri alana kadar da
oradan ayr›lmayaca¤›n› söylü yor.
(. .. ) 17. gün ün ge c es ind e bir
hastay› paras› o lmad›¤ › içi n mu ayene etmiyor, paran yoksa git dilen deyip gönderiyor. Muayene
olamayan hasta, hastane inﬂaat› na ç›k›p intihar etmek istiyor.
Hakk›n› arayan çiftçiye “anan›
da al git” diyen baﬂbakan›n has tanesidir bu hastane. AKP h ü k ümeti, halk›n gündemini referan dumlarla, yalanlarla, dolanlarla
meﬂ gul e de rke n, eme kç i le ri n pa y›na intiharlarla, iﬂ kazalar›yla,
maden ocaklar›nda göçüklerle
ölümler düﬂüyor.”

Say›: 227

Yürüyüﬂ
1 A¤ustos
2010

Türkan Albayrak, geçti¤imiz günlerde hastanede çal›ﬂan di¤er iﬂçiler,
hemﬂireler ve doktorlara yönelik bir
bildiri da¤›tt› ve iﬂten at›lmas›n›n hukuksuz oldu¤unu, iﬂe geri al›nmas›
gerekti¤ini talep eden bir imza föyü
ile imza toplamaya baﬂlad›.
Türkan Albayrak’› ziyarete gelenler aras›nda kendisi ile röportaj
yapmak isteyen bas›n mensuplar› da
var. Albayrak, gelen bas›n emekçilerine, hastanede yaﬂanan hukuksuzluklar›, örgütlenme ve iﬂten at›lma süreçlerini ayr›nt›l› bir ﬂekilde
anlat›yor. Bir yandan da yaﬂananlar› 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 ediyor. Aç›lan iﬂe iade davas›n›n Ekim
ay›nda görülece¤ini söylüyor ve iﬂe
geri al›n›ncaya kadar buradan ayr›lmayaca¤›n› net bir ﬂekilde ifade
ediyor.
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A l b a y r a k ’ a D e s t e k Z i y a re t l e r i
Herkese Sa¤l›k Güvenli Gelecek Platformu (HSGGP) Paﬂabahçe Devlet Hastanesi 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 Kazanaca¤›z, Güvencesiz Çal›ﬂt›rmaya Karﬂ› Örgütlü Mücadeleye” yaz›l› dövizler taﬂ›nd›.
Ça¤daﬂ Hukukçular Derne¤i ‹stanbul
ﬁubesi üyesi avukatlar da, Albayrak’› ziyaret ettiler. 24 Temmuz günü çad›r›n yan›na
giden avukatlar hem Albayrak’› desteklediklerini belirttiler hem de bilgi ald›lar.
Say›: 227

Yürüyüﬂ
1 A¤ustos
2010

29 Temmuz günü de D‹SK EmekliSen ‹stanbul ﬁubeleri Albayrak’›n
yan›ndayd›. “Türkan Albayrak Yaln›z
De¤ildir” yazan bir pankart açan EmekliSen üyeleri; Türkan Albayrak’›n yan›nda
olduklar›n› belirttiler.

Y ü r ü y ü ﬂ : D i re n i ﬂ ç a d › r › n › n k a r ﬂ › n d a k i k a mera daha önce acil servisine bak›yordu, ﬂimdi
d i reniﬂ çad›r› na çevirdiler. Bunun se bebi ned ir?
Bundan rahats›z oluyor mu sun uz ?
T ü r k a n A l b a y r a k: Kameran›n bana dönmesi
beni rahats›z ediyor. Buraya gelen ziyaretçilerimi
kay›t alt›na almas›n›, buraya gelmek isteyip de kamera yüzünden ziyaretçilerin gelememesi beni bu konuda rahats›z ediyor.
Y ü r ü y ü ﬂ : Ayr›ca belirtmek istedi¤iniz bir ﬂey var m › ?
T ü r k a n A l b a y r a k: Çad›r› kurmamda dövizleri asmamda beraber karar 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
Paﬂabahçe Devlet Hastanesi’nde Temizlik ‹ﬂçisi
Y ü r ü y ü ﬂ : T ü rk a n Al b a y r a k ’ › n d i r eni ﬂi n i n a s›l de ¤ e r lendi r i y o rsun u z?
O Türkan ablan›n dönmesini çok isterim. Türkan ablan›n direniﬂine
her türlü destek oluruz. Çünkü direniﬂi hep bizim için allah raz› olsun.
Y ü r ü y ü ﬂ : Di r eniﬂ ça d› r ›n › n k a rﬂ›n d a k i k a me r a d a h a ö nce acil
s e rvi si n e b a k› y o rdu, ﬂim di di r eniﬂ ça d› r › na çe v i r di l e r. Bunun se beb i n e d i r?
O Kamera Türkan abla için kuruldu, yani bizden birini gördümü iﬂine son vermesi için. Ancak kameran›n kurulmas› bir ﬂey de¤iﬂtirmiyor,
kameradan korkumuz yok.
Y ü r ü y ü ﬂ : H e r h a n g i b i r sendikaya üyemisiniz?
O Bir sendikaya üye olduk, o da bizi satt›.

HSGGP Grevdeki ‹ﬂçileri Ziyaret Etti
19 Temmuz günü greve ç›kan
ve grevin 6. gününde olan beylediye iﬂçilerini ziyaret etmek için
Kad›köy Evlendirme Dairesi
önünde toplanan platform üyeleri
yolu keserek Kad›köy Belediyesi’ne yürüdüler.
“Kad›köy Belediyesi ‹ﬂçisi Yaln›z De¤ildir” pankart›n› açan platform üyeleri, “Kad›köy iﬂçisi yaln›z de¤ildir, yaﬂas›n s›n›f dayan›ﬂmas›, 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 burada iﬂçilerle birleﬂerek Kad›köy
Meydan›’na yürüyüﬂe geçtiler.
Önde belediye iﬂçileri, arkada
platform üyeleri ﬂeklinde oluﬂturulan kortej ve sloganlarla Kad›köy
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Meydan›’na gelen kitle ad›na bas›n aç›klamas›n› Mahinur ﬁahbaz
okudu. Aç›klamada “çal›ﬂanlar›n
iﬂ güvencesini ortadan kald›rmak
ve sigortas›z, sendikas›z çal›ﬂt›rmak politikalar›na karﬂ›n bütün
çal›ﬂanlar›n ve emekçilerinin birleﬂik mücadelesini örgütlemek bütün emek örgütlerinin görevidir.”
diyen ﬁahbaz, “Kad›köy Belediye
iﬂçilerinin yaln›z olmad›¤›n› ve
mücadelelerinin baﬂar›ya ulaﬂ›ncaya kadar destek ve dayan›ﬂmam›z›n sürece¤ini kamuoyuna ilan
ediyoruz” diyerek bas›n aç›klamas›n› sonland›rd›.
Belediye ile anlaﬂma sa¤lanmas› 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.

Referandum aldatmacas›n› protesto

Yürüyüﬂ Dergisi Sat›ﬂlar› Sürüyor

Yürüyüﬂ Direnenlerin Sesidir
Yürüyüﬂ dergisi ‹stanbul ve
Anadolu’da yap›lan sat›ﬂlarla halka
ulaﬂ›yor.

‹stanbul-Avc›lar: ‹stanbul Avc›lar’da 25 Temmuz günü Halk Cepheliler “Ferhatlar'›n Enginler'in Sesi
Yürüyüﬂ Susturulamaz” pankart›
açarak eylem yapt›lar. “Devrimci
Bas›n Susturulamaz, Yürüyüﬂ Susturulamaz” sloganlar› at›lan eylemde
"Yürüyüﬂ, halk›n ve hakl›n›n sesidir.
Yürüyüﬂ zulme boyun e¤meyenlerin, direnenlerin sesidir.” denildi.
Eylemin ard›ndan yap›lan dergi da¤›t›m›nda 100 dergi halka ulaﬂt›r›ld›.

A d a n a : 28 A¤ustos günü Adana’n›n Seyhan ilçesine ba¤l› Barbaros 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›¤› oyunlar› teﬂhir ederek, “Kürt halk›n›n kendi
kaderini tayin hakk› olmal›d›r” denildi.

M e r s i n : 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› tedirgin etmeye çal›ﬂt›lar. 4,5 saat süren
dergi sat›ﬂ›nda 13 dergi halka
ulaﬂt›r›ld›.
1 May›s Mahallesi’nde
Polis Te r ö r ü
24 Temmuz günü 3001 Cadde-

Ì

“HERﬁEYE RA⁄MEN 1. EVVEL TEMMUZ
FEST‹VAL‹’N‹ COﬁKUYLA B‹T‹RD‹K!”
Mersin Kazanl› Halk Kültürünü Yaﬂatma ve Dayan›ﬂma Derne¤i 26 Temmuz günü yapt›¤› yaz›l› aç›klama ile
1. Evvel Temmuz Festivali’nde yaﬂad›klar› engellemeleri 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 aldanmay›n. Bu yalanlarla unutturulmak istenen yoksulluktur, iﬂsizliktir, gün gün artan yozlaﬂmad›r. Yoksullu¤a,
iﬂsizli¤e ve yozlaﬂmaya karﬂ› birleﬂelim” denildi.

Ì Nurtepe’de Futbol Turnuvas›
Baﬂlad›
‹stanbul Nurtepe Haklar Derne¤inin düzenledi¤i
Aﬂur Korkmaz futbol turnuvas› 25 Temmuz pazar günü baﬂlad›.Maçlar›n ard›ndan yo¤un talep üzerine, yeni tak›mlar da turnuva için kay›tlar›n› yapt›rd›lar.

Ì Çocuklara Film Gösterimi Sürüyor
‹stanbul Ba¤c›lar Karanfiller Kültür Merkezi taraf›ndan her hafta yap›lan film gösterimi bu hafta da devam etti. 25 Temmuz günü 40 çocuk ve ailelerin kat›ld›¤› film gösteriminde Ay› Kardeﬂ filmi izlendi.

ADANA
si’nde Yürüyüﬂ dergisi da¤›t›m› yapan dergi okuru Yücel Tolu’yu polis
gözalt›na almaya çal›ﬂt›.
Önce dergi sat›ﬂ› s›ras›nda akreple 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 polis taraf›ndan kapat›ld›.
Keyfi bir ﬂekilde kimlik kontrolü yaparak Yücel’in aç›k adresini istediler. Bunun üzerine ise çevredeki insanlar topland› ve Tolu’yu sahiplendiler. Polisler bir ﬂey yapamaman›n haz›ms›zl›¤›yla mahalleyi
terk etti.

Ì Gazi’de Turnuva Sona Erdi
‹stanbul Gazi Mahallesi'nde bu y›l 3. sü düzenlenen "Yozlaﬂmaya Karﬂ› Dostluk Turnuvas›"n›n final
maç› yap›ld›. 25 Temmuz günü yap›lan maç sonucunda Do¤u Spor kupay› ald›. Maç›n ard›ndan yap›lan bir
ﬂenlikle ödüller da¤›t›ld›. Turnuvan›n amac›n›n anlat›ld›¤› konuﬂmalar›n yap›ld›¤› ﬂenli¤e kat›lanlar P›nar
Sa¤, Cengiz Sa¤lam ve Hakan Yeﬂilyurt'un söyledi¤i
türkülerle halaylar çektiler.

Say›: 227

Yürüyüﬂ
1 A¤ustos
2010

Ì 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 Temiz 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” pankart›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 söyleyerek kendileri de imza toplay›p bildiri da¤›tt›lar.
Festivalde Yürüyüﬂ dergisinin tan›t›m› ve sat›ﬂ› da
yap›ld›.

edelim! Sand›¤a gitmeyelim!
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Ülkemizde Gençlik

Gençlik Federasyonu’ndan

Say›: 227

Yürüyüﬂ
1 A¤ustos
2010

‹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 tesadüfen haberdar oluyor. ÖKM yerine ise tamamen kâra dayanan
UZAKTAN E⁄‹T‹M MERKEZ‹
aç›lacak.
ÖKM ‹stanbul Üniversitesi’nde
1990 y›l›ndan bu güne devrimci, 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›klar› bir aland›.
Üniversite yönetiminin
rahats›zl›¤› kültür merkezinin
varl›¤›na de¤ildir; bu kültür
merkezinin devrimci-demokrat ö¤rencilerin elinde olmas›nad›r.
Bugün üniversitelerde düzenin
gençli¤i ele geçirmek için kulland›¤› en önemli politikalar›ndan biridir
“yozlaﬂma.” Tek tip, araﬂt›rmayan,
sorgulamayan bir gençlik yaratmaya çal›ﬂan bu düzenin sald›r›lar›ndan biri de yozlaﬂm›ﬂ, çürümüﬂ kültürüdür. Sistem, senelerden beri halk›n kültürünü yok edip, yerine bencilli¤i, birey olmay› yücelten burjuva kültürünü koyuyor. Ve aksini yaﬂatmaya çal›ﬂan kurumlara, kuruluﬂlara kimi zaman yasal k›l›f uydurarak, kimi zaman k›l›fa da gerek
duymadan sald›rmaktad›r. Kültür

Merkezinin
kapat›lmak istenmesi
bu
sald›r›lar›n bir parças›d›r.
Ö¤renci Kültür Merkezi, bünyesinde çeﬂitli alanlarda faaliyet yürüten yüzün üzerinde kulübü bar›nd›rmaktad›r. Müzik kulübünden, tiyatro kulübüne, halkbilim kulübünden,
sinema kulübüne kadar ö¤renciler
istedikleri alanda üretimde bulunmaktad›rlar. Kolektif olarak üretilen
bu faaliyetler ise sene boyunca ba-

zen ÖKM bünyesinde, bazen daha
farkl› yerlerde sergilenmektedir.
Tüm bu etkinliklerin devrimci-demokrat ö¤renciler taraf›ndan halk
kültürünün yaﬂat›larak yap›lmas› 20
y›ld›r üniversite yönetimine rahats›zl›k vermiﬂtir. Bu yüzden
ÖKM’ye giden ö¤renciler sivil polisler taraf›ndan taciz edilerek korkutularak ÖKM’den uzaklaﬂt›r›lmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Ayn› ﬂekilde ÖKM
bünyesinde sivil faﬂistlerin “Türkçe
Yaﬂam” ad› alt›nda bir kulüp açmalar›n› sa¤layarak ö¤rencileri uzaklaﬂt›rmaya çal›ﬂm›ﬂlard›r. Bunun
için ise haftada en az 2 defa sivil fa-

ﬂistleri di¤er kulüp çal›ﬂanlar›na sald›rtarak birçok ö¤rencinin yaralanmas›na sebep olmuﬂlard›r. Kulüplerin yapt›¤› seminerler paneller konusu insan haklar›, anadilde e¤itim,
iﬂkence olunca o gün için ÖKM kapat›larak
engel
olunmuﬂtur.
ÖKM’ye giriﬂ ç›k›ﬂlarda ö¤rencilere kimlik sorulmas› dayat›l›rken sivil faﬂistler içeriye ellerinde sat›rlarla, b›çaklarla, falçatalarla girebilmiﬂlerdir. Görüldü¤ü gibi tüm bunlar üniversite yönetimi ile polis iﬂbirli¤i halinde gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
‹stanbul Üniversitesi Rektörlü¤ü, YÖK yasas›nda üniversitelerdeki kültür merkezleri kapat›lamaz diye belirtildi¤i halde ÖKM’yi kapatmay›
göze alm›ﬂt›r. Çünkü yerine
binlerce ö¤rencinin milyarlarca para kazand›rd›¤› uzaktan
e¤itim denilen bir sistemin
merkezi aç›lacakt›r. Üniversiteleri ticarethaneye çeviren
ö¤rencileri soyan bu sistem
üniversiteler halk›nd›r diyen
ve halk›n kültürünü yaﬂatan
ö¤rencileri bu ﬂekilde yok edebilece¤ini san›yor.
Rektörlük yaz›n ö¤rencilerin olmay›ﬂ›n› f›rsat bilerek ÖKM’yi boﬂaltmay› planl›yor. ‹stanbul Üniversitesi 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 çevremizdeki herkese anlatarak en geniﬂ ﬂekilde sahiplenmeyi sa¤lamal›y›z. ÖKM’nin kapat›lmas›na engel
olmal›y›z.

süre tart›ﬂt›ktan sonra
ÖKM' ye girmeyi "baﬂar›rken", kulüpler toplant›s›ndan ÖKM' nin
önünde etkinlikler yapma karar› ç›kt›.
Kültür Merkezi kapatarak tarihe
geçmeye haz›rlanan ‹stanbul Üniversitesi Rektörlü¤ü ise hala resmi
bir aç›klama yapm›yor. ÖKM'nin

Uzaktan E¤itim Merkezi ya da baﬂka 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 kapat›lmamas› için kulüpler, ö¤rencileri
ve ayd›nlar› yak›nda kültür merkezinin önünde düzenleyecekleri etkinliklere kat›lmaya ça¤›r›yor.

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

Ö¤renci Kültür Merkezi'ne
ö¤renci giriﬂi yasak!
24 Temmuz Cumartesi günü
Ö¤renci Kültür Merkezi’nin kapat›laca¤› haberleri üzerine ÖKM’ye giden ö¤renciler karﬂ›lar›nda güvenlik
görevlilerini buldular. Ö¤renciler bir
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Halk›n Anayasas› için

Ülkemizde Gençlik

SORUNLARIMIZ ÇÖZÜMLER‹M‹Z
Yeni s›nav sistemi çok tart›ﬂmal›
bir süreçten sonra, yine s›nava girecek olanlar›n hiçbir fikri sorulmaks›z›n yürürlü¤e girdi. Tam oyunca¤a
çevirdiler. Canlar› s›k›ld›kça s›nav
sistemini de¤iﬂtirir oldular. Bu de¤iﬂiklikler kötünün yerine iyiyi koymak amac›yla yap›lm›yor. Ki sonuçlar bunun en iyi ispat›d›r. Sürekli de¤iﬂen s›nav sistemi düzenin yönetim
ﬂeklinin, insana bak›ﬂ aç›s›n›n göstergesidir. 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 nas›l özensizce haz›rland›¤›n› göstermektedir.
ﬁu tabloya bak›n; önce k›lavuzda
4 9 p ro g r a m d a yanl›ﬂl›k yap›ld›¤›
aç›kland›. Sonra bir hata da Matematik-Fen 4 p u a n t ü r ü n e g ö re baﬂar› s›ras›nda yap›ld›. S›nav sorular›;

s›ralama, k›lavuz, yerleﬂtirme, hemen hepsinde öyle ya da böyle hata
var. Tart›ﬂmalar sürerken ÖSYM'nin
baﬂkan› Prof. Dr. Ünal Yar›ma¤an

HATA DÜZEN‹N
KEND‹S‹NDED‹R
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 hatalar›n çok abart›lmamas› gerekiyor. ”
Yüzbinlerce ögrenciyi ilgilendiren bir konuda ÖSYM’nin umursamaz 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›lan›yor mu? Hay›r! Telafi ﬂans› dahi
verilmiyor. Bu kafa yap›s›na göre
ÖSYM baﬂkanlar›, bakanlar, milletvekilleri hata yapabilir ama ö¤renciler ise ASLA hata yapamaz.
Yar›ma¤an bir de diyor ki; “Gerekirse istifa ederim!”. Sanki bütün
sorun kendisiyle bitiyormuﬂ gibi.
Sorun bir sistem sorunudur. Bu tabloda 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. Çünkü bu düzen bütün kurum ve kuruluﬂlar›yla çürüktür, insana ayk›r›d›r.
Umudumuzu düzene yedeklemelerine izin vermeyelim. Bozuk düzende
sa¤lam çark olmaz.
Sayı:227
215
Say›:

Yürüyü
Yürüyüﬂ

Gençlik
Üzerine

SÖZLER
“Gerçek bir
sosyalist olmak
istiyorsan genç
kalacaks›n.”
Mihail ‹vanoviç
KAL‹N‹N

Bunlar›

BiLiYOR
MUSUNUZ?
Ülkemizde
okula gitmesi gereken ama hapishanelerde olan 2521
çocuk bulunmaktad›r. Bu çocuklardan 1885’i tutuklu, 3990’› hükmen
tutuklu ve 246’s›
hükümlü durumundad›r.

LYS’de 6 bin kiﬂiyi etkileyen “küçük” Üniversite Harçlar›na Yine Zam Geldi!
bir hata daha
2009-2010 ö¤retim y›l›nda üniversite harçlar›
Lisans Yerleﬂtirme S›nav›’na giren yaklaﬂ›k
6 bin Mesleki Aç›kö¤retim K›z Meslek Lisesi
Çocuk Geliﬂimi ve E¤itimi Bölümü mezununun, okul türü kodunun yanl›ﬂ girilmesi nedeniyle 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 okuyabilmek 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› tercih yapma zorunda kal›yoruz. Böyle olunca da
puanlar›m›z kesilece¤i için yerleﬂme ﬂans›m›z
yok denecek kadar azal›yor.” dedi.

9 Mayıs
1 A¤ustos
2010
2010

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 olamayanlardan 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 kodlar 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.

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 birlikte gelerek çad›r kuracak olan sözleﬂmeli ö¤retmenler bu sefer sonuç al›ncaya kadar çad›rlar›n›
kald›rmayacaklar›n› söylüyorlar...

Mücadele Edelim!
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Örgüt Olamayanlar,
Alternatif de,
Muhatap da Olamaz!

Say›: 227

Yürüyüﬂ
1 A¤ustos
2010
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Eski Devrimci Yol’un, bugünkü
ÖDP’nin önderleri, günlük ç›kar ve
politikalar› gerektirdikçe devrimcileﬂiyor, o gereklilik ortadan kalkt›¤›nda
as›llar›na dönüyorlar. Bir süredir bunu bir tarz haline dönüﬂtürdüler. Onlar nezdinde, iki aya¤›yla da düzene
bas›p, devrimci söylemden de bir türlü vazgeçememenin yaratt›¤› eklektizmi ve çarp›kl›¤› görmek mümkün.
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›ﬂmalara, hatta parti içi iktidar mücadelesine veya halk karﬂ›s›nda konuﬂmak
zorunda kal›nmas›na göre de¤iﬂebilmektedir.
Eski Devrimci Yol’un, bugünkü
ÖDP’nin önderlerinden O¤uzhan
Müftüo¤lu, 22 Temmuz günü kat›ld›¤› bir televizyon program›nda, devrimci söylemleriyle karﬂ›m›zdayd›.
NTV’de yap›lan “12 Eylül ve
Referandum” adl› programda konuﬂan Müftüo¤lu, o günlerde ekrana
ç›kanlar›n “ma¤dur” edebiyat› yapmalar›n› hakl› olarak eleﬂtiriyor ve
yine gayet yerinde bir tespit olarak
“12 Eylül’ün ma¤duru de¤il, muha t a b› y› z ” diyordu.
Ancak bu do¤ru tespit, söyleyen
Müftüo¤lu olunca, sorunlu hale dönüﬂüyor. Bu do¤ru tespitin söylendi¤i cümlelerin bütününü okuyunca
sorun daha da büyüyor.
Tam olarak ﬂöyle diyor Müftüo¤lu:
“12 Eylül darbesine karﬂ› mücadele eden toplulu¤un bir bireyi ola-



rak kendimi 12 Eylül ma¤duru olarak görmüyorum. ... Biz 12 Eylül'ün
muhatab›y›z.”
Ama muhatap olmak o kadar da
kolay de¤ildir. Faﬂizm karﬂ›s›nda örgüt oldu¤unu savunamayanlar, direnemeyenler, nas›l muhatap olacak?
Halk›n devrimci iktidar› için mücadele etmeyenler, nas›l muhatap olacak?
O muhatapl›k iliﬂkisinde kimi temsil
edeceksiniz siz? Cunta karﬂ›s›nda yaln›z b›rakt›klar›n›z› m›?..
“ Ö r g ü t ” 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 “ ö r g ü t d e ¤il dergi” idiniz. (Bilmeyen genç
okurlar›m›z için not: Ankara’da görülen Devrimci Yol Ana Davas›’nda, Devrimci Yol’un tüm önder
kadrolar›, “örgüt de¤il dergi” olduklar›n› savundular.)
Sonra 90’lar›n baﬂ›nda “ t a r t › ﬂ m a k u l ü b ü ” oldunuz. (Bilmeyen
genç okurlar›m›z için not: 1980’lerin sonlar›nda, içeriden d›ﬂar›ya hep

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›ﬂmalara, hatta parti içi iktidar mücadelesine veya halk karﬂ›s›nda
konuﬂmak zorunda kal›nmas›na
göre de¤iﬂebilmektedir.

“bekleyin”
denildi,
Devrimci Yol önder
kadrolar› tahliye oldu¤unda, uzun zaman sürecek “tart›ﬂma süreçleri” baﬂlat›ld›. O “tart›ﬂma
süreçleri”nin
sürdü¤ü dönem, ülkemizde infazlar›n, kay›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, “ p a r t i o l m a y a n p a r t i ”
anlay›ﬂ›n› geliﬂtirdiniz. (Bilmeyen
genç okurlar›m›z için not: Bu,
ÖDP’nin kuruluﬂunda kulland›klar›
bir kavramd›r. ÖDP’yi devrimci örgüt anlay›ﬂ›na, Leninist parti anlay›ﬂ›na karﬂ› bir anlay›ﬂla kurmuﬂ ve
kendilerini böyle tan›mlamay› uygun bulmuﬂlard›.)
ﬁimdi de t o p l u l u k olduklar›n›
ilan ediyorlar.
Herﬂey oluyorlar; ama bir tek
ö r g ü t olam›yorlar.
Bir tek örgüt üyesi olam›yorlar.
Örgüt olunmadan muhatap olunamaz.
Örgütsüz bireyin konuﬂmalar›,
ça¤r›lar›, hayk›r›ﬂlar›, tarih önünde
bir v›z›lt›dan ibarettir.
Gümbür gümbür ses getirmek istiyorsan›z, örgütlü olacaks›n›z.
Bunlar› bilmiyor musunuz? Hiç
ﬂüphemiz yok, örgütlülükle örgütsüzlük aras›ndaki fark› bilirsiniz.
Örgüt olmakla topluluk olmak, örgüt olmakla “dergi çevresi” olmak
aras›ndaki fark› bilirsiniz.
Bildi¤iniz için örgüt olmaktan
kaç›yorsunuz tam otuz alt› y›ld›r.
1974’ten beri, gerçek anlamda bir
örgüt olman›n karﬂ›s›ndas›n›z.
Darbenin geldi¤ini ilan etmiﬂler;
“topluluk” olarak!
Devrimcileri, ayd›nlar› mücadeleye ça¤›rm›ﬂlar; “topluluk” olarak!
Bunlar› yapan da “ t o p l u l u k b i r eyi” olarak Müftüo¤lu.
Mamak’ta ne yap›yordu o topluluk bireyi?
Siz de direnmiyordunuz o zaman?
AKP’liler de..

Referandum aldatmacas›n› protesto

Belli bir dönemden sonra, içeride ve d›ﬂar›da direniﬂ ve savaﬂ› mutlak anlamda tatil etmediniz mi?
Y›llar ve y›llar boyunca b›rak›n
tek bir kurﬂun s›kmay›, hiçbir biçimde mücadele etmemeyi savunan, “beklemeyi” teorileﬂtiren siz
de¤il miydiniz?
Bu tavr›n bu aç›dan ne fark› var
AKP’den?
Devrimci Yol’un 12 Eylül cuntas›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 körleﬂenlerin baﬂ›nda gelmekteydi. Bugün “ben ﬂuna demiﬂtim, ﬂöyle konuﬂmuﬂtuk, ﬂöyle ça¤r› yapm›ﬂt›k”
diyerek, o siyasi körlü¤ü örtbas edemezsiniz.
O siyasi körlük, durduk yerde
ortaya ç›kmam›ﬂt› elbette. Kendinizi dev aynas›nda görüyordunuz o
gün. “Faﬂist devletin yan›baﬂ›nda
ona alternatif halk iktidar› nüvele r i ” oluﬂturuyordunuz.
Türkiye solunun “babas›” gibiydiniz. Baﬂkalar›n›n uyar›lar›na, önerilerine, eleﬂtirilerine, ça¤r›lar›na
kulak vermeye gerek duymuyordunuz.
Kendini böylesine “büyük” görenler, cunta karﬂ›s›nda bir direniﬂi
bile örgütleyemez durumda olduklar› aç›¤a ç›k›nca, o büyük “kendine

Devrimci Yol kadrolar› da,
taraftarlar› da elbette 12 Eylül
zindanlar›nda iﬂkenceler gördüler, bedeller ödediler. Ama tarih,
Devrimci Yol önderlerine ﬂu kadar
y›l yatarak ödedikleri bedelleri
de¤il, as›l olarak Mamak’ta
ödeyemedikleri bedelleri soruyor.
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, ideolojik savrulman›n ve kaçk›nl›¤›n
ad› olan ÖDP’ye kadar uzay›p geldi.

Eleﬂtirdi¤iniz her noktada
kendinize d önüp b akmak
zorundas›n›z!
12 Eylül döneminde bir devrimci örgüt olarak gerekenleri yapmamay›, 12 Eylül’de gördü¤ünüz iﬂkencelerle, ödedi¤iniz bedellerle
perdeleyemezsiniz.
Devrimci Yol kadrolar› da, taraftarlar› da elbette 12 Eylül zindanlar›nda iﬂkenceler gördüler, bedeller ödediler. Ama tarih, Devrimci Yol önderlerine ﬂu kadar y›l yatarak ödedikleri
bedelleri de¤il, as›l olarak Mamak’ta
ödeyemedikleri bedelleri soruyor.
Müftüo¤lu, AKP politikalar›n›
destekleyen
‘sosyalistleri!’,
“AKP'nin neoliberal politikalar›n›
desteklemek için ... burjuvazinin, s›-

KÜRT HALKINA YÖNEL‹K L‹NÇLERDEN
AKP SORUMLUDUR!
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 seyreden, seyrettiren bir politika içinde
oldu¤unu, bu oyunun böl-parçalayönet politikas› oldu¤unu söyleyerek
“bu oyunu egemenler yüzlerce y›ld›r
halklara karﬂ› kullan›yorlar” dedi.
Eylem sloganlarla sona erdi.

edelim! Sand›¤a gitmeyelim!

n›flar›n, sömürü düzeninin ve emperyalizmin bu olayla iliﬂkisini gizlemek”le suçluyor.
Elbette do¤rudur. Fakat bu eleﬂtiriyi yapanlar›n,
“topluluk” olarak, “AB’ye uyum
sürecini devam ettirdi¤i sürece
AKP’nin desteklenebilece¤i” politikas›n› neden ve nas›l savunduklar›n› aç›klamalar› gerekir.
Evet, ÖDP bu politikay› savunmad› m›?
ÖDP-DY’nin yönetici kadrolar›,
Avrupa Birli¤i üyeli¤i konusunda
“ h a v e t ” ﬂeklindeki ucube politikan›n yarat›c›s› ve savunucusu olmad›lar m›?
“Topluluk” bireyleri, bunu da
aç›klamak zorundad›rlar.
AB’ye uyum yasalar›n› “ y u ka r ›dan demokratik devrim” diye adland›ranlar, faﬂizmi, s›n›flar›, burjuvazinin art›k tamamen gericileﬂmiﬂ oldu¤u Marksist-Leninist teorisini gizlemiﬂ olmuyorlar m›yd›?
Avrupa Birli¤i’ne “havet” demek, emperyalizm iliﬂkisini gizle mek de¤il miydi?
Hem Marksizm-Leninizmle can›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, d e v ri mc i l i ¤ i ku l l a n ma kt › r.
Buna izin vermeyece¤iz.
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Bursa’da Yaz Kamp›
Bu y›l üçüncüsü yap›lan ve Bursa Haklar Derne¤i ile Gemlik Haklar Derne¤i’nin birlikte düzenledi¤i
yaz kamp›, 22 - 25 Temmuz günleri 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.
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Avrupa’da
Özgürlük Ça¤r›s› 53. Haftada
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›.

Festivalde 20 Kiﬂi
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

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.

Nurhan Erdem

Ceng iz O ban

Ahmet ‹stanbullu

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.
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AVRUPA’dakiB‹Z
Avrupa’da ﬂu s›ra biri bitip, biri
baﬂlayan festivaller ile kuﬂat›lm›ﬂ durumday›z.Yaﬂam› festivalsiz düﬂünmek güç.
Nitekim 24 Temmuz akﬂam› Al m a n y a ’ n › n D u i s b u r g kentinde yap›lan tekno müzik festivali s›ras›nda
ç›kan izdihamda 20 kiﬂi öldü, 340
kiﬂi yaraland›.
1,4 milyon kiﬂinin kat›ld›¤›, eski
bir tren gar›ndaki festivalde giriﬂte
kullan›lan tünellerden birinde yaﬂand› katliam.
Yine Almanya’da her y›l alkol
sonucu ortalama 74 bin kiﬂi hayat›n› kaybediyor. Neredeyse her ay alkolden dolay› 6 bin kiﬂi hayat›n›
kaybediyor.
18 ile 64 yaﬂ aras›nda 9.5 milyon
kiﬂinin alkol kullanmaktan kaynakl›
sa¤l›k problemleri yaﬂad›¤› ve bunlar›n 1.3 milyonunun alkol ba¤›ml›s›
oldu¤u belirtildi.
Alkol ba¤›ml›l›¤›na ba¤l› hastal›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› içinde festivaller ve alkol önemli bir yer

Festivaller ve
Alkole Bo¤ulan
Gençlik
tutmaktad›r.
Sadece bir festivale kat›lanlar›n
say›s› 1.4 milyondur. Ço¤u zaman içi
boﬂalt›larak, yoz bir hale getirilen festivaller de gençlik yitip gitmektedir.
Nitekim festivaller ile zaman›n›
ve yaﬂam›n› tüketen gençlik bu ülke-

lerde tam bir k›s›r döngü içinde tutulmaktad›r. E¤lence ad›na emperyalist
düzenin yoz festivalleri ile gençlik
adeta köreltilmektedir.
Tümüyle tüketmek üzerine oturtulmuﬂ festivaller ile yaﬂam› doldurulan gençlik buralarda alkol ile
“e¤lenmekte” dir.
Almanya’da her ay alkolden 6
bin kiﬂi ölmektedir. Y›lda 74 bin kiﬂi 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 milyonlarca alkolik ve bir festivalde 20
ölüdür.
Tüm bu yaﬂananlar Anadolu kültürü ile halk›n kültürü ve de¤erleri ile
donanmam›z› daha çok gerektirmektedir. Emperyalist dünyaya de¤il,
kendi kültürümüze özenelim.

Halk›n Anayasas› için

Ajanlar›n korumas›nda

Spor (!)
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 koruyor: MOSSAD ajanlar›na ve antrenöre gö¤s ü nde Ay-y›ld › z a rm a
b ulunan ve s›rt › nd a ‘ T ü rkiye’ yazan siyah tiﬂ ö r tl e r giydirilip, T ü r k
k afilesind e nmiﬂ gi bi göster i li y o r
ve halk›n öfkesinden bu ﬂekilde korunuyor.

S p o r dedi ¤i niz ne d i r ?
K a r deﬂ l i k d o s t l uk .. .
Tabloya bak›n: Her taraf› ajanlar
kuﬂatm›ﬂ, trübünlerde tek bir seyirci
yok. Güya ‹srail “ s p o r ” yap›yor!
‹srail bu tabloyla sadece ülkemizde de¤il, dünyan›n henen her taraf›nda karﬂ›laﬂ›yor. Halklar›n öfkesine, lanetine maruz kal›yor. Ama
emperyalistler ve iﬂbirlikçileri ‹srail

tak›mlar›n›
bu tür
turnuvalara
katmakta, onlar›n maçlar›n› güven
içinde yapmalar›n› sa¤lamakta son
derece duyarl›lar. ‹srail için gerekirse tüm polis güçlerini gizli servislerini seferber etmekten geri durmuyorlar. Çünkü bu kelimenin gerçek anlam›yla “sözd e ” spor müsabakalar› Siyonist ‹srail’i devlet olarak, 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 seyircisiz oynanmas›n› istiyor. Di¤er
ülkeler de ‹srail’in bu isteklerini kabul ediyor.
Hangi ülkede, hangi iktidarlar ‹srail tak›mlar›na bu maçlar› yapt›rmak
için seferber oluyorsa o ülkedeki iktidar, Siyonizmin iﬂbirlikçisidir.
Nitekim ülkemizde de iﬂgalci ‹srail’e maç yapt›r›lmas›n› protesto etmek
isteyenlerin karﬂ›s›na iﬂbirlikçi

FHKC Genel
Sekreteri
Ahmet Saadat
tecrit alt›nda
Tecrit, ‹srail hapishanelerinde
80'lerden beri uygulan›rken, bugün
çok daha yayg›n ve süreklidir.
Ahmet Saadat, 1.5 y›la yak›nd›r
tecrit alt›nda tutuluyor. Tutsaklarla ve ziyaretçileriyle

“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› düzenledi 23 Temmuz günü.
Toplant›da Venezuella ‹stanbul
Baﬂkonsolosu Dr. Jose G. Brocho
Reyes Kolombiya ile tüm diplomatik iliﬂkilerinin kesilmesinin nedeni
olarak; Kolombiya’n›n FARC lider-

AKP’nin polisleri ve ajanlar› ç›km›ﬂt›r.
Spor salonunun önünde protesto
eylemi yapan ‹slamc›lar “ k a rﬂ› m› za
Türk po lisi ç›kt›” diyorlard›. Evet,
iﬂgalci ‹srailin hamisi bu ülkede hep
iﬂbirlikçi iktidarlar ve onun emrindeki 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 turnusoludur. Ayn› riyakarl›k içinde
de¤illerse e¤er ‹slamc›lar, AKP’nin
bu riyakarl›¤›n› görmelidir.
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görüﬂtürülmüyor. Mektup, telefon yasaklar› ardarda uygulan›yor. Sürekli sürgün sevklerle de¤iﬂik hapishanelere götürülüyor.
‹srail'in iﬂgal etti¤i Bir ElSabi kentindeki hapishanede tutulan Ahmet Saadat'›n tecritte kal›p kalmayaca¤›na
dair belirli aylarda seçilmiﬂ bir komisyon toplant›lar düzenleyip 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...

lerine ve gerillalara Venezuella taraf›ndan bar›nak sa¤land›¤› ve Venezuela Devlet Baﬂkan› Hugo Chavez
ile iliﬂkileri oldu¤u iddias›n› söyledi.
Jose ayr›ca Pentagon’un Bogota hükümetiyle ile birlik olup topraklar›n›
iﬂgal etmeyi planlad›¤›n› belirterek,
gerekirse savaﬂmaya haz›r olduklar›n›
söyledi. Jose; devrimci demokratik
kamuoyuna ve ilerici ülkelere seslenerek Venazuelya’ya, ABD’ye karﬂ›
olan mücadelesinde destek vermelerini ve ABD’yi teﬂhir etmelerini istedi.

Mücadele Edelim!

Alman Mahkemesi
Sol Parti’yi ‹zleme
Karar› Verdi
Almanya Federal ‹dare Mahkemesi’nde görülen davada, Anayasa’ya ayk›r› çabalar›n sürmesi halinde Sol Parti Milletvekilerinin Alman ‹stihbarat› taraf›ndan hemen
her yerde takip edilmesi mahkeme
karar› ile bir kez daha yasall›k kazand›.
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Elhamdülillah Kürtçe!
“‹lk özel Kürtçe televizyon” test yay›n›na
baﬂlam›ﬂ.
Ad› Dünya TV.
Sahibi Fethullahc›lar.
‹lk olarak Fethullahç›lar›n Samanyolu televizyonunda yay›nlanan Kader Çizgisi, Ritmini 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› verilecektir muhakkak.
Meselenin tek baﬂ›na Kürtçe serbestisi olmad›¤›na bir örnek;
Kürtçe olmas› onu olumlu k›lm›yor, iﬂte
bak›n gericili¤i Kürtçeye yüklemiﬂ, Kürt halk›n›n beynine hücum ediyorlar.
Say›: 227
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Birikim
Terörle Mücadele Koordinasyon Kurulu 23 Temmuz günü ilk toplant›s›n› yapm›ﬂ.
Beﬂir Atalay, Jandarman›n, M‹T’çilerin, polisin, Genelkurmay’›n, ek olarak
‹çiﬂleri, Adalet ve D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤› temsilcilerinin de toplant›da bulundu¤una iﬂaret ederek ﬂöyle demiﬂ: “Birikimi olan
bü tü n de¤erlerim izi de burada de¤erlendi r e c e ¤i z ”
ﬁimdi s›ralanan kurumlara bakarak,
Atalay’›n yönetti¤i Kurul’un terörle mücadele birikimlerini görebiliriz:
- Koleksiyon yap›lmak amac›yla toplanm›ﬂ, 173 kesik kulak
- Ölüm mangalar› taraf›ndan kesilmiﬂ
baﬂlar
- Tecritte 122 kiﬂiyi katletmenin tecrübesi (Adalet Bakanl›¤›’ndan)
- Hapishanelere operasyon birikimi
(‹çiﬂleri Bakanl›¤›’ndan)
- Kaybetme yöntemleri k›lavuzu
- Haz›r üretilmiﬂ yalanlar, spekülasyonlar, karalamalar

söz
‹nsan i sterse
taﬂtan s u
balç›ktan g ül
ç›kar›r

‹hanet
Düzen partilerinin liderleri meydanlara indi:
Baﬂbakan Erdo¤an CHP
Genel Baﬂkan› Kemal
K›l›çtaro¤lu’na “liderlerine ihanet eden dana büyük ihanetlere u¤rar” diyor. K›l›çtaro¤lu cevap
veriyor: “bize ihanetten
sözeden ihaneti gidip Erbakan Hoca’ya sorsun”
diyor.
‹hanette biribirinizin
eline su dökemezsiniz.

