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Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

O bir TAYAD’l›yd›

Yitirdiklerimiz
3 Eylül - 9 Eylül

T›pk›, tutuklanan 17 TAYAD’l› gibi...

Korkuyordu oligarﬂi ondan
T›pk›, tutuklanan 17 TAYAD’l›dan korktu¤u gibi...
“112 Eylül, Tu t s a k Aileleri ve TAYAD” kitab›n›n
kapa¤›nda, bir dönem o mücadelenin simgesi olan,
ilerlemiﬂ yaﬂ›na karﬂ›n TAYAD’l›lar›n her eyleminde
görece¤imiz Kudi Ana, Kudi Göleli’nin resmi vard›.
Boﬂuna de¤ildi o resmin orada olmas›..
Geçti¤imiz günlerde vefat
eden Kudi Göleli, Dersim’de
ﬂehit düﬂen Mürsel Göleli’nin annesiydi. O¤lunun tutsak düﬂmesi ile
hapishane kap›lar›nda
mücadeleyi ö¤renen
Kudi Ana, ayn› zamanda TAYAD okulunun ö¤rencisiydi...
Kudi Ana da 12
Eylül y›llar›ndaki
bir ç ok tutsa k ya k›n› gibi, Sulta nahmet
Askeri
Hapishanesi’nin,
Sa¤malc›lar Özel
Ti p H a p i s h a n e si’nin, Metris Ha pishanesi’nin,
Sa¤malc›lar Ka pal› Hapishanesi’nin önündedir!
Tutsak yak›nlar›yd› onlar. ‹çlerinde ‘Kemalist’
olanlar› da vard›, namaz›nda niyaz›nda olanlar da.
50’sinden, 60’›ndan sonra sosyalist olup, kendini tutsak yak›nlar› mücadelesinin ötesinde devrim mücadelesinin bir parças› olarak görenler de. Hepsinin
birleﬂti¤i ise, zulme karﬂ› sessiz kalmamakt›. Yaln›zca hapishanelerdeki bask›lar de¤il, infazlar, kay›plar,

katliamlar, hepsine karﬂ› direnendiler.
Kudi Göleliler, oturup
kararlar al›yorlard› TAYAD’da. Hangi eylemi yapacaklar, uzun uzun tart›ﬂ›yorlard›. Ony›llar›n önyarg›lar›yla bazen baz›
eylemler yap›lamaz gibi geliyordu onlara...
Sonra yap›yorlard›, yap›laca¤›n› ö¤reniyorlard›...
Ülkemizde TAYAD
kadar istikrarl›, kararl›
demokratik kitle örgütü say›s› çok fazla de¤ildir. Hele ki, bu kadar çok kapatmaya, bu
kadar çok bask›ya, bu
kadar çok bask›na maruz kal›p da, ony›llarca
ayn› misyonu üslenmeye devam edeni yoktur.
Bu kararl›l›k, K u d i
G ö l e l i l e r ’in kararl›l›¤›d›r. Hapishanelerdeki
tutsaklar de¤iﬂtikçe,
TAYAD’l›lar›n kitlesinin bir bölümü de de¤iﬂmiﬂtir; ama yarat›lan gelenek
hep ayn› kalm›ﬂt›r. 90 yaﬂ›na gelen Kudi Göleli’nin
yerine baﬂka Kudi Analar alm›ﬂt›r... Sultan Analar,
Fatma Analar, Nadire Analar, hiç eksik olmad›lar...
Bu mücadele sürdükçe Kudi Analar’›n yolundan
yürüyen analar eksik olmayacakt›r.

Tel: (0-212) 251 94 35 www.yuruyus.com info@yuruyus.com
Haftal›k siyasi dergi
Fiyat›: 1 TL
Sahibi ve Yaz›iﬂleri Müdürü:
Halit Güdeno¤lu
Adres: Katip Mustafa Çelebi Mah.
Billurcu Sok. No: 20 / 2
Beyo¤lu/‹STANBUL

Ofset Haz›rl›k: Ozan Yay›nc›l›k
Adres: Merkez Mah. Abide-i Hürriyet
Cad. Atlas Apt. No: 155-157
Kat: 5/14 ﬁiﬂli/ ‹STANBUL
Tel: (0-212) 241 26 41
Faks: (0-212) 241 11 16
Yurtd›ﬂ› Büro: Vak›f EFSANE

Pieter de Hoochstr. 30
3021 CS Rotterdam/Nederland
ISSN: 1305-7944
Bask›: Ezgi Matbaac›l›k-Sanayi Cad.
Altay Sok. No: 10 Çobançeﬂme /
Yenibosna / ‹ST.
Tel: (0-212) 452 23 02

"Mutlaka bu düzene karﬂ› savaﬂaca¤›m,
hesab›n› soraca¤›m." (Asuman KOÇ)

Da¤›t›m: Turkuvaz Da¤›t›m
Pazarlama San. ve Tic. A.ﬁ.
Tel: (0-216) 585 90 00
Avrupa: 4 Euro
Almanya: 4 Euro
Fransa: 4 Euro
İsviçre: 6 Frank

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

Aydemir ﬁAH‹N
(Niyazi)

Nurhan AZAK
(Eylem)

Asuman KOÇ
(Makbule)

1994’ün 3-4 Eylül günleri boyunca Dersim’in Çemiﬂgezek ‹lçesi’ne ba¤l›
Ulukale Köyü Arasor Deresi mevkiinde süren çat›ﬂmalarda ﬂehit düﬂtüler.

Aydemir; 1970 Hekimhan do¤umluydu. 1993 Mart›’nda gerillaya
kat›ld›. Katledildi¤inde grup komutan›yd›.
Nurhan; 1974 Pertek do¤umludur. Köylerde Newrozlar’›, yoldaﬂlar›n›n cenaze törenlerini örgütledi ve gerillaya kat›ld›.

Hülya ATEﬁ
(Perihan)

Filiz, 1974 y›l›nda Tokat Turhal ‹lçesi Çerçi Köyün’den do¤du, 1997 Haziran’›nda gerillaya kat›ld›.
Yener, 1973 y›l›nda Ordu’nun Mesudiye ‹lçesi’nde do¤du. 1998 Haziran’›nda gerillaya kat›ld›.

Filiz ÜNAL

diye aras›ndaki k›rsal alanda oligarﬂinin askeri
güçleriyle ç›kan çat›ﬂmada, 9 Eylül 1998’de ﬂehit düﬂtüler.
Çat›ﬂmada Filiz Ünal vurulup ﬂehit düﬂerken, Yener Türker’den çat›ﬂma sonras› haber al›namad›. Araﬂt›rmalar sonucunda oligarﬂinin katliamc›lar› taraf›ndan vuruldu¤u veya Kelkit Irma¤›’nda bo¤uldu¤u sonucuna var›ld›.
TÖDEF’liydi. ‹stanbul Mimar Sinan Üniversitesi’nde TÖDEF’in organizasyonuyla yürütülen rehberlik ve dayan›ﬂma çal›ﬂmalar› içinde
yeral›yordu. Bu çal›ﬂmay› sürdürürken, sald›ran polisler taraf›ndan
üniversitenin üçüncü kat›ndan aﬂa¤› at›ld›. Beﬂ gün komada kald›ktan sonra 8 Eylül 1991’de ﬂehit düﬂtü.

Orhan KORKUT Asuman; 1971 Çemiﬂgezek do¤umludur.
(Hasan)
1980-84 y›llar›nda köylerine gelen gerillalar› tan›d›. 1993 Nisan›’nda gerillaya kat›ld›.

Hülya; 1977 Hozat do¤umludur. 1993 Temmuz’unda gerillaya kat›ld›.
Orhan; 1974 Kahramanmaraﬂ do¤umludur. 1993 Ekimi’nde gerillaya kat›ld›.
Önce köylerinde, sonra da¤larda umudun bayra¤›n› dalgaland›rarak ölümsüzleﬂtiler.

Zeynep Esra
BOLAYIR

‹YÖ-DER üyesiydi.
Mücadelede henüz çok
yeni oldu¤u bir süreçte
8 Eylül 1990’da
Bursa’da geçirdi¤i bir
trafik kazas› sonucu
aram›zdan ayr›ld›.

Dursun IﬁIK

7 Eylül
1991’de
Hollanda’da
faﬂistler
taraf›ndan
katledildi.

An›lar› Miras›m›z
“Gecenin bir saatinde
operasyon olaca¤›n› duyunca kap›m›z› çalm›ﬂt›.
“Niye geldin?” diye sordu¤umuzda cevab› “buraya bu gece operasyon
düzenlenecek haber vermek için geldim” olmuﬂtu. Bir buçuk saat yol
yürümüﬂ ve gelip bizi
uyarm›ﬂt›. “Seni katledebilirlerdi” dedi¤imizde
“O zaman yine haberiniz
olurdu. Silah seslerini
duydu¤umuzda önlemlerinizi al›rd›n›z” diye cevaplad›...”

Sahiplenmek

Nurhan Azak, bunu yapt›¤›nda henüz gerillaya kat›lmam›ﬂ, demokratikte çal›ﬂ›yordu. Nurhan; kahramanl›klar›n, militanl›klar›n yaln›z kadro ve savaﬂç›lara özgü olmad›¤›n›n anlat›m›d›r.
***
Nurhan'a kendi köyü ve komﬂu köylerdeki insanlar› örgütleme
görevi verilir. Bu görev verilmeden önce de Nurhan zaten bu
iﬂi gönüllü yapmaktad›r. Gençlerden yaﬂl›lara kadar herkesin
sevgisini ve sayg›s›n› kazanm›ﬂt›r. Yapt›¤›m›z çal›ﬂmalar›n bir-

Yener TÜRKER Tokat’ta gerilla faaliyeti yürütürken, Niksar-Reﬂa-

Seher ﬁAH‹N
1972’de Zonguldak-Ulus, Kirazc›k Köyü’nde do¤du. 1990’da DevGenç saflar›nda mücadeleye kat›ld›. Dev-Genç’in kadrolar›ndan
olan eﬂi Erol Yalç›n’›n katledilmesi sonras›nda da, mücadelesini tereddütsüz sürdürdü. 1994’te tutsak düﬂtü ve mücadelesini tutsakl›k koﬂullar›nda sürdürdü. Hücre sald›r›s›na karﬂ› 2000-2007 büGülay KAVAK yük direniﬂinde, Ümraniye Hapishanesi Birinci Ölüm Orucu Ekibi’ndeydi. 19 Aral›k katliam›ndan sonra zorla müdahaleye maruz kald›. Bir süre sonra tahliye edildi¤inde, tahliye rüﬂvetini reddederek direniﬂini sürdürdü. ‹hanet karﬂ›s›nda kahramanl›¤›n yolunu seçerek, 7 Eylül 2001’de Armutlu direniﬂ mahallesinde ölümsüzleﬂti.
ço¤unda O'nun önemli pay› ve eme¤i vard›r. Bir ﬂeyler yapmak
için sürekli ›srar eder, adeta kendini dayat›rd›. Nerede iﬂ varsa
Nurhan'› orada görmek mümkündü.
***
Nurhan, kendinden önce yoldaﬂlar›n› düﬂünürdü. 1992 y›l›n›n
sonlar›nda Abdi ﬁeker ile birlikte bir köyden Pertek merkezine
gelirken, tesadüfen yol kesip arama yapan jandarmayla karﬂ›laﬂ›rlar. Nurhan, jandarman›n arama yapt›¤›n› görür görmez Abdi'nin üzerindeki bayrak, bildiri vb. ﬂeyleri al›r. Ve arama noktas›ndan gözalt›na al›nmadan geçmeyi baﬂar›rlar. Daha sonra
Nurhan'a neden böyle yapt›¤›n› sorduk. "Abdi harekete benden
daha fazla faydal› olur diye düﬂündüm.”
***
1993 ﬁubat ay›yd›. Hareketimiz içinde yaﬂanan darbe olay›n› yeni
duymuﬂtuk. Nurhan, çok sayg› duydu¤u Abdi'nin de darbeci olabilece¤ini düﬂündükçe, üzülüyordu. Bir gün evlerinin kap›s› çal›nd›. Abdi ve dört gerilla içeri girdi. Normalde gerillay› görünce yerinde duramayan Nurhan bu kez çok so¤uk karﬂ›lad›. Bir süre sonra Nurhan dayanamay›p; "size darbeci diyorlar, do¤ru mu?" diye
sordu. Gerillalar hep beraber gülerler. Söylentilerin as›ls›z oldu¤unu belirtirler. Dünyalar art›k Nurhan'›nd›. Nurhan da gerilla olmak
istiyordu. Gerillaya kat›lmak için talepte bulundu. Bir süre beklemesi gerekti¤i söylendi. Bu bekleme sürecindeyken ö¤retmeni
Abdi ve onbir yoldaﬂ› ﬂehit düﬂtü. Abdi'nin mezar› baﬂ›nda savaﬂaca¤›na dair and içti. Ve Nuran and›na sad›k kald›. Haziran
1993'te Abdiler’in silah›n› devrald›.
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İSTANBUL
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

AKP’nin Hukuku
ve Bizim Kavgam›z
KP’nin hukuku faﬂizmin huk u k u d u r. Devletin kurumlar›n› bugün Fethullahç›lar’›n veya
AKP destekçisi baﬂka bir tarikat›n
ele geçirmesi belirleyici de¤ildir;
bu güçlerin hepsi faﬂizme uyum
sa¤lamakta, faﬂist devletin zihniyeti
ve yasalar›yla yönetmeye devam etmektedirler. ﬁöyle düﬂünelim; polis
teﬂkilat›nda “laikler”in egemenli¤i
varken de, teﬂkilat› MHP’lilerin ele
geçirdi¤i dönemde de ve teﬂkilatta
Fethullahç›lar’›n hakim oldu¤u dönemde de, polisin halka, devrimcilere karﬂ› tavr›nda niteliksel bir de ¤iﬂiklik var m › d › r ? Yoktur!..

A

izim kavgam›z bu yüzden Fethullahç›lar’la veya ‹slamc›lar’la laikler aras›nda birinden di¤erini
güçlendirme kavgas› de¤ildir. Bizim kavgam›z, bu yüzden, ﬂu düzen
partisi gitsin, bu düzen partisi gelsin
kavgas› de¤ildir; bizim kavgam›z
bu yüzden, iktidarlarla p a z a r l › k l a r
ve uz l aﬂ ma l a r içinde k › r › n t › l a r elde etme kavgas› de¤ildir... Bizim
kavgam›z, iktidar kavgas›d›r. Emperyalizm iﬂbirlikçisi, faﬂist iktidar›n y›k›l›p, yerine devrimci bir halk
iktidar› kurulmas› kavgas›d›r.
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uras› aç›kt›r; hapishanelerdeki
tecrit ve hasta tutsaklara yönelik
aç›k katliam politikas› AKP faﬂizminin en somut göstergelerinden biridir ve bu konuda tav›r almayan,
hapishanelerdeki 12 Eylül düzenine
s›rt çeviren, hasta tutsaklar›n katledilmesini görmezden gelen herhangi bir çevrenin AKP’ye karﬂ› ol ma s › t u t a r l › d e ¤ i l d i r. Baﬂta CHP,
DSP gibileri
olmak
üzere,
AKP’nin K›smi Anayasa De¤iﬂikli¤i paketine “ h a y › r ” diyece¤ini
aç›klayan düzen güçlerinin “hay›r”›, iﬂte bu noktada demokratik
bir tav›r olmaktan ç›kmaktad›r.
Onlar›n “hay›r”› sadece oligarﬂi içi
çat›ﬂmadan ibarettir. Onlar›nki faﬂizme, emperyalizm iﬂbirlikçili¤i-

ﬁ

4

ne karﬂ› bir tav›r de¤ildir.
lkemizde haklardan, özgürlüklerden yana oldu¤unu iddia
edenler için en temel ölçülerden biri hapishanelere iliﬂkin yaklaﬂ›mlar›d›r. Bunu sadece AKP iktidar› dönemi için söylemiyoruz; bu, her dönem geçerli bir ölçüttür. Çünkü ülkemizde hapishaneler politikas›,
baﬂka bir deyiﬂle devrimci tutsaklara karﬂ› izlenen politika, klasik deyimle bir “devlet politikas›”d›r. Bu
politika, 12 Eylül cuntas› y›llar›nda
da, cuntay› izleyen ANAP iktidar›nda da, SHP-DYP veya DSP-MHP
iktidar›nda da, AKP döneminde de
de¤iﬂmemiﬂtir. Oligarﬂik diktatörlük, biçimleri, boyutlar› de¤iﬂse de
devrimci tutsaklar› teslim alma politikas›n› her ﬂart alt›nda sürdürmüﬂtür. AKP’nin emperyalizmin ve iﬂbirlikçi tekelci burjuvazinin partisi
oldu¤unun, di¤er faﬂist iktidarlardan bir fark›n›n olmad›¤›n›n en aç›k
kan›tlar›ndan biri de bu politikay›
sürdürmesidir.

Ü

apishaneler ve tecrit sorunu,
AKP’yi destekleyen bir çok kesimin as›l kayg›s›n›n “haklar ve özgürlükler” olmad›¤›n›n da kan›t›d›r.
Mesela Taraf gazetesi ve ayn› çizgideki kesimlere, “genç siviller”,
“darbeye karﬂ› 70 milyon ad›m” gibi oluﬂumlara, AB’ci çevrelere bakal›m; demokratikleﬂmeyi geliﬂtirdi¤i, orduya karﬂ› tav›r ald›¤›, Ergenekon soruﬂturmas›yla “kay›plar›n”, Gazi gibi katliamlar›n üzerine
gitti¤i gerekçesiyle AKP’yi destek-

leyenler; AKP’nin hapishanelerde
sürdürdü¤ü tecrit iﬂkencesi ve katliam› karﬂ›s›nda, devrimcilere karﬂ›
sürdürülen komplolar ve tutuklamalar karﬂ›s›nda suspusturlar. Hiçbiri
ç›k›p da nas›l olur da hapishanelerde bu kadar k›sa zamanda yüzlerce
insan ölür diye sormuyor? H i ç b i r i
ç›k›p da, kontrgerillan›n, “karanl›k”
katliamlar›n üzerine gitti¤ini iddia
eden bir partinin iktidar›nda, nas›l
oluyor da 19-22 Aral›k’ta, Bayrampaﬂa’da, Ümraniye’de, Çanakkale’de alenen, r esmi güçler t a r a f › n dan gerçekleﬂtirilen ve bu anlamda
da faillerinin tamamen bilindi¤i
katliamlar›n hesab› sorulmuyor diye
sormuyor.
ligarﬂi içi çat›ﬂmada taraflardan
birine tabi olmak, siyasi anlamda k e n d i n i i n k a r e t m e k t i r. Bu politika, hiçbir “demokratikleﬂme”
beklentisiyle savunulamaz. Oligarﬂik sistemi ve emperyalizmin tahakkümünü güçlendiren hiçbir politikan›n makul bir gerekçesi olamaz.

O

öyle bir politika, görünürdeki
tüm “ i l e r i c i ” , “ d e m o k r a t i k ”
g e rekçelerine ra¤men, gerici ve
düzen içidir. Bu tarz politikan›n ülkemizdeki en tipik göstergesi ÖDP
çizgisinde somutlanmaktad›r. K›saca hat›rlayal›m.

H

B

Oligarﬂi içi çat›ﬂmada
taraflardan birine tabi olmak,
siyasi anlamda kendini inkar
etmektir. Bu politika, hiçbir
“demokratikleﬂme” beklentisiyle
savunulamaz. Oligarﬂik sistemi ve
emperyalizmin tahakkümünü
güçlendiren hiçbir politikan›n
makul bir gerekçesi olamaz.

DP’nin AKP iktidar› karﬂ›s›ndaki politikas›n›n ilk ﬂekilleniﬂi, “AB’ye uyum yasalar›n› ç›karmay› sürdürdü¤ü müddetçe AKP’yi
desteklemek” olarak ifade edilmiﬂti.
Bu aç›k bir sapmayd›. Düzen içi,
icazetçi bir politikayd›. Haklar ve
özgürlükleri, emperyalizmden (Avrupa Birli¤i’nden) ve oligarﬂik diktatörlükten (AKP hükümetinden)
bekleyen iflah olmaz bir düzeniçilikti. Bu, reformizmin de en gerici,
en sa¤c› halidir. Bu politika, uzun
zaman AKP iktidar›na karﬂ› ciddi
bir tav›r al›nmamas› sonucuna yolaçt›. Örne¤in Amerikan emperya-

Ö

lizminin Irak’› iﬂgali karﬂ›s›nda
devrimcilerin iﬂgalci ABD’ye karﬂ›
mücadelesinin iﬂgal orta¤› AKP’ye
karﬂ› mücadeleyle birleﬂtirilmesi
önerisi, baﬂta ÖDP olmak üzere reformistler taraf›ndan reddedildi. Bu
politika iﬂte bugün Ufuk Uraslar’›n
içinde yerald›¤› EDP nezdinde Anayasa referandumunda “ Ev e t ” demeye dönüﬂmüﬂtür. Bunun do¤rudan AKP’ye destek anlam›na geldi¤i de aç›kt›r.

mokrasisi konulunca, ittifaklar da
ona göre ﬂekillenir. Devrimcilerden
ad›m ad›m uzaklaﬂ›p, düzen güçlerine yaklaﬂma kaç›n›lmaz sonuçtur.
Faﬂizmin en kaba en aç›k bir aldatmacas›na, 12 Eylül’ü ve faﬂizmi
meﬂrulaﬂt›racak bir referandumuna
bile “evet” demek, art›k giderek normal görülmeye baﬂlan›r. Reformizmin bugün “hay›r” diyen kesimlerinin AKP politikalar›yla çeliﬂkisi de
dönemseldir, s›n›fsal de¤ildir. Yar›n
onlar da pekala bu tür düzen içi manevralar›n bir parças› olabilirler.

ep belirtilmiﬂtir; siyasal anlamda uzlaﬂmac›l›¤›n, teslimiyetçili¤in, reformizmin bir alt s›n›r›
yoktur. Bunlar, bir dipsiz kuyu,
uzunlu¤u s›n›rs›z bir batakl›k giOligarﬂi içi çeliﬂkiler
bidir... Geriye do¤ru gittikçe gido¤rultusunda oluﬂturulan
dersiniz. Burjuvazi bu gidiﬂi süpolitikalarla, bizzat egemen
rekli h›zland›ran bir rol oynar;
s›n›flar›n ortaya att›¤› “demokratikhiçbir gerilemeyi yeterli bulmaz;
leﬂme” paketleriyle, haklar ve
daha fazla geriletmenin yollar›na
özgürlüklerin geliﬂti¤i görülmemiﬂtir
bakar. Türkiye solu, ÖDP ve EDP
bugüne kadar. Bu anlamda “hiç
nezdinde buna bir kez daha tan›k
yoktan iyidir” mant›¤›yla referanduma
oluyor.
evet demek veya egemen s›n›flar›n

H

ktidar› istiyoruz. Devrimci Halk
‹ktidar›’n› kurmay› hedefliyoruz. Alternatif olmak budur. Düzen içi politikalarla bir oraya bir
buraya savrulanlar›n, bir o tarafa
bir bu tarafa yedeklenenlerin, düzen
içi güçleri “çözüm gücü!” olarak
görenlerin, alternatif olmalar› mümkün de¤ildir.

‹

arksist-Leninist olmak, iktidar› istemektir. Ve ayn› anlama
gelmek üzere, halktan, emekten yana olmak da halk›n iktidar›n› istemektir. Ülkemizdeki tüm reformist,
düzen içi, parlamenterist ittifaklar,
devrimci iktidar perspektifine sahip
olmay›p, demokrasiyi parlamenter
mücadele ile elde etme düﬂüncesindedirler. Elde etmek için u¤raﬂt›klar› demokrasi, burjuva demokrasisidir. Bu anlamda da düﬂüncelerine,
stratejilerinde faﬂist iktidar›n devrimci ﬂiddete dayanarak y›k›lmas›,
emperyalizmin anti-emperyalist bir
savaﬂ sonucunda kovulmas› yoktur.
Bunlar› düﬂünmeyenler, adlar› ne
olursa olsun, iddialar› ne olursa olsun, düzeniçidirler. Parlamentarizm
yoluna girildi¤inde ve hedefe halk
için demokrasi de¤il, burjuva de-

M

baﬂka politikalar›n› desteklemek,
siyasal olarak da, pratik sonuçlar›
itibar›yla da yanl›ﬂ ve yersizdir.

u, bir anlamda kaç›n›lmaz bir
sonuçtur da. Reformlar esas al›n›rsa, politika giderek düzen içine
kayar; düzen içi güçlere dayanarak
siyaset yapmak çizgi haline dönüﬂür. Bu çizgi kal›nlaﬂt›kça, bu çevrelerin devrimci, demokratik güçlerle birlikleri istisna haline gelir.
Ancak herkes ﬂunu görmek durumundad›r ki; oligarﬂi içi çeliﬂkiler
do¤rultusunda oluﬂturulan politikalarla, bizzat egemen s›n›flar›n ortaya att›¤› “demokratikleﬂme” paketleriyle, haklar ve özgürlüklerin geliﬂti¤i görülmemiﬂtir bugüne kadar.
Bu anlamda “hiç yoktan iyidir”
mant›¤›yla referanduma evet demek
veya egemen s›n›flar›n baﬂka politikalar›n› desteklemek, siyasal olarak
da, pratik sonuçlar› itibar›yla da
yanl›ﬂ ve yersizdir.

B

u yanl›ﬂl›¤› görmek için üzerine
ﬂu veya bu ﬂekilde beklentiler
inﬂa edilen iktidarlar›n ne yapt›klar›n› hat›rlamak yeterlidir. Umut

B

ba¤lanan oligarﬂik hükümetler, halka ve devrimcilere karﬂ› sald›r›lar›n
uygulayac›s› olmad›lar m›? Son olarak AKP iktidar› “AB’ye uyum yasalar›n› ç›kard›¤› sürece desteklenmelidir” teorisi yap›l›rken, 1 May›s
alanlar›nda terör estiren, Diyarbak›r
sokaklar›nda infazlar gerçekleﬂtiren, da¤larda katliam› sürdüren, hapishanelerde iﬂkence ve tecriti sürdürüp tabutlar ç›kartan AKP de¤il
miydi! Memurlar›n eylemine, iﬂçilerin direniﬂlerine, köylülerin mitinglerine sald›ran, onlar› marjinal,
provokatör ilan eden AKP de¤il
miydi?
halde normal koﬂullarda
AKP’nin ﬂu veya bu ölçüde, ﬂu
veya bu biçimde “demokratikleﬂme” sürecini geliﬂtirdi¤ini iddia etmek, sol bir güç için mümkün de¤ildir. Buna ra¤men iddia ediliyorsa,
buna ra¤men bu iddiaya uygun olarak AKP’yi destekleyen veya desteklemeye haz›r politikalar savunuluyorsa, orada aç›k olarak halk›n ç›karlar›ndan, sol, ilerici bir tav›rdan
kopuﬂ ve düzen içi hesaplar vard›r.

O

ligarﬂiyi oluﬂturan güçlerden
herhangi bir taraf›n gerçek anlamda burjuva özgürlüklerinden yana oldu¤unu düﬂünmek, s›n›f mücadelesine ve s›n›flara dair tüm gerçeklere, tüm tarihsel tecrübeye s›rt›n› çevirmek demektir. Anayasa referandumu en kör gözlerin görebilece¤i gibi, demokratikleﬂmeyle ilgisi
olmay›p, oligarﬂi içi çat›ﬂma çerçevesinde gündeme getirilen bir referandumdur. Oligarﬂi içi çat›ﬂma d›ﬂ›ndaki maddeler, çeﬂitli kesimlerin
deste¤ini almak için konulmuﬂtur.
Devrimci olmak, sol olmak, ayd›n
olmak, bu aldatmacaya ortak olmamakt›r. Bu koﬂullarda halk›n ç›karlar›n› savunman›n, halk için demokrasi istemenin tek yolu, oligarﬂinin
iktidar›na karﬂ› halk›n iktidar›n› savunmak, halk›n iktidar›n› somutlayan bir alternatifle düzenin karﬂ›s›na ç›kmakt›r. AKP’nin kaba demagojilerine yedeklenmek, ayd›n›n,
solun kendi tarihsel birikimlerini
inkar etmesidir. Bizim kavgam›z
halk›n iktidar› kavgas› olmal›d›r.

O
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AKP 12 Eylül’ün Mamak’›n›, Metris’ini, Diyarbak›r Hapishanesi’ni
Anlat›yor... ‹dam edilenlere, iﬂkencede katledilenlere sahte
gözyaﬂlar› döküyor... Peki geride mi kald› bütün bunlar?

BUGÜNE BAKIN:
‰ Hapishanelerde Tecrit ‹ﬂkencesi Sürüyor!
‰ Hasta Tutsaklar›n Katli Sürüyor!
‰ Tecrite ve Hasta Tutsaklar›n Katline
Karﬂ› Ç›kan 9 TAYAD’l› Hala Tutuklu!
‰ Hapishanelerdeki Tutsak Say›s› ve
Hapishanelerde Katledilenlerin Say›s›,
12 Eylül’ü Aﬂt›!

AKP’N‹N HUKUKU 12 EYLÜL HUKUKUDUR
AKP’NiN HAP‹SHANELER‹, 12 EYLÜL HAP‹SHANELER‹D‹R
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Burjuva siyasetinde seçimler,
referandumlar, yalans›z, riyas›z,
istismars›z, dalaveresiz olmaz.
Halk›n özlemlerini, öfkelerini,
tepkilerini, memnuniyetsizliklerini istismar etmek, oligarﬂinin partileri aras›ndaki yar›ﬂman›n en temel yanlar›ndan biridir.
Düzen partilerinin “propaganda yar›ﬂ›” bir bak›ma en inand›r›c›
yalan› kimin söyleyece¤i, en etkili istismar› kimin yapaca¤› yar›ﬂ›d›r. 12 Eylül Referandumu, muhtemeldir ki, burjuva siyaset ölçüleri içinde bile, demagojinin, istismar›n görülmemiﬂ boyutlara ulaﬂt›¤› bir dönem olarak geçecektir
tarihe.
‹slamc›, iflah olmaz anti-komünist, gerici bir parti lideri, faﬂist devletin faﬂist politikalar›n›
tam 8 y›ld›r uygulamakta olan bir
baﬂbakan, idam edilen bir devrimci için gözyaﬂ› döküyor. Olacak
ﬂey mi? Oluyor! Oluyor ve istismar›n nas›l s›n›r tan›mad›¤›n›n,
burjuva politikac›lar›n koltuklar›n› korumak için nas›l her k›l›¤a girebilece¤inin örne¤i olarak tarihe

geçiyor.
Bu baya¤› demagoji ve istismar,
burjuva demokrasisine ve politikac›s›na hep inanma e¤ilimi içinde olan,
Amerika’ya ve Avrupa’ya inanan ve
hayran olan kesimlerde belli bir karﬂ›l›k da buluyor.
Ama rakamlar var ortada.
Politikalar var.

AKP iktidar›n›n
hapishanelerinden t abutlar
ç›k›yor; gelmiﬂ g eçmiﬂ
H‹ÇB‹R ‹ KT‹DAR
DÖNEM‹NDE
OLMADI⁄I K ADAR!
2000-2009 aras›nda hapishanelerde tam 3 0 9 t u t u k l u v e h ü k ü m l ü ö l d ü . Bu ölümlerin büyük bölümü, AKP’nin iktidarda oldu¤u
2002-2009 y›llar› aras›nda gerçekleﬂti.
Belirtmeliyiz ki, hapishanelerde 1 2 E y l ü l d ö n e m i d a h i l , baﬂka
herhangi bir dönemde bu kadar
büyük ölüm say›s› Y O K T U R !
Alçakça bir riyakarl›k ve is-

t i s m a rc› l › k l a 1 2 E y l ül ha pi s ha nelerindeki zulmü diline dolayan AKP’nin hapishanelerdeki
ö l ü m b i l a n ç o s u b u d u r.
K a t l i a m s ü r ü y o r. 2009 y›l›nda,
37 kiﬂi katledildi AKP hapishanelerinde. 2010 y›l›n›n baﬂ›ndan 21
Temmuz 2010’a kadar geçen süre
içinde ise 26 tutuklu ve hükümlü daha katledildi. Bu rakam›n içinde Abdullah Akçay, R›dvan K›zg›n gibi
uzun süre tahliyeleri için mücadele
edilen hasta tutsaklar da var. Bu rakam›n içinde oligarﬂinin ölüm s›n›r›na getirdikten sonra tahliye etmek
zorunda kald›¤› ve tahliyesinden k›sa süre sonra ﬂehit düﬂen hasta tutsak, Güler Zere yok; ama asl›nda o
da hapishaneler katliam›na dahil.

AKP, h asta t utsaklar
karﬂ›s›nda, h içbir kitab›n
yazmad›¤›, h içbir dinin i zin
vermeyece¤i b ir katliamc›l›k
sergiliyor!
Vicdandan, insaftan en çok söz
eden iktidar AKP’dir. Ve bir vicdan
tart›ﬂmas›n›n yap›lamayaca¤› bir

AKP 12 Eylül’ü Sürdürüyor

iktidar varsa, o da AKP iktidar›d›r.
AKP iktidar›n›n hapishaneleri, en alçakça bir katliam›n hapishaneleridir. Hasta tutsaklar için
hapishaneler ölmeyi beklemeye
mahkum edildikleri yerler haline
çevrilmiﬂtir.
AKP öylesine alçakça bir politikan›n sahibidir ki; ölümüne üç
beﬂ gün kalm›ﬂ tutsaklar› bile,
tahliye etmemektedir.
Hasta tutsaklara yönelik “sessiz
imha” politikas›,
özellikle
1996’dan itibaren sistemli bir biçimde uygulanm›ﬂt›r. Ama o dönem ölenlerin say›s› da, hasta tutsaklara reva görülen muameleler
de AKP iktidar› dönemiyle k›yaslanamaz. Dünyada hastalara karﬂ›
böyle bir alçakça politikan›n eﬂi
benzeri yoktur demeyece¤iz; emperyalistlerin, faﬂist diktatörlüklerin oldu¤u bir dünyada elbette baﬂka Tayyipler de vard›r, ama yine de
hasta tutsaklar karﬂ›s›ndaki bu politikan›n benzeri azd›r..

Baﬂbakan’a Soru:
12 Eylül 1980’nin
Mamak’›ndan Metris’inden
Sözederken,
2008 Y›l›n›n Metris’inden ve
Engin Çeber’den
Neden Bahsedemiyorsun?
Tayyip Erdo¤an’›n, TBMM grup
toplant›s›nda sözetti¤i “12 Eylül
ma¤durlar›”ndan biri def Mamak
Hapishanesi’nde iﬂkencede katledilen
Hüseyin Kurumahmuto¤lu idi.
‹ﬂkence konusunda bu kadar
“hassas” olan Erdo¤an, o gün o
kürsüde Engin Çeber’in ad›n›
anamad› ama. Metris’in 2000’li
y›llar›ndan söz ed eme di...
Çünkü orada suçlu KEND‹LER‹.
Engin ÇEBER, 10 Ekim 2008’de
Metris Hapishanesi’nde katledildi.
‹ktidarda AKP Hükümeti,
hükümetin baﬂ›nda Baﬂbakan
Tayyip Erdo¤an vard›...

Tecritte › srar, AKP’nin
faﬂizmi s ürdürdü¤ünün
tart›ﬂ›lmaz k an›t›d›r!
Öldürülen YÜZLERCE tutsaktan söz ediyoruz.
Öldüren t e c r i t t i r.
Tutuklu ve hükümlülerin
ölüm biçimleri esas olarak üç ﬂekilde gerçekleﬂmektedir:
B i r ; tecrit zulmünü durdurmak için baﬂvurulan ölüm oruçlar›nda, feda eylemlerinde.
‹ki; tecritin sonucu olarak
özellikle adli tutuklularda yo¤un
olarak görülen intiharlar...
Üç; çok çeﬂitli nedenlerle ortaya ç›kan ve tecrit koﬂullar›nda tedavisi yap›lamayan, ölümcül hale
d ö n ü ﬂ e n hastal›klar sonucunda.
Biçimleri farkl›, özleri birdir
bu ölümlerin.
Sebepleri farkl› gözükse de
SORUMLUSU birdir.
Ölümlerin sebebi tecrit, so rumlusu
tecriti uygulayan
AKP’dir.
Tecrit, emperyalizmin ve oligarﬂinin devrimcileri mücadeleden, devrimi ve sosyalizmi savunmaktan vazgeçirmek için yürürlü¤e konulmuﬂ bir politikad›r.
Düﬂüncelerini savunmakta ›srar
edenlere emperyalizmin dedi¤i
çok aç›kt›: “Ya düﬂünce de¤iﬂik li¤i, ya ölüm!”
AKP iﬂte bu emperyalist dayatmay› sürdürüyor hapishanelerde. Hücrelerde fiziki iﬂkence,
psikolojik iﬂkence hiç eksik olmuyor. Yasaklar bitmiyor.
Böyle bir politikan›n uygulay›c›s›ndan, bu kadar tutuklu ve
hükümlüyü “gözünü k›rpmadan”
öldüren bir iktidardan demokratikleﬂme beklemek, hangi akla
hizmettir?!

AKP, h apishaneleri
doldurma k onusunda d a
12 E ylül f aﬂist y önetimini
geride b ›rakm›ﬂt›r
12 Eylül'de hapishanelerdeki

Baﬂbakan’a Soru:
Necdet Adal›lar’dan Fatma
Koyup›nar’a Gelebilir misin?
Erdal Eren’den, Necdet Adal›’dan
sözediyor Baﬂbakan Erdo¤an...
Peki aﬂa¤›da isimleri yaz›lanlardan
niye söz etmiyor?
98. Serdar Karabulut
99. ‹mdat Bulut
100. Zeliha Ertürk
101. Feridun Yücel Batu
102. Feride Harman
103. Berkan Abatay
104. Özlem Türk
105. Orhan O¤ur
106. Yusuf Arac›
107. ﬁengül Akkurt
108. Muharrem Karademir
109. Günay Ö¤rener
110. Ümit Günger
111. Selma Kubat
112. Ali ﬁahin
113. Hüseyin Çukurluöz
114. Bekir Baturu
115. Semiran Polat
116. Salih Sevinel
117. Selami Kurnaz
118. Sergül Albayrak
119. Faruk Kad›o¤lu
120. Eyüp Beyaz
121. Serdar Demirel
122. Fatma Koyup›nar
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Kim bunlar?
Bunlar, AKP’nin yönetti¤i
Türkiye’de, AKP’nin hapishanelerde
›srarla sürdürdü¤ü tecrit politikas›
sonucu katledilenlerin isimleridir.
8 Kas›m 2002-27 Nisan 2006 aras›nda,
katledildiler.
Her ismin baﬂ›nda yer alan rakam,
tecrit zulmünde katledilen kaç›nc›
devrimci olduklar›n› belirtiyor.
Her birinin katlinden DO⁄RUDAN
AKP sorumludur. Bu katliam olurken,
AKP Hükümetinin Adalet Bakanl›¤›
koltu¤unda Cemil Çiçek vard›.
‹ﬂte bu nedenle, Erdal Eren’den söz
ederken, zorla müdahale iﬂkencesi
alt›nda katlettikleri Serdar Demirel’den
söz edemiyor Baﬂbakan!

AKP’nin Referandum Aldatmacas›na Ortak Olmayal›m 7

hükümlü say›s› yaklaﬂ›k 79
b i n civar›nda iken, Mart 2010
tarihi itibar›yla AKP iktidar›ndaki Türkiye’nin hapishanelerindeki tutsak say›s› 119
b i n e ç›km›ﬂt›r.
AKP'nin iktidara geldi¤i
2002'de, tutuklu hükümlü say›s› 59.429’dur. 8 y›ll›k AKP
iktidar›nda bu say› iki kat›na
ç›kar›lm›ﬂt›r.
Bu neyin göstergesidir?
Bu, AKP’nin yönetti¤i
Türkiye’de, açl›¤›n, yoksullu¤un artt›¤›n›n göstergesidir.
Bu AKP’nin yönetti¤i Türkiye’de, bask›lar›n, yasaklar›n
artt›r›ld›¤›n›n, halka ve devrimcilere verilen cezalar›n art›r›ld›¤›n›n göstergesidir.
Bu rakamlar›n bir demokratikleﬂme göstergesi olmad›¤› kesindir.
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meﬂru ve yasal eylemlerin
bile art›k AKP i k t i t a r › t a r af›ndan “suç” olarak görülm e y e b a ﬂ l a d › ¤ › n › n kan›t›d›r.
AKP, iktidar›na yönelik
12 Eylül 1980’den itibaren 1980-83
her türlü muhalefete düﬂman
aras›nda iﬂkencede katledilenlerin say›s›
ve tahammülsüzdür. ‹nsanla171, hapishanelerde açl›k grevi/ölüm
r›n kiﬂisel olarak yapt›klar›
orucunda ölenlerin say›s› 14‘tür.
eleﬂtirilerin bile nas›l büyük
(Aç›¤a ç›kmayanlarla birlikte bunun iki
bir tahammülsüzlükle karﬂ›kat› oldu¤unu varsayabiliriz.)
land›¤› herkesin malumudur.
1980’de 43, 1981’de 73, 1982’de
Tekel iﬂçilerine, itfaiyecilere, f›nd›k üreticilerine, tut49, 1983’te ise 20 kiﬂi katledildi.
sak yak›nlar›na, ö¤rencilere,
AKP iktidar› döneminde ise, 2000memurlara, 8 Mart’ta kad›nla2009 aras›nda hapishanelerde 309
ra, hakk›n› arayan depremzetutsak katledildi. Bunlara 2009’da; 37
delere, Bakanl›k önünde meﬂtutsak, 2010 y›l›n›n baﬂ›ndan 21 Temmuz’a
ru taleplerini dile getiren enkadar da 26 tutsak daha eklendi.
gellilere bile, sald›ran bu iktiK›sacas›, AKP; 360 civar›nda tutuklu ve
dar de¤il mi?
hükümlüyü katleden bir iktidard›r.
Bu sald›r›lar› gerçekleﬂtiMGK’n›n yönetti¤i Türkiye’nin
ren bir iktidardan, kim, nas›l
hapishanelerinde 185, AKP’nin yönetti¤i
demokrasiyi geniﬂletmesini
Türkiye’nin hapishanelerinde yaklaﬂ›k
bekleyebilir?
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B
k a d a r tahammülsüz bir
ya bu ülkede yaﬂamamakta,
“insan haklar›na sayg›s›n›” de¤il ama,
iktidardan demokrasi
yukar›da çok küçük bir bölübeklemek, a k l a z i y a n b i r
AKP’nin faﬂistli¤ini göstermektedir.
mü özetlenen geliﬂmelerden
beklentidir!
hiçbirini bilmemekte, ya da
AKP
iktidar›nda
ö¤renciler,
ç›karlar›
gere¤i, bile bile, halk› saBu yüksek tutuklu hükümlü sat›p, bu faﬂist iktidara destek ver“paras›z e¤itim” istedikleri için
y›s›n›n önemli bir bölümüm de elmektedirler.
tutuklanm›ﬂt›r.
bette siyasi tutsaklard›r. AKP konusunda yan›lg› içinde olanlar, ülYukar›daki özet, haklar ve
AKP iktidar›nda, hasta tutsaklara
kemizdeki siyasi tutsaklar›n hangi
özgürlüklerin AKP’den beklenesahip ç›kt›klar› için, devrimcilerin
gerekçelerle tutukland›klar›na ve o
meyece¤ini anlat›yor. Oligarﬂi içi
mezarlar›n›n baﬂ›nda anma yapt›klagerekçelerle ne kadar a¤›r cezalara
çat›ﬂmalar karﬂ›s›nda biz kendi
r› için insanlar tutuklanm›ﬂt›r.
çarpt›r›ld›klar›na baksalar, sadece
mücadelemizi, kendi hedefimizi
AKP iktidar›nda insanlar yoz buna baksalar, AKP iktidar›n›n
esas alan politikalar üretmeliyiz.
laﬂmaya karﬂ› mücadele ettiklehaklar ve özgürlerin geniﬂletilmeÇözüm beklenen, umut ba¤lar i i ç i n tutukland›lar.
siyel uzaktan yak›ndan ilgisinin
nan hiçbir düzen içi güç, bu beklen1 Nisan 2004’te Halk Cepheolmayaca¤›n› da göreceklerdir.
tilere karﬂ›l›k vermemiﬂtir ve versi’ne karﬂ› gerçekleﬂtirilen sald›r›Burada, tutuklamalar›n genel
meyecektir. Bu politikalardan gerilar, bir iktidar›n baﬂvurabilece¤i
bir bilançosunu ç›karmak mümye, bir tek egemen s›n›flara ye en pervas›z komplolardan biriydi.
kün de¤ildir, ancak bir k›sm›n› bideklenmiﬂ olmak ve egemen s›n›f Bask›nlar yap›ld›, tam bir gözalt›
le aktarmak, AKP’nin her türlü
lara güç vermiﬂ olmak kal›r. ‹ﬂte
terörü estirildi..
muhalefet karﬂ›s›ndaki tahammülbu yüzden, bizim kavgam›z, kendi
süzlü¤ünü gösterecektir.
Yak›n zamanda Kürt yurtseveriktidar›m›z›n kavgas› olmal›d›r. Bilere karﬂ› “KCK operasyonu” ad›
AKP iktidar›nda gençlerimiz,
zim kavgam›z dedi¤imiz, halk›n
alt›nda sürdürülen sald›r›lar› hat›r“Ne ABD Ne AB, Ba¤›ms›z Türkavgas›d›r, solun kavgas›d›r, ilerici
lay›n. 1500 aﬂk›n BDP’li (DTP’li)
kiye” dedikleri için vahﬂice sald›tüm güçlerin kavgas›d›r, vatansetutukland›...
r›ya u¤ram›ﬂ ve tutuklanm›ﬂlard›r.
verlerin kavgas›d›r, emekçilerin
En son örnek. 17 TAYAD’l›n›n
kavgas›d›r... Sayd›¤›m›z tüm bu keAKP iktidar›nda insanlar, Grup
tutuklanmas›d›r.
Gerekçeler,
desimlerin ç›kar›, halk›n devrimci ikYorum konseri düzenlemek istedikleri için tutuklanm›ﬂlard›r.
tidar›ndad›r.
mokratik mücadelenin, h a k l › ,

MGK’n›n yönetti¤i Türkiye
AKP’nin yönetti¤i Türkiye
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Neden Sand›¤a Gitmemeliyiz?
2010 y›l›n›n 12 Eylül’ünde yap›lacak olan K›smi Anayasa De¤iﬂikli¤i Referandumu’nda sand›¤a
gitmemeliyiz.
Çünkü;
Bu referandum bir aldatmacad›r.
Bu aldatmacaya alet olmamak için
sand›¤a gitmemeliyiz.

Aldatmaca ﬂ udur;
1- A K P, k›smi anayasa de¤i ﬂ i k l i k p a k e t i n i “1 2 E yl ü l ’ ü n i z l e rini silece¤iz” diye sunuyor. Ya l a n : Referanduma sunulan anayasa
de¤iﬂiklik paketinin içinde 12 Eylül
Faﬂist Anayasas›’n›n özüne dokunan tek bir madde yoktur.
2- A K P, re f e r a n d u m p a k e t i n i
“demokr at ikleﬂme” , “ a d a l e t ” a d › n a sunuyor. Ya l a n : Yap›lacak k›smi
de¤iﬂiklik paketinde demokratikleﬂme ve adalet ad›na tek bir madde
yoktur. Paket içinde yer alan birkaç
madde göz boyamak ve çeﬂitli
kesimleri yedeklemek için konulmuﬂtur. Esas olarak yap›lacak de¤iﬂikliklerle 12 Eylül faﬂizmi pekiﬂtirilmektedir.
3- A K P, “12 Eylül cuntac›lar›
yarg›lanacak” diyor. Yaa l a n : Referanduma sunulan pakette, do¤rudan
bunu sa¤layacak bir madde de yoktur. AKP, esas›nda cuntac›lar›n besleyip büyüttü¤ü bir partidir. AKP,
cunta anayasas›ndan ve faﬂist kurumlar›ndan beslenmektedir.
4- Anayasa de¤iﬂiklik paketinde; “Devlet, çocuk istismar›, cinsellik ve ﬂiddete karﬂ› çocuklar› koruyucu tedbirleri al›r. ” gibi, kimsenin
karﬂ› ç›kmayaca¤› bir kaç madde,
halka karﬂ› grev yasaklar›, oligarﬂi
içi iktidar savaﬂ›nda yeni düzenlemeler ve tekellerin istekleri, ayn›
metin içinde birleﬂtirilmiﬂ ve birlikte oya sunulmuﬂtur. As›l amaç, oligarﬂi içi mücadelede AKP’yi güçlendirecek maddeleri ve tekellerin
önünü açacak maddeleri geçirmektir. Di¤er maddelerin konulmas› da
bu amaca yöneliktir. Oligarﬂi içi çat›ﬂmada bir tarafa yedeklenmemek
ve tekellere hizmet etmemek için

sand›¤a gidilmemelidir.
5- A K P, A na ya s a De ¤ i ﬂi k l i k
Paketi’ni halk›n talepleri do¤rult u s u n d a h a z › r l a n m › ﬂ gibi sunuyor.
Ya l a n : Halk, pakette ne oldu¤unu
dahi bilmiyor. P a k e t ; emperyalizmin, iﬂbirlikçi tekellerin ve AKP iktidar›n›n ç›karlar› do¤rultusunda haz›rlanm›ﬂt›r.
Bu de¤iﬂikliklerle;
B i r ; Emperyalist tekellerin önlerindeki pürüzler kald›r›lacak, iﬂbirlikçi tekeller, memnun edilecektir.
Bunda da tüm düzen partileri hemfikirdir.
AKP, bu de¤iﬂikliklerle oligarﬂi
içi çat›ﬂmada yeni mevziler kazanacakt›r. Anayasaya HAYIR diyen
CHP, DSP gibilerin tek itiraz noktas› budur. Evet demek de, hay›r demek de bu noktada onlara hizmet
eder. Oligarﬂi içi çat›ﬂman›n arac›
olmamak için sand›¤a gitmemeliyiz.
6- Sand›ktan ç›kacak sonuç ister
E V E T, ister HAYIR olsun, 12 Eylül Anayasas›, tüm temel nitelikleri
itibar›yla yürürlükte kalacakt›r.
Referandumla, de¤iﬂtirilen birkaç madde d›ﬂ›nda, 1982 Anayasas›
bir kez daha onaylanm›ﬂ olacakt›r.
Bunu meﬂrulaﬂt›rmamak için
sand›¤a gitmemeliyiz.
7- Referandumla kitleler faﬂist,
gerici güçler aras›nda tercihe zorlanmaktad›r. Evet demekle h a y › r

demek aras›ndaki fark biçimseldir.
Özünde her iki seçenek de 12 Eylül faﬂist Anayasas›’n›n özüne dokunmamaktad›r.
8- Evet dersen, demokratikleﬂmeden yanas›n, hay›r dersen, 12
Eylül’den yanas›n! Böyle ele al›namaz. Bu da aldatmacad›r. Kitleler EVET, HAYIR k›skac›na sokularak düzene yedeklenmek istenmektedir.
Bunun için sand›k baﬂ›na gidip
oy kullanmak, faﬂizmin yasalar›n›n
ve AKP’nin manevralar›n›n meﬂrulaﬂt›r›lmas›na hizmet eder. Faﬂizmin yasalar›n› meﬂrulaﬂt›rmamak
için sand›k baﬂ›na gitmemeliyiz.

Sonuç o larak;
1- Emperyalizmin yeni-sömürgesi ülkemizde emperyalizmin ç›karlar›n› esas almayan bir anayasa
yap›lamaz.
2- Oligarﬂinin iktidar›ndaki bir
düzende halk›n yarar›na bir anayasa
yap›lamaz.
3- Faﬂizmle yönetilen bir ülkede
asla demokratik bir anayasa yap›lamaz.

Say›: 231

Yürüyüﬂ
29 A¤ustos
2010

‹ﬂte bu nedenle evet demek için
de, hay›r demek için de sand›¤a gitmemeliyiz!

AKP’nin yalanlar›na
kan mayal›m,
r eferandum aldatmacas›na
alet olmayal›m!
1- Halk Anayasas› Tasla¤› düzenin
alternatifidir. Oligarﬂinin bize sundu¤u seçeneklere mahkum de¤iliz.
2- Halk Anayasas› Tasla¤›, oligarﬂinin iktidar›na son verip halk›n
iktidar›n› hedefleyen bir anayasad›r.
3- Demokrasiyi kazanman›n tek
yolu, oligarﬂik diktatörlü¤ün y›k›lmas› ve d e v r i m c i b i r h a l k i k t i d a r › n › n kurulmas›d›r.
H a l k › n An aya sas› Hal k› n ‹ kt id ar › i ç i n s a n d › ¤ a g i t m e m e l i ; t ü m
h a l k › m › z › sa n d › ¤ a d e ¤ i l , h a l k › n i k t i d a r › iç i n m ü c a d e le y e ç a ¤ › r m a l ›y ›z .

AKP’nin Referandum Aldatmacas›na Ortak Olmayal›m 9

AKP’nin referandum kampanyas›
onun faﬂist niteli¤ini gösteriyor
u AKP faﬂist niteli¤ini
gizleyemez!
u AKP bir istismarc›,
bir yalanc›d›r
u Erdo¤anlar’›n ak›l
hocalar› faﬂist cunta lideri
Evrenler’dir

Say›: 231

Yürüyüﬂ
29 A¤ustos
2010

AKP’nin anayasa referandumunda 19 maddelik k›smi de¤iﬂiklik paketini onaylatmak için izledi¤i
politikan›n sonuçlar›n› her geçen
gün daha iyi görüyoruz.
Bu konuda AKP ikili bir politika
yürütmektedir. Bir yandan “isteyen
istedi¤i gibi oyunu kullanabilir” yalan› ile sanki “demokratik bir ortam” yaratm›ﬂ gibi demagojilerini
sürdürürken, di¤er yandan ise AKP
aç›kça “Evet”i dayatmaktad›r.
AKP’nin referandum kampan yas › , “d em o kr at i k bi r T ür k iy e” yi
de¤il, AKP’nin faﬂist niteli¤ini gös termektedir.

AKP r eferandumda
“Evet” i dayat›yor!
AKP 12 Eylül’de yap›lacak olan
referandumda devletin hemen tüm
imkanlar›n› “Evet” oylar›n› ço¤altmak için kullan›yor.
Yaz s›ca¤›nda, halka “ r ü ﬂ v e t ”
olarak kömür da¤›t›rken, kalabal›k
ramazan sofralar›, ramazan e¤lenceleri düzenleyerek orada da referandumda “Evet” oyu istiyor.
Adalet Bakan› Sadullah Ergin,
referandum için yürüttü¤ü “Evet”
çal›ﬂmas›n› camiye taﬂ›makta sak›nca görmedi. Caminin bahçesine topE v e t ” oyu istedi.
lad›¤› esnaftan “E
Camiler, ramazan sofralar›, ramazan e¤lenceleri, mitingler, toplant›lar, yoksullara da¤›t›lan kömür,
g›da maddeleri... herﬂey “Evet” oy-
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lar› için kullan›l›yor.
AKP’yi destekleyen, burjuva bas›n “Evet” oylar›n› art›rmak için
canh›raﬂ bir yay›n sürdürüyor.
AKP’nin bas›n›, sayfalar›n› referandumda “Evet” diyecek döneklere,
AKP yalakalar›na tam sayfa aç›yor.
Baﬂbakan Erdo¤an yapt›¤› mitinglerle, toplad›¤› kalabal›klara
anayasadan baﬂka herﬂeyi anlat›yor.
Yalan söylüyor, solun de¤erlerini
kullan›yor.
Örne¤in Ç o r u m mitinginde 30 y›l
önce faﬂist katillerin yapt›¤› katliam›,
M a r a ﬂ’a gitti¤inde 32 y›l önceki katliam› provokasyon teorileri ile iﬂliyor,
istismar ediyor. Herﬂeyi kullan›yor.
Erdo¤an, katliamlar› kullan›rken
bir türlü günümüze gelip de; iﬂsizli¤i, açl›¤›, yoksullu¤u, emperyalistlerin isteklerini anlatm›yor.
Halk›n sorunlar›n› tart›ﬂm›yor.
Herkesi aﬂa¤›l›yor, tehdit ediyor,
kaba demagojiler ile sonuç almaya
çal›ﬂ›yor.
AKP’nin 19 maddelik k›smi de¤iﬂiklik paketinin eleﬂtirilmesine tahammül edemiyor. Kendisi düzen
partilerinin liderleri için a¤za al›nmayacak kelimeler kullan›rken, eleﬂtirileri tehditlerle bast›rmaya çal›ﬂ›yor.
AKP herkesi eleﬂtiri yapmaya
korkar hale getiriyor. AKP öylesine
bi r psi koloji k haraket yür ütüyor ki,
AKP’yi eleﬂtirilemez hale getiriyor.
Referandum süreci o nedenle
“ d e m o k r a t i k b i r o r t a m ”da, devam
etmiyor. AKP “Evet” i kabul ettirmeye çal›ﬂ›yor. Sürecin özeti bu.
Bu durum referandum için “demokratik ortam” yaratt›¤›n› söyleyen AKP’nin faﬂist niteli¤ini gözler önüne sermektedir.

A K P halk›n 12 Eylül’e
karﬂ› olan tepkilerini
i s t i s m a r ediyor!
AKP’nin referandum kampan-

yas›nda sürdürdü¤ü politikalar içinde halk›n 12 Eylül’e karﬂ› olan tepkilerinin istismar edilmesi dikkat
çekici yanlardan birisi olarak karﬂ›m›za ç›k›yor.
Nitekim Tayyip Erdo¤an, uzun
bir süredir yapt›¤› mitinglerde, toplant›larda hep bu tepkiyi istismar etti.
8 y›ll›k AKP iktidar›nda 12 Eylül
Anayasas› ile ülkeyi yöneten, bugün
de o anayasan›n özüne dokunmayan
AKP miting meydanlar›nda bu gerçe¤in üstünü örtmeye çal›ﬂ›yor.
AKP’nin 12 Eylül faﬂist cuntas›
ile, 12 Eylül anayasas› ile bir sorunu yoktur. AKP iktidar› faﬂist cuntan›n politikalar› ve kurumlar› ile bu
ülkeyi yönetmektedir.
Gerçekler bu kadar ç›plak olmas›na karﬂ›n Erdo¤an, neredeyse son
günlerdeki konuﬂmalar›n›n tümünde 12 Eylül’ün “ m a ¤ d u r ” etti¤i
binlerce kiﬂinin hakk›n› savunan bir
pozisyon tak›nm›ﬂt›r.
Her a¤z›n› açt›¤›nda “terörü ezmekten” sözeden, kimyasal silahlarla yak›lan, bedenleri parçalanan
gerillalar›n cenazelerine yap›lan
sald›r›y› savunan Erdo¤an’›n 17 yaﬂ›ndaki E r d a l E ren’in yaﬂ›n›n büyütülüp idam edilmesinden söz etmesi elbette inand›rc› de¤ildir.
‹ﬂte böyle bir faﬂist, ›rkç› kafadan,
bir katliamc›dan bir “ d e m o k r a t ” ,
hiçbir dönem yaratamaz. Erdo¤an,
halk›n düﬂüncelerini, tepkilerini, solun de¤erlerini istismar eden birisidir.

A K P f a ﬂ i s t E v r e n ’ i ve 8 2
Anayasas›’n›n onaylat›lmas›n› örnek alm›ﬂt›r
AKP bir yandan demokrasiden
söz ediyor, demokrasi nutuklar› at›yor ama di¤er yandan da sald›rarak,
gözda¤› kampanyas› yürüterek, faﬂist terörde s›n›r tan›m›yor.
Ayr›nt›lar›n› Y ürüyüﬂ derg is i -
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nin 228. say›s›nda yay›nlad›¤›m›z,
Emniyet Genel Müdürü O¤uz Kaan
Köksal imzas› ile 81 ilin Emniyet
Müdürlü¤üne gönderilen genelge
ile referandum aldatmacas›na evet
demeyenlere bask› ve terör uygulanmas› emrediliyor.
Hatta bu konuda düzen partileri
ne bile tahammülsüzdür AKP. Faﬂist MHP’nin baz› binalar›na ast›¤›
pankartlara bile sald›r›yor AKP’nin
polisi. Yine Antalya’da CHP’nin
broﬂürlerini da¤›tan kad›nlar› gözalt›na ald›rd›lar.. AKP’li Belediye
CHP’nin “Hay›r” afiﬂlerini söküp
çöplüklere atabilmiﬂtir.
82 faﬂist Anayasas› için halk› miting meydanlar›na toplayan faﬂist
Evren’in yöntemlerini sürdürmektedir Erdo¤an. Onun yolundan gitmekte, onun gibi halk› tehdit etmektedir.
E v ren’in baﬂ›nda oldu¤u faﬂist

S ö zd e 1 2 E y l ü l’ ü n
uygulamalar›na, idam
edilenlere karﬂ›d›r. Hatta
id am ed ilenleri, iﬂken ce
g ö r e n l e ri , k i m i y a z a r v e
ayd›nlar› da kullanarak,
herﬂeyi istismar etmektedir.
1 2 Eylül’ e ola n tep kiyi
i st i sm ar ede re k, hem fa ﬂ is t
niteli¤ini gizlemeyi hem de
kafalar› kar›ﬂt›rarak
“Evet” o ylar›n› ço¤altabi lece¤ini düﬂünmektedir.
cunta, 82 Anayasas›n› halka bask›yla, zorlayarak kabul ettirdi. Halk›n sand›¤a ataca¤› oyun rengini bile d›ﬂardan görülecek biçimde ﬂeffaf ayarlad›lar ki, halk korkup

“Evet” oyu kullans›n!
E v ren’in izinden giden E r d o¤an’da, k›smi anayasa de¤iﬂikli¤ine
karﬂ› ç›kmay›, görüﬂ belirtmeyi suç
olarak görmektedir! Referandumda
“Evet” diyebilirsin ama “bbe n s a nd›¤a gitmeyece¤im”, “bb e n k a r ﬂ › y›m“ demeyi suç olarak görmekte,
böyle düﬂününleri sindirmeye çal›ﬂmaktad›r.
AK P ve Erdo¤an, farkl› düﬂüncelere tahammülsüzdür. Hep aﬂa¤›layan ve hiçbir eleﬂtiriye tahammül
edemeyen bir durumdad›r AKP’liler.
AKP iktidar›, sürdürdü¤ü yalan
kampanyas› ve psikolojik sald›r›lar
ile halk›, istedikleri gibi yönlendirmeye çal›ﬂmaktad›r.
Onlar›n anlad›¤› demokrasi, t›pk› Evrenler gibi sadece kendilerinin
konuﬂtu¤u, halk›n a¤z›n›n bantland›¤› bir demokrasidir.
yans›maktad›r.
2005 y›l›nda
k›rm›z› kitapta
yap›lan de¤iﬂiklikte halen “ i ç
t e h d i t ”ler aras›nda görülen “ i r t i c a ” yeni düzenlemeyle yumuﬂat›l›p, “cemaatleri ve
muhafazakar kitleyi hedef almayacak ve rencide etmeyecek ﬂekilde”
yeniden tan›mlanarak “tehdit” olmaktan ç›kart›l›yor.
K›rm›z› kitap, kontrgerilla devletinin komünizm tehdidine, devrimcilere ve halk›n mücadelesine
karﬂ› kulland›¤› as›l anayasad›r.
AKP de bu gayri meﬂru yönetim
belgesini, kabul etmektedir. Oligarﬂi içi çat›ﬂmalar›n boyutu ne olursa
olsun, iktidarda oligarﬂinin hangi
kesimi olursa olsun emperyalizim
ve iﬂbirlikçi oligarﬂi için D E ⁄ ‹ ﬁ MEYEN T E K T E H D ‹ T, DEV R‹MC‹LERD‹R.
AKP’nin borazanl›¤›n› yapanlar: B›rak›n AKP’nin faﬂist 12 Eylül Anayasas›n› demokratikleﬂtirdi¤inin propagandas›n› yapmay›, sizin “ﬂan›n›za” K›rm›z› Kitap’›n
“demokratikli¤ini” anlatmak yaraﬂ›r!

Oligarﬂinin As›l Anayasas›:

K›rm›z› Kitap
AKP, Referandum aldatmacas›yla “demokratikleﬂmek”ten bahsediyor. Soldan devﬂirme bir k›s›m
dönek, “ayd›n” müsvettelerine de
bunun propagandas›n› yapt›r›yor.
“Demokratikleﬂme” ad›na tam bir
aldatmaca, tam bir ikiyüzlülük, tam
bir ruhunu, inanc›n› satm›ﬂ pespayelik sergileniyor.
AKP, anayasada yapaca¤› k›smi
de¤iﬂiklikle güya, faﬂist 12 Eylül
Anayasas›’n› “demokratikleﬂtirecek”(!)
Ama ayn› günlerde bak›yorsunuz, “ K › r m › z › K i t a p ” yeniden düzenleniyor. AKP’nin “demokratikleﬂme” ç›¤›rtkanl›¤›n› yapan döneklerden biri bile sormuyor:
“Anayasada de¤iﬂiklikten bahseK › r m › z › K i t a p ” ya da
derken “K
“Gizli A n a y a s a ” neyin nesi? K›rm›z› Kitap’a neden ihtiyaç duyuluyor?
K›rm›z› Kitap” ya da “Gizli
“K
Anayasa” olarak bilinen “Milli Gü-

venlik Siyaset Belgesi””; kontrgerilla
devletini yöneten gerçek Anayasad›r.
Oligarﬂik devletin yasalar›n›n,
kurumlar›n›n halka karﬂ› örgütlenmiﬂ tüm faﬂist niteli¤ine ra¤men,
nas›l ki devlet, halka karﬂ› mücadelede bir kontrgerilla örgütlenmesine ihtiyaç duyuyorsa, bu savaﬂta 12
Eylül ve benzeri Anayasalar, yasalar da yeterli olmamaktad›r oligarﬂiye. B›rak›n AKP’nin 12 Eylül
Anayasas›’n› demokratikleﬂtirmesini, onlar›n stratejilerini as›l belirleyen Anayasa, gizli “K›rm›z› Kitap”t›r.
Oligarﬂi, 5 y›ll›k stratejisini belirledi¤i K›rm›z› Kitab› emperyalizmin ve oligarﬂinin ihtiyaçlar›na ve
oligarﬂi içi güçler dengesine göre
yeniliyor. Bu yenilemede elbette
emperyalizmin ve iﬂbirlikçi tekellerin istekleri belirleyicidir. Yine burjuva bas›n-yay›nda ç›kan haberlere
bak›ld›¤›nda oligarﬂi içi çat›ﬂmada
AKP’nin ald›¤› mesafe buna da
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Oligarﬂi içi çat›ﬂmada

TÜS‹AD VE AKP
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Devletin gerçek sahibi
tekellerdir. Ama onlar da
kendi baﬂ›na bir güç
de¤ildirler. Çünkü TÜS‹AD’›
oluﬂturan tekelci burjuvazinin
niteli¤i iﬂbirlikçi tekelci
burjuvazi olmas›d›r. O yüzden
tekelci burjuvazi gücünü esas
olarak EMPERYAL‹ZMDEN al›r.
Emperyalizme s›rt›n›
yaslamadan var olamaz.
Emperyalizmin deste¤ini
almadan hiçbir operasyon
yapamaz. TÜS‹AD, geçmiﬂte
hükümetler devirdiyse bu
EMPERYAL‹ZM‹N TAM
DESTE⁄‹NE SAH‹P OLDU⁄U
içindir.
Baﬂbakan Recep Tayyip Erdo¤an
ç›kt›¤› bir televizyon program›nda
TÜS‹AD’› aç›kça tehdit etti. Erdo¤an, referandumda AKP’ye aç›kça
destek vermeyen TÜS‹AD’a ﬂöyle
dedi. “TÜS‹AD kendisini çek etsin.
Anayasay› be¤enmiyorsa ç›ks›n
aç›kça 'hay›r' desin, gerekçelerini de
söylesin. Diyemiyorsan da ç›k aç›kça
ben bu de¤iﬂikli¤i destekliyorum de.
Bitaraf olan bertaraf olur."
TÜS‹AD ise Erdo¤an’›n tehditleri karﬂ›s›nda kendini savunur pozisyonda bir aç›klamayla Erdo¤an’a
cevap verdi: "Bitaraf de¤iliz. TÜ S‹AD refe ran du m v eya seçim den
ö n c e o y t e r c i h i a ç› k l am a z. K a l d › k i ,
hiç bir kuru m ve ya kiﬂ i te rc ih a ç›k lamaya zorlanamaz."
AKP, zorlayaca¤›m diyor. Zorluyor da. Arada durmak yok taraf tutmak zorundas›n diyor. Bunun karﬂ›s›nda TÜS‹AD patronlar› aç›kça laf› doland›r›yor.
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“ TÜS‹AD tercih aç›kla maz.”m›ﬂ! Bu yalan› gidin baﬂkas›na anlat›n. Erdo¤an da patronlara 2001 y›l›nda anayasada yap›lacak
de¤iﬂiklik için gazetelere çarﬂaf çarﬂaf verdikleri ilanlar› hat›rlat›yor.
TÜS‹AD’›n hükümetlere verdi¤i ültümatomlar› hat›rlat›yor. Meydanlardan tehdit etmeye devam ederken,
patronlara sekiz y›ld›r her istediklerini yapt›klar›n›, ç›karlar›n› en iyi ﬂekilde koruduklar›n› söylüyor.
Baﬂbakan Erdo¤an’›n “dürüst
olun” sözünün arkas›nda yatan da
budur. “Bir iﬂadam› örgütü, iﬂ dünyas›n›n önünü açan pakete nas›l
‘hay›r’ der? ‘Ekonomik ve Sosyal
Konseye Anayasal Güvence’ dediniz
pakete koyduk, ‘Vergi borcu yüzünden yurt d›ﬂ›na ç›kam›yoruz’ dediniz düzenleme yapt›k. Yarg› yüzünden birçok ihale yap›lam›yordu. iﬂ
dünyas› n›n el ini raha tl a tmak iç in
yerindelik denetimi yap›lmayacak.
Bütün bunlar sizin için de¤il mi?”
Erdo¤an’›n patronlara “tehdit”lerinin nedeni aç›kt›r: “Ben sizin için çal›ﬂ›yorsam siz de beni
desteklemek zorundas›n›z...”

de düzenlenmesi... vergi ödemelerinde, sigorta primlerinin ödenmesinde alenen yap›lan usulsüzlükler...
Elbette bunlar›n her biri tekelci
burjuvalar›n “aç›klar›d›r” (tabii ahlaki boyutlarda baﬂka ﬂantaj
dosyalar› da olabilir). Her bir dosya
devletin elinde ayn› zamanda ﬂantaj
malzemesidir. Oligarﬂi içinde ciddi
bir çat›ﬂma olmad›¤› sürece bu dosyalar yerli yerinde durur. Ama ne
zaman ki, oligarﬂi içi çat›ﬂma keskinleﬂir, dosyalar da devreye girer.
Aç›klay›n bakal›m TÜS‹AD’›n
büyük patronlar›: Nas›l soyuyorsunuz bu ülkeyi? Hangi yolsuzluklar›,
hangi usulsüzlükleri, hangi ahlaks›zl›klar› yapt›n›z?...
Tehditler karﬂ›s›nda sesinizi ç›karman›za engel olan dosyalarda
neler oldu¤unu hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Biz o dosyalar› görmedik
ama neler oldu¤unu biz de çok iyi
biliyoruz. Dünyan›n tüm tekelci
burjuvalar›n›n dosyalar›nda ne varsa sizinkilerde de onlar var. H›rs›zl›k, doland›r›c›l›k, soygun, kredi
yolsuzluklar›, mafya yöntemleri dahil her türlü tehdit, ﬂantaj... dosyalar›n›z bunlarla doludur.

Tehditler karﬂ›s›nda
neden s us-pussunuz?
Hangi a ç›klar›n›z v ar?

Oligarﬂi içinde herkesin
‘dosyas›’ vard›r

Erdo¤an’›n tehditleri karﬂ›s›nda
tekelci burjuvazi susuyor.
Neden susuyorsunuz? Erdo¤an’›n patronlar için söyledikleri
do¤rudur. AKP tekellerin iktidar›d›r. Tekellerden aç›kça destek istemesinde bir gariplik yoktur.
Bir tekelci burjuvan›n elbette
devlet kat›nda aç›¤›n›n olmamas›
mümkün de¤ildir. Devlet zaten onlar›n hizmetinde oldu¤u için onlara
her türlü yolsuzlu¤un, bürokratik
dalaverenin yolunu açand›r.
K‹T’lerin sudan ucuza ele geçiriliﬂi... aç›lan ihalelerin tekellere
avantaj ve avanta sa¤layacak biçim-

AKP’lilerin dosyalar› yok mu?
AKP iktidar› döneminde kârlar›n›
kat kat art›ran Ülkerler’in, Albayraklar’›n, Çal›klar’›n, Remzi Gürler’in, Fettah Taminceler’in dosyas›
yok mu? Elbette vard›r. Oligarﬂi
içinde herkesin dosyas› vard›r.
Oligarﬂik diktatörlü¤ün –resmi ya
da gayr›-resmi– halka karﬂ› kurdu¤u
tüm istihbarat, komplo, psikolojik savaﬂ birimleri, ayn› zamanda oligarﬂik
diktatörlü¤ü oluﬂturan güçler taraf›ndan birbirlerine karﬂ› da kullan›l›rlar.
O yüzden birbirlerinin hakk›nda dosyalar, kasetler, (en son Baykal’›n kasetini hat›rlay›n) CD’ler, ortam dinleme kay›tlar› hepsi mevcuttur. Ama

AKP 12 Eylül’ü Sürdürüyor

bunlar›n ne zaman nas›l kullan›laca¤›
i k t i d a r iliﬂkilerine ve güçler dengesine ba¤l›d›r.
ﬁimdi oligarﬂi içi iktidar savaﬂ›nda güç; emperyalizme s›rt›n› yaslam›ﬂ, emperyalist tekellerin, NA T O’nun deste¤ini alm›ﬂ AKP’dedir.
Onun elindeki dosyalar yürürlüktedir. Ve o dosyalar TÜS‹AD patronlar›n› susturmuﬂtur.
O dosyalar, Ayd›n Do¤an’›n bas›n yay›n organlar›n› i k t i d a r yala kas› haline getirmiﬂtir.
O dosyalar, Uzanlar’› tasfiye etmiﬂtir. AKP’nin Ayd›n Do¤an ve
Cem Uzan’a sald›r›s›; oligarﬂi içi
çat›ﬂmada karﬂ› cepheye bir gözda¤›d›r. TÜS‹AD patronlar› Uzan gibi, Do¤an gibi olmamak için a y a kl a r › n › d e n k al›yorlar.

Bu kavga; oligarﬂi içi
paylaﬂ›m kavgas›d›r
Ayaklar›n› denk alma s›ras› yar›n
da Unak›tanlar’a, Albayraklar’a, Ülkerler’e gelebilir. Yesinler birbirleri-

ni... Ama biz biliriz ki onlar, birbirlerini yerken de bize karﬂ› hep birliktedirler. Bu yüzden biliriz ki, Do¤anlar’dan, TÜS‹AD’›n büyük patronlar›ndan veya AKP’den, Albayraklar’dan yana olmak, halk için
emekçiler için, demokrasi mücadelesi için, haklar ve özgürlükler için
hiç ama, hiçbir yarar sa¤lamaz. Sa¤layaca¤›n› düﬂünenler, sa¤layaca¤›n› düﬂünüp oligarﬂi içi çat›ﬂmada saf
tutanlar, objektif olarak oligarﬂik
diktatörlü¤ün destekçisi olurlar.
TÜS‹AD, AKP iktidar›n›n ilk
gününden itibaren AKP’ye destek
verdi. AKP’li Bakanlar daha koltuklar›na oturmadan tekellerin istedikleri kararlar› imzalad›lar. TÜS‹AD, “ l a i k l i k k o n u s u n d a k i t ü m
kayg›lar›na (!) ra¤men” 8 y›ld›r
AKP’yi bunun için destekliyordu.
Bugün AKP iktidar› ne kadar tekellerin ç›karlar›n› düﬂünüyor olsa da,
oligarﬂi içi iktidar savaﬂ›nda ‹slamc›
sermayenin iktidar olanaklar›ndan
yararlanarak güçlenmesi nedeniyle,

TÜS‹AD da kendi hesab›n› yapmaya devam ediyor. Bu temelde de çeliﬂki sürüyor.
Bu noktada bir soru akla gelebilir: Devlette as›l güç sahibi olanlar
tekelci burjuvazi de¤il mi? AKP, nas›l bu denli pervas›z olabiliyor?
Evet bu devletin gerçek sahibi
tekellerdir. Ama onlar da kendi baﬂ›na bir güç de¤ildirler. Çünkü TÜS‹AD’› oluﬂturan tekelci burjuvazinin niteli¤i iﬂbirlikçi tekel ci burjuvazi olmas›d›r. O yüzden tekelci
burjuvazi de gücünü esas olarak
EMPERYAL‹ZMDEN al›r. Emperyalizme s›rt›n› yaslamadan var olamaz. Emperyalizmin deste¤ini almadan hiçbir operasyon yapamaz.
TÜS‹AD, geçmiﬂte hükümetler devirdiyse bu EMPERYAL‹ZM‹N
TAM DESTE⁄‹NE SAH‹P OLDU⁄U içindir.
Bugün TÜS‹AD, AKP’ye fazla
diﬂ geçiremiyorsa, bu, AKP’nin emperyalizmin tam deste¤ine sahip olmas›ndand›r.
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Halk Anayasas› Kime, Ne Getiriyor?
H a l k Anayasas› aile için der k i ;
“Halk›n ç›karlar›, dürüstlük, karﬂ›l›kl› sevgi ve sayg› temelinde kurulan yeni toplumda, ailenin de, toplumsal geliﬂmeyi engelleyen de¤il, h›zland›r›c› bir rol üstlenecek tarzda yeniden ﬂekillendirilmesi as›l hedeflenendir. ”
Ç›kar ortakl›¤›na, insan iliﬂkilerini çürüten iki yüzlülü¤e de¤il, sevgiye, sayg›ya dayanan, sa¤l›kl› iliﬂkiler
üzerine yükselecek bir aile iliﬂkisi ﬂekillendirilecektir.

H a l k A n a y a s a s› k a d › n l a r için der k i ;
“Kad›n ile erkek, ekonomik, siyasal, toplumsal, kültürel, tüm alanlarda, tüm üretim ve yönetim kurumlar›nda hak eﬂitli¤ine sahiptir. ”
Kad›nlar›n ezilmesine, ikinci s›n›f vatandaﬂ olarak
görülmesine izin verilmeyecek, kad›n ile erkek tüm
alanlarda eﬂit olacakt›r.

H a l k A n a y a s a s› k a d › n l a r için der k i ;
“Resmi ve gayri-resmi hiçbir fuhuﬂ yuvas›na izin verilmez. Fuhuﬂun ekonomik ve sosyal temelini yok etmek
için gerekli önlemler al›n›r. ”
Kad›nlar›n bedenini satmak zorunda kalmad›¤›, aﬂa¤›lanmad›¤›, sömürülmedi¤i, fuhuﬂun ortadan kald›r›l-
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d›¤› bir düzen kurulacakt›r.

H a l k Anayasas› çocuklar için der k i ;
“Çocuklar iﬂçi olarak çal›ﬂt›r›lamaz. Çocuk eme¤inin kullan›m› yasakt›r. Ö¤renim gören çocuklar e¤itim
programlar› d›ﬂ›nda çal›ﬂt›r›lamazlar. ”
Çocuklar›n çal›ﬂt›r›larak sömürülmesine izin verilmeyecektir. Onlar› çocuk yaﬂ›nda çal›ﬂmak zorunda b›rakan tüm koﬂullar ortadan kald›r›lacakt›r..

H a l k Anayasas› gençlik için der k i ;
“ Gelece¤in toplumunun mimar› olacak gençler için
tüm imkanlar seferber edilerek, onlar›n sa¤l›kl›, üretken, yurtsever insanlar olarak yetiﬂtirilmeleri için her
türlü koﬂul sa¤lan›r. ”
Her alanda güvenilecek, her alanda söz sahibi olacak, yeni toplumun kurucusu olacak bir gençlik yarat›lacakt›r.

H a l k Anayasas› gençlik için der k i ;
“Halk üniversiteleri oluﬂturularak iﬂçi ve yoksul
köylü kökenli gençlerin üniversite e¤itimi almalar›na
öncelik tan›n›r. ”
E¤itim hem hak, hem de paras›z olacak, halk üniversiteleri ile yoksul gençli¤e e¤itim verilecektir.
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Çözüm Halk›n ‹ktidar›, Halk›n
Anayasas› ‹çin Mücadele Etmektir!
H a l k A n a ya s a s › 5 . b as k ›s ›n›n
önsözünden al›nm›ﬂt›r...
Halk Anayasas› Tasla¤›’n›n ilk
bask›s› Nisan 1997’de yap›ld›. ‹lk
bask›n›n yap›ld›¤› tarihten bugüne
13 y›l geçti.
Susurluk’ta düzenin pisli¤inin
aç›¤a ç›kt›¤›, baz›lar›n›n “hiçbir ﬂey
eskisi gibi olmayacak” de¤erlendirmelerini yapt›¤› günlerdi. Bu beklentiler boﬂunayd›. ‹ki ﬂey söyledik
biz. B i r : Susurluk Devlettir. ‹ k i :
Pisli¤i Devrim Temizler.
‹ﬂte bu dönemde sundu¤umuz
Halk Anayasas› Tasla¤›, bu iki tespitin ifadesiydi.
‹ddiam›z büyüktü. Sundu¤umuz,
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Susurluklar›n olmad›¤›, halk›n kendi iktidar›n›n oldu¤u ba¤›ms›z, demokratik bir ülkenin anayasa tasla¤›yd›.
Söylediklerimizde hakl›yd›k.
Aradan geçen 13 y›l bizi defalarca
do¤rulad›. Susurluk devleti sürdü;
düzen halka zulüm uygulamaya, çürümeye, pisliklerini ak›tmaya devam etti.
Halk Anayasas› Tasla¤›’n›n
ikinci bask›s› 2001 Haziran ay›nda, iﬂbirlikçi iktidarlar›n bir kez daha ‹MF’ye teslim oldu¤u, emperyalizmin ve iﬂbirlikçi tekellerin sömürü ve talan› sürsün diye devrimcilerin tecrit alt›nda katledildi¤i bir dönemde yay›nland›. ‹kinci Bask›,

“IMF’ye, Açl›¤a Ve Zul me Ka rﬂ ›
Ç ö z ü m ” üst baﬂl›¤›yla yay›nlanm›ﬂt›.
Üçüncü bask›, oligarﬂinin, faﬂizmi demokrasi diye yutturmak,
Amerikanc› iktidarlar› halka onaylatt›rmak için ortaya seçim sand›¤›n› koydu¤u koﬂullarda 2002 Ekiminde yap›ld›.
D ö rd ü n c ü B a s k ›’n›n tarihi 2007
Eylül’üydü. AKP iktidar› taraf›ndan yine bir anayasa de¤iﬂikli¤i
gündeme getirilmiﬂti. O zaman demiﬂtik ki, AKP 12 Eylül Anayasas›n› de¤iﬂtiremez. De¤iﬂtiremedi. Bugün hala ayn› masal› anlatmaya devam etmesi bunun kan›t›d›r zaten.
Halk Anayasas› Tasla¤›’n›n be ﬂinci bask›s›, referandum aldatmacas›na karﬂ› halk›n alternatifini bir
kez daha somutluyor.
Bu Anayasa metni, ayn› zamanda AKP’nin yalanlar›na verilmiﬂ bir
cevapt›r.
Fakat Halk Anayasas›, sadece
AKP’nin k›smi ve göstermelik anayasa de¤iﬂikli¤ine karﬂ› bir alternatif de¤ildir. Halk Anayasas›, sadece
12 Eylül Anayasas›’na alternatif de¤ildir. H a l k Anayasas› yeni bir ik tidar›n, Devrimci Halk ‹ktidar › ’ n › n a n a y a s a s › d › r.
Bu anlamda, Halk Anayasas›, bir
anayasan›n de¤il, d ü z e n i n a l t e r n a tifini temsil etmektedir.
Halk Anayasas› Tasla¤›, ayn› zamanda bir m ü c a d e l e ç a ¤ r › s › d › r.
Ba¤›ms›z, demokratik ve özgür bir
ülke yaratmaya ça¤r›d›r.
Halk Anayasas› Tasla¤›, oligarﬂik diktatörlü¤ü alt edip H a l k › n
D e vri m c i ‹k t i da r › n› kurma ça¤r›s›d›r.
B e ﬂ i n c i b a s k › s › n › yapt›¤›m›z
Halk Anayasas› tasla¤› 13 y›l sonra
bir kez daha halka kendi iktidar›
için ça¤r› yapmaktad›r.
H a l k › n Anayasas› ‹çin,
Halk›n ‹ktidar› ‹çin,
Ba¤›ms›z, Özgür v e D e m o k r a t i k B i r Ülke ‹çin
Mücadele Edelim...

AKP 12 Eylül’ü Sürdürüyor

Ercan KUTLU (Okmeydan› Haklar ve Özgürlükler Derne¤i):

“Referandum Aldatmacas›ndaki Tavr›m›z; Aldatmacay› Halka Teﬂhir
Ederek Halk›n Bu Oyunda Yer Almamas›n› Sa¤lamaya Çal›ﬂmak”
 Bugüne kadar birçok kez anayasa de¤iﬂiklikleri gündeme getirildi. Hiçbirinde de 12 Eylül faﬂist anayasas›n›n özüne dokunulmad›.
12 Eylül’de yap›lacak referandumda, 12 Eylül Anayasas›’n›n çok
küçük bir bölümünde yap›lacak de¤iﬂikli¤in oylanmas› isteniyor. Ancak AKP taraf›ndan öyle bir hava
yarat›l›yor ki; sanki 12 Eylül faﬂist
anayasas› tümden de¤iﬂtiriliyor.
Getirilen de¤iﬂiklikler, daha önce yap›lan de¤iﬂikliklerde oldu¤u
gibi yine tekellerin ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamaya yöneliktir. Kimi maddeleri de, oligarﬂi içi iktidar çat›ﬂmas›nda AKP’nin elini güçlendirmeye
yöneliktir.
AKP; halk›n cunta y›llar›nda yaﬂad›¤› ac›lar›, cuntaya olan öfkesini
istismar ederek kitleleri kendine yedeklemeyi ve bugün sürmekte olan
zulmü ve sömürüyü meﬂrulaﬂt›rmay› hedefliyor.
 Referandum aldatmacas›ndaki

tavr›m›z; aldatmacay› halka teﬂhir
ederek halk›n bu oyunda yer almamas›n› sa¤lamaya çal›ﬂmak, halk›n
anayasas›n› yapmak için mücadeleye ça¤›rmak olacakt›r. Halk›m›z›n
oldu¤u her yerde ve her biçimde bu
aldatmacadaki as›l gerçekleri anlataca¤›z insanlara.
 Halktan ve mücadeleden gerçekte uzak olanlar; halka ve onun mücadelesine güvenmedikleri ve düzeni iyi tan›yamad›klar› için, her zaman yan›lg›ya düﬂerek yapt›klar›yla, söyledikleriyle düzene hizmet
ederler esas›nda.
Mesele, de¤iﬂiklik maddelerinin
yetersiz olup olmamas› de¤ildir ki.
‹lerici, demokrat kesimlerin, ayd›nlar›n böyle bir tavra sahip olmalar›
asla kabul edilebilecek bir durum
de¤ildir. Hangi gerekçeye s›¤›n›l›rsa s›¤›n›ls›n; halk›n ç›karlar›n›n karﬂ›s›nda, zulmün ve sömürünü cephesinde yer almak demektir bu.
 Halk Cephesinin Anayasa Tasla¤›
bizim için çok önemli bir araç olma
özelli¤ini taﬂ›yor. Halka gerçekleri

anlatarak, referandum aldatmacas›n› teﬂhir edip sand›¤a gitmemeye
ça¤›rman›n yan›nda bir alternatif
sunuyoruz kendilerine bu taslakla.
 Halk›n hemen her kesiminin yaﬂad›¤› ve onlara ulaﬂt›¤›m›z bir
alanda çal›ﬂma yürütüyoruz. Memurundan iﬂçisine, emeklisine, esnaf›ndan doktoruna, mühendisine,
ö¤rencisi, iﬂsizine, gencinden yaﬂl›s›na kadar her kesimden halk›m›zla
sürekli iç içeyiz mahallelerimizde.
AKP’nin de¤iﬂiklik tasla¤›nda; göstermelik ve asl›nda bu düzende ka¤›t üzerinde kalmaya mahkum bir
iki maddenin d›ﬂ›nda, halk›n hiçbir
kesiminin ç›kar›na olmayan de¤iﬂiklikler söz konusu.
 Evet. Gerçekten, mücadelesini
verdi¤imiz, sömürü düzenine alternatifimiz olan halk›n iktidar›nda neyin nas›l olaca¤›na dair, elimizde
çok somut bir materyal Halk Anayasas› Tasla¤›m›z.
Halk›m›za bu tasla¤› daha fazla
tart›ﬂt›rd›¤›m›zda, inan›yoruz ki daha da geliﬂecektir tasla¤›m›z.
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Dursun Do¤an (BES ‹stanbul 1 Nolu ﬁube Baﬂkan›):

“Sand›¤a Gitmek Evet ya da Hay›r Demek Bu Oyuna Ortak Olmakt›r”
 Halka sunulan
anayasa 12 Eylül faﬂizminin anayasas›d›r. Bu anayasada
halk yoktur kamu
emekçileri, iﬂciler
yoktur. 12 Eylül anayasas›na evet
diyen AKP anlay›ﬂ› halk için bir ﬂey
yapmas› beklenemez.Taslak aldatmaca ve tuzaklarla doludur.
 Bu bir aldatmacad›r. Sand›¤a gitmek Evet yada hay›r demek bu oyuna ortak olmakt›r,12 Eylül anayas›n› onaylamakt›r.
 Bu düﬂüncenin savunucular›, idoleojik mücadele vermek yerine düzenden beslenenmeyi ye¤leyenlerdir. Halk› tan›mayan, halka inanma-

yan kendini AKP'nin kanatlar› alt›nda koruyanlard›r. üretmeyen s›n›fsal
bilinçden yoksun, örgütlenmeden
korkanlard›r. ‹nanmad›¤›n bir ﬂeyi
kabüllenmek ayd›n kimli¤i ile örtüﬂmez.
 Halk Anayasas›; halk›n kendini
ifade etti¤i, gelece¤ini planlad›¤›,
s›n›fsal temelde eme¤inin karﬂ›l›¤›n› ald›¤›, her ﬂeyin kendi denetiminde oldu¤u bir düzenin varl›¤›n› ö¤retmektedir. Böyle bir düzenin
mümkün oldu¤unu kavratmaktad›r.
Böyle bir çal›ﬂman›n önemli oldu¤u, bir anayas› reddederken alternatifinin yarat›lmas›n›n, bunun kitlelere ulaﬂt›r›lmas›n›n› daha da önemli oldu¤unu söyleyenler var. Zaman

zaman bu iﬂin zor olaca¤›n› söyleyenlerde mevcut.
 Emekçiler aç›s›ndan; Grevsiz bir
toplu sözleﬂme, örgütlenme önündeki engeller, grevlerin yasakland›¤›, çal›ﬂanlar›n gelece¤inin iktidar
taraf›ndan oluﬂturulan uzlaﬂt›rma
kuruluna b›rak›ld›¤›, bu kurulun karar›n›n› kesin oldu¤u, verece¤i karara karﬂ› grev yasa¤› oldu¤u gibi
dava konusu yapmak bile yasak. Bu
yasada halk yok emekçiler yok.
 Halk Anayasas›, eme¤in halk için
halk›n yarar›na harcanmas›, emekçilerin eme¤inin karﬂ›l›g›n› ald›g›,
sömürüsüz bir yaﬂam›n mümkün oldu¤unu gerçe¤inin alt›n› çizmektedir.
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Eleﬂtirilmekten çekinmemektir,
Net ve duru olmakt›r.
Köﬂeli düﬂünen insan,
canl› dinamik olur.
Fiﬂek gibi olur.
Yolda yürürken bile h›zl› h›zl›
gider.

Öğretmenimiz
Köﬂeli düﬂünmek, fiﬂek gibi
olmakt›r. Ne demek köﬂeli düﬂünmek, köﬂeli konuﬂmak?
Evet, tam tam›na böyledir;
fiﬂek gibi düﬂünmektir.
Fiﬂek gibi konuﬂmakt›r.
Fiﬂek gibi olmakt›r.
O söz, beyninden diline geldi¤inde aynen
fiﬂek gibi gider, hedefini bulur
ve patlar.
Köﬂeli düﬂünmek;
aç›k, net ve yal›n olmakt›r.
Köﬂeli düﬂünmek;
kesinliktir,
samimiliktir.
Gördü¤ün yanl›ﬂ› hiçbir hesap yapmadan söylemektir.
Her iﬂimizde,
bir olay›, bir kiﬂiyi, bir talimat›, bir görevi,
bir sorunu
ve bir çözümü köﬂeli düﬂünmeliyiz.
Yuvarlarsak,
Yumuﬂat›rsak,
Belirsiz hale getirirsek
bir sonuç ç›kmaz.
Görevdir, yap›lacakt›r,
‹ﬂtir yap›lacakt›r, köﬂeli düﬂünmek biraz da budur.
NED‹R KÖﬁEL‹ DÜﬁÜNMEK?
"AMA’SIZ,
"ANCAK"SIZ,
"FAKAT"SIZ düﬂünmektir.
YALIN SADE BAS‹T DÜﬁÜNMEKT‹R.
Tavizsiz olmakt›r.
Hatay›, zaaf› aç›k aç›k söylemektir.

köﬂelidir.
‹ki temel s›n›f vard›r.
Burjuvazi ve proletarya var.
Yani hayat›n iki köﬂesi var,
iki ucu var.
Bir ucunda devrimin, devrimcili¤in, yani partinin ç›karlar›, yani; halk›n ç›karlar›, halk›n
mutlulu¤u?
Di¤er ucunda düzenin ve
burjuvazinin ç›karlar›,
yani;
katillerimizin
yani; h›rs›zlar›n
yani; bizi adaletsiz b›rakanlar›n, bizi aç b›rakanlar›n yani; bizi diri diri yakanlar›n ç›kar›.
O zaman biz, hangi köﬂede
olaca¤›z?
Bunun için çok tecrübeli olmak m› gerekiyor?
De¤il, hiç de¤il.
Sadece ve sadece saf›n›
do¤ru seçmek yeterli.
Saf nas›l tutulur?
SAF TUTMAK ‹Ç‹N ‹LK SORU ﬁUDUR
DÜZEN‹ M‹, DEVR‹M M‹?
Bu yapt›¤›m kimi GÜÇLEND‹R‹R?
DÜZEN‹ M‹, DEVR‹M‹ M‹?
Bu do¤ru kimin iﬂine yarar?
DÜZEN‹N M‹, DEVR‹M‹N M‹?
Denir ki, “hayat siyah ve beyaz de¤ildir”. Ama bak›n ufka
do¤ru, bak›n son noktada her
ﬂey siyaha ve beyaza dönüﬂür.
Yani her ﬂey devrime ve karﬂ›
devrime dönüﬂür.
Bizim köﬂemizden bakarsak,
yani halk›n, devrimin ve partinin köﬂesinden, hayat›n tüm
zenginli¤ini, tüm renklerini görebilirsiniz. Bak›ﬂ aç›n›z›n geniﬂli¤ine ba¤l›... Olabildi¤ince
ileri bakaca¤›z, sonuna ulaﬂmaya çal›ﬂarak bakaca¤›z?
Bak›ﬂ aç›s› nedir?

KÖﬁEL‹ DÜﬁÜNMEK,
F‹ﬁEK G‹B‹ OLMAKTIR!

Say›: 231

Yürüyüﬂ
29 A¤ustos
2010

16

Bir köﬂeli düﬂünme örne¤i
Hatalar›, eksikleri;
- cesur bir ﬂekilde,
- k›v›rtmadan,
- kolay›na kaçmadan
tahlil etmek ve böylece iﬂleri en
h›zl›, en iyi ﬂekilde düzeltmek,
çal›ﬂmam›z› daha ileri götürmemizi sa¤lar. Yaln›zca aç›k ve
cesur eleﬂtiri- özeleﬂtiri ile
baﬂar›s›zl›klar›n üstesinden
gelebiliriz. Eleﬂtiri- özeleﬂtiri
olmaks›z›n her türlü örgüt, her
türlü iﬂ YOZLAﬁIR...

Dilinden kelimeler dökülür.
Neden... Yapaca¤› çok nettir,
aç›kt›r, bunun için fiﬂek gibi
olur.
Çok ayr›nt›l›, karmaﬂ›k problemler çözmesi gerekmez.
Çok tecrübeli mi olmak gerekir bunun için, de¤il.
TEK SORU YETERL‹D‹R
BUNUN ‹Ç‹N;
DÜZEN M‹, DEVR‹M M‹?
SORU BUDUR.
CEVAP DA SADED‹R;
DEVR‹M.
Köﬂeli düﬂünece¤iz, çünkü
s›n›f mücadelesi keskindir ve

AKP 12 Eylül’ü Sürdürüyor

Bak›ﬂ aç›s›, geçmiﬂimizdir,
ﬂehitlerimiz ve yaratt›klar›
zenginliktir.
Bak›ﬂ aç›s›, bugünümüzdür.
Adalet iste¤imizdir, iﬂ iste¤imizdir, insan gibi yaﬂanacak bir ev iste¤imizdir, paras›z e¤itim talebimizdir, üst
geçit talebimizdir, toprak talebimizdir, hastane kap›lar›nda kovulmamakt›r. ele güne
muhtaç olmamakt›r. Yani insan yerine konulma, insan
gibi yaﬂama talebimizdir. Yar›n baﬂ›ma ne gelecek korkusu duymadan, bugünümüze
ve yar›nlar›m›za güvenle
bakma talebimizdir.
Uzlaﬂmazl›¤›m›z ve direniﬂimizdir, hakl› davam›zd›r,
Bak›ﬂ aç›s›, yar›n›m›zd›r,
devrime olan inanc›m›z ve
umutlar›m›zd›r, insan›n insan
taraf›ndan sömürülmedi¤i,
eme¤inin karﬂ›l›¤›n› alabildi¤i
bir yaﬂam iste¤imizdir.
Tüm bunlar için savaﬂmak
gerekir.
Tüm bunlara sahip olmak
için, k›ran k›rana bir savaﬂ
vermemiz gerekir.
Bu düzenin kurt kanununa
karﬂ›, eme¤in onurun kanununu getirme kavgam›zd›r.
‹ﬂte bu savaﬂta, bu isteklerimize eriﬂme savaﬂ›nda köﬂeli
düﬂünmek zorunday›z.
TÜM DUYGU VE DÜﬁÜNCELER‹M‹Z DEVR‹ME K‹L‹TLENMEL‹D‹R.
VE HEP SORMALIYIZ; BU
DUYGU, BU DÜﬁÜNCE K‹ME H‹ZMET ED‹YOR, DÜZENE M‹, DEVR‹ME M‹?..
BU DUYGU VE DÜﬁÜNCE
K‹M‹ GÜÇLEND‹R‹YOR, DÜZEN‹ M‹, DEVR‹M‹ M‹?
TÜM DUYGU VE DÜﬁÜNCELER‹M‹Z DEVR‹M‹N OLMALIDIR,
DEVR‹MC‹L‹⁄‹
GÜÇLEND‹RMEL‹D‹R.

Savaﬂan
Kelimeler

Sokaktaki insan!
“ S o k a k t a k i i n s a n ! ” kavram›na
burjuva televizyonlar›n haber bültenlerinde, çeﬂitli tart›ﬂma programlar›nda s›k s›k rastlan›r. Haberleri sunan
spiker, araﬂt›r›lacak bir konu oldu¤unda hemen “sokaktaki insana soral›m!” diyerek, “soka¤a iniyor!”
Televizyon ekranlar›ndan, günlük
yaﬂam›m›za, konuﬂma dilimize soktular bu kavram›. Art›k günlük konuﬂmalarda da bir çok insan›m›z kullan›yor; pek de üzerinde düﬂününüp taﬂ›n›lmadan...
Bunun üzerine pek düﬂünmedik
belki. Oysa her kelimeyi, her kavram›, her sözcü¤ü düﬂünmeden kullanmak bizi köreltir. Dilde ve düﬂüncede
yozlaﬂt›r›r.
Bir anlam› var m› peki bu kavram›n? Bu kullan›m, do¤ru bir kullan›m biçimi mi? Bir soral›m bakal›m,
“ K i m b u s o k a k t a k i i n s a n ?” Hem
neden “ s o k a k ” vurgusu yap›l›yor?
S o k a k t a k i i n s a n” evsiz, iﬂsiz,
“S
gidecek bir yeri olmayan, “bi mekan
tak›m›” m›d›r? Ya da yüzüne bak›lmayacak, dikkate al›nmayacak insanlar m›? Kim bunlar? Hiç de¤eri olmayan insanlar m›? Uzak durulacak insanlar m›?
Kuﬂk usuz söz ko nusu ol an, kas te dilen halkt›r. Daha en baﬂ›ndan kastedilen halkt›r. O televizyon sunucusu; “halka soral›m”, “halk›n düﬂüncesini alal›m” demek yerine, “sokaktaki insan” diyor.
Kuﬂkusuz “sokaktaki insan” de-

yimi daha aç›klay›c› daha kapsay›c›
ya da daha anlaﬂ›l›r oldu¤u için bunu
tercih etmiﬂ de¤iller. Esasen böyle bir
sorunu da yoktur bunu pompalayan
düzenin. As›l sorun yozlaﬂan, yozlaﬂt›r›lan yaﬂam›n hemen herﬂeyi yozlaﬂt›rmas›, de¤ersizleﬂtirmesidir. Böyle
bir durumda yozlaﬂma, dilde, düﬂüncede, üslupta yay›larak yaﬂam›n her
an›na egemen olur.
O nedenle “sokaktaki insan” kavram› ve benzerlerinin kullan›lmas›,
bir spikerin iﬂi de¤ildir. Burjuvazinin
televizyonlar›, dili yozlaﬂt›rma, tan›nmaz hale getirme rolü üstlenmiﬂtir.
Sokaktaki insan, i d e ol o j i k o l a ra k bi r
a ﬂ a ¤ › l a m a , k ü ç ü m s e m e t a n › m › d › r.
“ S o k a k t a k i i n s a n ”a düﬂünce sormay›, burjuvazi bir lütuf gibi sunmaktad›r. “Sokaktaki insan” kavram› esasen de uydurma bir kavramd›r. Tam
olarak neyi ifade etti¤i de belirsizdir... Ve eminiz ki, bu kavram› kullanan herkesin kafas›nda ayr› bir sokak
düﬂüncesi, ayr› bir sokak yorumu, o
insana dair de ayr› bir tan›m› vard›r.
Sonuçta, “sokaktaki insan” yerine
“halk ne düﬂünüyor” diye soraca¤›z.
Halk kavram› hem dolu dolu kullan›lan bir kavramd›r, hem de kullan›ld›¤›nda sa¤a, sola çekilecek bir yan›
yoktur.
‹çi boﬂ ve yozlaﬂt›ran kavramlar›
kullanmayacak, dili yozlaﬂt›ran bu
mant›¤a karﬂ› ç›kaca¤›z. Sorun basit
bir kelimeyi özensiz kullanma sorunu
de¤ildir.

Teleferik’te Film
gösterimi

lam›ﬂ m›s›r da
da¤›t›ld›.
Baz› annebabalar da çocuklar› ile birlikte filmi izlediler. Gelecek
haftalarda da
devam edecek olan film gösterimlerinin ilki olan “Kung Fu Panda” filmini 50’nin üzerinde çocuk izledi.

Bursa’da, 19 A¤ustos günü çocuklar için Teleferik’in Akça¤layan
Mahallesi’nde “Kung Fu Panda” filmi gösterildi. Trafonun karﬂ›s›ndaki
boﬂ arsada yap›lan gösterime çocuklar›n ilgisi yo¤undu.
Gösterim s›ras›nda çocuklara pat-
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rasyon Cephelilere ise,
bunu görmesi pek mümkün olmaz.
Bu kez de öyle oldu.
Tutuklanan
TAYAD’l›lar, evlerden, derneklerden götürülürken,
ﬂubeden Adli T›p’a götürülürken, sonra mahkemeye
ç›kar›l›rken, dur17 TAYAD’l› 15 Haziran’da
maks›z›n meﬂruluklar›n›
g ö z a l t › n a a l › n › p t u t u k l a n d › l a r. hayk›rd›lar. ‹ﬂte bak›n, o
gidiﬂ geliﬂler s›ras›nda
8 TAYAD’l› tahliye edildi...
hayk›rd›klar› sloganlarda,
yapt›klar› k›sa konuﬂma9 TAYAD’LI HALA
larda neler dediler:
- "Hapishanede o¤lum
N E DEN T U T U K L U ?
var, yaﬂad›klar› tecriti, iﬂkenceyi anlatt›¤›m için,
Onlarca insan haks›z, keyfi bir
o¤luma
sahip
ç›kt›¤›m için otuz kiﬂi
kararla gözalt›na al›nd›lar. Evleringözalt›na al›nd›k."
den, derneklerden iﬂkencehanelere
- "Amerika defol dedi¤imiz için
taﬂ›nd›lar.
otuz
kiﬂi dört gündür gözalt›nday›z."
Böyle durumlarda iﬂkenceciler,
- "Hasta tutsaklara sahip ç›kt›¤›karﬂ›lar›nda aman dileyen, yalvaran
yüzler görmek ister. Ama e¤er opem›z için...."
- "‹ncirlik üssü kapat›ls›n , dedi 76 g ündür tutuklu
¤imiz için..."
- "Bizler TAYAD'l› aileleriz, evolan 9 TAYAD’l›n›n
latlar›m›z onurumuzdur."
bu h aftada ö zgürlü¤ünü
- "Halk›z hakl›y›z kazanaca¤›z."
istedik.
- “‹nsanl›k onuru iﬂkenceyi yenecek!"
 76 g ündür tutuklu
- “‹ﬂkence yapmak ﬂerefsizlikolan 9 TAYAD’l›n›n
tir!”
özgürlü¤ü için; ‹ stanbul
- "Halka iﬂkence yapan halk
düﬂman›d›r."
AKP , A nkara Adalet
- "Güler Zere onurumuzdur ."...
Bakanl›¤› önündeyidik!
Bu meﬂrulu¤u yenemiyor, alte 76 g ündür tutuklu
demiyor iﬂte AKP’nin polisi ve yarg›s›. AKP bunun için daha da taolan 9 TAYAD’l›n›n
hammülsüzleﬂiyor.
özgürlü¤ü için imza
Tutuklu TAYAD’l›lar, içeride
masalar› a çt›k,
ayn› meﬂrulukla direniyorlar, bundan eminiz. Ve eminiz, bu meﬂruluk
oturma eylemleri
yenilmez, altedilemez!
gerçekleﬂtirdik!

76

Say›: 231

Yürüyüﬂ
29 A¤ustos
2010

18

Meﬂrulu¤umuzun
Sloganlar›

GÜNDÜR
TUTUKLU!

TAYAD’l› Ai lel e r
Yine A K P Ö nler i n dey di l e r
‹s t a nb u l : 24 A¤ustos günü TAYAD’l› Aileler ‹stanbul Sütlüce’deki AKP il binas› önünde oturma eylemlerine devam ettiler.
Hasta tutsaklar›n tahliye edilmesini istedi¤i, Güler Zere’nin cenazesine kat›ld›¤› için tutklanan ve
hala tutsak olan 9 TAYAD’l›n›n tahliye edilmesi için 1 saatlik oturma
eylemi yapt›lar.
Eylemde aç›klamay› okuyan Ercan Kutlu “Düzenin yarg›s› çürük
bir tahtadan ibarettir. AKP’nin çakt›¤› çiviler nafiledir. TAYAD’l›lar
derhal serbest b›rak›lmal›d›r” dedi.
Eylem “Tecrite Son”, “Bask›lar,
Tutuklamalar, Gözalt›lar Bizi Y›ld›ramaz”, “Kahrolsun Faﬂizm Yaﬂas›n
Mücadelemiz” Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z” sloganlar›yla sona erdi.

Ank ar a : Her hafta sal› günleri
Adalet Bakanl›¤› önünde oturma
eylemi yap›l›yor. TAYAD’l› Aileler,
tutuklanan arkadaﬂlar›n›n serbest
b›rak›lmas› için yapt›klar› oturma
eylemlerine 24 A¤ustos günü Adalet Bakanl›¤› önünde devam ettiler.
“Hasta Tutsaklar› Tecritte Öldürmek Serbest! Cenazelerine Kat›lmak Suç! Tutuklu TAYAD’l›lar Serbest B›rak›ls›n” yaz›l› pankart›n›n
aç›ld›¤› eylemde okunan aç›klamada polis fezlekeleri, talimatlar›yla
tutuklamalar yap›ld›¤›ndan bahsedildi. Sald›r›lar›n TAYAD’l› Aileleri
tutuklu arkadaﬂlar›n› sahiplenmekten cayd›ramayaca¤›, AKP iktidar›n›n adaletten ne anlad›¤›n› ulaﬂabildikleri herkese anlatacaklar› sözleriyle aç›klama bitirildi.
A d a n a : 24 A¤ustos günü TAYAD’l› Aileler AKP il binas› önünde tutuklu TAYAD’l›lar›n serbest
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‹STANBUL
b›rak›lmas› için bir saatlik oturma
eylemi yapt›lar. “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›n›n at›ld›¤›
eylemde aç›klamay› Hasan Özdemir okudu. “Cenazeye Kat›lan TAYAD’l›lar Halen Tutuklu, Güler Zere’yi Sahiplenmek Mahir Çayan›
Anmak Suç De¤il Büyük Bir Onurdur” diyen Özdemir TAYAD’l›lar›n
serbest b›rak›lmas›n› istedi.

B u rs a : 24 A¤ustos günü Fomara
Meydan› AKP il baﬂkanl›¤› önünde
tutuklanan TAYAD’l›lar için oturma
eylemi yap›ld›. “Mahir Çayanlar’›
Güler Zereler’i Katletmek Serbest,
Sahiplenmek Suç! Tutuklu TAYAD’l›lar Serbest B›rak›ls›n” yaz›l›
pankart›n aç›ld›¤› eylemde AKP’nin
tamamen keyfi davrand›¤› yapm›ﬂ
olduklar›n›n kendi yasalar›nda bile
yeri olmad›¤›, bu yapt›klar›n›n bir
hukuksuzluk oldu¤u vurguland›.
Okunan aç›klaman›n ard›ndan bir
saatlik oturma eylemi yap›ld›.

TAYAD’l› Aile l e r O t u r m a
Ey lemler i ne Dev a m E d iyor!
An k ar a : TAYAD’l› Aileler tutsak
TAYAD’l›lar›n serbest b›rak›lmas›
için yapt›klar› oturma eylemlerine
bu hafta da devam ettiler.
Abdi ‹pekçi Park›’nda yap›lan
eyleme MAZLUM-DER Ankara
ﬁubesi, KESK ve Ankara Düﬂünceye Özgürlük Giriﬂimi üyeleri de
destek verdi.

ANKARA

TAYAD'l› Aileler, “Hasta Tutsaklar› Tecritte Öldürmek Serbest,
Cenazelerine Kat›lmak Suç, Tutuklu TAYAD'l›lar Serbest B›rak›ls›n”
ve “AKP'nin Güler Zere'yi Öldürmesi Suç De¤il! AKP'yi Protesto
Etmek Suç, TAYAD'l›lar Serbest
B›rak›ls›n” yaz›l› pankartlar açt›lar.
Eylemde okunan aç›klamada
TAYAD'l› Aileler 9 TAYAD'l› serbest b›rak›lana kadar eylemlerine
devam edeceklerini, TAYAD'›n her
zaman alanlarda oldu¤una, mücadelelerini her koﬂulda devam ettirdiklerine de¤inilirken, TAYAD'l›lar›n
mücadelelerinin engellenemeyece¤i
vurguland›.
Eylem boyunca “TAYAD Tecritle Susturulamaz”, “Tecrite Son”,
“Güler Zere'yi Sahiplenmek Suç
De¤ildir”, “Mahir Çayan'› Anmak
Suç De¤ildir”, “Keyfi Tutuklamalara Son”, “TAYAD'l›lar Serbest B›rak›ls›n”, “Hasta Tutsaklar Serbest
B›rak›ls›n”,”Adalet ‹stiyoruz” sloganlar› at›ld›.

An t a lya: 19 A¤ustos günü Antalya’da TAYAD’l› Aileler, her Cuma
oldu¤u gibi tutsak TAYAD’l›lar için
K›ﬂlahan Meydan›’nda imza stant›
açt›lar.
Fakat bu Cuma di¤er cumalardan farkl› olarak K›ﬂlahan Caddesi
çevresinde abart›l› bir ﬂekilde polis
y›¤›na¤› vard›. Bu defa özellikle sivil polis ve bir grup çevik stant›n
çevresinde topland›. K›ﬂlahan›n giriﬂinde ma¤aza aç›l›ﬂ›na gelen bakan Mehmet Ali ﬁahin’in TA-

Tutuklu TAYAD’l›lar›n
özgürlü¤ü için, her hafta
yap›lan sabit eylemler:
‹STANBUL
-Hergün:Oturma eylemi
-Yer:‹stanbul-Taksim
Galatasaray Lisesi Önü
-Her Sal›;Bas›n aç›klamas›
ve oturma eylemi
Yer: Sütlüce AKP ‹l Binas›
Önü Saati:11.30-12.30
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ANKARA
-Her Sal›; Bas›n aç›klamas›
ve oturma eylemi
Yer: Adalet Bakanl›¤› K›z›lay
Ek Binas› Önü Saati: 12.30
-Her Cumartesi; Oturma
eylemi
Yer: Abdi ‹pekçi Park›
ADANA
Her Sal›; Bas›n aç›klamas›
ve Oturma eylemi
Yer:AKP ‹l Binas› Önü
BURSA
Her Sal›; Bas›n aç›klamas›
ve Oturma eylemi
Yer:Fomara Meydan› AKP ‹l
Binas› Önü
‹ZM‹R
- ‹mza masas›
-Yer: Konak Eski Sümerbank
Önü
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BURSA
YAD’l›lar›n oldu¤u havuz baﬂ›na
do¤ru geldi¤ini halk haber verdi.
Fakat bakan havuz baﬂ›na getirilmeden yar› yoldan baﬂka yöne
çevrilerek götürüldü.
19-20 A¤ustos günlerinde aç›lan
imza masas›nda 345 imza topland›.

‹s t a n b u l : TAYAD’l›lar›n serbest
Say›: 231
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b›rak›lmas› için Taksim Galatasaray
Lisesi önünde oturma eylemi her
gün devam ediyor.
TAYAD’l› Aileler baﬂörtüleri,
k›rm›z› bantlar›, önlükleri, pankartlar›, imzalar› ve talepleriyle Galatasaray Lisesi önündeler.
19-20 A¤us t o s g ü n le r i n d e
“Tutsaklar› Tecritte Öldürmek Serbest. Cenazelerine Kat›lmak Suç.
TAYAD’l›lar Serbest B›rak›ls›n”
pankart› as›ld› ve herkese tutsaklar›
sahiplenme ça¤r›s› yap›ld›. ‹ki günde 375 imza topland›.
21-24 A¤ustos günlerinde de
TAYAD’l›lar Taksim Galatasaray
Lisesi önündeydiler. “Hasta Tutsaklar› Katletmek Serbest Cenazelerine
Kat›lmak Suç. Tutuklu TAYAD’l›lar Serbest B›rak›ls›n” pankart›
açan aileler imza toplay›p bildiri
da¤›tt›lar. Neden tutukland›klar›n›
anlatan TAYAD’l›lar demokratik
haklar›na sahip ç›kmaya devam
edeceklerini dile getirdiler. Masada
680 imza topland› ve yüzlerce bildiri da¤›t›ld›.

1 May›s : ‹stanbul 1 May›s Mahallesi’nde Halk Cepheliler tutuklanan TAYAD’l›lar›n serbest b›rak›l-

20

ADANA

mas› için 19 A¤ustos günü 3001
Caddesi üzerinde en iﬂlek olan yerlere, 30 adet afiﬂ ast›lar.
9 TAYAD’l› tutsa¤›n resimleri
olan, “Tecriti K›rmak ‹çin 1000
Mektup 1000 Kitap Gönderelim ve
Soruyoruz Güler Zere’yi Sahiplenmek SUÇ MU? Mahir Çayan’› Anmak SUÇ MU? Newroz’a Kat›lmak
SUÇ MU? TAYAD’l›lara Özgürlük
‹steyelim” yaz›l› olan afiﬂlerle halka TAYAD’l›lar› sahiplenme ça¤r›s›
yap›ld›.

G ü ls u y u ’d a TAYA D 'l › l a r
‹çin Y ü r ü y ü ﬂ
25 A¤ustos günü ‹stanbul Gülsuyu Mahallesi’nde tutuklu TAYAD’l›-

lar için bir yürüyüﬂ yap›ld›. Son durakta toplanan Halk Cepheliler en
önde 12 metrelik Mahir Çayan pankart› ve ''AKP'nin Hukukunda Zulmetmek Serbest Zulme Karﬂ› Ç›kmak Suçtur'' pankartlar› taﬂ›nd›. Son
Durak'tan sloganlar ve konuﬂmalarla
Heykel Meydan›’na yürüyüﬂ, Heykel Meydan›’na inildi¤inde 120 kiﬂiye ulaﬂt›. Burada bir bas›n aç›klamas› okundu. Aç›klamada TAYAD'l›lar›n tutuklanma süreci ve AKP'nin bir
yandan demokrasi masallar›yla insanlar› uyuttu¤u bir yandanda kendisine karﬂ› olan herkese amans›z bir
terör uygulad›¤› anlat›ld›. Aç›klaman›n ard›ndan Gülsuyu Haklar
Derne¤i’ne do¤ru yap›lan yürüyüﬂün
ard›ndan eylem sona erdi.

‹zmir Caddesi’nde
‹mza Masas›
TAYAD’l› la r › t u t u k la t a nl a r, imz a m asas› açm am›za
t a h a m mül ede me d i ler!
AKP’nin po li si sald › rd›,
biz im z a m a s a m › z › h e r
sefe r i n de ye ni den açt›k!
TAYAD’l› la r›n özg ü rlü ¤ü
için im z a m asam› z› yi ne
açt›k!
24 A¤ustos günü Ankara’da ‹zmir Caddesi’nde tutuklanan TAYAD’l›lar›n yaﬂad›¤› keyfili¤in
teﬂhir edildi¤i imza masas› aç›ld›.

TAYAD’l› Aileler yine AKP polisinin tahrikleriyle karﬂ›laﬂt›lar.
Yap›lan eylemin yasal olmad›¤›n›
iddia eden haz›ms›z AKP polisi,
TAYAD’l› Ailelere geri ad›m att›ramay›nca her zaman oldu¤u gibi
uzaktan seyretmek zorunda kald›.
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4
Burjuva
Anayasas›’ndan
Halk Anayasas›’na

Geçen say›dan!..
Yaz› dizimizin 3. bölümünde,
dünyan›n ilk sosyalist devletinin
kurulmas›yla birlikte emekçilerin
ilk kez kendi anayasalar›n› yapt›klar›ndan söz ettik.
1936’da Sovyet halk›n›n yapt›¤› üçüncü anayasay› bir çok
aç›dan de¤erlendirdik. Halk›n olmayan, halk›n taleplerini dikkate
almayan, halk›n ne getirdi¤ini
bilmedi¤i anayasalar ile 1936
Anayasas›’n› k›yaslad›k, sonuçlar ç›kard›k.
Düzen partilerinin liderleri, bugüne kadar referandum için yapt›klar› mitinglerde yemin etmiﬂcesine
mevcut anayasan›n veya de¤iﬂiklik
paketinin içeri¤inden söz etmediler.
Referandumun konusu anayasa olmas›na karﬂ›n, bir türlü anayasa tart›ﬂmalar›na s›ra gelmedi, gelmiyor.
AKP bir yandan “ a na y as a y› de ¤iﬂtirdi¤i”ni iddia ederken, bir yandan da tek cümle anayasa tart›ﬂmas›
yapm›yor. Genel geçer laflarla konuyu geçiﬂtiriyor.
Kuﬂkusuz bu, onlar›n bilinçli
tercihleridir. Halk›n olmayan bir
anayasa de¤iﬂiklik paketi, yalan ve
söz oyunlar› ile savunulmaktad›r.
Bunun karﬂ›s›nda CHP gibiler ise,
12 Eylül Anayasas›’n› hiç gündeme
getirmeden “hay›r” deme üzerine
bir propaganda sürdürmektedirler.
Milyonlarca insandan oy istedikleri bir anayasa de¤iﬂikli¤ini tart›ﬂmadan referanduma götürmek, sonra da ortaya ç›kan sonuçtan “hh a l k › n
i r a d e s i ” diye söz etmek ancak her-

Anayasalar; kim ne
için de¤iﬂtirir?
kesi aptal sanmakt›r.
13 Eylül sabah› sonuç, “ E v e t ” H a y › r ” da ç›ksa bu ne
de ç›ksa, “H
halk›n iradesi ne de halk›n kat›l›m›
olacakt›r.
O nedenle;
Birincisi; bizim gibi yeni-sömürge ülkelerde, anayasalar halk›n
iradesi ile ortaya ç›kmaz, halk taraf›ndan yap›lmaz. Halk›n ç›karlar›
esas al›narak anayasalar yap›lmaz,
yap›lmam›ﬂt›r da...
‹kincisi; anayasalar›n de¤iﬂtirilmesinde de halk›n ihtiyaçlar› esas
al›narak, de¤iﬂiklikler yap›lmaz. K›sacas›, her iki durumda da halk, bu
süreçlerin içinde yoktur.

‹ki de¤iﬂiklik örne¤i;
birini halk, di¤erini
a s a l a k l a r de¤iﬂtirdi!
Geçen say›m›zda, Sovyet A n a y a s a l a r › n d a n söz ederken, ilk Sovyet A n a y a s a s › ’ n › n 1 9 1 8 y › l › n d a ,
ikincisinin 1924’te, üçüncüsünün
ise, 1936’da yap›ld›¤›n› belirtmiﬂtik.
Sovyet Devriminin gerçekleﬂti¤i
1917’den üçüncü anayasan›n yap›ld›¤› 1936 y›l›na kadar, aradan geçen
19 y›lda Sovyet halk› 3 a n a y a s a
yapt›.
Anayasalar çok çeﬂitli nedenlerden dolay› de¤iﬂebilir, eskisinin yerine yeni bir anayasa yap›labilir. Bu
anlamda anayasalar dokunulmaz,
kutsal metinler de¤ildir.
Sosyalist ülkelerde her yap›lan
yeni anayasa, halka daha ileri demokratik hak ve özgürlükler sa¤larken, halk demokrasisinin s›n›rlar›n›
da geniﬂleten bir rol oynad›.
Yine her yeni anayasa, devlet örgütlenmesinin geliﬂmesi, sosyalizmin kazan›mlar›n›n pekiﬂtirilmesi,
sosyalizmin inﬂas›n›n güçlü temel-

lere dayand›r›lmas›nda yeni bir
ad›m oldu.
Nitekim, devrimden 1 y›l sonra
1918 y›l›nda yap›lan ilk Sovyet
Anayasas›, yeni Sovyet Devleti’nin
kuruluﬂunu ilan etmiﬂtir. Bu anayasa yeni Sovyet Devleti’nin iç savaﬂ
koﬂullar›nda örgütlendi¤i y›llarda
uygulanm›ﬂt›r.
Türkiye’de de 1876 y›l›nda kabul edilen Ka n un-i Es a si’yi saymazsak, Kurtuluﬂ savaﬂ› içerisinde
haz›rlanan 20 Ocak 1921 Anayasas› yeniden kurulan düzenin biçimini
de belirledi. 1921 Teﬂkilat-› Esasi y e K a n u n u ’ndan bu yana 4 anayasa yap›ld›.
1924 Anayasas› Cumhuriyet ilan
edildikten 1 y›l sonra yap›ld›. Bu
anayasa, esas olarak cumhuriyetin
kuruluﬂ döneminin ihtiyaçlar›n› karﬂ›lam›ﬂt›r..
Kurtuluﬂ savaﬂ›n›n zaferi ile iktidar olan küçük burjuvazinin milli
bir kapitalizm yaratma ve kapitalizmi geliﬂtirme çabalar› o y›llar›n en
belirgin yan›d›r.
1924 Anayasas› küçük burjuvazinin iktidar›n›n bu çabalar›n›n hukuki dayanaklar›n› oluﬂturmaktad›r.
Bu anayasa ayn› zamanda büyük
tüccarlar ve toprak a¤alar›n›n ç›karlar›n› savunan bir anayasad›r. 1924
Anayasas›, biçimsel olarak burjuva
demokrasilerinin parlamento düzenine öykünen, onun ilke ve kurallar›n› ülkemize uyarlamaya çal›ﬂan
ama küçük burjuva diktatörlü¤ünün
hakimiyetinde bir özellik gösterir.
Sonra 1961 Anayasas› ve 1982
Anayasas› yap›ld›.
1961 Anayasas› kimi yanlar›yla
di¤er anayasalardan ayr›l›r. Bu anayasa oligarﬂiyle küçük burjuvazi
aras›ndaki çeliﬂkinin bir ifadesi olarak gündeme geldi.
27 May›s 1960 darbesiyle iﬂba-
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ﬂ›na gelen askeri yönetimin güç ald›¤› toplumsal kesim küçük burjuvazidir. Askeri yönetim, bu anlamda
yeni anayasa yaparken bu kesimlerin taleplerini de göz önüne alm›ﬂt›r.
Ayr›ca s›n›f mücadelesinin dü
zeni tehdit eder düzeyde bulunmamas›, 1961 Anayasas›'nda baz› nispi
demokratik haklar›n var olmas›n› da
sa¤lad›. Birtak›m kuruluﬂlara özerklik tan›nd›.
12 Eylül Anayasas›’n›n nas›l bir
mant›kla haz›rland›¤›n› ise cuntan›n
lideri Evren ﬂöyle ifade ediyordu;
“ Biz hiçbir zaman y eni anayasa
1961 Anayasas›’ndan daha fazla
özgürlükler getirecek demedik.''
(Evren'in 1982 Afyon konuﬂmas›)
Evren, aç›kça hak ve özgürlükleri lüks sayd›klar›n›, bu yan›yla da
12 Eylül Anayasas›’nda hak ve özgürlüklerin olmayaca¤›n› söylüyordu.
12 Eylül Anayasas› ile faﬂist
cuntan›n yaratt›¤› kurumlar kal›c›
hale getirilmiﬂ, faﬂist devleti güçlendiren düzenlemeler yap›lm›ﬂt›r.
Sonuçta görülece¤i gibi 89 y›l
içinde t a m 4 a n a y a s a ve bu anayasalarda yap›lan onlarca de¤iﬂiklik
yaﬂand›.
Ancak burada can al›c› soru ﬂudur; hangi koﬂullar de¤iﬂti de 4 anayasa de¤iﬂikli¤i gündeme geldi?
Örne¤in 1961 Anayasas› di¤er
anayasalara göre nisbi demokratik
hak ve özgürlükleri getirmesi, bo-

Emperyalistlerin istikrar
anlay›ﬂ› (!)
Anayasalar›n birinin bozulup,
bir baﬂkas›n›n yap›lmas›n› emperyalistler o ülkenin istikrar›na yormuﬂlard›r hep.
Bu bir istikrar ögesi olarak de¤erlendirilebilir mi, tart›ﬂ›l›r ama
emperyalistler ç›karlar›n›n korunmas›n› hep olumlam›ﬂlard›r.
Oysa anayasa de¤iﬂiklikleri istikrars›zl›k sonucu olarak gündeme
gelmiﬂtir ço¤u zaman. Nitekim ‘82
Anayasas› bu aray›ﬂ›n sonucudur.
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yutuyla di¤er anayasalardan
ayr›l›r.
Ancak 1961 Anayasas›’n›n ömrü çok uzun olmam›ﬂt›r. ‹lk olarak 12 Mart faﬂist cuntas› döneminde kimi
de¤iﬂikliklerle mevcut haklar budanm›ﬂ, sonra da 12
Eylül faﬂist cuntas› taraf›ndan tümden ortadan kald›r›lm›ﬂt›r.

A n a y a s a l a r n eyi ,
n e k a d a r çözer?
Yaz› dizimizde yer yer vurgu
yapt›¤›m›z bir gerçek vard›; Anayasalar› s›n›flardan ba¤›ms›z, mücadelenin d›ﬂ›nda oluﬂturulmuﬂ ideolojik metinler olarak göremeyiz
demiﬂtik.
Bu anlamda, anayasalar, yaﬂan›lan sürecin özelliklerinin, mevcut
güçler dengesinin yans›mas› olan
hukuki metinler olmuﬂtur. Bunun
sonucu olarak da anayasalar o güç
dengeleri içinde belli bir rol oynarlar.
Bu noktada, anayasalara iliﬂkin
yanl›ﬂ bir bak›ﬂ aç›s›na da de¤inmek
gerekir. Yer yer bir anayasaya gere¤inden fazla rol biçilebilmektedir.
Bir anayasan›n hemen her sorunu çözebilece¤ini, o anayasa ile her
ﬂeyin güllük-gülüstanl›k olaca¤›n›
düﬂünmek do¤ru de¤ildir.
Anayasalara gere¤inden fazla rol
biçmek, “iiyi yap›lm›ﬂ bir a n a y a s a n › n ” her sorunu çözece¤ini düﬂünmek her devletin s›n›fsal bir niteli¤i
oldu¤unu görmemenin sonucudur.
Örne¤in kapitalist ülkelerde anayasalar ka¤›t üstünde bir çok özgürlü¤ü tan›r, bir y›¤›n haklardan söz
ederler. ‹ﬂkenceyi, zalimane davran›ﬂlar›, insan onurunu ayaklar alt›na
alan davran›ﬂlar› yasaklarlar.
Ama bunlar›n hiçbirinin gerçek
yaﬂamda karﬂ›l›¤› yoktur. ‹ﬂkence
ve zalimane davran›ﬂlar yasakt›r
ama Türkiye’de iﬂkencenin yap›lmad›¤› hiçbir dönem yoktur.
Emperyalist Almanya’n›n anayasas›n›n birinci maddesi, “ ‹ n s a n

o n u r u d o k u n u l m a z d › r.” diye baﬂlar. Peki gerçekte emperyalist Almaya’da insan onuru böylesine yüce mi tutulmaktad›r, dokunulmaz
m›d›r?
Kendi milletvekiline s›rf sol düﬂünceleri taﬂ›d›¤› için suçlu muamelesi yapan, hapishanelerinde tecrit
uygulay›p, bir tutsa¤› ailesi ile bile
görüﬂtürmeyen, gözalt›na almak
için bast›¤› evlerin kap›s›n› çal›p
girmek yerine kap›lar› bomba ile
uçurup, çocuk ve ailelerin oldu¤u
evlerde tam bir terör estiren bir devletin insan onurundan söz etmesi
gülünçtür.
Kuﬂkusuz anayasalar önemsiz
de¤ildir. Fakat onlar›n ne kadar
önemli oldu¤u, nas›l, kimler ve
hangi koﬂullar alt›nda yap›ld›¤› na
da ba¤l›d›r.
Burjuva diktatörlükleri alt›nda
bir anayasan›n demokratik ö¤eler
taﬂ›sa bile uygulanma zemini ço¤u
zaman yoktur. Ka¤›t üstündeki haklar, ka¤›t üstündeki yasalar öylece
ka¤›t üstünde kal›rlar.
Oligarﬂi, iç çeliﬂkileri sonucu
1961 Anayasas›’na tahammül edememiﬂtir. Bu nedenle yürürlükten
kald›r›lm›ﬂt›r.
1961 Anayasas› hep gerici-faﬂist
düzen partilerinin sözcülerinin hedefi olmuﬂtur. Emperyalizmin has
iﬂbirlikçisi Adalet Partisi Genel
Baﬂkan› ve çeﬂitli dönemlerde baﬂbakanl›k yapan Süleyman Demirel,
devrimci mücadelenin geliﬂmesinin
as›l kayna¤› olarak bu anayasay›
gösteriyordu.
Oligarﬂi içinde tekelci sermaye
güçlendikçe, 1961 Anayasas›’n›n da
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hükmü ortadan kald›r›lacakt›r.
1961 Anayasas›’n›n ne kadar hak ve özgürlük getirdi¤i
ayr›ca tart›ﬂ›labilir ama ona bile tahammül edememiﬂ, ortadan kald›rm›ﬂlard›r.

Ye n i b i r anayasa yeni
b i r iktidar
Düzen içi çat›ﬂma yo¤unlaﬂt›¤›nda, düzen içi iktidar
kavgas› derinleﬂti¤inde ve ülkenin yerleﬂmiﬂ dengelerini
sarsan s›n›f mücadelesi geliﬂti¤inde pekala anayasalar de¤iﬂmektedir.
Yine en iyi anayasan›n yap›lmas› onun uygulanaca¤› anlam›na gelmez.
Örne¤in 1936 y›l›nda Sovyet halk›n›n yapt›¤› Sovyet
Anayasas›’n› o dönem getirip
Türkiye’ye uygulasak ne olurdu?
Uygulanamazd›, çünkü iktidar›n niteli¤i buna uygun de¤ildir. Türkiye’deki yönetim
iﬂbirlikçidir, halk düﬂman›d›r
ve bu niteli¤iyle de sözü edilen
anayasayla taban tabana z›t bir
s›n›fsal nitelik gösterir..
O nedenle H a l k A n a y a s as›’n›n bu ülkenin anayasas› olmas›n›n yolu, i k t i d a r o l m a kt a n geçmektedir. Onun içindir
ki, Halk Anayasas› ile iktidar
aras›nda bir ba¤ kuruyor ve
böyle bir anayasan›n ancak bir
halk iktidar›nda uygulanabilece¤ini söylüyoruz.
Onun içindir ki, Halk Anayasas› bu düzen içinde kabul
edilebilecek, bu düzenin parlamentosu taraf›ndan yürürlü¤e
konulabilecek bir anayasa de¤ildir.
Halk Anayasas›’n›n uygulanmas›n› istiyorsak, tek yolu
vard›r: Halk›n iktidar›n› kurmak: Halk›n Anayasas› için
Devrimci Halk ‹ktidar›!
- Bitti -

Neden Halk›n Anayasas›?
Halk Anayasas›, Halk›n
Anayasas›d›r Çünkü...
Sadece ismindeki “ H a l k “ kelimesinden dolay› H a l k Anayasas›
ismini almad›. ‹smindeki “ H a l k ”
kelimesi öylesine eklenmiﬂ bir kelime de de¤ildir.
O kelime öncelikle, bu anayasan›n niteli¤ini belirlemek için kullan›lm›ﬂt›r. Bir anayasan›n hangi s›n›f›n damgas›n› taﬂ›d›¤›n› belirlemek
için önce; “Hangi s› n›f›n anayasa s›” diye sorar›z!
Bizim anayasam›z, emekçilerin,
yoksullar›n k›sacas› H a l k › n Anayasas›d›r!
Halk›n Anayasas› olmas›n›n do¤al gere¤i olarak bu anayasa h a l k › n
kat›l›m› ile yap›lm›ﬂt›r.
-Faﬂizm koﬂullar›nda bu anayasa
için, iﬂçiler, kamu emekçileri, gençlik, tutsaklar, yurtd›ﬂ›ndaki emekçiler yüzlerce tart›ﬂma yapm›ﬂ, madde
madde de¤erlendirmiﬂ, önerilerini
sunmuﬂlard›r.
-Halk Anayasas› Tasla¤› için birçok panel, tart›ﬂma yap›lm›ﬂ, binlerce Halk Anayasas› Tasla¤› halka da¤›t›lm›ﬂt›r. Pikniklerden Halk Pazarlar›na kadar her yerde halka yeni
anayasa anlat›lm›ﬂt›r.
-Haklar ve Özgürlükler PlatforH a l k Anayasas›n›n Yap›c›la mu, “H
r › n d a n B i r i O l !” diyerek iﬂçilerden
emeklilere kadar halk›n tüm kesimlerine ça¤r› yapm›ﬂ, katk›lar›n› ﬂöyle istemiﬂtir;
“Ki ﬂi olar ak ail e ol ara k, üyesi
bulundu¤unuz dernekler, sendikal a r, odalar olarak bu anayasaya
i l i ﬂk in gör üﬂl e r i n i zi , i t i r a z v e ö ne r i lerinizi, do¤rudan, mektupla, tel grafla ya da aﬂ a¤ ›da belirtilen tele fon ve faksla Haklar ve Özgür lük ler Platformu'na iletebilirsiniz.”
-Halk Anayasas› için say›s› binleri bulan anketler yap›ld›. Anket
sorular› içinde 1982 Anayasas›’n›n
nas›l de¤erlendirildi¤inden tutun da

e¤itim ve sa¤l›¤›n paras›z olmas›na,
Milli Güvenlik Kurulu’nun kald›r›l›p, kald›r›lmayaca¤›na kadar onlarca soru vard›.
-Yine yeni anayasaya iliﬂkin olarak, onlarca ayd›n, gazeteci, bilim
adam›ndan görüﬂler al›nd›, röportajlar yap›ld›.
Medya-Sen’den, SES’e, HAK‹ﬁ’ten, KESK’e, D‹SK’ten Türkiye
Yazarlar Sendikas›’na kadar pekçok
sendika, demokratik kitle örgütü ile
görüﬂülerek, önerileri, düﬂünceleri
al›nd›.
Sadece bir k›sm›n› yazabildi¤imiz bu dönemdeki çal›ﬂmalardan da
görülece¤i gibi faﬂizm koﬂullar› alt›nda, s›n›rl› olanaklarla halk›n herkesimine ulaﬂ›larak Halk Anayasas›
Tasla¤›na en geniﬂ kat›l›m sa¤lanmaya çal›ﬂ›ld›.
Marmara T‹YAD’l› ailelerin
yapt›¤› piknikte Halk Anayasas› konusunda düﬂüncesi sorulan bir tutB i z e b ö y l e b i r ﬂe y il k
sak yak›n›; “B
d e f a s o r u l u y o r ” diyordu.
Halk ilk kez kendi anayasas› için
tart›ﬂ›yordu. Halka ilk kez devrimciler Halk Anayasas› için ne düﬂündü¤ünü soruyor, halka kendi anayasas›n› yapma ça¤r›s› yap›yordu.
Bunun için paneller, tart›ﬂmalar,
toplant›lar, seminerler yap›l›yordu.
“Halk yönetemez”, “Halk kendi
a n a y a s a s › n › y a p a m a z ” diyenlere,
halka güvenmeyenlere karﬂ›n, devrimciler tart›ﬂmaya, sormaya, halk›n
düﬂüncelerini almaya devam ettiler.
Burjuvazinin hiçbir anayasas›nda yap›lmayan halkla tart›ﬂma, halk›
bu sürece katma, önerilerini alma
mütavazi bir biçimde yap›lm›ﬂt›.
Sonuçta öneriler topland› ve daha
sonra bu öneriler de¤erlendirildi.
Bu yeni öneriler ›ﬂ›¤›nda taslakta düzenlemeler yap›ld›.
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ABD, Irak’tan Çekiliyor mu?

yeni-sömürgeleﬂtirerek
“çekiliyor”
u Demokrasi ve özgürlük
getirmek için geldi, kukla
bir iktidar, kukla bir ordu
b›rak›p gidiyor...

Say›: 231

Yürüyüﬂ
29 A¤ustos
2010

Irak halk› Saddam diktatörlü¤ünün zulmü alt›ndayd›. Irak’ta dünyay› tehdit eden kimyasal silahlar
vard›. Amerika Saddam’› devirip
Irak’a demokrasi getirecekti. Irak
halk›n› özgürleﬂtirecek, Saddam
zulmünden kurtaracakt›.
Amerika bu ve benzeri yalanlara
s›¤›narak ‹ngiltere’yi de yan›na al›p
20 Mart 2003’te Irak’a sald›rd›.
Tam 7,5 y›ld›r Irak topraklar›
Amerika’n›n iﬂgali alt›nda. ﬁimdi
Amerika, Irak’tan askerlerini “çekiyor.” 140 bin askeri vard› ve 31
A¤ustos tarihine kadar geride 50
bin asker b›rak›p Irak’tan “muharip” birliklerini çekece¤ini aç›klad›.
2011 y›l›n›n sonuna kadar kalan askerlerini de geri çekecekmiﬂ...

Ne yapt›lar 7.5 y›lda?
Irak’a ne demokrasi ne de özgürlük götürmediler. ‹ﬂgalci emperyalistlerin, demokrasi ve özgürlük götürdü¤ü dünyan›n neresinde görülmüﬂ. Saddam’›n iktidar›n› devirdiler. K›sa sürede emperyalistler aras›
paylaﬂ›m savaﬂlar›nda kullan›lan
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bombalardan çok daha fazlas›n›
Irak halk› üzerinde kulland›lar. Yakt›lar, y›kt›lar. 7,5 y›lda bir buçuk
milyona yak›n Irakl›’y› katlettiler.
Dünyan›n en aﬂa¤›l›k iﬂkencelerini
yapt›lar. Irak’›n yeralt›, yerüstü zenginliklerini ya¤malad›lar ve ya¤ma
devam ediyor.

Amerika çekiliyor mu?
Amerika’n›n asker çekmesi, iﬂgale son vermesi gibi yans›t›l›yor.
Bu yaland›r. Hiçbir iﬂgalci iﬂgal etti¤i topraklardan kendili¤inden çekip gitmemiﬂtir. Amerika da gitmeyecektir. Yerlerine iﬂbirlikçilerini
b›rak›p ajanlar›yla, özel birlikleriye,
üsleriyle, tekelleriyle Irak’ta iﬂgali
sürdüreceklerdir. Askerleriyle, Irak’tan çekilip iﬂgale son verdi¤i yaland›r.
Amerika Irak’a ne özgürlük ne
de demokrasi götürmek için girmedi. Amerika, Irak’› iﬂgal ederek
dünya imparatorlu¤unu ilan etmiﬂti.
Saddam’›n iktidar›n› y›k›p imparatorlu¤una boyun e¤meyen tüm ülkelere gözda¤› vermek istiyordu.
Nitekim iﬂgalin hemen ilk günlerinde Kuzey Kore, ‹ran, Suriye gibi ülkelere tehditler savurarak s›ran›n
onlarda oldu¤unu, Saddam’dan ders
almalar›n› istiyordu.
ﬁimdi Amerika’n›n bölgedeki
bütün emperyalist politikalar›n› bir
bir tarafa b›rak›p Amerika’n›n Irak
iﬂgaline son verece¤ini söylemek
aldatmacadan, halklar› kand›rmaktan baﬂka bir ﬂey de¤ildir.
Amerika Irak’tan asla ç›kmak istemeyecektir. Nitekim yapt›¤› da
iﬂgale son vermek de¤il, iﬂgali
kal›c›laﬂt›rmakt›r.
Amerika’n›n aç›k iﬂgalle
Irak’ta bugüne kadar yapt›klar›ndan baﬂka yapabilece¤i bir ﬂey
yoktur. Emperyalizmin ikinci

paylaﬂ›m savaﬂ›ndan sonraki süreçte geliﬂtirdi¤i as›l sömürü biçimi yeni-sömürgeciliktir. Afganistan’›n,
Irak’›n aç›k iﬂgaliyle birlikte gizli
iﬂgallerin yerini tekrar aç›k iﬂgallerin ald›¤›n› savunanlar oldu.
Hay›r, de¤iﬂen bir ﬂey yoktur.
Afganistan’›n da, Irak’›n da aç›k iﬂgali bir yerde emperyalizme boyun
e¤meyen küçük-burjuva diktatörlüklerin yeni-sömürgeleﬂtirilmesi
sald›r›s›d›r.
Ki, Irak’ta ve Afganistan’da esas
olarak iﬂgal de bu sürecin tamamlanmas› için sürdürülmektedir. Aksi
durumda emperyalistler dünyan›n
hiçbir yerinde askeri güçleri ne
olursa olsun iﬂgali uzun süre sürdürememiﬂtir.
Irak’ta da iﬂgalin hemen arkas›ndan tüm eksikli¤ine ra¤men halk›n
direniﬂi baﬂlam›ﬂt›r. Amerika aç›k
iﬂgalini sürdürebilmek için iﬂbirlikçi bir yönetim, kukla bir ordu kurmaya çal›ﬂm›ﬂt›r. Ancak Irak halk›n›n direniﬂi, dünya imparatorlu¤una
soyunan Amerika’n›n politikalar›n›
istedi¤i gibi uygulamas›na izin vermemiﬂtir. Irak’ta dört ay önce seçim
yap›lmas›na ra¤men hala bir hükümet kurulamam›ﬂt›r. Y›llard›r kukla
bir orduyu, polis gücünü oluﬂturamam›ﬂt›r.
Aç›k iﬂgalin bu denli uzun sürmesinin nedeni Irak ve Afgan halk›n›n direniﬂidir. Irak’›n iﬂgaliyle imparatorlu¤unu ilan eden Amerika
direniﬂ karﬂ›s›nda bir batakl›¤a saplan›p ç›kamamaktad›r.
Bugün Irak’tan asker çekmelerinin as›l nedeni 140 bin askerle aç›k
iﬂgali daha fazla sürdürememelerindendir. Aç›k iﬂgale tam olarak son
verememektedir. Çünkü, direniﬂ
karﬂ›s›nda gizli iﬂgali sürdürebilecek ﬂekilde yeni-sömürgecili¤i tam
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olarak oturtamam›ﬂt›r.

Asker çekmek; d ireniﬂi
bitirmek ve yeni-sömürgecili¤i oturtmak içindir
Aç›k iﬂgaller iﬂgal alt›ndaki
halklarda ulusal bilinci geliﬂtirmiﬂ
ve iﬂgale karﬂ› direniﬂleri geliﬂtirmiﬂtir. Irak’ta halk›n direniﬂi, bütünlüklü olarak ulusal bir direniﬂe
dönüﬂemese de her geçen gün büyümüﬂ ve Amerika’n›n politikalar›n›
bozmuﬂtur. Aç›k iﬂgalin hala sürüyor olmas› Irak’ta, Ortado¤u’da ve
tüm dünya halklar›nda antiAmerikan öfkeyi büyütmeye devam
etmektedir. Amerika için batak da
budur. Ne yeni-sömürgecili¤i oturtup aç›k iﬂgale son verebilmektedir,
ne de iﬂgali sürdürüp halk›n direniﬂini bitirebilmektedir.
Amerika, direniﬂe karﬂ› esas olarak iﬂbirlikçi kukla orduyu savaﬂt›racakt›r. Ancak iﬂbirlikçi ordunun
bugünkü haliyle bunu baﬂarmas›
mümkün de¤ildir. Bundan dolay›d›r
ki Amerika, askerlerinin tamam›n›
çekemiyor. Amerika 50 bin askerini
Irak’ta b›rakmak zorunda kal›yor.
Ki, iﬂgal ordusunun komutan› General Rad Odierno asker çekmeye
iliﬂkin; “Irak güvenlik güçlerinin tamam›yla baﬂar›s›z olmas› ya da siyasi bölünmelerin Irak güvenlik
güçleri aras›nda bölünmeye yol açmas› halinde, ABD askerlerinin muharip role geri dönebilece¤ini” belirtti.

Irak'ta 7 ﬂehirde
eylemler
I r a k’›n; Ba¤dat, Kerkük, Fellu-

Aslolan direniﬂtir.
Irak’ta d a ö yle
olacakt›r
Aç›k iﬂgallerde, dünyan›n
tüm emperyalistleri de birleﬂseler belirleyici olan halklar›n direniﬂi olacakt›r.
Amerika Irak’› iﬂgal etti¤inde
dünya halklar›na gözda¤› veriyor ve
hiçbir gücün imparatorlu¤a karﬂ› ç›kamayaca¤›n› söylüyordu. Irak’›n
iﬂgali “Ba¤dat düﬂtü” diye dünyaya
duyurulmuﬂtu.
Biz o gün “Ba¤dat yeniden aya ¤a kalkar! Bu ateﬂ sönmez, direniﬂ
bitmez” demiﬂtik. (Ekmek ve Adalet, Say›: 56, 13 Nisan 2003)
Irak’ta direniﬂ hiç bitirilemedi.
Halk iﬂgalin ilk günlerinden itibaren
direniﬂe geçti. Direniﬂin tüm zaaflar›na ra¤men Amerikan imparatorlu¤unun da ka¤›ttan bir kaplan oldu¤unu göstermiﬂtir.
Direniﬂ, Amerika’n›n imparatorluk planlar›n› bozmuﬂtur. Ancak iﬂgal karﬂ›s›nda tam bir baﬂar› sa¤lad›¤› da söylenemez. Aﬂiretler aras›
çat›ﬂmalar, mezhep ayr›l›klar›,
‹slamc› hareketlerin yanl›ﬂ eylem
çizgisi, iﬂgale ortakl›k eden iﬂbirlikçilerin olmas›, halk›n iﬂgale karﬂ›
birleﬂmesinin ve topyekün direnmesinin önünde engel olmaktad›r.
Bu parçalanm›ﬂl›k iﬂgalci Amerika’ya -direniﬂi bitiremese de- direniﬂ üzerinde manevralar yapmas›na
imkan vermiﬂtir.
ce, Ramadi, Basra, Azamiya, Kerbala ﬂehirlerinde kukla ordu ve polis merkezlerine yönelik eylemler
sonucu ço¤u polis 79 kiﬂi öldü 300
yaral› var.
ABD ordusunun “direniﬂi bitirdi¤i” aç›klamalar›n› yapt›¤› bir dönemde 7 ﬂehirde gerçekleﬂtirilen
eylemler, ABD’yi bir kez daha yalanlad›.
Azamiya kentini güpegündüz
bas›p, kukla ordunun silahl› noktalar›n› havaya uçuran direniﬂçiler 2
gün önce de kukla orduya sald›r›p,
60 askeri öldürdüler.

Bu ateﬂ sönmez
direniﬂ bitmez
Ba¤dat y›k›labilir; y›k›nt›l a r › n d a n o n l a rc a B a ¤ d a t y a r a t › r h a l k l a r.
Ba¤dat yak›labilir küllerinden yen ide n do ¤ar. (...)
Irak dünyan›n devasa gücü
karﬂ›s›nda D ‹ R E N M E K A R A R I alm›ﬂt›r. En önemli nokta
buras›d›r. Direnme karar› alan
bir güç yenilse de yeniden aya¤a kalkmas›n› bilir. (...)
Meﬂru olan halklar›n özgürlük direniﬂleridir. Ve tarih bu
gücün defalarca küllerinden yeniden do¤uﬂunu yazm›ﬂt›r.
(...)(Ekmek ve Adalet, Say›:
56, 13 Nisan 2003)
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Sonuç olarak; Amerika ancak
yeni-sömürgecilik
iliﬂkilerini
Irak’ta oturttuktan sonra askerlerini
çekecektir. Ancak bu da Amerika’n›n Irak’› terk edip gitmesi anlam›na gelmez. Amerika Irak’ta üsleriyle iﬂbirlikçileriyle, tekelleriyle,
kukla hükümet ve kukla ordular›yla
iﬂgalini sürdürmek isteyecektir.
Ancak bütün bu politikalar›n da
hayat bulmas› ancak Irak halk›n›n
direniﬂini bitirebilmesiyle mümkündür. As›l belirleyici olan yine Irak
halk›n›n direniﬂidir. Irak halk›n›n
direniﬂi güçlü bir önderlik alt›nda
birleﬂip Amerikan emperyalizmine
ve iﬂbirlikçilerine karﬂ› ulusal birleﬂik bir direniﬂe dönüﬂtü¤ünde ne
Amerika’n›n ne de iﬂbirlikçilerin
ﬂans› yoktur. Kazanan Irak halk›
olacakt›r.
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Her alanda
Amerikan
tahakkümü
u ‹ran’la enerji sektöründe
benim belirledi¤im miktar›n
üzerinde iﬂ yapmayacaks›n!
u ‹ran bankalar›na para transferi
yapan tüm bankalar para
transferini kesecek. Aksi
durumda bu bankalar›n ABD
ile tüm iliﬂkileri kesilecek!
u “‹ran’la iﬂ yapman›n bedeli
baﬂka her türlü kârlar›n›
kaybetmek olabilir.”
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ABD’nin ülkemizdeki teftiﬂ ve
ü l t i m a t o m l a r › devam ediyor.
Önceki hafta Amerika Baﬂkan›
Barac Obama’n›n Erdo¤an’a “üültim a t o m ” u gündeme gelmiﬂti. ‹ﬂbirlikçi AKP iktidar› al›ﬂm›ﬂ ültimatomlara. Böyle bir ﬂey yokmuﬂ gibi
davran›yor. Halk› aldatmaya devam
ediyor.
D›ﬂiﬂleri Bakan› Ahmet Davuto¤lu; “Türkiye ile ABD stratejik
müttefik ülke, hiçbir ülke Türkiye'ye
uyar› mahiyetinde konuﬂmaz, hele
hele Say›n Baﬂbakan›m›za böyle bir
üslup içinde konuﬂulmas› söz konusu olamaz'' demiﬂti.
Oysa Amerikal› müfettiﬂler ülkemizde cirit at›yorlar.

ABD
1 Temmuz’da
‹ran hakk›nda tek tarafl›
“yapt›r›m”
karar› al›yor.
Ve bu karara ‹ran’la iﬂ yapan tüm
ülkelerin uymas›n› istiyor.
Ortado¤u’nun “fatihi” Baﬂbakan
Erdo¤an, “vizyon” sahibi Davuto¤lu ne susuyorsunuz? “Hiçbir ülke
Türkiye'ye uyar› mahiyetinde konuﬂmaz”, “siz de kim oluyorsunuz”
desenize...

Diyor ki A merika:
1. ‹ran enerji sektörüne belli
miktar›n üzerinde yat›r›m yapan
tüm yabanc› ﬂirketler ABD’nin kara listesine girecek ve yapt›r›mlara
tabi olacak.
2. ‹ran’a iﬂlenmiﬂ petrol ürünü
satan ya da sat›ﬂ›na ... arac›l›k
edenler ile ‹ran’›n petrol sektörüne
yat›r›m yapan uluslararas› ﬂirketler
ABD taraf›ndan yapt›r›ma tabi
olacak. Türkiye’de geçmiﬂte bu tür
bir iliﬂki içinde olanlar›n baﬂ›nda
TÜPRAﬁ geliyor. TPAO’nun da ‹ran
ile önemli anlaﬂmalar imzalama haz›rl›klar› vard›.
3. ‹liﬂkileri devam ederse bu ﬂirketlerin ABD ile tüm ticaret iliﬂkisi
sona erme noktas›na gelecek. Kendilerine ithalat-ihracat izinlerinden, kredi imkânlar›na kadar 9
alanda yapt›r›m uygulanacak.”
ABD, bunlarla da yetinmiyor.
Amerika’n›n kara listesinde ‹ran’la

Filistin’li 11 örgüt, müzakere
dayatmalar›n› kabul etmiyor!
Aralar›nda Filistin Halk Kurtuluﬂ Cephesi (FHKC),
Filistin Demokratik Kurtuluﬂ Cephesi (FDKC), Hamas
ve ‹slami Cihad’›n da bulundu¤u 11 Filistinli örgüt, 15
A¤ustos tarihinde ortak bir aç›klama yapt›. Aç›klamada, ABD emperyalizmi ile ‹srail Siyonizminin Filistin
halk›na sorunlar›n çözümü ad›na dayatt›¤› do¤rudan
görüﬂmelerin kabul edilmeyece¤i söylendi.
“Do¤rudan müzakerelerin yürütülmesi için yap›lan
Siyonist-ABD bask›s›, ABD'nin ve ‹srail'in bölge için
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i ﬂ
yapan Türk bankalar› da var ve bu konuda da talimatlar›n› veriyor: “ ‹ r a n B a n k a l a r ›y l a i ﬂ y a p m a y › k e s e c e k s i n i z ”
Aksi durumda; “ABD finans kuruluﬂlar›yla tüm iliﬂkileri kesilecek.
(...) ‹ran’la iﬂ yapman›n bedeli baﬂ ka her türlü kârlar›n› kaybetmek
olabilir.”
Hani stratejik ortakt›n›z? Ne oldu ortakl›¤›n›z? Bu nas›l ortakl›k.
Amerika iﬂbirlikçisinin kafas›na vura vura ona uﬂakl›¤›n› hat›rlat›yor.
AKP, BM’de ‹ran’a yapt›r›m karar›na “ret” oyu verdi¤inde içerde
halka, “kimse bize kar›ﬂamaz, kendi
kararlar›m›z› kendimiz veririz” diyerek iﬂbirlikçili¤ini gizlemeye çal›ﬂ›yordu. Amerika buna da bir yere
kadar izin veriyor. Bir noktadan
sonra “had”dini bildiriyor. ‹ﬂbirlikçisini hizaya çekiyor.
Yeni-sömürge bir ülkede ba¤›ms›z ne d›ﬂ ne iç, ne askeri, ne siyasi,
ne ekonomik politikas› olamaz.
Tüm politikalarda temel olan emperyalistlerin ç›karlar›d›r. Yeni-sömürgenin tüm politikalar› emperyalistlerin ç›karlar›na göre düzenlenir.
Amerika müfettiﬂleriyle iﬂbirlikçisine yeni talimatlar veriyor: “Se nin her ﬂeyini ben belirlerim. Be n i m d› ﬂ › md a h i ç bi r i ﬂ ya pa ma z s ›n ”
diyor. Bir i¤ne deli¤i kadar boﬂluk
b›rakmay›p, “bana tabi olacaks›n”
diyor.

sald›rgan planlar›na k›l›f sa¤lama çabas›d›r” denen
aç›klamada ayr›ca Siyonist ‹srail’in yeni yerleﬂim bölgeleri kurmas›, Kudüs’ün Yahudileﬂtirilmesi ve Gazze'ye abluka uygulamas› gibi suçlar›n›n do¤rudan müzakereler ile örtbas edilmek istendi¤ine vurgu yap›ld›.
Bildiride ayr›ca, Filistin topraklar›nda iﬂgalci ‹srail
güçlerinin uzun y›llard›r süren varl›¤› bu müzakereler
yoluyla meﬂrulaﬂt›r›l›rken, ‹ﬂgal ci ‹srail’in yeni oldu
bittiler yaratmak niyetinde oldu¤u belirtildi.
Filistinli örgütler aras›ndaki bölünmüﬂlü¤e son verilmesini isteyen 11 örgüt, Filistin Yönetimi'nin müzakereler yerine ulusal birli¤i kurmaya çal›ﬂmas›n› ve direniﬂin geliﬂtirilmesini istedi.
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u Katliama dönüﬂen selde, 1600
yoksul Pakistanl› öldü... 20
milyon Pakistanl› selden zarar
gördü... Bugün 8 milyon yoksul
Pakistanl›, açl›k ve ölümle yüz
yüze... Halk, kolera gibi salg›n
hastal›klar›n t ehdidi a lt›nda...
u Pakistan a çl›k s ›ralamas›nda
dünya 6’nc›s›. 37.5 milyon kiﬂi,
açl›k içinde!

Yoksulluk, salg›n hastal›k, açl›k
içindeki Pakistan: SORUMLUSU

EMPERYAL‹ZMD‹R!
Bu tablonun sorumlusu kim?
Koskoca bir devlet çaresiz. Halk çaresizli¤e itilmiﬂ.
Bu tabloyu yaratan “muson ya¤murlar›” m›?

Pakistan halk› i çin
“felaket” selle gelmedi
Pakistan’da muson ya¤murlar›
ilk kez ya¤m›yor. Her y›l hangi
mevsimlerde ya¤d›¤›, sel riskinin
hangi boyutlarda olaca¤› bilinmektedir. Fakat Pakistan’da –tüm yenisömürgelerde oldu¤u gibi– öyle bir
devlet vard›r ki, buna ra¤men hiçbir
önlem almam›ﬂt›r. Neden?
Bu devlet ki, bir taraftan bak›ld›¤›nda Hindistan’la nükleer bomba
yar›ﬂ›na giriyor. Dünya çap›nda
“zenginlere” sahip olmakla övünüyor. Geliﬂmiﬂ silahlarla donat›lm›ﬂ hat›r› say›l›r büyüklükte bir ordusu var. Emperyalizmin bölgedeki
ilerici yönetimlere, ulusal ve sosyal
kurtuluﬂ hareketlerine karﬂ› merkez
üs olarak kulland›¤› bir ülke.
Ama bütün bu s›fatlar›n yan› s›ra Pakistan ony›llard›r açl›¤›n, yok-

sullu¤un en derin boyutlarda yaﬂand›¤› bir ülke olagelmiﬂtir.
Tart›ﬂ›lmas› gereken emperyalist
sistemin yard›mlar›n›n yetersizli¤i
de¤il, tart›ﬂ›lmas› gereken, Pakistan
devletinin aç ve aç›ktaki halk›n›n
üzerine bir tek battaniye verememesi de de¤il; bunlar›n hepsi s o n u ç t u r.
Tart›ﬂ›lmas› gereken; Pakistan’›n
neden ve nas›l bu hale geldi¤idir?
Pakistan’da açl›¤›n nedeni nedir? Sorumlusu kimdir?
Pakistan dünyan›n üçüncü büyük bu¤day ihracatç›s›d›r. Pakistan’da üretilen bu¤day neredeyse
dünyay› doyuruyor, ama ayn› Pakistan açl›k s›ralamas›nda dünyada
6’›nc› s›rada yer al›yor. Dünya G›da
Örgütü’nün 2004 rakamlar›na göre
37.5 milyon kiﬂi açl›k s›n›r›n›n alt›nda yaﬂ›yor.

Pakistan nas›l bu h ale
getirildi?
Mesela, hangi özelleﬂtirme politikalar› Pakistan’› altyap›s›z b›rakm›ﬂt›r? Hangi ekonomik politikalar
halk› tamamen yok say›p çarklar›

sadece iﬂbirlikçi tekeller için döndürmüﬂtür?
Pakistan’da feodal yap›y› onlarca y›l kim muhafaza etti? Bu sorular›n cevab›n› vermeden Pakistan’da
yaﬂananlar›n sorumlusunu bulamay›z.
Pakistan y›llard›r IMF programlar›yla yönetilmektedir. IMF’nin
1997’den bu yana dayatt›¤› özelleﬂtirme programlar›yla Pakistan’›n
hemen tüm sanayi, mali yap›s›,
enerji sektörü, finansal yap›s› emperyalist tekellere peﬂkeﬂ çekildi.
Halk IMF’nin dayatt›¤› programlarla açl›¤a mahkum edilirken iﬂbirlikçi oligarﬂiyle emperyalist tekeller
ülkeyi ya¤malay›p talan ettiler. Açl›k yoksulluk her geçen y›l daha da
artt›. Üretilen tüm de¤erler, halktan
toplanan vergiler IMF borçlar›na ve
tekellerin kasalar›na akt›. Halk›n en
temel sorunlar› bile çözülmedi.
37.5 milyon insan›n açl›k s›n›r›n›n alt›nda ölüme mahkum edilmesinin sorumlular›ndan birisi de emperyalizmle iﬂbirli¤i içinde olan
feodal yap›d›r. Emperyalist sömürünün en önemli dayanaklar›ndan birisi olan toprak a¤alar›d›r.

Say›: 231

Yürüyüﬂ
29 A¤ustos
2010

AKP’nin Referandum Aldatmacas›na Ortak Olmayal›m 27

Say›: 231

Yürüyüﬂ
29 A¤ustos
2010

Pakistan’daki verimli tar›m arazilerinin yüzde 70-80’i toprak a¤alar›n›n elinde bulunmaktad›r. Topraks›z yoksul köylüler yar›c›l›k, kirac›l›k, gündelikçilik yoluyla köle
gibi çal›ﬂt›r›l›yor.
Ülkedeki sulama kanallar› esas
olarak toprak a¤alar›n›n ihtiyaçlar›na göre inﬂa edilmiﬂ durumda. Kanallar önüne yap›lan bentler, sellerde su taﬂk›nlar›n› önleyecek biçimde de¤il toprak a¤alar›n›n sular› istedikleri gibi yönlendirebilmesine
göre düzenlenmiﬂtir.
Sistem, emperyalist tekellerin ve
iﬂbirlikçilerinin ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamay› esas ald›¤› içindir ki, ony›llard›r halk›n hiçbir sorununa el at›lmam›ﬂt›r. Pakistan’da selden önce
de her gün açl›ktan, hastal›klardan,
iﬂ cinayetlerinden binlerce kiﬂi yaﬂam›n› yitirmekteydi.
Selden sonra 20 milyon insan
evsiz kald›. 8 milyon kiﬂi ölüm tehlikesi boyutunda açl›kla yüz yüze, 6
milyon insan ise tifo, kolera gibi
salg›n hastal›klarla karﬂ› karﬂ›ya...
Bunlar›n hiç birinin de selle ilgisi
yoktur. Muson ya¤murlar›n›n neden
oldu¤u sel önlenemez bir felaket
de¤ildir. Yukar›da da belirtti¤imiz
gibi, Pakistan’da ya¤murlar›n mevsimi de, ﬂiddeti de haftalar öncesinden bilinmektedir. Gerekli önlemler
al›nabilir. Fakat devlet, emperyalistlerin isteklerini yerine getirmekten
bu tür önlemler almay› düﬂünmemektedir bile. Buna yönelik hiç bir
projesi yoktur. Esas olarak da sel felaketinden daha büyük as›l felaket,
sel sonras›nda devletin halk›n ihtiyaçlar›na cevap vermeyerek neden

oldu¤u felakettir. Bunun tek sorumlusu ise Pakistan’› bu hale getiren
emperyalistler ve iﬂbirlikçileridir.

“Ya r d › m l a r t a r i k a t l a r a v e
Taliban’a gidiyor”muﬂ (!)
Emperyalistlerin yard›m yapmamalar›n›n gerekçesine bak›n: Yard›mlar, tarikatlar›n, Talibanc›lar’›n
eline geçecek kayg›s›yla Pakistan
halk›na yard›m yapmakta “tereddüt” ediyorlarm›ﬂ.
Soruyoruz?
Tarikatlar› kim besleyip büyüttü? Taliban’› Pakistan’da e¤itip örgütleyen kimdi? Y›llard›r sosyalizme karﬂ›, halklar›n kurtuluﬂ mücadelelerine karﬂ› kulland›n›z Taliban›. Örgütlediniz, besleyip büyüttünüz. ﬁimdi o silah size döndü. Bunlar gerekçedir. Emperyalistler için
Pakistan’da kaç milyon halk›n hangi ölüm tehlikeleriyle karﬂ› karﬂ›ya
oldu¤unun önemi yoktur. Yap›lan
yard›mlar da halk›n ihtiyaçlar›n›
karﬂ›lamak amac›yla de¤il, yine Taliban›n’›n bu olaydan güçlenmesini
engellemek ve kendi sorumluluklar›n› gizlemek içindir.

IMF’siyle,
özelleﬂtirmeleriyle,
iﬂbirlikçi
burjuvazisiyle, faﬂist
soyguncu ordusuyla
bu tablonun yarat›c›s›
emperyalizmdir.
Güney Afrika’da 1 milyon
emekçi greve ç›kt›
iliﬂkin görüﬂmeler t›kand›. Sendikalar, taleplerinde geri ad›m atmayarak süresiz greve ç›kt›.

GÜNEY Afrika’da kamu emekçileri sendikalar› ile hükümet aras›nda yürütülen ücret zamlar›na
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Kamu emekçileri geçti¤imiz
hafta bir günlük uyar› grevi yapm›ﬂt›. Resmî kaynaklara göre, 10
A¤ustos’ta 100 bini aﬂk›n emekçi
sokaklara dökülerek hükümeti ta-

Pakistan’da halk›n 300 milyar
dolar yard›ma ihtiyac› varken acil
ihtiyaçlar için gerekli olan 460 milyon dolar›n yar›s› kadar bile yard›m
haftalard›r toplanmad›. Ancak buna
ra¤men ne kadar yard›msever
olduklar›n›n reklamlar›n› yapmaktan geri durmuyorlar.

Sorumlu k im y a d a
kimler?
Bugün bu sorular› Pakistan için
soruyoruz. Ama bu soru asl›nda
t ü m y e n i - s ö m ü r g e l e r için geçe rli d i r. Çünkü yukar›da bahsetti¤imiz
koﬂullar tüm yeni sömürgeler için
geçerli olan koﬂullard›r. Bugün en
s›radan su taﬂk›nlar›ndan çok küçük
ölçekli yer sars›nt›lar›na, önlenebilir salg›nlara kadar her türlü afetlerin katliamlara dönüﬂmesi tüm yeni
sömürgelerde tan›k oldu¤umuz bir
gerçektir. Ülkemizdeki “felaket”
denilen ﬂeylere bak›n: Hangisi Pakistan halk›n›n yaﬂad›klar›ndan
farks›zd›r?
O zaman sorulmas› ve tart›ﬂ›lmas› gereken yeni-sömürgeleri bu
hale getiren sistemin ne oldu¤udur.
‹ﬂte yaz›m›za baﬂl›k yapt›¤›m›z
E M P E RYA“SORUMLUSU
L ‹ Z M D ‹ R ” tespiti tüm yeni sömürgeler için bu soruya verilmesi
gereken cevapt›r.
leplerini kabul etmeye ça¤›rm›ﬂt›.
Hastahaneler, okullar ve karakollar da dahil olmak üzere sendikalar›n örgütlü oldu¤u iﬂyerleri
önünde eylemler yap›lmas› planlan›yor. Eylemlerin yan› s›ra, ülke
genelinde kitlesel mitingler düzenlenecek. Durban kentinde düzenlenen gösteriler s›ras›nda, polis, grevci sa¤l›k personeline plastik mermiyle ateﬂ açt›; birçok emekçi yaraland›.
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Ey halk›m›z, duydunuz mu, Grup Yorum tükenmiﬂ!
duydunuz mu hayranlar› Grup Yorum’dan uzaklaﬂm›ﬂ!
duydunuz mu sesi k›s›lm›ﬂ Grup Yorum’un!
duydunuz mu, duyarl›l›¤› aﬂ›nm›ﬂ Yorum’un!
duydunuz mu ﬂark›lar› türküleri eskimiﬂ!

Gözün Ayd›n Evrensel Kültür... K›na Yak!
Ey halk›m›z, duydunuz mu,
Grup Yorum tükenmiﬂ... Ölmüﬂ bitmiﬂ Grup Yorum... Ey iﬂçiler, köylüler, memurlar, gecekondulular,
ö¤renciler, ev kad›nlar›, y›llard›r bir
ölüyü dinliyormuﬂsunuz da haberiniz yokmuﬂ...
‹nönü’yü dolduran 55 bin kiﬂi,
siz de duyun! Grup Yorum’un sesi
k›s›lm›ﬂ art›k...
Biz de bilmiyorduk bunlar›.
Hiç farketmemiﬂtik!
Evrensel Kültür dergisinin Temmuz 2010 tarihli 223. say›s›n›n b a ﬂyaz›s›n› okuyup ö¤rendik.
Nuray Sancar imzal› söz konusu
baﬂyaz›da Grup Yorum’un ‹nönü
Konseri de¤erlendirilmiﬂ.
Ama asl›nda bu bir Grup Yorum
de¤erlendirmesi de¤il, bu büyük bir
tahammülsüzlü¤ün baﬂyaz›laﬂm›ﬂ
halidir.
Grup Yorum eskimiﬂ! Grup Yorum tükenmiﬂ. Hayranlar› ondan
uzaklaﬂm›ﬂ... Varsay›n ki öyledir.
Bu nas›l bir ruh halidir ki, “Grup
Yorum tükendi” diye BAﬁYAZI yaz›yor. Bu nas›l bir ruh halidir ki, 55
bin kiﬂilik dev bir konser üzerine
bunlar› yazabilecek kadar ak›ldan
ve izandan yoksunlaﬂ›yor?!
Varsay›n ki tükenmiﬂ. Varsay›n
ki o 55 bin kiﬂi, bir “yan›lsama”dan
ibarettir. K›na m› yakacaks›n›z?
Sancar’›, Evrenselciler’i ak›ldan
ve izandan uzaklaﬂt›ran, büyük tahammülsüzlükleri ve teorik iflaslar›
karﬂ›s›ndaki büyük telaﬂlar›d›r. ‹nönü’deki o kalabal›¤a, o kalabal›¤›n
coﬂkusuna kendi saflar›ndan bile bir

sempatinin, bir sevginin yükselmiﬂ
olmas›nad›r bu tahammülsüzlük.
Y›llard›r “kitleden kopuk” diye tekrarlay›p durduklar› bir çizginin 1
May›slar’da, ‹nönü’de öyle olmad›¤›n›n bir kez daha görülmüﬂ olmas›
karﬂ›s›nda içine düﬂtükleri teorik iflas› bir an önce örtbas etme telaﬂ›na
düﬂmüﬂlerdir.
Pürtelaﬂ, kaleme sar›l›p baﬂyaz›
yaz›yorlar; o 55 bin kiﬂinin asl›nda
orada olmad›¤›n› yazacaklar neredeyse...
*
Düﬂünün; bir devrimci müzik
grubu, en büyük stadyumlardan birinde konser veriyor. Türkiye tarihinde bir ilktir. Stadyum, o gece t›kl›m t›kl›m doluyor, devrimci, sosyalist, demokrat, ilerici, vatansever,
55 bin kiﬂi Grup Yorum için toplan›yor.
‹nsanlar o gece orada “biz ne ka dar çokmuﬂuz” duygusunun coﬂkusunu yaﬂ›yor. O dev koronun yüreklere sald›¤› cüretle, güvenle doluyor. Ertesi gün, ilerici bas›n yay›n
organlar›nda, o coﬂku çok çeﬂitli biçimlerde dile getiriliyor...
Ve sonra biri o coﬂkunun orta yerinde ç›k›p diyor ki: Bakmay›n siz
55 bin kiﬂi topland›¤›na, bakmay›n
siz o coﬂkuya...
O sahne yaland›r.. O sahne sanald›r... Siz rüya gördünüz... Hem
de yanl›ﬂ bir rüya...
Grup Yorum tükenmiﬂtir...
Hayranlar› ondan kopmuﬂtur...
Bu koﬂullarda böyle bir yaz›
yazmak, normal de¤ildir. Sa¤l›kl›

bir ruh halinin ürünü de¤ildir. Normal bir siyasi de¤erlendirme de¤ildir. Oportünizm öylesine büyük bir
tahammülsüzlükle dalm›ﬂ ki uykuya; rüyas›nda Grup Yorum’un tükendi¤ini görmüﬂ.
*
Nuray Sancar, boﬂuna nefes tüketmesin Grup Yorum’u de¤erlendirmek için. Onun yapmas› gereken
daha baﬂka bir ﬂey var. Oturup, biz
niye bir Grup Yorum yaratamad›k
diye düﬂünsün.
Düﬂün Nuray Sancar: Siz, iﬂçi
s›n›f›n›n diline bir tek türkü, bir tek
marﬂ verdiniz mi bugüne kadar?
Vermediyseniz bir düﬂünün bakal›m; niye size gelmiyor o ilham
perileri? O dizeler, o besteler, niye
sizin saflar›n›zdan ç›km›yor?!
Eskimiﬂ, kendini yenileyememiﬂ!!! Böyle diyor Evrensel Kültür.
Peki, iﬂçiler, köylüler, memurlar,
yoksul gecekondu halk›, ö¤renciler,
kimin türküleriyle yürüyor, kimin
türküleriyle halay çekiyor?.. Herkes
bir yana, EMEP kortejlerine bir kulak verin bakal›m..
*
Normalde, rekabet eder oportünizm. Bazen karikatür de olsa, taklit
etmeye çal›ﬂ›r, bir benzerini yaratmaya çal›ﬂ›r... Ama Grup Yorum’a
ulaﬂmak art›k onlar›n ufkunu bile
aﬂt›¤› içindir ki, geriye bu düﬂmanl›k kalm›ﬂt›r.
Yaz›y› bitirirken de Grup Yorum’dan herkesin umudunu kesmesini tavsiye ettikten sonra, yeni seherleri müjdeleme iﬂini de “s›yr›l›p
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gelen baﬂka bir gruptan” diliyor!
“Baﬂka bir Grup Yorum bekliyor” Sancar. ‹ﬂte bu da sendikal
bürokrasinin peﬂine tak›lm›ﬂ oportünizmle devrimcili¤in fark›d›r.
Oportünizm bekler hep; 15-16
Haziranlar› bekler, hem direnen,
çat›ﬂan emekçilere “sa¤duyu” ömerir, hem 15-16 Haziranlar› bekler...
1 May›slar’›n hak olarak verilmesini bekler; verilinceye kadar sar›
sendikac›l›¤›n kuyru¤undan ayr›lmaz.. 1 May›s alanlar›n›n kazan›lmas›n› bekler... Bekler de bekler..
Türküleri bekler, marﬂlar› bekler,
direniﬂleri bekler...
Devrimciler b e k l e m e z y a r a t › r.
Ha, bir de; oportünizm yaratamaz bekler, bekler, sonra yarat›lan
üzerine laf ebeli¤i yapar... Yarat›lan›n öldü¤ü üzerine baﬂ yaz›lar yazar. Nas›l oluyor derseniz, Evrensel
Kültür’ün bu say›s›n› mutlaka al›p,
baﬂyaz›s›n› okuyun! Ama mutlaka.
Grup Yorum’un ve onun içinde
yerald›¤› ailenin büyüklü¤ünü ondan iyi kim anlatabilir?
*
Grup Yorum’un “ölüsü”, “tükenmiﬂi”, “eskimiﬂ”i 55 bin kiﬂiyi
topluyorsa, gerisini Nuray Sancar
düﬂünsün...
*
Grup Yorum kitlelerden kopmuﬂ,
kiﬂisel kahramanl›klar› anlat›p duruyormuﬂ sadece... Kiﬂisel kahramanl›klar ha... O kahramanlar› yaratamayan bir çizginin sanc›s› vuruyor sat›rlara. Anmay›n o zaman E rd a l E ren’i... M e ti n G ök te pe’yi de
anmay›n.. Çünkü onlar da kiﬂisel
kahramanlar... Düﬂmana boyun e¤medikleri için öldüler... ﬁark›lar
söylenmesin onlar›n üzerine de...
*
Bak›n ne diyor Evv rensel Kül t ü r ’ün baﬂyazar›:
“Grubun bir politik örgütle organik bir ba¤ içinde oldu¤u bir s›r
de¤ildir. ... Bu iliﬂki ona baﬂlang›çta belki bir olanak sunar ama sonras›nda da grubun makus talihini
belirler...”
Vah vah vah!.. Ne makus talihi

varm›ﬂ ﬂu grubun?
Genç okurlar için yazmam›z gerek. Makus, u ¤ u r s u z , k ö t ü demektir. Yani, Nuray Sancar’a göre, Grup
Yorum’un kaderine “ u ¤ u r s u z , k ö t ü
b i r t a l i h ” yaz›lm›ﬂt›r.
Nedeni de ﬂu “ m a l u m ö r g ü t ”tür! Ah o örgüt olmasa, ah grup
o örgütün düﬂünceleri do¤rultusunda çal›p söylemese ne kadar güzel
bir grup olacakt›!
Ertu¤rul Özkök’ü hat›rl›yoruz.
Bir gün radyoda bir Grup Yorum
ﬂark›s›na denk gelmiﬂti. Çok etkilenmiﬂti, lakin ﬂark›n›n sonunun hareketi seviyorum diye gelmesine
bozulmuﬂtu... O bölüm olmasayd›
diyordu...
Sancar da öyle diyor.
Tespitler yap›yor bol bol:
Grup, “kitlelerin de¤il, içinde
bulundu¤u politik yap›n›n ihtiyaçlar›na uygun müzik yap›yormuﬂ..
Dünyan›n gündemi de¤iﬂmesine
karﬂ›n, grubun gündemi de¤iﬂmemiﬂmiﬂ...
Radikalizm geçersizleﬂmiﬂ (reformizm geçerli hale gelmiﬂ olmal›!!!)
Sonra... 1990 öncesine ait eskiyen metafor ve imgenin yerine yeni
dönemi anlatan metaforlar bulamam›ﬂm›ﬂ... (Bu arada yaz›y› okursan›z, diyeceksiniz ki, m e t a f o r nedir,
hades neresidir, P romethus kimdir,
liberalizasyon ne demektir, ha bir
de retorik ne demek ç›karamad›m...
ﬁimdi bunlar› tek tek yazamay›z burada, bu kesimlerin yaz›lar›n› okurken, yan›n›za bir normal sözlük, bir
de mitoloji sözlü¤ü alman›z› öneririz...)
Gündemleri bir tek o biliyor demek ki... Dünyan›n gündemi nas›l
de¤iﬂmiﬂ acaba? Anlatsa da arada
ö¤renseydik. Yaz›y› okuyan görüyor ki, Evrensel’in derdi Grup Yorum’la da de¤il. Grup Yorum’un bir
parças› oldu¤u çizgiyle onun derdi..

“ O çizgiye bu düﬂmanl›¤›n›z niye?” sorusunu sormayaca¤›z.
Oportünizmin, reformizmin
devrimci çizgiye düﬂmanl›¤› tarihsel ve karakteristiktir.
*
Bak›n, ne diyor Nuray Sancar:
“Grup Yo ru m ha yr anla r›n dan ,
hayranlar› Grup Yorum’un müzi¤inden uzaklaﬂ›r.”
Biz ne diyelim peki bu sat›rlara?
Bu “uzaklaﬂma” tespitine ne diyelim?
Fazla bir ﬂey demeye gerek yok
asl›nda. B A K I N I Z : 12 Haziran akﬂam› ‹nönü Stadyumu..
Ama Nuray Sancar, orada görüleni illa da görmezlikten gelmekte
›srar edecekse, ek bir ﬂey demeye de
gerek yoktur; b›rak›n o da körlü¤üyle baﬂ baﬂa kals›n...
55 bin kiﬂilik büyük bir koronun
kulaklar› sa¤›r eden sesi yank›lan›rken, Grup Yorum hayranlar›ndan,
hayranlar› Grup Yorum’dan uzaklaﬂt› diye yazabilmek, büyük cüret
do¤rusu... “Cahil cüreti” demeyece¤iz ama, diyebiliriz ki, bu cüret, t a hammülsüzlü¤ün, çi¤li¤in ve öl ç ü s ü z l ü ¤ ü n c ü re t i d i r... Çünkü akl›
baﬂ›nda baﬂka hiç kimse, 55 bin kiﬂilik Grup Yorum korosunun gözlerine baka baka bu sat›rlar› yazamaz.
*
“ﬁimdi 25. Y›l›n› kutluyor Yorum. Hep birlikte kutluyoruz” diye
yazm›ﬂ bir de yaz›s›n›n sonunda. ‹stemez, sen kutlama. Zaten kutlad›¤›n yok. Sadece sureti haktan görünmek için yazm›ﬂs›n bu sat›rlar›
da. Grup Yorum’u yerin dibine bat›rmak için yaz›lm›ﬂ bu yaz›. Ama
durumlar› aynen ﬂöyledir; bir yerden bast›r›yorlar Grup Yorum’u, di¤er yerden ç›k›yor... Bir türlü yerin
dibine bat›ram›yorlar; gerçekler izin vermiyor. Grup Yorum’un ﬂark›lar›n›n, dinleyicilerinin, ait oldu¤u o
büyük ailenin gücünü bir türlü altedemiyorlar...
Böyle olunca da zavall› bir yaz›
ç›km›ﬂ ortaya. Amac›na ulaﬂamam›ﬂ
zavall› bir yaz›.
Tahammülsüzlü¤ün, grupçulu-
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¤un, rekabetçili¤in insanlara, siyasi
hareketlere neler yapt›rabilece¤ini
bir kez daha gösteren bir yaz›d›r bu.
Bu yan›yla Türkiye solunda örnek
olarak gösterilecek bir yaz›d›r.
*
ﬁimdi elbette bu kadar olumsuz
tespitler yapt›ktan, Yorum’un tükendi¤ine, sesinin k›s›ld›¤›na, hayranlar›n›n ondan koptu¤una dair o
kadar teori yapt›ktan sonra, geriye
aç›klanmas› gereken “küçük bir çeliﬂki” kalm›ﬂt›r. Madem öyleyse, bu
55 bin kiﬂi nereden ç›km›ﬂt›r?
Ona da bir “çözüm” buluyor Evrensel Kültür’ün baﬂyazar›.
Yorum diyor, bir zamanlar,
“ P rometheus ateﬂini sa¤lam›ﬂt› bir
kere. Bunu unutmak mümkün de¤il.
25. y›l konserine kat›lan kalabal›k
kitlenin vefas› da bu unutmay›ﬂla ilgili zaten.”
55 bin kiﬂi sadece “vefa” için
kat›lm›ﬂ ‹nönü konserine yani.
Ne kadar inand›r›c›, ikna edici
bir izah.. Kendisinin inan›p inanmad›¤›n› bilmiyoruz, insan kendini
kand›rmak isterse, her ﬂeye inan›r...

Belki inanm›ﬂt›r. Ama 55 bin kiﬂiyi
öyle aç›klamak, bunu da ciddi ciddi
bir derginin baﬂyaz›s› diye yazmak,
insan akl›na, okurlar›na sayg›s›zl›kt›r. Ama bu sayg›s›zl›ktan da kaçamazd› Sancar. Çünkü ya 55 bin kiﬂiye böyle saçma sapan bir aç›klama
getirecek ya da söylediklerinin hepsinden vazgeçecekti.
Oportünizm her zaman birincisini tercih etmiﬂtir.
*
Devrimci, sosyalist, odur ki;
devrimci türküler ve marﬂlarla coﬂan 55 bin kiﬂinin coﬂkusunu paylaﬂ›r. Rekabetçilikten, grupçuluktan,
hasetten bu hale düﬂmez.
Devrimci, sosyalist odur ki, solu
bu kadar türküler, marﬂlar kazand›rm›ﬂ, ony›llarca solun sesi olmuﬂ
devrimci bir müzik grubu, e¤er bir
eksiklik, zay›fl›k içindeyse, eleﬂtirir, o eksikli¤in aﬂ›lmas› için yol
gösterir; onun ö l ü m i l a n › n › vermekte bu kadar acele etmez!
Devrimci, sosyalist olmak,
emekten yana olmak budur.
Ama ülkemizde bir süredir solun

belli kesimleri bunu tersine çevirmiﬂ durumdad›r.
Cesetlerimiz yerdeyken, bizim
art›k tükendi¤imizi yazmad›lar m›
bu ülkede?
Daha cesetlerimiz yerdeyken,
tükendi¤imizi yazmak ne kadar ahlaki ise, ne kadar dengeli ise, 55 bin
kiﬂilik koronun gürleyiﬂi hala ‹stanbul semalar›nda yank›lan›rken,
Grup Yorum’un ölüm ilan›n› vermek de o kadar dengelidir...
Evrenselciler’e son diyece¤imiz
odur ki, bu kültür devrimci bir
kültür de¤ildir, b›rak›n ölüm ilanlar›n› vermeyi! B›rak›n ﬂu yok oldu,
bu bitti diye, gizli veya aç›k sevinç
duymay›... B›rak›n, o sevinci
düﬂman duysun... B›rak›n, “bittiler,
tükendiler” nakarat›n› her zaman
kim söylüyorsa, yine onlar söylemeye devam etsin...
Bundan önce ölüm ilanlar›m›z›
verenlerin eli hep bö¤ründe kald›.
Üzgünüz, Grup Yorum’un ölüm ilan›n› yazmakta acele eden Evrenselciler’i de baﬂka bir sonuç beklemiyor.

Sanatç›lar!.. AKP’nin sizi
kullanmas›na izin vermeyin!

diyen, faﬂist kafalar›n bu anlay›ﬂ›nda gizlidir.
Yaﬂl›, hasta ve hiçbir güvencesi
olmayan sanatç›lar›n tek baﬂlar›na
aç ve susuz öldü¤ü bir ülkede AKP
bunun için tek bir ﬂey yapmam›ﬂt›r.
AKP’nin bugün savundu¤u, ruhuna dokundurtmad›¤› 12 Eylül
Anayasas› da, AKP’nin bugün gündeme getirdi¤i 19 maddelik de¤iﬂiklik paketi de sanatç›lar için tek
bir “iyileﬂtirme” getirmemekte, tek
bir soruna merhem olmamaktad›r.
AKP halk›n ç›kar›na olmayan
bu k›smi anayasa de¤iﬂikli¤i için
sanatç›lar› kullanmaktad›r. Onlar›n
ismini kullanarak, halk› “evet”
demeye ikna etmeyi ummaktad›r..
S a n a t ç › l a r ! AKP, 8 y›ll›k iktidar› döneminde emperyalistlerin ve
bir avuç asala¤›n iktidar› oldu¤unu
göstermiﬂtir. AKP halk›n, sanatç›lar›n, ayd›nlar›n dostu de¤ildir.
Gerçek budur; AKP’nin sizi
kullanmas›na izin vermeyin!

8 y›ll›k iktidar› döneminde, tek
bir gün olsun sanatç›lar› hat›r›na
getirmeyen, tek bir kez sanatç›lar›n
sorunlar›na çözüm getirmeyen
AKP ve kurmaylar›, birdenbire
“sanatsever” oldular. Kendilerini
“ sanatç› dostu” ilan ettiler.
AKP’nin sanatç›lar› hat›rlamas›,
onlara itibar göstermesi sadece
istismar ve kullanmak içindir.
Sanatç›lar, AKP’nin akl›na Kürt
halk›na karﬂ› dayatt›klar› tasfiyecilik politikas›nda kullanmak için
geliyor.
Sanatç›lar, AKP’nin akl›na anayasa referandumu için sanatç›lar›n
deste¤ine ihtiyaç duyduklar› zaman, yine halka karﬂ› kullanmak
için geliyor.

Bakmay›n siz, AKP’nin, Tayyip
Erdo¤an’›n çeﬂitli vesilelerle Na z › m H i k m e t ’ ten, Y › l m a z G ü ne y’ den, A h m e t K a y a ’dan söz
edip, ﬂiirler okumas›na.
Bakmay›n siz onlar›n çeﬂitli vesilelerle kimi sanatç›lardan aleni
pohpohlama ile söz etmesine.
Tayyip Erdo¤an’›n gözü yaﬂl›
nutuklar› da, övgüleri de bir aldatmacadan ibarettir.
N a z › m H i k m e t l e r ’i , Y › l m a z
G ü n e y l e r ’i, A h m e t K a y a l a r ’› sürgüne gönderen, sürgünde katleden
mant›k, bugün yine iktidard›r. AKP
iktidar› sanatç›lara düﬂman olan
tüm iktidarlardan farks›zd›r.
Onlar›n sanat ve sanatç›dan anlad›¤›, “tükürürüm o sanat›n içine”
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Katillerle Dertleﬂmek!

20 A¤ustos 2010’da Cumhurbaﬂkan› A b d u l l a h G ü l
ile ‹stanbul Tarabya Köﬂkü’nde görüﬂen katledilen
H r a n t D i n k'in kardeﬂi Hosrof Dink görüﬂme sonras›
yapt›¤› aç›klamada ﬂöyle diyordu: “Yaln›z çok özel konular ko nuﬂ tuk. Bu özel konular b ir ac› paylaﬂ›m›yd ›,
b ir d e rt le ﬂ m e y d i. . . ”
Hosrof Dink, Gül ile “a c›l ar›n› payl aﬂt ›¤›n› , de rt leﬂti¤ini” söylüyordu. Buna benzer aç›klamalar›, Gül’ün
Çankaya köﬂkünde verdi¤i yemeklere kat›lan ayd›nlardan da duyduk. Gül; “sorunlara çok olgun yaklaﬂ›yor”,
“dinliyor, de¤er veriyor”du...
Yine “aç›l›m” toplant›lar› döneminde Erdo¤an ile görüﬂen ayd›nlar da benzer aç›klamalar yapt›lar. Aç›l›m
toplant›lar›na kat›lanlar, Erdo¤an’›n “herkesi kucaklayan” tavr›ndan “etkilendiklerini”, sorunlar›n çözülece¤ine inand›klar›n› söylüyorlard›...
Öylesine bir Gül ve Erdo¤an portresi çiziyorlar ki,
san›rs›n›z, her ikisi de 24 saat halk›n ac›lar› ile dopdolular. “Olgun, sorun çözen”, “ halk› düﬂünen” Gül ve Erdo¤an!
Birincisi; Böyle olmas›, onlar›n halk›n ac›lar›n› duymas›, o ac›lar› yaﬂamas› mümkün de¤ildir. Tersine halk›n ac›lar›n›n as›l sorumlusu onlard›r.
‹kincisi; Çankaya’n›n ve Baﬂbakanl›¤›n kap›s› önünde söylenen bu türden her söz, katilleri aklamakt›r.
H o s rof Dink’in Gül ile görüﬂtü¤ü günlerde,, kendi
avukatlar› Hrant Dink davas›n›n son durumunu de¤erlendirirken ﬂunlar› söylüyordu; “Siyasi iktidar statüko-

c u as keri ka nat la birlikte as ›l s orumlul ar› gizleyip d a vay› kapatmak istiyor.”
Davay› kapatmak isteyen A K P i k t i d a r › d › r ! . .
Hrant Dink’in katledilmesini soruﬂturmayan, Hrant
Dink’in katledilece¤ini bilen, katilleri engellemeyen
Emniyet Müdürü ve Valiyi görevden almayan AKP’dir,
Gül ve Erdo¤an’d›r... Katilleri sorgulamayan, ona kahraman muamelesi yapan polis ve jandarmay› koruyan
AKP’dir. Katil Ogün Samastlar’› do¤ru dürüst sorgulamayan, A‹HM’e Hrant Dink’in katledilmesini hakl› ç›karacak bir savunma veren AKP’dir... T ü m b u n l a r › n
soruml usuyla ne dertl eﬂi li r, ne çözülür?
Hosrof Dink, as›l katillerle “ d e r t l e ﬂ i y o r ” ve “aas›l
k a t i l l e r d e n ” kurtar›c›lar yarat›yor!
Ayd›nlar›m›z!.. Kaba ve basit bir oyuna alet oluyorsunuz. Egemenin sizi sofras›nda a¤›rlamas› veya
“ m u h a t a p ” almas›, gözünüzü boyamas›n. Sanmay›n ki,
size de¤er veriyor, sizin görüﬂlerinize önem veriyorlar.
Böyle bir ﬂey yoktur. Sadece sizi halka karﬂ› kullan›yorlar. Emperyalizmin uﬂa¤› olanlar, ﬂovenist ve ›rkç›l›klar›n› perdelemek için sizi perde yerine kullan›yorlar.
Bir toplant›ya ça¤›r›yor, sizleri ya da TRT’de veya
kendi güdümündeki bas›n yay›n organlar›nda bir yer aç›yor hatta gelip AKP Siyaset Akademisi’nde ders verdiriyor sizlere. Size gösterilen bu itibar ve ihtimam sanmay›n ki sizedir. Amaç yine ayn›d›r. Buna karﬂ› ç›kmal›s›n›z. A K P i k t i d a r › n › n s u n d u ¤ u n i m e t l e r i reddetmesini
bi l mey en bugün ün T ü r k i y e ’sinde ayd›n olamaz...

“Hrant’›n Arkadaﬂlar›”!..
Hrant Dink davas›yla ilgili olarak A‹HM’e savunma gönderen AKP iktidar›, Dink’i suçlam›ﬂ, katledilmesini adeta hakl› ç›karm›ﬂt›.
Yine Dink’e verilen cezay› savunmak ad›na bir faﬂisti, bir
Nazi art›¤›n› örnek vermiﬂ, emsal
göstermiﬂti.
AKP’nin bu savunmas›na timsah
gözyaﬂ› döken D›ﬂiﬂleri Bakan› Ahmet Davuto¤lu, “içi me sindi r emiyor u m” diyerek günah ç›kar›rken,
Adalet Bakan› Sadullah Ergin de bu
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savunman›n “savunulamaz” oldu¤unu söylüyordu. Oysa bu savunmay› gönderen kendi bakanl›¤›yd›.
Bugün AKP’li bakanlar›n halk
önünde savunamaz oldu¤u bu savunma me¤erse 4 ay önce biliniyormuﬂ. Peki kim biliyormuﬂ bu savunmay›?
‹stanbul Barosu eski Baﬂkan›
Turgut Kazan bir TV program›nda
yapt›¤› aç›klamada, bu savunman›n
“ M ay›s ay›n›n baﬂ›n da bütün liberal demokr a tlar a u l aﬂ m›ﬂ t›, Cengiz
Ç a nd a r ’a da verilmiﬂti, ban a d a
verildi. Ben bu nu kimseye söyleme dim. Söy le me mem ge r e ki yordu...” diyordu Turgut Kazan.
Dahas›; Söz konusu savunmay›

bilenler
aras›nda
kendilerine
“ H r a n t ’ › n a rk a d a ﬂ la r › ” diyen kesimlerden de gazeteciler, ayd›nlar
vard›..
Hrant Dink’in katledilmesini
meﬂru gören, faﬂist ve Nazi art›klar›n›n karar› ile destekleyen hükümetin savunmas› me¤erse biliniyormuﬂ. Biliniyor ama 4 ay boyunca
tek bir kiﬂi bu i¤renç savunmaya
karﬂ› tek bir cümle dahi yazm›yor.
4 ay boyunca bu gerçe¤i bilip,
AKP ile suç ortakl›¤› yapt›lar. Hrant
Dink’in katlini hakl› ç›karan bir savunma karﬂ›s›nda “sus-pus” olanlar,
nedense AKP iktidar› ile çat›ﬂmak
söz konusu oldu mu, her ﬂeyin d›ﬂ›na
ç›k›yor, gerçekleri bile gizliyorlar.
Ayd›n olmak, önce katillere karﬂ› direnebilmekten, iktidarla çat›ﬂmay› göze almaktan geçmektedir.
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DEVR‹M ‹ ç‹n

DEVR‹MC‹ O KUL

malar›... Bunlar›n
hiçbiri gereksiz
de¤ildir, bunlar›n
hiçbiri küçümsenmemelidir, en küçük bir bas›n aç›klamam›zda bile
tüm ciddiyetimiz
ve iradili¤imizle, eylemi sadece
bunlarla örgütleyemeyece¤imizi bilerek, bunlar› da yapmal›y›z.

Ders: Nas›l Ça¤r›

Ya p a c a ¤ › z ?

Sevgili arkadaﬂlar, merhaba.
Çeﬂitli konular› “Nas›l” sorusu etraf›nda tart›ﬂmaya devam ediyoruz.
Dersimizin bu haftaki konusu “ça¤r›lar›m›z”. 12 Eylül’deki K›smi
Anayasa De¤iﬂikli¤i referandumuna
yönelik çal›ﬂmalar›m›zda halka
Halk Anayasas› Tasla¤›’n› tan›t›yor,
bu taslaktaki iyi, güzel, do¤ru ﬂeyleri hayata geçirmek için Halk›n ‹ktidar› için mücadeleye ça¤›r›yoruz.
Bu ça¤r›y› nas›l yapaca¤›z?
Sonuçta devrimci propaganda ve
ajitasyon, sürekli olarak kitleleri bir
ﬂeylere ça¤›rmakt›r ayn› zamanda.
Eyleme ça¤›r›r›z, belli bir örgütlenmeye ça¤›r›r›z, genel olarak devrim
mücadelesine ça¤›r›r›z,
daha da ilerisi, sosyalizme ça¤›r›r›z... K›sacas›,
bize kat›lmaya ça¤›r›r›z..
Diyebiliriz ki, ça¤r›, kitle
çal›ﬂmas›n›n, propaganda
ve ajitasyonun en temel
unsurlar›ndan biridir.
Bu yüzden ça¤r›lar›m›z›n biçimi de, muhtevas› da çok önemlidir.

 Tek baﬂ›na

 Ça¤r›, ‘amaç’›
içermelidir.
Bu söyledi¤imiz son derece genel geçer bir do¤ru, hatta “belirtil mesi bile gereksiz” bir do¤ru olarak
görülebilir. Ama gerekli. Türkiye
solunun çal›ﬂma tarz›ndaki çeﬂitli
eksiklikler, çarp›kl›klar bu genel
do¤ruya özel bir vurgu yapmay› gerekli k›l›yor.
Mesela, emek sarfedilip yüzlerce, binlerce kiﬂi biraraya getiriliyor

Burjuva bas›n yay›n organlar›n›n
eylem haberlerimizi nas›l verdi¤ini
bir hat›rlay›n. Eylem vard›r, ama
e y l e m i n n i y e y a p › l d › ¤ › y o k t u r.
Devrimcilerin eylemleri söz konusu
oldu¤unda en klasik habercilik kural›n› (5 N 1 K) çi¤nerler. Eylemin
neden yap›ld›¤›n› gizlerler halktan.
Peki, yukar›da örnek verdi¤imiz
tarzda, eylemin amac›n› anlatan tek
bir pankart, döviz olmadan yürümek de ayn› ﬂeye hizmet etmez mi?
O kadar u¤raﬂ›p didinip örgütledi¤imiz bir eylemde, o kadar riski
göze al›p yapt›¤›m›z bir yasad›ﬂ›
gösteride, do¤ru dürüst okunmayan
veya iddias›z bir pankart taﬂ›mak da
ayn› ﬂeye hizmet etmez mi? Bu durumda o eylem kitlelere yönelik bir
ça¤r›y› amaçl›yorsa, o ça¤r›n›n muhatab›na gitmeyece¤i baﬂtan bellidir.
Sonuçta kitleleri, örgütlenmeye,
mücadeleye, bu düzenin kötü oldu¤una ve bu düzenin ancak devrimle
de¤iﬂebilece¤ine ‹KNA
etmeye
çal›ﬂ›yoruz.
Ça¤r›lar›n, sloganlar›n
amac› budur. Ça¤r›lar›m›z› ﬂekillendirirken
yapaca¤›m›z hatalar,
eksiklikler, kitleleri örgütlemeyi geciktirecek,
o faaliyetimizin bir anlamda boﬂa ç›kmas›na
neden olacakt›r.
Burjuvazinin her ﬂeyi çarp›tt›¤›, neredeyse
do¤ru düzgün tek bir
kavram kullanmaks›z›n herﬂeyi
yanl›ﬂ, çarp›k, sapk›n kavramlarla anlatt›¤› koﬂullarda bizim amaçlar›m›z›, ça¤r›lar›m›z› muhtevada
NET, biçimde kitlelere ulaﬂabilecek
tarzda yapabilmemiz hayati bir
önem taﬂ›r.
Ça¤r›lar›m›z›n DO⁄RU ve ETK‹L‹ bir tarzda kitlelere ulaﬂmad›¤›
noktada, o eylemler için harcad›¤›m›z emek tam karﬂ›l›¤›n› bulamam›ﬂ demektir.

ça¤r›lar›m›z
gücünü,
iddiam›z›n
gücünden al›r

ça¤r›yla olmaz!
Öncelikle ﬂunu bilmek durumunday›z: Hiçbir ﬂey sadece ça¤r›larla olmaz. Kitleleri sadece ça¤r›larla örgütleyemeyiz. Sadece ça¤r›larla devrimcileﬂtiremeyiz. B›rak›n
örgütlemeyi, devrimcileﬂtirmeyi,
bir bas›n aç›klamas› bile gerçekleﬂmez sadece ça¤r›larla. Ça¤r› mutlaka yap›lmas› gerekendir, ama kesinlikle de kendi baﬂ›na yetersiz olan
bir ﬂeydir.
Solun çeﬂitli kesimleri, ayd›nlar
ve hatta bizim baz› arkadaﬂlar›m›z,
herhangi bir konu gündeme geldi¤inde ça¤r›lara aﬂ›r› bir önem atfederler. ‹lanlar, mailler, bas›n aç›kla-

ve bir yürüyüﬂ yap›l›yor. Önde sadece KESK yazan bir pankart...
Kortejde baﬂka hiçbir ﬂey yok.
O kitle niye yürüyor, amac› ne,
“halk›m›z saflara” derken kimi nereye ça¤›r›yorlar, onu anlatacak bir
ﬂey yok.
Bu örnek, hemen her eyleme
alan›n›n, biriminin imzas› olan bir
pankart› al›p koﬂan herkes için geçerlidir. Bu kolayc›, hadi biraz daha
aç›k söyleyelim tembel, ama bunlardan da önemlisi, yapt›¤› eylemin
kitleler üzerindeki etkisine inanmayan, kitleleri örgütleme sorumlulu¤u duymayan bir anlay›ﬂt›r.

 Ça¤r›n›n etkisi
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kadar önemlidir?
Sloganlar ça¤r›lar›m›z›n kitlele-
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Bizim çağrılarımız, sloganlarımız, aydınlatır, öğretir, uyarır, burjuvazinin çağrıları ve sloganları ise, karartır, bulandırır,
uyutur... Düzene karşı çık deriz, burjuvazi
düzene uy der... İsyan et deriz, boyun eğ
der burjuvazi. Sorumlusu devlettir, tekellerdir deriz, burjuvazi der ki takdir-i ilahidir... Aç gözünü deriz, hakkını söke söke
al deriz, şükret der burjuvazi... Bizim k a-

d u y u l u ” olma ad›na fare ulaﬂt›r›lmas›n›n en
önemli araçlar›d›r. Burjuﬂiste faﬂist, katile katil,
vazi de, milyonlar satan
iﬂkenceciye iﬂkenceci
gazetelerine, milyonlara
demekten geri durmaulaﬂan televizyonlar›na
mal›d›r...
ra¤men, bir çok konuda
Bizim ça¤r›lar›m›z,
kitlelere iletmek istediksloganlar›m›z, ayd›nlalerini, kampanyalar›n›
t›r, ö¤retir, uyar›r, burjur a dediğimizi o a k gösterir.. Bizim a k
sloganlaﬂt›r›r. Burjuvazi
vazinin ça¤r›lar› ve slokitlelere ulaﬂma ve sesdediklerimizi ise k a r a l a r . . .
ganlar› ise, karart›r, bulenme konusunda bu kaland›r›r, uyutur... Düzedar çok imkana sahipken,
ne karﬂ› ç›k deriz, burjuen etkili en aç›k sloganlavazi düzene uy der... ‹syan et deriz,
r› bulmak için böyle bir çaba gösteÇa¤r›, b azen b ir
boyun e¤ der burjuvazi. Sorumlusu
rirken, çok daha s›n›rl› imkanlar
devlettir, tekellerdir deriz, burjuvazi
muhasebe ça¤r›s›d›r!
içinde kitlelere ulaﬂmak ve derdimider ki takdir-i ilahidir... Aç gözünü
‹nsanlar› kendi kendine düﬂünzi anlatmak, ça¤r›m›z› ulaﬂt›rmak
deriz, hakk›n› söke söke al deriz,
meye, sorgulamaya yöneltmek de
durumunda olan bizler, sloganlar›ﬂükret der burjuvazi... Her ﬂey birbibir ça¤r› biçimidir. ﬁöyle sorabiliriz
m›za daha çok önem vermek dururinin z›dd›d›r. Bizim k a r a dedi¤imesela: ‹nsanlar›m›z ölüyor, insanmunday›z. Sloganlar “ak›lda kal›c›
mizi o a k gösterir.. Bizim a k dediklar›m›z aç, sen ne yap›yorsun veya
özellikleriyle, çarp›c›l›klar›yla, kitlerimizi
ise k a r a l a r... Ça¤r›lar, slone yapt›n?
lelerin düz metinlerle asla yakalaganlar üzerinden süren bu savaﬂ da
namayacak olan duyarl›l›klar›n› yaVicdan›na seslenebiliriz; “Ben
burjuvaziyle proletarya aras›ndaki
kalamas› özelli¤iyle”, düﬂüncelerihalk olarak, insan olarak üzerime
ideolojik savaﬂ›n devam›d›r. Bize
mizi ve ça¤r›lar›m›z› kitlelere ulaﬂdüﬂeni yapt›m diyebiliyor musun?”
ve burjuvaziye ait ça¤r›lar, kavramt›rabilmek için en uygun araçlard›r.
19-22 Aral›k katliam›, bir direnilar, sloganlar, birbirleriyle amans›z
Bir slogan›n, bir ça¤r›n›n netli¤iﬂin 7 y›l sürmesi ve o direniﬂte 122
düﬂmanlar gibi savaﬂ›rlar. Biz baﬂka
nin, etkisinin önemini Stalin savaﬂﬂehit verilmesi son derece çarp›c› ve
yere, baﬂka yöne ça¤›r›r›z, burjuvataki bir tank›n, topun etkisiyle bensars›c› bir olayd›r. Ça¤r›lar›m›z›n
zi baﬂka yere, baﬂka yöne...
zeﬂtiriyor: “Savaﬂ›n tüm seyri bak›onlara bu sars›c›l›¤› taﬂ›yabilmesi
m›ndan, birliklere verilen yerinde
için “muhasebe yapt›rabilmek”
Ça¤r›lar›m›z özlü, aç›k,
emirler, ﬂiarlar veya yap›lan ça¤r›önemli bir unsurdur.
anlaﬂ›l›r olmal›!
lar, birinci s›n›f a¤›r top veya birinMesela ﬂu bir ça¤r›d›r: “122 inci s›n›f h›zl› tanklar kadar önemliÇa¤r›lar, anlamak için ek bir çasan öldü; onlar ölürken sen ne yapdir. ”
ba gerektirmemeli. Ça¤r›m›z› dut›n?”
yan insan, “acaba ﬂunu mu demek
Veya ayn› sesleniﬂi, siyasal geistiyorlar, yoksa bunu mu?” diye bir
Ça¤r›, b azen b ir
liﬂmelerin daha d›ﬂ›ndaki halk ketereddütte kalmamal›. Ça¤r›m›z yoSORU’dur!
simleri için ﬂöyle de formüle edebiruma aç›k olmamal›.
Ça¤r›lar›, her zaman ayn› kal›p
liriz: “122 insan öldü hapishanelerSloganlarda s›k s›k içine düﬂtüiçinde yapmak durumunda de¤iliz.
de. Düzen bunu senden niye gizledi,
¤ümüz bir eksiklik, bir çok ﬂeyi bir
Tam tersine, konuya, zamana, sesledüﬂündün mü?”
arada anlatma çabas› içinde sloganilen kesimlere göre özgün biçimler
Ça¤r›n›n bu türünde, insanlar›n
n›n asli niteli¤ini yoketmektir. Hem
bulmal›y›z. Sorular sormak, dikkat
kendi kendilerine muhasebe yapaiçerdikleri, hem kelimelerin say›s›
çekmenin etkili yollar›ndan biridir.
rak, do¤ru cevaplara bu yolla varbak›m›ndan kalabal›klaﬂt›r›lan bir
Soru, yerine göre iktidarlar›n
mas›n› hedefleriz.
slogan›n, yal›nl›k, anlaﬂ›l›rl›k gibi
teﬂhiri aç›s›ndan da etkili bir yönyanlar› zay›flar. Elbette burada hiçtemdir. “Duydunuz mu?”, “haberibir biçimi mutlaklaﬂt›r›yor de¤iliz;
Ça¤r›lar, ideolojik
niz var m›?” gibi sorular, iktidarlasloganlar ﬂu kadar kelimeden oluﬂur
mücadeledir
r›n halktan bir ﬂeyleri gizledi¤ini
diye her durumda geçerli bir kural
Ça¤r›m›z, her ﬂeyi a dl › a d› n c a
anlat›rken, “ne yapacaks›n›z?”
da konulamaz. Konuya, vermek isgöstermelidir kitlelere. Ad›n› koy“sessiz mi kalaca¤›z?”, “bunu sinetedi¤imiz mesaja, yapmak istedi¤imal›d›r olan bitenin. Mu¤lakl›klara,
ye mi çekece¤iz!”, “b›rakal›m böymiz ça¤r›ya, seslendi¤imiz kesimlebulan›kl›klara prim vermemelidir.
le mi gitsin?” gibi sorular da kitlere, o slogan›n nerede nas›l kullan›laca¤›na ba¤l› olarak, ça¤r›lar›m›z›
“ M a k u l ” görünme ad›na önerilmeleri, kendi içlerinde kendilerini sorçok çeﬂitli biçimlerde ﬂekillendiregulamaya yöneltir.
si gerekenden vazgeçmemeli, “sa¤ -
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biliriz. Bunu belirterek ﬂunu diyebiliriz: ça¤r›lar›m›z›n en temel biçimlerinden
biri olan sloganlar›m›z,
mümkün oldu¤unca k›sa
ve özlü olmal›d›r. Bir sloganda her ﬂeyi anlatamay›z.

Çağrı metinlerimiz, k ı s a c ü m l e l e r l e
yazılmalıdır. Dil s a d e olmalıdır. Uzun
ağdalı cümleler, çağrıya, ajitasyon
diline uygun değildir. Dolambaçlı
ifadeler, imalar, anlaşılacağı şüpheli
espriler, yersiz devrik cümleler,
çağrılarımızın kitlelere ulaşmasını
engelleyen, zayıflatan etkenlerdir.

Ayn› ﬂekilde, bir ça¤r› b i l d i r i sinde de t›ka basa her ﬂey doldurulmamal›d›r. Konumuz neyse, onun
çerçevesinde kalmaya dikkat edilmelidir.
Uzun uzad›ya ve genel geçer bildiri, bas›n aç›klamas› “giriﬂ”lerinden kesinlikle kaç›n›lmal›d›r. Faﬂizm, emperyalizm, yeni-sömürgecilik tahlilleriyle, “mevcut siyasi
durum” tahlilleriyle sözü uzatt›¤›m›zda, as›l ça¤r›m›z araya kaynayabilir. Kitleleri bir ﬂeyi duyurmak veya onlar› bir ﬂeye ça¤›rmak için
yazd›¤›m›z bir bildiri teorik tahlil
metni de¤ildir, bunu unutmayal›m.
Ça¤r›m›z› en özlü bir biçimde koymal›y›z. Anlat›m› dalland›r›p budakland›rmak, gereksiz ba¤lant›lar
kurmak, ça¤r›y› güçlendirmez.
Ça¤r› metinlerimiz, k›sa cümle lerle yaz›lmal›d›r. Dil sade olmal›d›r. Uzun a¤dal› cümleler, ça¤r›ya,
ajitasyon diline uygun de¤ildir. Dolambaçl› ifadeler, imalar, anlaﬂ›laca¤› ﬂüpheli espriler, yersiz devrik
cümleler, ça¤r›lar›m›z›n kitlelere
ulaﬂmas›n› engelleyen, zay›flatan
etkenlerdir.

 Ça¤r›lar›m›z, ideolojik,
kültürel de¤erlerimize uygun
olmal›d›r
Propaganda ve ajitasyonda, eylem biçimlerinin tespit edilmesinde
s›k s›k dikkat çekti¤imiz bir özellik
vard›r; ki bunu, ça¤r›lar›m›z, sloganlar›m›z için de tekrar edece¤iz.
Ça¤r›lar›m›z, sloganlar›m›z, “halk›m›z›n de¤erlerine, devrimci de¤erlere, iktidar iddiam›z›n ciddiyetine
ve devrimin diline, sosyalist üsluba” uygun olmal›d›r. Kesinlikle
burjuvaziden çal›nt› biçimlere, yöntemlere itibar etmemeliyiz. ‹deolojik anlamda asla onlar›n etki alan›na

girmemeliyiz.
Sosyalizm, sosyalizmdir bizim
ça¤r›lar›m›zda, faﬂizm, faﬂizmdir,
emperyalizm, emperyalizm... Ve bu
noktada, ça¤r›larda, reformizmle,
uzlaﬂmac› küçük-burjuvaziyle devrimcilerin dilinin ayr›m noktalar›ndan biridir.
Emperyalizm demez, neoliberalizm der, halk anlamaz... Proletarya
diktatörlü¤ünü, gerçek anlamda
sosyalizmi savunabilecek cesareti
gösteremez, burjuvaziye “hoﬂ” görünecek kavramlara s›¤›n›r; “Özgürlükçü sosyalizm”, “Özyönetimci
sosyalizm”, “demokratik planlamac› sosyalizm”, “militarist ve cinsiyetçi olmayan sosyalizm”, “‹nsan
do¤a iliﬂkilerini yeniden tan›mlayan
sosyalizm”... Der de der. Sanki özgürlükçü olmayan bir sosyalizm
varm›ﬂ gibi... “Yarat›c› Marksizm”
sanki yarat›c› olmayan bir Marksizm varm›ﬂ gibi..
Elbette burada önemli bir ayr›m
var. Kitleleri özgürlükçü sosyalizme, yarat›c› Marksizme ça¤›r›rken,
asl›nda sosyalizm olmaktan ç›kar›lm›ﬂ bir sosyalizme, Marksizm olmaktan ç›kar›lm›ﬂ bir Marksizme
ça¤›rmaktad›rlar..
Bir di¤er bozulmuﬂ ça¤r› biçimi;
medyatikleﬂtirilmiﬂ” tarzd›r.
“m
Baz› sloganlar, “medyatik”tir,
“esprili”dir, burjuvazinin de hoﬂuna
gider bunlar, gazetelerinde, televizyonlar›nda bunlardan söz ederler
s›k s›k (asl›nda kendi çizgilerine gelindi¤i için o slogan›n, ça¤r›n›n sahibini ak›llar› s›ra ödüllendirirler.)
Ama bu tür sloganlar›n burjuva bas›n yay›n organlar›nda yer bulmas›,
mücadeleye örgütlenmeye yarar m›
denilirse, bunun cevab›n›n olumlu
oldu¤u hiç görülmedi bugüne kadar.
‹çerik olarak, kültürel olarak, ideolojik olarak yanl›ﬂ olan bir slogan,
hiçbir biçimde mücadeleye hizmet

etmez. O zaten ulaﬂt›¤› kitlelere do¤ru bir hedef göstermez. Ne kadar medyatik
olursak o kadar iyi diye
düﬂünenler yan›l›yor. Salt
medyatiklik amac›yla ﬂekillendirilen bu tür sloganlar, “kitleleri devrimcilere
yaklaﬂt›rmak bir yana bir yabanc›laﬂman›n nedeni olurlar.”

 Nas›l seslenece¤iz?
Bu da asl›nda, ça¤r›lar›n en
önemli yanlar›ndan biridir.
Oportünizmin bir tarz› vard›r
mesela: Kitlelere t a l i m a t verir gibi
konuﬂur hep. ﬁunu yap, bunu yap
diye buyurur. Mesela, “ﬂunu yap demekle “ﬂunu yapal›m” demek, “ﬂunu yapmal›s›n” demekle “ﬂunu yapmal›y›z” demek aras›nda bir kaç
harfle s›n›rl› olmayan bir fark vard›r.
Yap, yapmal›s›n tarz› ça¤r›lar,
hiç kullan›lmaz de¤il. Hitap etti¤imiz kesime, ça¤r› yapt›¤›m›z eylemin, olay›n niteli¤ine göre kullan›labilir de. Ama bu en fazla tekil kullan›mlar olabilir. Oportünizm ise
bunu genel bir tarz haline getirmiﬂtir. Ve bu tarz da solu, kitlelere yabanc›laﬂt›ran bir tarzd›r.
Bir di¤er yan, halka, “halk›n d›ﬂ›ndan” bir üslup ve bak›ﬂ aç›s›yla
seslenmektir. Bu “d›ﬂ›ndal›k”, kendini dilde, sesleniﬂte bir ﬂekilde gösterir ve halk onu hisseder.
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 Yerellik, üretkenlik,
gerçekçilik ve özen
Sloganlarda birim ve alanlar aç›s›ndan daha üretken olunmal›d›r.
Propaganda ve ajitasyonu yerelleﬂtirme konusunda da ele ald›¤›m›z
gibi, her alan ve birimin kendi özgül
sorunlar› vard›r ve bunlara yönelik
ça¤r›lar ve sloganlar da olmal›d›r.
Ça¤r›lar›m›z, elbette birim ve
alanlara özgü olarak ﬂekillendirildi¤inde, o seslendi¤i kesimin özelliklerini gözönüne almal›d›r. Halk›n
çeﬂitli kesimlerinin sorunlar›, talepleri, en derin çeliﬂkileri, bilinç düzeyleri ve benzeri bir çok farkl›l›¤›
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Çağrıların gerçekçiliği, abartılardan
uzak olması önemlidir. En bilinçli
örgütlü insanların bile duyduğunda
“bu yapılamaz, başarılamaz” diye
düşüneceği çağrılar, daha baştan ölü
çağrılardır.
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ço¤u zaman bir yarat›c›l›k,
söz konusudur. Ça¤r›lar,
üretkenlik, dinamizm içerhem biçimi, üslubu itibamez. Bu tablo, asl›nda ner›yla, hem muhtevas› itiyin olmamas› ve nas›l olbar›yla bunlara denk düﬂmas› gerekti¤ini de anlatan
melidir. Merkezi bildiriSomut güncel eylem sloganları,
bir tablodur.
ler, sloganlar, ça¤r›lar d›kendi gücümüz çerçevesinde
ﬂ›nda, birim ve alanlarda
Hareketimiz bu konuda
şekillenmeli; değilse inandırıcılığını
kitleyle daha yo¤un, daha
gerçekten de büyük bir zenkaybedecektir.
s›k› bir ba¤ kurmal›, birim
ginli¤e sahiptir. Ülkemiz s›ve alana yönelik sözlü, yan›flar mücadelesi tarihine
z›l› ça¤r›lar›m›z olmal›.
bu anlamda bir çok slogan,
gidiyorsan, kitlelere bunun uzlaﬂma
Hangi slogan›, nerede nas›l ataﬂiar
kazand›rm›ﬂt›r.
Bu konuda süoldu¤unu söylemelisin; zafere koca¤›m›z da özel bir özen ve dikkat
rekli
bir
üretkenlik
söz
konusudur.
layca ulaﬂt›ysan illa 'zordu' diye ›sgerektirir. Diyelim ki, iﬂçilerin ekoElbette üretkenli¤in kayna¤› sarar etmemelisin ve e¤er zor olduysa
nomik talepli bir eyleminde sürekli
da 'çok kolayd›' diye böbürlenme- dece “düﬂünmek” de¤ildir; üretkenolarak “Mahir Hüseyin Ulaﬂ..” sloli¤in kayna¤› hayat›n her alan›nda
melisin...”
gan›n› atmak, çok yerinde bir yaklamücadele içinde olmak, hayat›n her
Somut güncel eylem sloganlar›,
ﬂ›m olmazd›. 1 May›s gibi eylemleralan›nda halka söyleyecek sözümükendi gücümüz çerçevesinde ﬂekilde, kitleleri uzun vadeli hedeflere
zün olmas›, her alanda en önde dölenmeli; de¤ilse inand›r›c›l›¤›n›
ça¤›ran sloganlar daha çok kullan›vüﬂmektir.
kaybedecektir.
l›r. Ama onlarda bile, mutlaka günÜlkemiz s›n›flar mücadelesindeÇa¤r›larda soyut teoriden, kitabi
celli¤e denk düﬂen sloganlar›m›z,
ki
geliﬂmelere
göre, sloganlar›m›za
formül ve ifadelerden, ﬂaﬂaal›, tumça¤r›lar›m›z olmal›d›r.
yeni sloganlar kat›lmal›, ça¤r›lar›turakl›, ama pratik karﬂ›l›¤› olmaÇa¤r›lar›n gerçekçili¤i, abart›m›z yeni verilerle, yeni gerekçeleryan sözlerden kaç›nmal›y›z.
lardan uzak olmas› önemlidir. En
le, yeni hedeflerle yeniden ﬂekillenbilinçli örgütlü insanlar›n bile duymelidir.
Ça¤r›lar›m›z›n gücü ve
du¤unda “bu yap›lamaz, baﬂar›laSonuç olarak, ça¤r›lar› ﬂöyle düzenginli¤i, devrim
maz” diye düﬂünece¤i ça¤r›lar, daﬂünelim:
Her bir ça¤r› ideolojik olakararl›l›¤›m›z›n ifadesidir
ha baﬂtan ölü ça¤r›lard›r. Diyelim
rak içerdikleriyle, burjuva ideolojibir iﬂyerinde insanlar› eyleme ça¤›Reformizm, ekonomik demoksine karﬂ› bizim f›rlatt›¤›m›z el
r›yoruz, orada hiç koﬂulu yokken,
ratik talepleri dile getiren sloganlabombalar›d›r. Her ça¤r›, düzenin
diyelim ataca¤›m›z ad›m bir yürür›n ötesine geçemez genellikle, düyalan ve korku denizinde bo¤ulmak
yüﬂ, bir gösteri iken, “haydi iﬂyerizen içi icazetçi çizgisinin do¤al bir
istenen kitlelere tutunmas› için f›rni iﬂgale!” diye bir ça¤r› yapmak
sonucudur zaten bu da. O p o r t ü latt›¤›m›z birer can simididir. Ça¤r›elbette do¤ru de¤ildir.
nizm ise, bunun tersine bir görünülar›m›z, kitleleri bulunduklar› yerLenin, bir yaz›s›nda sloganlar
me sahiptir; onun klasik “Yaﬂas›n
den ç›kar›p saflar›m›za kazand›r›p
konusundaki yaklaﬂ›m›n› ﬂöyle
Halk Savaﬂ›”, “Yaﬂas›n Marksizmdevrim yürüyüﬂüne katan araçlar›özetler: “Devrimin her dönemecinLeninizm” gibi sloganlar›, sosyalizm›zd›r.
de kitlelere gerçe¤i söylüyorum, ne
mi ifade eden sloganlar› vard›r, ama
Sevgili arkadaﬂlar, dersimizi bukadar ac› da olsa... Yenilgiden koronlarda da güncel sorunlar› ve günrada bitiriyoruz. Haftaya görüﬂmek
kuyorsan bunu 'zafer kazan›lacak'
cel hedefleri dile getiren sloganlar
üzere ﬂimdilik hoﬂçakal›n.
diye satmamal›s›n; e¤er uzlaﬂmaya
hemen hemen yoktur. Varolanlar da



foto arﬂiv

‹stanbul 1 May›s Mahallesi’nde,
Halk Cepheliler 19 A¤ustos günü, 12
Haziran’da yap›lan, 55 bin kiﬂilik
Grup Yorum ‹nönü konserinin foto¤raf sergisini ﬁükrü Sar›taﬂ Park›nda
halka açt›lar.
Sergiye gelenlerle konser ve Grup
Yorum’un müzi¤i ve mücadelesi üzerine sohbet edildi. Parkta konsere gi-
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denler de
vard› onlar
da konserden memnuniyetini dile getirdiler. ‹zleyenler Grup Yoru-m’un böyle büyük
yerlerde konserler vermesi gerekti¤ini
söylediler ve foto¤raf sergisinden
memnuniyetlerini dile getirdiler.
1 May›s Mahallesi’n-deki Halk
Cepheliler herkesi Grup Yorum konserinin foto¤raf sergisini görmeye davet
ettiler.

1 May›s Mahallesi’nde Grup Yorum Sergisi

AKP 12 Eylül’ü Sürdürüyor

Hasta Tutsak Bekir ﬁimﬂek
Serbest B›rak›lmal›d›r
B e k i r ﬁimﬂek yap›lan ölüm orucu eylemin sonucu olarak 2001 y› l›nda wernicke korsakoff hastal›¤›na yakalanm›ﬂt›r.
Bekir ﬁimﬂek’in hastal›¤› ölüm
orucu eylemine ba¤l› olarak 2001
y›l›nda ortaya ç›kt›. Hastal›¤›, amaca yönelik olarak kiﬂide düﬂünce ve
alg› bozuklu¤u, dikkatinin azald›¤›
yak›n ve anl›k belle¤in bozuk oldu¤u, uzak belle¤in korundu¤u, yürürken bir yerlere tutunarak yürümek
zorunda oldu¤u ﬂeklinde tarif edilmektedir. Hastal›¤› süresince herhangi bir tedavi yöntemi uygulanmam›ﬂt›r. Hekimler bu hastal›¤› kal›c› oldu¤u ve iyileﬂme olana¤›n›n
olmad›¤› ﬂeklinde de¤erlendirmiﬂlerdir.
Kendisi hakk›nda toplamda 6 tane rapor bulunmaktad›r. Bunlar›n 4
tanesi Adli T›p Kurumu taraf›ndan
bir tanesi Edirne üniversite hastanesi bir tanesi de Bak›rköy Ruh ve Sinir Hastal›klar› Hastanesi taraf›ndan
verilmiﬂtir.
B e k i r ﬁimﬂek ﬂu an yine Bak›rköy Ruh ve Sinir Hastal›klar› Hastanesi’nde tutulmaktad›r. Tu t s a k l › ¤›n›n son on y›l›n› F T i p i h a p i s hane si nde ge çi rmi ﬂt ir. Bu hapis-

hanede tedavisi için herhangi bir
ﬂey yap›lmad›¤› gibi hastal›¤› gittikçe ilerlemiﬂtir.
Bekir ﬁ‹MﬁEK hakk›ndaki ilk
Adli T › p R a p o r u 5 E k i m 2 0 0 1 y › l›nda verildi. Bu raporda cezas›n›n
ertelenmesi gerekti¤i söylenmiﬂtir.
‹ k i n c i r a p o r d a d a We r n i c k e
Korsikoff hastas› oldu¤u, bu haliyle hapishanede kalamayaca¤› ve
infaz›n›n ertelenmesi gerekti¤i yönündeydi. Ayn› Adli T›p Kurumu
sonraki raporlar›nda hastan›n tan›s›n› de¤iﬂtirmemiﬂ ancak infaz›n ertelenmesi gerekti¤i yönündeki görüﬂlerini de¤iﬂtirmiﬂ, hapishanede tutulamayaca¤›n› ancak sa¤l›k kuruluﬂunda tutulmas› gerekti¤ini raporlam›ﬂt›r.
B e k i r ﬁimﬂek’in serbest b›rak›lmas› gerekti¤i 2001 y›l›nda adli t›p
kurumunca tespit edilmiﬂtir. 2001
tarihinden bu yana kesintisiz bir ﬂekilde F Tipi hapishanesinde tutulmaktad›r.
F Tipi hapishanelerinin en sa¤l›kl› insan› dahi psikolojik, fiziksel
ve biyolojik olarak çürüttü¤ünü onlarca raporlarla kan›tlanm›ﬂt›r. Adli
T ›p Kurumu Bekir ﬁi mﬂ ek ha kk› n daki tan›s›n› 2009 tarihli raporun -

da da de¤iﬂmemiﬂtir an c a k se rb e s t b›r ak ›lma s ›
yönünde karar vermek
y e r i n e yü k s e k g üv e n l i k li bir sa¤l›k kurulu ﬂunda tutulmas›
gerekti¤i yönün de karar vermiﬂ tir.
Türkiye’de
yüksek güvenlikli sa¤l›k kuruluﬂu
bulunmamaktad›r,
bunun yerine hasta
tutsaklar hastanenin
mahkum ko¤uﬂlar›nda tutulmaktad›rlar. Mahkûm ko¤uﬂlar› ise F Tipi hapishanesinden de daha
kötü koﬂullara sahip
mekânlard›r. Örne¤in
tek baﬂ›na tutuldu¤u
için tecridin en koyusunu yaﬂamaktad›r.
Gün ›ﬂ›¤›ndan temiz
havadan yoksundur, en
fazla 4 m2lik alanda
yaﬂamak zorundad›r.
D›ﬂ dünyayla iletiﬂim
son derece k›s›tl›d›r.
Hasta tutsaklar›n yaﬂamlar›n›n
tehlikeye girmemelerinin tek çözümü serbest b›rak›lmalar›d›r.
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57. Hafta Yürümeye Devam Ediyoruz

Hasta tutsaklar›n serbest b›rak›lmas› için yap›lan eylemler devam
ediyor.
27 A¤ustos günü ‹ s t a n b u l Taksim’de yap›lan eylemlere devam
edildi. “Hasta Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n” pankart›yla Taksim Tranvay Dura¤›’nda toplanan 100 kiﬂi,

“Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur”, “Bekir ﬁimﬂek
Serbest B›rak›ls›n” sloganlar›yla Galatasaray Lisesi’ne kadar yürüdü. Yürüyüﬂ esnas›nda ‹stiklal
Caddesi’nde bir de oturma
eylemi yapan kitle Çav
Bella marﬂ›n› söyledi.
Galatasaray Lisesi’nde
yap›lan aç›klamada “Evet mevsimler ilerliyor. Günleri geride b›rak›yoruz. Mevsimler de¤iﬂiyor, günler
geçiyor ama sloganlar›m›z ve inanc›m›z de¤iﬂmiyor. Mücadele h›nc›m›z, hasta tutsaklara olan ba¤l›l›¤›m›z de¤iﬂmiyor. Bekir ﬁimﬂek Serbest B›rak›ls›n. Hasta Tutsaklar Ser-

best B›rak›ls›n” denildi.
19 A¤ustos’ta A n t a l y a’da TAYAD’l› Aileler bir eylem yaparak
hasta tutsaklar›n serbest b›rak›lmalar›n› istediler.
K›ﬂlahan Meydan›’nda yap›lan
eylemde hasta tutsaklar›n isimleri
tek tek duyurularak halka bu isimleri aran›zda duyan var m› diye soruldu.
AKP iktidar›n›n hasta tutsaklar›
serbest b›rakmayarak ölüme mahkum etti¤i, ülkenin bir çok ﬂehrinde
hasta tutsaklar›n serbest b›rak›lmas›
için yap›lan ça¤r›lara kula¤›n› t›kayarak bu insanlar›n cellatl›¤›n› yapt›¤› vurguland›.
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15 S O R U D A
Tecrit

Bilgi
güçtür

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

1-) Tecrit deyince akla ilk neler
ge l i y or ?
Yanl›zlaﬂt›rma, bireycileﬂtirme, kuﬂatma…

2-)

Keli me anlam› ola rak t ecrit
nedir?
Kendinden olmayan› ay›rma, yaln›zlaﬂt›rma, izole etme, herkesten ve her ﬂeyden ayr› koyma.
Tecrit insan›n insans›zlaﬂt›r›lmas›d›r. Insan›n, onu insan yapan tüm
ö¤elerden izole edilmesidir.
Say›: 231
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3-) Tecrit bir iﬂkence yöntemi midir?
Evet, emperyalizm ve iﬂbirlikçi iktidarlar taraf›ndan halk› ve devrimcileri teslim alma amaçl› kullan›lan tecrit, kullan›lan yöntemler itibar›yla sinsi, yavaﬂ ve a¤›r
a¤›r ruhsal fiziksel tahribatlar yaratan sessiz bir iﬂkencedir.

4-) Tecritin hangi biçimleri vard›r?
Tecrit, esas olarak fiziki ve siyasi boyutlar›yla karﬂ›m›za ç›kmaktad›r.
Fiziki tecrit daha çok hapishanelerde, hücre statüsünde somutlaﬂan tecrittir. Siyas tecrit ise, bir
bütün olarak çeﬂitli muhalif güçlerin, halktan, birbirlerinden, tek
tek devrimcilerin örgütlerinden
tecrit edilmesi ve benzeri biçimlerde uygulanmaktad›r.

5-)

Tecrit sald›r›lar›ndaki amaç
nedir?
Bugün ülkemizdeki ve dünyadaki
tecrit sald›r›lar›n›n ortak özelli¤i,
emperyalizme ve iﬂbirlikçilerine
karﬂ› mücadele eden, savaﬂan
güçlerin, izole edilip yaln›zlaﬂt›r›larak teslim al›nmas›n› hedeflemektedir. Genel anlamda zali-
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me, emperyalizme ve iﬂbirlikçilerine karﬂ› savaﬂan tüm
güçlerin bulunduklar› her
yerde düﬂüncelerin inkara zorlanarak fiziki ve ideolojik olarak
tasfiye edilmelerini amaçlayan
bir sald›r› biçimidir.

6-) Emperyalizm ve oligarﬂi-

l e ri n te c r it te k i ›s ra r › ne de nd ir ?
Egemenlerin tarihi her zaman bask›
ve sömürü tarihidir. Bask› bu tarih boyunca çok çeﬂitli biçimler
alm›ﬂt›r. Tecrit de bunlardan biridir. Gerek fiziki, gerekse siyasi
tecriti her f›rsatta uygularlar.
Emperyalizm bunu dünya çap›nda yaparken, iﬂbirlikçileri de
kendi içlerinde muhalefet eden
tüm güçlere tecritle cevap verir.
Kendi sistemleri için en büyük
tehlike olarak gördükleri devrimcilere karﬂ› her anlamda tecritin
en a¤›r›n› uygularlar.
Israr›n tek nedeni teslim almakt›r.
Genel anlamda emperyalizm ve
iﬂbirlikçileri taraf›ndan direnenlere uygulanan tecrit politikalar›n›n amac› örgütlülükleri da¤›tmak, örgütsüzleﬂtirmek, teslim
alman›n yollar›n› yapmakt›r.

7-) Hapishanelerdeki tecritin insan üzer indeki r uhsal ve fi zikse l
zararlar› nelerdir?
En s›k rastlanan sa¤l›k sorunlar›
ﬂunlard›r.
Unutkanl›k, yo¤unlaﬂamama, ›ﬂ›k ve
sese karﬂ› duyarl›l›k, kulak ç›nlamas›, baﬂ a¤r›s›, kolay ve ani sinirlenme, sürekli yorgunluk hissi,
kalp çarp›nt›s›-ritim bozuklu¤u,
nefes darl›¤›, al›nganl›k, tak›nt›lar
ve tahammülsüzlük, herﬂeye karﬂ›
isteksizlik, boﬂluk duygusu, ortal›¤› da¤›tma iste¤i, kurgular, kas iskelet a¤r›lar›, göz bozuklu¤u, mide
rahats›zl›klar›, cilt hastal›klar›…

8) Tecritin hedefinde kimler var?
Emperyalizm 1990 baﬂlar›ndan itibaren tecrit politikas›n› yo¤un
bir ﬂekilde devreye soktu.

2001’de Amerikan emperyalizmi
öncülü¤ünde halklara karﬂ› ilan
edilen “teröre karﬂ› savaﬂ” çerçevesinde ise, tecrit sald›r›s› daha
sistematik hale getirilerek, kendisi gibi düﬂünmeyen h e r ülke,
h e r ö r g ü t , h e r halk, tecrit politikas›n›n hedefi yap›ld›…
Tecrit, koﬂullara ba¤l› olarak bir
örgütü, bir ülke içinde bütün olarak devrimcileri hedef alabilir.
Veya dünya çap›nda do¤rudan ülkeleri de hedefleyebilmektedir.
Güçler dengesinden dolay› veya
emperyalizmin siyasal, askeri,
sosyal nedenlerle, aç›k iﬂgali göze alamad›¤› koﬂullarda bu ülkelere karﬂ› baﬂvurulan politikalar›n
oda¤›nda da yine ço¤u zaman
tecrit olmuﬂtur. Mesela, Küba bu
ülkelerin baﬂ›nda gelmektedir.
Emperyalizm taraf›ndan 50 y›ld›r
Küba’ya ambargo uygulan›yor.
Irak’a 10 y›l› aﬂk›n bir süre uygulanan ve yar›m milyonu çocuk 2
milyon Irakl›’n›n ölümüne yol
açan ambargo da dünya çap›nda
ülkelere karﬂ› baﬂvurulan tecritin
en boyutlu örneklerinden biridir.
‹ran, Filistin, Suriye, Kuzey Kore,
Venezülla gibi pek çok ülkede
çeﬂitli biçimler de ve düzeylerde
emperyalizmin tecrit politikalar›yla yüzyüzeler.

9-) Türkiye tecrit sald›r›s›n› nas›l
uygulad›?
Oligarﬂi böl-parçala-yönet takti¤ini
emperyalizmden ö¤renmiﬂtir.
Birlik ve bütünlü¤ü zedelenmiﬂ,
örgütlenmeleri da¤›t›lm›ﬂ bir halk› yönetmek çok daha kolayd›r.
Hücreler ve tecrit Avrupa’da denenmiﬂ ve Avrupa’n›n çeﬂitli ülkelerinde ilerici, devrimci hareketlerin
imhas› bu politikayla sa¤lanabilmiﬂtir. Türkiye oligarﬂisi de F Tipi
hapishaneleri inﬂa edip, bu hapishaneleri 19-22 Aral›k katliam›yla
açarak ayn› politikay› uygulayarak
bu sonucu almay› hedeflemiﬂtir.

10-) Tecritin ideolojisi var m›d›r?
Vard›r diyebiliriz. Tecritin ideooljisi
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b i reyciliktir. Bireycilik, toplumu
oluﬂturan insanlar› birbirinden tecrit etmenin ideolojik anlamda en etkili yoludur… Bireycili¤e, bencilli¤e geniﬂ bir zemin açmak içinde,
toplumda örgüt fobisi ve örgütlü olmaya yönelik güçlü bir korku yarat›l›r. Örgüt “‹nsan›n baﬂ›n› belaya
sokan” bir olgu olarak sunulur.
‹stenen halk›n çeﬂitli kesimlerinin
birbirinin sorunlar›na, duyars›zlaﬂt›r›lmas›, halk örgütlülüklerinin birbirlerinin mücadelesini
yok sayan bir yabanc›laﬂma içine
girmesidir. Halk›n çeﬂitli kesimlerinin eylemleri, di¤er halk güçlerinin deste¤ini alam›yorsa orada
tecritin oluﬂturdu¤u duvarlardan
söz edebiliriz.

11-) Türkiye hapishanelerinde
tecrit nas›l s omutlaﬂ t›?
Emperyalizm ve iﬂbirlikçilerine göre
devrimciler, ideolojik, örgütsel ve
fiziki olarak yok edilmelidir.
Halklar›n gelecek umudu tümden
silinmelidir. F Tipi hapishaneler
ve tecrit politikas›, bu amaca yönelik olarak güdeme getirilmiﬂtir.
Tecrit uygulanarak istenilen sonucu al›nmas› düzen aç›s›ndan
stratejik önemdedir.
Devrimciler hücrelere at›larak örgütler da¤›t›lacak, tecrit alt›nda
umutsuzlaﬂt›r›lacak, yaln›zlaﬂt›r›lacak iradeleri zay›flat›larak teslim al›nacaklard›. Tecrit politikas›n›n esas› bu düﬂüncedir.
Oligarﬂi aç›s›ndan hücrelerde tecrit
politikas›n› hayata geçirmek ne
derece önemliyse, bu politikalar›
boﬂa ç›kartmakta, ülkemiz ve
dünya halklar›n›n gelece¤i aç›s›ndan o derece önemlidir. Bu bilinçle y›llard›r ve özellikle 20002007 y›llar› aras›nda destans› direniﬂler, kitlesel kahramanl›klar
yarat›lm›ﬂt›r hapishanelerde.
Hücreler tecrit büyük direniﬂ karﬂ›s›nda etkisiz kalm›ﬂt›r. Amerika
ve Avrupa emperyalizmi bu anlamda F Tipleriyle ve tecritle
amaçlar›na ulaﬂamam›ﬂlard›r.

12-)

Tecrit yaln›zca fiziki bir

s a ld› r› m›d ›r yo ks a ide o lojik bir
amac› var m›d›r?
Tecrit sadece fiziki ve politik bir bask› de¤ildir, ayn› zamanda ideolojik bir muhtevaya da sahiptir.
Tecrit politikas›yla insanlar›n ve
örgütlerin sosyalist, halktan yana
düﬂüncelerinin yerine, burjuvazinin bireyci idelojisini hakim k›lmaya çal›ﬂ›r. Tecrit politikas›nda
tüm araçlar bask›, zor, sald›r›,
ödül ceza her ﬂey bu ideolojik
amaca ulaﬂmak içindir.
Tecritin birinci sorudaki tan›m›na ek
olarak ideolojik tecriti de say›p
tan›mlarsak; “tehlike” olarak görülen düﬂüncelerin uygulanmas›n›n engellenmesi, bu düﬂüncelerin yal›t›lmas› çal›ﬂ›lmas›na da
idelojik tecrit sald›r›s› denir.

13-) Hitler faﬂizmi de tecrite
baﬂvurdu mu?
2. Emperyalist paylaﬂ›m savaﬂ› öncesinde Alman tekelleri krizi aﬂman›n arac› olarak Hitler faﬂizmini
sahneye sürdü ve destekledi. Savaﬂta on milyonlarca insan öldü,
yaraland›, onlarca ülke yak›l›p y›k›ld›. Hitler faﬂizmin tekellerin ihtiyaçlar›na cevap vermek için baﬂvurdu¤u yöntemlerin içinde tecrit
de vard›…
Marksist-Leninistler Hitler’in temel
hedefiydi, ancak iktidar yolunda
hedef ald›¤› kesimleri giderek geniﬂletti. “‹stenmeyen” unsurlar›
ve sisteme karﬂ› ç›kan güçleri
toplumdan tecrit edip toplama
kamplar›na doldurmaya baﬂlar.
Toplama kamplar›, denilebilir ki,
o güne kadar ki en kapsaml› tecrit
mekanizmalar› olarak kurulmuﬂtur. Baﬂlang›çta buralara komünistler, sosyal demokratlar, sendikac›lar götürülüyordu… “‹stenmeyenler” ve bu anlamda “tecrit
edilecekler” kategorisine sistemin
tan›mlanmas›yla “çal›ﬂmaktan
kaçanlar, Çingeneler, kabaday›lar, asosyaller, evsiz barks›z gezginler, eﬂcinseller, Yehova ﬁahitleri ard›nda da Yahudiler eklenir.
Kamplarda da tutsaklar birbirinden
tecrit edilir. Tutsaklar, kategorilere

ayr›l›r. Tutsaklar›n kimliklerinin
bir önemi yoktur, onlar kollar›na
damgalanan rakamlardan ibarettir.
Böylece toplumdan tamamen yal›t›l›rlar. K›yafetlerinin gö¤üzlerine
dikilen üçgen amlemler de “suçlu”
grubun niteli¤ini yans›t›r. Siyasi
tutsaklara k›rm›z›, Yehova ﬁahitlerine eflatun, adli tutuklulara yeﬂil,
asosyallere siyah, eﬂcinsellere
pembe, Çingenelere kahverengi,
Yahudilere ise sar› siyah y›ld›z tak›l›r. Günü gelince bu tecrit politikas› yerini tamamen imhaya b›rak›r.
Emperyalizm
ve
iﬂbirlikçileri
…aç›kca yayg›n ve kitlesel toplama kamplar› kuram›yor, her kesimi birbirinden yal›tmak için renk
renk y›ld›zlarla damgalayam›yor
olsalar da tecrit politikalar›n›n
özünde iﬂte Hitlerin bu anlay›ﬂ›
vard›r.

14-) Neden tecrit?
Sosyalist blokun çöküﬂünden sonra,
emperyalistler dünyan›n dört bir
yan›nda rahatça at koﬂturabilme
olana¤› buldular. Dünya onlar›n etraf›nda dönüyordu adeta. Ve boyun
e¤meyen her ülke, her kesim tek
kelimeyle düﬂmand›, teröristti.
Dünyadan tecrit edilmeli, soyutlanmal›, yaln›zlaﬂt›r›lmal›yd›. Silah, bomba, tank, top, füze… kadar
etkili bir silahta tecritti. Ki bazen
tecrit uygulamaktaki pervas›zl›klar› bu yüzdendir. Kendinden olmayan tüm güçlere karﬂ› en masrafs›z
ve en etkili silah tecrittir emperyalistler ve iﬂbirlikçileri için. Bunu da
en ac›mas›z ﬂekilde uygulamaktad›rlar.

Say›: 231

Yürüyüﬂ
29 A¤ustos
2010

15-) Tecrite karﬂ› mücdale nas›l
olmal›?
Tecrite karﬂ› mücadele emperyalizm
ve iﬂbirlikçilerine kadar mücadeledir. Ve varl›k yokluk sebebidir.
Birlikte, topyekün bir mücadele
ile püskürtülebilir bu sald›r›…Sorunun en özlü cevab› 20002007 aras›ndaki Büyük Direniﬂ
ve 122 ﬂehittir. Tüm cevaplar
bunun içindedir.
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leni yapacaklar›n› söylediler.
Ülkenin dört bir yan›ndan telefonlar gelmeye devam ediyor. Afyon, ‹zmir, Diyarbak›r, Kars, Mu¤la, Ankara, Erzurum .... bütün iller
desem ...
Avrupadan da telefonlar sürekli
geliyor. Almanya, Avusturya, ‹sveç,
Belçika, ‹sviçre, Fransa, ‹ngiltere,
Rusya...
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Türkan Albayrak
Direnmeye Devam Ediyor...

Say›: 231

Yürüyüﬂ
29 A¤ustos
2010

Paﬂabahçe Devlet Hastanesi
önünde temizlik iﬂçisi Türkan
Albayrak’›n direniﬂi devam ediyor.
Y›ld›rma çabalar›na ve sald›r›lara
gö¤üs geren Albayrak’›n direniﬂi 45
günü aﬂt›.
T ü r k a n Albayrak’›n kalemind e n d i re n i ﬂ t e g e ç e n b i r h a f t a :

D i re n i ﬂ i n 4 1 . G ü n ü
Bu direniﬂ benim ilklerimle dolu. ‹lk defa hapishaneden mektup
ald›m bugün. Devletin haks›zl›¤a
karﬂ› ç›kanlar› kapatt›¤› zindandan.
Devletin taﬂeronlaﬂma sistemiyle iﬂsiz b›rakt›¤› iﬂsiz direniﬂciye mektup geliyor.
Emrah Yayla ﬂöyle diyor kapat›l-

Sessiz Eyleme
Devam Edildi
Devrimci ‹ﬂçi Hareketi, 25
A¤ustos’ta Paﬂabahçe Devlet Hastanesi önünde direniﬂini sürdüren
Türkan Albayrak için sessiz eylemlerin ikincisi yapt›.

40

d›¤› dört duvar aras›ndan " Üç kiﬂilik bir hücreden yaz›yorum, kör ve
sa¤›r olmay› reddetti¤imiz için, sesimizin bo¤ulmas› amac›yla konuldu¤umuz kör ve sa¤›r hücrelerde de
olsak direnenlerin sesini duymam›z›
kimse engelleyemez! "
Akﬂam saatlerinde Beykoz Halkevi ziyaretime geldi.Taﬂeronlaﬂma
ve referandumdu konumuz. Bunun
d›ﬂ›nda her çarﬂamba direniﬂ çad›r›n›n talepleriyle ilgili oturma eylemine bundan sonra kat›lacaklar›n›
söylediler.
‹ftar saatinde geldi Elektrik
Müh. Odas›. Ücretli çal›ﬂan ve iﬂsiz
mühendisler komisyonu mücadeleme destek olmak için ellerinden geHastanenin poliklinik bölümünde
toplanan kitle eylemde "Türkan Albayrak ‹ﬂe Geri
Al›ns›n" yaz›l› dövizleri taﬂ›yarak
direniﬂ çad›r›na kadar yürüyüﬂ yapt›lar.
Hastane bahçesinde süren yürüyüﬂte ayr›ca Türkan Albayrak için
bildiri da¤›t›m› da yap›ld›.
Yürüyüﬂ sonras› direniﬂ çad›r›
önüne geçilerek 15 dakikal›k bir
oturma eylemi yap›ld›. Oturma eylemine Devrimci Hareket, K›z›lbayrak ve SODAP destek verdi.

‹ﬂyerinde olsayd›m bugüne kadar, eve gidip gelseydim bu k›rk iki
günde neler olurdu yaﬂam›mda?
Düﬂünmeye çal›ﬂ›yorum.
Çocuklu¤umun tecrübesidir beﬂ
kardeﬂtik biz, birbirimizi ispiyonlamamay› babam ö¤retmiﬂti. Evimizin cam›n› k›rm›ﬂt›k, babam soruyor; “kim k›rd›?” diye. Kimin k›rd›¤›n› söyleyeni haﬂlam›ﬂt› babam.
Cam k›rmak bir suç ama ispiyonculuk daha büyük bir suç demiﬂti babam. Asla birbirimizi ﬂikayet
etmemize izin vermemiﬂtir.
Baﬂka hayatlarla devam eden yaﬂam›m›zda bunu korumay› bildik.
Çevremizde, arkadaﬂlar›n› asla satmayan, dürüst, do¤ruyu söylemekten
korkmayan insanlar olarak an›ld›k.
Direniﬂ çad›r› y›llard›r birbirini
görmeyen arkadaﬂlar›n tekrar buluﬂmalar›na vesile oluyor. Onlar›n tekrar dostluklar›n› tazeliyor. Ortaokul
arkadaﬂ› olan Akif ve Bahad›r gibi
ayn› okulda okuyan iki iﬂsiz genç.
Okul an›lar›n› konuﬂtular, iﬂsizli¤i
konuﬂtular.
Bu günde akﬂam oldu. Direniﬂ
çad›r› her gün bana yeni bir ﬂey ö¤retiyor; direnmenin kazanman›n bir
yolu oldu¤una dair. Geçen her gün
benim direncime direnç kat›yor.
Düﬂmanlar›m aksini umuyor, umduklar›n› bulamayacaklar. Karﬂ›laﬂt›¤›m hiçbir zorluk beni yolumdan
edemez. Biran önce çekilin yolumdan ki ezilmeyin.

D i re n i ﬂ i n 4 3 . G ü n ü
‹htiyaçlar›m için soka¤a ç›k›nca
arabalardan ve kalabal›ktan ürküyorum, yaﬂama gittikçe yabanc›laﬂ›yo-
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rum. Bulundu¤um yerden ayr›lmaman›n bir sonucu olmal› yürümeyi
unutaca¤›m yak›nda, o kadar k›sa
mesafede hareket ediyorumki...
Beni iﬂten at›nca kolay kurtulaca¤›n› sanan zihniyet kad›n olmamdan dolay› eve gider direnmez sand›, kocas›, babas›, o¤ullar› ona engel olabilir sand›. Say›lar› azda olsa
bu düzene karﬂ› ç›kan kad›nlar›n oldu¤unu gözard› ettiler.
Bugünkü d›ﬂardan gelen ziyaretçilerim; Yar Yay›nlar›ndan Osman
Çobano¤lu ve Ça¤lar Mirikti. ‹ki kitap getirmiﬂler bana "Küçük A¤ac›n
E¤itimi" ve "Görünmez Bir Nisan
Ay›n›n Günlü¤ü" Kitap iyi bir hediye benim için.

nize girdikçe, onlar Mart öncesi
bask›lar›n›n kat kat fazlas›n› yapacak. 70 fazlalar› oldu¤unu söylüyor
Müdür Yard›mc›s›, çok rahat onlar›
iﬂten ç›karacak. ﬁimdiden y›lbaﬂ›
tehdidi baﬂlam›ﬂ.
Arkadaﬂlar, oras› onlar›n babas›n›n hastanesi de¤il bizim. Biz onlar› gücümüzle tehdit edelim. “Koltuklar›n›za ne kadar yap›ﬂsan›zda,
orada oturup oturmaman›z bize
ba¤l›”y› gösterelim!
Buradaki çad›ra sahip ç›kal›m.
Bu direniﬂ çad›r› sizin ve di¤er taﬂeronda çal›ﬂan iﬂçilerin iﬂ güvencesinin yolunu açan bir direniﬂ çad›r›
olsun.

D i reniﬂ i n 4 4 . G ü n ü

Bas›nda Paﬂabahçe
Direniﬂi:

‹ﬂçi arkadaﬂlar›mla sohbet ediyorum bugün. Kendimi a¤lamamak
için zor tutuyorum. Gerçek düﬂmanlar›n› unutup birbirleriyle u¤raﬂ›yorlar. Onlar didiﬂirken, yukar›dakiler ellerini ovuﬂturuyor.
Ne çabuk unuttunuz, Mart'›n ilk
günlerini; “ﬁirket de¤iﬂti. Performans› düﬂük olanlar› ç›kartaca¤›z.
Taﬂ›ma var, inﬂaat var. Taﬂ›ma bitsin
ç›kartaca¤›m›z iﬂçiler var. Taﬂ›y›n
hamal gibi hastanenin hurdalar›n›”
demelerini.
Nas›l hoﬂuma gitmiﬂti; taﬂ›ma
grubu için verilen içecek ve üç parça yiyece¤in gelmedi¤inde, taﬂ›ma
grubunun protesto etmesi.
San›yor musunuz; ac›d›¤› için,
yoruldu¤unuz için verdiler taﬂ›ma
grubuna izinleri. Kanunen yasak,
temizlik iﬂçisine taﬂ›ma yapt›rmak.
Bizler de¤il miydik, taﬂ›ma biter
bitmez bunlar iﬂçi atar, biran önce
örgütlenip sendikaya üye olal›m diyen? Sözleﬂmeye karﬂ› ç›kmam›ﬂ
m›yd›k? Tazminat›m›z›, izinlerimizi
gasp edemezsiniz, diyen biz de¤il
miydik?
Görmediniz mi, idarenin nas›l
çekim alan› olduk burada. Çal›ﬂt›¤›n›z sürece, sizinle hiç bu kadar toplant›, ikna etmek için teke tek sohbet oldu mu?
Ama siz, kendi içinizde birbiri-

MERYEM K ORAY
TOPLUMUN GÜNDEM‹
20 A¤ustos 2010
Gazetelerde yer alan baz› haberlerden hat›rlatmalarla, “gündem nedir” meselesini düﬂünelim istedim
bu hafta.
Kipa önünde kitlesel eylem. ...
Sözleﬂmeli ö¤retmen Ahmet Fazl›
Elçi, ... kitap taﬂ›rken kalp krizi geçirdi. E¤itim Bakan›’n›n, sözleﬂmeli ö¤retmenlere yan›t› “sözleﬂmeli”
olmasayd›n›z” oldu!
Paﬂabahçe Devlet Hastanesi
önünde tek baﬂ›na iﬂe dönme mücadelesi veren Türkan Albayrak’›n
mücadelesi 40 günü aﬂt›. 38. günü
notlar›n› okudum; kendini bir yana
koymuﬂ, ald›¤› haber üzerine Afganistan’a asker gönderme meselesine
dair kayg›lar›n› yaz›yor.
Evet, insan›n, toplumun, do¤an›n ve yaﬂam›n gündemi bunlar.

Nihal Kemalo¤lu
24 A¤ustos 2010, A kﬂam
Birden fazla sendikaya üye
olmak m ›?
Sendikalaﬂan iﬂçinin iki gün

içinde kap›n›n önüne koyuldu¤u
Türkiye'de yeni pakette, çal›ﬂanlar
için 'ayn› anda ve ayn› iﬂ kolunda
birden fazla sendikaya üye olunamaz ibaresinin kald›r›lmas›yla' demokrasi münazaras›na kalk›ﬂmak
a¤›r gerçeklik kayb›d›r.
... B›rak›n iki sendikaya üye olmay›, bu ülkede bir sendikaya üye
olmak fitne-fesada kar›ﬂmakla, terörist olmakla eﬂde¤erdir ve sendikal› iﬂçinin hemen kovulmas› yerden gö¤e 'meﬂru' kabul edilir.
...
Paﬂabahçe Devlet Hastanesi'nin
taﬂeron temizlik iﬂçilerinden Türkan
Albayrak sendikal› olunca iﬂten ç›kart›ld›, ﬂimdi tek baﬂ›na her f›rsatta
sökülmeye çal›ﬂ›lan çad›r›nda direniﬂinin 45. gününe girdi.
... ﬁu anda Türkiye'nin dört bir
yan›nda sendikalaﬂma mücadelesi
veren iﬂçilerin haberleri ana medyan›n sayfalar›nda da yer almad›¤›ndan belki halk›m›z herkesi sendikal› diye bilebilir.
Ne de olsa yüzde 5 sendikalaﬂma
oran›yla medyam›z da az buz sendika düﬂman› de¤il midir?
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Radikal 2
22 A¤ustos 2010
Sivil vesayet mi, paranoya m›?
... Örgütlenme özgürlü¤ü, sendika özgürlü¤ü getirece¤i iddia edilen
referandum öncesinde iﬂten at›ld›¤›
Paﬂabahçe Devlet Hastanesi önünde
tek baﬂ›na bekleme eylemi yapan
taﬂeron iﬂçisi Türkan Albayrak’›n
eylemine bir zab›ta ve polis ordusu
müdahale etti ve çad›r› y›k›ld›. Ve
finali Baﬂbakan yapt›: “Yarg›n›n
içinde dernek kurulur mu? ... bunu
da bizim ilk f›rsatta halletmemiz laz›m.”
Baﬂbakan bununla da yetinmedi,
memur sendikalar›ndan iﬂveren örgütlerine kadar “hay›r” diyen veya
referandumda aç›kça “evet” demeyen herkesi örtülü olarak tehdit etti.
Bunlar› alt alta koydu¤umuzda
›l›ml› bir McCarthycilik ve sivil vesayet kokusu almak hâlâ paranoya m›?
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Ö¤retmenler Atamalar›n›n Yap›lmas›
‹çin Eylemlerine Devam Ediyor
Atamas› Yap›lmayan Ö¤retmenler Platformu (AYÖP) üyesi ö¤retmenler 15 A¤ustos günü Ankara
Abdi ‹pekçi Park›’nda eyleme baﬂlad›lar. Türkiye’nin bir çok ilinden
gelen ö¤retmenlerin eylemine 17
A¤ustos günü polis sald›rarak 50

ö¤retmeni gözalt›na ald›.
Oturma eylemine sald›r›lmas› ve
ö¤retmenlerin gözalt›na al›nmas›
AYÖP taraf›ndan ‹stanbul Bak›rköy’de yap›lan eylemle protesto
edildi. “Gözalt›lar, Bask›lar Bizi
Y›ld›ramaz” yazan bir pankart açan

ö¤retmenler, boyun e¤meyeceklerini söylediler. AYÖP ad›na bir
aç›klama yapan ‹brahim
Do¤an; "Sözleﬂmeli, ücretli, usta ö¤retici statüsünde çal›ﬂmak istemiyoruz. Güvenceli ve
kadrolu bir çal›ﬂma hayat› istiyoruz. Bunu da
sadece kendimiz için istemiyoruz. Tüm çal›ﬂanlar, emekçiler için istiyoruz" dedi.
Atamas› Yap›lmayan Ö¤retmenler Platformu (AYÖP) 23 A¤ustos
günü de Malatya’da eylem yapt›.
Kanalboyundaki ‹l Milli E¤itim
Müdürlü¤ü önünde yap›lan eylemde; KPSS'nin kald›r›lmas› ve atama
bekleyen ö¤retmenlerin atamalar›n›n yap›lmas› istendi.
Eyleme; Halk Cephesi, Tekel ‹ﬂçileri, E¤itim-Sen, ESP ve EMEP
destek verdi.
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Sanatç›lardan 4-C Tepkisi
Kültür ve Turizm Bakanl›¤›’n›n Devlet Tiyatrolar› ve Devlet Opera ve Balesi’ne 4-C uygulamas›yla sanatç› almak istemesine Kültür ve Sanat Sendikas› ve
Devlet Tiyatrolar› Opera ve Bale Çal›ﬂanlar› Yard›mlaﬂma Vakf› (TOBAV) tepki
gösterdi.
Kültür ve Sanat Sendikas› Genel Baﬂkan› Yavuz Demirkaya; Ertu¤rul Günay’›n, “Bankamatik sanatç›l›¤›n› önlemeye çal›ﬂ›yoruz” diyerek sanatç›lar› rencide etti¤ini söyledi.
Demirkaya; “Kendi yanl›ﬂlar›n› sanatç›lara yükleyerek sanatç›lar› ‘tembel’ olarak nitelendiriyorlar” dedi. TOBAV Baﬂkan› Tamer Levent’te tiyatroculu¤un
emeklili¤i olmad›¤›n› söyledi.

BETESAN’da Direniﬂ
Devam Ediyor...
‹ﬂten at›ld›¤› için iﬂyeri ‹stanbul Tuzla
BETESAN önünde çad›r kuran tersane
iﬂçisi Zeynel K›z›laslan’›n direniﬂi iki haftay› doldurdu. Direniﬂ çad›r›n› iﬂçiler yaln›z
b›rakm›yor. Merak edenler ya da haks›zl›¤a
u¤rayan iﬂçiler direniﬂteki Zeynel K›z›laslan’la sohbetler ediyor.
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Toplu Görüﬂme De¤il Toplu Sözleﬂme
Ankara'da KESK (Kamu Emekçileri Sendikalar› Konfederasyo-nu), toplu görüﬂmeler ile ilgili bir eylem yapt›. Ziya Gökalp Cadde-si, Mithatpaﬂa köprüsü alt›nda toplanan KESK üyeleri, toplu iﬂ söz-leﬂmesi taleplerinin oldu¤u pankart› açarak AKP Ankara ‹l Binas›
önüne yürüdüler. Yaklaﬂ›k 100 kiﬂinin kat›ld›¤› eylem boyunca;
“AKP Yasan› Al Baﬂ›na Çal”, “AKP Yasas›na Hay›r” sloganlar›
at›ld›.
AKP il binas› önüne gelindi¤inde bir aç›klama yap›ld›. Toplu gö-rüﬂme sürecinde dayat›lanlar›n anlat›ld›¤› aç›klamada, emekçinin
hakk›n› savunmaktan geri durmayacaklar› söylendi.

AKP 12 Eylül’ü Sürdürüyor

+ ‹VME: “Bugün Yetkin Mühendislik Uygulamas›na Karﬂ›
Sürdürdü¤ümüz Bu Mücadeleyi ‹deolojik Olarak Kazanm›ﬂ Durumday›z”
Yürüyüﬂ: Yetkinlik Belgelendirme Yönetmeli¤ini iptal ettirdiniz. Önce ﬂunu soral›m; Yetkinlik Belgelendirme Yönetmeli¤i nedir? Bu yönetmeli¤e niye karﬂ›s›n›z?
+ ‹VME: Özellikle 99 Marmara Depremi sonras› baﬂ›n› ‹nﬂaat Mühendisleri Odas›’n›n çekti¤i yetkin/yetkili mühendislik tart›ﬂmalar›, ‹nﬂaat
Mühendisleri Odas›’n›n 2006’da
ABD’deki profesyonel mühendislik
(professional engineering) uygulamas›ndan kopya edilerek tart›ﬂma
boyutunda ç›karak yaﬂam›m›za girdi. Yetkin ‹nﬂaat Mühendisli¤i Yönetmeli¤i ad› alt›nda yay›nlanan ilk
yönetmelikle yetkin mühendislik
belgeleri da¤›t›lmaya baﬂland›.
Bu yönetmelikle AB, Dünya Ticaret Örgütü ve GATS (Hizmet Ticareti Genel Anlaﬂmas›) süreçleriyle dayat›lan ülkemiz mühendislik
gücünün, e¤itimden istihdama kadar bütünüyle emperyalist tekeller
lehine ﬂekillenecek olan yönetmelik
ve uygulamalar mühendis eme¤ini
de¤ersizleﬂtirerek ucuz teknik emek
gücü yaratma çabalar›na ön ayak
olacakt›r.
Yürüyüﬂ: Yönetmeli¤i kim nas›l savunuyordu? Odalar›n bu konudaki
tutumu ne oldu?
+ ‹VME: TMMOB’deki etkin yönetim
anlay›ﬂ› bu yönetmeli¤i bizzat hayata geçirmeye çal›ﬂm›ﬂ, 2005’te Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›’n›n sipariﬂiyle Yetkili Mühendis, Mimar
ve ﬁehir Planc›lar›n›n Belirlenmesi
ve Belgelendirilmesine ‹liﬂkin Kanun Tasar›s› Tasla¤›’n› haz›rlam›ﬂt›r.
May›s 2004’teki TMMOB GK’da
TMMOB Meslek ‹çi E¤itim ve Belgelendirme Yönetmeli¤i kabul etmiﬂtir. Bu yönetmelikle birlikte, bu
anlay›ﬂa sahip odalar yönetmelik haz›rl›klar›na baﬂlam›ﬂt›r. ‹lk yönetmeli¤i 2006 y›l›nda ‹MO (‹nﬂaat Mühendisleri Odas›) yay›nlayarak uygulamaya baﬂlad›. Di¤er odalar da
yönetmelik haz›rl›klar›na baﬂlam›ﬂ;
kimileri bu süreci h›zland›r›rken, kimileri bünyelerinde üyelerini ikna

çabas›na girmiﬂtir. ‹MO’nun yay›nlad›¤› ilk yönetmeli¤e +‹vme Dergisi taraf›ndan aç›lan davada Dan›ﬂtay
8. Dairesi 6 Kas›m 2007’de yürütmeyi durdurma, 18 Kas›m 2008’de
ise iptal karar› vermiﬂtir.
Yürüyüﬂ: Yönetmeli¤i nas›l bir mücadele sonucu iptal ettirdiniz?
+ ‹VME: ‹lk yönetmeli¤in iptalinden
sonra ‹nﬂaat Mühendisleri Odas›
yetkin mühendisli¤i uygulama konusundaki ›srar›n› sürdürmüﬂ ve yeni bir yönetmelik haz›rlam›ﬂt›r.
Yetkinlik Belgelendirme Yönetmeli¤i ad›ndaki bu yeni yetkin mühendislik yönetmeli¤i, bir öncekinden sadece isim olarak farkl›d›r. 15
ﬁubat 2009’da Resmi Gazetede yay›mlanarak yürürlü¤e giren Yetkinlik Belgelendirme Yönetmeli¤i'ne
+‹vme taraf›ndan 16 Nisan 2009 tarihinde dava aç›lm›ﬂt›r. Dan›ﬂtay 8.
Dairesi 8 Temmuz 2009 tarihinde
oybirli¤iyle yürütmesini durdurdu¤u Yetkinlik Belgelendirme Yönetmeli¤i’ni 16 Haziran 2010 tarihinde
iptal etmiﬂtir. Bu mücadelede il il,
üniversite üniversite dolaﬂt›k, ulaﬂabildi¤imiz bütün meslektaﬂlar›m›za
süreci anlatmaya çal›ﬂt›k. Yap›lan
kurultay, sempozyum vb birçok etkinlikte bu meslek alan›m›za dönük
bu sald›r›lar› tart›ﬂt›rd›k ve mahkum
ettik. Bugün yetkin mühendislik uygulamas›na karﬂ› sürdürdü¤ümüz
bu mücadeleyi ideolojik olarak kazanm›ﬂ durumday›z.
Yürüyüﬂ: Yetkinlik Belgelendirme
Yönetmeli¤inin iptal edilmesi bu
alanda nas›l bir kazan›m sa¤layacakt›r?
+ ‹VME: Bu uzun soluklu mücadelede bizim aç›m›zdan bu davan›n tek
baﬂ›na bir belirleyicili¤i olmasa da,
bu kazan›m ‹MO ve TMMOB etkin
yönetim anlay›ﬂ›n›n savruldu¤unu
görmek ve meslektaﬂlar›m›z›n niteliksiz iﬂgücü hale getirilmeleri çabalar›n›n önünde set oluﬂturmak
aç›s›ndan önemlidir. O kadar ki mühendislerin aleyhine oldu¤u bu kadar aç›k olan yetkin mühendislik
konusunda, TMMOB'nin bütün ya-

ﬂamsal amac›n› belgelendirme ve
yetkinli¤e dayand›rmas›na son vermesini bu dava ile bir kez daha hat›rlat›yoruz.
Yürüyüﬂ: Davay› açan yay›n kurulu
üyeniz ‹nﬂaat Mühendisi ‹smail
Ozan Demirel, ‹MO Ankara ﬁubesinin bask›lar›na maruz kalm›ﬂt› . Bu
konuda ne diyeceksiniz?
+ ‹VME: Davay› açan yay›n kurulu
üyemiz ‹nﬂ. Müh. ‹smail Ozan Demirel, ‹MO Ankara ﬁubesi 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 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. ‹smail Ozan Demirel’in +‹vme ad›na açm›ﬂ oldu¤u bu
dava ‹MO etkin yönetim anlay›ﬂ›n›n
vermiﬂ oldu¤u cezalar›n arka plan›n› göstermesi aç›s›ndan önemlidir.
Yürüyüﬂ: Bunun d›ﬂ›nda eklemek
istedi¤iniz baﬂka bir ﬂey var m› ?
+ ‹VME: TMMOB'nin as›l yo¤unlaﬂmas› gereken ücretli çal›ﬂan ve iﬂsiz
mühendislerin yak›c› sorunlar›d›r.
Yap›lmas› gereken, Ücretli ve ‹ﬂsiz
Mühendis, Mimar ve ﬁehir Planc›lar› ve Kad›n Mühendis, Mimar ve ﬁehir Planc›lar› kurultaylar›n›n kararlar›n› gerçekleﬂtirmek için çaba göstermektir. Mesleki demokratik kitle örgütü olarak üyelerinin ç›karlar›n› savunmas› gereken TMMOB'nin ve
baz› odalar›n etkin yönetim anlay›ﬂlar›n›n, üyelerini, mesleklerini icra
etme yetkilerini de ellerinden alarak
sermayenin sömürüsüne eli kolu
ba¤l› terk eden yetkin mühendislik
uygulamas›n› terk etmelidir.
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18 A¤ustos akﬂam› halkla beraber eve yönelen
Cepheliler evin
içine ve d›ﬂ›na
“uyuﬂturucu satmak suçtur” yaz›lamalar› yapt›lar.
Mahallelerinde uyuﬂturucuya
ve fuhuﬂa izin verilmeyece¤ini ifade eden Cepheliler
mahalle halk›n›n yozlaﬂmaya karﬂ›
mücadele etmesini istediler. Eylemin sona ermesinden birkaç gün
sonra uyuﬂturucu sat›lan ve fuhuﬂ
yap›lan ev Cephelilerin ve mahalle

Yozlaﬂmaya ‹zin Vermeyece¤iz
Halk Cepheliler yozlaﬂmaya karﬂ› mücadele etmeye devam ediyorlar. ‹stanbul Nurtepe-Güzeltepe
Mahallesi’nde uyuﬂturucu sat›lan ve
fuhuﬂ yap›lan bir ev Cepheliler ve
mahalle halk› taraf›ndan boﬂalt›ld›.

halk›n›n kontrolünde boﬂalt›ld›.
Ayn› gün uyuﬂturucu sat›c›s› halka teﬂhir edilerek mahalleden kovuldu.
1 May›s Esatpaﬂa Mahallesi’nde
de mahalle halk›n›n ﬂikayeti üzerine
Cepheliler Zeynel isimli uyuﬂturucu
sat›c›s›n›n evine gittiler. Evinde bulunan uyuﬂturucu sat›c›s› Cepheliler’e sald›rmaya çal›ﬂ›nca etkisiz
hale getirildi ve ailesine de çocuklar›n›n yapt›¤›n›n onursuz bir iﬂ oldu¤u anlat›ld›. Uyuﬂturucu sat›c›s›n›n
mahallede teﬂhir edilmesinin ard›ndan, “mahallemizde uyuﬂturucuya,
fuhuﬂa kumara yozlaﬂmaya izin vermeyece¤iz” denildi.

Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz
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Mersin’de 23 A¤ustos günü ESP, TA-YAD’l› Aileler, EHP ve Partizan ortak bir
eylem düzenlediler. Taﬂ Bina önünde yap›-lan eylemde “Gözalt›lar, Tutuklamalar,
Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz, Devrimci Tutsak-lar Serbest B›rak›ls›n” pankart› aç›larak çe-ﬂitli dövizler ve flamalar taﬂ›nd›.
Eylemde yap›lan aç›klamada; demokra-tik mücadele yürüten insanlara bask› yap›-larak hapishanelerde süren tecritin d›ﬂar›da
da devrimcileri halktan soyutlamaya çal›ﬂ›-larak sürdü¤ünü söyledi.
Aç›klamadan sonra oturma eylemi ya-p›ld› ve “Devrimci Tutsaklar Onurumuz-dur”, “Hasta Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n”
ve “Yaﬂas›n Devrimci Dayan›ﬂma” slogan-lar› at›ld›. Eyleme Tüm Emekli-Sen ve Ha-ber-Sen de temsili düzeyde destek verdi.

Sar›gazi’de Muhbirlik
Teklifi
‹stanbul Sar›gazi’de 12 A¤ustos günü
tutuklu 9 TAYAD’l› için yap›lan eyleme
polis sald›rarak gözalt›na alm›ﬂt›. Gözalt›na
al›nanlardan Muammer Kaya’ya polis tara-f›n muhbirlik teklif edilmiﬂ, kabul etmeyin-ce tutuklama tehditleri savrulmuﬂtur.
Yaﬂanan durumla ilgili yaz›l› bir aç›kla-ma yapan Sar›gazi Özgürlükler Derne¤i;
“‹ﬂbirlikçilik teklif etmek ve iﬂbirlikçilik
yapmak yer yüzünün en aﬂa¤›l›k” diyerek,
Muammer Kaya’n›n baﬂ›na gelecek her
ﬂeyden terörle mücadele polislerinin so-rumlu olaca¤›n› belirtti.
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“Gerçekleri Halka Ulaﬂt›rmaya
Devam Edece¤iz”
Yürüyüﬂ okurlar› Ferhat ve
Engin için adalet istediler ve
dergi da¤›t›m› yapt›lar...
‹stanbul Ça¤layan ve Sar›gazi mahallelerinde Halk Cepheliler taraf›ndan eylemler yap›ld›. 19 A¤ustos günü Ça¤layan’da yap›lan eylemde; “Ferhatlar’›n Enginler’in Sesi Yürüyüﬂ Susturulamaz” yazan
pankart aç›ld›. “Yürüyüﬂ Dergisi Susturulamaz, Kahrolsun
Faﬂizm Yaﬂas›n Mücadelemiz”
sloganlar›n›n at›ld›¤› eylemde
12 Eylül’ün AKP iktidar›yla
sürdü¤ü vurguland›. Eylemin
ard›ndan yap›lan sat›ﬂta 40 dergi halka ulaﬂt›r›ld›.
Sar›gazi’da yap›lan eylemde ise; “Bizler Enginler, Ferhatlar olarak gerçekleri halka
ulaﬂt›rmaya devam edece¤iz”

denildi. Eylemin ard›ndan 85
dergi halka ulaﬂt›r›ld›.
Malatya’da 17, 18 A¤ustos
günlerinde Zaviye ve Paﬂaköﬂkü mahallelerinde dergi sat›ﬂ›
yap›ld›. Dünya halklar›n› açl›¤a mahkum eden emperyalizmin kesinlikle açl›¤a çözüm
olamayaca¤›n›, aksine açl›¤›n
tek sorumlusu oldu¤unu halka
anlatan Yürüyüﬂ okurlar›; 51
dergiyi halka ulaﬂt›r›ld›.
Adana’da 18 A¤ustos’ta
Seyhan’a ba¤l› Akkap› Mahallesi’nde, 25 A¤ustos günü Yüre¤ir’e ba¤l› Ak›nc›lar Mahallesi’nde dergi sat›ﬂ› yap›ld›.
Referandum aldatmacas›n›n
anlat›ld›¤› sat›ﬂlarda Akkap›’da
56, Ak›nc›lar’da 44 dergi halka
ulaﬂt›r›ld›.

AKP 12 Eylül’ü Sürdürüyor

Referandumla ‹lgili Seminer Yap›ld›
20 A¤ustos günü Antalya Öz-gürlükler Derne¤i’nde; Avukat Hü-seyin Öztürk, Selda Göko¤lu, Meh-met Ali U¤urlu ve Yurdagül Gü-müﬂ’ün konuﬂmac› olarak kat›ld›¤›;
referandum ile ilgili bir seminer ya-p›ld›.
Av. Hüseyin Öztürk konuﬂma-s›nda; dünyada ilk anayasan›n ya-p›lmas›na de¤indi. Anayasalar›n
kimin için, hangi amaçla yap›ld›¤›-n› anlatt›.

Selda Göko¤lu; kamu emekçile-ri ile ilgili 1982 anayas›nda göster-melik ve ka¤›t üstünde kimi haklar-dan söz edilmesine karﬂ›n, Grevli
Toplu Sözleﬂmeli Sendika hakk›n›n
hep yok say›ld›¤›n›
belirtti.
AKP’nin k›smi anayasa de¤iﬂkili-¤inde ise grevli toplu sözleﬂmeli
sendika hakk›n›n bir hak olarak gö-rülüp, kabul edilmedi¤ini belirtti.
Mehmet Ali U¤urlu ise, referan-dumun amac›n› anlatarak, yap›lan

Tutuklamalar Bizi Y›ld›ramaz Tutuklanan 5
Dev-Genç’li
Serbest B›rak›ls›n"
pankart›n›
as›ld›. Stantta ayr›ca 30
Eylül’de yap›lacak
mahkemeye kat›l›p
Gençlik Derne¤i üyelerini sahiplenme ça¤r›s›yla bildiri da¤›t›ld›.
Halk Cepheliler ise açt›klar›
stantta Yürüyüﬂ dergisinin sat›ﬂ›n› ve tan›t›m›n› yaparak 12
Eylül’de yap›lacak olan referandumda sand›¤a gitmeme
ça¤r›s› yapt›lar.

Pülümür Bal Festivali Yap›ld›
Dersim Pülümür’de 21
A¤ustos günü Bal Festivali yap›ld›. Festivalde Erzincan
Gençlik Derne¤i ve Halk Cephesi stant açt›lar.
Erzincan Gençlik Derne¤i
stand›nda Erzurum’da tutuklu
olan arkadaﬂlar›n›n resimlerinin yan›s›ra; "Bask›lar, Linçler,

de¤iﬂikliklerle 12 Eylülcülerin yar-g›lanamayaca¤›n› çünkü AKP’nin
12 Eylül iktidar› oldu¤unu belirtti.
Halk Anayasas›n›n düzen ana-yasas›n›n alternatifi oldu¤unu belir-tip, sosyalist ülkelerden örnekler
verdi.
Yurdagül Gümüﬂ ise, Antalya’da
sol parti ve çevreler taraf›ndan oluﬂ-turulan birli¤in halk› referandumda
“ hay›r”a ça¤›rd›¤›n› Halk Cephe-si’nin, hay›r ya da boykot diyen
çevreye karﬂ› Halk Anayasas› gibi
alternatifi oldu¤unu anlatt›.

Sabire ve Erol’un Katili
Yakalanmad›
‹stanbul’da 27 Temmuz günü Tacirler
Menkul K›ymetler A.ﬁ. Bak›rköy ﬁube-si’nde Özel Harekat’tan emekli polis Vedat
Gemalmaz, para kaybetti¤ini öne sürerek iﬂ
yerini basarak Sabire (Sevgi) Yaman ve Erol
Postac› isimli çal›ﬂanlar› katletti. Olay›n üze-rinden 1 ay geçmesine ra¤men Vedat Gemal-maz’›n yakalanmamas›, Sabire (Sevgi) Ya-man ve Erol Postac›’n›n ailesi, yak›nlar›,
Alevi dernekleri ve demokratik kitle örgütle-ri taraf›ndan 7 A¤ustos günü yap›lan eylem-le protesto edildi.
Katilin yakalanmamas› üzerine 22 A¤us-tos günü de ikinci bir eylem yap›ld›. Bak›r-köy Özgürlük Meydan›’nda baﬂlayan eylem-de ‹stanbul Caddesi’ne kadar yüründü ve bu-rada bir oturma eylemi yap›ld›. Eylemde ka-til Özel Harekat polisi yakalanana kadar ey-lemlerin sürece¤i söylendi.

“De¤erlerimiz ‹çki
Masalar›nda Çürütülemez”

“Yaﬂl› Bir Kad›n› Tehdit Etmek
Acizliktir, Korkakl›kt›r, Tükenmiﬂliktir”

Devrimci Alevi Komitesi taraf›ndan
yay›nlanan yaz›l› bir aç›klama.yla, za-limlere karﬂ› baﬂkald›r›n›n Anado-lu’daki simgeleﬂmiﬂ isimlerinden biri
olan Pir Sultan Abdal’›n resminin iç-ki masalar›nda olmas› protesto edildi.
Pir Sultan Abdal’›n türkü ve deyiﬂleri-nin içki masalar›nda yaz›lmad›¤› söyle-nen aç›klamada; Ayd›n’›n Didim ‹lçesi’nde
Kirvem Kafe adl› yerin Pir Sultan amblemini
reklam olarak kullanmas›n›n da kabullenile-meyece¤i belirtildi.

Erzincan Gençlik Derne¤i
artan polis bask›lar›yla ilgili
yaz›l› bir aç›klama yay›nlad›.
Hukuksuz bask›nlar ve tutuklamalardan sonra polis bu kez
de 2000-2007 Ölüm Orucu
Direniﬂi ﬂehidi Hülya ﬁimﬂek’in annesi Sakine ﬁimﬂek’i
telefonla arayarak Gençlik
Derne¤i’ni sormuﬂ ve rahats›z
etmiﬂtir. ﬁimﬂek’in telefonu
yüzlerine kapamas›n›n ard›n-
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dan arabayla yolunu kesen
polisler, saçma sapan sözlerle
ﬁimﬂek’i
taciz
etmeye
çal›ﬂm›ﬂ, bir yandan da el
haraketleriyle tehdit etmiﬂtir.
Erzincan Gençlik Derne¤i,
“Yaﬂl› bir kad›n› önce telefonla arayarak, sonra yolunu keserek tehdit etmek acizliktir,
korkakl›kt›r, tükenmiﬂliktir”
dedi¤i aç›klamada bask›larla
y›lmayacaklar›n› vurgulad›.
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Ülkemizde Gençlik

Gençlik Federasyonu’ndan

ﬁEKERBANKLAR’IN B‹ZE SUNDU⁄U
B‹ZDEN ÇALDIKLARIDIR
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Bir ülkedeki e¤itim sistemi o ülkedeki ekonomik sistemden, yönetim biçiminden ba¤›ms›z de¤ildir.
Amaç mevcut sisteme hizmet
eden, sistemin iﬂlemesini sa¤layan
yeni kadrolar, elemanlar yetiﬂtirmektir. Ülkemizdeki e¤itim sistemi
de esas olarak emparyalist ve iﬂbirlikçi tekellerin ihtiyaçlar›na göre
düzenlenmiﬂtir.
ﬁu s›ralar televizyonda ﬁekerbank’›n bir reklam› yay›nlan›yor.
Reklamda bir ö¤retmen vergiyle ilgili bir ders anlat›yor, s›k›c› bir hava verilmiﬂ reklama. Daha sonra ekrana “Ekonomik nedenlerden istemedi¤iniz bir bölümde okumak zorunda kalmay›n. Gelece¤inize yön
vermeniz için ﬁekerbank'tan 15 y›la
varan vadelerle e¤itim kredisi” slogan› ç›k›yor.
Yeni e¤itim-ö¤retim dönemi
yaklaﬂ›rken e¤itimin nas›l bir ticaret
mal›na dönüﬂtürüldü¤üne çarp›c›
bir örnektir. Reklam, bu ülkenin
çocuklar›n›n sermayeye nas›l sunuldu¤unu göstermektedir.
En baﬂta akl›m›za ﬂu sorular geliyor. Bir banka ö¤rencilere bu kadar uzun vadeli krediyi gerçekten
ö¤rencileri düﬂündü¤ü için mi veriyor? Neden bankalar›n e¤itim kredilerine muhtac›z? Ö¤renciler ne
zamandan beri bankalara müﬂteri
olarak sunuluyor? Burada sistemin
bizi içine soktu¤u durumu görüyoruz. E¤itim o hale getirilmiﬂ ki; emperyalizmin ana unsurlar›ndan olan
bankalar kendine yeni müﬂteriler
olarak, kredi kartlar› borçlar› yüzünden sönen binlerce oca¤›n gençlerini seçiyor: " Ölüm s›ras› sizde”
diyor.
Evet, ülkemizde ö¤rencilere
müﬂteri gözüyle bak›ld›¤› için e¤itimde özelleﬂtirme politikalar› uy-

gulan›yor. Bunun için özel okullar
aç›ld›. Bunun için bazen milyarlar›
bulan harçlar› ödüyoruz. Bunun için
kay›t paras› ödüyoruz. Bunun için
uzaktan e¤itim ad› alt›nda ö¤rencilerden milyarlarca lira para al›n›yor.
Ve bunun için ﬁekerbank gibi di¤er
bankalarda ars›zca ö¤rencilerden
para kazanabilmenin bin bir çeﬂit
yolunu buluyorlar.
Paras› olan›n yararlanaca¤› bir
hizmettir. Ve herkesin e¤itim alma
hakk› yoktur. Oysaki normal olan
e¤itimin paras›z olmas›d›r. Çünkü
herkesin e¤itim alma hakk› vard›r.
Ve en baﬂta devlet bu hakk› güvence alt›na almak zorundad›r. Ama ülkemizde bu hak bankalar›n verdi¤i
kredilere teslim edilmiﬂtir.
Ö¤renciler, gençler gelece¤imiz
diye yalan söyleyenler gelece¤imizi
bankalar›n verdi¤i kredilere teslim
etmiﬂ durumdalar. Gelece¤imizi tekellerin verdi¤i kredilerle kazanamay›z. Evet, ﬁekerbank’›n dedi¤i
do¤rudur; bu gün ekonomik nedenlerden kaynakl› okuyamayan milyonlarca ö¤renci vard›r. Ama bunu
yaratan zaten ﬁekerbanklar›n düzenidir. E¤itimin özelleﬂtirilmesininde
en büyük sebeplerinden biri budur.
E¤itim özelleﬂtikçe ﬁekerbank gibi
tekellerin kasas› dolacakt›r çünkü.
Bize gelecek diye sunduklar› krediler binlercemizin iﬂsizli¤i, yoksullu¤u, açl›¤› demektir.
Bizler ö¤renciler olarak bu durumun fark›nda olmal›y›z. Üzerimizden bu ﬂekilde rant elde edilmesine
izin vermemeliyiz. E¤itim hakk›m›z
için hep birlikte ﬁekerbanklar›n düzenine karﬂ› mücadele etmeliyiz.

Ö¤retmen atamalar›
iptal edilmiyor
Milli E¤itim Bakanl›¤›, KPSS 2010
s›nav›nda sorular›n çal›nd›¤› yönünde bir çok verinin olmas›na ra¤men
ö¤retmen atamalar›n›n iptal edilmeyece¤ini aç›klad›. Bakanl›ktan yap›lan yaz›l› aç›klamada, 2010 Kamu
Personeli Seçme S›nav› (KPSS) ile
ilgili iddialar üzerine, 31 A¤ustos’da
gerçekleﬂtirilecek 30 bin kadrolu ö¤retmen atamas›na iliﬂkin iptal taleplerinin medyada yer ald›¤› belirtildi.

KPSS’ de 350 birinci
ÖSYM’nin "3-5 kiﬂi sorular› ald›ysa
bilemem" demesine ra¤men 800 bin
kiﬂinin memur olmak için girdi¤i
KPSS’da (Kamu Personeli Seçme
S›nav›) 10 evde oturan 20 kiﬂinin
puanlar› ayn› ç›kt›. Ayn› adreste
yaﬂayan en az 10 çift, kardeﬂ ya da
akraba, s›navda bütün sorular› bildi.
‹nsanlar›n kaderlerinin s›navlara
ba¤l› oldu¤u bir sistemde insanlar
kendi “çözümlerini” üretiyor.

50 TL vermeyene
belge yok
Ö¤rencilere aç›lan ilginç soruﬂturmalarla ünlü Akdeniz Üniversitesi,
ﬂimdi de May›s ay›nda toplanan
senatonun ald›¤› karar ile art›k
mezun olan ö¤rencilerden 50 TL
dokümantasyon ücreti ad› alt›nda
para al›yor. Üniversiteye kay›t
yapt›ran ö¤rencilerden harç paras›
d›ﬂ›nda 50 TL kay›t ücreti de alan
üniversite art›k ö¤rencileri mezun
ederken de para al›yor.

Engelliler s›nav›nda
yanl›ﬂ kitapç›k verildi
TOKAT’ ta zihinsel engelli Serkan
Alpu, Milli E¤itim Bakanl›¤›' nca
düzenlenen
Özürlü
Personel
S›nav›'nda kendisine, lise yerine üniversite mezunlar› için haz›rlanan soru
kitapç›¤› verildi¤i için s›nav› kazanamad›¤›n› çok say›da kiﬂinin kendisi
gibi ma¤dur oldu¤unu söyledi.

AKP 12 Eylül’ü Sürdürüyor

Ülkemizde Gençlik

Gençli¤in
Gündeminden
Üniversiteyi kazand›ktan sonra
ö¤rencilerin en büyük derdidir geçim s›k›nt›s›. Harç paras›, dosya paras›; yurtta kal›yorsa yurt paras›; evde kal›yorsa ev kiras› ve benzeri.
Bunlar› karﬂ›lamak için de ilk seçenek burslard›r. Devletin ö¤rencilere verdi¤i 3 çeﬂit burs var ve
bunlardan sadece birini verir.
Bunlar:
1-) Geri ödemesi olmayan ö¤r e n i m k r edisi ,
2-) Yüksek faizli geri ödemesi
olan k a t k › k redisi,

bir eﬂ dost bulmakt›r.
‹kinci burs türü geri ödemeli
k a t k › k redisi ise geri ödemeli oldu¤u için bütün ö¤rencilere verilir.
Bu bursu almakla birlikte düzenin
borç bata¤›na da girmiﬂ oluruz. 8100
TL olan bu bursun 2 y›l içinde ödenmesi gerekmektedir. Ödenmedi¤i
takdirde ise yüzde 70’e varan faizler

Ö¤renciyi “ p a r a ” olarak gören
sistem bunlar›n d›ﬂ›nda yeni yöntemler de geliﬂtirmiﬂtir. Bunlardan
birisi de Ö ¤ renciye Özel Yüksek
L i m i t l i K re d i K a r t l a r ›’d›r. Ad›ndan
da anlaﬂ›laca¤› gibi ö¤renciyi soymaya yönelik yüksek limitli özel
kartlar girer devreye. Bu kredi kartlar›n› ç›kartmak için ö¤renci belgesi
ve nüfus kimli¤i d›ﬂ›nda baﬂka
belgeye gerek yoktur ve 3 bin
TL’ye varan limitleri vard›r.
Ve faizleri de yüzde 50 ile
90’lara kadar ç›kmaktad›r. Tüketim kültürünün özellikle körüklendi¤i gençlik için bu kredi tam bir borç bata¤›na sokmaktad›r. Ö¤rencinin bir dönemde kulland›¤› kredi faizleriyle
birlikte 5-6 bin TL’yi bulmaktad›r.
Böylelikle düzen daha ö¤renciyken
kendine tabi olan, borç bata¤›na saplanm›ﬂ gençler yetiﬂtiriyor. Bilmeliyiz ki kredi kartlar›, yüksek faizli
burslar ö¤rencilerin maddi sorununu
çözmek için bir çözüm de¤il, daha
ö¤renciyken önümüze kurulmuﬂ
borç tuzaklar›d›r.

DÜZEN DAHA
Ö⁄RENC‹YKEN BORÇ
BATA⁄INA SAPLIYOR!

3-) Okul harçlar›n›n ödenmesini
sa¤layan ve yine yüksek faizli geri
ödemesi olan h a r ç k redisidir.
Ö¤renim kredisi tüm ö¤rencilere
verilmez. Maddi durumu kötü olan
ö¤rencilere verilir. Ancak bu bursu
almak için aranan ﬂart durumun kötü
olmas› de¤il, üst mercilerde veya
KYK (Kredi Yurtlar Kurumu)`nda

gençli¤in
tarihinden
A¤ustos
1978Ba¤›ms›zl›k
Ve
Demokrasi Mücadelesinde DEV-GENÇ,
yay›n hayat›na baﬂlad›. Devrimci Sol’un
ilk periyodik yay›nlar›ndan biri olan DEVGENÇ, 1980 Mart’›nda DEVR‹MC‹ SOL
dergisi ç›k›ncaya kadar 5 say› yay›nland›.
***

A¤ustos
1978Faﬂist ﬁah rejiminin ‹ran halk›na uygulad›¤› bask› ve terörü

bindirilerek borç katlan›r. Bu nedenle 36-37 yaﬂ›na gelmiﬂ insanlar hala
bu kredi borçlar›n› ödemeye devam
etmektedir.
Üçüncü burs çeﬂidi ise h a r ç k red i s i d i r. Ve ö¤rencilerin 4 senelik
harç ücretlerini kapsar. Bu burs türü
de katk› kredisi gibi yüksek faizli
geri ödemesi oldu¤u için her ö¤renciye verilir,

protesto
için DevGençliler,
Ca¤alo¤lu’ndaki
‹ran Konsoloslu¤u
önünde korsan gösteri
yapt›. Ayn› saatlerde
bir grup Dev-Gençli
de Harbiye’deki ‹ran
Hava Yollar›’na silahl› eylem düzenledi.
***

3-10 Eylül
-Seher ﬁahin
Haftas›TÖDEF'li ö¤rencilerin üniversiteye yeni
gelen ö¤rencilere yard›m amac›yla açt›klar›
masalara Mimar Sinan Üniversitesi F›nd›kl› Kampusü'nde
masaya sald›ran polis,

Seher ﬁahin’i 3 Eylül
1991'de okulun üçüncü kat›ndan att›. Beﬂ
gün komada kalan Seher ﬁahin, 8 Eylül'de
yaﬂam›n› yitirdi. TÖDEF'in ilk ﬂehidi olan
Seher ﬁahin ﬂehit düﬂtükten sonra 3-10 Eylül aras› “Seher ﬁahin
Haftas›” ilan edildi ve
ad›, her y›l aç›lan ve
bir mevzi olarak korunan Rehberlik ve Da yan›ﬂma
Masalar › 'nda yaﬂat›ld›. Her
y›l polis sald›r›lar›na
maruz kald› bu masalar. Onlarca ö¤renci
gözalt›na al›nd›. Ama
Seher ﬁahin Rehberlik ve Dayan›ﬂma Masalar› gençlik mücadelesindeki onurlu yerini ald›
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Dünya Gençli¤inden
ﬁili’de özelleﬂtirmelere
karﬂ› ö¤rencilerden eylem
ﬁili’de devletin özelleﬂtirme politikalar›na karﬂ› yürüyen ö¤rencilere polis sald›rd›. ﬁili’nin baﬂkenti
Santiago’da ö¤renciler 18 A¤ustos
Çarﬂamba günü özelleﬂtirmelerin
durdurulmas› için eylemdeydi.
E¤itimin özelleﬂtirilmesine karﬂ›
ç›kan 3 bin ö¤renciye polis gaz
bombalar› ve tazyikli su ile sald›rd›. Ö¤renciler polisin sald›r›s›na
taﬂ ve sopalarla direndiler. Saatler
süren çat›ﬂma sonunda 66 ö¤renci
gözalt›na al›nd›. Çok say›da ö¤renci de yaraland›. Y›lbaﬂ›ndan bu
yana üçüncü eylemlerini yapan
ö¤renciler, hükümetin e¤itime daha fazla ödenek ay›rmas›n› ve
harçlar›n düﬂürülmesini istiyorlar.
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Tek Yol

Bir kiﬂinin hem “ h a l k › n K e m a l i ” hem
TÜS‹AD’›n Kemali” olmas› mümkün
“T
de¤ildir. Bu tür durumlarda “biraz ondan
biraz bundan” gibi bir ara yol, orta yol
da yoktur.
S›n›flar savaﬂ›nda hem halk›n, hem
TÜS‹AD’›n yan›nda olunmaz. Hem halk›n hem TÜS‹AD’›n Kemaliyim demek
halk› aldatmakt›r. Ya halk için ya TÜS‹AD için çal›ﬂacaks›n. ‹ktidar çat›ﬂmas›nda TÜS‹AD’› savunan, TÜS‹AD’a “ a k› l v e re n ” biri
halk›n temsilcisi olabilir mi?
Ayn› ﬂekilde s›n›flar mücadelesinde hem h a l k t a n ,
hem faﬂist devletten yana da olunmaz
1938’de 90 bin yoksul Kürt’ün katledildi¤i Dersim
Katliam›’n› görmezden gelen, katliam› a¤z›na alamayan, miting için gitti¤i Dersim’de Dersim halk›na halen
Tunceliler” diyebilen biri halkç› olamaz. “ H a l k › n K e “T
m a l i ” olamaz. O aç›kt›r ki “ddevletin Kemal’i”dir.
Dersim’i a¤z›na almaya korkan, 12 Eylül Anayasas›
ile bir sorunu olmayan CHP Genel Baﬂkan›, halkç›l›k
yalanlar› ile halk› aldataca¤›n› sanmaktad›r.
‹ﬂbirlikçi tekellerin bir k›sm›n›n deste¤i ile “hhalkç›
K e m a l ” görünümüyle sunulup parlat›lmaya çal›ﬂ›lan
K›l›çdaro¤lu’nun düzenin solunda bir umut olmas› isteniyor. Oyun tutarsa, katliamc› Ecevit’ten sonra, yoksul
halk›n umutlar›n› bu kez de “TÜS‹AD’›n Kemali” karartm›ﬂ olacak. Buna izin vermeyelim.

Devletin ‘sad›k bürokrat›’ndan,
‘TÜS‹AD’›n Kemali’nden

‘Halk›n Kemali’ Olmaz!
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CHP Genel Baﬂkan› Kemal K›l›çdaro¤lu meydanlarH a l k › n i k t i d a r › n › k u r m a k ”tan söz ediyor her f›rda “H
satta. “Ben halk›n Kemaliyim” diyor.
Yetmiyor! Ecevit’in “umut” ilan edildi¤i, y›llar›nda
ki mavi gömlek giyip, kasket takarak halk›n duygular›n› sömürdü¤ü halini taklit ediyor. Halkç›l›k kasket takmaya, bol bol halk edebiyat› yapmaya indirgeniyor.
Ancak devletçi CHP” de, yama tutmuyor ve y›rt›klar
çabuk aç›¤a ç›k›yor. Halkç› olmayan K›l›çdaro¤lu’nun
halkç›l›¤› da çabuk döküldü!
“Halk›n Kemali” iddias›ndaki K›l›çdaro¤lu, TÜS‹AD ile AKP aras›nda süren iktidar kavgas›nda tav›r belirlemek gerekince, as›l rengini ortaya koydu. Meydanlarda “ben halk›n Kemaliyim” diyen K›l›çdaro¤lu, TÜS‹AD’a aç›kça “ a r k a n › z d a y › m ” dedi.
TÜS‹“Halk›n Kemali” maskesi düﬂtü ve alt›ndan “T
AD’›n Kemali” ç›kt›. O baﬂ›ndan beri böyleydi elbette
ve halk›n de¤il, bir avuç sömürücü asalak ad›na siyasi
arenaya ç›km›ﬂt›.

Sadakan›n ad›; ‘Sosyal Market’!
Düzenlerini ayakta tutmak için
bunu da yapt›lar. Kumar› nas›l lotoyla, totoyla, milli piyangoyla resmileﬂtirdiyseler, fuhuﬂ nas›l genelevlerde resmileﬂtirildiyse, ﬂimdi de
sadaka ve dilencili¤i " S o s y a l m a rket”lerle resmileﬂtiriyorlar...
Uygulama, ‹stanbul Beyo¤lu
Belediyesine ait. Belediye, yoksullar›n al›ﬂveriﬂ yapabilece¤i bir market kurmuﬂ. Belediye Baﬂkan› bir
televizyon kanal›nda marketi ﬂöyle
anlat›yordu: “Hay›r sahipleri, ellerinde biriken mallar›n fazlas›n›
Sosyal Market’e veriyor. Hem mal›n›n elinde ‘birikmesinden’ kurtuluyor, hem hay›r iﬂliyor”...
Asalaklar, satamad›klar›, belki
son kullan›m tarihi geçmiﬂ g›da
maddelerini, kalitesiz ürünleri, çöpe
dökeceklerine s e v a p k a z a n m a k
için sosyal markete verecekler!
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Yoksullara bulunan çözüm bu.
AKP, Kadir Topbaﬂ ve ailesi
bunlar› yemeyece¤ine göre, bozuk
ve çöpe at›lacak bu g›da maddelerini yoksullara yedirecek! Hem de
“ s e v a p ” diye!
S o s y a l m a rk e t t e n al›ﬂveriﬂ yapman›n ﬂartlar›na bak›nca AKP’nin
mant›¤› çok aç›k ortaya ç›k›yor.
Marketten al›ﬂveriﬂ yapabilmek
için her bir yoksul aileye bir kart veriliyor. O kartta tüm aile fertlerinin
bilgileri ve foto¤raf› var. (kasada, o
kart para yerine veriliyor ve kredi
kart› ile ödeme yapar gibi makineden geçiriliyor ve kasadaki belediye
görevlisi o kart sahibi hakk›nda bilgileri görüyor.)
Belediye baﬂkan› bu kart ile yabanc› birinin al›ﬂveriﬂ yapma imkan› olmayaca¤›n› da ekledi.

Ayr›ca ba¤›ﬂta bulunan “ h a y › rsever” de,, istedi¤i zaman bilgi sistemine girip verdi¤i yard›m›n kime
gitti¤ini, ad›na soyad›na foto¤raf›na
kadar ö¤renebilecekmiﬂ.
‹nsanlar› dilencileﬂtiriyorlar, insanlar›n egemenlere muhtaç olmas›n› böyle kurumlaﬂt›r›yorlar. Küçük
düﬂürücü, aﬂa¤›lay›c› bu uygulamay› balland›ra balland›ra televizyonda yar›m saat anlatmalar›, ad›na da
ra ma z a n h e d i y e s i demeleri, bu hediyeyi “ b ü y ü k s e v a p ” diye sunmalar›, istismarc›l›kta s›n›r tan›mad›klar›n› gösteriyor.
Fakirlik öldürüyor bu ülkede.
Geçti¤imiz günlerde D i y a r b a k › r ’›n
Silvan ilçesinde seyyar sat›c›l›k yapan H a c › O r u ç , 4 çocu¤una ve eﬂine yiyecek bir ﬂey götüremedi¤i, aç
kald›klar› için intihar etti. AKP bu
ölümün de sorumlusudur. Sosyal
m a r k e t ﬂovlar› ile bu sorumluluktan kurtulabileceklerini san›yorlarsa, yan›l›yorlar.

AKP 12 Eylül’ü Sürdürüyor

Emperyalistlerle bar›ﬂmak, köleli¤i kabul etmektir

Köleli¤i kabul etmeyece¤iz!
Tek baﬂ›na NAT O ’nun varl›¤›
bile günümüz dünyas›ndaki emperyalist sald›rganl›¤›n ve tehditin boyutlar›n› görmek için yeterlidir. Bu
emperyalist gerçek görülmeden, 1
Eylül Dünya Bar›ﬂ Günü üzerine
söylenen ve söylenecek her söz
boﬂtur.
Emperyalist kapitalist sistemin
vurucu gücü olan NATO’nun varl›¤› bile halklar aç›s›ndan bir tehdittir.
Halklar› köleleﬂtirmek için kullan›lan NATO‘ya emperyalistler giderek daha çok ihtiyaç duymaktad›r.
Dünya çap›nda silahlanmaya
harcanan y›ll›k 1,3 trilyon dolar›n
yüzde 70'i NATO üyesi ülkelerden
ç›kmaktad›r. Yani böylesine devasa
bir silahlanma yaﬂanmaktad›r.
Oysa bugün emperyalist-kapitalist sistemin varl›¤›n› tehdit edecek
ne onlarca sosyalist ülke, ne de
1970’li y›llardaki gibi emperyalizme peﬂpeﬂe darbeler vuran ulusal
kurtuluﬂ savaﬂlar› sözkonusudur.
Bu gerçeklere karﬂ›n emperyalistler silahlanmakta, halklar› köleleﬂtirmek için yeni sald›r› politikalar› oluﬂturmakta, NATO’ya daha
önemli roller yüklemektedirler.
Emperyalist tekellerin O b a m a’y› iktidara getirmesiyle birlikte,
ABD ve AB emperyalistleri aras›nda halklara yönelik sald›r›lar konusunda ortak bir anlay›ﬂ geliﬂtirildi.
NATO ise bu duruma ayak uydurmakta gecikmedi. 2009 y›l›nda
beﬂ eski NAT O generali taraf›ndan
kaleme al›nan “Belirsiz Dünyada
Bütünsel Stratejiye Do¤ru - Tr a nsatlantik Ortakl›¤› Yenileme” baﬂl›kl› belge ile NATO’nun “görevleri” yeniden tan›mland›.
Buna göre, NATO ve AB emperyalistleri halklar›n kurtuluﬂ mücadelelerini dünya çap›nda bast›rmak
için daha çok silahlanacak, daha
çok müdahale edecek, daha çok iﬂ-

birli¤i yapacaklard› aralar›nda.

Emperyalist egemenlik
açl›k, yoksulluk demektir
Dünyada milyarlarca insan› açl›¤a mahkum eden emperyalistler,
halklara “Böcek yeyin” diyorlar.
(Bkz. Yürüyüﬂ, say›: 229)
Dünyada 1970’li y›llardan bu
yana, ilk defa 2009 y›l›ndaki rakamlarla dünyadaki açlar›n say›s› 1 mil y a r › geçti. Bu, d ü n y a n ü f u s u n u n
a l t › d a b i r i demektir. Dünyada h e r 6
kiﬂiden biri açl›kla karﬂ› karﬂ›yad›r.
Emperyalistlerin NATO gibi savaﬂ örgütleri ile tehdit ederek, teslim alarak, IMF ile bo¤az›na kadar
borçland›rarak sonuç ald›¤› bir dünya tablosudur bu.
Emperyalistlerin ezilen halklara
dayatt›¤› as›l kölelik budur iﬂte. O
dönemdeki gibi eller, ayaklar zincirli de¤ildir belki ama halklar kendi ülkelerinde tutsakt›r.
Öylesine bir tutsakl›kt›r ki, halklar›n ellerinde bulunan herﬂey zorla
al›nm›ﬂt›r. Açl›¤a, ölüme mahkum
edilmiﬂtir milyarlarca insan.
Açl›ktan, temiz su bulamamaktan, salg›n hastal›klardan dolay›
milyarlarca insan›n yaﬂam› tehdit
alt›ndad›r.
Emperyalizme karﬂ› mücadele
etmemek, emperyalizmle “ b a r › ﬂ m a k ” , ayn› zamanda bu tablonun
sürgit devam etmesidir.
Bir avuç emperyalist tekelin ç›karlar› karﬂ›l›¤›nda ateﬂe ve kana
bulanan bir dünya istemiyorsak,
emperyalistlerle bar›ﬂmayacak, köleli¤i kabul etmeyece¤iz.
“II. dünya savaﬂ›ndan sonra
m i l yonl a r ca ev ye r l e bi r ol m uﬂ tu .
Ö lü say › s› d a 5 5 m il y o n a y ü k sel m iﬂti : Bi rk aç y ü z t ücc ar›n serv eti nin büyümesinden baﬂka hiç kimse
için bir yarar sa¤lanmam›ﬂt›. Az›n-

K u r t u l u ﬂ t a n ö n c e Vietnam...
l›¤›n büyüyen serveti, ço¤unlu¤un
ba ¤› m l› l ›¤› n› kuvve tl e ndir i yor du. ”
(Düzene Uygun Kafalar Nas›l Oluﬂturulur, E. A. Rauter syf.38)
‹ﬂte bir kaç yüz tüccar›n, bir
avuç tekelin ç›karlar› için gözünü
k›rpmadan ülkeleri iﬂgal ederek orada köle halklar yaratan emperyalistlerin yaratt›¤› tablo budur.
Halklar›n önünde fazla seçenek
yoktur. Irak ve Afganistan örnekleri
çok uzakta de¤ildir. Ya “ b a r › ﬂ m a k”
ad›na teslim olunacak köle olmak
baﬂ›ndan kabul edilecek ya da direnilecektir.
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Emperyalistlerle
“bar›ﬂmak” köle olmay›
kabul etmektir
“Hay›r! Pazar av› sürüp gitme lidir. Tekelci kapitalizm, mal ve
s erm ay e fazlas› için alan bulmak
z orundad› r ve t eke lc i kap it al i zm
varold ukça yeni savaﬂlar sürecek tir.” (Sosyalizmin Alfabesi, Leo
Huberman, syf: 26)
Dünyada 800 milyon kiﬂi günde
1 d o l a r d a n daha az parayla geçinmektedir. Yani 800 milyon insan
hergün, sadece 3 ekmek alacak kadar bir parayla yaﬂamak zorunda b›rak›lm›ﬂt›r..
NATO’nun, IMF’nin varl›¤› emperyalist ya¤ma ve talan›n sonucudur ki, günde 24 bin kiﬂi açl›ktan,
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yiyecek bulamamaktan dolay› ölmektedir.
Emperyalistlerin “bb a r › ﬂ”›, iﬂte
bu emperyalist ya¤ma ve talan düzeninin kabul edilmesidir. Açl›¤a,
zulme karﬂ› direnenleri, “tt e r ö r i s t ”
ilan edip, CIA için öldürme kararlar› ç›karan emperyalistler, teslimiyeti kabul ettirmek için daha çok kat liama, iﬂkenceye, Guantanamo l a r ’a ihtiyaç duyuyorlar.
G u a n t a n a m o l a r , egemenli¤i
için direnen yurseverlere, devrimcilere, anti Amerikanc›lar’a yöneltilmiﬂ bir tehdittir.
Dünyan›n bugünkü kaynaklar›,
dünya nüfusunun 2 kat›n› besleye cek, dünya nüfusunun 2 kat›na ye tec ek k ad ar y iy ec e¤ e, e te, sü te sa hiptir.

Say›: 231

Yürüyüﬂ
29 A¤ustos
2010

Bir bu gerçe¤i, bir de sadece bugün Pakistan halk›n›n yaﬂad›klar›n›
gözönüne getirelim!
Emperyalizm dünya halklar›n›n
her zaman düﬂman› oldu. Tarih sahnesine ç›kt›¤› neredeyse bir yüzy›l›
aﬂk›n bir zamand›r ülkeleri iﬂgal etti, faﬂist darbeler örgütledi, emper-

yalist savaﬂlar ç›kard›. Nerede ilerici, devrimci bir yönetim varsa orda
halklar›n baﬂ›na musallat oldu.
Halk›n seçti¤i yönetimlere, halk›n ç›karlar› için mücadele eden iktidarlara karﬂ› komplolar örgütledi.
Yetmedi, bölgesel savaﬂlar ç›kararak halklar› biribirine karﬂ› k›rd›rd›.

Kiminle hangi bar›ﬂ?
Irak’taki, Afganistan’daki aç›k iﬂgalde katledilen yüzbinlerce insan ortada dururken, bu yok say›labilir mi?
Bu, halklara karﬂ› zalimce sürdürülen bir savaﬂ de¤il midir? Her
gün onbinlerce insan›n açl›ktan katledildi¤i bir dünyada “ b a r › ﬂ g ü n ü”
halklarla alay etmektir.
Emperyalistlerin bizlere köleli¤i
dayatt›¤› koﬂullarda “biz köle de ¤il, onurlu bir h alk ola ra k y aﬂ ayaca¤›z” demek yerine;
“Her tür savaﬂa, ﬂiddete karﬂ›y›z”, “Silahlar sussun, Bar›ﬂ hemen
ﬂimdi” gibi gerekçelerle emperyalizme karﬂ› verilen kurtuluﬂ mücadelelerine karﬂ› ç›kmak, kölelik düzenini kabul etmektir.

AKP Amerikanc›d›r,
‹srail’in Müttefikidir!
* ‹srail-Türkiye ticaretinde
son yedi ayda % 30 art›ﬂ
yaﬂand›
* Askeri iﬂbirli¤i ve
al›ﬂveriﬂ sürüyor; B atman’da T ürk s ubaylarla
‹srailli o peratörler ortak
Heron e¤itimi yap›yor
AKP her konuda oldu¤u gibi ‹srail ile iliﬂkiler konusunda da halk›
aldatmaya devam ediyor. Esiyor,
gürlüyor, yalan söylüyor ama bir
yandan da ‹srail ile iliﬂkiler sürüyor.
AKP halka gerçekleri anlatmasa
da ortaya ç›kan kimi gerçekler
AKP’nin ihanetini ve halk› nas›l al-
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datt›¤›n› da bir bir ortaya ç›kar›yor.
Geçti¤imiz günlerde AKP’nin
Ortado¤u halklar›na ihanetinin ve
aldatmas›n›n adeta bir kan›t› yay›nland›. Buna göre;
Bir yanda güya ‹srail ile iliﬂkilerde “kk a n g ö v d e y i” götürüyor.
Mikrofonlara konuﬂan her AKP
kurmay› ‹srail’i yerin dibine bat›r›yor. Ve öylesine üst perdeden konuﬂuyorlar ki, san›rs›n›z ki, ‹srail ile
tüm iliﬂkiler kesilecek.
Hele Baﬂbakan Erdo¤an’›n yapt›¤› konuﬂmalara bak›lacak olursa
tüm ‹srailliler’in s›n›rd›ﬂ› edilece¤ini, bir daha ‹srail ile iliﬂki kurulmayaca¤› sonucunu ç›karmak
mümkündü!.. Ama pratik hiç de
öyle de¤ildi.

Bu durum, emperyalist ya¤ma
ve talan düzeninin kabul edilmesi,
halklara dayat›lan köleli¤in onaylanmas›d›r.
Bu temelsiz ve soyut bir savaﬂ
karﬂ›tl›¤› ile sürdürülen gerekçelere
karﬂ›n, emperyalist tekellerin varl›¤›n›n sürmesi, halklara yönelik sald›r›lar›n temelidir..
“Emperyalizm savaﬂa yolaçar.
Ne v a r k i , sa v a ﬂ d a h i ç b i r ﬂ e y i k e sin o l ar ak çö z em ez . A r t › k b i r m a s a
ç e v re s i n d e ç ö z ü m l e n e m e z h a le g e len düﬂmanl›klar, ﬂimdi pazarl›k,
güçlü patlay›c›lar, atom bombalar›,
sakat insanlar ve parçalanm›ﬂ ce setlerle yap›l›yor diye ortadan
kalkmaz.” (Sosyalizmin Alfabesi,
Leo Huberman, syf: 26)
Emperyalizm bir sistem olarak
varl›¤›n› sürdürdükçe, sömürü, ya¤ma, talan, iﬂgaller, halklara aç›lm›ﬂ
savaﬂlar hep olacakt›r.
Bu o gerçek bugün emperyalizme karﬂ› mücadeleyi zorunlu k›lmaktad›r. Köleli¤i kabul etmemek,
“bb a r › ﬂ m a m a k ”tan, o düzeni kabul
etmemekten geçmektedir.
Elbette bu yaﬂananlar ve
AKP’nin iki yüzlü tutumu göstermiﬂtir ki, AKP ‹srail ile iliﬂkiler konusunda halk› hep aldatm›ﬂt›r.
Son dönemdeki yaﬂanan tart›ﬂmalara karﬂ›n ‹srail ile Türkiye aras›ndaki ticarette y›l›n ilk yedi ay›nda yaklaﬂ›k yüzde 30 art›ﬂ oldu.
Askeri iﬂbirli¤i de oldu¤u gibi
sürüyor. Son olarak Türkiye’nin ‹srail’den ald›¤› 4 Heron daha verildi. 4 Heron Batman’da konuﬂland›r›larak, uçuﬂ ve kabul testlerine
baﬂland›. “Testlerde Türk subaylara ‹srai lli operatörler eﬂli k edi yor.” (21 A¤ustos Zaman)
Örnekler gösteriyor ki, Türkiye
ile ‹srail aras›ndaki iliﬂkiler her tür
tart›ﬂmaya, “ k r i z ”e, “gg e r i l i m e ”
ra¤men hiç etkilemeden sürdürülmektedir. ‹ﬂin ilginç yan›, Türkiye’nin üst perdeden konuﬂtu¤u bir
durumda ticari iliﬂkiler azalmay›p,
yüzde 30 artm›ﬂt›r.

AKP 12 Eylül’ü Sürdürüyor

Avrupa’da
Özgürlük Nöbeti 57. Haftas›nda
Almanya'n›n Köln ﬁehri’nde, Dom Kilisesi önünde
her hafta Cumartesi günü Özgürlük Komitesi taraf›ndan
düzenlenen eylem 57. haftas›nda, 21 A¤ustos günü de
devam etti.
"Nurhan'a Cengiz'e Ahmet'e Özgürlük" yazan ve üç
tutsa¤›n foto¤raflar›n›n yer ald›¤› pankart›n aç›k tutuldu¤u eylem boyunca Dom Kilisesi Meydan›’ndan geçen
insanlara Almanya devletinin uygulad›¤› hukuksuzluk
anlat›ld›. Nurhan Erdem, Cengiz Oban ve Ahmet ‹stanbullu'nun Türkiye'deki faﬂizme karﬂ› mücadele ettikleri
için tutukland›klar›n› anlatan bildiriler da¤›t›ld› ve 23
A¤ustos günü görülecek mahkemeye kat›l›m ça¤r›s› yap›ld›.

Hamburg Kültürevi’nin
Kurs Kay›tlar› Baﬂlad›
Anadolu Federasyonu Hamburg Kültürevi düzenleyece¤i yeni sezon kurslar için kay›tlara baﬂlad›.
Hamburg Kültürevi bu y›l çocuklar için çocuk korosu, saz ve gitar kurslar› yan›nda, çeﬂitli kurslar ve etkinlikler düzenleyecek.

TAYAD'l› Tutsaklara
Özgürlük
Almanya'n›n baﬂkenti Berlin'de tutuklu 9
TAYAD'l› için dayan›ﬂma eylemleri devam ediyor.
Kruzberg Meydan›’nda 6. haftas›nda, 22 A¤ustos
günü "TAYAD'l›lar özgür olana dek" slogan›yla
stand kuruldu. Standa Almanca ve Türkçe olarak
"Tutuklu TAYAD'l›lara Özgürlük" yazan pankart
as›ld›; iki saat boyunca burda imzalar topland›, bildiriler da¤›t›ld›. Grup Yorum marﬂlar›n›n da çal›nd›
stantta konuﬂmalar yap›ld›, "Bizler Berlin Halk
Cephesi olarak, Tutuklu TAYAD'l›larla dayan›ﬂma
eylemimize devam ediyoruz.
8 TAYAD'l› serbest b›rak›l›rken, kalan 9
TAYAD'l› keyfi bir ﬂekilde halen tutuklu; AKP'nin
intikam ve haz›ms›zl›¤› sonucu keyfi bir ﬂekilde içeride tutulmaktad›rlar.
Bizler, 9 TAYAD'l›y› da zulmün elinde b›rakmayaca¤›z. Her hafta zulmü teﬂhir etmeye devam
ederken, tutsaklar›m›z›n sesi olmaya ve onlara,
mektup, kitap göndermeye devam edece¤iz.
TAYAD'l›lar Onurumuzdur" denildi. Eylem, bir sonraki hafta yap›lacak eyleme kat›l›m ça¤r›s›yla sona
erdi.
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AVRUPA’dakiB‹Z
Nas›lki, birbirimizin en zor anlar›nda, kötü günlerde, hasta ziyaretlerinde, cenaze törenlerinde birlikte olmak, ac›lar›m›z› paylaﬂmak bize güç
veriyorsa, sevinçlerimizde de birlikte
olaca¤›z.
Onun içindir ki, dü¤ün, niﬂan, k›na törenleri yan›nda bayramlar›m›z›
da paylaﬂacak, böylesi günlerde birbirimizi yaln›z b›rakmayaca¤›z.
Avrupa'da yaﬂ›yoruz ve buralarda
sadece el kap›lar›nda s›k›nt› çeken
durumda olmamal›y›z. Gurbeti yaﬂad›¤›m›z bu ülkeler ayn› zamanda
yozlaﬂman›n, kendine yabanc›laﬂman›n da en boyutlu yaﬂand›¤› yerlerdir.
Eﬂimize, çocuklar›m›za, akrabalar›m›za, komﬂular›m›za, birbirimize
ve bütün halk›m›za karﬂ› en büyük
sorumlulu¤umuz, onlar› düzenin yaln›zlaﬂt›rmas›na, yozlaﬂt›rmas›na karﬂ› korumakt›r. Düzenin gücünün yetmeyece¤i tek yer halk›n de¤erlerinin
yaﬂat›ld›¤› iliﬂkilerdir.

Dü¤ünlerimiz, törenlerimiz,
bayramlar›m›z ayn› zamanda düﬂüncelerimizi ifade etti¤imiz, geleneklerimizi sürdürdü¤ümüz, bizi
birbirimize ba¤layan, yabanc›laﬂmaya karﬂ› da en güçlü dayanaklar›m›zd›r.
Halk geleneklerimizde törenlerimizin önemli bir yeri vard›r. Dü-

Geleneklerimiz
¤ünlerimiz, niﬂanlar›m›z, bayramlar›m›z da bu geleneklerimizi yaﬂatt›¤›m›z törenlerdir.
Törenlerimizin bir yan› halk›m›z›n de¤erleriyse, bir yan› da ailelerimizi de katt›¤›m›z etkinliklerdir.. Bir araya geldi¤imiz, birlikte
paylaﬂt›¤›m›z birçok konuda dertleﬂti¤imiz zamanlard›r.

Dü¤ünlerimizi, niﬂanlar›m›z›,
bayramlar›m›z› kendi geleneklerimiz çerçevesinde yapmal›y›z. Kendi
de¤erlerimizi böyle sürdürece¤iz.
Yine dü¤ünlerimiz, bayramlar›m›z
yeni arkadaﬂl›klar›n, dostluklar›n
kuruldu¤u imkanlar da sunacakt›r.
Halaylar›m›z›n, de¤iﬂik halk
oyunlar›m›z›n coﬂkusunu yaﬂamal›y›z. Bizim olan, bize ait olan ve
coﬂkumuzu yükselten türkülerimiz
ve ﬂark›lar›m›z söylenmeli, ö¤renilmelidir.
Dü¤ünlerimize, törenlerimize ve
bayramlar›m›za sahip ç›kmak ayn›
zamanda asimilasyona karﬂ› bir direniﬂtir. Bizi her zaman ikinci s›n›f vatandaﬂ olarak görmeye al›ﬂm›ﬂ emperyalistlere kültürümüzün zenginli¤iyle verilmiﬂ bir cevapt›r da.
Anadolu’dan
kilometrelerce
uzaktay›z belki ama Anadolu’dan
kopmayacak onu böyle yaﬂataca¤›z.
Bunun baﬂka yolu da yoktur.
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değinmeler
‹ﬂsizi soyan h›rs›z!
Bir h›rs›z, bir emeklinin paras›n› çarpt›¤›nda, insanlar›n a¤z›ndan genellikle mesela
ﬂöyle bir cümle dökülür:
“Vay vicdans›z vay!”
Halk h›rs›zl›¤›n kendinden çok, bir emekliye yönelmiﬂ olmas›na isyan eder... ‹ﬂte hükümet de böyle insafs›z, vicdans›z bir h›rs›zd›r. ‹ﬂçiden çald›¤› yetmemiﬂ, iﬂsizden de çalm›ﬂ. Hem de ne çalma...
‹ﬂsizlik Fonu’ndan, kuruldu¤u tarihten bu
yana toplam 13 milyar 26 milyon liral›k ödeme yap›lm›ﬂ. Ad› üstünde iﬂsizlik fonu oldu¤una göre bu ödeme de iﬂsizlere yap›lm›ﬂ diye düﬂünürsünüz... Ama yan›l›yorsunuz. Bunun sadece 3.3 milyar liral›k bölümü iﬂsizlere
yap›lm›ﬂ; geri kalan 9.7 milyarl›k bölüm ise
devlete aktar›lm›ﬂ. Fon gelirlerinin dörtte birinin bütçeye aktar›lmas› için 2008’de kanun
bir de de¤iﬂikli¤i yapm›ﬂlar zaten. Yani iﬂsizlerin soyulmas› ‘ k a n u n i ’ olmuﬂ böylelikle.

söz

Kendi kusurlar›n›
a f fetmeyen adam›n
bütün kusurlar› affedilebilir.
Konfüçyus

Patron
gazetecili¤i

AKP’nin
Ça¤daﬂ Yüzü

Ekranlarda ya¤c›l›k ve yalakal›k yar›ﬂ›...
“Az sonra” de¤il, 24 saat kesintisiz...
Yalakal›k yar›ﬂ›nda baﬂ› da
haber kanallar› çekiyor...
HaberTürk’ü aç›yorsunuz Hüseyin Çelik, NTV’yi aç›yorsunuz
Ali Babacan, CNN’ni aç›yorsunuz Beﬂir Atalay... Mehmet ﬁimﬂek de s›rada... Hemen ard›ndan
da Sadullah Ergin ç›k›yor ekranlara.
Spikerler derseniz, patronun
ya¤c›l›k ve yalakal›k politikas›na
en üst düzeyde uyum sa¤l›yorlar.
V›c›k v›c›k ya¤... Efendim ne
kadar çarp›c› ﬂeyler söylediniz...
Efendim gündem belirliyorsunuz...
Efendim ne kadar vak›fs›n›z...

Cemil Çiçek konuﬂuyor... Bir serseri gibi,
argadon konuﬂuyor, hakaretler ya¤d›r›yor... Asl›nda ﬂaﬂ›racak bir durum yok. Beyni kirli bir
adam... Ta zaman›nda “flört fahiﬂeliktir” diyen bir adam... ﬁovenizmde
en önde giden... Son günlerde iyice
belden aﬂa¤› konuﬂmaya baﬂlad›.
Hiçbir AKP’li de eleﬂtirmiyor, demek ki yak›ﬂt›r›yorlar... Yak›ﬂ›r da
asl›nda!
As›l dikkat çekilmesi gereken ne
biliyor musunuz? Bu adam, burjuva
bas›ndaki köﬂe yazarlar› taraf›ndan
uzun süre “AKP’nin ça¤daﬂ yüzlerinden biri” olarak tan›t›lmad› m›,
iﬂte as›l garip olan bu...
T›pk›, Sami Türk’ün geçmiﬂte
en ça¤daﬂ, uygar bakan olarak adland›r›lmas› gibi...

Karﬂ›lar›nda
devrimciler
olunca, dil iki kar›ﬂ d›ﬂar›da,
h a k a re t
e d e r l e r,
küfür
e d e r l e r, a k› l veri rl er... Baﬂba k a n f › r ç a a t a r, b› rak ›n ce va p
verme yi, s› rna ﬂ› r, y a r a n m a y a
ve y a m a n m a y a ç a l › ﬂ › r l a r...

Bu u tanç, b u m emleketi
yönetenlere y eter
TÜ‹K 2008 y›l› araﬂt›rma verilerinden derlenen bilgilere göre:
Türkiye’de 5 milyon 674 bin kiﬂi okuryazar de¤il.
Okuryazar olmayanlar›n yüzde 84’ünü kad›nlar oluﬂturuyor.
15-24 yaﬂ aras›nda okuryazar olmayan
gençlerin say›s› 406 bin.
6 milyona yak›n insan›m›za okuma yazma
bile ö¤retememiﬂ bir düzenin sahipleri, her
gün karﬂ›m›za geçip bir de ﬂöyle baﬂar›l›y›z,
böyle kalk›n›yoruz masallar› anlat›rlar..
E¤er onlarda az›c›k utanma duygusu olsa,
bu rakamlar karﬂ›s›nda utançtan a¤›zlar›n› bile açamamalar› gerekir..

Ama o nlar u tanmaz k i...

Yalakal›k
Prof.’u
Iﬂ›k tarikat›n›n gazetesi
Türkiye’de Deprem Dede
Prof. Dr. Ahmet Mete Iﬂ›kara
ile bir röportaj yap›lm›ﬂ.
Röpotaja tam sayfaya yay›lan
bir baﬂl›k konulmuﬂ, aynen
ﬂöyle:
“Devlet görevini yapt›, s›ra halkta”.
Bütün bilim adamlar›, hiçbir ﬂey
yap›lmad›¤›n› söylerken, biri gerçe¤i
çarp›t›yor, di¤ieri de o yalan› manﬂete taﬂ›yor...
Iﬂ›kara’ya göre bak›n nas›l olmuﬂ: “17 A¤ustos
depremi sonras› büyük tedbirler al›nd›, kamu
binalar›, okullar›n % 75’i depreme haz›r.
Köprü ayaklar› viyadükler güçlendirildi.
Devlet üzerine düﬂen görevi yerine getirdi,
art›k iﬂ bizde bitiyor. ”
Bir kez kiﬂiliksizleﬂilince, düzenin ç›karlar
batakl›¤›n› girilince, yalanda, yalakal›kta s›n›r
yok.”

Hanefi Avc›

neyi aç›kl›yor?
Eskiﬂehir Emniyet Müdürü, dünün kontrgerilla ﬂeflerinden Hanefi Avc›, geçen hafta bir kitap yay›nlad›. Fethullahç›lar›n “devlete” egemen olmalar›n› anlatt›¤› kitab›, bir çok
tart›ﬂmay› da beraberinde getirdi.
Oligarﬂi aç›s›ndan yaﬂanan de¤iﬂmeyi Ertu¤rul Özkök,
geçti¤imiz günlerde ﬂu sözlerle ifade ediyordu: “Derin dev let el de¤iﬂtiriyor.”
Özkök’ün “Derin devlet” üzerine daha önce savundu¤u görüﬂ hat›rlardad›r. Özkök, “her devletin bir derin devlete ihtiyac› vard›r” diyordu. O “derin devlet” oligarﬂi içi güç dengelerinde uzun süre Özkökler’in düzenine hizmet etmiﬂtir.
Bu görüﬂ, esas olarak oligarﬂinin tüm kesimlerinin ortak
düﬂüncesidir. Kimilerinin derin devlet dedi¤i eses olarak
devletin kendisinden ba¤›ms›z olmayan bir örgütlenmedir.
Bu örgütlenme hem kontrgerilla politikalar›n›, psikololojik
savaﬂ› belirlemek, hem yürütmek görevini üstlenir. Oligarﬂi
içi çat›ﬂma do¤al olarak devletin bu görevi üstlenen birimleri üzerinde de sürer.
Kontrgerilla ﬂeflerinden iﬂkenceci Hanefi Avc›’n›n ‘ H a liç’te Ya ﬂ a y a n S i m o n l a r ’ adl› kitab›yla anlatt›¤› da budur.
Sistemde de¤iﬂen bir ﬂey yoktur. Kontrgerilla örgütlenmesinde oligarﬂi için güç dengelerine ba¤l› olarak a¤›rl›k
AKP’ye, ‹slamc› kesimlere geçmektedir. Sistemin nitelin¤inde, amac›nda, politikalar›nda, yöntemlerde de¤iﬂen bir ﬂey
yoktur. De¤iﬂiklik Hanefi Avc›lar’›n yerine, onlar›n deyimiyle
“badem b›y›kl›” Hanefi Avc›lar’›n, Fethullahç›lar’›n gelmiﬂ
olmas›d›r. Avc›lar ﬂimdi bunun için feveran ediyorlar. Susurluk
zaman›nda da da feveranlar›n›n arkas›nda tasfiye edilmeleri
vard›.
Herﬂeye ra¤men Hanefi Avc› ne tam ifﬂa ediyor, ne de
itiraf ediyor. O, oligarﬂi içi çat›ﬂman›n gerektirdi¤i kadar›n›
anlat›yor.
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Yürüyüﬂ
29 A¤ustos
2010

Anlat Hanefi Avc›!
Anlat!
Devrimcilere, Kürt Yurtseverlere karﬂ› gerçekleﬂtirdi¤iniz k o n t r g e r i l l a o p e r a s y o n l a r › n › anlat...
K a y › p l a r › anlat... B›rak polisteki Fethullahç› teﬂkilat›n
örgütlenmesini... Bize kaybetme teﬂkilat›n› anlat.
Kim karar veriyordu kaybetmelere? Kaybetme operasyonlar›n›
hangi
birimler
gerçekleﬂtiriyordu?
Kaybettiklerinizi nerelere gömüyordunuz?
Anlat!..
Kaybeden timlerin, badem b›y›kl› m›, sark›k b›y›kl› m›,
yoksa laik mi oldu¤u bizi ilgilendirmiyor.
Anlat! ‹nfazlar› anlat, ölüm mangalar›n› anlat, nas›l kuruldular? Kaç ekiptiler? Kuruluﬂlar›na onay nereden al›nd›?
Silahlar› nas›l temin edildi?
B›rak “Haliç’te Yaﬂayan Simonlar” masal›n›. Kontrgerillan›n halka karﬂ› savaﬂ›n› anlat... Avc›’n›n kitab›nda her ﬂey
var ama halka karﬂ› sürdürdü¤ü karﬂ›-devrimci savaﬂ yoktur.
Sen o savaﬂ›n neresindeydin Hanefi Avc›? Onu anlat...
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Nas›l B‹R Yaﬂam?
‘Ben yapamam’
demeyin!
Bir gözümüzün önüne getirelim, ﬂu ana kadar; ﬂu ve y a b u k o n u d a “ B e n y a p a m a m ! ” sözü a¤z›m›zdan kaç
kez ç›km›ﬂt›r?
Bazen, zorluklarla karﬂ›laﬂt›¤›m›zda, ya da bizden bir
ﬂey istendi¤inde, ya da bir ﬂeyin üretimine kat›lmam›z istendi¤inde ilk anda “ B e n y a p a m a m ! ” deriz.
Güzel bir halk türküsü söyleyen bir sanatç›y› ya da ﬂiir okuyan birini dinledi¤imizde, bir halk oyunlar› gösterisini be¤enerek izledi¤imiz de, “neden ben hep seyi rci yim?” diye kendimize pek sormay›z.
Daha baﬂtan, müzikle u¤raﬂmak, saz çalmak, ﬂiir yazmak,
sporun herhangi bir dal›nda spor yapmak, halk oyunlar› ö¤renmek... bana, göre de¤il diye düﬂünürüz ço¤unlukla.
Bunlar› hep kendi d›ﬂ›m›zda düﬂünür ve kendimizin
de “yyeteneksiz” oldu¤u sonucuna var›r›z.
Elbette hem eksik, eksik oldu¤u için de yanl›ﬂ bir de¤erlendirmedir. Belki bir kursa devaml› gitme konusunda kimi
hakl› gerekçeler bulabiliriz. Ama bu, durumu aç›klamaz.
Sömürücü egemen s›n›flar, bize hep yetene¤in do¤uﬂSay›: 231
tan geldi¤ini anlatt›lar. Halk›n çocuklar›n›n da do¤uﬂtan geYürüyüﬂ len “yetenekleri” olamayaca¤›na göre, daha en baﬂ›ndan
29 A¤ustos
halk çocuklar›n›n yeteneksiz oldu¤u ayan beyan ortadayd›.
2010
O nedenle halk çocuklar› ellerini hiçbir ﬂeye uzatmamal›yd›lar. Spor mu? Niye sa¤l›kl› yetiﬂsin halk çocuklar›, niçin sporla u¤raﬂs›nlar? Düzen onun yerine televizyon kanallar›n›n spor kanallar›n› sundu. Ki, yemesin, içmesin 24 saat televizyon baﬂ›ndan kalkmas›nlar!
Art›k kahvelerde oturarak bir futbol sahas›nda koﬂuﬂturan 22 futbolcuyu izleyebilir, k›zabilir, küfredebilirdi halk
çocuklar›. Ama asla spor yapamazd›! Yapmamal›yd›!
H a y › r, h e r ﬂeyi yapabiliriz! Önce kafam›zdan “Ben
y a p a m a m !”› ç›karaca¤›z. Halk çocuklar›, halk yeteneksiz de¤ildir.
Müzik, spor, folklor, tiyatro, ﬂiir okuma... hepsini yapabiliriz. Bunlar bir yetenek meselesi de¤il, emek, e¤i tim ve yo¤unlaﬂma meselesidir.
Çocuklar›m›z her ﬂeyi yapabilir. Yapmalar› için önlerindeki engelleri önce biz kald›rmal›y›z. Mesela, “sen saz çalamazs›n” demek yerine özendirmeliyiz. Emek vermeliyiz.
Mahallelerimizde derneklerde aç›lan saz, tiyatro, koro, halk oyunlar› gruplar› ve çeﬂitli kurslar pekala ailece
kat›laca¤›m›z yerler, etkinlikler olabilir.
Egemen s›n›flar›n dedikleri gibi de¤il, do¤ru bildi¤imiz gibi yaﬂamal›y›z.Yaﬂam›m›z›n içinde becerilerimizi
geliﬂtirecek, yeni ﬂeyler ö¤renecek böyle u¤raﬂ›lar elbette olabilmeli.
Bunlar zor ﬂeyler de¤ildir. Düzen gençli¤e üretken olmay› de¤il savruk yaﬂamay› dayat›yor.
Biz tersini yapal›m...
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Diyarbak›r Ölüm
Orucu ﬁehitleri
Faﬂizm tek bir koﬂul öne
sürüyordu Kürt yurtseverlerine: "Ya ihanet ya da
ihanet!" Kürt yurtseverler
bunu kabul edemezlerdi.
Herﬂeyi göze alarak
direniﬂe at›ld›lar. Onurla,
siyasi kimlikle, ulusal
kimlikle yaﬂaman›n
bedelini de ödediler. Hem
de en zorlu biçimde...
Mamak gibi teslimiyeti
yaﬂam›ﬂt› Diyarbak›r.
Ama Diyarbak›r Mamak olmad›. Çünkü herﬂeye ra¤men ölmesini bilmiﬂlerdi.
Teslimiyete ve ihanete karﬂ› bedenlerini açl›¤a yat›ran, ölüm orucu gibi zorlu
bir sürece at›lan Kemal Pir, M. Hayri Durmuﬂ, Akif Y›lmaz ve Ali Çiçek 12
Eylül zindanlarmdaki insanl›k d›ﬂ› uygulamalara karﬂ› kendilerini feda
etmekten çekinmediler. Zindanlarda direniﬂe ›ﬂ›k tutanlardan oldular. 14
Temmuz 1982’de Diyarbak›r Hapishanesi’nde baﬂlayan ölüm orucunda, Kemal Pir 7 Eylül'de, Hayri Durmuﬂ 13 Eylül'de, Akif Y›lmaz 15 Eylül'de,
Ali Çiçek 17 Eylül 1982'de ﬂehit düﬂtüler.

Y›maz GÜNEY

Mao ZEDUNG

1 Nisan 1937’de Adana Yenice Köyü’nde do¤du. Henüz 20
yaﬂ›ndayken yazd›¤› bir öyküde komünizm propagandas›
yapt›¤› gerekçesiyle hakk›nda dava aç›ld›. 1961’de bu davadan ceza ald›. 1968’lerde yükselen devrimci mücadele içinde
bir devrimci sanatç› olarak yer ald›. 1971’de Mahir Çayan ve
arkadaﬂlar›n› evinde saklad›¤› için, 7 y›l hapis cezas›na çarpt›r›ld›. Güney 47 y›ll›k yaﬂam›n›n 12 y›l›n› hapishanelerde,
3,5 y›l›n› da yurtd›ﬂ›nda sürgünde geçirdi. 9 Eylül 1984’te
Paris’te hayata gözlerini yumdu.
20. Yüzy›la damgas›n› vuran devrimci önderlerdendir.
En büyük eseri Çin Devrimi’yle sadece Çin halk›n› kurtarmakla kalmam›ﬂ; halk savaﬂ›n›n teori ve prati¤ini
miras b›rakarak tüm sömürge halklar›n kurtuluﬂ yolunu
ayd›nlatm›ﬂt›r. 9 Eylül 1976’da ölümsüzleﬂen Mao,
sömürge halklar›n kurtuluﬂ savaﬂlar›nda yaﬂamaya devam ediyor.

Angola Halk Kurtuluﬂ
Hareketi MPLA’n›n
önderlerinden biriydi.
ﬁair, t›p doktoru ve
kurtuluﬂtan sonra Angola Halk Cumhuriyeti'nin ilk devlet baﬂkan› olan Agostinho
Neto, 17 Eylül
1922'de Angola'n›n baﬂkenti Luanda'n›n
Bengo Köyü’nde do¤du, 10 Eylül 1979'da
Moskova'da öldü.

Agostinho NETO

AKP 12 Eylül’ü Sürdürüyor

Çekoslovakya
Komünist Partisi önderlerindendi. 8
Eylül
1943’de Nazi iﬂgalinde tutuklanarak idam edildi.

Julius FUÇ‹K

