Kamu Emekçileri Cephesi Diyor ki;
Halk Anayasas›’nda “Tüm emekçiler
çal›ﬂma, geçim ve örgütlenme
güvencesine sahiptirler.”

www.yuruyus.com

Çözüm Burada!

Devrimci ‹ﬂçi Hareketi Diyor ki;
Halk Anayasas›’nda; “‹ﬂçilerin maddi ve
kültürel geliﬂmesini sa¤layacak bir
ücret politikas› güvence alt›na al›n›r.”

TAYAD’l›lar Diyor ki;

Gençlik Federasyonu Diyor ki;
Halk Anayasas›’nda; “YÖK ve benzeri
kuruluﬂlar la¤vedilecek, üniversiteler
demokratik tarzda yeniden
örgütlendirileceklerdir.”

info@yuruyus.com

Halk Anayasas›’nda; “‹ﬂkence yapanlar
yapt›ranlar, insan haklar›n› çi¤neyenler,
infaz ve katliamlar›n, kay›plar›n
sorumlular› derhal tutuklanacak.”

Referandum Aldatmacas›n› Protesto Edelim;
Sand›¤a Gitmeyelim!
www.yuruyus.com
Haftal›k Dergi / Say›: 232
5 Eylül 2010
Fiyat›: 1 TL (kdv dahil)
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HALKIN ANAYASASI
HALKIN
‹KT‹DARI
‹Ç‹N
Birleﬂelim
Savaﬂal›m
Kazanal›m!

Halk Anayasas›
Halk›n Elinde

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz

“Düﬂüncelerimin, hayallerimin yoldaﬂlar›m taraf›ndan
ge rç e kl eﬂ t iri l e ce ¤ in i bi l i yoru m.” Ü m ü ﬂ ﬁ a h i n g ö z
Faﬂistler taraf›ndan 12 Eylül
1979’da Kars
Yeni Mahalle’de
katledildi.

10 Eylül - 16 Eylül
1970’de Antakya’da do¤du. 1990’da mücadeleye kat›ld›.
Mücadele içinde kardeﬂini ﬂehit verdi. Daha büyük bir
h›rsla sar›ld› mücadeleye. Akdeniz çap›nda görevler üstlendi. 1996’da ‹stanbul’da tutukland›. ‘96 Ölüm Orucu’nda 3. Ekip’te görev ald›.

Mehmet SOYLU

1976’da Kastamonu-‹nebolu’da do¤du. 1996’da mücadele
saflar›na kat›ld›. ‹ﬂkenceler ve tutsakl›klar yaﬂad›. 19 Aral›k 2000 hapishaneler katliam›nda Bart›n Hapishanesi’ndeydi. Yaraland› ve Sincan F Tipi’ne sevkedildi. Ölüm orucu gönüllüsüydü. Direniﬂ sürecinde tahliye edildi. Tahliye
U¤ur BÜLBÜL edilmesinin ard›ndan, 10 Eylül 2001’de ‹stanbul Gümüﬂsuyu’nda çevik kuvvete yönelik gerçekleﬂtirdi¤i feda eyleminde öfkenin ve
adaletin temsilcisi olarak ölümsüzleﬂti.

Taksim: 28 A¤ustos

günü Halk Cepheliler taraf›ndan Taksim Tramvay Dura¤› ile
Tünel aras›nda gezilerek Halk Anayasas›
Tasla¤›’n› ve “Referandum Aldatmacas›n›
Protesto Edelim, Sand›¤a Gitmeyelim
Halk›n Anayasas› ‹çin Mücadele Edelim” bildirileri da¤›t›ld›.
Halk Cepheliler halka ça¤r›lar yaparak “AKP referandumla halk› aldatmaya
çal›ﬂmaktad›r. AKP 12 Eylül Anayasas›’n›
de¤iﬂtirmemekte cuntan›n anayasas›na maske takmaya çal›ﬂmaktad›r. Biz kendi anayasam›z için mücadele edelim. Halk›n anayasas›n›n oldu¤u ba¤›ms›z demokratik bir ülke için mücadele edelim” dediler.
Yürüyüﬂ boyunca 2000 Halk Anayasas›
Tasla¤› ve 2000 bildiri halka ulaﬂt›r›ld›.

Mecidiyeköy: Halk Cephesi üyeleri, 28 A¤ustos
Pazar günü Metrobüs Dura¤›’nda Halk Anayasas› tasla¤›n›
da¤›tt›lar.
“Referandum aldatmacas›n› protesto edelim. Sand›¤a
gitmeyelim” diyen Halk Cepheliler, AKP’nin 12 Eylül’ün

sürdürücüsü oldu¤unu vurgulayarak Halk Anayasas› için
mücadele ça¤r›s› yapt›lar. 15 kiﬂinin kat›ld›¤› bildiri da¤›t›m›nda bir saatte 700 Anayasa tasla¤› ve yüzlerce bildiri da¤›t›ld›.

Bak›rköy: 28 A¤ustos Cumartesi günü Bak›rköy
Özgürlük Meydan›’nda bir araya gelen Halk Cepheliler referandumla ilgili bildiri ve Halk Anayasas› Tasla¤› da¤›tt›lar.
Bildiri da¤›t›m› esnas›nda Halk Cepheliler’in yan›nda
AKP’nin evet bildirilerini da¤›tan biri halka teﬂhir edildi.
Halk›n olumlu tepkisiyle birlikte AKP’li oradan kovuldu.
Taslak ve bildiri da¤›t›m›nda 650 adet bildiri ve 600
adet ‘Referandum aldatmacas›n› protesto edelim! Sand›¤a
gitmeyelim!’ yaz›l› Halk Anayasas› Tasla¤› da¤›t›ld›.
Kad›köy: 28 A¤ustos günü Kad›köy ‹skele Meydan›’nda Halk Cepheliler referandumla ilgili bildiri da¤›t›m›
yapt›.
Halka AKP’nin referandum aldatmacas›na kanmay›p
halk›n anayasas› için mücadele etme ça¤r›s› yap›ld›. ‹ki saat kadar süren da¤›t›mda 2000 bildiri ve yüzlerce Halk
Anayasas› Tasla¤› halka ulaﬂt›r›ld›.
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1969 Samsun Vezirköprü do¤umlu. Devrim mücadelesine
üniversite y›llar›nda kat›ld›. Mücadele Gazetesi’nin Sivas
temsilcili¤ini yapt›. Mücadele’de çal›ﬂ›rken de, da¤larda silah çatarken de vatan ve halk sevgisi ile devrime dört elle
sar›ld›. 2 Temmuz Sivas katliam› sonras›nda faﬂistlere karﬂ›
R›fat ÖZGÜNGÖR tepkileri örgütleyen komite içindeydi. Ahmet Karlangaç K›r
Birlikleri’nde iken, 15 Eylül 1994’de Hafik’in Ekinözü Köyü’nde jandarma taraf›ndan tutsak edilip iﬂkencelerden geçirilerek katledildi.

Ümüﬂ ﬁAH‹NGÖZ

1969, Yozgat ﬁefaatli’ye ba¤l› Halaçl› Köyü’nde do¤du.
1992’de mücadeleye kat›ld›. Ankara’da, Malatya’da, Bursa’da
çeﬂitli görevler ald›. Ümüﬂ, mütevaz›l›¤› ve emekçili¤i ile her zaman hat›rlanacakt›r. Emekçili¤i ve inanc› ile çok daha zor görevlere haz›rd› Ümüﬂ. 1997 Mart’›nda tutsak düﬂtü. Tutsakl›k
onun aç›s›ndan mücadelenin kald›¤› yerden devam etmesiydi.

2000’de F Tipi sald›r›s›na karﬂ› baﬂlat›lan ölüm orucu direniﬂinde, Ümraniye Hapishanesi 1. Ölüm Orucu Ekibi’nde yerald›. Direniﬂin ilerleyen günlerinde tahliye edildi. Tahliye rüﬂvetini oligarﬂinin surat›na çarparak, direniﬂini Küçükarmutlu’da sürdürdü. Direniﬂinin, 330. gününde 14 Eylül 2001’de ölümsüzleﬂti.

ﬁahin GÜZEL

TAYAD’l›yd›. Sadece kendi çocuklar›n› de¤il tüm tutsaklar› sahiplendi. Defalarca gözalt›na al›nd›, iﬂkence gördü. Ailecek TAYAD içinde mücadele etmenin bedellerini onurluca gö¤üsledi.
19 Aral›k katliam› öncesi ve sonras›nda, Büyük Direniﬂ boyunca
TAYAD’›n mücadelesinin içinde oldu. 29 A¤ustos 2009’da kanser hastal›¤› sonucunda aram›zdan ayr›ld›.

Victor JARA
ﬁili’de devrimci bir sanatç›yd›. Emperyalizme karﬂ›
mücadeleyi sanatsal faaliyetlerinin oda¤›na koymuﬂtu. CIA destekli faﬂist Pinochet darbesinin ard›ndan tutsak edildi. Tutsak olarak götürüldü¤ü stadyumda türküleriyle direndi. 16 Eylül 1973’de
dudaklar›nda direniﬂ türküleriyle katledildi.

Yüksel KAﬁIKÇI
Mücadele Dergisi okuru olan ‹nan, Dersim Dar›kent’te ö¤retmenlik yap›yordu. Yak›nlar›n›n baﬂka yere tayin olmas› yönündeki bask›lar›na
ra¤men, Kürt halk›na olan sevgisi nedeniyle bunu kabul etmemiﬂti.
Mazgirt’e ba¤l› Dar›kent Beldesi’nde, Kürt milliyetçileri taraf›ndan 11
Eylül 1994’de öldürüldü.

Hamide ÖZTÜRK 2000 ölüm orucu direniﬂinde de baﬂ›ndan beri gönüllüler
içindeydi. 19 Aral›k 2000’de, Bayrampaﬂa C-1 ko¤uﬂunda, 6 yoldaﬂ›n›n
diri diri yak›lmas›na tan›k oldu. Katliam sonras› götürüldü¤ü Bak›rköy Kad›n ve Çocuk Tutukevi’nde 5. Ölüm Orucu Ekipleri’nde direniﬂe baﬂlayan
Hamide Öztürk, 10 Eylül 2002’de bir onur abidesi olarak ölümsüzleﬂti.

DEV-GENÇ saflar›nda
mücadeleye kat›ld›. 12
Eylül 1979’da Okmeydan›’nda faﬂistlerle girdi¤i
çat›ﬂmada ﬂehit düﬂtü.

Vedat ‹NAN

An›lar› Miras›m›z
“Gözün arkada kalmayacak”
O gün Ahmet Öztürk’ü son yolculu¤una u¤urlamak için bir araya gelmiﬂlerdi. Ahmet, Hamide’nin abisi, Gülseren’in eﬂi ve yoldaﬂ›... Sol
yumruklar havada; ﬂehidin huzurunda söz veriyorlar: “Yerin boﬂ kalmayacak...” O an› paylaﬂan bir di¤er kardeﬂ-yoldaﬂ anlat›yor: “O'na yaraﬂ›r geleneklerimize uygun bir tören haz›rl›¤›
vard›. S›ra vedalaﬂmaya gelmiﬂti. Ben, Hamide
ablam, Gülseren en sona kalm›ﬂt›k. Cenazenin etraf›nda büyük bir kalabal›k vard›. Herkes bizi izliyor,
çeﬂitli yorumlar yap›yordu. Üçümüz de yumruklar›m›z› kald›r›p "gözün arkada kalmayacak..." sözü vermiﬂtik. (...)
Omuzlar›ndaki yükün, sorumlulu¤un fark›ndayd›. Ve hiç zaman
kaybetmeden görevlerinin baﬂ›na geçmenin sab›rs›zl›¤›n› yaﬂ›yordu.
Cenazenin üzerinden yaklaﬂ›k bir ayl›k bir süre geçmiﬂti. Beni
yan›na ça¤›rd›:
- Benim gitmem gerekiyor. Sen biraz daha beklersin.
- Hay›r olmaz! Önce ben gidece¤im. Ya da birlikte...
- Evdekilerin birimize ihtiyac› var. En az›ndan ﬂimdilik. Senin
kal›p ilgilenmen daha iyi olur. Sonra sen de gelirsin.
- Ne zaman sonra
- Zaman› gelince...
- Seni bir daha görebilecek miyim?
- Evet, emin olabilirsin bundan. Mutlaka görüﬂece¤iz, ama benim
vaktim yok ﬂimdi, gitmeliyim. Bizimkilere söyleyece¤im.
- Evdekilerle sorun ç›kacak, engel olmaya çal›ﬂacaklar. Böyle bir
zamanda üzülmeni istemiyorum. Peki, önce sen git ama onlara söyleme, ben idare ederim.
- Hay›r, olmaz. Niçin gitti¤imi bilmeleri laz›m. Onlara her ﬂeyi
anlataca¤›m. A¤abeyimin yerinin boﬂ kalmayaca¤›n›, hakl›l›¤›m›z›
ve destek olmalar› gerekti¤ini...
Dedi¤i gibi konuﬂtu. Sürekli anlatt›, ikna etmeye çal›ﬂt›. Bizimkiler "Bir o¤lumuzu yitirdik, seni de kaybetmek istemiyoruz" diyor bir
türlü ikna olmuyorlard›. Aralar›nda bir-iki gün süren tart›ﬂmalar oldu.
Art›k konuﬂmak fayda etmedi¤inden ablam konuﬂmama tavr› gösterdi. Hiçbir ﬂey konuﬂmad›, ard›ndan da açl›k grevine baﬂlad›. Ciddiyetini görünce bizimkiler geri ad›m att›. En az›ndan "kar›ﬂm›yoruz" dediler. Hamiyet ve Gülseren o gün verdikleri söze onurla sahip ç›kt›lar.

‹çindekiler
4 Halk›n iktidar›n› kurabiliriz...
Referandum
aldatmacad›r...



6 12 Eylül nas›l geldi, neden
geldi, ne yapt›?...

9 Yürüyüﬂte Tek Yol: ‹ktidar
alternatifi olabilmenin
koﬂullar›...

10 Evren’den Erdo¤an’a hüküm
süren “12 Eylül” zihniyetidir...

12 Referandum oyununa alet olan
ayd›nlar...

14 Röportaj: Avukat Ebru Timtik...
15 Halk Anayasas› kime ne
getiriyor...

TAYAD’l›lar
Onurumuzdur...

16 TAYAD’l›lar›n direniﬂi
sürüyor...

19 Nas›l bir yaﬂam: Bayramlar
20 Devrimci ‹ﬂçi Hareketi:
Halk›n anayasas›n› isteyelim

21 Kamu Emekçileri
Cephesi:

39 Hasta tutsaklar serbest
b›rak›ls›n...

22 Gençlik
Federasyonu’ndan:
YÖK y›k›lmadan 12
Eylül’le hesaplaﬂ›lm›ﬂ
olunmaz...

23 TAYAD’l› Aileler:
Tecrit iﬂkencesinin
sorumlusu AKP’dir...

24 Rize’de de¤iﬂen hiçbir
ﬂey yok...

25 Adalet: Adalet bir hukuk
sorunu de¤ildir...

26 6-7 Eylüller’in mimar›,
Erdo¤anlar’d›r...

28 Düzen solu aldatmacas›
sürüyor...

30 15 Soruda kitle çal›ﬂmas›...
tecritten haberler...

33 Devrimci Okul:
Bir eylemi nas›l
örgütleyece¤iz...

37 Uslanmayaca¤›z!..
38 Hapishanelerde öldüren

Ülkemizde Gençlik

40 Gençli¤in
Gündeminden...

41 Savaﬂan Kelimeler:
Özgürlükçü sosyalizm...

42 Röportaj: Ferhat Tüzer...
43 Haberler...
45 Emek Haberleri...
46 Türkan Albayrak direniﬂi
sürüyor...

48 Militanca mücadeleden
baﬂka yol yok!

49 Ö¤retmenimiz: Elinden
geleni yapmak...

50 ‘Irkç›’ Nazilerden
‘Uygar’ Fransaya...

51 Avrupa’da Y ürüyüﬂ...
52 De¤inmeler...
54 Kavgam›zd›r bahar...
55 Yitirdiklerimiz...

›rkç›l›k de¤il faﬂizmdir...

Tel: (0312) 417 70 70 Toplu protesto,
Adalet Bakanl›¤›’na
faks çekme
Sorun!
eylemi ve bas›n
Bekir ﬁimﬂek Neden
aç›klamas›
Serbest

Tel: (0212) 585 06 60

Tav›r Dergisi 100. Say›s›

ÇIKTI!!!

Adli T›p Kurumu’na
Sorun!
Bekir ﬁimﬂek’e
Verilen
Raporlar›n Anlam›
Nedir?

Tarih: 7 Eylül 2010
Saat: 13.00
Yer: Galatasaray Lisesi önü
Taksim / ‹stanbul
Art› ‹vme Dergisi, Ça¤r›, ÇHD,
Devrimci Alevi Komitesi, Devrimci
Hareket, Divri¤i Kültür Derne¤i,
Emek ve Özgürlük Cephesi, EmekliSen Beyo¤lu ﬁb, Halk Cephesi,
Kald›raç, KESK ‹st ﬁb Plt, Partizan,
TAYAD
Destekleyen: PDD

Halk›n ‹ktidar›n› Kurabiliriz!
urjuvazi, sistemin iﬂleyiﬂi içinde halka bir rol biçmiﬂtir. Bu
rol, en geliﬂmiﬂ burjuva demokrasisi içinde bile halk›n “yönetilen” olmas›n› öngörür. Burjuva demokrasilerini veya bizim gibi ülkelerdeki
demokrasicilik oyununu savunan
tüm siyasi güçlerin halka bak›ﬂ aç›s› budur. Sözde, farkl› olarak ne
söylerlerse söylesinler, bu durum
de¤iﬂmez. Çünkü burjuva demokrasisi de, faﬂizm alt›nda sürdürülen
demokrasicilik oyunu da halka “yö n e t i l e n ” olmaktan baﬂka bir yer
vermez.

B

arih boyunca, halk›n bu konumun d›ﬂ›na ç›k›p “ y ö n e t e n ”
olabildi¤i, “ i k t i d a r s a h i b i ” olabildi¤i tek sistem sosyalizmdir. ‹lk örne¤ine, 20. yüzy›l›n baﬂlar›nda Sovyetler Birli¤i’nde tan›k oldu¤umuz
ve sonras›nda onlarcas› kurulan
halk iktidarlar›n›n toplumlar tarihi
aç›s›ndan en büyük kazan›mlar›ndan biri, tüm dünya halklar›na,
“ h a l k l a r › n i k t i d a r olabilece¤ini”
göstermesidir.

T
Say›: 232

Yürüyüﬂ
5 Eylül
2010

vet-hay›r ikilemine s›k›ﬂt›r›lmaya çal›ﬂ›lan K›smi Anayasa De¤iﬂikli¤i referandumuna biz iﬂte bu
bak›ﬂ aç›s›yla yaklaﬂt›k. Onlar›n
eveti veya hay›r›, iktidar sorununu
gündeme getirmiyor. Oylanan anayasa maddelerinin ve yürürlükteki
anayasan›n K ‹ M ‹ N ANAYASASI
oldu¤unu tart›ﬂm›yor. Biz iﬂte bu
tart›ﬂmay› gündeme getirdik.

E

KP iktidar›, görülen odur ki,
anayasa konusunda oyalamay›
sürdürmek isteyecektir. Daha referandum aldatmacas› sona ermeden,
“ y e n i a n a y a s a ” plan›n› ortaya att›lar. Sorun ﬂu; n i t e l i k o l a r a k b i r de¤iﬂiklik olacak m›? Nitelik de¤iﬂiklikten kast›m›z nedir?.. Kast›m›z ﬂudur; her anayasan›n “görünmez” bir
s›n›fsal damgas› vard›r. “Yeni anayasa” yap›lacak diyenlere soruyoruz: Hangi s›n›f›n anayasas› olacak
bu? Halk›n m›? Emperyalistlerin ve
iﬂbirlikçilerinin mi?

A

4

evcut iktidar, emperyalizmin
ve iﬂbirlikçilerinin iktidar›d›r
ve bu anlamda baﬂka türlü bir anayasa yapmas› da mümkün de¤ildir.
O zaman, durum ﬂudur; demokratik,
ba¤›ms›zl›ktan yana, eﬂitli¤i, adaleti, özgürlü¤ü sa¤layacak, halk›n temel sorunlar›na ve taleplerine çözüm getirecek bir anayasa istiyorsak, ö n c e i k t i d a r s o r u n u n u ç ö zm e li y i z .

M

eferandum tart›ﬂmalar›, do¤ru
devrimci tavr›n referandum aldatmacas›n› protesto veya boykot
etmekle yetinmeyip, bir alternatif
sunmak oldu¤unu göstermiﬂtir.
AKP gerçe¤ini görmeyenler, AKP’
nin iﬂbirlikçili¤ini gözard› edenler,
düzen içi statükolar› savunanlar,
AKP’nin yede¤ine düﬂtüler... Reformizm, referandum sand›¤›na gidip,
aldatmacay› meﬂrulaﬂt›ran bir tutum
tak›nd›.. Kürt milliyetçili¤i boykotu
pazarl›k konusu yapt›... Bütün bunlar, düzene güç veren, siyasi olarak
düzeni güçlendiren politikalar olmuﬂtur. Halka, düzen içi seçeneklere mahkum olmad›¤›m›z› göstermeliyiz. ‹ktidar hedefini göstermeliyiz.
Burjuvazinin halk kitlelerine biçti¤i
rolü reddedip, politik manevralar›n›
boﬂa ç›karman›n yolu buradan geçmektedir.

R

urjuvaziyi -oligarﬂik diktatörlü¤ü- yenmek ve devrimci halk
iktidar›n› kurmak üzere yola ç›km›ﬂ
devrimcileriz. Devrimci olmak, iktidar iddias›na sahip olmak ve bunun
için savaﬂmak demektir. Solun, gerek uzun vadeli, gerekse de daha k›sa vadeli birlikler oluﬂturamamas›n›n en temel nedenlerinden biri, iktidar iddias›n›n olmamas› veya çok
zay›f olmas›d›r. Bu iddiadan uzaklaﬂanlar, onun yerine, kendilerine düzen partilerinin aras›nda bir yer ve
düzen parlamentosunda bir koltuk
aray›ﬂ› içine girmektedirler.
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et bir iktidar hedefine sahip
olup olmamak, oluﬂturulan her
türlü birli¤in, cephenin, platformun
niteli¤ini de belirlemektedir. ‹ktidar
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hedefinin olmad›¤› yerde, bu birlikler, emperyalizmi kovmak, faﬂizmi
y›kmak hedefinden uzak, s›n›rl›
haklar ve reformlar hedefiyle varolabilmektedir.
ysa bu bize, emperyalizmin dayatt›¤›d›r. Amerikan emperyalizmin ve ona yedeklenen tüm emperyalist sistemin 11 Eylül
2001’den sonra devrimci, yurtsever
güçlere karﬂ› sald›rganl›klar›n› art›rmalar›n›n ilk sonucu ﬂu oldu: “Terör
örgütü” listeleriyle devrim hedefinden, iktidar iddias›ndan ve sosyalizmden vazgeçmek dayat›ld›. Elbette “sol” olacakt› yine, ama belli
s›n›rlar dahilinde. Solun azami s›n›rlar› ise, “kapitalizmi restore ederek
sosyalleﬂtirmek” olarak çizildi. Bu
düﬂünceler, çok çeﬂitli biçimlerde
burjuva, küçük-burjuva ideologlar
taraf›ndan geliﬂtirildi ve yay›ld›. Day› 2003’te ﬂöyle tahlil etti bu durumu: “ Emperyalizm ve oligarﬂiler,
böylece devrimcili¤i, ezilen halklar›n mücadelesini denetimleri alt›na
alacaklar, iktidar iddias›n› yok ede cekler ve önlerinde kendi egemenliklerinin sürekli olmas› için hiçbir
engel kalmayacakt›. Devrimci söylemler, illegalite, örgütlenme, silahl› mücadele, direniﬂ, iktidara karﬂ›
savaﬂ, iktidar› alma düﬂünceleri art›k eskimiﬂ, bir kenara at›lmas› gereken düﬂüncelerdi. Bunun yerine
emperyalistlerin ve oligarﬂilerin hoﬂ
görebilece¤i, onlar›n demokrasilerinin hazmedebilece¤i düﬂünceler ve
buna uygun pratik savunulmal›yd›.”

O

olun belli kesimleri bu dayatmay› ﬂu veya bu ölçüde kabul ettiler. ﬁuras› çok aç›kt›r; burjuvazi tarih boyunca kendini yaln›z askeri,
polisiye önlemlerle korumam›ﬂt›r.
Burjuvazi iyi biliyor ki, solu örgütsel, fiziki olarak zay›flatmas› önemli de¤ildir; çünkü o noktada sol yeniden toparlan›r, yeniden güçlenir.
Ama ideolojik olarak darbe vurulmuﬂ, geriletilmiﬂ bir solun kendini
toparlamas› o kadar kolay de¤ildir.
Bu anlamda da “düzen solu”nu ya-
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ratmak, mevcut sol güçleri düzen
içine çekmek, burjuvazinin en
önemli korunma mekanizmalar›ndan biridir.
Düzen solu, yani, emperyalist
sistemle ve oligarﬂiyle uzlaﬂma politikas›n› benimsemiﬂ bir sol, do¤al
olarak, devrim ve iktidar iddias›nda
›srar eden Marksist-Leninistleri tasfiye etmek isteyecek ve bu noktada
burjuvaziyle ayn› yerden yaklaﬂm›ﬂ
olacakt›r. Bu anlamdad›r ki, uzlaﬂanlarla uzlaﬂmayanlar›n, düzen soluyla
devrimci solun aras›ndaki ideolojik
mücadele, iktidar mücadelesinin bir
parças› olarak hep varolmuﬂtur ve
olmaya da devam edecektir.
ktidar hedefine, iktidar bak›ﬂ
aç›s›na sahip olmak, bir hareketin niteli¤ini belirleyen ayr›mlardan biridir. “Muhalif”li¤in genel
olarak iki türü vard›r; biri sistem
içidir. Di¤eri, sistem d›ﬂ›. Birincisi, sistemin baz› uygulamalar›na
muhaliftir; ikincisi, sistemin kendisine. Sistemin baz› uygulamalar›na karﬂ› muhalefeti örgütleme
çerçevesinde iki kesim zaman zaman birlikte mücadele edebilir,
birlikler oluﬂturabilirler. Ama iktidar sorunu söz konusu oldu¤unda,
bu iki kesim asla bir araya gelmez.

‹

ktidar hedefi olmayan muhalif
hareketlerin baz›lar› da, zaman
zaman son derece militan, radikal
bir mücadele verebilirler. Nitekim,
Avrupa’daki “küreselleﬂme karﬂ›tlar›”ndan Yunanistan’daki anarﬂistlere, Fransa’daki göçmen gruplar›ndan Almanya’daki otonomculara
kadar, çeﬂitli kesimler, muhalifliklerini düzenin polisiyle çat›ﬂma düzeyine kadar ç›karabilirler. Ama bunlar onlar› “düzen içi muhalefet” olmaktan ç›karmaz. Çünkü alternatif
olmak, esas olarak politik bir iddiad›r. O politik iddiaya sahip olmayanlar, bir süre sonra radikalliklerini de, militanl›klar›n› da kaybetmek
veya erimekle karﬂ› karﬂ›yad›rlar.
Çünkü, o militanl›¤›n, o radikalli¤in
gidece¤i, yönelece¤i bir yer yoktur.
ktidar hedefine sahip bir hareket
için ise, en bar›ﬂç›l, en yasal, demokratik eylem bile halk›n iktidar›

‹

‹

hedefine hizmet eder. Bu, s›radan
bir bas›n toplant›s› için bile geçerlidir. Bir bas›n toplant›s›nda iktidar
iddias› ve hedefinin sözü geçmez,
eylemin biçiminde de bunu ifade
eden bir biçim yoktur genellikle,
ama bu yine de bir bas›n aç›klamas›n›n, bir pankart›n, bildirinin bile o
hedefe hizmet etti¤i ve etmesi gerekti¤i gerçe¤ini de¤iﬂtirmez.
ktidar hedefi olmayan muhalif hareketler, eninde sonunda düzen
içileﬂmek durumundad›r. ‹ktidar›
hedeflemeyen bir muhalefet hareketi zaten nihayetinde sadece bir “protesto” hareketi olarak kal›r. Oysa ik-

‹

Düzen solu, yani,
emperyalist sistemle ve
oligarﬂiyle uzlaﬂma politikas›n›
benimsemiﬂ bir sol, do¤al olarak,
devrim ve iktidar iddias›nda ›srar eden
Marksist-Leninistleri tasfiye etmek
isteyecek ve bu noktada burjuvaziyle
ayn› yerden yaklaﬂm›ﬂ olacakt›r. Bu
anlamdad›r ki, uzlaﬂanlarla
uzlaﬂmayanlar›n, düzen soluyla
devrimci solun aras›ndaki ideolojik
mücadele, iktidar mücadelesinin bir
parças› olarak hep varolmuﬂtur ve
olmaya da devam edecektir.
tidar perspektifine sahip devrimci
bir hareket, s›radan bir protestoyu
örgütlerken bile, onun bak›ﬂ aç›s›n›
belirleyen h a l k › n i k t i d a r › hedefidir.
Bu hedef, her eylemde aç›k, somut,
güncel bir hedef olmayabilir; ancak
bak›ﬂ aç›s› olarak, uzun vadeli
amaçlar›m›z aras›nda iktidar yeral›r.
Böyle bakmak, bakabilmek, kadrolar›, hareketleri düzen içileﬂmekten,
“protesto” çizgisine çak›l›p kalmaktan kurtar›r...
arksist-Leninist literatürde
“Parti” olmak, iktidar alternatifi olmakt›r. Parti bunun için kurulur. Ama düzeniçileﬂmeyle, sivil
toplumculukla birlikte siyasi hareketler bu iddialar›n› kaybedip, ﬂu
veya bu kesime yedeklenmeye baﬂlad›lar. ‹simlerindeki tarihsel s›fatlar – Komünist, Marksist-Leninist,
Sosyalist s›fatlar›–, onlar› bazen
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AB’nin, bazen milliyetçi bir hareketin, bazen ayd›nlar›n, bazen reformizmin peﬂinde sürüklenmekten
al›koymuyor art›k. Bugün tüm reformist güçler, politikas›zd›r, neyi
savunaca¤›n› bilemez haldedir. Oligarﬂinin geliﬂtirdi¤i politikalar karﬂ›s›nda s›k s›k savrulmalar yaﬂamalar› da bunun sonucudur. Reformizm, halklar›n özlemlerinin, taleplerinin, memnuniyetsizli¤inin ﬂu veya bu biçimde burjuva siyasetin kanallar›nda eritilmesidir. ‹ktidar yürüyüﬂünü büyütmek, erimeye engel
olmakt›r.
arksist-Leninistler, Marks ve
Engels’in 162 y›ll›k Komünist
Manifestosu’ndaki kavramlarla konuﬂtuklar› için... Bir çok kesimin
emperyalizmin de¤iﬂti¤i teorilerini
yapt›¤› bir zamanda anti-emperyalizm bayra¤›n› yükseltti¤i için... Solun büyük ço¤unlu¤unun legal particilik kulvar›na yöneldi¤i bir aﬂamada silahl› mücadeleyi yükseltti¤i
için... Tecrit hücrelerinde onlarca öldükleri halde direniﬂi sürdürdükleri
için... Polis bask›nlar›na boyun e¤meyip bürolar›n› barikatlarla savunduklar› için... Linçler karﬂ›s›nda geri ad›m atmay›p, yeniden o linç güruhlar›n›n karﬂ›s›na ç›kt›klar› için...
Yüzlerce ölmelerine karﬂ›n, devrim,
sosyalizm, silahl›, mücadele, illegalite demeye devam ettikleri için...
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macerac›l›k”tan, “sekterli¤e”,
“kaba devrimcilik”ten, “uzlaﬂmazl›¤a”, “dogmatiklik”ten, “dinazorlu¤a”, “kitleden kopukluk”tan
“düellocu”lu¤a kadar say›s›z suçlaman›n, kara çalman›n hedefi olmuﬂlard›r. Devrim ve reformizm ayr›m›,
düzeniçilikle devrimcilik ayr›m›
sürdü¤ü müddetçe de, devrimci çizgiye bu tür kavramlarla sald›ranlar
mutlaka olacakt›r. Marksist-Leninistler sadece düﬂman›n askeri ve
politik salvolar› alt›nda de¤il, sol
cepheden gelen bu ve benzeri eleﬂtiriler alt›nda sürdüreceklerdir iktidar
kavgas›n›. Aslolan, tüm sol güçlere
ve halka, iktidar› alabilece¤imiz ve
iktidar olabilece¤imiz güvenini vermektir. Savaﬂ büyüdükçe, bu güven
oluﬂacak, düzen içi sapmalar aﬂ›l›p
geçilecektir.

“
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nas›l geldi,
neden geldi, ne yapt›?
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Cunta lideri Kenan Evren cuntan›n “ s o n ﬂ a n s l a r › ” oldu¤unu söylüyordu. Cuntay› meﬂrulaﬂt›rmak için
temel demagojileri ﬂuydu: Sokaklara “ a n a r ﬂ i v e t e r ö r ” hakimdi. Ülke
“sa¤-sol” diye ikiye bölünmüﬂtü.
“ K a r d e ﬂ k a r d e ﬂ i ” öldürüyordu.
“ Ü l ke uç u rumu n e ﬂ i ¤i nd e ” idi. 12
Eylül darbesiyle cuntac›lar, "sa¤sol" çat›ﬂmas›na son verdiler.
"Anarﬂi ve terörü" durdurdular.
"Kardeﬂ kavgas›n›" bitirdiler. Ve
"ülkeyi uçurumun eﬂi¤inden" kurtard›lar...
Peki gerçek bu muydu? Kimin
son ﬂans›yd› bu? 12 Eylül'e kim, neden ihtiyaç duydu? Darbe kime karﬂ›, kimin için yap›ld›? Bu sorular›
cevaplamak için 12 Eylül öncesi geliﬂmelere k›saca da olsa bakmak gerekir.

Darbe a d›m a d›m
haz›rland›
Darbeye karﬂ› bir direniﬂi önlemek ve geniﬂ halk kitlelerinin en
az›ndan bir kesiminin deste¤ini sa¤lamak için, darbenin meﬂrulaﬂt›r›lmas› gerekiyordu. Kitleler darbenin, “son ﬂans” oldu¤una inand›r›lmal›yd›. Darbe plan› 12 Eylül
1980’den çok daha önce devreye
sokulmuﬂtu.
Cunta, emperyalizm ve oligarﬂi
için kesin bir ihtiyaçt›. Cuntan›n baﬂar›l› olabilmesi için ise, zemini haz›rlanmal›yd›. ‹nsanlar, cuntan›n
mesela devrim mücadelesini
bast›rmak için de¤il, halk›n
can güvenli¤i için yap›ld›¤›na inand›r›lmal›yd›lar. Mesela ABD’nin Ortado¤u’daki
ç›karlar› için de¤il, “huzur ve
istikrar” için yap›ld›¤›na ikna
olmal›yd›lar. “Haz›rl›k” asl›nda daha çok bu noktadayd›.
1978 y›l›nda
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cuntac›lar›n ﬂefi Genelkurmay Baﬂkan› Kenan Evren, üç kiﬂilik özel
ekibinden " B u a ﬂ a m a d a s i l a h l ›
kuvvetlerin müdahalesine gerek
var m›d›r? Varsa böyle bir müdahalenin temeli ne olabilir?" (M.
Ali Birand) diye bir ön çal›ﬂma yapmas›n› istiyor. Hükümetle yap›lan
“eﬂgüdüm toplant›lar›nda ordu sürekli "Bu iﬂ böyle yürümez" ﬂikayetleriyle hükümeti s›k›ﬂt›r›yor.
'79 Haziran’›nda Kara, Deniz ve
Hava Kuvvetleri'nin ABD'ye ziyaretleri s›klaﬂ›yor. Genelkurmay’›n
1979’daki 30 A¤ustos mesaj›nda
darbenin imalar› yap›l›yor.
Hükümete uyar› mektubu yazmak için 13 Aral›k 1979’da toplanan cuntac›lar ﬂu sonuca var›yorlar:
"B›rakal›m bu politikac›lar biraz
daha bat s›n ki, biz müda ha le et ti ¤i miz zaman ne içerden ne d›ﬂardan
k im s e b i r ﬂ e y d iy e m e y e c e k d u r u m a
girsin. Hakl›l›¤›m›z yüzde yüz biçimde anlaﬂ›lm›ﬂ olsun." (M. Ali
Birand) 27 Aral›k 1979’da hükümete uyar› mektubu verildi.
Darbe tarihi 11 Temmuz 1980
olarak belirlenmiﬂti ancak Demirel
hükümeti bu tarihte güvenoyu al›nca ertelendi.
Bu arada sa¤-sol çat›ﬂmas›, kardeﬂ kavgas›, anarﬂi-terör demagojileri tüm yo¤unlu¤uyla sürüyordu.
Emperyalizmin ve oligarﬂinin istedi¤i darbeye, meﬂruluk sa¤lamak
için bu demagoji gerekliydi.

Nihayet, art›k “dü¤meye” basma
vakti gelmiﬂti. Dü¤meye basacak
yer ise belliydi. Amerika’da bulunan Hava Kuvvetleri Komutan›
Tahsin ﬁahinkaya 11 Eylül’de ülkeye döndü ve 12 Eylül 1980’de darbe gerçekleﬂtirildi.

Darbe, emperyalizm ve
oligarﬂinin plan›d›r
Bugün oligarﬂi içi çat›ﬂmada
AKP iktidar› ve AKP’nin sözcülü¤üne soyunmuﬂ “eski solcu dönekler” taraf›ndan da 1 May›s katliam›,
16 Mart katliam›, Maraﬂ ve Çorum
gibi bir çok kitle katliam›n›n 12 Eylül cuntac›lar› taraf›ndan “darbeye
zemin haz›rlamak” için yap›lm›ﬂ
eylemler oldu¤u söylenmektedir.
Ancak bunlar söylenirken darbenin
as›l nedenlerinden bahsetmiyorlar.
Neden darbeye gerek duyulmuﬂtur? Akl›ndan zoru mu vard› üç-beﬂ
generalin? AKP iktidar› darbecilerden “hesap soraca¤›z” diyerek halk›n 12 Eylül faﬂizmine karﬂ› olan
öfkesini oligarﬂi içi çat›ﬂmada yede¤ine almaya çal›ﬂ›yor. AKP iktidar›
cuntac›lardan hesap sormak bir yana 12 Eylül darbesini nedenlerinden, niçinlerinden soyutlayarak tarihin üstünü örtmektedir.
12 Eylül darbesi üç beﬂ generalin kiﬂisel h›rslar› için de¤il, emperyalizm ve iﬂbirlikçi oligarﬂinin ç›karlar› do¤rultusunda yap›lm›ﬂt›r.
Darbe Amerikan emperyalizminin
bilgisi ve onay› dahilinde yap›lm›ﬂt›r.
Nitekim 12 Eylül darbesinden bir gün önce Amerikan üslerindeki Amerikal›lar
soka¤a ç›kmamalar› konusunda uyar›ld›. Darbe gerçekleﬂtirildi¤i gün, Türkiye’den
Amerika aran›yor ve telefonun di¤er ucundakine ﬂöyle
deniliyordu: “Seninkiler ni -

Halk›n Anayasas› Halk›n ‹ktidar› ‹çin

12 Eylül'de
 650 bin kiﬂi gözalt›na
al›nd›.
 1 milyon 683 bin kiﬂi
fiﬂlendi.
 7 bin kiﬂi için idam
cezas› istendi. 517 kiﬂiye
idam verildi. 50 kiﬂi as›ld›.
 230 bin kiﬂi yarg›land›.
Onlarca y›l hapsedildi.
 23 bin 677 derne¤in
faaliyeti durduruldu.
 30 bin kiﬂi ''sak›ncal›''
oldu¤u için iﬂten at›ld›.
 14 bin kiﬂi yurttaﬂl›ktan ç›kar›ld›.
 300 kiﬂi infaz edildi.
 171 kiﬂinin iﬂkencede;
299 kiﬂi hapishanelerde
katledildi.
hayet baﬂard›”.
Telefonun di¤er ucunda

CIA
Türkiye Masas› ﬂefi Paul HANZE
vard›. Generaller, “ C I A’ n › n a d a m l a r › ” olarak yönetime el koymuﬂlard›.

Darbe emperyalizm ve
oligarﬂinin ç›karlar› için
yap›lm›ﬂt›r
Darbeciler “ülke uçurumun eﬂi¤inden kurtar›ld›” diyorlard›, yaland›. Elbette kendilerini uçurumun
eﬂi¤inde hisseden birileri vard›r.
Ama o, “ülke” de¤il, emperyalist tekeller ve iﬂbirlikçileriydi. Darbe bu
ç›karlar›n korunmas› için yap›lm›ﬂt›r. Ülkemizdeki egemen s›n›flar,
neredeyse cumhuriyetin kuruluﬂundan itibaren hep komünizm korkusuyla yaﬂam›ﬂt›r. ‘60’lar›n sonlar›ndan itibaren ise, silahl› mücadeleyle
birlikte, devrim, oligarﬂi için somut
bir tehdide dönüﬂmüﬂ, korkular› bü-

yümüﬂtür. Korkular› boﬂuna de¤ildi.
Oligarﬂi, 12 Mart 1971 muht›ras›na,
katliamlara ra¤men devrim mücadelesini bitirememiﬂti. 12 Mart cuntas› döneminde devrimci hareketlere fiziki darbeler vurulmuﬂ, ancak
devrimcilerin kahramanca direniﬂleri halkta büyük bir umuda dönüﬂmüﬂtür. ‘74-75’lerden itibaren mücadele h›zla geliﬂmeye baﬂlad›.
Devletin tüm kontrgerilla faaliyetlerine, sivil faﬂist hareketin tüm sald›r›lar›na, kitle katliamlar›na ra¤men
devrimci mücadeleyi engelleyemediler.
Bu süreçte, resmi ve sivil faﬂist
terör karﬂ›s›nda halk›n can güvenli¤i istemine devrimciler sahip ç›km›ﬂt›r. Mahallelerde, okullarda,
köylerde, kasabalarda, sokak sokak,
semt semt mücadele edildi faﬂist teröre karﬂ›. Sivil faﬂist sald›r›lar, halk›n örgütlü gücüyle birleﬂen devrimci ﬂiddet eylemleri karﬂ›s›nda
gerilemeye baﬂlad›.
Amerika bugün Türkiye oligarﬂisi için “Orta Do¤u’daki en güvenilir stratejik orta¤›m” diyor. Bu 12
Eylül’ün sayesindedir. Darbenin nedeni de budur.
Devrimci Sol, 12 Eylül darbesinden 9 ay önce, Ocak 1980'de,
ufuktaki cuntan›n geliﬂ nedenlerini
büyük bir netlik ve isabetle ortaya
koymuﬂtur: Devrimci Sol, “Bast›r›lamayan devrimci mücadelenin
ulaﬂt›¤› boyutun oligarﬂiyi korkuttu¤unu, oligarﬂinin krizinin derinleﬂti¤ini, emperyalizmin Ortado¤u'daki ç›karlar›n›n Türkiye'nin güvenilir
bir ABD üssü haline getirilmesini
gerektirdi¤ini ve oligarﬂi içi çeliﬂkilerin had safhaya vard›¤›n›, tüm
bunlar›n da bir cuntay›
dayatt›¤›n›” tespit ediyordu.
Oligarﬂinin bu korkusunu darbeden sonraki bir konuﬂmas›nda
Cunta ﬂefi Kenan Evren
ﬂöyle dile getirmiﬂtir:
"Biz müdahale etme s e y d i k ﬂ i m d i b u r a d a bi z
de¤il onlar olacakt›."
Bu sözler elbette abart›-

l›yd›. Devrimciler henüz iktidar›
alabilecek güçte de¤ildi, Fakat oligarﬂi ve emperyalizmin korkusu
ciddiydi.
12 Eylül öncesi oligarﬂinin ekonomik bunal›m› hat safhadayd›.
Halk›n devrimci muhalefetine ra¤men IMF reçetelerinin uygulanma
ﬂans› yoktu. Nitekim çok say›da
fabrikada grevler sürmekteydi.
IMF’nin dayatmas›yla al›nan 24
Ocak Kararlar›’n›n ise bir darbe olmaks›z›n uygulanma ﬂans› yoktu.

12 Eylül, aç›k faﬂizmi
kurumsallaﬂt›rm›ﬂt›r
Bu sayfada yer alan “12 Eylül’de...” baﬂl›kl› listeye bak›n. Tek
baﬂ›na, 12 Eylül’ün faﬂist yüzünü
anlatan bu rakamlar da göstermektedir ki, 12 Eylül darbesi halk›n
“huzur ve güvenini” sa¤lamak için
yap›lmam›ﬂt›r. Halk için tam bir zulüm olmuﬂtur.
Ancak 12 Eylül faﬂist cuntas›n›n
ülkeye ne getirip götürdü¤ünü görmek için bu tablo çok yetersiz kal›r.
12 Eylül bu listenin çok ötesindedir.
Bugün toplumda büyük bir yozlaﬂmadan bahsediliyorsa sebebi 12
Eylül’dür. Toplumda büyük bir apolitiklikten bahsediliyorsa sebebi 12
Eylül’dür. Gençlikteki örgütsüzlü¤ün, yozlaﬂman›n bu denli büyük
olmas›n›n nedeni 12 Eylül’dür. Bugün sürekli büyüyen bir açl›ktan, iﬂsizlikten, yoksulluktan, gasp edilen
haklar›m›zdan bahsediyorsak bunun
da temelinde 12 Eylül vard›r.
Bugün ülkemiz Irak’›n, Afganistan’›n iﬂgalinde, Amerika’n›n lojis-

Halk Cephesi Saflar›nda Birleﬂelim

Say›: 232

Yürüyüﬂ
5 Eylül
2010

7

Say›: 232

tik üssü haline getirilmiﬂse ve ülkemiz emperyalist tekellerin çiftli¤i
haline dönüﬂtürülmüﬂse bunun temelinde 12 Eylül vard›r.
12 Eylül; ülkemizin emperya lizm ve iﬂb irlikçi o ligarﬂ i için y e niden ﬂekillendirilmesidir. Darbe
günü Amerika’ya “seninkiler niha yet baﬂard›” diye haber uçurulmas›n›n anlam› budur. ‹ﬂbirlikçi tekellerin sendikas›n›n baﬂkan› Halit Narin’e “art›k gülme s›ras› bizde” dedirten ülkenin oligarﬂi için yeniden
ﬂekillendirilmesidir. 12 Eylül’den
bugüne iﬂbirlikçi tekellerin say›s›
artarak dünyadaki en büyük tekeller
s›ralamas›na girerken, halk›n açl›k
ve yoksullu¤u da dünya s›ralamas›nda ön s›ralara ç›kmaktad›r.
Çünkü 12 Eylül faﬂist cuntas› hiç
bir zaman darbeci 5 generalin iktidar›yla s›n›rl› kalmam›ﬂt›r. 12 Eylül; Anayasas›yla, yasalar›yla, kanun hükmünde kararnameleri ve
uygulamalar›yla aç›k faﬂizme “ h u kukilik” kazand›rm›ﬂt›r. Devlet 12
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bugüne bu rakamlar katlanarak büyümüﬂtür. Bugün 5 bin de¤il, 40 bin
kiﬂinin ölümünden bahsediliyor.
Oligarﬂi halk›n mücadelesini engellemek için iﬂkenceleri, infazlar›, gözalt›nda kay›plar› kat kat art›rm›ﬂt›r.
Devletin hapishanelerde katletti¤i
tutsaklar›n say›s› 12 Eylül’ü katlam›ﬂt›r. Hapishanelerin doluluk oran›
cunta dönemindeki en yüksek rakam›n iki kat›na yaklaﬂm›ﬂt›r.
Bugün AKP iktidar› Cunta Anayasas›’da yapaca¤› k›smi de¤iﬂiklikle 12 Eylül Anayasas›’n› de¤iﬂtiriyormuﬂ, cuntac›larla “hesaplaﬂ›lacak”m›ﬂ havas› yarat›yor. Yaland›r, aldatmacad›r. Yap›lacak de¤iﬂikliklerle emperyalist tekeller, iﬂbirlikçi oligarﬂi ve faﬂist iktidar›n
ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamakta yetersiz
kalan 12 Eylül faﬂist Anayasa’s›
güçlendirilmektedir.
12 Eylül’ün yasalar›na, uygulamalar›na, kurumlar›na son verecek
olan tek güç halk›n kendi iktidar›
için verece¤i mücadeledir.

rakollara, emniyet saraylar›na
doldurup iﬂkenceden geçirdiler. Bunun için onlarca insan›n idam
ferman›n› imzalad›lar. Ve bunun için
mahkelemeleri kurdular.
Tüm bunlar›n yan›nda yatlar›nkatlar›n-arabalar›n-ﬂirketlerin sözü
mü olur?
Ne önemi var can›m! Maksat vatan kurtulsun!
Sizin 12 Eylül dedi¤iniz nedir biliyor musunuz?
‹ﬂkencehaneleri düﬂünün biraz.
A¤z› salyal›, bir elinde içki ﬂiﬂesi,
a¤z›nda en baya¤› küfürler bir iﬂkenceci, ç›r›lç›plak yat›rm›ﬂ falaka at›yor
örne¤in.
Veya ayaklar›ndan tavana ast›¤›
bir gencin testislerini buran, elektrik
veren, sadistçe ç›¤l›klar atan bir iﬂkenceciyi gözlerinizin önüne getirin.
Bu da m› yetmedi, o zaman bir
genç k›z›n ›rz›na geçen “güvenlik
güçlerinizi” düﬂünün. Güvenli¤iniz
nas›l sa¤lan›yormuﬂ görün.
Kapat›n gözlerinizi, bunlar› kafan›zda canland›r›n. Korkmay›n 12 Eylülcülü¤ünüze halel gelmez korkma-

y›n!
... Ya siz savc› beyler, size anlatmaya gerek var m› 12 Eylül’ü?
Burada da anlatsan›za savc›l›k
odas›nda bize anlatt›klar›n›z›. Neden
iﬂkence yapmaya mecbur oldu¤unuzu
yeniden anlat›n. Sonra insanlar› nas›l
yeniden iﬂkenceyle tehdit etti¤inizi de
anlat›n. Tan›klar›n nas›l üzerine yürüdü¤ünüzü anlatmay› da unutmay›n.
Anlatamazs›n›z ama. O günlerdeki rahatl›¤›n›z yok art›k. Hep öyle gidecek
san›yordunuz. “Düﬂtüler elimize, nas›l olsa asaca¤›z hepsini” diye düﬂünüyordunuz. Sizi böyle düﬂündüren,
sizi böyle pervas›z davranmaya iten
12 Eylül’dü. Ne güzel günlerdi onlar
öyle de¤il mi? Ama 12 Eylül’ler böyledir iﬂte! Bir anda yapayaln›z b›rak›yorlar insan›. Özcesi kullan›p at›yorlar bir kenara... Sizi ancak EVREN ve
suç ortaklar› anlar. Onlar da ayn› dertten muzdarip ne yaz›k ki...
Evet 12 Eylül mahkemelerinin
yarg›çlar›-savc›lar›. ‹ﬂte sizin 12 Eylül’ünüz! Ve iﬂte bu davan›n ve tüm
12 Eylül davalar›n›n temeli!
(Hakl›y›z
Kazanaca¤›z’dan
al›nm›ﬂt›r)

“‹ﬂte sizin 12 Eylül’ünüz!”
12 Eylül sabaha karﬂ› 04.00’de, ülkeyi iﬂgal emrini verenlere bir bak›n.
EVREN’ler, ﬁAH‹NKAYA’lar, TÜMER’ler, ERS‹N’ler, CELASUN’lar,
ÜRU⁄’lar... Bu isimlerin ard›ndan hemen ne geliyor dilimizin ucuna? ‹ﬂkence, ölüm, kan ve gözyaﬂ›. Baﬂka?
Baﬂka neler geliyor? ﬁirketler, daireler, katlar, arabalar, yatlar, kad›nlar...
Ne diyordu EVREN cuntan›n ilk
günlerinde: “Biz kendimizi feda ettik!” Nas›l da feda etmiﬂler kendilerini, lüks ve ayr›cal›k içinde yüzüyorlar. Feda edilen halk ve ülke miydi,
yoksa onlar m›?
‹ﬂkence, ölüm, ac›larla yo¤rulmuﬂ
bu topraklar› Araplara, Amerikal›lara,
Almanlara, Japonlara, ‹ngilizlere, uluslararas› tekelci ﬂirketlere kar›ﬂ kar›ﬂ satt›lar. Hem de bedava, yok pahas›na.
‹ﬂte bunun için iﬂgal edildi ülke.
Bunun için bir sabah 45 milyon insana “teslim ol” dediler. Bunun için sokaklar› her an ateﬂe haz›r askerlerle,
tanklarla, panzerlerle, mitralyözlerle
donatt›lar. Bunun için binlerce insan› k›ﬂlalara, ka-
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Eylül’le baﬂtan aya¤a militarize
edilmiﬂ, tüm kuruluﬂlara anayasal
organ özelli¤i kazand›r›lm›ﬂ zulüm
ayg›t› güçlendirilmiﬂtir.
12 Eylül aç›k faﬂizmi 12 Eylül
Anayasas›’yla, Milli Güvenlik Kurulu’yla (MGK), geçmiﬂte Devlet
Güvenlik Mahkemeleri (DGM) ad›n› alan bugün ise ayn› iﬂlevi gören
A¤›r Ceza Mahkemeleriyle (ACM),
üniversite gençli¤ini zapturap alt›na, e¤itimi tekellerin ihtiyac›na göre yeniden düzenleyen Yüksek Ö¤renim Kurulu YÖK’üyle, emekçilerin haklar›n› gasp eden grev hakk›n›
fiilen ortadan kald›ran Yüksek Hakemler Kurulu’yla (YHK) ve daha
birçok kurum ve kuruluﬂlar›yla aç›k
f a ﬂ i z m i k u r u m s a l l a ﬂ t › r m › ﬂ t › r.
12 Eylül’den bugüne 12 Eylül
tüm kurumlar›yla, uygulamalar›yla
varl›¤›n› sürdürmüﬂtür.
Cuntac›lar darbeyi, 12 Eylül öncesinde “anarﬂi ve terörden” 5 bin
kiﬂinin yaﬂam›n› yitirdi¤i demagojisine dayand›r›yordu. 12 Eylül’den

Halk›n Anayasas› Halk›n ‹ktidar› ‹çin

Yürüyüﬂte

Tek Yol

‹ktidar Alternatifi
Olabilmenin
Koﬂullar›
Halklar›n mücadelesi, bir çok
cephede birden sürdürülür; ama bu
mücadeleyi, gerçekten halk›n kurtuluﬂuna hizmet edecek hale getiren
temel ölçü, o mücadeleyi “iktidar›
hedefleyen” bir mücadele olarak
sürdürmektir... Neticede herﬂeyi belirleyen iktidar›n s›n›fsal niteli¤idir...
Emperyalizme ve oligarﬂiye karﬂ› savaﬂ›n amac› aç›kt›r:
“Emperyalizm ve oligarﬂiyle çeliﬂkisi olan bütün halk s›n›f ve tabakalar›n›n, anti-emperyalist, yurtsever, namuslu ve onurlu herkesin,
Devrimci Halk ‹ktidar›'n› kur mak”t›r.”
Devrimci hareketin program›
böyle der.
‹ktidar alternatifi olman›n temel
koﬂullar›ndan biri “aa n t i - e m p e r y a list, anti-oligarﬂik” olmakt›r. Antiemperyalist ve anti-oligarﬂik bir tutuma sahip olmayan, baﬂka deyiﬂle
emperyalizmi kovarak ba¤›ms›zl›¤›
k a z a n m a y ›, oligarﬂik iktidar› y›karak d e v r i m c i h a l k i k t i d a r › n › k u r may› hedeflemeyen herhangi bir
hareket, do¤al olarak bir alternatif
durumunda da olamaz.
Mesela, Avrupa Birli¤i üyeli¤ine
karﬂ› ç›kmayan bir siyasi hareket,
mesela iﬂbirlikçi tekelci burjuvazinin ekonomik ve politik varl›¤›na
ve hükmüne son verece¤ini aç›klamayan bir hareket, alternatif de¤ildir.
‹ktidar alternatifi olman›n bu politik ön koﬂulu yan›nda, örgütsel ve
mücadele biçimlerine iliﬂkin bir boyutu da vard›r: Emperyalizme ba¤›ml›, faﬂizmle yönetilen bir ülkede, alternatif olabilmek, silahl› mücadeleyi savunmak ve hayata geçir-

mek ve illegal bir örgütlenmeye sahip olmaktan geçer. Bu iki olgu, bir
hareketin politik anlamda alternatif
olmaktan iktidar› devralabilecek bir
aﬂamaya geçmesinin, yani maddi
anlamda da alternatif olmas›n›n önkoﬂullar›d›r. Bu ikisine sahip olmayan herhangi bir hareket, hiçbir zaman “i kt ida r › devr a l abi l ec e k güç
ve aﬂamaya” ulaﬂamaz. Bu anlamda, alternatif olabilmenin zorunlu
koﬂullar› olarak sayd›¤›m›z silahl›

“... Öyle san›l›yor ki, devrimciler aç›s›ndan al›nabilecek tek k›stas, biz mi daha güçlüyüz, yoksa
d›ﬂ›m›zdaki sol mu? Bu türden
k›yaslamalar›n baz› durumlarda
anlam› elbette vard›r. Ne var ki,
s›n›f mücadelesinin ﬂimdiki aﬂamas›nda genel solun ... gücü göz
önüne al›nd›¤›nda k›yaslamada
bulunman›n fazla bir önemi olmad›¤› anlaﬂ›lmaktad›r. ...
Bu çerçevede, devrimci solun
temel hedefi, sol içinde güçlü olmak, onun içinde iktidar olmak
gibi bir düﬂünceyi savunmak
olamaz. ... Devrimci bir hareketin temel hedefi, s i y a s i i k t i d a r ›
a l ma y a y ö n e l i k olacak kadar
ileri boyutta olmal›d›r.
ﬁimdiki süreçte böyle bir devrimci hedef, hayal gibi gözükse
de, gelecek aç›s›ndan bak›ld›¤›nda, gerçekleﬂmesinin hiç de olanaks›z olmad›¤› anlaﬂ›lmal›d›r.
Revizyonist ve oportünistler
kendi bildikleri yolda, bizler de
kendi bildi¤imiz [yolda], bizi ileri, önce iktidar alternatifi olmaya, giderek iktidar› almaya götürecek do¤ru devrimci çizgimizde yürümeliyiz.” (Yeni Çözüm,
say›: 21, 1989 ﬁubat)

mücadele ve illegaliteden anlad›¤›m›z, her iki olgunun da “ s t r a t e j i k ”
unsurlar olarak ele al›nmas›d›r. Tarihinin ﬂu veya bu aﬂamas›nda, ﬂu
veya bu gereklilik sonucunda bir
çok siyasi hareket illegaliteyi kullanabilir, zaman zaman silahl› eylemlere baﬂvurabilir. Hay›r, bizim kastetti¤imiz bunlar de¤ildir.
Bir hareketin iktidar perspektifine sahip olmas›, onun temel ile tali
olan›, s t r a t e j i k olanla t a k t i k olan›
do¤ru bir anlay›ﬂla ay›rdetmesi demektir ayn› zamanda. S›n›flar mücadelesindeki bir çok sapmalar, temelle tali, straejikle taktik olan›n
kar›ﬂt›r›lmas›ndan, birinin di¤erinin
yerine konulmas›ndan kaynaklan›r.
Tali olan›n yok say›lmas› da bir
baﬂka sapma kayna¤›d›r.
Bir baﬂka ölçümüz, t e o r i y l e
pratik, biçimle öz, kendili¤inden likle (determinizm) i r a di l i k (volantirizm) aras›ndaki iliﬂkinin do¤ru
kurulmas›d›r. Her üçü de MarksistLeninist olman›n ölçütleri aras›ndad›r ve bunlar›n bütünlü¤ünü kuramayan bir hareketin mücadele ve
örgütlenme aç›s›ndan do¤ru bir tarz› hakim k›labilmesi, iktidara do¤ru
yönelmesi, iktidar› devralabilecek
bir duruma gelmesi, mümkün de¤ildir.
Alternatif olabilmek, en baﬂta da
o iddiay› taﬂ›may› gerekli k›lar. ‹ktidar hedefi, bir siyasi hareketi, abart›c›l›ktan, küçük zaferlerle yetinmekten, verdi¤i sözleri tutmamaktan, al›koyar. ‹ktidar hedefine sahip
olmayanlar, küçük zaferlerle yetinir, ve onu öyle bir allay›p pullarlar
ki, gören de iktidar› alman›n eﬂi¤ine
gelinmiﬂ san›r. Oysa tam tersi bir
süreç yaﬂanmakta, bu yöntemi benimseyen siyasi hareketler, her
abart›lar›nda, iktidar hedefinden biraz daha uzaklaﬂmaktad›rlar.
‹ktidar, çok uza¤›m›zda de¤ildir, ama oraya uzun ve zahmetli bir yoldan var›laca¤› da
kesindir. Bu anlamda iktidar
alternatifi olabilmenin son koﬂulu da, bu yolda her türlü bedeli göze alarak sonuna kadar
yürüyebilmek kararl›l›¤›n› gösterebilmektir.
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Evren’den Erdo¤an’a
Hüküm Süren
“12 Eylül Zihniyeti”dir!
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“ﬁimdi gülme s›ras› bizde...” diyordu, o dönemin Türkiye ‹ﬂveren
T‹SK)
Sendikas› Konfederasyonu (T
Baﬂkan› Halit Narin.
Asl›nda bu bir cümlelik söz, 12
Eylül faﬂist cuntas›n›n niye yap›ld›¤›n›n da k›sa bir özeti gibidir. Faﬂist
cunta, iﬂçileri, köylüleri, küçük üreticileri, tüm emekçileri ezip, bask›
alt›na al›rken parababalar› ise “gülecek” ti!
H a l i t N a r i n l e r, gülmekte hakl›yd›. Emperyalist tekellerin ve iﬂbirlikçilerinin isteklerinden oluﬂan
24 Ocak ekonomik kararlar›, 12 Eylül cuntas›n›n süngüsüyle zorla uygulamaya sokulmuﬂtu. Halk›n muhalefeti susturulmuﬂ, sendikalar kapat›lm›ﬂ, grevler yasaklanm›ﬂt›.
Fabrikalar, iﬂyerleri, okullar birer
k›ﬂla haline getirilmiﬂti.
Toplu sözleﬂme, patronlar› temsil
eden Y ü k s e k H a k e m K u r u l u
(YHK)’n›n insaf›na terkedilmiﬂ, fiyatlarda hiçbir denetim kalmam›ﬂ,
devletin tekelleri teﬂviki en üst boyuta ulaﬂm›ﬂ, iﬂbirlikçi tekeller baﬂtac›
edilmiﬂti. Grevlerin yasakland›¤›,
ücretlerin donduruldu¤u, emekçilerin birer köle gibi çal›ﬂt›r›ld›¤› koﬂullarda sömürüyü rekor düzeyde art›rman›n tüm koﬂullar› haz›rlanm›ﬂt›...
Ve ﬂimdi 30 y›l sonras›nday›z;

Cunta anayasay› emir-talimat ile haz›rlatm›ﬂt›r.
Bugün de Erdo¤anlar,
omuzlar›nda apoletler
ve y›ld›zlar olmasa da,
ayn› mant›kla ülkeyi
yönetmekte, kendi
gibi düﬂünmeyenlere
yaﬂam hakk›
tan›mamaktad›r.
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AKP iktidar› da iﬂbirlikçi tekelleri “ gü l d ü rü yo r. ”
AKP’nin 8 y›ll›k iktidar›nda, Koçlar,
Sabanc›lar, Karamehmetler, Ülkerler... gülmeye devam ediyor. AKP
tekellerin tüm isteklerini yerine getirirken, iﬂçilerin, kamu emekçilerinin,
küçük üreticilerin, köylülerin taleplerini dikkate bile alm›yor...
30 y›l önce faﬂist cunta emperyalistler ve iﬂbirlikçileri için neleri
yapm›ﬂsa, bugün de AKP ayn›lar›n›
yapmaktad›r. Zihniyet, ister sivil,
ister asker olsun, tüm yönetimlerin
tekellerin hizmetinde olmas›d›r. “12
Eylül zihniyeti” bugün de sürmektedir.

12 Eylül, A K P
politikalar›nda sürüyor
“ 1 2 E y l ü l , d e v le t in y en i d e n k u rulmas› devridir.” sözlerinin sahibi
o dönem iﬂbirlikçi tekelci burjuvazinin en has temsilcisi Ve h b i
Koç’tur. Koç, hiç sak›nmadan 12
Eylül’ün program›n› bir cümleyle
özetlemiﬂtir.
Faﬂist cunta lideri K e n a n E vr en, 20 Mart 1982’de “12 Mart’la
i ﬂl e r ﬂö yl e b ir ci l al a nd› , am a g ene
iﬂ lem ed i. Bu te c rüb ele rin ›ﬂ ›¤›nda
bir daha ge ri dönüﬂ ol sun is temi yoruz.” diyerek, 12 Eylül’de yapacaklar›n› anlat›yordu.
Cuntac›lar, devletin yeniden ve
aç›k faﬂist tarzda düzenlenmesinden
aç›k faﬂizmin kurumlaﬂt›r›lmas›ndan söz ediyorlard›.
K›sacas›, bir daha askeri cuntalara gerek kalmayacak bir düzenlemeyle, halk› aç›k faﬂizm koﬂullar›nda yaﬂatacaklard›. Bunun için faﬂist
1982 Anayasas›’n› haz›rlad›lar.
1982 Anayasas› ile yeni faﬂist
kurumlar ve örgütlenmeler oluﬂturuluyor, mevcut olanlar› yeniden or-

ganize edilerek halka karﬂ› devlet
“ güçle ndi”riliyo rd u.
YÖK, YHK, Hakimler ve Savc›lar Yüksek Kurulu, Devlet Denetleme Kurulu, hükümetlere nas›l yöneteceklerini dikte eden Milli Güvenlik Kurulu... aç›k faﬂizmin kurumlaﬂmas›n›n organlar›yd›lar.
Son 30 y›ld›r ülkemiz, 82 faﬂist
anayasas› ile yönetilmektedir.
AKP’nin 8 y›ll›k iktidar› döneminde ne 82 Anayasas›’na, ne de 12 Eylül’de oluﬂturulan bu faﬂist kurum
ve örgütlere bir itiraz olmuﬂtur.
Tersine AKP, bu kurumlar› ele
geçirerek, buralarda kadrolaﬂarak,
kendi kontrgerillas›n› yaratma yolundad›r.
AKP, yine ayn› zihniyetle bakmaktad›r polislere. Ülkemizdeki
mücadeleye karﬂ› devleti “güçlendirecek”, devleti “iç savaﬂta” yetkin hale getirecek ad›mlar atm›ﬂt›r.
Do¤u ve Güney Do¤u’da yeni asker
ve jandarma karakollar› yap›m›na
h›z vermiﬂtir. Orduyu yeni silahlarla donatm›ﬂt›r. Gerilla mücadelesine karﬂ› kullan›lmak üzere insanl›insans›z uçaklardan, helikopterlere
bir dizi ad›m atm›ﬂt›r.
Kamu Güvenli¤i Müsteﬂarl›¤›
ad› alt›nda yeni faﬂist örgütlenmeler
oluﬂturmuﬂ, polis teﬂkilat›n› büyüterek, halka karﬂ› silahlanm›ﬂ devasa
bir güç ortaya ç›karm›ﬂt›r.
Hapishanelerde tecriti sürdürerek, onlarca tutsa¤› katletmiﬂ, onlarca hasta tutsa¤› ölümün k›y›s›na getirmiﬂtir. AKP döneminde hapishaneler, t›ka basa doldurulmuﬂ, yeni
hapishaneler yap›lm›ﬂt›r.
AKP yeni bask› yasalar› ç›kararak, halk›n mücadelesini sindirmeye çal›ﬂm›ﬂ, iﬂkenceyi karakollardan, sokaklara, meydanlara taﬂ›m›ﬂ-
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t›r. Tek bir iﬂkenceci ceza almazken,
polis, tan›nan yetkilerle “ du r i ht ar › n a ” uymad›¤› gerekçesiyle onlarca
insan› katletmiﬂtir.

82 faﬂ ist A n a y a s a s › ’ n d a n
AKP’nin k›smi de¤iﬂiklik
paketine
“ 12 Eyl ül , t opl uma l ay ›k gördü ¤ü A n a y a s a i l e i n s a n o n u r u n u , ö z gürlükleri asker postallar› alt›nda
çi¤nemeye yasall›k kazand›rm›ﬂ,
k›ﬂla dis ip lin in i tüm top lu ma ha kim k›lm›ﬂt›r.” (Hakl›y›z Kazanaca¤›z, cilt.1, syf. 350)
Cunta anayasay› yaparken, özgürlükleri lüks olarak görmüﬂ, o nedenle de anayasayla asl›nda haklar
ve özgürlüklerin nas›l k›s›tlanaca¤›n›n belgesini haz›rlam›ﬂt›r.
Cunta anayasay› emir-talimat ile
haz›rlatm›ﬂt›r. Milyonlarca insan›n
nas›l bir anayasa haz›rlanaca¤›ndan
son ana kadar haberi bile olmam›ﬂt›r.
“Özgürlük yok, ödev var!” anlay›ﬂ›yla hareket eden cunta, hemen herkesi bir “ a s k e r ”, ülkeyi de bir k›ﬂla
olarak görmüﬂ, emirlerle, talimatlarla halk› yönetmeye çal›ﬂm›ﬂt›r.
Bugünde Erdo¤anlar, omuzlar›nda apoletler ve y›ld›zlar olmasa da,
ayn› mant›kla ülkeyi yönetmekte,
kendi gibi düﬂünmeyenlere yaﬂam
hakk› tan›mamaktad›r.
Ellerinde bulundurduklar› bask›
ayg›tlar› ile adeta bir “ k o r k u t o p l u m u ” yaratmaya, kendilerine karﬂ›
ç›kan herkesi bask›yla, faﬂist terörle, ﬂantajla, i¤renç iftiralarla susturmaya çal›ﬂmaktad›rlar.
Demokratik haklar›n› kulland›
diye, paras›z e¤itim istedi diye,
ABD defol diyerek mücadele etti
diye devrimciler tutuklanmakta, on
y›llara varan cezalar verilmektedir.
Erdo¤anlar, t›pk› Evrenler gibi
özgürlüklere, demokratik haklara
karﬂ›d›rlar. Onlar da özgürlükleri,
demokratik haklar› lüks saymaktad›rlar.
Nitekim, 8 y›ld›r faﬂist 1982
Anayasas› ile bu ülkeyi yönetmiﬂlerdir. Bugün de 19 maddelik k›smi

de¤iﬂiklik paketinde yer alan maddeler içinde halk›n lehine tek bir düzenleme yoktur. Yine iﬂbirlikçi tekellerin ç›karlar› gözetilerek k›smi
de¤iﬂiklikler yap›lm›ﬂ, iktidar çat›ﬂmas›nda AKP’ye mevzi kazand›racak ad›mlar at›lm›ﬂt›r.
Nas›l 12 Eylül’de halk, anayasan›n haz›rlanmas› d›ﬂ›nda tutulduysa
bugün de halk anayasan›n haz›rlanmas› d›ﬂ›nda tutulmuﬂtur.
AKP, referandum kampanyas›
için t›pk› faﬂist Evrenler’in yapt›¤›
gibi devletin tüm olanaklar›n› kullanmaktad›r. Radyolar, televizyonlar, bas›n, iktidar gücüyle tamamen
AKP’nin hizmetine sokulmuﬂtur.
Cunta döneminde tüm partiler
kapat›lm›ﬂ, “Anayasaya Hay›r!”
demek yasaklanm›ﬂt›r. Bugün böyle
resmi bir yasak olmamakla birlikte
AKP, hiçbir düzen partisini dikkate
almamakta, bask›, iktidar olanaklar›
ve para gücü ile tek tarafl› bir kampanya yürütmektedir. Öyle ki AKP
ramazan sofralar› da dahil olmak
üzere herﬂeyi halka karﬂ› kullanmaktad›r.

‹ﬂbirlikçi tekelleri
“ g ü l d ü re n ” E v re n l e r ’ d e n ,
tekelleri ihya eden
E r d o ¤ a n l a r ’a
Faﬂist cunta daha ilk günden
baﬂlayarak iﬂbirlikçi tekellerin ç›karlar›n› korumuﬂ, tekellerin tüm
taleplerini karﬂ›lam›ﬂt›r. Nitekim ilk
emirle grevleri yasaklam›ﬂlard›r.
O dönem toplu sözleﬂmesi yap›lacak 800 bin iﬂçinin toplu sözleﬂmeleri, iﬂçiler aleyhine ba¤lanm›ﬂ,
iﬂbirlikçi tekeller toplu sözleﬂme
masas›nda da “ g ü l d ü r ü l m ü ﬂ”tür.
Yine iﬂçilerin biriken k›dem tazminatlar› ile ilgili yeni bir düzenlemeyle tekelleri bu yükten de kurtar›lm›ﬂt›r.
Cunta, burjuvaziyi iﬂçilere,
emekçilere karﬂ› korumay› görev
bilmiﬂtir. O nedenle lokavt hakk›n›
yeni anayasaya koymuﬂ, toplu sözleﬂme düzeni konusunda burjuvazinin ç›karlar›n› esas alacak düzenlemeler yapm›ﬂt›r. TÜS‹AD’›n,

T‹SK’in bu konudaki talepleri do¤rultusunda anayasa haz›rlanm›ﬂt›r.
Erdo¤anlar bu konuda da 12 Eylül zihniyetini sürdürmektedirler.
‹ﬂsizlik, yoksulluk ve açl›k AKP döneminde katlanarak artm›ﬂt›r. ‹ﬂçiler, emekçiler için uzun çal›ﬂma saatleri konurken, sendikal› olmak
lüks hale getirilmiﬂtir.
Özellikle iﬂçilere ve emekçilere
örgütsüzlük dayat›lm›ﬂ, sendikalar
eritilmiﬂtir. Taﬂeronlaﬂt›rma, 4-C,
sözleﬂmeli personel ad› alt›nda
emekçiler haklar›ndan yoksun b›rak›lm›ﬂ, kölece çal›ﬂma koﬂullar› dayat›lm›ﬂt›r.
Cunta dönemindeki gibi gerçek
ücretler düﬂmüﬂ, iﬂbirlikçi tekeller
ihya edilmiﬂtir. Tekeller her y›l rekor kârlar k›rarken emekçiler yoksullaﬂt›r›lm›ﬂt›r.
Erdo¤an, bir süre önce iﬂçi memur ayr›m›n›n kald›r›lmas›, grevin
yan›nda lokavt›n da bir hak olmas›n› dile getirmiﬂtir. Bu emekçiler için
yeni sald›r›lar›n ve hak gasplar› demektir.
Türkiye ‹ﬂverenler Sendikalar›
Konfederasyonu'nun (T‹SK) Baﬂkan› Tu ¤ r u l K u d a t k o b i l i g, Erdo¤an’a yazd›¤› mektupta ﬂöyle diyordu: "Grev ve lokavtla ilgili tüm ya sa kla r kal d› r›l › rken öz el l ik le gene l
grev, dayan›ﬂma grevi, siyasi ve
s e m p a t i g r e v i gi b i e y l e m l e r i n s e r best b›rak›lmas› yanl›ﬂt›r. Alman ya, Japonya, ABD gibi ülkelerde
bile yoktur. Türkiye'ye fazla gelir!”
(Bugün 25 A¤ustos 2010)
AKP’nin grevleri serbest
b›rakmas› gibi bir durum olmamas›na karﬂ›n, tekeller için
“Türkiye’ye fazla gelen”ler
konusunda ayn› ﬂeyleri düﬂünmektedir Erdo¤an...
Onun içindir ki, 12 Eylül zihniyetini devam ettirmektedirler.

Halk Cephesi Saflar›nda Birleﬂelim
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Referandum oyununa alet olan ayd›nlar!

AKP kuyrukçulu¤u yapmak, ç›karc›l›k
ve ya¤c›l›k, misyonunuzu satmakt›r!
- Hiçbir ayd›n gerekçesi
ne olursa olsun AKP’yi
destekleyemez!
- AKP’yi desteklemek, bir
ayd›n›n kendini inkar›d›r!
- Bir ayd›n, ç›karlar
u¤runa, misyonuna ihanet
edemez!
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AKP’nin k›smi anayasa de¤iﬂikli¤ine neden “evet” dedi¤i sorusuna
cevap vermekte zorlan›yor, zorland›kça saçma sapan gerekçeler üretiyordu.
Ekrandaki ayd›n, “Çok bedel
ödedi¤ini” anlat›yordu mesela...
“ilk defa sivil bir anayasa yap›ld›¤›n›” söylüyordu. ‹lk kez “askerin
egemenli¤ine son verildi¤ini ve
bunlar›n önemsenmesi gerekti¤ini”
anlat›yordu, kendisi de inanmadan..
Kendisini solcu olarak ifade
eden ayd›nlardan biriydi ekrandaki.
Ancak tekil bir örnek de¤ildi.
Bir süredir bir grup ayd›n›,
AKP’nin referandum oyunu içinde
görüyoruz; bu oyuna, AKP’ye alet
olmuﬂ, benzer konuﬂmalar yap›p
duruyorlar.
Bu aldatmacan›n içinde yer alan
ayd›nlar›n bir k›sm›, siyasal yan›lg›lar› nedeniyle süreci de¤erlendiremeyip, AKP’nin kuyru¤una tak›lm›ﬂ
olabilirler. Yine bir k›sm›, halka güvenlerini kaybettikleri, kazanmaktan
umudunu kesip, demokrasiyi egemen s›n›flardan bekledikleri için,
AKP’ye yedeklenmiﬂ durumdad›rlar.
Bunlara iliﬂkin olarak çeﬂitli de¤erlendirmeler yapt›k daha önce.O
nedenle burada daha çok, sol ad›na,
AKP’nin propagandistli¤ine soyunan, AKP’nin kendisini kullanmas›na aç›kça izin veren, ayd›n tavr›na
ihanet eden ç›karc›lar
üzerinde duraca¤›z.

“Evet” demek basit bir
yan›lg› de¤il, ayd›n
misyonuna ihanettir
AKP yalanlarla sürdürdü¤ü anayasa kampanyas›n›n oda¤›na 12 Eylül’ü oturttu. 12 Eylül ile hesaplaﬂma demagojileri ile solun de¤erlerini, halk›n özlemlerini kulland›.
AKP kendi ç›karlar› için herﬂeyi,
herkesi, ayd›nlar›, eski faﬂistleri, islamc›lar› soldan “eski tüfekler” i
kullanan, bir partidir.
Bu durumda ayd›nlara düﬂen görev, bu yalan ve istismar kampanyas›n› boﬂa ç›karmak, solun de¤erlerini
kirletmesine izin vermemek, halk› aldatmalar›na seyirci kalmamakt›r.
Ayd›n misyonu bunu gerektirmektedir. AKP’nin sürdürdü¤ü yalan
kampanyas›na karﬂ› ç›kmak, sol’un
de¤erlerini kirletmesine sessiz kalmak, bunun da ötesinde ortak olmak
hiçbir gerekçe ile aç›klanamaz.
Tüm gerçeklere karﬂ›n, kendisine ayd›n›m diyenler taraf›ndan
AKP’nin propagandas› yap›l›yorsa
bu basit bir “siyasi yan›lg›” olarak
görülemez.
Sorun, AKP’nin “gizli niyetle r i”nin bilinip-bilinmemesi de de¤ildir. Zira herﬂey ortada ve olanca
aç›kl›¤›yla yaﬂanmaktad›r. AKP’nin
8. y›l›ndaki iktidar›n›n bilançosu ortadad›r; iﬂsizlik, yoksulluk, hapishanelerde ölümler, hasta tutsaklar›n
katli, tecrit, infazlar, iﬂkencecilerin,
katliamc›lar›n mahkemelerde aklanmas›, Diyarbak›r sokaklar›nda infazlar, binlerce çocu¤u hapishanele-
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re dolduran terör yasas›, demokratik
eylemleri, örgütlenmeleri suç haline
getiren gözalt› ve tutuklama terörü.
Bunlar bir baﬂka partinin de¤il,
AKP’nin iktidar›nda yaﬂand›. Hangi
ayd›n bunlara bilmiyordum, görmedim, duymad›m diyebilir. Karﬂ›s›nda en fazla “ama Ergenekon davas›”
diyebilirler, onun da art›k amac›,
oligarﬂi içi iktidar savaﬂ›n›n bir
parças› oldu¤u tüm ç›plakl›¤›yla ortadad›r.
AKP’nin yalanlar›na ortak olup,
referandum oyununun bilinçli bir
parças› haline gelenlere, AKP’nin
sözcülü¤ünü yapanlara en baﬂta
söylenecek olan ﬂudur;
Hangi saflardas›n? Ve ne için,
kim ad›na AKP’ nin yal anl ar›n › sa vunuyorsun?
Asl›nda hemen herﬂey bu sorunun
cevab›nda
yatmaktad›r.
AKP’nin halk› aldatan politikalar›n›
savunan biri ayd›n olamaz. Bu ayd›n misyonuna s›rt çevirmektir.
AKP’yle bu iﬂbirlikçili¤i sürdürenlerin ileri sürdükleri gerekçelerin
tutarl› bir yan› yoktur. AKP politikalar›n›n karﬂ›s›nda durup, halka gerçekleri anlatmas› gerekenler AKP yalanlar›n› bize benimsetmek istiyorlar.
‹ﬂ birlikçi v e faﬂ ist po litikalar
s ü r d ü r e n AKP ’nin k›smi anaya sa
de ¤i ﬂi k l i ¤i n i k e nd i si n e a y d› n › m d i yen biri na s›l de ste kler?
Biraz tarih, biraz siyaset bilen
herkes bilir ki; AKP gibi emperyalizmin iﬂbirlikçisi, halk düﬂman› bir
parti halk için bir anayasa yapamaz.

Sezen AKSU

Orhan PAMUK

Y›lmaz ODABAﬁI
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Yapmaz!
Herkes bilir ki, AKP gibi iﬂbirlikçi bir parti tam 8 y›ld›r halk›n taleplerine s›rt çevirmiﬂ ve çevirmeye
devam etmektedir. Anayasa de¤iﬂikli¤i paketine halk›n talepleri do¤rultusunda koydu¤u tek bir madde
yoktur. Paket, aç›kça görüldü¤ü gibi, oligarﬂi içi çat›ﬂmada kendisine
gereken düzenlemelerle tekellerin
baz› isteklerini içermektedir. Birkaç
madde ise, sadece çeﬂitli kesimleri
kendine yedeklemek için adeta kand›rmak amaçl› konulmuﬂtur.
AKP’ye demokratik talepleri
karﬂ›layacak bir parti gözüyle bakmak baﬂtan yanl›ﬂt›r. Her ayd›n bunu bilir esas olarak. Ancak sorun
bilmezden gelinmesindedir.

Geçmiﬂinizin, yaratt›¤›n›z
eserlerin bir sonucu olarak
belki bugün sözlerinizi
dinleyecek bir kesim
bulabilir, onlar›
referandumda “evet”e ikna
edebilirsiniz; ama bu, halk
nezdinde gördü¤ünüz son
“itibar” ve “güven” olur.
Sonra tükenirsiniz, sizden
geriye bir “ayd›n posas›”
kal›r ve inan›n AKP’nin
de o posaya hiçbir
ihtiyac› olmayacakt›r.

AKP’nin ortaya ç›k›ﬂ›, kurduruluﬂu, izledi¤i program, halka karﬂ›
politikalar›,
ald›¤›
destekler
AKP’nin emperyalizmin ve iﬂbirlikçi burjuvazinin bir partisi oldu¤unu
göstermektedir.
AKP’yi oluﬂturan kadrolar aç›s›ndan bile baksak, görürüz ki, hepsi anti-komünisttir, sola düﬂmand›r.
‹ﬂte tüm bu gerçeklere karﬂ›n haE v e t ” deyip,
la referandumda “E
AKP’nin kuyru¤una tak›lmak, süreci görüp-görememekle ilgili de¤ildir. Geriye baﬂka hesaplar, kayg›lar,
ç›karlar kalmaktad›r.

lar”›n önemli bir k›sm›, çok aleni
bir ﬂekilde iktidar taraf›ndan çeﬂitli
biçimlerde ödüllendirilmektedir. ‹ktidar›n, belediyelerin etkinliklerine
ça¤r›lmakta, kendilerine çeﬂitli organizasyonlarda yer verilmekte, çeﬂitli platformlarda “ i t i b a r ” görmekte, gericilerin t e l e v i z y o n l a r › n d a ,
b a s › n › n d a , re k l a m p ro g r a m l a r › n da, T RT’de kendilerine yer bulmaktad›rlar.
Ayd›n misyonuna ihanet eden bu
zavall›lar›n aç›klamalar›na bak›lacak olursa herbiri kendisine çok
önemli misyonlar yüklemiﬂtir. Öyleki “bir parmaklar›n› sallasalar”
binlerce kiﬂiyi soka¤a dökecek, bir
konuﬂsalar, onbinlerce kiﬂiyi etkileyecek yetenekte ve keramette görürler kendilerini.
Halk ile mücadele ile solun de¤erleri ile demokrasi mücadelesi ile
bir ilgileri olmamas›na karﬂ›n sol

Düzen içinde ulaﬂ›lacak
s t a t ü k o l a r, k a r i y e r l e r,
ayd›n›n tarihsel misyonunun
karﬂ›l›¤› olabilir m i ?
AKP’ye basit ç›karlar yüzünden
kendilerini k u l l a n d › r t a n “ayd›n-

ad›na ahkam keserler. Devrimcilerin
büyük emeklerle baﬂard›klar›, büyük bedellerle tarihe yazd›klar› herﬂeyi kullan›p, herkese ak›l verirler.
‹ﬂbirlikçi, halk düﬂman› AKP’yi
üç kuruﬂ u¤runa öylesine büyük bir
gayretkeﬂlikle pazarlamaktad›rlar ki,
bir iﬂporta tezgah› sat›c›s›ndan farks›zd›rlar. Çünkü pazarlamaya çal›ﬂt›klar› “mal” o kadar bozuk ve kötüdür ki, yalanlara, çarp›tmalara baﬂvurmadan AKP’cilik yapamazlar.
Tüm ayd›nlar, AKP geçicidir, gelir geçer, tarih kal›r, halk kal›r, Türkiye solu kal›r. Yar›n tarihe, halka,
sola hesap vermek durumunda olacaks›n›z. O zaman söyleyecek sözünüzün olmas› için bir an önce savruldu¤unuz bu yanl›ﬂtan geri dönün.
AKP’ye verilecek destek karﬂ›l›¤›nda elde edilecek statü, para, ne
olursa olsun, inan›n ki, düﬂüncelerinize, ayd›n misyonunuza ihanet etmeye de¤mez.
Geçmiﬂlerinden kendilerine kalan tüm de¤erleri, varsa bir isimleri,
onlar› AKP ile pazarl›k masas›na
sürerek, belki onlarca y›lda onlarca
eserle, ürünle elde etti¤iniz isimlerinizi, AKP’ye kulland›rtmay›n. Bu,
kendinizi ayd›n olmaktan ç›kart›p,
yaﬂayan birer ölü haline getirmektir.
Geçmiﬂinizin, yaratt›¤›n›z eserlerin
bir sonucu olarak belki bugün sözlerinizi dinleyecek bir kesim bulabilir, onlar› referandumda “evet”e ikna edebilirsiniz; ama bu, halk nezdinde gördü¤ünüz son “itibar” ve
“güven” olur. Sonra tükenirsiniz,
sizden geriye bir “ayd›n posas› ”
kal›r ve inan›n AKP’nin de o posaya hiçbir ihtiyac› olmayacakt›r.

Say›: 232

Yürüyüﬂ
5 Eylül
2010

5 BASKI ÇIKTI
Halk
Cepheliler’den
temin edebilirsiniz
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Av. Ebru T‹MT‹K (Halk›n Hukuk Bürosu)
“Baﬂbakan 12 Eylül ile yüzleﬂmek ad›na sahte gözyaﬂlar› döküyor.”
Y ü r ü y ü ﬂ : 12 Eylül günü
referanduma sunulacak
k›smi anayasa de¤iﬂikli¤i
paketini nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Ti mti k: Asl›nda temel soru ﬂu. Halka
ne yarar› var. Bütün bu anayasa de¤iﬂiklikleri hayat›m›z› nas›l etkileyecek. Hayat›m›z› hemen hemen hiç etkilemeyecek. Ortada çok aç›k bir gerçek var.
AKP hükümet olarak yeni bir iktidar
dengesi kurmaktad›r. Söylendi¤i gibi
anayasa de¤iﬂikli¤inin demokratikleﬂmeyle bir ilgisi de bulunmamaktad›r.

Say›: 232

Yürüyüﬂ
5 Eylül
2010

AKP nin temsil etti¤i siyasal ve
ekonomik güç bu anayasal de¤iﬂikli¤i
ile zaten zay›f olan toplumsal muhalefeti bast›rmak istiyor, ikincisi yarg›
üzerindeki etkinli¤ini artt›rmaya çal›ﬂ›yor. Örne¤in yak›n zamanda bir dizi
özelleﬂtirme ve kamulaﬂt›rma iﬂlemleri
iptal edildi. Yasalar›n bir k›sm› iptal
edildi. AKP, yasama kararlar›n›n, sözleﬂmelerin, özelleﬂtirme iﬂlemlerinin,
kimi yasa de¤iﬂikli¤inin yarg›sal denetime tak›lmas›n› engellemek istiyor.

Y ü r ü y ü ﬂ : Referandumda tavr›n›z nas›l olacak?

T i m t i k : Biz kay›kç› kavgas›na kat›lmak istemiyoruz. AKP iktidar›n› sa¤lamlaﬂt›rmak için yasa yap›yor ve bunu medya, Avrupa Birli¤i solcular›, liberal ayd›nlar sayesinde gerçek bir
tart›ﬂma imiﬂ gibi pazarl›yor. Biz onlar›n oyununa kat›lmayaca¤›z.
Y ü r ü y ü ﬂ : Referandum ile ilgili olarak, "Getirilen maddeler yetersiz ama
oylamada evet diyece¤iz" diyen aralar›nda kimi ayd›nlar›n da oldu¤u bir kesim var. Bu çevrenin görüﬂleri hakk›n-

da ne diyorsunuz?
T i m t i k : Ayd›nlar›n bu tavr›n› iyi niyetle aç›klayacak olursak apolitik bir
bak›ﬂ aç›s›na sahip olduklar›n› söyleyebiliriz. Açl›k yoksulluk sefalet kol
geziyor. ‹nsanlar yine sokak ortas›nda
vuruluyorlar. Derne¤e gittikleri için,
dergi okuduklar› için cezaland›r›yorlar.
Her türlü muhalefet terör demogojisi
ile bast›r›l›yor. Bir ayd›n›n bunlar› görmemesi imkans›z.
Baﬂbakan 12 Eylül ile yüzleﬂmek
ad›na sahte gözyaﬂlar› döküyor. Baﬂbakan›n Erdal Eren için yapt›¤› konuﬂmaya ve sahte gözyaﬂlar›na gerçekten
aldan›yorlar m›? Hapishanede iﬂkence
ile katledilen Engin Çeber’den, ölüm
k›y›s›na geldikten sonra b›rak›lan devrimci tutsak Güler Zere’den, hapishanelerde öldürülen onlarca hasta tutsaktan habersizler mi? ‹nsanl›k suçu olan
tecrit uygulamalar›ndan, polis infazlar›ndan, darp edilen iﬂçiden, soka¤a at›lan gecekondu halk›ndan, e¤itim hakk›
elinden al›nan binlerce ö¤renciden habersizler mi? E¤er sadece iktidar›n
söylemi üzerinden hakaret ediyorlarsa
onlara gerçekten ayd›n diyebilir miyiz? Anayasan›n hangi maddesi, neye
yeterlidir. Yani bahsetti¤imiz bu kesimlerin bir alternatifi olmal›d›r. Gücü
ve cesareti olmal›d›r. E¤er yoksa iktidar›n bugün söyledi¤i dünden söyledi¤inden iyidir. Ne yapal›m ancak bunu
veriyorlar sevinelim diyebiliriz. Ama
daha iyisinini biz yapar›z demeli kendimiz için halk›m›z için en iyisini isteyebilmeliyiz. Gerçek ayd›n budur.
Y ü r ü y ü ﬂ : Halk Cephesi’nin sundu¤u
Anayasa Tasla¤›n› nas›l de¤erlendiriyorsunuz? Kitlelere ulaﬂt›rd›¤›n›zda

Anayasa De¤iﬂikli¤i Grev Yasa¤›n›
Kal›c›laﬂt›r›yor
‹stanbul’da Kamu Emekçileri Cephesi, 2 Eylül’de Mecidiyeköy Metro ç›k›ﬂ›nda anayasa referandumuyla ilgili bir eylem yapt›. Eylemde, Tüm Bel-Sen yöneticisi ‹brahim Sönmez bir aç›klama yaparak, referandumunun büyük bir aldatmaca
oldu¤unu, AKP iktidar›n›n 8 y›l›n›n tutulmayan sözlerle, halka yap›lan yalan yanl›ﬂ
aç›klamalarla dolu oldu¤unu, bu referandumunun da bunlardan farkl› olmad›¤›n›
söyledi. “AKP’ nin ‘12 Eylül Anayasas›’n› kald›r›yoruz’u yaland›r” diyen Sönmez;
anayasa de¤iﬂikli¤inin kamu emekçilerine hiçbir hak getirmedi¤ini, aksine grev yasa¤›n› kal›c› hale getirdi¤ini, kamu emekçilerin sand›¤a gitmeyerek bu aldatmacaya ortak olmamas› gerekti¤ini vurgulad›.
Eylem “Emekçiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z” slogan›yla sona erdi.
Eylemin ard›ndan ﬁiﬂli Meydan›’na kadar 800 adet bildiri ile 300 adet
Halk Anayasas› Tasla¤› da¤›t›ld›.
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nas›l tepkiler al›yorsunuz

T i m t i k : Anayasa esasen devletin niteli¤ini, halk›n siyasal alana ne kadar
kat›ld›¤›n› anlat›r. Halk anayasas› tam
ba¤›ms›z, halk demokrasinin uyguland›¤› bir ülkeyi tarif etmektedir. Halk
Cephesi’nin haz›rlad›¤› anayasa tasla¤› çal›ﬂmas› hak ve özgürlükleri aç›k
ve dolanmaya yer vermeden düzenlemiﬂtir. Ve bunlar› ancak ile baﬂlayan
cümlelerle s›n›rlamam›ﬂt›r.
Aç›k ve anlaﬂ›r olarak en temel konular› düzenlemiﬂtir. Kad›n sorunu çocuk ve az›nl›klar sorunu nas›l düzenlenmesi gerekti¤ini anlatm›ﬂt›r.
Halk anayasas› tasla¤› ﬂu aç›dan
önemli bir aç›¤› kapat›yor. Mevcut anayasa darbe anayasas› herkes bunu kabul ediyor. Anayasa de¤iﬂiklikleri bir
anlam ifade etmiyor ne özgürlük getiriyor ne demokrasi, bunda da hemfikiriz.
Peki ne yapal›m diyenler için bir yoldur. Kendine solcuyum demokrat›m diyenler için bir yoldur. Yürüsünler.
Y ü r ü y ü ﬂ : Alan›n›z aç›s›dan, alan›n›z›n talepleri aç›s›ndan AKP'nin referanduma sundu¤u tasla¤› nas›l de¤erlendiriyorsunuz?

T i m t i k : AKP halka sundu¤u anayasa
tasla¤›nda 12 Eylül Cunta Anayasas›’n›n 21. Maddesinde de¤iﬂiklik yapm›ﬂt›r. Anayasa Mahkemesinin yap›s›n›
de¤iﬂtirmek ve HSYK’y› yeniden düzenlemek yapt›¤› de¤iﬂikli¤i perdelemek için göstermelik ve esasen pratik
yaﬂama katk›s› olmayan maddeler eklemiﬂtir.Toplu sözleﬂme ve grev hakk›
olmaks›z›n sendikal haklarda iyileﬂtirme yap›ld›¤›n› iddia etmek, pozitif yükümlülükleri düzenlemeksizin ve yapt›r›m öngörmeksizin engelli ve cinsiyet ayr›mc›l›¤›na iliﬂkin düzenleme
bulundu¤un listeden dem vurmak, siyasal yurt d›ﬂ› yasaklar› artarak sürerken büyük vergi borçlular›n›n yurt d›ﬂ›
tatillerini garanti alt›na almak iyileﬂtirme olarak öne sürülüyor. Böyle bir
kand›rmacan›n ciddiye al›nmas› mümkün de¤ildir.
Yürüyüﬂ:Alan›n›z aç›s›dan, Halk Anayasas› beklentilerinizi karﬂ›l›yor mu?
Timti k: Halk›n hukukunu egemen k›lmaya çal›ﬂan sistem bizim beklentimizi
karﬂ›lar. Halk için yap›labileceklerin s›n›r› yok. ‹yinin güzelin s›n›r› yok.

Halk›n Anayasas› Halk›n ‹ktidar› ‹çin

Halk Anayasas› Kime, Ne Getiriyor?
H a l k Anayasas› emekliler içi n d er ki ;
“Halk Cumhuriyeti emekliler için, topluma y›llarca
emek vermiﬂ insanlar›n sayg› ve sevgi gördü¤ü, ekonomik aç›dan rahat ve huzurlu yaﬂad›¤› bir ortam yaratmay›; “
Düzenin kald›r›p bir kenara att›¤›, yük olarak gördü¤ü emekliler ezilmeyecek, yaﬂamlar›n› insan onuruna
yaraﬂ›r bir biçimde sürdüreceklerdir.

Ha lk A nay as as› sak atl ar için der ki ;
“toplumsal yaﬂama aktif olarak kat›labilecekleri koﬂullar› haz›rlamay› toplumsal bir görev ve borç sayar..”
Kapitalizmin toplumsal yaﬂamdan uzak tutup eve
hapsetti¤i sakatlar›n bu durumuna son verilecek, yaﬂama kat›lmalar› sa¤lanacakt›r.

H a l k Anayasas› iﬂsizler i ç i n d e r k i ;
“Çal›ﬂmak isteyen ama her ﬂeye karﬂ›n iﬂsiz kalanlar›n asgari geçinme koﬂullar›n›n sa¤lanmas› devlet güvencesi alt›nda olacakt›r. ”
‹ﬂsizlik ortadan kald›r›lacak, herkese iﬂ imkanlar› yarat›lacakt›r.

Ha lk Anayasas› tüm halk için der ki ;
Tüm halk›n sa¤l›kl› konut sahibi olma hakk› vard›r.
Devlet bu hakk› karﬂ›lamak için tüm gücünü seferber
eder. Gecekondu bölgelerindeki evlerin sa¤l›kl› ve güvenli hale getirilmesi; gecekondu semtlerinin yol, su,
elektrik, sa¤l›k kurumu gibi alt yap› eksikliklerinin tamamlanmas›; Islah edilemez durumdaki gecekondular
yerine toplu konutlar inﬂa edilmesi halk iktidar›n›n öncelikleri aras›ndad›r. ”
Aç ve aç›kta hiç kimse kalmayacak, toplu konutlardan oluﬂan, yeni yerleﬂim bölgeleri kurulacak, buralarda halk›n tüm ihtiyaçlar› karﬂ›lanacakt›r.

MALATYA’DA ANAYASA TASLA⁄I
DA⁄ITIMI
Malatya’da Halk Cepheliler 30 A¤ustos Pazartesi
günü Malatya caddelerinde Halk Anayasas› taslaklar›

H a l k A n a y a s a s › a y d › n v e s a n a t ç › l a r iç in
d e r ki ;
“Çeﬂitli dallarda faaliyet yürüten, ürün veren ayd›n
ve sanatç›lar›n Ayd›n-Sanatç› Meclisleri’nde örgütlenmesi; il, ilçe, köy düzeyinde Halk Meclisleri’nin deste¤iyle kültür merkezlerinin kurulmas› teﬂvik edilir. Sanatç›lar›n oluﬂturdu¤u dernekler, meclisler, kooperatifler
Kültür Bakanl›¤›nca desteklenir. ”
Düzenin bask› yaparak, örgütsüzleﬂtirerek düzene tabi k›lmaya zorlad›¤› ayd›n ve sanatç›lar›n örgütlenmeleri önündeki tüm engeller kald›r›larak, örgütlenmeleri
sa¤lanacakt›r. Ayd›n ve sanatç›lar›n faaliyetleri desteklenecek, halk için üretmeleri teﬂvik edilecektir.

H a l k Ana y as as › e¤it im v e b il im i çin d er k i ;
“ E¤itim, ulusal ve halk de¤erlerine, kültürüne yabanc›laﬂt›r›lm›ﬂ gençli¤i bu de¤erler ve kültürle donatacak,
ülkenin kalk›nmas›na, ulusal servetin büyütülmesine
hizmet edecek bir muhtevaya sahip k›l›nacakt›r.
Demokratik Halk Cumhuriyeti, e¤itim sistemini ü retici
güçleri geliﬂtiren, t opl umcu, yurt se ve r, ilerici, bilimsel yanlar›yla ve zihinsel, bedensel, ruhsal, teknik tüm
boyutlar›yla bir bütün olarak ele al›r.”

H a l k Anayasas› sa¤l›k, konut, ulaﬂ›m için
d e r ki;

Say›: 232

Yürüyüﬂ
5 Eylül
2010

“ Herkes do¤uﬂtan baﬂlayarak sa¤l›kl› ve güvenlikli
b i r y a ﬂ a m hakk›na sahiptir. Devlet bu amaçla insan
sa¤l›¤›n› her ﬂeyin üzerinde tutarak her türden sa¤l›k
hizmetlerini ücretsiz karﬂ›lar.
Tüm hastane ve sa¤l›k kurumlar› merkezi olarak organize edilip yerel yönetimlerin denetiminde toplanacak;
hastaneler personel ve cihaz bak›m›ndan ülkenin her yerinde asgari standartlara sahip olacaklard›r.”
ve referandumu protesto eden bilidiri da¤›t›m›
yapt›lar.
Halk Cephesi yaz›l› k›rm›z› önlükler giyilerek
yap›lan da¤›t›mda halka referandum aldatmacas›na
düﬂmemek için sand›¤a gitmemeye ça¤›rd›.
Yap›lan sohbetlerde Cepheliler halka “AKP hiçbir
zaman 12 Eylül’ün hesab›n› soramaz, aksine bu
anayasa 12 Eylül’ün daha da geniﬂletilmiﬂ halidir. AKP’nin anayasa de¤iﬂikli¤ine evet demek
de, hay›r demek de 12 Eylül anayasas›n›n meﬂrulaﬂt›rmas›na hizmet eder” denildi.
Halk Cepheliler yapt›klar› da¤›t›m boyunca
yüzlerce bildiri ve Halk Anayasas› taslaklar›n› halka
ulaﬂt›rd›lar..

Halk Cephesi Saflar›nda Birleﬂelim
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GÜNDÜR
TUTUKLU!

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

9 TAYAD’LI HALA
NEDEN TUTUKLU?
Say›: 232

Yürüyüﬂ
5 Eylül
2010

 83 gündür tutuklu
olan TAYAD’l›lar için bu
haftada AKP önünde,
Adalet
Bakanl›¤›’ndayd›k!
 ‹stanbul’da, Adana’da,
Bursa’da AKP’den
TAYAD’l›lar›n
tutuklulu¤unun
hesab›n› sorduk
 Ankara’da Adalet
Bakanl›¤› önünde
TAYAD’l›lar›n
özgürlü¤ünü istedik
 TAYAD’l›lar›n
özgürlü¤ü için
mücadelemizi
sürdürece¤iz!
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AKP’nin
Hukuksuzlu¤u
TAYAD’l›lar›n
Direniﬂi Sürüyor
‹stanbul: Her hafta sa-

l› günü ‹stanbul AKP Sütlüce il binas› önünde yap›lan oturma eylemi 31
A¤ustos tarihinde de devam etti.
TAYAD’l› Aileler önlükleri, ﬂapkalar› ve beyaz
baﬂörtüleriyle hukuksuzlu¤un sorumlular›n›n kap›s›na dayand›lar.
Eylemde “Hasta Tutsaklar› Tecritte Öldürmek Serbest Cenazelerine Kat›lmak Suç! Tutuklu TAYAD’l›lar Serbest B›rak›ls›n” yaz›l›
pankart aç›ld›. Eylemde Lerzan Caner taraf›ndan okunan aç›klamada
“TAYAD’l›lar›n tutsakl›¤› 80. Gününe yaklaﬂmaktad›r. Geçen zamanda 8 TAYAD’l› Ankara DGM
taraf›ndan serbest b›rak›lm›ﬂt›r. Onlar›n serbest b›rak›lma nedenlerinin
tümü halen tutsak TAYAD’l›lar için
de geçerlidir.
Aralar›nda hukuki anlamda hiçbir fark yoktur. Aç›klama bekliyoruz. Bu durumun bir aç›klamas› olmal›d›r” denildi. Eylem “Tecrite
Son”, “Tutuklu TAYAD’l›lar Serbest B›rak›ls›n”, “Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz” sloganlar› at›larak ve haftaya tekrar orada olma ça¤r›s› yap›larak bitirildi.

Bursa: Her hafta oldu¤u gibi bu
hafta da 31 A¤ustos günü, Fomara
AKP il binas› önünde, tutuklu TAYAD’l›lar›n serbest b›rak›lmas› için

oturma eylemi yap›ld›.
“Mahir Çayanlar’›, Güler Zereler’i Katletmek Serbest, Sahiplenmek Suç! Tutuklu TAYAD’l›lar Serbest B›rak›ls›n” pankart›n›n aç›ld›¤›
eylemde “Hasta Tutsaklar Serbest
B›rak›ls›n”, “Tutuklu TAYAD’l›lar
Serbest B›rak›ls›n!”, “Tecridi Kald›r›n Ölümleri Durdurun!” sloganlar› at›ld›.
Eylemde yap›lan aç›klamada
“‹çerideki TAYAD’l›lar›n yapm›ﬂ
olduklar› suçsa bizde bu suçu iﬂlemeye devam ediyoruz. Hasta tutsaklar›, Mahir Çayanlar’›, Güler
Zereler’i sahipleniyoruz, Amerika
Defol diyerek alanlara ç›k›yoruz.
Sizin hukuksuzlu¤unuza, halk›n
adaletiyle karﬂ›l›k verece¤iz” denildi.
Eylemden sonra bildiri da¤›t›m›
yap›ld›.

Adana:

TAYAD’l›lar 31 A¤ustos
günü Adana AKP il binas› önünde
bir eylem yaparak tutuklanan TAYAD’l›lar›n serbest b›rak›lmas›n›
istediler.
“Hasta Tutsaklar› Tecrite Öldürmek Serbest Cenazelerine Kat›lmak
Suç! Tutuklu TAYAD’l›lar Serbest
B›rak›ls›n” pankart›n›n aç›ld›¤› eylemde aç›klaman›n ard›ndan 1 saatlik oturma eylemi yap›ld›.
Oturma eylemi yap›ld›¤› s›rada
bir aç›klama yapan Servet Göçmen
“12 Eylül’ün izlerini silmekten söz
eden ama 12 Eylül’ün sürdürücüsü

Halk›n Anayasas› Halk›n ‹ktidar› ‹çin

‹STANBUL
olan AKP iktidar› aynaya bakmal›d›r, AKP iktidar›, Güler Zere’yi tedavisini engelleyerek nas›l katletti¤ini görmelidir” dedi. Marﬂlar›n
söylendi¤i eylem sloganlarla sona
erdi.

Ankara:

TAYAD'l› Aileler her
sal› Adalet Bakanl›¤› önünde yapt›klar› eyleme 31 A¤ustos günü de
devam etti. Eylemde “Hasta Tutsaklar› Tecritte Öldürmek Serbest ! Cenazelerine Kat›lmak Suç! Tutuklu
TAYAD'l›lar Serbest B›rak›ls›n” yaz›l› pankart aç›l›rken yap›lan bas›n
aç›klamas›nda TAYAD'l›lara yönelik sald›r›lara de¤inildi.
TAYAD'l›lar›n uzun y›llardan
beri devrimcilerin yan›nda ve devrimci mücadelenin içinde olduklar›n›, bu y›llar içinde nice bask›, zulüm ve iﬂkence yaﬂad›klar› anlat›ld›.
Ard›ndan oturma eylemine geçildi ve “TAYAD Tecritle Susturulamaz”, “Tecrite Son”, “Güler Zere'yi
Sahiplenmek Suç De¤ildir”, “Keyfi
Tutuklamalara Son” sloganlar›yla
eylem bitirildi.

Oturma Eylemleri Sürüyor
‹ s t a n b u l : Tutuklu TAYAD’l›lar›n
serbest b›rak›lmas› talebiyle Taksim
Galatasaray Lisesi önünde oturma
eylemi 25-26 A¤ustos günlerinde de
sürdü.

ANKARA
16.00-22.00 saatlerinde aç›lan
imza masas›nda 425 imza topland›,
yüzlerce bildiri da¤›t›ld›.
TAYAD’l›lar tutuklu olan 9 TAYAD’l›n›n serbest b›rak›lmas› için
her gün 16.00-22.00 saatlerinde Galatasaray Lisesi önündeler.
27-31 A¤ustos günlerinde de her
gün Taksim Galatasaray Lisesi
önünde oturma eylemine devam
edildi.
Tutuklu TAYAD’l›lar›n serbest
b›rak›lmas› talebiyle imza toplayan
TAYAD’l›lar, hukuksuzluk sona
erene kadar eylemlerine devam edeceklerini dile getirdiler. “Bir imza
da siz verin, yaﬂanan hukuksuzlu¤a
tepkisiz kalmay›n” diyen aileler bu
sürede 1320 imza toplad›lar.
1-2 Eylül tarihlerinden aç›lan
masada 335 imza topland› yüzlerce
bildiri da¤›t›ld›.
2 Eylül günü masadaki TAYAD’l›lar› sanatç› P›nar Sa¤ ziyaret etti. Masada bir müddet
TAYAD’l›larla sohbet eden P›nar
Sa¤, baﬂar›lar diledi.

A n k a r a : TAYAD'l› Aileler, tutuklanan arkadaﬂlar›na yap›lan hukuksuzlu¤u protesto etmek için yapt›klar› oturma eylemlerine 28 Agustos
günü Abdi ‹pekçi Park›’nda devam
ettiler.
Eylemde “Hasta Tutsaklar›, Tecritte Öldürmek Serbest, Cenazeleri-

ne 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 aç›ld›.
Eylemde okunan bas›n aç›klamas›nda, TAYAD'l› Aileler 9 TAYAD'l›n›n haks›z yere tutuklu bulundu¤una, Türkiye'de hakk›n› arayan herkesin bask›, zulüm ve iﬂkenceyle karﬂ›laﬂt›¤›na, iﬂbirlikçi iktadarlar›n oldu¤u ülkelerde gözalt› ve
tutuklamalar›n normal oldu¤una de¤inildi.
“TAYAD Tecritle Susturulamaz”, “Tecrite Son”, “Güler Zere'yi
Sahiplenmek Suç De¤ildir”, “Mahir
Çayan'› Anmak Suç De¤ildir” sloganlar›n›n at›ld›¤› eyleme “‹nanç
Özgürlü¤ü Platformu” üyelerinden
de destek verenler oldu.

Say›: 232

Yürüyüﬂ
5 Eylül
2010

TAYAD’l›lar ‹ m z a
M a s a l a r › n › Açmaya Devam
Ediyorlar
A n k a r a : TAYAD'l› Aileler, 31
A¤ustos günü Sakarya Caddesi’nde
bir saat boyunca tutuklanan
arkadaﬂlar›n›n serbest b›rak›lmas› için imza masas› açt›lar. Masan›n aç›k kald›¤› süre
boyunca 100 imza topland›.
***
Ankara'da TAYAD'l› Aileler

Halk Cephesi Saflar›nda Birleﬂelim
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Say›: 232

Yürüyüﬂ
5 Eylül
2010

tutuklanan arkadaﬂlar›n›n serbest b›rak›lmas› için imza
toplamaya devam ediyorlar. 31 A¤ustos günü oturma
eyleminden sonra ‹zmir Caddesi’ne aç›lan imza masas›
2 saat aç›k kald›.
‹zmir Caddesi’nden geçenlere, Mahir Çayanlar’› anman›n suç olamayaca¤›, Güler Zere'ye sahip ç›kman›n
suç olmad›¤› anlat›ld›. 2 saat aç›k kalan masada 149 imza topland›.

Sibel Yalç›n Direniﬂ P ark›’nda TAYAD
Stand› Aç›ld›

Ahmet KULAKSIZ – Adres: Sincan 1 Nolu
F Tipi Hapishanesi Ankara

‹zmir, ‹stanbul ve Ankara’da tutuklanan TAYAD’l›lar›n serbest b›rak›lmas› için düzenlenen kampanya,
‹stanbul Okmeydan› Sibel Yalç›n Park›’nda da sürüyor.
Park›n giriﬂinde as›lan “AKP’nin Hukukunda Zulmetmek Serbest Zulme Karﬂ› Ç›kmak Suçtur.
TAYAD’l›lar Serbest B›rak›ls›n” pankart›n›n önünde
aç›lan masada, parka gelip giden halka bildiriler verilip
TAYAD’l›lar›n kim olduklar› ve neden tutukland›klar›,
neden bu tutuklamalara karﬂ› ç›k›lmas› gerekti¤i anlat›l›p serbest b›rak›lmalar› için imza atmalar› istendi.

Bayram ﬁAH‹N – Adres: Sincan 1 Nolu
F Tipi Hapishanesi Ankara

TAYAD’l›larla Dayan›ﬂ›yor
TAYAD’l›larlar Direniyoruz
Adana’da 31 A¤ustos Sal› günü TAYAD’l›lar tutuklu TAYAD’l›lara mektup atma eylemi gerçekleﬂtirdi.
Saat 13.30’da Merkez Postane önünde bir araya
gelen TAYAD’l›lardan Mehmet B›ld›rc›n söz alarak “iki
buçuk ay önce 50–60 yaﬂlar›ndaki anne-babalar cenazeye kat›ld›klar› için tutukland› AKP’nin demokrasisini
görün!” dedi.
TAYAD’l›larla dayan›ﬂmak amac›yla halktan insanlar›n yazm›ﬂ oldu¤u onlarca mektuplar› postaya veren
TAYAD’l›lar sloganlarla baﬂlad›klar› eylemlerini sloganlarla bitirdi.
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Tüm Yürüyüﬂ okurlar›n›
TAYAD’l›lara 1000 Mektup,
1000 Kitap kampanyas›na
kat›lmaya ça¤›r›yoruz

Zeynep YAYLA – Adres: Sincan Kad›n
Hapishanesi Ankara
Mehmet YILMAZ – Adres: Sincan 1 Nolu
F Tipi Hapishanesi Ankara
Umut ﬁENER – Adres: Sincan Kad›n
Hapishanesi Ankara
Seçkin Taygun AYDO⁄AN – Adres: Sincan
1 Nolu F Tipi Hapishanesi Ankara
Hakan YILMAZ – Adres: Sincan 1 Nolu
F Tipi Hapishanesi Ankara
Dursun Göktaﬂ – Adres: ‹zmir Bergama
Kad›n Hapishanesi
Özcan Sak›nc› – Adres: 1 No’lu F Tipi
Hapishanesi K›r›klar ‹zmir

Halk›n Anayasas› Halk›n ‹ktidar› ‹çin

19.00’da, ABD-‹ran karﬂ›laﬂmas›nda TAYAD’l› Aileler, “Tutsak TAYAD’l›lara Özgürlük” pankart›n›
Türkçe ve ‹ngilizce olarak açt›lar.
“Hasta Tutsaklar› sahiplenmek suç
de¤ildir. Devrimcileri sahiplendikleri için tutuklanan TAYAD’l›lar
serbest b›rak›ls›n” diyen TAYAD’l›lara k›sa sürede müdahale edildi.
Eylem sonras› gözalt›na al›nan
Nagehan Kurt ve Y›ld›z Turan
Zeytinburnu Emniyet Müdürlü¤ü’ne götürüldü ve ayn› akﬂam
serbest b›rak›ld›.
Hukuksuz bir ﬂekilde tutuklanmalara sessiz kalmayan TAYAD’l› Aileler, tutsaklar›na sahip ç›kmaya, bask›larla y›lmayacaklar›n› hayk›rmaya devam ediyorlar.

2010 FIBA DÜNYA BASKETBOL
ﬁAMP‹YONASINDA TAYAD’LILAR
PANKART AÇTI
2010 FIBA Dünya Basketbol
ﬁampiyonas› B Grubu, 28 A¤ustos
– 2 Eylül tarihleri aras›nda ‹stanbul

Abdi ‹pekçi Spor Salonu’nda yap›ld›.
1 Eylül Çarﬂamba günü saat

Nas›l B‹R Yaﬂam?

BAYRAMLAR
Bayramlar sistem için “tüketim” günleridir. Her ﬂey insanlar›n daha çok tüketmesine göre
düzenlenir. Eﬂ dost aile ziyaretlerine kadar her ﬂeyde tüketim
düﬂünülür.
Ki, özellikle son y›llarda gelenekler, görenekler, eﬂ, dost akraba, memleket ziyaretleri gibi de¤erler de unutturulmaya çal›ﬂ›l›yor. Tekeller, her bütçeye göre
“paket tatil programlar›” düzenliyor. Al›ﬂveriﬂ merkezleri bayrama özel vitrinler düzenliyor. Bayramlar bayram olmaktan ç›k›yor.
Elbette bu durum eski bayramlara özlemleri daha da büyütüyor. Çünkü bayramlara yans›yan
bu durum, esas olarak toplumsal
yaﬂam›n kendisidir. Kapitalizmin
toplumsal yaﬂama yans›yan yoz
kültürüdür. Bu yozlaﬂma bayramlarda kendini çok daha fazla
hissettirmektedir.

“Bayramlar›n tad› kalmad›,
nerde o eski bayramlar” öykünmesini hemen her bayram büyüklerimizden duyar›z. Hiç kimse için o “eski bayramlar” yoktur elbette. Olamaz da. Birincisi,
biz art›k o öykündü¤ümüz eski
günlerdeki biz de¤iliz. Bir çocu¤un bayram› karﬂ›lamas›yla anne babas›n›n karﬂ›lamas› ayn›
olmayacakt›r. Çocuk, bayramda giyece¤i yeni giysilerini, gezmeyi, e¤lenmeyi, ﬂeker toplamay› düﬂünürken, anne baba
bayramda ihtiyaçlar› nas›l giderece¤ini düﬂünür. Bayramda neler yapaca¤›n› düﬂünür. Bir de
olanaklar› isteklerini karﬂ›layamayacak durumdaysa “eski
bayramlar” daha çok özlenir
olur. Çünkü bayramlar her ﬂeye
ra¤men eﬂ-dost, akraba ziyaretleriyle, mezar ziyaretleriyle, yemekleriyle, k›rg›nl›klar›n gideril-

mesiyle, gelenek ve göreneklerin en çok yaﬂat›ld›¤› günlerdir.
Lakin, kapitalizmin yoz kültürünün bayramlar›n da o eski
bayramlar olmamas›nda büyük
etkisi vard›r. Bugün eski bayramlara özlemin nedenlerinden
birisi de budur. Kapitalizm her
ﬂeyi kendi ç›karlar› için kulland›¤› gibi bayramlar› da kullanmaktad›r.
ﬁu da farkl› bir gerçektir: ‹ﬂsizlik, açl›k, yoksulluk tablosu
her bayramda kendini daha çok
hissettirir. ‹nsanlar›n “bayram”
yapmas› gerekti¤i bu günler
halk›m›z›n yaﬂad›¤› açl›k, yoksulluk tablosunda “bayram ben i m n e y i m e ” duygusunun yaﬂand›¤› günlerdir. Milyonlarca
insan›m›z asgari düzeyde de olsa bayramlarda memleket, eﬂdost akraba ziyaretlerini yapamamakta, kap›s›na bayramlaﬂmaya gelen komﬂusuna bir ikramda bulunamaman›n ezikli¤ini yaﬂamaktad›r.
Sistem halk›m›za bayramlar›n› da zehir etmektedir.
Halk›m›z›n eski bayramlara olan özlemleri bir yerde
bugünkü düzene tepkidir, sitemdir.

Halk Cephesi Saflar›nda Birleﬂelim
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Devrimci ‹ﬂçi
Hareketi

Say›: 232

Yürüyüﬂ
5 Eylül
2010

Referandum Aldatmacas›na Karﬂ›

Halk›n Anayasas›n› Halk›n
‹ktidar›n› ‹steyelim!

AKP, 2002’den bu yana iktidarda.
Dolay›s›yla 2002’den bu yana halka, emekçilere,
devrimcilere yönelik tüm bask›, zulüm ve sömürü
politikalar›ndan sorumludur.
AKP’nin 7 y›l› aﬂan iktidar› döneminde her alanda oldu¤u gibi, iﬂçi ve emekçilerin durumu da hem
ekonomik, hem haklar ve özgürlükler anlam›nda
daha da kötüye gitmiﬂtir.
Türkiye ‹statistik Kurumu raporlar›na göre 3 mil yon 591 emekçi iﬂsizdir. Gerçek iﬂsiz say›s› 7-8
milyonu aﬂm›ﬂt›r.... Milyonlarca iﬂçi asgari ücret
karﬂ›l›¤›nda çal›ﬂmaya mahkum edilmiﬂtir ve bugün asgari ücret, açl›k s›n›r›n›n alt›nda bir parad›r...
Türkiye iﬂ cinayetlerinde dünyada üçüncü, Avrupa'da ise birinci s›radad›r. AKP iktidar› ise, ölümlerimizi kader olarak gösterip, halkla alay ediyor...
Kazan›lm›ﬂ haklar ç›kart›lan yasalarla tek tek t›rpanlanm›ﬂt›r. Çal›ﬂma koﬂullar› kölece koﬂullar haline getirilmiﬂtir. 4-C, taﬂeronlaﬂt›rma, esnek çal›ﬂma ve benzeri yöntemlerle emekçilere dayat›lan
güvencesiz çal›ﬂmad›r. Ya kölece çal›ﬂmaya bo yun e¤eceksin, ya da iﬂsiz, aç kalacaks›n. ‹ﬂte
AKP iktidar›n›n patronlar lehine iﬂçilere dayatt›¤›
seçenek budur.
Tekel direniﬂi örne¤inde oldu¤u gibi AKP, iﬂi için,
ekme¤i için, haklar› için direnen iﬂçilere sald›r›
demektir. AKP, iﬂçilerin tüm haklar›n› elinden al›rken direnme hakk›n› da yok ediyor.
ﬁimdi sormak gerekmez mi, 7 y›l› aﬂk›n bir süredir att›¤› her ad›mla iﬂçi ve emekçilere düﬂmanl›¤›n› sergileyen bir iktidar, referanduma sunaca¤›
k›smi anayasa de¤iﬂiklik paketi ile iﬂçi ve emekçilere ne verebilir? Cevab› çok nettir bu sorunun: Yal a n v e d em ag o j i d e n b a ﬂk a , b a sk › v e s ö m ü r ü d en
b aﬂ ka hi ç bi r ﬂey !

iﬂ kolunda birden fazla sendikaya üye olmas›n›n”
yolunu açarak, sendikalar› güçsüzleﬂtirmek, devletin ve patronlar›n elini güçlendirmek istiyor.
AKP iﬂçilerin, emekçilerin de¤il sömürücülerin
iktidar›, burjuvazinin partisidir. AKP’nin referanduma sundu¤u de¤iﬂiklikler de emekçilere ne istedikleri sorulmadan haz›rlanm›ﬂt›r. Sormazlar da zaten.
Onlar halk›n de¤il kendi ç›karlar›n›n peﬂindedirler.
AKP, 12 Eylül’le hesaplaﬂmak demagojisiyle
"evet" deyin bask›s› yap›yor. CHP’si, MHP’si,
DSP’si, DP’siyle di¤er düzen partileri ise, 12 Eylül’e
ve AKP iﬂbirlikçili¤ine özünde karﬂ› ç›kmadan,
"Hay›r"›n propagandas›n› yap›yorlar.
Evetiyle, hay›r›yla referandum bir aldatmacad›r.
Halk›n ç›karlar› yoktur referandumda. Düzen içi hesaplar vard›r. Emekçiler olarak bu oyuna alet olmamal›y›z. Referandum aldatmacas›n› protesto edelim, sand›¤a gitmeyelim!
Emekçilerin, emeklerinin karﬂ›l›¤›n› almas›, tüm
hak ve özgürlüklerine kavuﬂmas› ancak bir halk iktidar›nda mümkündür. Halk Cephesi’nin ilk olarak
1997’de ç›kard›¤› Halk Anayasa Tasla¤›’nda iﬂte
böyle bir iktidar öngörülüyor. Taslakta, iﬂçiler,
emekçiler özelinde ﬂu maddeler yer almaktad›r:
"Madde 34 – Tüm emekçiler çal›ﬂma, geçim ve
örgütlenme güvencesine sahiptirler: çal›ﬂma yaﬂam›na iliﬂkin tüm yasalar iﬂçi ve di¤er emekçi meclisleri taraf›ndan yap›l›r.”
Buna göre:

a-) Çal›ﬂmak her vatandaﬂ için bir hakt›r. Devlet
bu hakk› güvence alt›na al›r.
b-) ‹ﬂçilerin maddi ve kültürel geliﬂmesini sa¤layacak bir ücret politikas› güvence alt›na al›n›r. Vergi d›ﬂ›nda iﬂçi ücretlerinde hiçbir kesinti yap›lmaz.
c-) Dinlenme, her çal›ﬂan için bir hakt›r. Tüm çaAKP, K›smi Anayasa De¤iﬂikli¤i referandumunl›ﬂanlar
için tatil olanaklar› yarat›lmas›n›n, iﬂgünü
da "evet" denilmesi için iﬂçi ve memurlara çeﬂitli
süresinin günün ﬂartlar›na ve iﬂin niteli¤ine göre en
haklar tan›nd›¤› demagojisi yapmaktad›r. Bakal›m:
aza indirilmesinin koﬂullar› sa¤lan›r.
- AKP’nin de¤iﬂiklik paketinin 7. maddesi, "grev
d-) Grev hakt›r. Lokavt yasakt›r.
uygulanan iﬂ yerlerinde meydana
gelebilecek maddi zarardan sendie-) (...) Tüm çal›ﬂanlar kendilerikalar›n sorumlu olmayaca¤›” hükAKP emekçilerin de¤il ni ve ülkeyi ilgilendiren konularda
münü getiriyor; peki bu ne demek?
görüﬂ belirtme, öneride bulunma ve
sömürücülerin iktidar›, karar
Böylelikle iﬂçiler, grev yapt›klar› için
alma hakk›na sahiptir. (...)
burjuvazinin partisidir.
cezaland›r›lmak isteniyor, grev k›r›Bunlar ancak halk›n anayasas›nc›l›¤›n›n zemini yarat›l›yor.
da olabilir, ancak halk›n iktidar›nda
‹ﬂçilerin
K›smi de¤iﬂiklik paketinin 5.
yaﬂam bulabilir. Bunun için halk›n
ondan bekleyece¤i
maddesi’nde de, "bir kiﬂianayasas›n› isteyelim, halk›n iktibir
ﬂey
olamaz!
nin ayn› zamanda ve ayn›
dar›n› için mücadele edelim.
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Kamu Emekçileri
C ep hesi

REFERANDUM ALDATMACASINA KARﬁI
SANDI⁄A G‹TMEYEL‹M! KEND‹
‹KT‹DARIMIZ ‹Ç‹N MÜCADELE EDEL‹M!

12 Eylül 2010 günü anayasa referandumu yap›lacak. Hemen bütün politik çevreler bir
tutum belirlemeye çal›ﬂ›yor. Seçim süreçlerinde
do¤all›¤›nda politikleﬂiyor halk. Düzen partileri
seçim meydanlar›nda halka sesleniyor. Peki, ne
söylüyorlar halka? Yalan söylüyorlar. Bu sorunun
cevab› özetle budur.
Evet, yalan söylüyorlar. Onlarca y›ld›r yalanla
yönetiyor, sömürü düzenlerini yalanla sürdürüyorlar. Seçimler söz konusu oldu¤unda karﬂ›m›za
ç›kan en büyük yalan bu ülkede "demokrasi" oldu¤udur. Çok çarp›c›d›r; ülkemiz faﬂizmle yönetilmesine ra¤men, tüm düzen partilerinin a¤z›ndan
demokrasi laflar› eksik olmaz. Ve demokratik hak
olarak, bir vatandaﬂl›k görevi olarak sand›¤a gidip oy kullanmam›z› isterler. ‹lk olarak bu büyük
aldatmacaya karﬂ› koymal›y›z. Yaﬂad›¤›m›z ülkede demokrasi var m›ﬂ gibi davranamay›z. Demokrasicilik oyununun orta¤› olamay›z.
AKP, yedi y›ll› aﬂan iktidar› boyunca, halk›
yoksullaﬂt›rd›, hak ve özgürlüklerini k›s›tlad›.
Özelde kamu emekçileri ise açl›k s›n›r›n›n bir
ad›m ötesinde, yoksullu¤un göbe¤inde yaﬂamlar›n› sürdürüyor. Ek iﬂ yapmadan, daha fazla sömürülmeden evine ekmek götüremiyor, insanca
bir hayat yaﬂayam›yor kamu emekçileri.
AKP döneminde on binlerce ücretli, sözleﬂmeli çal›ﬂan atand›. Emekçilere güvencesiz, geleceksiz bir çal›ﬂma dayat›ld›.
ﬁimdi büyük bir ‘demokrasi hamlesi’ olarak
halk›n önüne emekçilerin var olan haklar›n› daha
da t›rpanlayan bir ad›m olarak de¤erlendirilebilir.
Kamu emekçilerinin y›llard›r mücadelesini verdi¤i toplu iﬂ sözleﬂmesi, bu k›smi anayasa de¤iﬂiklikleri ile içi boﬂalt›lan bir uygulama haline getirilmek isteniyor.
Son de¤iﬂikli¤e göre emekçilerle devlet aras›nda anlaﬂmazl›k
durumunda yine devletin bir kurumu olan Uzlaﬂt›rma Kurulu’nun karar› toplu iﬂ sözleﬂmesi
hükmünde olacak. Yani son sözü
her durumda devlet, tekellerin
iktidar› söyleyecek. Grevsiz toplu
iﬂ sözleﬂmesi, y›llard›r sürdürülen
toplu görüﬂme orta oyununun
sürdürülmesinden baﬂka bir ﬂey
ifade etmez.

AKP’nin referanduma sundu¤u k›smi anayasa
de¤iﬂikli¤i paketi emekçileri grevsiz toplu sözleﬂme ile aldatmaya çal›ﬂ›rken, bir yandan da daya n›ﬂma grevini, genel grevi, hak grevini ilelebet
yasakl›yor.
AKP onlarca benzeri gibi tekellerin temsilcisi,
patronlar›n iktidar›d›r. Yapt›¤› bütün düzenlemeler, sömürücülerin ve onlar›n devletini ezenlerin
ç›kar›n› tahkim etme üzerine kuruludur. Emekçiler kendi ç›karlar› için mücadele etmelidir. Anayasa de¤iﬂikli¤i söz konusu oldu¤unda da durum
farkl› de¤ildir.
Emekçiler referandumda EVET ya da HAYIR
demeye mahkûm de¤ildir. Evet ya da Hay›r seçene¤i düzen içi bir seçenektir. Kamu emekçilerinin
ç›karlar› ancak emekten yana bir düzende temsil
edilebilir.
Halk Anayasas› Tasla¤›, kamu emekçilerinin
taleplerini karﬂ›layan temel bir metindir.
"Madde 34 – Tüm emekçiler çal›ﬂma, geçim
ve örgütlenme güvencesine sahiptirler: Çal›ﬂma
yaﬂam›na iliﬂkin tüm yasalar iﬂçi ve di¤er emekçi
meclisleri taraf›ndan yap›l›r.”
Buna göre:
a-) Çal›ﬂmak her vatandaﬂ için bir hakt›r. Devlet bu hakk› güvence alt›na al›r.
b-) ‹ﬂçilerin maddi ve kültürel geliﬂmesini sa¤layacak bir ücret politikas› güvence alt›na al›n›r.
Vergi d›ﬂ›nda iﬂçi ücretlerinde hiçbir kesinti yap›lmaz.
c-) Dinlenme, her çal›ﬂan için bir hakt›r. Tüm
çal›ﬂanlar için tatil olanaklar› yarat›lmas›n›n, iﬂgünü süresinin günün ﬂartlar›na ve iﬂin niteli¤ine göre en aza indirilmesinin koﬂullar› sa¤lan›r.
d-) Grev hakt›r. Lokavt yasakt›r.
e-) (...) Tüm çal›ﬂanlar kendilerini ve ülkeyi ilgilendiren konularda görüﬂ beEmekçiler referandumda lirtme, öneride bulunma ve kaEVET ya da HAYIR demeye rar alma hakk›na sahiptir. (...)
Bunlar ancak halk›n iktimahkûm de¤ildir. Evet ya da dar›nda yaﬂam bulabilir.
Hay›r seçene¤i düzen içi bir Emekçiler olarak halk›n
iktidar›n› isteyelim. Buseçenektir. Kamu
nun için mücadele edeemekçilerinin ç›karlar›
lim!
ancak emekten yana bir
KAMU EMEKÇ‹LER‹
CEPHES‹
düzende temsil edilebilir..
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Ülkemizde Gençlik

Gençlik Federasyonu’ndan

YÖK Y›k›lmadan, 12 Eylül’le
Hesaplaﬂ›lm›ﬂ Olunmaz!
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AKP iktidara geldi¤i günden 8
y›l boyunca sürekli bir tak›m demokratikleﬂme paketleri ortaya att›.
“AB’ye uyum”, “Kürt aç›l›m›",
“Alevi aç›l›m›”, “Roman çal›ﬂtay›”
gibi adlar alt›nda sunulan demokratikleﬂme manevralar›, AKP’nin faﬂist yüzünü gizlemekte önemli bir
rol oynad›.
Son olarak ise 12 Eylül’de yap›lacak olan k›smi anayasa de¤iﬂiklik
paketi gündeme getirildi. AKP bu
anayasa de¤iﬂiklik paketiyle 12 Eylül darbesinden hesap soraca¤›n›,12
Eylül utanc›n› bitirece¤ini söylüyor.
AKP pankartlar›ndan birinde ﬂu sloganlar yaz›yor örne¤in: “12 Eylül
darbesinden hesap soruyoruz, Evet Fiﬂlenme utanc›n›n bitirilmesine
Evet - Memurlara aç›lacak olan soruﬂturmalarda yarg› yolunun aç›lmas›na Evet, AB standartlar›nda
Anayasa Mahkemesi’ne, Evet."
12 Eylül’ün ürünü olan AKP 12
Eylül’den nas›l hesap soracak?
AKP aç›kça halk› kand›rmaya devam ediyor. 12 Eylül’de halk›n yaﬂam›ﬂ oldu¤u ac›lar› kullan›yor.
Mecliste yapt›¤› konuﬂmada Erdal
Eren ile o dönem idam edilmiﬂ faﬂistler için ayn› ﬂekilde gözyaﬂ› döken Tayyip Erdo¤an halk›n ac›lar›yla dalga geçiyor. Faﬂistler için gözyaﬂ› döken Erdo¤an, Erdal
Erenler’in idam karar›n› verenlerle
ayn› saftad›r.
Bu anayasa de¤iﬂiklik paketinde
AKP 12 Eylül üzerinden halk›n adalete olan özlemini kullan›yor. Son 8
senedir, AKP’nin iktidar oldu¤u
günden bu güne halka uygulanan
bask›ya, ﬂiddete bakal›m. Açl›¤›n,
yoksullu¤un, iﬂsizli¤in, bask›lar›n
nas›l artt›¤›na bakal›m. 12 Eylül’ü
çözece¤ini söyleyen AKP bunlar›n
hesab›n› versin. 12 Eylül’den bu ﬂekilde mi hesap sorulacak?
8 y›lda gençli¤in so-

runlar›n›n çözümüne yönelik tek bir
politikas› olmam›ﬂt›r AKP’nin. 12
Eylül aç›k faﬂizminin üniversitelerdeki kurumsallaﬂmas› olan YÖK’e
dair hiçbir madde yoktur örne¤in.
Oysa YÖK 12 Eylül’ ün bir ürünüdür. Gençli¤in üniversitelerde ki
akademik-demokratik mücadelesini
bast›rmak, için kurulmuﬂtur. YÖK,
üniversitelerdeki 12 Eylül’dür.
YÖK kald›r›lmadan 12 Eylül’den

YÖK, üniversitelerdeki
12 Eylül’dür. YÖK
kald›r›lmadan 12 Eylül’den
nas›l hesap sorulacak?
nas›l hesap sorulacak?
12 Eylül’le "hesaplaﬂt›¤›" iddias›nda olan de¤iﬂiklik paketinde
YÖK’e dair hiçbir madde olmad›¤›
gibi, e¤itime dair de hiçbir madde
yer almam›ﬂt›r. Oysa ki; gençli¤imizin say›s›z sorunlar› var. E¤itim ise
her yönüyle bir sorun. Bunlara yönelik hiçbir maddenin yer almamas›, ne bir unutkanl›ktand›r, ne de
“e¤itime önem vermemekten”! Aksine e¤itime çok önem veriyorlar.
E¤itim, bugün AKP iktidar›n›n da
katk›s›yla t e k e l l e r i n ç › k a r l a r › n a
g ö r e ﬂekillendirilmiﬂtir ve AKP
bunda hiçbir de¤iﬂiklik yapma düﬂüncesinde de¤ildir.
Ülkemizde e¤itimin en temel sorunu budur. Bunun karﬂ›s›nda olmas› gereken ise “e¤itim halk için olma l › d › r!” ﬂiar›n›n yükseltilmesidir.

Bu de¤iﬂiklikleri yapanlar da
bu sistemin ürünü olan
partilerdir. Onlar da bu
sistemle birlikte
de¤iﬂtirilmesi gereken
unsurlard›r.

Halk Cephesi’nin sundu¤u Halk
Anayasas› Tasla¤›’n›n 35. maddesi
tam da böyle demektedir. “E¤itim
ve bilim halk içindir” baﬂl›¤›n› taﬂ›yan maddede ﬂunlar yer almaktad›r:
“Devlet, e¤itim hakk›ndan bütün
vatandaﬂlar›n›n yararlanmas›n› güvence alt›na al›r. E¤itim devletin
görevidir, e¤itim her düzeyde ücretsizdir, Demokratik Halk Cumhuriyeti herkesin okur-yazar olmas›n›
sa¤lar, üniversiteler halk›n hizmetinde, halk›n yarar›na olacak ﬂekilde demokratik olarak örgütlenir,
YÖK ve benzeri kuruluﬂlar la¤vedilerek üniversiteler demokratik tarzda yeniden örgütlendirilecektir. ”
AKP bu de¤iﬂikliklerin hiçbirini
yapamaz.
Çünkü gençlik, bu düzen için potansiyel tehlikedir. Tüm bunlar›n de¤iﬂtirilmesi demek gençli¤in onlar›n
istedi¤i ﬂekilde yetiﬂmemesi demektir. Ve onlar›n kal›plar›n›n d›ﬂ›na ç›kan gençlik bu adaletsiz düzeni de¤iﬂtirmek için mücadele edecektir.
‹ﬂte bundan dolay› mesele tek tek
uygulamalar›n kötü olmas› ya da
yanl›ﬂ yap›land›r›lmas› de¤ildir. Mesele önce e¤itim sistemi, sonra bütün bir sistemdir. Bu sistem de¤iﬂtirilmedi¤i sürece yap›lan de¤iﬂiklikler hiçbir iﬂe yaramayacak. Zaten bu
de¤iﬂiklikleri yapanlar da bu sistemin ürünü olan partilerdir. Onlar da
bu sistemle birlikte de¤iﬂtirilmesi
g e reken unsurlard›r.
Tüm bunlar›n karﬂ›s›nda alternatifsiz de¤iliz. yine Halk Anayasas›
Tasla¤›’n›n 35. maddesinde: “E¤itimin bu (faﬂist) yap›s› ilk, orta, yüksekokullarda, her düzeyde baﬂtan
aﬂa¤›ya de¤iﬂtirilmek durumundad›r. Köklü bir de¤iﬂiklik yap›lmad›¤› sürece, e¤itimdeki bozulma ve
çürüme iyileﬂtirilemez.” Bizim istedi¤imiz “Halk ‹çin Bilimin, Halk
‹çin E¤itim”in verildi¤i üniversitelerdir. Bunun için düzenin referandum çal›ﬂmas›n›n karﬂ›s›nda, biz
ö¤renci gençlik olarak, halk›n anayasas›n› savunmal›y›z. Tüm gençli¤e referandum aldatmacas›n› anlatarak alternatifimizi yani halk›n iktidar›n› göstermeliyiz.

Halk›n Anayasas› Halk›n ‹ktidar› ‹çin

Hapishanelerdeki tecrit
iﬂkencesinin sorumlusu AKP’dir
Tayad’l› Aileler
Meydanlarda 12 Eylül’ü eleﬂtiren AKP’nin hapishanelerinde bugün 118.000 tutuklu ve hükümlü
bulunuyor. 12 Eylül’de cunta, kendisine muhalif olan herkesi tutuklam›ﬂ, iﬂkenceden geçirmiﬂ ve fiﬂleAKP iktidar›nda durum
miﬂtir.A
f a r k l › m › d › r ? 17 TAYAD’l› neden
tutuklanm›ﬂt›r? Neyle suçlanmaktad›rlar? 1) Güler ZERE’nin cenazesine kat›lmakla, 2) Mahir ÇAYAN’›n mezar›n› ziyaret etmekle ve
3) Newroz’a kat›lmakla. Peki bunlar mevcut yasalara göre suç oluﬂturuyorlar m›? Hay›r. Esas tutuklanma nedenleri cunta y›llar›ndan beri
sürekli, dirençli, inatç› ve uzlaﬂmaz
bir mücadele veren TAYAD’l›lar
olarak, ﬂimdi de AKP’nin zulmünü
teﬂhir etmeleridir. ‹ﬂte AKP’nin özgürlük anlay›ﬂ› da budur?
Tayyip Erdo¤an’›n sürekli 12
Eylül döneminin Metris, Mamak ve
Diyarbak›r hapishanelerindeki iﬂkencelerden söz etmesine ne demeli? AKP iktidar›n›n 7 y›ld›r hapishanelerde uygulad›¤› tecrit, iﬂkence
de¤il midir?
12 Eylül’de Metris Hapishanesi’ndeki iﬂkencelere timsah gözyaﬂ›
döken Tayyip Erdo¤an, kendi döneminde ayn› hapishanede 2008
Ekimi’nde katledilen Engin ÇEBER’e yap›lan iﬂkencelerden hiç
söz etmemektedir. Engin ÇEBER’i
katledenler AKP’nin sorumlulu¤unda de¤iller miydi?
12 Eylül döneminde idam edilenlere sahte gözyaﬂ› döken AKP iktidar›nda; 2000–2009 y›llar› aras›nda 309 kiﬂi hastal›klar ve iﬂkenceler
sonucu katledildi. Ayr›ca, AKP hükümetinin hasta tutsaklara nas›l iﬂkence etti¤i de çok iyi bilinmektedir. Kanser hastalar›, ﬂeker hastalar›,
Çölyak hastal›¤›na yakalananlar,
Wernicke Korsakoff hastalar›, hücreden hücreye, sürgünden sürgüne
yollanmakta, ço¤u zaman yanlar›na
bak›mlar›n› yapacak bir arkadaﬂ bile verilmemekte, ilaçlar› zaman›nda
tedarik edilmemektedir.

Zaten, AKP tecritte bir gedik
açan 45/1 Nolu Genelgeyi imzalad›¤› halde, bu genelgede bulunan sohbet hakk›n› uygulamamaktad›r. Yani
imzalad›¤› ve halka aç›klad›¤› b i r
g en elgeyi üç y ›ld›r u y g u l a m a y a n
b i r hükümetin sözlerine güvenile b i l i r mi?
Referandumda sand›¤a gitmemek, AKP’nin demokrasicilik oyununu bozmak anlam›na gelecektir.
Sand›¤a gitmemekle oligarﬂinin
partileri aras›nda oynanan bu oyuna
alet olmayaca¤›z. Kendimizi onlar›n iktidar kavgas› için kulland›rtmayaca¤›z.
AKP’nin sahiplenip büyük bölümünü uygulamaya devam etti¤i 12
Eylül Anayasas›, emperyalizmin ve
tekellerin anayasas›d›r. Emperyalizme ve tekellere karﬂ› olan devrimcilere karﬂ› düﬂmanl›kla dolu bir anayasad›r. Bu düﬂmanl›¤› en aç›k biçimde hapishanelerde görüyoruz.
AKP iktidar› 12 Eylül hapishanelerinde yaﬂanan iﬂkencelere rahmet okutmuﬂtur. Hapishaneler halk
iktidar›nda birer e¤itim kurumuna
dönüﬂecektir. Halk Anayasas›’n›n
95. maddesi bu konuyu ﬂöyle düzenlemiﬂtir:
“Madde 95 – Cezaevleri Birer
E¤itim Kurumu Olacakt›r
a) Demokratik Halk Cumhuriyetinde yarg› ve adalet mekanizmas›
ve onu tamamlayan bir kurum olarak cezaevleri, tutuklu ve hükümlüleri sindirme, bask› ve eza yerleri
olmaktan ç›kar›lacak; suç iﬂleyen
bireyleri e¤iten, onlar› üreten, düﬂünen insanlar olarak topluma kazand›-

AKP’nin "demokratikleﬂme" iddias› taﬂ›yan
anayasa de¤iﬂiklik paketinde
iﬂkencelere, infazlara, tecrit
iﬂkencesine, hapishane
katliamlar›na, ölümcül hasta
tutsaklara karﬂ›
hiçbir madde yoktur.

racak kurumlara dönüﬂtürecektir.
b) Cezaevlerinde iﬂkence ve kiﬂinin onuruna yönelik uygulamalar yap›lamaz. Yapan görevliler
yarg›lanarak cezaland›r›l›r ve bu
kurumlarda yeniden görevlendirilemezler.
c) Cezaevlerinin yönetiminde tutuklu ve hükümlüler ve aileleri de
temsil edilirler.”
‹ﬂkencecilerin ve katliamc›lar›n
cezaland›r›lmad›¤›, davalar›n›n zaman aﬂ›m›na u¤rad›¤› ya da verilen
göstermelik cezalar›n da çektirilmedi¤i AKP iktidar›na karﬂ›l›k; HALK
ANAYASA’s› iﬂkencelerin cezaland›r›lmalar›n› EK 6. maddede kesin
olarak düzenlemiﬂtir:
“Madde–6: ‹ﬂkence yapanlar
yapt›ranlar, insan haklar›n› çi¤neyenler, infaz ve katliamlar›n, kay›plar›n sorumlular› derhal tutuklanacak; iﬂkenceye u¤rayan, yak›nlar›
öldürülen, iktidarlar›n halka karﬂ›
politikalar›ndan dolay› zarar gören
herkesin kendini ifade edebilece¤i,
suçlar› kan›tlay›p suçlular› teﬂhis
edebilece¤i bir platformda yarg›lanarak cezaland›r›lacaklard›r..(...)
Kay›plar›, faili meçhulleri ve infazlar› araﬂt›rmak, kay›plar›n akibetlerini aç›¤a ç›karmak için, içinde
kay›p ve ﬂehit yak›nlar›n›n, hukukçular›n da bulundu¤u, her türlü soruﬂturmaya ve aç›¤a ç›kartmaya yetkili
özel komisyonlar kurulacakt›r.”
AKP’nin anayasa de¤iﬂikliklerinde hapishanelerde yaﬂanan sorunlara iliﬂkin bir çözüm maddesi
yoktur. Ç ü n k ü s o r u n l a r › n k a y n a ¤ ›
k e n d i s i d i r. AKP’nin Adalet Bakan›
Sadullah Ergin, 59 yeni hapishane
projesini aç›klam›ﬂt›r. Sadece bu bile gözalt›lar›n, iﬂkencelerin, halka
yönelik sald›r›lar›n sürece¤inin göstergesidir. Tecritte ›srar eden
AKP’nin hapishanelerdeki anti-demokratik uygulamalar› ve iﬂkenceleri kald›rmas› sözkonusu
bile de¤ildir.
Sonuç olarak; AKP’nin referandumunda evet demek de,
hay›r demek de daha fazla zulüm, demektir. Referandumu
protesto edelim. Sand›¤a gitmeyelim.
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A¤ustos 1995’den, A¤ustos 2010’a

Rize’de de¤iﬂen bir ﬂey yok!
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Yürüyüﬂ
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Rize’nin merkeze ba¤l› G ü n d o ¤ d u beldesinde 26 A¤ustos akﬂam› yaﬂanan taﬂk›n ve toprak kaymas› sonucunda 13 kiﬂi yaﬂam›n›
yitirdi.
D o ¤ u K a ra d e n i z’de hemen her
y›l, hatta y›lda bir kaç kez toprak
kaymas›, sel, taﬂk›n yaﬂan›yor.
Özellikle son y›llarda bu konuda
ciddi art›ﬂlar gözleniyor.
Rize’nin G ü n d o ¤ d u beldesinde
26 A¤ustos’ta yaﬂanan toprak kaymas›ndan tam 10 y›l önce Rize’de
yine A¤ustos ay›nda sel bask›nlar›,
yine ölümler vard›.
10 y›l önce de y›k›lan evler, iﬂyerleri ve geriye kalan ac›lar vard›.
10 y›l önce y›k›nt›lar›n aras›ndan
devlet görevlileri, “tedbir alaca¤›z” diye baﬂlayan demeçler vermiﬂlerdi. Halka “Devletimiz güçlüdür... en k›sa sürede bu felaketi önleyece¤iz...” diye söz vermiﬂlerdi.
Ancak bir kere daha görüldü ki,
31 A¤ustos 1995’ten, 26 A¤ustos
201 0’ a ka da r Ri z e ’ de d e¤ iﬂ e n bi r
ﬂey yoktur.

31 A¤ustos 1995 Rize...
31 A¤ustos 1995’de Rize’nin
Çayeli, Güneysu, Pazar, Ardeﬂen,
H em ﬂ i n v e Ç a ml ih e m ﬂ in i lç el e rinde yine sel vard›;
7 kiﬂi hayat›n› kaybederken, 2
kiﬂi kayboldu.
Evler y›k›ld›, çaylar taﬂt›, arabalar denize sürüklendi. Selden en çok
zarar gören Güneysu ‹lçesi’nde evler tamamen y›k›larak yok oldu.
Çok say›da hayvan telef oldu.
Köyleri birbirine ba¤layan köprüler y›k›ld›. Çayeli’nin yollar› heyelandan kapand›. Birçok köprü
y›k›ld›, iﬂyerleri, evler y›k›ld›. P az a r ‹lçesi’nde F›rt›na Deresi taﬂarak önüne geleni sürükleyerek y›kt›.
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10 y›l sonra devletin Rize’ye
“tek bir çivi çakmad›¤›” görüldü.
Daha da geriye gidelim; 20 y›l ön ce, 1990’da da 51 kiﬂi ölmüﬂtü Rize’de selde... Öldüren sel de¤il, tedbir almayan düzendi. Yeni bir sele,
yeni bir y›k›ma ve ölümlere kadar
devam edecektir “yapaca¤›z, edece¤iz“ vaatleri...
Nitekim gazeteci ordusu ile Rize’ye giden Tayyip Erdo¤an, boﬂ ve
uzun nutuklar at›p, “ac›lar› paylaﬂma” ﬂovunu yapt›ktan sonra geri
döndü.
Yandaki tabloya bir göz at›ld›¤›nda sadece Rize’de, kay›tlara geçen 11 sel, toprak kaymas›, taﬂk›n
yaﬂand›¤› görülmektedir.
Hem tarih, hem bilim, bu bölgelerin bu haliyle her an ya¤murlarla
birlikte yeni ölümlere, yeni y›k›nt›lara yol açaca¤›n› söylemektedir.
Böylesi durumlarda aç›k ki, insanl›k çaresiz de¤ildir. K ü b a bu konuda örnektir. Milyonlarca insan›n
yaﬂam›n› etkileyen, kas›rgalar karﬂ›s›nda ald›¤› tedbirlerle tek bir Kübal›’n›n burnu bile kanamamaktad›r.
Bilim diyor ki; dere yataklar›
kapat›lamaz. Ama devlet ulaﬂ›m›
dere yataklar›na kayd›rm›ﬂt›r.
Devlet dere yataklar›nda ev yap›m›n› özendirmiﬂtir. Dere yataklar›
kapat›lm›ﬂ, suyun geçece¤i alanlar
doldurulmuﬂtur.
Bilim diyor k i ; evler, iﬂyerleri
için zemini sa¤lam ve korunmal›
bölgeler seçilmelidir.
Düzen tam tersini yap›yor. B›rak›n halka yol göstermeyi; gelmiﬂ
geçmiﬂ tüm hükümetler, belediyeler
ve son olarak AKP halk›n temel sorunlar›n› çözmemiﬂ, asgari anlamda
halk›n can güvenli¤ini bile sa¤layacak düzenlemeler yapmam›ﬂlard›r.
Bilim diyor k i ; bölgenin do¤al
hiçbir özelli¤ini hesaba katmayan,

1929-2010 y›llar› aras›n da, Do¤u Karadeniz bölgesinde yaﬂanan 33 sel’de; 586
kiﬂi hayat›n› kaybetti. 15 kiﬂi kayboldu. Binlerce ev, iﬂyeri, yollar,
köprüler y›k›ld›.
Sel’in yaﬂand ›¤› 8 1 y ›ldan bir
bölümü ve ölen lerin say›lar› aﬂa ¤›dad›r;
1929 Trabzon 146
1959 Tirebolu 13
........ ............. .....
1981 Rize 27
1983 Rize 27
1988 Trabzon 64
1990 Trabzon 56
1990 Rize 51
1995 Rize 9
1998 Trabzon 50
2001 Rize 10
2002 Rize 34
2005 Trabzon 7
2005 Rize 7
2006 Rize 3
2009 Artvin 5
2009 Rize 1
2010 Rize 13
otomotiv tekellerinin ç›karlar› için
yap›lan ama büyük reklamlarla ve
yalanlarla halka anlat›lan Karadeniz
Sahil Yolu’nun yap›m› yanl›ﬂt›. Sahil yolu, bu haliyle derelerin denize
ulaﬂmas›n› engelleyen büyük bent
rolü oynamaya baﬂlam›ﬂ, taﬂk›nlar,
toprak kaymalar› artm›ﬂt›r.
Kuﬂkusuz bunlar sonuçtur. 10
y›lda tek bir tedbir al›nmayan Rize
buna örnektir. Bir ç›rp›da Karadeniz
da¤lar›na binlerce asker ç›karan
devlet, halk›n sorunlar›, halk›n can
güvenli¤i sözkonusu oldu mu, k›l›n›
bile k›p›rdatmamaktad›r. Rize, çür ü y e n d ü z e n i n re s m i d i r !
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Adalet!

Adalet bir hukuk
sorunu de¤ildir

Dünyan›n dört bir yan›nda; bazen ad› sel, bazen ad›
toprak kaymas›, bazen ad› Muson ya¤murlar› , bazen ad›
Katrina kas›rgas› olan ad›na “do¤al afet” dedikleri
ölümler birbirini izlemeye devam ediyor.
Ç i n’de, P a k i s t a n’da katliama dönüﬂen selde binlerce insan öldü... A¤ustos ay› 5 y›l önceki K a t r i n a k a s › rgas›n›n y›ldönümüydü. Binlerce kiﬂi ölmüﬂtü orada da...
Rize’de yeni bir sel ve heyelan oldu. ‹nsanlar›m›z öldü.
10 y›l önce de heyelan olmuﬂ, insanlar›m›z ölmüﬂtü. Ve
20 y›l öncede... Hepimiz hat›rlar›z; 17 A¤ustos’ta da 40
bin insan›m›z ölmüﬂtü... Madenlerde iﬂçiler ölüyor... Sorumlular cezaland›r›lmad›, cezaland›r›lm›yor..
Z o n g u l d a k’ta, bu y›l 17 May›s’ta 30 madencinin
ölümüyle sonuçlanan grizu patlamas›yla ilgili, bilirkiﬂi
heyetinin haz›rlad›¤› rapor do¤rultusunda tutuklananlar
olmuﬂtu. Tutuklanan 6 kiﬂi yap›lan itiraz üzerine k›sa bir
tutukluluktan sonra serbest b›rak›ld›lar.
Emperyalist ülkelerde de, bizim gibi ülkelerde de yönetenler bir avuç parababas›n›n ve emperyalistin sorumlusu oldu¤u bu katliamlarda sorumlular› gizleyip onlar›
birer do¤a olay› ile aç›klamaya çal›ﬂmaktad›r.
Ya o y›l çok ya¤an ya¤murlar buna neden olmuﬂtur,
ya dereler taﬂm›ﬂt›r ya maden oca¤›nda bir görevlinin
hatas› vard›r...
Ço¤u zaman davalar aç›lmadan, soruﬂturmalar yap›lmadan kapat›l›r soruﬂturma süreci. Ya da göstermelik bir
dava yürütülür.
Öyle ki, 40 bin kiﬂinin katledildi¤i bir depremde tüm

ölümlerin sorumlusu olarak tek
bir müteahhit bulunmuﬂ ve
düzen onun üzerinden aklanmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Böylece o dosya da kapat›lm›ﬂt›r. Tekeller taraf›ndan ya¤malanan ﬂehirler ve ortadaki y›k›nt› duPakistan
rurken, adalet özlemi de büyümüﬂtür.
Niye ceza verilmez bu tür a s a l a k l a r a ?
O r t a d a b i r engel var m › d › r ?
Veya yasalar m› yetersizdir? Hay›r. Ceza verecek yasalar vard›r nihayetinde. Yoksa da, asalaklar›n o anki ç›karlar› ceza vermeyi gerektiriyorsa yeni bir mahkeme
bile icat edip, formaliteleri yerine getirirler.
Ama mesele sadece üç beﬂ bürokrat›n, patronun cezaland›r›lmas› meselesi de de¤ildir; çünkü sömürü dünyas›n›n her köﬂesinde, on binlerce yoksul, sellerde, depremlerde, ç›¤larda, yang›nlarda, grizularda, heyelanlarda öldürülmüﬂtür ve onlar› geri getirmek mümkün de¤ildir. Yoksullar ölmeye devam ettikçe, adalet hiçbir zaman
olmayacakt›r.
Onun içindir ki, adalet, yoksullar için do¤rudan yaﬂamakla ilgili bir taleptir. Adalet kavgam›z hem topra¤›n alt›nda yatan onbinlerce yoksulun hesab›n› sormak, hem de
yeni ölümlerin, yeni katliamlar›n önüne geçmek içindir.
Adaletsizlik; her do¤al afetin, grizular›n yoksullar›
öldüren birer katliama dönüﬂmesindedir. Ve bunu, “hukuk yasalar›” de¤il, ancak iktidar de¤iﬂikli¤i çözer.

Pakistan’dan Rize’ye; katleden
para babalar›n›n kar h›rs›d›r!
P a k i s t a n ile Rize aras›nda binlerce kilometre var. Ama ﬂu anda
hem Pakistanl›lar hem de Rizeliler
ayn› “kk a d e r i ” paylaﬂ›yor. Pakistan
“Muson ya¤murlar›”n›n, Rize ise
“toprak kaymas›”n›n yol açt›¤› y›k›mlar›...
Sorumlusu kim bu “kader”in?
Kuﬂkusuz ne Pakistan’da“Muson ya¤murlar›” ne de Rize de
“toprak kaymas›” de¤il bu durumun sorumlusu.
Yaﬂanan katliam›n sorumlusu bile bile tedbir almayan, ölümlerin
önüne geçmek için tek bir çivi çakmayan düzenin sahibi parababalar›-

d›r.
P a k i s t a n halk›na da, Rize halk›na da bu ac›lar› yaﬂatanlar, ülkeleri, ﬂehirleri ya¤malayan bir avuç
parababas› ve emperyalistlerdir.
Pakistan’da, Rize’de yaﬂananlar›n sorumlusu dili, dini, milliyeti
olmayan bir avuç asalak kapitalistin dinmez kâr h›rs›d›r.
Bu, öylesine bir kar h›rs›,öylesine bir gözü dönmüﬂlüktür ki,
milyonlarca insan›n yaﬂam›n› bir
ç›rp›da etkilemekte, halklara ölümleri, yokluklar› yaﬂatmaktad›r. Kapitalizmin ve kapitalistlerin, her yerde
ve her zaman gözü dönmüﬂtür.
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Emperyalist ülkelerin dev al›ﬂveriﬂ merkezlerinin depolar› a¤z›na
kadar her çeﬂit yiyecek ile dolu
iken, ﬂu an 8 milyon yoksul Pakistanl› ölüm, açl›k ve salg›n hastal›klarla karﬂ› karﬂ›yad›r.
Pakistan’da milyonlarca insan
sular alt›nda ve açl›k içinde ölümden kurtulmaya çal›ﬂ›rken, Amerika, uçaklarla, Pakistan s›n›r bölgelerindeki bombalamalar›n› sürdürüyordu. Bir köy evine yap›lan son
sald›r›da da çocuklar›n ve kad›nlar›n da aralar›nda oldu¤u 20 ki ﬂi katledildi.
Onlar›n say›s›n› da selde
ölenlere ekleyebiliriz pekala,
çünkü ölümlerin biçimi farkl›
olsa da, sebebi birdir. ‹kisinde
de ö l d ü ren emperyalist tekelle r i n ç › k a r l a r › d › r...

Halk Cephesi Saflar›nda Birleﬂelim
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6-7 Eylüller’in mimarlar›, Erdo¤anlar’d›r
‘Tek millet, tek bayrak, tek devlet!’ nutuklar› atan Erdo¤anlar,
‘sünnetsiz’ av›na ç›kan, Çiçekler, 6-7 Eylüller’den linçlere,
ﬂovenizmin, kontrgerilla operasyonlar›n›n mimarlar›d›rlar!

Say›: 232

Yürüyüﬂ
5 Eylül
2010

6-7 Eylül 1955; o günlerde, yüz
y›llard›r bu topraklarda yaﬂayan
az›nl›klara –Rumlara, Ermenilere,
Yahudilere– karﬂ› yeni bir linç sald›r›s›na daha tan›k oldu bu topraklar.
‹ki gün içinde, kontrgerillan›n
örgütledi¤i bir güruh öncülü¤ünde
az›nl›klara sald›r›ld›. Bir kere daha
halk›n kan› döküldü, düﬂmanl›klar
ekildi halklar›n aras›na...
Linçler, o zaman da, t›pk› bugün
Tayyip Erdo¤an’›n dedi¤i gibi “ Tek
millet, tek bayrak, tek devlet!”
nutuklar› at›l›p, ›rkç›l›k ve ﬂovenizm k›ﬂk›rt›l›rken yap›ld›.
6-7 Eylül’deki linç sald›r›s›n›n
her aﬂamas› en ince ayr›nt›s›na kadar planl›d›r. Bizzat devlet örgütlemiﬂtir linç ve ya¤ma sald›r›s›n›...
A t a t ü r k’ün evini bombalayarak

6-7 Eylül 1955...
5 Eylül 1955'te; kontrgerilla taraf›ndan A t a t ü r k'ün Yunanistan’›n
Selanik ﬂehrindeki evi bombaland›. “Atam›z›n evine bomba at›ld›!”
k›ﬂk›rtmas› ile örgütlendi linç sald›r›s›.
6-7 Eylül günü; ‹stanbul, ‹zmir
ve Ankara'da ayn› saatlerde, Rum,
Ermeni, Yahudi vatandaﬂlara ait ev
ve iﬂyerlerine karﬂ› linç sald›r›lar›n› baﬂlatt› kontrgerillac›lar.
Polisin gözü önünde iki gün süren ya¤ma ve talanda; 73 kilise, 8
ayazma, 2 manast›r, 1 fabrika,
3584'ü Rum vatandaﬂlara ait ol m ak üzere 553 8 gay ri menk ul ya k›l›p y›k›ld›, hemen herﬂeyleri
ya¤maland›, zorla al›nd›.
3 kiﬂi katledilirken, 30 kiﬂi yaraland›. 70 bin Rum yurttaﬂ herﬂeylerini b›rak›p canlar›n› kurtarmak için
Türkiye'den kaçt›lar.
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baﬂlatt›lar kontrgerilla operasyonunu. ‹stanbul baﬂta olmak üzere heryerde linçler için önceden faﬂist, gerici güruhlar haz›rlanm›ﬂ, halk yalanlarla zehirlenerek linç sald›r›s›na
kat›lmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Halktan, on y›llard›r ayn› mahalleyi paylaﬂan, Rum komﬂusuna,
dükkan komﬂusu Ermeni ustaya sald›rmas› istenmiﬂtir. Bugün b ü t ü n
k ö t ü l ü k l e r i n sorumlusu olarak
Kürt halk›n› hedef gösterenler o zaman da b ü t ü n k ö t ü l ü k l e r i n sorumlusu olarak Rumlar’›, Ermeniler’i,
Yahudiler’i gösteriyorlard›.
Linç ve ya¤ma ile, az›nl›klar›
sindirip, korkutacak, Türkiye’den
göçe zorlayacaklard›. Devlet, aç›kças› az›nl›klar› Türkiye’den kovma
üzerine kurmuﬂtu planlar›n›.
Nitekim, linç sald›r›s› ertesinde
70 bin Rum, can güvenlikleri olmad›¤› için, bu topraklar› terk etmek zorunda kald›lar.
Linçcilerin bayra¤›nda o zaman
da “ Tek millet, tek bayrak, tek
devlet!” slogan› vard›. Türkiye’nin
sadece “ T ü r k ”lerden oluﬂtu¤u,
T ü r k ”lerin d›ﬂ›ndaki uluslara,
“T
az›nl›klara yaﬂam hakk› tan›nmayaca¤› her f›rsatta belirtiliyordu.

Linççi l e r i n b a y r a ¤ › b u g ü n
› r k ç › E r d o ¤ a n l a r ’›n,
“Sünnetsizler” düﬂmanl›¤›
y a p a n Ç i ç e k l e r ’in elindedir!
AKP, 8 y›ll›k iktidar›nda görülece¤i gibi 6-7 Eylüller’i alt düzeyde
sürdüren bir partidir. Linçler 6-7
Eylül’de nas›l örgütlenmiﬂse, yine
ayn› ﬂekilde örgütleniyor.
Tezgahlan›ﬂ›, güruhlar›n harekete geçiriliﬂi, iktidarlar›n linççileri
sahipleniﬂi de ayn›d›r. Linçlerden
sonra linççileri de¤il, linç sald›r›s›-

na u¤rayanlar› gözalt›na al›p tutuklayan politikay›, AKP, DP iktidar›ndan miras alm›ﬂt›r..
Tayyip Erdo¤an, meydanlarda
halka “ Tek millet, tek bayrak, tek
devlet!” nutuklar› atarken, “terörle
mücadele “ ad›na Kürt halk›na yönelik askeri sald›r›lar› sürdürmektedir.
Erdo¤an, konuﬂmalar›nda Kürt
halk›n› suçlamakta, Türk halk›n›
Kürt halk›na karﬂ› k›ﬂk›rtan ›rkç›,
ﬂoven sald›r›lar› ile linçcileri sürekli haz›rda tutmaktad›r.
Esasen linçlerin mimar› Erdo¤anlar, Çiçekler, Beﬂir Atalaylar,
Abdulkadir Aksular’d›r. Hemen
herbirinin demeçleri, k›ﬂk›rtt›¤›
linççilerin arkalar›n› s›vazlamalar›,
hiçbir linççinin tutuklanmamas› bu
politikan›n sonucudur.
“...bir k›s›m terör istlerin sün netsiz oluﬂu, size çok ﬂey ifade ediyor demektir” diyen Baﬂbakan Yard›mc›s›, Cemil Çiçek’in nas›l bir alçakça sald›r› yürüttü¤ü ortadad›r.
Çiçek, “Ermeni terörü ile PKK
terörü aras›nda yak›n iﬂbirli¤i var.
Bunlar kan kardeﬂidir...” diye baﬂlayan konuﬂmas›yla kafas›ndaki o
tarihsel düﬂmanl›¤›, az›nl›klara karﬂ› tarihsel aﬂa¤›lamay› kusmaktad›r.
Cemil Çiçek, Baﬂbakan yard›mc›s›d›r. Türkiye’yi iﬂte bu faﬂist kafalar yönetiyor. Anadolu toprakla-
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r›nda yaﬂam›ﬂ bir halk› “ l a n e t l i ”
ilan ederek, Ermeni olman›n belki
de dünyada “ e n k ö t ü ” ﬂey oldu¤unu ima ederek, ›rkç›l›k yapmaktad›r
Cemil Çiçek, Ermeni ve Kürt
düﬂmanl›¤›n› alenileﬂtiren bu sözleri, bir AKP’li, bir Baﬂbakan Yard›mc›s› olarak söylemiﬂtir.
Tayyip Erdo¤an, miting meydanlar›nda Kemal K›l›çdaro¤lu’nun
Kürt Alevi kökenini bilerek ve o
kimli¤i kastederek, “Önemli olan
boy de¤ildir soy soy” diye kendinden geçercesine ba¤›r›rken, ortaya
koydu¤u ayn› kafa yap›s›d›r.
Erdo¤anlar’›n, Çiçekler’in a¤z›ndan ç›kan sözler rastgele, k›zg›nl›kla söylenmiﬂ sözler de¤ildir. Her
sözü bilerek, nereye gidece¤ini hesaba katarak kullanm›ﬂlard›r.
Erdo¤an’›n orada hedefledi¤i asl›nda Kürt ve Alevi kimli¤idir.
AKP’nin kurmaylar› y›llarca Kürt
ve Alevi halka karﬂ› hep düﬂmanca
politikalar sürdürmüﬂlerdir. Kürt ve
Alevi halk›n milliyetlerini, inançla-

ret de eder, “aç›l›m” da yapar.

Trabzon 2005

AKP, 6-7 Eylüller’i örnek
alm›ﬂt›r. Linç politikalar›n›n
savuncusu, linç güruhlar›n›n
koruyucusu AKP,
Menderesler’i linçler ve
provokasyonlar konusunda
da örnek alm›ﬂt›r.
r›n› aﬂa¤›lam›ﬂ, o inançlara zerre kadar sayg› duymam›ﬂlard›r.
Ancak ayn› AKP, Alevi halk›
kullanmak için olmad›k manevralar
çevirerek, yedeklemeye de çal›ﬂm›ﬂt›r.
Her iki tav›r da AKP politikalar›n›n iki yüzünü temsil etmektedir.
ﬁovenist inkarc›l›k da, istismarc›l›k
da vard›r AKP’de. Ona göre, haka-

A K P iktidar›; yeni 6-7
Eylüller, yeni linçler
demektir
Son Bursa ‹negöl ve Hatay Dörtyol’da yaﬂanan linç sald›r›lar›nda,
linç güruhu AKP’nin polisinin gözünün önünde saatlerce sokaklar›
iﬂgal etmiﬂ, özellikle Hatay Dörtyol’da parti binalar›n› tahrip etmiﬂ,
ilericilerin, demokratlar›n ve Kürtler’in iﬂyerlerini yakm›ﬂt›r.
1955 y›l›nda Amerikan kuklas›
Menderes hükümeti emperyalistlerin ç›karlar› için nas›l her yola baﬂvurduysa, bugün de AKP ayn› yöntemleri izlemektedir.
Linçler, provokasyonlar, halk
düﬂmanl›¤›, iﬂbirlikçilik AKP politikalar›n›n ayr›lmaz parçalar›d›r Ve
8 y›ld›r AKP bu politikalar›n› sürdürmektedir.
Ve bu politika, her an yeni linçler, yeni 6-7 Eylüller yaratmaya
adayd›r.
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Oligarﬂinin ‘Asmay›p Diri Diri Hücrelere
Gömme’ Politikas›n›n ‹tiraf›d›r!

“Af” tart›ﬂmalar›yla birlikte
Öcalan’›n aff›n›n tart›ﬂ›lmas› üzerine, “idamlar›n kald›r›lmas›” döneminin katliamc› bakan› Hikmet Sami Türk, bir aç›klama yapt›. “Kanunlar gere¤i Öcalan'a aff›n söz
konusu olmad›¤›n› belirten Türk,
‘Öcalan'›n hapis cezas› ölünceye
kadar devam eder.’ dedi.”
O dönemde, idam› kald›r›rken,
a¤›rlaﬂt›r›lm›ﬂ müebbetlerin olas›
aflardan yararlanmamalar› için de
özel bir düzenleme yapt›klar›n›
aç›kl›yordu Türk. “ Asmad›k ama

ö lün cey e kadar h ücrelerd e çek ti rece¤iz!” diyor yani. Bu oligarﬂinin
“ Asm ay ›p , d ir i d ir i h üc re ler e g öm me” politikas›n›n itiraf›d›r.
S a m i T ü r k , 2 0 0 2’de Avrupa
Birli¤i’nin iste¤iyle idam cezas›n›
kald›rd›klar›n› anlat›rken, faﬂist
cephedeki Abdullah Öcalan’›n neden idam edilmedi¤i tart›ﬂmas›na
da cevap vererek ﬂöyle diyor:
“E¤er Öcalan'› idam etseydik, 60
kiﬂi daha idam edilecekti.” diyor
ama gerçekleri anlatm›yor.
As›lacak 60 hükümlü, Sami
Türk’ün umurunda bile de¤ildir. O,
19-22 Aral›k katliam› s›ras›nda
yüzlerce tutsak hakk›nda ölüm kararlar› veren biridir.
Oligarﬂi, AB emperyalizminin
“tavsiyeleri” do¤rultusunda, idam
cezas› yerine “ölünceye kadar hücrelere, beton bloklara gömmek” yasas›n› ç›karm›ﬂt›r. Asmay›p çürüte-
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cektir art›k.
Oligarﬂi, o politikay› bugün
devrimci tutsaklara karﬂ› F Tipi hapishanelerde uygulamaktad›r. 12
Eylül faﬂist cuntas› y›llar›nda cunta
ﬂefi Kenan Evren, “Asmay›pta besleyecek miyiz?” derken, devrimci
tutsaklar›n idam›n› savunuyordu.
Ancak daha sonraki y›llarda oligarﬂi, yüzlerce tutsa¤› asmak yerine
“demokratikleﬂiyoruz” yalan› ile bu
kez “Asmay›p diri diri hücrelere
gömme” politikas›n› sürdürmüﬂtür.
AKP, bugün tecrit hücrelerini bu
amaçla kullanmaktad›r. Tecrit alt›nda tuttu¤u tutsaklar› bölmek
için suni statüler yaratm›ﬂ,
cezas› a¤›r olan tutsaklara tecrit içinde tecrit uygulamaktad›r. As›lmay›p, a¤› rl aﬂ t› r› lm ›ﬂ
m ü e b b e t hapis cezas› verdikleri tutsaklara özel bir statü yaratm›ﬂlard›r.

Halk Cephesi Saflar›nda Birleﬂelim
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Ecevit’in ‘ak günler’inden
K›l›çdaro¤lu’nun ‘Halk iktidar›’na
düzen solu aldatmacas› sürüyor

“ Ec ev i t’ in 80 ö nce si
baﬂbakanl›¤›nda ekonomi
k ö tü y ö n e til d i.
‹ﬂadamlar›yla çat›ﬂma
i çe ri sin e gi rdi . B i z ç at › ﬂm a
i çeri si nde o lm ayaca ¤›z ”

Say›: 232

Yürüyüﬂ
5 Eylül
2010
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Burjuva politikac›l›¤›nda her ﬂey
mübaht›r. Halk› kand›rmak için girmeyecekleri k›l›k, vermeyecekleri
vaat yoktur. ‹ktidara geldikten sonra
her ﬂey unutulur. Halka verilen sözler bir yana b›rak›l›p egemenlerin
borusu öttürülür.
1991 genel seçimlerini hat›rlay›n:
Yolsuzluklar›n, iﬂkencenin, infazlar›n ayyuka ç›kt›¤› bir dönemde yap›lan genel seçimler, burjuva partileri
için adeta vaatler seçimiydi. Erdal
‹nönü’nün SHP’si “yolsuzluklara
son verecekti, demokrasi getirecekti,
halk› yoksulluktan kurtaracakt›(!)”
Demirel’in DYP’si karakollar›
“pembe kol” yapacak, “herkese iki
anahtar” (bir ev, bir araba) da¤›tacakt›. Memleketi 500 günde düzeltecek, Çankaya’da Özal’›n yakas›na
yap›ﬂacakt›. Vaatlerde s›n›r yoktu.
Seçim sonras›nda Özal hükümeti
gitti, yerine DYP-SHP koalisyon hükümeti kuruldu. Sivas katliam›, Gazi
katliam›, onlarca devrimcinin katledildi¤i infazlar, iﬂkenceler, gözalt›nda
kay›plar, Kürt halk›na yönelik katliamlar, köy yakmalar, zorla göçler ve
her türlü insanl›k d›ﬂ› uygulamalar bu
dönemde alabildi¤ine yayg›nlaﬂt›.
CHP Genel Baﬂkan› Kemal K›l›çdaro¤lu’nun genel baﬂkan olmas›ndan bugüne kadar geçen süreç de ‘91 öncesinin vaatlerine benziyor.

K›l›çdaro¤lu daha Genel Baﬂkanl›¤a seçildi¤i ilk gün, halk›n karﬂ›s›na, 12 Eylül öncesinde s›k›yönetimle, son iktidar döneminde ise
Ulucanlar Hapishanesi katliam›yla,
19 Aral›k katliam›yla özdeﬂleﬂmiﬂ
olan Ecevit’in kasketiyle ç›kt›. ‹lk
cümlelerinden baﬂlad› yalanlara.
“b en h a lk › n K em a l’ iy i m , si zi n Ke mal’inizim” dedi. “Devrimden,
devrimcilerden” bahsetti.
Anayasa referandumu için ç›kt›¤›
meydanlar›n her gün birinde bol keseden vaatler da¤›t›yor. Halk›n tüm
sorunlar›n›n “çözümü” Kemal K›l›çdaro¤lu’nda!!! ‹ﬂsizlik sorununu çözüyor, açl›k-yoksulluk sorununu çözüyor, Kürt sorununu çözüyor, türban
sorununu çözüyor, köylünün sorununu çözüyor, Anayasa sorununu çözüyor, YÖK’ü kald›r›yor, genel af ilan
ediyor... Daha da önemlisi K›l›çdaro¤lu bütün bunlar›n bu düzende olmayaca¤›ndan hareketle de “biz halk›n iktidar›n› kuraca¤›z” diyor.

K›l›çdaro¤lu tescilli bir
katili kendine model al›yor
Ecevit, devrimci mücadelenin
kitlelerde umuda dönüﬂtü¤ü ‘70’li
y›llarda halk›n karﬂ›s›na “bu düzen
de¤iﬂmelidir” slogan›yla, “ Top rak
‹ﬂleyenin, Su Kullanan›n” gibi radikal çözümlerle ç›k›yordu. Toprak
reformundan, “ h a k ç a d ü z e n ! ”den,
gelecek “ a k g ü n l e r ”den bahsediyordu.
Ecevit, ‘70’li y›llarda iktidarda
oldu. Ne toprak reformu yapt›, ne
de “ak günler” geldi. Ecevit’in iktidar oldu¤u y›llar halk için kara günlerdi. Maraﬂ katliam›nda iktidarda
Ecevit vard›. S›k›yönetim Ecevit iktidar›nda ilan edildi.
Ecevit, sonraki y›llarda, “hakça
düzen”, “Toprak ‹ﬂleyenin, Su Kullanan›n”, “Ak günler” gibi slogan-

lar› dilinden tamamen ç›kar›p att›.
1999’da iktidara tekrar geldi¤inde
art›k bunlar›n ad›n› bile anm›yordu.
1970’lerin ikinci yar›s›ndaki rolü
halk›n devrimcileﬂmesini önlemekti. ﬁimdi öyle özel bir misyonu yoktu. ﬁimdi ﬂovenizmde, milliyetçilikte MHP’yle yar›ﬂan bir çizgideydi.
Asl›nda bu ﬂovenizm, Ecevit’in,
CHP’nin özünde varolan bir çizgiydi. Yani, görünürde ‘80 öncesine
göre, büyük bir de¤iﬂim var gibi görünüyordu ama öyle de¤ildi...
Ecevit’in 1999’daki hükümet orta¤› faﬂist MHP’ydi. Ecevit’in bu
iktidar döneminden geriye kalanlar
ise ﬂunlard›. ABD Baﬂkan› Clinton’un karﬂ›s›nda el-pençe durdu...
Amerika ziyaretine Ulucanlar Hapishanesi’nde 10 devrimciyi katlederek yola ç›kt›. IMF politikalar›n›n
bir numaral› uygulay›c›s› oldu. IMF
politikalar›n› uygulayabilmek için
19 Aral›k katliam›n› gerçekleﬂtirdi.
F Tipi hapishaneleri açt›. Esnaflardan memurlara her kesimin eylemlerine sald›rd›.
K›l›çdaro¤lu’nun kendine seçti¤i model iﬂte budur!
Modeli Ecevit, bo¤az›na kadar
emperyalizm uﬂakl›¤›na batm›ﬂ, bo¤az›na kadar devrimci kan›na bulanm›ﬂ bir politikac›d›r. Burjuvazi
Ecevit’i çalmayan, ç›rpmayan “dürüst politikac›” olarak gösterdi hep.
Oysa onun iktidar›nda da di¤erlerinde oldu¤u gibi sömürü, soygun
talan sürdü, büyük yolsuzluklar yap›ld›. Devlet bankalar›n›n içi boﬂalt›l›p tekellere peﬂkeﬂ çekildi.
K›l›çdaro¤lu’nun Ecevit gibi eli
kanl› katliamc› birini kendine model almas›, ﬂimdiden nas›l bir yönetici olaca¤›n› göstermektedir. Referandum mitinglerinde, her ilde, ilçede “nabza göre ﬂerbet” veriyor. Asla yapamayaca¤› vaatlerde bulunuyor. Bu yan›yla yar›n iktidara geldi-

Halk›n Anayasas› Halk›n ‹ktidar› ‹çin

¤inde Ecevit’ten ya da di¤er burjuva partilerinden farkl› davranmayaca¤› bellidir.
“Halk iktidar›”n› kurmakm›ﬂ!..
Yar›n iktidara geldi¤inde s›rt›n› çevirece¤i ilk kesimdir halk. ‹ktidara
gelmek için K›l›çdaro¤lu’nun da
yapmayaca¤› bir ﬂey yoktur. ‹stismarc›l›kta, riyakarl›kta hiç de
AKP’den geri kalm›yor.
ﬁunu da belirtmek gerekir ki K›l›çdaro¤lu, vaatlerini sözde bile savunamayacak kadar korkak, devletçi biridir. Oligarﬂik güçlerden tepki
görünce hemen yan çiziyor. Bir gün
bir yerde söyledi¤ini ertesi gün baﬂka bir yerde inkar ediyor. Bu mu
“halk›n Kemal’i?”
Halk›m›z!
Kötünün iyisine mahkum de¤iliz. “Ne yapal›m, CHP’yi desteklemeyelim de yine AKP mi kazans›n”
diye düﬂünmek yersiz ve yanl›ﬂt›r.
Y›llard›r ayn› örnekleri tekrar tekrar
yaﬂ›yoruz. Halk›n karﬂ›s›na ç›k›p
utanmadan “ H a l k ‹ k t i d a r › ”ndan
bahsediyorlar. Halk›n iktidar›n›n seçimlerle al›namayaca¤›n› bilmiyor
mu? Bilmez olur mu? Ama yalan

söylemekte, halk›n duygular›n›, özlemlerini istismarda s›n›r yok.
K›l›çdaro¤lu’nun söylemleri ne
olursa olsun, halk›n de¤il tekelle r i n temsilcisidir. Kayseri mitinginde ﬂöyle diyor K›l›çdadaro¤lu:
“Ecevit’in 80 öncesi baﬂbakanl›¤›nda ekonomi kötü yönetildi. ‹ﬂadamlar›yla çat›ﬂma içerisine girdi. Biz
ça t› ﬂ ma içe ri s in d e olmayaca¤›z.
‹ﬂadam›yla da, iﬂçiyle de uyumlu
olaca¤›z.”
Nas›l halk›n iktidar›ysa; hep sömürülen iﬂçilerle, hem de sömürücü
patronlarla iyi iliﬂkiler içinde oluyor. ‹ﬂin gerçe¤i ﬂudur; bu cümledeki iﬂçi, oraya zevahiri kurtarmak
için konulmuﬂtur. As›l güvence tekelci burjuvaziye verilmektedir.
Patronlarla ilgili söyledikleri
do¤rudur elbette. Nitekim “AKPTÜS‹AD” çat›ﬂmas›nda halkç›l›¤›n›
unutup aç›ktan destek verdi iﬂbirlikçi tekellere: TÜS‹AD’ç›lara “ a r k a n›zda ben var›m” diye aç›klama
yapt›.
Halk›m›z!
Burjuva partilerinin kendi aralar›ndaki kavga iktidar kavgas›d›r.

Ordunuzu
profesyonelleﬂtirin!

Talimat NAT O ’ d a n :
Geçti¤imiz Temmuz ay›nda
AKP’nin di¤er düzen partilerinin liderleriyle yapt›¤› görüﬂmeden sonra, “profesyonel ordu” kurulaca¤›
bas›na yans›m›ﬂt›. Bas›nda ﬂu yorumlar yap›lm›ﬂt› örne¤in: “Hem
hükümet kanad›nda, hem de askeri
kanatta yap›lan haz›rl›klar, ... tam
da “profesyonel ordu” tan›m›n›
karﬂ›layan bir çal›ﬂman›n yürütüldü¤ünü gösteriyor. ” (Milliyet, 16
Temmuz 2010)
Nitekim bu çerçevede de generaller ve AKP’li bakanlar taraf›ndan
aç›klamalar yap›lm›ﬂt›. Ancak geçen
hafta, Almanya’da 26 A¤ustos tarihli
Frankfurter Allgemeine adl› gazetede
yay›nlanan bir yorum, asl›nda “bizim” bakanlar›n ve generallerin bu

konuda da “kendilerine ait” hiçbir düﬂüncelerinin olmad›¤›n› gösteriyordu.
ﬁöyle yapaca¤›m›z, böyle yapaca¤›z
dedikleri her ﬂey, zaten NATO’da kararlaﬂt›r›lan ﬂeylerdi ve onlar sadece
onu uyguluyorlard›.
Mesela Genelkurmay kaynaklar›ndan deniyordu ki “Hem, askerlik
hizmetini, belli bir e¤itim ald›ktan
sonra komando olarak sürdürecek
olanlar hem de askerli¤ini komando olarak yapm›ﬂ ve bu hizmeti sürdürmek isteyenler profesyonel ordunun insan kayna¤›n› oluﬂturacak.”
Bizde “ öz e l or du ” diye yap›lan
isimlendirme, Almanya’da “gönüll ü l e r o r d u s u ” olarak adland›r›lm›ﬂ.
Kaynak ayn›. “personellin yüzde
70’i, 2-13 y›l aras›nda askerlik yap-

Halk için sürdürülen bir kavga de¤il, egemenlerin ç›karlar› için bir
kavgad›r.
K›l›çdaro¤lu, iktidara geldi¤inde
ne Ecevit’ten, ne de AKP’den geri
kalmayacak, emperyalizmin ve iﬂbirlikçi tekellerin ç›karlar›n› korumak için halka her türlü sald›r›y›
uygulayacakt›r.
Kötünün iyisini seçmek her zaman kendimize yapt›¤›m›z en büy ü k k ö t ü l ü k t ü r.
Ayr›ca, K›l›çdaro¤lu’na oy vererek AKP politikalar›ndan kurtulamazs›n›z. Farz edelim seçimlerde
AKP gitti, CHP geldi ne olacak?
Olacak olan ﬂudur: Bugün halka
AKP’nin yapt›klar›n› yar›n K›l›çdaro¤lu’nun CHP’si yapacakt›r.
“AKP mi kazans›n?” gerekçesi
solun kendisine verebilece¤i en büyük zarard›r. Ne CHP soldur, ne de
K›l›çdaro¤lu solcu! Düzen partilerinin halka verebilece¤i hiçbir ﬂey
yoktur. Biz kendi mücadelemizi
yükseltmeliyiz. Halk›n iktidar› seçimlerle de¤il, halk›n kendi mücadelesiyle mümkündür. Devrimle
mümkündür.
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mak isteyenlerden oluﬂacak.”
(Frankfurter Allgemeine)
Yine bir baﬂka benzerli¤e dikkat
çekelim: Genelkurmay diyor ki,
“Bunlar 5-10 y›l aras›nda görev yapabilecekler.” (Milliyet)
NATO da en fazla 13 y›l diyor.
Belli bir yaﬂtan sonra kimsenin bu
orduda tutulmamas› öngörülüyor.
K›sacas›, aç›kça görülüyor ki,
TSK’da yap›laca¤› söylenen “profesyonelleﬂme”, ne AKP iktidar›n›n
karar›d›r, ne de ordunun!
Profesyonelleﬂme esas olarak
NATO kararlar› do¤rultusunda gündeme gelmiﬂtir. NATO bünyesinde
NATO üyesi 28 ülkeden içlerinde Türkiye’nin de oldu¤u
23 ülkenin ordular›n›n profesyonelleﬂtirilmesi karar› al›nm›ﬂt›r. AKP ve Genelkurmay da bunu uygulamaktad›r. Ba¤›ml› bir
ülkede, iﬂler de zaten böyle yürür.

Halk Cephesi Saflar›nda Birleﬂelim
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SORUDA

Kitle Çalışması

Bilgi
güçtür

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

1-) Kitle Çal›ﬂmas› Nedir?
Devrimciyiz. Devrim yapma iddias›nday›z. Devrim ise kitlelerin
eseri olacakt›r. Devrimi yapacak
kitleleri örgütlemek, mücadele
saflar›na kazanmak için sürdürülen faaliyetlerin bütününe kitle
çal›ﬂmas› denir. Bu çal›ﬂma kitlelerin kalbine ve beynine ulaﬂma
çal›ﬂmas›d›r.

Ayn› ﬂekilde kitlelerin
güvenini kazanmak da temeldir. Kitlelerin güvenini kazanmayan hiçbir örgüt, devrimi geliﬂtiremez. Halkla örgüt aras›ndaki ba¤da, güven temel bir öneme
sahiptir. Güven oldu¤u sürece,
halk ve örgüt, birbirini sar›p sarmalayan bir bütün oluﬂturur...
Devrimciler, her koﬂulda halk›na
güvenecek ve yaﬂam› ve prati¤iyle de güven verecektir; baﬂar›l› bir
kitle çal›ﬂmas›n›n zemini budur.

4-)

2-) Kitle Çal›ﬂmas›nda
Say›: 232

Yürüyüﬂ
5 Eylül
2010

Araç la r›m›z Ne le rdir?
En baﬂta kendimiziz. Bedenimiz,
beynimiz, dilimiz kitle çal›ﬂmas›n›n en temel araçlar›d›r. Bu yüzden devrimcilerin tüm dünyas›,
kitleleri devrim için örgütleme
düﬂüncesiyle dolu olmal›d›r. Bunu sa¤lam›ﬂ bir devrimcinin her
konuﬂmas›, bir merhabas›, oturmas› kalkmas›, dergi satmas›, eylem yapmas› kitle çal›ﬂmas›n›n
bir parças›na dönüﬂür.
Derneklerimiz, komitelerimiz, yay›nlar›m›z, kültürel faaliyetlerimiz, afiﬂlerimiz, bildirilerimiz,
yasal ve yasad›ﬂ› gösterilerimiz,
adalet eylemlerimiz, e¤itim çal›ﬂmalar›m›z... Daha onlarcas›n› s›ralayabilece¤imiz her ﬂey kitle
çal›ﬂmas›n›n araçlar›d›r.

3-) Kitle Çal›ﬂmas›n›n Ana
Ha lkas › Ne Olma l›d›r?
En özlü ifadesiyle kitlelere güven m e k ve kitlelerin güvenini ka z a n m a k , kitle çal›ﬂmas›n›n ana
halkas›d›r. Devrim kitlelerin eseridir, tarihi yapan kitlelerdir diyorsak, bu, kitlelerin dönüﬂtürücü
gücüne olan inanc›m›zd›r.
Buna inanmayan bir kafa-
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n›n sa¤l›kl› bir kitle çal›ﬂmas›
yapmas› da beklenemez. Bu yüzden bir
devrimci için kitle çal›ﬂmas›nda temel halka, halka güvendir.

Ki t l e l er i n G üve ni n i N a s› l
Sa¤lar›z?
Güven içi boﬂ bir kavram de¤ildir.
Kitlelerin devrimcileri prati¤in
içinde tan›mas›yla ﬂekillenir. Yani
bizim ideolojik, politik, ekonomik, demokratik, kültürel, ahlaki,
sosyal yaﬂam›n her alan›ndaki
sözlerimizi ve de pratik faaliyetimizi kitleler görür, izler. Bu faaliyetlerimizde her zaman onlar›n
yan›nda m›y›z, onlar›n ç›karlar›n›
savunuyor muyuz, buna bakar.
Kültürümüzle, yaﬂam tarz›m›zla,
kendilerine yabanc› m›y›z de¤il
miyiz buna bakar. K›sacas› teori
ve prati¤imizle, bizi ölçer, biçer,
tartar, kafas›nda olumlu ya da
olumsuz bir yere oturtur. Kitleler
yalan›, boﬂ vaatleri, sözünün eri
olmayanlar› sevmez. Bu anlamda
devrimciler, her düzeyde abart›lardan, gerçekçi olmayan sözler
ve vaatlerden uzak olmal›d›r.
Söyledi¤ini yapmak, yapt›¤›n› savunmak, bu noktada önemli bir
ölçüdür. K›sacas› düﬂman karﬂ›s›nda her koﬂulda dik durur, cüretimiz ve fedakarl›¤›m›zla örnek
ve öncü olursak, bulundu¤umuz
her alanda devrimci de¤erlere s›k›
s›k›ya sar›l›r, sosyalist bir anlay›ﬂ›
hayat›n içinde somutlarsak, kitlelerin bize güvenmemesi için hiçbir neden yoktur. Bizi de kendile-

rinden biri olarak görür, sahiplenirler. Burada ﬂunu da unutmayal›m ki; tüm bunlar s ü reklilikle
olur. Kitle çal›ﬂmas›nda süreklilik, güveni getirir. Bir görünüp bir
kaybolan, ne zaman ne savundu¤u, ne yapaca¤› belli olmayan bir
tarz ise güvensizli¤i do¤urur.

5-) Kitle Çal›ﬂmas›nda Kitleye
Güve n, Ke ndini Na s›l Gös terir?
Tekrarlayal›m. Devrim kitlelerin
eseri olacakt›r. Bu güvenin mücadele içinde en somut ifadesi kitleyi kararlara ortak etmektir. Kitleler tart›ﬂacak, kararlar alacak, uygulayacaklard›r. Kitlelere görev
ve sorumluluk vermekten çekinilmemelidir. Böyle oldu¤unda kitleler sorunlar›na ve çözümlerine
daha vak›f olacak, kararlar›n› uygulamada daha kararl›, ›srarl› olacaklard›r. ‹ﬂte bu pratik bizim güvenimizin ifadesidir.
Kitlelere güvenin ifadesi, söz, karar
hakk›d›r. Devrimci çal›ﬂma tarz›,
en küçük birime kadar bu bak›ﬂ
aç›s›yla ﬂekillenmelidir. Herkesin
yapabilece¤i bir ﬂey oldu¤unu
unutmadan görev, sorumluluk
vermekten çekinilmemelidir. Kitlelerin kendilerine duyulan güveni tarihsel olarak asla boﬂa ç›karmam›ﬂlard›r.

6-) Kitle Çal›ﬂmas›nda Do¤ru
Y ö n t e m N e O l ma l › d › r ?
Bu konuda temel iki noktaya dikkat
etmemiz gerekiyor.
Birincisi; çal›ﬂma yapaca¤›m›z alan›,
kitleyi iyi tan›mal›y›z. Tan›ma yüzeysel kalmamal›d›r. Herﬂeyi ama
herﬂeyiyle tan›makt›r. Nas›l düﬂünür, nas›l davran›r, gelenekleri,
kültürel özellikleri, yaﬂam tarzlar›,
meslekleri dinsel-etnik yap›lar›, en
ufa¤›ndan büyüyü¤üne sorunlar›,
sorunlar içinde en yak›c› olanlar›,
örgütleri, alan›n tarihi geçmiﬂi, ﬂu
anki siyasi yap›s›, e¤ilimleri mutlaka bilinmelidir. Keza, gençli¤in,
ev kad›nlar›n›n durumu, e¤lence
anlay›ﬂ›, aç›-toku, delisi-ak›ll›s›,
halk önderi niteli¤i taﬂ›yanlar›,
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küsleri, kavgal›lar›, kan daval›lar›... Yani orada yaﬂayan kitleyi ilgilendiren herﬂeye vak›f olmak
zorunday›z. Bunun da tek bir yolu
vard›r. Kitleyle içiçe olmak. Kitleyle kaynaﬂt›¤›m›zda, nefes al›ﬂ›na dahi ortak oldu¤umuzda onu
gerçek anlamda tan›r›z. Aksi halde o alanda kitle içinde bir yabanc› gibi kal›r›z ki kitle de bize kendisinden olmayan bir yabanc› gözüyle bakar.
‹kinci nokta, çal›ﬂmalar›m›z›n halk›n
hayat›n›n her yönünü kucaklayacak ﬂekilde olmas›d›r. Kitlelerin
ekonomik, sosyal sorunlar›na, ihtiyaçlar›na da e¤ilmeli ve çözümler üretmeliyiz. Kitlelerin genel,
özel her türlü sorununa yönelik
faaliyetimiz olmak zorunda.
Çünkü halk›n yaﬂant›s›n› ilgilendiren sorunlar bizim de sorunumuzdur. Ve bu sorunlar›n bizimle
çözüldü¤ünü gören kitleler her
sorunda, s›k›nt›da bizi arar duruma gelir. Bu bize güvenin artmas›n›n ifadesi olaca¤› gibi, iliﬂki
a¤›m›z›, etki alan›m›z› geliﬂtirir.
Elbette tüm sorunlar›n bu düzenin içinde çözülemeyece¤ini biliyoruz, öyle bir iddiam›z da yok.
Halk›n ekonomik sorunlar›n› bu
düzen içinde çözülür diye bir
ütopyac›l›¤›m›z olamaz.
Devrimci çal›ﬂma kitleselleﬂme ve
kadrosallaﬂma boyutuyla bir bütündür. Yani bir yerde kitleselleﬂemiyorsak veya orada kadro çal›ﬂmas› yapm›yorsak, örgütlenen
alan›n d›ﬂ›na yönelmiyorsak, e¤itimi-bilinçlendirmeyi eksik b›rak›yorsak oradaki kitle çal›ﬂmas›
eksiktir. Ne tek baﬂ›na kadro çal›ﬂmas› yapmak ne de tek baﬂ›na
kitleselleﬂmiﬂ olmak kitle çal›ﬂmas› de¤ildir. K›sacas›, Kitle çal›ﬂmas›, örgütlü mücadelenin her
alandaki (ekonomik, demokratik,
politik, askeri, lojistik...) ihtiyaçlar›na yönelik bir bütünlük içinde
sürdürülmelidir.

7-) Kitle Çal›ﬂmas›nda En
Önem li Sil ah›m ›z Nedi r?
En güçlü silah›m›z gerçeklerdir. Em-

peryalizm ve iﬂbirlikçileri yalanlar›yla kitlelerin beynini y›k›yor.
Ancak gerçekler karﬂ›s›nda hiçbir yalan›n hükmü yoktur. Onun
için b›kmadan, usanmadan, y›lmadan, her yol ve yöntemle gerçekleri taﬂ›yaca¤›z kitlelere. Güneﬂ gibi ›ﬂ›k saçar gerçekler. Hiçbir yalan›n onu kapatmaya gücü
yetmez. Onlar yalan söyleyecekler, iﬂkence yok diye; biz Engin
Çeberler’i anlataca¤›z. Açl›k yok
diyecekler, bir lokma ekmek için
birbirini ezen y›¤›nlar› anlataca¤›z. Ba¤›ms›z›z diyecekler; IMF
politikalar›n›, Amerikan üslerini
anlataca¤›z... Onlar yalanlarla
beslenip saltanatlar›n› sürdürmeye çal›ﬂacak, biz gerçeklerle saltanatlar›n› sarsaca¤›z. Ve kitleler
ad›m ad›m, gün gün yaﬂad›klar›
gerçeklerle bizim anlatt›klar›m›z›n ayn› oldu¤unu göreceklerdir.
Yeter ki kitleleri sürekli gerçekleri taﬂ›yal›m.

8-) Kitlelere Giderken Ayr›m
Yap›l›r m›?
Kitle çal›ﬂmas›nda önemli sorunlardan biri de budur. Bizim hedefimiz tüm halk› örgütlemek, kazanmakt›r. Yani bu kesim örgütlenir, ﬂu örgütlenmez; ﬂu, ﬂu alanlarda çal›ﬂma yapmaya gerek
yok, bir sonuç ç›kmaz diye düﬂünemeyiz. Böyle bir düﬂünce alan›m›z› daralt›r, halk›n bir kesimini baﬂtan düzene teslim etmemize yol açar. Kolay› seçen, zordan
kaçan bir çal›ﬂma tarz›d›r. Bunun
sonucu ne olur? Devrimci faaliyetin daha rahat yürütülebilece¤ine inand›¤›m›z yerlerde s›k›ﬂ›r
kal›r›z. Ki etraf›m›za bakt›¤›m›zda da sol, devrimci, demokrat geçinen ne kadar kiﬂi kurum varsa
onlar› da orada görürüz. Koca bir
halk› örgütleme, belli alanlara
hapsolarak yap›lamaz. Temel hedefimiz bizi tan›mayan, bilmeyen
kitlelere de ulaﬂmak olmal›d›r.
Yani faﬂistlerin, gericilerin kitleleri etkiledi¤i alanlara da girece¤iz. Aksi kitleleri faﬂizme teslim
ediyoruz demektir. Bu bizim de

teslim olmam›z anlam›na gelir!
Bunu bir kiﬂi için de düﬂünebiliriz.
Bir insan›n saç›n›n, sakal›n›n modeli, tav›r, davran›ﬂlar› bizim
onunla iliﬂki kurmam›z›n önünde
engel olabilir mi? Uzun saçl›, küpeli, dövmeli, sokak serserisi...
bir çok genci örgütledi¤imiz, mücadelede ﬂehit verdi¤imiz gerçe¤ini hiçbir zaman unutmamal›y›z.

9-) Kitleden Kopuk Olmamak
‹ ç in N e l e re D i k k a t Et me li yi z ?
Kitleden kopmaman›n, ona önderlik
etmenin temel noktas› kitleleri
tan›mak, nabz›n› tutmak, kitlelerin içinde olmakt›r.
Elbette, kitlelerden kopmamak, sadece onun içinde olmak, ona
“uyum sa¤lamak” de¤ildir. Görevimiz, kitlelerin içinde bulunarak, kitleleri hem bilinç, hem de
pratik olarak daha ileriye taﬂ›m a k t › r . Mücadeleyi, kitleden
kopmadan, kitleye önderlik ederek daha ileriye taﬂ›mak. Kitlelerin geri yanlar›na teslim olunmas›, prim verilmesi, k i t l e k u y r u kç u l u ¤ u nu do¤urur. Fakat tersinden kitlelerin kuyru¤una tak›lmama ad›na kitleden kopuk bir keskinlik de mücadeleyi ilerletmez.
Bu ince çizgi ancak Marksist-Leninist anlay›ﬂla tutturulabilir.

10-)
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G ü ç K i t l e s e l l i k mi d i r?

Biz gücümüzü ideolojimizden, örgütümüzden, halk›m›zdan ve hakl›l›¤›m›zdan al›r›z. ‹nsan say›s›n›n
ya da silah›n çok fazla olmas› tek
baﬂ›na güç k›stas› olamaz. Böyle
de¤erlendirildi¤inde, emperyalizm ve iﬂbirlikçileri askeri anlamda güçlü, bu güce karﬂ› bir
ﬂey yap›lamaz demek gerekir.
Örgütleri büyütmenin ideolojimizi yayman›n zemini kitlelerdir. Politik hedeflere
ulaﬂman›n koﬂulu kitleleri
kazanmakt›r. Bu yüzden
politika, kitleleri kazanma
sanat›d›r. Kitleleri kazanan,
kitle deste¤ini alan politik
alanda da daha güçlü olur.
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Kitle bu anlam›yla elbette politik
mücadelede güçtür.

11-)
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Düzenin Kitlelere Yönelik
Politikas› Nedir?
Burjuvazi kitlelere kendi düzenini
meﬂrulaﬂt›rmak ve sömürü çark›na döndürmek için ihtiyaç duyar.
Halk kitlelerinin düzenden koptu¤u, farkl› aray›ﬂlara girdi¤i yerde
o düzenin ömrünün uzun olmayaca¤›n› burjuvazi de bilir. Onun
için çeﬂit çeﬂit partiyi alternatif
diye ortaya sürer, seçimlere kat›l›m› art›rmak için bin türlü yönteme baﬂvurur. Burjuvazi hem kitlelerden korkar, hem de ihtiyaç
duyar. ‹deolojik, kültürel aç›dan
halk› küçümseyen, ondan tiksinen burjuvazi, ihtiyaçlar›ndan dolay› kürsülerde halka methiyeler
düzerek gerçek yüzünü saklar.
Sonuçta burjuvazinin temel hedefi
kitleleri kendi düzeni içinde tutmakt›r. Bunun için de tüm politika ve söylemleri, halk kitlelerini
tarihsel rollerinden uzaklaﬂt›rmaya yöneliktir. Çünkü burjuvazi,
tarihi kitlelerin yapt›¤›n›, saraylar›, saltanatlar›, iktidarlar› kendi
deyimleriyle “bald›r› ç›plaklar›n”
y›kt›¤›n› çok iyi bilir.

12-) Bizim Kitle Çal›ﬂmas›nda
A m a c ›m ›z N e O l m a l› ?
Amaç elbette devrimci bir kitle hareketi yaratmakt›r. Kitlelere tarihsel rolünü göstermektir. Kitlelerin mevcut bilinçsizli¤ine, statükocu e¤ilimlerine, yozlaﬂmas›na
karﬂ› mücadele ederken, kitlele-

DEVR‹MC‹ TUTSAKLAR
ONURUMUZDUR!
Mersin’de 30 A¤ustos günü
ESP, TAYAD’l› Aileler, EHP ve
Partizan ortak bir eylem düzenlediler. Mersin otelinin önünde toplanan kitle “Gözalt›lar, Tutuklamalar, Bask›lar Bizi
Y›ld›ramaz, Devrimci
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rin potansiyel olarak içinde taﬂ›d›¤› öfkeyi, cesareti, fedakarl›¤›,
paylaﬂ›mc›l›¤›, devrimci dinamikleri aç›¤a ç›kartaca¤›z. Kitle
çal›ﬂmas›nda as›l amac›m›z budur. Bizim do¤ru politikalar›m›z,
do¤ru çal›ﬂma tarz›m›z ve bundaki ›srar ve kararl›l›¤›m›z, er geç
kitlenin devrimci potansiyelini
aç›¤a ç›kartacakt›r.

13-) Kitle Çal›ﬂmas› Yapmaman› n Bi r Ger ekç esi Ol abil ir mi ?
Kitle çal›ﬂmas›nda yeterlilik diye bir
ﬂey olamayaca¤› gibi, yapmaman›n bir nedeni, mazereti de olamaz. Kitle çal›ﬂmas› hiçbir dönem ihmal edilmeyecek, bitmek
tükenmez bilmez bir çal›ﬂmad›r.
Bir devrimci için, bir örgüt için
kitle çal›ﬂmas› soluk al›p vermek
gibi hayat›n her an›na her alan›na
yay›lan bir faaliyet olmal›d›r.
Kitle çal›ﬂmas›na zaman yoktu,
pratik yo¤undu gerekçeleri kabul
edilemez. Kitle çal›ﬂmas› yapmak devrimcili¤in özüdür.

14-) Kitlenin Düzenden
Etkilenmesini Nas›l
De¤erlendirmeliyiz?
Düzen kitleleri etkileyip kendi gerici,
ﬂoven politikalar›n› destekler bir
noktaya getirebiliyor. Bu kitleleri
“kaybetti¤imiz” anlam›na gelmez.
Bugün düzenin propagandas›n›n
etkisinde olabilirler ama bu sürgit
böyle gidece¤i anlam›na gelmez.
Kitle çal›ﬂmas› da bu anlam›yla
k›sa bir süreç iﬂi de¤ildir. Ony›llar,
yüzy›llar sürer. Bu uzun süreç
Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n”
pankart› merkez postaneye yürüdü. Eylemde okunan aç›klamada
Türkan Albayrak’tan atamas› yap›lmayan ö¤retmenlere, devrimci
tutsaklardan TAYAD’l›lara kadar
yap›lan sald›r›lara de¤inildi. Sonras›nda oturma eylemine geçildi
v.e her kurumdan bir temsilci
postaneye giderek devrimci tutsaklara kart ve mektup gönderdi.

içinde kitlelerin devrim saf›na akt›¤›na da, ﬂovenist politikalar›n
veya islamc›l›¤›n etkisi alt›nda
kald›¤›na da, korkunç düzeylerde
çürümeye de tan›k olabiliriz. Burada mesele asla umutsuzlu¤a, güvensizli¤e kap›lmamakt›r. Kitleleri kazanmak için mücadeleden
vazgeçmemek ve sürecin kendili¤inden de¤iﬂece¤ini beklemeden
müdahalelerde bulunabilmektir.
Bunu kitlelerin neye, niçin yöneldi¤ini do¤ru tahlil edip, kitlelere
k›zma, küsme gibi tav›rlara düﬂmeden baﬂarabiliriz. Do¤ru politika, kitle çal›ﬂmas›yla “Bu halk
adam olmaz” diyen burnu büyük
burjuva ve küçük-burjuva ayd›nlar›n çürütülmesidir.

15-) Kitle Çal›ﬂmas›nda
Devrimcile rin Konumu Nedir ?
Solda s›kça rastlanan kitlelere üstten
bakma ve emrivaki yaklaﬂ›m› vard›r. Kitleler kimsenin emir eri de¤ildir. Kitlelere karﬂ› mütevaz› olmak ﬂartt›r. Devrimciler halk›n
engin deryas›ndan beslenmesini
bilen iyi ö¤renci olmay› baﬂarmal›d›r. Yani hem bilinç taﬂ›yan ö¤r etmen, hem kitlelerden ö¤renmesini bilen ö¤ renciler olmal›y›z.
Her devrimci kitle çal›ﬂmas›n› daha
iyi nas›l yapar›m konusuna kafa
yormal›d›r. Düﬂünen eksiklerini
bulur.
Kitle çal›ﬂmas›, günü birlik bir faaliyet olmaktan ç›kar›l›p hayat›n
her alan›na yay›lan planl›, programl›, sistemli, sürekli bir çal›ﬂma haline getirilmelidir. Bu bizi
baﬂar›ya götürür.

‹skenderun Haklar Derne¤i
Üyesi Karip Polat Tutukland›
‹skenderun Haklar Derne¤i üyesi Karip
Polat, 26 A¤ustos günü Kürkçüler Hapishanesi’nde tutuklu Hac› Demir’in görüﬂüne
girdikten sonra hapishane ç›k›ﬂ›nda “imzalaman gereken evraklar var” denilerek gözalt›na al›nd›. Kesinleﬂmiﬂ hapis cezas› oldu¤u
gerekçesiyle tutuklanan Karip Polat Kürkçüler F tipi Hapishanesi’ne götürüldü.
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DEVR‹MC‹ O KUL

Ders: Bir Eylemi

Nas›l Örgütleye ce¤i z?
Merhaba! Devrimci Okul’un bu
dersinde de yeni bir “nas›l” sorusunu ele alaca¤›z. Sorumuzu tahtada
görüyorsunuz ama tekrar edelim:
Bir eylemi NASIL örgütleyece¤iz:
Eylemler, kuﬂku yok ki, çok çeﬂitlidir. Her birinin farkl› gerekleri
ve kurallar› da vard›r. Biz burada bu
ayr›mlara girmeden, hepsi için asgari anlamda geçerli olan yanlar
üzerinde durmaya çal›ﬂaca¤›z.
Eylem örgütlemek k u r m a y l › kt › r. Kurmay, birincisi, olay› bütün
yönleriyle gören, ikincisi, olay› öncesi ve sonras›yla planlayabilendir.
Bu anlamda, bir eylemi nas›l örgütleyece¤imizi tart›ﬂmak, ayn› zamanda kurmayca düﬂünmeyi, yönetici olabilmeyi, hayat› ve kavgay› yönetmeyi tart›ﬂmak demektir.

 Bir eylem, onlarca
küçük p arçadan o luﬂur

sorunlara
açabilir...

yol

 Eyleme
kat›l›m
ça¤r›larla
de¤il, fiilen
örgütlemekle

artar
Bir eylemde ﬂu kadar kiﬂiden
fazlas› kat›lmas›n demeyiz genellikle. Herkes kat›ls›n. Ama bu pratik
ve gerçekçi de de¤ildir. O zaman
eyleme, halk›n veya çal›ﬂt›¤›m›z birim ve alandaki insanlar›n hangi kesimlerini öncelikle katmay› hedefleyece¤imiz ve ne kadar kiﬂiyi katmay› amaçlad›¤›m›z netleﬂtirilmelidir.
‹ k i n c i a d › m : Eylemimize kat›lmas›n› hedefledi¤imiz kitleyi, kimin, ne zaman, nas›l, hangi araçlarla gidece¤ini somutlamakt›r.

s› için kararlaﬂt›rd›k. Belirttiklerimizi h›zla iki gün içinde de yapabiliriz.
Belki ulaﬂt›¤›m›z insan say›s› biraz
daha az olur, ama öz olarak bu çal›ﬂma tarz›n› hayata geçmiﬂ oluruz.

 Ça¤r›lar›m›zda alana
vâk›f ve iddial› olmal›y›z
Bir eylemi örgütlerken, cevaplayaca¤›m›z ilk sorulardan biri ﬂudur:
- Eyleme kimleri kataca¤›z? Daha do¤rusu, kimleri katmay› hedefleyece¤iz?
Bu konuda en s›k görülen eksiklik ve içine s›k düﬂtü¤ümüz yanl›ﬂ;
eylemlerimizi varolan örgütlü insanlar›m›zla örgütleme anlay›ﬂ›d›r.
Daha do¤rusu buna “kolayc›l›¤›”
da diyebiliriz.
Kuﬂkusuz bu haliyle de, yani sadece bizim her zaman elimizin alt›nda olan insanlar›m›zla da eylemler örgütleriz. Bunlar›n da
halka belli bir konuda tavr›m›z›, düﬂüncelerimizi
iletmek aç›s›ndan bir iﬂlevi vard›r. Ama biz bir eylemi bu amaçla s›n›rland›rmamal›y›z.
Bu noktada dikkat çekebilece¤imiz birkaç nokta ﬂudur:
Birincisi, bulundu¤umuz birimdeki, alandaki
kitleye vak›f olmal›y›z.
E¤er bu noktada yeterince
vak›f de¤ilsek, kitleye yönelik ça¤r›lar›m›z›n eksiklikler içermesi ihtimal dahilindedir.
‹kincisi, s›k s›k içine düﬂtü¤ümüz yanl›ﬂlardan biri, belli kesimlere, kiﬂilere “nas›l olsa kat›lmazlar”
düﬂüncesiyle yaklaﬂmakt›r. Bunda
da cüretli olmal›y›z, iktidar hedefiyle davranmal›y›z. Düzenle çeliﬂkisi
olan, düzenden memnuniyetsiz her kesimi örgütleme iddias› ve amac›n› taﬂ›mal›y›z.

En küçük bir
eylem bile,
büyük savaﬂ›n
bir parças›d›r

Eylem herﬂeydir; içinde
devrimci çal›ﬂman›n hemen
tüm yanlar›n› bar›nd›r›r.
Düﬂünün; bir eylemde, kitle çal›ﬂmas› vard›r, propaganda ve ajitasyon vard›r, toplant›
vard›r, komiteleﬂme vard›r, bildiri,
pankart yaz›m› vard›r, güvenlik meselesi vard›r, illegalite vard›r...
Bu yüzden de bir eylemin örgütlenmesi üzerinde ciddi bir yo¤unlaﬂmay›, eme¤i, disiplini ve planlamay› gerektirir. Bir eylem için onlarca küçük iﬂ birleﬂir. Ama her bir
küçük iﬂin önemi ve yeri büyüktür.
Mesela eyleme getirilecek megafon
haz›rl›¤›n küçük bir parças›d›r, ama
o parça eksik kald›¤›nda tüm eylem
etkilenir... Mesela eylemin yap›laca¤› yere vak›f olmak, eyleme haz›rl›¤›n sadece bir parças›d›r. Ama
bu noktadaki bir eksiklik çok ciddi

ﬁu kadar kiﬂiye gidece¤iz... ﬁu
ﬂu arkadaﬂlar gidecek... ﬁu gün gidecek... Giderken yan›m›zda ﬂu bildiriyi veya ﬂu broﬂürü götürece¤iz...
ﬁuralara ça¤r›m›z› duyuran afiﬂler
asaca¤›z...
Bu ﬂekilde ad›m ad›m eyleme
ça¤r› da planlanmal›d›r.
Her zaman böyle uzun uzun haz›rl›k yapma imkan› olmayabilir diye düﬂünülebilir. Ama tersinden düﬂünelim. Biz belli bir çal›ﬂma tarz›n› oturttu¤umuzda bunlar› rutin olarak yapar hale geldi¤imizde, uzun
günlere de ihtiyaç kalmaz.
Diyelim ki, eylemi üç gün sonra-
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Eylemleri gerçekleştirmek için gereken
araçlar ve imkanlar, emekle, halkın
imkanları, devrimcilerin yaratıcılığı ve

laﬂmakt›r...
örgütlemenin koﬂullar›ndan biri de eylemin ger Veya diyelim ki bir
üretkenliği harekete geçirilerek karşılanmaçekleﬂtirilece¤i alana
panel
yap›yoruz; mesela
ya çalışılmalıdır önce. Elbette kullanacağıvak›f olmakt›r.
salonun
ses düzeni, o pamız araçlar veya başka konularda o konularBu, yasad›ﬂ› olarak
nele kitleyi taﬂ›mak kada daha yetkin olan insanlardan, kurumlaryapt›¤›m›z bir gösteri
dar önemli bir unsurdur,
dan destek, katkı alabiliriz, bu kolektivizmin
için de, bir miting için de,
mutlaka önceden görülgücüdür zaten, ama, bu bir asalaklığa
bir bas›n toplant›s› için
meli, denenmelidir.
veya bir iﬂgal için de gedönüşmemeli, her birim alan, ihtiyaçlarını
Yani, türü ne olursa
çerlidir.
olsun, bir eylemi örgütkendi içinden karşılamayı, araçları kendi
lerken, o eylemin kitleVak›f olma, hem fiziki
içinden yaratmayı esas almalıdır.
lere taﬂ›yaca¤› politik
anlamdad›r, hem sosyal
slogan›, ça¤r›y›, düﬂünsiyasal anlamdad›r.
ceyi en etkili ﬂekilde naMeydanlar, caddeler,
met edecek?
s›l
verebiliriz
yan›, eylemin pratik
sokaklar, her birinin giriﬂi, ç›k›ﬂ›,
Tüm görevlendirmeler, kadroyanlar›n›n
yo¤unlu¤u
içinde araya
bunlar› bilmeliyiz.
laﬂmaya hizmet edecek tarzda yakaynamamal›d›r.
Hangi mahallede, hangi sokakta
p›lmal›d›r.
ne var, hangi devlet kurumlar›, hanEylemlerimizin zaman›n›, mümgi siyasi kuruluﬂlar var, hangi gökün oldu¤unca eyleme ba¤l› bir k i t ‹htiyaçlar nas›l
rüﬂten, e¤ilimden, hangi milliyetle çal› ﬂmas› yapabile cek ﬂe kilde
karﬂ›lanacak,
ten, inançtan insanlar oturur a¤›rl›könceden belirlemiﬂ olmal›y›z. Bu
araçlar nas›l b ulunacak?
ta... Bunlar› bilmeliyiz.
her zaman mümkün olmayabilir
‹nsanlar›m›z› eylem içinde e¤itYere vak›f olmak, eylem s›ras›nama mümkün olan konularda böyle
me
ve yetiﬂtirmenin bir parças› da,
da geliﬂebilecek çeﬂitli ihtimalleri
yapmal› ve o zaman› kullanarak eyinsanlara eylemi oluﬂturan de¤iﬂik
hesaba katmak, eylem sonras› bir
lemle kitle çal›ﬂmas›n› bütünleﬂtiraç›lardan görevler vermektir.
sorun ç›kmadan, güvenlikli biçimde
menin zeminini yaratmal›y›z.
nas›l da¤›l›naca¤›n› belirlemek gibi
Bu konuda en s›k karﬂ›m›za ç›kan
aç›lardan da ﬂartt›r. Çünkü bir eyleçarp›k anlay›ﬂ, kimi insanlar›n “ben
Eylemlerin içeri¤i ve
mi örgütlerken, onun haz›rl›¤› yap›teknik iﬂlerden anlamam” gerekçel›ﬂ› kadar, da¤›l›ﬂ›n› ve sonras›n› da
siyle
belli iﬂlerden uzak durmas› ve
amac›, a yr›nt›lar›yla
örgütlemeliyiz.
bu statünün de yöneticiler taraf›ndan
biçimlendirilmelidir
ﬂu veya bu ﬂekilde kabul edilmesi,
Bir eylemde hangi mesaj› verebir eylemi örgütlerken, o tip konularce¤iz. Neyi öne ç›karaca¤›z? EyleEylem halk› e¤itir,
da iﬂi hemen bu konuda “uzmanl›¤›”
min örgütlenmesinde, yönetici,
devrimciyi k adrolaﬂt›r›r
bilinen kiﬂi veya kurumlarla halletbunlar›n araya kaynamamas›na
mektir. Eylemi örgütleyen yönetici,
Eylemle bir protestoyu, bir taleözen göstermelidir.
küçük-bujruvazinin kolayc›l›¤›na,
bi dile getirmiﬂ, bir hedef göstermiﬂ
Mesela, büyük bir emek harcahaz›rlopçulu¤una izin vermemeli,
oluruz. Ama eylem bunun ötesinde
nan bir gösteride, amac›m›z› kitleleteslim
olmamal›d›r.
de iﬂlevler taﬂ›r. Eylem halk› e¤itir.
re anlatmaktan uzak bir konuﬂma
Bu e¤itim, halk›n düzen gerçe¤ini
Eylemleri gerçekleﬂtirmek için
metni olmas›, harcanan eme¤in
kendi eylemi içinde görmesini, örgereken
araçlar ve imkanlar, emekle,
önemli bir k›sm›n›n boﬂa gitmesi
gütlülü¤ün gücünü tan›mas›n›, kenh
a
l
k
›
n
imkanlar›, devrimcilerin
demektir. O halde, o konuﬂma metdine güveninin geliﬂmesini, içerir.
yarat›c›l›¤› ve üretkenli¤i harekete
ni mutlaka önceden görülmeli, meK›sacas›, eylem p o l i t i k l e ﬂ t i r i r,
geçirilerek
karﬂ›lanmaya çal›ﬂ›lmal›tin mesaj›m›z› en özlü olarak iletede v r i m c i l e ﬂ t i ri r. Böyle olmal›d›r.
d›r
önce.
Elbette kullanaca¤›m›z
cek ﬂekilde düzenlenmeli, konuﬂk
i
t
l
e
s
e
l
l
e
ﬂ
m
e
y
e
k
a
d
Eylem,
ve
araçlar veya baﬂka konularda o konumac› mutlaka metnini önceden okur olaﬂmaya hizmet etmelidir:
larda daha yetkin olan insanlardan,
muﬂ olmal›, mümkünse, mutlaka
kurumlardan destek, katk› alabiliriz,
prova yapm›ﬂ olmal›d›r... Veya diBir eylemin örgütlenmesinde en
bu kolektivizmin gücüdür zaten,
yelim ki, mahallede acilen geliﬂen
önemli noktalardan biri de, eylemi
ama, bu bir asalakl›¤a dönüﬂmemeli,
bir durum üzerine yozlaﬂmayla ilgiörgütlerken ﬂu sorular› mutlaka göher birim alan, ihtiyaçlar›n› kendi
li bir eylem yapaca¤›z, hemen ilk
zönünde bulundurmakt›r: B i r : Eyiçinden karﬂ›lamay›, araçlar› kendi
yap›lmas› gereken, halka bu konuda
lemi kitle çal›ﬂmas›yla nas›l birleﬂtiiçinden yaratmay› esas almal›d›r.
ne anlataca¤›m›z› netleﬂtirmek, burece¤iz? ‹ k i : Eylem kadnu konuﬂmay› yapacak kiﬂiyle payrolaﬂmam›za nas›l hizE¤er bir birimin mesela eylemle-



Say›: 232

Yürüyüﬂ
5 Eylül
2010





34

Halk›n Anayasas› Halk›n ‹ktidar› için

Bir eylemi planlarken, eyleme katılacak
insanların ruh halini dikkate almak,
nabzını tutabilmek önemlidir. Eyleme



rini çekece¤i bir foto¤raf
Eylem, iradi b ir
makinesi yoksa veya fokatılacak insanları nasıl hangi yönde
örgütlenmedir
to¤raf çekmeyi bilen bir ineğiteceğimiz veya uyaracağımız da buna
Bir eylemi (ve asl›nda
san› yoksa, bu, esas olarak
göre
şekillenir.
genel olarak her türlü iﬂi)
bu ne imkans›zl›ktand›r, ne
kararlaﬂt›r›rken, hiçbir ﬂebilgisizlikten... Bir mahalle
yi boﬂlukta b›rakmamal›örgütlenmesinin, bir meeylemi
belli
bir
biçime
hapsety›z.
mur örgütlenmesinin iliﬂkileri içinmeye çal›ﬂabilir,
den bir foto¤raf makinas› bulamaMesela, bir eylemi kararlaﬂt›rd›eylemi hiç yapt›rmamak için inmas› zordur... Veya birine bunu ö¤¤›m›zda, bizim örgütlü insanlar›m›sanlar›n toplanmas›n› engellemeye
retmek o kadar zor de¤ildir... Meseza haber verelim, ayr›ca da kitleye
çal›ﬂabilir,
le bunu düﬂünmektir.
ça¤r› yapal›m demek, yetmez. Ça¤eylemde gereken malzemelerin
r› nas›l yap›lacak, kim, kimleri ça¤›getirilmesini engellemeye çal›ﬂabiracak, ev kad›nlar›n› kim, esnaf›
Kitlenin h er aﬂamada
lir...
kim, demokratik kitle örgütlerini
kat›l›m› hedeflenmelidir
kim dolaﬂacak, belirlenmelidir... Bu
Sald›r›, da¤›tma, gözalt› olabilir.
da yetmez asl›nda. Diyelim eyleme
Yapabildi¤imiz yer ve koﬂullarBir provokasyon giriﬂimi olabibeﬂ gün var, ça¤r›y› ulaﬂt›rma iﬂinin
da, eylemleri örgütlemek için, gruplir.
zaman› da buna göre planlanm›ﬂ ollar halinde toplant›lar yapmak,
Eylemin türüne göre bunlar›n
mal›d›r.
halktan, taraftarlardan eylemi örgütbaz›s› veya hepsi birden olabilir. En
lemek için komite(ler) oluﬂturmak,
Eylemde önemsiz bir ayr›nt›
az›ndan sorumlunun ve eylem kotercih etmemiz gereken bir yöntemyoktur.
Diyelim yaz›lamaya ç›kacamitesinin bu durumlarda ne yapacadir. Bunlar›n nas›l ﬂekillenece¤i ey¤›z;
nerelere
yazaca¤›z, kim yaza¤›n› bilmesi, önceden en genel hatlemlerin biçimine, kapsam›na, bücak, kim gözcü olacak, hangi slolar›yla netleﬂtirmesi gerekir.
yüklü¤üne göre de¤iﬂir, ama mant›ganlar› yazaca¤›z, yazaca¤›m›z yer¤›m›z ayn›d›r.
le, sloganlar›n uzunluklar› uygun
mu, ev sahiplerinden veya polisten
Eyleme kitleyi haz›rlamak
Konu ve muhteva uygunsa, zabir müdahale olursa ne yapaca¤›z...
man uygunsa, özellikle çeﬂitli birim
Bir eylemi planlarken, eyleme
Bunlar›n hepsi önemli ayr›nt›larve alanlarda eylem t a b a n d a n y a p a kat›lacak insanlar›n ruh halini dikd›r...
c a ¤ › m › z t a r t › ﬂ m a l a r l a ﬂekillendirikate almak, nabz›n› tutabilmek
lebilir. Bu tarz, eylemlere kat›l›m›,
Eylemlerin klasik sorunlar›ndan
önemlidir. Eyleme kat›lacak insansahiplenmeyi art›racakt›r. Eylemin
biri,
eylemde kullan›lacak çeﬂitli
lar› nas›l hangi yönde e¤itece¤imiz
biçimi, yeri, eylemde kullan›lacak
araçlar›n eylem yerine zaman›nda
veya uyaraca¤›m›z da buna göre ﬂearaçlar, sloganlar gibi konularda
getirilmemesidir. Bunlar›n baﬂ›nda
killenir.
öneriler al›narak, insanlar›m›z›n da pankart, dövizler ve megafon geÜlkemizde, hemen her eylem
mesela en az›ndan birim ve alanlarlir. Bunun yan›s›ra elbette bu kapsaiçin polis sald›r›s› güçlü veya zay›f
daki komitelerimizin- bu konularda
ma eylemlerde kullan›labilecek bilbir ihtimaldir. Bu anlamda eylemde
düﬂünmesi, üretmesi sa¤lan›r ve bu
diri, afiﬂ, el ilan›, duvar gazeteleri
karﬂ›laﬂ›labilecek ihtimaller koda eylemleri hem zenginleﬂtirir,
gibi araçlar ve bunlar› asmak, yap›ﬂn u s u n d a kitleyi e¤itmek genel bir
hem sahiplenmeyi güçlendirir, hem
t›rmak için gerekli malzemeler gianlay›ﬂ olarak kabul edilmelidir.
de eylemlerin kadrolaﬂma sürecine
rer.
Ama en s›radan eylemlerde de önkatk›s›n› art›r›r.
Eylemi örgütleyen, bunlar› mutcesinde oturup uzun uzun polis sallaka bir bir tespit etmek ve eylem
d›rabilir, sald›r›rsa ﬂöyle yap›lacak
yerine getirilmesini sa¤lamakla yüdiye e¤itim yapman›n gere¤i de
Düﬂman›n çeﬂitli taktik
kümlüdür.
yoktur. Fakat hiç tecrübesi olmayan
ve engellemelerine karﬂ›
insanlar› ikili olarak konuﬂup haz›rBunu sa¤lamak da özel bir örhaz›rlanmak
lamak gerekir.
gütleyicilik gerektirir. Esas olan
Basit, kapsaml›, büyük, küçük,
bu noktada da bir boﬂluk b›Burada genel olarak insanlar›m›legal, illegal hemen her eylemimizde
rakmamakt›r. Malzemeler,
za eylemlerimizin m e ﬂ r u l u ¤ u b i bir ﬂekilde düﬂman›n eylemimize
kim taraf›ndan, ne zaman, nalincini vermek önemlidir. Bu bilinkarﬂ› ne yapabilece¤ini düﬂünmeli ve
s›l getirilecek, konuﬂma metcin bir parças› da eylemlerimize poona göre önlemlerimizi almal›y›z.
nini kim haz›rlayacak, belirlis sald›r›s› karﬂ›s›nda direnmekti.
Düﬂman neler yapabilir;
lenmelidir; eylemin niteli¤ine
Tek tek her eylem baz›nda konuﬂgöre, bütün bunlar alternatifli
eylemi engellemeye, yapt›rmamaktan çok, bu bilinci vermeyi hedüﬂünülmelidir.
maya çal›ﬂabilir,
deflemeliyiz.
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Bir tek eylemi başarıya ulaştırmak, o
eylemde bir tek insanı bile saflarımıza
kazandırmış olmak, devrimin

m›ﬂlar” diyemez. Dese de
Eylemin haz›rl›¤› için
bir ﬂey ifade etmez; art›k
gerekli olan s or uml u ve
kazanımıdır. Düşmana vurulmuş bir
komite, eylemin yap›lmaeylemde aç›¤a ç›kan eksikdarbedir. Eylemlerdeki eksikliklerimize,
li¤in telafisi mümkün des› için de gereklidir.
yetersizliklerimize de bu bakış açısıyla
¤ildir.
Eylem an›nda geliﬂebibakmalı, onları aşmak konusunda da bu
lecek olas› durumlarda,
bakış açısının iddiasını taşımalıyız.
(bu bir sald›r› olabilir, bir
Baﬂar›l› her eylem
provokasyon olabilir) kim
ve eylem arac›l›¤›yla
nas›l muhatap olacak, kim
len yapacak olan Hasan’a söylüyor.
bilinçlendirilen, örgütlenen
nas›l müdahale edecek, sorumlu ve
Aradan üç gün geçiyor, Mehmet,
komite bu görevleri üstleneceklerher insan, d evrimin
Hasan’› görüyor, pankart yazma iﬂi
dir.
kazan›m›d›r
nas›l gidiyor diyor; Hasan da “iyi”
Unutmamal›y›z ki, en küçük bir
diyor. Mehmet de Ahmet’e pankarteylem
bile, düﬂmanla süren büyük
lar yaz›l›yor diyor. Ahmet de hareEylemdeki h er türlü
savaﬂ›n bir parças›d›r. Ve bu anlamketi ayn› ﬂekilde bilgilendiriyor.
eksiklikten eylemin yöneticisi
da da baﬂar›l› her eylem, düﬂmana
Ama dikkat edin, buraya kadar
sorumludur
vurulan bir darbe, büyük savaﬂta kaolan denetimde yap›lan iﬂi fiilen
zan›lan bir mevzi çat›ﬂmas›d›r. Bu
ﬁimdi yukar›da bir eylemi örgütgörme veya ayr›nt›ya, somut vak›f
nedenle, eylemimizin niteli¤i ne
lemek için gereken bir çok ﬂeyi beolma yoktur... Bu mekanizma içinolursa olsun, onu küçümseme,
lirtmiﬂ olduk, bunlara daha bir çok
de aksakl›k ç›kmas›, ç›kan aksakl›könemsememe gibi yaklaﬂ›mlar kaﬂey de ekleyebiliriz.
lara zaman›nda müdahale edilemebul edilemez.
Burada önemli olan ﬂudur; eylemesi normaldir. O zaman denetim
Ve yine her eylem, iktidar hedemi örgütlemekle görevli olanlar, bidaha farkl› ﬂekillenmelidir.
fimizin
bir parças›d›r. Biz en s›rarincisi, bu görevleri paylaﬂt›rmak,
K›sacas›, yönetici yap et demekdan eylemi örgütlerken bile o heikincisi bunlar›n yap›l›p yap›lmad›le örgütlemez eylemi. Onu da der
defle hareket etmeliyiz.
¤›n› denetlemek ve üçüncüsü e¤er
ama onun yan›s›ra, bizzat içinde
yerine gelmeyen bir iﬂ varsa, derhal
Bir tek eylemi baﬂar›ya ulaﬂt›rolur, yap›l›p edileni görür, yönlendevreye girerek nas›l yap›laca¤›n›
mak,
o eylemde bir tek insan› bile
dirir, çünkü bir eylem örgütleme süda göstermek ve gerekti¤inde de
saflar›m›za kazand›rm›ﬂ olmak,
rece ayn› zamanda yöneticilerin altbizzat yapmak durumundad›rlar.
devrimin kazan›m›d›r. Düﬂmana vular›ndaki insanlar› e¤itme sürecidir.
Devrimci bir yönetici, iﬂleri sadece
rulmuﬂ bir darbedir. Eylemlerdeki
Diyelim bir eyleme pankart getioldu mu olmad› m› diye denetleeksikliklerimize, yetersizliklerimize
rilmemiﬂ, diyelim megafon getirilmekle yetinmez.
de bu bak›ﬂ aç›s›yla bakmal›, onlar›
memiﬂ... Diyelim dergi da¤›t›m›nda
aﬂmak konusunda da bu bak›ﬂ aç›s›ﬁimdi olay› ﬂöyle canland›ral›m
yeterli dergi al›nmam›ﬂ... Diyelim
n›n iddias›n› taﬂ›mal›y›z.
gözümüzün önünde:
yaz›lamada yaz› yaz›lacak yerler
S e v g i l i a r k a d a ﬂ l a r, Devrimci
Eylemi örgütlemekle görevli
tespit edilmemiﬂ... Diyelim kitleye
O k u l’un bu dersini de burada nokAhmet arkadaﬂ, pankartlar›n yaz›lça¤r› yap›lmam›ﬂ... Bütün bunlar
tal›yoruz. Sonraki dersimize kadar
mas›n› organize etmekle Mehmet’i
karﬂ›s›nda eylemi örgütlemekle göhoﬂçakal›n.
görevlendiriyor.. Mehmet de iﬂi fiirevli olan “ben söylemiﬂtim yapma-
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F‹LM GÖSTER‹MLER‹ SÜRÜYOR
‹stanbul Ba¤c›larda; “ Anadolu’nun Kay›p ﬁark›lar›” Adl› Film Gösterimi Yap›ld›. Karanfiller Kültür Merkezi önünde 29 A¤ustos günü yap›lan film
gösteriminden önce çekilen halaylarla baﬂlad›. Ailelerin ilgisiyle seyredilen filmi 100 kiﬂi izledi.

HÜKAD 'da Film Gösterimi
Ankara Hüseyingazi Kültür Araﬂt›rma Derne¤i'nde 29 A¤ustos
akﬂam› “Ulak” filminin gösterimi yap›ld›. Derne¤in önünde ki sokakta gerçekleﬂtirilen film gösterimine anne ve babalar›yla birlikte çocuklarda kat›ld›lar. Film gösteriminine yaklaﬂ›k 50 kiﬂi kat›ld›.
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Okmeydan›’nda Halk
Oyunlar› Kursu Baﬂlad›
‹stanbul Okmeydan› Haklar ve Özgürlükler Derne¤i, yozlaﬂt›rma politikalar›na karﬂ› halk›n kültürünü yaﬂatmak,
dayan›ﬂma ve dostlu¤u ön plana ç›karmak amac›yla halk oyunlar› kursu düzenliyor. Kurs kay›tlar› devam etmektedir.
Müracaatlar için
Telefon: 0 212 235 01 18
Adres: Piyalepaﬂa Mahallesi
Piyalepaﬂa Cad. No:134/B
Okmeydan› ‹stanbul

Halk›n Anayasas› Halk›n ‹ktidar› için

Onlar cezalarla, bask›larla ‘usland›rmak’ istiyor!

‘Uslanmayaca¤›z!’
“TECR‹TTEN, HAP‹SHANELERDEN”
HAP‹SHANELERDEN”
“TECR‹TTEN,
kirizi geçirip ölen adli tutuklu ﬁenol Acar olmuﬂtur. Bu koﬂullarda
ﬁenol Acar'›n son ölüm olmayaca¤›
aç›kt›r.

 Sincan Kad›n
Hapishanesi

 Bergama M Tipi
Hapishanesi
Yürüyüﬂ dergisinin gelen say›lar› hakk›nda toplatma karar› olmad›¤› halde “sak›ncal›” oldu¤u söylenerek verilmemektedir.
Tutsaklara yat›r›lan kitaplar› ise
“inceliyoruz” denilerek, 5-6 gün
sonra verildi¤i, yine sol çizgisi olan
günlük gazeteleri de tutsaklara vermemek için gerekçeler üretmektedir hapishane idaresi.

 Tekirda¤ 1 No’lu F Tipi
Hapishanesi
‹lyas A r g u n ’ u n m e k t u b u n d a n ;
(10 A¤ustos 2010)
Mimari yap›y› ﬂimdilik bir kenara b›rak›rsak, bulundu¤umuz hapishane 10 y›ld›r aç›k. Bu on y›l zarf›nda hapishane revirinde kadrolu
doktorun olmamas›na ne demeli.
Bu ciddi bir sorundur. Revirde görev yapan pratisyen doktorlar geçici görevlidirler. Hastaneden nöbetçi
olarak gönderilmektedirler. Hapishaneye nöbete gelen doktor, hastaya de¤il nöbetini nas›l dolduraca¤›na bakmaktad›r.
Bu ihmallerin son örne¤i bulundu¤umuz hapishanede 22 Temmuz
2010'da gece saat üç sular›nda kalp

Did em A k m a n ’ › n m e k t u b u n d a n ;
(10 A¤ustos 2010)
Son günlerde had safhaya ç›kan
keyfi tutumlar son h›zla sürüyor. En
son yapacak birﬂeyleri olmayanlar
sürgünlerden medet ummuﬂlard›.
Sürgünler hala devam ediyor. Geçti¤imiz hafta TKP-ML davas›ndan
Deniz Tepeli'yi K›r›kkale'ye götürdüler. Deniz Tepeli, tutuklu ve mahkemesi sürüyor.
Geçenlerde Server Tanilli'nin
Uygarl›k Tarihi isimli kitab› geldi.
Alamad›k tabi kitab›. 1983 y›l›na
ait "sak›ncal›" karar› varm›ﬂ çünkü.
Dergiler 3-4 haftal›k gecikme ile
veriliyordu, ﬂimdi 2 ayda bir dergiyi ancak alabiliyoruz. Bunlarda
"usland›rma" çal›ﬂmalar›n›n sonuçlar› olsa gerekir.
Çi¤dem ﬁenyi¤it arkadaﬂ›m›z
yan›nda kalan arkadaﬂ sürgün edildi¤i için tek baﬂ›na tutuluyor. Sa¤l›k sorunlar› da var. Buna ra¤men
yan›na ›srarla kimse verilmiyor. Bir
de arka arkaya aç›lan soruﬂturmalar
var tabi. ﬁu an 2-3 ayl›k iletiﬂim cezalar› var.

 K›r›klar 1 No’lu F Tipi
Hapishanesi
Ümit Çobano¤lu’nun mektubund a n ; ( 2 2 A ¤ u s to s 20 1 0 )
Bizim burada ise telefonda tekmil verme dayatmas› hala devam
ediyor. Bu hafta da telefon görüﬂmelerimiz yar›da kesilerek engellendi.

TAYAD’l›lardan DUYURU
fl ANKARA’YA YÜRÜYORUZ
fl TECR‹TE SON VER‹LMES‹
‹Ç‹N ANKARA’YA YÜRÜYORUZ
fl SOHBET HAKKININ
UYGULANMASI ‹Ç‹N
ANKARA’YA YÜRÜYORUZ
fl TUTSAK TAYAD’LILARA
ÖZGÜRLÜK ‹Ç‹N ANKARA’YA
YÜRÜYORUZ
F Tipi hapishanelerde tecrit iﬂkencesi 10 y›ld›r sürüyor. 10 y›ld›r iktidardaki partiler de¤iﬂti ama tecrit uygulamalar› hep daha da a¤›rlaﬂt›r›ld›.
Tecrite karﬂ› yap›lan ölüm orucu direniﬂinde 122 ﬂehit verildi¤i halde iktidar tecritte ›srar ediyor. Ölüm orucu
eyleminin sonunda iktidara kabul ettirilen SOHBET HAKKI uygulanm›yor. ‹ktidar›n gösterdi¤i gerekçeler
inand›r›c› de¤il. Aç›k ki AKP iktidar›
tecritin sürdürücüsüdür.

Say›: 232

Yürüyüﬂ
5 Eylül
2010

AKP iktidar› tecrit uygulamakta ›srar etti¤i gibi pervas›zca tecrite karﬂ›
mücadele eden TAYAD’LILARI tutuklatt›. 9 TAYAD’LI halen tecritteler.
Biz TAYAD’LI A‹LELER olarak
tecrit koﬂullar›ndaki tutsaklar›n sesi
olduk. Tecritin kald›r›lmas› için yüzlerce, binlerce eylem yapt›k. Sesimizi dünya duydu ama iktidar duymad›.
Çünkü iktidar›n kulaklar› halk›n sesine kapal›.
Bir kez daha iktidara seslenece¤iz.
ANKARA’YA YÜRÜYORUZ. ‹stanbul’dan baﬂlayacak yürüyüﬂümüz E–5
karayolundan sürecek ve Ankara’da
sona erecektir. Yürüyüﬂ süresince araç
kullan›lmayacakt›r. Yürüyüﬂün
baﬂlang›ç tarihi Eylül 2010 olmakla beraber kesin tarih daha
sonra ilan edilecektir.Yürüyüﬂ ile
ilgili bilgiler daha sonra aç›klanacakt›r.
TAYAD’LI A‹LELER

Halk Cephesi Saflar›nda Birleﬂelim

37

Hapishanelerde Öldüren
Irkç›l›k De¤il Faﬂizmdir!

Say›: 232

Yürüyüﬂ
5 Eylül
2010
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31 A¤ustos tarihli Yeni Özgür
Politika’n›n manﬂeti ﬂöyleydi: “Cez a ev le rinde öl düre n ›r kç ›l›k” .
Baﬂl›¤›n alt›ndaki spotu da aktaral›m:
“Türkiye’de cezaevleri Kürt tutsaklar için adeta ölüm evlerine dönüﬂtü. ... ‹HD, ölüme terk edilen
a¤›r hasta Kürt tutsaklar›n durumunu A‹HM’e taﬂ›yor. ”
AKP’nin hasta tutsaklara yönelik
politikas›, aleni bir katliama dönüﬂmüﬂtür. Ve bu uzun süredir böyledir.
Böyle oldu¤u için de hasta tutsaklar
konusunda bir y›l› aﬂk›n süredir ›srarl› bir mücadele sürdürülmektedir.
Peki, AKP’nin hasta tutsaklara
yönelik bu politikas›n›n nedeni nedir? Bu politika sadece “›rkç›l›k”la
aç›klanabilir mi?
AKP’nin hapishaneler ve özel
olarak da hasta tutsaklar politikas›n›n özü, Kürtlü¤ü de¤il, devrimci li¤i, yurtseverli¤i cezaland›rmak t › r. Bu politikan›n özü, insanlar› d ü zene karﬂ› mücadeleden cayd›rm a k t › r. ‹çeridekini teslim almak,
d›ﬂar›dakini s i n d i r m e k t i r.
AKP hükümeti ve genel olarak
oligarﬂi, bu politikayla demektedirler ki, bizim düzenimize karﬂ› isyan
eden, savaﬂan, mücadele eden herkes, bunun bedelini ödeyecektir; iﬂkencelerden geçiririz, y›llarca cezalar veririz, tecrit hücrelerinde tutar›z
ve hapishanelerde hasta olursan›z
böyle yapar›z!
Karﬂ›-devrimin hapishaneler politikas›n›n özü, insanlar›, örgütleri,
devrimden, sosyalizmden, ulusal ve
sosyal kurtuluﬂ hedefinden vazge ç i r m e k t i r. Tecrit bunun içindir, hasta tutsaklar›n imhas› bunun içindir.
S›n›fsal bak›ld›¤›nda, nesnel bak›ld›¤›nda, bu son derece aç›kt›r.
Ama milliyetçi bak›ﬂ aç›s›, bunun
görülmesini engellemektedir.
Soruyoruz; ülkemiz hapishaneleri Kürt tutsaklar için
“ölüm evlerine” dönüﬂ-

tü de, di¤er milliyetlerden tutsaklar
için sayfiye yeri mi?
Soruyoruz; son on y›lda hapishanelerde katledilen 360’a yak›n insan›m›z›n hepsi Kürt oldu¤u için mi katledildi? Türk milliyetinden devrimci
tutsaklar, öldürülmüyor mu? Hatta
adli tutuklular öldürülmüyor mu?
Özgür Politika’daki haberin devam›nda ‹HD Cezaevi Komisyonu’ndan Necla ﬁengül’ün bir sözü
var: “Adli T›p, bir tek Kürt’e olumlu rapor vermedi”.
Faﬂist, gerici, ›rkç›, katliamc›, iﬂkenceci Adli T›p’›n politikalar› böyle mi anlat›l›r? Sanki hasta tutsaklar
içindeki Türk devrimcileri peﬂ peﬂe
tahliye ediyor Adli T›p!
Irkç›l›k, ﬂovenizm, çeﬂitli durumlarda Kürt veya Ermeni, Arap
di¤er milliyetlerden devrimcilere,
yurtseverlere karﬂ› daha özel zulümlere yolaçm›ﬂt›r, ama politikan›n bütününü bununla aç›klamak, milliyetçi bir bak›ﬂ aç›s›d›r ve bu bak›ﬂ
aç›s›ndan yap›lan aç›klama, gerçe¤i
yans›tmamaktad›r.
Bu bak›ﬂ aç›s› çarp›kt›r. Çarp›kl›¤›n ötesinde, mücadeleye zarar veren bir yaklaﬂ›md›r.
Bu yaklaﬂ›m, hasta tutsaklar mücadelesini “milliyet” temelinde daraltmakt›r. Milliyetçi bak›ﬂ aç›s› daralt›r, s›n›fsal bak›ﬂ aç›s› geniﬂletir.
Bu yaklaﬂ›m, yanl›ﬂ ve çarp›kt›r.
Çok uluslu bir ülkede, halklar›n ve
devrimcilerin bir çok biçimde ve
yerde içiçe geçti¤i koﬂullarda, milliyetçi bak›ﬂ aç›s› iﬂte böyle çarp›k
sonuçlar ç›karmaktad›r.
*
Hasta tutsaklar sorunu, bilindi¤i
gibi, “ G ü l e r Z e re’ye Özgürlük”
mücadelesiyle, halk›n, solun ve iktidar›n gündemine getirdi. Güler Zere’nin tahliye ettirilmesi, bu mücadelenin önemli bir kazan›m› oldu.
Halk Cephesi, hasta tutsaklara özgürlük mücadelesinin süreklileﬂtirilmesini önerdi. Bugün ‹stanbul’da

sürdürülen hasta tutsaklara özgürlük eylemleri,
13 ay› geride b›rakm›ﬂt›r. Ayn› süreçte Ankara, Adana, Kocaeli, ‹zmir, Antalya gibi bir
çok ﬂehire de yay›ld›
hasta tutsaklara özgürlük eylemleri.
Hasta tutsaklar
mücadelesini bütün
büyük ﬂehirlerde
geliﬂtirelim. Diyarbak›r da bu mücadelenin en güçlü ve
kitlesel biçimde sürdürüldü¤ü yerlerden biri olmal›d›r. Bugüne kadar da
olmal›yd› zaten. Kürt milliyetçili¤i
kendi bas›n yay›n organlar›nda da
zaman zaman yer ald›¤› gibi, bu konuda sorunu sahiplenmeyen bir pratik sergiledi. Çeﬂitli ﬂehirlerde süren
hasta tutsaklar mücadelesine de yeterince güçlü bir biçimde kat›lmad›.
Oysa, bizim Taksim’de yürürken,
Ankara’da, Adana’da her hafta yapt›¤›m›z eylemlerde taﬂ›d›¤›m›z hasta
tutsaklar listesinin büyük bölümü
“Kürt yurtsever tutsaklardan”
oluﬂuyordu. Ama BDP’liler yoktu bu
eylemlerde veya baz› yerlerde sadece
temsilen vard›...
*
Politika gazetesinin manﬂeti, bu
mücadeleyi yok say›yor, hasta tutsaklar sorununu yanl›ﬂ tarif ediyor.
Bu yanl›ﬂ zemin üzerinde, do¤ru bir
mücadele çizgisi geliﬂmez. Türkiye
solu, tüm tutsaklar› sahiplenirken,
Kürt milliyetçili¤i ne yapacak? Sadece “Kürt milliyetinden” olan hasta tutsaklar› m› sahiplenecek?
Milliyetçili¤in tart›ﬂ›lmas› uzun
ve kapsaml› bir konudur; ama en
az›ndan mevcut sorun aç›s›ndan,
hasta tutsaklar konusundaki mücadeleyi, milliyetler temelinde bölmeyin diyoruz. Hasta tutsaklar› imha
politikas›, ›rkç›l›¤›n de¤il, faﬂizmin
politikas›d›r. Bunu görün ve hasta
tutsaklara özgürlük mücadelesine
siz de kat›l›n.

Halk›n Anayasas› Halk›n ‹ktidar› ‹çin

görülmemesi bir yana, art›k
duvarlara tutunarak yürümeye
çal›ﬂan, yaﬂad›klar›n› hat›rlamayan bir hasta tablosu ortaya
ç›karm›ﬂt›r” dedi.
Eylem “Devrimci Tutsaklar
Onurumuzdur”, “Bekir ﬁimﬂek
Serbest B›rak›ls›n” sloganlar›yla bitirildi.
Ank ar a'da 3 Eylül günü
Sakarya Caddesi’nde yap›lan
eylemde; “Hasta Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n” yaz›l› pankart
ile “Tecrite Son”, “Hasta Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n”,
‹STANBUL / TAKS‹M
“Hasta Tutsaklar› Sahiplenelim” yaz›l› dövizler taﬂ›nd›. Eylemde Wernicke Korsakoff hastas›
Bekir ﬁimﬂek'in yaﬂad›klar› anlat›l›rken, ﬁimﬂek'in tedavisinin hastanelerin mahkum ko¤uﬂunda de¤il, hapishane d›ﬂ›nda yap›lmas› gerekti¤i
rum önünde hasta tutsaklar için yabelirtilerek, Bekir ﬁimﬂek'in serbest
p›lan eyleme 2 Eylül’de devam
b›rak›lmas› istendi. Hasta tutsaklar›n
edildi. Eylemde “2010 Y›l›nda Haserbest b›rak›lmas›n› istemenin inpishanelerde 153 ‹nsan Öldü. Nesanl›k sorunu oldu¤u belirtilen eyden? Aç›klay›n” yaz›l› dövizler talemde, “herkesi hasta tutsaklar için
ﬂ›nd›. Bas›na bir aç›klama yapan
mücadeleye bekliyoruz” denildi.
TAYAD’l› Nagehan Kurt “Son 10
Hasta tutsaklar›n serbest b›rak›ly›l içerisinde devrimci tutsak Bekir
mas› için A d a n a’da da 28 A¤ustos
ﬁimﬂek’e Adli T›p taraf›ndan verilen raporlar da yeni tabut ve yeni
günü eylem yap›ld›. “Tecritti Kald›kefen anlam›n› taﬂ›maktad›r. Bekir
r›n Ölümleri Durdurun”, “Hasta
ﬁimﬂek’e önce tahliye olmas› yöTutsaklar Serbest B›rak›ls›n”, “Benünde verilen raporun gere¤i yap›lkir ﬁimﬂek’e Özgürlük” sloganlar›mam›ﬂ ve Bekir ﬁimﬂek serbest b›n›n at›lan eylemde; AKP döneminde
rak›lmam›ﬂt›r. Ard›ndan verilen Ad300’ün üzerinde tutuklunun hapisli T›p raporlar› ise hastal›¤›n›n izhanelerde yaﬂam›n› kaybetti¤i söylenmesi yolunda olmuﬂ, son on y›llendi. Aç›klaman›n ard›ndan oturma
da durumunda en ufak bir iyileﬂme
eylemi yap›ld›.

Hasta Tutsaklar
Serbest B›rak›ls›n

Hasta tutsaklar›n serbest b›rak›lmas› için yap›lan eylemlere ‹stanbul, Ankara ve Adana’da devam
edildi.
‹ s t a n b u l’da 3 Eylül günü yap›lan eylemde Taksim Tramvay Dura¤›’nda toplan›larak, Türkçe, ‹ngilizce ve Arapça “Hasta Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n” pankartlar› aç›ld›.
Buradan “Bekir ﬁimﬂek Serbest
B›rak›ls›n, Devrimci Tutsaklar
Onurumuzdur, Katil Devlet Hesap
Verecek” sloganlar› eﬂli¤inde Galatasaray Lisesi önüne yürüyüﬂ yap›ld›. Yürüyüﬂ esnas›nda oturma eylemi yap›larak “Çav Bella” marﬂ›
söylendi.
Galatasaray Lisesi önüne gelindi¤inde Ça¤daﬂ Hukukçular
Derne¤i ‹stanbul ﬁubesi üyesi
Avukat Oya Aslan bas›na bir
aç›klama yapt›. Son dönemde
hapishanelerden ç›kan ölümlerDiyarbak›r’da ‹HD Diyarbak›r ﬁuden bahseden Aslan; “‹ktidar bu
besi, TUHAD-DER ve TUHAD-FED
tabutlarla yetinmemektedir. Yetaraf›ndan yap›lan aç›klamada hasta
ni tabutlar eklemeye çal›ﬂmaktatutsaklar›n serbest b›rak›lmas› istendi.
d›r. Siyasi tutsak Bekir ﬁimﬂek
Aç›klamada kanser hastas› olan Nuhastal›¤›na ve tahliye edilmesi
rettin Soysal’a de¤inilerek “Adli T›p
gerekti¤ine dair raporlara ra¤Kurumu’nun bir cinayet daha iﬂlememen halen tutukludur. Neden?
sine izin vermeyin” ça¤r›s› yap›ld›.
Niçin Bekir ﬁimﬂek’in tedavi
Aç›klamada ayr›ca Adli T›p Kurumu
hakk› engellemektedir?” diye
hakk›nda suç duyurusunda bulunulasordu.
ca¤› belirtildi.
‹stanbul’da ayr›ca her ay›n
Haz›rlanan ortak aç›klamada Adli
ilk perﬂembe günü Adli T›p Ku-

Nurettin Soysal
Katledilmeye Çal›ﬂ›l›yor

Say›: 232

Yürüyüﬂ
5 Eylül
2010

T›p Kurumu’nun katletmeye çal›ﬂt›¤›
Nurettin Soysal üzerine duruldu.
Dicle Üniversitesi T›p Fakültesi
Araﬂt›rma Hastanesi'ne 12 gün kalan
ve doktorlar›n “yolculuk yapamaz”
dedi¤i hasta tutsak Nurettin Soysal
hapishaneye gönderilmiﬂ, hapishanenin sa¤l›ks›z koﬂullar›nda enfeksiyon kapmas› ve kan de¤erlerinin düﬂmesi sonucu tekrar
hastaneye getirilmiﬂtir. Hastanede kemoterapi alan Sosyal tekrar
hapishaneye gönderilerek yaﬂad›¤› hastal›k iﬂkenceye dönüﬂtürülmüﬂtür.
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Ülkemizde Gençlik

Gençli¤in
Gündeminden

Say›: 232

Yürüyüﬂ

Geçti¤imiz hafta burjuva medyadan Mu¤la’da bir okul inﬂaat›ndan
düﬂerek yaﬂam›n› yitiren Ömer
Çetin’in “dramatik” öyküsünü izledik. Ömer Çetin, Mu¤la Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 2. s›n›f ö¤rencisidir.
Ömer Çetin, yoksul bir ailenin çocu¤udur ve yaz tatilinde
okul
masraflar›n›
karﬂ›layabilmek için bir okul inﬂaat›nda günlük 30 lira yevmiye
karﬂ›l›¤›nda çal›ﬂmaktad›r. Çetin
okul inﬂaat›nda çal›ﬂ›rken
inﬂaattan düﬂerek yaﬂam›n› yitirdi.
Burjuva medya Çetin’nin
ölümünün ard›nda olay› tekil bir
olaya indirgeyerek olay› “dramatize” bir ﬂekilde günlerce sundu.
Çetin’in yoksul bir ailenin
çocu¤u oldu¤u, çal›ﬂkan bir ö¤renci

oldu¤u, okulunu bitirip ö¤retmen
olmak istedi¤i anlat›ld›.
Sanki Ömer Çetin ülkemizde
tekil bir örnektir. Ülkemizde üniversite ö¤rencileri yaz gelince ne
yap›yor san›yorsunuz?
Burjuva medya bunu bilmez mi?
Tekelci medyan›n bunu bilme-

Ömer Çetinler bir
de¤il yüzbinlerce
Ömer’in katili bu
düzendir
mesi mümkün de¤il.
Çünkü ö¤renciler her alanda
ucuz iﬂgücüdür. Ömer Çetin’de yüzbinlerce yoksul halk cocu¤u gibi yaz
tatilinde çal›ﬂmak zorunda kalm›ﬂt›r.

Ama burjuva medya yüzbinlerce
halk çocu¤unun okuyabilmek için
yaz tatillerinde çal›ﬂt›¤›n› görmez.
Daha do¤rusu göstermez. Ömer
Çetin’nin ölümü gibi olay› d›ramatize ederek tekilleﬂtirir ve yüzbinlerce
Ömer Çetin’i göstermez.
Bu ülkede binlerce çocuk ilkokul
ça¤›ndan itibaren okuyabilmek için,
okuman›n da ötesinde yaﬂayabilmek için aile bütçesine bir katk›m
olsun diye çal›ﬂmaktad›r.
Burjuvazinin gözünde onlar ya
mendil satan çocuktur ya boyac›
çocuktur ya garsondur ya da bir
inﬂaatta iﬂçidir. Ve büyük oranda
çal›ﬂt›klar› iﬂlerde hiç bir güvencesi olmadan çal›ﬂt›r›l›rlar.
Ömer Çetin’i bu düzen
öldürmüﬂtür. Burjuva bas›n bu
soruyu sorabilir mi? Hay›r, burjuvazinin derdi magazin çünkü.
Ömer Çetin’in ölümü ne ilk ne
de son olacakt›r. Bu düzen Ömerler’i katleden düzendir.

5 Eylül
2010

gençli¤in
tarihinden
12 Eylül 1991Liseli Devrimci Gençlik
yoz, gerici e¤itime karﬂ› 1500
kiﬂinin kat›ld›¤› “ G e l e c e k
Gençli¤in” isimli bir ﬂölen
gerçekleﬂtirdi. Bu ﬂölenle
Liseli Devrimci Gençlik 12
Eylül’ün yaratmak istedi¤i
apolitik, yoz, gerici gençlik
tipine cevap vermiﬂ oldu.

7 Eylül 1992Çeﬂitli okullarda aç›lan
“S eh er ﬁA H‹N R eh berl i k v e
Dayan›ﬂma Masalar›”na polis sald›rd›. Mimar Sinan Üniversitesi, ‹stanbul Üniversitesi Avc›lar Kampüsü, ‹TÜ
Ayaza¤a Kampüsü,
Y›ld›z Üniversite-
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si'ndeki sald›r›lara direnerek cevap verdi ö¤renciler. Onlarca ö¤renci yerlerde sürüklenerek gözalt›na al›nd›. 9-10-11 Eylül’de ‹YÖ-DER'li ö¤rencilerin okula girmelerine yasak
koymakta buldular çareyi.7
Eylül’de Ankara'da da dayan›ﬂmaya sald›rd› polis. 12
AYÖ-DER'liyi gözalt›na ald›.

Eylül 1993Almanya’da 1. Avrupa Dev
-Genç Kurultay› yap›ld›. Örgütlenme sorununun ve yurt
d›ﬂ›nda ki Türkiyeli gençli¤in
sorunlar›n›n tart›ﬂ›ld›¤› kurultaya 130 gençlik temsilcisi kat›ld›.

Dünya Gençli¤inden
AVUSTURALYA: Akademisyenlerden
24 Saatlik Grev
Güney Avustralya Üniversitesi akademisyenleri 16 A¤ustos’ta 24 saatlik grev yapt›. Bu grev,
A¤ustos ay›nda yap›lan üçüncü eylem. Ulusal
yüksekö¤retim E¤itim Sendikas› (NYEU), grevin; çal›ﬂma koﬂullar›n›n geliﬂtirilmesi, yüzde
18 maaﬂ art›ﬂ› yap›lmas› ve gündelik çal›ﬂanlar›n iﬂ güvenliklerinin sa¤lanmas› amac›yla yap›ld›¤›n› belirtiyor

H‹ND‹STAN: 33 Bin Üniversite
ve Kolej Çal›ﬂan› Grevde

PATNA’daki 9 üniversite ve 250 kolejde çal›ﬂan 33 bini aﬂk›n üniversite çal›ﬂan› 1 Haziran’dan bu yana grevde. Grevci iﬂçiler 2005’te
hükümetin vaat etti¤i ücret art›ﬂlar› ve di¤er
avantajlar›n gerçekleﬂtirilmedi¤ini belirtiyor.
Hükümet de kolej ve üniversite çal›ﬂanlar›na
11 Eylül 1993 farkl› farkl› önerilerde bulunarak üniversite çaAvrupa DEV-GENÇ “Kü- l›ﬂanlar›n› bölmek istiyor. 9. haftas›nda grev
ba Halk›yla Dayan›ﬂma Kam- devam ediyor.
panyas›” baﬂlatt›.

Halk›n Anayasas› Halk›n ‹ktidar› ‹çin

Keyfi Gözalt›lara Son!
Tayyip Erdo¤an’›n karﬂ›s›nda
"Paras›z E¤itim ‹stiyoruz Alaca¤›z" pankart›n› açt›¤› için Tekirda¤ 2 No'lu F Tipi Hapishanesinde tutuklu bulunan Ferhat Tüzer'in gardiyanlar taraf›ndan sald›r›ya u¤ramas›yla ilgili görülen
mahkemesine kat›lmak için giden Harran Ayd›n ve Do¤an Y›ld›z gözalt›na al›nd›lar. Tüzer'e
destek olmak için Tekirda¤ Adliyesi’ne giden ve o esnada tesadüfen orada bulunan Tayyip Erdo¤an'› sloganlarla protesto eden
Gençlik Federasyonu üyeleri önce polisin sald›r›s›na u¤rad›, ard›nda da gözalt›na al›nd›. ‹ki
Gençlik Federasyonu üyesi ayn›
gün serbest b›rak›ld›lar.

Kocaeli: Bask›lar
Bizi Y›ld›ramaz!

Savaşan
Kelimeler
itibaren, 12 Eylül faﬂizmi karﬂ›s›nda direnemeyen, sosyalizme
inanc› ve sosyalist olmaya takadi
kalmam›ﬂ, reformistleﬂmiﬂ kesimlerin s›¤›nd›klar› liman olmuﬂtur
bu kavramlar.
Özünde sisteme teslim olmuﬂlard›r. Ama burunlar›ndan da k›l ald›rmazlar. Yenilen onlar de¤il “reel” sosyalizm”dir. Çünkü onlara göre sosyalizm; “özgürlükçü” de¤ildir. “Öz yönetimci” de¤ildir. “Kat›l›mc›” de¤ildir. “Demokrat” de¤ildir. ...
Bunlar, ya sosyalizmi aç›kça reddedecek cürete sahip de¤illerdir ya da
farkl› hesaplarla hareket etmektedirler. Hala solda görünüp sosyalizme
inançs›zl›klar›n› ve inkarlar›n› gizlemektedirler. Bu kesimlerin büyük ço¤unlu¤u geçmiﬂe dair düﬂüncelerini
inkar etmiﬂlerdir. Ancak düzen içine
yerleﬂmek için, düzene güven vermek
için bu kavramlarla sosyalizme sald›rmaktad›rlar.
Asl›nda sosyalizm inkar›n›n bu biçimi yeni de¤ildir. Dünya halklar›
1968’de Çekoslovakya’da Dubçek
karﬂ›-devrimiyle tan›ﬂt›. Ülkemizdeki
uzant›lar› da ‘68’lere kadar gider. T‹P
Genel Baﬂkan› M. Ali Aybar, “burjuvaziyi ürkütmeyecek ‘ g ü l e r y ü z l ü
sosyalizm’ gibi kavramlar geliﬂtirerek, Marksizm-Leninizm’in en temel
evrensel ilkelerini reddetmiﬂtir. Bugün “özgürlükçü sosyalizm” söylemleriyle reddedilen de Marksizim-Leninizmdir.
On ayr› sosyalizm tan›m› yoktur.
Sosyalizm; burjuvalar için D‹KTATÖRLÜK, halk için ÖZGÜRLÜKTÜR. Reddedilen PROLETARYA
D‹KTATÖRLÜ⁄ÜDÜR.

‘Özgürlükçü sosyalizm’!
“Özgürlükçü sosyalizm”, “de m o k r a ti k s o s y a l i z m ” , “ ö z y ö n e t i m c i
s osya li z m ”, “p la nl am a c› s osya li z m ”
gibi kavramlar özellikle ‘90’lardan
itibaren solun belli kesimlerinin diline yerleﬂmeye baﬂlayan kavramlard›r.
Ne demek “özgürlükçü sosyalizm?” Sosyalizm zaten özgürlü¤ü
içermez mi?
Ne demek “demokratik, öz yönetimci sosyalizm?” Sosyalizm zaten iﬂçi sovyetleriyle, köylü sovyetleriyle,
hayat›n her alan›na yay›lm›ﬂ meclisleriyle ve toplumun bütün kesimlerinin
yönetime örgütlü kat›l›mlar›yla öz yönetimi yaratan, mümkün hale getiren
insanl›k tarihinin gördü¤ü en demokratik sistem de¤il midir?
Dünyan›n, en büyük ekonomik bunal›mlar›ndan birini yaﬂad›¤› dönemde planl› ekonomisi sayesinde emperyalist ülkelerin tersine ekonomik büyüme kaydeden tek ülke Sovyetler
Birli¤i de¤il midir?
5 y›ll›k kalk›nma planlar›n› dünyaya model olarak ö¤reten sosyalizm
de¤il mi?
Öyleyse bu tan›mlamalar neden?
Sosyalizmin zaten içerdi¤i ﬂeyleri
sanki “yeni ve farkl›” bir ﬂey belirtiyormuﬂças›na tarif etmek neden?
Elbette onlar, asl›nda “ f a r k l › b i r ﬂey” tarif ediyorlar.
Bu tan›mlar, sosyalist görünüp
sosyalizmi inkar etmenin tan›mlar›d›r.
Özellikle sosyalist sistemin y›k›lmas›yla birlikte ‘90’l› y›llar›n baﬂ›ndan

31 A¤ustos günü Kocaeli
Gençlik Derne¤i ö¤rencileri üniversiteyi yeni kazanan ö¤rencilere yard›mc› olmak ve Kocaeli
Gençlik Derne¤i’ni tan›tan broﬂürleri da¤›tmak için Kocaeli
Üniversitesi Umuttepe Kampüsü’ndeydiler. Ö¤rencilerle konuﬂup broﬂürleri da¤›t›rken DevGençliler’in örgütlenmesinin
önüne geçmek ve engel olmak
isteyen Özel Güvenlik Birimi
(ÖGB) ve üniversite yönetimi
ortam› provake ettiler.
Önce ÖGB ﬂefi gelerek DevGençliler’i okul hayatlar›n› bitirmekle tehdit etti. Dev-Gençli
ler’in tehditlere ald›rmamas›
üzerine ÖGB ﬂefi bütün özel güvenlikleri ça¤›rd›. Yaklaﬂ›k 50
ÖGB 3 Dev-Gençli’nin etraf›n›
sard›ktan sonra ÖGB ﬂefi hakaretler ya¤d›rmaya baﬂlad›. Jandarmay› da ça¤›ran ÖGB ﬂefi,
ö¤rencileri Dev-Gençliler’e karﬂ›
k›ﬂk›rtmak için '‹ﬂte televizyonda izledi¤iniz provakatörler bunlar' dedi.
Bunun üzerine Gençlik Derne¤i
Ö¤rencileri ÖGB ﬂefinin kendisinin
provakator oldu¤unu anlatt›lar.

Jandarman›n gelmesiyle 3 DevGençli yerlerde sürüklenerek gözalt›na al›nd›. 6 saat gözalt›nda tutulan
ö¤rencilerin her birine 200 TL para
cezas› kesildi. Yaﬂanan sald›r›yla ilgili bir aç›klama yapan Kocaeli
Gençlik Derne¤i; gençli¤in mücade-

Say›: 232

Yürüyüﬂ
5 Eylül
2010

lesinden korktuklar›n› belirterek, “Bizler Kocaeli Gençlik
Dernekli Ö¤renciler mücadelemize devam edece¤iz.
Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz!”
dedi.

Halk Cephesi saflar›nda birleﬂelim
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“‹ddianame tek kelimeyle
düzenin acizli¤idir.”
Gençlik Federasyonu Üyesi
F e r h a t T ü z e r i l e R Ö P O RTA J :
Ferhat Tüzer, iki arkadaﬂ› ile
birikte Baﬂbakan Erdo¤an’›n “Ro m a n Aç ›l ›m› ” ne deni yle bulundu ¤u sa londa par as ›z e¤i ti m t al ebi ni
di le get irm iﬂ, g öz alt› na al› n ›p tu tukla nm› ﬂt ›.
“ Kimsenin hak alma mücadelesinde bulunmas›n› is t e m i y o r l a r. Ama biz D ev rimci Gençlik olarak mücad e l e m i z i s ü r d ü r ece¤iz.”

Say›: 232

Yürüyüﬂ
5 Eylül
2010
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F e r h a t T ü z e r ( 21 yaﬂ›nda, Üniversite ö¤rencisi)
Y ü r ü y ü ﬂ : Tayyip Erdo¤an'›n
“Roman Aç›l›m›”n› anlatt›¤› o günkü eyleme nas›l karar verdiniz?
T ü z e r : Üniversitelerde har(a)ç
paras›, ilkö¤retim ve liselerde de
kay›t paras›, dönem paras›, karne
paras›, mezuniyet paras›, denilerek
yoksul halk›n, diﬂinden t›rna¤›ndan
art›rd›¤›, çocuklar›n›n e¤itim paras›
bu nedenle talan ediliyor.
Sömürü çark›n›n temsilcilerinden biri olan AKP iktidar›n›n baﬂbakan›n›n "Roman aç›l›m›" nda , "e¤itim sorununa" da de¤inece¤ini bildi¤imiz için bu eylem karar›n› ald›k.
Ki öylede oldu, konuﬂmas›na
baﬂlarken Roman halk›n›n e¤itimden yoksun kald›¤›ndan bahsediyordu.. O s›rada halk›n neden e¤i timen yoksun kald›¤›n› anlatan
pankart›m›z› açt›k.
Y ü r ü y ü ﬂ : Niye pankart açt›n›z?
T ü z e r : Eyleme 3 kiﬂi kat›ld›k. 1
kiﬂi "Paras›z E¤itim ‹stiyoruz, Alaca¤›z" yaz›l› kuﬂlamalar› (küçük el
ilanlar›) platformun önüne gidip konuﬂma s›ras›nda baﬂbakana ve protokolde bulunan bakanlara do¤ru
atacak, 2 kiﬂide baﬂbakan›n net görebilece¤i bir konuma geçip "Paras›z E¤itim ‹stiyoruz, Alaca¤›z" pankart›n› açacakt›k.
Y ü r ü y ü ﬂ : Bas›nda,
pankarta insanlar›n tepki

gösterdi¤i yaz›lm›ﬂt›?
T ü z e r : Bize sald›ranlarda oldu.
Ama bas›n›n yazd›¤› gibi de¤ildi.
Salonda çok yüksek ve u¤ultulu bir
ses vard›. Biz pankart› açt›ktan sonra paras›z e¤itim istedi¤imizi söylüyorduk. Baﬂbakan da o ara e¤itim
sorunundan bahsediyordu. O gürültü içinde sesimizi ancak hemen
önümüzdeki ve arkam›zdaki insanlar sesimizi duyabiliyordu.
Salon çok kalabal›kt› Sesimizi
duyanlar "hakl›s›n›z çocuklar" diyordu. Ancak polisler üzerimize sald›r›p bizi d›ﬂar›ya ç›karmaya ve ortal›¤› provoke etmeye çal›ﬂ›yordu.
Nitekim az da olsa baﬂard›lar bunu.
Polisler bizi sürükleye sürükleye salondan d›ﬂar› ç›karmaya çal›ﬂt›lar.
Sa¤a sola ba¤›r›p birﬂeyler söyleyip
ve bizi linç ettirmeye çal›ﬂt›lar.
Y ü r ü y ü ﬂ : Gözalt›na al›nd›n›z
orada neler yaﬂad›n›z?
T ü z e r : Gözalt›na al›n›rken, "Paras›z E¤itim ‹stiyoruz" slogan›n› sürekli at›yorduk. Polisler bizi sürükleyip salondan ç›kard›ktan sonra
bodrum kat› giriﬂinde a¤z›m›z› kapat›p, susmam›z için tekme tokat
at›p, darp ediyorlard›. ‹ﬂkence, gözalt›, arac›nda da devam etti.
Anonslardan bir kiﬂiyi daha göz alt›na ald›klar›n› söylüyorlard›. O arkadaﬂ›m› farkl› bir gözalt› arac›na
koymuﬂlard›.
ﬁubeye kadar darp edilerek götürüldük. ﬁubenin önüne getirildi¤imizde saatlerce Çevik kuvvetin gözalt› arac›nda tutulduk. Arac›n içinde yüksek sesli, kendi ahlaklar›na
uygun müzikler çal›yor, biz ise slogan at›p durumu protesto ediyorduk. Bekleme esnas›nda di¤er arkadaﬂ›m›z› da getirdiler. O da ayn›
muameleyi görmüﬂtü.
Y ü r ü y ü ﬂ : Ç›kar›ld›¤›n›z mahkemece tutukland›n›z. Bekliyor muydunuz?
T ü z e r : Elbette beklemiyorduk.
Hakl› ve meﬂru bir talebi, anayasada
da yer alan lakin verilmeyen bir hak-

k› talep ettik. Bu tarz eylemler
daha öncede yap›lm›ﬂt›. Herhalde hassas olduklar› konu baﬂbakand›. Bizi tutuklamakla gasp ettikleri halk›n 3 kuruﬂ paras›na nas›l
gözlerini diktiklerini de ispat ettiler.
Y ü r ü y ü ﬂ : Benzeri eylemlerde
pankart açanlar b›rak›l›yordu, siz
tutukland›n›z? Bunu neye ba¤l›yorsunuz?
T ü z e r : Bu kadar çok sat›lan,
özelleﬂtirilen kamu kurumlar›, yeralt› yerüstü kaynaklar›n› peﬂkeﬂ çeken iktidar, "paras›z" laf›n› duyunca
kendini kaybetti. Baﬂka çaresi olmad›¤›n› bilerek sald›rd›. ‹kinci neden ise bu eylemin Tayyip Erdo¤an'›n aç›l›m safsatalar›n›, yalanlar›n› teﬂhir etmesinden duyulan rahats›zl›kt›r. Baﬂbakan'a yap›lan eylemlere dikkat ederseniz ço¤unlu¤u
tutuklama ile sonuçlanm›ﬂt›r.
Y ü r ü y ü ﬂ : Davan›z›n iddianamesi-nde 15 y›la kadar ceza isteniyor?
Yürüyüﬂ: Bu iddianame tek kelimeyle düzenin acizli¤idir. Bu iddianameyle amaçlanan gençli¤in akademik ve demokratik mücadelesine
gözda¤› vermektir. Kimsenin hak alma mücadelesinde bulunmas›n› istemiyorlar. Ama biz Devrimci Gençlik
olarak mücadelemizi sürdürece¤iz.
Var olan demokratik haklar›m›z›
(ki e¤itim hakk›, demokratik haktan
önce insani bir hakt›r) koruyup daha
da geliﬂtirece¤iz. Çünkü biz halk›z.
Çünkü biz hakl›y›z. Bu tür cezalarla
mücademizin meﬂrulu¤unu yok edemezler. Ancak kendi düzenlernin gayr› meﬂru oldu¤unu göstermektedir.
Y ü r ü y ü ﬂ : Son olarak söylemek
istedi¤in bir ﬂey var m›?
T ü z e r : Öncelikle bana böyle bir
f›rsat tan›d›¤›n›z için teﬂekkür ederim. Bugün ülkemizde sömürüye
adaletsizli¤e yozlaﬂmaya karﬂ› mücadele etmek insan olarak herkesin
görevidir. Hiç kimse bu sorunlar beni ilgilendirmiyor bana dokunmayan y›lan bin y›l yaﬂas›n deme lüksüne sahip de¤ildir.
Bizler, Dev-Genç’liler olarak dün
oldu¤u gibi bugünde halk›m›z›n mücadelesinin yan›nda olaca¤›z.

Halk›n Anayasas› Halk›n ‹ktidar› ‹ çin

verildi¤i etkinlik alan›nda paylaﬂmay› mücadele etmeyi ö¤reniyor”
diyen Cepheliler etkinlik alan›nda
çal›ﬂmalar›n› sürdürüyor.

O r m a n Ala n › ‹ ç i n
K a mp a nya

‹stanbul Gülsuyu’da
Birol Karasu Etkinlik Alan›
‹stanbul Gülsuyu’da Halk Cepheliler’in yozlaﬂmaya karﬂ› verdikleri mücadele kapsam›nda çal›ﬂmalar›na baﬂlanan Birol Karasu Etkinlik Alan› yap›lan film gösterimiyle
kullan›ma aç›ld›. Halk Cepheliler
daha önce serserilerin ve uyuﬂturu
sat›c›lar›n›n durduklar› bu araziyi

verdikleri mücadele sonucu mahalle
halk›n›n aileleriyle birlikte vakit geçirebilecekleri bir yer haline getirdiler. Ve buraya yozlaﬂmaya karﬂ› verilen mücadele sonucu ﬂehit düﬂen
Birol Karasu’nun ismini verdiler.
“Birol Karasu'nun u¤runa mücadele
etti¤i çocuklar bu gün onun isminin

Mahallede ayr›ca Gülsuyu-Gülensu Haklar Derne¤i piknik yapt›klar› alan› mahalleye lüks konutlar
dikme peﬂinde olan ﬂirketlere peﬂkeﬂ çekilmesine karﬂ› kampanya
baﬂlat›. Gülsuyu-Gülensu Haklar
Derne¤i’nin “Son Durak Orman›
Yozlaﬂman›n Adresi Olmas›n” slogan›yla baﬂlat›¤› kampanya çerçevesinde, kap› kap› dolaﬂ›larak bildiri da¤›t›ld› ve
imza topland›.
Ayr›ca Gülsuyu’nun Son
Durak ve Heykel bölgelerinde afiﬂlemeler
yap›ld›.
Say›: 232

“Hatice Bayar’›n Engelli
Kalmas›yla ‹lgimiz Yoktur”
Engelli sporcu Hatice Bayar ile ilgili 25
A¤ustos tarihinde baz› yay›n organlar›nda haber yay›nland›. Yay›nlanan haberlerde engelli
sporcunun 1996 y›l›nda Ankara’da DHKP-C
örgütü üyelerince polis olan ablas› vurulmaya
çal›ﬂ›l›rken vuruldu¤u ve omurili¤ine gelen
kurﬂun sonucunda engelli oldu¤u söylendi.
Konuyla ilgili DHKP-C taraf›ndan 1 Eylül
tarihinde bir aç›klama yap›ld›. Yap›lan haberlerin bir senaryodan ibaret oldu¤u belirtilen
aç›klamada; “Örgütümüzü geliﬂigüzel insan
vuran bir örgüt olarak göstermeye, terörizm
demagojisiyle karalamaya yönelik uydurma
bir haberdir. Devrimci Halk Kurtuluﬂ Cephesi’nin belirtilen tarihte, Ankara’da böyle bir
eylemi yoktur” denildi.
Aç›klamada “Hatice Bayar’›n nas›l engelli hale geldi¤i bizim bilgimiz d›ﬂ›ndad›r. Ama
bizim eylemimiz sonucunda olmad›¤› kesindir” denilerek, söz konusu haberin burjuva
bas›n yay›n organlar›n›n nas›l pervas›zca ve
sorumsuzca uydurma haberler yapabildiklerine, devrimcileri karalamak için her türlü yalan›, uydurmay›, çarp›tmay› mübah gördüklerine yeni bir örnek oldu¤u vurguland›.

Yürüyüﬂ Halka Ulaﬂmaya Devam Ediyor
Yürüyüﬂ dergisi okurlar› kap› kap› dolaﬂarak derginin tan›t›m
ve sat›ﬂ›n› yapmaya devam ediyorlar. Dergi okurlar›n› taraf›ndan
Erzincan, Adana ve ‹stanbul’da tan›t›m ve sat›ﬂ yap›lmaya devam
edildi.
‹stanbul Bahçelievlerde, 29 A¤ustos günü Halk Cepheliler taraf›ndan Pazar Pazar› önünde “Ferhatlar’›n Enginler’in Sesi Yürüyüﬂ Susturulamaz” yazan bir pankart aç›larak eylem yap›ld›. Eylemde 12 Eylül’ü sürdürenlerin AKP iktidar› oldu¤u söylenerek
son olarak 9 TAYAD’l›n›n tutuklanmas› bunun örne¤i olarak gösterildi. Eylemin ard›ndan yap›lan dergi sat›ﬂ› s›ras›nda gelen polisler derginin toplat›lmas› olup olmad›¤›n› kontrol etme bahanesiyle Halk Cepheliler’in önünü kestiler. Polis ortam› terörize etmeye
çal›ﬂarak Halk Cephelilerden birinin önlü¤ünü y›rtt›. Bu giriﬂimin
geri teperek mahalle halk›n›n Halk Cepheliler’i sahiplenmesi üzerine polisler gitmek zorunda kald›lar. Dergi sat›ﬂ›na devam eden
Cepheliler 43 dergiyi halka ulaﬂt›rd›lar.
Adana’da 28 A¤ustos günü Denizli ve ﬁakirpaﬂa mahallelerinden dergi sat›ﬂ› yap›ld›. Yap›lan sat›ﬂlarda toplam 48 dergi halka ulaﬂt›r›ld›.
Erzincan’da 25 ve 26
A¤ustos tarihlerinde Bu¤day
Meydan›’nda ve Geçit Beldesi’nde dergi sat›ﬂ› yap›ld›. Referanduma kat›lmama ça¤r›s› yap›lan sat›ﬂlarda 23 dergi halka
ulaﬂt›r›ld›.
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AS‹ Gazetesi 11
Yaﬂ›nda
Samanda¤’da 11 y›ld›r yay›n›n› sürdüren Umut Ve-ren Asi Gazetesi, 29 A¤ustos günü, kuruluﬂ y›ldönümü
dolay›s›yla bir piknik düzenledi. Samanda¤’›n M›zrakl›
beldesi’nde K›zmadinyen Türbesinde yap›lan pikni¤e
yaklaﬂ›k 200 kiﬂi kat›ld›.
Piknikte yap›lan aç›l›ﬂ konuﬂmas›nda Asi Gazetesi’-nin 11 y›ll›k yolculu¤u anlat›ld›. Sonras›nda ﬂiir, skeç ve
ard›ndan yerel sanatç› Aﬂ›k Do¤ani (Do¤an Dönmez),
müzik dinletisi ile program devam etti. Müzik dinleti-sinden sonra ise Enis Aras referandum ve Asi gazetesi
ile ilgili bir konuﬂma yapt›. Aras, bu anayasa referandu-munun halka hiçbir yarar getirmeyece¤ini, bu yüzden

“Mehmet Köngül'ü
Kaybettik”
Say›: 232
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Adana’da ﬁakirpaﬂa
Özgürlükler Derne¤i kurucu üyesi Mehmet Köngül 18 A¤ustos günü denizde bo¤ularak hayat›n›
kaybetti. Ambulans›n geç
gelmesi sonucunda kurtar›lamayan Köngül 19
A¤ustos günü Kabasakal
Mezarl›¤›’nda topra¤a
verildi.
1980 Adana do¤umlu olan Mehmet, ailesinin tek
erkek çocu¤uydu. 5 kardeﬂ aras›nda en küçük oland›.
Hayat›, ﬁakirpaﬂa Mahallesi’nde tan›m›ﬂ, çal›ﬂt›¤› iﬂyerinde sömürüyü, mahallede yozlaﬂmay› görmüﬂtü.
Bu s›rada 2004'te devrimcilerle tan›ﬂt› ve o günden beri devrimcilerin yan›nda yer alarak sömürüye ve yozlaﬂmaya karﬂ› mücadelenin bir parças› oldu.
ﬁakirpaﬂa Özgürlükler Derne¤i Köngül için
yay›nlad›¤› aç›klamada; “Derne¤imizi kurdu¤umuz 26
Temmuz 2004 tarihinden beri aktif üyemizdi. Mesle¤i
ayakkab›c›l›k olmas›na ra¤men zaman zaman baﬂka
iﬂlerde de çal›ﬂmak zorunda kalan Mehmet, son olarak
ﬂoförlük yap›yordu. Mehmet, iﬂinden geri kalan zamanlarda elinden geldi¤ince devrimcilerin örgütlü
mücadelesinin yan›ndayd›. Onu kah Newroz'da ateﬂin
üstünden atlarken kah bas›n aç›klamalar›nda, mitinglerde yozlaﬂmaya karﬂ› mücadelede yan›m›zda görürdük.
Bizim için elinden geleni yapmaya çal›ﬂan bir mücadele arkadaﬂ› ve iyi bir dosttu. O'nu unutmayaca¤›z… Ailesinin, dostlar›n›n, hepimizin baﬂ›
sa¤ olsun…” dedi.

referandumu tümden reddetmenin gereklili¤ine de¤indi.
Halk›n sorunlar›n› ancak halk anayasas›n›n çözebilece-¤ini anlatt›.
Yar›ﬂmalardan sonra Hatay Özgürlükler Derne¤i’nin
müzik grubu sahne almas›n›n ard›ndan piknik sona erdi.

Bursa Teleferik’te Film Gösterimi
Halk Cephesi taraf›ndan 28 A¤ustos günü Telefe-rik’in Akça¤layan Mahallesinde, “Pan’›n Labirenti” fil-minin gösterimi yap›ld›. Film gösterimi öncesinde refe-randum ile ilgili k›sa bir sinevizyon izlendi. Ayr›ca re-ferandum ile ilgili Halk Cephesi bildirileri da¤›t›ld›. Tu-tuklu TAYAD’l›lar için imza topland›. Kitap ve Yürü-yüﬂ dergisi stand› aç›ld›. Film gösterimlerine 4 Eylül
günü, “Buz Devri 3” ile devam edilecek.

BDSP’ye Yönelik Sald›r›lar
Protesto Edildi
Adana’da 28 A¤ustos günü ‹nönü Park›’nda eylem
yapan BDSP üyeleri, 25 A¤ustos sabah› Ankara’da Ma-mak ‹ﬂçi Kültür Evi’ne ve evlere yap›lan bask›nlarda 7
arkadaﬂlar›n›n gözalt›na al›nmas›n› protesto ettiler. Ey-lemde yap›lan aç›klamada “bu operasyon, devrimci s›-n›f mücadelesine Kültür-Sanat cephesinden sunulan
katk›ya olan tahammülsüzlü¤ün yeni bir örne¤idir” de-nildi. Halk Cephesi’nin de destek verdi¤i eylemde “Gö-zalt›lar Tutuklamalar Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz, Gözalt›-lar Serbest B›rak›ls›n” sloganlar› at›ld›.

Gazi’de H›rs›z Teﬂhir Edildi
‹stanbul Gazi Mahallesi’nde Halk Cepheliler’in h›rs›zl›¤a karﬂ› baﬂlatt›klar› kampanya çerçevesinde çal›ﬂmalar› devam ediyor. Cepheliler son olarak mahallede
bir h›rs›z› teﬂhir ettiler.
Keçi Bayram olarak tan›nan h›rs›z›n resminin
bulundu¤u ve ‘Tan›y›n
H›rs›zd›r” yazan büyük
boy afiﬂleri mahalleye
asan Cepheliler, bu kiﬂinin mahallede h›rs›zl›k
yapt›¤›n› anlatt›lar.

Halk›n Anayasas› Halk›n ‹ktidar› için

GREV HAKKINI YOK ETMEK ‹STEYEN LOKAVTI SAVUNAN
AKP ‹KT‹DARI TEKELLER‹N, EMPERYAL‹STLER‹N ‹KT‹DARIDIR!
Devrimci ‹ﬂçi Hareketi ve Kamu
Emekçileri Cephesi, Tayyip Erdo¤an’›n bir programda lokavt› savunan
sözleriyle ilgili yapt›klar› 1 Eylül
2010 tarihli ortak aç›klamay› yay›nl›yoruz:
AKP’nin 8 y›ll›k iktidar› boyunca
yoksulluk, iﬂsizlik daha da artt›. Amerika’ya ba¤›ml›l›k AKP iktidar›nda en
üst boyuta vard›. Halk düﬂman› bu iktidar döneminde özelleﬂtirme ad› alt›nda “zarar ediyor” yalan›yla, pek
çok kamu kuruluﬂu bir bir tekellere
sat›ld›. Kendileri azg›nca sömürürken,
halka dilencili¤i reva gördüler. Att›klar› her ad›mda, ald›klar› her kararda,
tekellerin ç›karlar›n›, kazançlar›n› düﬂündüler. 12 Eylül’de, K›smi Anayasaya De¤iﬂikli¤i referandumuyla ilgili
yapt›klar› aç›klamada halk›n ç›kar›na
de¤iﬂiklikler yapt›klar› beyanlar›nda
bulunuyorlar. Oysa, öyle olmad›¤›,
bugüne kadarki iktidar pratikleriyle
çok aç›kt›r.
AKP iktidar› halka, emekçilere azg›nca sald›r›rken direnme hakk›n› da
elinden almaya, yok etmeye çal›ﬂt›.

Azg›n sömürünün önünde engel olmas›n istiyordu. AKP bu yan›yla da
emekçi düﬂman› yüzünü ortaya serdi.
Birkaç gün önce Show TV’de yay›nlanan Siyaset Meydan› adl› programa
ç›kt› Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an. Erdo¤an bir soru üzerine çal›ﬂanlara iliﬂkin
ﬂu aç›klamalar› yapt›: “‹ﬂçi- memur
diye bir ayr›m› ortadan kald›ral›m.
'Çal›ﬂan' tan›m›n› ortaya koyal›m.
Toplu sözleﬂme, grev ve lokavt da buna göre düzenlensin. Grev hakk› gündeme geldi¤inde karﬂ›s›na lokavt› da
koymak gerekir.”
Lokavt nedir? Lokavt patronlar›n
iﬂçileri topluca iﬂten uzaklaﬂt›rma veya iﬂten ç›karma karar›d›r. Yani iﬂçiler, emekçiler haklar›n› almak için
üretimden gelen güçlerini kullanmak
istediklerinde, grev yapmaya kalkt›klar›nda, patronlar da sömürüden ald›klar› güçle rahatl›kla, iﬂçileri, memurlar› k›sacas› emekçileri soka¤a
atacaklar.
Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an bunu
savunuyor. Lokavt› emekten yana,
halktan yana hiç kimse savunamaz ve
kabul edemez. Ancak patronlar savu-

nurlar ve uygularlar. Bunu yaparken
hiç de üzülmezler. Tayyip Erdo¤an da
lokavt› savunarak iﬂçi emekçi düﬂman› yüzünü bir kez daha ortaya koyuyor. Lokavt› savunan AKP, k›smi anayasa de¤iﬂikli¤i paketinde de grev
hakk›n› ilelebet yasaklamaktad›r.
AKP, lokavt› savunurken de grev hakk›n› yasaklarken de bunlar›n ne anlama geldi¤ini çok iyi bilmektedir. Çünkü AKP’nin saf› bellidir: tekellerin,
ezenlerin, sömürenlerin saf›. O bulundu¤u saflardan konuﬂmaktad›r. AKP
ve baﬂbakan Tayyip Erdo¤an emekçi
düﬂman›d›r. AKP, halk›n de¤il emperyalizmin ve iﬂbirlikçilerinin partisidir.
Biz diyoruz ki, grev hakt›r, lokavt
yasakt›r, suçtur, emekçi düﬂmanl›¤›d›r. Emekçiler, iﬂçiler olarak bu iktidara karﬂ› örgütlenmekten, mücadele
etmekten baﬂka hiçbir alternatifimiz
yoktur. Bunun tersine inanmak, daha
fazla sömürülmek, daha fazla açl›k ve
ölüm demektir.
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KESK Toplu Görüﬂmeleri Protesto Etti TERSANELERDE
KESK toplu görüﬂmelerin 4.
oturumunun yap›ld›¤› 28 A¤ustos
günü ‹stanbul, Ankara ve ‹zmir’de
eylem yapt›.
‹stanbul Taksim Tramvay Dura¤›’nda yap›lan eylemde KESK
üyeleri toplant›lara kat›lmay› sürdüren Kamu-Sen ve Memur-Sen’e
seslendi. KESK Genel Baﬂkan› Evren yapt›¤› konuﬂmada, “Toplu
sözleﬂme hakk› olmadan çal›ﬂanlar›n hak ve örgütlülükleri korunamaz” dedi.
‹zmir’de KESK ‹zmir ﬁubeler
Platformu üyeleri, toplu sözleﬂme
taleplerini ifade etmek amac›yla
yürüyüﬂ yapt›. Konak Meydan›’ndaki eski Sümerbank binas›
önünde toplanan KESK üyeleri,
‹zmir Büyükﬂehir Belediyesi önüne kadar yürüdü. KESK ‹zmir ﬂubeler Platformu dönem sözcüsü

Ramis Sa¤lam, hükümetin kamu
çal›ﬂanlar›n›n toplu sözleﬂme hakk›n› yok sayd›¤›n› ve sendikal haklar› pazarl›k konusu haline getirdi¤ini öne sürdü. Sa¤lam, bu tutumun uluslararas› sözleﬂmelere ayk›r› oldu¤unu belirtti.
Ankara’da KESK’li kad›nlar
Toplu ‹ﬂ Sözleﬂmesi taleplerini
aç›klamak için Yeni Karamürsel
Ma¤azalar› önünde toplanarak baﬂbakanl›¤a yürüdüler.
Adana’da 28 A¤ustos günü 5
Ocak Meydan›’nda toplanarak yürüyüﬂe geçen KESK üyeleri Çakmak Caddesi’nden ‹nönü Park›’na
kadar yürüdü. 50 kiﬂinin kat›ld›¤›
eylemde ayr›ca 7 arkadaﬂlar›n›n ve
1 genel baﬂkanlar›n›n gözalt›nda
oldu¤unu belirtilerek iktidar›n muhalif duruﬂlara karﬂ› tahammülsüzlü¤ünü vurguland›.

141. ÖLÜM...
Tersane P atronlar›
Bir ‹ﬂçiyi Daha Katletti!
Tersanelerde ölümler sürüyor.
Bu kez Yalova Denta Tersanesi’nde
bir iﬂçi iﬂ cinayetine kurban gitti. 27
A¤ustos günü Denta Tersanesi’nde
meydana gelen kazada, 23 yaﬂ›ndaki U¤ur Türkkan yaﬂam›n› yitirdi.
Gerçekleﬂen bu ölümle beraber tersanelerde iﬂ cinayetine kurban giden iﬂçi say›s› 141'e yükseldi.
Vinçle kald›r›lan saç›n iﬂçilerin üzerine düﬂmesi sonucu
U¤ur Türkkan yaﬂam›n› yitirirken, ustas›n›n omuz kemi¤i k›r›ld›. Di¤er iki iﬂçi ise son anda kurtuldular.
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Nuray Mert “Onun durumunda
olan birçok insan var. Türkan Albayrak onlar›n da hakk›n› ar›yor asl›nda.
Gündemde tutuyor” derken, Ece Temelkuran “Türkiye”deki gündem
bunlar›n konuﬂulmas›n› engelliyor.
Gazeteciler bu gerçekleri görmeli.
Ahlaki olarak da gereklidir. Tek baﬂ›na kalmak korkunç bir ﬂey” diyerek
düﬂüncelerini dile getirdi.

D i re n i ﬂ G ü n l ü ¤ ü n d e n
46. Gün: Sabah ilk ziyaretçim,

Türkan Albayrak Direniﬂi Sürüyor...
Say›: 232

Yürüyüﬂ
5 Eylül
2010

‹stanbul Paﬂabahçe Devlet Hastanesi’nde iﬂe geri dönmek için çad›r kurup 50 gündür direniﬂte olan
Türkan Albayrak’a halk›n çeﬂitli kesimlerinin deste¤i devam ediyor.
Geçti¤imiz hafta boyunca Makine
Mühendisleri Odas› ‹stanbul ﬁube
Ümraniye Temsilcili¤i, Alevi Bektaﬂi
Federasyonu ﬁubeleri, Kangal Dernekleri Federasyonu, Sivas Dayan›ﬂma Derne¤i, Divri¤i Kültür Derne¤i,
Koçgiri Platformu, Habipler Cemevi,
Karabel Yöresi Köy Dernekleri Federasyonu, Kamu Emekçileri Cephesi’nin de aralar›nda oldu¤u kurumlar
ziyaret etti. Kurumlar›n d›ﬂ›nda bir
çok kiﬂi ziyaret ederek direniﬂe desteklerini sundular.

Al evil er ’ d e n A l b a y r a k ’ a
Destek
28 A¤ustos günü Alevi örgütleri
direniﬂ alan›nda bir eylem yapt›lar.
Eylemde “Güvencesiz Çal›ﬂt›rmaya
Karﬂ› Direnen ‹ﬂçilerin Simgesi
Türkan Albayrak’›n Yan›nday›z”
yaz›l› pankart aç›l›rken, okunan
aç›klamada “Çal›ﬂt›¤› iﬂyerlerinde
özelleﬂtirme politikas›n›n bir sonucu olarak uygulamaya konulan taﬂeron çal›ﬂt›rman›n sonuçlar›yla mücadele etmek zorunda kal›yor. Hiçbir zaman da bu mücadelesinden
vazgeçmiyor. Bizler, zalimin zulmüne karﬂ› direniﬂi hakl› ve meﬂru gö-
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renler olarak, Türkan Albayrak’›n
direniﬂinin yan›nday›z” denildi.
“Türkan Albayrak Onurumuzdur”, “Susma Sustukça S›ra Sana
Gelecek”, “Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz” sloganlar›n›n at›ld›¤› ve 50 kiﬂinin kat›ld›¤› eylemde söz alan Alevi Bektaﬂi Federasyonu MYK Üyesi
Mustafa Can “Bana dokunmayan y›lan bin yaﬂas›n demeyin, kanla beslenen y›lan size de gelecektir” dedi.
Eyleme Alevi Bektaﬂi Federasyonu, Pir Sultan Abdal Kültür Dernekleri ‹stanbul ﬁubeleri, Kangal
Dernekleri Federasyonu, Sivas Dayan›ﬂma Derne¤i, Divri¤i Kültür
Derne¤i, Koçgiri Platformu, Habibler Cemevi, Karabel Yöresi Köy
Dernekleri Federasyonu kat›ld›.

D e v r i m c i ‹ ﬂ ç i H a re k e t i :
T ü r k a n Albayrak ‹ﬂe
G e r i Al›ns›n
Devrimci ‹ﬂçi Hareketi, 1 Eylül
günü Türkan Albayrak’›n direniﬂinin
54. gününde direniﬂ alan›nda oturma
eylemi yapt›. “Türkan Albayrak ‹ﬂe
Geri Al›ns›n” yaz›l› dövizlerle hastane bahçesinde yürüyüﬂ yap›p direniﬂ
çad›r›n›n yan›na gelen D‹H’liler 5 dakikal›k oturma eylemi yapt›lar.
Oturma eylemine Türkan Albayrak’a destek vermek için gelen gazeteci-yazar Ece Temelkuran ve
Nuray Mert de kat›ld›.

yeni tayini ç›km›ﬂ bir matematik
ö¤retmeniydi. Sultanbeyli'den gelmiﬂ. Kendi istemiﬂ tayinini.
...
Akﬂam olunca, bizim masada,
bilgisayar, satranç, kitap, gazete
hepsi mevcut. Halk›m›z diyecek ki;
“Bu adamlar kitap okuyor, satranç
oynuyor. Boyas›z bas›n› okuyor.
Yemek yap›yorlar. Çay demliyorlar.
Ülkenin gündemini çok de¤iﬂik anlat›yorlar.
Birlikte gülüp, birlikte a¤l›yorlar. Karﬂ›l›ks›z yard›m ediyorlar.
Herkesin yard›m›na koﬂuyorlar...”
Biz burada örnek insan› gösteriyoruz. Ç›kars›z birliktelik nas›l olur,
onu ö¤retiyoruz.
Paﬂabahçe, fabrikalardan sonra bir
canl›l›k yaﬂ›yor. Küçük çapta da olsa,
çok ﬂeyler ö¤retecek bu direniﬂ çad›r›.
Önce direnmeyi. Sonras› gelir...

47. G ü n : Bugün çarﬂamba her
hafta yap›lacak olan oturma eyleminin günü Sabah saatlerinde gelmeye
baﬂlad› polisler. Eylemcilerden önce doldurdular hastane bahçesini
bizden fazlayd›lar yine.
Sessiz olmas› eylemin hastane koﬂullar›na sayg›dan.; Ayn› sayg›y› emniyet göstermiyor. Kalabal›¤›n› y›¤arak hasta ve hasta yak›nlar›n› tedirgin
ediyor. Bizleri halka sald›racak insanlar olarak göstermeye çal›ﬂ›yorlar.

Halk›n Anayasas› Halk›n ‹ktidar› ‹çin

...
Alia¤a’dan arad›lar oradaki belediye taﬂeron iﬂçileride baﬂl›yacakm›ﬂ
direniﬂe, bana baﬂar›lar dilediler.
Bende onlara baﬂar›lar diliyorum.
...
Direniﬂte bugünüde bitirdik. Her
geçen gün biraz daha kök salmak
oluyor. Her geçen gün beni zafer
için umutland›r›yor.Her geçen gün
benim ve iﬂçilerin hakl› talepleri
için zafer oluyor.

49. Gün: Direniﬂe devam. Günler geçiyor ben fark›na varmadan.
Küçük bir alanda dönüp duruyorum.

50. Gün: Nas›l geçti 50 gün!
Günler geçiyor, idare hala beni görmüyor. Ondan ba¤›ms›z oturan biriyim. Oturup oturup gidecek, daha
ne kadar dayan›r, hesab› yap›yorlar.
K›ﬂ gelince gidermiﬂim. Direniﬂin
yaz› k›ﬂ› m› var? Ben buraday›m,
siz gidersiniz ben gitmem bilesin
Baﬂhekim.
Cumartesi ilk ziyaretçilerim Makine Mühendisleri Odas› ‹stanbul
ﬁube Ümraniye Temsilcili¤i. Ziya-

retçi defterime ﬂöyle yazm›ﬂ Zeynel
A. Çelebi: “Konfuçyüs’un bir laf›
vard›r: Bin kilometrelik yolu bitirmenin ilk ﬂart› birinci ad›m› atmakt›r. Ad›m att›kça umutlan›yor insan.
Do¤ru bir söz bu. Bir ﬂeylerin de¤iﬂmesi için c›l›z da görünse tepkilerimizi göstermeliyiz.”
...
Saat 15.00’de, Alevi Bektaﬂi Federasyonu ﬁubeleri, Kangal Dernekleri Federasyonu, Sivas Dayan›ﬂma
Derne¤i, Divri¤i Kültür Derne¤i,
Koçgiri Platformu, Habipler Cemevi,
Karabel Yöresi Köy Dernekleri Federasyonu baﬂkanlar›, üyeleriyle birlikte
bas›n aç›klamas› yapt›.
...
Bu gün ilk bas›n aç›klamamdan
bu yana benim yan›mda olan hastane
doktorlar›m›zdan Bora ‹nce ve Ümit
Akgün nöbetçiydi. Gün boyu f›rsat
buldukça yan›ma u¤rad›lar. Dr. Bora’n›n eﬂi Seher ve k›z› Su da geldi.

51. Gün: Gün boyu tek tek ziyaretçiler geldi. Ziyaretçiler, incir, bal,
peynir, tavuk, çay, ﬂeker getirdiler.
Gelen misafirlerin neler getirdi¤ini

Kamu Emekçileri nas›l
ve niye izlenir?
Bundan bir süre önce, Büro
Emekçileri Sendikas›, Siirt Defterdarl›¤›nda çal›ﬂan kamu emekçilerinin çal›ﬂt›klar› alanlardaki kamera takip sisteminin kald›r›lmas› için
valili¤e baﬂvurdu.
Kamu emekçilerini, izlemeyi,
fiﬂlemeyi ve denetim alt›nda tutmay› iﬂ edinen valilik, kameralar› savunarak, kald›r›lmas›na karﬂ› ç›kt›.
Ve yap›lan baﬂvuruyu reddetti.
Bunun üzerine mahkemeye baﬂvuruldu. Diyarbak›r 1. ‹dare Mahkemesi, bu konuda milyonlarca kamu emekçisi ve iﬂçileri do¤rudan
ilgilendiren bir karar verdi.
Mahkeme kameralar›n, “Kiﬂi -

nin özel hayat›n› ihlal etti¤i” gerekçesiyle kald›r›lmas›na hükmetti.
Ancak bilindi¤i gibi, Siirt kameralar›n oldu¤u tek yer de¤ildir.
Kamera konmayan iﬂyeri yok gibidir. Yüzbinlerce emekçi iﬂyerinde,
atölyelerde, fabrikalarda kamera
ile denetlenmektedir.
Nitekim Paﬂabahçe’de iﬂine geri dönmek için direnen temizlik
iﬂçisi Türkan Albayrak’›n direniﬂ
çad›r›n›n oldu¤u bölgeyi kontrol
için kamera konmuﬂtur.
Yine kameral› takip, düzenin
özendirmesi ile ilgili-ilgisiz bir çok
insan taraf›ndan benimsenmiﬂtir.
Özellikle oligarﬂinin, “güvenlik”

yazmak ay›p olur mu bilmiyorum.

52. Gün: Bugünkü ziyaretçilerim Kamu Emekçileri Cephesi’ydi
çoluk çocuk gelmiﬂlerdi.Çok güzel
bir manzarayd›. Tatil günlerini direniﬂ çad›r›na ay›rm›ﬂlar. Daha önceleride küçük gruplar halinde gelmiﬂlerdi kamu emekçileri. Direniﬂin
ilk günlerinden beri hep yan›mdalar
53. Gün: Bu gün, tek tek ziyaretçilerim var. Merakla soruyorlar;
“ne yap›yorsun, nas›l yaﬂ›yorsun”.
Anlat›yorum; neden burada oldu¤umu, burada olmak zorunda oldu¤umu.
...
Eski bir sendikac› misafirim vard›. Hanife Debreli. 1959 ‘da kurmuﬂlar Teksif’i. Kurucular›ndan. 17
yaﬂ›ndaym›ﬂ o zamanlar. Almanya’ya sendikal e¤itim almaya gitmiﬂler. Bundan sonraki ilk Teksif
kongresinde yönetime al›nmam›ﬂlar. Daha sonra Tekstil-iﬂ’i kurmuﬂlar ve D‹SK’e kat›lm›ﬂlar. “Sendikalar›n arkas› boﬂ. Sendikalar iﬂçi
için bir ﬂey yapamazlar.” diyor Hanife Debreli.
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gerekçesi arkas›na gizlenerek, sokaklar› mahalleleri
kamera ile doldurmas› gözard› edilemez.
Bindi¤imiz otobüs, bindi¤imiz banliyö treni, otogarlar, istasyonlar adeta kamera ile donat›lm›ﬂt›r. Yaﬂam›n bir yan› kameralar alt›nda geçmektedir.
Devlet, kendi vatandaﬂ›na potansiyel düﬂman olarak bak›nca bu
kez kameralardan medet ummaktad›r.
Kameralar ile kuﬂat›ld›¤›m›z
günümüzde,
kameralar›n
“özel yaﬂam› ihlal etmesi”
oligarﬂinin umurunda bile de¤ildir. Halka karﬂ› tam bir kurals›z savaﬂ yürüten oligarﬂi
kameralar› da halk›n mücadelesine, örgütlenmesine karﬂ› kullanmaktad›r.

Halk Cephesi Saflar›nda Birleﬂelim
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‹ﬂbirlikçi Sendikalarla ‹ktidar›n ‘Toplu Görüﬂme’ Oyunu Sona Erdi

Militanca Mücadeleden
Baﬂka Yol Yok!
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AKP hükümetiyle iki iﬂbirlikçi
memur konfederasyonunun 15
A¤ustos'tan itibaren sürdürdükleri
‘toplu görüﬂme’ oyunu, 29 A¤ustos’ta tamamland›.
Yap›lan aç›klamada, MemurSen’in hükümetin zam önerisini kabul etti¤i, Türkiye Kamu-Sen’in ise
kabul etmedi¤i aç›kland› ki bu da
baﬂtan beri süren oyunun bir baﬂka
yönüdür.
Sonuç olarak da memur maaﬂlar›na 2011 y›l›n›n ilk 6 ay› için de,
ikinci alt› ay› için de yüzde 4 oran›nda zam yap›laca¤› aç›kland›.
Ortada gerçekte bir “görüﬂme”
de yoktu. Bir pazarl›k yoktu. Baﬂtan
sona iktidar›n inisiyatifinde yürüyen sürecin sonucunda iktidar ne
kadar vermiﬂse, sonuçta ortaya o
ç›km›ﬂt›r.
*
‘Toplu görüﬂme’ süreci esas olarak baﬂtan beri böyledir (ki bu y›lki
görüﬂmeler, 9. dönem toplu görüﬂmeleridir).
‹ﬂbirlikçi devlet sendikalar›n›n
bu görüﬂmeleri kabul etmeleri normaldir. Kendilerini vareden devletle, hükümetlerle sonuçta çat›ﬂacak
de¤illerdir. Bu oyunu bozma görevi
esas olarak KESK’indir.
Ancak KESK de bu konuda baﬂ›ndan itibaren yalpalayan, tutarl›
olmayan bir politika sergilemiﬂtir.
Oligarﬂinin asl›nda toplu sözleﬂme
ve grev hakk›n› gaspetmesinin ifadesi olan bu dayatmas›na zaman zaman ortak olmuﬂtur.
Son olarak bu toplu görüﬂmelerde bile, yine bütünlüklü olmayan, tutarl› ve net olmayan bir tutum tak›nm›ﬂt›r. Yoruma, kullan›lmaya aç›k ve
kitlelere AKP iktidar›n›n anayasa de¤iﬂikli¤i manevras›n› meﬂrulaﬂt›racak bir görünüm vermiﬂtir.
*
AKP Hükümeti ad›na

toplu görüﬂmelere kat›lan Devlet Bakan› Hayati Yaz›c›, Türkiye KamuSen’in verilen zamm› kabul etmeyip
Uzlaﬂt›rma Kurulu’na baﬂvurmas›
üzerine ﬂu aç›klamay› yapt›:
“Uzlaﬂt›rma Kurulu’nun kararlar› ba¤lay›c› de¤il.
Duruﬂumuzda bir de¤iﬂiklik yapacak de¤iliz”.
Yaz›c›’n›n cevab›ndaki üslup ve
dayatmac›l›k, toplu görüﬂmelerin
nas›l cereyan etti¤ini daha aç›k bir
ﬂekilde anlat›yor zaten. AKP’yi bu
kadar pervas›zlaﬂt›ran karﬂ›s›ndaki
iki sendikan›n iﬂbirlikçili¤i, acizli¤idir.
Milyonlarca kamu emekçisi, bu
iki aciz, devletçi, mücadeleden uzak
iﬂbirlikçilere mahkum edilmiﬂtir.
B u d u r u m d e ¤ i ﬂ m e k z o r u n d a d › r.
*
4+4 diye adland›r›lan zam, memurlara verilen sadakad›r. KESK
Genel Baﬂkan› Sami Evren, yap›lan
zamm› “memurlara bir ilkokul ö¤rencisine verilecek harçl›k kadar bile zam yap›lmam›ﬂt›r” diye de¤erlendiriyordu.
Mesele, (2009 y›l› rakamlar›na
göre) 1 m i l y o n 7 7 6 b i n kamu
emekçisini, iki iﬂbirlikçi konfederasyona teslim etmemektedir.
*
‘Toplu görüﬂme’ tiyatrosu baﬂlarken, iktidar, asl›nda bu oyunu bile çok kaale almad›¤›n› göstermiﬂtir.
Görüﬂmelerin baﬂ›nda, Devlet
Bakan› Hayati Yaz›c›, bir sendika
baﬂkan›na aynen ﬂöyle diyordu:
“Baﬂbakan’›n aya¤›n›n tozu bi le o la maz s›n ›z”!
Herﬂey bir yana, onurlu bir sendikac›l›¤›n o andan itibaren elbette
orada yeri yoktur.
Ama iﬂbirlikçi sendikac›l›¤›n
onuru yoktur ve orada oturmaya de-

vam etmiﬂlerdir.
Memur-Sen Genel Baﬂkan›, görüﬂme sonras›nda tutana¤› “ B a ﬂ b a k a n › m › z a t e ﬂ e k k ü r e d e r i z ” diyerek imzalam›ﬂt›r. ‘Toplu görüﬂme’
gerçekte, 1 milyon 776 bin kamu
emekçisinin aﬂa¤›land›¤› bir törene
dönüﬂmüﬂtür.
*
Kuﬂku yok ki, e¤er bugün memur konfederasyonlar› aras›nda
“yetki” bu iﬂbirlikci devlet sendikac›lar›na geçmiﬂse, onlar›n acizlikleri sonucunda iktidar bu kadar pervas›zlaﬂm›ﬂsa, bu sonucu ortaya ç›karan politikalar› ve kararlar› sorgulamak zorunday›z.
KESK nas›l, neden geriledi ve
di¤erleri nas›l yetkileri ele geçirdiler?.. Kuﬂku yok ki, devletin, gerici
hükümetlerin ilerici sendikalara
bask›lar›n›n ve buna karﬂ›l›k gerici
sendikalara deste¤inin bundan
önemli bir pay› vard›r.
Ama mevcut durumu sadece bununla aç›klayamay›z. Bu noktada
baﬂta KESK olmak üzere, tüm kamu
emekçileri sendikalar›, bu sünrecin
muhasebesini yapmak zorundad›r.
Bu muhasebe yap›labildi¤i ölçüde, memurlar›n TOPLU SÖZLEﬁME VE SEND‹KA talebine yönelik
etkili, sonuç al›c› bir mücadele süreci baﬂlatmak mümkün olacakt›r.
Gerici sendikac›l›¤› altedecek olan
da üç ﬂeydir zaten: Birincisi, meﬂruluk temelindeki hakl›, militan ve
kitlesel mücadele hatt›; i k i n c i s i ,
sendikal alanda e¤itim ve ideolojik
mücadele; ve ü ç ü n c ü s ü ciddi bir
örgütlenme, üye kazanma faaliyeti.
Toplu görüﬂme veya yar›n baﬂka
adlar alt›nda oynayacaklar› oyunlara, kamu emekçilerinin aﬂa¤›lanmas›na son vermek için, gerçekten
de baﬂka bir yol, baﬂka bir yöntem
yoktur.

Halk›n Anayasas› Halk›n ‹ktidar› ‹çin

Öğretmenimiz
Savaﬂ›m›z› nas›l büyütece¤iz?
Birçok aç›dan cevap verilebilir bu soruya,
ama biz kendimizi esas alarak cevap verece¤iz.
Biz ne kadar
geliﬂirsek savaﬂta o kadar geliﬂir.
Biz ne kadar
öfke duyarsak, intikam›m›z› o
kadar güçlü al›r›z.
Biz ne kadar çok çal›ﬂ›rsak…
Biz ne kadar çok istersek…
Biz ne kadar çok düﬂünürsek…
SAVAﬁIMIZ DA BÜYÜR!
Savaﬂ insanla yürür.
Biz kendi iﬂimizi ne kadar
iyi yaparsak, savaﬂ o kadar
büyür.
Burada ﬂöyle düﬂünceler ç›k›yor karﬂ›m›za; "ne yani ﬂimdi
benim çald›¤›m bir kap› ile mi
büyüyecek savaﬂ", "benim konuﬂtu¤um bir insanla m› büyüyecek cephe", "benim satt›¤›m
bir dergi ile mi olacak devrim,
benim ast›¤›m bir pankart m›
yapacak devrimi"… Veya "Benim da¤›tt›¤›m bir bildiri ile mi
1 May›s’› duyacak insanlar"…
Evet, öyle olacak. Evet öyle.
Bizim yapt›¤›m›z bir iﬂle
devrim büyüyecek veya yapmad›¤›m›z bir iﬂle devrim gerileyecek.
Kendimiz gibi yüz kiﬂiyi düﬂünün, bin kiﬂiyi düﬂünün... 55
bin kiﬂiyi düﬂünün. Herkesin
böyle dedi¤ini düﬂünün, 55 bin
kiﬂi birden; "ne yani benim
satt›¤›m bir biletle mi dolacak
o stadyum" dedi¤ini düﬂünün.

nellikle ﬂudur; EL‹MDEN
GELEN‹ YAPTIM.

O ZAMAN SAVAﬁ, ANCAK EL‹M‹ZDEN FAZLA
ﬁEY GELMES‹N‹ Ö⁄RENMEKLE BÜYÜYECEK.
55 bin kiﬂinin, yüz bin kiﬂinin, bir milyon kiﬂinin elinden

Bu yeter mi? Yetmez.
Bir di¤er önemli nokta ise,
hep bizim d›ﬂ›m›zda birilerini
bekleriz. O birileri gelip hesap
soracak, o birileri para bulacak, o birileri her ﬂeyi çözecek.
Yani yukardan, üstten büyük
adamlar gelip düﬂmana darbeler vuracak,
katilleri cezaland›racak,
ard› ard›na
eylemler yapacak
ve
adaletimizi
sa¤layacak,
o
büyük
adamlar...
Yok.
Öyle büyük adamlar yok.
O adamlar biziz.
T›pk› bir dönem Ali R›za
Kurt gibi bir Dev-Genç’li, s›ra
neferiydi, ﬂimdi bizim örne¤imiz.
T›pk› ‹brahim Yalç›n gibi
Gazi Mahallesi’nin b›çk›n delikanl›s›, ﬂimdi bizim ﬂehidimiz.
T›pk› Perihan Demirer gibi
bir köylü k›z›, yoldaﬂ›na kurulan tuza¤› görüp onu uyarmak
için ﬂehit olan Perihan , ﬂimdi
bizim ö¤retmenimiz.
T›pk› ‹brahim Erdo¤an gibi
bir iﬂçi lideri, ﬂimdi bizim önder kadrolar›m›zdan.
Yani her ﬂey bizim elimizde,
bizim prati¤imizde cevaplan›r hale gelir.
Tüm stratejiler de, taktikler
de
tek baﬂlar›na soyutturlar.
Onlara hayat verecek, damarlar›m›zda kan olup dolaﬂmas›n› sa¤layacak olan
biziz.
Alanlar, birimler ve
bunlar›n yapt›klar› iﬂlerdir.
‹ﬂte böyle oldu¤u içindir
ki, kendimizi geliﬂtirmek savaﬂ› geliﬂtirmektir.

"EL‹MDEN GELEN‹ YAPTIM " DE⁄‹L
EL‹M‹ZDEN GELENLER‹
ÇO⁄ALTIRSAK SAVAﬁ BÜYÜR!

Burada karﬂ›m›za ç›kan ge-

Biz kendi iﬂimizi ne kadar iyi
yaparsak, savaﬂ o kadar büyür.
Burada ﬂöyle düﬂünceler
ç›k›yor karﬂ›m›za; "ne yani
ﬂimdi benim çald›¤›m bir kap› ile
mi büyüyecek savaﬂ", "benim
konuﬂtu¤um bir insanla m›
büyüyecek cephe", "benim
satt›¤›m bir dergi ile mi olacak
devrim, benim ast›¤›m bir
pankart m› yapacak devrimi"…
Veya "Benim da¤›tt›¤›m bir
bildiri ile mi 1 May›s’› duyacak
insanlar"…
Evet, öyle olacak. Evet öyle.
Bizim yapt›¤›m›z bir iﬂle
devrim büyüyecek veya
yapmad›¤›m›z bir iﬂle devrim
gerileyecek.

geleni de¤il elinden fazla ﬂey
gelebilece¤ini ö¤rendi¤ini düﬂünün. Çok zor de¤il.
Çok uzak de¤il.
Bu elleri birleﬂtirirsek,
bu ellerin olumluluklar›n›
birleﬂtirirsek,
bu ellerin yapt›klar›n›, yapabildiklerini birleﬂtirirsek,
bu ellerin yapabileceklerini,
artt›rd›klar›n› düﬂünürsek;
o kadar uzak olmad›¤›n› görece¤iz.
Elimizden gelenleri artt›raca¤›z.
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‘Irkç›’ Nazilerden
‘Uygar’ Fransa’ya
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Frans›z Göç Bakanl›¤›'n›n aç›klad›¤› rakamlara göre bu y›l 1 Ocak
ile 25 A¤ustos tarihleri aras›nda
Fransa'dan 8 bini aﬂk›n Çingene s›n›r d›ﬂ› edildi. Frans›z emperyalizmi geçen sene de 29 bin kiﬂiyi s›n›r
d›ﬂ› etmiﬂti. Fransa Cumhurbaﬂkan›
Sarkozy ﬂimdi de Frans›z vatandaﬂl›¤›na geçmiﬂ Romanlar ve di¤er
göçmenleri de pasaportlar›n› iptal
etmekle tehdit ediyor.
Frans›z emperyalistleri Çingene
halk› ve di¤er halklara sald›rmaya,
zorla göç ettirmeye devam edecektir.
Kald› ki, göçmenlere yönelik sald›r›lar sadece Frans›z emperyalizmine
özgü bir durum da de¤ildir. Göçmenlere yönelik ›rkç› sald›r›lar çeﬂitli biçimlerde Avrupa’n›n birçok emperyalist ülkesinde yaﬂanmaktad›r.
Çingene halk› “ F r a n s a ’ d a k a l maya lay›k bir halk” olarak görmeyen Sarkozy Fransa’s›n›n Nazi Almanya’s›ndan ne fark› var? Hitler
gaz odalar›na göndermiﬂti Yahudileri, Sarkozy’de zorla yaﬂad›klar›
topraklardan kopararak, Çingeneleri yoksul ülkelere gönderiyor.
Avrupa Birli¤i’nden demokrasi
bekleyenler, Fransa’n›n Romanlar’a

Afganistan’da
2 ABD üssüne sald›r›
Afganistan’›n Pakistan s›n›r›
yak›n›ndaki Host vilayetinde bulunan 2 Amerikan üssüne Taliban militanlar› taraf›ndan sald›r›
düzenlendi.
Makinal› tüfekler, roketler ve
tüfeklerle düzenlenen bask›nda
Amerikan emperyalistleri ve
NATO
kay›plar›n›
aç›klamazken, kukla

50

ve Afrikal› göçmenlere sald›r›s›na
neden sessiz kald›¤›na ﬂaﬂ›r›yor.
Emperyalizm gerçe¤ini görmek istemeyenler, emperyalizmden demokrasi bekleyenler daha çok ﬂaﬂ›racaklard›r.
Çingenelere düﬂmanl›k sadece
Fransa’da de¤il. Ulusal az›nl›klara
hoﬂgörü ﬂampiyonu Avrupa’da,
Çingenelerin kimli¤i hala kabul
edilmiyor bir çok yerde.
Biraz hat›rlayal›m. Toplama
kamplar›nda ve gaz odalar›nda yar›m milyon da Çingene katledilmiﬂti.
Ama Alman emperyalizmi, onlara da
soyk›r›m yap›ld›¤›n› ancak 1979 y›l›nda kabul etti. Hitler faﬂizmi, Çingeneler’in Alman vatandaﬂl›¤› hakk›n› da alm›ﬂt›. Burjuva Demokrasisi, 40 y›la yak›n sürdürdü Hitler’in
uygulamas›n› Çingenelere vatandaﬂl›k hakk› ancak 1980'li y›llarda geri
verildi. Ama hala Almanya’daki say›lar›n›n 70 bin civar›nda oldu¤u belirtilen Çingene ve Sinti'lerin ulusal
az›nl›k oldu¤unu kabul etmiyor emperyalist Almanya.
H i t l e r 'in faﬂizmin toplama
kamplara att›rd›¤› yar›m milyon
Çingene’nin kollar›na Çingene anlam›na gelen ' ' Z i g e u n e r ' ' kelimesinin baﬂ harfi olan ' ' Z ' ' harfi da¤lanm›ﬂt›.
Emperyalizm bugün bunu yapm›yor ama bunun d›ﬂ›nda Hitler’den geri de kalm›yor.
ordu sözcüsü “sald›r›n›n püskürtüldü¤ünü ve 24 Taliban üyesinin” katledildi¤ini aç›klad›. Bu
bilgi do¤rulanmamakla birlikte
aç›klama ile eylemler karart›lmaya çal›ﬂ›l›yor.
Emperyalistlerin onca gücüne karﬂ›n, Afganistan’da ellerini
kollar›n› sallayarak gezemeyecekleri bir kez daha görüldü. ‹ﬂgal ettikleri topraklarda kurduklar› üslerde bile güvende olmad›klar› bu eylemlerle görüldü.

Nitekim Avrupal› emperyalistler
Fransa’n›n sald›rganl›¤›na “tepki”
göstermek bir yana tav›rs›z kalarak
onaylamaktad›r. Emperyalistlerin demokrasi ve insan haklar› anlay›ﬂ›na
bak›n: Brüksel, Fransa’n›n 300 Roman kamp›n› basarak zorla s›n›r d›ﬂ›
etmesini; “söz konusu eylemin orant›l› olmas›n› temenni ediyoruz” diyor.
Brüksel’e göre Romanlar’›n s›n›r d›ﬂ› edilmesi sorun de¤il, zorla sürgün
s›ras›nda uygulanan terörün “oran›”yla ilgileniyor. Orant›l› güç kullan›larak göçmenler sürgün edilebilir.
Keza ‹talyan ‹çiﬂleri Bakan› Roberto Maroni, Fransa’n›n bu sald›r›s›n› hakl› bularak göçmenlere yönelik ›rkç› bak›ﬂ aç›lar›n› ﬂöyle aç›klad›: “Sadece Romanlar de¤il, ‹tal ya’da hayat›n› idame ettirecek ka dar paras› olmayan ya da ‹tal y a ’ n › n s o sy a l gü ve n l i k s i s t e m i n e
y ük ol a c ak A B ü y e s i v a t a n d a ﬂ l a r › n
da s›n›r d›ﬂ› edilmesini” istiyor. Roberto Morino bu öneriyi 6 Eylül’de
Paris’te yap›lacak AB ‹çiﬂleri Bakanlar› toplant›s›nda gündeme getirece¤ini belirtti.
Halklara demokrasi ve uygarl›k
dersi verenler, halklar› aﬂa¤›l›yorlar.
Avrupa’daki göçmen olgusunun da
yine tek sorumlusu dünya halklar›n›
sömüren açl›¤a mahkum eden emperyalistlerdir. Ony›llard›r göçmenleri en a¤›r, en tehlikeli iﬂlerde çal›ﬂt›rd›lar. Bugün o göçmenleri zorla
s›n›r d›ﬂ› ediyorlar.

Emperyalist ‹ngiltere'de
Yoksulluk Art›yor
Birleﬂik Krall›k'taki toplam zenginli¤in
9.000 milyar paund oldu¤u söyleniyor.
Ancak bu zenginli¤in neredeyse yar›s›
(4000 milyar paund) nüfusun en zengin
%10'una ait!
Öte yandan, nüfusun en yoksul
%50'lik kesimi, toplam zenginli¤in ancak
%9'una sahip. ‹ngiltere'de yeni baﬂa
gelen hükümetse, kamu harcamalar›n›
%25 oran›nda kesme planlar› yap›yor.

Halk›n Anayasas› Halk›n ‹ktidar› için

Avrupa’da
Sarrazin IRÇILI⁄IN Kitab›n› Yazd›!

‹ngiltere’de Irkç›
Provokasyon Çabalar›
‹ngiltere’de, kendilerini anti-cihatç› olarak tan›tan ve her gitti¤i ﬂehirde ›rkç›l›k
yanl›s› sloganlar atan, etrafa sald›ran EDL
English Defence League (‹ngiliz Savunma
Birli¤i) yanl›lar›, 28 A¤ustos’ta Bradford'da
yeni bir ya¤ma giriﬂiminde bulundular.
‹ngiltere’nin farkl› ﬂehirlerinden gelinerek
yap›lan gösteride polis ablukas›n› yaran
›rkç›lar bölgedeki gençler taraf›ndan dövülerek kovuldular.

Irkç›l›¤a Karﬂ› Mücadele
Derne¤i (IKAD) taraf›n Almanya Merkez Bankas› Yönetim
Kurulu üyesi ve ayn› zamanda
politikac› olan Sarrazin’in yazd›¤› kitapla ilgili bir aç›klama
yap›ld›. Kitab›n “Irkç›l›¤›n Kitab›” olarak tan›t›ld›¤› aç›klamada, Sarrazin’in her f›rsatta
Türkiyeli ve Müslüman göçmenleri aﬂa¤›lad›¤› söylendi.
“Almanya Kendini Yok Edi-

yor” kitab›nda; “Müslüman göçmenlerin Almanya'n›n ve Avrupa'n›n gen havzas›n› olumsuz etkiliyor. Alman ve Avrupa toplumunu bozuyor” ifadelerinin yerald›¤› belirtilen aç›klamada
Sarrazin’in yapt›¤›n›n aç›kça
›rkç›l›k oldu¤u vurguland›.
Aç›klaman›n sonunda ›rkç›l›¤›n insanl›k suçu oldu¤u belirtildi ve Sarrazin’in yarg›lanmas› istendi.

AVRUPA’dakiB‹Z
A¤ustos ay›n›n ilk haftas›ndan
itibaren yurtd›ﬂ›ndaki Türkiyeli
emekçilerin oy kullanmalar› için
gümrük kap›lar›nda sand›klar kuruldu. Özellikle AKP yanl›s› bas›n›n
yazd›¤›na göre ilk iki hafta içinde 65
bin emekçi oy kulland›. Son gün
olan 12 Eylül 2010 tarihine kadar da
250 bin emekçinin oy kullanmas›
bekleniyormuﬂ.
12 Eylül tarihinde onaylanmas›
halinde yap›laca¤› söylenen de¤iﬂiklikler içinde halk›n ç›kar›na tek bir
sat›r olmad›¤› gibi yurtd›ﬂ›ndaki
emekçiler bu de¤iﬂiklikte yok say›lm›ﬂt›r. T›pk› bundan önce yap›lan
tüm anayasalarda ve anayasalar üzerinde yap›lan k›smi de¤iﬂikliklerde
oldu¤u gibi. Bu de¤iﬂiklikte yurtd›ﬂ›ndaki 3.5 milyon emekçinin hat›rland›¤› tek yer gümrük kap›lar›nda
kurulan sand›klard›r.
Maruz kald›¤›m›z ›rkç› bask›lara,
diri diri yakmalar sonucu ülkeye taﬂ›nan tabutlar›m›z›n hesab›n› sormaya,
göçmen yasalar›yla kurumlaﬂt›r›lan
ikinci s›n›f aﬂa¤›lay›c› muameleye
yönelik tek bir çözüm, taahhüt yoktur.
Çocuklar›m›z›n asimile edilmesine karﬂ› mücadeleye, Anadolu kültürünü gurbet ellerde yaﬂat›p geliﬂtirmeye yönelik tek bir çözüm, tek bir
taahhüt yoktur.
Avrupa emperyalistlerinin eme¤imizi sömürüde s›n›rs›zken karﬂ›l›¤›n› vermede zulümkarl›¤›na yönelik

tek bir çözüm yoktur.
Anavatan›m›zda ya da yaﬂad›¤›m›z ülkelerde gelece¤imizi garanti almay› taahhüt eden, s›rt›m›z› güvenle
yaslayaca¤›m›z tek bir madde yoktur
AKP'nin anayasa de¤iﬂikliklerinde.
Çünkü iddia edilenin aksine 12
Eylül anayasas› de¤iﬂtirilmemekte,
bu anayasan›n iskeletini oluﬂturan
faﬂist öz korunmaktad›r. Ve bu öz
içinde Türkiye halklar›n›n ister ülkede yaﬂayan onmilyonlarcas›na ister

REFERANDUM
ALDATMACASINI
PROTESTO EDEL‹M,
SANDI⁄A G‹TMEYEL‹M
ülke d›ﬂ›nda yaﬂayan 3.5 milyonuna,
onun ç›karlar›na yer yoktur.
Sadece aldatmaca vard›r. 12 Eylül
Türkiye halklar›n›n hassas yan› oldu¤u
için 12 Eylül cuntac›lar› yarg›lama aldatmacas› vard›r. Çocuklar›n, sakatlar›n yaﬂamlar›n› kolaylaﬂt›rma, haklar›n› koruma aldatmacas› vard›r. ‹ﬂçilerin,
emekçilerin hak alma mücadelesini
garanti alt›na alma aldatmacas› vard›r.
Bu aldatmaca AKP ve iﬂbirlikçi
tekeller iktidarlar›n› daha rahat sürdürebilsin diyedir. Sorunlar›m›z için

bugüne kadar hiçbir ﬂey yapmayan
AKP'nin bugünden sonra bizleri daha fazla aldatmas›na izin vermemek
için sand›¤a gitmeyelim, "evet" ya
da "hay›r" referandumu meﬂrulaﬂt›racak olan oylar› kullanmayal›m.
Çaresiz de¤iliz, alternatifsiz de¤iliz. Çaremiz Demokratik Halk Cumhuriyeti, alternatifimiz Halk Anayasas› Tasla¤›d›r. Halk Anayasas› tasla¤›nda yurtd›ﬂ›nda yaﬂayan 3.5 milyon yok say›lmam›ﬂ ve denmiﬂtir ki;
"Demokratik Halk Cumhuriyeti
yurtd›ﬂ›ndaki iﬂçilerin sorunlar›n›n
çözülmesi için çaba sarfeder; ekonomik, siyasal, kültürel, ulusal hiçbir
aç›dan ve hiçbir biçimde aﬂa¤›lanmalar›na izin vermez; ekonomik, siyasal
ve sosyal haklar›n›n takipçisi olur.
Uluslararas› anlaﬂmalarla yurtd›ﬂ›ndaki yurttaﬂlar›n›n bulunduklar› ülkedeki haklar›n›n yasal güvence alt›na
al›nmas›n› sa¤lar. Yurtd›ﬂ›nda yaﬂayan genç, yaﬂl› tüm halk›n, vatanlar›ndan kopmamalar›, ulusal ve halk
de¤erlerine yabanc›laﬂmamalar› için
gerekli kurumlaﬂmalar› oluﬂturup bu
alanda yayg›n bir faaliyet yürütür."
Bunun için e¤er bir tercih
yapmak gerekiyorsa bu Halk
Anayasas› için olmal›d›r. Halk
Anayasas› Tasla¤› Türkiye
halklar›n›n oligarﬂinin sömürü
ve zulüm düzeninin alternatifi
olan bir halk iktidar›n›n anayasas›d›r. Bizim anayasam›zd›r.

Halk Cephesi Saflar›nda Birleﬂelim
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değinmeler
Polis teﬂkilat› de¤il, “hilal-i ahmer” mübarek!
Kartal Kaymakaml›¤› ve ‹lçe Emniyet Müdürlü¤ü koordinasyonuyla haz›rlanan “Topluma Kazand›rma Projesi” kapsam›nda,
polis bir ço¤u sokakta yaﬂayan çocuk ve gençleri meslek kurslar›na yazd›r›p meslek sahibi yap›yormuﬂ.
Ocak ay›ndan bu yana 25 çocuk kurs görmüﬂ!
Mübarek, polis de¤il, yard›m cemiyeti... sanki sosyal yard›m,
dayan›ﬂma derne¤i...
Bir de ﬂu iﬂkencecilikleri olmasa!

Çizgiyle

söz

Ge r çe k k iﬂi o du r k i, üz er in e
ç›karlar serilmiﬂ olan› de¤il,
aksine görevler serilmiﬂ yolu arar.
Böyle bir kiﬂinin bugünlük rüyalar›,
yar›n kanunlar olacakt›r.
Fidel Castro

Blair de mi?
Fethullahç› Zaman gazetesinde bir haber:
“Blair, Irakl› savaﬂ kurbanlar› için a¤lam›ﬂ.”
Blair, bilindi¤i gibi, ABD Baﬂkan› Bush’la
birlikte Irak’› iﬂgal eden ‹ngiltere Baﬂbakan›’yd›..
Bush’un “fino köpe¤i” olarak biliniyordu. Geçti¤imiz günlerde bir kitap yay›nlam›ﬂ. Zaman gazetesinin kitaptan seçti¤i baﬂl›k da iﬂte bu.
Bak›n diyor, Blair ne kadar da insanc›l,
bak›n a¤lam›ﬂ bile... Haberin sonunda da
Blair’in kitab›n gelirini yaral› askerler için
bir hay›r kurumuna ba¤›ﬂlad›¤›n› eklemiﬂ.
Fethullahç› Zaman, durup dururken
Blair’i niye böyle övüp akl›yor acaba?
Yoksa o da referandumda “Evet” oyu
mu verecekmiﬂ?!

Yapamazs›n›z
Ölemezsiniz
Evvelki hafta ölüm orucuna giderim
diyen Ergenekon davas› tutuklusu Tuncay Özkan’a demiﬂtik.
Bu hafta da bir baﬂka kontrac› “ölüm
orucuna gidece¤ini” aç›klad›. Albay
Dursun Çiçek...
Yok albay yok, öyle kolay de¤il ölüm
orucu.
Ama ﬂu da bir gerçek ki, ölüm orucunu da bizden ö¤rendiniz. 122 ﬂehidimizden direnildi mi öyle direnilece¤ini ö¤renmiﬂsiniz en az›ndan...
Biliyorsunuz ki, dünyan›n en koyu
sansürü üstüne çullanmas›na ra¤men,
susturamad› o büyük direniﬂi...
Onun gücünden etkilenip “biz de
ölüm orucuna gidiyoruz” diyorsunuz
ﬂimdi. Ama burada ince bir ayr›nt› var;
onun gücü, ö l ü m o r u c u n a b a ﬂ l a m a k t a
de¤il, ölebilmekteydi...
Var m›s›n›z ölmeye?
Ölmek, hele hele gün gün, hücre
hücre eriyerek ölmek, öldürmeye hiç
benzemez kontrgerilla albay›.

Buras› Hakkari A KP binas›...
Tayyip meydanlarda ba¤›r›p ça¤›r›yor; biz 70 milyonun
partisiyiz... Foto¤raftan belli oluyor...

Promosyonlu iftar
Dini istismar, siyasi istismar, yoksulluk istismar›... AKP için
istismarda s›n›r yok, her ﬂey mübah.
Ankara’da AKP’liler Esenler Belediyesi’nin düzenledi¤i 42 bin
kiﬂilik “iftar rekoru”nu k›rmak için 50 bin kiﬂilik yeni bir iftar yeme¤i düzenleyecek. Bitti mi? Bitmedi: ‹ftar yeme¤ine kat›lan herkese
yan›nda Gençlik Park›’ndaki lunaparka bedava giriﬂ ve ve lunaparktan bedava yararlanacak bilet veriliyor..
Promosyonlu iftar,
Allah için de¤il Guines için kurulan ramazan sofras›...
Hangi dinin kitab›nda yaz›yor acep bunlar?

Az Sonra...
Gece 03.00 sular›.. Kanal 7’de Sahur Vakti program›.. Ekranda
bir grup ilahi söylüyor ve ekran›n alt›nda bir yaz›:
“Efendimizin (S.A.V) Ümmü Seleme’nin evinde Cebrail ile buluﬂmas›... AZ SONRA..
Ne peygamber kurtulabiliyor kapitalizmin reklamc›l›¤›n›n elinden, ne allah!
Az sonra!
On beﬂ dakika sonra bir alt bant daha ekranda.
Peygamberimizin cennetin iki gülü..
Hz. Hasan (R.A) ve Hz. Hüseyin (R.A)... AZ SONRA..

Yalakal›k özgürlü¤ü!
Haber ﬂöyle: “Emine Erdo¤an’›n ‘fikir anneli¤i’ni yapt›¤› ve
Türkiye ‹ﬂ Kad›nlar› Derne¤i’nin Pakistan’a yard›m amac›yla düzenledi¤i iftar...”
Fikir anneli¤iymiﬂ!
Bu kavram› bulanlar›n ad›n› koymak laz›m as›l.
Ya¤c›l›k, yalakal›k, kiﬂiliksizlik, sünepe gazetecilik... Yok, hiçbiri yetmiyor gerçekten bu pespeyeli¤i tarif etmeye...
Burjuva bas›n yay›n ﬂimdilerde halk›n haber alma özgürlü¤ünü
de¤il ama YALAKALIK ÖZGÜRLÜ⁄ÜNÜ sonuna kadar kullan›yor.

Spor spor
olmaktan
ç›k›nca...
Futbol için çok kullan›lan bir deyim vard›r: “Futbol sadece futbol de¤ildir”... Bu sözde daha çok, futbolun
ve genel olarak sporun içerdi¤i politik
yanlar da kastedilir.
Ülkemizde yap›lmakta olan Dünya
Basketbol ﬁampiyonas› vesilesiyle
sporun sadece spor olmad›¤›na bir kez
daha tan›k oluyoruz.
Spor spor olmaktan ç›km›ﬂ, sade ticarete kesmiﬂ... Sadece reklama kesmiﬂ... Nereye baksan karﬂ›nda Ülker,
nereye baks›n Turkish Airlines... Nereye baksan baﬂka bir sponsor ﬂirket...
Bu sahne en çarp›c› ﬂekilde futbolcular›n, teknik direktörlerin bas›n toplant›lar›nda örülüyor... Konuﬂan›n elbiseleri, baﬂ›ndaki ﬂapkas›, s›rt›ndaki
duvar boydan boya... bir reklam panosundan ibaret.
Sporun tekeller için tek anlam› bu
sanki. Hatta sankisi fazla. Baﬂka bir
anlam› yok. Sponsor olmalar› spor
sevgilerinden de¤il, o tak›m, o sporcu,
o turnuva üzerinden reklamlar›n› yapacak olmalar›ndan...
Ama bir de o reklamlarda sanki
bütün bunlar›, bu “deste¤i”, mesele
milli tak›ma destek gibi ulvi amaçlarla yap›yormuﬂ gibi konuﬂmalar yap›lm›yor mu, iﬂte o zaman kapitalist reklamc›l›¤›n gerçek yüzünü görüyorsunuz.
Milli, dini, sportif, herﬂey kapitalizm için bir “meta” kullan, reklam›n›
yap, kâr et!
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kavgam›zd›r
bahar
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Ne kadar a¤›r geçerse geçsin k›ﬂ, do¤a uyanmaya, do¤an yeni hayat›n binbir renkli elbisesini kuﬂanmaya yazg›l›d›r. Bahar denir yeni
hayat›n o ›ﬂ›lt›l› maviliklerine... ‹lk kardelenler selamlar bahar›... Çünkü cümle çiçekler, derin uykusundayken kar ile boranda, onlar nöbetteydiler...
‹syan zaman›d›r ﬂimdi... ‹syan bahard›r ve isyan, e¤er k›ﬂ›n ortas›nda
gelmiﬂse, k›ﬂ›n ortas› da bahard›r insanl›¤a... Kondular›n öfkesi taﬂ taﬂ
y›¤›l›r sokaklara. Ya¤l› kurﬂunlara
gö¤sümüz
aç›k.
Mademki böyle
kanc›k, böyle
kalleﬂtir zulüm,
iﬂte namlu, iﬂte
ç›plak gö¤sümüz! Ama ya¤ma yok, gözlerimizin içine bakacak
cellat olmal› ki, ürküp
de kaçmas›n, o k›v›lc›mlar› görsün hele... Görsünler nas›l bir cehennem öfkesidir içimizde büyüyen... Gazi sokaklar›nda yürüyen binlerce ad›m›n yank›s› patlar beyinlerinde... Ve korku bir kez ba¤daﬂ kurdu muydu yüreklerine; iflah olmazlar gayr›, yatar yatar da tatl› uykular›ndan uyan›rlar, “gecekondulardan gelip g›rtlaklar›m›z› kesecekler” diye... Birgün elbet, bu öfkenin seli,
onlar›n villalar›n›n, gökdelenlerinin kap›s›na dayanacak
ellerimizde taﬂlarla... Ve bahar, asl›nda dünyam›z›n onlardan temizlenmesi de¤il midir... Biliriz, çamursuz,
taﬂs›zd›r onlar›n caddeleri, semtleri, biz taﬂlar›m›z› da
s›rt›m›zda taﬂ›r›z, a¤›r yükünü taﬂ›d›¤›m›z gibi hayat›n.
Bunca ölümü, bunca zulümü kolay m› taﬂ›d›k?! Ölüp de
kan›m›zla k›z›llaﬂt›rd›¤›m›z taﬂlar› götürece¤iz onlar›n
semtlerine, tepeler oluﬂacak kanl› k›z›l taﬂlardan; Gazi
Gazi, Ümraniye Ümraniye, Nurtepe Nurtepe... ﬁu taﬂlarsa Buca tepesi, ﬂu taﬂlar Ulucanlar... Y›¤›ld›kça taﬂlar,
görecekler, bu kanl› k›z›l taﬂlar› hangi katliamlarla döﬂediklerini...
Kan revan meydanlarda s›nand›k. Bir daha yürür müyüz
o meydanlarda diye, bir daha sesimiz ç›kar m› faﬂizme
karﬂ›... Bir daha omuz omuza durup da hayk›r›r m›y›z
diye bomba bomba s›nand›k. Ve tarih tan›¤›m›zd›r ki,
bir an olsun tereddüte düﬂmedik yürümekte. Her meydan, er meydan› oldu bize... Öle öle kazan›l›rsa vatan,
her yan bizimdir; faﬂizme karﬂ› her düﬂen can, yumru¤u
yukar› kalkan her yeni savaﬂç› bizim... Haticeler’le kovduk onlar› meydanlardan; Beyaz›t tan›¤›m›zd›r... Her
Mart’›n onalt›s›nda, biz buraday›z, cellatlar›m›z köﬂe
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bucak
saklanmakta...
Sibeller’le kovduk onlar›
sokaklardan, Okmeydan›
tan›¤›m›zd›r, ‹stanbul
semalar›nda
hala
yank›lanan “siz bizim
teslim
oldu¤umuzu
nerede gördünüz” sözleri tan›¤›m›zd›r...

Yar›m kalmayacak bu ac›lar›n
hesab›. Biliriz, ne divanda sorulur
mazlumun ah›, ne huzuru mahﬂerde...
Ne çektiysek biz çektik, hesab› da bize
düﬂer...
Demesinler ki, “bu çelimsiz kollarla
m›, bu açl›ktan solgun yüzlerle mi hesap soracaks›n›z?!” ‹ﬂte tam da
böyle! Tam da Paris Komüncüleri gibi, tam da yal›n ayak
emperyalizmi kovan Anadolu
köylüsü gibi, aç bilaç ve de bald›r› ç›plak...
Ama vakit o vakit olsun hele, ne
varsa elimizde, kazma kazma, kürek
kürek, tüfek tüfek, her birimiz öfkeyle saflara dizilecek.
Göze göz, cana can... f›rt›nalar, tufanlar... O zaman dünya alem görecek, kim güçlü, kim çelimsiz!
Bahar› bahar eyleyen bizim yüre¤imiz, bizim kollar›m›z, bizim isyan›m›zd›r, baﬂka bir ﬂey de¤il. Bizim yüre¤imizdir, o kuﬂlar›n c›v›lt›s›na ses veren. Bizim kollar›m›zd›r k›rlar› çiçek çiçek döﬂeyen... Yoksa sürer gider
k›ﬂ›n saltanat›. Bahar için ateﬂ, ateﬂi körüklemek için
Kawa gerek... Kim ki zindan zindan kuﬂat›p bahar›, kim
ki karanl›¤a gömmek ister halk›n yar›nlar›n›, karanl›¤a
ateﬂ, ateﬂi körüklemek için Fidanlar, Günaylar, ‹bililer
gerek...
Hepsi var bizde. Hepsi var yoksullar›n saflar›nda...
Yan›yorlar karanl›¤›n ortas›nda, karanl›¤› yararak...
Tarihin ortaya yerine bas›lm›ﬂt›r mühürler, kurﬂunla... Bas›lm›ﬂt›r mühürler kuﬂatma alt›nda tilililerle...
Bas›lm›ﬂt›r mühürler açl›kla, feda ateﬂleriyle...
Kim ki düﬂer umut yoluna, yolu ayd›nl›kt›r art›k.
Ölüm bin kere ma¤luptur çoktan. Zulmün yenilgisi bin
kere hükmolunmuﬂtur.
K›ﬂ, çat›k kaﬂlar›n› kald›rd›¤›nda, Mart’› görür ilkin,
Mart’ta K›z›ldere’yi... Bahar iﬂte o zaman gelmeye baﬂlam›ﬂt›r... Çünkü bahar, mevsimden, havalardan, yemmeﬂil k›rlardan önce, halk›n ve kavgan›n gelece¤e gülümseyen yüzüdür... O yi¤itler, mevsim ne olursa olsun,
halk›n gülüﬂü bahar olsun diye, yürürler güneﬂe... Ateﬂ
olur, ›ﬂ›k olurlar gelece¤e...

