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uAKP’den 12 Eylül Cuntas› Karﬂ›s›nda Adalet, Memura
Toplu Sözleﬂme Hakk›, Kürt Sorununa Çözüm Bekleyenler,
u‘Referanduma Evet, AKP’ye Hay›r’ Diyenler
uUtangaç “Evet!”çiler...

info@yuruyus.com

Rapor, AKP ‹ﬂbirlikçili¤ini
Belgeliyor: “Türkiye tüm
s›n›rlar›nda ve ötesinde
bölgesel istikrar için
çal›ﬂma taahhüdü verdi.”

www.yuruyus.com

u‘Yetmez Ama Evet’ Diyenler,

ABD D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤› Baﬂmüfettiﬂli¤i’nin
Raporu Ve Obama’n›n Erdo¤an’a Uyar›s›

‹ﬁB‹RL‹KÇ‹L‹⁄‹N
VE UﬁAKLI⁄IN
BELGES‹D‹R!

Türkan Albayrak direniﬂini sürdürüyor

AKP’DEN
DEMOKRAS‹ BEKLEMEK,
EMPERYAL‹ZMDEN
VE FAﬁ‹ZMDEN
DEMOKRAS‹
BEKLEMEKT‹R
AKP emperyalizm iﬂbirlikçisi ve
12 Eylül’ün sürdürücüsüdür!

Davuto¤lu,
Sabanc›lar’dan
‘Aferin’i haketti!
Sabanc›lar’›n avukatl›¤›
cüppesi, ﬂimdi Davuto¤lu’nda...
“Misyon” adam› Davuto¤lu,
tekellerin pespaye bir avukat›
olarak Belçika’yla pazarl›k
peﬂinde...
Devlet Sabanc›lar’›n devleti
olunca, bakanlar da,
Sabanc›lar’›n iﬂlerine bak›yor!
Davuto¤lu konuﬂtu. Konuﬂan devletin D›ﬂiﬂleri
Bakan› de¤il, sanki Sabanc›lar’›n avukat›. Ama
asl›nda ikisi ayn› ﬂey zaten. Devlet Sabanc›lar’›n
devleti, bakanlar, Sabanc›lar’›n bakanlar›!
Onbir y›ld›r oligarﬂinin de¤iﬂmeyen gündemi,
Belçika’yla yapt›klar› görüﬂmelerin de¤iﬂmeyen pazarl›k konusu: Fehriye Erdal...
Sabanc›lar’a yaranmak için 1999 y›l›ndan beri birçok bakan, milletvekili Sabanc›lar’›n avukatl›¤›na soyundu. Sabanc›lar’a “bu bizim namus sorunumuz”
diye söz verenler oldu. Fehriye Erdal’›n Belçika’da
tutsak düﬂtü¤ü ‘99’dan beri oligarﬂinin Adalet Bakanlar›’n›n, D›ﬂiﬂleri Bakanlar›’n›n Belçika’yla olan her
iﬂlerinde Fehriye Erdal’›n iade edilmesi, öncelikli
gündem maddeleri oldu.
Belçika D›ﬂiﬂleri Bakan› Steven Vanackere 11
A¤ustos’ta Ankara’dayd›. D›ﬂiﬂleri Bakan› Ahmet
Davuto¤lu, Belçika D›ﬂiﬂleri Bakan› Steven Vanackere’yle ortak bas›n toplant›s› düzenlediler. Bas›n toplant›s›n›n de¤iﬂmeyen gündemlerinden birisi de Fehriye Erdal idi.
Davuto¤lu, Belçika D›ﬂiﬂleri Bakan›’na Fehriye
Erdal’› iade taleplerini yineliyor. Belçika D›ﬂiﬂleri

Bakan› ise; Fehriye Erdal ile ilgili karar›n “güçler ayr›l›¤› ilkesinin bir parças› olan yarg› aya¤›n›n karar›”
oldu¤unu hat›rlat›p “Bizim aç›m›zdan güçler ayr›l›¤›
ilkesi hayati önemde” diyerek yarg›n›n kararlar›na
müdahale edemeyeceklerini söylüyor.
Davuto¤lu Sabanc›lara yaranmak için Belçika’n›n
yarg›s›na kadar müdahale ediyor. Bu konuda oligarﬂinin bakanlar›n›n birbirinden hiç mi hiç fark› yok. Görünürde birbirlerinden farkl›d›rlar. Farkl› farkl› partilerden Adalet Bakan›, D›ﬂiﬂleri Bakan›, ‹çiﬂleri Bakan› olmuﬂlard›r. Kimisi sosyal demokratt›r, kimisi liberal, kimisi ö¤retim üyesidir, kimisi bürokrat. Partileri, “dünya görüﬂleri” ne olursa olsun; hepsi de Sabanc›lar’›n kap›s›nda ... avukatt›rlar.
Koskoca Ortado¤u’ya “nizam” vermeye soyunmuﬂ Davuto¤lu, ‹slamc› camian›n, hatta giderek burjuvazinin di¤er kesimlerinin de yere gö¤e s›¤d›ramad›¤› bu “misyon adam›”, Sabanc›lar’a yalakal›k yapmak için bas›n›n önünde ucuz polemikler, ucuz kahramanl›klar peﬂinde.
Emperyalizmin ve iﬂbirlikçilerinin muteber uﬂa¤›
say›n Davuto¤lu; Sabanc›lar’a yaranmak için sizin bu
yapt›klar›n›z› yapanlar çok oldu. Fehriye Erdal konusunda “aferin” alma ﬂans›n›z yok. Haz›r iktidar koltu¤unda olanaklar›n›z varken baﬂka ﬂeyler deneyin Sabanc›lar’dan aferin almak için.
Davuto¤lu da tüm “vizyonu”na ra¤men oligarﬂinin di¤er bakanlar› gibi kimin bakan› oldu¤unu göstermiﬂtir. Davuto¤lu, Güler Sabanc›’dan a f e r i n alm›ﬂt›r art›k. Devam et “misyon” sahibi Davuto¤lu.
Sen tüm d›ﬂiﬂleri bakanlar›n›n en birincisisin.
Efendilerine en iyi hizmeti sen yapmaktas›n.
Emperyalist efendilerine gösterdi¤in sadakatini iﬂbirlikçisi Sabanc›lar’a da göstermezsen “ﬂan›na”
yak›ﬂmaz. Bu sefer istedi¤in sonucu alamad›n m›?
Pes etme, her f›rsatta bir daha bir daha dene. As›l
ödülün büyü¤ünü o zaman hak edeceksin.
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Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz

“Be nim, be nim, be nim, benim... laf›n›
kald›raca¤›z”
(Hülya ﬁimﬂek)

27 A ¤ u s t o s 2 E y l ü l

Kemal ALTUN

Ekrem Ak›n
SAVAﬁ

1960 do¤umluydu, genç yaﬂta devrim mücadelesinde
yerald›. Cuntadan sonra yurtd›ﬂ›na ç›kt›. 30 A¤ustos
1983’de Almanya’dan Türkiye’ye iadesi için duruﬂman›n yap›ld›¤› mahkeme salonunun penceresinden atlay›p
ölümü seçerek Almanya’n›n siyasi mültecileri Türkiye’ye
iade etme politikas›n› protesto etti.

Hülya ﬁ‹MﬁEK

1970, Bursa ‹negöl do¤umluydu. 19 yaﬂ›nda ‹Ü. Edebiyat
Fakültesi ö¤rencisiyken Dev-Genç saflar›na kat›ld›. Kendini geliﬂtirmesiyle, militanl›¤›yla Dev-Genç’in yöneticilerinden biri oldu. 31 A¤ustos 1992’de ‹stanbul Reﬂitpaﬂa’daki evinde polis taraf›ndan pusuya düﬂürüldü. Tüpgaz› silah yaparak direndi ve ﬂehit düﬂtü.

1968 do¤umlu, Sivasl›
Ali R›za, ‹stanbul Gazi
Mahallesi’nde mücadele
içinde büyüdü. Çeﬂitli
görevler üstlendi.
1991’de bir silahl› birAli R›za
likte
yerald›. 1 Eylül
KARAGÖZ
1992’de ‹stanbul Avc›lar’da bir iﬂkencecinin cezaland›r›lmas›na
yönelik eylemde ﬂehit düﬂtü.

‹stanbul 1
May›s Mahallesi halk›n›n mücadelesinde
Sadrettin U⁄URLU yeralan bir
devrimciydi.
Mahallede lokantac›l›k yapan U¤urlu 28 A¤ustos
1980’da katledildi.

Fatma Tokay
KÖSE

4 Mart 1963, Erzincan do¤umlu. Pir Sultan ve Mahir sevgisiyle büyüdü. Anadolu TAYAD’›n kurucu üyelerindendi. F Tipleri gündeme geldi¤inde, Bursa’da destek eylemine baﬂlad›. Tutuklanmas›na ra¤men
eylemini sürdürdü. Tahliye edildikten sonra Küçükarmutlu’ya giderek
ölüm orucunu orada sürdürdü. Bir halk önderi olarak 31 A¤ustos
2001’de Küçükarmutlu direniﬂ evinde ﬂehit düﬂtü.
14 Eylül 1967, Elaz›¤-Alacakaya Çatakl› Köyü do¤umluydu. 1987’de
Hacettepe Üniversitesi’nde mücadeleye kat›ld›. 1990’a kadar, gençlik örgütlenmesinde yerald›. Daha sonra illegal örgütlenmede K›rﬂehir, Nevﬂehir ve K›r›kkale sorumlusu olarak görev üstlendi. 1994’te
tutsak düﬂtü. 19-22 Aral›k katliam›n›n ard›ndan sevkedildi¤i Kütahya Hapishanesi’nde 6. Ekip direniﬂçisi olarak ölüm orucuna baﬂlad›.
31 A¤ustos 2002’de ölümsüzleﬂti.
Dünya halklar›n›n “Ho Amca”s›yd›. Bu s›fat›, Vietnam devrimindeki teorik, pratik önderli¤iyle, halk›n› kurtuluﬂa ulaﬂt›ran
kurmayl›¤›yla kazand›. 1925’te yakt›¤› kurtuluﬂ ateﬂi, Amerikan emperyalistleri Vietnam’dan kovuluncaya kadar sönmedi.

Ho Chi M‹NH
3 Eylül 1969

An›lar› Miras›m›z
“Ben halk adam›y›m”
Açl›¤›n›n yüzlü günlerini geride b›rakan bir
insan ne düﬂünür? Çok ﬂey düﬂünür elbette. Ama
o, kendi d›ﬂ›ndaki tüm açlar› düﬂünüyordu. Sokaktan simit al›p sokaktaki aç çocuklara onlar›
da¤›t›yordu.
Kardeﬂi onu ﬂöyle anlat›yor. “Bunu hep söyledi... “Ben halk›m” diyordu... Söyledikleri yürektendi. O kadar çok ba¤l›yd› ki geleneklerimize... Cemlere kat›l›yor, ziyaretlere gidiyor. Lokma yap›yor, Muharrem orucunu tutup aﬂuresini da¤›t›yordu. Bunlar› yapabilmek için de olsa yoklukla savaﬂ›yordu... Ne yap›p ne edip onlar› gerçekleﬂtirmeye çal›ﬂ›yordu. Ablam inançl›yd›, hiç vazgeçmedi... ‹nançlar›n› küçümseyenden de uzak duruyordu. Öyle devrimcilik olmaz diyordu... Ama gönlü büyüktü, her zaman
kap›s›n› açt›, her koﬂulda yard›mc› olmaya çal›ﬂt›. Onun zulme
karﬂ› savaﬂ anlay›ﬂ› çok derinlerdeydi. Taa ki Pir Sultanlar'da,
Hallac-› Mansur'da, 12 ‹mamlar’da, ‹mam Hüseyin'de, Veysel
Karani'de, ﬁah Kulu'da, Dede Sultan'da... Sonra K›z›ldere’nin,
hep ayr› yeri vard› onda. Atalar›m›z› bilmezsen "ö¤ren, ö¤ren
as›l o zaman anlars›n bu savaﬂ›" diyordu. Halkt›, öyle yaﬂad›.

Giap’›n sözleriyle “Gücünü proletarya enternasyonalizmine ve
sosyalizmine s›k› s›k›ya ba¤l›l›ktan, halk›na duydu¤u s›n›rs›z
aﬂktan, kahramanl›k ve yurtseverlik gelene¤inden al›yordu...
Marksizm-Leninizm ›ﬂ›¤›nda en yüksek düzeye ulaﬂan ça¤›m›z›n sosyalist devriminin getirdi¤i ahlaki ilkeler Ho Amca'da
somutlaﬂm›ﬂt›r...” 3 Eylül 1969’da aram›zdan ayr›ld›¤›nda
eﬂsiz bir direniﬂ destan›n› ve parlak bir zaferi dünya halklar›na
miras b›rakt›.

Büyü¤e de küçü¤e de sevgisi, sayg›s› önde geliyordu. Memlekette çok seviyordu komﬂular. Yaz oldu mu köy köy gezdirir davet ederlerdi. Gitmedi¤i ziyaret kalmad› belki
de. ‹stanbul'da ﬁah Kulu'nu çok seviyordu. Orada ne
buluyorsun diye sorsam, " H a l k v a r " derdi... Oradaki insanlara o kadar çok güveniyordu ki... “Yeter ki ﬂu ﬁah Kulu'nu anlas›nlar” diyordu.
Halk› o kadar çok seviyordu ki. Ev ona göre
de¤ildi. Hep halk›n içinde olmak istiyor, hep evimiz dolsun taﬂs›n istiyordu.
Onunla "ömür" paylaﬂt›k. Tutsakl›¤›m haricinde ayr› düﬂmedik. Dayanam›yordu... Dayanam›yordu ﬂu kap›lar›n bizlerin üzerine kilitli olmas›na.
Diyordu ki ‘size d›ﬂar›y› içeri taﬂ›yaca¤›m.’ Sadece
benim de¤il, Bursa'da herkesin Hülya ablas› oldu.
Bu [F tipi] süreç baﬂlad›¤›nda rahats›zl›¤›na ra¤men koﬂturdu. Ankara’lara gitti TAYAD'la. Hele ﬂehit
analar›... " Gerisi yalan ark ad aﬂ " diyordu. ‘Dert onlar›n, as›l
zulüm onlara vurdu.’ ‹çten yürekten hissediyordu bunlar›. Ayr›
durmad›, esirgemedi. Marksizm-Leninizm’i biliyordu sanki.
Bana üç tane mektup yazm›ﬂt›. O kadar içten, güzel sözleri
var ki. ‘Sevginin gücüne hep inand›m. Pir Sultan'› çok sevdim.
‹mam Hüseyin'in kafas›n› kesip top oynad›lar. Ama o yüzy›llard›r Kevser saray›nda sakilik (su da¤›tmak) yap›yor. Gravatl›
a¤alar, bu halk›n çocuklar› için ne yapt›lar? Gösterip de gidece¤im, bir kar›ﬂ topra¤›n gerçek sahibi kim, gösterip de gidece¤im.’ Böyle yal›n yürüdü.”
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Dersim

Hergün: Oturma eylemi
Yer: İstanbul-Taksim
Galatasaray Lisesi Önü
Her Salı: Basın açıklaması ve oturma eylemi
Yer: Sütlüce AKP İl
Binası Önü
Saat: 11.30-12.30

ANKARA
Her Salı: Basın açıklaması ve oturma eylemi
Yer: Adalet Bakanlığı
Kızılay Ek Binası Önü
Saat: 12.30
Her Cumartesi:
Oturma eylemi
Yer: Abdi İpekçi Parkı

ADANA
Her Salı: Basın açıklaması ve Oturma eylemi
Yer: AKP İl Binası Önü

Demokrasi mücadelesi kimin
mücadelesidir? Müttefiklerimiz kimlerdir?
üm düzen partilerinin demokrasiyi savunuyor göründü¤ü ve fakat faﬂizmle yönetilen bir ülkedeyiz.
Oligarﬂinin partileri, ülkemizdeki
yönetim biçiminin demokrasi oldu¤unu iddia etseler de, bunun demokrasi olmad›¤›n› en iyi kendileri biliyor. Bu yüzden de hemen tüm siyasi
tarihimizde “demokratikleﬂme” vaatleri ve manevralar› eksik olmam›ﬂt›r. 12 Eylül’de referandumda oylanacak olan son k›smi anayasa de¤iﬂiklik paketi de ayn› iddiayla gündeme getirildi.

T

eferandum karﬂ›s›nda solun ortak bir tavr› söz konusu de¤ildir.
Farkl›l›klar›n kayna¤›nda esas olarak demokrasi mücadelesine nas›l
bak›ld›¤› vard›r. D e m ok r a s i m ü c a d e l e s i k i m i n m ü c a d e l e s i d i r, de mokrasi mücadelesinde müttefikl e r i mi z k i m l e r d i r ? Bunda net olunmal›d›r. Bu noktadaki her mu¤lakl›k, yanl›ﬂl›k, demokrasi mücadelesinde bir sapmaya, yanl›ﬂ saflarda
yer almaya dönüﬂür. Demokrasi mücadelesi, halklar›n mücadelesidir.
Demokrasiyi isteyen ve demokrasiden ç›kar› olan tek kesim, halkt›r.
Dolay›s›yla demokrasi mücadelesinin güçleri, tüm halk s›n›f ve tabakalar›d›r. Emperyalistler ve iﬂbirlikçileri, demokrasi mücadelesinin müttefikleri olamazlar!

R

Say›: 230

Yürüyüﬂ
22 A¤ustos
2010

emokrasi
mücadelesindeki
farkl› tav›r ve yaklaﬂ›mlar, esas
olarak demokrasi mücadelesini düzen içi bir mücadele olarak görüp
görmemeye göre ﬂekillenmektedir.
Haklar ve özgürlüklerin geniﬂletilmesi, sistem içinde verilecek bir
mücadeledir; ekonomik demokratik mücadele budur. Fakat bunun
ötesinde demokrasi mücadelesi, düzen içi bir mücadele, düzen içinde
çözülebilecek bir talep de¤ildir. Demokrasinin hayat bulmas›, faﬂiz min y›k›lmas›na ba¤l›d›r ve faﬂizm
bir devrim sorunudur. Bu MarksistLeninist tez, kimilerine bir “ﬂablon” gibi gelebilir, sloganc› konuﬂ-

D

4

tu¤umuzu düﬂünebilirler. Ama gerçek budur. Demokrasi mücadelesini
devrim sorunu olarak görmeyen her
politika, sahiplerini s›n›flar mücadelesinde egemen s›n›flara yaklaﬂt›r›r.
ir kesim, “ama biz sosyalist demokrasiyi, halk için demokrasiyi
de¤il, burjuva demokrasisini savunuyoruz. Hele önce bir burjuva demokrasisi yerleﬂsin...” diye itiraz edebilir.
Nitekim ayd›nlar›n önemlibir bölümünden ÖDP, EDP gibi reformist partilere kadar, solda bir kesim, demokrasi mücadelesi deyince, bundan burjuva demokrasisini anlamaktad›r. Avrupa Birli¤i’ne uyum yasalar›n› da ayn›
bak›ﬂ aç›s›yla desteklemiﬂtir bu kesimler. Fakat burada da bir baﬂka büyük yan›lg› söz konusudur.

B

urada burjuva demokrasisi için
mücadele, b o ﬂ a k ü rek çekmekten baﬂka bir anlam taﬂ›maz. Yenisömürge bir ülkede öyle bir seçenek
yoktur. Yeni-sömürge bir ülkede ya
sömürge tipi faﬂizm ve onun bir
parças› olan demokrasicilik oyunu
sürer ya da sistem bir devrimle tümden de¤iﬂir ve ha lk de mokra si s i inﬂa edilir. Faﬂizmle yönetilen bir yeni-sömürgede, sistemin burjuva demokrasisine dönüﬂmesi, teorik olarak da, pratik olarak da mümkün de¤ildir ve zaten bugüne kadar da böyle bir örnek yoktur.

B

emokrasi mücadelesine yönelik
bu yanl›ﬂ bak›ﬂ aç›lar›n›n ve düzen içi tercihlerin sonucu olarak bugün ilerici, solcu olarak bilinen bir
kesim ayd›n ve reformist solun baz›
kesimleri, referandumda “evet”

D

Demokrasi mücadelesi,
halklar›n mücadelesidir.
Demokrasiyi isteyen ve demokrasiden
ç›kar› olan tek kesim, halkt›r.
Dolay›s›yla demokrasi mücadelesinin
güçleri, tüm halk s›n›f ve tabakalar›d›r.
Emperyalistler ve iﬂbirlikçileri,
demokrasi mücadelesinin müttefikleri
olamazlar!

diyeceklerini aç›klayarak AKP’nin
demokratikleﬂme aldatmacas›na yedeklenmiﬂlerdir. Denilebilir ki, y›llard›r oligarﬂi, solun baz› kesimlerini bu kadar çok kullanabildi¤i baﬂka
bir dönem ve olay yoktur. Dinci gerici bas›ndan TRT’ye kadar AKP’ci
bas›n yay›n, sayfalar›n› ve ekranlar›n› bu “sol”culara açm›ﬂ ve onlar› konuﬂturmaktad›r. Bu kesimlerin ayd›n
tavr›yla ba¤daﬂt›r›lamayacak ﬂekilde iktidarla içli d›ﬂl› olmalar›nda,
solun y›llard›r ayd›nlara karﬂ› izledi¤i ilkesiz ve faydac› politikalar›n da
pay› vard›r. AKP’nin gerek daha önceki “aç›l›m” manevralar›nda, gerekse de bugün referandum konusunda kulland›¤› kesimlere bak›n,
hemen hepsi “bar›ﬂ” politikalar›n›n
ve “bar›ﬂ” için oluﬂturulan “bar›ﬂ
meclisi” gibi örgütlenmelerin ön
plan›nda yer alanlard›r. “Bar›ﬂ” ad›na faﬂist iktidarlarla “diyalog ve
uzlaﬂma” çizgisi meﬂrulaﬂt›r›lm›ﬂ t › r. Eleﬂtirmedi¤iniz ayd›n, halk›n
cephesinin ayd›n› de¤ildir. Sol eleﬂtirmeyerek, düzen içi hesaplar›, uzlaﬂmac›l›klar›, tekellerle yanyana
geliﬂleri, burjuvazinin a¤z›yla konuﬂmalar› eleﬂtirmeyerek bunlar›n
kan›ksanmas›na ve meﬂru görülmesine yolaçm›ﬂt›r. Bu çizgiyi meﬂrulaﬂt›ranlar›n bu yüzden, bu kesimlere söyleyecek bir ﬂeyi de yoktur.
vet” tavr›yla do¤rudan
AKP’nin yan›nda yer alanlar›n d›ﬂ›nda da solda çeﬂitli kesimlerin yalpalamalar› sürmektedir. Bunlar›n baﬂ›nda da Kürt milliyetçi hareketi geliyor. Daha önce tavr›n›
“boykot” olarak aç›klam›ﬂ ve bu
do¤rultuda da solun çeﬂitli kesimleriyle “boykot cephesi” oluﬂturmuﬂ olan Kürt milliyetçi hareket,
bugün boykot tavr›n›n pazarl›¤a
aç›k oldu¤unu, e¤er AKP, “Kürt
halk›n›n ç›karlar› do¤rultusunda
bir ad›m atarsa” boykot tavr›n› de¤erlendirebileceklerini aç›klad›.

“E

KK önder kadrolar›ndan Murat
Karay›lan geçen hafta yapt›¤›

P

aç›klamada ﬂöyle dedi:

¤er biz ﬂu anda savunma savaﬂ›n› etkili bir biçimde sürdürmüﬂ olsayd›k, evetçilerin kaybedece¤i kesindir. Bizim eylemsizli¤i
ilan etmemiz bir denge oluﬂturmuﬂ
durumdad›r. ”

“E

u konu (boykot karar›) elbette ki bir pazarl›k ve siyaset
konusudur. ... Kürt halk›n›n istemlerine cevap verecek geliﬂmelerin yaﬂanmas› halinde elbette ki Kürt hareketi ve halk›m›z boykot karar›n›
gözden geçirebilir. ”

“B

ysa, k›smi Anayasa De¤iﬂiklik
Paketi’nde, boykot karar›n›n
gözden geçirilmesini gerektirecek
tek bir madde bile yoktur. Pakette
Kürt halk› için ve en genelde halk
için hiçbir ﬂey yoktur. Fakat BDP
yöneticileri taraf›ndan da “boykot
karar›n›n de¤iﬂtirilebilece¤i!”
do¤rultusunda aç›klamalar yap›ld›. Kürt milliyetçi hareketinin
boykot karar›n› de¤iﬂtirme karﬂ›l›¤›nda istedikleri de seçim baraj›n›n düﬂürülmesi, KCK operasyonunda tutuklananlar›n serbest b›rak›lmas› ve benzeridir.

O

u tart›ﬂmas›z milliyetçi te melde bir bak›ﬂ aç›s›d›r. Bu
bak›ﬂ aç›s› b e n m e r k e z c i d i r. Bu
bak›ﬂ aç›s›, aç›kça ﬂunu demektedir: “Bizim için önemli olan sadece ve sadece Kürtlerin ç›karlar›d›r,
baﬂka halklara ne olursa olsun, bizi
ilgilendirmez.”

B

ak›n bu anayasa oligarﬂi içi çat›ﬂmaya yöneliktir, bak›n bu
anayasa kamu emekçilerinin grev
hakk›n› ilelebet yasaklamaktad›r...
Diyoruz ki, referandum 12 Eylül
Anayasas›’n› ve faﬂizmi meﬂrulaﬂt›rma referandumudur. Fakat onlar diyor ki, “e¤er karﬂ›l›¤›nda Kürtlerin
ç›kar›na uygun bir ﬂey verilirse, biz
bu gerici anayasa de¤iﬂikli¤ini de
onaylar›z!

B

ﬂte bizim ›srarla eleﬂtirdi¤imiz
milliyetçi çizgi budur. Mülkiyetçi
ve benmerkezci bak›ﬂ aç›s›, di¤er
halklar›n yaﬂad›klar›yla ilgili de¤ildir. Burada denilecektir ki, peki
Türk halk› Kürt halk›na sahip ç›kt›
m›? Kürt halk›n›n haklar›na sahip

‹

ç›kt› m›?.. Bu itiraz görünürde do¤rudur; ama milliyetçi bak›ﬂ aç›s›ndan bir itirazd›r. Halklar yanl›ﬂ yapabilir, yetersiz kalabilir... Halk 12
Eylül Anayasas› karﬂ›s›nda da
1982’de de bir direnme tavr› alamam›ﬂt›r; böyledir diye, halk› faﬂist mi
ilan edece¤iz? Türk halk›, Kürt halk›n›n özgürlü¤ü konusunda üzerine
düﬂenleri yeterince yapamad› diye,
kimse, “Türk halk›ndan, baﬂka halklardan bize ne” benmerkezcili¤ini
ve milliyetçili¤ini meﬂrulaﬂt›ramaz.
Biz devrimci, ilerici, yurtsever örgütlerin tav›rlar›n› tart›ﬂ›yoruz. Türk
ve Kürt halk› ve tüm di¤er milliyetlerden halk›m›z, demokrasi mücadelesinin asli güçleridir ve faﬂizme

Bak›n bu anayasa oligarﬂi içi
çat›ﬂmaya yöneliktir,bak›n bu
anayasa oligarﬂi içi çat›ﬂmaya
yöneliktir, bak›n bu anayasa kamu
emekçilerinin grev hakk›n› ilelebet
yasaklamaktad›r...
Diyoruz ki, referandum
12 Eylül Anayasas›’n› ve faﬂizmi
meﬂrulaﬂt›rma referandumudur.
Fakat onlar diyor ki, “e¤er
karﬂ›l›¤›nda Kürtlerin ç›kar›na uygun
bir ﬂey verilirse, biz bu gerici anayasa
de¤iﬂikli¤ini de onaylar›z!
karﬂ› demokrasi mücadelesini sürdürenler, halklar› demokrasi mücadelesinde birleﬂtirmeye çal›ﬂmakla
yükümlüdürler.
ESK de benzer bir pragmatizmi, benmerkezcili¤i kamu
emekçileri cephesinden göstermiﬂtir. Küçük hesaplarla AKP’nin referandum aldatmacas›na kap› aralam›ﬂt›r. KESK; “Toplu görüﬂmelerin
anayasa paketinde öngörüldü¤ü gibi toplu sözleﬂmeye dönüﬂtürülerek
referandum sonras›nda yap›lmas›”
önerisiyle, AKP’nin k›smi anayasa
de¤iﬂikli¤i paketini olumlam›ﬂ, meﬂrulaﬂt›rm›ﬂ, nesnel olarak da memurlara bu pakete “evet” demenin
yolunu açm›ﬂt›r. KESK, daha sonra
önerisini yeniden ﬂekillendirse de,
bir kez bu meﬂrulaﬂt›rmay› yapm›ﬂt›r art›k.

K

ütün bunlar bize ﬂunu gösteriyor: demokrasi mücadelesinde
sistem içi güçlere yönelik her beklenti, yanl›ﬂ politikalar›n kayna¤›d›r.

B

KP cephesi ve ittifaklar›, bu
kampanyay› tamamen yalanlar
üzerine inﬂa etmiﬂlerdir. ‹ki as›l yalan var; birincisi, k›smi anayasa de¤iﬂikli¤ini, 12 Eylül’le hesaplaﬂma
ve 12 Eylül dönemine son verme
olarak göstermek. ‹kincisi, demokrasi getirildi¤ini iddia etmek. Mesala, 18 A¤ustos tarihli Sabah gazetesinde tek bir yaz›n›n baﬂl›¤›nda yer
alan ﬂu sat›rlar, yalan kampanyas›n›n niteli¤i hakk›nda fikir verecektir: “De¤iﬂen Anayasayla Nas›l Bir
Türkiye?” diye soruyor ve cevap veriyor: “Çal›ﬂanlar bekledi¤i haklara
kavuﬂuyor. Memura toplu sözleﬂme
hakk› Anayasa’ya giriyor. ‹ﬂçilerin
siyasi amaçl› grev ve dayan›ﬂma
grevleri önündeki engeller kalk›yor.” Bu büyük yalan kampanyas›n›
etkisizleﬂtirmenin yolu, düzen içi
beklentilerin önüne geçmek ve halk›n kendi alternatifini öne ç›karmaktan geçer.

A

at›rlanacak olursa, AKP’nin
“Kürt sorununu kabul ediyoruz” tarz›ndaki demagojik aç›klamas› karﬂ›s›nda da, Alevi aç›l›m› gibi
manevralar karﬂ›s›nda da ilerici, demokrat güçler, kararl› bir tav›r sergileyemediler. Daha sonra AKP- nin
tavr›n› görüp çekilseler de baﬂlang›çta bu manevralara ortak oldular. Mesela, bir çok demokratik Alevi kurumu, AKP’nin Alevi Aç›l›m› toplant›lar›na kat›ld›lar baﬂlang›çta. Sonradan çekildilar ama asl›nda iﬂ iﬂten
geçmiﬂ oluyor ço¤u zaman. Sistem
burada kendi manevras›n› yapm›ﬂ,
ve kitlelerde düzen içi beklentileri
bir az daha peki ﬂti rmiﬂ oluyor.

Say›: 230

Yürüyüﬂ
22 A¤ustos
2010

H

eferandum konusunda buna izin
vermeyelim. E¤er demokrasi istiyorsak, bunu asla sömürücü egemen s›n›flardan bekleyemeyece¤imizi ve e¤er demokrasiyi istiyorsak,
bunun için emperyalizme, faﬂizme
karﬂ› mücadeleyi büyütmek zorunda
oldu¤umuzu bilmeli, kabul etmeliyiz.

R

5

Halk›n Anayasas›

Düzenin Alternatifidir!
u AKP’nin referandum
aldatmacas›na kanmayal›m,
oligarﬂi içi çat›ﬂmalara ortak
olmayal›m!
u Reformist hayallere
kap›lmayal›m!
u Ba¤›ms›z, demokratik,
uluslar›n ve halklar›n özgür
oldu¤u, eme¤in, adaletin,
onurun, en yüce de¤er
say›ld›¤›, halk›n yönetti¤i bir
ülke için Halk›n Anayasas›’n›
isteyelim!
Say›: 230

Yürüyüﬂ
22 A¤ustos
2010

6

Meydanlardaki süren referandum propagandalar› tam da burjuva
politikac›lar›n›n meﬂrebine uygun
olarak sürüyor. Anayasa de¤iﬂiklik
paketinin içinde ne var ne yok, halka ne getiriyor, halktan ne götürüyor tart›ﬂ›lm›yor.
AKP’nin anayasa de¤iﬂikli¤i konusunda söyledikleri yalan ve aldatmadan ibarettir. De¤iﬂiklik paketinde olmayan ﬂeyleri varm›ﬂ gibi göstermektedir. Referandumda hay›r
diyece¤ini söyleyen burjuva muhalefet partilerinin ise kendi s›n›rlar›
içinde bile bir alternatifleri yok.
Onun için meydanlarda süren Anayasa propagandalar›; -AKP’nin yalan ve demagojilerini bir yana b›rak›rsak- “havuzlu villa, boy-pos ve
soy-sop” çerçevesinde sürüyor.
Baﬂka türlü de olamaz. Hiçbir
burjuva partisi 12 Eylül Anayasas›’n›n özüne dokunamaz. ‹ktidarda
hangisi olursa olsun, emperyalizm
ve iﬂbirlikçilerin ihtiyaçlar›na göre
yap›lmas› gereken de¤iﬂiklikleri
yapmak zorundad›rlar. Nitekim bugüne kadar tüm iktidarlar ihtiyaç
duyulan de¤iﬂiklikleri yapm›ﬂlard›r.
AKP ise ihtiyaç olan bu de¤iﬂikli¤i
oligarﬂi içi çat›ﬂmada kendi iktidar›-

n› güçlendirmenin bir arac› olarak
da kullanmaktad›r. Bunun için diyoruz ki; A K P ’ n i n re f e r a n d u m u b i r
ALDAT M A C A D IR . AKP bu aldatmacay› “12 Eylül’le hesaplaﬂ›yoruz” yalan›yla eski solculardan
devﬂirme “yeterli de¤il ama evet”
diyen kimi “ayd›nlara” dayanarak
sürdürmektedir. Referandum aldatmacas›na ortak olmay›n!
Sömürge tipi faﬂizmin oldu¤u
bir ülkede hiçbir burjuva partisi 12
Eylül Anayasas›’n›n özüne dokunamaz. Dokunulmuyor da zaten. 12
Eylül faﬂist yasalar›yla, kurumlar›yla sürdürülüyor.
AKP iktidara geldi¤inden beri
“demokratikleﬂme” demagojileriyle
faﬂizmi makyajlayarak halk› aldatt›.
Bir taraftan “demokratikleﬂme” derken, di¤er taraftan 12 Eylül faﬂizminin kurumlar›n› ele geçirmek için
k›yas›ya mücadele verdi ve veriyor.
12 Eylül’de yap›lacak Anayasa referandumu da bu çat›ﬂman›n bir
parças›d›r.
“Yeterli de¤il ama evet” diyen
ilerici, demokrat sol güçler; oligarﬂi
içi çat›ﬂmalara ortak olmay›n.
AKP’nin anayasa de¤iﬂiklik paketine evet demek de, hay›r demek de,
12 Eylül Anayasas›’n›n meﬂrulaﬂt›r›lmas›na hizmet eder.
K i m s e re f o r m i s t h a y a l l e re k a p›lmas›n. 10 milyonun üzerinde insan›n açl›k, 40 milyonun üzerinde
insan›n yoksulluk s›n›r›n›n alt›nda
yaﬂad›¤› bir ülkede iktidara gelen
tüm partiler, faﬂizmle yönetmek zorundad›r.
Faﬂizmle yönetilen yeni-sömürge ülkemizde oligarﬂik düzenin “demokratikleﬂme” ad›na yapaca¤› her
ﬂey f a ﬂ i z m i n m a k y a j l a n m a s › n d a n
baﬂka bir ﬂey de¤ildir.
Her sistem kendi ihtiyaçlar›na
göre yasalar›n› da yapar. Emperyalizmin yeni-sömürgesi ülkemizde,
oligarﬂinin temsilcilerinin anayasa-

da yapaca¤› de¤iﬂiklikler bu kesimlerin ihtiyaçlar›na göre haz›rlanacakt›r. Bu düzende halk›n yarar›na
bir anayasa asla yap›lamaz.
Kitleleri “evet-hay›r” cenderesine sokarak referandum aldatmacas›na alet etmek kitleleri düzene mahkum etmektir. Kitleleri alternatifsizleﬂtirmektir.

Halk alternatifsiz de¤il
Halk için bir anayasa ancak halk›n iktidar›nda mümkündür. Halk
Anayasas› tasla¤› bu alternatifi somutlamakta ve yolunu göstermektedir.
Bu taslak oligarﬂinin anayasalar›n›n “eksik” b›rakt›klar›n› tamamlayan bir anayasa de¤ildir. Halk
Anayasas› tasla¤› düzenin alternatifidir.
H a l k Anayasas› Ta s l a ¤ › ; b a ¤›ms›zl›¤› esas alan bir a n a y a s a d › r. Türkiye'nin d›ﬂ politikas›na
1945’lerden bu yana tam bir ulusal
onursuzluk ve uﬂakl›k damgas›n›

AKP direnme hakk›na sald›r›yor

vurmuﬂtur. Ülkemiz, ekonomik, askeri, siyasi tüm politikalar›yla emperyalizme ba¤›ml› hale getirilmiﬂtir. Öyle ki, düzen partileri iktidar
olmak için Amerikan Baﬂkan›’ndan
onay al›r hale gelmiﬂlerdir. Ülkemizin ba¤›ms›zl›¤› temel sorundur.
Ba¤›ms›zl›k olmadan ba¤›ms›z hiç
bir politikam›z da olmaz. Halk Anayasas› metni, ba¤›ms›zl›¤›n neden
gerekli oldu¤unu ve nas›l kazan›laca¤›n› gösteren bir taslakt›r.
H a l k Anayasas› Tasl a¤›; de mokrasiyi temel alan bir a n a y a s ad › r. ‹ﬂbirlikçi iktidarlar 65 y›ld›r demokratikleﬂmekten bahsediyorlar.
‹stisnas›z iktidara gelen her hükümet 12 Eylül’ü eleﬂtirmiﬂ “demokratikleﬂme paketleri” açm›ﬂ, 65 y›ld›r bu söylemin tüm düzen partileri
taraf›ndan söyleniyor olmas›, b i r i ncisi, demokrasinin olmad›¤›n›n kan›t›d›r. ‹kincisi, halk›n demokrasiye
olan ihtiyac›n›n.
Oligarﬂinin temsilcileri halk›,
demokrasicilik oyunuyla kand›r›yor. 65 y›ld›r ülkemiz demokrasiyle
de¤il, faﬂizmle yönetilmektedir.
Halk Anayasas› Tasla¤›’na göre,
iﬂbirlikçi oligarﬂik devletin yerine

Halk
Anayasas›’nda;
Devlet halk içindir.
Söz ve karar hakk›,
halk›nd›r.
Her ulus kendi kaderini
tayin etme hakk›na sahiptir.
Temel hak ve özgürlükler,
demokrasinin vazgeçilmez
ﬂartlar›d›r.
Ekonomi, tekellerin de¤il,
halk›n ihtiyaçlar›na göre
belirlenir.
Yasama, Yürütme, Yarg›
halk›n hizmetindedir.
Adalet, burjuvazinin de¤il,
halk›n adaletidir.

Demokratik Halk Cumhuriyeti kurulacakt›r. Demokratik Halk Cumhuriyeti’nde faﬂizmin iktidar› de¤il,
halk›n iktidar› olacakt›r. Faﬂizmle
de¤il, halk›n iktidarda oldu¤u halk
demokrasisiyle yönetilecektir.
H a l k Anayasas› Tasla¤›; uluslar›n, halklar›n özgürlü¤ünü tem e l a l a n b i r a n a y a s a d › r. Halk
Anayasas›’n›n birinci maddesinde
ﬂöyle diyor: “Demokratik Halk
Cumhuriyeti, çeﬂitli ulus ve milliyetlerden halk›n gönüllü birlikteli¤i
oldu¤u belirtilir. ”
Ülkemizde, çok çeﬂitli ulus ve
milliyetlerden halklar yaﬂamaktad›r.
Ancak oligarﬂi ony›llard›r bu halklar› yok saym›ﬂt›r. Halklara, bask›,
zor ve asimilasyon politikalar›yla
birbirine düﬂmanl›¤› körükleyen ﬂovenist bir kimlik dayatm›ﬂ, halklar›n kimlik, onur ve özgürlük savaﬂ›n› kanla bo¤maya çal›ﬂm›ﬂt›r. “Demokratik Halk Cumhuriyeti asimilasyona ve her türlü bask›ya son verip, halklar›m›z›n tarihsel kardeﬂli¤ini ve birlikte yaﬂamas›n›, özgürce,
gönüllü bir birlikteli¤e dönüﬂtürmeyi hedefler. ”
H a l k Anayasas› Tasla¤›; eme -

¤i, adaleti, onuru en yüce de¤er
s a y a n b i r a n a y a s a d › r. Emperyalizm ve iﬂbirlikçileri halk›m›z› iliklerine kadar sömürmektedir. Açl›¤›m›z›n, yoksullu¤umuzun nedeni sömürüdür. Sömürünün oldu¤u yerde
adalet de yoktur. Demokratik Halk
Cumhuriyeti’nde sömürüye son verilecektir.

Halk›m›z!
AKP’nin referandumunda halk
için hiçbir ﬂey yoktur. AKP, referandumla faﬂist iktidar›n› bizim oylar›m›zla pekiﬂtirmek istiyor. Referandum oyunuyla halk› aldat›yor.
Biz çaresiz de¤iliz. Biz alternatifsiz de¤iliz.
Halk Cephesi’nin haz›rlad›¤›
Halk Anayasas› soygun düzeninin
alternatifidir. Halk Cephesi sadece
anayasa tasla¤› sunmuyor. “Ba¤›ms›z, demokratik, uluslar›n ve halklar›n özgür oldu¤u, eme¤in, adaletin,
onurun, en yüce de¤er say›ld›¤›,
halk›n yönetti¤i bir ülke için” mücadele k›lavuzu sunuyor. AKP’nin
referandum oyununa alet olmay›n,
kendi iktidar›m›z için mücadele
edelim diyor.

Say›: 230

Yürüyüﬂ
22 A¤ustos
2010

Halk Anayasas› ‹ﬂçiler için der ki;
“Çal›ﬂmak her vatandaﬂ için bir hakt›r. Devlet bu hakk› güvence alt›na
al›r. ”
Her emekçi bu hakk› kullanarak, yaﬂam›n› onurlu bir biçimde sürdürür.
Devlet herkese iﬂ vermeyi güvence alt›na alm›ﬂt›r.

Halk Anayasas› ‹ﬂçiler için der ki;
“‹ﬂçilerin maddi ve kültürel geliﬂmesini sa¤layacak bir ücret politikas› güvence alt›na al›n›r. Vergi d›ﬂ›nda iﬂçi ücretlerinde hiçbir kesinti yap›lmaz.”
‹ﬂçiler, insan gibi yaﬂayacak koﬂullarda yaﬂam›n› sürdürecek, ücretleri ihtiyaçlar› hesaba kat›larak verilecektir.

Halk Anayasas› kamu emekçileri için
der ki;
“Kamu çal›ﬂanlar› ilgili tüm birimlerde, meclisleri arac›l›¤›yla söz ve karar hakk›na sahip olacakt›r.”
Kamu emekçileri düﬂüncelerinden dolay› bask› görmeyecek, örgütlenme
özgürl¤üne kavuﬂacakt›r.
Tüm kamu emekçileri meclislerde örgütlenecek ve meclisleri arac›l›¤›yla
söz ve karar hakk›na sahip olacakt›r.

Halk Anayasas› emekçiler için der ki;

Direniﬂleri büyütelim
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Ülkemizde Gençlik

SORUNLARIMIZ ÇÖZÜMLER‹M‹Z

Say›: 230

Yürüyüﬂ
22 A¤ustos
2010

Geçti¤imiz hafta aç›klanan ÖSS
ve YGS yerleﬂtirme sonucu toplam
825 bin ö¤renci her hangi bir üniversiteye yerleﬂemedi. Bu rakam›n
binini ise geçen senelerde s›nava
girip de yerleﬂemeyenler oluﬂturmaktad›r. Bu say› her geçen y›l artmaktad›r. Ancak buna ra¤men
ÖSYM ve YÖK pervas›zl›¤›n›
devam ettiriyor. Her sene s›nav
sistemini de¤iﬂtirerek üniversiteye giriﬂi kolaylaﬂt›rd›klar› yalan›n› devam ettiriyorlar. Oysa
ki; her gelen yeni s›nav sistemi
eskisinden daha karmaﬂ›k bir
hal al›yor. Bunun sonucunda ise
gelece¤inden umutsuz, karamsar, y›lg›n sorunlu yeni gençler yetiﬂiyor.
Bütün hayat› s›nava endeksleyen düzen, gençlere böylece hayat›
s›navdan ibaret olarak göstererek
yeni rant kap›lar› aç›yor. Art›k aileler çocuklar›n› ilkokuldan baﬂlayarak dershanelere gönderiyor. Böylece büyüyen, geliﬂen, kârlar›na

kâr katan tekeller oluyor. Gençli¤e
ise umutsuzluk ve geleceksiz bir
hayat kal›yor.
Dershane borcunu ödeyemedi¤i
için intihar eden ö¤renciler oluyor.
Nisan ay›nda bir kiﬂi, May›s ay›nda
da iki kardeﬂ dershane paras›n›

AKP'nin anayasas›
yeni 825 binler
yaratmak içindir.
ödeyemedikleri için intihar etti.
AKP, 12 Eylül Anayasas›’nda
baz› maddeleri de¤iﬂtirerek demokratik bir anayasa yapt›¤›n› iddia ediyor. Biz bu de¤iﬂikliklerin sadece
e¤itim sistemine ne getirip getirmedi¤ine bakt›¤›m›zda bunun koca bir
yalan oldu¤unu söyleyebiliriz.
12 Eylül faﬂizminin en büyük

“‹ﬂçi, köylü, memur, esnaf, tüm çal›ﬂanlar kendilerini ve ülkeyi ilgilendiren konularda görüﬂ belirtme, öneride bulunma ve karar alma hakk›na sahiptir; çal›ﬂanlara ve onlar›n sendika, meclis vb. örgütlenmelerine siyaset yasa¤› konulamaz.”
Emekçiler her hakka sahip olacak, halk› ilgilendiren
her konuda görüﬂlerini belirtecek, karar alma süreçlerine kat›lacakt›r.

Halk Anayasas› köylüler için
der ki;
“Oligarﬂi içindeki toprak a¤alar›n›n elindeki topraklar kamulaﬂt›r›larak, geniﬂ bir toprak ve tar›m reformu uygulanacak, topraks›z ve az toprakl› köylülere
ihtiyaçlar›na göre ve toprak mülkiyetinin ulusal niteli¤ini bozmadan toprak da¤›t›lacakt›r. Da¤›t›lan bu topraklar al›n›p sat›lamaz, baﬂkalar›na devredilemez.”
Topraks›z, az toprakl›, yoksul köylülük toprak a¤alar›n›n bask›s›ndan kurtulacak, toprak ve tar›m reformu
ile yoksullu¤u ortadan kald›r›lacakt›r.

Halk Anayasas›
küçük ü reticiler için der ki;
8

darbelerinden birisi de e¤itim sistemine olmuﬂtur. E¤itim sistemindeki tüm çarp›kl›klar›n baﬂ sorumlusu 12 Eylül Anayasas›’d›r. YÖK gibi faﬂist bir kurum dururken e¤itimin bilimselli¤i söz konusu bile
olamaz. Peki AKP’nin Anayasa
de¤iﬂiklik paketi 12 Eylül’ün faﬂist
gerici e¤itim sistemini de¤iﬂtiriyor mu? Hay›r. YÖK oldu¤u gibi duruyor. Faﬂist sistemin e¤itim anlay›ﬂ› oldu¤u gibi duruyor. Anayasa de¤iﬂiklik paketinde bunlara iliﬂkin hiç bir ﬂey
yok. Tam tersine AKP, 12 Eylül’ün faﬂist YÖK kurumunu,
ele geçirerek iktidar›n› güçlendirimekte kullan›yor.
Referanduma sunulan de¤iﬂiklikler e¤itimle ilgili hiç bir sorunu çözmemektedir. AKP bizim sorunlar›m›z› çözecek bir anayasa
yapamaz, ortada söz konusu olan
tekellerin ç›kar›d›r. Söz konusu
olan bu de¤iﬂikliklerin halk›n ihtiyaçlar› için olmay›p, tekellerin ve
AKP iktidar›n›n ç›karlar› için oldu¤udur.

“Küçük üretici, kredi, üretim araçlar› ve emeklerinin, ürünlerinin karﬂ›l›¤›n› veren fiyat politikalar› ile
desteklenir, örgütlenme haklar› güvence alt›na al›n›r,
kooperatifler içinde toplanmalar› özendirilir. ”
Küçük üretici art›k ezilmeyecek, eme¤inin ve ürününün karﬂ›l›¤›n› alacakt›r. Tan›nan haklar ile örgütlenecek, ülke yönetimine örgütlenmeleri ile kat›lacakt›r.

Halk Anayasas› emekçiler
için der ki;
a-) Çal›ﬂmak her vatandaﬂ için bir hakt›r. Devlet bu
hakk› güvence alt›na al›r.
b-) ‹ﬂçilerin maddi ve kültürel geliﬂmesini sa¤layacak
bir ücret politikas› güvence alt›na al›n›r. Vergi d›ﬂ›nda
iﬂçi ücretlerinde hiçbir kesinti yap›lmaz.
c-) Dinlenme, her çal›ﬂan için bir hakt›r. Tüm çal›ﬂanlar
için tatil olanaklar› yarat›lmas›n›n, iﬂgünü süresinin günün ﬂartlar›na ve iﬂin niteli¤ine göre en aza indirilmesinin koﬂullar› sa¤lan›r.
d-) Grev hakt›r. Lokavt yasakt›r.

AKP direnme hakk›na sald›r›yor

“Yetmez ama EVET” diyenler halka
de¤il, AKP’ye umut ba¤layanlard›r
Bu kesimler, mücadeleye inançlar› kalmad›¤› için,
egemen s›n›flar›n sundu¤u basit k›r›nt›lara adeta
sar›lmaktad›rlar. Hepsinin ortak ruh hali ﬂudur;
“daha fazlas›n› isterken bunlardan da olmayal›m”.
Mant›klar›, ç›k›ﬂ noktalar› budur.
Bu mant›k halk›n mücadelesini geliﬂtirmenin önüne
engel olan, düzenin insaf›na ve icazetine
boyun e¤en bir mant›kt›r.
“12 Eylül Anayasas›’ndan tümüyle kurtulmak yönündeki taleplerimizi karﬂ›lam›yor. Ama bu paket
darbe anayasas›n›n çöpe at›lmas›
yönünde önemli bir ilk ad›md›r; bu
yüzden ‘yetmez, ama evet’ diyoruz.”
Yukar›daki metni imzaya açan
“bir grup ayd›n”, Taraf gazetesi
arac›l›¤›yla 12 Eylül’de yap›lacak
referanduma destek ça¤r›s› yapt›.
Yine tek tek kimi ayd›n, yazar ve
sanatç›lardan da “ E v e t ” ça¤r›lar›
yapanlar ç›k›yor.
“ Ye t m e z a ma e v e t” diyenler,
AKP’nin referandum aldatmacas›na
destek olmakta, halk› aldatmaktad›r.
Nitekim AKP kuyrukçulu¤u yapanlar›n sözcülü¤ünü üstlenen Taraf
gazetesinde A h m e t A l t a n l a r, hiç
b›kmadan pespaye düﬂünceleri ve
kaba demagojileri ile halk› aldatmaya devam ediyorlar.
“Bu ülkenin Kürt ve Türk halklar›n›n bu dövüﬂte ‘gerici güçleri’ mi
yoksa de¤iﬂimi mi destekleyece¤ini
hep birlikte görece¤iz.” (Ahmet Altan, Taraf, 6 Temmuz 2010)
Ahmet Altan, referandumu ileri
do¤ru at›lm›ﬂ bir ad›m, bir “de¤iﬂim” olarak niteleyerek, “Kürt ve
Türk halklar›n›n” deste¤ini istemektedir. Oysa iﬂbirlikçi AKP’nin
yürüttü¤ü bir “de¤iﬂimin” nas›l bir
“de¤iﬂim” olaca¤› s›r de¤ildir.
Yalanlarla, demagojilerle, sahte
umutlarla süsledikleri bir “de¤iﬂim”
in propagandas›n› AKP ad›na yürüt-

mektedir Ahmet A l t a n l a r.
Ortada bir “de¤iﬂim” yoktur.
Ve “de¤iﬂim” laflar› koca bir yaland›r. “De¤iﬂim”, “Aç›l›m” gibi
kavramlar›n arkas›na AKP iktidar›
tasfiyeyi, sald›r›lar›, katliam ve
h a k g a s p l a r › n › gizlemiﬂtir.
“Yetmez, ama evet” diyenlerin
kimliklerine bak›ld›¤›nda AKP’yi
neden destekledikleri de daha iyi
anlaﬂ›lacakt›r.
Bu tav›r, Taraf gazetesinden,
Genç Sivillere, Ahmet Altanlar’dan,
Mehmet Altanlar’a, Oral Çal›ﬂlar’dan, Nabi Ya¤c›lar’a, Ufuk
Uraslar’a, Oya Baydarlar’a kadar
kerameti kendinden menkul bir
avuç dönek ve halka inançs›z “ayd›n” taraf›ndan desteklenmektedir.

Halka inançs›z, kendine
güvensiz bir avuç dönek ve
r eferandum
Yazar Mete Tuncay referandum
konusunda; “ Yetmez ama evet kat› l›yorum.” (NTV, 21 Temmuz 2010)
deyip ard›ndan da, “ Genç Sivillerin
tavr›n› destekliyorum “ diyordu.
Mete Tuncay’›n, destekledi¤i Genç
Siviller, AKP iktidar›na s›rt›n› yaslam›ﬂ, daha baﬂtan AKP’ye Türkiye’yi “demokratikleﬂtiren bir güç”
rolü yüklemiﬂ gerici bir gruptur. Referandumu ﬂöyle pazarlamaktad›r:
“ﬁimdi söz s›ras› halktad›r. Anayasa Mahkemesi'ne ve demokratik-

Direniﬂleri büyütelim

leﬂmenin önünü kesmeye çal›ﬂan
herkese yan›t› halk 12 Eylül’de sand›kta verecektir.”
Oligarﬂi içi çat›ﬂmada AKP’den
yana yerini alm›ﬂ, oligarﬂi içi çat›ﬂmay› halka bir demokratikleﬂme giriﬂimi gibi sunan bu grubun demagojilerinde de yeni bir ﬂey yoktur.
Tersine AKP kuyrukçulu¤unu aç›ktan savunan söylemlerdir bunlar.
“Yetmez, ama evet” diyen hemen tüm dönek ve AKP iﬂbirlikçisi
çevrelerin ç›k›ﬂlar› ayn›d›r. Bu kesimlere iliﬂkin olarak;
Birincisi; olmayan bir “demokratikleﬂme”den, olmayan bir “de¤iﬂim”den söz ederek, kendilerini ve
halk› aldatmaktad›rlar. Bu AKP yalakas› kesimlerin neredeyse tüm iﬂi
AKP’nin “ülkeyi demokratikleﬂtirdi¤i” yalan›n› ortal›¤a yaymakt›r.
Referandumda “evet” dememeyi, “demokratikleﬂmeye” karﬂ› ç›kmak olarak sunan baya¤› AKP demagojsinin avukatlar›d›rlar.
‹kincisi; Oral Çal›ﬂlar’dan, Nabi Ya¤c›lar’a, Ufuk Uraslar’dan,
Ahmet Altanlar’a, Oya Baydarlar’dan, Mehmet Altanlar’a kadar
hemen hepsi halka güvenini kaybetmiﬂ, halktan uzaklaﬂm›ﬂ, halk›n hiçbir ﬂey yapamayaca¤›na inan›p tekelci burjuvazinin kanatlar› alt›na

Say›: 230

Yürüyüﬂ
22 A¤ustos
2010
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k›ya sar›lm›ﬂlard›r
Onun
için her yerde
AKP propagandas› yapmaktad›rlar.
Yani onlar›n
zihninde halk
Ufuk U ras
Oya B aydar
Ahmet A ltan Nabi Ya¤c›
olgusu yoktur.
Halk›n demoks›¤›nm›ﬂ kiﬂilerdir.
rasi mücadelesinin asli unsuru olDemokrasi sorununu AB’ye hamas› gibi bir düﬂünceleri de yoktur.
vale eden, AB’ye uyum yasalar› ile
Halk onlara göre referandumda oy
bu ülkeye “demokrasi” gelece¤ini
kullanacak, seçimlerde sand›k baﬂ›savunan, AB emperyalizminin düna gidecek, ”yönetilecek” bir güçtür.
zen içi projelerinin destekçileridir.
Halka güvenmeyen, halka inan“Demokratikleﬂme”yi AKP gibi
mayan bu bir avuç dönek tüm umuthalk düﬂman›, iﬂbirlikçi bir partinin
lar›n›, AKP’ye ba¤lad›¤› için,
yapaca¤›n› savunup, AKP’nin kuyAKP’ye karﬂ› ç›kmak onlar›n literaru¤unda yürümektedirler.
türünde “de¤iﬂim istememek”tir.
Umutlar› ve gelecekleri AKP’nin
Bu kesimler, mücadeleye inanç“ reform”lar› üzerine kurulmuﬂtur. O
lar› kalmad›¤› için, egemen s›n›flanedenle AKP’nin yalanlar›na s›k› s›r›n sundu¤u basit k›r›nt›lara adeta
sar›lmaktad›rlar. Hepsinin ortak ruh
hali ﬂudur; “daha fazlas›n› isterken
Ufuk Uras; “Özgürlükçü
bunlardan da olmayal›m”. Mant›kSay›: 230
Sosyalizm”den A K P
lar›, ç›k›ﬂ noktalar› budur. Bu manYürüyüﬂ
kuyrukçulu¤una
t›k halk›n mücadelesini geliﬂtirme22 A¤ustos
U
f
u
k
U
r
a
s
’›n
üyesi
oldu¤u
nin önüne engel olan, düzenin insa2010
Eﬂitlik ve Demokrasi Partisi
f›na ve icazetine boyun e¤en bir
(EDP) referandum politikas›n›
mant›kt›r.
ﬂöyle özetliyor;
Umudunu egemen s›n›flara ba¤“ r e f e r a n d u m a s u n u l a n Ana lam›ﬂ, onlar›n icazetine s›¤›nm›ﬂlay a s a d e ¤ i ﬂ i k l i k t e k l i f i ne ‘ E V E T ’
r›n ruh halidir. Net bir ﬂekilde, “Yetmez
ama evet” diyenlerin tavr›, bir
bunu haz›rlayan AKP zihniy
d
›
n
t a v r › de¤ildir, ilerici, de a
y e ti ne ‘ ha y› r ’
m
o
k
r
a
t
bir tav›r de¤ildir.
AKP zihniyetine ‘hay›r ’, REF E R AN D U M D A ‘ E V E T ’ “
“Yetmez ama evet” d e m e k
Kelime oyunlar› ile düzene tabi olmalar›na, AKP destekçiliklesol bir t a v › r de ¤i ldi r
rine, icazetçiliklerine k›l›f bulmaAKP’nin “12 Eylül ile hesaplaﬂ›ya çal›ﬂ›yorlar.
yoruz” yalanlar› arkas›na gizledi¤i
Bu politikalar›yla, referandum
referandum aldatmacas›nda rol aloyununun bir parças› olmakta ve
mak, AKP kuyrukçulu¤u yapmak,
12 Eylül faﬂist cuntas›n›n anayasavunanlar kim olursa olsun solda
sas›n›
meﬂrulaﬂt›rmaktad›rlar.
de¤erlendirilecek bir tav›r de¤ildir.
“Evet” diyen E D P ve U f uk U r as,
Bu tav›r sol bir politika olarak
AKP’ye güç vermektedirler. Bugörülüp tart›ﬂ›lamaz. Çünkü halktan
nun baﬂka aç›klamas› yoktur.
yana de¤ildir. Emekten yana de¤ilBu gerçek ortadayken, “AKP
dir. Çünkü demokrasi mücadelesini
zihniyetine ‘hay›r ’ “ demek tek
geliﬂtiren bir içeri¤e sahip de¤ildir.
kelime ile herkesi aptal yerine
AKP kuyrukçulu¤u yapmak,
koymakt›r. “ E v e t ” tavr›n›n miAKP’ye demokrasi misyonu biçmar› AKP’dir!
mek, AKP’nin halka karﬂ› yürüttü¤ü
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savaﬂ› desteklemek aç›k ki, sol bir
tav›r de¤ildir...
Reformist cepheye en son kat›lanlardan Eﬂitlik ve Demokrasi ParEDP), “yetmez ama evet”çiletisi (E
rin ruh halini, mant›¤›n›, daha do¤rusu mant›ks›zl›¤›n› en aç›k biçimde
ortaya koyanlardan biri oldu. Tavr›n› “AKP zihniyetine ‘hay›r ’, Refe randumda evet” gibi garip bir formülasyonla ortaya koyan EDP, bir
yandan faﬂist bir anayasay› destekleyen konuma düﬂmüﬂ, AKP’nin referandum oyununun bir parças› olmuﬂ, AKP’nin peﬂinde sürüklenmektedir. Referandum tavr›n› ortaya koyan slogan, hiçbir inand›r›c›l›k
ve tutarl›l›k taﬂ›mayan bir slogand›r.
Halka inançs›zlaﬂm›ﬂ, halktan kopmuﬂ ve egemenlerin icazetine s›¤›nm›ﬂ bir çizgiden daha tutarl› bir sonuç da beklenemez.
EDP’yi bu duruma düﬂüren,
AKP’nin kuyru¤una takan, Ufuk
Uraslar’›n daha ÖDP döneminden
itibaren savunduklar›, icazetçi çizgidir. Avrupa emperyalizmi karﬂ›s›nda tak›n›lan “ H a v e t ” tavr›, bu
kesimlerin emperyalizme bile evet
diyebilecek bir siyasi savrulma içinde oldu¤unun göstergesiydi. ‹ﬂte o
tav›rlardan bugüne gelmiﬂlerdir.
Yine bugün anayasaya “ H a y › r ”
diyen ÖDP gibi kesimler de esas›nda demokrasi mücadelesi konusunda EDP’den, Ufuk Uraslar’dan çok
farkl› bir anlay›ﬂa sahip de¤illerdir.
Bugün referandum konusunda farkl› noktalarda olsalar da, ortak noktalar› düz e n de n de mo kra s i b e kl e m e l e r i d i r.
Düzen partilerinin, TÜS‹AD’›n,
AB’nin demokrasi getirece¤ine öylesine inanm›ﬂlard›r ki, kendileri demokratik haklar› kazanmak için ciddi, mililtan bir mücadeleye de giriﬂmemekte, bunun risklerini göze almamaktad›rlar. Sonuçta; U f u k
U r a s l a r’dan Genç Sivillere uzanan
“Yetmez ama Evet”cilerin, “utangaç
Evet’çilerin” asl›nda kendilerine ait
bir görüﬂleri yoktur; a¤›zlar›ndaki
her söz, A K P’y e a it t i r. Ve savund u k l a r › h e r politika, AKP’ye, dü zene, faﬂizme hizmet etmektedir.

AKP direnme hakk›na sald›r›yor
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GÜNDÜR
TUTUKLU!

Ahmet KULAKSIZ – Adres: Sincan
F Tipi Hapishanesi Ankara
Bayram ﬁAH‹N – Adres: Sincan
F Tipi Hapishanesi Ankara

Zeynep YAYLA – Adres: Sincan
Kad›n Hapishanesi Ankara

Mehmet YILMAZ – Adres: Sincan
F Tipi Hapishanesi Ankara

Umut ﬁENER – Adres: Sincan
Kad›n Hapishanesi Ankara

Seçkin Taygun AYDO⁄AN – Adres:
Sincan F Tipi Hapishanesi Ankara

Hakan YILMAZ – Adres: Sincan
F Tipi Hapishanesi Ankara

Dursun Göktaﬂ – Adres: ‹zmir
Bergama Kad›n Hapishanesi
Özcan Sak›nc› – Adres: 1 No’lu
F Tipi Hapishanesi K›r›klar/‹ZM‹R

Tüm Yürüyüﬂ okurlar›n›
TAYAD’l›lara 1000
Mektup, 1000 Kitap
kampanyas›na
kat›lmaya ça¤›r›yoruz

17 TAYAD’l› 15 Haziran’da
gözalt›na al›n›p tutukland›lar.
8 TAYAD’l› tahliye edildi...

9 TAYAD’LI HALA
NEDEN TUTUKLU?
17 TAYAD’l›n›n tutuklanmalar›n›n üzerinden 69 gün geçti. Tutuklanma gerekçeleri ayn›yd›. Ancak sonraki geliﬂmelerde “yarg›”
onlara farkl› iﬂlemler yapt›. 8’i tahliye edildi.
8’i neden tahliye edildi, 9’u neden hala tutuklu?
Yasalar ayn› yasalar ise, bu uygulaman›n mant›¤› nedir?
Mevcut yasalar çerçevesinde bu sorular›n ikna edici bir cevab›
yok. Bugüne kadar ki tecrübelerimizden biliyoruz ki, oligarﬂinin
yarg›s› keyfidir. Polis fezlekeleri ve talimatlar›yla hareket eden
bir yarg›d›r. Devrimciler, demokratlar hakk›nda, belgesiz, kan›ts›z
onlarca y›l hapis cezalar› verebildiklerinin örnekleri say›lamayacak kadar çoktur.
Aç›k ki yarg›, oligarﬂinin halka karﬂ› sürdürdü¤ü savaﬂ›nda
mücadeleye karﬂ› kulland›¤› bir silaht›r. Söz konusu devrimciler
oldu mu yarg› “gg e re ¤ i n i y a p m a k t a ” gecikmez. Katilleri, iﬂkencecileri, kontrgerillac›lar› aklayan yarg›, en hakl› demokratik hakk›n kullan›lmas›na bile tahammül edemez. TAYAD’l›lar› bunun
için tutuklam›ﬂlard›r.

Say›: 230

Yürüyüﬂ
22 A¤ustos
2010

Zulmün elinden çekip almak için mücadeleye
devam edece¤iz.
8 TAYAD’l›y› serbest b›rakt›ran mücadelemiz ve sahiplenmemizdir. Belki her seferinde bu kadar aç›k ve kesin sonuçlar alamay›z. Ama devam etmeliyiz. Kararl› davranmal›y›z.
Demokratik mücadele, ›srardan geçer. Sonuç alman›n tek yolu
da budur. Bunu kendi prati¤imizden biliyoruz. Israr etmeliyiz. Israr etmeliyiz. Israr etmeliyiz. Zulmü geriletmenin baﬂkaca da yolu yoktur. Israr edecek, mücadeleyi sab›rla yürütece¤iz. Bu bir
irade savaﬂ›d›r. Ve bu savaﬂ› da biz kazanaca¤›z!

www.tayadlitutsaklaraozgurluk.org
Bu sitede:
TAYAD'l›lar›n serbest b›rak›lmas› için imzan›zla destek
verebilir,
tutuklu TAYAD'l›lara m e k t u p gönderebilece¤iniz a d res l e re ulaﬂabilir, kitap kampan-

Direniﬂleri büyütelim

yas›na destek verebilirsiniz.
Sitede ayr›ca TAYAD hak k›nda bilgi edinebilir, TAYAD'l›lar›n serbest b›rak›lmas›
için yap›lacak eylemlerin
t a r i h l e r i n i ö¤renebilir, haberlerini okuyabilirsiniz.
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‹STANBUL

AKP’nin TAYAD’l›lara Tahammülsüzlü¤ü S ürüyor
Say›: 230

Yürüyüﬂ
22 A¤ustos
2010

“TAYAD’l›lar› Sahiplenmeyi Sürdürece¤iz”
u TAYAD’l›lar›n
özgürlü¤ü i çin; ‹ stanbul
AKP, A dana A KP ve
Ankara’da Adalet
Bakanl›¤› önündeydik
u Bask›lara, gözalt›lara,
para c ezalar›na k arﬂ›l›k,
halka A KP’nin z ulmünü
anlatmaya devam ediyoruz
u Oturma eylemleriyle,
aç›klamalar›m›zla,
imza m asalar›m›zla,
afiﬂlerimizle TAYAD’l›lar›
sahiplenmemizi
sürdürüyoruz
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Tutuklu TAYAD’l›lar›n serbest b›rak›lmas› için yap›lan
eylemler sürüyor.

‹ s t a n b u l : 17 A¤ustos günü
Sütlüce’de AKP ‹l Binas›
önünde yap›lan eylemde "Hasta Tutsaklar› Tecritte Öldürmek
Serbest! Cenazelerine Kat›lmak Suç! Tutuklu TAYAD'l›lar
Serbest B›rak›ls›n!" yaz›l›
pankartla bir eylem yap›ld›.
Eylemde Nagehan Kurt’un
okudu¤u aç›klamada; bu ülkede hasta tutsaklar› sahiplenmenin, Mahir Çayan’› anman›n ve
Newroz’a kat›lman›n suç oldu¤unu, tutuklanan 17 TAYAD’l›n›n da bundan dolay›
tutukland›¤›n› söyledi.
Kurt, verdikleri mücadele
sonucu 17 TAYAD’l›dan 8’ini
zulmün elinden geri ald›klar›n›
belirterek tecrit alt›nda tutulan 9
TAYAD’l›n›n serbest b›rak›lmas›n›n da ancak mücadeleyle

mümkün olaca¤›n› söyledi.
"Hasta Tutsaklar Serbest
B›rak›ls›n, Tutuklular Serbest
B›rak›ls›n, Sohbet Hakk› Uygulans›n, Tecrite Son, Adalet
‹stiyoruz, Kahrolsun Faﬂizm
Yaﬂas›n Mücadelemiz, Halk›z
Hakl›y›z Kazanaca¤›z" sloganlar›n›n
at›ld›¤›
eylemin
ard›ndan bir saatlik oturma eylemi yap›ld›..

A n k a r a : TAYAD'l› Aileler 17
A¤ustos günü Ankara-K›z›lay'da Adalet Bakanl›¤› ek binas› önünde yapt›klar› oturma eylemine devam ederek, keyfi ﬂekilde tutuklanan TAYAD'l›lardan hala tutuklu bulunan 9 TAYAD'l›n›n serbest b›rak›lmas›
gerekti¤ini bir kez daha söylediler.
Eylemde “Hasta Tutsaklar›
Tecritte Öldürmek Serbest! Cenazelerine Kat›lmak Suç! Tutuklu TAYAD'l›lar Serbest B›-
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rak›ls›n!” pankart› aç›ld›. Okunan
aç›klamada, “Bizleri ne tutuklamalar›n›zla ne de bask›lar›n›zla y›ld›ramayaca¤›n›z› gösterdik, hala da
gösteriyoruz ve gösterece¤iz de.
Bizler çocuklar›m›z› her koﬂulda
her yerde savunmaya devam edece¤iz” denildi.
Eylemden sonra ‹zmir Caddesi’ne geçilerek imza masas› aç›ld›.
***
17 A¤ustos günü ‹zmir Caddesi’nde imza masas› açan TAYAD'l›
Aileler’e polis sald›rarak gözalt›na
ald›. Daha öncede ayn› yerde sald›ran AKP polisi haz›ms›zl›¤›n› göstererek TAYAD'l› Aileler’in açt›¤›
masay› kald›rmalar›n› istedi. Bu
keyfiyete karﬂ› ç›kan TAYAD'l› Aileler'den 4 kiﬂi yaka-paça gözalt›na
al›nd›. Gözalt›na al›nanlar›n isimleri ﬂöyle. Candaﬂ Kat, R›dvan Akbaﬂ,
Mehmet Adigüzel ve soyismini ö¤renemedi¤imiz ‹brahim. Gözalt›na
al›nanlar savc›l›¤a ç›kar›ld›ktan
sonra serbest b›rak›ld›lar.
***
Ankara'da tutuklanan arkadaﬂlar› için imza toplayan TAYAD'l› Aileler AKP polisinin, zab›tas›n›n bask›lar›yla karﬂ›laﬂ›yorlar. 17 A¤ustos
günü ‹zmir Caddesi’nde masa açan
TAYAD'l› Aileler’e yasal olarak bir
ﬂey tutturamayan iﬂgüzar AKP polisi zab›talara ceza kestirdi.
TAYAD'l› Aileler yaﬂad›klar›n›
anlatmak için 17 A¤ustos günü ‹zmir Caddesi’nde bir eylem yapt›lar.
Eylemde “Gözalt›lar, Bask›lar
Bizi Y›ld›ramaz” yaz›l› pankart aç›-

ANKARA

l›rken, “Mahir Çayanlar’› Katletmek Serbest! Anmak Suç”, “Tutuklu TAYAD'l›lar Serbest B›rak›ls›n”,
“Gözalt›lar, Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz” yaz›l› dövizler taﬂ›nd›.
Okunan aç›klamada AKP'nin
hukuksuzlu¤unun devam etti¤ine,
ne kadar demokrasi masal› anlat›l›rsa halk›n o kadar zulüm gördü¤üne
de¤inildi. TAYAD'l› Aileler tutuklu
arkadaﬂlar› b›rak›lana kadar imza
toplamaya, AKP'nin gerçek yüzünü
teﬂhir etmeye devam edeceklerini
söylediler.

A d a n a : 17 A¤ustos günü TAYAD’l› Aileler AKP il binas› önünde tutuklu 8 TAYAD’l›n›n serbest
b›rak›lmas› için eylem yapt›lar.
Eylemde “Hasta Tutsaklar› Tecritte Öldürmek Serbest Cenazelerine
Kat›lmak Suç Tutuklu TAYAD’l›lar
Serbest B›rak›ls›n” pankart› aç›ld› ve
“Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdurun”, “Tutuklu TAYAD’l›lar Serbest
B›rak›ls›n”, “Gözalt›lar Tutuklamalar
Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz” sloganlar›
at›ld›.
Eylemde söz alan Mehmet B›ld›rc›n, AKP’nin bir taraftan demokratikleﬂiyoruz diyerek halk› kand›rd›¤›n›, di¤er taraftan bu ülkenin
ba¤›ms›zl›¤› için mücadele eden
TAYAD’l›lar› tutuklad›¤›n› söyledi.

B u r s a : 17 A¤ustos Sal› günü Fo-mara Meydan› AKP il baﬂkanl›¤›
önünde hukuksuz bir ﬂekilde tutuk-lanan TAYAD'l›lara destek için bir
bas›n aç›klamas› ve oturma eylemi
gerçekleﬂtirildi. "Mahir Çayanlar’›,
Güler Zereler’i katletmek serbest!
Sahiplenmek suç! Tutuklu TA-YAD'l›lar serbest b›rak›ls›n" yaz›l›
pankart›n aç›ld›¤› eylemde s›k s›k
"Güler ZERE onurumuzdur", "Ma-hir ÇAYAN onurumuzdur", "Hasta
tutsaklar serbest b›rak›ls›n", Tutuk-lu TAYAD'l›lar serbest b›rak›ls›n"
ve "Tecriti kald›r›n ölümleri durdu-run" sloganlar› at›ld›. Okunan bas›n
aç›klamas›nda TAYAD'›n k›saca ta-rihi, bügüne kadar yapm›ﬂ oldu¤u
eylemler ve mücadelesi k›saca anla-t›larak, AKP hükümetinin yapm›ﬂ
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“Pankart› a san
TAYAD’l›lar ast›klar›
pankart›n b aﬂ›nda h alka
gerçekleri a nlatt›lar”

Ankara’da TAYAD’l›lara
Özgürlük Pankart›
Ankara'da 16 A¤ustos günü
TAYAD'l› Aileler’den iki kiﬂi, Ziya Gökalp Caddesi üzerindeki üst
geçite pankart ast›lar.
" Hasta Tutsaklar› Tecritte Öldürmek Serbest! Cenazelerine
Kat›lmak Suç! Tutuklu TAYAD'l›lar Serbest B›rak›ls›n" yaz›l› pankart› asan TAYAD'l› Aileler daha
sonra pankart›n baﬂ›nda bekleyip,
çevredeki insanlara TAYAD'l› Aileler’e dayat›lan hukuksuzlu¤u
anlatt›lar.
Bir süre sonra “Yunus” diye tan›mlanan polislerin sald›r›s›na u¤rayan Burak Aksoy ve Hasan Aksoy isimli TAYAD'l›lar yaka paça
gözalt›na al›nd›lar.

Say›: 230

Yürüyüﬂ
22 A¤ustos
2010

oldu¤u bu operasyonun sebeplerin-den bahsedildi.Yap›lan tutuklamala-r›n hukuksuz bir ﬂekilde yap›ld›¤›,
tutuklanan kiﬂilerin yasad›ﬂ› bir ﬂey
yapmad›¤› tamamen yasal meﬂru
hakk› olan eylemlere kat›ld›klar›
için tutukland›klar› halka anlat›ld›.
Tutuklanan TAYAD'l›lar›n sekizi-nin serbest b›rak›ld›¤› fakat ayn› se-beplerle al›nm›ﬂ olmalar›na ra¤men
dokuz TAYAD'l›n›n hala tutuklu
olarak tecritte oldu¤u bunun
AKP'nin keyfiyetinin aç›k gösterge-si oldu¤u anlat›larak AKP faﬂizmi
ve hukuksuzlu¤u halka teﬂhir edildi.
Okunan bas›n aç›klamas› ard›ndan
15 dakikal›k oturma eylemi yap›la-rak eylem bitirildi.

Oturma Eylemleri Sürüyor
A n k a r a: Abdi ‹pekçi Park›’nda,
14 A¤ustos günü TAYAD'l› Aileler
3 saatlik oturma eylemi yapt›lar.
Eylemde “Hasta Tutsaklar› Tecritte
Öldürmek Serbest, Cenazelerine
Kat›lmak Suç! Tutuklu TAYAD'l›lar
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ADANA
Serbest B›rak›ls›n” ve “AKP'nin
Güler Zere'yi Katletmesi Serbest!
Güler Zere'yi Sahiplenmek Suç!”
yaz›l› pankartlar aç›ld›.

Say›: 230

Yürüyüﬂ
22 A¤ustos
2010

Eylemde okunan aç›klamada
TAYAD'l›lar›n tutuklanal› 2 ay› buldu¤una, hukuksuzlu¤un devam etti¤ine de¤inildi. Aç›klamada ayr›ca,
TAYAD'l›lar›n Güler Zere ve Mahir
Çayan'a sahip ç›kmaktan geri ad›m
atmayaca¤›n›, Güler Zere'nin ölümün k›y›s›na getirilip serbest b›rak›ld›¤›n› unutmayacaklar›na, unutturmayacaklar›na de¤inildi.
Oturma eyleminden sonra ise
TAYAD'l› Aileler Yüksel Caddesi’nde imza masas› açt›lar. Masada
yüzlerce bildiri da¤›t›ld›.

‹ s t a n b u l - Ta k s i m : TAYAD'l›lar›n serbest b›rak›lmas› talebiyle Galatasaray Lisesi önünde baﬂlat›lan
oturma eylemi sürüyor. 9-10 A¤ustos tarihlerinde aç›lan imza masas›nda bir yandan imza toplan›rken
öte yandan Türkiye gündemiyle ilgili sohbetler edildi.
Referandum, linç sald›r›lar›,
AKP'nin uygulamalar›, sürekli de¤iﬂen s›nav sistemi ve ö¤rencilerin durumu en çok konuﬂulan konular oldu.
11 A¤ustos günü ise 624 imza
toplayan TAYAD'l› Aileler imza
atan herkesten 1000 mektup 1000
kitap kampanyas›na destek verilmesini istedi.
12-15 A¤ustos’ta da masalar›n›
aç›p imza toplad›lar, herkese ülkemizde yaﬂanan hukuksuzlu¤u anlatt›lar.
Genelde 12 Eylül, referandum
gibi konular›n konuﬂuldu¤u masada
referandumda evet ya da hay›r de-
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Biz TAYAD’l›y›z
D e v r i m c i G ü l e r Z e re
Bizim k›z›m›z,
o n u r u m u z d u r.
Biz TAYAD’l›y›z
Devrimci Mahir Ç a y a n
o n u r u m u z d u r.
Biz TAYAD’l›y›z
N e w roz biz im za lim
Dehak’lara karﬂ›
isyan›m›zd›r...
menin birbirinden farkl› olmad›¤›,
bu anayasan›n halk›n anayasas› olmad›¤› anlat›ld›. Bu üç gün boyunca 825 imza topland›.
16-18 A¤ustos tarihlerinde oturma eylemi sürdürüldü. 540 imza toplayan TAYAD'l›lar eylemlerine devam edeceklerini belirttiler.

‹ s t a n b u l - Av c › l a r : TAYAD’l›lar›n serbest b›rak›lmas› için 13 A¤ustos ve 14 A¤ustos günlerinde Avc›lar Marmara Caddesi’nde imza masas› aç›ld›, yüzlerce el ilan› da¤›t›ld›. “AKP’nin Hukukunda Zulmetmek Serbest, Zulme Karﬂ› Ç›kmak
Suçtur, TAYAD’l›lar Serbest B›rak›ls›n” yaz›l› pankart as›lan masada
50 tane imza topland›.
‹stanbul-Okmeydan›: 14 A¤ustos günü Okmeydan›’nda Halk Cepheliler taraf›ndan, hukuksuz bir ﬂekilde tutuklanan TAYAD üyelerinin
serbest b›rak›lmas› talebiyle imza
topland›.
Halk Cephesi önlükleri giyilerek

evlere ve esnaflara gidilerek halka,
TAYAD’l›lar›n nas›l ve neden tutukland›¤› anlat›ld›, imzalar topland›.
Yine akﬂam saatlerinde Okmeydan› Sibel Yalç›n Direniﬂ Park›’nda
oturan insanlara da faﬂizmin hukuksuzlu¤u anlat›larak, 150’den fazla
imza topland›.
15 A¤ustos günü de Okmeydan›
sokaklar›na TAYAD’l›lara özgürlük
isteyen, faﬂizmin hukuksuzlu¤unu
anlatan afiﬂler as›ld›.

‹ z m i r : 12 A¤ustos günü Konak
Eski Sümerbank önünde imza masas› aç›ld›.
Aç›lan masada her yaﬂ grubundan insan imza at›p duygular›n› dile
getirdi. Örne¤in 20’li yaﬂlarda bir
genç; “Güler Zere gibi bir insan›
katlettiler. Onlardan hesap sormak
için imza at›yorum” dedi.
55-60 yaﬂlar›nda pet ﬂiﬂe toplayan bir teyze ise; “Denizler’i idam
etti katiller. Ben o gün hüngür hüngür a¤lad›m. Onlar› da Mahirler’i
de unutmam hiçbirini” dedi.
Masada gün boyunca 100 imza
topland›.
A d a n a : 16 A¤ustos günü TAYAD’l›lar çarﬂ› merkezinde bulunan ‹nönü Park› giriﬂinde imza masas› açarak tutuklu TAYAD’l›lar›n
serbest b›rak›lmas›n› istediler.
Önlüklerin giyildi¤i eylemde
“Cenazeye Kat›lmak Suç De¤ildir,
Mahir Çayan’› Anmak Suç De¤ildir, Tutuklu TAYAD’l›lar Serbest
B›rak›ls›n, Bir ‹mza da Sen Ver” diyerek bildiri da¤›t›m› yapan TAYAD’l›lar 85 imza toplad›.
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Hem “gaspç›”, hem
“h›rs›z”, hem de “Roman”
o halde katledilebilir!
Zonguldak Beycuma Hapishanesi’nde basket potas›na as›l› bulunan 15 yaﬂ›ndaki Kudret Koçakl›’n›n öldürüldü¤ü iddias›n› kabul
etmeyen, Zonguldak Cumhuriyet
Baﬂsavc›s› Hüseyin Özbak›r Koçakl›’n›n katledilmesini ise aç›klamalar›yla adeta onayl›yordu.
Özbak›r, ölen Kudret Koçakl›’n›n

gasp iddias› nedeniyle 4.5 y›l hapis cezas›na çarpt›r›ld›¤›n›, “h›rs›zl›k” iddias› nedeniyle yarg›land›¤›n› ve yaﬂ›n›n büyük oldu¤unu,
Roman oldu¤unu belirtiyordu.
Baﬂsavc›, bu nitelikleriyle
Koçakl›’n›n katlinin “normal” oldu¤unu anlatmaya çal›ﬂ›yor. A¤z›ndan tek bir üzüntü, baﬂsa¤l›¤›
laf› ç›kmayan, bir ölüm karﬂ›s›nda araﬂt›rmay›, soruﬂturmay› bile
çok gören bir kafan›n yönetti¤i
hapishanede iﬂkence ve ölümler
kaç›n›lmazd›r.
3 ayd›r tutuldu¤u Beycuma M
Tipi Kapal› Hapishanesi’nde 15
A¤ustos’ta basketbol potas›nda as›l›
bulunan Kudret Koçakl›’n›n annesi
ise “o¤lum kendisini gardiyonlar›n
dövdü¤ünü söyledi. Cezaevi müdürüyle görüﬂmek istedik ama Roman
oldu¤umuz için bizi dinlemediler”
dedi.
Koçakl›’n›n day›s› ise,“Cezaevine son gitti¤imizde ise kavga etti¤ini söyledi. Çocu¤u dövüyorlarm›ﬂ.
Cezaevi müdürüne söyledik bizi
kovdular.Birgün önce ziyaretine git-

AKP Hasta Tutsaklar› Katletmeye Devam Ediyor!
‹ z m i r : 13 A¤ustos günü ‹zmir Halk
Cephesi taraf›ndan hasta tutsaklar
için bir eylem yap›ld›. “Hasta Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n!” pankart›n›n aç›ld›¤› eylemde okunan aç›klamada 17 yaﬂ›nda ölen Abdullah Akçay’›n AKP taraf›ndan katledildi¤i
söylendi. Eylem “Tecrit ‹ﬂkencedir
Tecrite Son”, “Hasta Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n”, “Sohbet Hakk› Uygulans›n” sloganlar› ve alk›ﬂlarla sona erdi.

A d an a: 14 A¤ustos günü bir araya
gelen demokratik kitle örgütleri bir
kez daha hasta tutsaklara özgürlük istedi. Eylemde “Hasta Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n Tecrite Son” pankart›
aç›ld›. DKÖ’ler ad›na aç›klamay›
okuyan Nejat Okay “Cezaevlerindeki
hasta tutsaklara örnek olarak birkaç
tutsa¤› birer simge olarak vermek isteriz” diyerek Ümit ‹lter, Erol Zavar,

tik. Sonraki gün cenazesini ald›k.
Baﬂka bir ko¤uﬂa alsalar, bu iﬂ baﬂ›m›za gelmeyecekti” diyordu.
‹ﬂkence gören Koçakl›’n›n katlinden tecriti sürdüren AKP iktidar›
sorumludur.
Koçakl›’n›n ailesi ve yak›nlar›n›n da aralar›nda bulundu¤u 50 kiﬂi Valili¤e yürüyüp, “Katil Bulunsun” sloganlar›yla katillerin bulunmas›n› istediler.

K a n s e r Hastas› Abd ulsam et
Çelik Tedavi Edilmiyor
Sincan 2 No’lu F Tipi Hapishanesi’nde aylard›r ilik nakli bekleyen
kanser hastas› Abdulsamet Çelik tedavi edilmiyor.
Kald›¤› hapishane’den 84 Tutsak
Çelik’e ilik vermek için baﬂvurmas›na karﬂ›n baﬂvurular ile ilgili bugüne
kadar tek bir iﬂlem yap›lmad›.
Adalet Bakanl›¤›, bugüne kadar
Çelik’i oyalayarak tedavisini engelledi. Aç›kças› AKP, Çelik’i tedavi
edilemez, geri dönülemez bir noktaya getirerek katletmek istiyor.

Say›: 230

Yürüyüﬂ
22 A¤ustos
2010

‹STANBUL

Kemal Özalmal›, Nurettin Sosyal, ‹smet Ayazl› gibi isimleri örnek verdi.
40 kiﬂinin kat›ld›¤› eylemde hasta
tutsaklar›n derhal serbest b›rak›lmas›
istendi.

An k a r a : 20 A¤ustos günü devrimcidemokrat örgütler hasta tutsaklar için
her hafta yapt›klar› eylemleri sürdürdüler. Sakarya Caddesi’nde “Hasta Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n” pankart›yla
yap›lan eylemde Nurettin Soysal’›n baﬂ›na gelenler anlat›ld›. Nurettin Soysal’›n tahliye edilmesi gerekti¤inin belirtildi¤i eyleme 35 kiﬂi kat›ld›.

‹ s t a n b u l : Her Cuma günü Taksim”de yap›lan Hasta tutsaklara özgürlük eylemi 20 A¤ustos günü de
devam etti. Taksim Tramvay dura¤›nda toplanan kitle “Hasta Tutsaklar
Serbest B›rak›ls›n” pankart› ve ayn›
slogan›n ‹ngilizce ve Arapça’s›n›n oldu¤u pankartlarla Galatasaray Lise-

Direniﬂleri büyütelim

si’ne kadar yürüdü. “Bekir ﬁimﬂek
Serbest B›rak›ls›n”, “Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur”, “Hasta Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n” “Yaﬂas›n
Devrimci Dayan›ﬂma” sloganlar›n›n
at›ld›¤› eylemde okunan bas›n aç›klamas›nda, “Sorun Adli T›p Kurumu”na, Bekir ﬁimﬂek’e tahliye olmas› yönünde verilen onca rapor ne iﬂe
yaramaktad›r? Sorun Adalet Bakanl›¤›’na, tahliye edilmesi gerekti¤i defalarca verilen raporlara dayan›larak
vurgulanan bir tutsak neden hala içeride tutulmaktad›r?” denildi.
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Burada her hafta k›r çiçekli, y›ld›zl›, k›z›l bayrakl› mektup ka¤›tlar›,
kartlar haz›rlar›z. Uzun uzun neler
yazaca¤›m›z› düﬂünürüz.
Mektubun varaca¤› yer bellidir;
Güler Zere. Posta ya teﬂhis için bekledi¤i hapishaneye ya hastanenin mahkum ko¤uﬂuna varacakt›r.
Bizlere yazamasa da biliriz ki,
gözleri sat›rlar›m›za de¤ecektir. Umut
dileriz, dirençli olmas›n› isteriz ondan. Çünkü özgür tutsaklar için hayati bir meseledir bu. Hele ki onu içten
içe bir düﬂman kemirmekteyse, hastane kap›lar›na bilekleri kelepçelerle
gitmiﬂse, direnç gerekir öncelikle.
Durumu acil de olsa h a s t a t u t s a kl a r › n bekletilmesinde sak›nca yoktur.
Bir hafta sonra da getirilebilir, bir ay,
hatta üç ay sonra da... Hatta hiç hastaneye getirilmese neden getirmediniz
demez Mengele çömezleri.
E¤er kollar›nda kelepçe ile gelmiﬂse bol a¤r› kesici ve antibiyotikli
reçetelerle geçiﬂtirebilirler. Gülerimizin aylar› da böyle geçti. Sonunda
kanser teﬂhisi konmuﬂtu. Ve tedavisi
için oldukça geç kal›nm›ﬂt›.
Gülerimiz Adana'da tutuklu ko¤uﬂunda "kaderiyle" baﬂbaﬂa b›rak›lmak
istendi: Güler'i yaﬂatmak isteyen yürekler ise isyan halindeydi. ‹syan›m›z
bunu devrimcilere "kader" olarak sunanlarayd›.
Zulmün elinden kopar›l›p al›n›ncaya kadar teﬂhis ve tedavisi nas›l geciktirildiyse öyle geciktirildi tahliye

saati de.
Tekerlekli sandalyeyle tutuklu ko¤uﬂundan ç›karken, maskesi yüzünün
yar›s›n› kapatm›ﬂt›. Ancak o gözleriyle
gülümsüyordu. Ve her foto¤raf karesinde gülen gözleri vard› Güler'in.
Ölümü yere çalacakt›... ‹ﬂte öyle
direngendi. Ve asla "merhamet" dilemedi¤inden parmaklar›yla "zafer" diyor, kendisini seven yoldaﬂlar›n›, tahliyesini sa¤layan tüm dostlam›z› el
sallayarak selaml›yordu.
O bizim Gülerimiz’di. Yoldaﬂ sevgisi yüre¤inin derinliklerinden kopup
gelirdi. Tutsak yoldaﬂlar› için "Hasta
Tutsaklara Özgürlük" yürüyüﬂüne kat›ld›. O ﬂimdi hem bir bayrak, hem bayraktard› hasta tutsaklar mücadelesinde.
Mektuplar›m›z›n adresi Küçükarmutlu olmuﬂtu. Vefal›, cefakar, yoksul halk›m›z›n aras›ndayd› art›k.
Sa¤lam iplerden ﬂal ördük, y›llarca giyebilsin istedik. Saçlar›na tutuﬂturmak istedi¤imiz karanfili nak›ﬂ nak›ﬂ iﬂledik üzerine.
Biz o düﬂünceyi ne kadar uzaklaﬂt›rsak da kafam›zdan, biz ne kadar
Güler'in bilimin s›n›rlar›n› zorlamas›n› istesek de, y›llarca süren özgür tutsakl›¤›n bedelleri vard›.

Bulutsuz masmavi bir gökyüzüne
do¤ru kald›rd›k yumruklar›m›z›.Ve
hayk›rd›k bir a¤›zdan: “Güler Yoldaﬂ
Ölümsüzdür!”

Pek çok yoldaﬂ›m›z› kaybettik umut
yolculu¤unda. Kimi barikatlar arkas›nda, kimi diri diri yak›larak, kimiyse
ölüm oruçlar›nda ölümsüzleﬂti. Baz›
yoldaﬂlar›m›zsa y›llar içinde tecrit koﬂullar›ndan dolay› a¤›r hastal›klara ya-

Art›k her hafta ona mektup yazamayaca¤›z. Bundan böyle sloganlar›m›zda, marﬂlar›m›zda, bir de o çok
M › s r i k › z "›n sat›rlar›nda ve
sevdi¤i "M
elbet, kavgam›zda yaﬂamaya devam
edecek...

y›s›yla hastanede yat›yordu.
Kudi Göleli için 14 A¤ustos günü Nurtepe Cemevinde
cenaze namaz› k›l›nd›. Daha
sonra söz alan TAYAD’l›
Mehmet Güvel Kudi Anam›z›n mücadelesini anlatt›.
Hasköy Mezarl›¤›’ndaki defin
iﬂleminden önce ise TAYAD’l›lar
taraf›ndan bir anma yap›ld›.
Sayg› duruﬂuyla baﬂlayan anmada TAYAD’l› Mehmet Güvel bir
konuﬂma yapt›. Kudi Anam›z›n 80
cuntas›ndan sonra o¤lunun gözalt›na al›nmas›ndan sonra mücadeleye
baﬂlad›¤›n› söyleyen Güvel “Kudi
Ana önce o¤lunu sahiplendi, sonra

Kudi Anam›z›
Unutmayaca¤›z
Devrimci
mücadelede
ﬂehit
düﬂen
Mürsel Göleli'nin annesi
Kudi Göleli,
13 A¤ustos günü, sabaha karﬂ› tedavi gördü¤ü hastanede hayat›n› kaybetti.
Erzurum do¤umlu, 90 yaﬂ›nda
uzun süredir kalp hastas› olan Kudi
ana en son geçirdi¤i kalp krizi dola-
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kaland›. Gülerimiz de
uzun süreli
tutsakl›¤›n,
tecrit koﬂullar›n›n bedelini ödüyordu.
Tahliyesinden yedi
ay sonra gülen gözleriyle
yeniden karﬂ›laﬂt›k. Gazete sayfalar›ndan bak›yordu bizlere. Da¤lar›n
k›z›n› kanser
alm›ﬂt› bizden. Tecrit
politikas›n›n aram›zdan ald›¤› canlara
bir yenisi daha eklenmiﬂti.
Bir ac› kavurdu yüreklerimizi. Ki
bizim ac›lar›m›z as›rlardan bu yana
hep öfke do¤urur. Hüznümüz kederimiz ise kinimizi biler.

devrimi sahiplendi.
S›k›yönetim mahkemelerinde
ailelerle birlikte o¤lu için adalet
arad›, adaletin mücadelesini verdi.
Yaﬂad›klar›ndan örgütlenerek, mücadele ederek kazan›mlar elde edilebilece¤ini anlad› ve TAYAD’›m›z›n kurulmas›nda ilk ad›mlar› att›.
Kudi Anam›z›n gösterdi¤i bu
yolda mücadelemizi sürdürece¤iz.
Kudi ana kalbimizde ve bilincimizde yaﬂ›yor” diye konuﬂtu. “Kudi
Ana Onurumuzdur, Kudi Göleli
Ölümsüzdür, TAYAD’l›lar Onurumuzdur” sloganlar›n›n at›lmas›n›n
ard›ndan Kur-an okundu.

AKP direnme hakk›na sald›r›yor

Birimiz hepimiz için hepimiz birimiz için...

Paﬂabahçe direniﬂi
tek kiﬂilik direniﬂ de¤ildir
Dergimizin geçen say›s›nda
T ü r k a n A l b a y r a k’›n direniﬂine
iliﬂkin röportaj yapt›¤›m›z Paﬂabahçe Kültür Derne¤i Baﬂkan› Nevzat
ﬁ a h i n , d i re n i ﬂ i n t a ﬂ e ron s i s t e mi n e
k a r ﬂ › s ü r d ü r ü l e n b i r d i re n i ﬂ o l d u ¤ u n u , b u d i re n i ﬂ i n s a d e c e T ü r k a n
Albayrak’›n de¤il, bütün emekçil e r i n d i reniﬂi oldu¤unu belirtmiﬂti.
Sendikal çal›ﬂma yürüttü¤ü için
iﬂinden tek baﬂ›na at›lan T ü r k a n
A l b a y r a k iﬂi için haftalard›r t e k
b a ﬂ › n a direniyor.
Tek baﬂ›na olmas› onun direniﬂinin sadece “kendisi için” oldu¤u anlam›na gelmiyor elbette. T ü r k a n Alb a y r a k ; önce kendisiyle birlikte sendika çal›ﬂmas› içinde yer alan iﬂçiler
için, sonra Baﬂhekimin atmak için f›rsat kollad›¤› iﬂçiler için direniyor.
Sadece bu kadarla da de¤il...
Onun direniﬂi Tuzla’daki tersane iﬂçileri, aylarca direnen TEKEL iﬂçileri, 4-C’li yap›lmak için f›rsat kollanan Belediye iﬂçilerinin, ﬁeker
fabrikas› iﬂçilerinin de aralar›nda
bulundu¤u 200 bin emekçi içindir
ayn› zamanda...
Sadece bununla da s›n›rl› de¤ildir. ‹ﬂinden at›lan binlerce emekçi
için de direnmektedir T ü r k a n Al bayrak.

Birimiz hepimiz içindir!
Diyebiliriz ki, bugün T ü r k a n
A l b a y r a k hepimiz ad›na hakl› taleplerle 42 gündür polis ve zab›ta
sald›r›lar›na, bask›lara, sendikas›n›n sahip ç›kmamas›na karﬂ›n direniﬂini sürdürmektedir.
Bunu göremeyenler, direniﬂin
bu yan›n› anlamayanlar ise bu direniﬂe sadece tek kiﬂilik bir direniﬂ
olarak bakmaktad›rlar.
Böyle de¤erlendirmek 42 gündür süren direniﬂi anlamamakt›r.

Zira as›l olarak görülmesi gereken
direniﬂin hangi taleplerle kime karﬂ› nas›l sürdürüldü¤üdür.
AKP iktidar› yüzlerce TEKEL
iﬂçisinin direniﬂini k›rmak için nas›l
de¤iﬂik sald›r› yöntemleri uygulad›ysa bugün de “ t e k b a ﬂ › n a ” direnen T ü r k a n A l b a y r a k’›n direniﬂine sald›rmaktad›r.
Burada direniﬂte yer alanlar›n
say›s›n›n önemi yoktur. ‹ktidar›n
korkusu direnilmesi, binlerce
emekçinin talebinin dile getirilmesidir.
Direniﬂ AKP iktidar›n›n emekçilere sald›r›s›na, taﬂeron sistemine,
sendikas›zlaﬂt›rmaya karﬂ›d›r.. ‹ktidar›n korkusu tek baﬂ›na da olsa direnilmesidir.
T ü r k a n A l b a y r a k “hepimiz
Hepimiz
i ç i n ” direnmektedir. “H
için” iktidar›n sald›r›lar›na karﬂ› 42
gündür direniﬂ çad›r›ndad›r..
Paﬂabahçe direniﬂi yeni T ü r k a n
A l b a y r a k l a r iﬂsiz kalmas›n diyedir
de ayn› zamanda. T ü r k a n Albayr a k , emekçiler güvencesiz çal›ﬂt›r›lmas›n diye, onlar ad›na da direnmektedir.
Nitekim o iﬂten at›ld›¤›nda, “ba ﬂ›m›n çaresine bakay›m” diye düﬂünmemiﬂ, zor olan› seçmiﬂtir. Paﬂabahçedeki emekçiler için, Tuzla
iﬂçileri için, TEKEL iﬂçileri için,
hepimiz için direnmeyi seçmiﬂtir.

Aslolan ne için, hangi
t a l e p l e r l e d i re n d i ¤ i m i z d i r !
Geçti¤imiz günlerde Gençlik
Federasyonu üyesi ö¤renciler baﬂta
paras›z e¤itim olmak üzere milyonlarca ö¤renciyi ve ailesini do¤rudan ilgilendiren bir konuda ‹stanbul’dan Ankara’ya yürüdüler.
Dev-Genç’liler taleplerini An-

Direniﬂleri büyütelim

kara’ya taﬂ›d›lar. 2 haftay› bulan
yürüyüﬂleri s›ras›nda yürüyüﬂe kat›lanlar 30 kiﬂiydi.
Ya¤murda, so¤ukta, günlerce
yürüyen Dev-Gençliler elbette bu
eylemi sadece kendileri için yapmad›lar. Yürüyüﬂe kat›lan 30 kiﬂiydi ama eylemleri milyonlarca ö¤renci ve ailesinin talepleri içindi.
O nedenle eylemleri 30 kiﬂilik
de¤il, milyonlarca ö¤rencinin eylemiydi. Belki hepsi yürüyüﬂe kat›lmad› ama hepsi 30 Dev-Gençli ile
birlikteydi. Nitekim Dev-Gençliler
yürüyüﬂleri boyunca halk›n deste¤ini ve sahiplenmesini gördüler.
Yine 1984 y›l›nda aralar›nda
devrimci hareketin önderinin de bulundu¤u ve 4 ﬂehit verilen ölüm
orucu direniﬂinde direniﬂçiler “ b i r
avuç”tu.
Ama ölüm orucu direniﬂindeki
“bb i r avuç” direniﬂçi, yüz binlerce
B i r avuç” diretutsak için direndi. “B
niﬂçi cuntan›n sald›r›lar›na teslimiyete, ihanete karﬂ› milyonlarca
emekçi için direndi.
Onlar›n direniﬂleri o yan›yla “bb i r
avuç” direniﬂçinin de¤il, milyonlar›n
direniﬂiydi. O direniﬂler ki, daha büyük direniﬂlerin yolunu açt›. T›pk›
onlarca direniﬂte oldu¤u gibi.
Türkan Albayrak’›n 42 gündür
süren, ama tüm emekçiler ad›na
sürdürdü¤ü direniﬂinde oldu¤u gibi.
Tek ama tek kiﬂilik direniﬂ olmad›¤› gibi...

Say›: 230

Yürüyüﬂ
22 A¤ustos
2010

17

Türkan Albayrak’la
DAYANIﬁMA ‹Ç‹N
Tel: 0530 777 68 79
Adres: Paﬂabahçe Devlet Hastanesi
Ö n ü – D i re n i ﬂ Ç a d › r ›

email:
pasabahce.iscileri@gmail.com

internet adresi:
www. p a s a b a h c e d i renisi.blogspot.com
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T ü r k a n A l b a y r a k , 9 A¤ustos
günü daha gün do¤madan saat
05.30’da polis ve zab›ta sald›r›s›na
u¤ram›ﬂ, çad›r›, pankartlar›, döviz-leri ve eﬂyalar›n›n tümü gasbedil-miﬂti.
T ü r k a n A l b a y r a k , masas›n›, eﬂ-yalar›n›, pankart ve dövizlerini al›p
kaçanlara seslenmiﬂ; “Getirin benim masam›, getirin çad›r›m›, cesaretiniz varsa gidin kaçak villalar›
y›k›n...” demiﬂti.
Sald›r›dan sonra direniﬂ daha
çok sahiplenilmiﬂ, Türkan Albay-rak’ta kararl›l›kla direniﬂi sürdür-müﬂtü. Sald›r›dan sonuç alamayan-lar, bir süre sonra gasbettikleri çad›-r›, pankartlar›, masay› ve tüm dö-vizleri geri getirdiler.
Bir h›rs›z gibi çald›klar›, gasbet-tikleri eﬂyalar› “vvicdan azab› duy d u k l a r ›” için geri getirmediler.

"Müslümanl›¤›yla
övünenler ben gerçekleri
söyledi¤im için sokaktayken
onlar yalan söyledi¤i yetim
kul hakk› yedi¤i için
koltuklar›nda"
(Türkan Albayrak)
Onlar› o eﬂyalar› vermek zorun-da b›rakan, o eﬂyalar› eksiksiz getir-ten irade bu direniﬂin, meﬂrulu¤un
gücüdür.
Direniﬂin baﬂ›ndan beri tek kiﬂi
ile yürümesine, sendikan›n sahip
ç›kmamas›na karﬂ›n, direniﬂin ka-rarl›l›¤›, sahiplenilmesi o gücü ya-ratm›ﬂt›r.
Türkan Albayrak’› iﬂten atanla-r›n görüldü¤ü gibi her ﬂeyi belirle-yecek “bb i r güce” sahip olmad›¤› di-reniﬂin iradesi karﬂ›s›nda yalpalad›--

Devrimci ‹ ﬂçi Har eketi’nin Aç›klamas ›ndan...
B ‹ R ‹ B R E T ÖYKÜSÜ
Bir Kad›n ‹ﬂçinin
“Fahiﬂelikten Teröristli¤e” Kadar
Giden ‹ﬁ‹N‹ GER‹ ‹STEME
Mü c ad el e s i
(...) Türkan Albayrak, s›n›f sen-dikac›l›¤›ndan uzak tav›r sergile-yen patronla kolkola toplant› yapan
Türk-‹ﬂ’e ba¤l› Sa¤l›k-‹ﬂ Sendikas›
Kad›köy ﬁube Baﬂkan› Ali Tepeci
tar af›ndan terorist ilan edildi.
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Türkan Albayrak, 8 Temmuz gü-nü iﬂten at›ld›.
‹ﬂte ülkemizde hakk›n› arayan,
sendikalaﬂmak isteyen bir emekçi-nin karﬂ›laﬂt›klar› bunlard›r:
- Teröristlik suçlamas›
- Fahiﬂelik suçlamas›
- ‹ﬂten at›lma
- Tehdit, y›ld›rma yöntemleri
(...)

¤›, gasbettikleri eﬂyalar› geri getir-mek zorunda kalmalar› ile ortaya
ç›km›ﬂt›r.
O eﬂyalar› geri getirmek zorunda
kalmalar›n›n nedeni, direniﬂi bunca
sald›r›ya karﬂ›n k›r›mayacaklar›n›n
görülmesi, direniﬂin gücü karﬂ›s›n-da geri ad›m atmalar›d›r.
Eﬂyalar› getirip geri vermeleri
ayn› zamanda ordaki direniﬂi, çad›-r›, iradeyi de kabul etmek zorunda
kalmalar›d›r. Çad›r›, dövizleri al›r-ken oradan Türkan Albayrak’› ç›-karmak amac›yla yapt›lar.
Ancak direniﬂ karﬂ›s›nda geri
ad›m atan, Türkan Albayrak’› ora-dan ç›karamayaca¤›n› kabul ettiren
de kararl› yürüyen direniﬂin gücü,
hakl› talebi oldu.

Devrimci ‹ﬂçi
H a re k e t i ’ n d e n D e s t e k
Eylemi
Albayrak’›n direniﬂi sürerken,
destekler de devam ediyor. Devrim-ci ‹ﬂçi Hareketi, 18 A¤ustos günü
Türkan Albayrak için her çarﬂamba
yapaca¤›n› söyledi¤i eylemlerinden
ilkini yapt›. “Türkan Albayrak ‹ﬂe
Geri Al›ns›n” yaz›l› dövizleri taﬂ›-nan eylemde hastane önüne kadar
yürüyüﬂ yap›ld›. Hastane bahçesinde yürüyüﬂ sürerken Türkan Albay-rak için bildiri da¤›t›m› da yap›ld›.
Yürüyüﬂ sonras› direniﬂ çad›r›
önüne geçilerek 15 dakikal›k bir
oturma eylemi yap›ld›. Oturma ey-lemi sonras› eylem bitirildi.
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‹ d i l K ül t ü r Merkezi’nden
T ü r k a n Albayrak’a Destek
‹dil Kültür Merkezi çal›ﬂanlar›
13 A¤ustos günü direniﬂini sürdüren
Türkan Albayrak'a bir destek ziya-reti gerçekleﬂtirdi.
Aralar›nda Grup Yorum, ‹dil Ti-yatro Atölyesi oyuncular›, Tav›r
Dergisi çal›ﬂanlar› ve Foto¤raf Si-nema Emekçileri(FOSEM) ve Ru-han Mavruk’un oldu¤u ziyarette
Grup Yorum üyesi ‹brahim Gökçek
söz alarak "Bu direniﬂler mutlaka
bir gün her yere yay›lacakt›r. Dire-niﬂin oldu¤u yerde gelecek vard›r,
umut vard›r” dedi.
Grup Yorum’un türkü ve
marﬂlar›n› söyledi¤i ziyarette,
Ruhan Mavruk da ﬂiirlerini okudu.

Direniﬂteki Türkan
Albayrak’›n
Günlü¤ünden
D i re n iﬂ i n 34 . g ü nü . . .
‹stanbul Üniversitesi ö¤rencileri,
MMO Kad›n Komisyonu üyeleri,
Tüm Bel-Sen'in yöneticileri, Kamu
Emekçileri Cephesi ziyarete geldiler. Akﬂam nöbete Emekli-Sen üye-leri geldi. Buradalar ﬂuanda k›rm›z›
önlükleriyle oturuyorlar, direniﬂ ça-d›r›n›n yan›na çok yak›ﬂ›yorlar.
D i re n i ﬂ i n 3 5 . g ü n ü
Direniﬂ çad›rlar› kurulmaya de-vam ediyor. Dün de tersane iﬂçisi
Zeynel K›z›laslan Tuzla Gemi Ter-sanesi önünde direniﬂe baﬂlam›ﬂ.
Biz hala yaﬂamak için savaﬂ veriyo-ruz... Direnmelisin Zeynel, direnen
kazan›yor!
Grup Yorum, ‹dil Kültür Merke-zi ve ﬂair Ruhan Mavruk buradayd›-lar bugün.
D i re n i ﬂ i n 3 6 . G ü n ü . . .
Bugün Devrimci Duruﬂ buraday-d›. Daha sonra Esenyurt Birlik Plat-formu üyeleri; Esenyurt Tokatl›lar
Derne¤i baﬂkan›, Esenyurt Dersim-liler Derne¤i baﬂkan›, Esenyurt Er-zincanl›lar Derne¤i üyesi arkadaﬂlar
geldiler.

bütün eﬂyas›n› iade etmiﬂ.
Türkan Han›m telefonda
gülüyordu:
"Su getirmemiﬂler fakat!"
Çarﬂamba günü bu köﬂede yay›nlanan yaz›dan sonra bakt›m,
NTV ve Fox TV haber yapt› Türkan
Han›m'›. Üstelik önceki gün Cumhuriyet'in birinci sayfas›ndayd›.
Evet gazeteci arkadaﬂlar, biraz da
gerçek iﬂler yapal›m ha, ne dersiniz? El atal›m bakal›m, insanlar›n
hayat›n› "gerçekten" de¤iﬂtirelim.
14/08/2010 - HaberTürk

Bas›nda
Paﬂabahçe Direniﬂi
Bir K a h r a m a n K a d › n
(...) Bugün bu korkunç s›caklarda içinizi ferahlatacak bir kahraman
kad›ndan söz etmek istiyorum. Onu
tan›yorsunuz; Türkan Albayrak. (...)
Neredeyse bir ay› geçkin bir zamand›r kurdu¤u çad›rda grev yapan, Paﬂabahçe Devlet Hastanesi'nde sendikal faaliyetlere kat›ld›¤› için iﬂten
at›lan ve en son pazartesi günü sabaha karﬂ› çad›r› kolluk kuvvetleri
taraf›ndan hunharca da¤›t›lan ve bir
yudum suyun çok görüldü¤ü Türkan Han›m'›n direniﬂ bildirisini köﬂeme taﬂ›d›m.
ﬁöyle diyor Türkan Han›m:
D‹RENMEYE DEVAM ED‹YORUM
15/08/ 2010 - Cumhuriyet

Iﬂ›l Ö zgentürk
***
Siz, dosya yetiﬂtirme telaﬂ›yla
Ankara’ya koﬂuﬂtururken, Paﬂabahçe’de sendikal haklar› elinden al›nd›¤› için haks›z yere iﬂten at›lan
Türkan Albayrak, 34 gündür direniyor.
Türkan Albayrak’› duyun, onunla yaﬂay›n. Çad›r›na gidin. Gidin ki,
bu ülkede yeni Keﬂanl› Ali Destanlar› yaz›ls›n!
15/08/ 2010 - Birgün

Nedim S aban
***
Bi' el at›n gazeteci arkadaﬂlar!
Paﬂabahçe Devlet Hastanesi yönetimi, Valilik, Kaymakaml›k, Beykoz Belediyesi ve Türk-‹ﬂ'e karﬂ›
tek baﬂ›na direnen Türkan Han›m'la
ilgili iyi bir haber var. Çad›r› ve bütün özel eﬂyalar› zab›ta taraf›ndan
yap›lan sald›r›yla elinden al›nan, bir
ﬂiﬂe suyu bile yere dökülen Türkan
Han›m'›n çarﬂamba günü misafirleri
varm›ﬂ. Zab›ta, yaz›dan hemen sonra, hem de kendi arabas›yla gelip

Direniﬂleri büyütelim

Ece Temelkuran
***
Türkan’›n suyu
K›rk tane iri yar› adams›n›z; ellerinizde coplar, silahlar, telsizler falan var. Devletin arabalar›yla sabah›n beﬂ buçu¤unda bask›n yap›p
Türkan’›n çad›r›n› y›kt›n›z, onu yerlerde sürüklediniz, eﬂyalar›n› ald›n›z, suyunu bile döktünüz. ‹ki gün
sonra da o eﬂyalar› geri getirdiniz,
ama suyunu getirmediniz.
Türkan, çal›ﬂt›¤› Paﬂabahçe Devlet Hastanesi’ndeki iﬂinden ç›kar›lan bir kad›n. Soyad› Albayrak ama
Baﬂbakan’›n dünürü ile akraba de¤il, yani sat›lan o Bal›kesir SEKA
arazisi ile Türkan’›n bir iliﬂkisi yok.
Türkan 30 gündür hastane bahçesinde tek baﬂ›na direniyordu iﬂine geri
dönebilmek için. O gün k›rk tane
adam da gitti tek baﬂ›na direnen o
kad›na sald›rd›; aferin size, devletin
gücünü gösterdiniz. Türkan Albayrak hâlâ ayn› yerde direniyor, baﬂka
gün de yüzk›rk kiﬂiyle bask›n yapars›n›z, devletin bekas›n› sa¤lars›n›z.
‹ﬂinin, ekme¤inin peﬂindeki TEKEL iﬂçilerini S›hhiye’de ve Türkan’› Paﬂabahçe’de yerlerde sürükleyen siyasi iktidar›n havas›n› almak için önümüzde bir f›rsat duruyor. Her yurtsever bu f›rsat› iyi de¤erlendirmelidir, f›rsatç›l›k böyle
durumlarda helaldir. (...)
14/08/2010 - Evrensel

Say›: 230

Yürüyüﬂ
22 A¤ustos
2010

Ertu¤rul Ü nlütürk
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Devrimci ‹ﬂçi
Hareketi

Kendi ü yelerinin d ireniﬂini k ›ran; üyelerini emperyalist politikalara teslim eden TEK GIDA-‹ﬁ...
Sendikalaﬂan iﬂçiyi patron a¤z›yla “terörist” diye
suçlayan; d ireneni sahiplenmeyen SA⁄LIK-‹ﬁ...

Sendikalar Ne ‹çin Var?

"Öyle birkaç tane akl› evvel sap›k provokatör var. Bunlar› art›k bu eylem sürecinde
de tan›yorum. Onlar›n bir kaç›n›n organize
etti¤i zaman zaman küfre kadar götürdükleri oluyor.
Nitekim Türk-‹ﬂ'in önüne de gidip ayn› hareketleri
yapmaya çal›ﬂan da o tak›m zaten. Biz onlar› art›k
TEKEL iﬂçisi olarak da görmüyoruz. 78 gün boyunca
yuhalamalar› da yaparak o eylemi suland›rd›lar. O
eylemi yaparak kendilerini ön plana ç›karmaya çal›ﬂan
bizim gözümüzde ajan provokatördür.” Bu sat›rlar
Türk-‹ﬂ’e ba¤l› Tek G›da-‹ﬂ Sendikas› Baﬂkan› Mustafa
TÜRKEL’e ait. Bu sözleri direnen Tekel iﬂçilerine,
onlarla dayan›ﬂma içinde olanlara söylüyor.
"Sen kim oluyorsun benim sendikam›n iﬂleyiﬂiyle
ilgili araﬂt›rma ve eleﬂtiri yap›yorsun, bölücü, terörist.” Bu sat›rlar da Sa¤l›k-‹ﬂ Sendikas› ﬁube Baﬂkan›
Ali TEPEC‹’ye ait. Tepeci bu sözleri Paﬂabahçe Devlet
Hastanesi önünde iﬂe geri dönmek için direnen Türkan
Albayrak için söylüyor.
Say›: 230

Yürüyüﬂ
22 A¤ustos
2010

Evet yukar›da ifade edilen sözler ne bir patrona ne
de devlet yetkililerine ait. Bu sözler, iﬂçiden yana, iﬂçilerin haklar›n› savunmak için kurulan sendika baﬂkanlar›na ait. ‹fade tarzlar›na bakt›¤›m›zda bizlere bu nas›l
bir sendika ve sendikac›l›k sorusunu sordurtuyor.
En genel tan›m›yla, iﬂçilerin, çal›ﬂma yaﬂam›na iliﬂkin sorunlar›n› çözmek, ortak ç›karlar›n› ve haklar›n›
korumak, geliﬂtirmek için kurduklar› örgütlere sendika
deniyor.
Tan›mda da anlaﬂ›ld›¤› üzere sendikalar, iﬂçilerin
haklar›n› korumak, kollamak için kurulmuﬂtur. Nedir
bu haklar? ‹nsanca yaﬂayaca¤› maaﬂ›n›n olmas›, çal›ﬂma saatlerinin düzgün olmas›, çal›ﬂma koﬂular›n›n insanca olmas› gibi en temel haklar ﬂeklinde s›ralayabiliriz. Ülkemizde iﬂçi mücadelesine bakt›¤›m›zda bu
haklara kavuﬂmak için sendikalar kurulmuﬂtur. Çok
eski bir tarihe sahiptir sendikalaﬂma. Çok uzaklara gitmeden, yak›n tarihten k›sa da olsa anlatal›m iﬂçi mücadelesini ve sendikalaﬂmas›n›. Bu anlat›m bugünü anlamam›zda da yard›mc› olacakt›r.
‘50’li y›llar. ‹ﬂçiler, çal›ﬂma koﬂullar›ndan rahats›z.
Çal›ﬂma saatleri düzensiz ve uzun. Maaﬂlar› yetersiz.
Her biri ayr› yerlerde, fabrikalarda olmas›na karﬂ›n sorunlar› ortakt›. Ayr› ayr› ç›kan bu sesin birleﬂmesi, tek
ses olmas› an meselesiydi. Patlamaya haz›r volkan misali sesler yükselmeye baﬂlam›ﬂt› fabrikalarda. Üreten,
al›n teri döken iﬂçilerdi ama bunun karﬂ›l›¤›n› alam›yordu. Patronlar, kasalar›n›, midelerini doldururken onlar›n pay›na açl›k, yoksulluk düﬂüyordu. Ça¤layan bir ›rmak misali her an setleri aﬂ›p varacakt› denize. ‹ﬂte bu
noktada birileri buna “dur” demeliydi. Bu coﬂkun akan
›rma¤› sakinleﬂtirilmeliydi. Ve 1952’de Türk-‹ﬂ kuruldu.
Türk-‹ﬂ'in do¤rudan ABD emperyalizminin iste¤i,
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onun icazeti ve denetiminde kuruldu¤u çokça belirtilir.
Ancak hemen belirtmek gerekir ki bir ülkede iﬂçilerin
belirli bir mücadelesi ve sendikal örgütlenme çabas›
yoksa emperyalizm durup dururken kendi denetiminde
de olsa sendika kurdurmaz. Onun ç›kar› öncelikle iﬂçilerin tümüyle örgütsüz b›rak›lmas›ndad›r. Oysa Türkiye'nin ABD emperyalizmiyle yeni sömürgecilik iliﬂkilerine girmesinin çok öncesinde baﬂlayan bir sendikalaﬂma çabas›, iﬂçilerin bu yönde verdikleri mücadeleler
vard›r. Dolay›s›yla Türk-‹ﬂ'in sadece tepeden inme bir
anlay›ﬂla kuruldu¤unu söylemek iﬂçi s›n›f›n›n verdi¤i
bu mücadeleyi hepten yok saymak olur. O zaman burada tüm yetersizliklerine, eksikliklerine ra¤men geliﬂen sendikal harekete ABD'nin müdahale ederek denetim alt›na almas›ndan söz etmek daha do¤ru olacakt›r. Nitekim Türk-‹ﬂ'in kuruluﬂunda da sadece devlet
yanl›s›, CHP ve DP'nin güdümündeki sendikac›lar yer
almam›ﬂt›r. ‹çinde ilerici, demokrat pek çok iﬂçi, sendikac› da vard›r ama bunlar daha sonra yap›lan operasyonlarla tasfiye edilecektir. Böylece sar› sendikac›l›k
Türk-‹ﬂ nezdinde kurumsallaﬂacakt›r.
Türk-‹ﬂ’in iﬂçilerden uzaklaﬂmas›, iﬂçilerin de¤il patronlar›n ç›kar›n›n savunucusu haline gelmesi D‹SK’i
do¤urmuﬂtu. Ancak Türk-‹ﬂ’e alternatif olarak kurulan
D‹SK’de s›n›f ve kitle sendikac›l›¤›ndan uzaklaﬂt›kça
reformistleﬂti ve iﬂçilerden koparak güç ve güven yitimine u¤rad›.
Sendikalar› sendika yapan s›n›f örgütleri olmalar›d›r.
‹ﬂçi s›n›f›n›n ç›karlar›n›n savunucusu olmalar›d›r. Burjuvazi ile proletarya mücadelesinde proletaryan›n ekonomik koﬂullar›n› iyileﬂtirirken s›n›f bilincini de kazand›rmas›d›r sendikan›n temel iﬂlevi. Oysa yaﬂad›¤›m›z karﬂ›laﬂt›¤›m›z tablonun bununla ilgisi yoktur. Yukar›da
aktard›¤›m›z iki al›nt› bunun çok somut bir örne¤idir
bizler aç›s›ndan.
Haklar› için, insanca bir yaﬂam için mücadele eden
iﬂçilerin, sendikalar›ndan ald›klar› cevaba bak›n. Sendika ve sendikac›lar›n tavr› iﬂinden at›lan, kazan›lm›ﬂ
haklar› elinden al›nan iﬂçilerine sahip ç›kmas› gereken,
direniﬂi büyütmesi gerekmez mi?
Direnen iﬂçisini “provakatör”, “terörist” diye niteleyen sendika ve sendikac› nas›l bir sendika ve sendikac›d›r? Böyleleri ne kadar iﬂçilerin haklar›n› savunabilir
ki? Onlar art›k iﬂçilerle ayn› safta de¤iller demektir.
Ezenlerin, sömürenlerin sesi olmuﬂlar demektir. De¤ilse söylediklerini, tav›rlar›n› bir kez daha gözden geçirsinler... De¤ilse koltuklar›ndan kalk›p direnenlerin çad›rlar›nda otursunlar.
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Burjuva
Anayasas›’ndan
Halk Anayasas›’na

Halk›n iktidarlar›
ve halk anayasalar›
anayasalar›yd›.

Dünyan›n ilk sosyalist
devleti ve ilk sosyalist
demokrasisi

G eç en sa y › d a n ! . .
Yaz› dizimizin 2. bölümünde,
anayasalar›n ayn› zamanda ideolojik ve s›n›fsal bir nitelik taﬂ›d›¤›na de¤inmiﬂtik.
Yine anayasalar›n ilk ortaya
ç›k›ﬂ›ndan baﬂlayarak, nas›l ve niçin de¤iﬂtirildi¤ini yazm›ﬂ, ezilenlerin ilk anayasas›ndan –SSCB
Anayasas›’ndan– söz edip, ülkemiz anayasalar›ndan örnekler
vermiﬂtik...

Bugün “eski” sosyalist ülkeler diye
sözü edilen ülkelerde kapitalizm
egemenli¤ini kurmuﬂ, kendi yasalar›n› halklara dayatm›ﬂt›r.
Bu ülkelerin her biri birer polis
devleti, birer “mafya cumhuriyeti”
haline dönüﬂmüﬂtür. Bir dönem, halk
iktidarlar›n›n egemen oldu¤u bu ülkelerde bugün bir avuç sömürücü
asalak egemenli¤ini kurmuﬂtur.
K›sa sürede emperyalistlerin at
oynat›r hale geldi¤i bu ülkeler, birer
birer NATO’ya girmiﬂler, IMF reçetelerini uygulayarak borç bata¤›na
saplanm›ﬂlard›r.
Halk›n de¤il, bir avuç asala¤›n
ç›karlar›n›n gözetildi¤i bu ülkelerde
art›k yasalar sömürücülerin düzeni
için yap›lmaktad›r. O yasalar, halk›n kan›n› emenler, mafyac›lar, sonradan zengin olan bir avuç asalak
taraf›ndan halka karﬂ› uygulanmaktad›r.
Karﬂ›-devrimlerden önce halk
için, halk taraf›ndan yap›lm›ﬂ olan
yasalar ve anayasalar rafa kald›r›lm›ﬂt›r. Ki, o yasalar ve anayasalar
dünyan›n en demokratik yasalar› ve

1917 Ekim’inde dünyay› sarsan
Sovyet devrimi ile birlikte art›k yeni bir dönem baﬂlad›. Yeni sosyalist
devlet, çok geçmeden kendi kurumlar›n› da yaratt›.
Bunlardan ilki, dünyan›n ilk sosyalist devletinin ilk sosyalist anayasas›n› yapm›ﬂ olmas›d›r. Sosyalizm
art›k milyonlarca insan›n kurtuluﬂunu gerçekleﬂtirecek maddi bir güç
haline gelmiﬂ, kendi anayasas›n›
yapm›ﬂt›r.
Devrim öncesi “ b i r h a l k l a r h a pi s ha nes i ” olan Rusya’da Çarl›k
iktidar› alt›nda ezilen milyonlarca
iﬂçi ve köylü, yeni anayasa ile birlikte art›k iktidar›n gerçek sahibi
olmuﬂlard›r.
‹lk sosyalist anayasa 1918’de,
ikincisi 1924’de, üçüncüsü 1936’da
yap›ld›. 1936 anayasas›n›n yap›lmas›na milyonlarca emekçi kat›ld›.
Sovyet devrimi ile birlikte kurulan sistemin öne ç›kan iki yan› devletin niteli¤ini de göstermektedir.

Burjuva ideologlar›
sosyalist iktidarlar›
“özgürlüklerin yok
edildi¤i”, “demokrasinin
de¤il, diktatörlü¤ün
oldu¤u” ülkeler olarak
yans›tt›lar hep. Oysa
gerçekler tam tersiydi.
Halk›n özgürlü¤ünün
olmad›¤›, halk›n bask›
alt›nda oldu¤u iktidarlar
hep burjuvazinin iktidar
oldu¤u ülkeler olmuﬂtur.

Direniﬂleri büyütelim

Bunlardan birincisi; Sovyetler
Birli¤i’nin çok uluslu bir devlet olmas›d›r. Ezilen halk ve ulusal az›nl›klar, devrim ile birlikte özgürlü¤üne kavuﬂmuﬂtur
‹kincisi; Sovyetler Birli¤i’nin,
bir sosyalist demokrasi olmas›d›r.
Sovyetler Birli¤i, 15 federe
cumhuriyetten oluﬂmuﬂtur. 15 cumhuriyet içinde de özerk cumhuriyetler, eyalet ve bölgeler vard›r.
Cumhuriyetlerden her biri, merkezi devletin yetkisine girmeyen
konularda, egemenli¤e sahiptir.
Özellikle kimliklerini, kültürlerini
ve dillerini geliﬂtirmek bak›m›ndan,
geniﬂ haklar tan›nm›ﬂt›r.
Çarl›k Rusyas›’n›n insan yerine
koymad›¤› iﬂçilere, köylülere, farkl›
uluslardan halklara, yeni anayasa
ile yeni haklar tan›nm›ﬂ, halk kendi
iktidar›nda insanca bir yaﬂam kurmuﬂtur.
Yeni anayasa daha en baﬂta,
Sovyet halk›na yurttaﬂl›k, vatandaﬂl›k s›fat› tan›m›ﬂt›r. Kad›n-erkek her
vatandaﬂ›n, 18 yaﬂ›ndan baﬂlayarak
seçimlerde oy hakk› vard›r
Akla gelebilecek temel hak ve
özgürlüklerin tümü tan›nm›ﬂt›r.
Sosyal haklar ve özgürlükler ise as›l
haklar› oluﬂturmaktad›r.
Devlet iktidar›n›n temel kurumu,
iki meclisli Sovyet’tir. Bu meclislerden biri (Birlik Sovyeti), Sovyetler Birli¤i'ndeki halklar›n bütününü
temsil eder; ötekisi (Ulusal Topluluklar Sovyeti) ise federe cumhuriyetleri ve özerk bölgeleri temsil etmektedir.

Say›: 230

Yürüyüﬂ
22 A¤ustos
2010

‹ k i an a y a s a ; b i ri e mi r talimatla, di¤eri halkla yap›ld›
Burjuva ideologlar› sosyalist iktidarlar› “özgürlüklerin yok edildi¤i”, “demokrasinin de¤il, diktatörlü¤ün oldu¤u” ülkeler olarak yans›tt›lar hep. Özellikle de Stalin dö-
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nemine iliﬂkin yalanlar› hiç eksik
olmad›.
Oysa gerçekler tam tersiydi.
Halk›n özgürlü¤ünün olmad›¤›, halk›n bask› alt›nda oldu¤u iktidarlar
hep burjuvazinin iktidar oldu¤u ülkeler olmuﬂtur.
ﬁu anda AKP’nin 19 maddelik
de¤iﬂikli¤i ile gündeme getirdi¤i
k›smi anayasa de¤iﬂikli¤ini gözümüzün önüne getirelim.

Say›: 230

Yürüyüﬂ
22 A¤ustos
2010

AKP’nin sahiplendi¤i 12 Eylül
anayasas› faﬂist generallerin emir
talimat› ile yap›ld›. Halka özgürlükleri çok gören, emperyalizmin ve tekellerin ç›kar› için yap›lan bir ana-

Küba’da
1975 anayasas›...
Anayasa tasla¤›n›; Komünist
Partisi üyelerinden, sendikalara,
sendikalardan, her sokakta faaliyet
gösteren Devrimi Savunma Komiteleri’ne, orduya ve Kübal› ad›nlara kadar tüm halk tart›ﬂt›.
Yetiﬂkin 6.216.000 Kübal›, tart›ﬂmalar›n yap›ld›¤› toplant›lara
kat›ld›.
Bu tart›ﬂmalar sonucu Anayasan›n giriﬂ bölümü ve 141 maddesinin 60’›nda Merkez Haz›rl›k
Komisyonu’nca de¤iﬂiklikler yap›ld›.
Küba Komünist Partisi Birinci
Kongresi, anayasa tasla¤›n› tart›ﬂ›p kabul etti.
Taslak halindeki anayasa, halk
oylamas›na sunuldu.
Referanduma kat›lan 5.602.973
seçmenin 5.473.534’ü sunulan tasla¤a evet derken, sadece 54.070’ü
h a y › r oyu kulland›.
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yasad›r 1982 Anayasas›.
Bu anayasan›n haz›rl›k
aﬂamas›nda halk›n en alt düzeyde bir kat›l›m› bile söz
konusu olmam›ﬂt›r. Cuntan›n
inisiyatifinde haz›rlanan anayasa ise, halka bask› ile onaylatt›r›ld›.
Burjuvazinin y›llard›r sald›rd›¤›, diktatörlük dedi¤i
S t a l i n döneminde yap›lan
1936 Anayasas› ise, tam bir demokrasi örne¤i ve halk›n kat›l›m› aç›s›ndan örnektir.
1936 y›l›ndaki halk anayasas›nda halk›n kat›l›m› göstermelik de¤il, kendi anayasas›n› yapmak biçiminde olmuﬂtur.
Nitekim anayasa tasar›s›, Sovyetler Birli¤i’ndeki bütün uluslar›n
dillerine çevrilerek, 60 milyon nüs h a da¤›t›lm›ﬂt›r. Halk›n taslak hakk›nda fikir sahibi olabilmesi ve tart›ﬂmalara kat›labilmesi için 10 bin
gazetede yay›nlanm›ﬂt›r.
Yine anayasan›n tart›ﬂ›ld›¤› b i n l e rce miting yap›lm›ﬂ, bu tart›ﬂmalar sonras› halktan 154 bin de¤iﬂik lik önergesi verilmiﬂtir.
Aylarca, ülkenin bir ucundan di¤er ucuna fabrikalarda, tarlalarda,
köylerde, okullarda, orduda, devlet
kurumlar›nda, mahallelerde, ilçelerde, ﬂehirlerde tüm halk bu sürece
kat›lm›ﬂt›r.
Gerçek bir demokrasi örne¤i yaﬂanm›ﬂ ve bunun sonucunda da,
halk kendi anayasas›n› yapm›ﬂt›r.
Bir de 12 Eylül’de yap›lacak referandum için süren tart›ﬂmalara bakal›m. Anayasa de¤iﬂikli¤i, bir avuç
asalak ve AKP’nin kendi iktidar›n›
pekiﬂtirmek için yap›lmaktad›r.
Ayr›ca de¤iﬂtirilecek ve referanduma sunulan 19 maddeden halk›n
ço¤unun haberi bile yoktur.
Bu durumda; hangi anayasa
halk›n anayasas›d›r?
Hangi anayasa, hangi sistem
daha demokratiktir?
Haz›rlamas›na halk› hiçbir biçimde katmad›klar›, sadece göstermelik bir referandum ile onaylata-

caklar› 19 maddelik de¤iﬂiklikle
faﬂist anayasa demokratik olmayacakt›r.

Sovyetler B i rl i ¤i’ nde
sosyalizmin zaferi ve halk›n
iktidar›n›n anayasas›
Yaz›m›z›n bu bölümüne kadar
1936 Anayasas›’n›n nas›l yap›ld›¤›n› ortaya koyduk. Anayasan›n bu biçimiyle yap›lm›ﬂ olmas›, dünyan›n
hiçbir ülkesinde o güne kadar karﬂ›laﬂ›lm›ﬂ bir durum de¤ildi.
1936 Sovyet Anayasas›’n›n kabul edilip, yürürlü¤e girmesinin
baﬂka önemli sonuçlar› da vard›.
Stalin 1936 Sovyet Anayasas›’n›n
önemine iliﬂkin olarak ﬂunlar› söylüyordu:
“... yeni SSCB Anayasas› faﬂizmin karﬂ›s›na, sosyalizmin ve demokrasinin yenilmezli¤ine tan›kl›k
eden bir iddianame dikmektedir. Yeni SSCB Anayasas› ﬂu anda faﬂist
barbarl›¤a karﬂ› mücadele eden
herkese manevi bir yard›m ve etkin
bir destek sa¤layacakt›r.”
1936 Anayasas›, birincisi; Sovyetler Birli¤i’nde iç savaﬂ ve karﬂ›
devrimci sald›r›larla engellenmeye
çal›ﬂ›lan sosyalist inﬂa sürecinin zaferini de belgelemiﬂtir.
‹kincisi; dünyada faﬂist iktidarlar›n kuruldu¤u bir dönemde halklar
aç›s›ndan bir moral güç olmuﬂtur.
Ü ç ü n c ü s ü; yeni anayasa daha
ileri bir toplumsal düzenin örgütlenmiﬂ belgesidir.
1936 Anayasas›’na göre ;
Sovyet toplumu iki kardeﬂ s›n›ftan; ‹ﬂçiler ve köylülerden oluﬂmaktad›r.
Tüm Sovyet vatandaﬂlar›na çal›ﬂma, dinlenme, e¤itim, sa¤l›k hakk› tan›nm›ﬂt›r. Bunlar bir hakt›r ve
yaﬂl›l›kta, hastal›k ve çal›ﬂamaz bir
durumda olmas› halinde tüm ihtiyaçlar› karﬂ›lanacakt›r.
Her Sovyet vatandaﬂ›n›n yaﬂam›
ve gelece¤i yasalarla teminat alt›na
al›nm›ﬂt›r.
Ulus, ›rk ve cinsiyet ayr›m› ol-

AKP direnme hakk›na sald›r›yor

maks›z›n Sovyet vatandaﬂlar›n›n haklar›n›n eﬂitli¤i de¤iﬂmez
bir yasad›r.
Anayasa ifade özgürlü¤ünü,
bas›n ve toplant› özgürlü¤ünü,
toplumsal örgütlerde biraraya
gelme hakk›n›, kiﬂi haklar›n›n
dokunulmazl›¤›n› güvence alt›na alm›ﬂt›r.
Konutlar›n dokunulmazl›¤›n›, yaz›ﬂmalar›n gizlili¤ini,
halklar›n ç›karlar›n› savunduklar› için ya da bilimsel çal›ﬂmalar›ndan ve ulusal kurtuluﬂ savaﬂ›na kat›ld›klar› için hakk›nda
soruﬂturmalar aç›lan, aranan yabanc› ülke yurttaﬂlar›n›n s›¤›nma hakk›n› kabul etmiﬂtir.
‹ﬂçilerin, köylülerin tarihte
benzeri olmayan hak ve özgürlükleri, yaﬂamlar›n›n güvence
alt›nda olmas› bu anayasa ile
kabul edilmiﬂtir.
Yine anayasa ile güvence alt›na al›nan bu haklar, iﬂsizlik,
kriz, kargaﬂa nedir bilmeyen
sosyalist ekonomi taraf›ndan
maddi ve ekonomik olarak güvence alt›na al›nm›ﬂt›r.
SSCB Anayasas› ayn› zamanda tüm vatandaﬂlara, tüm
halka önemli görevler de vermiﬂtir. Bunlar en baﬂta yasalar›
uygulamak, yasalara sahip ç›kmak, çal›ﬂma disiplinini gözetmektir.
Yine toplumsal görevleri
aç›k ve dürüst bir biçimde yerine getirmek, sosyalist toplumda
yaﬂama kurallar›na sayg› göstermek, sosyalist mülkiyeti korumak, sosyalist vatan›, her koﬂulda savunmakt›r.
Bu anayasa, bugün yürürlükte olmasa da, gerek yap›l›ﬂ
süreci aç›s›ndan, gerekse de
muhtevas› aç›s›ndan Sovyet
halklar›n›n ve tüm dünya halklar›n›n bir kazan›m›d›r ve bu
kazan›m, bir çok ülkede halklara yol göstermeye devam edecektir.
Sürecek...

Neden Halk›n Anayasas›?
K›r›nt›lar, tek tek “iyileﬂtirmeler”
de¤il, ba¤›ms›z bir ülke istiyoruz!
AKP’nin anayasadaki 19 maddeyi
de¤iﬂtirmesi ile ilgili olarak, yanl›ﬂ yürütülen tart›ﬂmalardan birisi de, hangi
maddelerin “iiyileﬂtirmeler” getirdi¤inin üzerinden yürütülmektedir.
Birincisi; Bu tart›ﬂma yanl›ﬂt›r.
19 maddeye bakarak, bunlar içinde
“bb i r-i ki hak k›r› nt› s› ” bulup, AKP
ve 12 Eylül faﬂist cuntas› desteklenemez. Onaylanamaz!
‹kincisi; K›r›nt›lar›, tek tek “iyi l e ﬂ t i r m e l e r ”i her ﬂey olarak görüp,
as›l hedeflerimizi gözden kaç›ramay›z.
Orman› b›rak›p, tek tek a¤açlarla
u¤raﬂ›rsak, orman› görmezden gelirsek, sonuç alamay›z. En baﬂta referandum oyununun bir parças› oluruz.
Oysa biz hak k›r›nt›lar›, tek tek
“iyileﬂtirmeler” ile yetinmek istemiyoruz. Tek tek a¤açlar› de¤il orman›
istiyoruz. Orman istemek, iktidar› istemek ve bunun için mücadele etmektir.
Referanduma da böyle bakmal›y›z.
Bu oyunun bir parças› olmay› kabul
etmezken önümüzde Halk Anayasas›’n›n iﬂaret etti¤i hedefler var.
Halk Anayasas› bize ba¤›ms›z bir
ülke için mücadele etmenin zorunlu
ve pekala mümkün oldu¤unu da göstermektedir.
“ Ma dde 3 - Empe rya lizmle her
tür lü si yasi , ekonomi k, kültür el ba ¤ › m l › l › k i l i ﬂ ki s i n e s o n ve r i l e c e k , ü l k eni n b a¤› ms›zl ›¤› h er ﬂey in üz erin de tutulacakt›r. Ülkemizdeki yeralt›
ve yer üst ü ze ngi nl ik kaynakl ar › n›n
tek ve gerçek sahibi ülke halklar›d›r.
Ülke topraklar› üzer inde emperya listlere hiçbir özgürlük tan›nmaz.”
Halk Anayasas›, emperyalizmin
varl›¤›na son verilecek, ba¤›ms›z, demokratik bir ülke için mücadele ça¤-

Direniﬂleri büyütelim

r›s›d›r ayn› zamanda.
O nedenle AKP’nin 19 maddesi
içinde, hangi maddelerin “iyileﬂtirm e l e r ” getirdi¤i, hangi maddelerin
“ h a k k › r › n t › l a r ›” içerdi¤i bizim tart›ﬂmam›z de¤ildir.
Bizim sorunumuz hak k›r›nt›lar›
de¤il, ba¤›ms›zl›kt›r. Yeralt›-yerüstü
kaynaklar›m›z› ya¤malayan, açl›¤›n,
yoksullu¤un, talan ve ya¤man›n sorumlusu emperyalizmin tahakkümüne son vermektir.
Oysa AKP’nin sahip ç›kt›¤› 12
Eylül Anayasas›, emperyalist ya¤man›n, talan›n sürmesi için vard›r. Onlar
emperyalizmin ç›karlar›n› korumak
için, bu köhnemiﬂ düzeni devam ettirmek için bu anayasay› yapm›ﬂlar,
bugün de tekellerin ç›karlar› için de¤iﬂiklik istemektedirler.
AKP’nin 19 maddesi, emperyalist
talan önündeki kalan engelleri de kald›rmaktad›r.
Oysa Halk Anayasas› ba¤›ms›z,
demokratik bir ülkenin anayasas›d›r.
Emperyalistlerin kovuldu¤u, ya¤ma
ve talana son verildi¤i, yeralt› ve yerüstü kaynaklar›n›n halk›n kullan›m›na aç›ld›¤›, tüm zenginliklerimizi
halk›n ihtiyaçlar› için kullanaca¤›m›z
bir düzenin anayasas›d›r.
Onun içindir ki, Halk Anayasas›
“ M ad de 1- De vl e t , ço k u lu sl u bi r
Demokratik Halk Cumhuriyetidir.
Demokratik Halk Cumhuriyeti, Ba ¤›ms›z, özgür, Demokratik ve Halktan Yana Bir Devlettir.
Demo kratik Halk Cum huriyeti,
Türk, Kürt uluslar› baﬂta olmak
üzere A r a p , L a z , G ü r c ü , Ç e r k e s,
Boﬂnak vb. çeﬂitli az›nl›k ve milliyetl erin gönüllü birl ikteli¤inden olu ﬂ u r.” demektedir.

Say›: 230

Yürüyüﬂ
22 A¤ustos
2010
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“Halk Anayasas›
Kültür Sanat Alan›n›n Taleplerini Karﬂ›lamaktad›r”

Veysel ﬁAH‹N (‹dil Kültür Merkezi):

‹dil Kültür
Merkezi’nden
Veysel ﬁahin
ve Gençlik Federasyonu’ndan
Sad›k ﬁenbaba ile Anayasa
referandum aldatmacas›
üzerine yapt›¤›m›z röportaj›
yay›nl›yoruz.

Say›: 230

Yürüyüﬂ
22 A¤ustos
2010

Yürüyüﬂ: 12 Eylül günü referanduma sunulacak k›smi anayasa de¤iﬂikli¤i paketini nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Veysel ﬁahin: Bizim düﬂüncemize
göre ortada yeni bir anayasa yok.
Anayasa paketi denilen bir kaç
maddeye yap›lan makyajdan ibarettir. De¤iﬂiklik paketindeki maddeler
halk için hiç bir ﬂey getirmiyor.
AKP’nin kendi iktidar›n› sa¤lamlaﬂt›rma çabas› var. Referandum tümüyle yalanlar üzerine kurulu bir
aldatmacad›r.
Yürüyüﬂ: Referandumda tavr›n›z
nas›l olacak?
V. ﬁahin: Biz bu referandumda sand›¤a gitmeyece¤iz, protesto edece¤iz. Çünkü dedi¤imiz gibi kand›r-

maca üzerine kuruludur. Biz bu
oyunun bir parças› olmayaca¤›z.

Yürüyüﬂ: Referandum ile ilgili olarak, "Getirilen maddeler yetersiz
ama oylamada evet diyece¤iz" diyen aralar›nda kimi ayd›nlar›n da
oldu¤u bir kesim var. Bu çevrenin
görüﬂleri hakk›nda ne diyorsunuz?
V. ﬁahin: Bu tür düﬂünenler sand›k
demokrasisinin meﬂrulaﬂt›r›lmas›na
yolaçacakt›r. “Yetersiz ama 12 Eylül Anayasas›’n›n bir-iki maddesi
de¤iﬂti. Bu gene kerhen iyi bir ﬂeydir” yaklaﬂ›m› politik bir tav›r
de¤ildir ve AKP’nin oyununa gelmektir.
Yürüyüﬂ: Halk Cephesi’nin sundu¤u Anayasa Tasla¤›n› nas›l de¤erlendiriyorsunuz? Kitlelere ulaﬂt›rd›¤›n›zda nas›l tepkiler al›yorsunuz?
V. ﬁahin: Halk Cephesi’nin Halk
Anayasas› Tasla¤›’ndaki maddeler
halk›n insanca yaﬂayaca¤›, eﬂitçe,
özgürce yaﬂayaca¤› bir dünyay› anlat›yor. Biz, 12 Eylülcüler’in, cuntac›lar›n ve di¤er halk düﬂmanlar›n›n
haz›rlad›¤› anayasa karﬂ›s›nda gerçekten de halk›n özgürce eﬂitce in-

sanca yaﬂayaca¤› bir düzeni anlatt›¤›m›zda çok güzel karﬂ›lan›yor.
Biz halka ulaﬂt›rd›¤›m›zda çok
olumlu tepkiler al›yoruz.

Yürüyüﬂ: Alan›n›z aç›s›dan, alan›n›z›n talepleri aç›s›ndan AKP’nin
referanduma sundu¤u tasla¤› nas›l
de¤erlendiriyorsunuz?
V. ﬁahin: De¤iﬂiklik paketinde bizim alan›m›z özgünlü¤ünde birﬂey
yoktur. AKP halka düﬂman bir iktidard›r. O nedenle AKP’nin bizim
kültür-sanat alan›nda olsun veya
di¤er alanlarda olsun halk yarar›na
herhangi bir de¤iﬂikli¤e gitmesi,
halk yarar›na herhangi bir uygulama hayata geçirmesi mümkün
de¤ildir.
Yürüyüﬂ: Alan›n›z aç›s›dan, Halk
Anayasas› beklentilerinizi karﬂ›l›yor mu?
V. ﬁahin: Halk Anayasas›’n›n kültür-sanat alan›na iliﬂkin maddeleri
halktan yana kültür sanat alan›n›n
taleplerini yeterli düzeyde karﬂ›lamaktad›r. Bu bir taslakt›r eksik denebilir, elbette geliﬂtirilebilir.

“AKP’nin Tasla¤› Gençli¤in
Akademik-Demokratik Taleplerine Hiçbir Çözüm Sunmuyor”
Sad›k ﬁenbaba (Gençlik Federasyonu):

Yürüyüﬂ: 12 Eylül günü referanduma sunulacak k›smi anayasa de¤iﬂikli¤i paketini nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Sad›k ﬁenbaba:
Demokratik bir
anayasa olarak
piyasaya sürülen
bu de¤iﬂiklik paketini 12 Eylül
faﬂist anayasas›na bir makyaj
olarak de¤erlendiriyoruz. AKP
bu anayasayla
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iktidar›n› daha da sa¤lamlaﬂt›rmaya
çal›ﬂmaktad›r. Bu de¤iﬂiklik paketi,
halk›m›za demokrasi, özgürlük getirmeyecektir, çünkü faﬂizmin
do¤as›na ayk›r›d›r halktan yana bir
anayasa.

Yürüyüﬂ: Referandumda tavr›n›z
nas›l olacak?
S. ﬁe n b a b a : Bizler Gençlik Federasyonu olarak gençli¤e sand›¤a gitmemelerini, “evet” ya da “hay›r” gibi bu anayasay› meﬂrulaﬂt›racak bir
tercihi yapmamalar› gerekti¤ini anlat›yoruz. Tavr›m›z sadece sand›¤a

gitmemekle s›n›rl› de¤ildir, gençlik
olarak bu anayasaya karﬂ› kendi alternatifimizi Halk Anayasas›n› da
anlat›yoruz.

Yürüyüﬂ: Referandum ile ilgili olarak, "Getirilen maddeler yetersiz
ama oylamada evet diyece¤iz" diyen aralar›nda kimi ayd›nlar›n da
oldu¤u bir kesim var. Bu çevrenin
görüﬂleri hakk›nda ne diyorsunuz?
S . ﬁ e n ba b a : Bugün karﬂ›m›zdaki
en tehlikeli kesimlerden biri de bu
“sivil toplumcu” anlay›ﬂ. “Yetersiz
ama Evet” demek bilinçli ya da bi-
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linçsiz olarak AKP’nin de¤irmenine su taﬂ›makt›r. Halktan yana ayd›nlar›n yapmalar› gereken bu anayasan›n gerçek yüzünü göstermektir.

Yürüyüﬂ: Halk Cephesi’nin sundu¤u Anayasa Tasla¤›n› nas›l de¤erlendiriyorsunuz? Kitlelere ulaﬂt›rd›¤›n›zda nas›l tepkiler al›yorsunuz?
S . ﬁ e nb a ba : Halk Cephesi’nin halka sundu¤u Halk Anayasas› Tasla¤›
pek çok kesimden farkl› olarak düzene karﬂ› bir alternatif olmas› aç›s›ndan çok önemlidir ve sahip ç›k›lmaya de¤erdir. Gerçekten elimizde bir alternatifle gitmenin rahatl›¤›n› yaﬂ›yoruz. Çok olumlu
tepkiler al›yoruz ve çok e¤itici, verimli tart›ﬂmalar yap›yoruz.
Yürüyüﬂ: Alan›n›z aç›s›dan, alan›n›z›n talepleri aç›s›ndan AKP’nin
referanduma sundu¤u tasla¤› nas›l
de¤erlendiriyorsunuz?
S . ﬁ e n ba b a : AKP halk›n hiçbir kesimini önemsemedi¤i gibi gençli¤in sorunlar›n› da yok say›yor.
Anayasa halk›n hiçbir kesiminin
günlük yaﬂam›na derman olamayaca¤› gibi, gençli¤in de akademikdemokratik taleplerine de hiçbir
çözüm sunmuyor. ‹lk önce e¤itim
paras›z yap›lmal› ve YÖK kald›r›lmal›d›r. AKP bu sorunlara çözüm
üretmek bir yana sorununa çözüm
arayan gençli¤e sald›r›yor.
Yürüyüﬂ: Alan›n›z aç›s›dan, Halk
Anayasas› beklentilerinizi karﬂ›l›yor mu?
S. ﬁe n b a b a : Paras›z, bilimsel, anadilde e¤itim veren Demokratik
Halk Lise ve Üniversiteleri talebi
bizim ana taleplerimizdendir. Ve
Halk Anayasas› bu taleplerimizi
içeriyor. Tabii devrimci halk iktidar›nda ülkemize özgü farkl› ihtiyaçlarda do¤acakt›r. Fakat Halk Anayasas› Tasla¤› bunlar› bir hedef olarak karﬂ›m›za koyuyor. Bizler de
bu hedefleri sahipleniyor, halk için
halk›n anayasas›n› savunuyor ve
bunun için mücadelemizi büyütüyoruz.

1 May›s
Mahallesi’nde
Linç Protestosu
‹stanbul 1 May›s Mahallesi’nde, Halk Cepheliler taraf›ndan, ‹negöl ve Dörtyol'da yaﬂanan
ﬂovenist k›ﬂk›rtmalar› protesto
için 13 A¤ustos günü 3001 Caddesi’nde bulunan Eski Karakol
Dura¤›’ndan Son Durak’a kadar
k›z›l bayrak ve dövizlerle 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 okunan aç›klamada, “Bu

Hukuksuzluk
Devam Ediyor
2009 y›l›n›n May›s’›nda, Samsun’da tutuklanan 5 kiﬂi 12 A¤ustos’ta görülen duruﬂmalar›nda da
tahliye edilmedi.
Grup Yorum konseri düzenledikleri için konserden bir hafta
önce tutuklanan Karadeniz Özgürlükler Derne¤i çal›ﬂanlar› ‹h-

topraklar üzerinde de Türkleri
Kürtlere, Kürtleri ve Türkleri,
Rumlara, Ermenilere karﬂ›, müslümanlar› gayri-müslimlere karﬂ›
k›ﬂk›rtt›lar.
Alevi-Sunni diye birbirimize
k›rd›rd›lar. Her seferinde oluk
oluk akan kan bizimdi.
Bugün de milliyetçili¤i, ›rkç›l›¤› k›ﬂk›rtarak, çeﬂitli milliyetlerden ve inançlardan halk›m›z› birbirine k›rd›rmak istiyorlar" denildi.
Eylem
“Provokasyonlar›n
Linçlerin Sorumlusu AKP'dir”,
“Katil ABD ‹ﬂbirlikçi AKP”, “Yaﬂas›n Halklar›n Kardeﬂli¤i”, “Biji
Bratiya Gelan” sloganlar›yla sona
erdi.
san Özdil, Ali Kemal Aﬂ›k, Hayriye Gündüz, Muhammed Özgür
Ayvaz ve Günay Özarslan, 12
A¤ustos günü Ankara’da görülen
dördüncü duruﬂmalar›nda da tahliye edilmediler.
Ankara 11. ACM’de görülen
ve nöbetçi heyetin girdi¤i duruﬂmada avukatlar söz alarak tutukluluk süresine de¤indiler ve müvekkillerinin tutuksuz yarg›lanmas›n›
istediler. Mahkeme 26 A¤ustos’a
ertelendi.

Say›: 230

Yürüyüﬂ
22 A¤ustos
2010

Mersin’de
Yürüyüﬂ Dergisi
Halka Ulaﬂmaya
Devam Ediyor
14 A¤ustos günü Mersin Yenipazar Mahallesi’ne giden Yürüyüﬂ dergisinin okurlar› bozuk
düzene karﬂ› halka alternatif çözüm yollar›n› göstermeye devam
ediyor.
Yap›lan sat›ﬂlarda referandumun bir aldatmaca oldu¤unu
“evet” oyu da “hay›r” oyunun da
ayn› kap›ya ç›kt›¤› anlat›ld›, bu
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yüzden referandumu protesto etmeye ça¤r›da bulunuldu.
Alternatif olarak halk anayasas› tasla¤› için mücadele edilmesi
gerekti¤i ifade edildi. Yap›lan sat›ﬂlarda 18 dergi halka ulaﬂt›r›ld›.
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1986’dan 2010’a; T EKEL’den T ELEKOM’a . ..

Özelleﬂtirme A d›ndaki Ya¤ma ve Peﬂkeﬂ

SOYGUN EMPERYAL‹ZM‹N SOYGUNUDUR

Say›: 230

Yürüyüﬂ
22 A¤ustos
2010

- 1986’dan 2010’a 24 y›ld›r;
Tüpraﬂ’tan, Et Bal›k
K u r u m u ’ n a , Antalya
Liman›’ndan, Süt Endüstri
Kurumu’na ya¤ma, talan
sürüyor
- ‹stanbul’dan, Kars’a,
A¤r›’dan Elaz›¤’a,
A n t a l y a ’ d a n ‹ z m i r ’e ya¤ma
v e t a l a n d a s › n › r yok!
- 24 y›lda; 39 milyar 600
milyon 581 bin dolarl›k
ya¤ma ve talan!
- A K P 7.5 y›lda; 24 y›ldaki
talan›n yüzde 77.6’s›n› ve
3 0 m i l y a r 73 4 mi ly on
dolarl›k bölümünü
gerçekleﬂtirdi
24 y›ld›r özelleﬂtirme ad› alt›nda
sürdürülen ya¤ma ve peﬂkeﬂte AKP
s›n›r tan›mad›¤›n› bir kez daha gösterdi.
Ya¤ma ve talan s›ras› ﬂimdi ikinci büyük do¤algaz da¤›t›m ﬂirketi
olan B a ﬂ k e n t D o ¤ a l g a z A.ﬁ’de.
2037 y›l›na kadar geçerli olan 30
y›ll›k do¤algaz da¤›t›m lisans›na sa-

TEKEL’in Ya¤mas›ndan!
T E K E L’in içki bölümündeki
17 fabrikan›n özelleﬂtirme ihalesi,
292 milyon dolarla L‹MAK-NUR O L - Ö Z A LT I N’a peﬂkeﬂ çekildi.
Oysa fabrikalar yenilenmiﬂ, ileri teknolojiye geçmiﬂti.
Sadece Bilecik’teki rak› fabrik a s › 1 0 0 mi ly on d ol a r e di yo rd u
Bilecik dahil 17 fabrikan›n
stoklar› da 141 milyon T L (100
milyon dolardan fazla) tutuyordu.
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Ya¤maya son vermenin, iﬂten at›lmalara son vermenin
tek çözümü, emperyalizmi ü lkemizden k ovmakt›r;
bumndan d olay›d›r ki, özelleﬂtirmelere karﬂ› mücadele,
emperyalizme k arﬂ› m ücadeleyi b üyütmektir.
hip ve yaklaﬂ›k 1,2 milyon abonesi
bulunan ﬂirket, 8 bin 300 kilometre
uzunlu¤unda boru hatt›n› ve 1012
adet do¤algaz da¤›t›m istasyonunu
içeren bir ﬂebekeyi yönetiyor.
Kuﬂkusuz bu ﬂirket “ z a r a r etti ¤i” için sat›lm›yor. Tersine ikinci
büyük do¤algaz da¤›t›m ﬂirketi olarak, abone say›s›yla, da¤›t›m istasyonlar› ile da¤›tt›¤› do¤algaz miktar› ile az›msanmayacak büyüklüktedir.
AKP yine ayn› dönemde, elektrikte Bo¤aziçi Elektrik ve Gediz
El e kt ri k ’i tekellere peﬂkeﬂ çekti.
Türkiye'nin en büyük da¤›t›m bölgesi olan Bo¤aziçi Elektrik, ‹stanbul Avrupa Yakas›'n› kaps›yor. Yüzde 14'lük paya sahip bölgede abone
say›s› 3.8 milyondur. ‹zmir ve Manisa illerinin elektrik ihtiyac›n› karﬂ›layan Gediz Elektrik'in, 2.3 mil yon abonesi bulunuyor.

A K P Ya ¤ m a y › S ü r d ü r ü y o r
‹stanbul’un, ‹zmir’in, ManiYine ayr›ca Tekel’in Türkiye’nin 81 ilindeki baﬂmüdürlüklerinin depolar›nda 30-35 milyon
dolarl›k içki stoku vard›.
17 fabrikay› 292 milyon dolara
alanlar, stoklarla ve bir fabrikan›n
sat›ﬂ› ile verdikleri paray› geri alm›ﬂlard›.
Ama ya¤mada s›n›r yoktu. Bir
kaç ay sonra bir A m e r i k a n tekeline 950 milyon d o l a r a satt›lar.

sa’n›n elektrik da¤›t›m› sat›ld›. ﬁimdi de Ankara’n›n do¤al gaz›n› sa¤layan ikinci büyük da¤›t›m a¤› için
ihale yap›ld›.
‹ﬂbirlikçiler alt›n yumurtlayan
tavuklar› birer birer al›yor. AKP ise
iﬂbirlikçileri ihya ediyor. Örne¤in
elektrik da¤›t›m ihaleleri ve do¤algaz ihalesi aralar›nda Ç u k u rova
Holding’in sahibi Karamehmet’in de oldu¤u iﬂbirlikçilere adeta sunuldu.
Dün de öyle olmad› m›? 24 y›ld›r bu politika sürdürülmektedir. 24
y›lda hükümetler de¤iﬂti. B a ﬂ b a k a n l a r, b a k a n l a r de¤iﬂti, Meclisin
bileﬂimi bir çok kez de¤iﬂti ama
ya¤ma, talan, peﬂkeﬂ devam ediyor.
Örne¤in, Erbakan’›n damad›
Mehmet Alt›nöz’ün Yönetim Kurulu Üyesi oldu¤u M‹LDA Ka¤›t Sanayi Tic. A.ﬁ., 2003 y›l›nda özelleﬂtirme kapsam›nda Giresun Seka Aksu Ka¤›t Fabrikas›n› 3.5 milyon dolara sat›n ald›.
Fabrika arazisinin imara aç›lmas› için u¤raﬂan M‹LDA, geçti¤imiz
aylarda bir emlak firmas› arac›l›¤›yla fabrikay› 55 milyon dolara sat›ﬂa
ç›kard›.
3.5 mi lyon dola ra sa t›n al d›kla r› bir fabrikay› 55 mil yon dolara
satmaya çal›ﬂt›klar› düﬂünüldü ¤ünde ya¤man›n boyutu da daha
iyi anlaﬂ›lacakt›r.
Ya¤man›n büyüklü¤ü buradad›r.
‹ﬂte iﬂbirlikçi AKP 19 maddelik
anayasa de¤iﬂikli¤i içinde ya¤man›n önündeki son “bürokratik en gelleri” de kald›rarak, talan› h›zland›rmak istiyor.

AKP direnme hakk›na sald›r›yor

Özelleﬂtirme A d › n d a k i
Ya ¤ m a
Kars Süt Mam ulleri, Et Bal›k
Kurumu, A¤r› Et Tesisleri, Kütahy a M a n y e z i t ‹ ﬂl e t m e l e r i , A f ﬂ i n - E l bistan Santrali, Testaﬂ Ayd›n ‹ﬂletmesi, Impeksbank, Etib ank, PO Aﬁ, TEKEL, TÜPRAﬁ, TELE KOM...
Kars’tan, A¤r›’ya, Kütahya’dan,
Maraﬂ’a, ‹stanbul’dan ‹zmir’e...onlarca ﬂehirde, yüzlerce kasabada,
beldede onlarca K‹T, görülece¤i gibi iﬂbirlikçi tekellere adeta alt›n bir
tepsi içinde sunuldu.
Örne¤in hayvanlar için üretim
yapan yem sanayiinde, Y E M SAN’a ba¤l› tam 2 6 fa br i ka vard›.
Bu fabrikalar› yok fiat›na alanlar bu
alanda ithalat ve ihracat yapan iﬂbirlikçi tekellerdi.
1 y›l sonra 11 fabrikay› kapatarak, d›ﬂar›dan ald›klar› yemlerin fiyatlar›n› iki kat›na ç›kard›lar. Bir
süre sonra hayvan üreticileri yemi
% 1500 oran›nda zaml› almaya baﬂlad›lar.
Yem sanayiini elinde bulunduran iﬂbirlikçiler büyük vurgunlar
vururken, zarar eden hayvan üreticileri ve eti, sütü bulabilirse tüketen

AKP Kendi Zenginlerini
Yaratt›
T E K E L’in bir bölümü Nakﬂibendi tarikat›ndan Nihat Özdemir’in Mey ‹çki firmas›na sat›ld›.
2004 y›l›nda; 292 milyon dol a r a sat›lan T E K E L ‹çki’de o
dönem stoklarda ve depolarda,
234 milyon dolarl›k içki vard›.
292 milyon dolar ödemiﬂler
ama 234 milyonunu daha baﬂtan
geri alm›ﬂlard›. Sat›ﬂ için asl›nda
58 milyon dolar ödemiﬂlerdi.
2 y›l sonra Mey ‹çki de TEKEL
‹çkinin yüzde 90’n›n› 890 milyon
dolara emperyalist bir tekele satt›.
2 y›l içinde hiçbir ﬂey yapmadan, tek kuruﬂ masraf yapmadan
832 milyon dolar vurgun vurdular!

halkt›.
Yine tekellerin iﬂtah›n› kabartan
baﬂka bir ya¤maya de¤inecek olursak;
Süt Endüstrisi Kurumu ‹ﬂletm e l e r i ; 1995 y›l›nda 32 iﬂletmesi
parça parça ya¤maya sunuldu.
S E K'in isim hakk› ve ‹stanbul
iﬂletmesi 1,8 trilyon TL’ye iﬂbirlikçi Koç’a sat›ld›. Bu iﬂletmenin a r a zisine 18 trilyon verildi.Koçlar sadece iﬂletmenin arazisi ile büyük bir
vurgun vurmuﬂlard›.
SEK'in 4 iﬂletmesini Tekfen tekeline ba¤l› M i s S ü t 2 t r i l y o n
TL’ye ald›. Mis Süt 1996'dan sonra
dünyan›n g›da da en büyük emper y a l i s t t e ke l i N E S T L E ' y e sa t › l d› .
Bu pastadan Sabanc›’da pay almakta gecikmeyecekti. Türkiye'deki süt ve süt ürünleri pazar› 5 iﬂbirlikçi tekelin denitemine girmekte
gecikmeyecekti.
24 y›ld›r ya¤ma ve talan hiç aral›ks›z bir biçimde sürdü, sürdürüldü. Hiçbir kurala ba¤l› olmaks›z›n,
peﬂpeﬂe aç›lan sözde ihaleler ile 24
y›ld›r kurals›z bir biçimde K‹T’ler
ya¤malanmaya devam ediyor.
24 y›l boyunca iktidarlar de¤iﬂti.
Yeni partiler, yeni baﬂbakanlar, yeni
bakanlar geldi. K‹T’ler bir arpal›k
olarak iktidarlar taraf›ndan yeni
zenginler yaratmak, iﬂbirlikçi tekelleri ihya etmek için sunuldu.
Özellikle 8 y›ll›k AKP iktidar›
döneminde ya¤ma ve talan doru¤una ç›kt›. 24 y›lda yap›lan ya¤ma ve
talan›n yüzde 77’sini AKP iktidar›n›n 7.5 y›l›nda gerçekleﬂtirdi.
AKP, 7.5 y›l içinde yeni zenginler yaratt›. AKP sadece kendisine
“muhafazakar”, “islamc›” denen
kesimleri ihya etmedi. Koçlar’›, Sabanc›lar’›, Do¤anlar’›, Karamehmetler’i de vurguna, talana, ya¤maya ortak etti. Onlara da sömürü ve
ya¤ma pastas›n›n iri dilimlerini sunmaktan geri durmad›.
8 y›ld›r iﬂbirlikçi tekellerin AKP
iktidar›ndan duyduklar› memnuniyetin arkas›nda bu talan vard›r. Kald› ki bu durumu Tayyip Erdo¤an,
TÜS‹AD’a karﬂ› kullanmaktan geri
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durmam›ﬂt›r.
TÜS‹AD’›n, AKP’nin 19 maddelik anayasa de¤iﬂikli¤ini aç›ktan
desteklememesi karﬂ›s›nda, iﬂbirlikçi tekellere karﬂ›, sundu¤u ya¤may›
hat›rlat›yor ve onlara karﬂ› koz olarak kullan›yordu.

Özelleﬂtirme Politikalar›n›n
Arkas›nda Emperyalist
Tekeller Va r d › r
Özelleﬂtirme politikas› alt›nda
sürdürülen ya¤ma ve talan›n arkas›nda emperyalist tekeller vard›r. Ve
bu politikalar hemen hemen tüm yeni-sömürge ülkelerde uygulanmaktad›r.
Süren ya¤ma ve talandan en çok
pay alanlar›n baﬂ›nda emperyalist
tekeller gelmektedir. ‹ﬂbirlikçi tekellerin hepsinin arkas›nda emperyalist tekeller vard›r. Yerli iﬂbirlikçileri ile girdikleri ihaleler, iﬂbirlikçi iktidarlar›n sundu¤u imkanlarla
bu büyük vurgunun içindedirler.
O nedenle ya¤ma ve talan politikas› sadece kukla iktidarlar›n politikas› de¤ildir. Vurguna, talana, ya¤maya, iﬂten atmalara karﬂ› verilecek
mücadele ayn› zamanda emperyalizme karﬂ› verilmek durumundad›r.
‹ﬂten at›lmalar›n, vurgun ve ya¤man›n önüne geçmek, bu politikalar› bozmak istiyorsak, emperyalizme
karﬂ› verilen mücadeleyi büyütmek
zorunday›z.
Yeralt›-yerüstü kaynaklar›m›z›n,
do¤al zenginliklerimizin, halk›n
olan tüm zenginliklerin talan›n› engellemenin yolu emperyalist tekelleri bu topraklardan kovmaktan
geçmektedir.

Say›: 230

Yürüyüﬂ
22 A¤ustos
2010
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Amerika AKP’yi Uyard›:

ﬁova Son! Taahhütlerine
uy, haddini bil!
u Rapor, AKP’nin
‹ﬂbirlikçili¤ini Belgeliyor:
“Türkiye tüm s›n›rlar›nda ve
ötesinde bölgesel istikrar
için çal›ﬂma taahhüdü verdi.”
uYeni-sömürgeler ‹çin,
“Ba¤›ms›z d›ﬂ politika” diye
bir ﬂey söz konusu olamaz.
Emperyalizm karﬂ›s›nda
“içiﬂleri” diye bir ﬂey de
söz konusu de¤ildir.
Say›: 230

Yürüyüﬂ
22 A¤ustos
2010

u ABD D›ﬂiﬂleri Bakan
Yard›mc›s›: “Türkiye'nin
NATO'ya, Avrupa'ya ve
ABD'ye ba¤l› kald›¤›n›
düﬂünüyoruz, ancak bunun
gösterilmeye ihtiyac› var.”
Ülkemizle ilgili bir çok haberi
ancak emperyalist bas›n yazarsa ö¤renebiliyoruz. ABD, ülkemize müfettiﬂler gönderiyor. Araﬂt›rmalar,
incelemeler yapt›r›yor. Ülkemiz
hakk›nda raporlar haz›rlat›yor. Halk
bütün bunlardan ya tesadüfen haberdar oluyor, büyük ço¤unlu¤undan da olmuyor.
Geçti¤imiz hafta içinde bir ‹ngiliz gazetesinin "ABD, T ü r k i y e ' y e
ü l t i m a t o m v e r d i " haberinden
ABD’nin Türkiye hakk›nda haz›rlad›¤› bir raporu ö¤rendik.
ABD D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤› bünyesindeki Genel Teftiﬂ Bürosu (OIG)
müfettiﬂleri Ankara, ‹stanbul, ‹zmir
ve Adana'da bu y›l›n Ocak, ﬁubat ve
Mart aylar›nda yapt›klar› d e n e t i m l e r i n ard›ndan Temmuz 2010 ta rihli 110 sayfal›k bir rapor haz›rla-

28

d›lar.
R a p o r d a , ''Türk hükümetinin,
hemen hemen tüm s›n›rlar› boyun ca ve ötesinde, bazen ABD'yi memnun eden, bazen de etmeyen biçimlerde bölgesel istikrar do¤rultusunda kendisini çal›ﬂmaya adad›¤›'',
''Türkiye'nin Irak'taki güçlü diplomatik varl›¤›, Irak'›n kuzeyindeki
bölgesel yönetimle olan ba¤lar› ve
Irak'la ticaret ve yat›r›mlar konusunda ön safhada yer almas›n›n
ABD'yi memnun etti¤i'',
“Gazze olay›ndan sonra Türkiye’nin ‹srail ile iliﬂkileri sendeliyor.
‹srail ve Ermenistan’la iliﬂkiler
ABD için de önemini koruyor. ”
“Türk halk› içinde ABD'ye
olumsuz bakanlar›n oran›n›n yüksek olmas›”,
''Türkiye'nin Mustafa Kemal
Atatürk taraf›ndan tesis edilen Bat›
yöneliminden uzaklaﬂarak, bak›ﬂ›n›
daha kararl› biçimde do¤uya çevirip çevirmedi¤i ya da öyleyse bunun
derecesinin ne düzeyde oldu¤u'' gibi bilgiler, sorular ve de¤erlendirmeler yer al›yor.
Raporun sonucuna ba¤l› olarak da
Amerikan Baﬂkan› Barack Obama'n›n “ültimatom”u gündeme geldi.
Raporda, Türkiye hakk›nda belirtilen her ﬂey Amerikan politikalar›na ne kadar hizmet edip etmedi¤ine göre de¤erlendirilmektedir.
Bu rapor, yeni-sömürge bir ülkenin ba¤›ms›z politikas›n›n olamayaca¤›n›n kan›t›d›r.
Amerika, “ﬂov bitti” diyor. “‹ﬂbirlikçili¤ini gizlemeye yönelik de
olsa, benim politikalar›ma ters düﬂmese de, benim belirledi¤im s›n›rlar› aﬂamazs›n.”
‹ﬂbirlikçilerine verilmiﬂ taahhütünü hat›rlat›yor: “ Tü m s › n › r l a r ›
bo y u n c a v e ö t e s i n d e , A B D ' n i n b ö l -

gesel ç›karlar›n› korumak zorun das›n!''
Rapor, kurulan tüm hükümetlerin Amerika’n›n iﬂbirlikçisi, kukla
hükümetler oldu¤unun kan›t›d›r.
Rapor, kukla hükümetlerin iﬂbirlikçiliklerini gizlemek için yapt›klar› ﬂovlar›n da bir s›n›r›n›n oldu¤unu
göstermektedir.
Fakat raporun kendisinden de
önemli olan ﬂudur: Amerikan D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤›’n›n görevlendirdi¤i
müfettiﬂler ülkemize geliyor ve üç
ay boyunca elini kolunu sallayarak
dolaﬂ›yor, rapor düzenliyor. ‹liﬂkiye
bak›n; alenen yeni sömürgeleri denetlemek için “müfettiﬂlik” kurumu
oluﬂturuyor, teftiﬂ ediyor, raporlar
haz›rl›yor, adeta karne veriyor. ‹ﬂbirlikçi AKP’den ses yok: “Sen
kimsin?” diyen yok.
Abdullah Gül’e Financal Times’in “Obama Türkiye’yi Uyard›”
manﬂetiyle verilen “ ü l t i m a t o m ”
soruluyor. Gül’ün cevab›n›n klasik
iﬂbirlikçilerin demagojilerinden fark› yok. ﬁöyle diyor: “O devirler
geçmiﬂte kald›. Kimse art›k Türkiye’yi öyle parma¤›n› sallayarak
uyaramaz. Türkiye bugün bar›ﬂ için
aktif rol oynayan bir ülke konumundad›r. Bunu yad›rg›yor olabilirler. ”
D›ﬂiﬂleri Bakan› Ahmet Davuto¤lu da ayn› do¤rultuda, görüntüyü kurtarmak için efeleniyor: “Hiçbir ülke
Türkiye'ye uyar› mahiyetinde konuﬂamaz, hele hele Say›n Baﬂbakan›m›za böyle bir üslup içinde konuﬂulmas› söz konusu olamaz. Toronto'daki görüﬂmede iki müttefik ülkenin iliﬂkilerine uygun düﬂen dostane
görüﬂme olmuﬂtur. Tamam›yla eﬂit
e g e m e n ü l k en i n l i d e r l e r i a r a s › n d a
geçen konuﬂma olmuﬂtur. ' '
“ Eﬂit egemen ü lkenin liderleri
aras›nda geçen konuﬂma” imiﬂ!
Oligarﬂinin de Amerika’da müfet-
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tiﬂleri var m›? Amerika hakk›nda rapor haz›rlatabiliyor mu?
Amerika müfettiﬂlerini gönderip
senin icraatlar›n› teftiﬂ ediyor. Raporlar haz›rl›yor, sonra sen halk›
kand›rmak için “hiçbir ülke Türkiye'ye uyar› mahiyetinde konuﬂamaz”
diye gazel okuyorsun. Amerika’ya
Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an için “deli¤e süpürmeyin kullan›n” diye ak›l
veren AKP kadrolar› de¤il miydi?

Amerika Neden Böyle Bir
Rapor Haz›rlad›
AKP ﬂöyle bir iﬂbirklikçi partidir: Hem tüm politika ve ç›kard›¤›
yasalarla tekellere hizmet edecek
ama ayn› zamanda da yoksullardan
yana görünecek!
Hem emperyalizme her türlü
uﬂakl›¤› yapacak, hem ona karﬂ›
“meydan okuyor” gözükecek!
Hem ‹srail’le her türlü ekonomik
siyasi askeri iliﬂkileri sürdürecek
hem de onu katliamc›l›kla soyk›r›mla suçlayacak.
Hem GOP’un eﬂbaﬂkan› olacak
hem de Amerika’n›n Irak’taki, Afganistan’daki katliamlar›n› eleﬂtirecek.
Amerika’ya ‹ncirlik Üssün’ü açan siz de¤il misiniz?
Afganistan’a asker gönderip iﬂgale ortak olan siz de¤il misiniz?
“Yok” diyor Amerika; “o kadar
uzun boylu de¤il.”
Emperyalistler yeni sömürgelerle
iliﬂkilerinde, iﬂbirlikçi kukla yönetimlere her zaman iﬂbirlikçiliklerini
gizleme manevralar›nda belli bir özgürlük tan›m›ﬂlard›r. Mesela Süleyman Demirel Washington’a gider ve
bir uﬂak efendisiyle nas›l görüﬂürse,
öyle görüﬂür. Ülkemizi pazarlarlar,
yeni yeni ba¤›ml›l›k ve sat›ﬂ anlaﬂmalar›na imza atarlar. Sonra ülkeye
döndü¤ünde bas›na ﬂöyle bir haber
uçurulur: “Demirel, Jimmy Carter’le konuﬂurken masaya yumru¤unu vurdu.” Benzer hikayeleri her zaman duyabilirsiniz. Amerika için bu
kadar›n›n mahsuru yoktur.
Fakat daha fazlas›na izin vermiyor. Gerçek ﬂudur: Bizzat Baﬂbakan

Fakat raporun
kendisinden de önemli
olan ﬂudur: Amerikan
D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤›’n›n
görevlendirdi¤i müfettiﬂler ülkemize geliyor ve
üç ay boyunca elini
kolunu sallayarak dolaﬂ›yor, rapor düzenliyor.
Tayyip Erdo¤an’›n ak›l hocalar›
Amerika’ya Tayyip Erdo¤an’›n güvenilir bir iﬂbirlikçi oldu¤unu ispatlamaya çal›ﬂ›yor ve Erdo¤an’› “deli¤e
süpürmeyin kullan›n” diyor. Ama
halka yans›t›lan; Tayyip’in Amerika’ya her gitti¤inde esip gürledi¤idir.

Amerika’n›n B ir
‹ﬂbirlikçisini Hizaya
Sokma O perasyonu:
Rapora göre AKP iktidar›n›n
esas›nda uﬂakl›kta bir kusuru yoktur. Amerika AKP’ye ne görev vermiﬂse harfiyen yerine getirmiﬂtir.
Hem de AKP’nin D›ﬂiﬂleri Bakan›
Davuto¤lu bu konuda “ola¤anüstü”
bir performans sergilemiﬂtir. Oligarﬂinin temsilcileri Ortado¤u’dan
Afrika k›tas›na, Asya’dan Balkanlar’a kadar Amerikan ç›karlar› için
“cansiperane” çal›ﬂmaktad›r. Amerika, oligarﬂinin iﬂbirlikçi Kürt liderlerle olan siyasi ekonomik iliﬂkilerinden de oldukça memnun olmaktad›r.
Fakat ABD D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤›
Genel Teftiﬂ Büro s u ’ n u n r a p o r un a g ö re AB D, bu iﬂbir likçisini hi z a y a s o k m a i h t i y a c › d u y m a k t a d › r.
Raporda
Türkiye’nin
ve
AKP’nin emperyalizm aç›s›ndan
pürüzlü politika ve uygulamalar›
sorgulan›yor.
Bu amaçla ABD D›ﬂiﬂleri Bakan› Hillary Clinton’›n baﬂkanl›k etti¤i ve çok say›da üst düzey yetkilinin kat›ld›¤› bir toplant› yap›ld›.
ABD D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤›’ndan
bir yetkili toplant› için; önemli ko-
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nular, bölgeler ve ülkeler hakk›nda
bu tür toplant›lar yapt›klar›n› ve
Türkiye’nin de bunlar aras›nda yer
ald›¤›na söyledi.
Toplant›n›n esas amac›n› ise
ﬂöyle aç›kl›yor: “Do¤ru yönde mi
ilerliyoruz? Ele alabilece¤imiz baﬂka alanlar var m›?
Amerika toplant›lar yap›yor. Bölgeler, ülkeler hakk›nda kararlar veriyor. ‹ç ve d›ﬂ politikalar›n› belirliyor.
Bu toplant›lar da göstermektedir
ki, yeni-sömürge bir ülke için; “ b a ¤›ms›z d›ﬂ politika” diye bir ﬂey
söz konusu olamaz. Emperyalizm
karﬂ›s›nda “iç iﬂleri” diye bir ﬂey de
söz konusu de¤ildir.
Oligarﬂinin gerek iç, gerek d›ﬂ
politikalar›nda ataca¤› her ad›m
Amerikan ç›karlar›na göre belirlenmektedir.
D›ﬂ‹ﬂleri Bakan› Davuto¤lu’na
bu toplant› da soruluyor. Davuto¤lu
bir iﬂbirlikçi uﬂa¤›n piﬂkinli¤iyle cevap veriyor: “Bu toplant›, TürkAmerikan iliﬂkilerinin ne kadar
önemli oldu¤unu gösteren bir toplant›. Biz de Bakanl›¤›m›z bünyesinde böyle de¤erlendirme toplant›lar›
yapar›z. Türkiye ile Amerika aras›nda son dönemde gittikçe artan
bir iﬂbirli¤i söz konusudur.”

Say›: 230

Yürüyüﬂ
22 A¤ustos
2010

B u t ü r aç›klamalarla iﬂbirli¤in iz i gi z le y e m e z s in iz .
ABD'nin Avrupa ve Avrasya iﬂlerinden sorumlu D›ﬂiﬂleri Bakan
Yard›mc›s› Philip Gordon ise bir haber ajans›na ﬂu aç›klamay› yapt›.
“Türkiye'nin NATO'ya, Avrupa'ya
ve ABD'ye ba¤l› kald›¤›n› düﬂünüyoruz, ancak bunun gösterilmeye
ihtiyac› var.”
Evet, meselenin bir yan› budur.
Türkiye’nin iﬂbirlikçili¤inde bir sorun yok. Mesele, AKP’nin ikiyüzlülü¤ü. AKP, halk›n Amerika’ya karﬂ›
tepkisini iç politikada kullan›yor.
‹ﬂbirli¤ini gizliyor. Amerika, HAYIR diyor; bunu da yapmayacaks›n.
B‹ZE BA⁄LILI⁄INI, ‹ﬁB‹RL‹KÇ‹L‹⁄‹N‹ AÇIKÇA GÖSTERECEKS‹N!
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büyük devlet ﬂiﬂinmesi

Say›: 230

Yürüyüﬂ
22 A¤ustos
2010

“Bölge gücü”ymüﬂ, “lider ülke”ymiﬂ... AKP, bir uﬂa¤›n aﬂa¤›l›k
kompleksiyle ﬂiﬂiniyordu. Cumhurbaﬂkan› Gül, Baﬂbakan Erdo¤an, D›ﬂiﬂleri Bakan› Davuto¤lu, Suriye’de,
Irak’ta, ‹ran’da, Balkanlar’da, Afrika
ülkelerinde, Amerika ad›na durmaks›z›n dolaﬂ›yorlar. Sonra “bölge
gücüyüz”, “lider ülkeyiz” diye
övünüyorlar. Yapt›klar› uﬂakl›ktan
baﬂka birﬂey de¤il; ama kendilerine
Amerika’n›n “ s t r a t e j i k o r t a ¤ › y › z ”
diyerek “vizyon”lar, “misyon”lar biçiyorlar. Efendilerine yaranmak için
onlar ad›na “politika” yapmaya giriﬂiyorlar.
Fakat Amerika buna bir noktaya
kadar müsaade ediyor. Bir noktadan
sonra uﬂa¤›na, bulundu¤u yeri hat›rlat›yor. Amerika’n›n hegomanyas›ndaki bir bölgede, bir iﬂbirlikçiye bunu yapt›r›rlar m›?
Yeni-sömürgelerin baﬂbakanlar›,
devlet baﬂkanlar› uﬂakl›klar›n› gizlemek için biçimsel ﬂovlardan medet
umarlar. Kameralar karﬂ›s›nda diye-

lim ki ABD Baﬂkan› bacak bacak üstüne mi att›. Onlar da atarlar. Ve ne
kadar “eﬂit” olduklar›n› kendi halklar›na kan›tlam›ﬂ olurlar.
Fakat kapal› kap›lar ard›nda roller de¤iﬂir. Her ﬂey asl›na uygun cereyan etmeye baﬂlar. O kap›n›n ard›nda art›k yeni sömürge ülkenin

Gemide 9 kiﬂiyi katleden ölüm
mangalar› için de “ G u r u r duyuyor u m ” diyor. Katliam ‹srail Genelkurmay› taraf›ndan aç›ktan savunuluyor. ‹srail için bu ola¤an bir durum. Çünkü ‹srail bunu ony›llard›r
yap›yor. Filistin halk›n› çoluk, ço-
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medi. Yeni temsilciler
atan›yor.
Halk›n bunlar›n hiçbirinden haberi yok. B›rakal›m halk›, parlamentodaki milletvekillerinin de haberi
yok. Böyle bir temsilcili¤in varl›¤›ndan ancak ABD Büyükelçili¤i’nin “bbilgi sun a r ” isimli internet
sitesinde, K o nya ﬁe h i r Temsil ci si
Dani el Ke en ile yapt›¤› röportaj›n
yay›nlanmas› sonucunda CHP Milletvekili O¤uz Oyan haberdar oluyor ve geçen ay D›ﬂiﬂleri Bakan›
Ahmet Davuto¤lu’nun cevaplamas›
talebiyle meclise verdi¤i önerge sonucunda bu temsilci atama olay›
do¤rulan›yor.
Ülkeler aras› iﬂler belli bir anlaﬂma, sözleﬂme ve benzeri iliﬂkiler ile
yürütülür. Fakat art›k Amerika ülkemizdeki faaliyetlerinde böylesi
belgelere de ihtiyaç duymuyor. Babas›n›n çiftli¤i gibi at koﬂturuyor.

ABD’den Konya, Kayseri ve
‹zmir’e “ﬂehir temsilcisi”
ABD Büyükelçili¤i; Konya,
Kayseri ve ‹zmir’e ikinci kâtip düzeyinde “ﬁe hir Temsil ci le r i ” atad›.
Büyükelçili¤e göre “ﬁehir Temsilcileri” Türk illerindeki siyaset, e¤itim ve iﬂ önderleriyle ilk temas›
gerçekleﬂtirecek. D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤›, “ﬁehir Temsilcili¤i Program›”n›n Türkiye ile ABD aras›nda
bir k a rﬂ› l›k l› l›k sözleﬂ me si uyar›nca yürürlü¤e girmedi¤ini bildirdi.
Türkiye babalar›n›n çiftli¤i; istedikleri yere elçilik at›yorlar, istedikleri yere “ﬂe h i r t e msil ci si” at›yorlar, istedikleri yerde üs kuruyorlar. Ama mesela Türkiye Washington’a ﬁehir Temsilcisi atayamaz.
‹ﬂbirlikçi cumhurbaﬂkan›, baﬂbakanlar›, milletvekilleri, valileri yet-

‹srail, Mavi Marmara katliam›n›
savunuyor; AKP sus pus!
‹srail Genelkurmay Baﬂkan› Gabi Eﬂkanazi, Mavi Marmara gemisinde katlettikleri 9 kiﬂi için aç›lan
göstermelik komisyon soruﬂturmas›nda; “Ölmesi gere k e n l e r i ö l d ü rd ü k ” ﬂeklinde ifade verdi.

baﬂbakan› s o r g u l a n a n d › r . Hesap
s o r u l a n d › r. A z a r l a n a n d › r. Ta l i m a t
v e r i l e n d i r.
AKP, bölgede lider de¤il, en fazla
taﬂeron olur. Nitekim, bugün esas
konumu da budur... Yürüttü¤ü tüm
politikalarda esas olan Amerikan ç›karlar›d›r.

cuk, yaﬂl›, kad›n demeden katlediyor ve savunuyor.
Ne Mavi Marmara gemisindeki
katliam›, ne de ony›llard›r yapt›¤›
katliamlar sadece ‹srail’in sorumlulu¤unda gerçekleﬂen katliamlar de¤ildir. ‹srail’in tüm katliamlar›ndan
baﬂta Amerika olmak üzere tüm emperyalistler sorumludur. ‹srail’i bu
denli katliamlar›n› aç›ktan savunacak kadar pervas›zlaﬂt›ran emperyalizmin deste¤idir.
Peki ya oligarﬂi? Ya A K P ne ya -

p›yor bu aç›k katliam savunuculu¤u karﬂ›s›nda?
AKP iktidar›, Mavi Marmara
katliam›n›n oldu¤u günlerde yine
esip gürlemiﬂti. ‹srail’e koﬂul üstüne
koﬂul koyuyordu... En baﬂ koﬂul da
‹srail’in ö z ü r dilemesi idi.
‹srail, b›rak›n özürü, “ölmesi gerekenleri öldürdük... gurur duyu yoruz” diyor.
Hadi, ne yapacak A K P ?
Tüm siyasi, ekonomik, askeri
iliﬂkileri mi kesecek? Yoksa siyonist
‹srail’in a¤ababas›na tav›r m› alacak? Yo k s a , ‹ s r a i l k o n u s u n d a h e p
yapt›¤› gibi, tükürdü¤ünü yalayacak m›?
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SORUDA

ﬂitli kesimler do¤rudan ve genel oyla yap›lan seçimlere kat›l›r ve
parlamentoya seçilerek ç›karlar›n› savunur ve toplumsal geBilgi Tarihten, bilimden,
liﬂmeyi sa¤lar.
önderlerimizden, geleneklerimizden Oysa, bu düﬂünce, hem burjuva
güçtür ö¤rendiklerimizle güçlenece¤iz
demokrasilerinde, hem faﬂizmlerde, parlamenter demokrasinin özünde burjuva diktatörlü¤ü
oldu¤unu yads›r. Burjuvazinin
söz konusu parlamentolarda iktiParlamento nedir?
dar›n› tehlikeye atacak bir geliﬂSeçimle kurulmuﬂ meclislerdir. Topmeye izin vermeyece¤ini görlumlar›n temsilcileri arac›l›¤›yla
mez.
siyasal yönetime kat›ld›klar› sistemlerde, seçilmiﬂ temsilcilerin
Burjuva parlamentarizminde
sorunlar› tart›ﬂt›klar›, kararlar ald›klar› kuruma parlamento deniseçme-seçilme özgürlü¤ü var
lir. Parlamentoda yer alanlara da
m›d›r?
‘parlamenter’ denilir.
Kâ¤›t üzerinde, yasalarda var olan
"seçme-seçilme özgürlü¤ü" pratik iﬂleyiﬂte yoktur. Sömürücü s›Parlamentolar ne zaman oluﬂ n›fl› toplumlarda ekonomik, siyamaya baﬂlad›?
sal, sosyal-kültürel farkl›l›klar ve
Bu siyasal temsil biçiminin, yüzy›lhatta dini, milli birçok neden,
lara uzanan bir geliﬂimi vard›r.
seçme ve seçilme hakk›n›n önü‹lk önce krallar, dan›ﬂma meclisne, görülür-görülmez engeller
leri oluﬂturdular. Baﬂlang›çta bu
koymaktad›r... Fakat esas olarak
meclislerde feodal soylularla din
ekonomik eﬂitsizli¤in hâkim oladamlar› yer al›yordu. Kapitalizdu¤u bir toplumda seçme ve semin geliﬂmesiyle birlikte, burjuçilme özgürlü¤ü zaten olamaz.
valar da bu meclislere girdiler.
Bugün, belli bir zenginli¤e sahip olBurjuva devrimleriyle birlikte
mayanlar›n veya zengin bir grup,
feodaller ve din adamlar› uzakparti taraf›ndan desteklenmeyenlaﬂt›r›ld›. Bu kez emekçilerin
lerin seçilme hakk› diye bir ﬂey
ad›m ad›m "seçme ve seçilme"
söz konusu de¤ildir.
hakk›n› kazanmas›yla meclislerin
Kapitalizmde mekanizma böyle iﬂlebileﬂiminde yeniden de¤iﬂimler
di¤i için, burjuvazinin özel olameydana geldi.
rak seçip vitrine koyduklar› d›Sömürücü egemen s›n›flar, tarih boﬂ›nda, emekçi kesimler, mecliste
yunca bu parlamentolara emekçiya hiç olmam›ﬂ ya da göstermelik
lerin girmesinin önüne engeller
olarak bulunmuﬂlard›r... Partiler
ç›karm›ﬂlard›r. 20. yüzy›l›n baﬂ›yasas›ndan seçim yasas›na kadar
na kadar seçme ve seçilme hakk›
say›s›z anti-demokratik uygulabir çok yerde sadece belli bir sermalar da bu engellemelere eklevete sahip olanlara ve erkeklere
nince, seçilme özgürlü¤ü sadece
özgü idi.
b u r j u v a l a r › n ö z g ü r l ü ¤ ü olarak
kalmaktad›r.

Parlamentoculuk

1-)

4-)

2-)

3-) Parlamentarizm nedir?
Parlamenter sistem arac›l›¤›yla tüm
sorunlar›n çözülebilece¤i düﬂüncesidir.
Bu düﬂünceye göre toplumdaki çe-

5-)

Çok parti lilik, demokrasinin
temel ölçütü müdür?
Burjuvazi kendini meﬂrulaﬂt›rmak
için böyle aldatmacalara baﬂvu-

Direniﬂleri büyütelim

rur. Sistemin savunucular›, birden fazla partinin olmas›n›n, genel oy hakk›n›n tan›nmas›n›n, seçimlerin yap›lmas›n›n ve parlamentonun varl›¤›n›n demokrasi
için yeterli ölçüler oldu¤unu iddia ederler.
Oysa yeni-sömürgelerde, parlamentolu ya da parlamentosuz faﬂizm
hükmünü sürdürmektedir...
Emperyalizme ba¤›ml›, faﬂizmle yönetilen, ifade ve örgütlenme özgürlü¤ünün olmad›¤›, iﬂkencelerin, infazlar›n, katliamlar›n devlet politikas› oldu¤u bir ülkede,
40-50 parti olmas›n›n demokrasiyle ilgisi olamaz.
Demokrasicilik oyununun vitrinini
süslesin diye sosyalist, komünist
adl› partilerin seçimlere kat›lmas›na izin verilmiﬂ olmas› bu gerçe¤i de¤iﬂtirmez. ABD'de bu durum daha da belirgindir. ‹ki partinin (Cumhuriyetçi ve Demokrat
parti) nöbetleﬂe yürüttü¤ü bir sistemde, seçimlere 40-50 partinin
kat›l›yor olmas›, bariz bir aldatmacadan ibarettir...
Sosyalist Küba'da tek parti vard›r
ama bir iﬂçinin, köylünün Genel
Halk Meclisi'ne kadar seçilmesinde ne ekonomik, ne idari, ne
de siyasi hiçbir engel yoktur. Ve
Küba'da her seçim sürecinde seçime kat›lma oran› yüzde 98'in
alt›na inmez hiçbir zaman...

Say›: 230

Yürüyüﬂ
22 A¤ustos
2010

6-) "Parlamenter yoldan sosyalizme geçmek" mümkün mü?
Hay›r! Bu denemeler, bugüne kadar
hep baﬂar›s›zl›kla sonuçland›.
Burjuva diktatörlü¤ü alt›nda, seçimler yoluyla hükümet olsan›z
dahi, sistemin tamam›n›, s›n›fsal
niteli¤ini de¤iﬂtirmek mümkün
de¤ildir. Hükümet olmakla devleti ele geçirmek ayn› anlama
gelmez. Sistemin militarist kurumlar›yla, emperyalizmle aç›k
b i r savaﬂ› göze almadan ve buna uygun örgütlenmeye sahip olmadan parlamento arac›l›¤›yla
sosyalizmin inﬂas›n›n yolu aç›lamaz. Burjuva parlamentarizminin iki yüz y›ll›k tarihi içinde bu-
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nun tek bir örne¤i yoktur.
Burjuva veya oligarﬂik devleti parçalamadan ve proletarya diktatörlü¤ünü kurmadan sosyalizme
geçiﬂ mümkün olamaz. “Bar›ﬂç›l
geçiﬂ” savunucular› ise daha baﬂtan proletarya diktatörlü¤ünü
reddederler; asl›nda “sosyalizm”
diye savunduklar›, burjuva demokrasisinin biraz sosyalleﬂtirilmesinden baﬂka bir ﬂey de¤ildir.

7-) Seçimler niçin yap›l›r?

Say›: 230

Yürüyüﬂ
22 A¤ustos
2010

Burjuva parlamentarizminde, seçimler ve genel oy sistemi ile "halk›n
kendi kendisini yönetmesini" sa¤lad›¤› iddia edilir...
Oysa, gerek ekonomik, sosyal, siyasal bask›lar, gerekse de yasal-idari s›n›rlamalarla, burjuvazinin
yönetimi, iktidar› hiçbir biçimde
halkla paylaﬂmad›¤› bir gerçektir.
Peki, o zaman seçimler niçin yap›l›r? Bunun ilk cevab›, sistemin
kendini bu yolla m e ﬂ r u l a ﬂ t › r m a
ihtiyac›d›r. Burjuva seçimin politik muhtevas›n› ise, Lenin ﬂöyle
anlat›r: "Bir kaç y›lda bir, egemen
s›n›f›n hangi temsilcisinin halk›
parlamentoda temsil edece¤ine
ve ezece¤ini karar vermek sadece
parlamenter meﬂruti monarﬂilerde de¤il, aksine en demokratik
cumhuriyetlerde de burjuva parlamentarizminin gerçek özü budur..."

8-)

Seçimler ve parlamento her
k o ﬂu ld a re dd e di lm el i mi d ir ?
Burjuva sistem içinde seçimler ve
parlamentolar konusunda Marksist-Leninistler aç›s›ndan bir belirsizlik yoktur. ‹kisi de burjuva
diktatörlü¤ü koﬂullar›nda burjuvaziye hizmet etti¤i oranda vard›r. Bu durum bizim seçimleri ve
parlamentoyu her koﬂulda, toptan
reddetmemiz anlam›na gelmez.
Lenin’in ifadesiyle, bizim için zaman›n› doldurmuﬂ olan parlamentonun kitleler için de zaman›n› dolduruncaya kadar, seçimler
ve parlamenter mücadele, devrimciler aç›s›ndan baﬂvurulabilir
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bir araç olma özelli¤ini koruyacakt›r...

9-) Seçimler ve parlamento, araç
m›, amaç m›?
Devrimciler, iktidar mücadelesinde
burjuva demokratik hak ve özgürlüklerden yararlan›rlar; ki, seçimler ve parlamento da bu haklardand›r... Ancak parlamentoyu
bir araç olarak görmekle bir amaç
olarak görmek baﬂka ﬂeylerdir...
"Hakl›y›z Kazanaca¤›z"da yer
alan ﬂu sat›rlar yeterince aç›klay›c›d›r:
"Devrimcilik parlamentoculuk de¤ildir. Parlamentonun konjoktürel ﬂartlarda yararlanabilecek
bir tak›m özellikleri ortaya ç›ksa
da, parlamentoculu¤un ülkemizdeki tek iﬂlevi, emekçi halk›n mücadelesini oligarﬂinin egemenli¤ine hapsetmektir..."
‹ktidar› ele geçirmeyi hedefleyenler,
seçimleri ve parlamentoyu devrim için yararlanabilecek bir araç
olarak de¤erlendirirken, devrim
ve iktidar iddias› olmayanlar,
parlamentoyu amaçlaﬂt›rmaya ve
parlamenterist hayaller kurmaya
devam edeceklerdir.

10-) Türkiye solunun parlamentarizm tarihi nedir?
Türkiye solunda parlamentocu hayaller, TKP ile baﬂlar ve bugünlere kadar gelir. 1965 seçimlerinde
Türkiye ‹ﬂçi Partisi’nin (T‹P) 15
milletvekili ile meclise girmesi,
parlamentocu düﬂleri teﬂvik eder;
ama bu dönem k›sa sürer. Hayaller, 12 Mart cuntas›yla kesilir...
12 Mart‘tan 12 Eylül 1980’e kadar
da, bir çok parlamenterist parti
kurulur. Ama faﬂist terör karﬂ›s›nda, halk›n can güvenli¤i sorununa sahip ç›kamayan, sald›r›lar
karﬂ›s›nda bir direniﬂ çizgisi
oluﬂturamayan yasalc› revizyonist reformist partiler, silinip giderler. Eski T‹P'in ulaﬂt›¤› seviyeye hiç ulaﬂamad›klar› gibi,
1975 seçimlerinden itibaren ço¤u
CHP'nin kuyrukçulu¤unu yapa-

rak daha da güçsüzleﬂtiler.
12 Eylül’ün a¤›r bask› koﬂullar›nda
ortalarda parlamenteristler yoktu
tabii. ‘80 sonlar›ndan itibaren yeniden ortaya ç›kt›lar. '89 sonlar›nda baﬂlayan legal parti tart›ﬂmalar›, 93'te Birleﬂik Sosyalist Parti
(BSP) ile ilk sonuçlar›n› verdi.
Ayn› dönemlerde S‹P (ﬂimdiki
TKP), sonra 96'da ÖDP kuruldu.
‹çinde eski DY, KSD, TKEP ve
TKP kadro ve yöneticilerini de
bar›nd›ran ÖDP "Parlamenterist"
hayaller üzerine kuruldu. Ayn›
hayallere TDKP çizgisi de kat›ld›. Parlamenterizm batakl›¤› kulvar›na son at›lan parti ESP oldu.
Bu partilerin "parlamenterist hayalleri" her seçim sonras›nda ald›klar› bindelik kesirli oylar› gördükçe hüsranla sonuçlanmakta
ve kitlelere yeni güvensizlik tohumlar› ekmektedirler.

11-)

Marksist-Leninistlerin se ç i m po li t i ka l a r ›n › b el i r l e ye n t e me l ölçüt ne di r?
Devrimciler, burjuva sistem içinde
seçimleri ve parlamentoyu bir
araç olarak kullanmay› ilkesel
olarak reddetmezler. Hangi koﬂullarda hangi taktiklerin kullan›laca¤›n› belirleyen temel ölçüt
ise, devrim mücadelesini hangi sinin geliﬂtirece¤idir.
Seçimlere kat›lmak da, kat›lmamak
politikas› da, her halükarda, p a r lamentonun halk›n sorunlar›n›
çözemeyece¤ini göstermeyi içermelidir. Aday olup parlamentoya
girebilen bir devrimcinin temel
görevlerinden biri de, yine p a r l a mentonun halk›n sorunlar›n›
çözemeyece¤ini en geniﬂ kitlelere göstermektir...
Devrim mücadelesinin tümü için geçerli oldu¤u gibi, seçimler konusundaki tav›r da kitleleri düzenden koparmay› hedeflemelidir...
Oligarﬂinin parlamentosuna yönelik beklentileri artt›ran, kitlelerin düzenden kopuﬂunu engelleyen veya yavaﬂlatan her seçim
politikas› reformisttir.
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12-) Baﬂl›ca seçim taktikleri nelerdir?
Seçimlerin boykot edilmesi, protesto
edilmesi, ba¤›ms›z adayla veya
baﬂka biçimlerde seçimlere kat›lma, belli baﬂl› taktiklerdendir...
Boykot, protesto ve kat›l›m, kendi içinde farkl› biçimler de alabilir.

13-) Seçimleri boykot hangi koﬂullarda uygulanmal›d›r?
Boykot takti¤i, aktif ve pasif boy kot olarak iki biçimde ele al›nabilir. Genel olarak devrim mücadelesinin yükseldi¤i, kitlelerin
devrim saflar›na y›¤›nlar halinde
kat›ld›¤› dönemlerde uygulan›r,
ancak bu biçim mutlaklaﬂt›r›lamaz. Mücadelenin ihtiyaçlar›na
göre farkl› koﬂullarda da baﬂvurulabilir... Aktif boykot takti¤inde, izlenen tav›r, kitlelerin sand›¤a gitmemesi yan›nda, seçimin
her türlü eylem biçimiyle yapt›-

r›lmamas›n› da içerir. Pasif boykot ise; seçimleri fiilen engelleme tavr›na baﬂvurulmamas› ancak yine de seçimin boykot edilmesidir. 1983 seçimlerinde oldu¤u gibi... Boykot, s›k s›k baﬂvurulan bir taktik olmad›¤› gibi, sadece ayaklanma süreci ile özdeﬂleﬂtirmek de yanl›ﬂt›r.

15-) Parlamentarizm nereye

gö -

tabilir mi?
Sömürücü egemen s›n›flar iktidarlar›n›n süreklili¤ini sa¤lamak için
emekçilere ve bazen de kimi düzen partilerine parlamentoyu kapatt›klar› gibi, parlamentonun kap›s›n› tümden de kapatabilirler...
Parlamentolar›n gerekti¤inde "rafa kald›r›labilecek göstermelik
kurumlar" olmas›, sömürge tipi
faﬂizm koﬂullar›nda sahneye konulan ‘demokrasicilik oyunu’nun
karakteristik özelliklerinden biri
oldu¤u gibi, emperyalist ülkelerde de, tekelci burjuvazinin faﬂizme baﬂvurmas› durumunda, ora-

türür?
Egemen s›n›flar›n sömürü ve zulüm
politikalar›n›n maskesi olarak
kulland›klar› parlamentonun,
Türkiye halklar› için demokrasinin temel unsuru olmad›¤›n›, halk›n temel sorunlar›n›n parlamento arac›l›¤›yla çözülemeyece¤ini
göstermek Türkiye solunun asli
görevlerinden biridir... Tersi, halk› da parlamentarizm batakl›¤›na
çekip, halk›n umutlar›n›, özlemlerini o batakl›kta bo¤makt›r.
Türkiye solu; seçimden seçime "seçim bloku" gibi isimlerle bir araya gelip, halk›n sola, devrimcilere olan güvensizli¤ini artt›rmaktan baﬂka sonuç vermeyen “parlamenter” taktiklerinden vazgeçmeli ve sistemi kökten de¤iﬂtirmek, halk›n iktidar›n› gerçekleﬂSay›: 230
tirebilmek için bir araya gelebilYürüyüﬂ
melidir.

cuklar iﬂkencehanelerde annesinin-babas›n›n
gözü
önünde iﬂkence gördü. Ya da çocuklar›n gözü önünde
anne ve babalar iﬂkence gördüler.
1 9 81 M a r t ay›nda gözalt›na al›nan ‹ b r a h i m E r d o ¤ a n ve Sevgi
E r d o ¤ a n ’›n daha kundakta olan
k›zlar› ﬁ i r v a n’a anne ve babas›n›n
önünde iﬂkence yapt›, iﬂkenceciler.
Burjuva bas›n bunun haber de¤eri olmad›¤›n› (!) düﬂünerek yazmad›! Yok sayd›...
1984 y›l›nda ölüm orucunda ﬂehit düﬂen Abdulla h Me ra l’in, ölüme giderken k›z› G o n c a K u r t u l u ﬂ ’a
yazd›¤› mektup haber bile olmad›.
B›rak›n o mektubun haber olmas›n›, ölüme giderken o son an›nda
bile k›z›n› konulan ziyaret yasaklar›ndan dolay› bir kez olsun göre-

medi A b d u l l a h M e r a l .
16-17 Nisan 1992’de ‹stanbul
Üst Bostanc›’da ölüm mangalar›
Arif ve ﬁadan Öngel’i, tek çocuklar›n›n gözü önünde kurﬂuna dizdiler.
Anne ve babas›n› katlettikleri o
çocu¤u utanmazca götürüp bir “hh a y › r k u r u m u n a ” verdikleri zaman
yer yerinden oynamad› mesela?
Burjuva bas›n bir çocu¤un önünde
anne ve babas› nas›l katledilir diye
yazmad›.
2000 y›l›ndaki büyük direniﬂte
ﬁ e n a y H a n o ¤ l u ve G ü l s ü m a n
Dönmez çocuklar›n›n önünde hergün ölümü yaﬂad›lar. ﬁehit düﬂtüler.
Kaç Kürt çocu¤unun yan›nda
babas›, a¤abeyi infaz edildi, sayan
var m›? Kaç Kürt çocu¤u iﬂkence
alt›ndaki babas›yla, annesiyle,
a¤abeyiyle Kürtçe yasa¤› nedeniyle
y›llarca konuﬂamad›, bilen var m›?
O zaman da bunlar› yazmad›lar!
Haber bile yap›lmayan, bizim çocuklar›m›z böyle büyüyor iﬂte!

14-) Sistem parlamentolar› kapa-

peki ya bizim

çocuklar›m›z!
Geçti¤imiz günlerde, burjuva
medyada bir yüzsüzlük, bir piﬂkinlik ve bir çifte standart örne¤ine daha tan›k olduk.
Burjuva bas›n-yay›n organlar›
yeni bir ﬂey bulmuﬂcas›na, bu kez
de Ergenekon tutuklusu gazeteci
Tu n c a y Ö z k a n’›n k›z›n›n babas›n›
hapishanede ziyaret etmesine okudu¤u Avusturya Lisesi’nin izin vermemesini kulland›.
Sanki böyle bir ﬂey ilk kez yaﬂan›yormuﬂ gibi baﬂl›klar at›ld›, yorumlar yap›ld›. 12 Eylül’den bu yana neredeyse 30 y›ld›r böyle onlarca örnek yaﬂand›. Burjuva bas›n aç›s›ndan bunlar önemsizdi anlaﬂ›lan.
Oysa burjuva bas›n yay›n organlar› da çok iyi bilir ki, bu ülkede ço-

larda da bundan ilk nasibini alan
yerler parlamentolar olur.
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22 A¤ustos
2010
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Devrim ‹ ç‹n

DEVR‹MC‹ O KUL
Ders: Nas›l
Anlataca¤›z?

Say›: 230

Yürüyüﬂ
22 A¤ustos
2010

Sevgili arkadaﬂlar merhaba!.
Devrimci Okul’da derslerimize bugün “Nas›l anlatmal›y›z?” konusuyla devam ediyoruz.
ﬁu son derece aç›k bir gerçektir:
“ N e s ö y l e di ¤ i m i z k a d a r n a s › l s ö yl e di¤imiz de önemlidir”. Bu dersimizde iﬂte as›l olarak bunun üzerinde duraca¤›z.
Nas›l anlatmal›y›z?
Bu sorunun cevab› çok geniﬂtir.
Propaganda ve ajitasyon üzerine, üslup üzerine söyledi¤imiz hemen her
ﬂey, bu sorunun cevab› içinde de¤erlendirilebilir. Bu
geniﬂ cevab› en
verimli ve yararl›
olabilecek ﬂekilde
nas›l özetleyebiliriz diye düﬂündük
ve bu dersimizde
dersimizi sunuﬂ
biçimimizi biraz
de¤iﬂtirmeye karar verdik.
Sorular sormak yerine, “nas›l
anlatmal›y›z?”›
maddeler halinde
özetleyelim diye düﬂündük.

tif olarak görüp, sadece internet
üzerinden yap›lanla yetinme e¤ilimlerinin karﬂ›s›nda durmal›y›z.
- Tekni¤in, teknolojinin tüm
araçlar›n› izlemeli, onlar› propaganda ve ajitasyon faaliyetlerimizde
kullanmak için yarat›c› ve üretken
olmal›y›z.

 Muhteva da biçim de
önemlidir ve b irbirinin
karﬂ›s›na k onulmamal›d›r:
- Bildiri, pankart, afiﬂ gibi görsel
yan› da olan anlat›m araçlar›nda,
muhteva kadar, biçimin, esteti¤in de
önemli oldu¤unu unutmamal›y›z.
“Milyonlarca lira para harcanan,
asmak için yüzlerce insan›n seferber oldu¤u bir afiﬂ, birkaç metreden
bile okunmuyorsa, harcanan para
ve emek, devrim
aç›s›ndan heder
edilmiﬂ demektir”.
- Diyelim ki bir
bildiri yazaca¤›z
veya diyelim ki bir
konuﬂma yapac›¤›z? Özenle, emek
vererek, kolektif
mekanizmalar› çal›ﬂt›rarak ﬂekillendirmeliyiz. Hangi
sloganlar› kullan›rsak, hangi kelimeyi
kullan›rsak, daha
etkili olur, hangisi, amac›m›z› daha
iyi anlat›r, bunlar› özenle saptamal›y›z.
Suland›r›lm›ﬂ, dejenere edilmiﬂ
bir biçim ve üslupla yap›lan bir anlat›m, ne kadar etkili, ne kadar
“medyatik” olursa olsun, savunulamaz ve kullan›lamaz. Çünkü, “dejenere araçlar, biçimler, esas›nda
ulaﬂt›r›lmak istenen mesaj› karartmaktan baﬂka bir iﬂe yaramaz”.

devrimcileﬂtirmek
için, devrime
katmak için
anlat›yoruz...

 “Anlatma”n›n iki temel
biçimi v ard›r:
Anlatma bir propaganda eylemidir. P ro p a g a n d a ; “ h e r h a n g i b i r
düﬂ ünc e yi ya ym ak i ç in gö st e r i l en
her türlü çaba...”d›r.
Buradaki as›l eylem, ‘düﬂünceyi
y a y m a k ’t›r. Zaten propaganda kavram› da Latince ‘ p ro p a g a re’ sözcü¤ünden türetilmiﬂtir.
Ajitasyon, propagandan›n özel
bir biçimidir. Belli bir konu etraf›nda kitleleri etkilemeye ve harekete
geçirmeye yöneliktir.
Propagandada, “ikna, bilinçlen -
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d i r m e ” a¤›r
basarken, ajitasyonda “ e t kileme” yönü
a¤›r basar.
S›n›flar
mücadelesi,
ayn› zamanda
bir propaganda mücadelesidir. Bu
mücadele, günün 24 saati kesintisiz
sürer. ‹ktidar›n, düzen partilerinin
her konuﬂmas›, burjuva bas›n yay›n
organlar›n›n her haberi, her kelimesi
propagandad›r. Ve elbette ayn› ﬂey
devrimciler için de geçerlidir.
Bir propaganda ve ajitasyon faaliyetinde üç temel unsur vard›r:
Ne anlat›yoruz? Nas›l anlat›yoruz? Ne kadar anlat›yoruz?
Bunlar›n üçü de önemlidir.

 “Anlatma”n›n araçlar›
konusunda y arat›c›l›k v e
ü retkenlik esast›r.
- Bildiri, pankart, duvar yaz›lamas›, dergi, gazete, radyo, televizyon, kuﬂlamalar, akla ilk gelen ve en
yayg›n kullan›lan anlat›m araçlar›d›r.
- Bunlar›n içinde yine de en etkili ve sonuç al›c› olan›, sözlü propaganda ve ajitasyondur.
- Propaganda ve ajitasyonda,
devrimci ilkeler, ahlak ve geleneklerle ters düﬂmeyen her araç kullan›labilir.
- ‹nterneti en etkili ve yayg›n biçimde kullanmal› ancak interneti
yaz›l›, sözlü propagandaya alterna-

 Gerçekleri anlatmal›y›z
- Devrimci propagandan›n gücü
ve etkisi, gerçe¤i anlatmas›ndan gelir. Kitleleri yalanlara inand›rmak
zorunda olan karﬂ›-devrimci propaganda karﬂ›s›nda bizim iﬂimiz daha

AKP direnme hakk›na sald›r›yor

Propaganda ve ajitasyon devrimcilerle halk kitleleri arasındaki
bir konuşmadır, diyalogdur.
Duyuran, bilgilendiren,
çağıran, soran, cevap alan,
haykıran, sonuç yaratan,
c a n l ı , d i n a m i k , harekete

kolayd›r.
geleneklere sahip bir
ﬂehre, bir bölgeye öz- Abart›dan kesin bir bigü, iﬂçiler, ö¤renci
çimde uzak durulmal›d›r.
gençlik, köylülük gi- Etkili teﬂhir etme ad›na
bi alanlara özgü olaolumsuzluklar› abart›rsak,
rak, onlar›n sorunlayar›n daha olumsuz ﬂeyler
r›n›,
çeliﬂkilerini,
oldu¤unda, onlar› tan›mlayakültürlerini dikkate
cak kelimeler kalmaz.
alan biçimler geliﬂtigeçiren, örgütleyen bir konuşma- Mücadelemizi, gücürilmelidir. Bu anlammüzü abartmak ise, kitleler
dır bu. Bu, ajitasyon ve propaganda da "Bölgesel, yönezdinde güvenilirli¤imizi
resel,
s›n›fsal, ulusal,
dada Cepheliler’in tarzıdır.
sarsacakt›r.
kültürel temelde onlarca yay›n›m›z ve bu
- Che diyor ki, “etkisi az
temelde yükselen çok
da olsa, küçük bir gerçek,
yin y e r i n d e ve z a m a n › n d a bir
çeﬂitli
propaganda
biçimlerimiz olsahte s›rmalara bürünmüﬂ büyük
uyumsuzluk vard›r.
mal›d›r.”
(Kongre
Raporu)
bir yalana ye¤ tutulmal›d›r. ”
- Her alan ve birim, merkezi
Anlat›m›m›z ‘yerel’ özelaraçlar d›ﬂ›nda kendi özgülünde bil‹yi a nlatmak y etmez;
diriler, aç›klamalar, afiﬂler, kuﬂlaliklere de hitap etmelidir!
SÜREKL‹L‹K o lmal›d›r.
malar, duvar gazeteleri yapabilmeli- Ajitasyon ve propaganda, her
dir.
- ‹nsanlar, hemen her konuda bialan›n, tüm s›n›f ve tabakalar›n kenzim ne dedi¤imizi bizden duymal›,
di özgünlü¤ünü yakalamal›d›r.
görmeliler. Sürekli, istikrarl› propa- Ye re l p ro pa g a n d a v e a j i t a s‹çerik’te eleﬂtiri de olur,
ganda, her konuda sözü olan, her
yon, devrimci hareketin politikalaövgü de... hangi unsurun öne
konuda çözümü olan ve iktidar idr›n›n, ﬂiarlar›n›n bulunulan alana
dias› olan bir hareket olundu¤unu
ç›kaca¤› koﬂullara göre
uyarlanmas›d›r.
anlat›r.
de¤iﬂir!
- Propaganda ve ajitasyon “ye- Propaganda ve ajitasyon, gerel”li¤i ve “özgün”lü¤ü de içermelirekti¤inde insanlar›n n a s › r › n a b a sAnlatt›klar›m›z somut ve
dir; Çünkü: halk›n çeﬂitli kesimlerim a l › ; gerekti¤inde v i c d a n l a r › n ›
nin ortak yönlerine ra¤men, mücagüncel olan› içermelidir!
sarsmal›, gerekti¤inde a k › l l a r › n a ,
dele
dinamikleri,
gelenekleri,
im- Sözümüz, halk›n duygular›na,
mant›klar›na seslenmeli, gerektikanlar› farkl›d›r. Keza onlar› motive
düﬂüncelerine denk düﬂmelidir.
¤inde duyg ul ar› n a. .. Bunlar›n haneden talepler, de¤erler, onlar› engelHalk›n nabz›n› yakalamak, halk›n
gisinin ne zaman geçerli ve gerekli
leyen tereddütler, kayg›lar da farkl›
oldu¤u, her konuya, duruma göre
günlük yaﬂam›ndaki sorunlar›n› yafarkl›d›r.
de¤iﬂir... Ne halk› pohpohlayan, ne
kalamakt›r. “Halka karﬂ› savaﬂ",
Day›’n›n
Kongre
Raporu’nda
halk› küçümseyen yaklaﬂ›mlar dev"bask› ve sömürü" gibi genel de¤erbelirtti¤i gibi "Halk dedi¤imiz olgu,
rimci propaganda ve ajitasyonda
lendirmeler, propaganda ve ajitastek
bir
s›n›f
ve
tabakadan
oluﬂmuﬂ,
yer alamaz. G e rekti¤inde kitleleri
yonda oldu¤u gibi tekrar edildi¤inayn›
çeliﬂkileri
yaﬂayan,
ayn›
ekoeleﬂtirmeli, bencilleﬂen, yozlaﬂan
de ortaya basmakal›p bir tarz ç›kar.
nomik
ve
ulusal
özellikleri
taﬂ›yan
yanlar›n› sorgulamal›, g e rekti¤inPropaganda ve ajitasyon bu tespitlebir
topluluk
de¤ildir.
”
de, tarihsel dinamiklerini, olumlu
ri halk›n günlük yaﬂam›na yans›yan
geleneklerini hat›rlatmal›.
- Oligarﬂinin suni olarak bölme somut biçimleriyle dile getirdi¤i ölye çal›ﬂt›¤› kitleleri b i r l e ﬂ t i rebil - ‹çerik; genel olarak, insanlara
çüde etkilidir.
m
e
k
i
ç
i
n
,
propaganda
ve
ajitasyon,
y
e
r
gösteren, yön gösteren, yol gös- Amaçlar›m›z, hedeflerimiz elonlar›n özgül çeliﬂki ve sorunlar›na
teren bir anlat›m olmal›. Halk, bübette çok güzel olabilir, ama ajitasyük ölçüde örgütsüzleﬂtirilmiﬂ, belli
mutlaka seslenebilmeli, o çeliﬂki ve
yon ve propagandada somutlu¤u es
ölçülerde bireyci düﬂünceler hakim
sorunlar›
düzenin
kullanmas›na
engeçiyor, s o m u t s o r u n l a r l a b u u z u n
k›l›nm›ﬂt›r. Buna paralel olarak örgel olmal›d›r.
v a d e l i h e d e f l e r a r a s › n d a g e r ekli
gütsüzlük içinde bir güç, bir dayan›ba¤› kuram›yorsak, soyut ﬂeylerden
- ‹ﬂte bu nedenle, merkezi sürdülacak yer aray›ﬂ› da vard›r. ‹çinde
sözedip duruyorsak ya da halk›n
rülen ajitasyon ve propagandan›n
bo¤uldu¤u sorunlara çözüm aray›ﬂ›
çok yak›c› sorunlar› varken, çok tayan›s›ra, ajitasyon ve propaganda
vard›r. Anlatmak, iﬂte bu hal içindeli sorunlar› propagandan›n oda¤›na
y e relleﬂtirilmelidir. Farkl› ulusal,
oturtuyorsak, orada anlatt›¤›m›z ﬂedinsel, kültürel özelliklere, farkl›
ki kitlelere bir ç›k›ﬂ göstermektir.
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Che diyor ki, “etkisi az da
olsa, küçük bir gerçek, sahte
sırmalara bürünmüş büyük
bir yalana yeğ tutulmalıdır.”

Say›: 230

Yürüyüﬂ
22 A¤ustos
2010

- Kitlelere kendi gücünü göstermelidir.
- Kitlelerin devrimcilere güvenmesini sa¤layacak bir içerikte olmal›d›r.
- Propaganda ve ajitasyon, kuru,
teorik söz y›¤›n› de¤ildir. Propaganda ve ajitasyon, “kitlelerin bilinci ne ve yüre¤ine ulaﬂmal›d›r”.
- Propaganda ve ajitasyon, ele
ald›¤›m›z konuya iliﬂkin gerçekleri,
olgular›, önerilerimizi ve o konuda
sundu¤umuz çözümleri içeren b i r
bü t ü nl ü k i ç i n d e olmal›d›r.
- Propaganda ve ajitasyonumuz,
sadece kendi üzerindeki bask›lardan
söz eden bir sol konumundan ç›kmal›d›r: kendi üzerimizdeki bask›lar›n baﬂka konularda ba¤lar›n› anlatmal›y›z. IMF programlar›n› uygulayabilmek için bizi katlettiklerini, iﬂkencelerin, yasaklar›n, tutuklamalar›n emperyalist tekellere her
türlü ayr›cal›¤›n tan›nmas› için yap›ld›¤›n› anlatabilmeliyiz...

 Her koﬂulda anlatabiliriz:
Düﬂüncelerimizi anlatmak için
her zaman u y gu n y e r ve koﬂullar
aramamal›y›z. Her yerde ve hemen
her an düﬂüncelerimizi anlatabiliriz.
Propaganda ve ajitasyon, dernekte
yapt›¤›m›z iradi bir toplant›da veya
bir pazar yerinde iradi olarak yapt›¤›m›z bildiri da¤›t›m›nda hayata geçirilebilece¤i gibi, al›ﬂveriﬂ için girdi¤imiz bir bakkalda, bir al›ﬂveriﬂ
kuyru¤unda, bir dolmuﬂ veya otobüste de yap›labilir.

 P ropaganda ve ajitasyonda
en s›k içine düﬂülen yanl›ﬂlar:
- Halk›n anlamad›¤›, kullanmad›¤› kavramlar ve deyimler kullanmak.
- Çeﬂitli olaylar›, tarihleri bili n i y o r v a r s a y m a k . Mesela, Susurluk’tan, 12 Eylül’den söz ediyoruz,
bunlardan söz ederken genellikle
bunlar›n bilindi¤inden hareket ediyoruz. Ama bak›n, Susurluk’un üze-
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rinden 14 koca y›l, 12 Eylül’ün üzerinden ise 30 y›l geçmiﬂtir... Bu nedenle, karﬂ›m›zdaki kitlenin bilmiyor olabilece¤ini düﬂünerek, kavramlardan ve olaylardan söz ederken, aç›klay›c› kelimeler eklemeliyiz. Propaganda metinlerimiz ele
ald›¤›m›z konulara iliﬂkin bilgilen dirici olmal›d›r.
- Herkesin bilmedi¤i kullanmad›¤› k›saltmalar kullanmak.
- Genel ve soyut uzun giriﬂler...
Somut olaya, “sadede” bir türlü gelememek... (E¤er k›smen uzun yazma ihtiyac› ve zorunlulu¤u duyuluyorsa bile, mutlaka giriﬂte, konunun
ve bizim söyleyece¤imizin özü belirtilmelidir.)
- Soyutluk ve genellik, propaganda ve ajitasyonda kaç›n›lmas›
gereken yanl›ﬂlar›n baﬂ›nda gelir.
Sürekli devrimden, sosyalizmden
sözedip, büyük politikalar önermek,
her zaman do¤ruyu yapmak anlam›na gelmez.
- Bir di¤er yanl›ﬂ, hitap etti¤i kitleyi tan›mamakt›r.
Mao, yazd›klar›n›n okuyacak
kitle taraf›ndan anlaﬂ›l›p anlaﬂ›lmayaca¤›n› düﬂünmeden yaz›lan metinleri “düﬂünmeksizin oku rastge le f›rlatmak.." olarak nitelendiriyor.
Oku isabetli f›rlatmak, seslendi¤imiz kitleyi tan›may›, onlar›n taleplerini, özlemlerini, kültürünü,
geleneklerini asgari düzeyde bilmekten geçer. E¤er kitleye vak›f de¤ilsek, propaganda ve ajitasyonda
do¤ru bir üslup tutturamay›z.

 “Kendimize ajitasyon”u
de¤il, halka ajitasyonu
düﬂünmeli ve hedeflemeliyiz
Devrimciler için, örgütlü kesimler için son derece aç›k olan ﬂeyler,
en geniﬂ kitleler için ayn› aç›kl›kta

olmayabilir. Bir devrimci için
son derece etkili gözüken bir
slogan, kitleler için ayn› etkide bulunmayabilir. Bu anlamdad›r ki, kitleleri hedefleyen
propaganda ve ajitasyonun ölçüsü, devrimcilerin bilinçleri,
duygular›, de¤il, kitleler olmal›d›r.

 Dil ve üslup, anlat›mda
temel u nsurlardand›r!
- K›sa, özlü ve ak›c› bir dille anlatmal›y›z.
- Aç›k ve anlaﬂ›l›r bir dil olmal›d›r. A¤dal› anlat›m biçimlerine baﬂvurulmamal›d›r. Amac›m›z ne kadar
çok ﬂey bildi¤imizi göstermek de¤il, bir sorunu herkesin anlayabilece¤i ﬂekilde anlatabilmektir.
- Vurgulu, ak›lda kal›c› sözler ve
sloganlar kullanmal›y›z.
- Devrimci, militan bir dil olmal›d›r.
- Günlük dilde kullan›lmayan
akademik, entellektüel kavramlardan, yabanc› dil kökenli kavramlardan uzak durulmal›d›r
- “Yazarken, konuﬂurken, seni
anlamas›, senin ça¤r›na inanmas›
ve seni izlemeye haz›r olmas› gereken s›radan iﬂçiyi s›k s›k düﬂünmelisin. Kimin için yazd›¤›n›, kime hitap
etti¤ini düﬂünmelisin.” (Dimitrov)

 P ropaganda ve ajitasyon
yapacak devrimci, hangi
özelliklere sahip olmal›,
nelere d ikkat e tmelidir?
- Kitlelere gerçekleri, düﬂüncelerimizi anlatmakla yükümlü olan her
devrimci;
hareketin kararlar›n›, politikalar›n›, asgari anlamda kavram›ﬂ olmal›d›r.
- Geliﬂmelerden mutlaka haberdar olmal›d›r.
- Da¤›tt›¤› bildiriye, satt›¤› dergiye, kuﬂlama yapt›¤› konuya vak›f
olmal›d›r.
- Sözlü propaganda ve ajitasyon
yürütürken, konuﬂmac› kendine gü-
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Oku isabetli fırlatmak,
seslendiğimiz kitleyi tanımayı,
onların taleplerini, özlemlerini,
kültürünü, geleneklerini asgari
düzeyde bilmekten geçer.

venli, kararl›, aç›k ve net
olmal›. Sorulara net cevaplar vermeli. (Güven,
kararl›l›k ve netlik, iyi haz›rlanmayla sa¤lan›r.)
- Anlatan devrimci bilmeli ki, oturup kalkmas›ndan giyim kuﬂam›na, el kol hareketlerinden o anki coﬂkusuna, öfkesine kadar her ﬂey, anlatt›klar›n›n
etkili veya etkisiz olmas›nda rol oynar. Bu yüzden sözlü propaganda ve
ajitasyonu ciddiye almal›, mutlaka
haz›rl›k yap›lmal›d›r.
- Propaganda ve ajitasyonu hakk›yla yapabilmek, emek iﬂidir. “Do¤uﬂtan yetenekli” ajitatörler aram›yoruz biz; bizim her insan›m›z
emek sarfetti¤inde iyi bir ajitatör
olur. Ki bu da bir e¤itim konusu
olabilmeli. Her insan›m›z mesela
herhangi bir konuda 5 dakika ajitasyon yapabilmeli... Teorik bir konuyu belli köﬂe taﬂlar›yla derli toplu
anlatabilmeli... Bir e¤itim çal›ﬂmas›nda her arkadaﬂ›m›z mesela bir
sandalyenin üstüne ç›k›p, bunun
prati¤ini de yapabilmeli. Hangi konuda neyin öne ç›kar›laca¤›n› kendisi kafa yorarak bulmal›. Kesinlikle ciddiye almal›y›z bu çal›ﬂmay›
da. “Her devrimcinin ayn› zamanda
birer ajitatör ve propagandac› ol-

mas›, devrimci çal›ﬂman›n kural›
gere¤idir. Bunun ne edebiyatç›l›kla,
ne de ‘hatiplikle’ ilgisi vard›r. Kuﬂkusuz, aram›zda bunu daha mükemmel ölçüde yapanlar, uzmanlaﬂanlar ç›kacakt›r. Ama konu bu de¤il;
sorun, yeteneklerimizin daha üstün
oldu¤u yanlar› bulmak de¤il, kazan›lmas› gereken bir al›ﬂkanl›k sorunudur. ” (Mücadele, Say›: 26)

 Devrim için anlat›yoruz,
devrimcileﬂtirmek için anlat›yoruz, d evrime k atmak için
anlat›yoruz!
- Bunu, ajitasyon ve propagandan›n bu amac›n› bir an bile ak›ldan
ç›karmamak, bizi ajitasyon ve propagandada her türlü çarp›kl›ktan, liberalizmden, ciddiyetsizlikten uzak
tutacakt›r.
- Propaganda ve ajitasyon, ülkemizin neresinde olursa olsun, yak› l a n t e k b i r d i reniﬂ k›v›lc›m›n›, ül-

ﬁükrü Sar›taﬂ Park›’nda Film Gösterimi
‹stanbul 1 May›s
Mahallesi’nde Anadolu Haklar ve Özgürlükler Derne¤i taraf›ndan 14 A¤ustos
günü ﬁükrü ﬁar›taﬂ
Park›’nda her hafta
yap›lan film gösteriminde bu hafta A n a dolu’nun Kay›p ﬁark › l a r › adl› film gösterildi.
Anadolu'nun zengin kültürlerini müzik, dans ve birçok gelene¤i içinde
bar›nd›ran, Antik kültürleri, imparatorluklar›, mitolojileri ve yaﬂanm›ﬂ görkemiyle Anadolu'nun 10

bin y›l› aﬂan bir geçmiﬂten kalma
mekânlar› ve insanlar› aras›nda yaﬂanan bir müzikal yolculu¤u anlatan filmi aileler çocuklar›yla beraber izledi.
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kemizin dört bir yan›na ve
di¤er halk kesimlerine taﬂ›mak ve anlatmakt›r.
- Propaganda ve ajitasyon, devrim düﬂüncesini,
tohumlar halinde insanlar›m›z›n beyinlerine ve yüreklerine ekmektir...
- Devrimci, tohumu filize, filizi
fidana çevirmek, fidandan meyve
almak için anlat›r. Anlatmak sorumluluktur. Anlatmak, her an›nda devrim yapmakt›r...
Propaganda ve ajitasyon devrimcilerle halk kitleleri aras›ndaki
bir konuﬂmad›r, diyalogdur. Duyu r a n , b i l g i l e n d i re n , ç a ¤ › r a n , s o r a n ,
cevap alan, hayk›ran, sonuç yaratan, canl›, dinamik, yaz›l› propaganda metinlerini da¤›tmakla s›n›rl›
kalmay›p harekete geçiren, örgütleyen bir konuﬂmad›r bu. Bu, ajitasyon ve propagandada Cepheliler’in
tarz›d›r.
Sevgili arkadaﬂlar, bu haftaki
dersimizi de burada bitiriyoruz.
“Nas›l anlatmal›y›z?” dersimizde
vurgulad›klar›m›z›n prati¤ini her
günkü çal›ﬂmalar›m›z içinde yaparak, geliﬂtirmeli, zenginleﬂtirmeliyiz elbette. Sonraki dersimize kadar
hoﬂçakal›n.
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9. Zerban ﬁenli¤i
Yap›ld›
8 A¤ustos’ta Ad›yaman’›n Çelikhan ilçesinin P›narbaﬂ› Beldesi’nde
Geleneksel 9. Zerban ﬁenli¤i yap›ld›.
Malatya Halk Cephesi her y›l oldu¤u gibi bu y›l da tüm bask› ve engellemelere ra¤men stant açarak festival alan›nda yer ald›.
Jandarma her y›l oldu¤u gibi yine
halkta tedirginlik yaratmaya çal›ﬂt›.
Tertip komitesinin de Halk Cepheliler’i engelleme giriﬂimleri devrimcilerin kararl›l›¤›yla engellendi. Yörenin gençleri de Halk Cepheliler’e sahip ç›kt›lar. Zerban halk› imza stand›na büyük kat›l›m gösterdi. Festival
alan›nda halka 50 tane Yürüyüﬂ dergisi ulaﬂt›r›ld›.
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Öğretmenimiz
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Biz devrimciler nas›l yenilmez olduk? Nas›l ölümsüz olduk? Neden biliyor musunuz?
Biz diyalektik ve tarihsel materyalizm gibi bir silaha sahip
oldu¤umuzdan beri yenilmez
olduk.
Biz diyalektik ve tarihsel
materyalizm ve onun ürünü
olan eleﬂtiri özeleﬂtiriyi, devrimin-devrimcili¤in hizmetinde bir silah olarak
kullanmay› ö¤rendi¤imizden beri yenilmez olduk.
Bu silah bize her
ﬂeyi do¤ru anlama
ve de¤iﬂtirme araçlar›n› sunar.
Bu araçlardan en
önemlisi
eleﬂtiriözeleﬂtiridir.
Eleﬂtiri-özeleﬂtiri devrimcilerin en önemli silah›d›r.
Bu silah bize eksiklerimizle,
yanl›ﬂlar›m›zla alay etme gücü
verir.
Bu silah bize dünyaya meydan okuma gücü verir.
Bu silah sayesinde en güç
sorunlar› aç›k ve sade bir duruma getiririz.
Bu silah bize düﬂüncemizle
irademizi bir araya getirme gücü verir.
E¤er iyi ve güzel bir ﬂey
yapmak istiyorsak, o iﬂi eleﬂtirel bir bak›ﬂ›n süzgecinden geçirmek ZORUNLULUKTUR.

1- Tart›ﬂma,
2- Eleﬂtiri özeleﬂtiri,
3- ‹kna
aﬂamalar›ndan geçer.
Sab›rla, özenle, eleﬂtiri-özeleﬂtiriyi en verimli hale getirmek en büyük sorumlulu¤umuzdur.
ELEﬁT‹R‹-ÖZELEﬁT‹R‹ B‹R
SANATTIR.
Devrimci eleﬂtiri-özeleﬂtiri
bir sanat eseri gibi YAPILMALIDIR. Bazen bir taﬂ› güçlü vuruﬂlarla yontup heykele can verir gibi
bazen ince ipek
bir f›rça ile yavaﬂ
yavaﬂ temizler gibi...
Yoldaﬂlar aras›nda yap›lan› ayr›ca çok de¤erlidir.
Yo l d a ﬂ l a r › n › n
eleﬂtirirken amac›; onu,
hatalardan,
kusurlardan,
istemeden tak›n›lan tav›rlardan,
ikiyüzlü tutumlar›ndan,
zaaflar›ndan kurtarmakt›r.
‹nsan ancak o zaman yücelir.
Eleﬂtiride büyük bir sevgi
vard›r. E¤er bu yanl›ﬂlar aﬂ›l›rsa; sevgi, güven, daha da büyüyecektir.
Eleﬂtiri-özeleﬂtiriye inanmayanlar devrime, devrimcili¤e
inanm›yorlar demektir.

B‹Z DEVR‹MC‹LER NASIL
YEN‹LMEZ OLDUK?
B‹Z DEVR‹MC‹LER NASIL
ÖLÜMSÜZ OLDUK?

Yani eleﬂtiri olmadan iyi ve
güzel olan H‹ÇB‹R ﬁEY OLAMAZ, OLMAZ.
Eleﬂtiri-özeleﬂtiri bize anlama gücü verir.
Eleﬂtiri-özeleﬂtiri bize de¤iﬂtirme gücü verir.
Bu silah bize burjuva ideolojisine karﬂ› müthiﬂ bir savunma
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ve sald›r› gücü verir.
Bu silah› kullanmay› ö¤renmeyelim diye, neler yap›yor burjuvazi düﬂünün.
En pahal› profesörleri buluyor, en “gözde üniversiteleri!” kuruyor. Kitaplar yazd›r›yor O PAHALI PROFESÖRLERE, ama içinde Marks yok, biz
ö¤renmeyelim diye, biz bilmeyelim diye, biz katillerimizin
karﬂ›s›nda savunmas›z kalal›m,
zay›f düﬂelim diye, DÜﬁÜNEMEYEL‹M D‹YE, APTALLAﬁA-

LIM D‹YE, H‹ÇB‹R MASRAFTAN KAÇINMIYOR.
Devam ediyor,
Hayat›n› yaﬂa! Bireyci ol!
Hiçbir ﬂey u¤runda ölmeye
de¤mez, f›rsatlar› kaç›rma, babana bile güvenme! Kimseye
sak›n hiçbir aç›¤›n› b›rak göstermeyi hissettirme bile! vs. vs.
Bizi var eden, devrimci yapan, güçlü yapan bu silaht›r.
E¤er bu silah› gerekti¤i gibi
kullanmazsak b›rakal›m geliﬂmeyi, kendi kendimizi vururuz.
Kendi kendimizi kendi ellerimizle vururuz.
Kendimizi, kendimiz zehirleriz.
En bilinen zehir ise eleﬂtiri
karﬂ›s›nda küsmektir.
‹kinci s›rada vazgeçmek vard›r.
Küsmek ve vazgeçmek yok.
Anlamak ve de¤iﬂtirmek var.
Yanl›ﬂlar›, yanl›ﬂ düﬂünceleri
alt etmenin yolu;

‹ki temel s›n›f vard›r; burjuvazi, proletarya.
Yapt›¤›m›z her ﬂey bu iki s›n›ftan birini güçlendiriyordur.
Ara yol yoktur
Eleﬂtiri-özeleﬂtiriye inanmayanlar;
devrime de¤il,
burjuvaziye,

düﬂmana,

katillerimize inan›yorlar demektir.

AKP direnme hakk›na sald›r›yor

Ülkemizde Gençlik

Gençlik Federasyonu’ndan
Geçti¤imiz haftalarda Lisans Yerleﬂtirme S›nav› (LYS) ve Yüksekö¤retime Geçiﬂ S›nav›’n›n (YGS) sonuçlar› ÖSYM taraf›ndan aç›kland›.
Her sene oldu¤u gibi bu senede
s›nav sonuçlar›n›n aç›klanmas›n›n
ard›ndan yap›lan yanl›ﬂlar ortaya
ç›kmaya baﬂlad›. Bu sene di¤er senelere göre yap›lan yanl›ﬂlar daha
da fazlayd›. ÖSYM’nin yapt›¤›
aç›klamalara göre yap›lan bu “küçük” yanl›ﬂl›klar binlerce ö¤rencinin olumsuz sonuç almas›na neden
oldu.
S›nav sonuçlar›n›n aç›klanmas›n›n ard›ndan ortaya ç›kan tablo ö¤rencilerin gelece¤ine devletin bak›ﬂ
aç›s›n› çok net ortaya koymaktad›r.
Çocuk oyunca¤› gibi iki senede bir
de¤iﬂtirilen s›nav sistemleri onlara
göre daha iyisini bulmak ad›na yap›lsa da bildi¤imiz bir ﬂey var ki yap›lan her de¤iﬂikli¤in ard›ndan binlerce ö¤renci ma¤dur oluyor. Ve iki
sene sonra s›nav sistemi tekrar de¤iﬂtiriliyor. Sonuçta olan ö¤rencilere oluyor.
Bu sene LYS yerleﬂtirme sonuçlar›na göre, okul birincisi 7 bin 917
kiﬂiden 1467'si herhangi bir üniversitenin puan›n› tutturamad›. S›navda, 784 bin 564 aday 180 ve üstünde puan alarak, üniversite tercihi
yapmaya hak kazand›.

Ö S Y M
Baﬂkan› Prof.
Dr. Ünal Yar›ma¤an’›n yapt›¤› aç›klamaya göre 5
oturuma toplam 1 milyon 856 bin
890 ö¤renci girmiﬂ ve 1 milyon 856
bin 813 ö¤rencinin s›nav› geçerli
say›lm›ﬂ. Ayr›ca Yar›ma¤an’›n yap-

SORUN TEK B‹R
SINAVDA DE⁄‹L;
BÜTÜN E⁄‹T‹M
S‹STEM‹NDED‹R
t›¤› aç›klamaya göre s›nava giren 10
binin üzerinde ö¤renci s›f›r›n alt›nda puan alm›ﬂ.
Genel anlam›yla sonuçlar incelendi¤inde durumun ciddiyeti aç›kça
ortaya ç›k›yor. Yap›lan s›navlar›n niteli¤i baﬂar›y› ölçmedeki do¤rulu¤u
ayr› bir tart›ﬂma konusuyken, bu kadar yanl›ﬂ›n yap›lm›ﬂ olmas› bu s›navlar›n binlerce ö¤rencinin gelece¤ini belirleyemeyece¤ini gösteriyor.
Öyle ki okul birincisi 7 bin 917 kiﬂiden 1467’sinin herhangi bir üniversiteye yerleﬂememesi gibi bir durum
nas›l oluyor da söz konusu oluyor.
Tüm bunlar›n ard›ndan akla ilk olarak “bu s›navlarda do¤ru olan ne

var?” sorusu geliyor. Ayr›ca 10 bin
ö¤rencinin s›f›r›n alt›nda puan almas› bu gün ülkemizdeki e¤itim sistemiyle ilgili bize çok net bilgiler veriyor. S›navda 10 bin ö¤rencinin s›f›r›n alt›nda puan almas› okullar›m›zda ald›¤›m›z e¤itimin niteli¤ini sorgulamam›z için oldukça büyük bir
neden olarak karﬂ›m›zda duruyor.
S›nav sonuçlar›n›n aç›klanmas›n›n ard›ndan yap›lan yanl›ﬂlar medyada bolca tart›ﬂ›ld›. Kimi bu durumun ÖSYM’nin de aç›klamas› olan
s›nav sisteminin yeni de¤iﬂmesine
ba¤lad›, kimi yap›lan yanl›ﬂlar›n
olabilecek ve düzeltilebilecek ﬂeyler oldu¤unu savundu. Ama yap›lan
tart›ﬂmalar›n hiç birinde, ÖSYM’yi
bu konuda haks›z bulanlar da dahil,
sorunun tek bir s›navla alakal› olmad›¤›, baﬂtan beri yanl›ﬂ ﬂekillendirilmiﬂ bir e¤itim siteminin ürünü
oldu¤u söylenmedi. Onlar için hatalar tek tek s›navlardan kaynaklanmaktad›r.
Senelerden beri yap›lan bu yanl›ﬂlar kiﬂilerle ya da kurumlarla s›n›rl› yanl›ﬂlar de¤ildir. Bugün
ÖSYM yerine farkl› bir kurum olsa
da bu yanl›ﬂlar yine yap›lacakt›r.
Milyonlarca ö¤rencinin kaderini belirleyen bu s›navlar en baﬂ›ndan beri bu düzen için ﬂekillendirilmiﬂ
olan e¤itim sisteminin ürünüdür. Ne
yap›lan iyileﬂtirmeler ne de¤iﬂtirilen
s›nav sistemleri bu durumu de¤iﬂtiremez. Ufak tefek yamalarla milyonlarca ö¤rencinin
kaderini bu s›navlar belirleyemez.

Say›: 230

Yürüyüﬂ
22 A¤ustos
2010

Ülkemizde e¤itim sistemi
bu derece çarp›kt›r. Ö¤rencilere ve onlar›n gelece¤ine verilen de¤er yapt›klar› bilimsellikten uzak ölçme ve de¤erlendirme kriterlerine sahip bu s›navlarla apaç›k ortadad›r. Okul
kontenjanlar›ndan son zamanlarda aç›lan tabela üniversitelerine kadar, üniversitelerde
al›nan harç paralar›na kadar
hepsi tekellerin ç›karlar›na göre ﬂekillendirilmiﬂ olan e¤itim
sisteminin ürünüdür.

Direniﬂleri büyütelim
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“Hasan Bal›kç› Niye Öldü?”
13 A¤ustos tarihli Sa-bah gazetesinde "Hasan
Bal›kç› Niye Öldü?"
baﬂl›kl› yaz›ya Mühen-dislik Mimarl›k ve
Planlamada Art› ‹vme
Dergisi taraf›ndan yan›t gel-di. 15 A¤ustos tarihinde yapt›klar›
yaz› aç›klamaya yan›t veren ‹vme
Dergisi, haberin baﬂl›¤›n› okuyanla-r›n y›llard›r süren Hasan Bal›kç› da-vas›yla ilgili yeni bir geliﬂme oldu¤u-nu zannettiklerini fakat Sabah’›n ni-yetinin, Hasan Bal›kç›'n›n kaçak
elektrik çetelerine karﬂ› yaﬂam› paha-s›na verdi¤i mücadeleyi istismar ede-rek, özelleﬂtirme ad› alt›ndaki talan›

meﬂrulaﬂt›rmak oldu¤unu
vurgulad›.
Aç›klamada; “Hasan o dönemde,
‘kaçak elektri¤e karﬂ› mücadele veri-yoruz’ diyerek gecekondulardaki hal-k› iﬂaret edenlere ald›rmam›ﬂ, kaça-¤›n en büyük oldu¤u yerlere, ﬂirketle-re, fabrikalara yönelmiﬂtir” denile-rek, Bal›kç›’n›n yüzden birçok tehdit
ald›¤›n›, Urfa’ya sürüldü¤ünü ve ora-da katledildi¤i vurguland›.
Aç›klaman›n sonunda; “‘Hasan
Bal›kç› niye öldü?’ diye soranlara ce-vab›m›z ﬂudur: Hasan Bal›kç› ölme-di, Hasan Bal›kç›lar’› öldüremezsi-niz. Hasan Bal›kç›lar hayat› ve müca-delesi ile sizin ç›karlar›n›za barikat
kurmaya devam edecektir!” denildi.

KESK’ten Malatya’da
Eylem
Say›: 230

Yürüyüﬂ
22 A¤ustos
2010

Kamu Emekçileri Sendikas› (KESK)
Malatya ﬁubesi üyeleri, toplu sözleﬂme,
kamu çal›ﬂanlar› için seyyanen 300 lira
maaﬂ zamm› ve bin 650 lira temel ücret ta-lebiyle Malatya merkez PTT önünde ey-lem yapt›lar. Halk Cephesi’nin destek ver-di¤i eylemde KESK Dönem Sözcüsü Ev-rim Özbek'in okudu¤u bas›n aç›klamas›n-da "Hükümet, 15 A¤ustos’ta tüm talepleri-mize ra¤men, toplu sözleﬂme yerine bir
kez daha toplu görüﬂme masas›n› kuruyor.
‹ktidar, bir yandan ücretlerimize ve sosyal
haklar›m›za el uzat›rken, bir yandan da
657 say›l› yasada yapaca¤› de¤iﬂikliklerle
kamu emekçilerinin iﬂ güvencesini yok et-mek istiyor” dedi.

“Toplu Görüﬂme
De¤il Toplu Sözleﬂme
Hemen ﬁimdi”
KESK'e ba¤l› SES (Sa¤l›k ve Sos-yal Hizmetler Emekçileri Sendika-s›) Ankara'da Sa¤l›k Bakanl›¤›
önünde talepleri aç›klamak için bir
eylem yapt›. Eylemde sa¤l›k siste-minin paral› hale getirilmesine,
sa¤l›k emekçilerinin çal›ﬂma orta-m›n›n ise parçalan›p karmaﬂ›klaﬂt›-r›ld›¤›na de¤inildi. Eylem boyun-ca, emekçiler “Toplu Sözleﬂme
Hakk›m›z, Grev Silah›m›z”,
“Emekçiyiz Hakl›y›z Kazanaca-¤›z”, “Devlet Güdümlü Sendikaca-l›¤a Hay›r” sloganlar› att›lar.

Tekirda¤’da ‹ﬂ Cinayeti
Tekirda¤’›n Çorlu ilçesi Velimeﬂe Belde-si’nde bulunan bir boya fabrikas›nda çal›ﬂan
Halil ‹brahim Baﬂ ve Y›lmaz Çelikten, çal›ﬂ-t›klar› boya fabrikas›n›n at›k su kanal›n› te-mizlemek için girdikleri kuyuda gazdan zehir-lenerek hayatlar›n› kaybettiler. Trakya Kültür
Merkezi iki iﬂçinin katledilmesi ile ilgili ola-rak 18 A¤ustos’ta yapt›¤› yaz›l› aç›klamada;
“Ülkemizin ekme¤inden, suyuna, yolundan,
aﬂ›na üretilen her bir de¤erinde eme¤i olan ül-kemiz emekçileri ne zamana kadar ölmeye
devam edecek? Bu kaç›nc› “güvencesiz
ölüm” s›rada kimler var?” diye soruyor ve
ölümleri protesto ediyordu.
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O HSGGP "Torba
Yasas›"n› Protesto
Etti
‹stanbul’da 11 A¤ustos günü
Herkese Sa¤l›k Güvenli Gelecek
Platformu (HSGGP) Tuzla Gemi
Tersanesi önünde iﬂçi sa¤l›¤› ve iﬂ
güvenli¤i hizmetlerini sermayenin
denetimine açan “Torba Yasa”s›n›
protesto eden bir eylem yapt›. Ey-lemde “Güvenli gelecek birleﬂik
mücadele ile mümkün ‹ﬂçi sa¤l›¤›
ve iﬂ güvenli¤i hizmetleri taﬂeron
firmalar›n kar h›rs›na kurban edile-mez!” pankart› aç›ld›.
Platform yap›lan aç›klamada;
yeni düzenlemeyle "iﬂ yeri hekimi
ve iﬂ güvenli¤i birimi veya konu ile
ilgili uzman› bulunmayan iﬂletme-lerin iﬂ yeri d›ﬂ›nda iﬂ sa¤l›¤› ve gü-venli¤i hizmeti alabilece¤i ve iﬂçi
sa¤l›¤›n›n piyasaya terk edilece¤i
belirtildi.

O UPS Direniﬂi
100. Gününde
Uluslararas› kargo ﬂirketi UPS
iﬂçilerinin iﬂten at›lmalara karﬂ›
direniﬂi 12 A¤ustos’ta 100. gününü
doldurdu. 100. günde ‹stanbul
Mahmutbey’de bulunan aktarma
merkezi önünde eylem yapan iﬂçi-ler kazanana kadar direniﬂe devam
edeceklerini belirttiler. Ayr›ca 14
A¤ustos günü UPS iﬂçileri ile daya-n›ﬂma gecesi düzenlendi.

TKM: Referandum O R‹MAKS’DA
Bu Gerçe¤i
‹ﬂçi K›y›m›
‹stanbul Tuzla Organize
De¤iﬂtirecek Mi?
Anayasa de¤iﬂikli¤i aldatmacas› ve referandum oyunuyla ilgili 18 A¤ustos tarihinde Trakya Kültür Merkezi
taraf›ndan yaz›l› bir aç›klama
yay›nland›. Aç›klamada; Çorlu’da iki iﬂçinin hayat›n› kaybetti¤i ve Türkan Albayrak’›n
iﬂi için direndi¤i belirtilerek,
referandumun bu gerçe¤i de¤iﬂtirmeyece¤i vurguland›.

Deri
Sanayi Bölgesi’nde kurulu bulunan
Rimaks Kot Fabrikas›’nda çal›ﬂan
iﬂçiler, Türk-‹ﬂ’e ba¤l› TEKS‹F
Sendikas›’nda örgütlenme çal›ﬂma-lar› sonucu iﬂçiler iﬂten at›lmaya
baﬂland›.
ﬁimdiye kadar ﬂirketin Bart›n
fabrikas›nda at›lanlarla beraber top-lam 81 iﬂçi iﬂten at›ld›. ‹ﬂten at›lan
iﬂçiler fabrika önünde direniﬂ çad›r›
kurarak direniﬂe baﬂlad›lar.

AKP direnme hakk›na sald›r›yor
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Oligarﬂi Hrant Dink’in
Katledilmesini Üstleniyor!
Hrant Dink’in ailesinin Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi’ne (A‹HM) yapt›¤› baﬂvuruya Adalet Bakanl›¤›
ﬂu savunmay› göndermiﬂ:
“301. madde mahkumiyetine iliﬂkin daava, Hrant
Dink öldürüldü¤ü için düﬂtü... Dink Ailesi de 301.
madde mahkumiyetinden do¤rudan zarar görmedi¤i
için “ m a ¤ d u r ” say›lamaz. A‹HM, daha önce Almanya’da bir Nazi örgütü liderine nasyonal sosyalizmi savunan yaz›s› için verilen cezay› yerinde buldu. Demokratik bir toplumda bu tür yaz›lar (Dink’in mahkumiyetine neden olan yaz›s›) halk› tahrik etmek suçunu oluﬂ turacak ve kamu düzenini bozacakt›r. Avrupa Konseyi
Bakanlar Komitesi’nin “nefret söyleminin engellenmesine” iliﬂkin tavsiye karar› bulunmaktad›r. Dink’in yaz›s› da “nefret söylemi”dir. Davan›n Dink Ailesi’nin kökeniyle hiçbir ilgisi bulunmamaktad›r. ”
A‹HM’de yap›lan savunma öyle bir savunma ki,
Türkiye Cumhuriyeti’nin devrimcilere, az›nl›klara yap›lan, Alevilere yap›lan tüm sald›r›lar› meﬂrulaﬂt›rmaktad›r.
Bak›n tarihe; Anadolu’daki tüm az›nl›klar bu ve
benzeri gerekçelerle sürülmüﬂtür. Ayn› gerekçelerle Alevilere yönelik say›s›z katliamlar gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Ayn› mant›k devam ettirilmiﬂ, devrimciler, ilerici halk güçlerine karﬂ› say›s›z katliamlar gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
Hrant Dink’e yöneltilen suçlamaya bak›n: “halk›

tahrik etmek suçunu oluﬂturacak ve ka mu düzenini bozacakt›r” deniliyor. Bu iddia 50 y›ld›r devrimcilerle ilgili aç›lan her
davan›n de¤iﬂmez iddialar›ndand›r. Ve her
katliam›n de¤iﬂmez gerekçesi yap›lm›ﬂt›r.
Bu savunma önemlidir;
Ç ü n k ü ; Bu savunma AKP’den demokrasi bekleyenlerin, AKP’den “ k a r a n l › k c i n a y e t v e k a t l i a m l a r › n a y d› nl at › l ma s› n› ” bekleyenlerin ve AKP’den az›nl›klara
yönelik “ ayr› mc› pol i ti ka la ra son v ermes in i” bekleyenlerin ne kadar büyük bir yan›lg› içinde oldu¤unu
göstermesi aç›s›ndan önemlidir.
Ayd›nlardan, demokratik kitle örgütlerine ve kitlelere herkesin görmesi gereken: AKP’nin iflah olmaz bir
faydac›, riyakar, nabza göre ﬂerbet veren, istismarc› bir
parti oldu¤udur.
Bakal›m ﬂimdi; adaleti kim sa¤layacak?
B i r ; A‹HM’de bu savunmay› yapan kim? AKP’nin
Adalet Bakanl›¤›.
‹ k i ; “Dink cinayetinde öyle büyük ihmaller yoktur”
diyen kim? AKP’nin ‹çiﬂleri Bakan› Beﬂir Atalay.
Üç; “Hrant Dink, malesef gerekli tedbirler al›namad›¤› için hayat›n› kaybetti.” Peki bunu diyen kim?
AKP’nin Cumhurbaﬂkan› Abdullah Gül.
D ö r t ; “Asl›nda bu savunma do¤ru de¤il, ama hukuki bir zorunluluk” diyen kim? AKP’nin Adalet Bakanl›¤›...
Sonuç; böyle bir tabloda AKP’den hala yukar›daki
beklentiler içinde olunabilir mi?
Burada sadece sorun AKP de de¤il, esas olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin gelmiﬂ geçmiﬂ tüm hükümetleri
katliamlar› ayn› mant›kla hep savunagelmiﬂtir.
Halka karﬂ› iﬂlenmiﬂ tüm suçlarda neden adaletin
gerçekleﬂmeyece¤inin cevab› da iﬂte buradad›r.

Yetkinlik Belgelendirme Yönetmeli¤ini ‹ptal Ettirdik
Mühendislik Mimarl›k ve Planlamada
Art› ‹vme Dergisi, 12 A¤ustos 2010 tarihin-de yay›nlad›¤› 36 nolu yaz›l› aç›klama ile
Yetkinlik Belgelendirme Yönetmeli¤ini ip-tal ettirdiklerini aç›klad›. Aç›klamada, Ma-y›s 2004'teki TMMOB GK'da "TMMOB
Meslek ‹çi E¤itim ve Belgelendirme Yö-netmeli¤i" ç›kar›lm›ﬂt›. Bu yönetmeli¤i
aç›lan dava sonucu 18 Kas›m 2008'de iptal
ettirildi¤i söylendi. Devam›nda ‹nﬂaat Mü-hendisleri Odas›’n›n yetkin mühendisli¤i
uygulama konusundaki ›srar›n› sürdürerek
Yetkinlik Belgelendirme Yönetmeli¤i ad›n-da öncekinden isim olarak farkl› bir yönet-meli¤i yürürlü¤e koymas› üzerine aç›lan
dava ile 16 A¤ustos 2010 tarihinde bu yö-netmeli¤in de iptal ettirildi¤i söylendi.
Aç›klaman›n sonunda dipnot olarak;

“Davay› açan yay›n kurulu üyemiz ‹nﬂ.
Müh. ‹smail Ozan Demirel, ‹MO Ankara
ﬂubesi taraf›ndan geçen dönem yo¤un bir
çabayla sindirilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂ, haks›z soruﬂturmaya maruz b›rak›lm›ﬂ ve mesle¤ini
kötüye kullanarak insan ölümlerine yol
açan mühendisler ya da AKP'li bakanlar
disiplin kurullar›na bile verilemezken,
Ozan Demirel "6 ay meslekten men" cezas›na çarpt›r›lm›ﬂt›r. Yetkin mühendislik,
örgüt içi demokrasi, örgütün ticarileﬂtirilmesi konular›ndaki muhalefetimiz karﬂ›s›nda, ‹MO YK taraf›ndan aç›lan haks›z
soruﬂturmalar ve verilen haks›z cezalar
‹MO ve TMMOB'deki etkin yönetim anlay›ﬂ›n›n örgütümüzü getirdi¤i nokta aç›s›ndan ibretlik örnekler olarak tarihe geçmiﬂtir” denildi.

Direniﬂleri büyütelim
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Yürüyüﬂ
22 A¤ustos
2010

Zeynel K›z›laslan
‹ﬂyeri Önünde
Direniyor
Tersane ‹ﬂçileri Birli¤i
Derne¤i (T‹B-DER) Baﬂkan
Yard›mc›s› Zeynel K›z›laslan, “örgütlenme çal›ﬂmalar›
yapt›¤›” gerekçesiyle, çal›ﬂt›¤› Betesan Elektrik Firmas›ndan, 6 A¤ustos günü iﬂten
at›ld›.
11 A¤ustos günü bas›n
aç›klamas› ile birlikte ‹stanbul Tuzla Gemi Tersanesi
önünde direniﬂe baﬂlayan
K›z›laslan, tersane önünde
direniﬂine devam ediyor.
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Savaﬂan
Kelimeler
“Polis”: Halk›n zihninde bu kelimenin karﬂ›l›¤› çok somuttur. Bir kahvehaneye girdi¤inde kahvehanede bulunan
herkes ﬂeytan görmüﬂ gibi rahats›z olur. Masada oturanlar
göz ucuyla onun ne için geldi¤ine, hangi masaya oturdu¤una bakar. Kimse hazetmez polisten; uzak olsun ister. Bu,
sadece kahvehane için de¤il yaﬂam›n hemen her alan›nda
böyledir. Evine h›rs›z girse ya da cüzdan›n› çald›rsa bile,
halk›n içinden polise ﬂikayet etmek gelmez.
Bu yarg›lar durup dururken ya da bir an da oluﬂmam›ﬂt›r. Halk›n yaﬂam›n›n içinde ﬂekillenmiﬂtir. Polis ve özellikle küçük kasabalarda- jandarma, halk nezdinde
bask›n›n, zulmün sembolüdür.
Gerçek olan da budur. Polisin -ve jandarman›n- baﬂtan itibaren görevi sömürücü egemen s›n›flar›n can ve
mal güvenli¤ini sa¤lamak olmuﬂtur.
Polis, devletin “güvenlik gücü”dür. Yani o, h a l k › n
emniyetini, halk›n güvenli¤ini sa¤layan bir kurum de¤ildir. Esas olarak kavramsal ç a r p › t m a da buradad›r.
Polis için kullan›lan “güvenlik” kavram›, t ü m h a l k › n
güvenli¤i gibi sunulmaktad›r. T›pk› “milli ç›karlar›m›z”
deyiminde oldu¤u gibi. Oysa bahsedilen “milli” ç›karlar, hep “egemenlerin” ç›karlar›d›r.
Burjuvazinin ç›karlar› tüm halk›n ç›karlar› gibi gös-

terilir bu kavramda. Zenginlerin ve yoksullar›n oldu¤u bir yerde herkesin ortak ç›kar›
yoktur. Olamaz.
Daha aç›k olmas› bak›m›ndan 12 Eylül
Cuntas›n›n sa¤lad›¤› “ h u z u r ve güvenlik”i düﬂünün.
Evet, cuntan›n sa¤lad›¤› bir güvenlik vard›r. Fakat bu kimin güvenli¤idir? Yüzbinlerce kiﬂi gözalt›na al›nd›, iﬂkencelerden geçirildi. Hapishanelere dolduruldu. H a l k
için bir huzur ve güvenlik olmad›¤› aç›kt›r. Fakat 12 Eylül Cuntas›yla birlikte patronlar “art›k gülme s›ras› bizde” diyordu. Cuntan›n sa¤lad›¤› huzur ve güvenli¤in anlam› ne ise, polis teﬂkilat›n›n ad›ndaki “güvenlik”
kavram››n anlam› da odur. Cunta kimin güvenli¤ini
sa¤lad›ysa, polisin sa¤lad›¤› “güvenlik” de onun içindir..
Polisin bu gerçekli¤i ve halk›n polise bak›ﬂ aç›s›ndan
dolay›, devlet, polisi halka sevdirmek için özel günler
düzenliyor. Kampanyalar yap›yor.
Sömürücü egemen s›n›flar, kendi amaçlar›na uygun
olarak polise “güvenlik güçleri”, “emniyet teﬂkilat›” gibi
adlar verirler. Sistemin kurumlar›n›n meﬂruiyeti
aç›s›ndan da bu tür adland›rmalara ihtiyaçlar› vard›r.
Ancak halk aç›s›ndan ﬂu aç›k ve nettir. Polis bizim için
coptur, iﬂkencedir, katliamlard›r, infazlard›r, en demokratik taleplerimizin karﬂ›s›na dikilip terör estirendir. K›sacas› “egemenlerin güvenli¤i” için halk›n G Ü V E N L ‹⁄‹NE KASTEDEND‹R.
Bu nedenledir ki polise, resmi kurumsal anlamda
kullan›lmas›n›n zorunlu oldu¤u haller d›ﬂ›nda “güvenlik
güçleri”, “emniyet güçleri” gibi devletin adland›rmas›yla hitap etmeyelim. Polisin halk›n zihnindeki yeri ve
karﬂ›l›¤› yeterince anlaﬂ›l›r, aç›k ve nettir.

Çocu¤unu Koruyan Babaya
Polis Kurﬂunu

ÇETELER OKMEYDANI’NDAN
KOVULDU

Eﬂini ve çocu¤unu döven polisleri engellemek isteyen Nezir Burak, 5 metre mesafeden polis taraf›ndan
kafas›ndan vuruldu. Yo¤un bak›ma kald›r›lan Burak’›n
hayati tehlikesi devam ediyor.
Mersin’in Akdeniz ilçesinde Nezir Burak’›n çocu¤u
polislerden kaçarak evine girdi. Polisler evi basarak, çocu¤u dövmeye baﬂlad›. Burak ile eﬂi ve komﬂular› polise tepki gösterdi. Bunun üzerine polis, Burak’›n yan› s›ra eﬂi ve komﬂular›n› da tartaklamaya baﬂlad›. Tartaklaman›n ard›ndan Burak’›n 8 yaﬂ›ndaki çocu¤u polislerin
elinden al›nd›. Bunun üzerinde 5 metre mesafeden çevik kuvvet polisleri taraf›ndan Burak ve tepki gösterenlerin üzerine ateﬂ aç›ld›. Bu mermilerden bir tanesi Burak’›n kafas›na isabet etti.
Burak, Mersin Devlet Hastanesi Beyin Cerrahisi Birimi’nde yo¤un bak›mda tutuluyor ve hayati tehlikesi
devam ediyor. Hastane önünde akrabalar› ve mahallelilerin bekleyiﬂi sürüyor. Burak’›n ailesi polisler
hakk›nda suç duyurusunda bulundu.

‹stanbul Okmeydan›’da 16 A¤ustos günü akﬂam saatlerinde, mahalle halk›ndan birine ortada hiçbir sebep
dahi yokken silah çekerek küfürler savuran çeteciye
Cepheliler müdahale etmek istedi.
Bir süre sonra yan›na di¤er silahl› arkadaﬂlar›n› da
ça¤›ran çeteci, silahla bir Cepheli’nin üzerine yürüdü
fakat sonras›nda kaç›p gittiler. Çetecilerin daha kalabal›k geleceklerini düﬂünen Cepheliler, mahallede toplanarak çeteleri mahalle halk›na teﬂhir ettiler. Yaklaﬂ›k
150 kadar kiﬂi Cepheliler’in etraf›nda toplanarak mahallede yürüyüﬂe geçti. “Çeteler Halka Hesap Verecek!”, “Kurtuluﬂ Kavgada Zafer Cephede!” sloganlar›yla mahalle sokaklar›nda yürüyüﬂ yap›ld›. Silah çeken
çeteci bu durum karﬂ›s›nda silah›n›n b›rakarak gelmek
zorunda kald›. Çeteciler sald›r›p silah çekerken görünmeyen polis ise çetelere karﬂ› yap›lan yürüyüﬂü bahane
ederek mahalle giriﬂine y›¤›nak yapt›. Polis, “akrep” denilen araçlar›yla ve sivil ekipleriyle olaylar yat›ﬂt›ktan
sonra halk› ve devrimcileri taciz etmeye çal›ﬂt›.

Emniyet güçleri mi?
Güvenlik güçleri mi?

Say›: 230

Yürüyüﬂ
22 A¤ustos
2010
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AKP direnme hakk›na sald›r›yor

Adalet!

Lüks otellerin iftarlar›ndan

yoksul sofralar›na

Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkan› Ali Bardako¤lu’na ﬂöyle bir
soru soruyorlar: “Ramazanla birlikte 5 y›ld›zl› lüks iftar sofralar› kuruluyor, çok say›da kiﬂinin kat›ld›¤› iftar
yemekleri veriliyor, lüks oteller iftar için ilanlar veriyor... Bu tür iftar sofralar› caiz midir? Bu normal mi?”
Bardako¤lu’nun cevab› ise ﬂöyle oluyor: “‹ftar sofralar›n›n lüks olmamas› tercih edilmelidir. Ancak, verilen yemek bir ikram ise, yemekte israf yap›lmadan yeme¤e bir de yoksul davet edilerek iftar yeme¤i verilmesinde mahsur yoktur.”
‹ﬂte ‹slamc›lar›n ADALET‹. ‹bretlik bir ikiyüzlülük
örne¤i.
Oruç; “nefsin terbiyesidir” diye baﬂlay›p saatlerce
oruç üzerine vaaz verirler. Amac›m›z orucun ne olup
olmad›¤›n› ya da nas›l olmas› gerekti¤ini anlatmak de¤il. Ancak bir adaletsizlik, bir eﬂitsizlik, bir sömürü din
ad›na, inançlar ad›na böyle örtbas edilebilir. ‹nançlar,
“kutsal de¤erler” ad›na sömürü, adaletsizlik ancak böyle gizlenebilir, ancak böyle meﬂrulaﬂt›r›labilir.
‹slamc›lar›n oportünizmine bak›n. Ki, bu kiﬂi islam
dini ad›na fetva veren bir makamda bulunmaktad›r.
“‹sraf” olmamas› gerekiyormuﬂ. Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkan› Ali Bardako¤lu bilmez mi ki ülkemizde 10 milyon

“O DEVR‹M‹N
ÖNDER‹D‹R”
11 A¤ustos günü Day›’n›n mezar› baﬂ›nda bir anma gerçekleﬂtirildi. Gazi Mezarl›¤›’nda yap›lan
anmada konuﬂma yapan TAYAD
Baﬂkan› Behiç Aﬂç› Day›’n›n vasiyeti üzerine geniﬂ bir anma yap›lmad›¤›n› belirtti.
Day›’n›n 30 Mart-17 Nisan tarihlerinde ﬂehitler haftas›nda di¤er

insan açl›k s›n›r›n›n alt›nda yaﬂamaktad›r. 40 milyonun
üzerinde insan yoksuldur. 5 y›ld›zl› bir otelde iftar açmak baﬂl› baﬂ›na zaten bir israf de¤il mi?
‹nanan insanlar›n inançlar›yla alay etmek, inançlar›na hakaret etmek de¤il mi? Beﬂ y›ld›zl› bir otelin iftar
sofras›na bir yoksulu ça¤›rarak kimi kand›raca¤›n›z›
san›yorsunuz?
‹slamc› burjuvalar AKP iktidar›nda karlar›n› misli
misli art›rd›lar. Dinciliklerini elden b›rakmazken halk›
sömürmekte s›n›r tan›m›yorlar. Halk Ramazan’da iftar›n› açmak için bir pide alamazken onlar beﬂ y›ld›zl›
otellerde zevki sefa sürüyorlar. Durumlar›n› meﬂrulaﬂt›rmak için de Ali Bardako¤lu gibilerine fetva verdiriyorlar.
Fakat sömürü ve adaletsizlik o derece büyük ki,
yine AKP’li belediyelerin “rekor” diye ﬂov yapt›¤› 20
bin kiﬂilik iftar sofras›na 40 bin kiﬂi geldi. Kim nas›l
aç›klarsa aç›klas›n bunun temel nedenlerinden birisi
AKP iktidar›n›n yaratt›¤› açl›k tablosudur.
Dinci burjuvalar lüks villalarda, beﬂ y›ld›zl› otellerde safahat sürerken milyonlarca insan iftar›n› yapacak
yemek bulam›yor. Din; ‹slamc› burjuvalar için sömürü
ve adaletsizli¤e maske yap›l›yor.

devrim ﬂehitleriyle birlikte an›lmay› vasiyet etti¤ini, bunun bile
onun nas›l bir örnek oldu¤unu gösterdi¤ini vurgulad›.
Daha sonra konuﬂma yapan
Mehmet Güvel “Day› bulundu¤u
her yeri sarsm›ﬂt›r. Tutsak düﬂtü¤ünde 80’li y›llarda darbe sürecinde, yaprak k›p›rdamad›¤› dönemlerde bile hapishanelerde hep direniﬂler yaratm›ﬂt›r.
84 Ölüm Orucu’na kat›lm›ﬂt›r.
Firar etti¤inde at›l›m y›llar›na geçilmiﬂtir. Yurtd›ﬂ›nda oldu¤unda
cephe gerisi geniﬂlemiﬂtir. Day› oldu¤u yerde fark›n› prati¤iyle ispatlam›ﬂt›r. O devrimin önderidir” dedi.
“Kahramanlar Ölmez Halk Yenilmez, Devrim ﬁehitleri Ölümsüzdür, Mahir’den Day›’ya Sürüyor
Bu Kavga” sloganlar›n›n at›ld›¤›
anmada lokum da¤›t›ld›. Anmaya
TAYAD’l› Aileler, Dev-Gençliler
ve Gazi Halk Cephesi ka›tld›.

Direniﬂleri büyütelim
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Devrimci Tuksaklar
Serbest B›rak›ls›n
Mersin’de 16 A¤ustos günü ESP,
TAYAD’l› Aileler, EHP ve Partizan
bir eylem yap›p ard›ndan tutsaklara
kart att›lar. Taﬂ Bina önünde toplan›larak merkez postaneye gidilen eylemde “Gözalt›lar, Tutuklamalar, Bask›lar
Bizi Y›ld›ramaz, Devrimci Tutsaklar
Serbest B›rak›ls›n” pankart› aç›ld›.
Eylemde okunan aç›klamadan sonra
ise oturma eylemine geçildi.

Elaz›¤ Sün Köyü’nde
Kültür ﬁenli¤i
13 A¤ustos günü Elaz›¤ Sün
Köyü’nde Sün Köyü Kültür ve
Dayan›ﬂma Derne¤i taraf›ndan
gerçekleﬂtirilen 1. Kültür ﬂenli¤i
yap›ld›. ﬁenli¤e çevre köylerden
ve Elaz›¤ merkezden gelen binlerce kiﬂi kat›ld›. ﬁenlikte Elaz›¤
Halk Cephesi de açt›¤› kitap ve tak› stand› ile yerini ald›.
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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 -3 -

Say›: 230

Yürüyüﬂ
22 A¤ustos
2010

‹ﬂçi Köylü, kendi statükocu politikalar›n› aklamak için büyük bir direniﬂi mahkum etmeye çal›ﬂ›rken,
ülkemiz ve dünya halklar›n›n yüzlerce y›ll›k direniﬂ birikim ve geleneklerini çi¤nemekte, asl›nda kendisini de vareden de¤erlere dil uzatmaktad›r.
Burjuvaziden çal›nma kavramlarla ö l ü m ü k u t s a m a k t a n sözedip,
ﬂehitlerin say›s›n› “ b a k k a l h e s a b › ”
diye nitelendirmeye baﬂlayanlar›n,
önce “az kay›p vermeyi”, giderek
“risksiz, bedel ödenmeyen bir devrimcili¤i” teorileﬂtirenlerin güzergah› hiç kimsenin yabanc›s› de¤ildir: P a r l a m e n t a r i z m . . . Bugüne kadar bu yoldan, bir çok siyasi hareket
gelip geçmiﬂtir, bu yolun sonunda
var›lan parlamenterizm batakl›¤›,
inkarc›lar›n, tasfiyecilerin, döneklerin mezarl›¤› gibidir.
Türkiye solunda halâ MarksizmLeninizmi savundu¤unu söyleyen,
halâ silahl› mücadeleyi savunan
tüm kesimleri, iﬂte bu noktada ›srarla uyar›yoruz, ›srarla eleﬂtirimizi
buraya yöneltiyoruz: laf›zda, teoride savunulanlar, kimseyi devrim
saflar›nda tutmaya yetmez. Dir e n m e m e k , ç ü r ü t ü r. Bu evrensel
bir kurald›r. E¤er bir direniﬂ sürecinde bir savruluﬂ yaﬂanm›ﬂsa, çürümemenin tek yolu, ciddi, cüretli
bir muhasebedir.

‹ﬂçi Köylü bütün bu
farklar› y okedebilir mi?
ﬁehit vermemenin “ m a h a re t ”,
ﬂehit vermenin “ k a y › p ” ve “ b a ﬂ a r › s›zl›k” olarak görüldü¤ü, bunun teorisinin yap›ld›¤› yerde, direnilemez, tarih yaz›lamaz. Orada art›k,
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statükoculuk, uzlaﬂmac›l›k, reformizm boy verecektir.
‹ﬂçi-Köylü yazar› gerçeklerden
korkmamal›d›r. Tarihe hesap vermenin yolu, somut olaylar› ve olgular› e¤ip-bükmek, birilerini karalamak ya da mahkum etmek de¤ildir..
“direniﬂ ölçütü olarak ﬂehit araman›z ... hangi amaca dönüktür”
diye soran ‹ﬂçi-Köylü, ayn› koﬂullarda, ayn› sald›r› karﬂ›s›nda olmalar›na ra¤men, 100 ﬂehit veren bir
siyasi hareketle hiç ﬂehit vermeyen
bir siyasi hareketin “ayn›” oldu¤unu mu iddia ediyor? Ayn› süreçleri
yaﬂayan, ayn› sald›r›lara maruz kalanlar aras›nda ﬂehitler bak›m›ndan
bu kadar büyük farklar varsa, elbette o, sadece bir SONUÇ’tur. ‹ﬂçi
Köylü’ye göre burada sorulmas› gereken hiçbir soru yok mu? Bu fark›
da “ b e c e r i k s i z b a r i k a t f a r k › ”yla
m› aç›klayacak acaba?
Onlarca ﬂehit vermek, bir sonuç t u r ; hiç ﬂehit vermemek de. Ve her
sonuç, belli sebeplere ba¤l›d›r. ‹ki
farkl› çizgi sözkonusudur. Çizgilerden biri, karﬂ›-devrimin teslim alma
sald›r›s›n›n karﬂ›s›na, bütün bedelleri göze alarak ç›kan devrimci direniﬂ çizgisidir. Di¤eri ise bedel ödemek istemeyen, statükocu çizgidir.
Bu iki çizgi aras›ndaki farkl›l›k, F
Tipi hapishanelerin gündeme gelmesiyle netlik kazanmaya baﬂlam›ﬂ,
20 Ekim 2000’ de üç örgütün direniﬂe baﬂlamas›yla da farkl›l›k daha
aç›k hale gelmiﬂtir. 19-22 Aral›k’ta
ise bu farkl›l›k barikatlardaki çat›ﬂmalarda, feda ateﬂlerinde kendini
gösteren, düﬂman karﬂ›s›nda alenileﬂen bir farkl›l›¤a dönüﬂmüﬂtür.
F Tiplerine sevklerin ard›ndan
20 Ekim’de direniﬂe baﬂlayan üç siyasi hareket d›ﬂ›ndaki di¤er siyasi
hareketlerin de ölüm orucuna baﬂla-

mas›, bu farkl›l›¤› gidere me mi ﬂt i r.
Neden? Çünkü, bu siyasi hareketler, baﬂlamalar›yla birlikte b› r a k m a y › da tart›ﬂmaya baﬂlad›lar.
Bu “b›rakma” tart›ﬂmas›n›n sonucunda ise kazanan(!) statükoculuktur. Ölüm orucuna 19 Aral›k’ta
zoraki baﬂlayanlar, yanlar›na 20
Ekim’de direniﬂe baﬂlayanlardan
MKP’yi de alarak 2 8 M a y › s
2000’de, direniﬂ saflar›n› terkettiler.
Zoraki gelmiﬂlerdi, ilk f›rsatta terkettiler. Asl›nda f› rs a t de me k de
yanl›ﬂ, çünkü ortada bir “f›rsat” da
yoktu. Ne direniﬂe baﬂlan›ld›¤› günkü koﬂullarda bir de¤iﬂiklik, ne egemen s›n›flar cephesinde yeni bir ﬂey
yoktu. Ama yine de b›rakt›lar. Ne
bir kazan›m, ne bir siyasi zafer, ne
bir f›rsat, hiçbir ﬂey aram›yorlard›.
Yeter ki b›rak›ls›nd›!
‹ﬂci-Köylü, devrimci hareketi
“direniﬂ k›r›c›s›” ilan etmeye kadar
varabilen z›rvalar› bir yana b›rak›p
bütün bu dönüm noktalar›nda aç›¤a
ç›kan f a r k l a r › aç›klamal›d›r.

Aynada g örünen v e
‘direniﬂ k›r›c›s›s›n›z’
z›rvalar›
Önce ‹ﬂçi-Köylü’den bir al›nt›:

“mademki... ‘direniﬂ k›r›c›s›’
ar›yorlar, o zaman aynaya bakmal›d›rlar.
... bu arkadaﬂlar tecrit-tretman
politikas›na karﬂ› bugün “direniﬂ
k›r›c›lar›” olarak ifade etti¤i parti
ve örgütlerle ayn› düzlemdedir! ...
Yani Ö.O’na ara vererek asl›nda
kendi deyimleriyle bir süre ‘direniﬂ
k›r›c›l›¤›’ karar› alm›ﬂlard›r. Tam üç
y›ld›r da bu “direniﬂ k›r›c›l›¤›” devam etmektedir!”
‹ﬂçi-Köylü’nün devrimci hare-
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kete “Biz direniﬂ k›r›c›s›ysak, siz de
direniﬂ k›r›c›s›s›n›z” deyiﬂi bir z›rvad›r. Bu z›rvay› ciddi olma iddias›ndaki bir yaz›da, ciddi bir eleﬂtiri
diye yazabilmek, ‹ﬂçi-Köylü’nün
direniﬂe dair söyleyecek, tart›ﬂacak
birﬂeyi olmad›¤›n›n kan›t›d›r.
Yaz›lan komiktir. Basit bir mant›ktan bile yoksundur.
Bir direniﬂ k›r›c›s› olabilmesi
için, onun d›ﬂ›nda bir direniﬂ olmas›
gerekir. Biz kendi direniﬂimizi iradi
olarak bitirdi¤imizde bizim d›ﬂ›m›zda herhangi bir direniﬂ yoktu ki, onu
k›rm›ﬂ olal›m. Yoksa kimsenin bilmedi¤i gizli bir direniﬂ mi vard›?
“madem ki... bir ‘direniﬂ k›r›c›s›’ ar›yorlar, o zaman aynaya bakmal›d›rlar.” diyor arkadaﬂlar.
Bak›yoruz aynaya.
Bak›yoruz; tam 7 y›l süren bir
direniﬂ görüyoruz orada. Yan›m›zda
‹ﬂçi-Köylü yok.
Devam ediyoruz bakmaya:
Kurﬂunlar›n üzerine yürüyenler
görüyoruz... Ölüm orucu direniﬂçilerini savunmak için feda ateﬂlerini
tutuﬂturup kendini yakanlar› görüyoruz... Ve ‹ﬂçi-Köylü yine yok o
görüntüler içinde.

Statükoculukta,
teslimiyette ihanette
‘ço¤unluk’ olmaz!
‹ﬂçi-Köylü’ye göre, ﬂimdi ayn›
platformda olmak, 2000-2007 aras›nda yaﬂananlar› yok saymay› gerektiriyor. Peki 2000-2007 sürecini
tüm örgütler ayn› m› yaﬂad›? Hiç direniﬂe kat›lmayanla, hiç ﬂehit vermeyenle ya da bu sürecin belli bir
zaman diliminde yer alanla tamam›n› omuzlayan nas›l ayn› ve eﬂit görülebilir?
Arkadaﬂlar ölüm orucu direniﬂi
sürecinin d›ﬂ›na düﬂmelerini de ﬂöyle aç›kl›yor(!)lar:
“Ölüm orucundan çekilme karar› koﬂullar›n bir gere¤i olarak ileri
sürülmüﬂ, ço¤unlu¤un da deste¤ini
alm›ﬂ, üstelik do¤rulu¤u kan›tlanm›ﬂ, ayr›ca gecikmiﬂ, geciktirilmiﬂ
bir karard›r. Süreci bütünlüklü ola-

rak inceleyen ve bilenler belki eleﬂtirebilir ama bir savrulmadan bahsedemezler (...)"
Süreci, herkes biliyor, kendileri
de biz de iyi biliyoruz. B›rakma sürecindeki tav›r ve ruh hallerinin tan›¤›y›z. Evet, b›rakmalar› “gecikmiﬂ, geciktirilmiﬂ”tir; asl›nda çok
daha önce b›rakmak düﬂüncesindeydiler. Ama MKP’yi yanlar›na almak istediler. Bir di¤er neden bizim
de b›rakabilece¤imizi düﬂünmüﬂ olmalar›d›r. Oysa devrimci hareket
direniﬂ sürecinin daha da uzayaca¤›n› öngörerek 7. ve 8. Ekiplerini
daha az say›da ölüm orucu direniﬂçisiyle eyleme baﬂlatt›. TKP/ML ve
T‹KB, “köprülerin alt›ndan çok sular akt›” diyerek (O s›ralar ABD’de
11 Eylül eylemleri olmuﬂ, emperyalizm ve iﬂbirlikçi iktidarlar terör demagojisiyle halklara ve tüm muhalif
güçlere karﬂ› sald›r›ya geçmiﬂlerdi...) panik halinde direniﬂi k›rma
çabalar›n› yo¤unlaﬂt›rm›ﬂken, devrimci hareket, yeni koﬂullarda direniﬂi sürdürme karar›n› hayata geçirmiﬂtir.
Politik olarak do¤rulu¤unu kan›tlayacak tek kelime söyleyemeyen ‹ﬂçi-Köylü, “ Ço¤ unl u¤u n de ste¤i ni alma”y› b›rakma kararlar›n›n
do¤rulu¤una k a n › t gösteriyor.
Bir direniﬂ k›r›c›l›¤› için bulunabilecek en kötü kan›t!
Dünya halklar›n›n yüzlerce y›ll›k direniﬂ ve mücadeleler tarihinin
ortaya ç›kard›¤› bir sonuçtur: teslimiyette, ihanette, statükoculukta,
uzlaﬂmac›l›kta sa¤lanan ço¤unlu¤un s›n›flar mücadelesi aç›s›ndan
bir de¤eri, belirleyicili¤i yoktur. Bu
tür ço¤unluk, asla sayg› gösterilmemesi gereken bir ço¤unluktur.
12 Eylül cuntas›n›n hapishanelerinde de “ço¤unluk” ölüm orucu direniﬂine karﬂ› ç›km›ﬂ ve TTE’yi
giymiﬂti. Ama yanl›ﬂt›. Ço¤unluk
olmalar› onlar› ne o gün, ne tarih
nezdinde do¤ru yapmad›.
2002’de, Cepheli tutsaklar› yaln›z b›rakarak, ölüm orucu direniﬂi
saflar›n› terketmek, yanl›ﬂt›. ‹sterseniz dünyan›n en büyük ço¤unlu¤unu sa¤lay›n, yanl›ﬂ, yanl›ﬂt›r.

Direniﬂleri büyütelim

B›rakmay› savunduklar› paragraf›n en içi boﬂ kelimeleri de bu karar›n “ ü s t e l i k d o ¤ r u l u ¤ u k a n › t l a nm›ﬂ” olarak nitelendirilmesidir.
Nerede, nas›l kan›tlanm›ﬂ do¤rulu¤u? Bir veriye rastlanm›yor yaz›da. Mesela, Türkiye devrim mücadelesine ve hapishanelerin direniﬂ
tarihine olumluluk anlam›nda ne
katm›ﬂt›r bu BIRAKMA KARARI?
TKP/ML’ye ne kazand›rm›ﬂt›?
TKP/ML’yle birlikte direniﬂi b›rakanlara örgütsel, siyasal, ideolojik,
moral olarak ne kazand›rm›ﬂt›r? Direniﬂi b›rakanlar›n ezici ço¤unlu¤unun ﬂu anda hangi sorunlarla u¤raﬂt›¤›na, hangi teorilerle meﬂgul oldu¤una, hangi kulvarlarda ilerledi¤ine
bakt›¤›m›zda, tablo, do¤ruluktan
baﬂka her ﬂeyi anlat›yor.. Kimisi eﬂcinselli¤i keﬂfediyor, bölünmeler
birbirini izliyor, kimisi legalizm
kulvar›na ç›km›ﬂ, baﬂka bir yolda
ilerliyor. Söyleyin “do¤rulu¤u” kan›tlanan nedir? Ölüm orucunu b›rak›rken, bu siyasal sonuçlar› m› elde
etmeyi hedeflemiﬂtiniz?
Do¤rulu¤u de¤il, ama yanl›ﬂl›¤›
son derece çarp›c› sonuçlarla kan›tlanan bir b›rakma karar› var ortada.
Türkiye solunun mücadele tarihinde, yanl›ﬂl›¤› bu kadar aç›k hale gelmiﬂ bir baﬂka örnek bulmak zordur.
Gerçek budur. S›zlanmaya, z›rvalamaya gerek yoktur. “Siz direndiniz,
biz de direndik”, “madem biz direniﬂ k›r›c›s›y›z, o zaman siz de direniﬂ k›r›c›s›s›n›z, “biz yenildik, siz de
yenildiniz”... tarz›ndaki bir savunman›n ne ‹ﬂçi Köylü’ye, ne de Türkiye devrimine hiçbir yarar› olmaz.
Tarih sorar; halk sorar; soruyor
da; Siz ne yapt›n›z, hangi sonuçlar›
yaratt›n›z?
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“Biz Yenildik, Siz de
Yenildiniz” diye ç›rp›nmak,
bir siyasi harekete
ne k azand›r›r?
Direniﬂi bitirdi¤imizde yapt›¤›m›z aç›klamada ﬂöyle denilmiﬂti:
“Direniﬂ Kazand›. Tecritin K›r›lmas›nda Ad›m At›ld›.
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Halk›m›z! 7 y›ld›r sürdürdü¤ümüz, 122 ﬂehit verdi¤imiz, içinde
say›s›z destanlar yaratt›¤›m›z, emperyalizm ve oligarﬂinin teslim alma politikalar›n› püskürterek siyasi
bir zafer kazand›¤›m›z büyük ölüm
orucu direniﬂini somut bir kazan›mla sona erdirdik.”
Direniﬂin sonuçlar› ne fazla ne
eksik, iﬂte bu kadar aç›k ve somutken, baﬂta T‹KB ve TKP/ML olmak
üzere daha önce direniﬂi b›rakan örgütlerin baz›lar› büyük bir haz›ms›zl›k içerisinde “hay›››r, siyasi zafer de¤il”, “hay›››r, somut kazan›m
yok” diye koro halinde itiraz ettiler.
Oportünizmi iyi tan›yorduk. Baz›lar›n›n daha F Tiplerine zorla getirilmeleriyle birlikte, kimilerinin de
2002’de ölüm orucunu b›rakt›klar›nda “yenilgi” tespiti yapt›klar›n›
da biliyorduk. Bu nedenle direniﬂimiz nas›l biterse bitsin hazmedemeyeceklerini, olumsuzlayacaklar›n›, “yenilgi” tespiti yapacaklar›n›
tahmin etmek için özel bir kehanette bulunmaya gerek yoktu.
TKP/ML, 2002 May›s’›nda
ölüm orucu direniﬂine son vermesiyle birlikte yapt›¤› de¤erlendirmede, d i reniﬂin yenildi¤ini söylüyord›. O tespiti yapt›klar› anda, Cephelilerin içeride ve d›ﬂar›da ölüm orucunu sürdürüyor olmalar›n› dikkate
bile almam›ﬂ, hele süreç bir bitsin
diye sabredememiﬂlerdi. “Komünistler”, MLM’ler yenilmiﬂse, herkes yenilmiﬂ demekti!
Bu anlamdad›r ki, ‹ﬂçi-Köylü’nün 2010 y›l›nda kalk›p bizim
yedi y›ll›k direniﬂimizle ilgili yenilgi tespiti yapmas›n›n bir yenili¤i,
orjinalli¤i yok. Onlar zaten direniﬂ
bitmeden tam 5 y›l önce yenilece¤imizi bilmiﬂlerdi!
Yenilmesine yenilmiﬂlerdi ama
bir de suçlu laz›md› yenilgiye... Komünistler, MLM’ler, burunlar›ndan
k›l ald›rmayacaklar›na göre, onlar
hatas›z olacaklar›na göre, yenilginin suçlusu da “kendi d›ﬂlar›nda”
olmal›yd›.
2005 y›l›nda TKP/ML’nin yay›n
organ›nda yay›nlanan “2000-02 Ö.
O. De¤erlendirmesi”inde kendi d›ﬂ-

lar›ndaki hemen herkes ve her etken
yenilginin sebebi olarak say›lm›ﬂt›r.
Bu yaz›da “Baz› yenilgiler, baz›
a ﬂ a m a l a r d a k a ç › n › l m a z o l u r.” denilerek de olas› tüm eleﬂtiri ve sorular savuﬂturulmuﬂtur. (Komünist,
Say›: 55, May›s 2005)

‹ﬂçi-Köylü, baﬂkalar›n›n
a¤z›ndan k onuﬂuyor!
Devrimcileri ve destans›
bir direniﬂi, burjuvaziden,
reformizmden al›nm›ﬂ
düﬂünce ve tezlerle
eleﬂtiriyorsan›z, orada
durup k endinize d önün!
“Yenilginin objektif ve subjektif
koﬂullar› ortadayken” direniﬂ öneren, reddedilmesine ra¤men üç örgütle direniﬂe baﬂlayan, tek baﬂ›na
b›rak›ld›ktan sonra bile devam eden
DHKP-C’dir suçlu! Sürecin temel
direniﬂ biçimi ölüm orucu oldu¤u
için, ölüm orucu da “suçlu”(!) ilan
edilmiﬂtir. TKP/ML ve ayn› ﬂekilde
bakanlar›n 2000-2007 Büyük Ölüm
Orucu Direniﬂine bak›ﬂlar› böyledir.
Olumluluk ise yoktur. Sadece, ﬂimdilik ﬂehitlerimiz aç›kça suçlu ilan
edilmemiﬂtir. (Ama ona da s›ra gelirse, ilk s›raya feda eylemlerimizi
yerleﬂtireceklerini ﬂimdiden söyleyebiliriz. zaten fazlas›yla olumsuzlanm›ﬂt›r. TKP/ML’nin 20002002’ye iliﬂkin de¤erlendirmelerinde bak›n feda eylemleri nas›l yorumlan›yor:
“Kendini yakma eylemleri hem
kitleler nezdinde al›nm›ﬂ tepkilere
neden olmuﬂ, hem de düﬂman›n katliamdaki vahﬂetinin s›n›rs›zl›¤›n› kolaylaﬂt›rm›ﬂt›r. (...). Kendini yakma
eylemleri katliama meﬂruluk kazand›rman›n arac›na dönüﬂtürmüﬂtür."
Bu sözler ne burjuva liberallerine ne de burjuva gazetelerinin köﬂe
yazarlar›na ait de¤ildir, onlardan
al›nmam›ﬂt›r, TKP/ML’nin kararlar›nda yer almaktad›r. (Ayr›ca Bkz.
Komünist, say›: 43, Kas›m 2002)
TKP/ML’nin “analiz”lerini aktarmaya devam edelim.

“DHKP-C’nin belirledi¤i bu
çizgi... düﬂman› taktik aç›dan küçümseyen... kitlelerin yerine bir
avuç öncünün mücadelesini ko yan, zindan direniﬂi üzerinden iktid a r m ü c a d e l e s i yürütmeye çal›ﬂan... aceleci... sol görünümlü ancak sa¤ ve macerac› bir çizgidir. ”
Bunlar da, ayn› yukar›da feda
eylemleri üzerine söylenenler gibi,
baﬂka yerlerden çal›nt›.
Ne büyük keﬂifler!
Yaln›z biraz geç kalm›ﬂlar.
TKP’sinden TDKP’sine kadar hemen tüm reformist kesim bizim nas›l “kitleden kopuk” öncü savaﬂç›lar› oldu¤umuzu keﬂfedeli çok oldu.
Yaln›z TKP/ML’nin bilmesi gereken bir ﬂey daha var; o keﬂiflerin
tarihin t eori mez arl› ¤› nda yerini
almas›n›n üzerinden de çok geçti.
Art›k devrimci hareketi “kitleden
kopuk”lukla eleﬂtirip, kendileri, kitlesellikte ony›llard›r bir arpa boyu
yol alamam›ﬂ olanlar›n bu tarz eleﬂtirileri, sadece mizahi olabilmektedir. Ve kimse de art›k bunlar› ideolojik mücadele ad›na muhatap almamaktad›r.
Ve bir ﬂey daha belirtmeliyiz: Ellerine silah almamaya yeminli iflah
olmaz reformist ve oportünistlerin
“kitleden kopuk öncü savaﬂç›l›k”
sak›z›n› ony›llard›r çi¤neyip durmalar› anlaﬂ›l›rd›r ama silahl› mücadeleyi savundu¤unu söyleyenlerin bunu tekrarlamalar›, kendini inkard›r.
‹kincisi, hapishanelerde tek bir
tutsa¤› olmayanlar›n bile yapmayaca¤› “zindan direniﬂi üzerinden ikti dar mücadelesi yürütmeye çal›ﬂmak” gibi bir saçmal›kla devrimci
hareketi eleﬂtirmeye kalkmak ise
sadece, eleﬂtirenin hezeyan halinde
ölçüsüzleﬂti¤ini ve dengesizleﬂti¤ini
gösterir.

Kendi gerçe¤inizin
nedenlerini b ulup
ç›karmadan, h içbir
direniﬂte tarihi yazan
siz olamazs›n›z!
‹ﬂte burada bir kez daha “kendi-
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lerine dönmeleri”nin zorunlulu¤u
ortaya ç›kar. Kendi gerçekleri, asl›nda kendilerinin de saklayamayacaklar› kadar ortadad›r. Nitekim
TKP/ML’nin merkezi bir de¤erlendirmesinde ölüm orucu sürecindeki
kendi konumlar›na dair ﬂu sat›rlar
dikkat çekiyor:
“Ölüm orucu direniﬂi, mevcut
kadro ve militan düzeyimizi de ortaya ç›kard›. Kadro yap›m›z devrimin
iniﬂli ç›k›ﬂl› yap›s›na, keskin dönemeçlerine büyük oranda haz›r de¤ildir. Kaybetmeye haz›r olmaya, s›n›f mücadelesinin dar alanlara ve
zamana s›k›ﬂt›ran, kendini bütün
mücadelenin bir parças› olarak
kavramaktan henüz uzak olan yaklaﬂ›mlar az›msanmayacak derecede
güçlüdür. Devrim uzun süreli bir
mücadele oldu¤u halde, bu mücadelede de yenilgiler alaca¤›m›z kesin oldu¤u halde kadrolar›m›z›n
önemli bir k›sm› bunu kavrayamayacak, sadece direniﬂteki yoldaﬂlar›m›z için de¤il, bütün için bu gerçektir. Ölüm orucu eylemi ile ilgili
de¤erlendirmeler yap›l›rken mücadelinin zor koﬂullar›na dayan›kl›
kadrolar›n önemine özel bir dikkat
çekmek zorunludur. Ölüm orucunun
bir sonucu olarak tahliye olduklar›
halde bir çok militan›m›z›n mücadeleye s›rt›n› dönmesi bunu daha da
sorunlu hale getirmektedir."
Aktard›¤›m›z bu bölümde, bir
inançs›zlaﬂman›n, ideolojik ve siyasi gerilemenin boyutlar›n› görmek
mümkündür. Bu belirlemeler, ölüm
orucu direniﬂini sadece bir buçuk
y›l sürdüren ve iki ﬂehit veren bir
örgüte aittir. Direnmeyenin çürüdü¤ü gerçe¤inin bir baﬂka aç›dan çekilmiﬂ resmidir.
ﬁimdi kendilerine soruyoruz:
Onca olumsuz nitelemeyle karalamaya çal›ﬂt›¤›n›z Cephelilere, onca
sözü yaz›p-söylerken hiç kendi gerçekli¤inizi akl›n›za getirmediniz
mi? Büyük ço¤unlu¤u tek baﬂ›na olmak üzere 7 y›l böyle bir direniﬂi
sürdüren ve yüz ﬂehit veren bir örgüte, o örgütün direniﬂçilerine laf
söylerken biraz olsun kendi gerçekli¤inizle birlikte düﬂünmek hiç mi

akl›n›za gelmedi? Yoksa iﬂinize mi
gelmedi?

Sonuç; h erkes, t arihteki
yerini yapt›klar› ve
yapmad›klar›yla a l›r!
‹ﬂçi-Köylü’deki yaz› dizisinin
bir çok yerinde, döne döne DHKPC suçlanmakta, bütün olumsuzluklar, yenilgiler DHKP-C’ye maledilmektedir. Tarih ve hak yine soracak:
Peki bütün bunlar olurken, DHKPC bütün o olumsuzluklar› yaparken,
ey en komünistler, siz ne yap›yordunuz?.. ‹çeride ne yap›yordunuz?..
“Bayra¤› devretti¤iniz” d›ﬂar›da ne
yap›yordunuz?
Diyelim ki siz hakl›s›n›z; o
DHKP-C, “zindan direniﬂini tek eylem biçimine indirgedi”.
Peki siz baﬂka hangi eylem biçimleriyle sürdürdünüz zindan direniﬂini? Ne sonuç ald›n›z?
“Tek eylem biçimi” haline getirilmesini eleﬂtirdi¤iniz ölüm orucu
yerine yapt›¤›n›z baﬂka bir ﬂey oldu
mu? Olmad›ysa neden! Hem “zindan direniﬂini tek eylem biçimine
indirgedi” diye eleﬂtireceksiniz,
hem de ikinci bir biçim bulmayacak, yapmayacaks›n›z?
Evet, tekrar soruyoruz; siz b›rak›n DHKP-C’nin ne yap›p yapmad›¤›n› da, kendi yapt›klar›n›z› ve
yapmad›klar›n›z› anlat›n... DHKPC’nin iyi kötü, do¤ru yanl›ﬂ bir politikas›, bir direniﬂ biçimi vard›. Sizin neyiniz vard›?
Cepheliler, o yedi y›lda kitaplara
s›¤mayacak kadar çok ﬂey yaﬂad›lar, direniﬂ içinde direniﬂler, destan
içinde destanlar yaratt›lar. Siz ne
yaratt›n›z?
Varsa, bunlar› anlat›n!
Direniﬂin somut kazan›mlar›ndan biri olan 45/1 Nolu genelgenin
tecritte bir gedik açan maddelerini
yok sayarak “zafer sertifikas›: 45/1
Genelgesi” gibi güya küçümseyici
ifadelerle veya direniﬂten, s›n›f mücadelesinden habersiz, inançs›z,
umutsuz, ididas›z küçük burjuvalar›n “bunun için mi verdiniz bu ka-
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dar ﬂehidi” tarz›ndaki itirazlar›n›
veya “rehberiniz” T‹KB’nin ölüm
orucu ekipleriyle ilgili haz›ms›zl›k
tan›mlar›n› tekrarlamakla, direniﬂ
d›ﬂ›nda kalman›za dair hiçbir ﬂeyi
izah etmiﬂ olmazs›n›z. Çok merak
ediyorsan›z belirtelim; bizim zafer
sertifikam›z, aln›m›za tak›p tabutlar›m›za kadar taﬂ›d›¤›m›z y›ld›zlard›r.
Peki, sizin bu yedi y›l boyunca
izledi¤iniz büyük, usta taktiklerinizin, komünist politikalar›n›z›n sertifikalar› nerede?
‹ﬂçi-Köylü, devrimci hareketin
direniﬂ sürecini anlat›rken kendilerine yer vermedi¤ini söylüyor. Devrimci hareketin sürece dair yazd›¤›
tüm tarihsel anlat›m ve de¤erlendirmelerde herkes yerli yerindedir. Sorun, eksik fazla yazmaktan çok, neyin yaz›ld›¤›d›r. ‹ﬂçi-Köylü’yü as›l
rahats›z eden budur. Neyi, nas›l
yazsayd›k? F Tiplerine karﬂ› ölüm
orucu direniﬂi önerimize karﬂ› ç›kt›¤›n›z›, 19-22 Aral›k günlerinde yaﬂananlar› oldu¤u gibi yazmam›z m›,
yanl›ﬂ? May›s 2002’ de direniﬂ k›r›c›l›¤›n›z m› yanl›ﬂ? Genel temsilcinizin Ümraniye’de megafonla barikatlarda ölümüne direnen tutsaklara
yapt›¤› “teslim olun” ça¤r›s› m›
yanl›ﬂ? 2002’ de yapt›¤›n›z “siyasi
yenilgi” tespitinizi hat›rlatmam›z
m› rahats›z ediyor sizi.
Devrim tarihini direnenler yaz›yor. Herkes haketti¤i kadar ve haketti¤i ﬂekilde yerini al›yor o tarihte. Halka ve tarihe, direnmemenin
hesab›n› veremeyenler, direnenleri
karalayarak, mahkum etmeye çal›ﬂarak kendilerini aklamaya çal›ﬂ›yorlar. Ama halk ve tarih karﬂ›s›nda
kimse kendini böyle aklayamaz.
‹ﬂçi-Köylü yazar›, gerçeklikten
tamamen koparak hala yedi y›l süren direniﬂ çizgimizin “baﬂar› s›zl› ¤›n›n kan›tland›¤›’n› iddia ediyor.
Kendi küçük dünyalar›nda, kendilerini buna inand›rarak yaﬂamakta özgürdürler. Belki bir iﬂe yaramaz
ama yine de söylemek gerekiyor;
uyan›n, kendinize ve çevrenize bir
bak›n!
-son-

Say›: 230
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Tüm Düzen Partileri, Dersim
Katliam›ndan Sorumludur!
Ne CHP, Ne De AKP, Katliam›n
Sorumlulu¤undan Kendilerini Kurtaramazlar!

Say›: 230

Yürüyüﬂ
22 A¤ustos
2010

"Dersim'i 'vergi vermediler' diye
kim bombalad›?... CHP..."
Tayyip Erdo¤an’›n referandum
mitinglerinden birinde söyledi¤i bu
söz, Dersim katliam›n› tekrar gündeme getirdi.
Bir çok televizyon kanal›nda
program yap›ld›.
CHP’nin Dersimli ve Alevi Genel Baﬂkan› K›l›çdaro¤lu, önce çocuk kand›r›r gibi, “Ben o zaman
do¤mam›ﬂt›m” diyerek konuyu geçiﬂtirmek istedi. Ard›ndan sorular›n
ve eleﬂtirilerin sürmesi üzerine “ O
zaman baz› yanl›ﬂlar yap›lm›ﬂt›r;
ama bunlar› bugüne taﬂ›mak yanl›ﬂt›r.” aç›klamas›n› yapt›.
“Baz› yanl›ﬂlar!”
Hepsi o kadar. K›l›çdaro¤lu’na
göre olay bu kadar basit!
Bugüne taﬂ›nmas› gerekmeyecek kadar da önemsiz.
90 bin Dersimli’nin katledildi¤i
bir “yanl›ﬂ”!
HALKTAN 90 bin kiﬂinin katledilmesini önemsiz gören, baz› yanl›ﬂlar deyip geçiﬂtiren bir parti liderinin “halkç›” s›fat›n› taﬂ›mas› burjuva siyasetin bir ürünüdür.
K›l›çdaro¤lu’nda bir “keramet”
görenler, K›l›çdaro¤lu’nun bu cevaplar›na iyi bakmal›d›rlar. HALKTAN 90 bin kiﬂinin katledilmesini

“baz› yanl›ﬂlar” diye geçiﬂtirmeye çal›ﬂan biri, halkç› de¤il
k a t l i a m c › d › r. O, CHP’nin tarihindeki tüm katliamlar›n savunucusudur. Asimilasyonun savunucusudur.
Dersim’deki katliam›n
üzerinden tam tam›na 72
y›l geçti. 90 bin kiﬂinin katledildi¤i, on binlerce Dersimli’nin sürgüne gönderildi¤i, Seyit R›zalar’›n idam edildi¤i,
yüzlerce köyün yak›ld›¤› bir katliam› tüm düzen partileri gizleyerek
suç orta¤› oldular. Adeta 1938 katliam›n› tarihin sayfalar› içinde bo¤maya çal›ﬂt›lar. Yok sayd›lar, unutturmak istediler.
K›l›çdaro¤lu bu tavr› ile suç ortakl›¤›na devam etmektedir. Daha
önceki Dersim tart›ﬂmas›nda da
38’deki katliam› aç›ktan savunan
CHP’li Onur Öymen’e tav›r alamam›ﬂt›r.
K›l›çdaro¤lu’nun tekeller taraf›ndan parlat›lmas›na bakmay›n!O
halk› de¤il tekelleri, katliama u¤rayan halk› de¤il, katledenleri savunmaktad›r.
AKP ve Erdo¤an’a gelince; Dersim’i CHP‘nin bombalad›¤›ndan
söz eden Erdo¤an, bunlar› söylerken amac› elbette katliam› aç›¤a ç›karmak, halka hesap vermek ve ger-

Dersimliler Baraj Çal›ﬂmalar›n› Engelledi...
Dersim’de 18A¤ustos günü Kaletepe Baraj›’n›n sondaj
çal›ﬂmalar›n›n baﬂlat›ld›¤› haberini alan Dersimliler soka¤a döküldü.
Gizlice sondaj çal›ﬂmas› yap›ld›¤› haberinin duyulmas› üzerine akﬂam saatlerinde Dersim halk› ve demokratik kitle örgütleri bölgeye hareket etti. Sondaj yap›lan
bölgeye var›ld›¤›nda ise 2 sondaj makinesinin çal›ﬂt›¤›
görüldü. Araçlara müdahale edilerek yap›lan çal›ﬂman›n
hukuksuz oldu¤u dile getirildi. Çal›ﬂanlar ise yetkililerin Ovac›k’a hareket eden araçta olduklar›n› söyleyerek
çal›ﬂmalar›na son verdiler. Daha sonra Ovac›k’a harket
eden ve içinde yetkililerin bulundu¤u iki araç durdurul-
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çeklerin bilinmesini istemek de¤ildir.
Ayr›ca 8 y›ld›r iktidar
olmalar›na
karﬂ›n
1938’deki katliam›n aç›¤a ç›kar›lmas›, sorumlular›n›n ilan edilmesi, mezar› gizlenen Seyit R›za’n›n
mezar›n›n ailesine bildirilmesi
konular›nda tek bir ﬂey yapmam›ﬂt›r
AKP iktidar›.
AKP’nin, Tayyip Erdo¤an’›n
amac› gerçeklerin bilinmesi de¤ildir. AKP’nin Dersim katliam›na bir
itiraz› yoktur. Halka karﬂ› savaﬂ yürütenler, 1938 ‘de katliamlar yaparken, Erdo¤an ve AKP’de 8 y›ld›r
halka karﬂ› savaﬂ yürütmektedir.
AKP iktidar› döneminde onlarca
katliam yap›lm›ﬂt›r. Bugün Dersim’de barajlar yaparak, köyleri su
alt›nda b›rakarak göç politikas›
amaçlayan sald›r›lar›n sürdürücüsü
AKP’dir bugün.
AKP bu tart›ﬂmalarla halk›n ac›s›n› ve de¤erlerini sömürmekte, katliam› ve de¤erlerimizi oligarﬂi içi
iktidar savaﬂ›nda kirli ve kanl›
amaçlar› için kullanmaktad›r.
AKP de bu katliam›n suç orta¤›,
yeni katliamlar›n mimar›d›r.

mak istendi ancak araçtakiler gaza basarak kaçt›lar.
Olay›n Dersim ve köylerde duyulmas›n›n ard›ndan
halk Kemerbel Köyü’ne hareket etti. Burada çok say›da
araç da yolu kapatarak sondaj çal›ﬂmas› yapan araçlar›
bekledi. Araçlar›n gelmesinin ard›ndan çal›ﬂanlar› indiren halk araçlar›n geçiﬂine izin vermedi. Olay yerine gelen polisler yolun kapat›lmas›n›n suç oldu¤unu söylemesi üzerine halkda as›l suçu devletin iﬂledi¤ini söyledi. Daha sonra yolu trafi¤e açan halk Dersim merkezde
bir yürüyüﬂ düzenlediler. K›sa sürede Özgürlük Meydan›’nda binlerce kiﬂi topland›. Yürüyüﬂün ard›ndan aç›klama yapan ‹HD Temsilcisi Bar›ﬂ Y›ld›r›m, “Bundan
sonra geliﬂecek olaylar›n sorumlusu bizler de¤il, barajlara çal›ﬂma izini veren devletin kendisidir” dedi.

AKP direnme hakk›na sald›r›yor

Avrupa’da
Londra: Türkan Albayrak ‹çin
Panel
‹ngiltere'nin baﬂkenti Londra'da, sendikaya
üye oldu¤u için iﬂinden at›lan ve Paﬂabahçe Dev-let hastanesi bahçesinde tek baﬂ›na direniﬂte olan
Türkan Albayrak için dayan›ﬂma paneli düzenlen-di. Panelde ayr›ca TAYAD'›n mücadelesinin k›sa
tarihçesi ve 15 Haziran'da TAYAD'a yönelik yap›-lan operasyon anlat›ld›. Tutsak TAYAD'l›larla da-yan›ﬂmak için sürdürülen kampanyalara buradan
da destek ça¤r›s›nda bulunuldu.

Atina'da Netenyahu Protesto
Edildi
16 A¤ustos günü ‹srail Baﬂbakan› Netenya-hu'nun Yunanistan'a geliﬂi çeﬂitli sol örgütler ta-raf›ndan protesto edildi. 16 A¤ustos günü de
Yunanistan Parlamentosu önünde bir eylem
yap›ld›. Ayn› gün PAME (Radikal ‹ﬂçi Cephesi)
EEDYE (Bar›ﬂ Komitesi) ve OGE (Yunanistan
Kad›nlar Federasyonu) taraf›ndan da bir eylem
yap›ld›. Savaﬂ Müzesi önünde yap›lan mitingin
ard›ndan ‹srail Konsololu¤u’na yüründü.

Özgürlük Ça¤r›s›nda 56. Hafta
Özgürlük Komitesi üyeleri, Almanya'n›n
Köln ﬂehrinin Dom Meydan›’nda Anadolu Fe-derasyonu tutsaklar›na özgürlük istemeye de-vam ettiler. Komite üyeleri Nurhan Erdem, Cen-giz Oban ve Ahmet ‹stanbullu'nun tutuklanma-lar› ile ilgili bildiriler da¤›tt›lar.

Tutuklu TAYAD’l›lar Serbest
B›rak›ls›n
Hukuksuzca tutuklanan TAYAD’l›lar
için Avrupa’da da özgürlük istenmeye
devam ediliyor.
17 A¤ustos günü, F r a n s a'n›n Nancy
ﬂehrinin Place Maginot meydan›nda, TA-YAD'l›lara özgürlük masas› aç›ld›. Masa-da Türkiye’de yaﬂanan bu hukuksuzlu¤un
Avrupa’da yaﬂanabilece¤i anlat›larak, Almanya’da Anadolu Federas-yonu çal›ﬂanlar›n›n tutuklanmas› örnek olarak gösterildi.
TAYAD’l›lar için yap›lan kampanyada P a r i s’te bugüne kadar
500’den fazla dayan›ﬂma kart› gönderildi, 720 imza topland› ve 3750
bildiri da¤›t›ld›. Kampanya dahilinde 14 A¤ustos günü de bir eylem
yap›ld›. Strasbourg Saint-Denis'de, tarihi kemer önünde yap›lan
eylemde Türkiyeli halka yönelik bir konuﬂma yap›larak kampanyaya
destek vermeleri istendi. Eylemde ayr›ca Almanya’da tecrit hücrelerinde tutuklu bulunan Faruk Ereren’in durumuna da de¤inildi. Ayr›ca
ayn› gün Gare de L'est, Republique, Sentier, Bonne Nouvelle, Stras-bourg Saint-Denis semtlerinde 1250 adet bildiri da¤›t›ld› ve imza
topland›.
A l m a n y a'n›n baﬂkenti Berlin'de 'Tutuklu TAYAD'l›lara Özgürlük'
slogan›yla imza masalar› aç›lmaya devam ediyor. Masa 13 A¤ustos
günü olan Cumapazar› önünde aç›ld›.
Say›: 230

Kuzey ‹rlanda'da Siyasi Tutsaklar›n Zaferi
‹rlanda'da 4 Nisan 2010'da baﬂlayan hapishane direniﬂi 12 A¤us-tos'ta zaferle sonuçland›. Maghaberry cezaevinde bulunan tutsaklar,
kendilerine yönelik ç›r›lç›plak soyarak arama uygulamalar› ve hapishane yönetiminin tutsaklar› hücrelerinden d›ﬂar› ç›karmamas›
karﬂ›s›nda direniﬂe geçmiﬂti. Bir siyasi tutsak da di¤er tutsaklardan
tecrit edildi¤i için 45 gündür açl›k grevindeydi. 12 A¤ustos'ta bir an-laﬂmaya var›larak ‹rlandal› direniﬂçilere siyasi hükümlü statüsü geri
verildi.

Hem katlediyor, hem müslümanlar›n
Ramazan’›n› kutluyorlar
Irak’ta, Afganistan’da, Ortado¤u’da müslüman halklar›
katleden Amerikan Baﬂkan› Obama, müslüman halkla adeta alay ediyor!
Elini müslüman halklar›n kan›yla y›kayan Obama, Ramazan ay› dolay›s›yla kanl› ellerini müslüman halka uzat›yor. Ve o kanl› elleriyle katlettikleri, Irakl›lar›, Filistinlileri, Araplar› yoksayarak, ikiyüzlüce müslüman halk›n, Ramazan›n› kutluyor.
Obama yay›nlad›¤› mesajda;

“Amerikan halk› ad›na, eﬂim ve ben, dünyadaki tüm
Müslümanlara en iyi dileklerimizi sunuyoruz” diyerek
Müslüman halk›n ramazan›n› kutluyordu.
Asl›nda bu durum ilk defa karﬂ›laﬂt›¤›m›z bir ﬂey de¤ildir. Amerika’n›n baﬂkanlar› de¤iﬂse de emperyalist politika
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hiç de¤iﬂmedi.
Emperyalistler ülkeleri kan gölüne bo¤arken, açl›k içinde binlerce insan yaﬂam›n› yitirirken, bunlar›n sorumlusu
kendileri de¤ilmiﬂ gibi davran›p, ikiyüzlüce davranmaya
devam ederler.
Bugün t›pk› Obama’n›n yapt›¤› gibi...
Onun emirleri ile Afganistan’a yeni iﬂgal birlikleri gitmiﬂ, onun emirleri ile Afganistan’da binlerce Afganl› katledilmiﬂtir. Sanki bunlar› yapan, katliam kararlar› veren bir
baﬂkas› gibi tutup kutlama mesajlar› gönderiyor.
Hem de müslüman halklar›n en kutsal ay›nda bunlar›
yap›yor Obama!
Obama’n›n mesaj› burjuva bas›nda “ O b a m a f a r k ›” diye haber oldu. Fark; Obama’n›n mesaj›n›n Clinton ve
Bush’un mesaj›ndan daha uzun olmas›ym›ﬂ. Bu fark da
müslüman halklar› katletmeyi gizleme fark› olmal›, baﬂka
fark yoktur. Ve bu tav›r emperyalist katillerin herﬂeyi nas›l
kulland›klar›n› göstermektedir.
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Pakistan’da sel... 1600 ölü... 20 milyon evsiz...
Ban Ki Moon: ‘Böyle bir felaket görmedim’

Kim bu hale getirdi?
N Do¤al afet, katliama
dö n ü ﬂ ü y o r ; çünkü alt yap›
d i y e b i r ﬂey yo k!

Say›: 230
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N Ya r d › m y a p a c a k b i r
kurumlaﬂma yok. Selin
vurdu¤u halk, aç, aç›kta.
Kim bu hale getirdi
Pakistan’›?
N H a l k : “ b iz e h ay v a n g i b i
dav ran›l›yor” d i y o r !
N P a k i s t a n ’ › n r esmi,
e m p e r y a l i z m i n re s m i d i r...
Pakistan’da ya¤an ya¤murlardan
1600’ün üzerinde insan yaﬂam›n›
yitirdi. Ülkenin yüzde yirmisi sular
alt›nda ve 20 milyon insan evsiz
kald›. 3.5 milyondan fazla çocuk
kolera, tifo, s›tma, sulu ishal, dizanteri ve hepatit gibi ciddi hastal›klarla karﬂ› karﬂ›ya. Milyonlarca insan
günlerdir her türlü yard›ma muhtaç
bekliyor. Halk tam bir çaresizlik
içinde. Ve emperyalist dünya k›l›n›
k›p›rdatm›yor, seyrediyor. Dünyan›n neresinde olursa olsun halklar›n
bir direniﬂi olsa an›nda müdahale
ederler. Halklar›n mücadelesini bast›rmak için, Amerika’s›, NATO’su
“en seçkin” birliklerini ve en geliﬂmiﬂ askeri araçlar›n› y›¤ar. Fakat
günlerdir 20 milyon insan yard›m
bekliyor: Emperyalistler sadece
seyrediyor.
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Birleﬂmiﬂ Milletler (BM) Genel
Sekreteri Ban Ki-Moon: “ B u g ü n
ta n›k o ldu ¤u m a c ›y› v e y›k ›m› a s la
unutmayaca¤›m. Geçmiﬂte dünya
ç ap ›nd a ç ok s a y›d a do ¤a l af e te ta n›k oldum, ancak hiç böylesini
görmemiﬂtim... Yard›mlar›n en k›sa zamanda ulaﬂt›r›lmamas› duru munda, bir de haf›zalardan silin me y e c e k ö l ç ü de b ü y ü k b i r f e l a k e t e
ﬂah i tl i k e d ec e¤ i z.”
Pakistan’da bu tabloyu kim yaratt›? Seldi, depremdi, muson ya¤muruydu ve benzeri her do¤al olay
insanlar için bir felakete dönüﬂüyor.
Yok mu bunun sorumlusu? Alt yap›
yok, do¤al olaylara karﬂ› önlem almak yok. Her seferinde ayn› tablo
yeniden yeniden yaﬂan›yor. Bu Pakistan’a, Afganistan’a, Türkiye’ye
ya da baﬂka bir sömürge ülkeye özgü bir durum da de¤il. Amerika baﬂta olmak üzere tüm emperyalist ülkeler için geçerlidir.
Bu tablonun tek sorumlusu EMPERYAL‹ST sistemdir. Milyonlarca insan ölümle pençeleﬂirken hala
seyredilmektedir. Pakistan’a zaman›nda yard›m götürülmedi¤i için
salg›n hastal›klar gibi daha büyük
“felaket” Pakistan halk›n› beklemektedir.

Pakistan’da ölecek her
insandan emperyalistler
sorumludur
Pakistan’da ya¤murlar Temmuz

ay›n›n ortalar›nda baﬂlad›. Fakat
emperyalistler günlerce görmezden
geldi. Halklar›n yaﬂad›¤› ac›lar
onlar›n umurunda de¤il. K›llar›n›
k›p›rdatmad›lar. Taahhüt ettikleri
yard›mlar› dahi vermediler. Ta ki
BM Genel Sekreteri Ban KiMoon’un yukar›daki aç›klamas›ndan sonra ancak bir ay sonra “harekete” geçmiﬂlerdir. O da yine göstermelik. Tüm emperyalistler ve iﬂbirlikçileri ﬂimdi “yar›ﬂ” halindeler.
Ancak bu yar›ﬂ yard›m göndermek
için de¤il. ‹ﬂin reklam›ndalar. Büyük ﬂaﬂaalarla reklam› yap›lan yard›mlara bak›ld›¤›nda bir futbolcu
transferine verilen para kadar bile
yok. Aç›klamalara göre acil olarak
ihtiyaç duyulan miktar 459 milyon
dolar. Bu miktar sadece tek bir
emperyalist tekelin bile ödeyebilece¤i miktard›r. Ancak koskoca dünya bu miktar›n yar›s›n› bile toplamam›ﬂt›r.

Bu vurdumduymazl›¤a
u t a n m a d a n b i r d e g e r ekçe
aran›yor
AKP iktidar› haftalard›r k›l›n›
k›p›rdatmad›. Pakistan Müslüman
bir ülke de¤il miydi? Müslümand›.
AKP yalakas› Sabah Gazetesi’nden
Erdal ﬁafak 17 Temmuz tarihli köﬂe
yaz›s›nda dünya ülkelerinin neden
yard›m yapmad›¤›n› utanmadan
ﬂöyle gerekçelendiriyor: Birincisi
yap›lan yard›mlara “Terör örgütü

AKP direnme hakk›na sald›r›yor

“yard›m” dedikleri
Taliban” el koyuyormuﬂ. BuAncak gerçekte vaat ediu ABD: 87 milyon dolar nakit,
len paran›n üçte biri bile
nun için dünya kamuoyunun
toplan›p gönderilmedi.
içinden yard›m yapmak gelu Avrupa B irli¤i: 9 0 m ilyon d olar
miyormuﬂ.
Ayn› durum, AKP hükü‹ngiltere:
5
8
m
ilyon
d
olar
u
meti ve oligarﬂi için de geBir baﬂka neden ise Pakisçerliydi. Y›llarca “kardeﬂ ültan yönetimindeki yozlaﬂmau Avustralya: 2 1 m ilyon d olar
ke” dedikleri, her resmi ziyadan dolay› yap›lan yard›mlau S. A rabistan: 2 0.5 m ilyon d olar
rette “Yaﬂas›n Pakistan” diye
r›n yerine ulaﬂ›p ulaﬂmayacailk okul çocuklar›n› sokaklau Japonya: 1 0 m ilyon d olar
¤›ndan emin olam›yorlarm›ﬂ.
ra döktükleri bir ülke adeta
Pakistan yönetimi yap›lan
u Türkiye: 1 0 m ilyon d olar
yerle bir olmuﬂtu ve oligarﬂi
yard›m› “iç” ediyormuﬂ.
de göstermelik yard›mlar
Kuveyt:
5
m
ilyon
d
olar
u
Uﬂak gazetecilik böyle oluyapmakla yetinen ülkelerden
yor. Emperyalistleri ve iﬂbiru Çin: 1.8 milyon d olar
biriydi. Bu yüzden, oligarﬂi
likçi AKP’yi aklama derdinde emperyalist dünya gibi,
u Afganistan: 1 milyon d olar
de. Ayr›ca emperyalistlere
önce gazeteleri haberlerle
ak›l vermekten geri de durdoldurdu. Hürriyet’in manYard›m dediklerine bak›n. Utan›n
muyor. “Gerekirse egemenlik
ﬂetindeydi örne¤in:
utan›n! Yapt›¤›n›z yard›mdan fazlas›n›
haklar› k›s›tlan›p yard›mlar
- “Abi yard›ma koﬂuyor”
uluslararas› bir gücün denekendi reklam›n›z› yapmak için
- “Türkiye’den 2 bin adet
timine verilmeli” diyor.
harc›yorsunuz. Yard›m dedi¤iniz bu
Mevlana Evi...”
Pakistan yönetiminin on
miktarlardan daha fazlas›n› futbolcu
- Türk iﬂ dünyas› harekete
kat› daha fazla yozlaﬂmam›ﬂ
transferlerine
veriyorsunuz...
geçti.
tek bir emperyalist ülke söy“K›z›lay Pakistan’da yaleyebilir misiniz? Pakistan’›
olunca,
birden
harekete
geçti.
Emralar› sar›yor.
küçümsüyor. 17 A¤ustos depreminperyalist ve iﬂbirlikçi bas›n yay›n
de yap›lan yard›mlar› bütçe aç›¤›na
- Saba-Türk K›z›lay’› iﬂbirli¤iyle
organlar› birkaç gün içinde “yaryat›ran Ecevit hükümetinin onlaroluﬂturulan “merhamet treni” Pakistan’a
dan fark› ne?
d›m” haberleriyle doldu.
- Baﬂbakanl›ktan dev yard›m
- “Dünya Bankas› Pakistan’a sel
Pakistan’da görünen
kampanyas›.
için 900 milyon dolar gönderiyor.”
emperyalizmin yüzüdür
Emperyalizm ve iﬂbirlikçilerin ah- “Sarkozy’den Avrupa’ya PaEmperyalist dünya, BM Genel
lak›. Herﬂeyi kullan›yorlar. Bütün bunkistan’a yard›m ça¤r›s›.”
Sekreteri’nin aç›klamas›n›n da etkilarda sorumluluklar› yokmuﬂ gibi yar- “Alman K›z›lhaç› Pakistan için
siyle felaketin çap› ve duyars›zl›¤›n
d›mlar› da kendi reklamlar›n› yapmak
büyüklü¤ü aç›¤a ç›k›nca, teﬂhir
için kullan›yorlar.
1 milyon euro toplad›.”

“Katil ABD Elini Venezuella'dan Çek!”
ABD emperyalizmi iﬂbirlikçi
Kolombiya iktidar› arac›¤›yla Venezuella halk›na ve iktidar›na karﬂ› sald›rganl›¤›n› ve bask›lar›n› artt›r›yor.
ABD'nin sald›rganl›¤›na karﬂ›
Venezuella'ya destek için ‹stanbul
Taksim Tramvay Dura¤›'nda demokratik kitle örgütleri ve siyasi
partiler taraf›nda eylem yap›ld›.
Halk Cephesi’nin de yer ald›¤›
eylemde "ABD Venazüella'dan Elini Çek! Kahrolsun ABD Emperyalizmi" yaz›l› pankart›n arkas›dan
Galatasaray Lisesi'nin önüne kadar
yürüyüﬂ yap›ld›.
Yürüyüﬂ s›ras›nda; "Emperya-

lizm
Düﬂm a n
Haklar Kardeﬂtir, Emperyalizm Yenilecek Direnen Haklar Kazanacak,
Kahrosun ABD Emperyalizmi,
Haklar›n Birli¤in ABD'yi Yenecek,
Yaﬂas›n Haklar›n Kardeﬂli¤i, Venazüella Halk› Yanl›z De¤ildir" sloganlar› at›ld› ve oturma eylemi
yap›ld›.
Yürüyüﬂün sonunda Halk Cephesi sözcüsü Remzi Uçucu taraf›ndan
bir aç›klama yap›larak; Venazüella
halk›na ve iktidar›na karﬂ› ABD emperyalizminin, iﬂbirlikçi Kolombiya
hükümeti arac›l›¤›yla sald›ganl›¤›n›
ve bask›s›n› artt›rd›¤› söylendi.

Direniﬂleri büyütelim

Say›: 230

Yürüyüﬂ
22 A¤ustos
2010

ABD'nin, Kolombiya'ya yeni askeri üsler kurarak
Venezüella Halk›na yönelik tehditlerini sürdürdü¤ünü
söyleyen Uçucu;
emperyalizmin siyasi ve ekonomik krizi derinleﬂtikçe
sald›rganl›¤› da artt›¤›n› belirtti.
"Kolombiya'da zulme ve emperyalizme karﬂ› savaﬂ yürütenleri, emperyalist tehditlere karﬂ› direnen Venezüella halk›n› selaml›yoruz" denilen aç›klaman›n ard›ndan; Venazüella
halk›n›n yan›nda olduklar›n› aç›klayan Grup Yorum, Venseremos marﬂ›n› kitleyle beraber söyledi.
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değinmeler
Davetiye
‹nternette dolaﬂan
bir davetiye:
“birlikte e¤leniyoruz
tekne turu
19 haziran cumartesi
s›n›rs›z içki bol meze
sürprizler
düzenleyen: sosyalist
feminist kolektif
irtibat tel....”
Bu davetiyenin sahipleri; her kimseniz,
sizden ne sosyalist
olur, ne feminist, ne
de kolektif... Siz o
davetiyenin alt›na
“s›n›rs›z sorumsuz
alkolikler” yaz›n yeter.

Allah sevap yazs›n
diye de¤il,
Guinnes yazs›n diye...
Birbiri peﬂis›ra devasa iftar sofralar› haberleri yay›nlan›yor televizyonlarda. Kameralar uzay›p
giden masalar› gösteriyor uzun
uzun; en sonunda spiker “say›n
seyirciler, iftar sofralar› bir kilometreye ulaﬂ›yor” diyor...
Ertesi gün baﬂka bir ﬂehirde,
baﬂka bir spiker, soluk solu¤a
ba¤›r›yor: “Say›n seyirciler
inanamazs›n›z, bu iftar sofralar›n›n uzunlu¤u tam iki kilometre... Guinnes rekorlar kitab›na girece¤i kesin...”

Guinnes Rekorlar Kitab›’na
girmesine giriyorlard›r ama,
bu yapt›klar› ﬂovlar›n kitaptaki yeri nedir? O meçhul!

“Okullardaki d ers
p rogram›na, gazete,
radyo ve televizyon
p rogramlar›na k arﬂ› k endimizi
savunmazsak, k afam›zdaki
düﬂünceler, düﬂman›m›z olmaya
devam edecektir.”
(E. A. Rauter, Düzene Uygun Kafalar
Nas›l Oluﬂturulur)

söz

Boﬂ konuﬂma!
Abdullah Gül: “Hrant Dink maalesef gerekli tedbirler al›namad›¤› için hayat›n› kaybetti.”
Eeee sonra?
Sonras› yoktu!
Kim almad› o tedbiri? Bunun bir cezas› yok mu?
Ayn› Abdullah Gül, 17 A¤ustos depremine iliﬂkin
diyor ki, “maalesef devlet gerekenleri yapamad›”.
Sonra... Sonras› yine yok...
Laf olsun diye konuﬂuyor!
Böyle özeleﬂtiriyi herkes yapar...

S›n›rs›z ‹stismar!
“Umre için bile ols a R ef erand um da o y k ullan mamak büyük vebaldir” demiﬂ Abdullah Büyük Hocaefendi adl› kiﬂi. Zaman gazetesi de bunu koca bir
baﬂl›kla vermiﬂ.
Referandum umreden daha mübarekmiﬂ! Ayet mi
geldi pis istismarc›lar? Dini referendumda bile kullan›p istismar ediyorlar..
Ama daha ilginci ﬂu ki, referandumda AKP’yi
destekleyen, Zaman gazetesinin sözlerini koca bir
baﬂl›¤a taﬂ›d›¤› bu “hoca”, tecavüzcü Hüseyin Üzmez’in de baﬂ destekçisi imiﬂ. O zaman tecavüzcünün bir baﬂka destekçisi olan Vakit gazetesinde ﬂöyle yazm›ﬂ:
“Hüseyin Üzmez’e ﬂimdi daha çok destek vermeliyiz. Bu iﬂi yapt›ysa bile Hüseyin Üzmez Abimizdir. ”
Böyle yazan, kahin olmaya gerek yok, ayn› pisli¤i kendisi de yiyordur.
Yaz›k ﬂu ‹slamc›lara ki, böyle bir sap›ktan medet
umabiliyor ve bunu da mezheplerine yedirebiliyorlar.

Özgürlük!
Diyanetiﬂleri Baﬂkan› Ali Bar dako ¤lu d emiﬂ
k i : “H e rk es ke nd i dinini ö zg ürc e ya ﬂ ay a bilme li”
Yaln›z Aleviler hariç, H›ristiyanlar hariç, Museviler
hariç, Nusayriler hariç, Süryaniler, Budistler hariç...

RİYA
Hürriyet koca bir baﬂl›k yapm›ﬂ:
“Düﬂündü¤ü gibi yaﬂam›ﬂ”
Baﬂl›¤›n alt›nda ﬂu bilgi yer al›yor: “Komünizmin babas› Alman filozof Karl Marx’›n mütevaz› bir hayat yaﬂad›¤› vasiyetnamesiyle kan›tland›”
Hürriyet yazarlar›, bu duruma çok ﬂaﬂ›rm›ﬂ olacaklar ki
hayretler içinde “Düﬂündü¤ü gibi yaﬂam›ﬂ” diye baﬂl›k
at›yorlar.
Tabii herkesi kendileri gibi san›yorlar.
Savunduklar› düﬂünceler baﬂka, yaﬂamlar› baﬂka, söz
baﬂka, öz baﬂka... riya içinde yaﬂay›p gidiyorlar.

Eli k ›r›ls›n!
Mu¤la’da K›l›çdaro¤lu’nun elini s›kmak isteyen vatandaﬂlara polisin müdahale etmesi üzerine K›ç›ldaro¤lu
polise ﬂöyle sesleniyor: “Lütfen tutmay›n vatandaﬂ›m›n,
halk›m›n elini. Oy verecek o eller”..
Ya oy vermeyecekse... O zaman ne olacak? O zaman k›r›n elini mi?

Katil!
‹stanbul’da 11 senede okullar›n ancak yüzde 30’u
depreme karﬂ› gözden geçirilmiﬂ...
Yüzde 70’i?
Ölüme mahkum edilmiﬂ.
Bizim bir slogan›m›z bu durumu tam karﬂ›l›yor: Katil
Oligarﬂi!

Nas›l B‹R Yaﬂam?
Al›ﬂkanl›klar›m›z
“ Al› ﬂkan l›k , de mir de n bir göm lektir.” (Çin atasözü)
Al›ﬂkanl›klar›m›z atasözlerine konu olacak kadar, bizlerle bütünleﬂmiﬂtir. Nitekim yukar›daki Çin atasözü,
al›ﬂkanl›klar›n insan üzerinde nas›l bir
“a¤›rl›k” oluﬂturdu¤unu anlat›r.
Herbirimizin “iyi-kötü”, “zararl›zarars›z”, “gerekli-gereksiz“ bir çok
al›ﬂkanl›¤› vard›r. Ve herbirimiz on
y›llard›r bu al›ﬂkanl›klarla yaﬂam›m›z› sürdürüyoruz.
Al›ﬂkanl›klar, daha aç›k deyiﬂle
“al›ﬂt›¤›m›z”, al›ﬂt›¤›m›z için de kolayca sürdürdü¤ümüz davran›ﬂ biçimleri, yaﬂama yön veren günlük tav›rlar›m›zdan oluﬂmaktad›r.
“Neye ne kadar al›ﬂt›k”, “nas›l
al›ﬂkanl›klar›m›z var “ diye düﬂündü¤ümüzde, hangi al›ﬂkanl›klar›m›z›n
bizim için iyi, hangi al›ﬂkanl›klar›m›-

z›n bizim için kötü oldu¤unu kolayca bulup ç›karabiliriz.
Ama al›ﬂkanl›klar›m›z› hafife
almayal›m. Baz› al›ﬂkanl›klar vard›r ki, o insanla bütündür art›k. Ve
al›ﬂkanl›klar›n öylesine bir gücü vard›r ki, onu fark›nda olmadan y›llarca
sürdürdü¤ümüz olmuﬂtur.
Örne¤in televizyon izlemek, ona
ba¤›ml› hale gelmek, bir al›ﬂkanl›kt›r.
Öyleki, elimizde kumanda kanal kanal dolaﬂ›r›z ve görürürüz ki, o anda
izlenecek bir ﬂey yoktur.
Televizyonu kapatmak yerine bize
hiçbir ﬂey vermeyecek, gereksiz bir
yeri açar ve izlemeye baﬂlar›z.
Orada art›k ak›l karar vermez.
Orada al›ﬂkanl›¤›m›z›n esiri oluruz.
Al›ﬂkanl›klar böyledir. Al›ﬂt›¤›m›z,
art›k yaﬂam›m›z›n bir parças› haline getirip sürdürdü¤ümüz al›ﬂkanl›klar bizi
esir alarak, yönlendirmeye baﬂlar.
Bu al›ﬂkanl›klar› ço¤altabiliriz.
Günlük yaﬂamda küfürlü konuﬂan arkadaﬂlar›m›z, tan›d›klar›m›z vard›r mese-

‹stanbul Üniversitesi Ö¤renci
Kültür Merkezi’
nin rektörlük taraf›ndan tasfiye
edilme çal›ﬂmalar›na karﬂ› Ö¤renci
Kültür
Merkezi’nde faaliyet yürüten
ö¤renciler
16
A¤ustos Pazartesi günü ça¤›rd›klar› ayd›n sanatç›larla
‹.Ü. ana giriﬂ kap›s›
önünde toplan›p ÖKM
önünde kadar yürüyüp burda bir aç›klama yapt›lar. Yaklaﬂ›k 150 kiﬂinin kat›ld›¤› eyleme di¤er üniversitedeki
ö¤renciler ve liseli ö¤renciler de destek verdiler. Ö¤renciler bas›n aç›klamas›nda “ÖKM’yi kapatt›rmayacaklar›n›,
ÖKM’nin uzaktan e¤itim gibi rant kap›s› olan bir sistemin
fakültesi olmayaca¤›n› belirttiler. Yap›lan aç›klamadan
sonra eyleme kat›lan ayd›n ve sanatç›lardan Orhan Ayd›n,
Mehmet Esato¤lu, Solmaz Aksoy konuﬂma yaparak tüm
ayd›nlar› bu hakl› mücadeleye destek olmaya ça¤›rd›lar
Aç›klamadan sonra tüm kulüpler kendi adlar›n›n yaz›l›
oldu¤u dövizleri ve kulüplerine ait resimleri ÖKM bahçe
duvarlar›na ast›lar. Daha sonra ise türküler eﬂli¤inde ö¤renciler halay çekerek ÖKM önünde nöbetlerini tuttular.

ÖKM’nin kapat›lmas›
protesto edildi
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la. Bunun yanl›ﬂ oldu¤unu bilir ama devam ederler böyle konuﬂmalara.
Ya da zaman›n›n ço¤unu kahvehanede geçirenleri ve o al›ﬂkanl›¤› düﬂünelim. ‹ﬂten ç›kar, okuldan gelir ilk
iﬂi kahveye gitmek olur.
Kuﬂkusuz her zaman iyi al›ﬂkanl›klar edinmiyoruz. Kimi al›ﬂkanl›klar›m›z var ki, bunlar hem bize hem de
çevremize zarar veriyor.
Bize ve çevremize zarar veren
al›ﬂkanl›klar sonucu günlük yaﬂamda
sorunlarla da karﬂ›laﬂ›yoruz.
Al›ﬂkanl›klar de¤iﬂtirilebilir. Örne¤in savruk bir yaﬂam sürdürmek,
çevresine karﬂ› özensiz olmak, küfürlü konuﬂmak bir “al›ﬂkanl›k” olarak
y›llarca sürdürülüyor da olabilir. Ama
bunlar› de¤iﬂtirmek mümkündür.
Al›ﬂkanl›klar›m›z› de¤iﬂtirebiliriz.
Bu tamamen bizim çabam›za ba¤l›d›r.
Peki nas›l?” sorusunun cevab› ise;
“P
önce o al›ﬂkanl›klar› bir kenara atma
konusunda ikna olmam›zdad›r. Sonra
da olumsuz al›ﬂkanl›klar›n bizde yaratt›¤› olumsuz etkileri anlamam›z gerekmektedir. Böyle baﬂlar mücadele!..

Düzenin dökülen e¤itim sisteminden...
SBS’de p uanlar yanl›ﬂ hesapland›!:

Dikkat Eksikli¤i Hiperaktivite ve Özel Ö¤renme Güçlü¤ü
Derne¤i, SBS' de özürlü statüsündeki Hiperaktivite rahats›zl›¤› olan ö¤rencilerin puanlamalar›n›n 3 y›ld›r hatal› hesapland›¤›n› aç›klad›.

***
ÖSYM’nin yeni s›nav sisteminde

yap›lan
de¤iﬂiklik sonucunda ö¤renciler bölüm tercihlerini yaparken geçen y›l›n s›ralamalar›n› göz önünde bulundur-duklar› için, bölümlerdeki puan art›ﬂ› tercihlerin ço¤unun geçersiz olmas›na neden oldu.

***
KPSS s orular›nda d a h ata v ar!

KPSS' de
puanlamada büyük hatalar oldu¤u kesinleﬂti ancak
ÖSYM baﬂlang›çta hata var iddialar›n› kabul etmiyordu. Ama bu konuda aç›klama yapmak zorunda kald›.

***
1467 okul birincisi üniversite s›nav›n›
kazanamad›!
LYS yerleﬂtirme sonuçlar›na göre, okul birincisi 7 bin
917 kiﬂiden 1467' si herhangi bir üniversiteye yerleﬂemedi. Aç›kta kalan okul birincilerinden ço¤u meslek lisesi mezunu

AKP direnme hakk›na sald›r›yor

