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Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

7. Geleneksel
Halk Sofras›
Pikni¤i
Yap›ld›
‹stanbul’da geleneksel olarak yap›lan Halk Sofras› pikniklerinin yedincisi 8 A¤ustos günü yap›ld›.
Sar›yer’de bulunan Mehmet Akif Ersoy Piknik Alan›’nda
yap›lan piknikte Boran Yay›nc›l›k, Gençlik Federasyonu ve
TAYAD stantlar› aç›ld›. Ayr›ca 1 May›s 2010 ve Grup Yorum’un ‹nönü Stadyumu Konseri resimlerinden oluﬂan bir
sergi de aç›ld›.
“Hak ve Özgürlüklerimiz, Ulusal Kimli¤imiz ‹çin Birleﬂelim, Mücadele Edelim” ve “Bir Harmandal›nda Bir de
Dost Sofras›nda Diz K›rar›z” pankart›n›n aç›ld›¤› piknikte
program davul ve zurna eﬂli¤inde çekilen halaylarla baﬂlad›.
Halaylar›, halat çekme yar›ﬂmas› takip etti.
Devam›nda Halk Cephesi ad›na Kamile Kay›r bir konuﬂma yapt›.
Hukuksuz yere 17 TAYAD’l›n›n tutuklanmas›ndan bahsedilen konuﬂmada, verilen mücadele sonucunda 8’inin tecrit
hücrelerinden al›nd›¤› ve kalan 9 TAYAD’l›n›n da verilen
mücadeleyle geri al›naca¤› söylendi. AKP’nin yalan ve demagojilerle süsledi¤i “12 Eylül Anayasas›’n› de¤iﬂtiriyorum!” yalanlar›na da de¤inilerek; “AKP nin 12 eylül konusunda ikiyüzlü, kendi sorumlulu¤unu yok sayd›rma politikas› bir yana, biz ehveniﬂeri seçmek zorunda de¤iliz. B‹Z ALTERNAT‹FS‹Z DE⁄‹L‹Z!..
Bizim,
AKP'nin anayasa de¤iﬂikli¤i müsveddesinin karﬂ›s›nda, halktan yana, adaletten
yana HALK
‹Ç‹N ANAYA S A’ m › z
var. Refaran-
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20 A ¤ u s t o s 2 6 A ¤ u s t o s
Sivas do¤umlu ve Çerkez milliyetindendi. 1980’li y›llar›n sonunda Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ö¤rencisiyken kat›ld› devrim mücadelesine. Legal, illegal çeﬂitli alanlarda çal›ﬂt›, sorumluluklar ald›. 1993’te tutsak
düﬂtü. Bulundu¤u hapishanelerde yönetici olarak görevGülnihal YILMAZ ler üstlendi. Ölüm orucuna baﬂ›ndan itibaren gönüllüydü. Kütahya Hapishanesi’nde 5. ekipte ölüm orucu direniﬂçisiydi. Tam 14 ay açl›¤a, zulme, zamana karﬂ› direndi.

Senem Adal›, OKM, TAYAD ve Özgür-Der çal›ﬂmalar›nda yer ald›. ‹nfazlara, kaybetmelere karﬂ› say›s›z
eylemin örgütleyicisiydi. Muhammed, mahalli alanda
faaliyet sürdürüyordu. Bulunduklar› semtte Kurtuluﬂ
da¤›t›mc›l›¤›n› yap›yorlard›.

Senem ADALI Muhammed KAYA Senem ve Muhammed, 20 A¤ustos 1996’da ‹stanbul Alibeyköy’de kald›klar› evde silahs›z, savunmas›z durumda, polis taraf›ndan infaz edildiler.

26 A¤ustos 2002’de çelikten iradenin sembolü olarak ölümsüzleﬂti.
duma kat›larak AKP’nin ve tekellerin oyununa ortak olmayal›m, kendi anayasam›z için mücadele edelim” denildi.
Program›n devam›nda ‹dil Kültür Merkezi Çocuk Korosu
sahneye ç›kt›.
Koronun ard›ndan da ‹dil Kültür Merkezi Tiyatro ekibi
sahneye ç›karak; 19-22 Aral›k hapishaneler katliam›nda feda
eylemi yaparak ﬂehit düﬂen Fidan Kalﬂen’i anlatan bir oyun
sergilediler.
Verilen ö¤le aras›nda kurulan kazanlardan pilav ve ayran
da¤›t›ld›.
Sonra devam eden piknik program›nda Grup Yorum Korosu, Hakan Yeﬂilyurt ve Erdal Bayrako¤lu sahne ald›lar.
Programda bir konuﬂma da TAYAD Baﬂkan› Avukat Behiç Aﬂç› taraf›ndan yap›ld›. Aﬂç› konuﬂmas›nda; demokratikleﬂme masallar› havalarda uçarken Ankara, ‹zmir ve ‹stanbul’da 36 TAYAD’l›n›n gözalt›na al›n›p 17’sinin tutukland›¤›ndan bahsetti.
“Bu sald›r› herkesedir. ‹ktidar bu sald›r›yla diyor ki; ‘haklar›n›z için mücadele etmeyin, örgütlenmeyin’” diyen Aﬂç›;
mücadele etmeye ve örgütlenmeye devam edeceklerini söyledi. Aﬂç›’n›n konuﬂmas›n›n ard›ndan; “Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz, Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur, TAYAD’l› Aileler
Serbest B›rak›ls›n” sloganlar› at›ld›.
Son olarak sahneye Grup Yorum ç›kt›. Yorum üyeleri yapt›klar› konuﬂmada; bu sene Güler Zere’nin zulmün elinden
al›nmas›, 1 May›s Alan›’n›n kazan›lmas›, ‹nönü Konseri’nde
55 bin kiﬂinin stad› doldurmas› gibi pek çok baﬂar› kazan›ld›¤›na de¤indi.
Bu kazan›mlar› hazmedemeyen iktidar›n 17 TAYAD’l›y›
tutuklad›¤› belirtilen konuﬂmada; “Biliyoruz ki biz istersek
baﬂaramayaca¤›m›z ﬂey yok” denildi.
Grup Yorum’un türkü ve marﬂlar›n›n, çekilen halaylar›n
ard›ndan program›n bitmesiyle beraber piknik de sona erdi.
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Rizeli’ydi. Ana dili Lazca’d›r. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Co¤rafya Fakültesi ö¤rencisiyken bir Dev-Genç’li olarak mücadeleye kat›ld›. 1997’de Dersim k›r birliklerine
kat›ld›. ﬁubat 1999’da tutsak düﬂtü. Mücadele devam
ediyordu. 2001’de, Malatya Hapishanesi’nde 7. Ölüm
Orucu Ekibi direniﬂçisi olarak tecrite karﬂ› ölüm orucuna baﬂlad›; direniﬂinin ilerleyen günlerinde Ankara Numune Hastanesi’ne sevk edildi ve 22 A¤ustos
2002’de ﬂehit düﬂtü.
Baki, mücadeleye 1984’te Ayd›n Turizm Meslek Yüksek
Okulu ö¤rencisiyken kat›ld›. TÖDEF’in kurucular›ndan biri
oldu. 1991 sonunda farkl› görevler üstlendi. 22 A¤ustos
1993’te Ayd›n polisi taraf›ndan iﬂkencede katledildi.

Baki ERDO⁄AN

ﬁehit düﬂtü¤ünde devrimci hareketin Ege Bölgesi Siyasi
Sorumlusu’ydu.

An›lar› Miras›m›z
1990 y›l›nda, Ayd›nda
Turizm
Meslek Yüksek Okulunda okuyan Dev-Gençliler disiplin soruﬂturmas›yla okuldan
uzaklaﬂt›r›lm›ﬂlard›. Bu yüzden Dev-Gençliler Ayd›n HEP ‹l
binas›nda süresiz açl›k grevine baﬂlam›ﬂlar, bir yandan da çeﬂitli eylemlerle Ayd›n halk›na hakl›l›klar›n›, do¤ruluklar›n› ve
eylemlerini anlat›yorlard›. Biz de ‹zmir'den destek amaçl› Ayd›n'a gitmiﬂtik. Açl›k grevi direniﬂçileri bedensel olarak y›pranm›ﬂsa da moral ve kararl›l›klar› had safhadayd›. ‹çerisi doluydu. Her kesimden insanlar destek ziyaretine geliyordu. Eylemin hakl›l›¤› ve meﬂrulu¤unun idareye kabul ettirilmesi, halk›n
Dev-Gençlileri sahiplenmesiyle o gün eylemin bitirilmesi karar› al›nm›ﬂt›. Ayd›n d›ﬂ›ndan gelen Dev-Gençliler ve ziyaretçiler
bir eve gittik. Direniﬂçilerin açl›k grevini bitirmesi için haz›rl›klar yap›ld›. Ve küçük bir salonda hep birlikte oturuldu.
Baki'yi orada tan›m›ﬂt›m. Yerde ba¤daﬂ kurmuﬂ, etraf›na da
Ayd›n Dev-Gençliler oturmuﬂtu. Baki eylemin neden, nas›l oldu¤unu anlatmadan önce k›saca Ayd›n Dev-Genç'in do¤uﬂunu
ﬂöyle anlatm›ﬂt›:"‹lk zamanlar bir iki insand›k. ‹nsanlara halka ulaﬂmak için bir ﬂeyler yapmal›yd›k. Düﬂündük, taﬂ›nd›k bir
tiyatro grubu oluﬂturmaya karar verdik. Grup belki kal›c› olmayabilirdi ama biz onu bir araç olarak düﬂünerek haz›rl›kla-

“Kiﬂili¤i ile herkese
güven veriyordu”

‹zmir-Alia¤a Rafinerisi’nde sürdürülen direniﬂte 22 A¤ustos 1970’te
patronun adamlar› taraf›ndan vurularak katledildi. Parti-Cephe’nin iﬂçi alan›ndaki kadrolar›ndand›.

Necmettin
G‹R‹TL‹O⁄LU

Bartolomeo
VANZETT‹

Nicola
SACCO

Sacco ile Vanzetti’nin idam›, burjuva
hukukunun ve yarg›s›n›n nas›l “s›n›f
ç›karlar›” do¤rultusunda kullan›ld›¤›n›n tarihi bir örne¤idir. ‹ﬂçi önderleriydiler onlar. ABD’deki “komünist
av›” döneminde bir komplo sonucu
tutukland›lar ve burjuva hukukunun
komploya uygun olarak verdi¤i kararla, 23 A¤ustos 1927’de idam
edildiler.

ra
baﬂlad›k.
Halk›n ezilmiﬂli¤ini, horlanm›ﬂl›¤›n› anlatan
bir
oyun seçtik.
Oyun için davetiyelerden, afiﬂlerine, metninden sahne
düzenine, her ﬂeyi kendimiz yapt›k. Sahneye ç›kt›¤›m›z ilk gün sahne doluydu. Sonraki günlerde de salon hiç boﬂ
kalmad›. Böylelikle Ayd›n halk› ile ö¤renci gençlikle kaynaﬂt›k."
Ayd›n Dev-Genç, üniversite gençli¤iyle bu ﬂekilde ciddi bir
ba¤ kuruyor. Sadece üniversite gençli¤iyle de¤il, halkla da s›k›
bir ba¤ kuruluyor. Baki’nin yaratt›¤› bu örgütlenme 1 May›s’ta
da kendini en somut olarak gösteriyor. 1991 y›l› 1 May›s’›nda
alanlara ç›k›lan say›l› illerden birisi de Ayd›n’d›r.
Birgün saflar›m›za yeni kat›lan bir Dev-Gençli "ben Bak i ' n i n k i ﬂ i l i¤ in d e n , k a r a k t e r i n d e n ç o k e t k i l e n d i m , b u y ü z d e n
Dev-Gençli oldum" demiﬂti. Baki, bir konunun anlat›m›ndan bir
sorunun çözümünde, sakinli¤ini, sadeli¤ini kaybetmeden duru
bir dille anlat›r, karﬂ›s›ndaki insan› ikna eder, kafas›n› açard›. Baki, kiﬂili¤i ile hemen herkese güven veriyordu. Bu güven sayesinde birçok insan saflar›m›za kat›lm›ﬂt›. Denilebilir ki Ege'de
at›l›m y›llar›nda örgütlenmiﬂ her insanda eme¤i vard›r.
ﬁehitlerimizden Demet Taner, Ümit Do¤an Gönül, U¤ur Sar›aslan, Yusuf Ba¤, Baki'nin ö¤rencileridirler. O, Parti-Cephe'nin yönetici önder insan›n›n simgelerindendir.
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Devrimci bak›ﬂ; açl›ktaki
isyan› görüp, aç›¤a ç›karmakt›r
kmek ve adalet, yeryüzünde
gelmiﬂ geçmiﬂ tüm mücadelelerin özündeki iki temel nedendir. Day›, 2002’ye girerken yay›nlad›¤› yeni y›l mesaj›nda ﬂöyle diyordu:

E

mperyalistler ve iﬂbirlikçileri büyük sald›r› ve katliamlara ra¤men, hiçbir yerde kitlelerin
mücadelesini yok edemiyor, durduram›yor. Bugünkü direniﬂin özü ekmek ve adalet mücadelesidir. Açl›k
ve zulüm bütün dünyay› kaplam›ﬂ ve
bunun karﬂ›s›nda halk kitleleri yaﬂamak istemektedir. 2001 y›l›n›n
özü budur. 2002’de de bu mücadele
ve sald›r› yay›larak büyüyerek devam edecektir. Daha zor günlere
haz›rlanmal›y›z.”

“E
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çl›k o günden bu yana daha da
büyüdü, zulüm daha da yayg›nlaﬂt›. 1 milyardan fazla insan›n
AÇ oldu¤u (yani yeryüzünde her alt› kiﬂiden biri aç), 4 milyar insan›n
yoksulluk s›n›r›nda yaﬂad›¤› (yani
dünya nüfusunun üçte ikisi yoksul)
bir dünya, herkesi devrimci olmaya
davet eden bir dünyad›r.

A

mperyalist dünya gerçe¤i, gerek
ekonomik planda, gerekse de siyasal planda, 1990’lar›n baﬂlar›ndan bu yana burjuva ideologlar ve
onlar›n etkisindeki küçük burjuva
reformistler taraf›ndan emperyalizme dair söylenen her ﬂeyi tekzip etmiﬂ ve etmeye devam etmektedir.
mperyalizmin de¤iﬂti¤i temel
tezinin iki yan› vard›; siyasal
p l a n d a emperyalist art›k faﬂist diktatörlüklerden, cuntalardan, katliamlardan, iﬂgallerden yana de¤ildi;
dünyaya demokrasi ihraç edecek,
dünya çap›ndaki müdahalecili¤i
sürecek ancak bu müdahalecilik
insan haklar› ve özgürlükler temelinde olacakt›... ‹kincisi, dünya art›k “sonsuz bir bar›ﬂ ve refah” dönemine giriyordu. “So¤uk savaﬂ”
nedeniyle insanl›¤›n çözümsüz b›-

E

E

4

rak›lan sorunlar› art›k “tek kutuplu
dünyada” birer birer çözülecekti.
ekzip: Dünyadaki açl›k ve yoksulluk, son yirmi y›lda tüm yüzy›l boyunca oldu¤undan daha büyük bir h›zla büyüdü. Gelir da¤›l›m›ndaki adaletsizlik, son yirmi y›lda en büyük oranlara ulaﬂt›. K›sacas› ve aç›kças›, son yirmi y›l, burjuva
ideologlar›n söylediklerinin ve küçük burjuva uzlaﬂmac›lar›n, inkarc›lar›n beklentilerinin aksine, reformistlerin, yoksullu¤un büyüdü¤ü,
iﬂgallerin, “terörle mücadele” ad›
alt›nda devrimcilere ve tüm antiemperyalist güçlere karﬂ› sald›r›lar›n artt›¤› bir dönem olmuﬂtur.

T

milyar aç, 4 milyar yoksul insan... Bu kadar büyük bir adaletsizlik, bu kadar büyük bir eﬂitsizlik,
vicdan› ve akl› olan insan›n kabul
edemeyece¤i bir adaletsizlik ve
eﬂitsizliktir. Fakat, egemen s›n›flar,
bu adaletsizli¤in, zenginlik ve yoksullu¤un norma, do¤al, kaç›n›lmaz
oldu¤u düﬂüncesiyle e¤itmektedirler insanlar›. Yüzlerce y›ld›r süren
bu e¤itim, yoksulluk ve zenginli¤i
sorgulamayan vicdanlar ve ak›llar
yaratm›ﬂt›r. Ancak, düzene uygun
hale getirilmiﬂ bu kafalar›, düzenin
karﬂ›s›na ç›karacak bir güç de var. O
güç, devrimcilerdir.

1

mperyalizm ve oligarﬂik diktatörlüklerin devrimcilere yönelik
yok etme ve tasfiye sald›r›s›n› böyle büyük bir ›srar ve kararl›l›kla sürdürmelerinin nedeni de iﬂte bu açl›k
tablosudur. Emperyalistler, kitleleri
açl›¤a mahkum edip, geçim derdi
içinde bireyselleﬂtirmek, yozlaﬂ-

E

Açl›k sorununu açlar
çözer. Devrimciler,
açlar› örgütlemek ve onlar›
kendi devrimci iktidarlar›n›
kuracaklar› bir savaﬂa
sevketmekle yükümlüdürler.

t›rmak ve etkisizleﬂtirmek istiyorlar.
Ancak bunu yapabilmeleri ve bundan kesin bir sonuç alabilmeleri de
devrimcileri yok etmelerine ba¤l›d›r. Çünkü biliyorlar ki, “devrimciler var oldukça, onlar› ideolojik
olarak teslim alamad›kça, yeniden
kitleleri örgütleyecekler, yeniden
devrimi dayatacaklar" ...
ﬂte bunun için emperyalistler ve
oligarﬂiler iﬂbirli¤i içinde, görülmemiﬂ ﬂiddette ve kararl›l›kta devrimcileri yok etmek, ama daha da
önemlisi ideolojik olarak teslim almak istiyorlar.

‹

evrimcileri ideolojik olarak
teslim alman›n tek biçimi bask›
terör veya itirafç›l›k, piﬂmanl›k gibi
biçimler de¤ildir. Devrimcileri ideolojik olarak teslim alman›n yolu,
ço¤u kez, onlar› önce sistem içine
çekmekle baﬂlamaktad›r. Sistem içi
solculuk, y›lg›nlara, döneklere, ideolojik teslimiyeti gizleme imkan› da
sunar bir süre... Tamamen düzen
içine yerleﬂmiﬂ, politikalar›yla, taktikleriyle reformizm çizgisini izleyen bir güç, pekala devrimden, sosyalizmden, hatta Marksizm-Leninizmden sözedebilir, Che Guevara’dan Mahir’e, Deniz’e, Kaypakkaya’ya kadar silahl› mücadelenin
önderlerinin resimlerini hiç ilgileri
kalmad›¤› halde taﬂ›yabilir...

D

öyle bir sol, elbette açlar› örgütleyemez. Onlar› sistemin karﬂ›s›na dikemez. Bu anlamda da emperyalizm için bir tehlike olmaktan
ç›kar; emperyalizmin dünya çap›ndaki dizginsiz soygun ve sömürüsü
önünde bir engel oluﬂturmaz. Küçük burjuvazi ve reformizm, açl›¤a
bak›nca orada bir çaresizlik, muhtaçl›k, zay›fl›k görürler. Dolay›s›yla
da açl›¤a, “ac›ma”, “dayan›ﬂma”
gibi duygu ve düﬂüncelerle yaklaﬂ›r, açl›¤› hafifletmeye yönelik düﬂünce ve politikalar üretirler. Devrimciler ise açl›kta, öfkeyi, kini ve

B

isyan› görürler. O öfkeyi, kini, devrime kanalize etmeyi hedeflerler.
Emperyalizmin korkusu boﬂuna veya yersiz de¤ildir. Evet, yeryüzü
böylesine devasa bir açl›¤› yaﬂarken,
devrimciler, açl›¤› isyana ve devrime dönüﬂtürmeye çal›ﬂacaklard›r.
Bu devrimcilerin tarihsel görevidir.

E

ünya halklar›na gösterece¤iz
ki, açl›k, emperyalist sistem
içinde çözülemez. Açl›¤a sebep
olanlar, açl›k sorununu çözebilir
mi? Hay›r. Açl›¤a sebep olan ise
bellidir. Emperyalizm!

eki ne oldu? 2004’te BM’nin bu
karar› almas›ndan bu yana nereden nereye gelindi? Sonuç ﬂudur:
Açlar›n say›s› azalmad›, tersine 1
milyar› aﬂt›.

D

çl›k sorunu büyüdükçe, halklar› aldatmak, oyalamak isteyen
burjuva ve küçük burjuva reformist
kesimlerde olur olmaz bir çok öneri ortaya at›l›yor. Geçen hafta bas›na yans›yan “yoksullara böcek ye dirme” önerisi de bunlardan biridir.

A

rezilya Devlet Baﬂkan› Lula
da Silva, 2003 y›l›nda emperyalistlerin Davos toplant›s›nda açl›k konusunda ﬂöyle bir öneri yapm›ﬂt›: ‘Üçüncü Dünya ülkeleri
için bir an ti-açl›k fon u kural›m .’
Sonra, açl›k sorunu bu öneri do¤rultusunda Eylül 2004’de Birleﬂmiﬂ Milletler Genel Kurulu’nda
ele al›nd›. Emperyalist Fransa’n›n
Cumhurbaﬂkan› Jacques Chirac, ‹spanya Baﬂbakan› J. Rodriguez Zapatero, ﬁili Devlet Baﬂkan› Ricardo
Lagos, bu kurulda Lula’n›n önerisini desteklediklerini aç›klad›lar.

B

zaman dünyadaki açl›k çekenlerin say›s› 8 4 0 m i l y o n d u .
Mutlak yoksulluk içinde ise, “günde 2 dolardan az bir parayla yaﬂamak zorunda b›rak›lan” 2.8 milyar
kiﬂi vard›.

O

irleﬂmiﬂ Milletler, o zaman
2015 y›l›na kadar açlar›n ve
yoksullar›n say›s›n› y a r › y a r › y a indirmek hedefi koymuﬂtu önüne.
BM’nin bu hedefine ulaﬂmas› için
gereken para ise, y›lda topu topu 50
m i l y a r d ol a rd › . Emperyalist tekellerin ve iﬂbirlikçilerinin, emperyalist devletlerin bütçeleri gözönüne
al›nd›¤›nda bu hiç de önemi olan bir
para miktar› de¤ildi.

B

mperyalistler, ayn› dönemde
“insanlar›n ac›s›n› dindirmem e k ” ad›na ‘dünya vergisi’ diye
bir ﬂey att›lar ortaya? Emperyalist
ﬂirketlerden, silah sat›c›lar›ndan,
hava ulaﬂ›m›ndan, borsa iﬂlemlerinden, yak›ttan vergi al›nacak ve bu
para yoksullara aktar›lacakt›.

P

ünkü, yan›ld›klar› nokta ﬂu:
Mesele o paray› bulmak meselesi de¤ildir. O para bulunsa da sorun çözülmeyecektir.

Ç

Açl›k sorununun çözümü,
yeryüzündeki tüm üretim,
bölüﬂüm, tüketim iliﬂkilerinin
köklü bir biçimde de¤iﬂtirilmesinden geçmektedir.
Bunlar›n köklü de¤iﬂimi,
emperyalist tahakkümün y›k›lmas› ve kapitalist üretimin
tasfiyesi demektir.
izzat BM’ye ba¤l› FAO temsilcileri de aç›kl›yor; dünya bugünkü teknik koﬂullarda dahi, mevcut nüfusun iki kat›n› besleyecek
topra¤a ve yer alt› zenginli¤ine sahiptir. O zaman as›l soru geliyor
önümüze: Öyleyse neden dünyada 1
milyar insan aç?

B

orun emperyalist tahakküm ve
kapitalizmin kâr h›rs›d›r. Sorun
kapitalist ü retim, bölüﬂüm ve t üketimin kendisidir.

S

unlar çok nettir: B i r ; açl›k sorununun nedeni, üretim yetersizli¤i de¤ildir. Ürün yetersizli¤i de¤ildir. ‹ k i ; açl›¤›n nedeni, topraklar›n
yetersizli¤i de¤ildir. Üç; açl›¤›n nedeni, insanlar›n yeterince çal›ﬂmamas› de¤ildir. D ö r t ; sebep, bunlardan biri olmad›¤› için de, açl›k sorununun çözümü, yeni yiyecek türleri
(yeni protein kaynaklar›!) bulunma-

ﬁ

s›yla, veya emperyalist ülkelerin
oluﬂturacaklar› fonlarla sa¤lanabilecek bir ﬂey de¤ildir.
eki öyleyse açl›k sorununun çözüm yolu nedir?

P
C

evap basit, ancak gerçekleﬂmesi zor ve sanc›l›d›r. Açl›k sorununun çözümü, yeryüzündeki tüm
üretim, bölüﬂüm, tüketim iliﬂkilerinin köklü bir biçimde de¤iﬂtirilmesinden geçmektedir. Bunlar›n köklü
de¤iﬂimi, emperyalist tahakkümün
y›k›lmas› ve kapitalist üretimin tasfiyesi demektir.

urada, düzen içi çözümlerden
ötesini göremeyenlerin, her zamanki “siz de her ﬂeyi devrime b›rak›yorsunuz” itirazlar›n› duyabiliriz. “Ama o zamana kadar düzen
içinde yap›lacaklar olamaz m›?”
diyeceklerdir. Hay›r, biz devrimi
bekleyin demiyoruz; açl›k sorununun emperyalist sistemden ç›k›lmadan, kapitalizm tasfiye edilmeden çözülemeyece¤ini söylerken,
yoksullara bunu baﬂarabilmek için
aya¤a kalkma ça¤r›s› yap›yoruz.
Yoksullar, ekonomik haklar› için,
koﬂullar›n› k›smen de olsa iyileﬂtirebilmek için elbette ekonomik demokratik mücadelelerini sürdüreceklerdir. Bizim dikkat çekmek istedi¤imiz ise ﬂudur: açl›k sorunun
çözümünü sonraya belirsizli¤e ertelemek, as›l olarak ekonomik mücadeleyle yetinmektir.

B

Say›: 229

Yürüyüﬂ
15 A¤ustos
2010

u bir gerçektir ki; bugün halklar› emperyalizm konusunda yan›ltanlar, emperyalizmin art›k “sömürgeci” olmad›¤›n› kan›tlamaya
çal›ﬂan ayd›nlar, ülkemizi demokratikleﬂtirece¤i gerekçesiyle Avrupa
emperyalizmine evet diyen sol partiler, emperyalizmin de¤iﬂti¤ini vazeden tüm örgüt ve kiﬂiler, emperyalizmle uzlaﬂma politikalar› önerenler, bunlar da 1 milyar insan›n
açl›¤›ndan, 4 milyar›n yoksullu¤undan sorumludurlar ve tutumlar›n›
de¤iﬂtirmedikleri sürece de sorumlu
olacaklard›r. A ç l › k s o r u n u n u a ç l a r
çözer. Devrimciler, açlar› örgütlemek ve onlar› kendi devrimci iktidarlar›n› kuracaklar› bir savaﬂa sevketmekle yükümlüdürler.

ﬁ

5

Bizi Açl›¤a Mahkum Eden Emperyalistlerin
Çözümü: BÖCEK Y‹Y‹N!

Açl›k ve Yoksulluk;
Nedenleri, Sonuçlar›?

Say›: 229

Yürüyüﬂ
15 A¤ustos
2010

ABD Tar›m Dairesi, dünya genelinde 1.02 milyar aç insan›n bulundu¤unu, geçen y›l ise bu rakam›n
915 milyon oldu¤unu aç›klad›. Emperyalist sömürü ve ya¤ma öylesine
boyutludur ki, 1 y›l içinde açlar›n
say›s› 100 milyon civar›nda bir art›ﬂ
göstermiﬂtir.
Birleﬂmiﬂ Milletler’in haz›rlad›¤› bir rapora göre; dünyada yaﬂayan
6 milyar insan›n 2,8 milyar› günde
2 dolar, 1,2 milyar› ise 1 dolara yaﬂamlar›n› sürdürmeye çal›ﬂmaktad›rlar. D ü n y a n ü f u s u n u n % 6 7 ’si
y o k s u l d u r. Dünyan›n en fakir 61
ülkesinin dünya toplam gelirinden
ald›klar› pay sadece % 6 kadard›r.

Bizi açl›¤a ve yoksullu¤a
mahkum edenlerin çözümü;
Böcek Yiyin!
Hergün 24 bin kiﬂinin açl›ktan
öldü¤ü dünyam›zda, emperyalistler
adeta açl›¤a ve yoksullu¤a mahkum
ettikleri milyarlarca insanla alay etmektedirler.
Açl›ktan y›lda 9 milyona yak›n
yoksulu katleden emperyalistler,

H e r 10 Çocuktan Biri
5 Yaﬂ›na Bile
Ulaﬂamadan Ölüyor!
- Dünyada hergün yaklaﬂ›k
24.000 kiﬂi açl›ktan veya açl›¤a ba¤l› nedenlerden ölüyor.
Her ay 720 000 kiﬂi açl›k nedeni
ile ölüyor. Her ay Amasya’n›n, E d i rne’nin, E r z i n c a n’›n, toplam 3 ﬂehrin
nüfusu kadar insan açl›ktan ölüyor.
Her ay 3 ﬂehir haritadan siliniyor.
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milyarlarca aç ve yoksula çözüm
Böcek Yeme”yi sal›k verad›na “B
mektedirler.
Açl›¤a ve ölüme terkettikleri
yoksullarla alay eden egemenlerin
bir baﬂka örne¤ini de bundan yaklaﬂ›k iki as›r önce, 1789 devrimi öncesinde Fransa’da bir kraliçe söylüyordu: “ee k m e k b u l a m › y o r l a r s a
pasta yesinler!”
Bugün de emperyalistler, et yerine, ekmek yerine böcek yesinler diyorlar. Ve bunu da “açl›kla mücadele etmek” için yeni bir “beslenme
modeli” diye aç›kl›yorlar. Sömürücü egemenlerin pasta yesinler demesiyle böcek yesinler demesi
özünde birdir; ikisinde de halk›n açl›¤› onlar›n derdi de¤ildir..
Süslü ve anlaﬂ›lmaz laflar›n› bir
kenara b›rak›rsak, öz olarak milyarlarca insana söyledikleri ﬂudur:
BM araﬂt›rmas›n› haz›rlayan
Belçika'daki Wageningen Üniversitesi’nde görevli Arnold Van Huis, et
tüketiminin yükseldi¤ini belirterek,
20 y›l önce ortalama 20 kilogram
olan et tüketiminin bugün 50 kilog- Dünyada açl›k çekenlerin say›s›
1 milyar› geçti. Dünyada her 6 kiﬂiden 1’i aç.
- Geri b›rakt›r›lm›ﬂ ülkelerde
çocuklar›n yüzde 10’u 5 yaﬂ›na
gelmeden ölüyor.
- Açl›k sadece öldürmüyor, sa k a t d a b › r a k › y o r. Görme bozuklu¤u, büyüme gecikmesi ve çabuk hastalanma gibi durumlar›n artmas›na
yol aç›yor. Günlük yaﬂamlar›n› sürdürmekte zorlan›yor

ram oldu¤unu, önümüzdeki 2 y›l
için de de 8 0 k i l o g r a m a k a d a r
yükselmesinin beklendi¤ini söyledi.
Yüzmilyonlarca insan›n eti unuttu¤u, açl›kla bo¤uﬂtu¤u koﬂullarda
verilen bu rakamlar elbette yoksul
halklar için geçerli de¤ildir. Etin
çok tüketildi¤ini ama as›l olarak
onu zenginlerin tüketti¤ini gizleyen
bu “araﬂt›rmac›”ya göre zenginler
tüketmeye devam edebilirler.
Onun sorunu daha çok yoksullarla. Yoksullar et yerine böcek yemelidir.
Dünyada bir “et krizi” oldu¤unu
söyleyen Arnold Van Huis, böceklerin yenmesini bir beslenme modeli
olarak sunuyor. Böceklerin protein,
vitamin ve mineraller aç›s›ndan
zengin olmas›n›n yan› s›ra, sera gaz› sal›m›n› da oldukça düﬂürece¤ini
söylüyor.
‹ngiltere'deki Kraliyet Entomoloji Derne¤i’nin bir kongresinde de
yoksullara böcek yedirilmesi ele
al›narak hangi böceklerin yenece¤i
konusunda tavsiyelerde bulunulmuﬂ. Dünyada 1700 tane yenilebilir
böcek türünün oldu¤u mü j d e s i n i
veriyorlar yoksullara.
Emperyalistlerin yoksullar›n açl›¤›na bulduklar› çözüm, 1700 böcek çeﬂidinden oluﬂan bir “beslenme” program›d›r.
Anlat›lanlar, söylenenler bir ara-

AKP direnme hakk›na sald›r›yor

ya getirildi¤inde ç›kan tablo ﬂudur;
yoksullar zaten yiyemedi¤i etten
elini çekmeli, etleri asalak ve sömürücülere b›rakmal›d›r.
Herﬂey bir yana ama emperyalistler halklar›n açl›¤›yla da alay etmektedir. Açl›ktan öldürdükleri,
yoksulluk içinde yaﬂatt›klar› milyonlara, “böcek yiyin” diyorlar.
Et, süt, temel besin maddelerinin
oldu¤u bir beslenme program› yerine “böcek yemeyi” öneriyorlar. Açl›ktan ölen, açl›k nedeniyle ölüm s›n›r›nda yaﬂayan milyonlara, milyonlarca çocu¤a “böcek yiyin” diyorlar.
Ve aldatmak için de ekliyorlar;
Böcekler, protein, vitamin ve mineraller bak›m›ndan zengindir.

Dünyada açl›k ve yoksulluk
Birleﬂmiﬂ Milletler Tar›m ve G›da Örgütü’ne (FAO), göre dünyam›z bugünkü nüfusun iki kat›n›,
ya n i 1 2 mily a r ins a n › b e s le ye b ile cek zenginliktedir.
Dünyan›n bugünkü kaynaklar›
ve zenginlikleri ile açl›ktan ölen tek
bir insan olmamas› gerekiyor. Yine
o kaynaklar ve zenginlikler sonucu
aç tek bir kiﬂi bile kalmamal›d›r.
Milyarlarca insana yetecek et de,
süt de, ekmek de var. Peki bu yal›n
gerçe¤e karﬂ›n neden halen 1 milyar› aﬂk›n kiﬂi açt›r?
Ve neden y›lda yaklaﬂ›k 9 milyon kiﬂi açl›ktan ölmektedir?
Neden milyarlarca yoksul vard›r
dünyada?
Sadece bir y›lda açl›k çeken in-

Aç b›rak›lan, açl›¤a
mahkum edilen bir
m i l y a r kiﬂiden;
642 milyonu Asya ve Pasifik
bölgesi nde,
265 milyonu A f r i k a’da,
42 milyonu L a t i n A m e r i k a
v e K a r a y i p l e r ’d e,
15 milyonu e m p e r y a l i s t -k a pitalist ülkelerdedir.

sanlar›n say›s›nda 100 milyonu aﬂk›n bir art›ﬂ olmuﬂtur. Emperyalist
kapitalist sistemin ç›plak gerçe¤i ve
yaratt›¤› tablo budur.
Irak’ta, Afganistan’da, Filistin’de halklar› katledenler, öbür
yanda sessiz bir katliam› sürdürmektedirler.
Bu gerçe¤i ne emperyalistlerin
geliﬂmiﬂ teknolojileri, ne lüks tüketim ﬂovlar› de¤iﬂtirebilir.
Bir y›lda Türkiye nüfusunun bir
buçuk kat› bir nüfusun, a¤z›ndaki
son lokmalar da al›nm›ﬂ, açl›¤a
mahkum edilmiﬂtir.
Bu durumu ne kurak geçen ürün
dönemi, ne muson ya¤murlar›, ne
de seller aç›klayabilir. Açl›¤›n yoksullu¤un sorumlular› dünyan›n tüm
zenginliklerini gaspetmiﬂlerdir.
A f r i k a’da açl›¤› en fazla yaﬂayan ülkelerden E r i t re’de halk›n
yüzde 66’s› açt›r. Güney A m e r i k a ’n›n açl›ktan en fazla etkilenen
ülkesi H a i t i ve K a r a y i p l e r ’de halk›n yüzde 58’i açl›¤› iliklerine kadar yaﬂamaktad›r.
Dünya’da 86 yoksul ülke kendihalk› için ürün yetiﬂtiremiyor ve d›ﬂar›dan alacak paras› yok. Bu ülkelerin yar›s› Afrika’dad›r.
Avrupa’da ise açl›k ciddi bir sorun haline gelmiﬂtir. Eski Yugoslavya’da bugün 2 milyon kiﬂinin yiyecek yard›m›na ihtiyac› vard›r.
Emperyalist ya¤ma ve talan öylesine boyutludur ki, açl›k ve yoksulluk içiçe yürümektedir.
Geri b›rakt›r›lm›ﬂ 43 ülkede yaﬂayan 582 milyon kiﬂinin toplam
gelirleri sadece 146 milyar dolar›
ancak bulmaktad›r.
Oysa dünya nüfusunun alt›da biri toplam dünya gelirinin % 78’ine
sahiptir. Dünya zenginlerinin sahip
olduklar› servet, onlarca yoksul ülkeye meydan okumaktad›r. Dünyada en zengin 200 kiﬂinin, zenginli¤i, mal varl›¤› toplam 1 trilyon do l a r a ulaﬂ›yor.
Dünyada 1.2 milyar insan te miz içme suyuna sahip de¤ildir.
800 milyon insan yata¤›na aç girmektedir. D ün ya n üfu s u nu n 3’ t e

Direniﬂleri büyütelim

b i r i temiz içme suyundan ve yiyecekten yoksun b›rak›lm›ﬂt›r..
Suyu ve bir parça ekme¤i olmayan 2 milyar kiﬂiyi emperyalist sömürü ve ya¤ma düzeni yaratm›ﬂt›r.
Onlar zenginleﬂtikçe, halk yoksullaﬂmakta, yata¤a aç girecek noktaya
getirilmektedir.
3 milyar insan yeterli sa¤l›k hizmeti alamamaktad›r. Kolera, dizanteri ve di¤er parazit hastal›klar› nedeniyle halen y›lda 3 milyon insan
ölmektedir.
Her gün 5 yaﬂ›n›n alt›ndaki 30
bin çocuk ölmektedir. Yoksulluk beraberinde açl›k, hastal›k ve ölümleri getirmektedir.
BM Çocuklara Yard›m Fonu
(UNICEF) Afrika’da açl›kla yüz
yüze gelen 860 bin, 5 yaﬂ alt›ndaki
çocu¤un tedaviye ihtiyac› oldu¤unu
bildirdi. Senegal, Moritanya, Mali,
Burkina Faso, Nijer, Nijerya, Çad,
Sudan ve Eritre aras›nda en kötü
durumun Nijer’de oldu¤u, burada
378 bin çocu¤un beslenmesinin yan›nda tedavi edilmesi gerekti¤i de
belirtildi.
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Niye açl›k? Yeterince
toprak m› yok?
Açl›k ve yoksullu¤un gerçek sorumlusu olan emperyalizmi gizlemek ve ço¤u zaman da onlar› aklamak için çeﬂitli nedenler ileri sürülmüﬂtür.
Bu nedenlerden biri, dünyada
yeterince ekilebilecek topra¤›n olmamas› yalan›d›r. Dünyada yeterli
ekilebilir toprak olmad›¤› için açl›k
ve yoksullu¤un yaﬂand›¤› iddia
edilmektedir.
Kuﬂkusuz bu tam olarak gerçe¤i
ifade eden bir de¤erlendirme de¤il-
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dir. Emperyalist tekellerin toprak
sorunu olmakla birlikte bu sorunu
yeni-sömürge ülkeler de toprak sat›n alarak, kendi çiftliklerini kurarak, kendi ihtiyaçlar› için üretim yaparak çözmüﬂlerdir.
Dünyan›n suyu, topra¤› milyarlarca insan› doyuracak kadar bol ve
yeterlidir. O nedenle sorun topraklar›n az ya da yetesiz olmas› sorunu
de¤ildir.
Sorun as›l olarak emperyalist
politikalar›n, ya¤ma ve talan›n, sömürünün yol açt›¤› bir sonuçtur açl›k ve yoksulluk.

Niye açl›k? Ye t e r i n c e ü retim
mi yok?

Say›: 229

Yürüyüﬂ
15 A¤ustos
2010

Emperyalizm, üretimi halk›n temel ihtiyaçlar›n› hesaba katarak
gerçekleﬂtirmez. Hangi alanda elde
edece¤i kazanç, hangi alanda kâr›
ve sömürüsü daha fazla ise o alanlara yat›r›m yapm›ﬂt›r.
Üretim yapt›klar› alanlar tekellerin ç›karlar› gözetilerek belirlenmiﬂtir. Bu durum elbette halk›n temel
ihtiyaçlar›n›n karﬂ›lanmas›nda ciddi
sorunlara yol açm›ﬂt›r.
Özellikle halk›n temel ihtiyaçlar› için yeterli üretim yap›lmamas›,
fiyatlar›n pahal› olmas› halk›n ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamas› noktas›nda bir
engeldir.
Açl›¤›n ve yoksullu¤un sorumlusu o nedenle emperyalist tekellerdir. Halk›n ihtiyaçlar›n›n karﬂ›lanmas›na yönelik üretim yapmayarak,
fiyatlar› yüksek tutarak halk›n temel
ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamas›n›n önüne
geçilmiﬂtir.
Dünyan›n insanlara yetmemesi
diye bir ﬂey söz konusu de¤ildir.
Dünya ve do¤a herkesi besleyecek
kadar zengindir. O kaynaklar do¤ru
kullan›ld›¤›nda yoksullu¤u ortadan
kald›rmak pekala mümkün olacakt›r

P a h a l › ü r ü n l e r ve tekellerin
ç›karlar› için bulunan
çözümler
Bugün g›da maddelerinin fiyat-
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lar›nda görülen büyük art›ﬂlar›n , s›k
s›k zam yap›larak sat›ﬂa sunulmas›n›n anlam› ﬂudur; halka “siz bunlar› tüketmeyin” demektir bu.
Yoksul halk bu halde temel ihtiyaç maddelerini, beslenmesi için
gerekli olan ürünleri alamamaktad›r.
Nitekim sadece 2 0 0 7 ﬁ u b a t 2008 ﬁubat aras›ndaki bir y›ll›k dönemde milyonlarca yoksulun büyük
bölümünün temel g›das› olan p i r i n cin fiyat› yüzde 74, bu¤day›n yüz de 130 artt›.
Onlarca y›ld›r Uluslararas› Para
Fonu (IMF), Dünya Bankas› ve
Dünya Ticaret Örgütü geri b›rakt›r›lm›ﬂ ülkelerin tar›m›na da müdahale ederek, bir politikay› dayatm›ﬂt›r.
Emperyalist tekeller, yeni-sömürge ülkelerin ürettikleri ürünlere
de müdahale ederek, üretimlerini
kahve, pamuk gibi alanlara kayd›rmalar› için bask› yapm›ﬂlard›r.
Hem tekeller istedikleri ürünleri
yeni-sömürgelerde ucuza ürettirip,
ucuza mal edecekler, hem de temel
ürünleri ektirmeyerek kendileri satmaktad›rlar.
Yeni sömürge ülkelerin tar›m›n›
“öldüren” empeyalistler, buna karﬂ›l›k kendi tar›mlar›na sa¤lad›klar›
devasa desteklerle, dev makinalarla
tar›m yapt›lar. Yoksul ülkelerin ihtiyaçlar› olan g›da maddelerini kendilerinden almalar›n› , bunun daha
ucuza mal olaca¤›n› söylediler.
Örne¤in Mali gibi yoksul bir ülke, 380 bin ton pamuk satarken, buna karﬂ›l›k g›da gereksiniminin yüzde 82’den fazlas›n› sat›n almaktad›r.
Bu yöntemle emperyalist tekeller, onlarca ülkeyi hem kendisine
ba¤lam›ﬂ hem de büyük vurgunlar
vurmuﬂlard›r.
Y›llar boyu dayat›lan bu politika
ile yoksul ülkelerin temel yiyecek
maddelerini üretmek yerine sat›n almalar› sa¤lanm›ﬂt›r. Halklar›n› doyurmak için çok say›da Bat› Afrika
ülkesi (Mali, Senegal...) ve Haiti...
d›ﬂardan ürün sat›n almak zorunda
kalm›ﬂt›r.

Halklar› açl›¤a mahkum
eden emperyalizmdir
Dünya g›da fiyatlar›ndaki bu büyük zamlar›n nedenlerinden ikisi,
tekellerin spekülasyonlar› ve bioyak›tlard›r.
G›da al›m-sat›mlar›n›n büyük
bölümü muazzam kârlar sa¤layan
yedi-sekiz uluslararas› emperyalist
tekel taraf›ndan denetlenmektedir.
Nisan ay›nda Dünya Bankas›’n›n ekonomi uzmanlar›, tar›m fiyatlar›ndaki patlaman›n yüzde
37’sinin kayna¤›nda spekülatif
oyunlar›n bulundu¤unu saptam›ﬂlard›r.
BM Kalk›nma ve Ticaret Konferans›’na (CNUCED) göre ise spekülasyonlar›n pay› bu tahminin iki
kat›d›r.
Bunlar emperyalist tekellerin
oyunlar›d›r. Büyük vurgunlar böyle
vurulmuﬂ, ayn› zamanda yeni sömürgeler kendilerine muhtaç hale
getirilmiﬂtir.
Fiyat art›ﬂlar›n›n ikinci nedeni
bioyak›tlard›r. Beslenme ile ilgili
sorunlar›n ciddi boyutlara ulaﬂt›¤›
günümüzde baﬂta m›s›r olmak üzere
büyük miktarlarda hububat bioyak›ta dönüﬂtürülmektedir.
Sadece Amerika’da geçen y›l
toplam hasat›n üçte birine eﬂit 138
milyon ton m›s›r bioyak›ta dönüﬂtürülmüﬂtür.
Benimsenen hedef ise 150 milyar litre bioyak›tt›r. Avrupa Birli¤i’nde de ayn› e¤ilim mevcuttur.
2020’de toplam yak›t tüketiminin
yüzde 10’unun bioyak›ttan sa¤lanmas› planlanm›ﬂt›r.
Açlar ve yoksullar için üretmek
yerine para içindir herﬂey. Kapitalizmin özeti de bu de¤il midir?

AKP direnme hakk›na sald›r›yor

Böyle buyurdu burjuvalar:
‘Et bizim, böcek sizin!’
Halktan daha fazla fedakarl›k istiyorlar.
Et bizim, böcek sizin diyorlar,
burjuvalar...
Tüm emperyalistler ve iﬂbirlikçileri, halka ﬂükretmesini, sahip olduklar›yla yetinmesini ö¤ütlüyorlar. Hristiyan›, Müslüman› farketmiyor. Ezilenleri yoksullu¤a raz›
edebilmek için Hristiyana ‹ncil’i,
Müslümana Kur’an› kullan›yor.
Et b izim, böcek sizin!
Böce¤e r›za göstermeyi ahlakl›l›k, boyun e¤meyi erdem olarak sunuyorlar ezilenlere. Yoksullar erdem diye teslimiyete sar›ld›kça, kapitalistler azg›nlaﬂ›yor.
Azg›nlaﬂ›yor, pervas›zlaﬂ›yor ve
a r s › z l a ﬂ › y o r l a r.
Açlara “böcek yiyin!” demek
a r s › z l › k t › r.
Cüretlerinin kayna¤›, açlar›n,
yoksullar›n bugünkü bölünmüﬂlü¤ü, yetersizlikleridir.
Et bizim, böcek sizin!
Böyle diyor burjuvalar.
Ama bu ars›zl›k, yar›n onlar›
vuracak.
Çünkü kapitalistlerin bu ars›zl›klar›, açlar›n yar›nki öfkesinin, kininin kaynaklar›d›r.
Bu kaynaktan kana kana içecek
açlar. Bu kaynaktan kana kana
içtikleriyle, zalimden hesap soracaklar.
Al›nterini gasbedenlerden, yoksul kan› dökenlerden hesap soracaklar. Yoksulun kan›na karﬂ›, zenginin kan›n› dökecekler. O an da,
küçük burjuvazinin bu
intikamc›l›k, itirazlar›na kulak asmayacaklar.
Et bizim, böcek si zin diyen burjuvalar;
kulak verin.
Bu devran hep böyle gitmeyecek.

Et bizim olacak
çiftlikler bizim olacak!
ülke bizim olacak!
***
Emperyalizmin gelir destekleri,
micro kredileri, fonlar›, islamc›l›¤›n fitresine, zekat›na bürünmüﬂ sadakalar›yla birleﬂiyor ve ortaya,
inayetle, merhametle geçinen bir
toplum ç›k›yor.
Ars›zlar, aﬂa¤›l›yor. Hor görüyor, hakir görüyor, yoksullar› beceriksizlikle suçluyorlar...
Aç kald›¤›m›z için suçlanaca¤›z
neredeyse.
Bunun için, sanki bizim yaram›za merhem oluyormuﬂcas›na yukar›dan ve üstenci, “böcek yiyin” diye buyuruyor kapitalist efendi.
Et bizim , bö cek sizin !
Kabul edecek miyiz aﬂa¤›lamay›?
Böce¤i kabul edecek miyiz?
Böcek yemek, doymak de¤ildir.
Nas›l olursa olsun, doymak,
halklar için do¤ru de¤ildir, ahlaki
de¤ildir.
Al›n sizin olsun tüm böcekler!
Açl›¤›m›z tek baﬂ›na bir sorun
de¤ildir, açl›k her zaman onlarca
baﬂka sorunla birlikte sökün edip
gelir.
Açl›k, sa¤l›ks›z kalmakt›r. Açl›k, bar›nmas›z kalmakt›r. Açl›k ve
yoksulluk, e¤er önlem al›nmazsa,
e¤er barikatlar örülmezse, yozlaﬂmad›r. Yozlaﬂma, fuhuﬂtur, uyuﬂturucudur, bunal›md›r, intihard›r, te-

cavüzdür, halk›n de¤erlerini kaybetmesidir.
Hepsi böcekle birlikte gelir.
Biz böcek yemeye r›za gösterdikçe, biz böcekli dayatmaya boyun e¤dikçe, büyür sorunlar.
Et bizim, böcek sizin!
diye ars›zca tekrarl›yor burjuvalar.
Cüretle suratlar›na çarpmal›y›z
böceklerini.
Suratlar›na çarpmal›y›z gerekirse etlerini.
Sonra çekip almal›y›z hakk›m›z›.
Et bizim hakk›m›z.
Ekmek bizim hakk›m›z.
Doymak bizim hakk›m›z.
Adalet bizim hakk›m›z.
Adalet doyurur en iyi insanlar›.
Tüm ezilenleri doyuracak kadar
adalet ekme¤i ise ancak, devrimci
halk iktidar›n›n f›r›nlar›nda piﬂer.
Yoksul da olacak, zengin de diyene inanma; ya cahildir ya zenginin iﬂbirlikçisi...
Yoksullu¤un olmad›¤› bir düzen
var yeryüzünde. O düzenin ad› sosyalizmdir.
Orada et de ekmek de halk›nd›r.
Orada iktidar da halk›nd›r.
O yüzden kimse halka karﬂ› ars›zl›k, pervas›zl›k, aﬂa¤›lama yapamaz, kimse halk› hor ve hakir göremez.
‹ktidardayken halk haddine mi
burjuvalar›n “böcek yiyin” demek?!
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Reddediyoruz buyru¤unuzu

‘Et bizim, eti yetiﬂtiren çiftlik bizim;
çiftli¤in oldu¤u ülke de bizim!

Direniﬂleri büyütelim
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‹STANBUL-Sütlüce
AKP Önü

Tutuklu TAYAD’l›lar›n Serbest B›rak›lmas› ‹çin Eylemler Sürüyor
Say›: 229
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Siz Hukuksuzlukta Israr Ettikçe Biz Daha Çok Adalet ‹steyece¤iz
É ‹ s t a n b u l A K P, A d a n a
A K P, Bursa A K P ve
A n k a r a Adalet Bakanl›¤›
önünde bu hafta da hesap
soran olduk!
É Tu t u k l u TAYAD’l›lar›n
özgürlü¤ü için ‹stanbul’da,
Ankara’da, Adana’da,
‹ z m i r ’de, A n t a l y a ’ d a ,
Bursa’da oturma eylemleri
yapt›k, imza masalar› açt›k
É ‹stanbul Sar›gazi’de
TAYAD’l›lar›n özgürlü¤ü
için eylem yapan
Halk Cepheliler ’e sald›ran
z u l m ü n b e k ç i l e r i d i r en i ﬂl e
püskürtüldü
É TAYAD’l›lar› zulmün
elinden çekip almak için
hesap sormaya, ›srar
etmeye devam edece¤iz.
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TAYAD’l›lar; “Tutuklanan 8
TAYAD’l› 1 ay sonra serbest b›rak›ld›. ﬁimdi 9 TAYAD’l› tutsak onlar›nda özgürlü¤ünü istiyoruz” diyerek yapt›klar› eylemlere devam
ediyorlar.

lana kadar mücadelemize devam
edece¤iz” denilen aç›klaman›n ard›ndan bir saat oturma eylemi yap›ld›.
Oturma eylemi boyunca marﬂlar
söylenip sloganlar at›ld›.

‹ s t a n b u l : 10 A¤ustos günü

A d a n a : 10 A¤ustos günü TAYAD’l›lar AKP il binas› önünde bir
eylem yaparak tutuklanan TAYAD’l›lar›n serbest b›rak›lmas›n›
istediler.
“Hasta Tutsaklar› Tecritte Öldürmek Serbest Cenazelerine Kat›lmak
Suç! Tutuklu TAYAD’l›lar Serbest
B›rak›ls›n” pankart›n›n aç›ld›¤› eylemde ayn› içerikte önlükler de giyildi.
TAYAD ad›na Hasan Özdemir
okudu¤u aç›klamada “AKP iktidar›na sesleniyoruz: Tarihimize bakarsan›z bizi y›ld›ramayaca¤›n›z› ve
yapt›klar›n›z›n hesab›n› soraca¤›m›z› göreceksiniz.
Bizler kararl›y›z! Tutuklu bulunan 9 TAYAD’l› arkadaﬂ›m›z özgürlü¤üne kavuﬂuncaya kadar mücade-

Sütlüce’de bulunan ‹stanbul AKP il
binas› önünde toplanan TAYAD’l›
Aileler, “Hasta Tutsaklar› Tecritte
Öldürmek Serbest Cenazelerine Kat›lmak Suç, Tutuklu TAYAD’l›lar
Serbest B›rak›ls›n” yaz›l› pankart
açarak, “Hasta Tutsaklar Serbest
B›rak›ls›n, Kahrolsun Faﬂizm Yaﬂas›n Mücadelemiz, Tecrite Son” sloganlar›yla eylem yapt›lar.
Eylemde TAYAD’l› Aileler ad›na Cansu Öztürk bir aç›klama yapt›.
“Tutsak TAYAD’l›lar AKP demokrasisinin aynas›d›r” diyen Öztürk,
serbest b›rak›lan 8 TAYAD’l› ile halen tutuklu kalan 9 TAYAD’l› hakk›ndaki iddialar›n ayn› oldu¤unu
söyledi.
“Biz 9 TAYAD’l› serbest b›rak›-

AKP direnme hakk›na sald›r›yor

ANKARA
Abdi ‹pekçi Park›

ADANA
AKP Önü
lemizi sürdürece¤iz” dedi. Ard›ndan AKP il binas› önünde bir saatlik
oturma eylemi yap›ld›.
“Bize Ölüm Yok” ve “Hakl›y›z
Kazanaca¤›z” marﬂlar›n›n söylendi¤i eylemde bir saat boyunca “Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdurun, Tutuklanan TAYAD’l›lar Serbest B›rak›ls›n” sloganlar› at›larak megafonla yap›lan konuﬂmalarda AKP’nin
hukuksuzlu¤u teﬂhir edildi.

B u r s a : 10 A¤ustos günü Fomara AKP ‹l Binas› önünde, TA-

‹stanbul Sar›gazi’de sald›r›

‹ﬂte AKP'nin hukuku,
iﬂte demokrasisi!
‹stanbul, Sar›gazi'de 11 A¤ustos günü “AKP'nin Hukukunda
Zulmetmek Serbest Zulme Karﬂ›
Ç›kmak Suçtur! Tutuklanan TAYAD’l›lar Serbest B›rak›ls›n!”
slogan› ile gerçekleﬂtirilen meﬂaleli yürüyüﬂ sonras›nda sivil polisler da¤›lan kitleye sald›rd›.
Halk Cepheliler’in polislere
müdahele etmesiyle geri çekilen
sivil polisler çevik kuvvet ile yeniden sald›r›ya geçtiler.
Bunun üzerine Halk Cepheliler ana caddeyi trafi¤e kapat›p direniﬂe geçtiler. Polis yo¤un bir ﬂekilde gaz bombas› kullanarak ve
havaya ateﬂ açarak kitleye sald›rd›. Sald›r› esnas›nda 3 kiﬂi gözalt›na al›nd› ve yaralananlar oldu.
Polis Demokrasi Caddesi üzerinde bulunan 1 May›s sergisine
de sald›rd›.

YAD’l› Aileler taraf›ndan tutuklu 9
TAYAD’l›n›n serbest b›rak›lmas›
için bir eylem yap›ld›.
“Güler Zere Onurumuzdur!”,
“Mahir Çayan Onurumuzdur!”,
“Tutuklu TAYAD’l›lar Serbest B›rak›ls›n!”,” Hasta Tutsaklar Serbest
B›rak›ls›n!” sloganlar›n›n at›ld›¤›
eylemde ayn› içerikte dövizler de
taﬂ›nd›.
Eylem okunan aç›klaman›n ard›ndan sloganlarla sona erdi.

A n k a r a : Sal› günleri Adalet
Bakanl›¤› K›z›lay Ek Bina önünde
oturma eylemi yapan TAYAD'l› Aileler, eylemlerine bu hafta da devam ettiler.
10 A¤ustos günü yap›lan eylemde “Hasta Tutsaklar› Tecritte Öldürmek Serbest! Cenazelerine Kat›lmak Suç! Tutuklu TAYAD'l›lar Serbest B›rak›ls›n” pankart› aç›ld› ve
“Tutuklu TAYAD'l›lar Serbest B›rak›ls›n”, “Hasta Tutsaklar› Katletmek Serbest! Anmak Suç!” yaz›l›
dövizler taﬂ›nd›.
Eylemde okunan aç›klamada,
“Susmayaca¤›z, y›lmayaca¤›z. Hapishanelere atacaks›n›z belki beﬂer
onar, daha çok insana ulaﬂaca¤›z.
Siz hukuksuzlukta ›srar ettikçe biz
daha çok adalet isteyece¤iz. Siz
haks›z yere sald›rd›kça, biz daha
çok güçlenece¤iz!” denildi.
Aç›klaman›n ard›ndan oturma
eylemine geçildi. Oturma eylemi
boyunca, “TAYAD Tecritle Susturulamaz”, “Tecrite Son”, “Güler Zere'yi Sahiplenmek Suç De¤ildir”,
“Keyfi Tutuklamalara Son”, “TAYAD'l›lar Serbest B›rak›ls›n”, “Has-

Direniﬂleri büyütelim

ta Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n”,
“Adalet ‹stiyoruz” sloganlar› at›ld›.

‹mzalar her geçen gün
ço¤al›yor
‹ s t a n b u l Ta k s i m : Tutuklu
TAYAD’l›lar için Taksim Galatasaray Lisesi önünde yap›lan oturma
eylemi 4-7 A¤ustos günlerinde de
sürdü.
Ankara’daki gözalt›lar› halka
anlatan TAYAD’l›lar imza masalar›ndan duyulan rahats›zl›¤›n› da dile
getirdiler.
Haklar›m›z için mücadele etti¤imiz için sald›r›yorlar, bu ülkede demokrasi olmad›¤› için sald›r›yorlar
diyen TAYAD’l›lar 775 kiﬂiden imza ald›lar.
6 Temmuz günü Devrimci Memur Hareketi de önlüklerini giyerek
TAYAD’l›lara destek oldular. At›lan
her imzan›n önemini anlatan DMH
üyeleri bildiriler da¤›t›p imza toplad›lar.

Say›: 229

Yürüyüﬂ
15 A¤ustos
2010

A n k a r a : 8 Temmuz günü Ankara Abdi ‹pekçi Park›’nda, TAYAD'l› Aileler 3 saatlik oturma eylemi yapt›lar.
Eylem boyunca, “Hasta Tutsaklar› Tecritte Öldürmek Serbest, Cenazelerine Kat›lmak Suç! Tutuklu
TAYAD'l›lar Serbest B›rak›ls›n” ve
“AKP'nin Güler Zere'yi Katletmesi
Serbest! Güler Zere'yi Sahiplenmek
Suç” yaz›l› pankart aç›k kald›.
Eylemde TAYAD'l›lar›n 53 gündür tecritte oldu¤una, hala 9 TAYAD'l›n›n tutuklu bulunmas›na ra¤men iktidar›n kimseyi sindiremedi-
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Say›: 229

Yürüyüﬂ

¤ine, TAYAD'l›lar›n mücadelelerine
devam etti¤ine de¤inildi.
Oturma eyleminde polisler, TAYAD'l›lar› yak›n çekim yaparak rahats›z ettiler.
TAYAD’l›lar polisler hakk›nda
suç duyurusunda bulunacaklar›n›
söylediler.

için imza masas› aç›ld›.
Konak’ta bulunan Eski Sümerbank önünde aç›lan masada baz› insanlar ise TAYAD’l›lar›n sadece
mezar ziyareti yapt›klar› ve cenazeye kat›ld›klar› için tutukland›klar›na
inanamad›klar›n› söylediler.
Masada 110 imza topland›.

A n k a r a : TAYAD’l› Aileler 7

A n t a l y a : Hukuksuz olarak ha-

Temmuz günü Sakarya Caddesi’nde
tutuklanan arkadaﬂlar›n›n serbest
b›rak›lmas› için masa açarak imza
toplad›lar.
‹mza masas›n›n aç›lmas›ndan k›sa bir süre polis gelerek masan›n
kald›r›lmas›n› söyledi. TAYAD'l›
Aileler ise yapt›klar› eyleme devam
edeceklerini söylediler.
Polis yine ‹zmir Caddesi’nde
yapt›¤› gibi uzaktan seyretmek zorunda kald›. Havan›n ya¤murlu olmas›na ra¤men imza masas› 2 saat
aç›k kald›.

la tutuklu olan 9 TAYAD’l› için Antalya’da 6-7 A¤ustos günlerinde
K›ﬂlahan Meydan›’nda imza toplanmaya devam edildi.
Almanya’daki ›rkç›l›¤a karﬂ›
Türkiye’nin demokratik bir ülke oldu¤unu anlatan bir kiﬂiye TAYAD’l›lar›n nas›l tutukland›¤› anlat›ld›.
Masada 230 imza topland›.

‹ z m i r : 5 A¤ustos günü tutuklu
9 TAYAD’l›n›n serbest b›rak›lmas›

A d a n a : 9 A¤ustos, 10 A¤ustos
ve 12 A¤ustos günleri TAYAD'l›lar
Çarﬂ› Merkezi Çakmak Caddesi
Kültür Soka¤› önünde imza masas›
açt›lar.
TAYAD'l›lar›n önlük ve ﬂapkala-

15 A¤ustos
2010

‹ S TANBUL

Hasta Tutsaklar ‹çin Eylemler Sürüyor
Hasta tutsaklar›n serbest b›rak›lmas› için her hafta yap›lan eylemlere devam edildi.

‹stanbul’da 13 A¤ustos günü yine Taksim Tramvay Dura¤›’ndan Galatasaray Lisesi’ne yürüyüﬂ yap›ld›.
“Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur”
sloganlar› at›lan eylemde Harran Ayd›n bas›na bir aç›klama yapt›. Hasta
tutsak Bekir ﬁimﬂek’in hakk›nda düzenlenen raporlar olmas›na ra¤men
yasalar çi¤nenerek serbest b›rak›lma-
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d›¤›n› söyleyen Ayd›n; “‹ktidar› uyar›yoruz, yasalar›n›za uyun. Bekir ﬁimﬂek”i hakk›nda düzenlenen raporlara
dayanarak derhal tahliye edin” dedi.

A d a n a’da 7 A¤ustos günü
BDSP, Devrimci Proloteya, ESP,
Halk Cephesi, ‹HD, ODAK, Emek ve
Özgürlük Cephesi hasta tutsaklar için
eylem yapt›lar. ‹nönü Park› giriﬂinde
yap›lan eylemde “Hasta Tutsaklar
Serbest B›rak›ls›n, Tecrite Son!” pankart› aç›ld›, “Tecritti Kald›r›n Ölümle-

r›yla imza toplad›klar› masada;
"Mahir Çayan'› and›klar› için tutuklananlar serbest b›rak›ls›n, Güler
Zere'nin cenazesine kat›lmak suç
de¤ildir, 50-60 yaﬂ›ndaki TAYAD'l›
anne-babalar serbest b›rak›ls›n. Hukuksuzlu¤a son vermek için sen de
bir imza ver" denildi.

“Bin m ektup b in k itap
gönderelim”
Halk Cepheliler 12 A¤ustos günü de, her Perﬂembe gibi, TAYAD'l›
Ailerle dayan›ﬂmak için mektup
gönderme eylemlerine devam ediyorlar.
Ba¤c›lar Tramvay Dura¤› önünde toplanan Halk Cepheliler "Güler
Zere'nin Cenazesine Kat›lmak, Mahir Çayan'› Anmak Suç De¤ildir Tutuklananlar Serbest B›rak›ls›n” pankart› ile Mahir Çayan ve Güler Zere’nin resimlerini taﬂ›d›lar.
TAYAD’l›lar›n serbest b›rak›lmas›n›n istendi¤i aç›klaman›n ard›ndan PTT’ye gidilerek mektuplar
tutuklu TAYAD’l›lara gönderildi.
ri Durdurun, Hasta Tutsaklar Serbest
B›rak›ls›n ”sloganlar› at›ld›.
Eylemde yap›lan aç›klamada; hapishanelerin insanl›k d›ﬂ› durumundan bahsedilerek 72 kiﬂilik Karataﬂ
Kad›n Hapishanesi’nde 320 kiﬂinin
bulundu¤u vurguland›. Eylemde, hapishanelerde yap›lan “sessiz” imhan›n sorumlular›n›n peﬂini b›rakmayacaklar› vurguland›. Eylemin ard›ndan Çarﬂ› Merkezi’nde toplu bir
ﬂekilde “Hasta Tutsaklara Özgürlük
Mücadelemize Sen de Kat›l!” baﬂl›kl› bildiri da¤›t›ld›.

A n k a r a ’da 13 A¤ustos günü
Yüksel Caddesi’nde “Hasta Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n” pankart›yla
eylem yap›ld›. Eylemde okunan
aç›klamada; hasta tutsaklar› sahiplenmenin demokratl›k de¤il, insanl›k sorunu oldu¤una de¤inildi. Ufuk
Keskin'e uygulanmas› gereken tedavinin uygunlanmad›¤›ndan da bahsedilen eylem “Adalet istiyoruz” talebiyle sona erdi. Eyleme 35 kiﬂi kat›ld›.

AKP direnme hakk›na sald›r›yor

Demokratik mücadele,
›srar ve kararl›l›kt›r!
‹ﬂbirlikçi AKP iktidar›;
u Hasta t utuklulara
sahip ç›kt›klar› için;
Katledilen t utuklular›n
cenazelerini omuzlad›klar›
için; A KP’den
hapishanelerde k atledilen
309 t utuklunun h esab›n›
sorduklar› i çin
TAYAD’l›lar› tutuklad›
u Tutsak TAYAD’l›lara
Özgürlük isteyen
TAYAD’l›lara AKP
sald›rmaya d evam e diyor
u TAYAD’l›lara
özgürlük mücadelesini
engelleyemezsiniz
Sald›r›yorlar, direniyoruz, gözalt›na al›yorlar... Boﬂalan yeri dolduruyoruz... Yine sald›r›yorlar, direni-
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yoruz, gözalt›na al›yorlar... Boﬂalan
yeri yine dolduruyoruz... Ve bir kez
daha sald›r›yorlar, direniyoruz, gözalt›na al›yorlar... Ve biz yine direniﬂ mevzimizi boﬂ b›rakm›yoruz...
AKP’nin polisi TAYAD’l›lara
sald›rmaya devam ediyor. Bask›yla,
terörle, TAYAD’l›lar› susturamazs›n›z. TAYAD ülkemizde demokratik
mücadelenin onurudur. TAYAD’›
sahiplenmemizi engelleyemezsiniz.
Üç kez de¤il, 33 kez sald›r›n, her
yerde TAYAD’l›lar› görmeye devam edeceksiniz. Yalanlar›n›z›, sahtekarl›¤›n›z›, katliamc›l›¤›n›z› yüzünüze çarpmaya devam edece¤iz.
AKP’nin polisi, tutsak TAYAD’l›lara özgürlük için 3 A¤ustos’ta Ankara ‹zmir Caddesi’nde
imza masas› açan TAYAD’l›lara
sald›rd› ve imza masas›nda duran
dört kiﬂiyi, üç otobüs dolusu polis
gözalt›na ald›. Gözalt›na al›nanlar›n
yerini baﬂka TAYAD’l›lar ald›. ‹mza
masas› tekrar aç›ld›. Üç otobüs dolusu iﬂkenceci polis yine sald›rd›
TAYAD’l›lar›n imza masalar›na.
Ayn› gün üç TAYAD’l› daha gözal-

yüttü ve mücadeleye kat›ld›.
Daha sonra demokratik mücadele içerisinde yer ald›. On
y›llard›r haks›zl›klara karﬂ› mücadele edenlerin yan›nda, mücadeleyi omuzlayanlardan biridir.
Ege bölgesinde demokratik
mücadele içerisinde defalarca
gözalt›na al›nd›, iﬂkence gördü.
Tecrite karﬂ› mücadele içerisinde yer ald›. Hasta tutsaklar›n
serbest b›rak›lmas› için yap›lan
‹zmir’deki eylemlerin hemen
tamam›nda bulundu. Do¤ançay
Yard›mlaﬂma ve Dayan›ﬂma
Derne¤i Baﬂkan› iken gözalt›na
al›nd›. Bu gün tüm bunlardan
dolay› tutsak.

Tutsak TAYAD’l›dan
Biri: Dursun Göktaﬂ

33 Yaﬂ›ndad›r..
Ege köylülerindendir. Bergama köylülerinin Siyanürcü
ﬂirket Eurogold’a
karﬂ› mücadelesi sürecinde mücadele
ile tan›ﬂm›ﬂt›r. Bergama
köylülerin
devrimcilerle birlikte verdi¤i
mücadele onun devrimcilere
olan sempatisini art›rd›.
1995 y›l›nda Buca Hapishanesi’nde yaﬂanan katliamda ﬂehit
düﬂen Turan K›l›ç’›n akrabas›d›r.
Bu katliam düzene öfkesini bü-

Direniﬂleri büyütelim

t›na alnd›. Ertesi gün 4 A¤ustos’ta
TAYAD’l›lar ayn› yerde yine imza
masas› açt›lar. Polis yine sald›rd›.
Yine gözalt› ve TAYAD’l›lardan yeni masalar...
AKP’nin polisi san›yor ki, iﬂkencelerle, gözalt›larla, tutuklamalarla TAYAD’l›lar› sustururum.
SUSTURAMAZSINIZ
Bunu y›llard›r deniyorsunuz. TAYAD’l›lara ilk kez sald›rm›yorsunuz.
‹lk kez gözalt›na al›nm›yor, ilk kez
tutuklanm›yoruz. Linçlerle susturmaya çal›ﬂt›n›z TAYAD’l›lar›, susturabildiniz mi? Abdi ‹pekçi Park›’nda
oturma eylemi yapmalar›na izin vermediniz. Çad›r açan TAYAD’l›lara
sald›rd›n›z. Gözalt›na ald›n›z, tutuklad›n›z... Neyi baﬂard›n›z? TAYAD’l›lar›n oturma eylemini engelleyebildiniz mi? Tarihe bir direniﬂ
destan› yazd› TAYAD’l›lar. Her türlü
sald›r›lar›n›za ra¤men tam 1230 gün
süren bir direniﬂ destan› yaratt›lar.
Onun için diyoruz ki; sald›r›lar›n›z
boﬂunad›r. AKP iktidar›n›n çaresizli¤idir. AKP’nin polisinin acizli¤idir.

Say›: 229

Yürüyüﬂ
15 A¤ustos
2010
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Tutsak TAYAD’l›dan
Biri: Seçkin Aydo¤an

Seçkin, geçmiﬂten beri devrimcileri tan›r sahiplenirdi.Tecriti tutuklanan arkadaﬂlar›ndan iyi tan›yordu.
Babas› demokrat bir trafik polisidir.
Bu nedenle sürekli sürgünlerle karﬂ›laﬂm›ﬂt›r. ‹lk kez 2007 1 May›s’›nda Taksim’e girmek için ‹stanbul’a
gelir. Keyfi tutuklamalar›n yo¤unlaﬂt›¤› dönemde Ankara’dad›r ve o
kadar bask›ya ra¤men sürdürülen çal›ﬂmalardan etkilenir. Kendisi de devrimcileﬂtikten sonra defalarca gözalt›lara maruz kalm›ﬂt›r. Ankara’da gençli¤in akademik- demokratik mücadelesinde yer alan DEVGENÇ’lilerden biridir. Tecrite karﬂ› mücadeleyi yükseltti¤i, düzenin istedi¤i gençlerden olmad›¤› için tutuklanm›ﬂt›r.
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n› parçalayan onlarca tutsaktan biridir.” dedi. Caner’in ard›ndan söz
alan Ufuk Keskin’nin babas› TAYAD'l› Fahrettin Keskin, o¤lu duﬂtayken gardiyanlar›n hücresine girip
sürgün edildi¤ini, do¤ru dürüst eﬂyalar›n› bile alamad›¤›n› söyleyerek
o¤lunun çekti¤i sa¤l›k sorunlar›n›
anlatt›. Eylem "Sürgün Sevklere
Son, Sohbet Hakk› Uygulas›n, Tecrite Son" sloganlar›yla sona erdi.

Sürgün Sevklere Son!

Say›: 229

Yürüyüﬂ

AKP, devrimci tutsaklar› sürgün-lerle teslim almay›, kolektif üretim-lerini bitirmeyi deniyor. Bunun için
de tutsaklardan bir k›sm›n› ayr› ayr›
yerlere sürgün ediyor. ‹ki ay içinde
iki kez sürgün edilen ﬂeker hastas›
Ufuk Keskin için TAYAD'l› Aileler,
10 A¤ustos günü ‹stanbul Taksim
Tramvay Dura¤›'nda eylem yapt›lar.
Eylemde, "Hapishanelerde Sür-gün Sevklere Son. Tecrit ve ‹ﬂken-ceye Son" pankart› açan TAYAD'l›
Aileler ad›na Lerzan Caner bir aç›k-lama yapt›. ﬁeker hastas› Ufuk Kes--

kin'in diyet uygulamas› gerekti¤ini
ancak idarenin ›srarla diyetini en-gelledi¤ini söyleyen Caner aç›kla-mas›nda, "Ufuk Keskin önce hapis-haneler aras›ndaki sevk iﬂkencesi
ile, sonra da diyeti verilmeyerek öl-dürülmeye çal›ﬂ›l›yor. Çünkü Ufuk
Keskin bir devrimci. Düﬂüncelerin-den vazgeçmiyor, teslim olmuyor.
Bunun için de bask›lara maruz
kal›yor. Tip 1 hastas› olarak uzun
yollar› kald›ramayaca¤› bilindi¤i
halde onlarca saatlik sevkler yap›l›yor. Ufuk Keskin iktidar›n yalanlar›-
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A¤›r hapis cezas›
almak, a¤›rlaﬂt›r›lm›ﬂ
tecrit için gerekçe
yap›l›yor
K›r›kkale F Tipi Hapishane-si’nde tutsak Gökhan Gündüz yaz-d›¤› mektubunda yaﬂad›klar› ko-ﬂullar› anlatt›. ‘96 Ölüm Orucu gazisi Ali Teke’nin Wer-nicce Korsakof hastal›¤›ndan kaynakl› sa¤l›k problemleri
yaﬂad›¤›n› söyleyen Gündüz; bir de a¤›rlaﬂt›r›lm›ﬂ müeb-bet oldu¤undan kaynakl› hücre statüsünün daha da a¤›r-laﬂt›r›ld›¤›n› belirtti.
“‹çlerinde Ali Teke'nin de oldu¤u a¤›rlaﬂt›r›lm›ﬂ mü-ebbet statüsündeki hükümlülerin tümünün havaland›rma
haklar› da gaspedildi. Art›k günde yaln›zca bir saat ha-valand›rmaya ç›kabiliyorlar. Günün geri kalan›n› ise
yaklaﬂ›k 8 metrekarelik hücrede geçirmek zorunda b›ra-k›ld›lar” diyen Gündüz, bunun insan› diri diri tabuta
gömmek oldu¤unu belirtti.
Siyasi tutsaklar›n bilinçleriyle bu zulmün üstesinden
geleceklerini söyleyen Gündüz, adliler için ise durumun
farkl› olaca¤›n›, intiharlara sürüklenmenin, ruhen sakat
kalman›n yak›n birer tehdit oldu¤unu vurgulad›.

14

TAYAD’l›lar 12 A¤ustos günü
ise ‹stanbul Sultanahmet Park›’nda
bir eylem yaparak; Ufuk Keskin’e
neden diyetinin vermedi¤ini sordular. Bolu F Tipi Hapishanesi’nde
Keskin’e verilmesi gereken diyet
yemeklerinin verilmedi¤i belirtilen
eylemde, hapishane doktorunun da
bu konuda bir ﬂey yapmad›¤› söylendi.
Eylemin ard›ndan Sultan Ahmet
Adliyesi’ne gidilerek; Bolu F Tipi
Hapishanesi’ndeki görevli doktor
hakk›nda suç duyurusunda bulunuldu.

Karataﬂ Hapishanesi’nde
1 yata¤a 5 tutsak düﬂüyor!
72 kiﬂilik kapasitesi olan Adana Karataﬂ Kad›n Ha-pishanesi’nde 320 kad›n kal›yor.
1 yata¤a 5 kiﬂi düﬂüyor. Bu insanlar›n kalacak yeri,
yata¤› yok. Ve hapishane “a¤z›na kadar” doldurulmuﬂ
durumda. Bilinçili olarak sürdürülen bu politika ile tut-saklar bu tür sorunlarla u¤raﬂt›r›l›yor, programl› bir ya-ﬂam sürdürmeleri engellenmek isteniyor.
Ayr›ca mevsimin en s›cak aylar›nda sürdürülen su ke-sintileri de hastal›klara davetiye ç›karmakta.

Kanser Hastas› Tutsak Nurettin
Soysal Yo¤un Bak›mda
Doktorlar›n “6 ayl›k ömrü kald›” dedi¤i lenf kanseri
tutsak Nurettin Soysal yo¤un bak›mda. Diyarbak›r D Ti-pi Hapishanesi’nde kalan Soysal fenalaﬂarak Dicle Üni-versitesi T›p Fakültesi’nde yo¤un bak›ma al›nd› .
Kan yetmezli¤i olan ve enfeksiyon kapt›¤› belirtilen
Soysal’›n hapishanede tedavi görmesi imkans›z. Kan de-¤erleri düﬂtü¤ü için beyaz kana ihtiyac› olan Soysal’a,
hastaneye gelen yak›nlar› kan verdi. Soysal, her gün bi-raz daha ölüme yaklaﬂ›yor.

AKP direnme hakk›na sald›r›yor

Odak'›n TKMP'den Çekilmesi Hakk›nda Aç›klama:
Tutsaklara Sahip Ç›kmak, Devrimcilerin Ortak
Sorumlulu¤udur! Tecrite Karﬂ› Mücadele
Platformu'nu Bölmeyelim, Güçlendirelim!
1-) T E C R ‹ T E K A R ﬁ I
M Ü C A D E LE P L AT F O R M U ,
hapishanelerde on y›ld›r uygulanan
ve yüzlerce tutsa¤› katleden tecrit
zulmüne karﬂ› güçlerimizi birleﬂtirmek amac›yla kurdu¤umuz bir platformdur.
De¤iﬂmez bir kural gibidir:
Emekçi halk› teslim almak isteyen
emperyalistler ve iﬂbirlikçileri, önce tutsaklara sald›r›r.
Çünkü devrimci tutsaklar,
emekçi halk›n öncüleridirler. Hayat›n çeﬂitli alanlar›nda halk›n mücadelesini örgütlerken tutsak edilmiﬂlerdir.
Tutsaklar› savunmak, emekçi
halk›n mücadelesini savunmakt›r.
Tutsaklar› savunmak, umutlar›m›z›,
gelecek düﬂlerimizi yaﬂatmakt›r.
Ülkemiz devrimci hareketi, tutsaklar›na böyle bakm›ﬂ ve
TKMP'yi de bu anlay›ﬂla örgütlemiﬂtir.
2-) T E C R ‹ T E K A R ﬁ I
M Ü C A D E LE P L AT F O R M U'nun
bileﬂenlerinden biri olan Odak çevresi, bu anlay›ﬂa uygun davranmayarak, 17 May›s'ta, platformun di¤er bileﬂenlerine gönderdi¤i bir
"mail"le, platformdan ayr›ld›¤›n›
aç›klad›.
Tecrite karﬂ› mücadele ve birlik
ciddiyet ve sorumluluk gerektirir.
Odak'›n bu ayr›lma biçimi ciddiyetten ve sorumluluktan uzakt›r. Ayr›lma aç›klamas›n› "mail"le göndermesi, platformdan ayr›lmas›n› gerektirecek eleﬂtirileri varsa bunlar›
platformda tart›ﬂmas› gerekirken,
ya da en az›ndan platformda dile
getirmesi gerekirken platforma gelmeden böyle bir aç›klama yapmas›
platforma karﬂ› yaklaﬂ›m›n›n sorumsuzlu¤unu ve ciddiyetsizli¤ini
gösterir. Mail üzerinden gönderdi¤i

aç›klama sonras›nda platformumuza davet edilmiﬂ, aç›klama yapmas›
istenmiﬂtir. Ancak bu sorumlulu¤u
da göstermemiﬂtir.
Odak platformun kuruluﬂundan
itibaren toplant›lara düzensiz kat›larak, son aylarda hiç kat›lmayarak,
yap›lan ça¤r›lar› cevaps›z b›rakarak
platforma yönelik ciddiyetsiz ve
sorumsuz bir yaklaﬂ›m sergilemiﬂtir.
Ayr›lma gerekçesi olarak öne
sürdü¤ü gerekçeler, platformu birebir ilgilendirmeyen gerekçelerdir.
Bu gerekçeleri öne sürerek ayr›lmas› ve de platformun kuruluﬂundaki
tart›ﬂmalar›
unutarak
TKMP'nin bir ihtiyac›n ürünü olarak de¤il de "iyi niyetler" sonucu
kuruldu¤unu söyleyebilmesi platforma, tecrite karﬂ› ortak mücadeleye nas›l bakt›¤›n› göstermektedir.
3-) T E C R ‹ T, tutsaklar› örgütsüzleﬂtirmeyi, bireycileﬂtirmeyi,
emekçi halktan, içerideki ve d›ﬂar›daki yoldaﬂlar›ndan koparmay›
amaçlar.
Tecrite Karﬂ› Mücadele Platformu, teslim alma ve tecrit politikas›na karﬂ›, tutsaklar› sahiplenmenin
ifadesidir.
Tecrite Karﬂ› Mücadele Platformu, Cezaevleri Merkezi Platformu'na paralel olarak kurulmuﬂ ve
bu anlamda da içeride ve d›ﬂar›da
tecrite karﬂ› mücadeleyi birleﬂtirmeyi de amaçlam›ﬂt›r.
Her iki platformun kuruluﬂu geçen y›l (2009) 29 Temmuz'da kamuoyuna aç›klanm›ﬂt›r. O günden
bu yana geçen her gün, hapishanelerde yaﬂanan her geliﬂme, her iki
platformun gereklili¤ini ve zorunlulu¤unu göstermiﬂtir.
Tecrit politikas›, tüm hapishanelerde sürdürülmektedir. 2000- 2009

Direniﬂleri büyütelim

aras›nda hapishanelerde katledilen
tutsak say›s› 309'dur. Geçti¤imiz
bir y›l içinde de hapishanelerdeki
tecrit iﬂkencesi sürmüﬂtür. Hasta
tutsaklar üzerindeki imha politikas›
sürmüﬂtür.
‹ﬂte bu koﬂullarda tecrite karﬂ›
mücadelede, tüm ilerici, devrimci,
demokrat güçleri birleﬂtirmek daha
da artan bir zorunluluktur.
Birlik demek, anlaﬂt›¤›m›z noktalar› öne ç›karmak, anlaﬂamad›¤›m›z, farkl› düﬂündü¤ümüz noktalar› anlaﬂt›klar›m›z›n gerisine çekmektir.
Tecrite karﬂ› mücadele, tüm
devrimci, ilerici, demokrat güçlerin
üzerinde anlaﬂabilece¤i bir konudur.
Bu anlamda, Odak'›n Platformumuzdan ayr›ld›¤›n› emekçi halk›m›za duyururken, tutsa¤› olan tüm
devrimci demokrat güçlere de plafformumuza kat›lma ça¤r›s› yap›yoruz.
Ça¤r›m›z, Odak'› da kapsamaktad›r.
Tecrite karﬂ› mücadelede sorumlu olmak, ciddi olmak, tecriti
parçalamak hedefine sahip olmak
koﬂuluyla, herkes bu mücadelede
ve bu platformda yer alabilir.

Say›: 229

Yürüyüﬂ
15 A¤ustos
2010

4-) DEVR‹MC‹
TUTSAKLAR, halk›n öncüleri
olarak, en büyük bedelleri ödeyenler olarak, tecrit alt›nda inançlar›n›,
ideolojilerini koruyarak bizlere direnilebilece¤ini gösterenler olarak,
onurumuz, de¤erimizdir.
Onlara sahip ç›kma sorumlulu¤unu üstlenmeye devam edece¤iz.
1 A¤ustos 2010
Tecrite Karﬂ› Mücadele Platformu
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Türkan Albayrak’›n Direniﬂ Çad›r›na Sald›r› ve Cevap:

“Tüm bask›lara, zulümlere
karﬂ› direniﬂ çad›r›nday›m!”
"ﬁiﬂede suyum vard›, onu da döküp
gitttiler" diyordu. "Direniﬂime devam ediyor, ayn› yere, kilim serdim
oturuyorum, ﬂimdi çad›r kuraca¤›z"
sözleriyle direniﬂ kararl›l›¤›n› belirten Türkan Albayrak'› emekten yana
tüm güçleri direniﬂiyle dayan›ﬂmaya ça¤›rd›.

“ D i re n m e y e d e v a m
ediyorum”

Say›: 229

Yürüyüﬂ
15 A¤ustos
2010

“Getirin benim masam›,
getirin çad›r›m›,
cesaretiniz varsa gidin
kaçak villalar› y›k›n,
sahili iﬂgal eden
masalar› y›k›n, yok
de¤il mi onlar› y›kmaya
cesaretiniz. Yok,
h›rs›zlar oldukça siz
vars›n›z.”
Paﬂabahçe Devlet Hastanesi
bahçesinde kurdu¤u çad›rda 8 Temmuz’dan beri direnen Türkan Albayrak’›n direniﬂ çad›r›na 9 A¤ustos
günü sabaha karﬂ› saat 05.30’da polis ve zab›ta taraf›ndan bir sald›r›
düzenlendi. Gece saatlerinde 40 kiﬂilik bir ekiple direniﬂ çad›r›ndaki 2
kiﬂiye sald›ran zab›talar sald›r›da
Türkan Albayrak’›n çad›r›, pankartlar›, dövizleri ve eﬂyalar›n›n tümünü gasbettiler. Çad›r›n›, pankartlar›-
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n› korumaya çal›ﬂan Türkan Albayrak yerlerde sürüklendi ve aya¤› ve
kolundan yaraland›, pansuman› yap›ld›. Su ﬂiﬂesinde bulunan içme suyu dahi yere döküldü. Türkan Albayrak’a, direnenlere kinleri bu kadar fazlayd›…
Çevik kuvvet, zab›ta, hastane
güvenli¤i bekleyiﬂini sürdürürken
çal›nan çad›r, pankart ve dövizler
yenilendi. Saat 14.00’te direniﬂ pankart› tekrar as›ld›. Saat 14.30’da zab›ta ve polisler bir kez daha sald›rd›lar. Türkan Albayrak ve deste¤e
gelen arkadaﬂlar›n›n karﬂ› koymas›
üzerine yaﬂanan direniﬂte polis, 1
May›s mahallesinden deste¤e gelen
Umut Kavak ile Deniz Kavak isimli gençleri gözalt›na ald›.
Sald›r›n›n ard›ndan destekler de
ço¤ald›. 3 otobüs çevik kuvvet polisi gözda¤› için hastane bahçesinde
günboyu beklerken, bir kez daha direniﬂ çad›r› ve pankartlar yenilendi,
yerlerine as›ld›.
Türkan Albayrak, sald›r› günü
yapt›¤› aç›klamada direniﬂe tahammülsüzlü¤ün boyutunu anlat›rken:

Paﬂabahçe Devlet Hastanesi
önünde gece gündüz tek baﬂ›na direnen temizlik iﬂçisi Türkan Albayrak’›n direniﬂine yönelik 9 A¤ustos
günü yap›lan sald›r›y› protesto etmek için hastane önünde eylem yap›ld›. 10 A¤ustos günü düzenlenen
eylemde Türkan Albayrak aç›klamay› okuyarak direniﬂini ve iﬂinden
at›lma sürecini anlatt›.
Albayrak aç›klamas›nda bu korkunun nedeninin ne oldu¤unu sorarak hastanenin baﬂhekimine yönelik
“Baﬂhekim koltu¤unuz mu gidiyor?
Yoksa duydu¤unuz iﬂçilerin ayak
seslerimi sizi korkutuyor?” diye
sordu.
“Ben tüm bask›lara zulümlere
karﬂ› direniﬂ çad›r›nday›m!” diyen
Albayrak tüm ayd›n ve demokratlar›n direniﬂe destek olmas›n› istedi.
Türkan Albayrak’›n düzenledi¤i
eyleme Halk Cephesi, Devrimci ‹ﬂçi Hareketi, ÇHD, D‹SK EmekliSen 2 Nolu ﬁube, Tüm Bel-Sen
Anadolu Yakas› ﬁubesi, Mücadele
Birli¤i, Demokrasi ‹çin Birlik Hareketi, Halkevleri, Sodap, Türkiye
Birleﬂik ‹ﬂçi Sendikas›, Al›nteri ve
köﬂe yazar› Ece Temel Kuran kat›larak dayan›ﬂmada bulundular.

AKP direnme hakk›na sald›r›yor

Direniﬂ Günlü¤ü:
Direniﬂin 27. Günü
27 gün, bu kadar zamand›r burday›m inanam›yorum. Dirençli ve
direniﬂçi oldu¤umu bilirdim bu kadar›n› ben bile tahmin edememiﬂtim. Daha çok 27 günler deviririm
ben burda ÜZÜLÜN DÜﬁMANLARIM.
... Bu sabah telefonuma bak›nca Rusya’dan bir mesaj gördüm
ﬂöyle yazm›ﬂ direniﬂimi destekleyen, "Güç hakl›l›kt›r, güç meﬂruluktur, güç eﬂit ve özgür bir yaﬂam›
savunmakt›r" bu mesajla ben sonsuza kadar direnirim.
... Biraz önce ambulans harç
makinas›n›n çekilmesini bekledi.
Bütün sa¤l›kç›lar bilirler ki insan
hayat› için 1 saniye bile önemlidir.
Nas›l bir idaredir insan hayat›n› hiçe sayar, bu idarenin içinde hekimler de var. ...

Direniﬂin 28. Günü
... Saat 10.00, yan›mda bir zab›ta... Çad›r› kald›rmaya gelmiﬂler,
ellerinde ﬂikayet dilekçesi ile. "Kald›ramazs›n›z” diyorum. Zab›ta konuﬂman›n siniriyle "kald›raca¤›m"
dedi. O anda çad›r›n önüne geçtim,
"kald›rtmayaca¤›m! Gidin sahili iﬂgal edenleri kald›r›n, zenginleri kald›r›n, hastane bahçesini iﬂgal eden
kafeteryay› kald›r›n" dedim. "Biz
Büyükﬂehir Belediye Baﬂkanl›¤›’ndan geliyoruz, keser kald›r›r›z, çad›r›n›z zarar görmesin" dediler.
"Belediye baﬂkan› buraya gelsin"
dedim. Polis yaklaﬂt› ellerinde emir
oldu¤unu söyledi. Ayn›s›n› polise
de söyledim.
Bu arada çad›r›n etraf› dolmaya
baﬂlad›, her yerden insanlar gelmeye baﬂlad›. Gazeteciler, Paﬂabahçe'liler, Okmeydan›'ndan gençler,
iﬂçiler geldiler doldu çad›r›n etraf›.
... Telefonlar›m susmad› tüm gün.
Cumhuriyet gazetesi, Dicle Haber
Ajans›, Birgün, Evrensel çad›ra
geldiler.
... ‹ncirköy camiinin karﬂ›s›ndaki bal›kç› ve çay satan kafeterya
direniﬂçi oldu¤um için çay paras›n›
almad›. Sahiplenmek bunun ad›.
Do¤ru yapan sahiplenilir...

Direniﬂin 29. Günü
Bu sabah sakin, ne olaca¤› belli olmaz. Rahats›z hastane idaresi,
zab›talar, polisler kald›ramad› çad›r›.
... Pir Sultan Abdal Derne¤i ziyaretime geldiler, bas›n aç›klamas›
yaparak iﬂten at›lmam› protesto
edip direniﬂimi desteklediklerini
söylediler.
... Bombal›dere'li gençler u¤ruyor, Fevzi Çakmak Lisesi mezunlar› olarak. Gençler bana direniﬂimin
ne kadar hakl› bir zeminde oldu¤unu tekrar hat›rlat›yor. ...

Direniﬂin 30. Günü
Direniﬂin 30. günü günlüklerine
zab›ta ve polisler sald›r›da elkoydular...

Direniﬂin 31. Günü
Sabah 05.00’te çad›r›ma bask›n
oldu. Korkudan o saati seçmiﬂler,
40 kiﬂi, 2 kiﬂiye bask›na gelmiﬂler.
Bizim karﬂ› koymam›za ra¤men
sald›rd›lar. Arkadaﬂ›mla beni yerlerde sürüklediler. Termosumu alm›ﬂlar, suyumu dökmüﬂler, özel eﬂyalar›m›, kitaplar›m›, defterlerimi
hepsini ald›lar gittiler. ... Hurdadan
ald›¤›m masay› da götürdünüz. Laz›m m›? Halk›n s›rt›ndan kazand›¤›-

“Ben çad›r› yine kuraca¤›m.
Bin kere alsan›z, bin kere
kuraca¤›m.
ﬁu anda bekliyoruz çad›r
yerinde, doluyor buras›, hem
benim destekçilerim hem de
polis taraf›ndan.
Çevik kuvvet de burada,
nas›l korkudur bu, düzenin
korkusu, tek kiﬂilik bir iﬂçi
eylemi bile onlar› korkutuyor.
Çevik kuvvet bekliyor, biz de
bekliyoruz. Çad›r›m›z› kurmak
için ben buraday›m, iﬂe geri
dönünceye kadar buradan
ayr›lm›yorum.”

Direniﬂleri büyütelim

n›zla al›n
masan›z›
“benim
masam
direniﬂcilerin” ben
o masay›
ne emeklerle
koydum buraya, o
gasp
etti¤iniz
masa yaln›z benim
de¤il, bu ülkenin tüm direnenlerinin. Getirin benim masam›, getirin
çad›r›m›.
... O çevik kuvvet de burada,
nas›l korkudur bu, düzenin korkusu, tek kiﬂilik bir iﬂçi eylemi bile
onlar› korkutuyor.
... Bilgesu Erenus gelmiﬂti Pazar
günü, bana getirdi¤i pikeyi de ald›lar. Nuray Mert yazm›ﬂ köﬂesinde
beni bugün. ...

Direniﬂin 32. Günü...
... Ö¤len yap›lacak olan bas›n
aç›klamas›yla ilgili son haz›rl›klar›
Say›: 229
yapt›k. ... Ziyaretçiler gelmeye
baﬂlam›ﬂt›. Telefon susmuyordu. Yürüyüﬂ
Saat 12.00 olmadan Ece TEMEL- 15 A¤ustos
KURAN geldi ziyarete, benim için
2010
çok önemliydi onun gelmesi.
... 12:30’u geçiyordu bas›n
aç›klamas› yap›ld›. ... Bas›n aç›klamas›ndan sonra Cumhuriyet muhabiri ﬁule KÖKTÜRK ile ropörtaj
yapt›k. Kanal B geldi haber yapmaya, epey süre çekim ve ropörtaj
yapt›lar. ...

Direniﬂin 33. Günü
Direniﬂin 33. Günü, ramazan’›n
ilk günü. Bunun arkas› bayram,
ben çad›rday›m. Müslümanl›¤›yla
övünenler ben gerçekleri söyledi¤im için sokaktayken, onlar yalan
söyledi¤i yetim kul hakk› yedi¤i
için koltuklar›nda.
... Zab›talar ald›klar› çad›r›m›,
pankart›m›, dövizlerimi, masam›,
özel eﬂyalar›m›, kitaplar›m›, günlü¤ümü, ziyaretçi defterimi, Bilgesu
ERENUS’un getirdi¤i pikeyi kendi
arabalar›yla 14: 40’da getirdiler.
Direnen kazan›r bunu herkes görüyor. Sabaha karﬂ› sald›r›yla ald›klar› direniﬂin eﬂyalar›n›, ö¤len s›ca¤›nda kendi elleriyle getirmek zorunda kald›lar. Do¤ru yolday›m.

17

Türkan Albayrak (Direniﬂçi Paﬂabahçe
Devlet Hastanesi Temizlik ‹ﬂçisi):

“Sald›r›lar do¤ru yolda
oldu¤umu gösteriyor”

Say›: 229

Yürüyüﬂ
15 A¤ustos
2010

Y ü r ü y ü ﬂ : Eylemine
iki oldu sald›r›yorlar. Niye
sald›r›yorlar? Sald›r›lar› nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
T ü r k a n Albay r a k : Sald›r›lar do¤ru yolda oldu¤umu
gösteriyor. Rahats›z oluyorlar art›k
iyice.
Kamuoyu
yart›ld›,
onlar›n
üzerinde kamuoyunun bir bask›s› var.
Birde Tabibler birli¤ine verdi¤imiz
ﬂikayet dilekçesi var Baﬂhekim yard›mc› ile ilgili, ondan savunma istemiﬂler onun etkisi var. Do¤ru yolday›m o yüzden sald›r›yorlar.
Y ü r ü y ü ﬂ : Mesela daha önce
TEKEL iﬂçilerinin direniﬂine de sald›r›lm›ﬂt›. Bu sald›r›lar› izlemiﬂ
miydiniz? O zaman ne düﬂünüyordunuz?

T ü r k a n A l b a y r a k : Çatlak ses
istemiyorlar onlar›n düzenine karﬂ›
gelen hiçbir ﬂey istemiyorlar. Düzenlerine karﬂ› gelen bir olayda sald›r›yorlar, mualefeti y›ld›rmaya çal›ﬂ›yorlar.
Üzülmüﬂtüm, sald›racaklar›n›
zaten ilk geldikleri zamanda düﬂünmüﬂtüm. Yani da¤›t›lacaklar›n› onlar› zorlayacaklar›n›, ordan kald›rmak için u¤raﬂacaklar›n› ta geldikleri zaman düﬂünmüﬂtüm. Sald›rd›klar› zamanda çok ﬂaﬂ›rmad›m asl›nda. Ama üzücü bir durum sonuçta. O karda k›ﬂta so¤ukta, so¤uk su
tutulmas› iﬂte gaz bombas›yla sald›rmalar› üzücüydü.
Y ü r ü y ü ﬂ : Sald›r›dan sonra sizi
destekleyenlerin tav›rlar› ne oldu?
T ü r k a n A l b a y r a k : Destekleyenlerin tavr› k›zmayd›, tepki verdiler çad›r›n pankarlar›n al›p götürülmesine, sonra üzüldüler baz›lar› ise
sevindi çad›r›n al›p götürülmesine
içerden.

Nevzat ﬁahin (Paﬂabahçe Kültür Derne¤i

“Bu direniﬂ taﬂeron
sistemine karﬂ› bir direniﬂtir”

Baﬂkan›):

Y ü r ü y ü ﬂ : Türkan Albarak'›n direniﬂini nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Nevzat ﬁahin:
Türkan Albayrak’›n
direniﬂini taﬂeron
sistemine karﬂ› bir
direniﬂ olarak görüyorum. Çünkü taﬂeronluk sistemi sendikas›zl›k ve daha
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fazla yoksullaﬂt›rmay› getirdi¤i için
bu direniﬂ asl›nda sadece Türkan
Albayrak’›n de¤il bütün emekçilerin sahip ç›kmas› gerekti¤ine inan›yorum.
Y ü r ü y ü ﬂ : Direniﬂ Paﬂabahçe'de
ne kadar biliniyor, direniﬂ hakk›nda
halk içinde yorumlar neler?
Nevzat ﬁahin: ﬁimdi buras› Paﬂabahçe’nin tek hastanesi oldu¤u
için genel de halk burda toplan›yor.
Bugüne kadar ben hiç olumsuz yön-

Birinci sald›r›da yan›mda Nevzat vard›. Nevzat› tavr›da bir karﬂ›
koyuﬂtu yani beraber kar›ﬂ› koyduk,
burda çal›ﬂanlar ise hiçbiri d›ﬂar›
ç›kmad› hiçbirini görmedik. Sadce
polis ve zab›ta vard›.
‹kinci sald›r›da ise direniﬂe destek için gelenler vard› yan›mda, sald›r›ya beraber karﬂ› konuldu. Polisleri aﬂa¤›ya kadar indirdik hepsi
burdad› zaten zab›ta ve polis. Aﬂa¤›ya kadar indirdik ama 2 tanede gözalt› verdik tabii.
Sald›r›da daha sonra pankart›m›z› sökmeye çal›ﬂt›la ama alamad›lar
direndi¤imiz için.
Y ü r ü y ü ﬂ : Görülüyor ki direniﬂ
etkisini gösterdikçe sald›r›lar artmaya baﬂlad›. Sald›r›lara ra¤men bundan sonras› için ne düﬂünüyorsunuz?
T ü r k a n A l b a y r a k : Yani sald›r›lar bekledi¤im bir ﬂey zaten benim.
Yani sald›r›lar benim direniﬂimi y›ld›ramaz, benim direniﬂim sürüyor
taleplerim yerine gelinceye kadar.
Bir baﬂka sald›r› daha ilkleri nas›l karﬂ›lad›ysak di¤erlerinide öyle
karﬂ›layaca¤›z. Ayr›ca bir baﬂka sald›r›da ö¤le ya da akﬂam yapacaklar›n› düﬂünmüyorum yine sabaha
karﬂ› yapacaklard›r sald›r›y›. Direniﬂimi sürdürece¤im.
lerini görmedim direniﬂe karﬂ›. Yayg›n bir ﬂekilde de biliniyor, imza
vermeye de geliyorlar. Desteklerini
sunuyorlar yani.
Y ü r ü y ü ﬂ : Sizin bu konuda ne
tür deste¤iniz oluyor?
Nevzat ﬁahin: Bu konuda bizim
deste¤imiz elimizden geldi¤i kadar
gece nöbette kal›yoruz. Yine gün
boyu burda kal›yoruz Paﬂabahçe
Kültür Derne¤i olarak ve Halk Cephesi olarak.
Yiyecek içecek konusunda yard›mlar›m›z oluyor, onlar› temin ediyoruz ailelerden olsun iﬂte çevremizden. Bu konuda yan›nda olaca¤›z Türkan Albayra¤›n, sonuna kadar da destekleyece¤iz.

AKP direnme hakk›na sald›r›yor

Tek kiﬂi de olsa,
korkular› direniﬂtir!
Bugüne kadar yüzbinlerce
emekçi iﬂinden at›ld›. Nerede iﬂ bulaca¤›, nas›l yaﬂayaca¤› sorulmadan, yaz k›ﬂ demeden kap›n›n önüne kondu emekçiler.
Kuﬂkusuz iﬂten at›lan her emekçi direnmedi, direnemedi, hakk›n›
arayamad›. Kimi kabullendi, kimi
direniﬂi göze alamad›. Ama büyük
ço¤unlu¤u örgütsüz oldu¤u, direnmeyi bilmedi¤i için direnemedi.
‹ﬂten at›lmas›n› kabul etmeyip
direnenlerden biri oldu T ü r k a n Al b a y r a k . Tek kiﬂi olarak baﬂlad›¤›
direniﬂini sürdürürken, bugüne kadar çeﬂitli sald›r›larla karﬂ›laﬂt›. Denilebilir ki, direniﬂ ve sald›r› iç içe,
birlikte yaﬂand› bu süre içinde.

Tek kiﬂi a ma direniyor!
Haks›zl›¤a u¤ram›ﬂ, iﬂten at›lm›ﬂ
bir emekçinin hele tek baﬂ›na sürdürdü¤ü bir direniﬂ san›l›r ki, hastane idaresini, zab›tay›, polisi bu kadar çok “ilgilendirmesin”, “kayg›land›rmas›n”!...
Ama tam tersine, hastane idare s i nde n p ol i s e, po li s t e n z a b› t a l ara
zab›tadan sendikaya kadar zulüm
d üzen in in tü m b ek çiler i, iﬂb irli kçi leri, bu direniﬂten rahats›z oldular,
kayg› duydular.
Devlet, karﬂ›s›nda yüzlerce iﬂçinin sürdürmüﬂ oldu¤u bir direniﬂ
varm›ﬂ gibi tüm kurumlar› ile direniﬂi k›rmak için seferber oldu.
Sa¤l›k-‹ﬂ sendikas›, kendi üyesi
olan T ü r k a n A l b a y r a k’›n direniﬂinin yan›nda yer almas› gerekirken,
direniﬂe karﬂ› ç›km›ﬂ, kendi üyesinin u¤rad›¤› haks›zl›¤a ortak olmuﬂtur. Sendika, direndi¤i için kendi
üyesini “terörist” olmakla itham
ederek direniﬂ k›r›c›l›¤› yapt›.
Hastane idaresi, T ü r k a n Albayr a k’›n hastane bahçesinde çad›r kurarak direniﬂe baﬂlamas›n› hazmedemeyerek daha baﬂ›nda direniﬂi

tecrit ederek, bo¤mak için yalanlarla sald›r›ya geçti.
‹ﬂten att›klar› hiçbir emekçi direnmemeli, direniﬂi ile örnek olmamal›d›r.
Daha baﬂtan Türkan Albayrak’›n
direniﬂi emekçiler taraf›ndan desteklenmesin diye T ü r k a n Albayr a k’›n “terörist” oldu¤u yalanlar›
ile karalama kampanyas› yürüttüler.
Hastane bahçesinde arkadaﬂlar›yla
sigara içen kad›n temizlik iﬂçileri
hakk›nda “fuhuﬂ yap›yorlar” diyerek ahlaks›zca yalanlar söyleyip karalamalar yapt›lar.
Yalanlarla direniﬂi karalamaya,
emekçileri ahlaks›z söylentiler ile
kuﬂatmaya, bölmeye çal›ﬂt›lar. Yalanlarla emekçilere yapt›klar› bask›lar›, iﬂten atmalar› gizleyeceklerdi.
Hastane idaresi, direniﬂin baﬂlamas›yla birlikte T ü r k a n A l b a y r a k’› emekçilerden, tecrit etme çabalar›n› h›zland›rd›.
‹lk iﬂlerinden biri daha önce acil
servise bakan kameray› direniﬂ çad›r›na çevirerek, kamera ile korku
yaratmaya çal›ﬂmas› oldu. Direniﬂi
bir yandan 24 saat izlerken, di¤er
yandan da kamera ile direniﬂe destek olacak emekçileri tehdit ettiler.
Bir emekçi, kamera konusunda ﬂunlar› söylüyordu; “Kamera Türkan
Abla için kuruldu, yani bizden birini gördü mü iﬂine son vermesi için.”
Hastane idaresi, direniﬂe destek
olmalar› durumunda emekçilere “iﬂten atar›z” tehditleri ile yetinmedi.
Albayrak bunlara da de¤iniyor.
“‹ﬂçilerle ba¤›m› koparmak için
idareciler ﬂirinlik yap›yor. Baﬂhekim, iﬂçilerle beraber kafeteryada
çay içiyor, mucize bu benim iﬂçi arkadaﬂlar›m için. Düne kadar ayn›
yemekhaneyi paylaﬂam›yorlard›...”
Emekçileri “adam yerine” koymayan idare birdenbire emekçilere
“de¤er vermeye” baﬂlad›. Elbette bu
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direniﬂin gücüydü. ‹dare emekçiler
direniﬂin yan›nda yer almas›n diye
bir süre sonra iﬂten ataca¤› emekçilere “adam gibi” davran›yordu.
Direniﬂ ilerledikçe bu kez çad›r›
kald›rmak için polis ve zab›tay› harekete geçirdiler.

Yoketmeye çal›ﬂt›klar›
emekçilerin u mududur
“Direnmeliyim iﬂçiler için, kad›nlar için, çocuklar için. Benim ülkemin kad›nlar› da altm›ﬂ›nda
dimdik yürüsün.” diye direndi¤ini
söylüyordu T ü r k a n A l b a y r a k .
Hakl› olmak, yaln›z olmad›¤›n›
bilmek elbette onun direniﬂini büyütüyor. Sald›r›lar› bu bilinç ve
inançla püskürtüyor.
Devlet ise “tek kiﬂilik direniﬂ”
demeden, sald›rmaya, karalamaya,
her arac› direniﬂe karﬂ› kullanmaya
çal›ﬂ›yor.
Devlet, emekçilerin umudunu
yok etmek istiyor. Emekçilere umut
taﬂ›yan, umudu diri tutan, yol gösteren hemen herﬂeyi ezmeye, bo¤maya, tecrit etmeye çal›ﬂ›yor. O nedenle, nas›l olsa “ttek kiﬂilik” direniﬂ
diye bakm›yor.
Zulme karﬂ› direniﬂin sürdü¤ü
her yerde, devlette o direniﬂler örnek olmas›n, emekçiler buradan güç
almas›n diye ﬂaﬂ›rt›c› ölçüde tüm
gücüyle sald›r›yor.
Direniﬂ, emekçilere örnek olmamal›d›r! Devletin en büyük korkular›ndan birisi budur. Direniﬂ örnek
olursa, yar›n yüzlerce, binlerce yeni
Türkan Albayraklar ç›kacakt›r. Devlet, direnen de¤il, baﬂ e¤en emekçiler istiyor. Direniﬂi o nedenle k›rmak, etkisizleﬂtirmek istiyorlar.
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Bas›ndan:
ÜM‹T ALAN
KÖﬁE YAZILARI
BUGÜNLERDE EN HAYS‹YETL‹ K ÖﬁE H ANG‹S‹?
11 A¤ustos 2010, Birgün
Bir y›l› aﬂk›nd›r bu köﬂeden sesleniyorum. Burada konsept gere¤i, medyam›z›n ve köﬂe yazarlar›n›n hallerine
de¤indim... Elimden geldi¤ince teﬂhir
etmeye, dilim döndü¤ünce anlatmaya
çal›ﬂt›m... Bugün de bir köﬂeden söz
edece¤im. Ama her zamankilerden biraz farkl›. O köﬂede sadece ‘haysiyet’
var. Orada ana ak›m medyam›z›n göremedi¤i ﬂeyler var. Bence ﬂu s›ra Türkiye’nin en haysiyetli köﬂesi oras›. Bu
hafta Köﬂe Vuruﬂu’nu oradan kullanmak istiyorum.
(...)

Adalet!
Mu¤la'da 11 May›s'ta polis taraf›ndan katledilen üniversite ö¤rencisi ﬁerzan Kurt'un katledilmesi davas›n›n 9
A¤ustos’ta görülecek olan duruﬂmas›
ﬁerzan’›n ailesine, avukat›na haber verilmeden bir gün önce görülerek dava
E s k i ﬂ e h i r ’ e sü r ü l d ü.
Davalar› sürgün etmek, devletin
halka karﬂ› iﬂledi¤i katliamlarda oligarﬂinin mahkemelerinin s›k s›k baﬂvurdu¤u bir yöntemdir.
Mesela daha önce Gazi katliam
davas›n› Trabzon’a sürmüﬂlerdi. 1617 Nisan katliam davas›n› Kayseri’ye,
U¤ur Kaymaz’›n infaz davas›n› Eskiﬂehir’e sürmüﬂlerdi.
ﬁerzan Kurt’un davas›n›n da Eskiﬂehir’e kaç›r›lmas› ayn› politikan›n
ürünüdür.
Devlet hukuku halktan neden
kaç›r›r?
Çünkü infazlarda, katliamlarda suçüstü yakalanan devlettir. Ve devletin
“terörist” diye katletti¤i kiﬂiler halk
taraf›ndan sahiplenilmektedir. Katliam davalar› devletin katliamlar›n›n
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...

Türkan Albayrak Paﬂabahçe Devlet
Hastanesi’nde 5 y›ld›r temizlik iﬂçisi
olarak çal›ﬂ›yordu. Günün birinde kendilerini çal›ﬂt›ran taﬂeron firma, “ihbar,
k›dem tazminatlar›m›z› ald›k, y›ll›k
izinlerimizi kulland›k” yaz›l› olan bir
taahhütname imzalatmak istedi. Türkan Albayrak ve arkadaﬂlar› kendilerini çal›ﬂt›ran taﬂeron firman›n sözleﬂmesini imzalamak istemediler. Bunun
üzerine ayn› anlama gelen, ama üstü
biraz daha kapal› baﬂka bir sözleﬂme
sunuldu. Baz› iﬂçiler çaresiz imzalad›.
Albayrak ve 10 arkadaﬂ› imzalamad›
ve iﬂten at›ld›lar. Bunun üzerine Türkan Albayrak çal›ﬂt›¤› hastane önünde
tek baﬂ›na direniﬂe geçti. O köﬂecikte
bir çad›r kurdu ve haklar›n› kazanana
kadar oradan ayr›lmayaca¤›n› ilan etti.
Tek baﬂ›nayd› ama bunu tüm iﬂçi arkadaﬂlar› için yapt›¤›n› söylüyordu. ‹ster
yandaﬂ, ister candaﬂ olsun di¤er köﬂelere kurulmuﬂlar›n pek umrunda de¤ildi tabii bu.

MEDYAMIZDAN UTANDIM!
Türkan Albayrak’›n bir ay› aﬂk›n
zamand›r sürdürdü¤ü direniﬂin medyaya yans›mas› oldukça zay›f. Gazetelerden Birgün, Cumhuriyet ve Evrensel
gazeteleri haber yapm›ﬂlar. Hem de bir
kaç kere, ama yetmemiﬂ iﬂte. Bir de pazartesi günü Hürriyet gazetesinde Nuray Mert biraz de¤indi o kadar. Nuray
Mert’ten sonra yazanlar ço¤alacakt›r.
“Senin konseptin köﬂe yazarlar›, sen
niye yazd›n?” diye soracak olursan›z,
Türkan Albayrak benimle birlikte tüm
köﬂe yazarlar›na tam bir ayd›r durmadan mail at›yor, art›k utand›¤›m için
derim. Birileri yazmad›¤›ndan, daha
çok konuﬂulmad›¤›ndan. O yüzden bu
haftal›k al›ﬂt›¤›n›z gibi köﬂe yazarlar›
yok Köﬂe Vuruﬂu’nda. Çünkü bir kad›n, o köﬂede yaln›z baﬂ›na direniyor.
O köﬂe, Türkiye’nin en haysiyetli köﬂesi. Gitmeseniz de, gelmeseniz de,
yazmasan›z da öyle.

Hukuku halktan kaç›rmak
adaletsizli¤in ilan›d›r!
tart›ﬂ›ld›¤›, sorguland›¤› davalara dönüﬂtürülmektedir. Devletin katliamc›l›¤› teﬂhir edilmektedir.
Oligarﬂinin mahkemeleri ise katilleri yarg›layaca¤› yerde katilleri aklaman›n, katliamlar› gizlemenin yollar›n› ar›yor.
Onun için katliam davalar›n› olay›n geçti¤i yerden yüzlerce kilometre
uzakl›ktaki bir mahkemeye sürüyor.
Hukuku halktan kaç›r›yor.
Hukukun halktan kaç›r›ld›¤›
yerde adalet olur m u ?

***

“Çürük e lma” d e¤il,
“elma bahçesi”
Polis, düzenin tarifine göre “ g üvenlik” gücüdür. Adalet mekanizmas›n›n ilk basama¤›nda da onlar vard›r.
Ama ilk basama¤›n haline bak›n.. 30
Temmuz’da ‹stanbul’da, ﬁiﬂli, Bak›rköy, Beykoz ve Beﬂiktaﬂ’ta düzenlenen operasyonlarda 69 kiﬂi “rüﬂvet çetesi” kurmaktan gözalt›na al›nm›ﬂt›.

Bu 69 kiﬂinin 23’ü polisti. Ayn› operasyonun devam› olarak 8 A¤ustos’ta
40 kiﬂi daha gözalt›na al›nd›. Bu 40 kiﬂinin 18’i yine polisti. ‹çlerinde emniyet amiri de var.
Y›llard›r bu tür olaylar için “münferit” dendi. “Çürük elma” dendi.
“ Her kurumda, her yerde tek tek çü rük elmalar ç›kar, bütün bir kurum
suçlanamaz” diyerek polisin suçlar›
örtbas edildi.
Hay›r, ne “münferittir”, ne de mesele “çürük elma” meselesidir. Çürümenin boyutu elmalarla de¤il, elma
bahçeleriyle ifade edilebilir ancak.
‹ki, üç, beﬂ polis de¤il söz konusu
olan. Uyuﬂturucudur, kumard›r, fuhuﬂtur, h›rs›zl›kt›r, kad›n ticaretidir,
rüﬂvettir... akl›n›za gelebilecek her
türlü pisli¤in, namussuzlu¤un alt›ndan
güruh halinde polisler ç›kmaktad›r.
Polis teﬂkilat›n›n en tepesinden en alttaki memuruna kadar bu pisli¤in içindedirler. Oligarﬂinin adalet mekanizmas› bunlardan oluﬂuyor. Buradan
adalet ç›kar m›?..
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Burjuva
Anayasas›’ndan
Halk Anayasas›’na

Geçen say›dan!..
Yaz› dizimizin ilk bölümünde
anayasalar›n burjuva devrimlerle
ortaya ç›kt›¤›n› belirtmiﬂ ve ilk
yap›lan anayasalardan söz etmiﬂtik.
Yine Osmanl› ‹mparatorlu¤u
döneminde anayasac›l›k hareketlerinin niteli¤ine, ilk Osmanl›
Anayasas›’n›n nas›l yap›ld›¤›na
de¤inmiﬂtik...
Burjuvazinin düzenini kutsal hale getiren burjuva anayasas›, bugüne kadar önümüze hep tek anayasa
modeli olarak kondu.
Sanki anayasalar kutsal ve de¤iﬂtirilemez hukuk metinleriymiﬂ
gibi propagandas› yap›ld›. Burjuvazinin anayasalar›, “tüm halk›n anayasas›” olarak lanse edildi.
Anayasalar›n kutsall›¤› ve halk›n
onlara dokunamamas›, yasalara geçirilmiﬂtir. 12 Mart ve 12 Eylül’de
faﬂist cuntalar›n askeri savc›lar› taraf›ndan devrimcilere karﬂ› aç›lan
mevcut anayadavalar›n temelini “m
s a n › n t e d b i r, ta¤yir ve ilgas›” -bozulmas›, ortadan kald›r›lmas› için
yürütülen çabalar- oluﬂturuyordu...
Anayasalar kuﬂkusuz tek baﬂlar›na hiçbir zaman ba¤›ms›z, dokunulmaz, kutsal, s›n›flar üstü hukuk metinleri olmad›lar. Yeri geldi yeniden
yap›ld›lar. De¤iﬂtirildiler, ekler yap›larak sürdürüldüler. Hatta kimi
zaman çöpe at›ld›lar. Ve tarihin çöplü¤ü oldu yerleri.

Anayasalar ve s›n›fsal niteli¤i
Anayasalar›n içerikleri her za-

Hangi anayasa
kimin için yap›ld›?
man s›n›fsald›. Bunu daha iyi
anlamak için anayasan›n ne
anlama geldi¤ine k›saca da olsa de¤inelim.
Anayasalar sözlük anlam›yla; “Bir devletin yönetim biçimini belirten, yasama, yürütme, yarg›lama güçlerinin nas›l kullan›laca¤›n› gösteren, yurttaﬂlar›n kamu haklar›n› bildiren temel yasa, kanuni
esasi, teﬂkilat› esasiye kanunu”dur...
Daha genel bir tan›mla anayasa,
tüm yasalar›n “ana” yan›n›, temelini oluﬂturmakta, yasalara bu yan›yla da yön vermektedir.
Anayasalar›n bir baﬂka özelli¤i
de, hukuki hiyerarﬂi bak›m›ndan üst
yasa olarak görülmesidir. Tüm yasalar bu yasaya uygun olmak zorundad›r. Anayasa bir yerde, sistem aç›s›ndan genel bir s›n›r çizerek, bu s›n›r›n d›ﬂ›na ç›k›lmas›n› da engelleme rolü üstlenir.
Ayr›ca Anayasa, bir araya getirilmiﬂ, düzenlenmiﬂ bir kurallar bütünü olarak da tan›mlanmaktad›r.
Unutmayal›m ki bir anayasa, bir
devletin iﬂleyiﬂini, devlet-halk iliﬂkisini, devlet kurumlar›n›n nas›l çal›ﬂaca¤›n› düzenlemektedir. O ülke s›n›rlar› içinde yaﬂayanlar›n haklar›n›n neler oldu¤unu anlatmaktad›r
ayr›ca.
Tüm bu kurallar y›¤›n›, bir baﬂka
gerçe¤i de ortaya ç›kar›r. Her anayasa, iktidar›n kimde, hangi s›n›f ya
da s›n›flar›n elinde oldu¤unu da
göstermektedir.
Zira iktidarda hangi s›n›f ya da
s›n›flar varsa, o anayasa o s›n›f›n
anayasas›d›r. Anayasa kimin anayasas›ysa, kurallar da ona göre, o s›n›f›n ç›karlar›na göre biçimlendirilir.
Herhangi bir anayasay› ele al›p,
inceledi¤imizde, kabaca o devletin
niteli¤ini ç›karmak mümkündür. O
anayasaya bakarak, o ülkede faﬂist
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bir yönetim mi, burjuva demokrasisi mi ya da bir halk demokrasisi mi
oldu¤unu, pekala ç›karabilmek
mümkündür.
Anayasalar ayn› zamanda ide olojik bir belge niteli¤i taﬂ›maktad›r. ‹deolojik belgedir, çünkü iktidarda kim varsa, anayasa da onun
damgas›n› taﬂ›maktad›r.
Anayasa tart›ﬂmalar› söz konusu
oldu¤unda Lenin'in ﬂu sözü durumu
aç›klayacak yal›nl›ktad›r;
“Anayasalar, yapmaz, yaratmaz, yaln›zca varolan› saptar. ”
Bir iktidar, önce bir anayasa yap›p her ﬂeyi ona göre düzenlemez.
Tersine, önce bir iktidar ç›kar ortaya, o iktidar egemenli¤ini sürdürmek için çeﬂitli ad›mlar atar. Bu halde fiili durumlar oluﬂur. O fiili durumun anayasas›n› yapar iktidarlar.
Anayasa var olan›n, fiili durumun üzerine oturur. Örne¤in Halk
Cephesi’nin haz›rlad›¤› Anayasa
Tasla¤› tart›ﬂ›lmaktad›r. Ancak bunun hayata geçirilmesi, söz konusu
anayasa tasla¤›n›n ﬂu veya bu büyüklükte bir kitle taraf›ndan kabul
edilmesiyle mümkün olmaz. Bu
yetmez. Halk Anayasas›’n›n hayat
bulmas› için, mücadelenin muzaffer
olmas› ve devrimci bir halk iktidar›
kurulmas› gerekir.
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A n a y a s a l a r nas›l ve
n e y e g ö re d e ¤ i ﬂ t i r i l d i ?
Anayasalar›n tarih sahnesine
ç›kmas›n›n ilk örne¤i olan 1791
Anayasas›, zaman içinde bir çok
de¤iﬂikli¤e u¤rad›; anayasalar›n
içerikleri, biçimleri, yap›l›ﬂ yöntemleri bir çok de¤iﬂikli¤e u¤rad›.
Anayasalarda yap›lan düzenlemelerin niteli¤i; dönemlere, s›n›f
çat›ﬂmas›na, iktidar›n niteli¤ine göre belirlendi. Anayasalar s›ralad›¤›m›z nedenlerle, kapsam olarak ge-
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niﬂledi ya da darlaﬂt›r›ld›.
Bat› Avrupa’da oluﬂturulan, anayasalara “ k l a s i k a n a y a s a ”lar ad›
verildi. Burjuva demokrasilerinde
siyasal yaﬂam›n çerçevesi “ k l a s i k
a n a y a s a ”larla çizildi.
Ayr›ca o güne kadarki anayasalar
aras›nda da az›msanmayacak kadar
büyük biçimsel farkl›l›klar vard›. Örne¤in ‹ngiltere'deki burjuva demokrasisi, klasik anlamda yaz›l› bir anayasas› olmamas›yla bir çok burjuva
demokrasisinden ayr›l›yordu.
Keza Amerikan Anayasas›’n›n
da kendine özgü bir yan› vard›.
Amerikan Anayasas› iç savaﬂ ortam›nda ﬂekillenmesi nedeniyle di¤er
kapitalist ülkelerin anayasalar›ndan
biçimsel farkl›l›klar içermekteydi.
Ortaya ç›kt›¤› koﬂullar ve yap›l›ﬂ
biçimleri farkl› olsa da, tüm anayasalar›n ortak bir noktas› vard›. Hepsinin temelinde, burjuvazinin egemenli¤inin temel al›nmas› vard›r.
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1. Emperyalist Paylaﬂ›m Savaﬂ› sonras› anayasalarda da kimi de¤iﬂimler yaﬂand›. Emperyalist savaﬂ
sonras›nda Alman, Avusturya-Macaristan, Osmanl› imparatorluklar›
ve Rus Çarl›¤› y›k›ld›.
Feodalizmin y›k›lmaz denilen en
sald›rgan ve güçlü kaleleri y›k›lm›ﬂt›. Bu durum kaç›n›lmaz olarak tüm
siyasal ve toplumsal yaﬂama yans›makta gecikmedi.
Nitekim Rusya d›ﬂ›nda bu ülke-

Faﬂist cuntan›n demokrasisi!
1982 Anayasa oylamas›nda oy pusulalar› d›ﬂardan kolayca görülecek
biçimde ﬂeffaf yap›lm›ﬂt›.
Cunta bu “aayr›nt›ya” bile dikkat
etmiﬂti.
Anayasaya “hay›r” oyu verecek birinin zarf›ndaki “h ay › r ” pusulas› kolayca d›ﬂardan görülebilecekti.
Sand›klar› iﬂgal eden polis ve asker
gücü aras›nda kimse “hhay›r” oyu vermeye cesaret edemesin, korkuyla “eevet”
kullans›n diye yap›ld› tüm bunlar.
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lerde burjuvazinin egemenli¤i pekiﬂtirildi. Rusya’da ise 1917 Büyük
Ekim sosyalist devrimi ile birlikte
m i l y o n l a rc a i n s a n v e d ü n y a h a l k lar› yeni bir anayasayla tan›ﬂt›.
‹deolojik anlamda kayna¤›n›
Marksizm’den alan bu yeni anayasa, ezilenlerin iﬂçilerin, köylülerin,
tüm Sovyet halk›n›n egemenli¤inin
ifadesi olan bir anayasayd›. 1791 y›l›ndan bu yana, tam 126 y›l sonra
ilk kez ezilenler kendi egemenliklerini ilan etmiﬂ ve anayasalar›n› da
yapm›ﬂlard›.
‹kinci paylaﬂ›m savaﬂ› öncesi,
‹talya ve Almanya da faﬂist iktidarlar kendi anayasalar›n› yapt›lar...
‹kinci paylaﬂ›m savaﬂ› sonras›
ise emperyalizmin egemenli¤inin
parçalanmas› ve faﬂistlerin yenilgisi
ile birlikte Do¤u Avrupa ülkelerinde
H a l k D e mo kr a s i l e ri kuruldu. Bu
ülkelerde k›sa zamanda Halk Anayasalar› yap›larak, bu anayasalarla
yönetilmeye baﬂlad›lar.
Emperyalizmin yeni-sömürgesi
olan ülkelerde ise anayasalar burjuva demokrasilerinden, klasik faﬂist
ülkelerin anayasalar›ndan ve sosyalist anayasalardan etkilenmelerle
yap›lsa da as›l olarak ka¤›t üstünde
kald› bu düzenlemeler.
Sürekli faﬂizmin oldu¤u bu ülkelerde ka¤›t üstündeki haklardan söz
edilirken, anayasan›n varl›¤› ayn›
zamanda demokrasicilik oyununun
bir parças› haline getirilerek, halk›
oyalayacak bir araca dönüﬂtürüldü.
Yeni sömürge ülkelerde bir yandan bol keseden hak ve özgürlükler
da¤›tan anayasalar yap›l›rken, öte
yandan halka yönelik sald›r›lar eksilmeden sürdürüldü.

Anayasa yapmak, “yeni
b i r devlet” kurmakt›r!
Kuﬂkusuz hiçbir neden yokken
yeni bir anayasa yap›lmaz. O nedenle ço¤unlukla yeni bir anayasay›
gerekli k›lan bir zorunluluk vard›r
ortada.
Unutulmamal›d›r ki, yeni bir
anayasa yapmayla, kurulan yeni bir

devletin kuruluﬂu ço¤u zaman içiçe
geçmiﬂtir. Örne¤in, Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun y›k›nt›lar› üzerinde
verdikleri Kurtuluﬂ Savaﬂ› ile yeni
bir devlet kuran Kemalistler iktidarlar›n›n hemen baﬂ›nda yeni bir anayasa yapt›lar.
Onun içindir ki, devlet kurmak,
yeni bir anayasa yapmakt›r bir bak›ma. Yeni anayasa demek, ilk iﬂ olarak yürürlükte olan hukuk düzenini
y›karak, yerine iktidar›n s›n›fsal yap›s›na uygun bir hukuk düzeni kurmakt›r.
Yine de her zaman anayasa de¤iﬂiklikleri bu biçimiyle yap›lmad›.
Anayasa de¤iﬂikli¤inden söz edildi¤inde akla iki yol gelmektedir.
Birincisi; Niteli¤iyle, biçimiyle
var olan anayasadan tümüyle farkl›
bir anayasa yapmak.
‹kincisi; yürürlükte olan anayasan›n kimi maddelerini de¤iﬂtirerek
anayas›n›n özüne dokunmamak biçiminde olmaktad›r. Bugün AKP’nin 12 Eylül faﬂist anayasas›n›n
özüne dokunmay›p, 19 madde ile s›n›rl›, yapt›¤› de¤iﬂiklik gibi.
Anayasa de¤iﬂiklikleri konusunda at›lan bu ad›mlara bakarak, birinci yöntem için anayasay› “yeniden
yapmak” deyimini kullanabiliriz.
‹kinci kullan›lan yöntem için ise
“tadilat” yapmak demek yanl›ﬂ olmayacakt›r.
Hangi yöntem izlenirse izlensin
yeni bir anayasa yapmak için önceki düzenin icazeti ve izni d›ﬂ›nda
kurulmuﬂ bir meclis gerekmektedir.
Anayasay› yapacak olan bu meclise “kurucu meclis” ad› verilmektedir.
Ülkemizde, 27 May›s 1960 y›l›ndaki askeri darbe sonucu oluﬂtu-
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rulan Milli Birlik Komitesi,
anayasa haz›rl›klar›n›n kendilerinin de kat›laca¤› bir Kurucu
Meclis’te sürdürülmesini, sonra
da anayasa tasla¤›n›n referanduma sunulmas›n› istemiﬂti. Bu
amaçla Kurucu Meclis 6 Ocak
1961'de aç›ld›.
Bu dönem haz›rlanan anayasaya iliﬂkin olarak, darbeyi yapanlar›n kendi içlerinde de çeﬂitli tart›ﬂmalar yaﬂand›.
Toprak a¤alar›n›n, tekelci
burjuvazinin aleyhine olabilecek her madde, egemenlerin
meclisteki temsilcileri taraf›ndan engellendi.
27 May›s Anayasas›, içinde
kimi ilerici ö¤eleri bar›nd›rsa
da, halk bu anayasan›n haz›rlan›ﬂ sürecinin d›ﬂ›nda b›rak›ld›.
9 Temmuz 1961’de halkoyuna sunulan anayasa, oylamaya kat›lanlar›n % 61, 5' i taraf›ndan kabul edilerek, yürürlü¤e
girdi.
Yine 1 2 M a r t ’ta, 1961 Anayasas›’n›n “halka bol geldi¤i”
düﬂüncesiyle tekellerin karﬂ›
ç›kt›¤› kimi maddeleri ay›klanarak, yerine faﬂist maddeler ile
dolduruldu.
Faﬂist cunta, mücadelenin
geliﬂmesinden anayasadaki kimi haklar› sorumlu tutmuﬂ, o
nedenle 1961 Anayasas›’na savaﬂ açm›ﬂt›.
Emperyalizmin ve tekellerin
istekleri do¤rultusunda as›l olarak 12 Eylül faﬂist cuntas› ile
birlikte 1961 Anayasas› ortadan
kald›r›lm›ﬂ, yerine 1982 faﬂist
anayasas› yap›lm›ﬂt›r.
1982 Anayasas› cunta taraf›ndan oluﬂturulan bir kurula
adeta ›smarlanm›ﬂ, sonra da
göstermelik olarak “halk›n onay›”na sunulmuﬂtur.
Türkiye tam 28 y›ld›r, 7 Kas›m 1982’de halka “onaylat›lan”
anayasa ile yönetilmektedir.

Sürecek...

Neden Halk›n Anayasas›?
Ka¤›t ü stünde k alan h aklar
de¤il, gerçek haklar istiyoruz!
Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda ilk
anayasa 1876 y›l›nda yap›ld›. Demek ki ilk anayasadan bugüne tam
olarak 134 y›l geçmiﬂ.
Bu 134 y›l içinde imparatorluk
y›k›ld›, yerine yeni bir devlet kuruldu. ‹mparatorluktan bugüne egemen
s›n›flar bir çok yeni anayasalar da
yapt›lar... Kimi anayasalar ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamad›¤› için “bol geliyor”
deyip de¤iﬂtirdiler.
134 y›lda yapt›klar› anayasalar›
göstermelik olarak hep halka onaylatt›lar. Sand›klar› koyarak halk›n gidip onaylamas›n› istediler.
Yapt›klar› anayasalar›n ortak
noktas› ﬂuydu; bu anayasalar›n hemen hepsi halk›n haklar› konusun da a de ta bir va a tle r ma n zu me siy di.
“Yok yok”tu!.. Ka¤›t üstünde kalan
haklar›n sonu gelmiyordu.
Halka vaat edilen onlarca ﬂey
vard› anayasalar›nda... Anayasalar›
okuyanlar, tüm halk›n “eﬂit” haklara
sahip oldu¤unu, inanç ve düﬂünce
özgürlü¤ü oldu¤unu, iﬂkence yapman›n yasak oldu¤unu, insan onurunun zedelenemeyece¤ini... okuyacaklard›!
Hatta en çok vurgu yapt›klar› olgu ise Türkiye Cumhuriyeti’nin,
“dd e m o k r a t i k , s o s y a l b i r h u k u k
devleti” oldu¤u yalan›yd›.
Bu devlet hiçbir zaman demokratik bir devlet olmad›. Faﬂizmle yönetildi, emperyalizme ba¤›ml› bir yenisömürge oldu bu on y›llar boyunca.
Halk›n üzerinde dizginsiz bir faﬂist terör sürdüren bu devlet, on y›llard›r halka karﬂ› bir savaﬂ sürdürmektedir.
Halk hep açl›¤› ve yoksullu¤u yaﬂad›. ‹ﬂsizli¤i, iﬂten at›lmay›, okula gidememeyi, kendi dilini konuﬂamamay›, kimli¤inin inkar edilmesini yaﬂad›.
Bu devlet, b›rak›n halk›n ihtiyaç-

Direniﬂleri büyütelim

lar›n› asgari anlamda karﬂ›lamay›
emperyalist tekellerin ç›karlar› için
halk›n elindekini, avucundakini bile
ald›.
Bu devlet bir “hukuk devleti” de¤il, faﬂist yasalarla yönetilen bir
devlet oldu.
K›sacas›, ka¤›t üstünde kalan
haklar, tozlu sayfalara hapsolan vaatler bu 134 y›l boyunca hep sürdü.
Bugün de o yalanlar devam ediyor.
Görülece¤i gibi anayasalar konusunda halk hep aldat›ld›, oyaland›.
Zira oligarﬂinin anayasas›nda halk›n
haklar› ka¤›t üstündedir. Do¤rusu
halk›n haklar› yoktur.
Art›k vaatler manzumesi, ka¤›t
üstünde kalan haklar de¤il, halk›n
gerçek haklar›n› istiyoruz! Halk›n
gerçek haklar›n›n da bu anayasalar
ile karﬂ›lanmayaca¤›n› biliyoruz.
O n ed en le Ha lk ›n Anayasas›n›,
Halk›n ‹ktidar›n› istiyoruz!...
“Halk›n iktidar›n›n anayasas›,
burjuvazinin düzeninde oldu¤u gibi
bir vaatler manzumesi de¤ildir. Halk›n iktidar›, uygulayabileceklerini
ve ulaﬂ›lmas› mümkün hedefleri yasalaﬂt›r›r. Bu anlamdad›r ki, halk›n
ve halk iktidar›n›n görevi, bu anayasada yaz›lanlar›, ka¤›t üzerinde kalmaktan kurtar›p uygulan›r hale getirecek yasal, ekonomik, siyasal, kültürel koﬂullar› yaratmakt›r. Ancak
uygulanan, hak ve özgürlüklerin ka¤›t üzerinde kalmad›¤› anayasalar
güzel ve iﬂe yarard›r. Bu anayasan›n
anlam› ve hedefi budur.” (Halk Anayasas› Tasla¤›, syf.12)
Halk›n haklar› ancak bir halk iktidar›nda, ka¤›t üstünde kalmayacak sadece vaatlerle s›n›rl› olmay›p, Halk
Anayasas› ile gerçek olacakt›r. Oligarﬂinin anayasalar› ile Halk Anayasas›’ndaki en temel farklardan birisi de
budur.
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Evet de, Hay›r da Referandum Aldatmacas›na Ortak Olmakt›r

Do¤ru Tutum; Sand›¤a Gitmemektir!
8 Evet Demek ‹çin De, Hay›r

Demek ‹çin De Olsa, Sand›¤a
Gitmek, A ldatmacaya O rtak
Olmakt›r

8 Sand›k Baﬂ›na Gitmek, 12

Eylül Anayasas›’n›
Meﬂrulaﬂt›rmakt›r. Ç ünkü
‘Evet’te de ‘Hay›r’da da, 12
Eylül A nayasas›na O nay
Vard›r!

8 Do¤ru tavr› tamamlayacak

olan, ne 12 Eylül
Anayasas›’na, ne AKP’nin 19
maddelik k›smi
de¤iﬂikliklerine mahkum
olmad›¤›m›z› ortaya koyacak
bir alternatiftir.
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2010 y›l›n›n 12 Eylül’ünde yap›lacak olan k›smi Anayasa De¤iﬂikli¤i Referandumu, t›pk› 7 Kas›m
1982’de 12 Eylül Anayasas› için yap›lan referandum gibi, faﬂizmin yasalar›n› meﬂrulaﬂt›rma amaçl› bir referandumdur.
Sand›ktan hangi sonuç ç›karsa
ç›ks›n, 12 Eylül Anayasas›, tüm temel nitelikleri itibar›yla yürürlükte
kalacak, de¤iﬂtirilen birkaç maddesi
d›ﬂ›nda, 1982 Anayasas› bir kez daha “onaylanm›ﬂ” say›lacakt›r.
12 Eylül Referandumunda kitlelerin önüne sunulan seçenekler, kitleleri gerici, faﬂist güçler aras›nda
tercihe zorlarken, asl›nda bu tercih
de çarp›t›lm›ﬂ, suni bir tercihtir.
Görünümde, evet ve hay›rla sunulan seçenekler, ya emperyalizmin
ve iﬂbirlikçi oligarﬂinin temsilcisi
AKP’yi desteklemek ya da 12 Eylül
cuntas›n› desteklemektir. Ancak bu
görünüm de aldat›c›d›r. Çünkü hem
evet, hem hay›r seçenekleri, 12 Eylül cuntas›n› ve onun anayasas›n›
destekleyen bir muhtevaya sahiptir.

24

Bu bak›mdan, faﬂizmin iktidar›n›n dayatmalar›n› reddeden, oyununu bozan
do¤ru tav›r, sand›¤a gitmemektir.
‹ster evet demek için, ister hay›r
demek için olsun, sand›k baﬂ›na gidip oy kullanmak, faﬂizmin yasalar›n›n meﬂrulaﬂt›r›lmas›na hizmet
eder. Bu bak›mdan Cephe, 12 Eylül
referandumunda sand›¤a gitmeme
ça¤r›s› yapm›ﬂt›r.

“Evetçiler 12 Eylül’e karﬂ›,
hay›rc›lar 12 Eylül’den
yanad›r” ayr›m› y anl›ﬂ v e
sunidir
AKP, referandumda “hay›r!” demenin veya sand›¤a gitmemenin, 12
Eylül Anayasas›’n› onaylamak anlam›na geldi¤i iddias›ndad›r. Toplum
genelinde böyle bir havay› yaratmak istemektedir.
Evet dersen, demokratikleﬂmeden yanas›n, hay›r dersen, 12 Eylülden yanas›n! Böyle ele al›namaz.
Mevcut k›smi anayasa de¤iﬂikli¤ine evet demek de 12 Eylül Anayasas›’na onay içerir. Çünkü, AKP, 12
Eylül Anayasas›’n›n 19 maddesini
de¤iﬂikli¤e sunarken, Anayasa’n›n
geri kalan bölümünün devam›ndan
yana bir tutum tak›nmakta, baﬂka
deyiﬂle 12 Eylül Anayasas›’n›n kalan bölümünü sahiplenmekte ve
meﬂrulaﬂt›rmaktad›r.
Referandum öyle ﬂekillendirilmiﬂtir ki, sand›¤a gidip evet demek

de, hay›r demek de 12 Eylül Anayasas›’n› meﬂrulaﬂt›rmaya ç›kmaktad›r.
AKP esas olarak, 12 Eylül anayasas›n› meﬂru gören bir partidir.
Zaten bu referandumda getirdi¤i
k›smi anayasa de¤iﬂiklik paketinde
de 12 Eylül A n a y a s a s › n › n m e ﬂ ru lu¤unu ta rt› ﬂmamakta ve tar t›ﬂt › r m a m a k t a d › r. A K P, bugüne kadar 12 Eylül Anayasas›n› meﬂru
görmüﬂ, ona yaslanarak yönetmiﬂ
ve bugün de meﬂru görmeye devam
etmektedir.
Gerçek ﬂudur ki, referandumun
ortaya konuluﬂ biçimi nedeniyle
REFERANDUMDA "evet" D‹YENLER, belli maddeleri d›ﬂ›nda
12 EYLÜL ANAYASASI’NA B‹RﬁEY DEM‹YOR durumundad›rlar.
Çünkü de¤iﬂiklik paketinin sahibi
olan AKP’nin tutumu budur.
Öte yandan AKP’ye karﬂ› ç›kma
anlam›nda referandumda “hay›r!”
diyecek olan CHP, MHP gibi düzen
partileri de 12 Eylül Anayasas›’n›
meﬂru görmektedirler.
A K P, BBP, SP gibi anayasa de¤iﬂiklik paketine “evet” diyen düzen partilerinin de, C H P, M H P gibi
“hay›r” diyen düzen partilerinin de
12 Eylül Anayasas›’na karﬂ› bir alternatifleri yoktur.
Sand›¤a gitmemek tavr›, iﬂte bu
noktada önemlidir ve temel bir ayr›m› ifade etmektedir.

Cephe’nin referandum
tavr›n›n özü ve ay›rdedicili¤i,
devrimci b ir alternatifin
varl›¤›d›r
12 Eylül’de yap›lacak referandum, bir çok bak›mdan çarp›tmalarla, halka kurulmuﬂ tuzaklarla ﬂekillenmiﬂtir.
Tuzaklardan ilki, “anayasa de¤iﬂiklik paketi”nin halk›n lehine görünen bir kaç göz boyama maddesiyle, iktidar›n ve tekellerin lehine
maddelerinin ayn› pakete konulmuﬂ
ve ya hepsine birden evet ya hepsi-

AKP direnme hakk›na sald›r›yor

ne birden hay›r deme dayatmas›yla
sunulmuﬂ olmas›d›r.
“Anayasa de¤iﬂiklik paketi”nde;
“Devlet, çocuk istismar›, cinsellik ve ﬂiddete karﬂ› çocuklar› koruyucu tedbirleri al›r. ” gibi, kimsenin
karﬂ› ç›kmayaca¤› bir kaç madde,
halka karﬂ› grev yasaklar›, oligarﬂi
içi iktidar savaﬂ›nda yeni düzenlemeler ve tekellerin istekleri, ayn›
metin içinde birleﬂtirilmiﬂ ve birlikte oya sunulmuﬂtur. Bu, tuzaklardan
ilki ve fakat en tali olan›d›r.
Halk›n önüne öyle bir “evet” ya
da “hay›r” seçene¤i sunulmuﬂtur ki,
her iki seçenek de, faﬂist bir anayasan›n onaylanmas›na hizmet etmektedir. As›l büyük tuzak da budur.
Cephe, her koﬂulda emperyalistlere ve iﬂbirlikçilerine hizmet edecek olan bu oyuna, bu aldatmacaya
ortak olmay› reddederek, referandum aldatmacas›n› protesto ederek,
halktan yana devrimci bir alternatifi
öne ç›kar›yor: H A L K I N ANAYASASI TASLA⁄I...
Bunun anlam› ﬂudur:
Biz oligarﬂinin bize sundu¤u seçeneklere mahkum de¤iliz.
Bu dayatmada her halükarda faﬂizmin meﬂrulaﬂt›r›lmas›na hizmet
edecek biçimleri reddederek, sand›¤a gitmiyoruz.
Sand›¤a gitmemekle yetinmeyip, halka, a l t e r n a t i f b i r a n a y a s a
sunuyoruz.
Evet veya hay›r demek için sand›k baﬂ›na gitmek yanl›ﬂ, sadece
protesto veya boykotla yetinip, bir
alternatif sunmamak, politik olarak
iddias›z ve yetersiz bir tav›rd›r. Bu
yetersiz tav›r, iktidar iddias›ndan
uzak “ s a l t p rotestocu” tavr›n devam›d›r.
Referandumdaki tutumlar›n› “yetmez ama evet” diye formüle edenler
de, AKP’nin demagojilerinin, aldatmacas›n›n suç ortaklar›d›rlar.
Halktan yana gerçek bir demokratikleﬂme içermeyen bu k›smi de¤iﬂiklik paketini, “demokratikleﬂme” diye sunmak, faﬂizmi meﬂrulaﬂt›rmakt›r. ‹ﬂbirlikçi ve faﬂist AKP
iktidar›na güç ve destek vermektir.

Bu kesimler gerçekte. oligarﬂi içi
çat›ﬂmada AKP’nin yan›nda saf tutmaktad›rlar.
Anayasa de¤iﬂiklik paketinde
amaç baﬂka, halk› sand›k baﬂ›na
ç a ¤ › r m a b a h a n e l e r i b a ﬂ k a d › r.
AKP, iktidar savaﬂ›nda güç kazanmak ve tekellerin isteklerini karﬂ›lamak için gündeme getirdi¤i k›smi
anayasa de¤iﬂikli¤i paketine, h a l k › n
ve ayd›nlar›n deste¤ini sa¤lamak
için, bu paketi, 12 Eylül’e karﬂ› bir
paketmiﬂ gibi sundu. Pakete, halk›n
ve ayd›nlar›n gözünü boyayacak bir
kaç madde konuldu. Devrimcilerin,
ilericilerin, demokratlar›n, ayd›nl a r › n görevi bu basit ve kaba aldatmacay› aç›¤a ç›karmakt›r. Bunun
yerine “yetmez ama evet” diyerek
bu aldatmacaya ortak olanlar, bu s›fatlar›n hiçbirini taﬂ›yamazlar.
Gerek, haklar ve özgürlüklerin
geniﬂletilmesinin yolu, gerekse de
bütün olarak demokrasiyi kazanman›n yolu, ne Avrupa Birli¤i’nin
uyum yasalar›ndan, ne iﬂbirlikçi faﬂist bir partinin haz›rlad›¤› “de¤iﬂiklik paketleri”nden geçer. Böyle düﬂünenler yan›l›yor. Bunun propagandas›n› yapanlar, halk› aldatmaya
ortak olarak faﬂizme hizmet etmektedirler. Demokrasiyi kazanman›n
tek yolu, oligarﬂik diktatörlü¤ün y›k›lmas› ve d e v r i m c i b i r h a l k i k t i d a r › n › n kurulmas›d›r. Gerçekten
demokratik bir anayasa da ancak
öyle bir iktidar alt›nda yap›labilir ve
uygulanabilir.
Halk Cephesi’nin referandum
karﬂ›s›ndaki politikas›, temel olarak
halktan yana bir anayasa alternatifi
sunarak, halk›, kendi iktidar› için
mücadeleye ça¤›rma tavr›d›r.
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Halk›n bu anayasaya
mahkum olmad›¤›n›
göstermeye devam
edece¤iz
Geçti¤imiz hafta Emniyet Genel
Müdürü O¤uz Kaan Köksal imzas›yla, referandum ile ilgili yay›nlanan genel ile ilgili Halk Cephesi taraf›ndan
yaz›l› bir aç›klama yap›ld›.
Aç›klamada; “yasad›ﬂ› örgütlerin
referandumu sabote etmek amac›yla,
devlet büyükleri, milletvekilleri ile
kamu görevlilerine ve propaganda yap›lacak yerlere sansasyonel amaçl›
sald›r› ve eylem yapabilece¤i dikkate
al›narak...” yaz›l› genelgeyle polisin
uygulayaca¤› bask› ve terörün meﬂru
hale getirilmeye çal›ﬂ›ld›¤› üzerinde
duruldu. Devam›nda genelgenin amac›n›n halk›n tepkisini ve alternatif çal›ﬂmalar›n› terörizm olarak karalamak
oldu¤u vurguland›.
“Devrimcilerin, AKP’nin anayasa
aldatmacas›n› tehﬂir etmesi ve as›l
olarak halk›n kendi anayasas›n› kendisinin yapmas› gerçe¤ini ortaya koymas› AKP’yi ve polisini rahats›z etmiﬂtir” denilen aç›klamada; AKP’-nin
ve di¤er düzen partilerinin yalan ve
demagojilerine alternafin oldu¤unun
gösterilmeye devam edilece¤i vurguland›.
Aç›klaman›n sonunda; “Halk›n bu
anayasaya mahkum olmad›¤›n›, refarandumda SANDI⁄A G‹TMEYEREK, HALKIN DA B‹R ANAYASASI OLDU⁄UNU, bunun için mücadele etmek gerekti¤ini meﬂru, demokratik eylemlerimizle göstermeye devam
edece¤iz” denildi ve referanduma kat›lmama ça¤r›s› yap›ld›.
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Sami Türk; 19-22 Aral›k Katliam›n›n
nedenlerini aç›klad›:

TMY kalks›n dedikleri için
öldürdük... Amerika gitsin
dedikleri için öldürdük...
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Öyle bir katil, devrimcilere karﬂ›
öyle bir düﬂman ki, sanki konu her
aç›ld›¤›nda bir kez daha katlediyor
28 tutsa¤›.
Bayrampaﬂa’da 6 kad›n tutsa¤›
bir kez daha yak›yor. Hem de büyük
bir zevk alarak yap›yor bunu.
Sami Türk ekranda karmakar›ﬂ›k
bir yüz ifadesiyle konuﬂuyor. Bir
katliamc›n›n devrimcileri katletmekten duydu¤u “zevkle”, bir gün
bunun hesab›n›n sorulaca¤›n›n korkusu iç içe geçmiﬂ.
9 A¤ustos günü NTV’de O¤uz
Haksever’in YAﬁ (Yüksek Askeri
ﬁura) “krizi” tart›ﬂ›l›yor. Tart›ﬂ-mac›lar aras›nda katliamc› Hikmet Sami Türk de var.
Program› yöneten O¤uz Haksever konuﬂmac›lardan Radikal Gazetesi haber koordünatörü Ertu¤rul
Mavio¤lu’nun YAﬁ’taki kavgan›n
bir yan›yla göstermelik oldu¤unu,
19 Aral›k’ta asker ve sivillerin anlaﬂma içinde olduklar›n› belirtmesi
üzerine Hikmet Sami Türk’e 19 Aral›k’la ilgili, askerlerle siviller aras›ndaki iliﬂkiyi sordu.
Soru üzerine Sami Türk’ün ﬂekli
birden de¤iﬂiyor. Yüz ifadesi de¤iﬂiyor. Konuﬂurken el hareketleri de¤iﬂiyor. Ses tonu de¤iﬂiyor. Elleri titriyorken, ayn› 19 Aral›k katliam›ndan
sonraki günlerdeki gibi ayn› yalanlarla katliam› savunmaya devam
ediyor. Sami Türk’ü o programda
dinleyen herhangi bir psikiyatrist
hiç tereddüt etmeden onun ileri derecede psikopat oldu¤una hükmeder. Hem korkuyor; konuﬂurken elleri, yüz hatlar› titriyor, hem de savunuyor. Bir kan içicinin ruh haliyle katliam›n› anlat›yor.

Di y o r ki Sa mi T ü r k ; “Hapishanelerde ölüm orucu vard›. Bunu
bitirmek için elimizden gelen tüm
çabay› gösterdik. Adalet Bakanl›¤›,
sivil toplum örgütleri, meslek örgütleri, Meclis ‹nsan Haklar› Komisyonu, Türkiye’nin yazarlar› çeﬂitli giriﬂimlerde bulundular. Son ana kadar eylemden vazgeçirmek için görüﬂmeler yapt›lar.
Kabul edilemeyecek talepleri
vard›. Örne¤in;
- Ter ö r le Mü c a de le Ka n u nu ’ nu n y ür ü rlükten kald›r›lmas›n›
is tiyorl a rd›.
- Amerikal›l a r ’›n Türkiye’den
gönderilmesini is tiyorl a rd›.

silahla karﬂ›l›k vermek zorunda kald›. (...)”
Sami Türk yapt›klar›n› ›srarla
savunuyor.
19 Aral›k’ta 28 tutsa¤›n nas›l
katledildi¤i, iki jandarman›n askerlerin silah›ndan ç›kan silahlarla vuruldu¤u, tutsaklardan d›ﬂar›ya do¤ru silahla hiç ateﬂ aç›lmad›¤›, Bayrampaﬂa Hapishanesi’nde 6 kad›n
tutsa¤›n diri diri yak›ld›¤› art›k çok
aç›k biliniyor. Katliamc›lar›n tüm
yalanlar› ortaya ç›kt›. Bütün bunlar
devletin resmi belge ve raporlar›yla
da kan›tland›. Ama katliam›n baﬂ
sorumlular›ndan Sami Türk her zamanki piﬂkinli¤iyle yalan söylemeye devam ediyor.
Ayn› zamanda yalan söylerken
nas›l katlettiklerini itiraf ediyor.

“ B a ﬂ k a t ü r lü o l m a z d › ”
sö z ü n de di r i d i r i
y a k m a n›n iti r a f› var d › r

Militan bir grubun bask›s›, di¤er
gruplar› adeta esir almas› ve onlar›
yönlendirmesi sözkonusuydu. Bir
müdahale yapma zorunlulu¤u ortaya ç›kt›. Bu arada en son dakikaya
kadar o dönemin ‹stanbul Barosu
Baﬂkan› Yücel Sayman görüﬂmelerde bulundu fakat sonuç al›namad›.
... 20 hapishanede operasyon baﬂlad›. Tamam›yla bu eylemin sona erdirilmesine yönelikti. Baﬂ ka türlü
mümkün de¤ildi. ‹çerden silahla
ateﬂ ettiler. Tabi silaha jandarma da

Ertu¤rul Mavio¤lu’nun 6 kad›n
tutsa¤›n kimyasal gazlarla nas›l yak›ld›¤›n› söylemesi üzerine “ M u k ave me t e k a r ﬂ› baﬂ k a t ü rlü girme
o l a n a ¤› yok t u . B a y r a m p a ﬂ a ’ d a
ya p›l d › b u . ” diyor.
Müdahale etmek zorunda kald›k
diye yalan söylemeye devam ediyor. Bir y›ld›r maketler üzerinde
katliam›n tatbikat›n› yapt›klar›n›
söylemiyor. “Eylemin bitirilmesi
için en son dakikaya kadar görüﬂmelerde bulunuldu” diye yalan söylüyor. Katliamdan birkaç gün önce
ayd›nlarla da görüﬂmeleri kesti¤ini
söylemiyor. Katliam henüz sürerken bu konuda Meclis ‹nsan Haklar› Komisyonu Üyesi Mehmet Bekaro¤lu bas›n toplant›s› yaparak Ada-

AKP direnme hakk›na sald›r›yor

let Bakanl›¤› taraf›ndan “ k u l la n›ld › k ” diye aç›klama yapm›ﬂt›.
19 Aral›k katliam› hakk›nda bilinmeyen, karanl›kta kalan bir yan
yok art›k. “Hayata Dönüﬂ Operasyonu” denilerek 28 tutsa¤›n nas›l
katledildi¤i o programdaki tüm tart›ﬂmac›lar taraf›ndan bilinmektedir.
NTV’de yay›nlanan programda
ayd›nlar›n bu konudaki tutars›zl›klar›na bir kez daha tan›k olduk.
Programdaki konuﬂmac›lar, Yazgülü Aldo¤an, Tarhan Erdem ve

Ferhat Kentel karﬂ›lar›nda 28 tutsa¤› kurﬂunlayarak, yakarak katletti¤ini savunan bir adam›, sanki orada
kelebeklerin dünyas›n› anlat›yormuﬂ gibi sakin, hiç karﬂ› ç›kmadan
dinliyorlard›. Katil sözlerini bitirdi¤inde bile Ferhat Kentel’in bir cümlesini saymazsak iki laf etmediler.
Yan› baﬂlar›nda 28 kiﬂiyi katletmeyi
savunan adama söyleyecek iki çift
laf› olmayanlar, “YAﬁ” krizi hakk›nda ansiklopedi yazsalar ne k›ymeti harbiyesi var?
Milyonlar›n karﬂ›s›na geçip de-

mokrasiden bahsediyorlar. Her konuda ahkam kesiyorlar. Ama Sami
Türk’e ﬂu soruyu soram›yorlar: “Ter ö rle Mü cadele Kan un u’ n un y ür ü r lük ten k al d› r›l m a s› n› is ti yorl a r ” diye, “Ame r i k a l› l a r T ü r kiye’den gön derilsin istediler” diye
28 tutukluyu öldürmek mi gerekirdi? Bu talepler neden kabul edilemez olsun? Oradaki ayd›nlar,
TMY’nin kald›r›lmas›n› istemiyor
mu, savunuyor musunuz? Amerika’n›n ülkemizdeki varl›¤›na karﬂ›
de¤iller mi?

Faﬂizmin polisine yeni bir bask›
arac›: Plastik mermi

Bas›n aç›klamas›na
karﬂ› öldürme yetkisi
u Baﬂta t ahta c oplar
vard›, p lastik cop ald›lar,
yetmedi, elektrikli cop
ald›lar, yetmedi, s›kt›kça
kan o turtan k elepçe
kulland›lar ve kaç y›ld›r
da dizginlerinden
boﬂalm›ﬂças›na
biber gaz› k ullan›yorlar.

u O da yetmedi;
ﬂimdi P LAST‹K M ERM‹
kullanacaklar...

u O da yetmeyecek,
ony›llard›r halk› s indiremediniz, y›ld›ramad›n›z
ve y›ld›ramayacaks›n›z.
Polis, olaylarda art›k cop ve biber gaz›n›n yan›nda A m e r i k a n m a l› plastik mermi atar tüfek de kullanacak. Tüfekler, A n k a r a , ‹ s t a n b u l ,
D i y a r b a k › r, B a t m a n , H a k k a r i ,
Adana, Mersin ve Va n olmak üze-

re 30 ilde kullan›lmaya baﬂland›.
Peki nerede neye karﬂ› kullanacak polis bu mermileri? Halk›n
mücadelesine karﬂ›, bas›n aç›klamalar›nda, yürüyüﬂ, miting ve benzeri
eylemlerde.
Bugüne kadar herkes binlerce
kez tan›k olmuﬂtur. Polis s›radan, 510 kiﬂinin kat›ld›¤› bir bas›n aç›klamas›na tamamen keyfi biçimde
“izin ald›n›z m›?” ve benzeri yöntemlerle engellemek ister. Sald›r›n›n zeminini oluﬂturur ve üç dakika
sonra da 5-10 kiﬂiye karﬂ› biber gazlar›yla sald›r›ya geçer. ﬁimdi olacak
olan ise s›radan bas›n aç›klamalar›na plastik mermiyle sald›rmakt›r.
Plastik mermi, polise tan›nan k›smi
bir öldürme yetkisidir. Türkiye
Cumhuriyeti polisine, bas›n aç›kla mas›na kat›lanlara karﬂ› öldürme
yetkisi veriyor.
Plastik mermi atan tüfe¤in üzerinde “Yanl›ﬂ kullan›m yaralanma ya veya ölüme sebep olabilir.” yaz›yor. Amerika’da plastik mermiyle
öldürülen insanlar var.
Polise tan›nan plastik mermi yetkisinde güya bunu önlemek için
belli bir mesafe yak›ndan s›k›lma-
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mas› kural› oldu¤u öne sürülüyor.
Türkiye faﬂizminin polisinin bu konuda ne kadar “hassas ve kurall›”
davranaca¤›n› tahmin etmek güç
de¤il. Bu konuda nas›l davranaca¤›n› 19 Aral›k katliam›ndan biliyoruz.
Üzerinde “ i n s a n b u l u n a n y e r d e
kullan›lmaz” yaz›l› gaz bombalar›n
bulundu¤u gaz bombalar›yla 6 kad›n tutsak diri diri yak›ld›.
Oligarﬂinin polisi bu mermileri 2
metreden halk›n üzerine s›kar ve insanlar› katleder. Daha sonra da kaç
metreden ateﬂ edildi¤ini gizlemek
için delil olarak kullan›lacak elbiseleri yok eder. Merminin girdi¤i yeri
tahrip eder. Yani tüm delilleri yok
eder. Mahkemeler yok edilen bu deliller hakk›nda polise tek bir soru
sormaz. Ve onlarca örnekte oldu¤u
gibi devlet katil polisini aklar.
Ama yetmez! Ne yaparsan›z yap›n. Yetmez. Plastik mermi de on
y›llard›r halka karﬂ› uygulad›¤›n›z
terörün bir biçimidir. ‹ﬂsiz, aç, yoksul b›rakt›¤›n›z halk› coplarla, gaz
bombalar›yla, plastik mermilerle
de¤il, gerçek mermi de kullansan›z
sindiremezsiniz. K i , b u n u n d a o nl a rc a ö r n e ¤ i v a r d › r.
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‘Ba¤›ms›z’ yarg›, ‘milli’ ordu, ‘yüce’ meclis;

hepsi iktidar çat›ﬂmas›nda birbirini yiyor!
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Oligarﬂi içi iktidar çat›ﬂmas› bu
kez Yüksek Askeri ﬁura kararlar›
üzerinden sürdü. Bu çat›ﬂmada hemen herkes taraft›.
Kuﬂkusuz bu sürece iliﬂkin olarak gerek AKP’nin gerekse Ordu’nun farkl› hesaplar› vard›. AKP
bu sürece müdahale ederek, inisiyatif kazanmak, Ordu’nun gücünü k›rmak istiyordu.
Bunu en iyi biçimde Baﬂbakan
Yard›mc›s› Cemil Çiçek ifade etti.
Çiçek; “Baﬂbakan noter de¤ildir,
önüne gelen her teklifi onaylayacak
diye bir ﬂey yok” diyordu.
Nitekim atamalar üzerinden yürüyen çat›ﬂma sonucu tam 4 gün boyunca oligarﬂinin yeni Genelkurmay Baﬂkan› ve yeni Kara Kuvvetleri Komutan› atanamad›.
Bu 4 gün boyunca AKP ve Ordu
aras›nda tart›ﬂmalar, gizli pazarl›klar, ﬂantajlar, istifa tehditleri ve Orgeneral Atilla ‹ﬂ›k’›n istifas› da da-

hil olmak üzere uzun ve çat›ﬂmal›
bir süreç yaﬂand›.
Yaﬂanan çat›ﬂmalar; bugüne kadar “halk›n en güvendi¤i kurum
olan kutsal ordu”, bugüne kadar
hep “ba¤›ms›z oldu¤u söylenen yarg›”n›n ne durumda oldu¤unu da
gözler önüne serdi.
Oligarﬂi içi çat›ﬂma; k u t s a l o rd u ve k u t s a l y a r g ›n›n bir safsatadan ibaret oldu¤unu gösterdi. Bu
süreçte, pazarl›klar, ﬂantaj, emir talimat ile verilen kararlar, mevki,
rütbe ve koltuk için süren tart›ﬂmalar hiç de san›ld›¤› gibi “vatan için”
yap›lmad›.
Ç›karlar› için birbiri ile k›yas›ya
mücadele edenlerin gerçek kimlikleri de ortaya ç›kt›.
Bizden “yarg›ya güvenmemizi”
isteyenlerin, kutsal yarg›y› istedikleri zaman kendi ç›karlar› için nas›l
kulland›klar›n› YAﬁ kararlar› sürecinde bir kez daha gördük.

Yarg›y› halka karﬂ› savaﬂta kullananlar, talimat ile tam da YAﬁ kararlar› öncesi 102 Subay hakk›nda
ifade alma-yakalama karar› ç›kard›lar. Ek dava yarat›p, iktidar savaﬂ›nda AKP’nin elini güçlendirdiler.
Amaç bu yolla AKP’ye tasfiyede, mevzi kazanmada yard›m etmekti. Emir-talimat ile pazarl›klarla, yarg› ve kararlar› da bu sürecin
bir parças›yd›.
Bu yarg›n›n kutsall›¤›n›n bir kez
daha dökülmesiydi.

Oligarﬂi içi çat›ﬂmada taraf
olanlar gerçekleri aç›¤a ç›karamaz
Emekli Koramiral Atilla K›yat
kat›ld›¤› bir TV program›nda;
“11993 ile 1997 y›llar› aras›nda iﬂ l e n e n f a i l i m e ç h u l c i n a y e t l e r dev let politikas›yd›.” diyor ve “Dönemin Cumhurbaﬂkan›, Baﬂbakan› ve
Genelkurmay Baﬂkan› ç›ks›n aç›klas›n” demeyi de ihmal etmiyordu.
Atilla K›yat’›n bu aç›klamalar›,
AKP’nin Ergenekon demagojisine
malzeme vermekten öte baﬂkaca da
bir anlam ifade etmemektedir.
K›yat’›n devlet politikas› olarak
sözünü etti¤i faili meçhul cinayetler, 1993 ile 1997 aras›ndaki 4 y›ll›k
dönemi kapsamaktad›r.
Peki ya öteki dönemler?... Ya
bugün? K›yat bu gerçeklerden söz
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etmiyor elbette.
Devletin y›llard›r halka karﬂ›
sürdürdü¤ü karﬂ›-devrimci savaﬂ›
atlayarak, o y›llar› temize ç›kararak
sadece 4 y›ll›k bir dönemden söz
ediyor.
Bu aç›klamalar› ile de devleti
akl›yor. Nas›l olsa O, 4 y›la iliﬂkin
olarak da söyledi¤i “o dönem yüzbaﬂ›, üste¤men olan” Albay Cemal
Temizöz gibi katiller de emir üzerine katletmiﬂlerdi.
Sorun böylece çözüldü. Katliamc› bir devlet tüm suçunu 3-5 katile y›karak aklanmaya çal›ﬂ›l›yor.
Ya bütün bu y›llar boyunca kendisinin rolü?.. K›yat, k›ﬂlada çayc›l›k yapan erat de¤ildi; O orduda ge-

neralli¤e kadar yükselmiﬂ biri olarak sorumluydu...
13 y›l sonra aç›klamalar yap›yor
ama aç›klamalar›nda yine somut bir
ﬂey yoktur. Kontrgerilla operasyonlar›na, ordunun psikolojik savaﬂ›na,
katliamlar›na dair, hiç mi somut bir
bilgisi yok, hiç mi elinde bir belge
yok?
Bu gerçekleri aç›klamaktan kaç›nanlar, oligarﬂi içi iktidar çat›ﬂmas›nda taraf olanlar gerçekleri aç›klayamazlar. Olsa olsa AKP’ye yeni
demagoji malzemesi verirler.
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“Olas› Marmara depremi” de¤il,

kesin bir katliam!
Bir deprem aç›klamas› da ‹stanbul
Büyükﬂehir Belediyesi’nden. Belediyenin bir Japon firmas›na haz›rlatt›¤›
“Deprem Risk Analiz” sonuçlar›na göre 2 milyon 587 bin kiﬂinin yaﬂad›¤› 6
ilçenin büyük risk alt›nda oldu¤u belirtiliyor.
‹stanbul’daki tüm binalar›n yüzde
30’u risk alt›nda. Buna göre depremden 1.5 milyon insan etkilenecek. 1.5
milyon insan›n etkilenmemesi için
bugüne kadar ne yap›ld›.
TBMM Deprem Araﬂt›rma Komisyonu’nun raporunda ise ﬂöyle deniliyor: “Nüfusu 1 milyonun üzerin deki 11 büyük kentimiz de dahil olmak üzere, ülke nüfusunun yüzde
70’inin... bulundu¤u bu böl ge le rde
her an büyü k depr em olm a o las› l› ¤›
yüksektir.”
Ayr›ca raporda ﬂu tespitler yap›l›yor:

Y ü rü y üﬂ t e

“-‹marda ‘afet’ konusu ihmal
edilmiﬂtir.
- ‹mar planlamas › ve yap› üre ti mi, gerçek denetim biçimlerinden
uzak kalm›ﬂt›r.
- K a n un v e y ö n et me l i kl er ya p t › r › ma sahi p de¤il .
- ‹mar aflar›, ek imar yo¤unluk lar ›, teh li ke li m a dd e st ok la r› c id d i
risk oluﬂturmaktad›r. (...)”
Peki, meclisin görevi ne? Rapor
haz›rlamak m›? Kimi ﬂikayet edi yor? Kim ihmal etmiﬂ “afet” konus u n u ? Denetimi yapacak olan kimdir? Bu ülkeyi siz yönetmiyor musunuz?
Marmara depreminin üzerinden
tam 11 y›l geçti. Bütün deprem uzmanlar›n›n ilk günden beri söyledikleri ayn› ﬂeyler.
‹stanbul Üniversitesi Jeoloji Bölümü Ö¤retim Üyesi O¤uz Gündo¤du

Tek Yol

Söndürülemeyen yang›nlar
kapitalizmin çözümsüzlü¤üdür
Rusya’da bir ayd›r “ s ö n d ü r ü l e meyen” orman yang›nlar› var. Orman yang›nlar› karﬂ›s›nda “koskoca”
Rusya çaresizlik içinde. Çin’de, Pakistan’da muson ya¤murlar›na karﬂ›
tedbir al›nmad›¤› için selden
1500’ün üzerinde insan öldü. Milyonlarca insan sellerden zarar gördü.
Pakistan, sel karﬂ›s›ndaki çaresizli¤inden NATO’dan yard›m istiyor.
NATO ki, yard›m örgütü de¤il, halklar›n mücadelesine karﬂ› kurulmuﬂ
emperyalistlerin savaﬂ örgütüdür.
Orman yang›nlar›, seller, depremler... Benzer durum her y›l dünyan›n
her taraf›nda emperyalist-kapitalist

ülkelerde ve onlar›n sömürge, yenisömürgelerinde yaﬂan›yor. Kapitalist
sistem, tam bir çaresizlik içindedir
bu tür durumlar karﬂ›s›nda. Çünkü
kapitalizm tekellerdir. Tekeller sadece kendi kârlar›n› düﬂünürler. Toplumun sorunlar› tekelleri ilgilendirmez. Kapitalist sistemin toplumsal
sorunlar›n çözümü için bir program›
yoktur.Dünyada 200’ün üzerinde
emperyalist sisteme ba¤›ml› ülke var.
Ama 200 ülkenin böylesi durumlar
karﬂ›s›nda bir araya gelecek, tek bir
yard›m örgütü yoktur. Dünyan›n hiçbir kapitalist ülkesinde devlet halklar›n ç›karlar›n› korumak için örgüt-
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diyor ki; “‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi 11 y›ldan beri hedefe yönelik
çal›ﬂmalar yapmad›. Bir master pla n › üretild i an cak ona b ile uyulmad›.
Üst üste raporlar haz›rl›yorlar. ...
An cak rapo run g ere klerin i y apm ›y o ruz.”
Yapmas›nlar. “Olas› bir ‹stanbul
depremi...” 0 diye raporlar haz›rlamaya devam etsinler. “Olas› ‹stanbul
depremi” de¤il, her an olabilece¤i kesin olan bir deprem var.
17 A¤ustos 1999 Marmara depreminde 40 bin kiﬂi öldü. Aradan 11 y›l
geçti. Bak›yoruz devlet rapor haz›rlaman›n d›ﬂ›nda neredeyse hiçbir ﬂey
yapmad›. Göz göre göre “felaketimiz” bekleniyor. Bu k a t l i a m de¤il de
nedir?

lenmemiﬂtir. Ama halklar› katletmek
için her devletin onlarca kurumu vard›r. Emperyalizm halklar› katletmek
üzere örgütlenmiﬂtir. Afganistan’a
bak›n: Bir ülkeyi iﬂgal etmek için 42
ülke biraraya geliyor. Hep birlikte
Afgan halk›n› katlediyorlar.
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Rusya’daki bir ayd›r söndürülemeyen yang›n çarp›c› bir örnektir.
Kapitalist sistem halklar› da çaresizleﬂtiriyor ve umutsuzlaﬂt›r›yor. Yang›n Moskova’n›n s›n›r›na kadar yanaﬂm›ﬂ. Duman ﬂehrin üstüne bulut
gibi çökmüﬂ. Halk, gaz maskesiz soka¤a ç›kamaz durumda. Bir kiﬂi,
devletin yang›n› söndürmek için ciddi bir çal›ﬂmas›n›n olmad›¤›n› söylüyor. “Elimiz kolumuz ba¤l› çaresiziz” diyor.
O sosyalizmin Moskovas› ki, Nazi kuﬂatmas› karﬂ›s›nda milyonlarca
ﬂehit vermiﬂ ama bir gün bile umutsuzlu¤a, çaresizli¤e düﬂmemiﬂtir.
Bugün orman yang›n› karﬂ›s›nda çaresiz oldu¤unu söylüyor. Çaresiz
olan KAP‹TAL‹ST S‹STEMD‹R.
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Munzur Festivali Dersim Halk›n›nd›r. Dersim Devrimcidir

Kimse Munzur Festivali’nden
Devrimcileri D›ﬂtalayamaz!
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Dersim ve ilçelerinde onuncusu
düzenlenen Munzur Kültür ve Do¤a
Festivali, Dersim merkezde yasaklarla, devrimcilerin d›ﬂlanmaya çal›ﬂ›lmas›yla 29 Temmuz-1 A¤ustos
tarihleri aras›nda yap›ld›.
Devrimcilere öylesine büyük bir
tahammülsüzlük vard› ki, Halk
Cephesi’nin sundu¤u ve içinde, seminer, panel, resim sergisi, tiyatro
konser gibi önerilerinden tek bir etkinlik bile programa al›nmad›. 4
gün süren festivalde, benmerkezcili¤i, mülkiyetçili¤i, “ s a d e c e b e n
v a r › m ” anlay›ﬂ›n› ve devrimcilere
karﬂ› sürdürülen yasakç›l›¤› gördük.
Her ﬂey bir yana Munzur Festivali’nin en zor zamanlar›nda Dersim
halk› ile omuz omuza olan Grup Yorum’a bile yasak uygulad›lar. Halk
ve tüm devrimci, demokrat örgütler,
ilerici kurumlar Grup Yorum’un
Dersim merkezdeki programda yer
almas›n› istediler. Ancak Kürt milliyetçili¤inin yasa¤› ile karﬂ›laﬂ›ld›.
Yasakç›l›k, sadece Grup Yorum’a
karﬂ› da de¤ildi, devrimcilerin tüm
faaliyetlerine yönelikti...
Yasakç›l›¤›, ben merkezcili¤i festival program› için sürdürülen tart›ﬂmalarda da gördük. Festivali örgütlemek için; Halk Cephesi, DHF, Partizan, DEDEF, KESK, EMEP, Dersim
Belediyesi, BDP, ESP, Anafatma Kad›n Derne¤i, EÖC’ün kat›ld›¤› 4 toplant› yap›ld›.
3. Toplant›, 1 Temmuz günü belediyede yap›ld›. Dersim Belediyesi
onca kurumun, örgütün iradesi ile
adeta alay eder gibi sunulan tüm
önerileri bir yana b›rakm›ﬂ ve kendi
program›n› yapm›ﬂt›
O toplant›da, o tasla¤›n kabul
edilemeyece¤ini, böyle bir anlay›ﬂla
o r t a k b i r f e s t i v a l p ro g r a m › ö r g ü t lenemeyece¤ini, ayr›ca o tasla¤›n
haz›rlanm›ﬂ olmas›n›n “festivali ortak yapmak” anlay›ﬂ›yla çeliﬂti¤ini

de söyledik.
Kürt milliyetçileri festival için
kendi program›n› oluﬂturacaksa,
devrimci-demokrat güçler niye bir
araya gelmiﬂti?
Hiçbir hükmü olmayacak idiyse,
daha önce 2 kez niye toplant› yap›lm›ﬂt›? Niye F e s t i v a l Ö r g ü t l e m e
Komitesi kurulmuﬂtu o zaman?

Devrimcilere tahammülsüzlük
ve yasakç›l›k
Dersim merkezde 4 gün boyunca
süren festivalin özeti, yasakç›l›k,
benmerkezcilik, mülkiyetçilik ve
devrimcilere tahammülsüzlüktü.
Sorun, Kürt milliyetçi hareketin,
devrimci hareketin kendine tabi olmamas›na tahammülsüzlü¤üdür.
Kürt milliyetçili¤inin ‹n ön ü k o ns e rine, 55 b i n kiﬂiye olan tahamülsüzlü¤üdür. Herkes ve her ﬂey onlara hizmet etmelidir diye düﬂünüyorlar. Her ﬂey onlar›n bar›ﬂ politikalar›na endekslensin istiyorlar. Olmad›¤›nda karalama, spekülasyon ve
Dersim’de oldu¤u gibi, yasakç›l›k
ve d›ﬂtalama tavr› baﬂl›yor.
Onlar›n ki öylesine bir tahammülsüzlüktü ki, 18 y›ld›r tutsak olan Filiz
Gencer’in hapishanede yapt›¤› resimlerin sergilenmesine bile karﬂ› ç›kt›lar.
Karﬂ› ç›k›ﬂ gerekçeleri ise bir çocu¤u bile ikna edemeyecek kadar
zorlama gerekçelerdi: “ Çok sergi
var, alan›m›z yetmeyecek, maddi

olanaks›zl›klar var, sadeleﬂtirdik.”
diyorlard›.
Kendilerinden para da, yer de isteyen yoktu. “Sadeleﬂtirdik” dedikleri,
18 y›ld›r direnen bir devrimci tutsa¤›n
ürünlerinin halkla buluﬂmas›n› engellemekti! Buna izin veremezdik.
Nitekim Halk Cepheliler bu yasakç›l›¤a karﬂ› sergiyi hem de Dersim’in merkezinde açt›lar. Sorun ne
yer sorunuydu, ne ekonomik sorun,
ne de baﬂka bir ﬂey; Munzur Festivali’ni ben merkezcilikleriyle kendilerine tabi k›lmak isteyenlerin tek
sorunu, Gencer’in Cepheli bir tutsak olmas›yd›.
Munzur Festivali’nde al›nan tav›r,
Halk Cephesi’ne karﬂ› al›nm›ﬂ bir tav›rd›r. Kürt milliyetçili¤i bunu Grup
Yorum üzerinden sürdürmüﬂtür. Grup
Yorum’a iliﬂkin olarak, “Grup Yorum’un ‹nönü konserinde Kürtçe türkü söylemedi¤i” gerekçesi ileri sürülmüﬂtür ama gerekçe bu de¤ildir.
Grup Yorum’un nas›l bir mücadele tarihine sahip oldu¤u bilinir.
Salonlarda, meydanlarda Kürtçe
türküleri ilk söyleyenlerden olan ve
bunun bedelini ödeyenlerden biri
olan Grup Yorum’a kimsenin bu konuda söyleyece¤i bir ﬂey yoktur.
Gerçek böyle olmas›na karﬂ›n,
bu konuda da Kürt milliyetçili¤inin
spekülasyonlar›n› ve demagojilerinin temelsizli¤ini gösteren ‹nönü
konseri CD’leri, kitaplar verilmiﬂtir
bizzat Kürt milliyetçilerine. Ama
merak edip de aç›p bakt›klar›n›, gözatt›klar›n› hiç sanm›yoruz.
Çünkü sorunun Kürtçe söyleyip
söylememek olmad›¤›n› en iyi ve en
baﬂta onlar bilmektedir. Kald› ki, bu
konuda karar vermek gibi bir yetkiyi de onlara kimse vermemiﬂtir.
Zerrin Özer’e, Sezen Aksu’ya
evet diyenler Grup Yorum’a hay›r
diyorlard›! Olan buydu.
Bizi festivalden d›ﬂlama çabala-
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r›na karﬂ›n, Munzur Festivali’nde
yeralmakta ›srar ettik. Kürt milliyetçili¤ine tav›rlar›n›n yanl›ﬂl›¤›n›
göstermeye çal›ﬂt›k.
Tüm bu giriﬂimleri sorumlulu¤umuz gere¤i ve gerçeklerin bilinmesi
için yapt›k. Giriﬂimlerimiz karﬂ›s›nda Belediye Baﬂkan› devrimcilerle
görüﬂmemek için akla gelmedik
yöntemler uygulad›.
Belediye Baﬂkan› ald›¤› karar›n
arkas›nda duramayacak kadar kaçak
davranm›ﬂt›r. Yasakç› anlay›ﬂ› savunacak aç›kl›¤› da gösteremedi¤inden, meﬂru bir zemini, hakl› bir gerekçesi olmad›¤›ndan, tart›ﬂmamay›, kaçmay› tercih etmiﬂtir.
Devrimcileri “atlatmak” için
kullan›lan yöntemler, düzenin kulland›¤› yöntemlerdir. Oysa iliﬂkilerde aç›kl›k, dürüstlük, sayg› ve sözünün arkas›nda durmak esas olmal›d›r. Aksi halde bu yöntemler uygulayanlar› çürütür, halktan ve mücadele geleneklerinden uzaklaﬂt›r›r
Devrimcilere karﬂ› yürütülen bu
d›ﬂlama çabalar›na karﬂ›, hem çeﬂitli sol örgütlerle, hem de BDP çevresiyle yapt›¤›m›z görüﬂmeler oldu.
BDP’den çeﬂitli milletvekilleri ve
yöneticiler, Grup Yorum’un ç›kmas›ndan yana olduklar›n›, ama Belediye Baﬂkan›’n› aﬂamad›klar›n› söylüyorlard›.
Halk Cephesi’nin bütün etkinliklerine ve Grup Yorum’a konan ambargonun sadece ve sadece Belediye Baﬂkan›’n›n kafas›ndan ç›kt›¤›,
sadece ve sadece onun tasarrufu ve
karar› oldu¤u iddias› inand›r›c› de-

¤ildir, komiktir. Kimse kimseyi
kand›rmaya kalkmas›n. Görüﬂülen
BDP yöneticileri ve milletvekilleri,
hepsi Grup Yorum’un ç›kmas›ndan
yana ama hiçbiri Belediye Baﬂkan›na söz dinletemiyor!!!
Bu masallar› gidin 5 yaﬂ›ndaki
çocuklara anlat›n. Biz bu tarz› “Haberimiz yok”, “kitlemize söz
geçiremiyoruz”- devrimcilere yönelik sald›r›lardan da iyi tan›yoruz.
Sald›r›rken kitlesine söz geçiremiyor, ambargo koyarken Belediye
Baﬂkan›’na söz geçiremiyor... Bunun böyle olmad›¤› çok aç›kt›r.
Festivalde devrimcilere yönelik
tahammülsüzlük ve yasakç›l›k aç›ktan görülmesine karﬂ›n, kimi sol gruplar BDP’nin yasakç›l›¤›n› do¤ru bulmamakla birlikte yeterince zorlay›c›
olmad›lar. Bu keyfiyete, do¤ru olmayan yaklaﬂ›mlara karﬂ› sessiz kald›lar.
Kürt milliyetçi hareketin yasakç›l›¤›na karﬂ›n, Dersim merkez baﬂta olmak üzere Dersim’in tüm ilçelerinde bu anlay›ﬂ› teﬂhir ettik. Devrimcilere karﬂ› sergilenen bu keyfili¤i, subjektivizmi ve devrimcileri
Munzur Festivali’nden tasfiye etme
politikas›n› teﬂhir ettik.
Hiçbir yerde tek bir BDP’li, festival organizasyonundan sorumlu
tek bir belediye yetkilisi, halk›n
önünde yapt›klar›n›, bu politikay›
s a v u n a c a k t e k b i r cümle kuramam›ﬂ, yapt›klar›n› savunamam›ﬂt›r.
Çünkü yapt›klar›n›n meﬂru, hakl› hiçbir yan› yoktur.
Grup Yorum, Dersim Merkez’de,
ilçelerde, köylerde verdi¤i konserler-

le gereken cevab› vermiﬂtir. S‹Z B‹Z‹M DERS‹M HALKI ‹LE BA⁄ I M I Z I K O PA R A M A Z S I N I Z .
B‹Z‹M B URAD A K Ö K L E R ‹ M ‹ Z
DER‹NDED‹R demiﬂlerdir.
Devrimcilere yasak koymaya
kalkan bu a n l a y › ﬂ › n b i r d e i k t i d a r
oldu¤unu düﬂünün!
Munzur Festivali’ni sadece kendi program›ndan ibaret görüp, ortak
bir program› lafta savunup tersini
yapanlar›n, devrimcileri d›ﬂlamaya
çal›ﬂanlar›n bir de iktidar oldu¤unu
düﬂünün!
18 y›ld›r zulme karﬂ› direnen, tecrit sald›r›s›na karﬂ› dimdik ayakta duran bir devrimcinin sesine yasak koyanlar›n iktidar oldu¤unu düﬂünün!
25 y›ld›r Türk ve Kürt halklar›n›n sesi olan, milyonlarca insana
umudu, kavgay› taﬂ›yan, oligarﬂinin
susturamad›¤› Grup Yorum’u susturmaya çal›ﬂan, düzen sanatç›lar›na
büyük bir hoﬂgörüyle kucak aç›p onlar› festivalde baﬂtac› eden bir anlay›ﬂ›n iktidar oldu¤unu düﬂünün bir?
Munzur Festivali için bugüne
kadar devrimcilerin emeklerini, sahiplenmelerini, en zor koﬂullarda
dahi festivali sahiplenmelerini bir
kenara b›rakarak devrimcileri d›ﬂlamaya çal›ﬂanlar›n iktidar olduklar›n› düﬂünün bir kez!..
Halktan yana olunacaksa, festivallerden mitinglere, her eylemimizin, faaliyetimizin oligarﬂiye karﬂ›
bir mevzi olmas›n› istiyorsak, bu
ben merkezci, mülkiyetçi ve devrimcilere tahammülsüz anlay›ﬂ terkedilmelidir.
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Babaeski Tar›m Festivalinde TKM Stand› Aç›ld›
5-7 A¤ustos günlerinde Babaeski Belediyesi taraf›ndan düzenlenen
Babaeski Tar›m Festivali’nde Trakya Kültür Merkezi de açm›ﬂ oldu¤u
stant ile yerini ald›.
Aç›lan standda ö¤renci haklar›n›
anlatan karikatürler, halk›n de¤erleri olan Orhan Kemal, Ahmed Arif
ve Naz›m Hikmet’ten ﬂiirler sergilenirken, Yürüyüﬂ, Tav›r, Kamu
Emekçileri Cephesi, ‹vme ve TA-

YAD Bülteni tan›t›ld›. Ayr›ca tutsak
TAYAD’l›lar için aç›lan imza
masas›na gelenlerle AKP zülmü anlat›ld›.
Babaeski Belediyesi bu y›l MHP
gibi sivil faﬂist bir kuruma da stant
yeri verdi.
Ferhat Göçer’in konseri bitiminde konser alan› bembeyaz bir çöp
örtüsüyle kaplanm›ﬂt›. ‹çkinin “su
gibi akt›¤›” festivaller özünden git-
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tikçe uzaklaﬂt›r›larak tüketime, yozlaﬂt›rmaya ve gerici ﬂoven duygular› körüklemeye hizmet ettiriliyor.
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Yasaklara, D›ﬂlama
Çabalar›na Karﬂ›n Dersim
Halk›yla Birlikteydik
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10.’su düzenlenen Munzur Kültür ve Do¤a Festivali, “Dersim’de
‹kinci ‘38’ e Hay›r, Dilimiz Kültürümüz Munzurumuzla Özgürleﬂelim” ﬂiar›yla 29 Temmuz günü baﬂlad›.
4 gün boyunca süren Munzur
Festivalinde Halk Cepheliler ve TAYAD'l› Aileler açt›klar› standlar›yla
ve yapt›klar› eylemlerle yerini ald›lar. Çarﬂ› merkezinde Yürüyüﬂ önlükleri giyen dergi okurlar›, dergi
da¤›t›m› yapt›lar.
Festivalin birinci gününde Dersim'e gelen TAYAD'l› Aileler, tutuklu olan TAYAD'l›lar için çarﬂ› merkezinde yolu trafi¤e kapat›p bir eylem yapt›lar. Yap›lan yürüyüﬂün ard›ndan temsili olarak yap›lan hücreye giren bir TAYAD’l› anne, halka
tek kiﬂilik yaﬂanamayaca¤›n› anlatt›.
Dersim Belediyesi’nin “yer yok”
gerekçesiyle programa dahil etmedi¤i devrimci tutsak Filiz Gencer’in
sergisi de 29 Temmuz günü Yeralt›
Çarﬂ›s› üzerinde aç›ld›. Sergi dört
gün boyunca aç›k kald›. Serginin
yan›nda “TAYAD’l› Aileler Onurumuzdur” pankart› as›ld› ve tutuklanan TAYAD’l›lar›n serbest b›rak›lmas› için imza masas› aç›ld›.
1 A¤ustos günü Halk Cephesi
stand› önünde Grup Yorum dinleti
verdi. Sanat Soka¤›n› dolduran, dersim halk›na Grup Yorum üyeleri

Festival program›na neden al›nmad›klar›n› anlatt›lar.

Festi val P r ogr am›
D e rsim’in ‹ lçele r i nde de
Sü r d ü
Naz›miye ilçesinde Halk Cepheliler stant açt›lar. Aç›lan stantta tutuklu bulunan TAYAD’l›lar için de
imza masas› aç›ld›. Akﬂam yap›lan
konserde sahneye ç›kan P›nar Sa¤
tutuklanan TAYAD’l› ailelerin serbest b›rak›lmas›n›, bunun için imza verilmesini istedi.
H o z a t ilçesinde 31 Temmuz günü Yürüyüﬂ Dergisi’nin tan›t›m ve
sat›ﬂ› yap›ld›.
TAYAD’l› aileler de açt›klar›
stantta tutuklu TAYAD’l›lar›n serbest b›rak›lmas› için imza toplay›p
Tutuklu Aileleri Bülteni’ni halka
ulaﬂt›rd›lar. Halk Cepheliler de,
“Mahir Çayan' › Anmak Suç De¤ildir, Güler Zere' yi Sahiplenmek Suç
De¤ildir.” pankart›yla ve sloganlarla konser alan›na kadar yürüdüler.
Sahneye Grup Varvara ve P›nar
Sa¤ ç›karken; ‹dil Tiyatro Atölyesi
Ölüm Orucu ﬁehidi Fidan Kalﬂen’i
anlatt›¤› “Bir Fidan’›n Hikayesi”
adl› oyunu oynad›.
Son olarak sahneye “Türküler
Susmaz Halaylar Sürer” sloganlar›yla Grup Yorum ç›kt›.
M a z g i r t ilçesinde,
Festival

kapsam›nda Belediye Halk Kütüphanesi’nin aç›l›ﬂ›na kat›lan Gup Yorum yap›lan aç›l›ﬂ›n ard›ndan sevenlerine bir dinleti verdi.
Akﬂam baﬂlayan festival program› s›ras›nda, Halk Cepheliler 1 May›s sergisini program boyunca aç›k
tuttular. Halk Cepheliler ve TAYAD’l› aileler tutsak ürünleri, Yürüyüﬂ ve Tav›r dergisinin tan›t›m ve
sat›ﬂlar›n› yapt›.
Ovac›k ilçesinde ilk gün sahneye ç›kan Tiyatro Simurg Nasrettin
Hoca Gide Gide adl› oyunu oynad›.
Çocuk etkinli¤inin ard›ndan ‹dil Tiyatro Atölyesi “Bir Fidan›n Hikayesi” adl› oyun oynad›.
‹kinci gün, Dersim’de yap›lan ve
yap›lmas› planlanan Baraj projelerine karﬂ› Mercan Vadisi’nde bir
program yap›ld›. Programda Grup
Yorum’da bir dinleti verdi.
‹lkay Akkaya’da bir konuﬂma
yaparak TAYAD'l› Aileler’in mücadelesini anlatarak imza vermeleri
için halka ça¤r› yapt›.
P e r t e k ilçesi’nde iki süren Pertek Festivalinde Halk Cepheliler de
stant açarak Yürüyüﬂ Dergisi ve Boran Yay›nc›l›k’a ait kitaplar› satt›lar.
"Yozlaﬂmaya Karﬂ› Gücümüz Birli¤imizdir" pankart›n› açan Halk
Cepheliler Pertek sokaklar›nda ve
program alan›nda Yürüyüﬂ Dergisinin da¤›t›m ve tan›t›m›n› yapt›lar.
TAYAD'l› Aileler açt›klar› stantla
Pertek halk›na da yaﬂad›klar› hukuksuzlu¤u ve verdikleri mücadeleyi anlatt›lar.
Grup Yorum’un coﬂkulu sloganlarla sahneye ç›kt›¤› programda;
Halk Cepheliler "Yozlaﬂmaya Karﬂ›
Gücümüz Birli¤imizdir, Yozlaﬂmaya Geçit Vermeyece¤iz" sloganlar›yla konser alan›na kadar yürüyüﬂ
yapt›lar.
Sahnede bir konuﬂma yapan
Grup Yorum merkezde festival
program›na al›nmad›klar›n› ve bununla ilgili de bir aç›klaman›n yap›lmad›¤›n› anlatt›lar. Yap›lan konuﬂma s›ras›nda alanda bulunan 7
bin kiﬂi "Dersim Sizinle Gurur Duyuyor" sloganlar›n› att›lar.
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Devrim ‹ ç‹n

DEVR‹MC‹ O KUL

düﬂünmeliyiz.
Düﬂünce tarz›m›z›n ilk temel dire¤i
budur. Her olaya,
olguya, onun s›n›fsal bir niteli¤i oldu¤unu
bilerek
yaklaﬂmal›y›z. S›n›flar üstü hiçbir ﬂey yoktur. S›n›f
gerçe¤ini unuttu¤umuz an, burjuva,
küçük-burjuva düﬂünceler, bizim
beynimizde daha fazla etkili olur.
‹ k i : Hakim üretim biçiminin k a pitalizm, yönetim biçiminin faﬂizm
oldu¤unu hiç ak›ldan ç›karmama l› y›z .
Bunlar› -kapitalizm ve faﬂizmiak›ldan ç›karmamak, kapitalizmin
ve faﬂizmin her türlü alçakl›¤›, namussuzlu¤u, komployu, provokasyonu, zulmü yapabilece¤ini bilmek
demektir. Bilmeliyiz ki, kapitalizmde ve faﬂizmde “bu kadar da ol -

Ders: Nas›l

Düﬂünece¤iz?
Sevgili arkadaﬂlar merhaba.
Devrimci Okul’da bugün “Nas›l
Düﬂünece¤iz?” sorusu üzerinde duraca¤›z. Biliyorsunuz, “Nas›l yaﬂ›yoruz, nas›l düﬂünüyoruz, nas›l çal›ﬂ›yoruz” bir insan›m›z›n, bir birimin, bir derne¤in kendini de¤erlendirmesi için oldukça geniﬂ ve yeterli bir çerçeve çizen üç temel sorudur. Bunlardan birini belli yanlar›yla ele alaca¤›z.
“Nas›l yapmal›?” sorusu elbette
yaﬂam›n bir çok alan›nda cevaplamam›z gereken temel bir sorudur.
Bu anlamda Devrimci Okul’un önümüzdeki derslerinde yeri geldikçe;
Nas›l
anlataca¤›z?...
Nas›l toplant› yapaca¤› z ? . .. B i r eyle mi nas› l
örgüt le yece ¤iz? ... N as› l
yazaca¤›z?... Nas›l oku ya c a ¤›z ?. . . N a s›l ç al›ﬂ › y o r u z ? sorular›n› ele alaca¤›z. Bu k›sa belirtmeden sonra bugünkü dersimize geçelim.

 Düﬂüncemizin

ﬂünmeliyiz. Neyi övüyorsa ondan
kuﬂkulanmal›y›z, neyi öne ç›kar›yor, neyi öneriyorsa, neyi yapmam›z› istiyorsa, tersinin do¤ru oldu¤unu
bilmeliyiz.

 Bunlar neden önemlidir?
D o ¤ ru dü ﬂ ü n m e k , do¤ru davranmakt›r.
D o ¤ ru d ü ﬂ ü n me k, do¤ru politika belirleyebilmektir.
D o ¤ ru d ü ﬂ ü nm e k, propaganda
ve ajitasyonda do¤ru sözleri bulmak
demektir.
D o ¤ r u d ü ﬂ ü n ü r s e k , do¤ru anlatabiliriz.

 Burjuvazi beyinlere nas›l
sald›r›yor?
Burjuva bas›n yay›n organlar›n›n
son bir haftas›na bakal›m. YAﬁ “krizi”yle yat›p
YAﬁ tefrikalar›yla kalkt›k. Halk›n beynini oligarﬂi içi iktidar kavgas›na hapsettiler. Bu hemen
her konuda böyle. Burjuvazinin denetimindeki
iletiﬂim araçlar› her olaya
böyle yaklaﬂ›r. Elbette
amaçs›z yap›lan bir ﬂey
de¤ildir bu. Burjuvazi
iletiﬂim araçlar›yla halk›n bilincini çarp›t›yor.
Gerçekler alt-üst ediliyor. Halk›n
beyni adeta bombard›mana tutuluyor.
Kitleler, yaﬂad›klar›n›n, baﬂlar›na gelen olumsuzluklar›n nedenlerini, niçinlerini bilmemelidirler, hatta
buna hiç kafa yormamal›d›rlar. K a d e rcilik düﬂüncesini bunun için körükler burjuvazi. Ekonomiden siyasete kadar her ﬂeyi bilinmez kavr a m l a r l a anlaﬂ›lmaz hale getirmek
burjuvazinin son dönemlerde daha
yo¤un biçimde baﬂvurdu¤u bir yöntemdir. Kitleler için her ﬂey bilinmez, anlaﬂ›lmaz hale dönüﬂünce, iﬂsizlik, açl›k, felaketler karﬂ›s›nda
halk kendini savunamaz. Öfkesini,
tepkisini kime yöneltece¤ini bile-

Do¤ru pratik,
do¤ru
düﬂünmekten
geçer

temel ç›k›ﬂ noktalar›
neler olmal›?
Normal olmayan ﬂeylerin normal gibi gösterildi¤i, insanlar›n beyinlerinin say›s›z önyarg›larla kuﬂat›ld›¤›, bunlar›n sonucunda sömürü
sistemindeki bir çok ﬂeyin kan›ksand›¤› bir ortamda mücadele yürütüyoruz. Bu gerçek, propaganda ve
ajitasyonun önemini, zorunlulu¤unu art›r›rken, propaganda ve ajitasyonda nas›l, hangi yöntemleri izleyece¤imizi de daha ön plana ç›kar›yor. Do¤ru yöntemler ise, do¤ru düﬂünce tarz›yla bulunabilir. Düﬂünce
tarz›m›z, do¤ru bir zemine oturmas›
için ﬂu üç temel direk üzerinde ﬂekillenmelidir:
B i r : S›n›fsal bakmal›, s›n›fsal

maz” diyebilece¤iniz hiçbir ﬂey
yoktur. Kapitalizm ve faﬂizmi ak›ldan ç›karmad›¤›m›zda, onlar›n temel niteli¤ini unutmad›¤›m›zda, düzenden gelen hiçbir ﬂey bizi ﬂaﬂ›rtmaz.
Üç: Düzenin, h a l k › n ç › k a r › n a ,
d e v r i m i n y a r a r › n a b i r ﬂey yapma yaca¤›na kesin gözüyle bakmal› y›z. Düzenin sundu¤u herﬂeyi sorgulamal›, ak›l, mant›k ve devrimci
bilincimizin süzgecinden geçirmeliyiz. Düzenin asla halk›n yarar›na,
devrimcilerin lehine bir ﬂey yapmayaca¤›ndan emin olarak neden, niçin sorular›na cevap aramal›y›z.
Bu noktada, burjuvazinin, faﬂizmin söyledi¤i her ﬂeyin tersini dü-

Direniﬂleri büyütelim
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mez. Bu durumda da ya
bunlar› bir kader, bir al›n
yaz›s› olarak kabul eder
ya da öyle olmad›¤›n› bilse de çaresiz boyun e¤er.
Burjuvazi de sonuç
olarak bunu, kitleleri bu
hale getirmeyi amaçlar
zaten. ‹ﬂte bu noktada biz
de tam tersini yapmaya
çal›ﬂaca¤›z.

Kapitalizm ve faşizmi akıldan
çıkarmamak, kapitalizmin ve
faşizmin her türlü alçaklığı,
namussuzluğu, komployu, provokasyonu, zulmü yapabileceğini bilmek
demektir. Bilmeliyiz ki, kapitalizmde
ve faşizmde “bu kadar da olmaz”
diyebileceğiniz hiçbir şey yoktur.

 Kitlelere her ﬂeyin
bilinebilece¤ini nas›l
anlataca¤›z?
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Soruyu ﬂöyle de sorabilirdik?
Do¤ru düﬂüncenin temel noktalar›n›
bize veren diyalektik ve materyalizm, kitleler için “lüks” mü, gereksiz mi? Ya da “geniﬂ kitleler bunlar›
anlamaz” deyip iﬂin içinden ç›kacak
m›y›z?
Hay›r, böyle yapamay›z. Çünkü
asl›nda bu sorun, kitleleri devrime
kazanabilmek aç›s›ndan temel bir
sorundur.
Burjuvazi, kitleleri “ i d e a l i z m i n ” esiri yaparak, birden çok amac›na ulaﬂm›ﬂ olur.
Kadercilik, idealizmin bir ürünüdür. Dincili¤in ve gericili¤in bu
kadar geliﬂip yayg›nlaﬂmas› da ayn›
zeminde hayat bulur. Daha somut
prati¤e geldi¤imizde de ayn› idealist gerici mant›k ç›kar karﬂ›m›za.
Mesela h›rs›zl›k olay›na nas›l
yaklaﬂaca¤›z? Fuhuﬂ olay›na nas›l
yaklaﬂaca¤›z? Gençli¤in yozlaﬂmas›na karﬂ› hangi yöntemleri geliﬂtirece¤iz? Bütün bunlara do¤ru cevaplar vermek, yine iﬂte “do¤ru düﬂünmek”le mümkündür. Bu konuda
kitlelere do¤ru düﬂünce tarz›n› taﬂ›mam›z da bu konulardaki mücadelemizin etkili olabilmesi için ﬂartt›r.
‹dealist düﬂünce tarz›, h›rs›zlar›n
“ d o ¤ u ﬂ t a n k ö t ü ” oldu¤unu söyler.
Ayn› ﬂekilde fuhuﬂ yapanlar›n da
“z at e n ah la ks ›z ” olduklar›n›, ahlaks›zl›¤›n onlar›n içinde oldu¤unu
söyler. Burjuvazi de öyle düﬂünülmesini ister. Yani insanlar› h›rs›zl›¤a, fuhuﬂa iten koﬂullar hiç tart›ﬂ›l-

mas›n, görülmesin isterler.
Do¤ru düﬂünce tarz› ve o düﬂüncenin üzerine ﬂekillenen propaganda, bunun böyle olmad›¤›n› gösterebilmelidir. H›rs›zl›¤›n, fuhuﬂun do¤uﬂtan kötü insanlar›n iﬂi oldu¤unu
düﬂünen bir insan, o konuda gereken mücadeleyi vermez.
Diyalektik düﬂüncenin sonuçlar›n› kitlelere aktaraca¤›z. Ama öte
yandan kitlelere nas›l düﬂünmek gerekti¤inin yöntemini de ö¤retece¤iz. Bunu diyalekti¤in 4 kural›, materyalizmin 3 kural› diye yapmayaca¤›z belki ama ö¤retmenin yolu,
biçimleri çok çeﬂitlidir. Kitleler
kendi tarihsel tecrübeleriyle zaman
içinde buna benzer bir çok sonuç ç›karm›ﬂlard›r. Mesela halk der ki,
“ay›dan post, gavurdan dost olmaz”... Burada gavur yerine emperyalist konuldu¤unda, iﬂte size, en
baﬂta sayd›¤›m›z kurallardan biri
haline dönüﬂmüﬂ olur.
“Beﬂ parma¤›n beﬂi bir de¤ildir”, "zenginlik de yoksulluk hep
vard›”, "gemisini yürüten kaptan",
"büyük bal›k küçük bal›¤› yutar",
"düﬂene bir tekme de sen vur", "her
koyun kendi baca¤›ndan as›l›r"...
Halk deyiﬂleri, hayat›n hemen
her alan›nda olumlu yanlarla birlikte, aktard›¤›m›z bu tür olumsuz düﬂünceleri de içerir. Elbette bunlar›n
ne kadar halk deyiﬂi, ne kadar egemen s›n›flar taraf›ndan halk›n kültürüne sokuﬂturulmuﬂ düﬂünceler oldu¤u da ayr›ca tart›ﬂ›lmaya de¤er.
Bunlar› kitlelerin beyninde çürütmeliyiz. Çarp›tmalara, de¤ersizleﬂtirmeye, bencilli¤e karﬂ›, halka
nas›l düﬂünülmesi gerekti¤ini, kendi düﬂünce tarz›m›z› onlara taﬂ›yarak ö¤retmeliyiz.

 Do¤ru
düﬂünmenin
temellerinden b iri:
materyalizmin ü ç
kural›

Materyalizmin temel
kurallar› ﬂunlard›r:
a- Dünya maddi yap › d a d › r.
b - M a d d e i l k v e r i d i r, bilinç
ikinci veridi r.
c- Dünya ve onun yasalar› ek siksiz bilinebilir.

Evrendeki olaylar, maddidir.
Maddi nedenler ve olgular üzerine
geliﬂir. “Ruhlar›n ya da maddi olmayan ‘güç’lerin müdahalesinden
ileri gelmez”ler.
Toplumsal olaylar ve geliﬂmeler
de ayn› ﬂekilde maddi bir zemine,
nesnel nedenlere ba¤l›d›r.
Madde, bilinç, düﬂünce aras›ndaki iliﬂki de maddenin belirleyicili¤inde ﬂekillenir. Düﬂüncelerimizin, fikirlerimizin, genel olarak bilinç dedi¤imiz ﬂeyin kayna¤› maddi
nesneler ve olaylard›r.
Bilinç, maddenin hareketinin, tarihsel ve toplumsal olgu ve olaylar›n insan beynindeki yans›mas›d›r.
Maddi koﬂullar de¤iﬂtikçe, tarihsel ve toplumsal olgular›n ﬂekilleniﬂi de¤iﬂtikçe, bilinç de ona ba¤l› bir
geliﬂme göstermiﬂtir.
Daha önce anlatt›¤›m›z gibi
idealizm dünyay› ve yasalar›n› bilinmez olarak kabul ediyordu. ‹ﬂte
buna karﬂ›l›k materyalist felsefe
dünyan›n ve yasalar›n›n pekala tan›nabilir, bilinebilir olduklar›n› söyler. Bunu da insanl›¤›n deneyimi ve
prati¤i do¤rular.
Bilim de bu temelde geliﬂmiﬂtir.

 Do¤ru düﬂünmenin
temellerinden b iri:
Diyalekti¤in d ört k ural›
a - H e r ﬂ e y b i rbi r i ne ba ¤ l › d› r.
b - H e r ﬂ e y d u r u m d e ¤ i ﬂ t i r i r.
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c- Nicel birikimlerin
sonucu nitel de¤iﬂikliktir.
d- Z›tlar›n savaﬂ›m›.

Bir devrimci, nasıl düşünmeli?

meselesidir.

Bir devrimci, bulunduğu birim ve
çalışma alanı açısından her anında
“devrimcilik
örgütlemektir”

 Çeliﬂki, do¤ru

Her ﬂeyin birbirine ba¤düﬂünceye u laﬂmakta
l› oldu¤unu bilmek ve her
bir araçt›r
anlayışını düşünmeli. Örgütlemeyi
ﬂeyi buna göre ele almak,
Do¤ru düﬂünce tarz›n›n
bizi yanl›ﬂlardan koruyadüşünmeli.
bir di¤er hareket noktas›,
cakt›r. Do¤ada ve toplumçeliﬂkinin varl›¤›n› kabul
da, tüm olaylar, çevresinetmek ve çeliﬂkiden korkdeki nesnel koﬂullar›n d›siz? Diyelim cevap verdik, çünkü
m a m a k t › r. Do¤ada ve toplumda,
ﬂ›nda düﬂünülemez. Her olay ve olsonuç alaca¤›na pek de inanm›yor?
her ﬂeyin bir iç çeliﬂkisi vard›r. Her
gu, çevresindeki olay ve olgularla
Soru devam edecek: Neden inanm›olguda, geçmiﬂ ve gelecek, do¤an
ba¤lara sahiptir. Herhangi bir olay›
yor... Yani, neden sorusu veya soruve ölen, olumlu ve olumsuz, içiçetahlil ederken, onu bu ba¤lar›ndan,
lar›, bizi o sorunun, olay›n, kökeni dir ve birbiriyle mücadele halindebu bütünlü¤ünden koparmak, onu
ne kadar götürmelidir.
dir. Çat›ﬂma ve geliﬂme de buradan
eksik ve dolay›s›yla da yanl›ﬂ deHer ﬂey durum de¤iﬂtirir. De¤iﬂido¤ar asl›nda. ﬁu anlamdad›r ki,
¤erlendirmeye yol açar.
me inanmamak, asl›nda devrime,
“çeliﬂki yenileﬂtiricidir”. Herhangi
Her ﬂeyin birbirine ba¤l› olmas›
sosyalizme inançs›zl›¤› beraberinde
bir yerde çeliﬂki olmas›ndan korkﬂu demektir; herhangi bir olay, hergetirir. Her ﬂey de¤iﬂim ve geliﬂim
mamal›y›z. Mesele o çeliﬂkiden doiçindedir. Her ﬂey hareket halindehangi bir sonuç, mutlaka belli bir
¤an çat›ﬂmay› do¤ru hedefe yönlendir. ‹nsanlar, toplumlar, siyasi harenedene ba¤l› olarak ortaya ç›km›ﬂdirmektir. Çeliﬂkilere do¤ru yaklaﬂketler... Her ﬂey.
t›r. Yani hiçbir ﬂey bilinemez veya
mal›y›z; uzlaﬂ›r olanlarla uzlaﬂmaz
nedensiz de¤ildir. Diyelim ki falan
Bir devrimci, de¤iﬂme ve geliﬂolanlar› ay›rdetmeliyiz. Keza, ﬂunu
alanda kitleler ﬂöyle davran›yor,
menin, her olgunun, her insan›n, her
da gözönünde bulundurmal›y›z: çemutlaka bir nedeni vard›r, diyelim
toplumun içinde bulunan bir özellik
liﬂkiler süreçlere ve koﬂullara göre
ki bir insan›m›z›n ﬂu konuda bir ekoldu¤unu bilir. De¤iﬂme kesintisizde¤iﬂir; çözüm yöntemleri de buna
si¤i var, mutlaka bir nedeni vard›r, o
dir ve engellenemez. Devrimcilerin,
göre de¤iﬂmek zorundad›r.
tav›rlar, o eksiklikler, belli bir ﬂeyleen zor koﬂullarda, en koyu karanl›kre ba¤l› olarak ortaya ç›k›yordur.
larda bile umutlar›n› kaybetmemelerinin kayna¤› iﬂte bu bilimsel gerMesela kitlelerdeki "böyle gelSorun biçimde mi,
çektir. Devrimci umutsuzlaﬂmaz,
miﬂ, böyle gider" düﬂüncesi, bu düo z orunlulu¤u d üﬂünüp
olumsuzluklar›, eksiklikleri mutlakﬂünce tarz›yla y›k›labilir; böyle geldüﬂünmemekte m i?
laﬂt›rmaz, e m e k h a rcad›¤›nda de miﬂse, ﬂu koﬂullara, ﬂu nedenlere
Kitle çal›ﬂmas›nda, ajitasyon ve
¤iﬂtirebilece¤ini bilir.
ba¤l› olarak böyle olmuﬂtur; o halde
propagandada gereken eme¤i, sabr›,
biz o nedenleri ortadan kald›rarak,
K›saca da nicel birikimlerin sodisiplinli ve planl› çal›ﬂmay› hayata
sonucu da ortadan kald›rabiliriz..
nucu nitel de¤iﬂikliktir maddesine
geçiremeyenler, sürekli sihirli forde¤inelim. Bu da, do¤an›n ve topluBu yüzden karﬂ›laﬂt›¤›m›z her
müller, “yeni modeller”, “yeni örmun evrensel bir yasas›d›r. Ki, bu
olayda, her sorunda, her eksiklikte,
gütsel biçimler” aramakta, böylece
yasaya uygun olarak, eski yok olup
“neden” sorusunu sormal›y›z.
zaaflar›na ve zay›fl›klar›na bahanegider, baﬂka bir ﬂeye dönüﬂürken,
Bazen, neden sorusunu bir kez
ler üretmektedirler. Oysa mesele yeyeni do¤up geliﬂip, eskinin yerini
sormak da yetmez.
ni biçimler, yeni modeller yaratmak
al›r...
Diyelim ki, bir alandaki kitle bir
meselesi de¤ildir. Mevcut örgütlenDo¤ada ve toplumdaki bu büyük
faaliyete kat›l›m göstermedi? Ne meler bile yeterince-gere¤ince kulde¤iﬂikliklerin
hiçbiri
ne
ilahi
bir
den kat›lmad› diye sorar›z? Diyelim
lan›lmazken, ony›llar›n birikiminin
kudretle, ne bir mucizeyle olmaki bu soruya “bencilce düﬂündükleürünü olan propaganda ve ajitasyon
maktad›r. Her ﬂey parça parça, ad›m
ri için” kat›lmad›lar diye cevap veraraç ve biçimleri yeterince kullan›lad›m
birikmekte,
de¤iﬂmekte,
bundik. Ve diyelim ki bu do¤ru da olmazken, durmaks›z›n yeni biçimler
lar belli bir seviyeye gelince de bu
sun. O zaman ikinci soruyu soracaortaya atman›n da bir anlam› yoktur.
de¤iﬂimler bir s›çramaya ve yeni bir
¤›z: Neden bencilce düﬂündüler?...
Bu aray›ﬂlar öyle hale gelmiﬂtir ki
ﬂekle dönüﬂmektedir. Devrimler de
Veya diyelim ki bir insan›m›z›n bir
kitle çal›ﬂmas›n›n geleneksel yönböyle bir birikim ve dönüﬂüm süreeksikli¤inden söz ediyoruz. Arkadatemlerine alternatif olarak “cep tecidirler. Devrimler de birden bire
ﬂ›m›z neden iﬂlerini yapm›yor diye
lefonlar›na mesaj göndermek” gibi
olmuyor; “nicel birikimlerin, nitel
sorduk? Cevap çünkü disiplinsiz. O
bir öneri, sanki çok yeni bir keﬂifzaman ikinci soru, neden disiplinmiﬂçesine ve sanki kitleleri toplabir dönüﬂüme u¤ramas›”, bir süreç
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Doğru d üşünce t arzını geliştirmek, doğru düşünce tarzının temel
ayakları konusunda net olmak, insanları daha iyi tanımaktır, kitleleri daha iyi anlamaktır.
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maya sihirli bir çözüm
olacakm›ﬂcas›na önerilebilmektedir.
Burada ﬂunu belirtelim
elbette; kuﬂku yok ki, örgütlenmede, propaganda
ve ajitasyonda yeni yöntemler, biçimler, araçlar geliﬂtirmeliyiz. Keza teknolojiyi de elbette daha
etkili ve yayg›n kullanmal›y›z. Bizim buradaki itiraz›m›z, bunlara sihirli formüller olarak bak›lmas›d›r.
Hay›r, e¤er bugün sol yeterince kitlesel de¤ilse, kitleler üzerinde ideolojik ve politik aç›dan yeterince etkili
de¤ilse, bu çok orjinal yöntemler bulamamaktan dolay› de¤ildir.
Biz mücadeleyi örgütleyelim,
halk kendi ihtiyaçlar›na cevap veren
araçlar› bulacak, yenileri gerekti¤inde onlar› yaratacakt›r. Bundan ﬂüphemiz olmas›n. Yeter ki bu düzenin
gerçeklerini halka anlatabilelim,
kendi alternatifimizi gösterebilelim.
Halk› bir kez kazand›ktan, yüre¤ine umut ›ﬂ›¤›n› yerleﬂtirdikten
sonra baﬂaramayaca¤›m›z iﬂ yoktur.
Mesele örgütlenme modeline ve
propaganda ajitasyon yöntemlerine
kald›ktan sonra 150 y›ll›k sosyalist
prati¤in deneyimi, Anadolu halk›n›n tarihinde yer etmiﬂ zengin örneklerler de öne ç›kacak, bu ihtiya-

c› karﬂ›layacakt›r. Bizim her ad›m›m›z halk örgütlenmelerini geliﬂtirmeye, her günümüz daha fazla insan› örgütlemeye adanmak zorundad›r.
Elinizde bir çok çeﬂit araç da olsa, dergileriniz, gazeteleriniz, televizyonlar›n›z da olsa, do¤ru düﬂünmüyorsan›z, dolay›s›yla do¤ru politikan›z, do¤ru sözünüz yoksa, onlar
bir iﬂe yaramaz.
Bir devrimci, nas›l düﬂünmeli?
Bir devrimci, bulundu¤u birim
ve çal›ﬂma alan› aç›s›ndan her an›nda “ d e v r i m c i l i k ö r g ü t l e m e k t i r ”
anlay›ﬂ›n› düﬂünmeli. Örgütlemeyi
düﬂünmeli. Nas›l örgütleyece¤ini
düﬂünmek, ikinci ad›md›r. Ama esas
olan, önce devrimcinin görevinin
örgütlemek oldu¤unu düﬂünmek,
unutmamakt›r.
Neden böyledir? Solu düﬂünün
mesela, kitleleri örgütlemeye gitmiﬂ
de, “örgütlenme biçimleri ve propaganda yöntemleri” yetersiz oldu¤u
için mi örgütleyememiﬂtir? Hay›r!

Ahlaks›zl›¤›n yay›c›s› polistir

Ailelerimiz; tehditlere,
ﬂantajlara boyun e¤meyin
Polis halk› sindirmek için sadece copla, gaz bombas›yla, plastik
mermilerle de yetinmiyor. Tek tek
insanlar üzerinde bask›, terör, psikolojik savaﬂ yürütüyor.
Ankara’da Gençlik Derne¤i
üyesi bir ö¤rencinin ailesini polis
telefonla ar›yor. Polisin telefon konuﬂmas›, polis yöntemleri için çarp›c› örnektir. Polis konuﬂuyor:
“Biz onu Ekim ay›ndan bu yana
takip ediyoruz. Yan›ndaki arkadaﬂlar›n› da takip ediyoruz. Ankara’da
zaten sekiz kiﬂi var dernekte. Hep-
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sini ad›m ad›m takip ediyoruz. Sabahlar› ﬂu saatte evden ç›k›yor, ﬂu
saatte eve giriyor, ﬂu günler okula
gidiyor, ﬂu günler gitmiyor. Okulda
ﬂu konulu afiﬂi ast›, ﬂu günlerde ﬂu
faaliyetlere kat›ld›. En son kampa
kat›ld›. Önce burada e¤itirler sonra ‹stanbul’a Federasyona çekerler. Orada e¤itip da¤a gönderirler.
Sen k›z› çok ﬂ›mart›yorsun, çok para gönderiyorsun, o yüzden böyle
oluyor. ”
Polis iki saat boyunca aileyi
kah tehdit ediyor, kah çocu¤una

Örgütlemeye gitmemektedir. Kitle çal›ﬂmas› yapmamaktad›r. Sorun oradad›r..
Bu zorunluluk düﬂünüldükten sonra, yol yordam
ikinci konudur ve bir çok
çözümü vard›r.
D o¤ ru dü ﬂ ünc e t a rz › n› geliﬂtirmek, do¤ru düﬂünce tarz›n›n temel
ayaklar› konusunda net olmak, insanlar› daha iyi tan›makt›r, kitleleri
daha iyi anlamakt›r. Onlar›n hangi
durumda nas›l düﬂünece¤ini öngörebilmek, onlar› etkileyen yanl›ﬂ,
çarp›k düﬂünceleri ay›rdedip, onlara
karﬂ› daha sistemli bir ﬂekilde savaﬂabilmektir.
Böyle bir somutluk olmad›¤›nda, genel ve soyut olarak sürdürülen
bir ajitasyon ve propaganda etkisiz
kalacakt›r. Ajitasyon ve propagandada esas olan, kitlelerin kafalar›ndaki sorular› cevaplayabilmek, onlarda oluﬂan ﬂüpheleri, kayg›lar›
bertaraf edebilmektir. Do¤ru düﬂünenler, sorular› cevaplayabilecek,
ﬂüpheleri, kayg›lar›, korkular› yok
edebilecek do¤ru sözleri ve do¤ru
yöntemleri de bulacaklard›r.
Sevgili arkadaﬂlar, dersimizi burada bitiriyoruz. Baﬂka “nas›l”lar›n
cevaplar›yla derslerimize devam etmek üzere ﬂimdilik hoﬂçakal›n.

karﬂ› yalan düzmece laflarla k›ﬂk›rt›yor, kah k›z›n›n “kand›r›ld›¤›n›”
söyleyerek bask› alt›na almaya çal›ﬂ›yor. Aileyi çocu¤una karﬂ› kullanmak için her türlü ahlaks›zl›¤a
baﬂvuruyor. Çocu¤u devrimcilikten
vazgeçmez ise gözalt›na alacaklar›n›, tutuklayacaklar›n›, “ h a y a t › n ›
k a r a r t a c a k l a r › n › ” söyleyerek tehdit etmekten de geri durmuyorlar.
Devrimciler dünyan›n en onurlu
insanlar›d›r. Devrimcilik, dünyan›n
en onurlu yaﬂam biçimidir. En
onurlu iﬂidir. Ailelerimiz;
Polis halka u y u ﬂ t u r u c u y u , f u huﬂu, kumar› ve her t ü r l ü a h l a ks › z l › ¤ › y a y a n k u r u m d u r. Polisin
y a l a n l a r › n a k a n m a y › n . Tehdit ve
ﬂantajlar›na boyun e¤meyin.

AKP direnme hakk›na sald›r›yor

Devrimci ‹ﬂçi
Hareketi
TEKEL iﬂçilerinin direniﬂine karﬂ› son ihanet
gerçekleﬂtirilmekte ve sendika, TEKEL iﬂçilerini 4-C'yi
kabul etmeye teﬂvik etmektedir.
Türkiye iﬂçi s›n›f› mücadelesi tarihine onurlu bir sayfa ekleyen TEKEL iﬂçilerinin direniﬂini ad›m ad›m tasfiye eden Tek-G›da ‹ﬂ Genel Baﬂkan› Mustafa Türkel,
iﬂçilere direniﬂi de¤il, teslim olmay› öneriyor.
Diyor ki; “iﬂçilere m ü m k ü n o l d u ¤ u n c a s ü reci do¤ r u a n l a t m a y a ç a l › ﬂ t › k , a n c a k ‘4/C’yi imzalay›n ya da
im za la m ay› n de m edi k”
Ya ne dediniz? Binlerce iﬂçinin kar k›ﬂ demeden
kölelik yasas› diye kabul etmeyip iptali için 78 gün direndi¤i 4-C yasas›n› “imzalay›n ya da imzalamay›n de memek” bir tav›r de¤il mi?
Önceden al›nan eylem kararlar›na uymayan, eylemleri iptal eden, direnmek isteyen iﬂçileri yaln›z b›rakan
Türkel, iﬂçilerin 4 - C ’ y e b a ﬂ v u r m a l a r › h a l i n d e h a k l a r›n› kaybet meyeceklerini savunuyor.
O zaman TEKEL iﬂçisi niye direndi, neye karﬂ› mücadele ediyor?
4-C'yi kabul etmek; kölelik yasas›n› kabul etmek demek de¤il mi?
4-C'yi kabul etmek; iﬂçi s›n›f›n›n kazan›lm›ﬂ tüm
haklar›n› kaybetmesi de¤il mi?
4-C'yi kabul etmek; iﬂini, ekme¤ini kaybetmek de¤il
mi?
‹ﬂçileri köleleﬂtiren bir yasay› “imzalay›n” dememek; “direnmeyin” demek de¤il mi?
Mustafa Türkel, al›nan eylem kararlar›n› iptal etmelerini ﬂöyle aç›kl›yor: “Biz eylem takvimini belirlerken
4-C’nin Anayasa Mahkemesi’ne götürülmesi karar›
yoktu. Bu süreçte bizim eylem yapmam›z›n meﬂruiyeti
yok. Eylemi kime karﬂ› yapaca¤›z. Zaten karar›n da “iptal” ç›kmas›n› bekliyoruz. O nedenle Anayasa Mahkemesi karar›n›n ç›kmas›n› bekleyece¤iz, o zamana kadar
da eylemleri ask›ya ald›k.”
Direniﬂ çad›rlar›n›n söküldü¤ü 2 Mart’tan beri bu gerekçeyle iﬂçiler kand›r›ld›, oyaland› ve eylemler iptal
edildi. Anayasa Mahkemesi yasay› iptal etmezse o zaman eylem yapmak için kendinizi nas›l meﬂru göreceksiniz? Onbinlerce iﬂçi açl›¤a mahkum ediliyor, iﬂi, ekme¤i elinden al›n›yor, sendika eylem yapmay› meﬂru
görmüyor.
‹ﬂbirlikçi sar› sendikac›l›k, iﬂçilerin 4-C’ye karﬂ› direniﬂini engellerken, 4-C’yi kabul etmesinde bir mahsur
görmüyor. 78 günlük bir direniﬂi ve ortaya ç›kan dinamikleri ad›m ad›m parçal›yor, ortadan kald›r›yorlar. Bugün iﬂçilerin teslim olmas›n› istiyorlar.
Bunun anlam› ﬂudur: TEKEL iﬂçilerinin direniﬂi boﬂunad›r... Kimse 4-C'ye karﬂ› direnemez... 4-C'ye karﬂ›
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Bir direniﬂin ad›m ad›m
tasfiyesi ve ihanet
direnerek sonuç almak mümkün de¤ildir...
Hay›r, Tekel iﬂçileri 78 günlük direniﬂleriyle Türkiye
iﬂçi s›n›f› tarihinde örnek bir mücadele yaratt›lar. Kararl›l›klar›yla, direniﬂleriyle çok geniﬂ kesimlerde umut yaratt›lar. AKP iktidar›n›n tüm tehditlerine ra¤men mücadeleyle, direnerek kazan›laca¤›n› gösterdiler.
Fakat iﬂbirlikçi düzen sendikas› TÜRK-‹ﬁ, direniﬂi,
baﬂ›ndan beri üzerine kalm›ﬂ bir yük gibi gördü. Her f›rsatta TEKEL iﬂçisinin bu onurlu direniﬂini geri çekmenin, ad›m ad›m tasfiye etmenin yollar›n› arad›. Bu gün
geldi¤i nokta iﬂçi s›n›f›na ihanet noktas›d›r.
4-C yasas› sadece TEKEL iﬂçisini ilgilendiren bir yasa da de¤il. 200 bine yak›n iﬂçinin 4-C’li yap›lmas› sözkonusu. Karﬂ›m›zdaki tablo ise sadece TEKEL iﬂçilerinin direniﬂine ihanet etmekten ibaret de¤il, bir bütün
olarak iﬂçilerin direniﬂlerinin tasfiye edilmek istenmesidir.
Oligarﬂi, “direnmeyeceksiniz” diyor. Direniﬂlere sald›rarak “ d i renilere k h a k a l › n a m a y a c a ¤ › n › ” kabul ettirmeye çal›ﬂ›yor. Oligarﬂi bu sald›r›y› hapishaneler katliam›yla baﬂlatt›. Devrimcileri teslim al›rsam direniﬂleri
de bitiririm diye hesap ediyordu. O zaman "hapishaneler sorunu çözülmeden IMF programlar›n› uygulayamay›z" diyordu. Devrimci tutsaklar› teslim alamad›. Fakat
19 Aral›k katliam›ndan bugüne devrimcilerin d›ﬂ›nda
ciddi anlamda direniﬂ sergileyen olmad›. Bu yan›yla
TEKEL iﬂçisinin direniﬂi önemliydi. Ve TEKEL iﬂçileri
direnmekten baﬂka çarenin olmad›¤›n› ve direnilebilece¤ini gösterdi. Oligarﬂi, sald›rarak, bask›yla, terörle baﬂaramad›¤›n› iﬂbirlikçi sendikac›l›kla baﬂarmaya çal›ﬂ›yor.
Tüm bu politikalar esas olarak emperyalizmin politikalar›d›r. Kimse direnmeyecek diyor. Türkan Albayrak’›n direniﬂi çarp›c› bir örnektir. Tek bir kiﬂi de olsa,
oligarﬂi tüm gücüyle direniﬂi bitirmek için sald›r›yor.
Burada ne için direnildi¤i, kaç kiﬂinin direndi¤i önemli
de¤il. Oligarﬂinin sald›r›s› direnilebilmesinedir . 4-C’ye
karﬂ› mücadelenin tasfiyesi tar›m›n, sanayinin, limanlar›n, her yeri, her alan› emperyalist tekellere peﬂkeﬂ çekmenin parças›d›r.
TEKEL iﬂçisinin susturulmas› yüzbinlerce iﬂçinin
hiçbir direniﬂ göstermeden 4-C’ye, yani kölelik yasalar›na, açl›¤a, zulme, sefalete teslim olmas› demektir.
4-C'yi dayatan emperyalizm ve iﬂbirlikçileridir.
4-C'ye karﬂ› mücadele, emperyalizme ve emperyalizm iﬂbirlikçisi iktidarlara, iﬂbirlikçi sendikalara karﬂ›
mücadeledir.
Bugün de iﬂçilerin teslim olmas›n› istiyorlar. Direniﬂlerin sar› sendikac›lar elinde tasfiye olmas›na izin vermeyelim.
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Öğretmenimiz
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Bu ülkede, 50 y›ld›r Marksizm-Leninizm ad›na söylenmedik bir ﬂey kalmad›.
Bütün düﬂünceler bu elli y›l›n
süzgecinden geçti, kalabilenler
ve kalamayanlar ortada.
Bu süreçte bu davaya gönül
verenlerin bir k›sm› kiﬂisel olarak saf temiz olabilirler, ama tarihsel olarak denk düﬂtükleri yer
mücadele d›ﬂ› olmuﬂtur.
Ustalar›m›z der ya; devrim
güçlülerin alan›d›r, zorluklarla
dolu yaﬂam› cesaret ve mutlulukla sürdürmek sadece güçlülere göredir.
Güçlü olaca¤›z.
Bu güç ideolojimize,
devrime,
tarihsel hakl›l›¤›m›za duydu¤umuz inançt›r.
Dedin ki; YEN‹LMEZ OLAN
TEK ﬁEY SINIF
B‹L‹NC‹NE SAH‹P
OLMAKTIR,
UNUTMAYACA⁄IZ.
Dedin ki; ‹DEOLOJ‹K NETL‹⁄‹N‹ KAYBEDEN HER ﬁEY‹N‹
KAYBEDER, KAYBETMEYECE⁄‹Z.
Dedin ki; Bir devrimcinin en
büyük e¤itim arac› kendisidir.
Ancak kendi yaﬂant›s› ile örnek
teﬂkil edebilirse baﬂkalar›n› etkileyip, e¤itebilir. Örnek olaca¤›z;
yaﬂam›m›zla da ölümümüzle de
örnek olaca¤›z.
Dedin ki, ne yaﬂ›yorsak yaﬂayal›m, teslim olmad›ktan sonra
hiçbir ﬂey devrimcili¤imizi teslim alamaz. TESL‹M OLMAYACA⁄IZ.
DED‹N K‹; DO⁄RULAR GÖKTEN ‹NMEYECEK, YANLIﬁLAR
‹Ç‹NDE G‹ZLENM‹ﬁ OLACAK.
YANLIﬁLARLA
SAVAﬁARAK
DO⁄RU ORTAYA ÇIKACAK.

Yanl›ﬂ varsa do¤ru da
vard›r.
Yanl›ﬂla
çat›ﬂmaktan
kaçmayaca¤›z.
Ölçümüz ne olacak?
Tek ölçümüz oldu¤unu ö¤rettin bize; ölçü, son noktaya kadar.
Son noktaya kadar emek
vermek.
Son noktaya kadar direnmek.
Son noktaya kadar çat›ﬂmak.
Dedin ki; direniﬂin içinde tohum vard›r.
Tohumda hayat vard›r.
Tohum ne kadar zay›f, küçük
olursa olsun içinde hayat taﬂ›r,
unutmayaca¤›z.
Bu tohumu bütün yollara
baﬂvurarak büyütece¤iz.
Onun u¤runa hiçbir çaba bo-

HALKA ‹SYAN ETMEN‹N
HAKLILI⁄INI Ö⁄RETECE⁄‹Z.
Dedin ki; feda direniﬂin en
yüksek aﬂamas›d›r, feday› kitleselleﬂtirdi ﬂehitlerimiz.
Ad›m ad›m, ömür ömür ördük direniﬂleri.
Elimizde feda gibi bir silah
var oldu¤u sürece faﬂizmin-emperyalizmin kurban› de¤il, hep
yarg›c› olaca¤›m›z› ö¤rettin bize.
Ya direnip ölünecek ya boyun
e¤ip teslim olunacakt›, bize hep
direnmeyi ö¤rettin.
Direnenler, dövüﬂenler geçici
olarak yenilebilirler ama direnmeyenler yok olurlar, akl›m›zdan ç›kartmayaca¤›z.
Kendi kendimizi ﬂaﬂ›rtmay›
ö¤rettin bize.
Biz buzda¤› gibiyiz, bazen suyun alt›nda kalan k›sm›m›z ortaya ç›kar, herkes ﬂaﬂ›r›r. Bizim
gücümüz budur, dedin.
Kendi gücümüzü ortaya ç›kartmay›
ö¤rettin bize.
Umut için
savaﬂmay›
ö¤rettin.
Koca koca
yalanlara karﬂ›, basit gerçeklerle savaﬂmay› ö¤rettin.

SEN DÜNYAMIZI DE⁄‹ﬁT‹RD‹N
B‹Z DE Ö⁄RETT‹KLER‹NLE
DÜNYAYI DE⁄‹ﬁT‹RECE⁄‹Z!
ﬂa gitmez biliyoruz.
‹ﬂte o zaman umudu kendi
gözlerimizle de görece¤iz.
Bu gözleri sen verdin bize, bu
gözlerle bakaca¤›z her tohuma.
Dedin ki; örgütüne, yoldaﬂlar›na karﬂ› kendini savunmak
kendini s›n›rlamakt›r, s›n›rs›z
olaca¤›z.
Herhangi bir baﬂar›s›zl›kta
asla kendimizi savunmayaca¤›z.
Dedin ki; silahl› mücadeleyi,
illegaliteyi büyütmeyen her
araç, düzene hizmet eder, beynimizi düzene teslim etmeyece¤iz.
Bu dava halk›n davas›d›r, akl›m›zdan ç›kartmayaca¤›z.
NEDEN VE K‹M‹N ‹Ç‹N SAVAﬁTI⁄IMIZI AKLIMIZDAN ÇIKARTMAYACA⁄IZ.

Dedin ki; devrimcilik gerçekler üzerine ﬂekillenir, büyür, gerçeklerin yerini hayaller ald›¤›
zaman sonuç hüsran olur, her ne
olursa olsun gerçekçi olacaks›n›z.
Dedin ki; gerçe¤e ulaﬂman›n
yolu kendi hatalar›m›zdan dersler ç›kartmak ve tarihimizden
ö¤renmektir.
Hakl› davam›za, gerçeklere
sahip ç›kmak için kaplan gibi
savaﬂaca¤›z.
Dedin ki; E⁄‹T‹M ÖRGÜTÜ
SA⁄LAMLAﬁTIRMAKTIR. Taﬂ
kesilece¤iz, sa¤lam duraca¤›z.
Dedin ki; görev her koﬂulda
ö¤renmektir.

AKP direnme hakk›na sald›r›yor

BEYN‹M‹Z‹
KULLANMAYI
Ö⁄RETT‹N B‹ZE;
BÜYÜK DÜﬁÜNECE⁄‹Z,
CÜRETL‹ OLACA⁄IZ.
M‹L‹TANLI⁄I B‹LG‹ ile besleyece¤iz.
B‹LG‹Y‹ CÜRETLE B‹RLEﬁT‹RECE⁄‹Z, ANCAK O ZAMAN
‹ﬁE YARAR CÜRET,
Ö¤renece¤iz. Her gün her
ﬂeyden ve herkesten ö¤renece¤iz.
B‹LG‹ ARTTIKÇA; GÖSTER‹ﬁ, HAVA ATMA AZALIR, dedin, B‹LG‹M‹Z‹ ARTTIRACA⁄IZ.
Dedin
ki;
MÜCADELE
OLAN YERDE FEDAKÂRLIK
VARDIR, fedakârl›ktan
kaç›nmayaca¤›z.
YA
SAVAﬁACAKSIN YA UZLAﬁACAKSIN. Ara yol
yoktur dedin.
SAVAﬁACA⁄IZ.
DED‹N K‹, ÖFKE NEREYE YÖNELECE⁄‹N‹ B‹LMEZSE DÜZENE
YEDEKLEN‹R,
ÖFKEM‹Z‹ DÜﬁMANA OLAN K‹N‹M‹ZLE BÜYÜTECE⁄‹Z.
DÜﬁMANLA ARAMIZDAK‹
MÜCADELE ÖLÜM KALIM MÜCADELES‹D‹R, UNUTMAYACA⁄IZ.
YEDEK CAN YOKTUR; YA
B‹Z KAZANACA⁄IZ YA ONLAR.
Düﬂmana olan kinimizi, nefretimizi, öfkemizi onu yok edene kadar damla damla büyütece¤iz.
Dedin ki; YAPAB‹LECE⁄‹NE
‹NANMAK YAPMAKTAN DAHA
ÖNEML‹D‹R. Kendimize inanmay› ö¤rettin bize, kendimize
inanc›m›z› asla yitirmeyece¤iz.
ZAFER‹N KES‹N OLDU⁄UNA ‹NANCIMIZI BÜYÜTECE⁄‹Z.
Merak etme, gerekti¤inde

tek bir insan gibi davranan ruh,
duygu ve düﬂünce birli¤i içinde
olaca¤›z. Yeteneklerimizi, düﬂüncelerimizi birleﬂtirece¤iz.
MORAL HAYATI ÖRGÜTLEMEKT‹R; MORAL HAYATI, HAYAT MORAL‹ ÖRGÜTLER.
ZAMANA D‹RENMEK ‹Ç‹N,
BOZULANA
K‹RLENENE
KARﬁI D‹RENMEK ‹Ç‹N,
VAZGEÇMEMEK ‹Ç‹N,
YORGUN DÜﬁMEMEK ‹Ç‹N
ÖRGÜTÜMÜZE VE
HALKIN GÜCÜNE ‹NANACA⁄IZ.

me karﬂ› savaﬂ› büyütece¤iz.
Biz seninle var olduk.
Seninle ölümü ve yaﬂam›
gördük.
Seninle gülmeyi ö¤rendik.
Seninle ac›y› ve sevinci yaﬂad›k.
SEN‹NLE DÜNYAMIZ DE⁄‹ﬁT‹.
Y‹NE SEN‹NLE BU DÜNYAYI
DE⁄‹ﬁT‹RECE⁄‹Z.
SEN B‹ZS‹N B‹Z DE SEN
OLACA⁄IZ.
SANA SORDUK; NEDEN
ÖLÜME G‹DER ‹NSANLAR...
DED‹N K‹; HAYAT
‹Ç‹N, HERKES ‹NSAN
G‹B‹ B‹R HAYAT ‹STER.
Devlet kap›lar›nda
horlanan›lmayacak,
hastane kap›lar›nda
itilip kak›lmayacak,
aç yat›lmayacak bir
hayat istiyoruz.

DED‹N K‹; YOLDAﬁ SEVG‹S‹ UZUN SÜREL‹ SAVAﬁTA
MÜTH‹ﬁ B‹R DAYANMA GÜCÜ
VER‹R, B‹RB‹R‹M‹Z‹ ÇOK SEVECE⁄‹Z.
Dedin ki, FAﬁ‹ZM‹N VE EMPERYAL‹ZM‹N SUÇLARINA SADECE DEVR‹MC‹ ﬁ‹DDETLE
SON VER‹LEB‹L‹R. Halk›n örgütlü
gücü ile devrimci ﬂiddeti birleﬂtirece¤iz. VE B‹Z KAZANACA⁄IZ.
D e d i n k i ; EMPERYAL‹ZM
ULUSLARARASIDIR, BU YÜZDEN B‹Z DE ULUSLARARASI
OLMALIYIZ, enternasyonalizmi
büyütece¤iz.
Dedin ki; faﬂizmle emperyalizmle bir arada yaﬂamak, onun
katliamlar›n› barbarl›¤›n› meﬂrulaﬂt›rmakt›r. Nerede olursak
olal›m faﬂizme ve emperyaliz-

Direniﬂleri büyütelim

DED‹N K‹; B‹Z‹ ‹NSANLI⁄IMIZDAN ÇIKARTAN KAP‹TAL‹ZME KARﬁI ‹NSAN KALMA MÜCADELES‹D‹R
DEVR‹MC‹L‹K. KAP‹TAL‹ZME KARﬁI SAVAﬁIMIZI BÜYÜTECE⁄‹Z.

Say›: 229

Yürüyüﬂ
15 A¤ustos
2010

‹ﬂte biz, ﬂehitlerimizin mezar› üzerinde herkes için yeni bir
hayat kuraca¤›z.
Sizler, sen ve tüm ﬂehitlerimiz var oldu¤unuz sürece; yeni
bir hayat için, devrim için, sosyalizm için, ölebilecek kuﬂaklar
hep var olacak.
Tüm yaﬂam›m›z›; ONUR VE
CESARETLE D‹RENENLERE
ADAYACA⁄IZ.
‹NSAN YAﬁAMININ HATIRLAYAB‹LD‹⁄‹ KADAR ESK‹D‹R
D‹REN‹ﬁ. VE D‹REN‹ﬁ B‹Z‹MLE
VE B‹ZDEN SONRAK‹ KUﬁAKLARLA SONSUZA KADAR HEP
YEN‹ KALACAK.
KEND‹ DEVR‹M‹M‹Z‹ ‹CAD
EDECE⁄‹Z.
B‹Z KAZANACA⁄IZ!
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Bak›ld›¤›nda birço¤unun hoﬂuna
gider ama biraz incelendi¤i zaman
halk iktidarlar›n›n kuruldu¤u ülkeler ve sosyalist ülkeler hariç hiçbir
ülkede referandumlar halk için yap›lmam›ﬂt›r. Tam tersine bu referandumlar halk ihtiyaç duydu¤u için
de¤il, iktidarlar istedi¤i için onlar›n
ç›karlar› için yap›lm›ﬂt›r.
Baﬂl› baﬂ›na bir demokrasicilik
oyunudur asl›nda referandumlar.
Düzenin adaletsizliklerini, haks›zl›klar›n›, zulmünü gizlemek için yap›l›r. Ülkemiz üzerinden düﬂündü¤ümüz zaman günlük hayat›m›zdaki tart›ﬂmalar›m›zda sohbetlerimizde bunu rahatl›kla görebiliriz. Soka¤a ç›k›p insanlar›m›za
sordu¤umuzda “ülkenizin demokratik bir ülke
oldu¤unu kan›tlamak
için neleri örnek gösterebilirsiniz” diye, bize
ilk olarak her beﬂ y›lda
bir yap›lan seçimleri,
ikinci olarak ise mevcut
sistemin ihtiyaç duydu¤u anda yap›lan referandumlar› örnek gösterirler. Evet, görünürde bu
böyledir. Demokratik bir
ülkede olmas› gereken en önemli iki
unsur bizim ülkemizde vard›r. Oysa
biz biliyoruz ki senelerden beri ülkemizde de anti-demokratik uygulamalar artarak, bazen ﬂekil de¤iﬂtirerek halk›n her kesimine karﬂ› uygulan›yor. En az›ndan son bir senede ülkemizde yaﬂananlar› düﬂünecek olursak anlatmak istediklerimiz
daha net olarak anlaﬂ›lacakt›r. Sene
boyunca 12 Eylül Anayasas›’n› de¤iﬂtirdiklerini söyleyerek demokrasi
havarisi kesilen AKP iktidar› halka
karﬂ› terör estirmektedir.
Tekel iﬂçilerine yap›lan sald›r›lardan, Güler ZERE’nin, Abdullah
AKÇAY’›n katledilmesinden kim
sorumludur?
“Amerika Defol Bu Vatan Bizim” diyen vatanseverlere karﬂ› düzenlenen linç sald›r›lar›ndan, Kürt
halk›na karﬂ› uygulanan katliamlar-

dan kim sorumludur?
Gençli¤in okuma hakk›n›n gasp
edilmesinden, 10 milyon insan›n
açl›¤›ndan, 40 milyon halk›n yoksullu¤undan, milyonlarca iﬂsizden,
vatan topraklar›n›n parsel parsel
emperyalistlere sat›lmas›ndan kim
sorumludur?
Bu güne kadar yap›lan hangi referandumda e¤itim ad›na yap›lan
halktan yana de¤iﬂiklikler vard›r?
Hangisinde paras›z, demokratik, bilimsel e¤itim gündeme getirilmiﬂtir? ‹ﬂte bu sorular› sordu¤umuz zaman referandumlar›n ülkemizde
halk için yap›lmad›¤›n› görebiliriz.

çilmesi için. Yap›lan bu referandumlara bak›ld›¤›nda halk›n ihtiyaçlar› yoktur. 12 Eylül Anayasas›’n›n anti-demokratik faﬂist maddelerinin de¤iﬂtirilmesi için de yap›lmam›ﬂt›r. Referandumlar emperyalizmin ve oligarﬂik sistemin ihtiyaçlar› temelinde yap›lm›ﬂt›r.
Halk, düzen partilerinin ç›karlar›
do¤rultusunda evet ya da hay›r seçeneklerine mahkum edilerek sisteme yedeklenmektedir. Sistemin demokrasicilik oyununun arac› yap›lmak istenmektedir.
Evet, halk›m›z bir tercih yapmak
zorundad›r ama bu tercihi düzen
için de¤il kendisi için, yani halk›n
iktidar› için olmal›d›r.
Referandumlar bu düzen için demokrasicilik oyununun
bir arac›d›r. Bugünkü
anayasada yap›lacak
de¤iﬂiklikler de halk›n
ihtiyaçlar› temelinde
gündeme gelen de¤iﬂiklikler olmay›p emperyalizmin, iﬂbirlikçi
oligarﬂinin ve AKP iktidar›n›n
ihtiyaçlar›
do¤rultusunda gündeme getirilmiﬂtir. AKP,
sistemin ihtiyaçlar› için
yap›lan bu de¤iﬂikli¤i
referandumla halk›n en geniﬂ kesimine onaylat›p meﬂrulaﬂt›rmak istiyor. Bu oyuna ortak olmayal›m.
Halk›n kendi anayasas› için mücadele edelim. Üniversite ö¤rencilerinden, iﬂçilere, memurlara, ev kad›nlar›na halk›n her kesiminin çok
çeﬂitli sorunlar› var. Halk Anayasas›’nda halk›n her kesiminin temel
sorunlar›na çözüm vard›r. Bu sistem
sürdü¤ü müddetçe, anayasada yap›lacak hiçbir de¤iﬂiklik ve hatta anayasan›n kökten de¤iﬂtirilmesi de
halk›n sorunlar›n› çözmeyecektir.
Çünkü bu sistemin yapaca¤› anayasa halk için de¤il, halka karﬂ› yap›lan anayasa olacakt›r. Onun için diyoruz ki;

AKP’nin referandum
oyununa alet olmayal›m
Halk›n Anayasas› için
mücadele edelim
Tüm bu sorular›n ard›ndan AKP’nin
12 Eylül Anayasas›’nda yapaca¤›
de¤iﬂikliklerin kendi ç›karlar›ndan
baﬂka kimseye hizmet etmeyece¤ini
görebiliriz. Öyle olsayd› kürsülerde
gözyaﬂ› döken Tayyip Erdo¤an halka karﬂ› terör estirmezdi. AKP iktidar› bask› ve teröre devam edecek,
bunu biliyoruz.
Bugüne kadar ülkemizde dört
kez referandum yap›lm›ﬂ. ‹lki 27
May›s darbesi sonras› 1961 Anayasas› için, ikincisi 82 Anayasas›’n›n
onaylanmas› için 7 Kas›m 1982’de,
üçüncüsü 6 Eylül 1987’de 12 Eylül
darbesi sonras› siyaset yasa¤› olan
burjuva politikac›lar›n›n yasa¤›n›n
kalk›p kalkmamas› için, dördüncüsü ise 21 Ekim 2007’de cumhurbaﬂkanl›¤›n›n süresinin 7 y›ldan 5 y›la
indirilmesi ve cumhurbaﬂkan›n›n
meclis taraf›ndan de¤il seçimle se-

AKP’nin referandum oyununa
alet olmayal›m. Sand›¤a gitmeyelim. HALK ANAYASASI ‹Ç‹N
MÜCADELE EDEL‹M
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SORUNLARIMIZ ÇÖZÜMLER‹M‹Z
Türkiye’de var olan üniversitelerin hemen hepsinde ö¤rencilerin
kültürel faaliyet yürütece¤i alanlar
oldukça k›s›tl›. Üniversitelerin bir
k›sm›nda bu alanlar hiç yokken var
olanlarda ise ya kapat›l›yor ya da
okul yönetimi taraf›ndan desteklenmedi¤i için iﬂlevini kaybediyor.
Sabanc›, Koç gibi ﬂirketlerin destekledi¤i baz› üniversitelerdeki kültür merkezleri ise faaliyet alanlar›n›
daha da geniﬂletiyorlar.
Üniversitelerde ö¤rencilerin kültürel faaliyet yürütmesi oldukça
önemlidir. Olmas› gereken üniversite yönetimlerinin bu alanda ö¤rencilerine imkanlar›n› sonuna kadar aç-

mas›d›r. Fakat, öyle olmuyor. Özellikle ö¤rencilerin denetiminde olan
kültür merkezleri okul yönetimleri
taraf›ndan kapat›lmak isteniyor.

Üniversitelerde
kültür alanlar›n›n
yetersizli¤i
Kültür merkezleri ö¤rencilerin
sosyal, kültürel faliyetlerde bulunduklar›, birlikte üretip, paylaﬂmay›
ö¤rendikleri yerlerdir. Üniversite

c¸ll i k
G e n c¸
U¨z
zerine
U¨

Siz gençsiniz, sa¤lams›n›z, güçlüsünüz, kanatlar›n›z
SO¨ZLER var. size yaln›z bir ﬂey gerek;
ö¤renmek, mükemmelleﬂmek, ileri yürümek için iste¤iniz ve güçlü bir
iradeniz olsun.
Georgia Dimitrov

Özel yurtlar ateﬂ pahas›!
Yurtlarda 8 kiﬂilik odalarda ayl›k 100 TL’ye
kalmak da mümkün, ayl›k 2 bin 600 TL'yi aﬂan
ve y›ll›k 23 bin 750 TL olan lüks odalar da var.
Yurtlar›n fiyatlar›ysa kablolu TV yay›n› olup
olmamas›na, manzara seçeneklerine, güvenlik,
sa¤l›k hizmetlerinin olmas›na, günlük temizlik
hizmeti verilmesine, odada banyo ya da tuvaletin
yer almas›na göre de¤iﬂiyor. Baz› üniversitelerin
yurtlar›nda yüzme havuzu, Türk hamam›, fitness
center var.

SBS Dayatmas› ve Baﬂar›
Puan› Art›k Sona Ersin!
Ö¤renci velileri Milli E¤itim Bakanl›¤›’na
gönderdikleri ﬂikayet mektuplar›nda Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n SBS'yi kald›rd›¤›n› ama bu y›l
6 ve 7'nci s›n›fta okuyanlar için bu kabusun hala
devam etti¤ini söylediler. Bu projenin mimar›
olan Hüseyin Çelik’in bile art›k bu sistemi savunamad›¤›n›n söylendi¤i mektupta “art›k s›nav deyince okuldan kaçma noktas›na gelen ö¤renciler
için bu dayatmaya art›k bir son verilsin” denildi.

yönetimlerini rahats›z eden de kültür merkezlerinin bu yönüdür. Birlikte üretimde bulunan ö¤renciler
sorunlar› karﬂ›s›nda da birlikte mücadele edeceklerdir. Ve bu durum
üniversiteler için ve bu düzen için
olmamas› gereken durumlar› yaratabilir. Üniversitenin geneline yay›lan
sorunlar karﬂ›s›nda ortak çözüm
üretme yoluna giden ö¤renciler okul
yönetimleri için istenmeyen(!) sonuçlar yaratabilirler.
Üniversitelerdeki kültür merkezlerinden bile bu kadar çekinen bu
düzenin karﬂ›s›nda daha çok kültür
merkezi açarak, var olan merkezlerimizi daha iﬂlevsel hale getirerek
mücadele etmeliyiz. Bize dayat›lan
tek tip ö¤rencili¤i ve onlar›n istedi¤i
kültürü kabul etmeyece¤iz.

‹stanbul Üniversitesi Ö¤renci Kültür
Merkezi’nde Ö¤rencilere Sald›r›
‹stanbul Üniversitesi Ö¤renci Kültür Merkezi, Rektörlü¤ün ald›¤› kararla Uzaktan E¤itim Merkezi yap›laca¤› gerekçesiyle fakültelere taﬂ›nacak. Rektörlü¤ün yapt›¤› aç›klamaya göre Ö¤renci Kültür Merkezi kapanmayacak, sadece fakültelere taﬂ›nacak. Ancak iki gün önce ÖKM'deki baz› idare odalar›ndaki eﬂyalar taﬂ›nmaya baﬂland›.
Rektörlü¤ün yapt›¤› aç›klamada böyle bir de¤iﬂikli¤e ihtiyaç duyuldu¤u, ÖKM'nin kapat›lmad›¤› sadece yerinin de¤iﬂtirildi¤i belirtiliyor.
Tüm bunlar›n karﬂ›s›nda ÖKM'de çal›ﬂma yapan ö¤renciler 26 Temmuz tarihinden itibaren ÖKM'de nöbet tutmaya
baﬂlad›lar. 4 A¤ustos günü ÖKM'nin önünde bir eylem yapan
ö¤renciler kulüplerin fakültelere yerleﬂtirilmesinin mümkün
olmad›¤›n› çünkü fakültelerde ö¤retim görevlilerine bile oda
bulunamad›¤›n›, bu gerçekleﬂse bile kulüplerini buralardan
da boﬂalt›lmayaca¤›n›n bir garantisinin olmad›¤›n› söylediler.
Aç›klaman›n ard›ndan ÖKM'ye girmek isteyen ö¤renciler
idarenin keyfiyetiyle uygulanan kimlik dayatmas›na karﬂ›
ç›kt›klar› ve içeri girmek istedikleri için ÖGB'ler ve sivil polisler taraf›ndan sald›r›ya u¤rad›lar. Kimlik kontrolü yapmadan içeriye almayacaklar›n› söyleyen ÖGB'lere bu durumun
yasal bir dayana¤›n›n olmad›¤›n› ve daha önceden kimlik
göstermeden ÖKM'ye girilebildi¤ini söylediler. Baz› ö¤renciler oluﬂturulan ÖGB kordonu içinden geçerek ÖKM'ye girerken Halkbilim Kulübü ö¤rencileri bu keyfi uygulamalar›
kabul etmediklerini belirttiler. ‹çeri girmek isteyen Halk Bilim Kulübü ö¤rencilerine bu s›rada ÖGB'ler sald›rd›. Sald›r›
karﬂ›s›nda kendilerini savunan ö¤renciler tart›ﬂarak ÖKM'ye
kimlik göstermeden girdiler.
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Tarihi Direnenler Yazar
Direnenler, gerçe¤in sözcüsüdürler; çünkü gerçek onlardan yanad›r

Tarih Direnmeyenleri Kaale Almaz
Direnmeyenler, gerçekleri çarp›tmakla u¤raﬂ›rlar; çünkü gerçek onlara karﬂ›d›r
- Önceki say›dan devam -
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Muhasebe yapmak, ciddi bir iﬂtir. Hele ki, 122 ﬂehidin verildi¤i
büyük bir direniﬂi, çok uzun bir dönem boyunca yaln›z seyretmiﬂ olmak gibi bir tarihin muhasebesi yap›lacaksa, bu siyasal anlamda büyük bir cüret gerektirir. Kolay olmad›¤›n› teslim etmek gerekir. Ama bu
öyle bir ﬂeydir ki, gösterilecek büyük cüret, sahibini büyütür. Tersi,
yani muhasebe yapmamakta ›srar
ise, bu tavr›n sahibini daha da olumsuz noktalara savurmaktan baﬂka
bir ﬂeye yolaçmaz.
‹ﬂçi-Köylü’nün burada cevap
verdi¤imiz “Nafiledir Yalan ve Ya n › l t m a , G e r ç e k l e r Ac›d›r, Ac›t›r!”
baﬂl›kl› yaz›lar›, bu durumun tipik
bir göstergesi ve k a n › t › d › r.
Arkadaﬂlar, muhasebe yapmad›klar›, buna cüret edemedikleri için,
“ a c › t › r ” gibi seviyesiz bir üsluba, ﬂehitlerin rakamlar›na dair “ b a k k a l
h e s a b › ” demek gibi bir sayg›s›zl›¤a,
devrimci hareketi “ ö l ü m ü k u t s a m a k ” gibi, burjuvaziden, küçük-burjuvaziden çal›nm›ﬂ kavramlarla suçlamaya, ölüm yaﬂam üzerine, ﬂehitler
üzerine gerilla savaﬂ›n› savunan bir
hareketin kendini inkar› anlam›na
gelecek ﬂekilde teoriler yapmaya,
devrimcileri asl› astar› olmayan gayri ciddi sat›rlarla “tehdit ve ﬂantaj”la
suçlamaya... kadar varan bir savrulma ve sorumsuzluk içine girmiﬂlerdir.
Burada aktard›¤›m›z kavramlar
ve 5 bölümlük yaz›n›n bütünündeki
yaklaﬂ›m, sa¤l›kl› bir ideolojik mücadelenin de¤il, bir hezeyan ve telaﬂ
halinin ifadesidir.
Hezeyan ve telaﬂ, kendini en
çok, 2000-2007 y›llar› boyunca, ya-

ni bizim ölüm orucunu sürdürüp ﬂehitler vermeyi sürdürdü¤ümüz y›llar boyunca KEND‹LER‹N‹N NE
YAPTI⁄INI ANLATMAYIP, bizim
ne yap›p yapmad›¤›m›zla meﬂgul
olmas› ele veriyor. Yaz›m›z›n önceki bölümünde “laf kalabal›¤› yapmay›n, tarihe hesap verin” deyiﬂimiz bundand›.
B›rak›n bizi. Diyelim ki bizim 7
y›l boyunca tüm taktiklerimiz yanl›ﬂt›. Siz hangi do¤ru taktikleri hayata geçirdiniz, bunu anlat›n.
‹ﬂçi-Köylü, 20 Ekim 2000’de
baﬂlat›lan ölüm orucuna neden kat›lmad›klar›n› ﬂöyle aç›klamaya çal›ﬂ›yor:
“P-C, genellikle oldu¤u gibi di¤er hareketleri kendine tabi k›lmay›
amaçlad›, onlar› peﬂinden sürüklemek istedi, onlar›n farkl› taktiklerini yok sayarak hareket edip kendine
mecbur etmeyi denedi. Ama bu dayatmaya tav›r al›nd›, onun yanl›ﬂ
takti¤ine onay verilmedi. (...)”
Peki, anlad›k, Parti-Cephe’nin
takti¤i yanl›ﬂt›. Ve siz onun yanl›ﬂ
takti¤ine onay vermediniz. Buna da
tamam. Peki siz ne yapt›n›z?
Soru budur. Bizi eleﬂtirirken,
halka, sola, kendi taban›n›za ve tarihe izah etmeniz gereken budur.
Ve burada bir nokta daha; ‹ﬂçi
Köylü’nün Parti-Cephe’yle di¤er siyasi hareketler aras›ndaki o günlerdeki tart›ﬂma ve iliﬂkileri t a ri f e d i ﬂi, asla devrimci de¤ildir. Bu da
daha çok, örgütler gerçe¤inden uzak
küçük-burjuva ayd›n›n ve hatta yer
yer de baﬂta Sami Türk olmak üzere, oligarﬂinin sözcülerinin o günlerdeki “bir örgüt hepsini sürüklüyor” söylemlerini hat›rlatmaktad›r.
Devrimci hareket, tüm siyasi ha-

reketlere öncülük etmiﬂtir, onlar›
kendi önerdi¤i do¤ru devrimci politika etraf›nda birleﬂtirmeye çal›ﬂm›ﬂt›r. Baz› siyasi hareketleri ikna
edebilmiﬂ, baz›lar›n› edememiﬂ, politikalar›n› ortaklaﬂt›rabildi¤i siyasi
hareketlerle de birlikte direniﬂi baﬂlatm›ﬂt›r. O sürecin devrimci anlat›m› budur. ‹ﬂçi-Köylü’nün anlat›m›,
siyasi hareketlerin iradelerine ve
ak›llar›na da hakarettir.

Megafondaki Ses Ve
T K P / M L’ n i n “ E n Az
Kay›p Ve r m e ” Anlay›ﬂ›
19-22 Aral›k katliam sald›r›s›
karﬂ›s›nda en uzun direniﬂ Ümraniye Hapishanesi’nde gerçekleﬂtirilmiﬂtir. 19 Aral›k günü baﬂlayan direniﬂ, barikatlar arkas›nda 22 Aral›k’a kadar sürmüﬂtür.
‹ﬂte bu direniﬂin orta yerinde, direniﬂ, ﬂehitler, yaral›lar pahas›na devam ederken, T K P / M L’nin hapishaneler genel temsilcisi, düﬂman›n
bilgisi ve denetimi alt›nda, megafonla direnen tutsaklara “ Teslim
O l u n ” ça¤r›s› yapm›ﬂt›r.
Parti-Cepheli tutsaklar, daha o
anda mahkum ettiler bu tavr›. Sonras›nda da yeri geldi¤inde bu teslim
ol ça¤r›s›n› eleﬂtirdik. Son olarak,
teslim ol ça¤r›s› yapan bu kiﬂinin
yapt›¤› bir film için bir tan›t›m galas› düzenlemesi ve bu galaya da oligarﬂinin temsilcilerini ça¤›rmas›
üzerine, “Megafondaki Sesin Galas›nda Oligarﬂinin ‹stanbul Valisi”
baﬂl›kl› bir yaz› yazd›k. (Bkz, Yürüyüﬂ, say›: 210, 7 Mart 2010)
Megafondaki teslim olun ça¤r›s›ndan baﬂlay›p oligarﬂinin ‹stanbul
Valisi’ni galaya ça¤›rmaya uzanan
teslimiyetçili¤i ve dönekli¤i teﬂhir

AKP direnme hakk›na sald›r›yor

ettik.
Hem bu yaz›, hem de Ümraniye
direniﬂini anlatan Can›m Feda adl›
kitab›m›zdaki anlat›mlar, ‹ﬂçi-Köylü’nün zoruna gitmiﬂ.
“Eleﬂtirilerindeki a¤›r ithamlardan biridir bu megafon olay› hakk›ndaki iddialar.” diye yaz›yor.
Oysa, “Megafon” olay›nda “ i dd i a ” olan hiçbir ﬂey yoktur; her ﬂey
ortadad›r, her ﬂey düﬂman›n ve direnenlerin gözleri önünde yaﬂanm›ﬂt›r. Tv görüntüleri, jandarma
çekimleri mahkeme dosyalar›nda
mevcuttur.
‹thamlar›m›z ise, bu tavra, bu
tavr› alan kiﬂiye ve bu tavr› ortaya
ç›karan anlay›ﬂad›r. “A¤›rl›¤›, hafifli¤i” diye bir tart›ﬂma söz konusu
olamaz, çünkü zaten yaﬂanan›n ad›,
niteli¤i bellidir; megafondaki sesin
yapt›¤› D Ü ﬁ M A N LA ‹ ﬁ B ‹ R L ‹ ⁄ ‹’dir. Ki asl›nda ‹ﬂçi-Köylü de buna itiraz edebilecek durumda de¤ildir. Ama ‹ﬂçi-Köylü, hala karﬂ› suçlamalarla, yersiz ba¤lant›larla, bu
olaydan kendilerine düﬂen sorumlulu¤un ve ç›karmalar› gereken dersin
üstünü örtme peﬂindedir.
‹ﬂçi-Köylü, sadece TKP/ML’de
de¤il, her harekette üst düzeyde ihanetler, teslim olmalar› olabilece¤ini
söylüyor. Kim inkar edebilir bunu?
Ama bu neyi aç›klar?
‹ﬂçi-Köylü diyor ki:
“Hareket bu olay› yanl›ﬂ bularak kendi içinde mahkum etmiﬂtir."
Mahkum etmeleri güzel. Ama
sözkonusu kiﬂiden nas›l özeleﬂtiri
al›nd›¤›n› anlatan sat›rlarda, söz konusu kiﬂiden “yoldaﬂ” olarak sözedilmesi, mahkumiyetin niteli¤i hakk›nda ciddi bir soru yarat›yor.
Direniﬂin orta yerinde bir ihanettir ve art›k ondan sonras›n› “yoldaﬂl›k” olarak tan›mlamak bize göre
mümkün de¤ildir. Öyle tan›mlan›yorsa, orada bir sorun vard›r. O sorun, t›pk› yoldaﬂlar›n›n cesetlerinin
üzerine basarak tahliye olup ölüm
orucunu b›rakanlar› “ a l › n l a r › n d a n
öpen”, faydac›l›klar›yla ihanetleri
meﬂrulaﬂt›ran yanl›ﬂ anlay›ﬂlar›n yaratt›¤› bir sorundur.

‹ﬂçi-Köylü soruyor: “... örgütün
yetkili organlar›ndan birisine mensup olan kiﬂinin, olumsuz bir tavr›,
çözülmesi, teslimiyet göstermesi,
dahas› ihanet etmesi, örgütün de
ayn› düzlemde ele al›nmas›n› gerektirebilir mi?”
Cevab›m›z “hay›r”d›r.
Ama bu, o örgütün sorunu kendisi aç›s›ndan sorgulamas›n› engeller mi? ‹ﬂçi-Köylü iﬂte bundan kaç›yor.
‹ﬂçi-Köylü’nün kendi belgelerinden aktard›¤›na göre, TKP/ML
temsilcisi, daha sonra, neden megafonla düﬂman›n denetimi alt›nda
teslim ol ça¤r›s› yapt›¤›n› özetle
ﬂöyle aç›kl›yor:
Bayrampaﬂa’daki yanan arkadaﬂlar (DHKP-C’li kad›n tutsaklar
kastediliyor), barikat› kald›rmad›klar› için ﬂehit düﬂtüler. Daha fazla
kay›p verilmemesi için ben de o an
karar verdim. Gidece¤im dedim(...)
Megafondaki ses, özeleﬂtirisine(!) sonra ﬂöyle devam ediyor: “öz
olarak de¤erlendirirsem; bunu ideolojik olarak de¤erlendirmiyorum.
Direniﬂ an›ndaki bütün tavr›m› belirleyen bir durum de¤ildir. (...) bu
amac›mda bir yanl›ﬂ olmasa da o
koﬂulda yapmamdan kaynakl› özeleﬂtiri veriyorum.”
Aman ne özeleﬂtiri!
Evet, “teslim olun” ça¤r›s› yapan “TKP/ML genel temsilcisi”nin
söyledikleri gayet aç›kt›r. Daha fazla kay›p verilmemesi için “ça¤r›”
yapm›ﬂt›r; “ideolojik” yanl›ﬂl›k
yoktur, sadece z a m a n l a m a yanl›ﬂt›r.
TKP/ML de bu özeleﬂtiriyi kabul etmeyip, “yanl›ﬂ olan zamanlama ve koﬂullar de¤il eylemin içeri¤idir. ” diyor. Ama ‹ﬂçi-Köylü, içeri¤i do¤uran politikay› yine de tart›ﬂm›yor.
Ne diyor megafondaki ses: “Daha fazla kay›p verilmemesi için yapt›m.”
Megafondaki ses, s›radan bir ses
de¤il. Bu gerekçe durduk yerde söylenmiyor. Megafondaki ses, o siyasi
hareketin genel temsilcisidir ve di-
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reniﬂe iliﬂkin politikay› belirleyen
ve en iyi bilenlerden biridir.
TKP/ML ve ‹ﬂçi-Köylü farkl› m›
düﬂünmektedir? Hay›r! ‹ﬂte ‹ﬂçiKöylü’de bu konudaki söylediklerinden bir bölüm: “(...) birileri onlara [DHKP-C’yi kastediyor –bn] en
fazla kay›p vermenin, en çok kadro
yitirmenin ‘baﬂar›’ anlam›na gelmedi¤ini hat›rlatmas› gerekiyor. Bilinmektedir ki, en iyi ‘komutan’ en az
kay›pla zafer kazanand›r! Ama onlar en iyi komutanl›¤›n en fazla ﬂehitle oldu¤unu savunuyor! Fena
halde yan›l›yor!"
Megafondaki ses de iﬂte bu düﬂünceyle hareket etti¤ini savunuyor
zaten. “Birileri” olarak, DHKP-C’li
tutsaklara, en fazla kay›p vermenin,
‘baﬂar›’ anlam›na gelmedi¤ini hat›rlat›yor! Beslendi¤i ideolojik kaynak, küçük-burjuvazinin kendini
korumac› anlay›ﬂ›d›r.
DHKP-C’li tutsaklara, megafonla seslenerek “en iyi ‘komutan’ en
az kay›pla zafer kazanand›r!” diyerek, tamam art›k yeter direndi¤iniz
diyor. Bir “komünist” olarak baﬂar›y› çok ﬂehit vermekle kar›ﬂt›ran(!)
küçük burjuva Cepheliler’e, komutanl›k yapmaya soyunuyor.
‹ﬂçi-Köylü iﬂte bunu görmezden
geliyor.
Yukar›daki “en iyi ‘komutan’ en
az kay›pla zafer kazanand›r!..”
al›nt›s›ndan ç›kar›lacak sonuç ﬂudur: 19-22 Aral›k günlerinde hiç ﬂehit vermeyen, ölüm orucu sürecinde
ise en az kay›p vermeyi baﬂaran(!)
TKP/ML yöneticilerinin her biri
“ en i yi komu ta n” tan›m›n› fazlas›yla hak etmiﬂ oluyor. Ama biz onlara sadece ﬂunu hat›rlataca¤›z: E n
iyi komut an ve en iyi savaﬂç› , öl m es i g e re k e n y e r d e ö l m e s i n i b i lendir; o tarihsel anda bunu yapm a y a n l a r, komutanl›k ve savaﬂç› l›k s›fat›na ilelebet kaybederler.
“En az kay›p verme” meselesi,
TKP/ML’nin 19 Aral›k sürecinde ve
sonras›nda politikas›n› belirleyen en
temel yanlardan biridir. TKP/ML,
sald›r›ya en etkili biçimde karﬂ›l›k
vermeyi, sald›r›y› durdurmay›, bir
direniﬂ gelene¤i yaratmay› de¤il, en
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az kay›p vermeyi düﬂünmüﬂtür. “En
az kay›p verme” anlay›ﬂ› beyinlerine egemen oldu¤u içindir ki, bu anlay›ﬂ kendini Ümraniye’de megafonla “teslim olun” ça¤r›s›nda, Bayrampaﬂa’da b a r i k a t k u r m a m a k t a ,
m a l t a y a ç › k m a m a k t a... genel olarak da ölüm orucu sürecinde, direniﬂe zaman›nda baﬂlamamakta, 19
Aral›k sonras› direniﬂ baﬂlad›¤›nda
ise, bir an önce direniﬂi b›rakma politikas›nda göstermiﬂtir.
Bu sa¤c› ve statükocu politikas›n› örtbas etmek için de yine devrimci harekete sald›rmay› seçmiﬂtir.
Teslim olun ça¤r›s› yapt›¤› s›rada TKP/ML temsilcisi olan megafondaki sesi teslimiyete götüren
baﬂka zaaflar›, zay›fl›klar› da olabilir; bunlar bizi ilgilendiren yan› de¤ildir; bizi ilgilendiren orada, ona o
ça¤r›y› yapt›ran temel etkenlerden
birinin TKP/ML’nin en az kay›p
verme politikas› olmas›d›r.
TKP/ML, baﬂka örgütlerde üst
düzeyde çözülenler yok mu diyerek
kendi gerçe¤inden kaçaca¤›na, bu
gerçe¤i sorgulamal›, onun hesab›n›
vermelidir.

Bayrampaﬂa’da k ara
mizah: ‘Barikat f ark›’
‹ﬂçi-Köylü uzun uzun Bayrampaﬂa Hapishanesi’ndeki 19 Aral›k
direniﬂi üzerine polemikler yap›yor.
Ama bu tart›ﬂmalar, birincisi 19
Aral›k kahramanl›klar› karﬂ›s›nda
çaresizlik içeren, direniﬂteki kendi
konumlar›n› izah edememenin aczini yaﬂayan tart›ﬂmalard›r...
Mesela; Bayrampaﬂa Hapishanesi’nde birbiriyle karﬂ› karﬂ›ya iki
kad›n ko¤uﬂu vard›r. Bunlardan birinde DHKP-C’li kad›n tutsaklar,
di¤erinde ise, tüm di¤er sol örgütlere mensup kad›n tutsaklar kalmaktad›r.
19 Aral›k günü, oligarﬂinin sald›r›s›nda DHKP-C’li kad›n tutsaklar›n kald›¤› ko¤uﬂda 6 kad›n ölüm
mangalar› taraf›ndan diri diri yak›larak katledilmiﬂ, onlarca tutsak da
çeﬂitli yerlerinden yanm›ﬂ ve yaralanm›ﬂlard›r. Di¤er kad›n ko¤uﬂun-
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da ise, bir ﬂehit yoktur.
‹ﬂçi-Köylü bu tabloya ra¤men,
“iki kad›n ko¤uﬂuna da ayn› sald› r›n›n yap›ld›¤›n›, düﬂman›n özel
bir yönelimi olmad›¤›n›” kan›tlamaya çal›ﬂ›yor; biz bunun neresini
tart›ﬂal›m ﬂimdi?!
Okurlar hakl› olarak soracakt›r;
peki özel bir yönelim yoksa, ‹ﬂçi
Köylü, bu kadar ﬂehit ve yaral› fark›n› nas›l aç›kl›yor:
Aç›kl›yor! Kara mizah tarihine
geçecek bir aç›klama getiriyor ‹ﬂçi
Köylü. Bu fark, tamamen “barikat
fark›” imiﬂ.
Diyor ki ‹ﬂçi Köylü;
Her iki ko¤uﬂa da çat›dan açt›klar› deliklerden düﬂman bombalarla
sald›rd›. DHKP-C’li kad›n tutsaklar›n oldu¤u 1. Ko¤uﬂ’a düﬂman›n üst
kata ç›kmas›n› önlemek için barikat
kurulmuﬂtu. Bu barikat yüzünden
DHKP-C’li kad›nlar alt kata inemeyip orada katledildiler...
Karﬂ› (2.) ko¤uﬂta ise ﬂöyle olmuﬂ ‹ﬂçi-Köylü’ye göre:
“2. Ko¤uﬂtaki kad›n tutsaklar
ise, ayn› barikat› kurmay› baﬂaramad›klar›ndan alt kata geçmeyi k›sa sürede gerçekleﬂtirmiﬂlerdir.
“Bu barikat fark›, sonucun da
farkl› olmas›n›n en önemli etkenlerinden biri olmuﬂtur. ”
Böyle bir tarihselli¤e böyle bir
aç›klama!
Peki siz niye barikat kuram›yorsunuz? Sadece kad›nlar ko¤uﬂunda
de¤il, hapishanenin di¤er taraflar›nda da barikatlarda çat›ﬂ›rken, kurﬂunlar›n üzerine yürürken görülmüyorsunuz hiç? Niye? Maltaya ç›k›p
çat›ﬂt›n›z m›? Barikat kurmay› denediniz mi? Kurdunuz mu? Kurmad›n›zsa niye? Merdiven alt›nda düﬂman›n gelip teslim almas›n› bekleme nas›l ortaya ç›kt›?
‹ﬂçi-Köylü bunlar› tart›ﬂm›yor.
Bayrampaﬂa’n›n erkekler bölümünde de 6 ﬂehit veriliyor ve içlerinde yine TKP/ML’den kimse yok.
Niye?
Evet orada da bir “barikat fark›” var.

Ölüm orucuna karﬂ› “fiili dire niﬂ, fiili direniﬂ” deyip duranlar,
ölüm orucunun de¤il, fiili direniﬂin
sonuç al›c› oldu¤unun teorisini yapanlar, “fiili direniﬂ” için barikatlar
bile kurmam›ﬂlard›r. Ama zaten aradaki fark da, “barikat fark›” de¤ildir. Fark karﬂ›-devrimin teslim alma
sald›r›s›na karﬂ›, ölümleri göze alan
devrimci direniﬂ çizgisiyle “kay›p
vermeme” s t a t ü k o c u l u ¤ u aras›ndaki uçurumdur.
Bu uçurum, basit, düzeysiz polemiklerle dolar m›? Ne demek istedi¤imizi ‹ﬂçi-Köylü’den ald›¤›m›z ﬂu
sat›rlar çok çarp›c› biçimde anlat›yor:
“ Arkadaﬂlara göre ... bir yerde
ﬂehit varsa ancak orada direniﬂ vard›r. (...) Her ﬂey bu kadar aç›k olmas›na ra¤men bir sorun bulunmaktad›r. Madem ki ﬂehitler üzerinden, ﬂehit say›s› üzerinden bir direniﬂ/direnme kriteri koyulmaktad›r, o
zaman son süreçte içeride ve d›ﬂar›da temsil etti¤i çizgi ‘ﬂehit vermedi¤ine’ göre, direnmiyor mu, mücadele içinde de¤il mi? Yoksa düﬂmana
teslim mi olundu?"
Bu nas›l bir kafa? Bu nas›l bir
ideolojik mücadele?
Bu sat›rlar› yazan muhtemel ki
“nas›l da yakalad›m aç›klar›n›” diye düﬂünmüﬂ olmal›. Ama üzgünüz,
burada bir zeka yok; burada baya¤›
bir demagoji var. Burada kaba, yüzeysel ve düzeysiz bir yaklaﬂ›m var.
Bu sat›rlar, “ideolojik mücadele nas›l olmaz?”a örnektirler. Burada bir
“polemik” de yoktur. Polemik bir
düzey gerektirir, bir muhteva gerektirir. Bu sat›rlarda ikisi de yok.

7 y›ll›k direniﬂin
kazan›mlar›n› y ok
saymak, ‹ﬂçi-Köylü’nün
direniﬂ d›ﬂ›nda olmas›n›
hakl› g österir mi?
Hapishanelerde günlük yaﬂam›
sürdürüyor olmak, “direniyor” olmak anlam›na gelmez. ‹ﬂçi-Köylü
böyle görüyor anlaﬂ›lan; çünkü, onlar›n ölüm orucunu b›rak›p sürecin
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d›ﬂ›na düﬂtükleri 28 May›s 2002
sonras› için de, “Aram›zda ne fark
var, biz de direndik” diyebiliyor.
Ad›n› da “fiili direniﬂ” olarak tan›ml›yor. Bu anlay›ﬂ yanl›ﬂt›r, çarp›kt›r. Direniﬂleri küçümsemektir.
‹ﬂçi-Köylü, TKP’den T‹KB’ye
kadar baﬂ›ndan itibaren direniﬂ d›ﬂ›nda olan veya sonradan direniﬂ d›ﬂ›na düﬂen tüm kesimler gibi, bir zafer kazan›lmad›¤›n›, hatta hiçbir kazan›m olmad›¤›n› kan›tlamaya çal›ﬂ›yor.
7 y›ll›k direniﬂin zaferle veya zafersiz sonuçlanm›ﬂ olmas›, gerçekte
onlar için hiçbir ﬂeyi izah etmez; diyelim ki, DHKP-C’li tutsaklar, bu
direniﬂin sonunda yenilmiﬂ olsalard›, bu onlar›n direnmemesini HAKLI yapar m›? Bu onlar›n direnmeme
çizgisinin DO⁄RULU⁄UNU mu
kan›tlar?
F Tipi sald›r›s›n› direniﬂ içinde
karﬂ›lamaktan, F Tiplerini direniﬂ
içinde açmaya, tecrit statüsünü
ölüm orucuyla bozmaya ve nihayet
tecritte bir gedik açan genelge maddesine kadar, direniﬂin kazan›mlar›;
Dünya ve Türkiye halklar›na zulüm nice vahﬂi olursa olsun, direnilebilece¤ini göstermesini,
Faﬂizmin teslim alma politikas›n› ﬂehitlerle püskürtmesini, kimse
tart›ﬂamaz. Bunlar tarihe yaz›lm›ﬂt›r
çoktan. Zafer, oligarﬂinin teslim alma politikas›n› boﬂa ç›karm›ﬂ olmakt›r ve bu da tart›ﬂmas›zd›r. Ne
reformizmin “hapishaneler için bu
kadar ölmeye de¤er mi” itirazlar›,
ne oportünizmin direniﬂ d›ﬂ›na düﬂmesini hakl› ç›karmaya yönelik basit ve ucuz çarp›tmalar›, bunlar› de¤iﬂtirmez. Bu yüzden ‹ﬂçi-Köylü’nün bu konuda yazd›¤› onca ﬂey
de beyhudedir. Hiçbir ﬂey izah etmemektedir.
‹ﬂçi Köylü’nün temel derdi,
“Zafer kazanamad›n›z, biz nas›l yenildiysek, siz de yenildiniz.." düﬂüncesini hakl› göstermektir.
Benzer bir tart›ﬂmay›, 1984
ölüm orucu sonras›nda da yapt›lar.
Zafer kazanmad›¤›m›z› kan›tlamak
için sayfalar dolusu yazd›lar.

Asl›nda hem kafas› kar›ﬂ›k, hem
iﬂi zordur ‹ﬂçi-Köylü’nün.
Bir yanda direniﬂin tart›ﬂ›lmaz
sonuçlar› vard›r. ‹ﬂçi Köylü, belki
de söyleyece¤i di¤er ﬂeylere hakl›l›k kazand›rmak için bu hakk› “teslim” ediyor görünüyor:
“(...) yüzlerce ﬂehit ve gazinin,
ödenen say›s›z bedel karﬂ›l›¤›nda
devrimcilerin düﬂman karﬂ›s›nda
iradelerini göstermeleri, iradeleri
ve düﬂünceleri u¤runa yaﬂamlar›n›
feda etmeleri dolay›s›yla teslim alma politikalar›n› püskürterek “siyasi zafer” kazan›mlar›ndan bahsediliyorsa evet bu bir gerçektir.
“(...) Tüm bunlar ret edilemez,
inkar edilemez ve üzeri örtülemez,
tart›ﬂmas›z gerçeklerdir. Direniﬂin
ideolojik zemindeki bu kazan›mlar›n› görmemek gerçe¤e gözlerini kapatmak olur. ”
Fakat, ‘Nergis Kitab›’ ile ilgili
eleﬂtiri yaz›m›zda kendilerine hat›rlatt›¤›m›z ‘siyasi bir yenilgi’ tespitinin do¤rulu¤unu iddia eden de
kendileridir.
Döne döne, zafer dememize, ﬂehitleri hat›rlatmam›za cevap yetiﬂtirmeye çal›ﬂ›yor ‹ﬂçi-Köylü; Soruyor: “Yoksa arkadaﬂlar izledikleri
çizgi ve yanl›ﬂ taktikler sonunda, direnen ve ﬂehit düﬂen onlarca devrimcinin karﬂ›l›¤›nda elde etmiﬂ oldu¤u “zafer”in hesab›n› m› veremiyor?!”
‹ﬂçi Köylü, bir direniﬂi 7 y›l sürdürmenin ne demek oldu¤unu bilmiyor? Ona cüret edemedi¤i gibi,
kavramaya da çal›ﬂm›yor. ‹ﬂçi-Köylü, bir direniﬂte 100 kadrosunu, savaﬂç›s›n› ﬂehit vermenin ne demek
oldu¤unu da bilmiyor. Çünkü o,
dünya ve Türkiye halklar› için tarihi
direniﬂler örgütlemek yerine, “az
kay›p” teorisiyle meﬂgul!
Düﬂünmüyor hiç; hesab› verilemeyecek ve verilmeyen bir direniﬂ
yedi y›l sürdürülebilir mi?
Direnen ve ﬂehit düﬂen onlarca
devrimcinin karﬂ›l›¤›nda ne elde
edilmiﬂ?
Soruya bak›n.
ﬁehitler verilen direniﬂler sonra-
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s›nda “ne geçti elinize?” diye soran
apolitik insanlar›n yaklaﬂ›m›ndan
hiç fark› olmayan bir soru.
Dünya halklar›n›n gücünü kan›tlayarak;
devrimci hareketin yenilmezli¤ini kan›tlayarak;
devrimin, en büyük bedelleri
öderken bile, boﬂluklar› doldurup
direnmeyi sürdürebilecek güç ve
iradeye sahip oldu¤unu göstererek;
tarihe direniﬂ destanlar›, halklara
direnme gelenekleri kazand›rarak,
devrim yürüyüﬂünü sürdürüyoruz.
Daha ne geçecek devrimin ve
sosyalizmin eline?
Yukar›daki cümlelerden bir tekini bile kurabilir mi ‹ﬂçi-Köylü?
7 y›ldaki ﬂu ﬂu politikalar›m›zla
ﬂu sonucu yaratt›k D‹YEB‹L‹R M‹?
‹ﬂçi-Köylü, düﬂman›n F Tipleri
ve tecrit sald›r›s› karﬂ›s›ndaki ﬂu politikalar›m›z kitlelerde ﬂöyle bir potansiyel yaratt›, ﬂöyle bir direniﬂ gelene¤i yaratt›k, ﬂu sonuçlar› elde ettik diyebilir mi?

Say›: 229

Yürüyüﬂ
15 A¤ustos
2010

‹ﬂçi-Köylü’nün tüm s›k›nt›s› buradad›r iﬂte. Hayat, onun politikalar›n›n yanl›ﬂl›¤›n›, hiçli¤ini kan›tlam›ﬂt›r. Biz meydanlarda k›z›l bir nehir olurken, Türkiye halklar›n›n anti-emperyalist, anti-oligarﬂik mücadelesine yeni kampanyalar, yeni direniﬂ gelenekleri, yeni mevziler kazand›r›rken, elbette bu geliﬂimde 7
y›ll›k Büyük Direniﬂ’in belirleyici
pay› vard›r. D i re n e n b ü y ü y o r, geli ﬂiyor, d i re n m e y e n ç ü r ü y o r, sa¤a
s a v r u l u y o r.
Büyük Direniﬂ süreci üzerine bir
tart›ﬂma yap›lacaksa, iﬂte tart›ﬂma
zemini buradad›r. Ama ‹ﬂçi-Köylü
de dahil olmak üzere, tüm reformistlerin, oportünistlerin kaçt›¤› zemin de buras›d›r... Bu zeminde tart›ﬂmakta ›srar edece¤iz.

- devam edecek-
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‹STANBUL
OKMEYDANI

‹stanbul’un yoksul gecekondu mahallelerinde

K›ﬂk›rtmalara, Linç Sald›r›lar›na
Karﬂ› Eylemler

Say›: 229

Yürüyüﬂ
15 A¤ustos
2010

Kürt halk›na yönelik k›ﬂk›rtmalar› ve linç sald›r›lar›n› protesto etmek için Halk Cepheliler taraf›ndan
‹stanbul’un yoksul gecekondu mahallelerinde eylemler yap›ld›.
7 A¤ustos akﬂam› ‹stanbul Okmeydan›’da bulunan Dikilitaﬂ Park›’nda bir araya gelen Halk Cepheliler taraf›ndan, Bursa ‹negöl ve Hatay Dörtyol’da yükselen ﬂovenist
k›ﬂk›rtmalar› protesto etmek ve
halklar› birlikte mücadeleye ça¤›r-

mak için meﬂaleli yürüyüﬂ yap›ld›.
“K›ﬂk›rtmalar›n, Linç Sald›r›lar›n›n Sorumlusu AKP ‹ktidar›d›r”
yaz›l› pankart›n aç›ld›¤› eylemde;
“K›ﬂk›rtmalara Son!”, “Provokasyonlar›n Linçlerin Sorumlusu
AKP’dir!”, “Katil ABD ‹ﬂbirlikçi
AKP!”, “Yaﬂas›n Halklar›n Kardeﬂli¤i!”, “Biji Bratiya Gelan” sloganlar› at›ld›.
Yürüyüﬂ boyunca sloganlar›n

Ertosun, Bianet ve Tanay'dan
15 Bin TL ‹stiyor
Ankara 25. Asliye Hukuk Mahkemesi,
HSYK üyesi ve eski Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Ertosun'un ﬂikayetiyle Taylan Tanay ve Ertu¤rul Kürkçü'yü 15 bin TL tazminat
istemiyle yarg›layacak.
Hakimler ve Savc›lar Yüksek Kurulu
(HSYK) üyesi ve eski Ceza ve Tevkif evleri Genel Müdürü Ali Suat Ertosun, Ça¤daﬂ Hukukçular Derne¤i (ÇHD) ‹stanbul ﬁubesi Baﬂkan›
Taylan Tanay ve Bianet sitesi koordinatörü Ertu¤rul Kürkçü hakk›nda tazminat davas› açt›.
Ertosun, 31 Temmuz 2009 tarihinde Bianet'te ç›kan "Ali Suat Ertosun'un Yeri HSYK
Koltu¤u De¤il San›k Sandalyesidir" baﬂl›kl›
yaz›da kiﬂilik haklar›na sald›r›da bulunuldu¤unu iddia ederek Tanay ve Kürkçü'den 15 bin
TL manevi tazminat talebinde bulundu. Dava 2
Kas›m'da.
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yan› s›ra halk› “birbirimize karﬂ› de¤il, bizi aç yoksul b›rakanlara karﬂ›
birlikte mücadele etmeye” ça¤›ran
konuﬂmalar yap›ld›.
Yürüyüﬂte Anadolu kahvesinin
önünden geçerken mahalle giriﬂinde
y›¤›nak yapan polis, Halk Cepheliler taraf›ndan “Katil Polis Mahalleden Defol!” sloganlar›yla protesto
edildi.
Yürüyüﬂün ard›ndan yap›lan aç›klamada; “Halklar› birbirine k›ﬂk›rtan, linçleri örgütleyenlerle bizi açl›¤a, yoksullu¤a mahkum edenlerin
ayn› oldu¤u” ifade edilerek, emperyalizme ve yerli iﬂbirlikçilerine karﬂ› mücadelede birleﬂme ça¤r›s› yap›ld›.
9 A¤ustos akﬂam› ise Esenler Haklar Derne¤i önünde bir araya gelen
Halk Cepheliler taraf›ndan Esenler’de meﬂaleli yürüyüﬂ yap›ld›. Yürüyüﬂte yap›lan konuﬂmalarda; bu
oyunun yüzy›llard›r halklara karﬂ›
kullan›ld›¤› vurguland›.
Yürüyüﬂün ard›ndan bas›na yap›lan
aç›klamada; halklar üzerinde oynanan bu oyunu bozma ça¤r›s› yap›ld›.
Eylem at›lan sloganlar ve söylenen
marﬂlar›n ard›ndan sona erdi.

‹stanbul ve Adana’da Yürüyüﬂ Sat›ﬂ›
Yürüyüﬂ okurlar› sokak sokak dergi
sat›ﬂ› yaparak gerçekleri halka ulaﬂt›rma-ya devam ediyorlar.
‹ s t a n b ul’da 4 A¤ustos günü Halk
Cepheliler Ça¤layan Son Durak’ta
“Ferhatlar’›n Enginler’in Sesi Yürüyüﬂ
Susturulamaz” yazan bir pankart açarak eylem yapt›lar.
“TBMM kürsüsünden a¤lamakl› konuﬂan Tayip Erdo¤an, 17
yaﬂ›nda as›lan Erdal Erenler'i anlat›yor. 17 yaﬂ›nda tecrit alt›n-da katletti¤i Abdullah Akçay'dan, sokak ortas›nda kendi polis-leri taraf›ndan kurﬂunlanan Ferhat Gerçek'ten söz etmiyor”
denilen eylemin ard›ndan dergi sat›ﬂ› yap›ld›. 2 saat süren dergi
da¤›t›m›nda halka 55 dergi ulaﬂt›r›ld›.
11 A¤ustos günü Nurtepe’de Sokullu Caddesi Dilan Kafe
önünde de eylem yapan Halk Cepheliler 2 saat dergi da¤›tt›lar.
2 saat içinde 62 dergi halka ulaﬂt›r›ld›.
A d a n a’da 7 ve 11 A¤ustos günlerinde Yürüyüﬂ okurlar›
Yüre¤ir ‹lçesi’’ne ba¤l› Akdeniz Mahallesi’nde dergi tan›t›m ve
sat›ﬂ›n› yapt›lar. 7 A¤ustos’ta 43, 11 A¤ustos’ta 57 dergi mahalle halk›na ulaﬂt›r›ld›.
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Mersin’de Nükleer
Santral Karﬂ›t› Miting
Mersin’de 8 A¤ustos günü nükleer santral karﬂ›t› miting yap›ld›.
Mersin Nükleer Karﬂ›t› Pla-

Haklar›m›z ve
Özgürlüklerimiz ‹çin
Birleﬂelim!
Mersin’de 9 A¤ustos günü
ESP, TAYAD’l› Aileler, EHP, Partizan ve D‹P taraf›ndan eylem yap›ld›. Silifke Caddesi’nden yürüyüﬂ yap›larak Taﬂbina önüne geli-

torm taraf›nda yap›lan
mitingde nükleer santralin zararlar› anlat›ld› ve ne olursa olsun
nükleer santralin kurulmas›na izin verilmeyece¤i ifade edildi.
Yaklaﬂ›k 700 kiﬂinin
kat›ld›¤› mitingde Yürüyüﬂ dergisi okurlar›
taraf›ndan kitleye referandumun
bir aldatmaca oldu¤unu anlat›ld›
ve alternatif olarak Halk Cephesinin sundu¤u Halk Anayasas› Tasla¤› gösterildi. Mitingde 30 dergi
halka ulaﬂt›r›ld›.
nen eylemde; Türkan Albayrak’›n
direniﬂine yap›lan sald›r›, BDP
Tunceli Belediyesi’ne bomba konulmas› gibi örnekler gösterilerek
haklar›m›z ve özgürlüklerimiz için
mücadele ça¤r›s› yap›ld›.
Eylemde yap›lan aç›klaman›n
ard›ndan yar›m saat oturma eylemi
yap›ld›.

‹zmir Polisinin Y›ld›rma Çabalar› Boﬂunad›r
‹zmir polisi “Mahir Çayan’›n
mezar›na gitti¤i için, Amerika Defol Bu Vatan Bizim” dedikleri için
tutuklan›p daha sonra tahliye olan
Ahmet Alpözel’in evini arayarak
ailesini rahats›z etti.
Konuyla ilgi yaz›l› bir
aç›klama yapan ‹zmir Halk
Cephesi rahats›z eden polisler
için; “Üç kuruﬂ için her gün kirli
bir iliﬂkisi aç›¤a ç›kan uyuﬂturucu
çetelerine, fuhuﬂ çetelerine bulaﬂm›ﬂ olan ‘memur’lard›r. Üzerin-

deki resmi üniformalar› kullanarak halka terör estiren, ‘bize siz
maaﬂ verin sizin için çal›ﬂal›m’ diyerek para için neler yapt›klar›n›
kendi a¤›zlar›yla itiraf eden polislerdir” dedi. ‹zmir polisinin bu
yöntemleri daha önce de kulland›¤› belirtilen aç›klama; “‹zmir polisi bu yöntemlerinden vazgeçmelidir. Bizler her seferinde
yap›lanlar› teﬂhir etmeye, kamuoyuna aç›klamaya devam edece¤iz” denilerek sonland›r›ld›.

AKP’ye Alevileri Pazarlamaya Çal›ﬂmak
Geriye Dönüﬂü Olmayan Bir ‹hanettir
Alevi Bektaﬂi Federasyonu ‹zmir Bileﬂenleri taraf›ndan 9
A¤ustos günü yaz›l› bir aç›klama
yay›nland›. Aç›klamada Samet
Dede Cemevi Yapt›rma Derne¤i
ad›nda kurulan fason dernek arac›l›¤›yla Alevili¤in AKP’nin referandum oyununa alet edilmeye
çal›ﬂ›ld›¤› belirtildi.

Dernek Baﬂkan› Veli Güler ve
Alevi dedesi oldu¤unu iddia eden
Zeynel Sevim ve Lütfü Cevik’in
düﬂkün olduklar› belirtilen aç›klamada; “Gülerler unutmamal› ki;
AKP’ye Alevileri pazarlamaya
çal›ﬂmak, geriye dönüﬂü olmayan
bir ihanettir” denildi.
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‹stanbul Okmeydan›
ve Ka¤›thane’de Polis
Terörü
9 A¤ustos sabah› 04.00 civar›nda
Okmeydan› ve Ka¤›thane’yi basan
polis terör estirdi.
Yoksul halk›n oturdu¤u mahalleleri helikopter ve z›rhl› araçlar eﬂli¤inde
basan yüzlerce polis, sokaklar› adeta
iﬂgal etti.
Devrimcilerin oldu¤u Okmeydan›
gibi mahallelerde halka gözda¤› vermeyi amaçlayan polis ev bask›nlar›
yaparak, ilerici, yurtsever 20 kiﬂiyi de
gözalt›na ald›.
Bask›nlar s›ras›nda yine polis Okmeydan›’nda bulunan Demokrasi Evi
Derne¤i’nin kap›s›n› k›rarak içeri girmiﬂ ve arama ad› alt›nda derne¤i talan
etmiﬂtir

Batman’da gerillalar›n
cenazeleri yak›ld›
Batman’da 8 Temmuz tarihinde
ç›kan bir çat›ﬂmada, biri kad›n 5
HPG'li gerilla vuruldu.
Cenazeleri Beﬂiri Sa¤l›k Oca¤›nda
bekletilen gerillalar›n cesetlerinin yak›ld›¤›, cenazelerin tan›nmaz bir durumda oldu¤u görüldü.

Say›: 229

Yürüyüﬂ
15 A¤ustos
2010

1 May›s Resim Sergisi
‹ s t a n b u l 1 May›s Mahallesi’nde
Halk Cepheliler 4 ve 5 A¤ustos günlerinde 1 May›s 2010 resimlerini sergilediler. ﬁükrü Sar›taﬂ Park›’nda
aç›lan sergide özellikle mahallenin
gençleri, gazete sayfalar›nda direniﬂlerle yarat›lan 1 May›s haberlerini
okuyarak o tarihe bir kez daha tan›k
oldular. Parkta tutuklanan TAYAD’l›lar için imza masas› aç›larak imza
toplan›yor.

Çocuklara Film
Gösterimi
Yamanlar Özgürlükler Derne¤i’nin baﬂlatm›ﬂ oldu¤u aç›k havada
film gösterimi ﬁHREK 3 filmiyle devam etti. 10 A¤ustos günü dernek
önünde mahalle gençlerinin yard›m›yla film gösterildi. 30 çocuk aileleriyle birlikte filmi izledi.
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14 S O R U D A

Emperyalizm

Bilgi
güçtür

Tarihten, bilimden,
önderlerimizden, geleneklerimizden
ö¤rendiklerimizle güçlenece¤iz

4-) Emperyalistler neden

1-) Emperyalizm nedir?
Kapitalizmin baﬂlang›ç aﬂamas›nda, kapitalistler aras›nda “serbest rekabet” geçerliydi. Üretici
güçlerin geliﬂmesi ve üretimin yo¤unlaﬂmas›yla birlikte, kapitalizm,
serbest rekabetin yerini tekelleﬂmenin ald›¤› bir evreye girdi.
Lenin, emperyalizmi ﬂu ﬂekilde
tarif eder: “Emperyalizmin olanakl› en k›sa tan›m›n› yapmak gerekseydi, ﬂöyle derdik; Emperyalizm,
kapitalizmin tekelci aﬂamas›d›r.”

2-) Emperyalizmin ekonomik
Say›: 229

özellikleri nelerdir?

Yürüyüﬂ

Lenin, emperyalizmin ekonomik özelliklerini 5 baﬂl›kta s›ralar.

15 A¤ustos
2010

1-) Üretimin ve sermayenin yo¤unlaﬂmas›, tekellerin ortaya ç›kmas›.
2-) Banka sermayesi ile sanayi
sermayesinin kaynaﬂmas› ve malioligarﬂinin do¤uﬂu.
3-) Meta ihrac›ndan farkl› olarak
sermaye ihrac›n›n önem kazanmas›.
4-) Dünya pazar›n›n tekelci kapitalist birlikler taraf›ndan paylaﬂ›lmas›.
5-) Büyük kapitalist güçler aras›nda dünya topraklar›n›n paylaﬂ›lmas›n›n tamamlanmas›.

3-) Emperyalizmin tarihsel
özellikleri nelerdir?
Serbest rekabetçi dönemde ilerici olan kapitalizm, emperyalizm
evresiyle birlikte ge r i c i l e ﬂ mi ﬂ t i r.
Art›k üretici güçleri geliﬂtirmemekte, tam tersine üretici güçlerin
önünde engel oluﬂturur hale gelmiﬂtir. Lenin, emperyalizmin tarihsel
özelliklerini ﬂöyle ifade ediyor:
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“Emperyalizm, kapitalizmin özel bir tarihsel
aﬂamas›d›r. Bu özellik
üçlüdür: Emperyalizm,
1) Tekelci kapitalizmdir; 2) Asalak ve çürüyen kapitalizmdir; 3) Can
ç eki ﬂe n kapi t al iz mdi r.”

1. ve 2. P aylaﬂ›m Savaﬂ› ’n a
girmiﬂtir?
Tekelleﬂmenin baﬂlad›¤› dönemden 1. Paylaﬂ›m Savaﬂ› dönemine
kadar olan döneme, 1. bunal›m dönemi denir. 1. Paylaﬂ›m Savaﬂ›’n›n
bitiminden 2. Paylaﬂ›m Savaﬂ›’n›n
sonuna kadar süren döneme de, 2.
buna l › m d öne mi denir.
Her iki savaﬂ›n (1. ve 2. Paylaﬂ›m
Savaﬂ›’n›n) nedenleri, emperyalistler aras› p a z a r kavgas›d›r. Kapitalizmin s›çramal› geliﬂimi nedeniyle,
h›zla geliﬂen ve büyüyen emperyalist ülkeler yeni pazarlara ihtiyaç duyar. Fakat pazarlar paylaﬂ›lm›ﬂt›r.
Bundan sonraki aﬂama savaﬂ ile
“topraklar›n bir ‘sahip’ten ötekine
geçmesi” ﬂeklinde olacakt›r. Ve emperyalistler birbiriyle savaﬂ›rlar.

5-) 1. ve 2. Paylaﬂ›m Savaﬂlar›’n›n emperyalistler ve halklar
cephesinden sonucu ne olmuﬂtur?
1. Paylaﬂ›m Savaﬂ›’nda 10 milyon kiﬂi öldü. 2. Paylaﬂ›m Savaﬂ›’nda ise bu rakam 50 milyon civar›ndayd›. Bunun 20 milyondan fazlas›n›, Sovyet halklar› oluﬂturmaktayd›.
Daha fazla pazar elde etmek için
birbirleriyle savaﬂan emperyalistler,
her iki savaﬂta da mevcut pazarlar›ndan bir k›sm›n› kaybettiler. Kuﬂkusuz savaﬂta tekeller kârlar›n› katlad›lar. Ama 1917’de Sovyetlerin kurulmas› ile pazarlar›n›n alt›da birini ve
2. Paylaﬂ›m Savaﬂ› sonras› (1945’ler)
K›z›l Ordu’nun deste¤iyle kurulan
Demokratik Halk ‹ktidarlar› sonucunda pazarlar›n›n üçte birini kaybettiler. Bu durum krizlerini artt›rd›.
Halklar için ise Sovyet Devrimi,
ilk sosyalist devlet olarak umut oldu. Hitler faﬂizmini Stalingrad’da

altedip inine kadar kovalayan K›z›l
Ordu’nun deste¤iyle, bir dizi devrimler gerçekleﬂtirildi. Art›k emperyalizmin karﬂ›s›nda sosyalist bir
blok vard›r.

6-) Emperyalizmin
3. bunal›m d öneminin
özellikleri nelerdir?
2. Paylaﬂ›m Savaﬂ› sonras›
(1945) baﬂlayan ve halen sürmekte
olan bunal›m dönemine 3. bunal›m
dönemi denir.
‹ki paylaﬂ›m savaﬂ›nda da yeni
pazarlar için savaﬂm›ﬂlard› emperyalistler. Fakat her ikisi de krizlerine çare olmam›ﬂt›r. Ve yeniden bir
bunal›m dönemine girmiﬂlerdir.
Günümüzde de sürmekte olan 3.
bunal›m döneminin temel özellikleri ﬂunlard›r:
1-) Emperyalistler aras› zorunlu
entegrasyon;
2-) ‹çte; emperyalist ülke ekonomilerinin askerileﬂtirilmesi;
3-) D›ﬂta; yeni sömürgecilik...

7-) Zorunlu entegrasyon ve ekon om i l e r i n a s ke r i l e ﬂ t i r i l m es i n ed i r ?
Entegrasyon, “birleﬂme”, “bütünleﬂme” demektir.
1. ve 2. bunal›m dönemlerinde
aralar›ndaki çeliﬂkileri savaﬂla
çözen emperyalistler, tüm krizlerine ra¤men 3. bunal›m döneminde
birbiriyle savaﬂmad›lar: bunda esas
olarak üç etken belirleyiciydi;
B i r ; paylaﬂ›m savaﬂlar› halk
kurtuluﬂ savaﬂlar›na ve devrimlere
yol açan bir ortam yarat›yordu.
‹ k i ; nükleer silahlar›n eriﬂti¤i
seviye, hepsini tehdit eder düzeydeydi.
Üç; emperyalizmin karﬂ›s›nda
sosyalist sistemin varl›¤›...
Bu nedenlerle emperyalistler zorunlu entegrasyona gitmiﬂler, BM,
IMF, NATO, Dünya Bankas› gibi
buna uygun ortak kurumlar
oluﬂturmuﬂlard›r. Fakat, emperyalistler aras› entegrasyon, aralar›ndaki
çeliﬂkilerin bitti¤i anlam›na gelmez.
Emperyalistlerin ekonomilerini
askerileﬂtirmesi, emperyalistlerin

AKP direnme hakk›na sald›r›yor

pazar daralmas› nedeniyle üretimde, halk›n tüketimine ba¤l› olmayan bir alana yönelmeleridir. Bu da
silah pazar›d›r. Bölgesel savaﬂlarla,
terör demagojileriyle ve kendilerine
ba¤›ml› yeni-sömürge ülkelere silah sat›ﬂlar›yla bu pazar hep canl›
tutulmaktad›r.

8-) Yeni-sömürgecilik nedir?
Emperyalizmin 3. bunal›m döneminin özelliklerinden biri de yeni-sömürgeciliktir. 1. ve 2. bunal›m
döneminde emperyalizm, sömürge
ve yar›-sömürge ﬂeklinde ülkeleri
iﬂgal ederdi. ‹ﬂgal etti¤i ülkeleri sömürge valisi ile yönetirdi. Fakat bu
yöntem emperyalizme pahal›ya patl›yordu. Aç›k iﬂgaller ulusal kurtuluﬂ savaﬂlar›na yol aç›yor, hatta
devrimler oluyordu. Art›k bu tarz
iﬂgal yöntemi tali kal›yordu.
Emperyalizm 3. bunal›m döneminin temel sömürü biçimi yeni-sömürgeciliktir. Fakat bu durum eski
sömürgecilik biçimlerini uygulam›yor anlam›na gelmez. Irak ve Afganistan’da aç›k iﬂgaller buna örnektir.
Yeni sömürgecili¤in temel özelli¤i ﬂunlard›r:
- Aç›k iﬂgal yerini gizli iﬂgale b›rakm›ﬂt›r.
- Emperyalizm yeni-sömürgelerde içsel bir olgu haline gelmiﬂtir.
- Emperyalizm döneminin özelliklerinden biri olan sermaye ihrac›nda kimi de¤iﬂiklikler yap›lm›ﬂt›r.

9-) Yeni-sömürgecilik
yönetimi nas›l uygulan›r?
Bu ülkeler, ekonomik, siyasi, askeri, sosyal-kültürel aç›dan, emperyalizmin tam denetimindedir. Emperyalizm, bu derdini sinsice gerçekleﬂtirir. Aç›k iﬂgalin yerini, gizli
iﬂgale b›rakmas› sonucu, halk›n gavura tepkisi de nötralize olmuﬂ olur.
Emperyalizmin gizli iﬂgali alt›nda
olan o ülke görünürde ba¤›ms›zd›r.
Kendisine ait bayra¤›, marﬂ›, ordusu ve parlamentosu vard›r; fakat ordu halk›n ordusu de¤il, emperyalizmin iﬂgal ordusudur. Herﬂey görünürde ba¤›ms›zd›r, asl›nda em-

peryalizme ba¤›ml›d›r.
Yeni-sömürgelerde kapitalizm
yukar›dan aﬂa¤›ya geliﬂtirilmiﬂtir.
Çarp›k kapitalizm vard›r. Emperyalizmin pazar ihtiyac›na göre ﬂekillenir yeni-sömürgeler. Emperyalizme
en kendine ba¤›ml› ﬂekilde iﬂbirlikçi burjuvaziyi geliﬂtirir. ‹ﬂbirlikçi
burjuvazi baﬂ›ndan itibaren emperyalizmin uzant›s› olarak geliﬂtirilmiﬂtir.

10-) Emperyalizm
de¤iﬂmiﬂ midir?
Özellikle 1990’lardan sonra sosyalist sistemin da¤›ld›¤› y›llarda emperyalizmin de¤iﬂti¤ine iliﬂkin onca
ﬂey söylendi. Hatta, Lenin’in deyimiyle buna inanan “darkafal› küçükburjuvalar” oldu. Art›k dünyan›n iki
kutuplu de¤il, “tek kutuplu dünya”
oldu¤u, s›n›flar›n ortadan kalkt›¤›
sistem, Avrupal› “yeni dünya düzeni” diye formüle edildi. Oysa de¤iﬂen bir ﬂey yoktu. Emperyalizm de¤iﬂmemiﬂ, halklar› sömürmeye, katletmeye devam etmektedir. Irak’ta,
Afganistan’da, dünyan›n di¤er yerlerinde yaﬂananlar ortadad›r.

11-) Emperyalizm dönemi proleter dev rimler ça¤›d›r n eden ?
Emperyalizm dönemi ile birlikte
serbest rekabetçi dönem sona ermiﬂti. Ve üretici güçlerin geliﬂimi
önünde art›k emperyalizm engel
oluﬂturmaya baﬂlam›ﬂt›r. Art›k toplumu geliﬂtirecek yeni bir üretim
düzenine geçiﬂ ﬂartt›r. Emperyalizmle birlikte burjuvazi de tamamen gericileﬂmiﬂtir. Burjuva devletin bütünüyle çürümesi, sald›rganl›¤›n› artt›rm›ﬂt›r. Yani, mali-oligarﬂinin diktatörlü¤ü oluﬂmuﬂtur.
Bunlar›n sonucunda devrimin
objektif koﬂullar› tüm dünyada
oluﬂmuﬂtur. Tüm bunlar›n sonucunda Lenin “emperyalizm ça¤› proleter devrimler ça¤›d›r” der.

12-) Emperyalizm
mutlak m›d›r?
Lenin emperyalizmi can çekiﬂen
kapitalizm olarak adland›rm›ﬂt›.

Direniﬂleri büyütelim

Bunun en önemli göstergesi üretim
toplumsalken, mülkiyetin özel kalmas›d›r. Üretim araçlar›na küçük
bir az›nl›k (burjuvazi) sahiptir. Milyarlarca insan da açl›k, yoksulluk,
sömürü, bask› alt›ndad›r. Bu durum
en büyük açmaz›d›r emperyalizmin. Ve bu tabloyu de¤iﬂtiremez.
Tarihsel olarak bu durumu de¤iﬂtirecek olan, emperyalizmin alternatifi sosyalizmdir. O nedenle emperyalizm mutlak de¤ildir.
Fakat emperyalizm kendili¤inden
yok olmayacak. Onu tarihin çöplü¤üne gönderecek olan halklar ve onun
öncüsü proleterya partisidir.

13-) Emperyalizm dünya
halklar›na özgürlük,
d e m o k r a s i g e t i re b i l i r m i ?
Emperyalizm sömürgeciliktir.
Sömürgecilikse gizli ya da aç›k iﬂgal
demektir. ‹ﬂgal hiç bir yere demokrasi, özgürlük götüremez. Ortado¤u’da, Balkanlarda, dünyan›n bir
çok ülkesinde emperyalizmin yaﬂatt›klar› ortadad›r. Irak’ta, Afganistan’da, Filistin’de yaﬂatt›klar› ortadad›r. Ve emperyalizm yok olmad›kça, savaﬂlar, iﬂgaller sürecektir. “(...)
Emperyalizm, her yere, özgürlük
de¤il, egemenlik götüren mali sermayenin ve tekellerin ça¤›d›r.” (Lenin, Emperyalizm, syf: 146)

Say›: 229

Yürüyüﬂ
15 A¤ustos
2010

14-) Emperyalizme karﬂ› ba¤›ms›zl›k ve demokrasi mücade lesinin önemi nedir?
Ba¤›ms›zl›k olmazsa demokrasi
hiç olamaz.
Ba¤›ml› ülkelerin nas›l yönetilece¤i emperyalistler ve iﬂbirlikçilerinin ç›karlar›na göre belirlenir. Ba¤›ml› ülkelerde seçimler demokrasicilik oyununun bir parças›d›r.
Ülke emperyalist merkezlerden al›nan talimatlarla yönetilir.
Yarg›s›, polisi, askeri, bürokrasisi halk üzerinde bask› arac›d›r. Ve
emperyalizmin, iﬂbirlikçilerinin ç›kar›n› korur.
Dolay›s›yla ba¤›ms›zl›k ve demokrasi mücadelesi bir bütündür ve
devrim mücadelesidir.
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Avrupa’da
Tutsak TAYAD’l›lara
Özgürlük!

Her Hafta,
Özgürlü¤e Kadar
Bir y›l› geride b›rakan eylemler sürüyor...
Her hafta cumartesi günü Almanya'n›n Köln
ﬂehrinde, Dom meydan›nda, saat 15.00-17.00
aras› Özgürlük Komitesi'nin organize etti¤i
Özgürlük eylemlerinin 55.’si, 7 A¤ustos günü
yap›ld›. Eylemde; Almanca ve Türkçe bildiri-ler da¤›t›ld›. Tutuklu bulunan Ahmet ‹stanbul-lu, Cengiz Oban ve Nurhan Erdem'in foto¤raf-lar›n›n bulundu¤u ve özgürlüklerini isteyen
pankart eylem boyunca aç›k tutuldu.
Oradan geçen insanlara Nurhan, Cengiz ve
Ahmet'in Türkiye'deki faﬂizme karﬂ› mücadele
ettikleri için tutukland›klar› anlat›ld›. Devrimci
tutsaklar›n serbest b›rak›lmas›n› isteyen Öz-gürlük Komitesi çal›ﬂanlar›, 56. hafta da ayn›
yer ve saatte, arkadaﬂlar›n›n u¤rad›¤› haks›zl›-¤› anlatmaya devam edeceklerini duyurdu.

Almanya ve ‹sviçre’de Güler
Zere’nin serbest b›rak›lmas›n› istedikleri ve Mahir Çayan’›n mezar›n› ziyaret ettikleri için tutuklanan
TAYAD’l›lar›n serbest b›rak›lmas›
BERL‹N
istendi.
A l m a n y a Hamburg’da Halk
Cepheliler imza toplay›p, bildiri da¤›tt›lar. 7 A¤ustos günü Altona
semtinde stant açan Halk Cepheliler Almanca; “Tutsak TAYAD’l›lar Serbest B›rak›ls›n” yazan bir pankart açt›lar.
Berlin’de 5 A¤ustos günü Cumapazar› önünde imza masas›
aç›ld›. “Sahiplenmemizle 8 TAYAD’l›y› ald›k, 9 TAYAD’l›y› da
alaca¤›z” diyen Halk Cepheliler 2 saat aç›k tuttuklar› masada imza toplay›p Almanca ve Türkçe bildiriler da¤›tt›lar.
‹sviçre'nin Zürih kentinde 7 A¤ustos günü Halk Cepheliler
tutuklu TAYAD'l›lar için stant açt›.
30 imza topland› ve 500 adet Türkçe ve Almanca bildiri da¤›t›ld›. Stant 6 saat aç›k kald› ve bu süre boyunca "TAYAD'l› 9 tutsa¤a özgürlük" pankart› aç›ld› ve TAYAD'›n mücadelesi anlat›ld›.
6 saat süresince de¤iﬂik ülkelerden ve milliyetlerden insanlarla
sohbetler edildi.

Say›: 229

Yürüyüﬂ
15 A¤ustos
2010

AVRUPA’dakiB‹Z
Y›llarca Avrupa’da çok zor koﬂullar alt›nda, en zor iﬂleri yaparak yaﬂam›m›z› sürdürdük. Maden ocaklar›
baﬂta olmak üzere Avrupal›lar’›n
yapmad›¤› iﬂleri biz yapt›k.
O koﬂullarda nas›l çal›ﬂt›¤›m›z›,
nelerle karﬂ›laﬂt›¤›m›z›, nas›l yaﬂad›¤›m›z› sormayan devlet, on y›llard›r
bizi ülkeye para getirecek bir döviz
makinas› olarak gördü.
Sonralar› da demokrasicilik
oyununun bir parças› olarak görmeye baﬂlad›lar. Havaalanlar›na
kurulan sand›klara her seçimde oy
atacakt›k.
Bunun için seçim turlar› düzenlendi. Havaalan›nda aç›lan sand›klara oy atarken resimlerimiz çekildi. Olmayan demokrasi ile övünüldü.
Bizleri seçimlerde bir ﬂov malzemesi olarak kullananlar, Avrupa’da
dilimizi kullanamazken, ›rkç› sald›r›lara u¤ray›p yak›l›rken seslerini bile
ç›karmad›lar.
K›sacas›, Avrupa’n›n de¤iﬂik ülkelerinde binbir zorlukla çal›ﬂan biz-
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ler kendi baﬂ›m›zayd›k hep. Onlar ise
ülkeye getirece¤imiz paran›n peﬂindeydiler!
Yan›baﬂ›m›zda, bize en zor koﬂullarda el uzatan devrimciler vard›.
Devlet, bizi “kk u l l a n m a y a ”, bizi
sömürmeye devam ediyor. Yine bir
kez daha referandum aldatmacas›nda
bizi hat›rlad›lar.

“oy deposu”,
“döviz makinas›”
de¤iliz!
ﬁu s›ra havaalanlar›nda referandum sand›klar› aç›ld› ve bu oyunun
bir parças› olup, oy vermemiz isteniyor.
Sürdürdükleri iktidar savaﬂ›nda
bir kez daha bizi kullanmak istiyorlar.
G i d i p re f e r a n d u m s a n d › k l a r › -

na oy atmam›z isteniyor. Peki ne
için?
Bize sorulmayan, halk›n taleplerini karﬂ›lamayan, 12 Eylül faﬂist anayasas›n› sürdüren, göstermelik 19
maddelik de¤iﬂikli¤in oyland›¤› bir
referandumda niçin oy kullanal›m?
Referandum aldatmacas›n›n bir
parças› olmayacak ve sand›¤a gitmeyece¤iz. Oy kullanmayacak ve aldatmacalar› için bizi kullanmalar›na
izin vermeyece¤iz.
Bu on y›llard›r bizi “oy deposu”,
“döviz makinas›” olarak gören devlete verilmiﬂ bir cevapt›r da. Bizi
sömürmelerine, kullanmalar›na izin
vermemeliyiz.
Alternatifsiz de¤iliz. Elbette bir
anayasam›z olmal› ama bu bir avuç
asala¤›n ç›karlar›n› koruyan 12 Eylül
faﬂist anayasas› de¤il, Halk Anayasas› olmal›d›r.
Halk Anayasas› Tasla¤› bizim özlemlerimizi, bizim taleplerimizi gerçek k›lacakt›r. Ba¤›ms›z, özgür bir
ülke için mücadele etmeliyiz.
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Türkel Gençlere Ne Verebilir?
EMEP Türkel’i Konuﬂturmaktan Ne Bekler?
“‹zmir Selçuk’ta yap›lan 22.
Uluslararas› Gençlik Kamp›’n›n
ikinci gününde Tek G›da-‹ﬂ Sendikas› Genel Baﬂkan› Mustafa Türkel,
gençlerle buluﬂtu.”
6 A¤ustos tarihli Evrensel’de
okuduk bu sat›rlar›.
Sözü edilen gençlik kamp›,
EMEP anlay›ﬂ› taraf›ndan düzenlenen bir kampt›. Amaç, muhtemeldir
ki, gençli¤i politikleﬂtirmek, örgütlendirmek, mücadeleye katmakt›.
Peki, Mustafa Türkel’i hangi
amaçla konuﬂturmuﬂtur EMEP’liler?
Türkel, gençli¤e ne anlatabilir, gençli¤in politikleﬂmesine, devrimcileﬂmesine, hepsi bir yana, do¤ru düﬂüncelerle donanmas›na, nas›l hizmet
edebilir?
Türkel’in kampta konuﬂturuldu¤u
panelin ad›, “TEKEL Direniﬂi, ‹ﬂçi
Hareketi ve Gençlik”ti. Ama Tür-

kel’in uzman› oldu¤u baﬂka bir konu
daha vard›: “ D i reniﬂler nas›l tasfiye
edilir?”
Bu adda bir panel, kuﬂku yok ki
EMEP’in bu konu¤unun paneline daha uygun düﬂerdi.
Türkel kamptaki konuﬂmas›nda:
“TEKEL direniﬂinin s›n›f mücadelesine ve mücadeleci sendikal anlay›ﬂa
dayanan yeni bir yol açt›¤›n›” söylerken, ayn› günlerde Türkel’in baﬂ›nda oldu¤u Tek G›da-‹ﬂ Sendikas›,
TEKEL iﬂçilerini 4-C’yi kabul etmeye yönlendiriyordu. Önce direniﬂi
tasfiye etmiﬂlerdi, ﬂimdi teslimiyetin
yolunu gösteriyorlard›.
Reformizmin bir kesimi, y›llard›r
iﬂçi s›n›f›n› diline pelesenk etmiﬂ,
tüm siyasi tarihi boyunca “iﬂçi s›n›f›n› örgütlemek” üzerine politika yap›p durmuﬂtur. Ama örgütledikleri üç
beﬂ sendikac›dan öteye geçmemiﬂtir.

EMEP de bu çizginin karakteristik
temsilcilerinden ve bu çizginin en
sa¤ uygulay›c›lar›ndan biridir.
Y›llard›r Türk-‹ﬂ’e yedeklenmiﬂtir. Emek Platformu konusundaki politikas›nda olsun, 1 May›slar’da olsun, EMEP hep Türk-‹ﬂ’e yedeklenen bir çizginin savunucusudur.
Türk-‹ﬂ, 1 May›slar’da devrimcileri
tasfiye etmek için polisle iﬂbirli¤i yaparken de, iﬂçi eylemlerini alenen
tasfiye ederken de, mevcut hükümetlere yedeklenen politikalar savunurken de bu durum –EMEP’in Türk-‹ﬂ
kuyrukçulu¤u– pek de¤iﬂmemiﬂtir.
Tekel direniﬂini tasfiye etmek gibi olumsuz bir misyonun temsilcisi
olarak karﬂ›m›za ç›kan Türkel’i sanki
böyle bir ﬂey olmam›ﬂ gibi gençlik
kamp›na konuﬂmac› olarak ça¤›rmas› da bu anlay›ﬂ›n›n sonucudur.
EMEP, Türkel gibi konuklar›yla, ayn› nitelikteki sanatç›lar›yla, direniﬂ
nas›l k›r›l›r dersleriyle, n a s › l b i r
gençlik yetiﬂtiriyor dersiniz?
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“Ö¤retmenini Öldüren
Düzene Karﬂ› Çare Örgütlü
Mücadelemizdedir!”

Kad›köy
Belediyesi’nde
Sürgün

Ö¤retmenler
Oturma Eylemine
Baﬂl›yor

Devrimci
Mücadelede
Ö¤retmenler 9 A¤ustos günü
yay›nlad›¤› yaz›l› aç›klama
ile KPSS ma¤duru ö¤retmenlerin katilinin bu düzen
oldu¤unu söyledi. “Ö¤retmenini Öldüren Bu Düzene
Karﬂ› Çare Örgütlü Mücadelemizdir!” baﬂl›¤›yla yay›nlanan aç›klamada; bunun son örne¤inin Tekirda¤
Çorlu’da bir lisede ücretli ö¤retmen olarak çal›ﬂan 44 yaﬂ›ndaki Ahmet Fazl›
Elçi’nin ölümü oldu¤u söylendi. Ders
y›l› içinde kendisine verilen üç kuruﬂtan
yaz›n mahrum b›rak›ld›¤› için okul kitaplar›n› 40 lira karﬂ›l›¤›nda taﬂ›yan ve
bu iﬂi yaparken de kalp krizi geçirerek
yaﬂam›n› yitiren Elçi’nin katilinin bu
devletin polikalar›n›n oldu¤unun söylendi¤i aç›klamada “onlar sermayenin
uﬂa¤›, paran›n kölesi olmuﬂlard›r. ‹çtikleri emekçilerin kan›d›r” denildi.

Kad›köy Belediyesi'nde toplu
iﬂ sözleﬂmesi görüﬂmeleri sürecinde anlaﬂmazl›k sonucu iﬂçiler
greve ç›km›ﬂ ve grev 6 gün sürmüﬂtü. Grev sonras›nda ise greve
kat›lan belediye çal›ﬂanlar›ndan
çeﬂitli bahanelerle savunma istenmeye baﬂlanm›ﬂt›.
Bunun sonucunda belediyenin
yeni uygulamas› ile baz› çal›ﬂanlar›n görev yerleri "rotasyon" uygulamas› denilerek de¤iﬂtirildi.
Görev yerleri de¤iﬂtirilen kiﬂiler ise ne büyük bir tesadüftür ki
Genel-‹ﬂ Sendikas› Anadolu Yakas› 1 No'lu ﬁube Yönetim Kurulu üyeleri ve sendika üyeleri,
Tüm Bel-Sen 3 No'lu ﬁube yöneticileri ve iﬂyeri temsilcisi.
Sürgün edilen iﬂçilerin ise Fen
‹ﬂleri Müdürlü¤ü'ne gönderildi¤i
ö¤renildi.

Atamas› yap›lmayan ö¤retmenler 15 A¤ustos'ta Abdi ‹pekçi Park›’nda oturma eylemine baﬂlayacaklar.
Atamas› Yap›lmayan Ö¤retmenler Platformu (AYÖP) ad›na
aç›klama yapan dönem sözcüsü
ﬁafak Bay, bu eylemlerinin TEKEL iﬂçilerinin eylemleri gibi kitlesel olaca¤›n›, sorunlara çözüm
bulunana kadar direneceklerini
söyledi. BAY, ﬂu anda platformlar›n›n büyük bir haz›rl›k içerisinde
olduklar›n› belirterek; yaklaﬂ›k 40
bin atamas› yap›lamayan ö¤retmenle birlikte TEKEL iﬂçileri gibi
direniﬂ baﬂlatacaklar›n› kaydetti.
E¤itim Sen Genel Baﬂkan› Zübeyde K›l›ç ise yapt›¤› aç›klamada
E¤itim Sen olarak AYÖP'lülerin
mücadelesinin takipçisi ve destekçisi olduklar›n› söyledi.

Direniﬂleri büyütelim

15 A¤ustos
2010
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değinmeler
Vahdettin’in
Yolundan
Genelkurmay Baﬂkanl›¤›’na ve Kara
Kuvetleri Komutanl›¤›’na atayacak birilerini bulamad›lar günlerce...
Tayyip atalar›n› hat›rlas›n. Mesela pek
muhabbet besledikleri Osmanl› Sultanlar›’n›n son hain Vahdettin’e do¤ru, bu meseleyi nas›l çözdü¤üne baks›n mesela...
Almanya’dan ithaldi Osmanl› ordusunun komutanlar›...
Liman von Sanders: I. Ordu Komutan›
Wilhelm Souchon Paﬂa Donanma Komutan›
Schellendorf Bronsart Paﬂa Genelkurmay ‹kinci Baﬂkan›..
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Çizgiyle

Hümanizm!

Ba¤›ml› sa¤l›k!

‹sveç, 2 yaﬂ›ndaki ölüm-cül hasta Rim Al Banna’y›
Lübnan’a s›n›rd›ﬂ› etme ka-rar› ald›.
2008’de ‹sveç’ten iltica
talebinde bulunan Manal Al
Bana’n›n çocu¤u Al Banna,
Akdeniz ateﬂi hastal›¤›na
yakalanm›ﬂ ve serumla dok-tor kontrolü alt›nda yaﬂam›-n› sürdürebiliyor..
‹ﬂte bu çocu¤a s›n›rd›ﬂ›
karar› vermiﬂ ‹sveç burjuva
demokrasisi...
Burjuvazinin, burjuva
demokrasisinin ve “uluslu-raras› kurumlar”›n meﬂhur
hümanizmi, sizlere ömür!

Balyoz Davas› 1 nolu
san›¤› Çetin Do¤an, hakk›nda tutuklama karar› ç›k›nca “kalp ve yüksek tansiyon” sorunu nedeniyle
hastaneye kald›r›ld›...
Do¤an’la ilgili yakalama karar› kald›r›l›nca, Do¤an ertesi gün aniden iyileﬂti ve taburcu edildi..
Bu “sa¤l›k” kesin bir yerlere ba¤l›.
Bak›n ﬂu iﬂe, ba¤›ml› sa¤l›k, ba¤›ms›z yarg›ya gölge düﬂürüyor..
Bir tek bize, devrimcilere gelince,
kurallar de¤iﬂiyor; hastam›z taburcu
edilmiyor, iﬂkence görenimize rapor verilmiyor, ölümün eﬂi¤inde olan›m›za
tahliye karar› verilmiyor...

söz

“Zengin, önce kendi
varl›¤›yla h ›rs›z› y arat›r, s onra d a
h›rs›zlara k arﬂ› y asalar yapar.”
(E. A. Rauter, Düzene uygun kafalar nas›l oluﬂturulur)

Kürt sorununun
çözümü: iki sak›z
Diyarbak›r’›n yeni valisi Mustafa Toprak, olay-lara ﬂu derin tahlili getirmiﬂ:
“bir sak›z karﬂ›l›¤›nda polise taﬂ att›r›l›yor”.
E¤er sorun bu kadar basitse,
sen iki sak›z ver, taﬂ att›rma!
O kadar basit!
Hadi, dene!
Dene de al boyunun ölçüsünü!

Öyle kolay de¤il!
Ergenekon davas›nda tutuklu Tuncay Özkan,
uzun tutuklulu¤unun haks›zl›¤›na, hukuksuzlu¤una
isyan ediyor.
‹syan› hakl›! Ama lakin, ony›llarca haks›z hukuksuz tutuklamalara sessiz kalmas›n› unutmas›n...
Açl›k grevine baﬂlam›ﬂ, gerekirse ölüm orucuna da baﬂlar›m demiﬂ.
Yok Tuncay efendi yok; ölüm orucu öyle kolay
de¤il, öyle her babayi¤idin harc› de¤il. Bu, televizyonda F Tiplerinin reklam programlar›n› yapmaya
benzemez... Hadi yap da görelim. Ama s›rt›n› düzene dayay›p, operasyon kitaplar› ç›karmaya da
benzemez ölüm orucu.
Hani masan›n üstüne naylon çiçekleri koyup
reklam›n› yapt›¤›n F Tiplerinin hücreleri var ya; iﬂte onlar, senin gibi “birey”leri yer bitirir.
Oraya direnmek için örgütlü olmak gerek. Ölebilmek için de...

Lula Kimin Yan›nda?
Brezilya, ‹ran’a
BM taraf›ndan yapt›r›m uygulanmas›
kararlar›n› kabul etti.
Oysa ayn› Brezilya, daha k›sa süre
önce, Brezilya-Türkiye-‹ran aras›nda
“Uranyum takas anlaﬂmas›” imzalam›ﬂ, ‹ran’a yönelik yapt›r›mlara karﬂ› ç›kan aç›klamalar yapm›ﬂt›.
Lula’n›n ‹ran’a yapt›r›m kararlar›n› imzalamas›na getirilen aç›klama da ilginç: “BM Güvenlik Konseyi kararlar›n› kabul etmek gelenektir. ”
Akl›n›zda bulunsun: Emperyalizmi ülkesinden
kovmayan, tekellerle uzlaﬂan bir yönetimin, ne zaman ne yapaca¤› belli olmaz!

Avusturya'da Yaz Kamp›
Avusturya Anadolu Federasyonu 7. Yaz Tatil Kamp›
Salzburg Attersee'de 23
Temmuz – 6 A¤ustos tarihleri aras›nda yap›ld›.
Kampta düzenlenen gezilerden biri Hitler faﬂizminin toplama kamplar›ndan olan Mauthausen'a yap›ld›.
Yaz tatil kamp›na Türkiye'den Av. Behiç Aﬂç›, Almanya'dan Anadolu Federasyonu Baﬂkan› Latife Ad›güzel, Avusturya Alevi Birlikleri Federasyonu Baﬂkan› Mehmet Ali Çankaya ve Almanya Alevi Birlikleri
Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Baki Düzgün kat›larak birer seminer verdi.
13 gün boyunca Alevilik, Hak ve Özgürlüklerimiz,
Irkç›l›k, Anadolu Federasyonunun Çal›ﬂmalar›, Çocuklar›m›z›n E¤itimi, Irkç› Sald›r›lar, Almanya'daki
Federasyon Tutsaklar› vb. konular iﬂlendi. Her ﬂeyin
ortaklaﬂa yap›ld›¤› kampta; ayr›ca bir ﬂenlik düzenlenerek kamp›n vazgeçilmezi olan kamp ateﬂi yak›larak
etraf›nda geniﬂ halaylar çekilip türküler söylenerek
kamp, 6 A¤ustos’ta bitirildi.

Almanya Hamburg; Bildiri ve
Halk Anayasas› Da¤›t›m›
Halk Cepheliler, 7 A¤ustos Cumartesi günü, Hamburg'un Altona semtinde açt›klar› stant da bildiri da¤›t›p
imza toplad›lar. Ayr›ca Halk
Cephesi'nin ç›kard›¤› Halk
Anayasas› Taslaklar› da da¤›t›ld›.
Özellikle Türkiyeliler'in ilgi gösterdi¤i Anayasa
Tasla¤›'n›n nas›l bir alternatif oldu¤u, neleri savundu¤u ve nas›l hayata geçirilece¤i anlat›l›rken, AKP'nin
referandum aldatmacalar›na kanmay›p, sand›¤a gitmemeleri ça¤r›lar› yap›ld›.

‹ngiltere’den Türkan
Albayrak'a Destek
‹ngiltere Halk Cepheliler,
10 A¤ustos Sal› günü, ‹stanbul'da, Paﬂabahçe Devlet Hastanesi bahçesinde kurdu¤u çad›rda 30 gündür direnen, Türkan Albayrak'›n direniﬂini sahiplenmek ve yap›lan sald›r›y› protesto etmek
amac›yla Londra'da bulunan Türkiye Cumhuriyeti
Büyükelçili¤i önünde protesto eylemi yapt›.
Protesto eyleminde, "Temizlik ‹ﬂçisi Türkan Albayrak'›n Sesi Binlerce Emekçinin Sesidir, ‹ﬂçiyiz Hakl›y›z
Kazanaca¤›z" sloganlar›n›n ‹ngilizce olarak yerald›¤› imzal› dövizlerle Türkan Albayrak'›n direniﬂi anlat›ld›.
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Savaşan
Kelimeler
Yoksullu¤umuzun,
açl›¤›m›z›n yeni do¤an
çocuklar›m›z›n borçlu
do¤mas›n›n sorumlusu
olan S a k › p S a b a n c › l a r, Ve h bi K oç l a r, Ta r › k ﬁ a r a l a r,
Ne ja t Ec za c› ba ﬂ› la r bizlere hep “hay›rsever” iﬂverenler,
iﬂadamlar› olarak tan›t›ld›.
Onlar› okul, yurt, fabrika aç›l›ﬂlar› yaparken gösterdiler hep bize. Ne kadar çok iﬂçiye iﬂ sa¤lad›klar› üzerine
bol bol yalanlar›n› dinlettiler y›llarca.
Bas›n onlara dair hep “iyi” ﬂeyler yazd›. S›fatlar› her
zaman “iﬂveren”di. Hiçbir zaman bas›nda asalak, sömürücü ya da halk düﬂman› olmad›lar.
Asalaklar, kan emiciler bu nitelikleri bir yana b›rak›larak, iﬂveren olarak; “iiﬂ” veren, “iiﬂ” da¤›tan, iﬂsizlere
yard›m eden, hay›rseverler olarak kafalar›m›zda yer etmeye çal›ﬂt›lar.
Günlük konuﬂma dilinde “iﬂvere n ” kelimesini kullanmam›z› istediler. Sömürülerini, halk düﬂman› yüzlerini böylece kolayca gizleyeceklerdi.
Hiçbir kapitalist, babas›n›n hayr›na iﬂ vermez, yat›r›m
yapmaz. O “iﬂ verdi¤i” binlerce emekçiyi sömürerek zenginleﬂtiler. O n l a r “iﬂveren” de¤il, asalak sömürücülerdir.
Sabanc›lar, Koçlar, Taralar... iﬂveren de¤il, iﬂbirlikçi
sömürücülerdir. Üzerine basa basa bunlar› vurgulamal›-

‹ﬂveren
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y›z. Aksi halde bir avuç asalak, zarars›z, hatta
herkese “yard›m eli” uzatm›ﬂ hay›rseverlere dönüﬂecektir.
Bugün, pekala D‹SK Baﬂkan› Süleyman Çelebi, kolayca TÜS‹AD’›n kap›s›n› çalabiliyorsa, onlarla
iﬂbirli¤i yapmaktan söz edebiliyorsa, o noktaya gelmesinde asalak ve kan emicileri “iﬂveren” olarak görmesinin az›msanmayacak bir etkisi vard›r.
Asalak ve sömürücüleri “iﬂveren” olarak görmek ayn› zamanda bu düzeni t e m i z e ç › k a r m a k t › r. Kapitalizmin
on y›llard›r ülkemizi ve halk› getirdi¤i noktay› görmezden gelmektir.
Kan emicilere iﬂveren demek, sömürücülerin bugüne
kadar döktükleri halk›n kan›n›n üzerini örtmektir.
S›n›f savaﬂ›n›, proletarya-burjuvazi çat›ﬂmas›n› kabul
etmeyenler, iktidar diye bir sorunu olmayanlar pekala
“iﬂveren” diyebilirler. Hem onlar›n literatüründe tüm “iﬂverenler kötü” de¤ildir. “‹yi iﬂveren”ler de vard›r.
Bu bilimsel olmayan bak›ﬂ aç›s›yla y›llard›r emekçi
halk› zehirlemiﬂ, bilinç çarp›kl›¤› yaratm›ﬂlard›r.
Gerçek ﬂudur; ortada iﬂveren de¤il, bir avuç asalak halk
düﬂman› vard›r. ‹yi niyetli, yard›msever iﬂverenler yoktur.
Böyle görmezsek, böyle de¤erlendirmezsek, böyle
kullanmazsak, onlar› ve düzeni aklam›ﬂ oluruz. Onlar
halk›n ekme¤ini çalan, halk düﬂmanlar›d›r. Zenginliklerinin as›l kayna¤› da emekçilerin sömürüsüdür. Bizi sömürenlere karﬂ› mücadele etmek önce adlar›n› koymaktan
geçmektedir.

sulluk, haks›zl›k gibi üzücü durumlar karﬂ›s›n da ses ç›karmadan onlar›n geçmesini bekleme
erdemi, dayanç”
Düzenin çarp›tmas› iﬂte budur. Haks›zl›klar
karﬂ›s›nda susmak “erdem” olamaz. Düzenin
“sabredin” derken halktan istedi¤i tam da budur. Haks›zl›klar karﬂ›s›nda susun. Sabredin. Eliniz kolunuz ba¤l›
bekleyin diyor.
Hay›r; sab›r bu de¤ildir. Bu iradenin teslim edilmesidir.
Sab›r; ‹radenin, bilincin en kontrollü biçimidir.
Sab›r; aceleci olmamakt›r, bilinçle hareket etmek demektir.
Sab›r; daha dingin, etrafl›ca düﬂünmektir.
Büyük Direniﬂ’in ﬂehitlerinden Selami Kurnaz bir
yoldaﬂ›na yazd›¤› mektubunda “sab›r da bir eylem” diyor.
Evet, sab›r da bir eylemdir. Bilincin, iradenin eylemidir.
Sab›r; e m e k t i r. Düzenin bizi yönlendirdi¤i gibi, “sabr›n sonu selamet” de¤ildir. Elimiz kolumuz ba¤l› bekleyerek “murada” erilemeyece¤ini bilmeliyiz. Hiç bir ﬂey
kendili¤inden de¤iﬂmeyecektir.
Bilmeliyiz ki, yarat›lan tüm de¤erler harcanan bir
eme¤in ürünüdür. Her ﬂey de¤iﬂip, dönüﬂür. En büyük
sabr› emek harcamada göstermeliyiz. De¤iﬂip dönüﬂtürecek olan bizim eme¤imizdir. Eﬂimize, dostumuza, arkadaﬂ›m›za, insanlara harcad›¤›m›z emek boﬂa gitmeyecektir. Erdemli olmak bu sabr› göstermektir.

Nas›l B‹R Yaﬂam?
Birçok olumsuzluk karﬂ›s›nda
“sab›rl›” olmam›z istenir. Sab›rl› olmak konusunda ata sözlerimiz var.
Mesela “sabreden derviﬂ murad›na ermiﬂ” sözü var. “Sabr›n sonu selamettir” denir... Sab›rl› olmak; elbette gereklidir. Fakat “sab›r” üzerine söylenen her ﬂeyin do¤ru oldu¤unu kabul edemeyiz. Günlük yaﬂam içinde düzenin çarp›k düﬂünce anlay›ﬂ› bu sözler do¤ruymuﬂ gibi bilincimize yerleﬂir. Meselenin “sab›r”la ilgisi yoktur asl›nda. Harekete geçmen gerekir. Konuﬂman gerekir, hayk›rman gerekir. Ama sana “sabret” derler. Esas›nda “sabret” denilerek senden haks›zl›klar karﬂ›s›nda susman istenir. “Bu
günler de gelip geçer” derler, senden boyun e¤men istenir.
Bunlar ço¤u zaman da “en yak›n›m›z” olarak bildi¤imiz
kiﬂiler taraf›ndan söylenir. Bu kimi zaman çal›ﬂt›¤›m›z
fabrikadaki ustabaﬂ›m›z, kimi zaman patronumuz, kimi
zaman da bu ülkeyi yönetenler taraf›ndan bütün halka
söylenir. “Sabredin bu günler de geçecek”
Bu sab›r, sistemin halka empoze etti¤i “sab›r” anlay›ﬂ›d›r. Düzene göre kelime anlam› da ﬂöyledir: “Ac›, yok -

Sab›rl› olmak...
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