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Taksim: 28 A¤ustos  günü Halk Cephe-
liler 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 Ede-
lim” bildirileri da¤›t›ld›.

Halk Cepheliler halka ça¤r›lar yapa-
rak “AKP referandumla halk› aldatmaya
çal›flmaktad›r. AKP 12 Eylül Anayasas›’n›

de¤ifltirmemekte cuntan›n anayasas›na mas-
ke takmaya çal›flmaktad›r. Biz kendi anaya-
sam›z için mücadele edelim. Halk›n anaya-
sas›n›n oldu¤u ba¤›ms›z demokratik bir ül-

ke 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 re-
ferandumla 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 Meyda-
n›’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 sa-
at kadar süren da¤›t›mda 2000 bildiri ve yüzlerce Halk
Anayasas› Tasla¤› halka ulaflt›r›ld›.

Halk Anayasas› 
Halk›n Elinde

Sahibi ve Yaz›iflleri Müdürü:
Halit Güdeno¤lu
Adres: Katip Mustafa Çelebi Mah.
Billurcu Sok. No: 20 / 2  
Beyo¤lu/‹STANBUL

Ofset Haz›rl›k: Ozan Yay›nc›l›k

Adres: Merkez Mah. Abide-i Hürriyet
Cad. Atlas Apt. No: 155-157
Kat: 5/14  fiiflli/ ‹STANBUL
Tel: (0-212) 241 26 41

Faks: (0-212) 241 11 16

Yurtd›fl› Büro: Vak›f EFSANE 

Pieter de Hoochstr. 30
3021 CS Rotterdam/Nederland

ISSN: 1305-7944

Bask›: Ezgi Matbaac›l›k-Sanayi Cad.
Altay Sok. No: 10 Çobançeflme /
Yenibosna / ‹ST.
Tel: (0-212) 452 23 02

Da¤›t›m: Turkuvaz Da¤›t›m
Pazarlama San. ve Tic. A.fi.
Tel: (0-216) 585 90 00

Avrupa: 4 Euro
Almanya: 4 Euro
Fransa: 4 Euro
İsviçre: 6 Frank

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

Tel: (0-212) 251 94 35

Haftal›k siyasi dergi
Fiyat›: 1 TL

www.yuruyus.com info@yuruyus.com

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
1100 EEyyllüüll -- 1166 EEyyllüüll 

““DDüüflflüünncceelleerriimmiinn,, hhaayyaalllleerriimmiinn yyoollddaaflflllaarr››mm ttaarraaff››nnddaann
ggeerrççeekklleeflflttiirriilleeccee¤¤iinnii bbiilliiyyoorruumm..”” ÜÜmmüüflfl fifiaahhiinnggöözz

O gün Ahmet Öztürk’ü son yolculu¤una u¤urla-
mak için bir araya gelmifllerdi. Ahmet, Hami-

de’nin abisi, Gülseren’in efli ve yoldafl›... Sol
yumruklar havada; flehidin huzurunda söz veri-
yorlar: “Yerin bofl kalmayacak...” O an› payla-
flan bir di¤er kardefl-yoldafl anlat›yor: “O'na ya-
rafl›r geleneklerimize uygun bir tören haz›rl›¤›

vard›. S›ra vedalaflmaya gelmiflti. Ben, Hamide
ablam, Gülseren en sona kalm›flt›k. Cenazenin et-

raf›nda büyük bir kalabal›k vard›. Herkes bizi izliyor,
çeflitli yorumlar yap›yordu. Üçümüz de yumruklar›m›z› kald›r›p "gö-
zün 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 söy-
leme, 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›. Bizimki-
ler "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› göster-
di. Hiçbir fley konuflmad›, ard›ndan da açl›k grevine bafllad›. Ciddiye-
tini görünce bizimkiler geri ad›m att›. En az›ndan "kar›flm›yoruz" de-
diler. Hamiyet ve Gülseren o gün verdikleri söze onurla sahip ç›kt›lar. 

An›lar› Miras›m›z
“Gözün arkada kalmayacak”

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 üst-
lendi. 1996’da ‹stanbul’da tutukland›. ‘96 Ölüm Orucu’n-
da 3. Ekip’te görev ald›.
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 Ka-
d›n ve Çocuk Tutukevi’nde 5. Ölüm Orucu Ekipleri’nde direnifle bafllayan
Hamide Öztürk, 10 Eylül 2002’de bir onur abidesi olarak ölümsüzleflti. 

HHaammiiddee ÖÖZZTTÜÜRRKK

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 si-
lah çatarken de vatan ve halk sevgisi ile devrime dört elle
sar›ld›. 2 Temmuz Sivas katliam› sonras›nda faflistlere karfl›
tepkileri örgütleyen komite içindeydi. Ahmet Karlangaç K›r
Birlikleri’nde iken, 15 Eylül 1994’de Hafik’in Ekinözü Kö-

yü’nde jandarma taraf›ndan tutsak edilip iflkencelerden geçirilerek katledildi.

RR››ffaatt ÖÖZZGGÜÜNNGGÖÖRR

Mücadele Dergisi okuru olan ‹nan, Dersim Dar›kent’te ö¤retmenlik ya-
p›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. 

VVeeddaatt ‹‹NNAANN

Faflistler taraf›n-
dan 12 Eylül
1979’da Kars
Yeni Mahalle’de
katledildi.

MMeehhmmeett SSOOYYLLUU

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

YYüükksseell KKAAfifiIIKKÇÇII

TAYAD’l›yd›. Sadece kendi çocuklar›n› de¤il tüm tutsaklar› sa-
hiplendi. Defalarca gözalt›na al›nd›, iflkence gördü. Ailecek TA-
YAD 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 kan-
ser hastal›¤› sonucunda aram›zdan ayr›ld›.fifiaahhiinn GGÜÜZZEELL

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

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 za-
man hat›rlanacakt›r. Emekçili¤i ve inanc› ile çok daha zor gö-
revlere 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 direni-

flinde, Ümraniye Hapishanesi 1. Ölüm Orucu Ekibi’nde yerald›. Direniflin iler-
leyen günlerinde tahliye edildi. Tahliye rüflvetini oligarflinin surat›na çarpa-
rak, direniflini Küçükarmutlu’da sürdürdü. Direniflinin, 330. gününde 14 Ey-
lül 2001’de ölümsüzleflti. 

ÜÜmmüüflfl fifiAAHH‹‹NNGGÖÖZZ

1976’da Kastamonu-‹nebolu’da do¤du. 1996’da mücadele
saflar›na kat›ld›. ‹flkenceler ve tutsakl›klar yaflad›. 19 Ara-
l›k 2000 hapishaneler katliam›nda Bart›n Hapishanesi’n-
deydi. Yaraland› ve Sincan F Tipi’ne sevkedildi. Ölüm oru-
cu gönüllüsüydü. Direnifl sürecinde tahliye edildi. Tahliye
edilmesinin ard›ndan, 10 Eylül 2001’de ‹stanbul Gümüfl-

suyu’nda çevik kuvvete yönelik gerçeklefltirdi¤i feda eyleminde öfkenin ve
adaletin temsilcisi olarak ölümsüzleflti.  

UU¤¤uurr BBÜÜLLBBÜÜLL
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Verilen 
Raporlar›n Anlam›

Nedir?

Toplu protesto,
faks çekme

eylemi ve bas›n
aç›klamas›
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, Emekli-
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Kald›raç, KESK ‹st fib Plt, Partizan,
TAYAD                 Destekleyen: PDD

Tav›r Dergisi 100. Say›s› 

ÇIKTI!!!
Tav›r Dergisi 100. Say›s› 

ÇIKTI!!!



Burjuvazi, sistemin iflleyifli için-
de halka bir rol biçmifltir. Bu

rol, en geliflmifl burjuva demokrasi-
si içinde bile halk›n ““yyöönneettiilleenn”” ol-
mas›n› öngörür. Burjuva demokrasi-
lerini 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 demokra-
sisi de, faflizm alt›nda sürdürülen
demokrasicilik oyunu da halka ““yyöö--
nneettiilleenn”” olmaktan baflka bir yer
vermez. 

Tarih boyunca, halk›n bu konu-
mun d›fl›na ç›k›p ““yyöönneetteenn””

olabildi¤i, ““iikkttiiddaarr ssaahhiibbii”” olabil-
di¤i tek sistem sosyalizmdir. ‹lk ör-
ne¤ine, 20. yüzy›l›n bafllar›nda Sov-
yetler 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›n-
dan biri, tüm dünya halklar›na,
““hhaallkkllaarr››nn iikkttiiddaarr oollaabbiilleeccee¤¤iinnii””
göstermesidir. 

Evet-hay›r ikilemine s›k›flt›r›lma-
ya 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 ana-
yasa maddelerinin ve yürürlükteki
anayasan›n KK‹‹MM‹‹NN AANNAAYYAASSAASSII
oldu¤unu tart›flm›yor. Biz iflte bu
tart›flmay› gündeme getirdik. 

AKP iktidar›, görülen odur ki,
anayasa konusunda oyalamay›

sürdürmek isteyecektir. Daha refe-
randum aldatmacas› sona ermeden,
““yyeennii aannaayyaassaa”” plan›n› ortaya att›-
lar. Sorun flu; nniitteelliikk oollaarraakk bbiirr ddee--
¤¤iiflfliikklliikk oollaaccaakk mm››?? Nitelik de¤iflik-
likten kast›m›z nedir?.. Kast›m›z flu-
dur; her anayasan›n “görünmez” bir
s›n›fsal damgas› vard›r. “Yeni ana-
yasa” yap›lacak diyenlere soruyo-
ruz: Hangi s›n›f›n anayasas› olacak
bu? Halk›n m›? Emperyalistlerin ve
iflbirlikçilerinin mi?

Mevcut iktidar, emperyalizmin
ve iflbirlikçilerinin iktidar›d›r

ve bu anlamda baflka türlü bir ana-
yasa yapmas› da mümkün de¤ildir.
O zaman, durum fludur; demokratik,
ba¤›ms›zl›ktan yana, eflitli¤i, adale-
ti, özgürlü¤ü sa¤layacak, halk›n te-
mel sorunlar›na ve taleplerine çö-
züm getirecek bir anayasa istiyor-
sak, öönnccee iikkttiiddaarr ssoorruunnuunnuu ççöözz--
mmeelliiyyiizz.. 

Referandum tart›flmalar›, do¤ru
devrimci tavr›n referandum al-

datmacas›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... Refor-
mizm, referandum sand›¤›na gidip,
aldatmacay› meflrulaflt›ran bir tutum
tak›nd›.. Kürt milliyetçili¤i boykotu
pazarl›k konusu yapt›... Bütün bun-
lar, düzene güç veren, siyasi olarak
düzeni güçlendiren politikalar ol-
mufltur. Halka, düzen içi seçenekle-
re mahkum olmad›¤›m›z› gösterme-
liyiz. ‹ktidar hedefini göstermeliyiz.
Burjuvazinin halk kitlelerine biçti¤i
rolü reddedip, politik manevralar›n›
bofla ç›karman›n yolu buradan geç-
mektedir. 

Burjuvaziyi -oligarflik diktatörlü-
¤ü- yenmek ve devrimci halk

iktidar›n› kurmak üzere yola ç›km›fl
devrimcileriz. Devrimci olmak, ikti-
dar iddias›na sahip olmak ve bunun
için savaflmak demektir. Solun, ge-
rek uzun vadeli, gerekse de daha k›-
sa vadeli birlikler oluflturamamas›-
n›n en temel nedenlerinden biri, ik-
tidar iddias›n›n olmamas› veya çok
zay›f olmas›d›r. Bu iddiadan uzakla-
flanlar, onun yerine, kendilerine dü-
zen partilerinin aras›nda bir yer ve
düzen parlamentosunda bir koltuk
aray›fl› içine girmektedirler. 

Net bir iktidar hedefine sahip
olup olmamak, oluflturulan her

türlü birli¤in, cephenin, platformun
niteli¤ini de belirlemektedir. ‹ktidar

hedefinin olmad›¤› yerde, bu birlik-
ler, emperyalizmi kovmak, faflizmi
y›kmak hedefinden uzak, s›n›rl›
haklar ve reformlar hedefiyle varo-
labilmektedir.

Oysa bu bize, emperyalizmin da-
yatt›¤›d›r. Amerikan emperya-

lizmin ve ona yedeklenen tüm em-
peryalist sistemin 11 Eylül
2001’den sonra devrimci, yurtsever
güçlere karfl› sald›rganl›klar›n› art›r-
malar›n›n ilk sonucu flu oldu: “Terör
örgütü” listeleriyle devrim hedefin-
den, iktidar iddias›ndan ve sosya-
lizmden vazgeçmek dayat›ld›. El-
bette “sol” olacakt› yine, ama belli
s›n›rlar dahilinde. Solun azami s›n›r-
lar› ise, “kapitalizmi restore ederek
sosyallefltirmek” olarak çizildi. Bu
düflünceler, çok çeflitli biçimlerde
burjuva, küçük-burjuva ideologlar
taraf›ndan gelifltirildi ve yay›ld›. Da-
y› 2003’te flöyle tahlil etti bu duru-
mu: “Emperyalizm ve oligarfliler,
böylece devrimcili¤i, ezilen halkla-
r›n mücadelesini denetimleri alt›na
alacaklar, iikkttiiddaarr iiddddiiaass››nn›› yyookk eeddee--
cceekklleerr ve önlerinde kendi egemen-
liklerinin sürekli olmas› için hiçbir
engel kalmayacakt›. Devrimci söy-
lemler, illegalite, örgütlenme, silah-
l› mücadele, direnifl, iktidara karfl›
savafl, iktidar› alma düflünceleri ar-
t›k eskimifl, bir kenara at›lmas› ge-
reken düflüncelerdi. Bunun yerine
emperyalistlerin ve oligarflilerin hofl
görebilece¤i, onlar›n demokrasileri-
nin hazmedebilece¤i düflünceler ve
buna uygun pratik savunulmal›yd›.”

Solun belli kesimleri bu dayatma-
y› flu veya bu ölçüde kabul etti-

ler. fiuras› çok aç›kt›r; burjuvazi ta-
rih boyunca kendini yaln›z askeri,
polisiye önlemlerle korumam›flt›r.
Burjuvazi iyi biliyor ki, solu örgüt-
sel, fiziki olarak zay›flatmas› önem-
li de¤ildir; çünkü o noktada sol ye-
niden toparlan›r, yeniden güçlenir.
Ama ideolojik olarak darbe vurul-
mufl, geriletilmifl bir solun kendini
toparlamas› o kadar kolay de¤ildir.
Bu anlamda da ““ddüüzzeenn ssoolluu””nu ya-
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ratmak, mevcut sol güçleri düzen
içine çekmek, burjuvazinin en
önemli korunma mekanizmalar›n-
dan biridir. 

Düzen solu, yani, emperyalist
sistemle ve oligarfliyle uzlaflma poli-
tikas›n› benimsemifl bir sol, do¤al
olarak, devrim ve iktidar iddias›nda
›srar eden Marksist-Leninistleri tas-
fiye etmek isteyecek ve bu noktada
burjuvaziyle ayn› yerden yaklaflm›fl
olacakt›r. Bu anlamdad›r ki, uzlaflan-
larla 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 hareke-

tin niteli¤ini belirleyen ayr›mlar-
dan biridir. “Muhalif”li¤in genel
olarak iki türü vard›r; biri sistem
içidir. Di¤eri, sistem d›fl›. Birinci-
si, sistemin baz› uygulamalar›na
muhaliftir; ikincisi, sistemin ken-
disine. Sistemin baz› uygulamala-
r›na karfl› muhalefeti örgütleme
çerçevesinde   iki kesim zaman za-
man birlikte mücadele edebilir,
birlikler oluflturabilirler. Ama ikti-
dar 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›tla-
r›”ndan Yunanistan’daki anarflistle-
re, Fransa’daki göçmen gruplar›n-
dan Almanya’daki otonomculara
kadar, çeflitli kesimler, muhaliflikle-
rini düzenin polisiyle çat›flma düze-
yine kadar ç›karabilirler. Ama bun-
lar onlar› “düzen içi muhalefet” ol-
maktan ç›karmaz. Çünkü alternatif
olmak, esas olarak politik bir iddia-
d›r. O politik iddiaya sahip olma-
yanlar, bir süre sonra radikallikleri-
ni 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, de-

mokratik eylem bile halk›n iktidar›

hedefine hizmet eder. Bu, s›radan
bir bas›n toplant›s› için bile geçerli-
dir. 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›klama-
s›n›n, bir pankart›n, bildirinin bile o
hedefe hizmet etti¤i ve etmesi ge-
rekti¤i gerçe¤ini de¤ifltirmez. 

‹ktidar hedefi olmayan muhalif ha-
reketler, eninde sonunda düzen

içileflmek durumundad›r. ‹ktidar›
hedeflemeyen bir muhalefet hareke-
ti zaten nihayetinde sadece bir “pro-
testo” hareketi olarak kal›r. Oysa ik-

tidar perspektifine sahip devrimci
bir hareket, s›radan bir protestoyu
örgütlerken bile, onun bak›fl aç›s›n›
belirleyen hhaallkk››nn iikkttiiddaarr›› 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, kadro-
lar›, hareketleri düzen içileflmekten,
“protesto” çizgisine çak›l›p kalmak-
tan kurtar›r... 

Marksist-Leninist literatürde
“Parti” olmak, iktidar alterna-

tifi olmakt›r. Parti bunun için kuru-
lur. Ama düzeniçileflmeyle, sivil
toplumculukla birlikte siyasi hare-
ketler bu iddialar›n› kaybedip, flu
veya bu kesime yedeklenmeye bafl-
lad›lar. ‹simlerindeki tarihsel s›fat-
lar – Komünist, Marksist-Leninist,
Sosyalist s›fatlar›–, onlar› bazen

AB’nin, bazen milliyetçi bir hareke-
tin, bazen ayd›nlar›n, bazen refor-
mizmin peflinde sürüklenmekten
al›koymuyor art›k. Bugün tüm re-
formist güçler, politikas›zd›r, neyi
savunaca¤›n› bilemez haldedir. Oli-
garflinin gelifltirdi¤i politikalar kar-
fl›s›nda s›k s›k savrulmalar yaflama-
lar› da bunun sonucudur. Refor-
mizm, halklar›n özlemlerinin, talep-
lerinin, memnuniyetsizli¤inin flu ve-
ya bu biçimde burjuva siyasetin ka-
nallar›nda eritilmesidir. ‹ktidar yü-
rüyüflünü büyütmek, erimeye engel
olmakt›r. 

Marksist-Leninistler, Marks ve
Engels’in 162 y›ll›k Komünist

Manifestosu’ndaki kavramlarla ko-
nufltuklar› için... Bir çok kesimin
emperyalizmin de¤iflti¤i teorilerini
yapt›¤› bir zamanda anti-emperya-
lizm bayra¤›n› yükseltti¤i için... So-
lun büyük ço¤unlu¤unun legal parti-
cilik kulvar›na yöneldi¤i bir aflama-
da silahl› mücadeleyi yükseltti¤i
için... Tecrit hücrelerinde onlarca öl-
dükleri halde direnifli sürdürdükleri
için... Polis bask›nlar›na boyun e¤-
meyip bürolar›n› barikatlarla savun-
duklar› için... Linçler karfl›s›nda ge-
ri ad›m atmay›p, yeniden o linç gü-
ruhlar›n›n karfl›s›na ç›kt›klar› için...
Yüzlerce ölmelerine karfl›n, devrim,
sosyalizm, silahl›, mücadele, illega-
lite demeye devam ettikleri için...

“macerac›l›k”tan, “sekterli¤e”,
“kaba devrimcilik”ten, “uzlafl-

mazl›¤a”, “dogmatiklik”ten, “dina-
zorlu¤a”, “kitleden kopukluk”tan
“düellocu”lu¤a kadar say›s›z suçla-
man›n, kara çalman›n hedefi olmufl-
lard›r. Devrim ve reformizm ayr›m›,
düzeniçilikle devrimcilik ayr›m›
sürdü¤ü müddetçe de, devrimci çiz-
giye bu tür kavramlarla sald›ranlar
mutlaka olacakt›r. Marksist-Leni-
nistler sadece düflman›n askeri ve
politik salvolar› alt›nda de¤il, sol
cepheden gelen bu ve benzeri eleflti-
riler alt›nda sürdüreceklerdir iktidar
kavgas›n›. Aslolan, tüm sol güçlere
ve halka, iktidar› alabilece¤imiz ve
iktidar olabilece¤imiz güvenini ver-
mektir. Savafl büyüdükçe, bu güven
oluflacak, düzen içi sapmalar afl›l›p
geçilecektir. 

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. 
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Cunta lideri Kenan Evren cunta-
n›n ““ssoonn flflaannssllaarr››”” oldu¤unu söylü-
yordu. Cuntay› meflrulaflt›rmak için
temel demagojileri fluydu: Sokakla-
ra ““aannaarrflflii vvee tteerröörr”” hakimdi. Ülke
““ssaa¤¤--ssooll”” diye ikiye bölünmüfltü.
““KKaarrddeeflfl kkaarrddeeflflii”” öldürüyordu.
““ÜÜllkkee uuççuurruummuunn eeflflii¤¤iinnddee”” 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" kur-
tard›lar...

Peki gerçek bu muydu? Kimin
son flans›yd› bu? 12 Eylül'e kim, ne-
den ihtiyaç duydu? Darbe kime kar-
fl›, kimin için yap›ld›? Bu sorular›
cevaplamak için 12 Eylül öncesi ge-
liflmelere k›saca da olsa bakmak ge-
rekir.

Darbe aad›m aad›m
haz›rland›

Darbeye karfl› bir direnifli önle-
mek ve genifl halk kitlelerinin en
az›ndan bir kesiminin deste¤ini sa¤-
lamak için, darbenin meflrulaflt›r›l-
mas› gerekiyordu. Kitleler darbe-
nin, “son flans” oldu¤una inand›r›l-
mal›yd›. Darbe plan› 12 Eylül
1980’den çok daha önce devreye
sokulmufltu.

Cunta, emperyalizm ve oligarfli
için kesin bir ihtiyaçt›. Cuntan›n ba-
flar›l› olabilmesi için ise, zemini ha-
z›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. Mese-
la ABD’nin Ortado¤u’daki
ç›karlar› için de¤il, “huzur ve
istikrar” için yap›ld›¤›na ikna
olmal›yd›lar. “Haz›rl›k” as-
l›nda daha çok bu noktaday-

d›.  

1978 y›l›nda

cuntac›lar›n flefi Genelkurmay Bafl-
kan› Kenan Evren, üç kiflilik özel
ekibinden ""BBuu aaflflaammaaddaa ssiillaahhll››
kkuuvvvveettlleerriinn mmüüddaahhaalleessiinnee ggeerreekk
vvaarr mm››dd››rr?? VVaarrssaa bbööyyllee bbiirr mmüüddaa--
hhaalleenniinn tteemmeellii nnee oollaabbiilliirr??"" (M.
Ali Birand) diye bir ön çal›flma yap-
mas›n› istiyor.  Hükümetle yap›lan
“eflgüdüm toplant›lar›nda ordu sü-
rekli "Bu ifl böyle yürümez" flikayet-
leriyle hükümeti s›k›flt›r›yor. 

'79 Haziran’›nda Kara, Deniz ve
Hava Kuvvetleri'nin ABD'ye ziya-
retleri s›klafl›yor. Genelkurmay’›n
1979’daki 30 A¤ustos mesaj›nda
darbenin imalar› yap›l›yor.

Hükümete uyar› mektubu yaz-
mak için 13 Aral›k 1979’da topla-
nan cuntac›lar flu sonuca var›yorlar:
""BB››rraakkaall››mm bbuu ppoolliittiikkaacc››llaarr bbiirraazz
ddaahhaa bbaattss››nn kkii,, bbiizz mmüüddaahhaallee eettttii¤¤ii--
mmiizz zzaammaann nnee iiççeerrddeenn nnee dd››flflaarrddaann
kkiimmssee bbiirr flfleeyy ddiiyyeemmeeyyeecceekk dduurruummaa
ggiirrssiinn.. HHaakkll››ll››¤¤››mm››zz yyüüzzddee yyüüzz bbii--
ççiimmddee aannllaaflfl››llmm››flfl oollssuunn.."" (M. Ali
Birand) 27 Aral›k 1979’da hüküme-
te uyar› mektubu verildi.

Darbe tarihi 11 Temmuz 1980
olarak belirlenmiflti ancak Demirel
hükümeti bu tarihte güvenoyu al›n-
ca ertelendi. 

Bu arada sa¤-sol çat›flmas›, kar-
defl kavgas›, anarfli-terör demagoji-
leri tüm yo¤unlu¤uyla sürüyordu.
Emperyalizmin ve oligarflinin iste-
di¤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 bulu-
nan Hava Kuvvetleri Komutan›
Tahsin fiahinkaya 11 Eylül’de ülke-
ye döndü ve 12 Eylül 1980’de dar-
be gerçeklefltirildi. 

Darbe, eemperyalizm vve
oligarflinin pplan›d›r

Bugün oligarfli içi çat›flmada
AKP iktidar› ve AKP’nin sözcülü-
¤üne soyunmufl “eski solcu dönek-
ler” taraf›ndan da 1 May›s katliam›,
16 Mart katliam›, Marafl ve Çorum
gibi bir çok kitle katliam›n›n 12 Ey-
lül 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 duyulmufl-
tur? Akl›ndan zoru mu vard› üç-befl
generalin? AKP iktidar› darbeciler-
den “hesap soraca¤›z” diyerek hal-
k›n 12 Eylül faflizmine karfl› olan
öfkesini oligarfli içi çat›flmada yede-
¤ine almaya çal›fl›yor. AKP iktidar›
cuntac›lardan hesap sormak bir ya-
na 12 Eylül darbesini nedenlerin-
den, niçinlerinden soyutlayarak ta-
rihin üstünü örtmektedir. 

12 Eylül darbesi üç befl genera-
lin kiflisel h›rslar› için de¤il, emper-
yalizm ve iflbirlikçi oligarflinin ç›-
karlar› do¤rultusunda yap›lm›flt›r.
Darbe Amerikan emperyalizminin

bilgisi ve onay› dahilinde ya-
p›lm›flt›r. 

Nitekim 12 Eylül darbe-
sinden bir gün önce Ameri-
kan üslerindeki Amerikal›lar
soka¤a ç›kmamalar› konu-
sunda uyar›ld›. Darbe gerçek-
lefltirildi¤i gün, Türkiye’den
Amerika aran›yor ve telefo-
nun di¤er ucundakine flöyle
deniliyordu: ““SSeenniinnkkiilleerr nnii--

nas›l geldi, 
neden geldi, ne yapt›?
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hhaayyeett bbaaflflaarrdd››””..

Telefonun di¤er ucunda  CIA
Türkiye Masas› flefi Paul HANZE
vard›. Generaller, ““CCIIAA’’nn››nn aaddaammllaa--
rr››”” olarak yönetime el koymufllard›. 

Darbe eemperyalizm vve
oligarflinin çç›karlar› iiçin
yap›lm›flt›r

Darbeciler “ülke uçurumun efli-
¤inden kurtar›ld›” diyorlard›, ya-
land›. Elbette kendilerini uçurumun
efli¤inde hisseden birileri vard›r.
Ama o, “ülke” de¤il, emperyalist te-
keller ve iflbirlikçileriydi. Darbe bu
ç›karlar›n korunmas› için yap›lm›fl-
t›r. Ülkemizdeki egemen s›n›flar,
neredeyse cumhuriyetin kuruluflun-
dan itibaren hep komünizm korku-
suyla yaflam›flt›r. ‘60’lar›n sonlar›n-
dan 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 müca-
delesini bitirememiflti. 12 Mart cun-
tas› döneminde devrimci hareketle-
re fiziki darbeler vurulmufl, ancak
devrimcilerin kahramanca direnifl-
leri halkta büyük bir umuda dönüfl-
müfltür. ‘74-75’lerden itibaren mü-
cadele h›zla geliflmeye bafllad›.
Devletin tüm kontrgerilla faaliyetle-
rine, sivil faflist hareketin tüm sald›-
r›lar›na, kitle katliamlar›na ra¤men
devrimci mücadeleyi engelleyeme-
diler. 

Bu süreçte, resmi ve sivil faflist
terör karfl›s›nda halk›n can güvenli-
¤i istemine devrimciler sahip ç›k-
m›flt›r. Mahallelerde, okullarda,
köylerde, kasabalarda, sokak sokak,
semt semt mücadele edildi faflist te-
röre karfl›. Sivil faflist sald›r›lar, hal-
k›n örgütlü gücüyle birleflen dev-
rimci fliddet eylemleri karfl›s›nda
gerilemeye bafllad›.

Amerika bugün Türkiye oligar-
flisi için “Orta Do¤u’daki en güve-
nilir stratejik orta¤›m” diyor. Bu 12
Eylül’ün sayesindedir. Darbenin ne-
deni de budur. 

Devrimci Sol, 12 Eylül darbe-
sinden  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 derinlefl-
ti¤ini, emperyalizmin Ortado¤u'da-
ki ç›karlar›n›n Türkiye'nin güvenilir
bir ABD üssü haline getirilmesini
gerektirdi¤ini ve oligarfli içi çeliflki-
lerin had safhaya vard›¤›n›, ttüümm
bbuunnllaarr››nn ddaa bbiirr ccuunnttaayy››
ddaayyaatttt››¤¤››nn››”” tespit edi-
yordu. 

Oligarflinin bu kor-
kusunu darbeden sonra-
ki bir konuflmas›nda
Cunta flefi Kenan Evren
flöyle dile getirmifltir:
""BBiizz mmüüddaahhaallee eettmmee--
sseeyyddiikk flfliimmddii bbuurraaddaa bbiizz
ddee¤¤iill oonnllaarr oollaaccaakktt››..""
Bu sözler elbette abart›-

l›yd›. Devrimciler henüz iktidar›
alabilecek güçte de¤ildi, Fakat oli-
garfli ve emperyalizmin korkusu
ciddiydi. 

12 Eylül öncesi oligarflinin eko-
nomik 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 ol-
maks›z›n uygulanma flans› yoktu. 

12 EEylül, aaç›k ffaflizmi
kurumsallaflt›rm›flt›r

Bu sayfada yer alan ““1122 EEyy--
llüüll’’ddee......” bafll›kl› listeye bak›n. Tek
bafl›na, 12 Eylül’ün faflist yüzünü
anlatan bu rakamlar da göstermek-
tedir ki, 12 Eylül darbesi halk›n
“huzur ve güvenini” sa¤lamak için
yap›lmam›flt›r. Halk için tam bir zu-
lüm olmufltur. 

Ancak 12 Eylül faflist cuntas›n›n
ülkeye ne getirip götürdü¤ünü gör-
mek için bu tablo çok yetersiz kal›r.
12 Eylül bu listenin çok ötesindedir. 

Bugün toplumda büyük bir yoz-
laflmadan bahsediliyorsa sebebi 12
Eylül’dür. Toplumda büyük bir apo-
litiklikten bahsediliyorsa sebebi 12
Eylül’dür. Gençlikteki örgütsüzlü-
¤ün, yozlaflman›n bu denli büyük
olmas›n›n nedeni 12 Eylül’dür. Bu-
gün sürekli büyüyen bir açl›ktan, ifl-
sizlikten, yoksulluktan, gasp edilen
haklar›m›zdan bahsediyorsak bunun
da temelinde 12 Eylül vard›r. 

Bugün ülkemiz Irak’›n, Afganis-
tan’›n iflgalinde, Amerika’n›n lojis-

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›k-
tan ç›kar›ld›.

� 300 kifli infaz edildi. 

� 171 kiflinin iflkencede;
299 kifli hapishanelerde
katledildi. 
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tik üssü haline getirilmiflse ve ülke-
miz emperyalist tekellerin çiftli¤i
haline dönüfltürülmüflse bunun te-
melinde 12 Eylül vard›r.

1122 EEyyllüüll;; üüllkkeemmiizziinn eemmppeerryyaa--
lliizzmm vvee iiflflbbiirrlliikkççii oolliiggaarrflflii iiççiinn yyee--
nniiddeenn flfleekkiilllleennddiirriillmmeessiiddiirr.. Darbe
günü Amerika’ya ““sseenniinnkkiilleerr nniihhaa--
yyeett bbaaflflaarrdd››”” diye haber uçurulmas›-
n›n anlam› budur. ‹flbirlikçi tekelle-
rin sendikas›n›n baflkan› Halit Na-
rin’e “art›k gülme s›ras› bizde” de-
dirten 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›ralama-
s›nda ön s›ralara ç›kmaktad›r. 

Çünkü 12 Eylül faflist cuntas› hiç
bir zaman darbeci 5 generalin ikti-
dar›yla s›n›rl› kalmam›flt›r. 12 Ey-
lül; Anayasas›yla, yasalar›yla, ka-
nun hükmünde kararnameleri ve
uygulamalar›yla aaçç››kk ffaaflfliizzmmee ““hhuu--
kkuukkiilliikk”” kazand›rm›flt›r. Devlet 12

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 Ku-
rulu’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 gö-
re yeniden düzenleyen Yüksek Ö¤-
renim Kurulu YÖK’üyle, emekçile-
rin haklar›n› gasp eden grev hakk›n›
fiilen ortadan kald›ran Yüksek Ha-
kemler Kurulu’yla (YHK) ve daha
birçok kurum ve kurulufllar›yla aaçç››kk
ffaaflfliizzmmii kkuurruummssaallllaaflfltt››rrmm››flfltt››rr.. 

12 Eylül’den bugüne 12 Eylül
tüm kurumlar›yla, uygulamalar›yla
varl›¤›n› sürdürmüfltür. 

Cuntac›lar darbeyi, 12 Eylül ön-
cesinde “anarfli ve terörden” 5 bin
kiflinin yaflam›n› yitirdi¤i demagoji-
sine dayand›r›yordu. 12 Eylül’den

bugüne bu rakamlar katlanarak bü-
yümüfltür. Bugün 5 bin de¤il, 40 bin
kiflinin ölümünden bahsediliyor.
Oligarfli halk›n mücadelesini engel-
lemek için iflkenceleri, infazlar›, gö-
zalt›nda kay›plar› kat kat art›rm›flt›r.
Devletin hapishanelerde katletti¤i
tutsaklar›n say›s› 12 Eylül’ü katla-
m›flt›r. Hapishanelerin doluluk oran›
cunta dönemindeki en yüksek raka-
m›n iki kat›na yaklaflm›flt›r. 

Bugün AKP iktidar› Cunta Ana-
yasas›’da yapaca¤› k›smi de¤iflik-
likle 12 Eylül Anayasas›’n› de¤iflti-
riyormufl, cuntac›larla “hesaplafl›-
lacak”m›fl havas› yarat›yor. Yalan-
d›r, aldatmacad›r. Yap›lacak de¤i-
flikliklerle emperyalist tekeller, ifl-
birlikçi oligarfli ve faflist iktidar›n
ihtiyaçlar›n› karfl›lamakta yetersiz
kalan 12 Eylül faflist Anayasa’s›
güçlendirilmektedir. 

12 Eylül’ün yasalar›na, uygula-
malar›na, kurumlar›na son verecek
olan tek güç halk›n kendi iktidar›
için verece¤i mücadeledir. 

12 Eylül sabaha karfl› 04.00’de, ül-
keyi iflgal emrini verenlere bir bak›n.
EVREN’ler, fiAH‹NKAYA’lar, TÜ-
MER’ler, ERS‹N’ler, CELASUN’lar,
ÜRU⁄’lar... Bu isimlerin ard›ndan he-
men ne geliyor dilimizin ucuna? ‹fl-
kence, ölüm, kan ve gözyafl›. Baflka?
Baflka neler geliyor? fiirketler, daire-
ler, katlar, arabalar, yatlar, kad›nlar...

Ne diyordu EVREN cuntan›n ilk
günlerinde: “Biz kendimizi feda et-
tik!” Nas›l da feda etmifller kendileri-
ni, lüks ve ayr›cal›k içinde yüzüyor-
lar. Feda edilen halk ve ülke miydi,
yoksa onlar m›?

‹flkence, ölüm, ac›larla yo¤rulmufl
bu topraklar› Araplara, Amerikal›lara,
Almanlara, Japonlara, ‹ngilizlere, ulus-
lararas› tekelci flirketlere kar›fl kar›fl sat-
t›lar. Hem de bedava, yok pahas›na. 

‹flte bunun için iflgal edildi ülke.
Bunun için bir sabah 45 milyon insa-
na “teslim ol” dediler. Bunun için so-
kaklar› her an atefle haz›r askerlerle,
tanklarla, panzerlerle, mitralyözlerle

donatt›lar. Bunun için bin-
lerce insan› k›fllalara, ka-

rakollara, emni-
yet saraylar›na
doldurup iflken-
ceden geçirdi-

ler. Bunun için onlarca insan›n idam
ferman›n› imzalad›lar. Ve bunun için
mahkelemeleri kurdular. 

Tüm bunlar›n yan›nda yatlar›n-
katlar›n-arabalar›n-flirketlerin sözü
mü olur?

Ne önemi var can›m! Maksat va-
tan kurtulsun!

Sizin 12 Eylül dedi¤iniz nedir bi-
liyor musunuz?

‹flkencehaneleri düflünün biraz. 
A¤z› salyal›, bir elinde içki fliflesi,

a¤z›nda en baya¤› küfürler bir iflken-
ceci, 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 ifl-
kenceciyi 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› kafa-
n›zda canland›r›n. Korkmay›n 12 Ey-
lülcülü¤ünüze halel gelmez korkma-

y›n!
... Ya siz savc› beyler, size anlat-

maya 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 yürü-
dü¤ünüzü anlatmay› da unutmay›n.
Anlatamazs›n›z ama. O günlerdeki ra-
hatl›¤›n›z yok art›k. Hep öyle gidecek
san›yordunuz. “Düfltüler elimize, na-
s›l olsa asaca¤›z hepsini” diye düflü-
nüyordunuz. Sizi böyle düflündüren,
sizi böyle pervas›z davranmaya iten
12 Eylül’dü. Ne güzel günlerdi onlar
öyle de¤il mi? Ama 12 Eylül’ler böy-
ledir iflte! Bir anda yapayaln›z b›rak›-
yorlar insan›. Özcesi kullan›p at›yor-
lar bir kenara... Sizi ancak EVREN ve
suç ortaklar› anlar. Onlar da ayn› dert-
ten muzdarip ne yaz›k ki...

Evet 12 Eylül mahkemelerinin
yarg›çlar›-savc›lar›. ‹flte sizin 12 Ey-
lül’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!”
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Halklar›n mücadelesi, bir çok
cephede birden sürdürülür; ama bu
mücadeleyi, gerçekten halk›n kurtu-
lufluna hizmet edecek hale getiren
temel ölçü, o mücadeleyi “iktidar›
hedefleyen” bir mücadele olarak
sürdürmektir... Neticede herfleyi be-
lirleyen iktidar›n s›n›fsal niteli¤idir... 

Emperyalizme ve oligarfliye kar-
fl› savafl›n amac› aç›kt›r:

“Emperyalizm ve oligarfliyle çe-
liflkisi olan bütün halk s›n›f ve taba-
kalar›n›n, anti-emperyalist, yurtse-
ver, namuslu ve onurlu herkesin,
DDeevvrriimmccii HHaallkk ‹‹kkttiiddaarr››''nn›› kkuurr--
mmaakk”t›r.”

Devrimci hareketin program›
böyle der. 

‹ktidar alternatifi olman›n temel
koflullar›ndan biri “aannttii--eemmppeerryyaa--
lliisstt,, aannttii--oolliiggaarrflfliikk” olmakt›r. Anti-
emperyalist ve anti-oligarflik bir tu-
tuma sahip olmayan, baflka deyiflle
emperyalizmi kovarak bbaa¤¤››mmss››zzll››¤¤››
kkaazzaannmmaayy››, oligarflik iktidar› y›ka-
rak ddeevvrriimmccii hhaallkk iikkttiiddaarr››nn›› kkuurr--
mmaayy›› 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 burjuvazi-
nin ekonomik ve politik varl›¤›na
ve hükmüne son verece¤ini aç›kla-
mayan bir hareket, alternatif de¤il-
dir. 

‹ktidar alternatifi olman›n bu po-
litik ön koflulu yan›nda, örgütsel ve
mücadele biçimlerine iliflkin bir bo-
yutu da vard›r: Emperyalizme ba-
¤›ml›, faflizmle yönetilen bir ülke-
de, alternatif olabilmek, ssiillaahhll›› mmüü--
ccaaddeelleeyyii savunmak ve hayata geçir-

mek ve iilllleeggaall bir örgütlenmeye sa-
hip olmaktan geçer. Bu iki olgu, bir
hareketin politik anlamda alternatif
olmaktan iktidar› devralabilecek bir
aflamaya geçmesinin, yani maddi
anlamda da alternatif olmas›n›n ön-
koflullar›d›r. Bu ikisine sahip olma-
yan herhangi bir hareket, hiçbir za-
man ““iikkttiiddaarr›› ddeevvrraallaabbiilleecceekk ggüüçç
vvee aaflflaammaayyaa”” ulaflamaz. Bu anlam-
da, alternatif olabilmenin zorunlu
koflullar› olarak sayd›¤›m›z silahl›

mücadele ve illegaliteden anlad›¤›-
m›z, her iki olgunun da ““ssttrraatteejjiikk””
unsurlar olarak ele al›nmas›d›r. Ta-
rihinin flu veya bu aflamas›nda, flu
veya bu gereklilik sonucunda bir
çok siyasi hareket illegaliteyi kulla-
nabilir, zaman zaman silahl› eylem-
lere baflvurabilir. Hay›r, bizim kas-
tetti¤imiz bunlar de¤ildir. 

Bir hareketin iktidar perspektifi-
ne sahip olmas›, onun tteemmeell ile ttaallii
olan›, ssttrraatteejjiikk olanla ttaakkttiikk olan›
do¤ru bir anlay›flla ay›rdetmesi de-
mektir ayn› zamanda. S›n›flar mü-
cadelesindeki bir çok sapmalar, te-
melle 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, tteeoorriiyyllee
pprraattiikk,, bbiiççiimmllee öözz,, kkeennddiillii¤¤iinnddeenn--
lliikkllee (determinizm) iirraaddiilliikk (volan-
tirizm) aras›ndaki iliflkinin do¤ru
kurulmas›d›r. Her üçü de Marksist-
Leninist olman›n ölçütleri aras›nda-
d›r ve bunlar›n bütünlü¤ünü kura-
mayan bir hareketin mücadele ve
örgütlenme aç›s›ndan do¤ru bir tar-
z› hakim k›labilmesi, iktidara do¤ru
yönelmesi, iktidar› devralabilecek
bir duruma gelmesi, mümkün de¤il-
dir. 

Alternatif olabilmek, en baflta da
o iddiay› tafl›may› gerekli k›lar. ‹kti-
dar hedefi, bir siyasi hareketi, abar-
t›c›l›ktan, küçük zaferlerle yetin-
mekten, verdi¤i sözleri tutmamak-
tan, al›koyar. ‹ktidar hedefine sahip
olmayanlar, küçük zaferlerle yeti-
nir, 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 be-
nimseyen siyasi hareketler, her
abart›lar›nda, iktidar hedefinden bi-
raz daha uzaklaflmaktad›rlar. 

‹ktidar, çok uza¤›m›zda de¤il-
dir, ama oraya uzun ve zah-
metli bir yoldan var›laca¤› da
kesindir. Bu anlamda iktidar
alternatifi olabilmenin ssoonn kkoo--
flfluulluu da, bu yolda her türlü be-
deli göze alarak sonuna kadar
yürüyebilmek kararl›l›¤›n› gös-
terebilmektir.

‹ktidar Alternatifi
Olabilmenin

Koflullar›

Tek YolYYüürrüüyyüüflflttee

“... Öyle san›l›yor ki, devrimci-
ler aç›s›ndan al›nabilecek tek k›s-
tas, 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 afla-
mas›nda genel solun ... gücü göz
önüne al›nd›¤›nda k›yaslamada
bulunman›n fazla bir önemi ol-
mad›¤› anlafl›lmaktad›r. ... 

Bu çerçevede, devrimci solun
temel hedefi, sol içinde güçlü ol-
mak, onun içinde iktidar olmak
gibi bir düflünceyi savunmak
olamaz. ... Devrimci bir hareke-
tin temel hedefi, ssiiyyaassii iikkttiiddaarr››
aallmmaayyaa yyöönneelliikk olacak kadar
ileri boyutta olmal›d›r. 

fiimdiki süreçte böyle bir dev-
rimci hedef, hayal gibi gözükse
de, gelecek aç›s›ndan bak›ld›¤›n-
da, gerçekleflmesinin hhiiçç ddee oollaa--
nnaakkss››zz oollmmaadd››¤¤›› anlafl›lmal›d›r.

Revizyonist ve oportünistler
kendi bildikleri yolda, bizler de
kendi bildi¤imiz [yolda], bizi ile-
ri, önce iktidar alternatifi olma-
ya, giderek iktidar› almaya gö-
türecek do¤ru devrimci çizgimiz-
de yürümeliyiz.” (Yeni Çözüm,
say›: 21, 1989 fiubat)
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““fifiiimmddii ggüüllmmee ss››rraass›› bbiizzddee......”” di-
yordu, o dönemin Türkiye ‹flveren
Sendikas› Konfederasyonu (TT‹‹SSKK))
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 üre-
ticileri, tüm emekçileri ezip, bask›
alt›na al›rken parababalar› ise “ggüü--
lleecceekk”” ti!

HHaalliitt NNaarriinnlleerr, gülmekte hak-
l›yd›. Emperyalist tekellerin ve ifl-
birlikçilerinin isteklerinden oluflan
24 Ocak ekonomik kararlar›, 12 Ey-
lül cuntas›n›n süngüsüyle zorla uy-
gulamaya sokulmufltu. Halk›n mu-
halefeti susturulmufl, sendikalar ka-
pat›lm›fl, grevler yasaklanm›flt›.
Fabrikalar, iflyerleri, okullar birer
k›flla haline getirilmiflti. 

Toplu sözleflme, patronlar› temsil
eden YYüükksseekk HHaakkeemm KKuurruulluu
((YHK)’n›n insaf›na terkedilmifl, fi-
yatlarda hiçbir denetim kalmam›fl,
devletin tekelleri teflviki en üst boyu-
ta ulaflm›fl, iflbirlikçi tekeller bafltac›
edilmiflti. Grevlerin yasakland›¤›,
ücretlerin donduruldu¤u, emekçile-
rin birer köle gibi çal›flt›r›ld›¤› koflul-
larda sömürüyü rekor düzeyde art›r-
man›n tüm koflullar› haz›rlanm›flt›... 

Ve flimdi 30 y›l sonras›nday›z;

AKP iktidar› da iflbirlikçi te-
kelleri ““ggüüllddüürrüüyyoorr..””
AKP’nin 8 y›ll›k iktidar›nda, KKooççllaarr,,
SSaabbaanncc››llaarr,, KKaarraammeehhmmeettlleerr,, ÜÜllkkeerr--
lleerr..... gülmeye devam ediyor. AKP
tekellerin tüm isteklerini yerine geti-
rirken, iflçilerin, kamu emekçilerinin,
küçük üreticilerin, köylülerin talep-
lerini dikkate bile alm›yor...

30 y›l önce faflist cunta emperya-
listler ve iflbirlikçileri için neleri
yapm›flsa, bugün de AKP ayn›lar›n›
yapmaktad›r. ZZiihhnniiyyeett,, ister sivil,
ister asker olsun, tüm yönetimlerin
tekellerin hizmetinde olmas›d›r. ““1122
EEyyllüüll zziihhnniiyyeettii”” bugün de sürmek-
tedir.

1122 EEyyllüüll,, AAKKPP
ppoolliittiikkaallaarr››nnddaa ssüürrüüyyoorr

““1122 EEyyllüüll,, ddeevvlleettiinn yyeenniiddeenn kkuu--
rruullmmaass›› ddeevvrriiddiirr..”” sözlerinin sahibi
o dönem iflbirlikçi tekelci burjuva-
zinin en has temsilcisi VVeehhbbii
KKooçç’tur. Koç, hiç sak›nmadan 12
Eylül’ün program›n› bir cümleyle
özetlemifltir.

Faflist cunta lideri KKeennaann EEvv--
rreenn,, 20 Mart 1982’de “1122 MMaarrtt’’llaa
iiflfllleerr flflööyyllee bbiirr cciillaallaanndd››,, aammaa ggeennee
iiflfllleemmeeddii.. BBuu tteeccrrüübbeelleerriinn ››flfl››¤¤››nnddaa
bbiirr ddaahhaa ggeerrii ddöönnüüflfl oollssuunn iisstteemmii--
yyoorruuzz..” diyerek, 12 Eylül’de yapa-
caklar›n› anlat›yordu.

Cuntac›lar, devletin yeniden ve
aç›k faflist tarzda düzenlenmesinden
aç›k faflizmin kurumlaflt›r›lmas›n-
dan söz ediyorlard›.

K›sacas›, bir daha askeri cunta-
lara gerek kalmayacak bir düzenle-
meyle, halk› aç›k faflizm koflullar›n-
da yaflatacaklard›. Bunun için faflist
1982 Anayasas›’n› haz›rlad›lar.

1982 Anayasas› ile yeni faflist
kurumlar ve örgütlenmeler olufltu-
ruluyor, mevcut olanlar› yeniden or-

ganize edilerek halka karfl› devlet
““ggüüççlleennddii””rriilliiyyoorrdduu.. 

YÖK, YHK, Hakimler ve Savc›-
lar Yüksek Kurulu, Devlet Denetle-
me Kurulu, hükümetlere nas›l yöne-
teceklerini dikte eden Milli Güven-
lik Kurulu... aç›k faflizmin kurum-
laflmas›n›n organlar›yd›lar. 

Son 30 y›ld›r ülkemiz, 82 faflist
anayasas› ile yönetilmektedir.
AKP’nin 8 y›ll›k iktidar› dönemin-
de ne 82 Anayasas›’na, ne de 12 Ey-
lül’de oluflturulan bu faflist kurum
ve örgütlere bir itiraz olmufltur.

Tersine AKP, bu kurumlar› ele
geçirerek, buralarda kadrolaflarak,
kendi kontrgerillas›n› yaratma yo-
lundad›r. 

AKP, yine ayn› zihniyetle bak-
maktad›r polislere. Ülkemizdeki
mücadeleye karfl› devleti “ggüüççlleenn--
ddiirreecceekk”, devleti ““iiçç ssaavvaaflflttaa” yet-
kin 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 silahlar-
la  donatm›flt›r. Gerilla mücadelesi-
ne 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› büyüte-
rek, halka karfl› silahlanm›fl devasa
bir güç ortaya ç›karm›flt›r. 

Hapishanelerde tecriti sürdüre-
rek, onlarca tutsa¤› katletmifl, onlar-
ca hasta tutsa¤› ölümün k›y›s›na ge-
tirmifltir. AKP döneminde hapisha-
neler, t›ka basa doldurulmufl, yeni
hapishaneler yap›lm›flt›r. 

AKP yeni bask› yasalar› ç›kara-
rak, halk›n mücadelesini sindirme-
ye çal›flm›fl, iflkenceyi karakollar-
dan, sokaklara, meydanlara tafl›m›fl-

Cunta anayasay› emir-tali-
mat 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.

Evren’den Erdo¤an’a
Hüküm Süren 

“12 Eylül Zihniyeti”dir!

Halk›n Anayasas› Halk›n ‹ktidar› ‹çinHalk›n Anayasas› Halk›n ‹ktidar› ‹çin10

Yürüyüfl

5 Eylül
2010

Say›: 232



t›r. Tek bir iflkenceci ceza almazken,
polis, tan›nan yetkilerle ““dduurr iihhttaarr››--
nnaa”” uymad›¤› gerekçesiyle onlarca
insan› katletmifltir. 

8822 ffaaflfliisstt AAnnaayyaassaass››’’nnddaann
AAKKPP’’nniinn kk››ssmmii ddee¤¤iiflfliikklliikk
ppaakkeettiinnee

““1122 EEyyllüüll,, ttoopplluummaa llaayy››kk ggöörrddüü--
¤¤üü AAnnaayyaassaa iillee iinnssaann oonnuurruunnuu,, öözz--
ggüürrllüükklleerrii aasskkeerr ppoossttaallllaarr›› aalltt››nnddaa
ççii¤¤nneemmeeyyee yyaassaallll››kk kkaazzaanndd››rrmm››flfl,,
kk››flflllaa ddiissiipplliinniinnii ttüümm ttoopplluummaa hhaa--
kkiimm kk››llmm››flfltt››rr..”” (Hakl›y›z Kazanaca-
¤›z, cilt.1, syf. 350)

Cunta anayasay› yaparken, öz-
gürlükleri llüükkss olarak görmüfl, o ne-
denle 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.
““ÖÖzzggüürrllüükk yyookk,, ööddeevv vvaarr!!”” anlay›-
fl›yla hareket eden cunta, hemen her-
kesi bir ““aasskkeerr””, ülkeyi de bir k›flla
olarak görmüfl, emirlerle, talimatlar-
la halk› yönetmeye çal›flm›flt›r.

Bugünde Erdo¤anlar, omuzlar›n-
da 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 ““kkoorrkkuu ttoopplluu--
mmuu”” yaratmaya, kendilerine karfl›
ç›kan herkesi bask›yla, faflist terör-
le, flantajla, i¤renç iftiralarla sustur-
maya 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 saymakta-
d›rlar. 

Nitekim, 8 y›ld›r faflist 1982
Anayasas› ile bu ülkeyi yönetmifl-
lerdir. Bugün de 19 maddelik k›smi

de¤ifliklik paketinde yer alan mad-
deler içinde halk›n lehine tek bir dü-
zenleme yoktur. Yine iflbirlikçi te-
kellerin ç›karlar› gözetilerek k›smi
de¤ifliklikler yap›lm›fl, iktidar çat›fl-
mas›nda AKP’ye mevzi kazand›ra-
cak ad›mlar at›lm›flt›r.

Nas›l 12 Eylül’de halk, anayasa-
n›n haz›rlanmas› d›fl›nda tutulduysa
bugün de halk anayasan›n haz›rlan-
mas› d›fl›nda tutulmufltur.

AKP, referandum kampanyas›
için t›pk› faflist Evrenler’in yapt›¤›
gibi devletin tüm olanaklar›n› kul-
lanmaktad›r. Radyolar, televizyon-
lar, 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 kam-
panya yürütmektedir. Öyle ki AKP
ramazan sofralar› da dahil olmak
üzere herfleyi halka karfl› kullan-
maktad›r.

‹‹flflbbiirrlliikkççii tteekkeelllleerrii
““ggüüllddüürreenn”” EEvvrreennlleerr’’ddeenn,,
tteekkeelllleerrii iihhyyaa eeddeenn
EErrddoo¤¤aannllaarr’’aa

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 sözlefl-
meleri, iflçiler aleyhine ba¤lanm›fl,
iflbirlikçi tekeller toplu sözleflme
masas›nda da ““ggüüllddüürrüüllmmüüflfl”tür.
Yine iflçilerin biriken k›dem tazmi-
natlar› ile ilgili yeni bir düzenle-
meyle tekelleri bu yükten de kurta-
r›lm›flt›r.

Cunta, burjuvaziyi iflçilere,
emekçilere karfl› korumay› görev
bilmifltir. O nedenle lokavt hakk›n›
yeni anayasaya koymufl, toplu söz-
leflme düzeni konusunda burjuvazi-
nin ç›karlar›n› esas alacak düzenle-
meler 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 Ey-
lül zihniyetini sürdürmektedirler.
‹flsizlik, yoksulluk ve açl›k AKP dö-
neminde katlanarak artm›flt›r. ‹flçi-
ler, emekçiler için uzun çal›flma sa-
atleri 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›ra-
k›lm›fl, kölece çal›flma koflullar› da-
yat›lm›flt›r.

Cunta dönemindeki gibi gerçek
ücretler düflmüfl, iflbirlikçi tekeller
ihya edilmifltir. Tekeller her y›l re-
kor kârlar k›rarken emekçiler yok-
sullaflt›r›lm›flt›r.

Erdo¤an, bir süre önce iflçi me-
mur 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› de-
mektir.

Türkiye ‹flverenler Sendikalar›
Konfederasyonu'nun (T‹SK) Bafl-
kan› TTuu¤¤rruull KKuuddaattkkoobbiilliigg, Erdo-
¤an’a yazd›¤› mektupta flöyle diyor-
du:  "GGrreevv vvee llookkaavvttllaa iillggiillii ttüümm yyaa--
ssaakkllaarr kkaalldd››rr››ll››rrkkeenn öözzeelllliikkllee ggeenneell
ggrreevv,, ddaayyaann››flflmmaa ggrreevvii,, ssiiyyaassii vvee
sseemmppaattii ggrreevvii ggiibbii eeyylleemmlleerriinn sseerr--
bbeesstt bb››rraakk››llmmaass›› yyaannll››flfltt››rr.. AAllmmaann--
yyaa,, JJaappoonnyyaa,, AABBDD ggiibbii üüllkkeelleerrddee
bbiillee yyookkttuurr.. TTüürrkkiiyyee''yyee ffaazzllaa ggeelliirr!”
(Bugün 25 A¤ustos 2010)

AKP’nin grevleri serbest
b›rakmas› gibi bir durum ol-
mamas›na karfl›n, tekeller için
““TTüürrkkiiyyee’’yyee ffaazzllaa ggeelleenn””ler
konusunda ayn› fleyleri düflün-
mektedir Erdo¤an...

Onun içindir ki, 12 Eylül zih-
niyetini devam ettirmektedirler.
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AKP’nin k›smi anayasa de¤iflik-
li¤ine neden ““eevveett”” dedi¤i sorusuna
cevap vermekte zorlan›yor, zorlan-
d›kça saçma sapan gerekçeler üreti-
yordu.

Ekrandaki ayd›n, “Çok bedel
ödedi¤ini” anlat›yordu mesela...
“iillkk ddeeffaa 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 ssoollccuu 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¤erlendire-
meyip, AKP’nin kuyru¤una tak›lm›fl
olabilirler. Yine bir k›sm›, halka gü-
venlerini kaybettikleri, kazanmaktan
umudunu kesip, demokrasiyi ege-
men 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 soyu-
nan, AKP’nin kendisini kullanmas›-
na aç›kça izin veren, ayd›n tavr›na

ihanet eden ç›karc›lar
üzerinde duraca¤›z.

““EEvveett”” ddeemmeekk bbaassiitt bbiirr
yyaann››llgg›› ddee¤¤iill,, aayydd››nn
mmiissyyoonnuunnaa iihhaanneettttiirr

AKP yalanlarla sürdürdü¤ü ana-
yasa kampanyas›n›n oda¤›na 12 Ey-
lül’ü oturttu. 12 Eylül ile hesaplafl-
ma demagojileri ile solun de¤erleri-
ni, halk›n özlemlerini kulland›.
AKP kendi ç›karlar› için herfleyi,
herkesi, ayd›nlar›, eski faflistleri, is-
lamc›lar› soldan “eski tüfekler” i
kullanan, bir partidir.

Bu durumda ayd›nlara düflen gö-
rev, bu yalan ve istismar kampanyas›-
n› bofla ç›karmak, solun de¤erlerini
kirletmesine izin vermemek, halk› al-
datmalar›na seyirci kalmamakt›r.

Ayd›n misyonu bunu gerektir-
mektedir. AKP’nin sürdürdü¤ü yalan
kampanyas›na karfl› ç›kmak, sol’un
de¤erlerini kirletmesine sessiz kal-
mak, bunun da ötesinde ortak olmak
hiçbir gerekçe ile aç›klanamaz.

Tüm gerçeklere karfl›n, kendisi-
ne ayd›n›m diyenler taraf›ndan
AKP’nin propagandas› yap›l›yorsa
bu basit bir “ssiiyyaassii yyaann››llgg››”” olarak
görülemez.

Sorun, AKP’nin ““ggiizzllii nniiyyeettllee--
rrii”nin bilinip-bilinmemesi de de¤il-
dir. Zira herfley ortada ve olanca
aç›kl›¤›yla yaflanmaktad›r. AKP’nin
8. y›l›ndaki iktidar›n›n bilançosu or-
tadad›r; iflsizlik, yoksulluk, hapis-
hanelerde ölümler, hasta tutsaklar›n
katli, tecrit, infazlar, iflkencecilerin,
katliamc›lar›n mahkemelerde aklan-
mas›, Diyarbak›r sokaklar›nda in-
fazlar, binlerce çocu¤u hapishanele-

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, görme-
dim, duymad›m diyebilir. Karfl›s›n-
da en fazla “ama Ergenekon davas›”
diyebilirler, onun da art›k amac›,
oolliiggaarrflflii iiççii iikkttiiddaarr ssaavvaaflfl››nn››nn bir
parças› oldu¤u tüm ç›plakl›¤›yla or-
tadad›r. 

AKP’nin yalanlar›na ortak olup,
referandum oyununun bilinçli bir
parças› haline gelenlere, AKP’nin
sözcülü¤ünü yapanlara en baflta
söylenecek olan fludur;

HHaannggii ssaaffllaarrddaass››nn?? VVee nnee iiççiinn,,
kkiimm aadd››nnaa AAKKPP’’nniinn yyaallaannllaarr››nn›› ssaa--
vvuunnuuyyoorrssuunn??

Asl›nda hemen herfley bu soru-
nun cevab›nda yatmaktad›r.
AKP’nin halk› aldatan politikalar›n›
savunan biri ayd›n olamaz. Bu ay-
d›n misyonuna s›rt çevirmektir.

AKP’yle bu iflbirlikçili¤i sürdü-
renlerin ileri sürdükleri gerekçelerin
tutarl› bir yan› yoktur. AKP politikala-
r›n›n karfl›s›nda durup, halka gerçek-
leri anlatmas› gerekenler AKP yalan-
lar›n› bbiizzee bbeenniimmsseettmmeekk istiyorlar.

‹‹flflbbiirrlliikkççii vvee ffaaflfliisstt ppoolliittiikkaallaarr
ssüürrddüürreenn AAKKPP’’nniinn kk››ssmmii aannaayyaassaa
ddee¤¤iiflfliikkllii¤¤iinnii kkeennddiissiinnee aayydd››nn››mm ddii--
yyeenn bbiirrii nnaass››ll ddeesstteekklleerr??

Biraz tarih, biraz siyaset bilen
herkes bilir ki; AKP gibi emperya-
lizmin iflbirlikçisi, halk düflman› bir
parti halk için bir anayasa yapamaz.

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!

Sezen AAKSUO ral ÇALIfiLAR Orhan PPAMUK Y›lmaz OODABAfiI
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Yapmaz!

Herkes bilir ki, AKP gibi iflbir-
likçi bir parti tam 8 y›ld›r halk›n ta-
leplerine s›rt çevirmifl ve çevirmeye
devam etmektedir. Anayasa de¤i-
flikli¤i paketine halk›n talepleri do¤-
rultusunda koydu¤u tek bir madde
yoktur. Paket, aç›kça görüldü¤ü gi-
bi, oligarfli içi çat›flmada kendisine
gereken düzenlemelerle tekellerin
baz› isteklerini içermektedir. Birkaç
madde ise, sadece çeflitli kesimleri
kendine yedeklemek için adeta kan-
d›rmak amaçl› konulmufltur. 

AKP’ye demokratik talepleri
karfl›layacak bir parti gözüyle bak-
mak bafltan yanl›flt›r. Her ayd›n bu-
nu bilir esas olarak. Ancak sorun
bbiillmmeezzddeenn ggeelliinnmmeessiinnddeeddiirr.. 

AKP’nin ortaya ç›k›fl›, kurduru-
luflu, izledi¤i program, halka karfl›
politikalar›, ald›¤› destekler
AKP’nin emperyalizmin ve iflbirlik-
çi burjuvazinin bir partisi oldu¤unu
göstermektedir.

AKP’yi oluflturan kadrolar aç›-
s›ndan bile baksak, görürüz ki, hep-
si anti-komünisttir, sola düflmand›r. 

‹flte tüm bu gerçeklere karfl›n ha-
la referandumda “EEvveett” deyip,
AKP’nin kuyru¤una tak›lmak, süre-
ci görüp-görememekle ilgili de¤il-
dir. Geriye baflka hesaplar, kayg›lar,
ç›karlar kalmaktad›r. 

DDüüzzeenn iiççiinnddee uullaaflfl››llaaccaakk
ssttaattüükkoollaarr,, kkaarriiyyeerrlleerr,,
aayydd››nn››nn ttaarriihhsseell mmiissyyoonnuunnuunn
kkaarrflfl››ll››¤¤›› oollaabbiilliirr mmii??

AKP’ye basit ç›karlar yüzünden
kendilerini kkuullllaanndd››rrttaann “ayd›n-

lar”›n önemli bir k›sm›, çok aleni
bir flekilde iktidar taraf›ndan çeflitli
biçimlerde ödüllendirilmektedir. ‹k-
tidar›n, belediyelerin etkinliklerine
ça¤r›lmakta, kendilerine çeflitli or-
ganizasyonlarda yer verilmekte, çe-
flitli platformlarda ““iittiibbaarr”” görmek-
te, gericilerin tteelleevviizzyyoonnllaarr››nnddaa,,
bbaass››nn››nnddaa,, rreekkllaamm pprrooggrraammllaarr››nn--
ddaa,, TTRRTT’’ddee kendilerine yer bul-
maktad›rlar. 

Ayd›n misyonuna ihanet eden bu
zavall›lar›n aç›klamalar›na bak›la-
cak olursa herbiri kendisine çok
önemli misyonlar yüklemifltir. Öy-
leki “bir parmaklar›n› sallasalar”
binlerce kifliyi soka¤a dökecek, bir
konuflsalar, onbinlerce kifliyi etkile-
yecek yetenekte ve keramette gö-
rürler kendilerini.

Halk ile mücadele ile solun de-
¤erleri ile demokrasi mücadelesi ile
bir ilgileri olmamas›na karfl›n sol

ad›na ahkam keserler. Devrimcilerin
büyük emeklerle baflard›klar›, bü-
yük bedellerle tarihe yazd›klar› her-
fleyi 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 fark-
s›zd›rlar. Çünkü pazarlamaya çal›fl-
t›klar› “mal” o kadar bozuk ve kötü-
dür ki, yalanlara, çarp›tmalara bafl-
vurmadan AKP’cilik yapamazlar. 

Tüm ayd›nlar, AKP geçicidir, ge-
lir geçer, tarih kal›r, halk kal›r, Tür-
kiye solu kal›r. Yar›n tarihe, halka,
sola hesap vermek durumunda ola-
caks›n›z. O zaman söyleyecek sözü-
nüzün olmas› için bir an önce sav-
ruldu¤unuz bu yanl›fltan geri dönün. 

AKP’ye verilecek destek karfl›l›-
¤›nda elde edilecek statü, para, ne
olursa olsun, inan›n ki, düflünceleri-
nize, ayd›n misyonunuza ihanet et-
meye de¤mez. 

Geçmifllerinden kendilerine ka-
lan tüm de¤erleri, varsa bir isimleri,
onlar› AKP ile pazarl›k masas›na
sürerek, belki onlarca y›lda onlarca
eserle, ürünle elde etti¤iniz isimleri-
nizi, 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 söz-
lerinizi dinleyecek bir kesim bulabi-
lir, onlar› referandumda “evet”e ik-
na edebilirsiniz; ama bu, halk nez-
dinde gördü¤ünüz son “itibar” ve
“güven” olur. Sonra tükenirsiniz,
sizden geriye bir ““aayydd››nn ppoossaass››””
kal›r ve inan›n AKP’nin de o posa-
ya hiçbir ihtiyac› olmayacakt›r. 

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.
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YYüürrüüyyüüflfl:: 12 Eylül günü
referanduma sunulacak
k›smi anayasa de¤iflikli¤i

paketini nas›l de¤erlendiriyorsunuz? 

TTiimmttiikk:: Asl›nda temel soru flu. Halka
ne yarar› var. Bütün bu anayasa de¤iflik-
likleri hayat›m›z› nas›l etkileyecek. Ha-
yat›m›z› hemen hemen hiç etkilemeye-
cek. Ortada çok aç›k bir gerçek var.
AKP hükümet olarak yeni bir iktidar
dengesi kurmaktad›r.  Söylendi¤i  gibi
anayasa de¤iflikli¤inin demokratiklefl-
meyle bir ilgisi de bulunmamaktad›r. 

AKP nin temsil etti¤i siyasal ve
ekonomik güç bu anayasal de¤iflikli¤i
ile zaten zay›f olan toplumsal muhale-
feti 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, söz-
leflmelerin, özellefltirme ifllemlerinin,
kimi yasa de¤iflikli¤inin yarg›sal dene-
time tak›lmas›n› engellemek istiyor.

YYüürrüüyyüüflfl:: Referandumda tavr›n›z na-
s›l olacak?

TTiimmttiikk:: Biz kay›kç› kavgas›na kat›l-
mak istemiyoruz. AKP iktidar›n› sa¤-
lamlaflt›rmak için yasa yap›yor ve bu-
nu medya, Avrupa Birli¤i solcular›, li-
beral ayd›nlar sayesinde  gerçek bir
tart›flma imifl gibi  pazarl›yor.  Biz on-
lar›n oyununa kat›lmayaca¤›z. 
YYüürrüüyyüüflfl:: Referandum ile ilgili ola-

rak, "Getirilen maddeler yetersiz ama
oylamada evet diyece¤iz" diyen arala-
r›nda kimi ayd›nlar›n da oldu¤u bir ke-
sim var. Bu çevrenin görüflleri hakk›n-

da ne diyorsunuz?

TTiimmttiikk:: Ayd›nlar›n bu tavr›n› iyi ni-
yetle aç›klayacak olursak apolitik bir
bak›fl aç›s›na sahip olduklar›n› söyle-
yebiliriz. 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› gör-
memesi imkans›z.

Baflbakan 12 Eylül ile yüzleflmek
ad›na sahte gözyafllar› döküyor. Baflba-
kan›n Erdal Eren için yapt›¤› konufl-
maya 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 dev-
rimci tutsak Güler Zere’den, hapisha-
nelerde öldürülen onlarca hasta tutsak-
tan habersizler mi? ‹nsanl›k suçu olan
tecrit uygulamalar›ndan,  polis infazla-
r›ndan, darp edilen iflçiden, soka¤a at›-
lan gecekondu halk›ndan, e¤itim hakk›
elinden al›nan binlerce ö¤renciden ha-
bersizler mi? E¤er sadece iktidar›n
söylemi üzerinden hakaret ediyorlarsa
onlara gerçekten ayd›n diyebilir mi-
yiz? Anayasan›n hangi maddesi, neye
yeterlidir. Yani bahsetti¤imiz bu ke-
simlerin bir alternatifi olmal›d›r. Gücü
ve cesareti olmal›d›r. E¤er yoksa ikti-
dar›n bugün söyledi¤i dünden söyledi-
¤inden iyidir. Ne yapal›m ancak bunu
veriyorlar sevinelim diyebiliriz. Ama
daha iyisinini biz yapar›z demeli ken-
dimiz için halk›m›z için en iyisini iste-
yebilmeliyiz. Gerçek ayd›n budur.
YYüürrüüyyüüflfl:: Halk Cephesi’nin sundu¤u
Anayasa Tasla¤›n› nas›l de¤erlendiri-
yorsunuz? Kitlelere ulaflt›rd›¤›n›zda

nas›l tepkiler al›yorsunuz 

TTiimmttiikk:: Anayasa esasen devletin ni-
teli¤ini, halk›n siyasal alana ne kadar
kat›ld›¤›n› anlat›r. Halk anayasas› tam
ba¤›ms›z, halk demokrasinin uygulan-
d›¤› bir ülkeyi tarif etmektedir. Halk
Cephesi’nin haz›rlad›¤› anayasa tasla-
¤› çal›flmas› hak ve özgürlükleri aç›k
ve dolanmaya yer vermeden düzenle-
mifltir. Ve bunlar› ancak ile bafllayan
cümlelerle s›n›rlamam›flt›r.  

Aç›k ve anlafl›r olarak en temel ko-
nular› düzenlemifltir. Kad›n sorunu ço-
cuk ve az›nl›klar sorunu  nas›l düzen-
lenmesi gerekti¤ini anlatm›flt›r. 

Halk anayasas› tasla¤› flu aç›dan
önemli bir aç›¤› kapat›yor. Mevcut ana-
yasa darbe anayasas›  herkes bunu ka-
bul ediyor. Anayasa de¤ifliklikleri bir
anlam ifade etmiyor ne özgürlük getiri-
yor ne demokrasi, bunda da hemfikiriz.
Peki ne yapal›m diyenler için bir yol-
dur. Kendine solcuyum demokrat›m di-
yenler için bir yoldur. Yürüsünler.

YYüürrüüyyüüflfl:: Alan›n›z aç›s›dan, alan›n›-
z›n talepleri aç›s›ndan AKP'nin refe-
randuma sundu¤u tasla¤› nas›l de¤er-
lendiriyorsunuz?

TTiimmttiikk:: AKP halka sundu¤u anayasa
tasla¤›nda 12 Eylül Cunta Anayasas›’-
n›n 21. Maddesinde de¤ifliklik yapm›fl-
t›r.  Anayasa Mahkemesinin yap›s›n›
de¤ifltirmek ve HSYK’y› yeniden dü-
zenlemek yapt›¤› de¤iflikli¤i perdele-
mek için göstermelik ve esasen pratik
yaflama katk›s› olmayan maddeler ek-
lemifltir.Toplu sözleflme ve grev hakk›
olmaks›z›n sendikal haklarda iyilefltir-
me yap›ld›¤›n› iddia etmek, pozitif yü-
kümlülükleri düzenlemeksizin ve yap-
t›r›m öngörmeksizin engelli ve cinsi-
yet ayr›mc›l›¤›na iliflkin düzenleme
bulundu¤un listeden dem vurmak, si-
yasal yurt d›fl› yasaklar› artarak sürer-
ken büyük vergi borçlular›n›n yurt d›fl›
tatillerini garanti alt›na almak iyilefltir-
me olarak öne sürülüyor. Böyle bir
kand›rmacan›n ciddiye al›nmas› müm-
kün de¤ildir.  

YYüürrüüyyüüflfl::Alan›n›z aç›s›dan, Halk Ana-
yasas› beklentilerinizi karfl›l›yor mu?

TTiimmttiikk:: Halk›n hukukunu egemen k›l-
maya çal›flan sistem bizim beklentimizi
karfl›lar. Halk için yap›labileceklerin s›-
n›r› yok. ‹yinin güzelin s›n›r› yok.

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›n-
da anayasa referandumuyla  ilgili bir eylem yapt›. Eylemde, Tüm Bel-Sen yöneti-
cisi ‹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 ya-
sa¤›n› kal›c› hale getirdi¤ini, kamu emekçilerin sand›¤a gitmeyerek bu aldatmaca-
ya 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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Av. Ebru T‹MT‹K (Halk›n Hukuk Bürosu)
“Baflbakan 12 Eylül ile yüzleflmek ad›na sahte gözyafllar› döküyor.”



HHaallkk AAnnaayyaassaass›› eemmeekklliilleerr iiççiinn ddeerr kkii ;;
“Halk Cumhuriyeti emekliler için, topluma y›llarca

emek vermifl insanlar›n sayg› ve sevgi gördü¤ü, ekono-
mik aç›dan rahat ve huzurlu yaflad›¤› bir ortam yarat-
may›; “

Düzenin kald›r›p bir kenara att›¤›, yük olarak gördü-
¤ü emekliler ezilmeyecek, yaflamlar›n› insan onuruna
yarafl›r bir biçimde sürdüreceklerdir.

HHaallkk AAnnaayyaassaass›› ssaakkaattllaarr iiççiinn ddeerr kkii ;;
“toplumsal yaflama aktif olarak kat›labilecekleri ko-

flullar› haz›rlamay› toplumsal bir görev ve borç sayar..”

Kapitalizmin toplumsal yaflamdan uzak tutup eve
hapsetti¤i sakatlar›n bu durumuna son verilecek, yafla-
ma kat›lmalar› sa¤lanacakt›r.

HHaallkk AAnnaayyaassaass›› iiflflssiizzlleerr iiççiinn ddeerr kkii ;;
“Çal›flmak isteyen ama her fleye karfl›n iflsiz kalanla-

r›n asgari geçinme koflullar›n›n sa¤lanmas› devlet gü-
vencesi alt›nda olacakt›r. ”

‹flsizlik ortadan kald›r›lacak, herkese ifl imkanlar› ya-
rat›lacakt›r.

HHaallkk AAnnaayyaassaass›› ttüümm hhaallkk iiççiinn ddeerr kkii ;;
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 gü-
venli hale getirilmesi; gecekondu semtlerinin yol, su,
elektrik, sa¤l›k kurumu gibi alt yap› eksikliklerinin ta-
mamlanmas›; Islah edilemez durumdaki gecekondular
yerine toplu konutlar infla edilmesi halk iktidar›n›n ön-
celikleri aras›ndad›r. ”

Aç ve aç›kta hiç kimse kalmayacak, toplu konutlar-
dan oluflan, yeni yerleflim bölgeleri kurulacak, buralar-
da halk›n tüm ihtiyaçlar› karfl›lanacakt›r.

HHaallkk AAnnaayyaassaass›› aayydd››nn vvee ssaannaattçç››llaarr iiççiinn
ddeerr kkii ;;

“Çeflitli dallarda faaliyet yürüten, ürün veren ayd›n
ve sanatç›lar›n Ayd›n-Sanatç› Meclisleri’nde örgütlen-
mesi; il, ilçe, köy düzeyinde Halk Meclisleri’nin deste-
¤iyle kültür merkezlerinin kurulmas› teflvik edilir. Sanat-
ç›lar›n oluflturdu¤u dernekler, meclisler, kooperatifler
Kültür Bakanl›¤›nca desteklenir. ”

Düzenin bask› yaparak, örgütsüzlefltirerek düzene ta-
bi k›lmaya zorlad›¤› ayd›n ve sanatç›lar›n örgütlenmele-
ri önündeki tüm engeller kald›r›larak, örgütlenmeleri
sa¤lanacakt›r. Ayd›n ve sanatç›lar›n faaliyetleri destek-
lenecek, halk için üretmeleri teflvik edilecektir.

HHaallkk AAnnaayyaassaass›› ee¤¤iittiimm vvee bbiilliimm iiççiinn ddeerr kkii;;
““ 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 üü rreettiiccii
ggüüççlleerrii ggeelliiflflttiirreenn,, ttoopplluummccuu,, yyuurrttsseevveerr,, iilleerriiccii,, bbiilliimm--
sseell yanlar›yla ve zihinsel, bedensel, ruhsal, teknik tüm
boyutlar›yla bir bütün olarak ele al›r.”

HHaallkk AAnnaayyaassaass›› ssaa¤¤ll››kk,, kkoonnuutt,, uullaaflfl››mm iiççiinn
ddeerr kkii;;

““Herkes do¤ufltan bafllayarak ssaa¤¤ll››kkll›› vvee ggüüvveennlliikkllii
bbiirr yyaaflflaamm 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 orga-
nize edilip yerel yönetimlerin denetiminde toplanacak;
hastaneler personel ve cihaz bak›m›ndan ülkenin her ye-
rinde asgari standartlara sahip olacaklard›r.”

Halk Anayasas› Kime, Ne Getiriyor?

Malatya’da Halk Cepheliler 30 A¤ustos Pazartesi
günü Malatya caddelerinde  Halk Anayasas› taslaklar›

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 hali-
dir. AKP’nin anayasa de¤iflikli¤ine evet demek
de, hay›r demek de 12 Eylül anayasas›n›n meflru-
laflt›rmas›na hizmet eder” denildi. 

Halk Cepheliler yapt›klar› da¤›t›m boyunca
yüzlerce bildiri ve Halk Anayasas› taslaklar›n› halka
ulaflt›rd›lar..

MALATYA’DA ANAYASA TASLA⁄I
DA⁄ITIMI
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‹stanbul: Her hafta sa-
l› günü ‹stanbul AKP Süt-
lüce il binas› önünde yap›-
lan oturma eylemi 31
A¤ustos tarihinde de de-
vam etti.

TAYAD’l› Aileler ön-
lükleri, flapkalar› ve beyaz
baflörtüleriyle hukuksuzlu-
¤un sorumlular›n›n kap›s›-

na dayand›lar. 

Eylemde “Hasta Tutsaklar› Tec-
ritte Öldürmek Serbest Cenazeleri-
ne Kat›lmak Suç! Tutuklu TA-
YAD’l›lar Serbest B›rak›ls›n” yaz›l›
pankart aç›ld›. Eylemde Lerzan Ca-
ner taraf›ndan okunan aç›klamada
“TAYAD’l›lar›n tutsakl›¤› 80. Gü-
nüne yaklaflmaktad›r. Geçen za-
manda 8 TAYAD’l› Ankara DGM
taraf›ndan serbest b›rak›lm›flt›r. On-
lar›n serbest b›rak›lma nedenlerinin
tümü halen tutsak TAYAD’l›lar için
de geçerlidir.

Aralar›nda hukuki anlamda hiç-
bir fark yoktur. Aç›klama bekliyo-
ruz. Bu durumun bir aç›klamas› ol-
mal›d›r” denildi. Eylem “Tecrite
Son”, “Tutuklu TAYAD’l›lar Ser-
best B›rak›ls›n”, “Bask›lar Bizi Y›l-
d›ramaz” sloganlar› at›larak ve haf-
taya 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 TA-
YAD’l›lar›n serbest b›rak›lmas› için

oturma eylemi yap›ld›.

“Mahir Çayanlar’›, Güler Zere-
ler’i Katletmek Serbest, Sahiplen-
mek Suç! Tutuklu TAYAD’l›lar Ser-
best 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 Kal-
d›r›n Ölümleri Durdurun!” slogan-
lar› at›ld›.

Eylemde yap›lan aç›klamada
“‹çerideki TAYAD’l›lar›n yapm›fl
olduklar› suçsa bizde bu suçu iflle-
meye devam ediyoruz. Hasta tut-
saklar›, Mahir Çayanlar’›, Güler
Zereler’i sahipleniyoruz, Amerika
Defol diyerek alanlara ç›k›yoruz.
Sizin hukuksuzlu¤unuza, halk›n
adaletiyle karfl›l›k verece¤iz” denil-
di.

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 TA-
YAD’l›lar›n serbest b›rak›lmas›n›
istediler. 

“Hasta Tutsaklar› Tecrite Öldür-
mek Serbest Cenazelerine Kat›lmak
Suç! Tutuklu TAYAD’l›lar Serbest
B›rak›ls›n” pankart›n›n aç›ld›¤› ey-
lemde aç›klaman›n ard›ndan 1 saat-
lik 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

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

8 TAYAD’l› tahliye edildi...

9 TAYAD’LI HALA
NEDEN TUTUKLU?

AKP’nin
Hukuksuzlu¤u
TAYAD’l›lar›n
Direnifli Sürüyor

9 TAYAD’LI
GÜNDÜR 

TUTUKLU!83

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

Ankara: TAYAD'l› Aileler her
sal› Adalet Bakanl›¤› önünde yap-
t›klar› eyleme 31 A¤ustos günü de
devam etti. Eylemde “Hasta Tutsak-
lar› Tecritte Öldürmek Serbest ! Ce-
nazelerine Kat›lmak Suç! Tutuklu
TAYAD'l›lar Serbest B›rak›ls›n” ya-
z›l› pankart aç›l›rken yap›lan bas›n
aç›klamas›nda TAYAD'l›lara yöne-
lik sald›r›lara de¤inildi. 

TAYAD'l›lar›n uzun y›llardan
beri devrimcilerin yan›nda ve dev-
rimci mücadelenin içinde olduklar›-
n›, bu y›llar içinde nice bask›, zu-
lüm ve iflkence yaflad›klar› anlat›ld›.

Ard›ndan oturma eylemine ge-
çildi ve “TAYAD Tecritle Susturula-
maz”, “Tecrite Son”, “Güler Zere'yi
Sahiplenmek Suç De¤ildir”, “Keyfi
Tutuklamalara Son” sloganlar›yla
eylem bitirildi.

OOttuurrmmaa EEyylleemmlleerrii SSüürrüüyyoorr

‹‹ssttaannbbuull:: Tutuklu TAYAD’l›lar›n
serbest b›rak›lmas› talebiyle Taksim
Galatasaray Lisesi önünde oturma
eylemi 25-26 A¤ustos günlerinde de
sürdü. 

16.00-22.00 saatlerinde aç›lan
imza masas›nda 425 imza topland›,
yüzlerce bildiri da¤›t›ld›. 

TAYAD’l›lar tutuklu olan 9 TA-
YAD’l›n›n serbest b›rak›lmas› için
her gün 16.00-22.00 saatlerinde Ga-
latasaray 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 ede-
ceklerini 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 TA-
YAD’l›lar› sanatç› P›nar Sa¤ zi-
yaret etti. Masada bir müddet
TAYAD’l›larla sohbet eden P›nar
Sa¤, baflar›lar diledi. 

AAnnkkaarraa:: TAYAD'l› Aileler, tutuk-
lanan arkadafllar›na yap›lan hukuk-
suzlu¤u protesto etmek için yapt›k-
lar› oturma eylemlerine 28 Agustos
günü Abdi ‹pekçi Park›’nda devam
ettiler.

Eylemde “Hasta Tutsaklar›, Tec-
ritte Öldürmek Serbest, Cenazeleri-

ne Kat›lmak Suç, Tutuklu TA-
YAD'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›l-
s›n” yaz›l› pankartlar aç›ld›. 

Eylemde okunan bas›n aç›kla-
mas›nda, TAYAD'l› Aileler 9 TA-
YAD'l›n›n haks›z yere tutuklu bu-
lundu¤una, Türkiye'de hakk›n› ara-
yan herkesin bask›, zulüm ve iflken-
ceyle karfl›laflt›¤›na, iflbirlikçi ikta-
darlar›n oldu¤u ülkelerde gözalt› ve
tutuklamalar›n normal oldu¤una de-
¤inildi.

“TAYAD Tecritle Susturula-
maz”, “Tecrite Son”, “Güler Zere'yi
Sahiplenmek Suç De¤ildir”, “Mahir
Çayan'› Anmak Suç De¤ildir” slo-
ganlar›n›n at›ld›¤› eyleme “‹nanç
Özgürlü¤ü Platformu” üyelerinden
de destek verenler oldu.

TTAAYYAADD’’ll››llaarr ‹‹mmzzaa
MMaassaallaarr››nn›› AAççmmaayyaa DDeevvaamm
EEddiiyyoorrllaarr
AAnnkkaarraa:: TAYAD'l› Aileler, 31
A¤ustos günü Sakarya Caddesi’nde
bir saat boyunca tutuklanan
arkadafllar›n›n serbest b›ra-
k›lmas› için imza masas› açt›-
lar. Masan›n aç›k kald›¤› süre
boyunca 100 imza topland›. 

***

Ankara'da TAYAD'l› Aileler
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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’› an-
man›n suç olamayaca¤›, Güler Zere'ye sahip ç›kman›n
suç olmad›¤› anlat›ld›. 2 saat aç›k kalan masada 149 im-
za topland›. 

Sibel YYalç›n DDirenifl PPark›’nda TTAYAD
Stand› AAç›ld›

‹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 Zul-
metmek 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.

TAYAD’l›larla DDayan›fl›yor
TAYAD’l›larlar Direniyoruz

Adana’da 31 A¤ustos Sal› günü TAYAD’l›lar tutuk-
lu 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 cena-
zeye kat›ld›klar› için tutukland› AKP’nin demokrasisini
görün!” dedi.

TAYAD’l›larla dayan›flmak amac›yla halktan insan-
lar›n yazm›fl oldu¤u onlarca mektuplar› postaya veren

TAYAD’l›lar sloganlarla bafllad›klar› eylem-
lerini sloganlarla bitirdi.

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

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

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

Tüm Yürüyüfl okurlar›n›
TAYAD’l›lara 1000 Mektup,
1000 Kitap kampanyas›na
kat›lmaya ça¤›r›yoruz 
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Bayramlar sistem için “tüke-
tim” günleridir. Her fley insanla-
r›n daha çok tüketmesine göre
düzenlenir. Efl dost aile ziyaret-
lerine kadar her fleyde tüketim
düflünülür. 

Ki, özellikle son y›llarda gele-
nekler, görenekler, efl, dost akra-
ba, memleket ziyaretleri gibi de-
¤erler de unutturulmaya çal›fl›l›-
yor. Tekeller, her bütçeye göre
“paket tatil programlar›” düzenli-
yor. Al›flverifl merkezleri bayra-
ma özel vitrinler düzenliyor. Bay-
ramlar bayram olmaktan ç›k›yor.
Elbette bu durum eski bayram-
lara özlemleri daha da büyütü-
yor. Çünkü bayramlara yans›yan
bu durum, esas olarak toplumsal
yaflam›n kendisidir. Kapitalizmin
toplumsal yaflama yans›yan yoz
kültürüdür. Bu yozlaflma bay-
ramlarda kendini çok daha fazla
hissettirmektedir. 

“Bayramlar›n tad› kalmad›,
nerde o eski bayramlar” öykün-
mesini hemen her bayram bü-
yüklerimizden duyar›z. Hiç kim-
se için o “eski bayramlar” yok-
tur elbette. Olamaz da. Birincisi,
biz art›k o öykündü¤ümüz eski
günlerdeki biz de¤iliz. Bir çocu-
¤un bayram› karfl›lamas›yla an-
ne babas›n›n karfl›lamas› ayn›
olmayacakt›r. Çocuk, bayram-
da giyece¤i yeni giysilerini, gez-
meyi, e¤lenmeyi, fleker topla-
may› düflünürken, anne baba
bayramda ihtiyaçlar› nas›l gide-
rece¤ini düflünür. Bayramda ne-
ler yapaca¤›n› düflünür. Bir de
olanaklar› isteklerini karfl›laya-
mayacak durumdaysa “eski
bayramlar” daha çok özlenir
olur. Çünkü bayramlar her fleye
ra¤men efl-dost, akraba ziyaret-
leriyle, mezar ziyaretleriyle, ye-
mekleriyle, k›rg›nl›klar›n gideril-

mesiyle, gelenek ve görenekle-
rin en çok yaflat›ld›¤› günlerdir. 

Lakin, kapitalizmin yoz kül-
türünün bayramlar›n da o eski
bayramlar olmamas›nda büyük
etkisi vard›r. Bugün eski bay-
ramlara özlemin nedenlerinden
birisi de budur. Kapitalizm her
fleyi kendi ç›karlar› için kullan-
d›¤› gibi bayramlar› da kullan-
maktad›r. 

fiu da farkl› bir gerçektir: ‹fl-
sizlik, 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, yok-
sulluk tablosunda ““bbaayyrraamm bbee--
nniimm nneeyyiimmee”” duygusunun ya-
fland›¤› günlerdir. Milyonlarca
insan›m›z asgari düzeyde de ol-
sa bayramlarda memleket, efl-
dost akraba ziyaretlerini yapa-
mamakta, kap›s›na bayramlafl-
maya gelen komflusuna bir ik-
ramda bulunamaman›n ezikli¤i-
ni yaflamaktad›r. 

Sistem halk›m›za bay-
ramlar›n› da zehir etmekte-
dir. 

Halk›m›z›n eski bayram-
lara olan özlemleri bir yerde
bugünkü düzene tepkidir, si-
temdir.

Nas›l B‹R Yaflam?Nas›l B‹R Yaflam?

2010 FIBA Dünya Basketbol
fiampiyonas› B Grubu, 28 A¤ustos
– 2 Eylül tarihleri aras›nda ‹stanbul

Abdi ‹pekçi Spor Salonu’nda yap›l-
d›. 

1 Eylül Çarflamba günü saat

19.00’da, ABD-‹ran karfl›laflmas›n-
da TAYAD’l› Aileler, “Tutsak TA-
YAD’l›lara Özgürlük” pankart›n›
Türkçe ve ‹ngilizce olarak açt›lar.
“Hasta Tutsaklar› sahiplenmek suç
de¤ildir. Devrimcileri sahiplendik-
leri 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 tutuk-
lanmalara sessiz kalmayan TA-
YAD’l› Aileler, tutsaklar›na sa-

hip ç›kmaya, bask›larla y›lmaya-
caklar›n› hayk›rmaya devam edi-
yorlar.  

2010 FIBA DÜNYA BASKETBOL
fiAMP‹YONASINDA TAYAD’LILAR
PANKART AÇTI
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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 alan-
da 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 33 mmiill--
yyoonn 559911 eemmeekkççii iflsizdir. Gerçek iflsiz say›s› 7-8
milyonu aflm›flt›r.... Milyonlarca iflçi asgari ücret
karfl›l›¤›nda çal›flmaya mahkum edilmifltir ve bu-
gün asgari ücret, açl›k s›n›r›n›n alt›nda bir parad›r...
Türkiye ifl cinayetlerinde dünyada üçüncü, Avru-
pa'da ise birinci s›radad›r. AKP iktidar› ise, ölümle-
rimizi kader olarak gösterip, halkla alay ediyor...
Kazan›lm›fl haklar ç›kart›lan yasalarla tek tek t›r-
panlanm›flt›r. Çal›flma koflullar› kköölleeccee kkooflfluullllaarr ha-
line getirilmifltir. 4-C, tafleronlaflt›rma, esnek çal›fl-
ma ve benzeri yöntemlerle emekçilere dayat›lan
ggüüvveenncceessiizz çal›flmad›r. YYaa kköölleeccee ççaall››flflmmaayyaa bboo--
yyuunn ee¤¤eecceekkssiinn,, yyaa ddaa iiflflssiizz,, aaçç kkaallaaccaakkss››nn.. ‹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›r-
ken direnme hakk›n› da yok ediyor.

fiimdi sormak gerekmez mi, 7 y›l› aflk›n bir sü-
redir att›¤› her ad›mla iflçi ve emekçilere düflmanl›-
¤›n› sergileyen bir iktidar, referanduma sunaca¤›
k›smi anayasa de¤ifliklik paketi ile iflçi ve emekçi-
lere ne verebilir? Cevab› çok nettir bu sorunun: YYaa--
llaann vvee ddeemmaaggoojjiiddeenn bbaaflflkkaa,, bbaasskk›› vvee ssöömmüürrüüddeenn
bbaaflflkkaa hhiiççbbiirr flfleeyy!!

AKP, K›smi Anayasa De¤iflikli¤i referandumun-
da "evet" denilmesi için iflçi ve memurlara çeflitli
haklar tan›nd›¤› demagojisi yapmaktad›r. Bakal›m:

- AKP’nin de¤ifliklik paketinin 7. maddesi, "grev
uygulanan ifl yerlerinde meydana
gelebilecek maddi zarardan sendi-
kalar›n sorumlu olmayaca¤›” hük-
münü getiriyor; peki bu ne demek?
Böylelikle iflçiler, grev yapt›klar› için
cezaland›r›lmak isteniyor, grev k›r›-
c›l›¤›n›n zemini yarat›l›yor. 

K›smi de¤ifliklik paketinin 5.
maddesi’nde de, "bir kifli-
nin ayn› zamanda ve ayn›

ifl kolunda birden fazla sendikaya üye olmas›n›n”
yolunu açarak, sendikalar› güçsüzlefltirmek, devle-
tin ve patronlar›n elini güçlendirmek istiyor.

AKP iflçilerin, emekçilerin de¤il sömürücülerin
iktidar›, burjuvazinin partisidir. AKP’nin referandu-
ma sundu¤u de¤ifliklikler de emekçilere ne istedik-
leri 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 he-
saplar vard›r. Emekçiler olarak bu oyuna alet olma-
mal›y›z. Referandum aldatmacas›n› protesto ede-
lim, ssaanndd››¤¤aa ggiittmmeeyyeelliimm!! 

Emekçilerin, emeklerinin karfl›l›¤›n› almas›, tüm
hak ve özgürlüklerine kavuflmas› ancak bir halk ik-
tidar›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 yafla-
m›na iliflkin tüm yasalar iflçi ve di¤er emekçi mec-
lisleri taraf›ndan yap›l›r.”

BBuunnaa ggöörree::
a-) Çal›flmak her vatandafl için bir hakt›r. Devlet

bu hakk› güvence alt›na al›r.
b-) ‹flçilerin maddi ve kültürel geliflmesini sa¤la-

yacak bir ücret politikas› güvence alt›na al›n›r. Ver-
gi d›fl›nda iflçi ücretlerinde hiçbir kesinti yap›lmaz.

c-) Dinlenme, her çal›flan için bir hakt›r. Tüm ça-
l›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 kendileri-

ni ve ülkeyi ilgilendiren konularda
görüfl belirtme, öneride bulunma ve
karar alma hakk›na sahiptir. (...)

Bunlar ancak halk›n anayasas›n-
da olabilir, ancak halk›n iktidar›nda
yaflam bulabilir. Bunun için halk›n
anayasas›n› isteyelim, halk›n ikti-
dar›n› için mücadele edelim.

Devrimci ‹flçi
Hareketi

Referandum Aldatmacas›na Karfl›

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

AKP emekçilerin de¤il
sömürücülerin iktidar›,
burjuvazinin partisidir.

‹flçilerin
ondan bekleyece¤i

bir fley  olamaz!
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12 Eylül 2010 günü anayasa referan-
dumu 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? YYaallaann ssööyyllüüyyoorrllaarr.. Bu sorunun
cevab› özetle budur.

Evet, yalan söylüyorlar. Onlarca y›ld›r yalanla
yönetiyor, sömürü düzenlerini yalanla sürdürü-
yorlar. Seçimler söz konusu oldu¤unda karfl›m›za
ç›kan en büyük yalan bu ülkede "demokrasi" ol-
du¤udur. Çok çarp›c›d›r; ülkemiz faflizmle yönetil-
mesine ra¤men, tüm düzen partilerinin a¤z›ndan
demokrasi laflar› eksik olmaz. Ve demokratik hak
olarak, bir vatandafll›k görevi olarak sand›¤a gi-
dip oy kullanmam›z› isterler. ‹lk olarak bu büyük
aldatmacaya karfl› koymal›y›z. Yaflad›¤›m›z ülke-
de ddeemmookkrraassii vvaarrmm››flfl ggiibbii ddaavvrraannaammaayy››zz.. De-
mokrasicilik 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 yaflamla-
r›n› sürdürüyor. Ek ifl yapmadan, daha fazla sö-
mürülmeden evine ekmek götüremiyor, insanca
bir hayat yaflayam›yor kamu emekçileri.

AKP döneminde on binlerce ücretli, sözleflme-
li çal›flan atand›. Emekçilere ggüüvveenncceessiizz,, ggeellee--
cceekkssiizz 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 ver-
di¤i ttoopplluu iiflfl ssöözzlleeflflmmeessii,, bu k›smi anayasa de¤i-
fliklikleri ile içi boflalt›lan bir uygulama haline ge-
tirilmek isteniyor. 

Son de¤iflikli¤e göre emekçi-
lerle devlet aras›nda anlaflmazl›k
durumunda yine devletin bir ku-
rumu olan Uzlaflt›rma Kuru-
lu’nun karar› ttoopplluu iiflfl ssöözzlleeflflmmeessii
hhüükkmmüünnddee 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 sözlefl-
me ile aldatmaya çal›fl›rken, bir yandan da ddaayyaa--
nn››flflmmaa ggrreevviinnii,, ggeenneell ggrreevvii,, hhaakk ggrreevviinnii iilleelleebbeett
yyaassaakkll››yyoorr..

AKP onlarca benzeri gibi tekellerin temsilcisi,
patronlar›n iktidar›d›r. Yapt›¤› bütün düzenleme-
ler, sömürücülerin ve onlar›n devletini ezenlerin
ç›kar›n› tahkim etme üzerine kuruludur. Emekçi-
ler kendi ç›karlar› için mücadele etmelidir. Ana-
yasa 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 seçe-
ne¤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. Dev-

let 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›l-
maz.

c-) Dinlenme, her çal›flan için bir hakt›r. Tüm
çal›flanlar için tatil olanaklar› yarat›lmas›n›n, iflgü-
nü süresinin günün flartlar›na ve iflin niteli¤ine gö-
re en aza indirilmesinin koflullar› sa¤lan›r.

d-) Grev hakt›r. Lokavt yasakt›r.
e-) (...) Tüm çal›flanlar kendilerini ve ülkeyi ilgi-

lendiren konularda görüfl be-
lirtme, öneride bulunma ve ka-
rar alma hakk›na sahiptir. (...)

Bunlar ancak halk›n ikti-
dar›nda yaflam bulabilir.
Emekçiler olarak halk›n
iktidar›n› isteyelim. Bu-
nun için mücadele ede-
lim!

KKAAMMUU EEMMEEKKÇÇ‹‹LLEERR‹‹
CCEEPPHHEESS‹‹

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

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..  
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AKP iktidara geldi¤i günden 8
y›l boyunca sürekli bir tak›m de-
mokratikleflme paketleri ortaya att›.
“AB’ye uyum”, “Kürt aç›l›m›",
“Alevi aç›l›m›”, “Roman çal›fltay›”
gibi adlar alt›nda  sunulan demokra-
tikleflme manevralar›, AKP’nin fa-
flist 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 Ey-
lül darbesinden hesap soraca¤›n›,12
Eylül utanc›n› bitirece¤ini söylüyor.
AKP pankartlar›ndan birinde flu slo-
ganlar yaz›yor örne¤in: “12 Eylül
darbesinden hesap soruyoruz, Evet -
Fifllenme utanc›n›n bitirilmesine
Evet - Memurlara aç›lacak olan so-
ruflturmalarda yarg› yolunun aç›l-
mas›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 de-
vam ediyor. 12 Eylül’de halk›n ya-
flam›fl oldu¤u ac›lar› kullan›yor.
Mecliste yapt›¤› konuflmada Erdal
Eren ile o dönem idam edilmifl fa-
flistler için ayn› flekilde gözyafl› dö-
ken Tayyip Erdo¤an halk›n ac›lar›y-
la dalga geçiyor. Faflistler için göz-
yafl› döken Erdo¤an, Erdal
Erenler’in idam karar›n› verenlerle
ayn› saftad›r.

Bu anayasa de¤ifliklik paketinde
AKP 12 Eylül üzerinden halk›n ada-
lete 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 fle-

kilde 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 üniversiteler-
deki kurumsallaflmas› olan YÖK’e
dair hiçbir madde yoktur örne¤in.
Oysa YÖK 12 Eylül’ ün bir ürünü-
dür. Gençli¤in üniversitelerde ki
akademik-demokratik mücadelesini
bast›rmak, için kurulmufltur. YÖK,
üniversitelerdeki 12 Eylül’dür.
YÖK kald›r›lmadan 12 Eylül’den

nas›l hesap sorulacak?

12 Eylül’le "hesaplaflt›¤›" iddi-
as›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¤imi-
zin say›s›z sorunlar› var. E¤itim ise
her yönüyle bir sorun. Bunlara yö-
nelik hiçbir maddenin yer almama-
s›, ne bir unutkanl›ktand›r, ne de
“e¤itime önem vermemekten”! Ak-
sine e¤itime çok önem veriyorlar.
E¤itim, bugün AKP iktidar›n›n da
katk›s›yla tteekkeelllleerriinn çç››kkaarrllaarr››nnaa
ggöörree flekillendirilmifltir ve AKP
bunda hiçbir de¤ifliklik yapma dü-
flüncesinde de¤ildir. 

Ülkemizde e¤itimin en temel so-
runu budur. Bunun karfl›s›nda olma-
s› gereken ise ““ee¤¤iittiimm hhaallkk iiççiinn ooll--
mmaall››dd››rr!!”” fliar›n›n yükseltilmesidir.

Halk Cephesi’nin sundu¤u Halk
Anayasas› Tasla¤›’n›n 35. maddesi
tam da böyle demektedir. ““EE¤¤iittiimm
vvee bbiilliimm hhaallkk iiççiinnddiirr”” bafll›¤›n› tafl›-
yan maddede flunlar yer almaktad›r: 

“Devlet, e¤itim hakk›ndan bütün
vatandafllar›n›n yararlanmas›n› ggüü--
vveennccee alt›na al›r. E¤itim devletin
görevidir, e¤itim hheerr ddüüzzeeyyddee üüccrreett--
ssiizzddiirr,, Demokratik Halk Cumhuri-
yeti herkesin okur-yazar olmas›n›
sa¤lar, üniversiteler halk›n hizme-
tinde, halk›n yarar›na olacak flekil-
de demokratik olarak örgütlenir,
YÖK ve benzeri kurulufllar la¤vedi-
lerek üniversiteler demokratik tarz-
da yeniden örgütlendirilecektir. ”

AKP bu de¤iflikliklerin hiçbirini
yapamaz.

Çünkü gençlik, bu düzen için po-
tansiyel tehlikedir. Tüm bunlar›n de-
¤ifltirilmesi demek gençli¤in onlar›n
istedi¤i flekilde yetiflmemesi demek-
tir. 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. Me-
sele önce e¤itim ssiisstteemmii,, sonra bü-
tün bir ssiisstteemmddiirr.. Bu sistem de¤iflti-
rilmedi¤i sürece yap›lan de¤ifliklik-
ler hiçbir ifle yaramayacak. Zaten bu
de¤ifliklikleri yapanlar da bu siste-
min ürünü olan partilerdir. Onlar da
bbuu ssiisstteemmllee bbiirrlliikkttee ddee¤¤iiflflttiirriillmmeessii
ggeerreekkeenn unsurlard›r. 

Tüm bunlar›n karfl›s›nda alterna-
tifsiz de¤iliz. yine Halk Anayasas›
Tasla¤›’n›n 35. maddesinde: “E¤iti-
min bu (faflist) yap›s› ilk, orta, yük-
sekokullarda, her düzeyde bafltan
afla¤›ya de¤ifltirilmek durumunda-
d›r. Köklü bir de¤ifliklik yap›lmad›-
¤› sürece, e¤itimdeki bozulma ve
çürüme iyilefltirilemez.” Bizim iste-
di¤imiz “Halk ‹çin Bilimin, Halk
‹çin E¤itim”in verildi¤i üniversite-
lerdir. Bunun için düzenin referan-
dum çal›flmas›n›n karfl›s›nda, biz
ö¤renci gençlik olarak, halk›n ana-
yasas›n› savunmal›y›z.  Tüm gençli-
¤e referandum aldatmacas›n› anla-
tarak alternatifimizi yani halk›n ik-
tidar›n› göstermeliyiz.

YÖK Y›k›lmadan, 12 Eylül’le
Hesaplafl›lm›fl Olunmaz!

GGeennççlliikk FFeeddeerraassyyoonnuu’’nnddaann

Bu de¤ifliklikleri yapanlar da
bu sistemin ürünü olan
partilerdir. Onlar da bu

sistemle birlikte
de¤ifltirilmesi gereken

unsurlard›r. 

YÖK, üniversitelerdeki
12 Eylül’dür. YÖK

kald›r›lmadan 12 Eylül’den
nas›l hesap sorulacak?
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Meydanlarda 12 Eylül’ü elefl-
tiren AKP’nin hapishanelerinde bu-
gün 118.000 tutuklu ve hükümlü
bulunuyor. 12 Eylül’de cunta, ken-
disine muhalif olan herkesi tutukla-
m›fl, iflkenceden geçirmifl ve fiflle-
mifltir.AAKKPP iikkttiiddaarr››nnddaa dduurruumm
ffaarrkkll›› mm››dd››rr?? 17 TAYAD’l› neden
tutuklanm›flt›r? Neyle suçlanmakta-
d›rlar? 1) Güler ZERE’nin cenaze-
sine kat›lmakla, 2) Mahir ÇA-
YAN’›n mezar›n› ziyaret etmekle ve
3) Newroz’a kat›lmakla. Peki bun-
lar mevcut yasalara göre suç olufltu-
ruyorlar m›? Hay›r. Esas tutuklan-
ma 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 öz-
gürlük anlay›fl› da budur? 

Tayyip Erdo¤an’›n sürekli 12
Eylül döneminin Metris, Mamak ve
Diyarbak›r hapishanelerindeki ifl-
kencelerden söz etmesine ne deme-
li? AKP iktidar›n›n 7 y›ld›r hapisha-
nelerde uygulad›¤› tecrit, iflkence
de¤il midir? 

12 Eylül’de Metris Hapishane-
si’ndeki iflkencelere timsah gözyafl›
döken Tayyip Erdo¤an, kendi döne-
minde ayn› hapishanede 2008
Ekimi’nde katledilen Engin ÇE-
BER’e yap›lan iflkencelerden hiç
söz etmemektedir. Engin ÇEBER’i
katledenler AKP’nin sorumlulu¤un-
da de¤iller miydi?

12 Eylül döneminde idam edi-
lenlere sahte gözyafl› döken AKP ik-
tidar›nda; 2000–2009 y›llar› aras›n-
da 309 kifli hastal›klar ve iflkenceler
sonucu katledildi. Ayr›ca, AKP hü-
kümetinin hasta tutsaklara nas›l ifl-
kence etti¤i de çok iyi bilinmekte-
dir. Kanser hastalar›, fleker hastalar›,
Çölyak hastal›¤›na yakalananlar,
Wernicke Korsakoff hastalar›, hüc-
reden hücreye, sürgünden sürgüne
yollanmakta, ço¤u zaman yanlar›na
bak›mlar›n› yapacak bir arkadafl bi-
le verilmemekte, ilaçlar› zaman›nda
tedarik edilmemektedir. 

Zaten, AKP tecritte bir gedik
açan 45/1 Nolu Genelgeyi imzalad›-
¤› halde, bu genelgede bulunan soh-
bet hakk›n› uygulamamaktad›r. Yani
imzalad›¤› ve halka aç›klad›¤› bbiirr
ggeenneellggeeyyii üüçç yy››lldd››rr uuyygguullaammaayyaann
bbiirr hhüükküümmeettiinn ssöözzlleerriinnee ggüüvveenniillee--
bbiilliirr mmii?? 

Referandumda sand›¤a gitme-
mek, AKP’nin demokrasicilik oyu-
nunu bozmak anlam›na gelecektir.
Sand›¤a gitmemekle oligarflinin
partileri aras›nda oynanan bu oyuna
alet olmayaca¤›z. Kendimizi onla-
r›n iktidar kavgas› için kulland›rt-
mayaca¤›z. 

AKP’nin sahiplenip büyük bölü-
münü uygulamaya devam etti¤i 12
Eylül Anayasas›, emperyalizmin ve
tekellerin anayasas›d›r. Emperyaliz-
me ve tekellere karfl› olan devrimci-
lere karfl› düflmanl›kla dolu bir ana-
yasad›r. Bu düflmanl›¤› en aç›k bi-
çimde hapishanelerde görüyoruz. 

AKP iktidar› 12 Eylül hapisha-
nelerinde yaflanan iflkencelere rah-
met okutmufltur. Hapishaneler halk
iktidar›nda birer e¤itim kurumuna
dönüflecektir. Halk Anayasas›’n›n
95. maddesi bu konuyu flöyle dü-
zenlemifltir:

“Madde 95 – Cezaevleri Birer
E¤itim Kurumu Olacakt›r

a) Demokratik Halk Cumhuriye-
tinde yarg› ve adalet mekanizmas›
ve onu tamamlayan bir kurum ola-
rak cezaevleri, tutuklu ve hükümlü-
leri sindirme, bask› ve eza yerleri
olmaktan ç›kar›lacak; suç iflleyen
bireyleri e¤iten, onlar› üreten, düflü-
nen insanlar olarak topluma kazand›-

racak kurumlara dönüfltürecektir.
b) Cezaevlerinde iflkence ve ki-

flinin onuruna yönelik uygulama-
lar yap›lamaz. Yapan görevliler
yarg›lanarak cezaland›r›l›r ve bu

kurumlarda yeniden görevlendirile-
mezler. 

c) Cezaevlerinin yönetiminde tu-
tuklu ve hükümlüler ve aileleri de
temsil edilirler.” 

‹flkencecilerin ve katliamc›lar›n
cezaland›r›lmad›¤›, davalar›n›n za-
man afl›m›na u¤rad›¤› ya da verilen
göstermelik cezalar›n da çektirilme-
di¤i AKP iktidar›na karfl›l›k; HALK
ANAYASA’s› iflkencelerin cezalan-
d›r›lmalar›n› EK 6. maddede kesin
olarak düzenlemifltir:

“Madde–6: ‹flkence yapanlar
yapt›ranlar, insan haklar›n› çi¤ne-
yenler, infaz ve katliamlar›n, kay›p-
lar›n sorumlular› derhal tutuklana-
cak; 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›la-
narak cezaland›r›lacaklard›r..(...)

Kay›plar›, faili meçhulleri ve in-
fazlar› araflt›rmak, kay›plar›n aki-
betlerini aç›¤a ç›karmak için, içinde
kay›p ve flehit yak›nlar›n›n, hukukçu-
lar›n da bulundu¤u, her türlü sorufl-
turmaya ve aç›¤a ç›kartmaya yetkili
özel komisyonlar kurulacakt›r.” 

AKP’nin anayasa de¤ifliklikle-
rinde hapishanelerde yaflanan so-
runlara iliflkin bir çözüm maddesi
yoktur. ÇÇüünnkküü ssoorruunnllaarr››nn kkaayynnaa¤¤››
kkeennddiissiiddiirr.. AKP’nin Adalet Bakan›
Sadullah Ergin, 59 yeni hapishane
projesini aç›klam›flt›r. Sadece bu bi-
le gözalt›lar›n, iflkencelerin, halka
yönelik sald›r›lar›n sürece¤inin gös-
tergesidir. Tecritte ›srar eden
AKP’nin hapishanelerdeki anti-de-
mokratik uygulamalar› ve iflken-
celeri kald›rmas› sözkonusu
bile de¤ildir. 

Sonuç olarak; AKP’nin re-
ferandumunda evet demek de,
hay›r demek de daha fazla zu-
lüm, demektir. Referandumu
protesto edelim. Sand›¤a gitme-
yelim. 

Hapishanelerdeki tecrit 
iflkencesinin sorumlusu AKP’dir

TTaayyaadd’’ll›› AAiilleelleerr

AKP’nin "demokratik-
leflme" iddias› tafl›yan

anayasa de¤ifliklik paketinde
iflkencelere, infazlara, tecrit

iflkencesine, hapishane
katliamlar›na, ölümcül hasta

tutsaklara  karfl›
hiçbir madde yoktur.
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RRiizzee’nin merkeze ba¤l› GGüünn--
ddoo¤¤dduu beldesinde 2266 AA¤¤uussttooss ak-
flam› yaflanan taflk›n ve toprak kay-
mas› sonucunda 1133 kifli yaflam›n›
yitirdi.

DDoo¤¤uu KKaarraaddeenniizz’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.

RRiizzee’nin GGüünnddoo¤¤dduu beldesinde
26 A¤ustos’ta yaflanan toprak kay-
mas›ndan tam 1100 yy››ll öönnccee Rize’de
yine A¤ustos ay›nda sel bask›nlar›,
yine ölümler vard›.

10 y›l önce de y›k›lan evler, ifl-
yerleri 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 ver-
mifllerdi. Halka “Devletimiz güçlü-
dür... en k›sa sürede bu felaketi ön-
leyece¤iz...” diye söz vermifllerdi. 

AAnnccaakk bbiirr kkeerree ddaahhaa ggöörrüüllddüü kkii,,
3311 AA¤¤uussttooss 11999955’’tteenn,, 2266 AA¤¤uussttooss
22001100’’aa kkaaddaarr RRiizzee’’ddee ddee¤¤iiflfleenn bbiirr
flfleeyy yyookkttuurr.. 

10 y›l sonra devletin Rize’ye
“tek bir çivi çakmad›¤›” görüldü.
Daha da geriye gidelim; 2200 yy››ll öönn--
ccee,, 1990’da da 51 kifli ölmüfltü Ri-
ze’de selde... Öldüren sel de¤il, ted-
bir almayan düzendi. Yeni bir sele,
yeni bir y›k›ma ve ölümlere kadar
devam edecektir “yapaca¤›z, ede-
ce¤iz“ vaatleri... 

Nitekim gazeteci ordusu ile Ri-
ze’ye giden Tayyip Erdo¤an, bofl ve
uzun nutuklar at›p, “ac›lar› paylafl-
ma” flovunu yapt›ktan sonra geri
döndü.

Yandaki tabloya bir göz at›ld›-
¤›nda sadece Rize’de, kay›tlara ge-
çen 1111 sseell,, ttoopprraakk kkaayymmaass››,, ttaaflflkk››nn
yyaaflflaanndd››¤¤›› görülmektedir.

Hem tarih, hem bilim, bu bölge-
lerin bu haliyle her an ya¤murlarla
birlikte yeni ölümlere, yeni y›k›nt›-
lara yol açaca¤›n› söylemektedir.

Böylesi durumlarda aç›k ki, in-
sanl›k çaresiz de¤ildir. KKüübbaa bu ko-
nuda örnektir. Milyonlarca insan›n
yaflam›n› etkileyen, kas›rgalar karfl›-
s›nda ald›¤› tedbirlerle tek bir Küba-
l›’n›n burnu bile kanamamaktad›r.

BBiilliimm ddiiyyoorr kkii;; dere yataklar›
kapat›lamaz. Ama devlet ulafl›m›
dere yataklar›na kayd›rm›flt›r.

Devlet dere yataklar›nda ev ya-
p›m›n› özendirmifltir. Dere yataklar›
kapat›lm›fl, suyun geçece¤i alanlar
doldurulmufltur.

BBiilliimm ddiiyyoorr kkii;; evler, iflyerleri
için zemini sa¤lam ve korunmal›
bölgeler seçilmelidir. 

Düzen tam tersini yap›yor. B›ra-
k›n halka yol göstermeyi; gelmifl
geçmifl tüm hükümetler, belediyeler
ve son olarak AKP halk›n temel so-
runlar›n› çözmemifl, asgari anlamda
halk›n can güvenli¤ini bile sa¤laya-
cak düzenlemeler yapmam›fllard›r. 

BBiilliimm ddiiyyoorr kkii;; bölgenin do¤al
hiçbir özelli¤ini hesaba katmayan,

otomotiv tekellerinin ç›karlar› için
yap›lan ama büyük reklamlarla ve
yalanlarla halka anlat›lan Karadeniz
Sahil Yolu’nun yap›m› yyaannll››flfltt››.. Sa-
hil 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. RRiizzee,, ççüü--
rrüüyyeenn ddüüzzeenniinn rreessmmiiddiirr!!

A¤ustos 11995’den,  AA¤ustos 22010’a 

Rize’de dde¤iflen bbir fley yyok! 

3311 AA¤¤uussttooss 11999955 RRiizzee......
3311 AA¤¤uussttooss 11999955’de RRiizzee’’nniinn

ÇÇaayyeellii,, GGüünneeyyssuu,, PPaazzaarr,, AArrddeeflfleenn,,
HHeemmflfliinn vvee ÇÇaammlliihheemmflfliinn iillççeellee--
rriinnddee yine sel vard›;

7 kifli hayat›n› kaybederken, 2
kifli kayboldu.

Evler y›k›ld›, çaylar taflt›, araba-
lar denize sürüklendi. Selden en çok
zarar gören GGüünneeyyssuu ‹lçesi’nde ev-
ler tamamen y›k›larak yok oldu. 

Çok say›da hayvan telef oldu.
Köyleri birbirine ba¤layan köprü-
ler y›k›ld›. ÇÇaayyeellii’’nin yollar› he-
yelandan kapand›. Birçok köprü
y›k›ld›, iflyerleri, evler y›k›ld›. PPaa--
zzaarr ‹lçesi’nde F›rt›na Deresi tafla-

rak önüne geleni sürük-
leyerek y›kt›. 

11992299--22001100 yy››llllaarr›› aarraass››nn--
ddaa,, DDoo¤¤uu KKaarraaddeenniizz bbööllggee--
ssiinnddee yyaaflflaannaann 3333 sseell’’ddee;; 586
kifli hayat›n› kaybetti. 15 kifli kay-
boldu. Binlerce ev, iflyeri, yollar,
köprüler y›k›ld›.

SSeell’’iinn yyaaflflaanndd››¤¤›› 8811 yy››llddaann bbiirr
bbööllüümmüü vvee öölleennlleerriinn ssaayy››llaarr›› aaflflaa--
¤¤››ddaadd››rr;;

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
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PPaakkiissttaann ile RRiizzee aras›nda bin-
lerce kilometre var. Ama flu anda
hem Pakistanl›lar hem de Rizeliler
ayn› “kkaaddeerrii”” paylafl›yor. Pakistan
“Muson ya¤murlar›”n›n, Rize ise
“toprak kaymas›”n›n yol açt›¤› y›-
k›mlar›...

SSoorruummlluussuu kkiimm bbuu ““kkaaddeerr””iinn??

Kuflkusuz ne Pakistan’da“Mu-
son ya¤murlar›” ne de Rize de
“toprak kaymas›” de¤il bu duru-
mun sorumlusu.

Yaflanan katliam›n sorumlusu bi-
le bile tedbir almayan, ölümlerin
önüne geçmek için tek bir çivi çak-
mayan düzenin sahibi parababalar›-

d›r.

PPaakkiissttaann halk›na da, RRiizzee hal-
k›na da bu ac›lar› yaflatanlar, ülke-
leri, flehirleri ya¤malayan bir avuç
parababas› ve emperyalistlerdir. 

Pakistan’da, Rize’de yaflananla-
r›n sorumlusu dili, dini, milliyeti
olmayan bir avuç asalak kapitalis-
tin 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 ölüm-
leri, yokluklar› yaflatmaktad›r. Kapi-
talizmin ve kapitalistlerin, her yerde
ve her zaman gözü dönmüfltür. 

Emperyalist ülkelerin dev al›fl-
verifl merkezlerinin depolar› a¤z›na
kadar her çeflit yiyecek ile dolu
iken, flu an 88 mmiillyyoonn yoksul Pakis-
tanl› ölüm, açl›k ve salg›n hastal›k-
larla karfl› karfl›yad›r.

Pakistan’da milyonlarca insan
sular alt›nda ve açl›k içinde ölüm-
den kurtulmaya çal›fl›rken, Ameri-
ka, uçaklarla, Pakistan s›n›r bölge-
lerindeki bombalamalar›n› sürdürü-
yordu. Bir köy evine yap›lan son
sald›r›da da çocuklar›n ve kad›nla-
r›n da aralar›nda oldu¤u 2200 kkii--
flflii katledildi. 

Onlar›n say›s›n› da selde
ölenlere ekleyebiliriz pekala,
çünkü ölümlerin biçimi farkl›
olsa da, sebebi birdir. ‹kisinde
de ööllddüürreenn eemmppeerryyaalliisstt tteekkeellllee--
rriinn çç››kkaarrllaarr››dd››rr...... 

Adalet bbir hhukuk 
sorunu dde¤ildir

Adalet!  
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.

ÇÇiinn’de, PPaakkiissttaann’da katliama dönüflen selde binler-
ce insan öldü... A¤ustos ay› 5 y›l önceki KKaattrriinnaa kkaass››rr--
ggaass››nn››nn 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... So-
rumlular cezaland›r›lmad›, cezaland›r›lm›yor..

ZZoonngguullddaakk’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 yö-
netenler bir avuç parababas›n›n ve emperyalistin sorum-
lusu 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›l-
madan 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 ak-
lanmaya çal›fl›lm›flt›r. 

Böylece o dosya da kapat›l-
m›flt›r. Tekeller taraf›ndan ya¤ma-
lanan flehirler ve ortadaki y›k›nt› du-
rurken, adalet özlemi de büyümüfltür.

NNiiyyee cceezzaa vveerriillmmeezz bbuu ttüürr aassaallaakkllaarraa??
OOrrttaaddaa bbiirr eennggeell vvaarr mm›› dd››rr??

Veya yasalar m› yetersizdir? Hay›r. Ceza verecek ya-
salar 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 ce-
zaland›r›lmas› meselesi de de¤ildir; çünkü sömürü dün-
yas›n›n her köflesinde, on binlerce yoksul, sellerde, dep-
remlerde, ç›¤larda, yang›nlarda, grizularda, heyelanlar-
da öldürülmüfltür ve onlar› geri getirmek mümkün de¤il-
dir. Yoksullar ölmeye devam ettikçe, adalet hiçbir zaman
olmayacakt›r. 

Onun içindir ki, adalet, yoksullar için do¤rudan yafla-
makla ilgili bir taleptir. Adalet kavgam›z hem topra¤›n al-
t›nda yatan onbinlerce yoksulun hesab›n› sormak, hem de
yeni ölümlerin, yeni katliamlar›n önüne geçmek içindir.

AAddaalleettssiizzlliikk; her do¤al afetin, grizular›n yoksullar›
öldüren birer katliama dönüflmesindedir. Ve bunu, “hu-
kuk yasalar›” de¤il, ancak iktidar de¤iflikli¤i çözer. 

Pakistan’dan Rize’ye; katleden
para babalar›n›n kar h›rs›d›r!

Pakistan
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66--77 EEyyllüüll 11995555;; 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 ““TTeekk
mmiilllleett,, tteekk bbaayyrraakk,, tteekk ddeevvlleett!!””
nutuklar› at›l›p, ›rkç›l›k ve flove-
nizm 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 ka-
dar planl›d›r.  Bizzat devlet örgütle-
mifltir linç ve ya¤ma sald›r›s›n›...

AAttaattüürrkk’ün evini bombalayarak

bafllatt›lar kontrgerilla operasyonu-
nu. ‹stanbul baflta olmak üzere  her-
yerde linçler için önceden faflist, ge-
rici güruhlar haz›rlanm›fl, halk ya-
lanlarla zehirlenerek linç sald›r›s›na
kat›lmaya çal›fl›lm›flt›r.

Halktan, on y›llard›r ayn› mahal-
leyi paylaflan, Rum komflusuna,
dükkan komflusu Ermeni ustaya sal-
d›rmas› istenmifltir. Bugün bbüüttüünn
kkööttüüllüükklleerriinn sorumlusu olarak
Kürt halk›n› hedef gösterenler o za-
man da bbüüttüünn kkööttüüllüükklleerriinn sorum-
lusu olarak Rumlar’›, Ermeniler’i,
Yahudiler’i gösteriyorlard›.

Linç ve ya¤ma ile, az›nl›klar›
sindirip, korkutacak, Türkiye’den
göçe zorlayacaklard›. Devlet, aç›k-
ças› az›nl›klar› Türkiye’den kovma
üzerine kurmufltu planlar›n›.

Nitekim, linç sald›r›s› ertesinde
7700 bbiinn RRuumm,, can güvenlikleri  ol-
mad›¤› için, bu topraklar› terk et-
mek zorunda kald›lar. 

Linçcilerin bayra¤›nda o zaman
da ““TTeekk mmiilllleett,, tteekk bbaayyrraakk,, tteekk
ddeevvlleett!!”” slogan› vard›. Türkiye’nin
sadece ““TTüürrkk”lerden olufltu¤u,
“TTüürrkk”lerin d›fl›ndaki uluslara,
az›nl›klara yaflam hakk› tan›nmaya-
ca¤› her f›rsatta belirtiliyordu.

LLiinnççççiilleerriinn bbaayyrraa¤¤›› bbuuggüünn
››rrkkçç›› EErrddoo¤¤aannllaarr’’››nn,,
““SSüünnnneettssiizzlleerr”” ddüüflflmmaannll››¤¤››
yyaappaann ÇÇiiççeekklleerr’’iinn eelliinnddeeddiirr!!

AKP, 8 y›ll›k iktidar›nda görüle-
ce¤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 hareke-
te 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 tutuk-
layan politikay›, AKP, DP iktidar›n-
dan miras alm›flt›r.. 

Tayyip Erdo¤an, meydanlarda
halka ““TTeekk mmiilllleett,, tteekk bbaayyrraakk,, tteekk
ddeevvlleett!!”” nutuklar› atarken, “tteerröörrllee
mmüüccaaddeellee “ ad›na Kürt halk›na yö-
nelik askeri sald›r›lar› sürdürmekte-
dir.

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 sürek-
li 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.

““......bbiirr kk››ss››mm tteerröörriissttlleerriinn ssüünn--
nneettssiizz oolluuflfluu,, ssiizzee ççookk flfleeyy iiffaaddee eeddii--
yyoorr ddeemmeekkttiirr”” diyen Baflbakan Yar-
d›mc›s›, Cemil Çiçek’in nas›l bir al-
çakça sald›r› yürüttü¤ü ortadad›r.

Çiçek, ““EErrmmeennii tteerröörrüü iillee PPKKKK
tteerröörrüü aarraass››nnddaa yyaakk››nn iiflflbbiirrllii¤¤ii vvaarr..
BBuunnllaarr kkaann kkaarrddeeflfliiddiirr......”” diye bafl-
layan konuflmas›yla kafas›ndaki o
tarihsel düflmanl›¤›, az›nl›klara kar-
fl› tarihsel afla¤›lamay› kusmaktad›r. 

Cemil Çiçek, Baflbakan yard›m-
c›s›d›r. Türkiye’yi iflte bu faflist ka-
falar yönetiyor. Anadolu toprakla-

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!

6-7 Eylül 1955...
55 EEyyllüüll 11995555''te; kontrgerilla ta-

raf›ndan AAttaattüürrkk'ün Yunanistan’›n
Selanik flehrindeki evi bombalan-
d›. “Atam›z›n evine bomba at›ld›!”
k›flk›rtmas› ile örgütlendi linç sal-
d›r›s›.

66--77 EEyyllüüll ggüünnüü;; ‹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 sü-
ren ya¤ma ve talanda; 7733 kkiilliissee,, 88
aayyaazzmmaa,, 22 mmaannaasstt››rr,, 11 ffaabbrriikkaa,,
33558844''üü RRuumm vvaattaannddaaflflllaarraa aaiitt ooll--
mmaakk üüzzeerree 55553388 ggaayyrrii mmeennkkuull yyaa--
kk››ll››pp yy››kk››lldd››,, hheemmeenn hheerrflfleeyylleerrii
yyaa¤¤mmaallaanndd››,, zzoorrllaa aall››nndd››..

3 kifli katledilirken, 30 kifli yara-
land›. 70 bin Rum yurttafl herfleyle-
rini b›rak›p canlar›n› kurtarmak için

Türkiye'den kaçt›lar.
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r›nda yaflam›fl bir halk› ““llaanneettllii””
ilan ederek, Ermeni olman›n belki
de dünyada ““eenn kkööttüü”” fley oldu¤u-
nu ima ederek, ›rkç›l›k yapmaktad›r

Cemil Çiçek, Ermeni ve Kürt
düflmanl›¤›n› alenilefltiren bu sözle-
ri, bir AKP’li, bir Baflbakan Yard›m-
c›s› olarak söylemifltir.  

Tayyip Erdo¤an, miting mey-
danlar›nda Kemal K›l›çdaro¤lu’nun
Kürt Alevi kökenini bilerek ve o
kimli¤i kastederek, “ÖÖnneemmllii oollaann
bbooyy ddee¤¤iillddiirr ssooyy ssooyy” diye kendin-
den 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›n-
l›kla söylenmifl sözler de¤ildir.  Her
sözü bilerek, nereye gidece¤ini he-
saba katarak kullanm›fllard›r. 

Erdo¤an’›n orada hedefledi¤i as-
l›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-

r›n› afla¤›lam›fl, o inançlara zerre ka-
dar sayg› duymam›fllard›r.

Ancak ayn› AKP, Alevi halk›
kullanmak için olmad›k manevralar
çevirerek, yedeklemeye de çal›fl-
m›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-

ret de eder, “aç›l›m” da yapar. 

AAKKPP iikkttiiddaarr››;; yyeennii 66--77
EEyyllüülllleerr,, yyeennii lliinnççlleerr
ddeemmeekkttiirr

Son Bursa ‹negöl ve Hatay Dört-
yol’da yaflanan linç sald›r›lar›nda,
linç güruhu AKP’nin polisinin gö-
zünün önünde saatlerce sokaklar›
iflgal etmifl, özellikle Hatay Dört-
yol’da parti binalar›n› tahrip etmifl,
ilericilerin, demokratlar›n ve Kürt-
ler’in iflyerlerini yakm›flt›r. 

1955 y›l›nda Amerikan kuklas›
Menderes hükümeti emperyalistle-
rin ç›karlar› için nas›l her yola bafl-
vurduysa, bugün de AKP ayn› yön-
temleri izlemektedir.

Linçler, provokasyonlar, halk
düflmanl›¤›, iflbirlikçilik AKP poli-
tikalar›n›n ayr›lmaz parçalar›d›r   Ve
8 y›ld›r AKP bu politikalar›n› sür-
dürmektedir.

Ve bu politika, her an yeni linç-
ler, yeni 6-7 Eylüller yaratmaya
adayd›r. 

“Af” tart›flmalar›yla birlikte
Öcalan’›n aff›n›n tart›fl›lmas› üzeri-
ne, “idamlar›n kald›r›lmas›” döne-
minin katliamc› bakan› Hikmet Sa-
mi Türk, bir aç›klama yapt›. “Ka-
nunlar 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. ““AAssmmaadd››kk aammaa

ööllüünncceeyyee kkaaddaarr hhüüccrreelleerrddee ççeekkttii--
rreeccee¤¤iizz!!” diyor yani. Bu oligarflinin
““AAssmmaayy››pp,, ddiirrii ddiirrii hhüüccrreelleerree ggöömm--
mmee”” politikas›n›n itiraf›d›r. 

SSaammii TTüürrkk,, 22000022’de Avrupa
Birli¤i’nin iste¤iyle idam cezas›n›
kald›rd›klar›n› anlat›rken, faflist
cephedeki Abdullah Öcalan’›n ne-
den idam edilmedi¤i tart›flmas›na
da cevap vererek flöyle diyor:
““EE¤¤eerr ÖÖccaallaann''›› iiddaamm eettsseeyyddiikk,, 6600
kkiiflflii ddaahhaa iiddaamm eeddiilleecceekkttii..” diyor
ama gerçekleri anlatm›yor. 

As›lacak 6600 hükümlü, Sami
Türk’ün umurunda bile de¤ildir. O,
19-22 Aral›k katliam› s›ras›nda
yüzlerce tutsak hakk›nda ölüm ka-
rarlar› veren biridir.

Oligarfli, AB emperyalizminin
“tavsiyeleri” do¤rultusunda, idam
cezas› yerine “ölünceye kadar hüc-
relere, beton bloklara gömmek” ya-
sas›n› ç›karm›flt›r. Asmay›p çürüte-

cektir art›k. 

Oligarfli, o politikay› bugün
devrimci tutsaklara karfl› F Tipi ha-
pishanelerde uygulamaktad›r. 12
Eylül faflist cuntas› y›llar›nda cunta
flefi Kenan Evren, “AAssmmaayy››ppttaa bbeess--
lleeyyeecceekk mmiiyyiizz??”” derken, devrimci
tutsaklar›n idam›n› savunuyordu.

Ancak daha sonraki y›llarda oli-
garfli, yüzlerce tutsa¤› asmak yerine
“demokratiklefliyoruz” yalan› ile bu
kez “AAssmmaayy››pp ddiirrii ddiirrii hhüüccrreelleerree
ggöömmmmee”” politikas›n› sürdürmüfltür.

AKP, bugün tecrit hücrelerini bu
amaçla kullanmaktad›r. Tecrit alt›n-
da tuttu¤u tutsaklar› bölmek
için suni statüler yaratm›fl,
cezas› a¤›r olan tutsaklara tec-
rit içinde tecrit uygulamakta-
d›r. As›lmay›p, aa¤¤››rrllaaflfltt››rr››llmm››flfl
mmüüeebbbbeett hapis cezas› verdikle-
ri tutsaklara özel bir statü yarat-
m›fllard›r.

Oligarflinin ‘Asmay›p Diri Diri Hücrelere
Gömme’ Politikas›n›n ‹tiraf›d›r!

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.
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Burjuva politikac›l›¤›nda her fley
mübaht›r. Halk› kand›rmak için gir-
meyecekleri k›l›k, vermeyecekleri
vaat yoktur. ‹ktidara geldikten sonra
her fley unutulur. Halka verilen söz-
ler bir yana b›rak›l›p egemenlerin
borusu öttürülür. 

1991 genel seçimlerini hat›rlay›n:
Yolsuzluklar›n, iflkencenin, infazla-
r›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¤›ta-
cakt›. Memleketi 500 günde düzelte-
cek, Çankaya’da Özal’›n yakas›na
yap›flacakt›. Vaatlerde s›n›r yoktu. 

Seçim sonras›nda Özal hükümeti
gitti, yerine DYP-SHP koalisyon hü-
kümeti kuruldu. Sivas katliam›, Gazi
katliam›, onlarca devrimcinin katle-
dildi¤i infazlar, iflkenceler, gözalt›nda
kay›plar, Kürt halk›na yönelik katli-
amlar, 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 olma-

s›ndan bugüne kadar ge-
çen süreç de ‘91 öncesi-
nin vaatlerine benziyor.

K›l›çdaro¤lu daha Genel Bafl-
kanl›¤a seçildi¤i ilk gün, halk›n kar-
fl›s›na, 12 Eylül öncesinde s›k›yöne-
timle, son iktidar döneminde ise
Ulucanlar Hapishanesi katliam›yla,
19 Aral›k katliam›yla özdeflleflmifl
olan EEcceevviitt’’iinn kkaasskkeettiiyyllee ç›kt›. ‹lk
cümlelerinden bafllad› yalanlara.
““bbeenn hhaallkk››nn KKeemmaall’’iiyyiimm,, ssiizziinn KKee--
mmaall’’iinniizziimm”” dedi. “Devrimden,
devrimcilerden” bahsetti. 

Anayasa referandumu için ç›kt›¤›
meydanlar›n her gün birinde bol ke-
seden vaatler da¤›t›yor. Halk›n tüm
sorunlar›n›n “çözümü” Kemal K›l›ç-
daro¤lu’nda!!! ‹flsizlik sorununu çö-
züyor, açl›k-yoksulluk sorununu çö-
züyor, Kürt sorununu çözüyor, türban
sorununu çözüyor, köylünün sorunu-
nu çözüyor, Anayasa sorununu çözü-
yor, YÖK’ü kald›r›yor, genel af ilan
ediyor... Daha da önemlisi K›l›çda-
ro¤lu bütün bunlar›n bu düzende ol-
mayaca¤›ndan hareketle de ““bbiizz hhaall--
kk››nn iikkttiiddaarr››nn›› kkuurraaccaa¤¤››zz”” diyor. 

K›l›çdaro¤lu ttescilli bbir
katili kkendine mmodel aal›yor

Ecevit, devrimci mücadelenin
kitlelerde umuda dönüfltü¤ü ‘70’li
y›llarda halk›n karfl›s›na “bu düzen
de¤iflmelidir” slogan›yla, ““TToopprraakk
‹‹flfllleeyyeenniinn,, SSuu KKuullllaannaann››nn”” gibi ra-
dikal çözümlerle ç›k›yordu. Toprak
reformundan, ““hhaakkççaa ddüüzzeenn!!””den,
gelecek ““aakk ggüünnlleerr””den bahsedi-
yordu. 

Ecevit, ‘70’li y›llarda iktidarda
oldu. Ne toprak reformu yapt›, ne
de “ak günler” geldi. Ecevit’in ikti-
dar oldu¤u y›llar halk için kara gün-
lerdi. Marafl katliam›nda iktidarda
Ecevit vard›. S›k›yönetim Ecevit ik-
tidar›nda ilan edildi. 

Ecevit, sonraki y›llarda, “hakça
düzen”, “Toprak ‹flleyenin, Su Kul-
lanan›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 önlemek-
ti. fiimdi öyle özel bir misyonu yok-
tu. fiimdi flovenizmde, milliyetçilik-
te MHP’yle yar›flan bir çizgideydi.
Asl›nda bu flovenizm, Ecevit’in,
CHP’nin özünde varolan bir çizgiy-
di. Yani, görünürde ‘80 öncesine
göre, büyük bir de¤iflim var gibi gö-
rünüyordu ama öyle de¤ildi...

Ecevit’in 1999’daki hükümet or-
ta¤› faflist MHP’ydi. Ecevit’in bu
iktidar döneminden geriye kalanlar
ise flunlard›. ABD Baflkan› Clin-
ton’un karfl›s›nda el-pençe durdu...
Amerika ziyaretine Ulucanlar Ha-
pishanesi’nde 10 devrimciyi katle-
derek 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›. Esnaflar-
dan memurlara her kesimin eylem-
lerine 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 bu-
lanm›fl bir politikac›d›r. Burjuvazi
Ecevit’i çalmayan, ç›rpmayan “dü-
rüst politikac›” olarak gösterdi hep.
Oysa onun iktidar›nda da di¤erle-
rinde oldu¤u gibi sömürü, soygun
talan sürdü, büyük yolsuzluklar ya-
p›ld›. Devlet bankalar›n›n içi boflal-
t›l›p tekellere peflkefl çekildi. 

K›l›çdaro¤lu’nun Ecevit gibi eli
kanl› katliamc› birini kendine mo-
del almas›, flimdiden nas›l bir yöne-
tici olaca¤›n› göstermektedir. Refe-
randum mitinglerinde, her ilde, ilçe-
de ““nnaabbzzaa ggöörree flfleerrbbeett”” veriyor. As-
la yapamayaca¤› vaatlerde bulunu-
yor. Bu yan›yla yar›n iktidara geldi-
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Ecevit’in ‘ak günler’inden
K›l›çdaro¤lu’nun ‘Halk iktidar›’na 
düzen solu aldatmacas› sürüyor

Görünürde

““EEcceevviitt’’iinn 8800 öönncceessii
bbaaflflbbaakkaannll››¤¤››nnddaa eekkoonnoommii

kkööttüü yyöönneettiillddii..
‹‹flflaaddaammllaarr››yyllaa ççaatt››flflmmaa

iiççeerriissiinnee ggiirrddii.. BBiizz ççaatt››flflmmaa
iiççeerriissiinnddee oollmmaayyaaccaa¤¤››zz””
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Geçti¤imiz Temmuz ay›nda
AKP’nin di¤er düzen partilerinin li-
derleriyle yapt›¤› görüflmeden son-
ra, “profesyonel ordu” kurulaca¤›
bas›na yans›m›flt›. Bas›nda flu yo-
rumlar 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 yürütül-
dü¤ünü gösteriyor.” (Milliyet, 16
Temmuz 2010)

Nitekim bu çerçevede de general-
ler 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 “bi-
zim” bakanlar›n ve generallerin bu

konuda da “kendilerine ait” hiçbir dü-
flüncelerinin olmad›¤›n› gösteriyordu.
fiöyle yapaca¤›m›z, böyle yapaca¤›z
dedikleri her fley, zaten NATO’da ka-
rarlaflt›r›lan fleylerdi ve onlar sadece
onu uyguluyorlard›. 

Mesela Genelkurmay kaynakla-
r›ndan deniyordu ki “Hem, askerlik
hizmetini, belli bir e¤itim ald›ktan
sonra komando olarak sürdürecek
olanlar hem de askerli¤ini koman-
do olarak yapm›fl ve bu hizmeti sür-
dürmek isteyenler profesyonel ordu-
nun insan kayna¤›n› oluflturacak.”

Bizde ““öözzeell oorrdduu”” diye yap›lan
isimlendirme, Almanya’da ““ggöönnüüll--
llüülleerr oorrdduussuu”” olarak adland›r›lm›fl.
Kaynak ayn›. “personellin yüzde
70’i, 2-13 y›l aras›nda askerlik yap-

mak isteyenlerden oluflacak.”
(Frankfurter Allgemeine) 

Yine bir baflka benzerli¤e dikkat
çekelim: Genelkurmay diyor ki,
“Bunlar 5-10 y›l aras›nda görev ya-
pabilecekler.” (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 “pro-
fesyonelleflme”, ne AKP iktidar›n›n
karar›d›r, ne de ordunun!

Profesyonelleflme esas olarak
NATO kararlar› do¤rultusunda gün-
deme gelmifltir. NATO bünyesinde
NATO üyesi 28 ülkeden içle-
rinde Türkiye’nin de oldu¤u
23 ülkenin ordular›n›n profes-
yonellefltirilmesi karar› al›nm›fl-
t›r. AKP ve Genelkurmay da bu-
nu uygulamaktad›r. Ba¤›ml› bir
ülkede, ifller de zaten böyle yü-
rür. 

TTaalliimmaatt NNAATTOO’’ddaann:: Ordunuzu
profesyonellefltirin!

¤inde Ecevit’ten ya da di¤er burju-
va partilerinden farkl› davranmaya-
ca¤› bellidir. 

“Halk iktidar›”n› kurmakm›fl!..
Yar›n iktidara geldi¤inde s›rt›n› çe-
virece¤i ilk kesimdir halk. ‹ktidara
gelmek için K›l›çdaro¤lu’nun da
yapmayaca¤› bir fley yoktur. ‹stis-
marc›l›kta, riyakarl›kta hiç de
AKP’den geri kalm›yor. 

fiunu da belirtmek gerekir ki K›-
l›çdaro¤lu, vaatlerini ssöözzddee bbiillee sa-
vunamayacak kadar korkak, devlet-
çi biridir. Oligarflik güçlerden tepki
görünce hemen yan çiziyor. Bir gün
bir yerde söyledi¤ini ertesi gün bafl-
ka bir yerde inkar ediyor. Bu mu
“halk›n Kemal’i?” 

HHaallkk››mm››zz!!

Kötünün iyisine mahkum de¤i-
liz. “Ne yapal›m, CHP’yi destekle-
meyelim 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 ““HHaallkk ‹‹kkttiiddaarr››””ndan
bahsediyorlar. Halk›n iktidar›n›n se-
çimlerle al›namayaca¤›n› bilmiyor
mu? Bilmez olur mu? Ama yalan

söylemekte, halk›n duygular›n›, öz-
lemlerini istismarda s›n›r yok. 

K›l›çdaro¤lu’nun söylemleri ne
olursa olsun, hhaallkk››nn ddee¤¤iill tteekkeellllee--
rriinn temsilcisidir. Kayseri mitingin-
de flöyle diyor K›l›çdadaro¤lu:
“Ecevit’in 80 öncesi baflbakanl›¤›n-
da ekonomi kötü yönetildi. ‹‹flflaaddaamm--
llaarr››yyllaa ççaatt››flflmmaa iiççeerriissiinnee ggiirrddii.. Biz
ççaatt››flflmmaa iiççeerriissiinnddee olmayaca¤›z.
‹fladam›yla da, iflçiyle de uyumlu
olaca¤›z.” 

Nas›l halk›n iktidar›ysa; hep sö-
mürülen iflçilerle, hem de sömürücü
patronlarla iyi iliflkiler içinde olu-
yor. ‹flin gerçe¤i fludur; bu cümlede-
ki iflçi, oraya zevahiri kurtarmak
için konulmufltur. As›l güvence te-
kelci burjuvaziye verilmektedir. 

Patronlarla ilgili söyledikleri
do¤rudur elbette. Nitekim “AKP-
TÜS‹AD” çat›flmas›nda halkç›l›¤›n›
unutup aç›ktan destek verdi iflbirlik-
çi tekellere: TÜS‹AD’ç›lara ““aarrkkaa--
nn››zzddaa bbeenn vvaarr››mm”” diye aç›klama
yapt›. 

HHaallkk››mm››zz!!

Burjuva partilerinin kendi arala-
r›ndaki kavga iktidar kavgas›d›r.

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 ifl-
birlikçi tekellerin ç›karlar›n› koru-
mak için halka her türlü sald›r›y›
uygulayacakt›r. 

KKööttüünnüünn iiyyiissiinnii sseeççmmeekk hheerr zzaa--
mmaann kkeennddiimmiizzee yyaapptt››¤¤››mm››zz eenn bbüü--
yyüükk kkööttüüllüükkttüürr.. 

Ayr›ca, K›l›çdaro¤lu’na oy vere-
rek AKP politikalar›ndan kurtula-
mazs›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›çda-
ro¤lu’nun CHP’si yapacakt›r.

““AAKKPP mmii kkaazzaannss››nn??”” gerekçesi
solun kendisine verebilece¤i en bü-
yük zarard›r. Ne CHP soldur, ne de
K›l›çdaro¤lu solcu! Düzen partileri-
nin halka verebilece¤i hiçbir fley
yoktur. Biz kendi mücadelemizi
yükseltmeliyiz. Halk›n iktidar› se-
çimlerle de¤il, halk›n kendi müca-
delesiyle mümkündür. Devrimle
mümkündür.

Halk Cephesi Saflar›nda BirleflelimHalk Cephesi Saflar›nda Birleflelim
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1-) KKiittllee ÇÇaall››flflmmaass›› NNeeddiirr??

Devrimciyiz. Devrim yapma iddi-
as›nday›z. Devrim ise kitlelerin
eseri olacakt›r. Devrimi yapacak
kitleleri örgütlemek, mücadele
saflar›na kazanmak için sürdürü-
len faaliyetlerin bütününe kitle
çal›flmas› denir. Bu çal›flma kitle-
lerin kalbine ve beynine ulaflma
çal›flmas›d›r.

2-) KKiittllee ÇÇaall››flflmmaass››nnddaa

AArraaççllaarr››mm››zz NNeelleerrddiirr??

En baflta kendimiziz. Bedenimiz,
beynimiz, dilimiz kitle çal›flmas›-
n›n en temel araçlar›d›r. Bu yüz-
den devrimcilerin tüm dünyas›,
kitleleri devrim için örgütleme
düflüncesiyle  dolu olmal›d›r. Bu-
nu sa¤lam›fl bir devrimcinin her
konuflmas›, bir merhabas›, otur-
mas› kalkmas›, dergi satmas›, ey-
lem yapmas› kitle çal›flmas›n›n
bir parças›na dönüflür.

Derneklerimiz, komitelerimiz, ya-
y›nlar›m›z, kültürel faaliyetleri-
miz, afifllerimiz, bildirilerimiz,
yasal ve yasad›fl› gösterilerimiz,
adalet eylemlerimiz, e¤itim çal›fl-
malar›m›z... Daha onlarcas›n› s›-
ralayabilece¤imiz her fley kitle
çal›flmas›n›n araçlar›d›r. 

3-) KKiittllee ÇÇaall››flflmmaass››nn››nn AAnnaa

HHaallkkaass›› NNee OOllmmaall››dd››rr??

En özlü ifadesiyle kkiittlleelleerree ggüüvveenn--
mmeekk ve kkiittlleelleerriinn ggüüvveenniinnii kkaa--
zzaannmmaakk,, kitle çal›flmas›n›n ana
halkas›d›r. Devrim kitlelerin ese-
ridir, tarihi yapan kitlelerdir di-
yorsak, bu, kitlelerin dönüfltürücü

gücüne olan inanc›m›zd›r.
Buna inanmayan bir kafa-

n›n sa¤l›kl› bir kitle çal›flmas›
yapmas› da beklene-
mez. Bu yüzden bir
devrimci için kitle ça-
l›flmas›nda temel hal-
ka, halka güvendir.

Ayn› flekilde kitlelerin
güvenini kazanmak da temel-
dir. Kitlelerin güvenini kazan-
mayan hiçbir örgüt, devrimi ge-

lifltiremez. Halkla örgüt aras›nda-
ki ba¤da, ggüüvveenn temel bir öneme
sahiptir. Güven oldu¤u sürece,
halk ve örgüt, birbirini sar›p sar-
malayan bir bütün oluflturur...
Devrimciler, her koflulda halk›na
güvenecek ve yaflam› ve prati¤iy-
le de güven verecektir; baflar›l› bir
kitle çal›flmas›n›n zemini budur. 

4-) KKiittlleelleerriinn GGüüvveenniinnii NNaass››ll

SSaa¤¤llaarr››zz??

Güven içi bofl bir kavram de¤ildir.
Kitlelerin devrimcileri prati¤in
içinde tan›mas›yla flekillenir. Yani
bizim ideolojik, politik, ekono-
mik, demokratik, kültürel, ahlaki,
sosyal yaflam›n her alan›ndaki
sözlerimizi ve de pratik faaliyeti-
mizi kitleler görür, izler. Bu faali-
yetlerimizde 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› sa-
vunmak, bu noktada önemli bir
ölçüdür. K›sacas› düflman karfl›-
s›nda her koflulda dik durur, cüre-
timiz 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, kitle-
lerin bize güvenmemesi için hiç-
bir neden yoktur. Bizi de kendile-

rinden biri olarak görür, sahiple-
nirler. Burada flunu da unutmaya-
l›m ki; tüm bunlar ssüürreekklliilliikkllee
olur. Kitle çal›flmas›nda sürekli-
lik, güveni getirir. Bir görünüp bir
kaybolan, ne zaman ne savundu-
¤u, ne yapaca¤› belli olmayan bir
tarz ise güvensizli¤i do¤urur.

5-) KKiittllee ÇÇaall››flflmmaass››nnddaa KKiittlleeyyee

GGüüvveenn,, KKeennddiinnii NNaass››ll GGöösstteerriirr??

Tekrarlayal›m. Devrim kitlelerin
eseri olacakt›r. Bu güvenin müca-
dele içinde en somut ifadesi kitle-
yi kararlara ortak etmektir. Kitle-
ler tart›flacak, kararlar alacak, uy-
gulayacaklard›r. Kitlelere görev
ve sorumluluk vermekten çekinil-
memelidir. Böyle oldu¤unda kit-
leler sorunlar›na ve çözümlerine
daha vak›f olacak, kararlar›n› uy-
gulamada daha kararl›, ›srarl› ola-
caklard›r. ‹flte bu pratik bizim gü-
venimizin 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. Kit-
lelerin kendilerine duyulan güve-
ni tarihsel olarak asla bofla ç›kar-
mam›fllard›r.

6-) KKiittllee ÇÇaall››flflmmaass››nnddaa DDoo¤¤rruu

YYöönntteemm NNee OOllmmaall››dd››rr??

Bu konuda temel iki noktaya dikkat
etmemiz gerekiyor.

Birincisi; çal›flma yapaca¤›m›z alan›,
kitleyi iyi tan›mal›y›z. Tan›ma yü-
zeysel kalmamal›d›r. Herfleyi ama
herfleyiyle tan›makt›r. Nas›l düflü-
nür, 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 mut-
laka 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›,

Tarihten, bilimden, 
önderlerimizden, geleneklerimizden

ö¤rendiklerimizle güçlenece¤iz

BilgiBilgi
güçtürgüçtür
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Kitle Çalışması
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küsleri, kavgal›lar›, kan daval›la-
r›... Yani orada yaflayan kitleyi il-
gilendiren herfleye vak›f olmak
zorunday›z. Bunun da tek bir yolu
vard›r. Kitleyle içiçe olmak. Kit-
leyle kaynaflt›¤›m›zda, nefes al›fl›-
na dahi ortak oldu¤umuzda onu
gerçek anlamda tan›r›z. Aksi hal-
de o alanda kitle içinde bir yaban-
c› gibi kal›r›z ki kitle de bize ken-
disinden olmayan bir yabanc› gö-
züyle bakar.

‹kinci nokta, çal›flmalar›m›z›n halk›n
hayat›n›n her yönünü kucaklaya-
cak flekilde olmas›d›r. Kitlelerin
ekonomik, sosyal sorunlar›na, ih-
tiyaçlar›na da e¤ilmeli ve çözüm-
ler üretmeliyiz. Kitlelerin genel,
özel her türlü sorununa yönelik
faaliyetimiz olmak zorunda.
Çünkü halk›n yaflant›s›n› ilgilen-
diren sorunlar bizim de sorunu-
muzdur. Ve bu sorunlar›n bizimle
çözüldü¤ünü gören kitleler her
sorunda, s›k›nt›da bizi arar duru-
ma gelir. Bu bize güvenin artma-
s›n›n ifadesi olaca¤› gibi, iliflki
a¤›m›z›, etki alan›m›z› gelifltirir.
Elbette tüm sorunlar›n bu düze-
nin içinde çözülemeyece¤ini bili-
yoruz, 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 bü-
tündür. Yani bir yerde kitleselle-
flemiyorsak veya orada kadro ça-
l›flmas› yapm›yorsak, örgütlenen
alan›n d›fl›na yönelmiyorsak, e¤i-
timi-bilinçlendirmeyi eksik b›ra-
k›yorsak oradaki kitle çal›flmas›
eksiktir. Ne tek bafl›na kadro ça-
l›flmas› yapmak ne de tek bafl›na
kitleselleflmifl olmak kitle çal›fl-
mas› de¤ildir. K›sacas›, Kitle ça-
l›flmas›, örgütlü mücadelenin her
alandaki (ekonomik, demokratik,
politik, askeri, lojistik...) ihtiyaç-
lar›na yönelik bir bütünlük içinde
sürdürülmelidir. 

7-) KKiittllee ÇÇaall››flflmmaass››nnddaa EEnn

ÖÖnneemmllii SSiillaahh››mm››zz NNeeddiirr??

En güçlü silah›m›z gerçeklerdir. Em-

peryalizm ve iflbirlikçileri yalan-
lar›yla kitlelerin beynini y›k›yor.
Ancak gerçekler karfl›s›nda hiç-
bir yalan›n hükmü yoktur. Onun
için b›kmadan, usanmadan, y›l-
madan, her yol ve yöntemle ger-
çekleri tafl›yaca¤›z kitlelere. Gü-
nefl gibi ›fl›k saçar gerçekler. Hiç-
bir yalan›n onu kapatmaya gücü
yetmez. Onlar yalan söyleyecek-
ler, 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› sürdürme-
ye çal›flacak, biz gerçeklerle sal-
tanatlar›n› sarsaca¤›z. Ve kitleler
ad›m ad›m, gün gün yaflad›klar›
gerçeklerle bizim anlatt›klar›m›-
z›n aayynn›› oldu¤unu göreceklerdir.
Yeter ki kitleleri sürekli gerçekle-
ri tafl›yal›m.

8-) KKiittlleelleerree GGiiddeerrkkeenn AAyyrr››mm

YYaapp››ll››rr mm››??

Kitle çal›flmas›nda önemli sorunlar-
dan biri de budur. Bizim hedefi-
miz tüm halk› örgütlemek, ka-
zanmakt›r. Yani bu kesim örgüt-
lenir, flu örgütlenmez; flu, flu alan-
larda çal›flma yapmaya gerek
yok, bir sonuç ç›kmaz diye düflü-
nemeyiz. Böyle bir düflünce ala-
n›m›z› daralt›r, halk›n bir kesimi-
ni bafltan düzene teslim etmemi-
ze yol açar. Kolay› seçen, zordan
kaçan bir çal›flma tarz›d›r. Bunun
sonucu ne olur? Devrimci faali-
yetin daha rahat yürütülebilece-
¤ine inand›¤›m›z yerlerde s›k›fl›r
kal›r›z. Ki etraf›m›za bakt›¤›m›z-
da da sol, devrimci, demokrat ge-
çinen ne kadar kifli kurum varsa
onlar› da orada görürüz. Koca bir
halk› örgütleme, belli alanlara
hapsolarak yap›lamaz. Temel he-
defimiz bizi tan›mayan, bilmeyen
kitlelere de ulaflmak olmal›d›r.
Yani faflistlerin, gericilerin kitle-
leri 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 mo-
deli, tav›r, davran›fllar› bizim
onunla iliflki kurmam›z›n önünde
engel olabilir mi? Uzun saçl›, kü-
peli, dövmeli, sokak serserisi...
bir çok genci örgütledi¤imiz, mü-
cadelede flehit verdi¤imiz gerçe-
¤ini hiçbir zaman unutmamal›y›z.

9-) KKiittlleeddeenn KKooppuukk OOllmmaammaakk

‹‹ççiinn NNeelleerree DDiikkkkaatt EEttmmeelliiyyiizz??

Kitleden kopmaman›n, ona önderlik
etmenin temel noktas› kitleleri
tan›mak, nabz›n› tutmak, kitlele-
rin içinde olmakt›r. 

Elbette, kitlelerden kopmamak, sa-
dece onun içinde olmak, ona
“uyum sa¤lamak” de¤ildir. Göre-
vimiz, kitlelerin içinde buluna-
rak, kitleleri hheemm bbiilliinnçç,, hheemm ddee
pprraattiikk oollaarraakk ddaahhaa iilleerriiyyee ttaaflfl››--
mmaakktt››rr. Mücadeleyi, kitleden
kopmadan, kitleye önderlik ede-
rek daha ileriye tafl›mak. Kitlele-
rin geri yanlar›na teslim olunma-
s›, prim verilmesi, kkiittllee kkuuyyrruukk--
ççuulluu¤¤uunnuu do¤urur. Fakat tersin-
den kitlelerin kuyru¤una tak›lma-
ma ad›na kitleden kopuk bir kes-
kinlik de mücadeleyi ilerletmez.
Bu ince çizgi ancak Marksist-Le-
ninist anlay›flla tutturulabilir. 

10-) GGüüçç KKiittlleesseelllliikk mmiiddiirr??

Biz gücümüzü ideolojimizden, örgü-
tümüzden, 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, emperya-
lizm ve iflbirlikçileri askeri an-
lamda güçlü, bu güce karfl› bir
fley yap›lamaz demek gerekir.

Örgütleri büyütmenin ideolojimi-
zi yayman›n zemini kitle-
lerdir. 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-) DDüüzzeenniinn KKiittlleelleerree YYöönneelliikk

PPoolliittiikkaass›› NNeeddiirr??

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 olmaya-
ca¤›n› burjuvazi de bilir. Onun
için çeflit çeflit partiyi alternatif
diye ortaya sürer, seçimlere kat›l›-
m› art›rmak için bin türlü yönte-
me baflvurur. Burjuvazi hem kit-
lelerden korkar, hem de ihtiyaç
duyar. ‹deolojik, kültürel aç›dan
halk› küçümseyen, ondan tiksi-
nen burjuvazi, ihtiyaçlar›ndan do-
lay› kürsülerde halka methiyeler
düzerek gerçek yüzünü saklar. 

Sonuçta burjuvazinin temel hedefi
kitleleri kendi düzeni içinde tut-
makt›r. Bunun için de tüm politi-
ka ve söylemleri, halk kitlelerini
tarihsel rollerinden uzaklaflt›rma-
ya yöneliktir. Çünkü burjuvazi,
tarihi kitlelerin yapt›¤›n›, sarayla-
r›, saltanatlar›, iktidarlar› kendi
deyimleriyle “bald›r› ç›plaklar›n”
y›kt›¤›n› çok iyi bilir.

12-) BBiizziimm KKiittllee ÇÇaall››flflmmaass››nnddaa

AAmmaacc››mm››zz NNee OOllmmaall››??

Amaç elbette devrimci bir kitle hare-
keti yaratmakt›r. Kitlelere tarih-
sel rolünü göstermektir. Kitlele-
rin mevcut bilinçsizli¤ine, statü-
kocu e¤ilimlerine, yozlaflmas›na
karfl› mücadele ederken, kitlele-

rin potansiyel olarak içinde tafl›-
d›¤› öfkeyi, cesareti, fedakarl›¤›,
paylafl›mc›l›¤›, devrimci dina-
mikleri aç›¤a ç›kartaca¤›z. Kitle
çal›flmas›nda as›l amac›m›z bu-
dur. Bizim do¤ru politikalar›m›z,
do¤ru çal›flma tarz›m›z ve bunda-
ki ›srar ve kararl›l›¤›m›z, er geç
kitlenin devrimci potansiyelini
aç›¤a ç›kartacakt›r.

13-) KKiittllee ÇÇaall››flflmmaass›› YYaappmmaammaa--

nn››nn BBiirr GGeerreekkççeessii OOllaabbiilliirr mmii??

Kitle çal›flmas›nda yeterlilik diye bir
fley olamayaca¤› gibi, yapmama-
n›n bir nedeni, mazereti de ola-
maz. Kitle çal›flmas› hiçbir dö-
nem iihhmmaall eeddiillmmeeyyeecceekk,, 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› yap-
mak devrimcili¤in özüdür.

14-) KKiittlleenniinn DDüüzzeennddeenn

EEttkkiilleennmmeessiinnii NNaass››ll
DDee¤¤eerrlleennddiirrmmeelliiyyiizz??

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

içinde kitlelerin devrim saf›na ak-
t›¤›na da, flovenist politikalar›n
veya islamc›l›¤›n etkisi alt›nda
kald›¤›na da, korkunç düzeylerde
çürümeye de tan›k olabiliriz. Bu-
rada mesele asla umutsuzlu¤a, gü-
vensizli¤e kap›lmamakt›r. Kitlele-
ri kazanmak için mücadeleden
vazgeçmemek ve sürecin kendili-
¤inden de¤iflece¤ini beklemeden
müdahalelerde bulunabilmektir.
Bunu kitlelerin neye, niçin yönel-
di¤ini do¤ru tahlil edip, kitlelere
k›zma, küsme gibi tav›rlara düfl-
meden baflarabiliriz. Do¤ru politi-
ka, kitle çal›flmas›yla “Bu halk
adam olmaz” diyen burnu büyük
burjuva ve küçük-burjuva ayd›n-
lar›n çürütülmesidir. 

15-) KKiittllee ÇÇaall››flflmmaass››nnddaa

DDeevvrriimmcciilleerriinn KKoonnuummuu NNeeddiirr??

Solda s›kça rastlanan kitlelere üstten
bakma ve emrivaki yaklafl›m› var-
d›r. Kitleler kimsenin emir eri de-
¤ildir. Kitlelere karfl› mütevaz› ol-
mak flartt›r. Devrimciler halk›n
engin deryas›ndan beslenmesini
bilen iyi ö¤renci olmay› baflarma-
l›d›r. Yani hem bilinç tafl›yan öö¤¤--
rreettmmeenn,, hem kitlelerden ö¤ren-
mesini bilen öö¤¤rreenncciilleerr 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 faali-
yet olmaktan ç›kar›l›p hayat›n
her alan›na yay›lan planl›, prog-
raml›, sistemli, sürekli bir çal›fl-
ma haline getirilmelidir. Bu bizi
baflar›ya götürür.

Mersin’de 30 A¤ustos günü
ESP, TAYAD’l› Aileler, EHP ve
Partizan ortak bir eylem düzenle-
diler. Mersin otelinin önünde top-
lanan kitle “Gözalt›lar, Tutukla-

malar, Bask›lar Bizi
Y›ld›ramaz, Devrimci

Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n”
pankart› merkez postaneye yürü-
dü. Eylemde okunan aç›klamada
Türkan Albayrak’tan atamas› ya-
p›lmayan ö¤retmenlere, devrimci
tutsaklardan TAYAD’l›lara kadar
yap›lan sald›r›lara de¤inildi. Son-
ras›nda oturma eylemine geçildi
v.e her kurumdan bir temsilci
postaneye giderek devrimci tut-
saklara kart ve mektup gönderdi.

‹skenderun Haklar Derne¤i
Üyesi Karip Polat Tutukland›

‹skenderun Haklar Derne¤i üyesi Karip
Polat, 26 A¤ustos günü Kürkçüler Hapisha-
nesi’nde tutuklu Hac› Demir’in görüflüne
girdikten sonra hapishane ç›k›fl›nda “imzala-
man gereken evraklar var” denilerek gözalt›-
na al›nd›. Kesinleflmifl hapis  cezas› oldu¤u
gerekçesiyle tutuklanan Karip Polat Kürkçü-
ler F tipi Hapishanesi’ne götürüldü. 

DEVR‹MC‹ TUTSAKLAR
ONURUMUZDUR!
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Merhaba! Devrimci Okul’un bu
dersinde de yeni bir “nas›l” sorusu-
nu ele alaca¤›z. Sorumuzu tahtada
görüyorsunuz ama tekrar edelim:
Bir eylemi NASIL örgütleyece¤iz: 

Eylemler, kuflku yok ki, çok çe-
flitlidir. Her birinin farkl› gerekleri
ve kurallar› da vard›r. Biz burada bu
ayr›mlara girmeden, hepsi için as-
gari anlamda geçerli olan yanlar
üzerinde durmaya çal›flaca¤›z. 

Eylem örgütlemek kkuurrmmaayyll››kk--
tt››rr.. Kurmay, birincisi, olay› bütün
yönleriyle gören, ikincisi, olay› ön-
cesi ve sonras›yla planlayabilendir.
Bu anlamda, bir eylemi nas›l örgüt-
leyece¤imizi tart›flmak, ay-
n› zamanda kurmayca dü-
flünmeyi, yönetici olabilme-
yi, hayat› ve kavgay› yönet-
meyi tart›flmak demektir.  

�� Bir eylem, oonlarca
küçük pparçadan ooluflur

Eylem herfleydir; içinde
devrimci çal›flman›n hemen
tüm yanlar›n› bar›nd›r›r.
Düflünün; bir eylemde, kit-
le çal›flmas› vard›r, propa-
ganda ve ajitasyon vard›r, toplant›
vard›r, komiteleflme vard›r, bildiri,
pankart yaz›m› vard›r, güvenlik me-
selesi vard›r, illegalite vard›r... 

Bu yüzden de bir eylemin örgüt-
lenmesi üzerinde ciddi bir yo¤un-
laflmay›, eme¤i, disiplini ve planla-
may› gerektirir. Bir eylem için on-
larca 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›la-
ca¤› yere vak›f olmak, eyleme ha-
z›rl›¤›n sadece bir parças›d›r. Ama
bu noktadaki bir eksiklik çok ciddi

sorunlara yol
açabilir...  

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

artar
Bir eylemde flu kadar kifliden

fazlas› kat›lmas›n demeyiz genellik-
le. Herkes kat›ls›n. Ama bu pratik
ve gerçekçi de de¤ildir. O zaman
eyleme, halk›n veya çal›flt›¤›m›z bi-
rim ve alandaki insanlar›n hangi ke-
simlerini öncelikle katmay› hedefle-
yece¤imiz ve ne kadar kifliyi katma-
y› amaçlad›¤›m›z netlefltirilmelidir. 

‹‹kkiinnccii aadd››mm:: Eylemimize kat›l-
mas›n› hedefledi¤imiz kitleyi, ki-
min, ne zaman, nas›l, hangi araçlar-
la gidece¤ini somutlamakt›r. 

fiu kadar kifliye gidece¤iz... fiu
flu arkadafllar gidecek... fiu gün gi-
decek... Giderken yan›m›zda flu bil-
diriyi 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 ha-
z›rl›k yapma imkan› olmayabilir di-
ye düflünülebilir. Ama tersinden dü-
flünelim. Biz belli bir çal›flma tarz›-
n› oturttu¤umuzda bunlar› rutin ola-
rak yapar hale geldi¤imizde, uzun
günlere de ihtiyaç kalmaz. 

Diyelim ki, eylemi üç gün sonra-

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

�� Ça¤r›lar›m›zda aalana
vâk›f vve iiddial› oolmal›y›z

Bir eylemi örgütlerken, cevapla-
yaca¤›m›z ilk sorulardan biri fludur:

- Eyleme kimleri kataca¤›z? Da-
ha do¤rusu, kimleri katmay› hedef-
leyece¤iz? 

Bu konuda en s›k görülen eksik-
lik ve içine s›k düfltü¤ümüz yanl›fl;
eylemlerimizi varolan örgütlü in-
sanlar›m›zla örgütleme anlay›fl›d›r.
Daha do¤rusu buna ““kkoollaayycc››ll››¤¤››””
da diyebiliriz. 

Kuflkusuz bu haliyle de, yani sa-
dece bizim her zaman elimizin al-
t›nda olan insanlar›m›zla da eylem-

ler örgütleriz. Bunlar›n da
halka belli bir konuda tav-
r›m›z›, düflüncelerimizi
iletmek aç›s›ndan bir iflle-
vi vard›r. Ama biz bir ey-
lemi bu amaçla s›n›rlan-
d›rmamal›y›z. 

Bu noktada dikkat çe-
kebilece¤imiz birkaç nok-
ta fludur:

Birincisi, bulundu¤u-
muz 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 ihti-
mal dahilindedir. 

‹kincisi, s›k s›k içine düfltü¤ü-
müz yanl›fllardan biri, belli kesimle-
re, kiflilere “nas›l olsa kat›lmazlar”
düflüncesiyle yaklaflmakt›r. Bunda
da cüretli olmal›y›z, iktidar hedefiy-
le davranmal›y›z. Düzenle çeliflkisi
olan, düzenden memnuniyet-
siz her kesimi örgütleme id-
dias› ve amac›n› tafl›mal›y›z.  

�� Eylemin yyap›laca¤›
“yer”e vvak›f oolmal›y›z

Eylemi baflar›l› bir biçimde
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Ders: Bir Eylemi
NNaass››ll ÖÖrrggüüttlleeyyeeccee¤¤iizz??

En kküçük bbir
eylem bbile, 

büyük ssavafl›n
bir pparças›d›r

DEVR‹M ‹‹ç‹nDEVR‹M ‹‹ç‹n

DEVR‹MC‹ OOKULDEVR‹MC‹ OOKUL



örgütlemenin koflullar›n-
dan biri de eeyylleemmiinn ggeerr--
ççeekklleeflflttiirriilleeccee¤¤ii aallaannaa
vak›f olmakt›r. 

Bu, yasad›fl› olarak
yapt›¤›m›z bir gösteri
için de, bir miting için de,
bir bas›n toplant›s› için
veya bir iflgal için de ge-
çerlidir. 

Vak›f olma, hem fiziki
anlamdad›r, hem sosyal
siyasal anlamdad›r. 

Meydanlar, caddeler,
sokaklar, her birinin girifli, ç›k›fl›,
bunlar› bilmeliyiz. 

Hangi mahallede, hangi sokakta
ne var, hangi devlet kurumlar›, han-
gi siyasi kurulufllar var, hangi gö-
rüflten, e¤ilimden, hangi milliyet-
ten, inançtan insanlar oturur a¤›rl›k-
ta... Bunlar› bilmeliyiz. 

Yere vak›f olmak, eylem s›ras›n-
da geliflebilecek çeflitli ihtimalleri
hesaba katmak, eylem sonras› bir
sorun ç›kmadan, güvenlikli biçimde
nas›l da¤›l›naca¤›n› belirlemek gibi
aç›lardan da flartt›r. Çünkü bir eyle-
mi örgütlerken, onun haz›rl›¤› yap›-
l›fl› kadar, ddaa¤¤››ll››flfl››nn›› ve sonras›n› da
örgütlemeliyiz. 

�� Eylem hhalk› ee¤itir,
devrimciyi kkadrolaflt›r›r

Eylemle bir protestoyu, bir tale-
bi dile getirmifl, bir hedef göstermifl
oluruz. Ama eylem bunun ötesinde
de ifllevler tafl›r. EEyylleemm hhaallkk›› ee¤¤iittiirr..
Bu e¤itim, halk›n düzen gerçe¤ini
kendi eylemi içinde görmesini, ör-
gütlülü¤ün gücünü tan›mas›n›, ken-
dine güveninin geliflmesini, içerir.
K›sacas›, eylem ppoolliittiikklleeflflttiirriirr,,
ddeevvrriimmcciilleeflflttiirriirr.. Böyle olmal›d›r. 

Eylem, kkiittlleesseelllleeflflmmeeyyee ve kkaadd--
rroollaaflflmmaayyaa hizmet etmelidir:

Bir eylemin örgütlenmesinde en
önemli noktalardan biri de, eylemi
örgütlerken flu sorular› mutlaka gö-
zönünde bulundurmakt›r: BBiirr:: Ey-
lemi kitle çal›flmas›yla nas›l birleflti-

rece¤iz? ‹‹kkii:: Eylem kad-
rolaflmam›za nas›l hiz-

met edecek? 

Tüm görevlendirmeler, kadro-
laflmaya hizmet edecek tarzda ya-
p›lmal›d›r. 

Eylemlerimizin zaman›n›, müm-
kün oldu¤unca eyleme ba¤l› bir kkiitt--
llee ççaall››flflmmaass›› yyaappaabbiilleecceekk flfleekkiillddee
önceden belirlemifl olmal›y›z. Bu
her zaman mümkün olmayabilir
ama mümkün olan konularda böyle
yapmal› ve o zaman› kullanarak ey-
lemle kitle çal›flmas›n› bütünlefltir-
menin zeminini yaratmal›y›z. 

�� Eylemlerin iiçeri¤i vve
amac›, aayr›nt›lar›yla
biçimlendirilmelidir

Bir eylemde hangi mesaj› vere-
ce¤iz. Neyi öne ç›karaca¤›z? Eyle-
min örgütlenmesinde, yönetici,
bunlar›n araya kaynamamas›na
özen göstermelidir. 

Mesela, büyük bir emek harca-
nan bir gösteride, amac›m›z› kitlele-
re anlatmaktan uzak bir konuflma
metni olmas›, harcanan eme¤in
önemli bir k›sm›n›n bofla gitmesi
demektir. O halde, o konuflma met-
ni mutlaka önceden görülmeli, me-
tin mesaj›m›z› en özlü olarak ilete-
cek flekilde düzenlenmeli, konufl-
mac› mutlaka metnini önceden oku-
mufl olmal›, mümkünse, mutlaka
prova yapm›fl olmal›d›r... Veya di-
yelim ki, mahallede acilen geliflen
bir durum üzerine yozlaflmayla ilgi-
li bir eylem yapaca¤›z, hemen ilk
yap›lmas› gereken, halka bu konuda
ne anlataca¤›m›z› netlefltirmek, bu-
nu konuflmay› yapacak kifliyle pay-

laflmakt›r...  

Veya diyelim ki bir
panel yap›yoruz; mesela
salonun ses düzeni, o pa-
nele kitleyi tafl›mak ka-
dar önemli bir unsurdur,
mutlaka önceden görül-
meli, denenmelidir. 

Yani, türü ne olursa
olsun, bir eylemi örgüt-
lerken, o eylemin kitle-
lere tafl›yaca¤› politik
slogan›, ça¤r›y›, düflün-
ceyi en etkili flekilde na-

s›l verebiliriz yan›, eylemin pratik
yanlar›n›n yo¤unlu¤u içinde araya
kaynamamal›d›r. 

�� ‹htiyaçlar nas›l
karfl›lanacak,
araçlar nas›l bbulunacak?

‹nsanlar›m›z› eylem içinde e¤it-
me ve yetifltirmenin bir parças› da,
insanlara eylemi oluflturan de¤iflik
aç›lardan görevler vermektir. 

Bu konuda en s›k karfl›m›za ç›kan
çarp›k anlay›fl, kimi insanlar›n “ben
teknik ifllerden anlamam” gerekçe-
siyle belli ifllerden uzak durmas› ve
bu statünün de yöneticiler taraf›ndan
flu veya bu flekilde kabul edilmesi,
bir eylemi örgütlerken, o tip konular-
da ifli hemen bu konuda “uzmanl›¤›”
bilinen kifli veya kurumlarla hallet-
mektir. Eylemi örgütleyen yönetici,
kküüççüükk--bbuujjrruuvvaazziinniinn kkoollaayycc››ll››¤¤››nnaa,,
hhaazz››rrllooppççuulluu¤¤uunnaa izin vermemeli,
teslim olmamal›d›r.

Eylemleri gerçeklefltirmek için
gereken araçlar ve imkanlar, emekle,
hhaallkk››nn iimmkkaannllaarr››,, ddeevvrriimmcciilleerriinn
yyaarraatt››cc››ll››¤¤›› vvee üürreettkkeennllii¤¤ii harekete
geçirilerek karfl›lanmaya çal›fl›lmal›-
d›r önce. Elbette kullanaca¤›m›z
araçlar veya baflka konularda o konu-
larda daha yetkin olan insanlardan,
kurumlardan destek, katk› alabiliriz,
bu kolektivizmin gücüdür zaten,
ama, bu bir asalakl›¤a dönüflmemeli,
her birim alan, ihtiyaçlar›n› kendi
içinden karfl›lamay›, araçlar› kendi
içinden yaratmay› esas almal›d›r. 

E¤er bir birimin mesela eylemle-
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Eylemleri gerçekleştirmek için gereken
araçlar ve imkanlar, emekle, halkın

imkanları, devrimcilerin yaratıcılığı ve
üretkenliği harekete geçirilerek karşılanma-
ya çalışılmalıdır önce. Elbette   kullanacağı-

mız araçlar veya başka konularda o konular-
da daha yetkin olan insanlardan, kurumlar-
dan destek, katkı alabiliriz, bu kolektivizmin

gücüdür zaten, ama, bu bir asalaklığa
dönüşmemeli, her birim alan, ihtiyaçlarını
kendi içinden karşılamayı, araçları kendi

içinden yaratmayı esas almalıdır. 



rini çekece¤i bir foto¤raf
makinesi yoksa veya fo-
to¤raf çekmeyi bilen bir in-
san› yoksa, bu, esas olarak
bu ne imkans›zl›ktand›r, ne
bilgisizlikten... Bir mahalle
örgütlenmesinin, bir me-
mur örgütlenmesinin iliflkileri için-
den bir foto¤raf makinas› bulama-
mas› zordur... Veya birine bunu ö¤-
retmek o kadar zor de¤ildir... Mese-
le bunu düflünmektir.   

�� Kitlenin hher aflamada
kat›l›m› hhedeflenmelidir

Yapabildi¤imiz yer ve koflullar-
da, eylemleri örgütlemek için, grup-
lar halinde toplant›lar yapmak,
halktan, taraftarlardan eylemi örgüt-
lemek için komite(ler) oluflturmak,
tercih etmemiz gereken bir yöntem-
dir.  Bunlar›n nas›l flekillenece¤i ey-
lemlerin biçimine, kapsam›na, bü-
yüklü¤üne göre de¤iflir, ama mant›-
¤›m›z ayn›d›r. 

Konu ve muhteva uygunsa, za-
man uygunsa, özellikle çeflitli birim
ve alanlarda eylem ttaabbaannddaann yyaappaa--
ccaa¤¤››mm››zz ttaarrtt››flflmmaallaarrllaa flekillendiri-
lebilir. Bu tarz, eylemlere kat›l›m›,
sahiplenmeyi art›racakt›r. Eylemin
biçimi, yeri, eylemde kullan›lacak
araçlar, sloganlar gibi konularda
öneriler al›narak, insanlar›m›z›n -
mesela en az›ndan birim ve alanlar-
daki komitelerimizin- bu konularda
düflünmesi, üretmesi sa¤lan›r ve bu
da eylemleri hem zenginlefltirir,
hem sahiplenmeyi güçlendirir, hem
de eylemlerin kadrolaflma sürecine
katk›s›n› art›r›r. 

�� Düflman›n ççeflitli ttaktik
ve eengellemelerine kkarfl›
haz›rlanmak

Basit, kapsaml›, büyük, küçük,
legal, illegal hemen her eylemimizde
bir flekilde düflman›n eylemimize
karfl› ne yapabilece¤ini düflünmeli ve
ona göre önlemlerimizi almal›y›z. 

Düflman neler yapabilir;

eylemi engellemeye, yapt›rma-
maya çal›flabilir, 

eylemi belli bir biçime hapset-
meye çal›flabilir, 

eylemi hiç yapt›rmamak için in-
sanlar›n toplanmas›n› engellemeye
çal›flabilir, 

eylemde gereken malzemelerin
getirilmesini engellemeye çal›flabi-
lir... 

Sald›r›, da¤›tma, gözalt› olabilir. 

Bir provokasyon giriflimi olabi-
lir. 

Eylemin türüne göre bunlar›n
baz›s› veya hepsi birden olabilir. En
az›ndan sorumlunun ve eylem ko-
mitesinin bu durumlarda ne yapaca-
¤›n› bilmesi, önceden en genel hat-
lar›yla netlefltirmesi gerekir. 

�� Eyleme kkitleyi hhaz›rlamak

Bir eylemi planlarken, eyleme
kat›lacak insanlar›n ruh halini dik-
kate almak, nabz›n› tutabilmek
önemlidir. Eyleme kat›lacak insan-
lar› nas›l hangi yönde e¤itece¤imiz
veya uyaraca¤›m›z da buna göre fle-
killenir. 

Ülkemizde, hemen her eylem
için polis sald›r›s› güçlü veya zay›f
bir ihtimaldir. Bu anlamda eeyylleemmddee
kkaarrflfl››llaaflfl››llaabbiilleecceekk iihhttiimmaalllleerr kkoo--
nnuussuunnddaa kitleyi e¤itmek genel bir
anlay›fl olarak kabul edilmelidir.
Ama en s›radan eylemlerde de ön-
cesinde oturup uzun uzun polis sal-
d›rabilir, sald›r›rsa flöyle yap›lacak
diye e¤itim yapman›n gere¤i de
yoktur. Fakat hiç tecrübesi olmayan
insanlar› ikili olarak konuflup haz›r-
lamak gerekir. 

Burada genel olarak insanlar›m›-
za eylemlerimizin mmeeflflrruulluu¤¤uu bbii--
lliinncciinnii vermek önemlidir. Bu bilin-
cin bir parças› da eylemlerimize po-
lis sald›r›s› karfl›s›nda direnmekti.
Tek tek her eylem baz›nda konufl-
maktan çok, bu bilinci vermeyi he-
deflemeliyiz. 

�� Eylem,  iiradi bbir
örgütlenmedir

Bir eylemi (ve asl›nda
genel olarak her türlü ifli)
kararlaflt›r›rken, hiçbir fle-
yi bofllukta b›rakmamal›-

y›z. 

Mesela, bir eylemi kararlaflt›rd›-
¤›m›zda, bizim örgütlü insanlar›m›-
za haber verelim, ayr›ca da kitleye
ça¤r› yapal›m demek, yetmez. Ça¤-
r› nas›l yap›lacak, kim, kimleri ça¤›-
racak, ev kad›nlar›n› kim, esnaf›
kim, demokratik kitle örgütlerini
kim dolaflacak, belirlenmelidir... Bu
da yetmez asl›nda. Diyelim eyleme
befl gün var, ça¤r›y› ulaflt›rma iflinin
zaman› da buna göre planlanm›fl ol-
mal›d›r. 

Eylemde önemsiz bir ayr›nt›
yoktur. Diyelim yaz›lamaya ç›kaca-
¤›z; nerelere yazaca¤›z, kim yaza-
cak, kim gözcü olacak, hangi slo-
ganlar› yazaca¤›z, yazaca¤›m›z yer-
le, sloganlar›n uzunluklar› uygun
mu, ev sahiplerinden veya polisten
bir müdahale olursa ne yapaca¤›z...
Bunlar›n hepsi önemli ayr›nt›lar-
d›r... 

Eylemlerin klasik sorunlar›ndan
biri, eylemde kullan›lacak çeflitli
araçlar›n eylem yerine zaman›nda
getirilmemesidir. Bunlar›n bafl›nda
da pankart, dövizler ve megafon ge-
lir. Bunun yan›s›ra elbette bu kapsa-
ma eylemlerde kullan›labilecek bil-
diri, afifl, el ilan›, duvar gazeteleri
gibi araçlar ve bunlar› asmak, yap›fl-
t›rmak için gerekli malzemeler gi-
rer. 

Eylemi örgütleyen, bunlar› mut-
laka bir bir tespit etmek ve eylem
yerine getirilmesini sa¤lamakla yü-
kümlüdür. 

Bunu sa¤lamak da özel bir ör-
gütleyicilik gerektirir. Esas olan
bu noktada da bir boflluk b›-
rakmamakt›r. Malzemeler,
kim taraf›ndan, ne zaman, na-
s›l getirilecek, konuflma met-
nini kim haz›rlayacak, belir-
lenmelidir; eylemin niteli¤ine
göre, bütün bunlar alternatifli
düflünülmelidir. 
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Bir eylemi planlarken, eyleme katılacak
insanların ruh halini dikkate almak,
nabzını tutabilmek önemlidir. Eyleme
katılacak insanları nasıl hangi yönde

eğiteceğimiz veya uyaracağımız da buna
göre şekillenir. 



Eylemin haz›rl›¤› için
gerekli olan ssoorruummlluu ve
kkoommiittee,, eylemin yap›lma-
s› için de gereklidir. 

Eylem an›nda geliflebi-
lecek olas› durumlarda,
(bu bir sald›r› olabilir, bir
provokasyon olabilir) kim
nas›l muhatap olacak, kim
nas›l müdahale edecek, sorumlu ve
komite bu görevleri üstlenecekler-
dir. 

�� Eylemdeki hher türlü
eksiklikten eeylemin yyöneticisi
sorumludur

fiimdi yukar›da bir eylemi örgüt-
lemek için gereken bir çok fleyi be-
lirtmifl olduk, bunlara  daha bir çok
fley de ekleyebiliriz.  

Burada önemli olan fludur; eyle-
mi örgütlemekle görevli olanlar, bi-
rincisi, bu görevleri paylaflt›rmak,
ikincisi bunlar›n yap›l›p yap›lmad›-
¤›n› denetlemek ve üçüncüsü e¤er
yerine gelmeyen bir ifl varsa, derhal
devreye girerek nas›l yap›laca¤›n›
da göstermek ve gerekti¤inde de
bizzat yapmak durumundad›rlar.
Devrimci bir yönetici, iflleri sadece
oldu mu olmad› m› diye denetle-
mekle yetinmez. 

fiimdi olay› flöyle canland›ral›m
gözümüzün önünde:

Eylemi örgütlemekle görevli
Ahmet arkadafl, pankartlar›n yaz›l-
mas›n› organize etmekle Mehmet’i
görevlendiriyor..  Mehmet de ifli fii-

len yapacak olan Hasan’a söylüyor.
Aradan üç gün geçiyor, Mehmet,
Hasan’› görüyor, pankart yazma ifli
nas›l gidiyor diyor; Hasan da “iyi”
diyor. Mehmet de Ahmet’e pankart-
lar yaz›l›yor diyor. Ahmet de hare-
keti ayn› flekilde bilgilendiriyor.   

Ama dikkat edin, buraya kadar
olan denetimde yap›lan ifli fiilen
görme veya ayr›nt›ya, somut vak›f
olma yoktur... Bu mekanizma için-
de aksakl›k ç›kmas›, ç›kan aksakl›k-
lara zaman›nda müdahale edileme-
mesi normaldir. O zaman denetim
daha farkl› flekillenmelidir. 

K›sacas›, yönetici yap et demek-
le örgütlemez eylemi. Onu da der
ama onun yan›s›ra, bizzat içinde
olur, yap›l›p edileni görür, yönlen-
dirir, çünkü bir eylem örgütleme sü-
rece ayn› zamanda yöneticilerin alt-
lar›ndaki insanlar› e¤itme sürecidir. 

Diyelim bir eyleme pankart geti-
rilmemifl, diyelim megafon getiril-
memifl... Diyelim dergi da¤›t›m›nda
yeterli dergi al›nmam›fl... Diyelim
yaz›lamada yaz› yaz›lacak yerler
tespit edilmemifl... Diyelim kitleye
ça¤r› yap›lmam›fl... Bütün bunlar
karfl›s›nda eylemi örgütlemekle gö-
revli olan “ben söylemifltim yapma-

m›fllar” diyemez. Dese de
bir fley ifade etmez; art›k
eylemde aç›¤a ç›kan eksik-
li¤in telafisi mümkün de-
¤ildir. 

�� Baflar›l› hher eylem
ve eeylem arac›l›¤›yla

bilinçlendirilen, öörgütlenen
her insan, ddevrimin
kazan›m›d›r

Unutmamal›y›z ki, en küçük bir
eylem bile, düflmanla süren büyük
savafl›n bir parças›d›r. Ve bu anlam-
da da baflar›l› her eylem, düflmana
vurulan bir darbe, büyük savaflta ka-
zan›lan bir mevzi çat›flmas›d›r. Bu
nedenle, eylemimizin niteli¤i ne
olursa olsun, onu küçümseme,
önemsememe gibi yaklafl›mlar ka-
bul edilemez. 

Ve yine her eylem, iktidar hede-
fimizin bir parças›d›r. Biz en s›ra-
dan eylemi örgütlerken bile o he-
defle hareket etmeliyiz. 

Bir tek eylemi baflar›ya ulaflt›r-
mak, o eylemde bir tek insan› bile
saflar›m›za kazand›rm›fl olmak,
devrimin kazan›m›d›r. Düflmana vu-
rulmufl bir darbedir. Eylemlerdeki
eksikliklerimize, yetersizliklerimize
de bu bak›fl aç›s›yla bakmal›, onlar›
aflmak konusunda da bu bak›fl aç›s›-
n›n iddias›n› tafl›mal›y›z. 

SSeevvggiillii aarrkkaaddaaflflllaarr,, DDeevvrriimmccii
OOkkuull’un bu dersini de burada nok-
tal›yoruz. Sonraki dersimize kadar
hoflçakal›n.  
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Bir tek eylemi başarıya ulaştırmak, o
eylemde bir tek insanı bile saflarımıza

kazandırmış olmak, devrimin
kazanımıdır. Düşmana vurulmuş bir

darbedir. Eylemlerdeki eksikliklerimize,
yetersizliklerimize de bu bakış açısıyla

bakmalı, onları aşmak konusunda da bu
bakış açısının iddiasını taşımalıyız. 

‹‹ssttaannbbuull BBaa¤¤cc››llaarrddaa;; ““ AAnnaaddoolluu’’nnuunn KKaayy››pp fifiaarr--
kk››llaarr››”” AAddll›› FFiillmm GGöösstteerriimmii YYaapp››lldd››.. Karanfiller Kül-
tür Merkezi önünde 29 A¤ustos günü yap›lan  film
gösteriminden önce  çekilen halaylarla bafllad›. Ailele-
rin ilgisiyle seyredilen filmi 100 kifli izledi. 

HHÜÜKKAADD ''ddaa FFiillmm GGöösstteerriimmii
Ankara Hüseyingazi Kültür Araflt›rma Derne¤i'nde 29 A¤ustos

akflam› “Ulak” filminin gösterimi yap›ld›. Derne¤in önünde ki sokak-
ta gerçeklefltirilen film gösterimine anne ve babalar›yla birlikte ço-

cuklarda kat›ld›lar. Film gösteriminine yaklafl›k 50 kifli ka-
t›ld›.

F‹LM GÖSTER‹MLER‹ SÜRÜYOR Okmeydan›’nda Halk
Oyunlar› Kursu Bafllad›

‹stanbul Okmeydan› Haklar ve Öz-
gürlükler Derne¤i, yozlaflt›rma politika-
lar›na karfl› halk›n kültürünü yaflatmak,
dayan›flma ve dostlu¤u ön plana ç›kar-
mak amac›yla halk oyunlar› kursu düzen-
liyor. Kurs kay›tlar› devam etmektedir. 

Müracaatlar için 
Telefon: 0 212 235 01 18
Adres: Piyalepafla Mahallesi 
Piyalepafla Cad. No:134/B 
Okmeydan› ‹stanbul



� BBeerrggaammaa MM TTiippii
HHaappiisshhaanneessii

Yürüyüfl dergisinin gelen say›la-
r›  hakk›nda toplatma karar› olma-
d›¤› halde “sak›ncal›” oldu¤u söyle-
nerek verilmemektedir.  

Tutsaklara yat›r›lan kitaplar› ise
“inceliyoruz” denilerek, 5-6 gün
sonra verildi¤i, yine sol çizgisi olan
günlük gazeteleri de tutsaklara ver-
memek için gerekçeler üretmekte-
dir  hapishane idaresi.

� TTeekkiirrddaa¤¤ 11 NNoo’’lluu FF TTiippii
HHaappiisshhaanneessii
‹‹llyyaass AArrgguunn’’uunn mmeekkttuubbuunnddaann;;
((1100 AA¤¤uussttooss 22001100))

Mimari yap›y› flimdilik bir kena-
ra b›rak›rsak, bulundu¤umuz hapis-
hane 10 y›ld›r aç›k. Bu on y›l zar-
f›nda hapishane revirinde kadrolu
doktorun olmamas›na ne demeli.
Bu ciddi bir sorundur. Revirde gö-
rev yapan pratisyen doktorlar geçi-
ci görevlidirler. Hastaneden nöbetçi
olarak gönderilmektedirler. Hapis-
haneye nöbete gelen doktor, hasta-
ya de¤il nöbetini nas›l dolduraca¤›-
na bakmaktad›r. 

Bu ihmallerin son örne¤i bulun-
du¤umuz hapishanede 22 Temmuz
2010'da gece saat üç sular›nda kalp

kirizi geçirip ölen adli tutuklu fie-
nol Acar olmufltur. Bu koflullarda
fienol Acar'›n son ölüm olmayaca¤›
aç›kt›r. 

� SSiinnccaann KKaadd››nn
HHaappiisshhaanneessii
DDiiddeemm AAkkmmaann’’››nn mmeekkttuubbuunnddaann;;
((1100 AA¤¤uussttooss 22001100))

Son günlerde had safhaya ç›kan
keyfi tutumlar son h›zla sürüyor. En
son yapacak birfleyleri olmayanlar
sürgünlerden medet ummufllard›.
Sürgünler hala  devam ediyor. Geç-
ti¤imiz hafta  TKP-ML davas›ndan
Deniz Tepeli'yi K›r›kkale'ye götür-
düler. Deniz Tepeli, tutuklu ve mah-
kemesi 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 dergi-
yi ancak alabiliyoruz. Bunlarda
"usland›rma" çal›flmalar›n›n sonuç-
lar› olsa gerekir.

Çi¤dem fienyi¤it arkadafl›m›z
yan›nda kalan arkadafl sürgün edil-
di¤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 ce-
zalar› var. 

� KK››rr››kkllaarr 11 NNoo’’lluu FF TTiippii
HHaappiisshhaanneessii
ÜÜmmiitt ÇÇoobbaannoo¤¤lluu’’nnuunn mmeekkttuubbuunn--
ddaann;; ((2222 AA¤¤uussttooss 22001100))

Bizim burada ise telefonda tek-
mil verme dayatmas› hala devam
ediyor. Bu hafta da telefon görüfl-
melerimiz yar›da kesilerek engel-
lendi. 

TAYAD’l›lardan DUYURU
fl AANNKKAARRAA’’YYAA YYÜÜRRÜÜYYOORRUUZZ
fl TTEECCRR‹‹TTEE SSOONN VVEERR‹‹LLMMEESS‹‹
‹‹ÇÇ‹‹NN AANNKKAARRAA’’YYAA YYÜÜRRÜÜYYOORRUUZZ
fl SSOOHHBBEETT HHAAKKKKIINNIINN
UUYYGGUULLAANNMMAASSII ‹‹ÇÇ‹‹NN
AANNKKAARRAA’’YYAA YYÜÜRRÜÜYYOORRUUZZ
fl TTUUTTSSAAKK TTAAYYAADD’’LLIILLAARRAA
ÖÖZZGGÜÜRRLLÜÜKK ‹‹ÇÇ‹‹NN AANNKKAARRAA’’YYAA
YYÜÜRRÜÜYYOORRUUZZ

F Tipi hapishanelerde tecrit iflken-
cesi 10 y›ld›r sürüyor. 10 y›ld›r ikti-
dardaki partiler de¤iflti ama tecrit uy-
gulamalar› hep daha da a¤›rlaflt›r›ld›.
Tecrite karfl› yap›lan ölüm orucu di-
reniflinde 122 flehit verildi¤i halde ik-
tidar tecritte ›srar ediyor. Ölüm orucu
eyleminin sonunda iktidara kabul et-
tirilen SOHBET HAKKI uygulanm›-
yor. ‹ktidar›n gösterdi¤i gerekçeler
inand›r›c› de¤il. Aç›k ki AKP iktidar›
tecritin sürdürücüsüdür.

AKP iktidar› tecrit uygulamakta ›s-
rar etti¤i gibi pervas›zca tecrite karfl›
mücadele eden TAYAD’LILARI tu-
tuklatt›. 9 TAYAD’LI halen tecritteler. 

Biz TAYAD’LI A‹LELER olarak
tecrit koflullar›ndaki tutsaklar›n sesi
olduk. Tecritin kald›r›lmas› için yüz-
lerce, binlerce eylem yapt›k. Sesimi-
zi dünya duydu ama iktidar duymad›.
Çünkü iktidar›n kulaklar› halk›n sesi-
ne kapal›.

Bir kez daha iktidara seslenece¤iz.
ANKARA’YA YÜRÜYORUZ. ‹stan-
bul’dan bafllayacak yürüyüflümüz E–5
karayolundan sürecek ve Ankara’da
sona erecektir. Yürüyüfl süresince araç
kullan›lmayacakt›r. Yürüyüflün
bafllang›ç tarihi Eylül 2010 ol-
makla beraber kesin tarih daha
sonra ilan edilecektir.Yürüyüfl ile
ilgili bilgiler daha sonra aç›kla-
nacakt›r. 

TTAAYYAADD’’LLII AA‹‹LLEELLEERR

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

‘Uslanmayaca¤›z!’
“TECR‹TTEN, HAP‹SHANELERDEN”“TECR‹TTEN, HAP‹SHANELERDEN”
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31 A¤ustos tarihli Yeni Özgür
Politika’n›n manfleti flöyleydi: ““CCee--
zzaaeevvlleerriinnddee ööllddüürreenn ››rrkkçç››ll››kk””.. 

Bafll›¤›n alt›ndaki spotu da akta-
ral›m: 

“Türkiye’de cezaevleri Kürt tut-
saklar için adeta ölüm evlerine dö-
nüfltü. ... ‹HD, ölüme terk edilen
a¤›r hasta Kürt tutsaklar›n duru-
munu A‹HM’e tafl›yor.”

AKP’nin hasta tutsaklara yönelik
politikas›, aleni bir katliama dönüfl-
müfltür. Ve bu uzun süredir böyledir.
Böyle oldu¤u için de hasta tutsaklar
konusunda bir y›l› aflk›n süredir ›s-
rarl› bir mücadele sürdürülmektedir. 

Peki, AKP’nin hasta tutsaklara
yönelik bu politikas›n›n nedeni ne-
dir? Bu politika sadece “›rkç›l›k”la
aç›klanabilir mi?

AKP’nin hapishaneler ve özel
olarak da hasta tutsaklar politikas›-
n›n özü, KKüürrttllüü¤¤üü ddee¤¤iill,, ddeevvrriimmccii--
llii¤¤ii,, yyuurrttsseevveerrllii¤¤ii cceezzaallaanndd››rrmmaakk--
tt››rr.. Bu politikan›n özü, insanlar› ddüü--
zzeennee kkaarrflfl›› mmüüccaaddeelleeddeenn ccaayydd››rr--
mmaakktt››rr.. ‹çeridekini tteesslliimm aallmmaakk,,
d›flar›dakini ssiinnddiirrmmeekkttiirr.. 

AKP hükümeti ve genel olarak
oligarfli, bu politikayla demektedir-
ler ki, bizim düzenimize karfl› isyan
eden, savaflan, mücadele eden her-
kes, bunun bedelini ödeyecektir; ifl-
kencelerden geçiririz, y›llarca ceza-
lar veririz, tecrit hücrelerinde tutar›z
ve hapishanelerde hasta olursan›z
böyle yapar›z! 

Karfl›-devrimin hapishaneler po-
litikas›n›n özü, insanlar›, örgütleri,
devrimden, sosyalizmden, ulusal ve
ssoossyyaall kkuurrttuulluuflfl hheeddeeffiinnddeenn vvaazzggee--
ççiirrmmeekkttiirr.. Tecrit bunun içindir, has-
ta tutsaklar›n imhas› bunun içindir. 

S›n›fsal bak›ld›¤›nda, nesnel ba-
k›ld›¤›nda, bu son derece aç›kt›r.
Ama milliyetçi bak›fl aç›s›, bunun
görülmesini engellemektedir. 

Soruyoruz; ülkemiz hapishane-
leri Kürt tutsaklar için
“ölüm evlerine” dönüfl-

tü de, di¤er milliyetlerden tutsaklar
için sayfiye yeri mi? 

Soruyoruz; son on y›lda hapisha-
nelerde katledilen 360’a yak›n insan›-
m›z›n hepsi Kürt oldu¤u için mi kat-
ledildi? Türk milliyetinden devrimci
tutsaklar, öldürülmüyor mu? Hatta
aaddllii ttuuttuukklluullaarr öldürülmüyor mu? 

Özgür Politika’daki haberin de-
vam›nda ‹HD Cezaevi Komisyo-
nu’ndan Necla fiengül’ün bir sözü
var: “Adli T›p, bir tek Kürt’e olum-
lu rapor vermedi”.

Faflist, gerici, ›rkç›, katliamc›, ifl-
kenceci Adli T›p’›n politikalar› böy-
le mi anlat›l›r? Sanki hasta tutsaklar
içindeki Türk devrimcileri pefl pefle
tahliye ediyor Adli T›p!

Irkç›l›k, flovenizm, çeflitli du-
rumlarda Kürt veya Ermeni, Arap
di¤er milliyetlerden devrimcilere,
yurtseverlere karfl› daha özel zulüm-
lere yolaçm›flt›r, ama politikan›n bü-
tününü bununla aç›klamak, milli-
yetçi 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›k-
l›¤›n ötesinde, mücadeleye zarar ve-
ren bir yaklafl›md›r. 

Bu yaklafl›m, hasta tutsaklar mü-
cadelesini “milliyet” temelinde da-
raltmakt›r. Milliyetçi bak›fl aç›s› da-
ralt›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, milli-
yetçi bak›fl aç›s› iflte böyle çarp›k
sonuçlar ç›karmaktad›r. 

*

Hasta tutsaklar sorunu, bilindi¤i
gibi, ““GGüülleerr ZZeerree’’yyee ÖÖzzggüürrllüükk””
mücadelesiyle, halk›n, solun ve ikti-
dar›n gündemine getirdi. Güler Ze-
re’nin tahliye ettirilmesi, bu müca-
delenin önemli bir kazan›m› oldu.
Halk Cephesi, hasta tutsaklara öz-
gürlük mücadelesinin süreklilefltiril-
mesini önerdi. Bugün ‹stanbul’da

sürdürülen hasta tutsakla-
ra özgürlük eylemleri,
13 ay› geride b›rakm›fl-
t›r. Ayn› süreçte Anka-
ra, Adana, Kocaeli, ‹z-
mir, Antalya gibi bir
çok flehire de yay›ld›
hasta tutsaklara öz-
gürlük eylemleri. 

Hasta tutsaklar
mücadelesini bütün
büyük flehirlerde
gelifltirelim. Diyar-
bak›r da bu mücadelenin en güçlü ve
kitlesel biçimde sürdürüldü¤ü yerler-
den 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 ko-
nuda sorunu sahiplenmeyen bir pra-
tik sergiledi. Çeflitli flehirlerde süren
hasta tutsaklar mücadelesine de yete-
rince 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
““KKüürrtt yyuurrttsseevveerr ttuuttssaakkllaarrddaann””
olufluyordu. Ama BDP’liler yoktu bu
eylemlerde veya baz› yerlerde sadece
temsilen vard›...

*

Politika gazetesinin manfleti, bu
mücadeleyi yok say›yor, hasta tut-
saklar 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? Sa-
dece “Kürt milliyetinden” olan has-
ta 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 müca-
deleyi, milliyetler temelinde bölme-
yin 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.  

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

Halk›n Anayasas› Halk›n ‹ktidar› ‹çinHalk›n Anayasas› Halk›n ‹ktidar› ‹çin38
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Hasta tutsaklar›n serbest b›rak›l-
mas› için yap›lan eylemlere ‹stan-
bul, Ankara ve Adana’da devam
edildi. 

‹‹ssttaannbbuull’da 3 Eylül günü yap›-
lan eylemde Taksim Tramvay Dura-
¤›’nda toplan›larak, Türkçe, ‹ngiliz-
ce ve Arapça “Hasta Tutsaklar Ser-
best 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 Gala-
tasaray Lisesi önüne yürüyüfl yap›l-
d›. Yürüyüfl esnas›nda oturma eyle-
mi yap›larak “Çav Bella” marfl›
söylendi.

Galatasaray Lisesi önüne gelin-
di¤inde Ça¤dafl Hukukçular
Derne¤i ‹stanbul fiubesi üyesi
Avukat Oya Aslan bas›na bir
aç›klama yapt›. Son dönemde
hapishanelerden ç›kan ölümler-
den bahseden Aslan; “‹ktidar bu
tabutlarla yetinmemektedir. Ye-
ni tabutlar eklemeye çal›flmakta-
d›r. Siyasi tutsak Bekir fiimflek
hastal›¤›na ve tahliye edilmesi
gerekti¤ine dair raporlara ra¤-
men halen tutukludur. Neden?
Niçin Bekir fiimflek’in tedavi
hakk› engellemektedir?” diye
sordu.

‹stanbul’da ayr›ca her ay›n
ilk perflembe günü Adli T›p Ku-

rum önünde hasta tutsaklar için ya-
p›lan eyleme 2 Eylül’de devam
edildi. Eylemde “2010 Y›l›nda Ha-
pishanelerde 153 ‹nsan Öldü. Ne-
den? Aç›klay›n” yaz›l› dövizler ta-
fl›nd›. Bas›na bir aç›klama yapan
TAYAD’l› Nagehan Kurt “Son 10
y›l içerisinde devrimci tutsak Bekir
fiimflek’e Adli T›p taraf›ndan veri-
len raporlar da yeni tabut ve yeni
kefen anlam›n› tafl›maktad›r. Bekir
fiimflek’e önce tahliye olmas› yö-
nünde verilen raporun gere¤i yap›l-
mam›fl ve Bekir fiimflek serbest b›-
rak›lmam›flt›r. Ard›ndan verilen Ad-
li T›p raporlar› ise hastal›¤›n›n iz-
lenmesi yolunda olmufl, son on y›l-
da durumunda en ufak bir iyileflme

görülmemesi bir yana, art›k
duvarlara tutunarak  yürümeye
çal›flan, yaflad›klar›n› hat›rla-
mayan bir hasta tablosu ortaya
ç›karm›flt›r” dedi.

Eylem “Devrimci Tutsaklar
Onurumuzdur”, “Bekir fiimflek
Serbest B›rak›ls›n” sloganlar›y-
la bitirildi.

AAnnkkaarr aa'da 3 Eylül günü
Sakarya Caddesi’nde yap›lan
eylemde; “Hasta Tutsaklar Ser-
best B›rak›ls›n” yaz›l› pankart
ile “Tecrite Son”, “Hasta Tut-
saklar Serbest B›rak›ls›n”,
“Hasta Tutsaklar› Sahiplene-
lim” yaz›l› dövizler tafl›nd›. Ey-

lemde  Wernicke Korsakoff hastas›
Bekir fiimflek'in yaflad›klar› anlat›l›r-
ken, fiimflek'in tedavisinin hastanele-
rin mahkum ko¤uflunda de¤il, hapis-
hane d›fl›nda yap›lmas› gerekti¤i
belirtilerek, Bekir fiimflek'in serbest
b›rak›lmas› istendi. Hasta tutsaklar›n
serbest b›rak›lmas›n› istemenin in-
sanl›k sorunu oldu¤u belirtilen ey-
lemde, “herkesi hasta tutsaklar için
mücadeleye bekliyoruz” denildi.

Hasta tutsaklar›n serbest b›rak›l-
mas› için AAddaannaa’da da 28 A¤ustos
günü eylem yap›ld›. “Tecritti Kald›-
r›n Ölümleri Durdurun”, “Hasta
Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n”,  “Be-
kir fiimflek’e Özgürlük” sloganlar›-
n›n at›lan eylemde; AKP döneminde
300’ün üzerinde tutuklunun hapis-
hanelerde yaflam›n› kaybetti¤i söy-
lendi. Aç›klaman›n ard›ndan oturma
eylemi yap›ld›.

Hasta Tutsaklar
Serbest B›rak›ls›n

Nurettin Soysal
Katledilmeye Çal›fl›l›yor

Diyarbak›r’da ‹HD Diyarbak›r fiu-
besi, TUHAD-DER ve TUHAD-FED
taraf›ndan yap›lan aç›klamada hasta
tutsaklar›n serbest b›rak›lmas› istendi.
Aç›klamada kanser hastas› olan Nu-
rettin Soysal’a de¤inilerek “Adli T›p
Kurumu’nun bir cinayet daha iflleme-
sine izin vermeyin” ça¤r›s› yap›ld›.
Aç›klamada ayr›ca Adli T›p Kurumu
hakk›nda suç duyurusunda bulunula-
ca¤› belirtildi.

Haz›rlanan ortak aç›klamada Adli

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, hapishane-
nin sa¤l›ks›z koflullar›nda en-
feksiyon kapmas› ve kan de¤er-
lerinin düflmesi sonucu tekrar
hastaneye getirilmifltir. Hastane-
de kemoterapi alan Sosyal tekrar
hapishaneye gönderilerek yaflad›-
¤› hastal›k iflkenceye dönüfltürül-
müfltür.

Halk Cephesi Saflar›nda BirleflelimHalk Cephesi Saflar›nda Birleflelim
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Ülkemizde Gençlik

Geçti¤imiz hafta burjuva medya-
dan Mu¤la’da bir okul inflaat›ndan
düflerek yaflam›n› yitiren Ömer
Çetin’in “dramatik” öyküsünü izle-
dik. Ömer Çetin, Mu¤la Üniversite-
si Edebiyat Fakültesi 2. s›n›f ö¤-
rencisidir.

Ömer Çetin, yoksul bir aile-
nin çocu¤udur ve yaz tatilinde
okul masraflar›n› karfl›-
layabilmek için bir okul infla-
at›nda  günlük 30 lira yevmiye
karfl›l›¤›nda çal›flmaktad›r. Çetin
okul inflaat›nda çal›fl›rken
inflaattan düflerek yaflam›n› yitir-
di. 

Burjuva medya Çetin’nin
ölümünün ard›nda olay› tekil bir
olaya indirgeyerek olay› “dramati-
ze” 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 üni-

versite ö¤rencileri yaz gelince ne
yap›yor san›yorsunuz? 

Burjuva medya bunu bilmez mi? 

Tekelci medyan›n bunu bilme-

mesi mümkün de¤il. 

Çünkü ö¤renciler her alanda
ucuz iflgücüdür. Ömer Çetin’de yüz-
binlerce 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›ramati-
ze ederek tekillefltirir ve yüzbinlerce
Ömer Çetin’i göstermez. 

Bu ülkede binlerce çocuk ilkokul
ça¤›ndan itibaren okuyabilmek için,

okuman›n da ötesinde yaflayabil-
mek 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 güven-
cesi olmadan çal›flt›r›l›rlar. 

Ömer Çetin’i bu düzen
öldürmüfltür. Burjuva bas›n bu

soruyu sorabilir mi? Hay›r, burjuva-
zinin derdi magazin çünkü. 

Ömer Çetin’in ölümü ne ilk ne
de son olacakt›r. Bu düzen Ömer-
ler’i katleden düzendir.

Ömer Çetinler bir
de¤il yüzbinlerce
Ömer’in katili bu

düzendir

12 Eylül 1991-
Liseli Devrimci Gençlik

yoz, gerici e¤itime karfl› 1500
kiflinin kat›ld›¤› ““GGeelleecceekk
GGeennççllii¤¤iinn”” 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 1992-
Çeflitli okullarda aç›lan

““SSeehheerr fifiAAHH‹‹NN RReehhbbeerrlliikk vvee
DDaayyaann››flflmmaa MMaassaallaarr››””na po-
lis sald›rd›. Mimar Sinan Üni-
versitesi, ‹stanbul Üniversite-
si Avc›lar Kampüsü, ‹TÜ

Ayaza¤a Kampüsü,
Y›ld›z Üniversite-

si'ndeki sald›r›lara direne-
rek cevap verdi ö¤renci-
ler. Onlarca ö¤renci yer-
lerde sürüklenerek gözal-
t›na al›nd›. 9-10-11 Ey-

lül’de ‹YÖ-DER'li ö¤rencile-
rin okula girmelerine yasak
koymakta buldular çareyi.7
Eylül’de Ankara'da da daya-
n›flmaya sald›rd› polis. 12
AYÖ-DER'liyi gözalt›na ald›.

Eylül 1993-
Almanya’da 1. Avrupa Dev

-Genç Kurultay› yap›ld›. Ör-
gütlenme sorununun ve yurt
d›fl›nda ki Türkiyeli gençli¤in
sorunlar›n›n tart›fl›ld›¤› kurul-
taya 130 gençlik temsilcisi ka-
t›ld›.

11 Eylül 1993 -
Avrupa DEV-GENÇ “Kü-

ba Halk›yla Dayan›flma Kam-
panyas›” bafllatt›. 

AVUSTURALYA: Akademisyenlerden
24 Saatlik Grev
Güney Avustralya Üniversitesi akademisyenle-
ri 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), gre-
vin;  çal›flma koflullar›n›n gelifltirilmesi, yüzde
18 maafl art›fl› yap›lmas› ve gündelik çal›flanla-
r›n ifl güvenliklerinin sa¤lanmas› amac›yla ya-
p›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 Hazi-
ran’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
farkl› farkl› önerilerde bulunarak üniversite ça-
l›flanlar›n› bölmek istiyor. 9. haftas›nda grev
devam ediyor.

Dünya Gençli¤indenggeennççllii¤¤iinn 
ttaarriihhiinnddeenn

Gençli¤in
Gündeminden
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Keyfi Gözalt›lara Son!
Tayyip Erdo¤an’›n karfl›s›nda

"Paras›z E¤itim ‹stiyoruz Alaca-
¤›z" pankart›n› açt›¤› için Tekir-
da¤ 2 No'lu F Tipi Hapishane-
sinde tutuklu bulunan Ferhat Tü-
zer'in gardiyanlar taraf›ndan sal-
d›r›ya u¤ramas›yla ilgili görülen
mahkemesine kat›lmak için gi-
den Harran Ayd›n ve Do¤an Y›l-
d›z gözalt›na al›nd›lar. Tüzer'e
destek olmak için Tekirda¤ Adli-
yesi’ne giden ve o esnada tesa-
düfen orada bulunan Tayyip Er-
do¤an'› sloganlarla protesto eden
Gençlik Federasyonu üyeleri ön-
ce polisin sald›r›s›na u¤rad›, ar-
d›nda da gözalt›na al›nd›. ‹ki
Gençlik Federasyonu üyesi ayn›
gün serbest b›rak›ld›lar.

Kocaeli: Bask›lar
Bizi Y›ld›ramaz!

31 A¤ustos günü Kocaeli
Gençlik Derne¤i ö¤rencileri üni-
versiteyi yeni kazanan ö¤renci-
lere yard›mc› olmak ve Kocaeli
Gençlik Derne¤i’ni tan›tan bro-
flürleri da¤›tmak için Kocaeli
Üniversitesi Umuttepe Kampü-
sü’ndeydiler. Ö¤rencilerle konu-
flup broflürleri da¤›t›rken Dev-
Gençliler’in örgütlenmesinin
önüne geçmek ve engel olmak
isteyen Özel Güvenlik Birimi
(ÖGB) ve üniversite yönetimi
ortam›  provake ettiler. 

Önce ÖGB flefi gelerek Dev-
Gençliler’i okul hayatlar›n› bitir-
mekle tehdit etti. Dev-Gençli
ler’in tehditlere ald›rmamas›
üzerine ÖGB flefi bütün özel gü-
venlikleri ça¤›rd›. Yaklafl›k 50
ÖGB 3 Dev-Gençli’nin etraf›n›
sard›ktan sonra ÖGB flefi haka-
retler ya¤d›rmaya bafllad›. Jan-
darmay›  da ça¤›ran ÖGB flefi,
ö¤rencileri Dev-Gençliler’e karfl›
k›flk›rtmak için '‹flte televizyonda iz-
ledi¤iniz provakatörler bunlar' dedi. 

Bunun üzerine Gençlik Derne¤i
Ö¤rencileri ÖGB flefinin kendisinin
provakator oldu¤unu anlatt›lar. 

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

lesinden korktuklar›n› belirte-
rek, “Bizler Kocaeli Gençlik
Dernekli Ö¤renciler mücadele-
mize devam edece¤iz. 

Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz!”
dedi.

““ÖÖzzggüürrllüükkççüü ssoossyyaalliizzmm””,, ““ddee--
mmookkrraattiikk ssoossyyaalliizzmm””,, ““öözz yyöönneettiimmccii
ssoossyyaalliizzmm””,, ““ppllaannllaammaacc›› ssoossyyaalliizzmm””
gibi kavramlar özellikle ‘90’lardan
itibaren solun belli kesimlerinin dili-
ne yerleflmeye bafllayan kavramlard›r.

Ne demek “özgürlükçü sosya-
lizm?” Sosyalizm zaten özgürlü¤ü
içermez mi? 

Ne demek “demokratik, öz yöne-
timci sosyalizm?” Sosyalizm zaten ifl-
çi sovyetleriyle, köylü sovyetleriyle,
hayat›n her alan›na yay›lm›fl meclisle-
riyle ve toplumun bütün kesimlerinin
yönetime örgütlü kat›l›mlar›yla öz yö-
netimi yaratan, mümkün hale getiren
insanl›k tarihinin gördü¤ü en demok-
ratik sistem de¤il midir?

Dünyan›n, en büyük ekonomik bu-
nal›mlar›ndan birini yaflad›¤› dönem-
de planl› ekonomisi sayesinde emper-
yalist ülkelerin tersine ekonomik bü-
yüme kaydeden tek ülke Sovyetler
Birli¤i de¤il midir?

5 y›ll›k kalk›nma planlar›n› dün-
yaya model olarak ö¤reten sosyalizm
de¤il mi? 

Öyleyse bu tan›mlamalar neden?

Sosyalizmin zaten içerdi¤i fleyleri
sanki “yeni ve farkl›” bir fley belirti-
yormuflças›na tarif etmek neden?

Elbette onlar, asl›nda ““ffaarrkkll›› bbiirr--
flfleeyy”” tarif ediyorlar.

Bu tan›mlar, sosyalist görünüp
sosyalizmi inkar etmenin tan›mlar›d›r.
Özellikle sosyalist sistemin y›k›lma-
s›yla birlikte ‘90’l› y›llar›n bafl›ndan

itibaren, 12 Eylül faflizmi karfl›-
s›nda direnemeyen, sosyalizme
inanc› ve sosyalist olmaya takadi
kalmam›fl, reformistleflmifl ke-

simlerin s›¤›nd›klar› liman olmufltur
bu kavramlar.

Özünde sisteme teslim olmufllar-
d›r. Ama burunlar›ndan da k›l ald›r-
mazlar. Yenilen onlar de¤il “reel” sos-
yalizm”dir. Çünkü onlara göre sosya-
lizm; “özgürlükçü” de¤ildir. “Öz yö-
netimci” de¤ildir. “Kat›l›mc›” de¤il-
dir. “Demokrat” de¤ildir. ... 

Bunlar, ya sosyalizmi aç›kça red-
dedecek cürete sahip de¤illerdir ya da
farkl› hesaplarla hareket etmektedir-
ler. Hala solda görünüp sosyalizme
inançs›zl›klar›n› ve inkarlar›n› gizle-
mektedirler. Bu kesimlerin büyük ço-
¤unlu¤u geçmifle dair düflüncelerini
inkar etmifllerdir. Ancak düzen içine
yerleflmek için, düzene güven vermek
için bu kavramlarla sosyalizme sald›r-
maktad›rlar.

Asl›nda sosyalizm inkar›n›n bu bi-
çimi 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, “burju-
vaziyi ürkütmeyecek ‘‘ggüülleerr yyüüzzllüü
ssoossyyaalliizzmm’’ gibi kavramlar gelifltire-
rek, Marksizm-Leninizm’in en temel
evrensel ilkelerini reddetmifltir. Bu-
gün “özgürlükçü sosyalizm” söylem-
leriyle reddedilen de Marksizim-Leni-
nizmdir. 

On ayr› sosyalizm tan›m› yoktur.
Sosyalizm; burjuvalar için D‹KTA-
TÖRLÜK, halk için ÖZGÜRLÜK-
TÜR. Reddedilen PROLETARYA
D‹KTATÖRLÜ⁄ÜDÜR.

Savaşan
Kelimeler 

‘Özgürlükçü sosyalizm’!
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GGeennççlliikk FFeeddeerraassyyoonnuu ÜÜyyeessii
FFeerrhhaatt TTüüzzeerr iillee RRÖÖPPOORRTTAAJJ::

FFeerrhhaatt TTüüzzeerr,, iikkii aarrkkaaddaaflfl›› iillee
bbiirriikkttee BBaaflflbbaakkaann EErrddoo¤¤aann’’››nn ““RRoo--
mmaann AAçç››ll››mm››”” nneeddeenniiyyllee bbuulluunndduu--
¤¤uu ssaalloonnddaa ppaarraass››zz ee¤¤iittiimm ttaalleebbiinnii
ddiillee ggeettiirrmmiiflfl,, ggöözzaalltt››nnaa aall››nn››pp ttuu--
ttuukkllaannmm››flfltt››..

““KKiimmsseenniinn hhaakk aallmmaa mmüü--
ccaaddeelleessiinnddee bbuulluunnmmaass››nn›› iiss--
tteemmiiyyoorrllaarr.. AAmmaa bbiizz DDeevv--
rriimmccii GGeennççlliikk oollaarraakk mmüüccaa--
ddeelleemmiizzii ssüürrddüürreeccee¤¤iizz..””

FFeerrhhaatt TTüüzzeerr ( 21 yafl›nda, Üni-
versite ö¤rencisi)

YYüürrüüyyüüflfl:: Tayyip Erdo¤an'›n
“Roman Aç›l›m›”n› anlatt›¤› o gün-
kü eyleme nas›l karar verdiniz?

TTüüzzeerr:: 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 temsilcilerin-
den biri olan AKP iktidar›n›n baflba-
kan›n›n "Roman aç›l›m›" nda , "e¤i-
tim 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¤itim-
den yoksun kald›¤›ndan bahsedi-
yordu.. OO ss››rraaddaa hhaallkk››nn nneeddeenn ee¤¤ii--
ttiimmeenn yyookkssuunn kkaalldd››¤¤››nn›› aannllaattaann
ppaannkkaarrtt››mm››zz›› aaççtt››kk..

YYüürrüüyyüüflfl:: Niye pankart açt›n›z?

TTüüzzeerr:: Eyleme 3 kifli kat›ld›k. 1
kifli "Paras›z E¤itim ‹stiyoruz, Ala-
ca¤›z" yaz›l› kufllamalar› (küçük el
ilanlar›) platformun önüne gidip ko-
nuflma s›ras›nda baflbakana ve pro-
tokolde bulunan bakanlara do¤ru
atacak, 2 kiflide baflbakan›n net gö-
rebilece¤i bir konuma geçip "Para-
s›z E¤itim ‹stiyoruz, Alaca¤›z" pan-
kart›n› açacakt›k. 

YYüürrüüyyüüflfl:: Bas›nda,
pankarta insanlar›n tepki

gösterdi¤i yaz›lm›flt›?

TTüüzzeerr:: 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 son-
ra paras›z e¤itim istedi¤imizi söylü-
yorduk. Baflbakan da o ara e¤itim
sorunundan bahsediyordu. O gürül-
tü içinde sesimizi ancak hemen
önümüzdeki ve arkam›zdaki insan-
lar sesimizi duyabiliyordu. 

Salon çok kalabal›kt› Sesimizi
duyanlar "hakl›s›n›z çocuklar" di-
yordu. Ancak polisler üzerimize sal-
d›r›p bizi d›flar›ya ç›karmaya ve or-
tal›¤› provoke etmeye çal›fl›yordu.
Nitekim az da olsa baflard›lar bunu.
Polisler bizi sürükleye sürükleye sa-
londan d›flar› ç›karmaya çal›flt›lar.
Sa¤a sola ba¤›r›p birfleyler söyleyip
ve bizi linç ettirmeye çal›flt›lar.

YYüürrüüyyüüflfl:: Gözalt›na al›nd›n›z
orada neler yaflad›n›z?

TTüüzzeerr:: Gözalt›na al›n›rken, "Pa-
ras›z E¤itim ‹stiyoruz" slogan›n› sü-
rekli at›yorduk. Polisler bizi sürük-
leyip salondan ç›kard›ktan sonra
bodrum kat› giriflinde a¤z›m›z› ka-
pat›p, susmam›z için tekme tokat
at›p, darp ediyorlard›. ‹flkence, gö-
zalt›, arac›nda da devam etti.
Anonslardan bir kifliyi daha göz al-
t›na ald›klar›n› söylüyorlard›. O ar-
kadafl›m› farkl› bir gözalt› arac›na
koymufllard›. 

fiubeye kadar darp edilerek gö-
türüldük. fiubenin önüne getirildi¤i-
mizde saatlerce Çevik kuvvetin gö-
zalt› arac›nda tutulduk. Arac›n için-
de yüksek sesli, kendi ahlaklar›na
uygun müzikler çal›yor, biz ise slo-
gan at›p durumu protesto ediyor-
duk. Bekleme esnas›nda di¤er arka-
dafl›m›z› da getirdiler. O da ayn›
muameleyi görmüfltü. 

YYüürrüüyyüüflfl:: Ç›kar›ld›¤›n›z mahke-
mece tutukland›n›z. Bekliyor muy-
dunuz?

TTüüzzeerr:: 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›. Herhal-
de hassas olduklar› konu baflba-
kand›. Bizi tutuklamakla gasp et-

tikleri halk›n 3 kurufl paras›na nas›l
gözlerini diktiklerini de ispat ettiler.

YYüürrüüyyüüflfl:: Benzeri eylemlerde
pankart açanlar b›rak›l›yordu, siz
tutukland›n›z? Bunu neye ba¤l›yor-
sunuz?

TTüüzzeerr:: Bu kadar çok sat›lan,
özellefltirilen kamu kurumlar›, ye-
ralt› yerüstü kaynaklar›n› peflkefl çe-
ken iktidar, "paras›z" laf›n› duyunca
kendini kaybetti. Baflka çaresi ol-
mad›¤›n› bilerek sald›rd›. ‹kinci ne-
den ise bu eylemin Tayyip Erdo-
¤an'›n aç›l›m safsatalar›n›, yalanla-
r›n› teflhir etmesinden duyulan ra-
hats›zl›kt›r. Baflbakan'a yap›lan ey-
lemlere dikkat ederseniz ço¤unlu¤u
tutuklama ile sonuçlanm›flt›r.

YYüürrüüyyüüflfl:: Davan›z›n iddianame-
si-nde 15 y›la kadar ceza isteniyor?

YYüürrüüyyüüflfl:: Bu iddianame tek keli-
meyle düzenin acizli¤idir. Bu iddi-
anameyle amaçlanan gençli¤in aka-
demik ve demokratik mücadelesine
gözda¤› vermektir. Kimsenin hak al-
ma mücadelesinde bulunmas›n› iste-
miyorlar. 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 ede-
mezler. Ancak kendi düzenlernin gay-
r› meflru oldu¤unu göstermektedir. 

YYüürrüüyyüüflfl:: Son olarak söylemek
istedi¤in bir fley var m›?

TTüüzzeerr:: Öncelikle bana böyle bir
f›rsat tan›d›¤›n›z için teflekkür ede-
rim. Bugün ülkemizde sömürüye
adaletsizli¤e yozlaflmaya karfl› mü-
cadele etmek insan olarak herkesin
görevidir. Hiç kimse bu sorunlar be-
ni ilgilendirmiyor bana dokunma-
yan y›lan bin y›l yaflas›n deme lük-
süne sahip de¤ildir. 

Bizler, Dev-Genç’liler olarak dün
oldu¤u gibi bugünde halk›m›z›n mü-
cadelesinin yan›nda olaca¤›z. 

“‹ddianame tek kelimeyle
düzenin acizli¤idir.”
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‹stanbul Gülsuyu’da Halk Cep-
heliler’in yozlaflmaya karfl› verdik-
leri mücadele kapsam›nda çal›flma-
lar›na bafllanan Birol Karasu Etkin-
lik 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 ge-
çirebilecekleri bir yer haline getirdi-
ler. Ve buraya yozlaflmaya karfl› ve-
rilen mücadele sonucu flehit düflen
Birol Karasu’nun ismini verdiler.
“Birol Karasu'nun u¤runa mücadele
etti¤i çocuklar bu gün onun isminin

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

OO rrmmaann AAllaann›› ‹‹ççiinn
KKaammppaannyyaa

Mahallede ayr›ca Gülsuyu-Gü-
lensu Haklar Derne¤i piknik yapt›k-
lar› alan› mahalleye lüks konutlar
dikme peflinde olan flirketlere pefl-
kefl çekilmesine karfl› kampanya
bafllat›. Gülsuyu-Gülensu Haklar
Derne¤i’nin “Son Durak Orman›
Yozlaflman›n Adresi Olmas›n” slo-
gan›yla bafllat›¤› kampanya çerçe-
vesinde, kap› kap› dolafl›larak bildi-
ri da¤›t›ld› ve
imza topland›.
Ayr›ca Gülsu-
yu’nun Son
Durak ve Hey-
kel bölgelerin-
de afifllemeler
yap›ld›.

“Hatice Bayar’›n Engelli
Kalmas›yla ‹lgimiz Yoktur”

Engelli sporcu Hatice Bayar ile ilgili 25
A¤ustos tarihinde baz› yay›n organlar›nda ha-
ber 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 haber-
lerin 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 Cephe-
si’nin belirtilen tarihte, Ankara’da böyle bir
eylemi yoktur” denildi.

Aç›klamada “Hatice Bayar’›n nas›l engel-
li hale geldi¤i bizim bilgimiz d›fl›ndad›r. Ama
bizim eylemimiz sonucunda olmad›¤› kesin-
dir” denilerek, söz konusu haberin burjuva
bas›n yay›n organlar›n›n nas›l pervas›zca ve
sorumsuzca uydurma haberler yapabildikleri-
ne, devrimcileri karalamak için her türlü ya-
lan›, uydurmay›, çarp›tmay› mübah gördükle-
rine 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 tara-
f›ndan Pazar Pazar› önünde “Ferhatlar’›n Enginler’in Sesi Yürü-
yüfl Susturulamaz” yazan bir pankart aç›larak eylem yap›ld›. Ey-
lemde 12 Eylül’ü sürdürenlerin AKP iktidar› oldu¤u söylenerek
son olarak 9 TAYAD’l›n›n tutuklanmas› bunun örne¤i olarak gös-
terildi. Eylemin ard›ndan yap›lan dergi sat›fl› s›ras›nda gelen polis-
ler derginin toplat›lmas› olup olmad›¤›n› kontrol etme bahanesiy-
le 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 üze-
rine 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 mahallelerin-
den dergi sat›fl› yap›ld›. Yap›lan sat›fl-
larda toplam 48 dergi halka ulaflt›r›l-
d›. 

Erzincan’da 25 ve 26
A¤ustos tarihlerinde Bu¤day
Meydan›’nda ve Geçit Belde-
si’nde dergi sat›fl› yap›ld›. Refe-
randuma kat›lmama ça¤r›s› yap›-
lan sat›fllarda 23 dergi halka
ulaflt›r›ld›.

‹stanbul Gülsuyu’da
Birol Karasu Etkinlik Alan› 
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“Mehmet Köngül'ü
Kaybettik”  

Adana’da fiakirpafla
Özgürlükler Derne¤i ku-
rucu üyesi Mehmet Kön-
gül 18 A¤ustos günü de-
nizde bo¤ularak hayat›n›
kaybetti. Ambulans›n geç
gelmesi sonucunda kurta-
r›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›¤› ifl-
yerinde sömürüyü, mahallede yozlaflmay› görmüfltü.
Bu s›rada 2004'te devrimcilerle tan›flt› ve o günden be-
ri devrimcilerin yan›nda yer alarak sömürüye ve yoz-
laflmaya 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 za-
manlarda elinden geldi¤ince devrimcilerin örgütlü
mücadelesinin yan›ndayd›. Onu kah Newroz'da ateflin
üstünden atlarken kah bas›n aç›klamalar›nda, miting-
lerde yozlaflmaya karfl› mücadelede yan›m›zda görür-
dük.

Bizim için elinden geleni yapmaya çal›flan bir mü-
cadele arkadafl› ve iyi bir dosttu. O'nu unutmayaca-

¤›z… Ailesinin, dostlar›n›n, hepimizin bafl›
sa¤ olsun…” dedi.

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.

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

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.  

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›.

AS‹ Gazetesi 11
Yafl›nda

Gazi’de H›rs›z Teflhir Edildi
‹stanbul Gazi Mahallesi’nde Halk Cepheliler’in h›r-

s›zl›¤a karfl› bafllatt›klar› kampanya çerçevesinde çal›fl-
malar› devam ediyor. Cepheliler son olarak mahallede
bir h›rs›z› teflhir ettiler.
Keçi Bayram olarak ta-
n›nan h›rs›z›n resminin
bulundu¤u ve ‘Tan›y›n
H›rs›zd›r” yazan büyük
boy afiflleri mahalleye
asan Cepheliler, bu kifli-
nin mahallede h›rs›zl›k
yapt›¤›n› anlatt›lar.
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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›. Ame-
rika’ya ba¤›ml›l›k AKP iktidar›nda en
üst boyuta vard›. Halk düflman› bu ik-
tidar döneminde özellefltirme ad› al-
t›nda “zarar ediyor” yalan›yla, pek
çok kamu kuruluflu bir bir tekellere
sat›ld›. Kendileri azg›nca sömürürken,
halka dilencili¤i reva gördüler. Att›k-
lar› her ad›mda, ald›klar› her kararda,
tekellerin ç›karlar›n›, kazançlar›n› dü-
flündüler. 12 Eylül’de, K›smi Anaya-
saya 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 az-
g›nca sald›r›rken direnme hakk›n› da
elinden almaya, yok etmeye çal›flt›.

Azg›n sömürünün önünde engel ol-
mas›n istiyordu. AKP bu yan›yla da
emekçi düflman› yüzünü ortaya serdi.
Birkaç gün önce Show TV’de yay›n-
lanan 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 bu-
na göre düzenlensin. Grev hakk› gün-
deme geldi¤inde karfl›s›na lokavt› da
koymak gerekir.”

Lokavt nedir? Lokavt patronlar›n
iflçileri topluca iflten uzaklaflt›rma ve-
ya iflten ç›karma karar›d›r. Yani iflçi-
ler, emekçiler haklar›n› almak için
üretimden gelen güçlerini kullanmak
istediklerinde, grev yapmaya kalkt›k-
lar›nda, patronlar da sömürüden al-
d›klar› güçle rahatl›kla, iflçileri, me-
murlar› 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 düflma-
n› yüzünü bir kez daha ortaya koyu-
yor. Lokavt› savunan AKP, k›smi ana-
yasa de¤iflikli¤i paketinde de grev
hakk›n› ilelebet yasaklamaktad›r.
AKP, lokavt› savunurken de grev hak-
k›n› yasaklarken de bunlar›n ne anla-
ma geldi¤ini çok iyi bilmektedir. Çün-
kü AKP’nin saf› bellidir: tekellerin,
ezenlerin, sömürenlerin saf›. O bulun-
du¤u saflardan konuflmaktad›r. AKP
ve baflbakan Tayyip Erdo¤an emekçi
düflman›d›r. AKP, halk›n de¤il emper-
yalizmin ve iflbirlikçilerinin partisidir.

Biz diyoruz ki, grev hakt›r, lokavt
yasakt›r, suçtur, emekçi düflmanl›¤›-
d›r. Emekçiler, iflçiler olarak bu ikti-
dara karfl› örgütlenmekten, mücadele
etmekten baflka hiçbir alternatifimiz
yoktur. Bunun tersine inanmak, daha
fazla sömürülmek, daha fazla açl›k ve
ölüm demektir.

DDEEVVRR‹‹MMCC‹‹ ‹‹fifiÇÇ‹‹ HHAARREEKKEETT‹‹

KKAAMMUU EEMMEEKKÇÇ‹‹LLEERR‹‹ CCEEPPHHEESS‹‹

TERSANELERDE
141. ÖLÜM... 
Tersane PPatronlar›
Bir ‹flçiyi DDaha KKatletti!

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›nda-
ki U¤ur Türkkan yaflam›n› yitirdi.
Gerçekleflen bu ölümle beraber ter-
sanelerde ifl cinayetine kurban gi-
den iflçi say›s› 141'e yüksel-
di.

Vinçle kald›r›lan saç›n iflçi-
lerin üzerine düflmesi sonucu
U¤ur Türkkan yaflam›n› yitirir-
ken, ustas›n›n omuz kemi¤i k›r›l-
d›. Di¤er iki iflçi ise son anda kur-
tuldular. 

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› sür-
düren Kamu-Sen ve Memur-Sen’e
seslendi. KESK Genel Baflkan› Ev-
ren yapt›¤› konuflmada, “Toplu
sözleflme hakk› olmadan çal›flanla-
r›n hak ve örgütlülükleri koruna-
maz” dedi.

‹zmir’de KESK ‹zmir fiubeler
Platformu üyeleri, toplu sözleflme
taleplerini ifade etmek amac›yla
yürüyüfl  yapt›. Konak Meyda-
n›’ndaki eski Sümerbank binas›
önünde toplanan KESK üyeleri,
‹zmir Büyükflehir Belediyesi önü-
ne kadar yürüdü. KESK ‹zmir flu-
beler Platformu dönem sözcüsü

Ramis Sa¤lam, hükümetin kamu
çal›flanlar›n›n toplu sözleflme hak-
k›n› yok sayd›¤›n› ve sendikal hak-
lar› pazarl›k konusu haline getirdi-
¤ini öne sürdü. Sa¤lam, bu tutu-
mun uluslararas› sözleflmelere ay-
k›r› oldu¤unu belirtti. 

Ankara’da KESK’li kad›nlar
Toplu ‹fl Sözleflmesi taleplerini
aç›klamak için Yeni Karamürsel
Ma¤azalar› önünde toplanarak bafl-
bakanl›¤a yürüdüler.

Adana’da 28 A¤ustos günü 5
Ocak Meydan›’nda toplanarak yü-
rüyüfle geçen KESK üyeleri Çak-
mak 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 mu-
halif durufllara karfl› tahammülsüz-
lü¤ünü vurguland›.

GREV HAKKINI YOK ETMEK ‹STEYEN LOKAVTI SAVUNAN
AKP ‹KT‹DARI TEKELLER‹N, EMPERYAL‹STLER‹N ‹KT‹DARIDIR!
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‹stanbul Paflabahçe Devlet Has-
tanesi’nde ifle geri dönmek için ça-
d›r kurup 50 gündür direniflte olan
Türkan Albayrak’a halk›n çeflitli ke-
simlerinin deste¤i devam ediyor. 

Geçti¤imiz hafta boyunca Makine
Mühendisleri Odas› ‹stanbul fiube
Ümraniye Temsilcili¤i, Alevi Bektafli
Federasyonu fiubeleri, Kangal Der-
nekleri Federasyonu, Sivas Dayan›fl-
ma Derne¤i, Divri¤i Kültür Derne¤i,
Koçgiri Platformu, Habipler Cemevi,
Karabel Yöresi Köy Dernekleri Fede-
rasyonu, Kamu Emekçileri Cephe-
si’nin de aralar›nda oldu¤u kurumlar
ziyaret etti. Kurumlar›n d›fl›nda bir
çok kifli ziyaret ederek direnifle des-
teklerini sundular.

AAlleevviilleerr’’ddeenn AAllbbaayyrraakk’’aa
DDeesstteekk

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 sonu-
cu olarak uygulamaya konulan tafle-
ron çal›flt›rman›n sonuçlar›yla mü-
cadele etmek zorunda kal›yor. Hiç-
bir zaman da bu mücadelesinden

vazgeçmiyor. Bizler, za-
limin zulmüne karfl› di-
renifli hakl› ve meflru gö-

renler olarak, Türkan Albayrak’›n
direniflinin yan›nday›z” denildi.

“Türkan Albayrak Onurumuz-
dur”, “Susma Sustukça S›ra Sana
Gelecek”, “Bask›lar Bizi Y›ld›ra-
maz” sloganlar›n›n at›ld›¤› ve 50 ki-
flinin kat›ld›¤› eylemde söz alan Ale-
vi Bektafli Federasyonu MYK Üyesi
Mustafa Can “Bana dokunmayan y›-
lan bin yaflas›n demeyin, kanla bes-
lenen y›lan size de gelecektir” dedi.

Eyleme Alevi Bektafli Federas-
yonu, Pir Sultan Abdal Kültür Der-
nekleri ‹stanbul fiubeleri, Kangal
Dernekleri Federasyonu, Sivas Da-
yan›flma Derne¤i, Divri¤i Kültür
Derne¤i, Koçgiri Platformu, Habib-
ler Cemevi, Karabel Yöresi Köy
Dernekleri Federasyonu kat›ld›.

DDeevvrriimmccii ‹‹flflççii HHaarreekkeettii::
TTüürrkkaann AAllbbaayyrraakk ‹‹flflee
GGeerrii AAll››nnss››nn

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 hasta-
ne bahçesinde yürüyüfl yap›p direnifl
çad›r›n›n yan›na gelen D‹H’liler 5 da-
kikal›k oturma eylemi yapt›lar.

Oturma eylemine Türkan Albay-
rak’a destek vermek için gelen ga-
zeteci-yazar Ece Temelkuran ve
Nuray Mert de kat›ld›. 

Nuray Mert “Onun durumunda
olan birçok insan var. Türkan Albay-
rak onlar›n da hakk›n› ar›yor asl›nda.
Gündemde tutuyor” derken, Ece Te-
melkuran “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.

DDiirreenniiflfl GGüünnllüü¤¤üünnddeenn
4466.. GGüünn:: Sabah ilk ziyaretçim,

yeni tayini ç›km›fl bir matematik
ö¤retmeniydi. Sultanbeyli'den gel-
mifl. 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 an-
lat›yorlar. 

Birlikte gülüp, birlikte a¤l›yor-
lar. Karfl›l›ks›z yard›m ediyorlar.
Herkesin yard›m›na kofluyorlar...”
Biz burada örnek insan› gösteriyo-
ruz. 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...

4477.. GGüünn:: Bugün çarflamba her
hafta yap›lacak olan oturma eylemi-
nin günü Sabah saatlerinde gelmeye
bafllad› polisler. Eylemcilerden ön-
ce doldurdular hastane bahçesini
bizden fazlayd›lar yine.

Sessiz olmas› eylemin hastane ko-
flullar›na sayg›dan.; Ayn› sayg›y› em-
niyet göstermiyor. Kalabal›¤›n› y›¤a-
rak hasta ve hasta yak›nlar›n› tedirgin
ediyor. Bizleri halka sald›racak insan-
lar olarak göstermeye çal›fl›yorlar. 
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...

Alia¤a’dan arad›lar oradaki bele-
diye 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.

4499.. GGüünn:: Direnifle devam. Gün-
ler geçiyor ben fark›na varmadan.
Küçük bir alanda dönüp duruyorum.

5500.. GGüünn:: Nas›l geçti 50 gün!
Günler geçiyor, idare hala beni gör-
müyor. Ondan ba¤›ms›z oturan biri-
yim. 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 Ma-
kine 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 bitir-
menin ilk flart› birinci ad›m› atmak-
t›r. Ad›m att›kça umutlan›yor insan.
Do¤ru bir söz bu. Bir fleylerin de-
¤iflmesi için c›l›z da görünse tepki-
lerimizi göstermeliyiz.”

...

Saat 15.00’de, Alevi Bektafli Fe-
derasyonu fiubeleri, Kangal Dernek-
leri Federasyonu, Sivas Dayan›flma
Derne¤i, Divri¤i Kültür Derne¤i,
Koçgiri Platformu, Habipler Cemevi,
Karabel Yöresi Köy Dernekleri Fede-
rasyonu 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. Bo-
ra’n›n efli Seher ve k›z› Su da geldi. 

5511.. GGüünn:: Gün boyu tek tek ziya-
retçiler geldi. Ziyaretçiler, incir, bal,
peynir, tavuk, çay, fleker getirdiler.
Gelen misafirlerin neler getirdi¤ini

yazmak ay›p olur mu bilmiyorum. 

5522.. GGüünn:: Bugünkü ziyaretçile-
rim Kamu Emekçileri Cephesi’ydi
çoluk çocuk gelmifllerdi.Çok güzel
bir manzarayd›. Tatil günlerini dire-
nifl çad›r›na ay›rm›fllar. Daha önce-
leride küçük gruplar halinde gel-
mifllerdi kamu emekçileri. Direniflin
ilk günlerinden beri hep yan›mdalar

5533.. GGüünn:: Bu gün, tek tek ziya-
retçilerim var. Merakla soruyorlar;
“ne yap›yorsun, nas›l  yafl›yorsun”.
Anlat›yorum; neden burada oldu¤u-
mu, burada olmak zorunda oldu¤u-
mu. 

...

Eski bir sendikac› misafirim var-
d›. Hanife Debreli. 1959 ‘da kur-
mufllar Teksif’i. Kurucular›ndan. 17
yafl›ndaym›fl o zamanlar. Alman-
ya’ya sendikal e¤itim almaya git-
mifller. Bundan sonraki ilk Teksif
kongresinde yönetime al›nmam›fl-
lar. Daha sonra Tekstil-ifl’i kurmufl-
lar ve D‹SK’e kat›lm›fllar. “Sendi-
kalar›n arkas› bofl. Sendikalar iflçi
için bir fley yapamazlar.” diyor Ha-
nife Debreli.

Bundan bir süre önce, Büro
Emekçileri Sendikas›, Siirt Defter-
darl›¤›nda çal›flan kamu emekçile-
rinin çal›flt›klar› alanlardaki kame-
ra takip sisteminin kald›r›lmas› için
valili¤e baflvurdu.

Kamu emekçilerini, izlemeyi,
fifllemeyi ve denetim alt›nda tutma-
y›  ifl edinen valilik, kameralar› sa-
vunarak, kald›r›lmas›na karfl› ç›kt›.
Ve yap›lan baflvuruyu reddetti.

Bunun üzerine mahkemeye bafl-
vuruldu. Diyarbak›r 1. ‹dare Mah-
kemesi, bu konuda milyonlarca ka-
mu emekçisi ve iflçileri do¤rudan
ilgilendiren bir karar verdi.

Mahkeme kameralar›n, “KKiiflflii--

nniinn öözzeell hhaayyaatt››nn››  iihhllaall eettttii¤¤ii” ge-
rekçesiyle kald›r›lmas›na hükmetti. 

Ancak bilindi¤i gibi, Siirt ka-
meralar›n oldu¤u tek yer de¤ildir.
Kamera konmayan iflyeri yok gibi-
dir. Yüzbinlerce emekçi iflyerinde,
atölyelerde, fabrikalarda kamera
ile denetlenmektedir.

Nitekim Paflabahçe’de ifline ge-
ri 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”

gerekçesi arkas›na gizlene-
rek, sokaklar› mahalleleri
kamera ile doldurmas›  gö-
zard› edilemez.

Bindi¤imiz otobüs, bin-
di¤imiz banliyö treni, oto-
garlar, istasyonlar adeta ka-
mera ile donat›lm›flt›r. Yafla-
m›n bir yan› kameralar alt›n-
da geçmektedir.

Devlet, kendi vatandafl›na po-
tansiyel düflman olarak bak›nca bu
kez kameralardan medet ummakta-
d›r.

Kameralar ile kuflat›ld›¤›m›z
günümüzde, kameralar›n
“özel yaflam› ihlal etmesi”
oligarflinin umurunda bile de-
¤ildir. Halka karfl› tam bir ku-
rals›z savafl yürüten oligarfli
kameralar› da halk›n mücadele-
sine, örgütlenmesine karfl› kul-
lanmaktad›r.

Kamu Emekçileri nas›l 
ve niye izlenir?
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AKP hükümetiyle iki iflbirlikçi
memur konfederasyonunun 15
A¤ustos'tan itibaren sürdürdükleri
‘toplu görüflme’ oyunu, 29 A¤us-
tos’ta tamamland›. 

Yap›lan aç›klamada, Memur-
Sen’in hükümetin zam önerisini ka-
bul 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 maaflla-
r›na 2011 y›l›n›n ilk 6 ay› için de,
ikinci alt› ay› için de yüzde 4 ora-
n›nda zam yap›laca¤› aç›kland›. 

Ortada gerçekte bir “görüflme”
de yoktu. Bir pazarl›k yoktu. Bafltan
sona iktidar›n inisiyatifinde yürü-
yen sürecin sonucunda iktidar ne
kadar vermiflse, sonuçta ortaya o
ç›km›flt›r.

*

‘Toplu görüflme’ süreci esas ola-
rak bafltan beri böyledir (ki bu y›lki
görüflmeler, 9. dönem toplu görüfl-
meleridir). 

‹flbirlikçi devlet sendikalar›n›n
bu görüflmeleri kabul etmeleri nor-
maldir. Kendilerini vareden devlet-
le, hükümetlerle sonuçta çat›flacak
de¤illerdir. Bu oyunu bozma görevi
esas olarak KESK’indir. 

Ancak KESK de bu konuda ba-
fl›ndan itibaren yalpalayan, tutarl›
olmayan bir politika sergilemifltir.
Oligarflinin asl›nda toplu sözleflme
ve grev hakk›n› gaspetmesinin ifa-
desi olan bu dayatmas›na zaman za-
man ortak olmufltur.

Son olarak bu toplu görüflmeler-
de bile, yine bütünlüklü olmayan, tu-
tarl› ve net olmayan bir tutum tak›n-
m›flt›r. Yoruma, kullan›lmaya aç›k ve
kitlelere AKP iktidar›n›n anayasa de-
¤iflikli¤i manevras›n› meflrulaflt›ra-
cak bir görünüm vermifltir.

*

AKP Hükümeti ad›na

toplu görüflmelere kat›lan Devlet Ba-
kan› Hayati Yaz›c›, Türkiye Kamu-
Sen’in verilen zamm› kabul etmeyip
Uzlaflt›rma Kurulu’na baflvurmas›
üzerine flu aç›klamay› yapt›:

“Uzlaflt›rma Kurulu’nun karar-
lar› ba¤lay›c› de¤il. 

Duruflumuzda bir de¤ifliklik ya-
pacak 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.
BBuu dduurruumm ddee¤¤iiflflmmeekk zzoorruunnddaadd››rr..

*

4+4 diye adland›r›lan zam, me-
murlara verilen sadakad›r. KESK
Genel Baflkan› Sami Evren, yap›lan
zamm› “memurlara bir ilkokul ö¤-
rencisine verilecek harçl›k kadar bi-
le zam yap›lmam›flt›r” diye de¤er-
lendiriyordu. 

Mesele, (2009 y›l› rakamlar›na
göre) 11 mmiillyyoonn 777766 bbiinn kamu
emekçisini, iki iflbirlikçi konfede-
rasyona teslim etmemektedir. 

*

‘Toplu görüflme’ tiyatrosu bafl-
larken, iktidar, asl›nda bu oyunu bi-
le çok kaale almad›¤›n› göstermifl-
tir. 

Görüflmelerin bafl›nda, Devlet
Bakan› Hayati Yaz›c›, bir sendika
baflkan›na aynen flöyle diyordu:

““BBaaflflbbaakkaann’’››nn aayyaa¤¤››nn››nn ttoozzuu bbii--
llee oollaammaazzss››nn››zz””!!

Herfley bir yana, onurlu bir sen-
dikac›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›, gö-
rüflme sonras›nda tutana¤› ““BBaaflflbbaa--
kkaann››mm››zzaa tteeflfleekkkküürr eeddeerriizz”” diye-
rek imzalam›flt›r. ‘Toplu görüflme’
gerçekte, 1 milyon 776 bin kamu
emekçisinin aaflflaa¤¤››llaanndd››¤¤›› bir törene
dönüflmüfltür.  

*

Kuflku yok ki, e¤er bugün me-
mur konfederasyonlar› aras›nda
“yetki” bu iflbirlikci devlet sendika-
c›lar›na geçmiflse, onlar›n acizlikle-
ri sonucunda iktidar bu kadar perva-
s›zlaflm›flsa, bu sonucu ortaya ç›ka-
ran politikalar› ve kararlar› sorgula-
mak zorunday›z. 

KESK nas›l, neden geriledi ve
di¤erleri nas›l yetkileri ele geçirdi-
ler?.. 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 bu-
nunla aç›klayamay›z. Bu noktada
baflta KESK olmak üzere, tüm kamu
emekçileri sendikalar›, bu sünrecin
muhasebesini yapmak zorundad›r. 

Bu muhasebe yap›labildi¤i ölçü-
de, memurlar›n TOPLU SÖZLEfi-
ME VE SEND‹KA talebine yönelik
etkili, sonuç al›c› bir mücadele süre-
ci bafllatmak mümkün olacakt›r.
Gerici sendikac›l›¤› altedecek olan
da üüçç fleydir zaten: BBiirriinncciissii, mefl-
ruluk temelindeki hakl›, militan ve
kitlesel mücadele hatt›; iikkiinncciissii,
sendikal alanda e¤itim ve ideolojik
mücadele; ve üüççüünnccüüssüü ciddi bir
örgütlenme, üye kazanma faaliyeti. 

Toplu görüflme veya yar›n baflka
adlar alt›nda oynayacaklar› oyunla-
ra, kamu emekçilerinin afla¤›lan-
mas›na son vermek için, gerçekten
de baflka bir yol, baflka bir yöntem
yoktur. 

‹flbirlikçi Sendikalarla ‹ktidar›n ‘Toplu Görüflme’ Oyunu Sona Erdi

Militanca Mücadeleden
Baflka Yol Yok!

Halk›n Anayasas› Halk›n ‹ktidar› ‹çinHalk›n Anayasas› Halk›n ‹ktidar› ‹çin48

Yürüyüfl

5 Eylül
2010

Say›: 232



Savafl›m›z› nas›l büyütece-
¤iz? 

Birçok aç›dan cevap verilebi-
lir bu soruya,
ama biz kendimi-
zi esas alarak ce-
vap verece¤iz.

Biz ne kadar
geliflirsek savafl-
ta o kadar geliflir.

Biz ne kadar
öfke duyarsak, intikam›m›z› o
kadar güçlü al›r›z. 

Biz ne kadar çok çal›fl›r-
sak… 

Biz ne kadar çok istersek… 
Biz ne kadar çok düflünür-

sek… 
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 ko-
nufltu¤um bir insanla m› büyü-
yecek cephe", "benim satt›¤›m
bir dergi ile mi olacak devrim,
benim ast›¤›m bir pankart m›
yapacak devrimi"… Veya "Be-
nim 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 yap-
mad›¤›m›z bir iflle devrim geri-
leyecek.

Kendimiz gibi yüz kifliyi dü-
flünün, 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. 

Burada karfl›m›za ç›kan ge-

nellikle fludur; EL‹MDEN
GELEN‹ YAPTIM. 

O ZAMAN SAVAfi, AN-
CAK EL‹M‹ZDEN FAZLA
fiEY GELMES‹N‹ Ö⁄REN-

MEKLE BÜYÜYECEK. 
55 bin kiflinin, yüz bin kifli-

nin, bir milyon kiflinin elinden

geleni de¤il elinden fazla fley
gelebilece¤ini ö¤rendi¤ini dü-
flünün. Çok zor de¤il. 

Çok uzak de¤il. 
Bu elleri birlefltirirsek, 
bu ellerin olumluluklar›n›

birlefltirirsek, 
bu ellerin yapt›klar›n›, yapa-

bildiklerini birlefltirirsek, 
bu ellerin yapabileceklerini,

artt›rd›klar›n› düflünürsek; 
o kadar uzak olmad›¤›n› gö-

rece¤iz. 
Elimizden gelenleri artt›ra-

ca¤›z. 

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 bula-
cak, o birileri her fleyi çözecek.
Yani yukardan, üstten büyük
adamlar gelip düflmana darbe-

ler vuracak,
katilleri ceza-
land›racak,
ard› ard›na
eylemler ya-
pacak ve
adalet imiz i
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¤i-
miz.

T›pk› ‹brahim Yalç›n gibi
Gazi Mahallesi’nin b›çk›n deli-
kanl›s›, flimdi bizim flehidimiz. 

T›pk› Perihan Demirer gibi
bir köylü k›z›, yoldafl›na kuru-
lan tuza¤› görüp onu uyarmak
için flehit olan Perihan , flimdi
bizim ö¤retmenimiz. 

T›pk› ‹brahim Erdo¤an gibi
bir iflçi lideri, flimdi bizim ön-
der kadrolar›m›zdan. 

Yani her fley bizim elimizde, 
bizim prati¤imizde cevapla-

n›r hale gelir. 
Tüm stratejiler de, taktikler

de 
tek bafllar›na soyutturlar. 
Onlara hayat verecek, da-

marlar›m›zda kan olup dolafl-
mas›n› sa¤layacak olan
biziz. 

Alanlar, birimler ve
bunlar›n yapt›klar› ifllerdir. 

‹flte böyle oldu¤u içindir
ki, kendimizi gelifltirmek sa-
vafl› gelifltirmektir.

"EL‹MDEN GELEN‹ YAPTIM " DE⁄‹L
EL‹M‹ZDEN GELENLER‹ 

ÇO⁄ALTIRSAK SAVAfi BÜYÜR!
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.

ÖÖğğrreettmmeenniimmiizzÖÖğğrreettmmeenniimmiizzÖÖğğrreettmmeenniimmiizzÖÖğğrreettmmeenniimmiizz
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Frans›z Göç Bakanl›¤›'n›n aç›k-
lad›¤› 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 emperyaliz-
mi geçen sene de 29 bin kifliyi s›n›r
d›fl› etmiflti. Fransa Cumhurbaflkan›
Sarkozy flimdi de Frans›z vatandafl-
l›¤›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. Göçmen-
lere yönelik ›rkç› sald›r›lar çeflitli bi-
çimlerde Avrupa’n›n birçok emper-
yalist ülkesinde yaflanmaktad›r.

Çingene halk› ““FFrraannssaa’’ddaa kkaall--
mmaayyaa llaayy››kk bbiirr hhaallkk”” olarak görme-
yen Sarkozy Fransa’s›n›n Nazi Al-
manya’s›ndan ne fark› var? Hitler
gaz odalar›na göndermiflti Yahudi-
leri, Sarkozy’de zorla yaflad›klar›
topraklardan kopararak, Çingenele-
ri yoksul ülkelere gönderiyor. 

Avrupa Birli¤i’nden demokrasi
bekleyenler, Fransa’n›n Romanlar’a

ve Afrikal› göçmenlere sald›r›s›na
neden sessiz kald›¤›na flafl›r›yor.
Emperyalizm gerçe¤ini görmek is-
temeyenler, emperyalizmden de-
mokrasi 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 ya-
r›m milyon da Çingene katledilmiflti.
Ama Alman emperyalizmi, onlara da
soyk›r›m yap›ld›¤›n› ancak 11997799 yy››--
ll››nnddaa kabul etti. Hitler faflizmi, Çin-
geneler’in AAllmmaann vvaattaannddaaflflll››¤¤›› hak-
k›n› da alm›flt›. Burjuva Demokrasi-
si, 40 y›la yak›n sürdürdü Hitler’in
uygulamas›n› Çingenelere vatandafl-
l›k hakk› ancak 1980'li y›llarda geri
verildi. Ama hala Almanya’daki sa-
y›lar›n›n 70 bin civar›nda oldu¤u be-
lirtilen Çingene ve Sinti'lerin ulusal
az›nl›k oldu¤unu kabul etmiyor em-
peryalist Almanya.

HHiittlleerr'in faflizmin toplama
kamplara att›rd›¤› yar›m milyon
Çingene’nin kollar›na Çingene an-
lam›na gelen ''''ZZiiggeeuunneerr'''' kelimesi-
nin bafl harfi olan '' ''ZZ'' ''  harfi da¤lan-
m›flt›. 

Emperyalizm bugün bunu yap-
m›yor ama bunun d›fl›nda Hit-
ler’den geri de kalm›yor. 

Nitekim Avrupal› emperyalistler
Fransa’n›n sald›rganl›¤›na “tepki”
göstermek bir yana tav›rs›z kalarak
onaylamaktad›r. Emperyalistlerin de-
mokrasi ve insan haklar› anlay›fl›na
bak›n: Brüksel, Fransa’n›n 300 Ro-
man kamp›n› basarak zorla s›n›r d›fl›
etmesini; “söz konusu eylemin oran-
t›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 “ora-
n›”yla ilgileniyor. Orant›l› güç kulla-
n›larak göçmenler sürgün edilebilir.

Keza ‹talyan ‹çiflleri Bakan› Ro-
berto Maroni, Fransa’n›n bu sald›r›-
s›n› hakl› bularak göçmenlere yöne-
lik ›rkç› bak›fl aç›lar›n› flöyle aç›kla-
d›: “Sadece Romanlar de¤il, ‹‹ttaall--
yyaa’’ddaa hhaayyaatt››nn›› iiddaammee eettttiirreecceekk kkaa--
ddaarr ppaarraass›› oollmmaayyaann yyaa ddaa ‹‹ttaall--
yyaa’’nn››nn ssoossyyaall ggüüvveennlliikk ssiisstteemmiinnee
yyüükk oollaaccaakk AABB üüyyeessii vvaattaannddaaflflllaarr››nn
ddaa ss››nn››rr dd››flfl›› eeddiillmmeessiinnii”” istiyor. Ro-
berto Morino bu öneriyi 6 Eylül’de
Paris’te yap›lacak AB ‹çiflleri Ba-
kanlar› toplant›s›nda gündeme geti-
rece¤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 em-
peryalistlerdir. Ony›llard›r göçmen-
leri en a¤›r, en tehlikeli ifllerde çal›fl-
t›rd›lar. Bugün o göçmenleri zorla
s›n›r d›fl› ediyorlar. 

‘Irkç›’ Nazilerden 
‘Uygar’ Fransa’ya

Afganistan’da
2 ABD üssüne sald›r›

Afganistan’›n Pakistan s›n›r›
yak›n›ndaki Host vilayetinde bu-
lunan 2 Amerikan üssüne Tali-
ban militanlar› taraf›ndan sald›r›
düzenlendi.

Makinal› tüfekler, roketler ve
tüfeklerle düzenlenen bask›nda
Amerikan emperyalistleri ve

NATO kay›plar›n›
aç›klamazken, kukla

ordu sözcüsü “sald›r›n›n püskür-
tüldü¤ünü ve 24 Taliban üyesi-
nin” katledildi¤ini aç›klad›. Bu
bilgi do¤rulanmamakla birlikte
aç›klama ile eylemler karart›l-
maya çal›fl›l›yor.

Emperyalistlerin onca gücü-
ne karfl›n, Afganistan’da ellerini
kollar›n› sallayarak gezemeye-
cekleri bir kez daha görüldü. ‹fl-
gal ettikleri topraklarda kurduk-
lar› üslerde bile güvende olma-
d›klar› bu eylemlerle görüldü.

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› içinHalk›n Anayasas› Halk›n ‹ktidar› için50
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Avrupa’da

A¤ustos ay›n›n ilk haftas›ndan
itibaren yurtd›fl›ndaki Türkiyeli
emekçilerin oy kullanmalar› için
gümrük kap›lar›nda sand›klar kurul-
du. 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¤iflik-
likler içinde halk›n ç›kar›na tek bir
sat›r olmad›¤› gibi yurtd›fl›ndaki
emekçiler bu de¤ifliklikte yok say›l-
m›flt›r. T›pk› bundan önce yap›lan
tüm anayasalarda ve anayasalar üze-
rinde yap›lan k›smi de¤iflikliklerde
oldu¤u gibi. Bu de¤ifliklikte yurtd›-
fl›ndaki 3.5 milyon emekçinin hat›r-
land›¤› 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 edilmesi-
ne karfl› mücadeleye, Anadolu kültü-
rünü gurbet ellerde yaflat›p gelifltir-
meye yönelik tek bir çözüm, tek bir
taahhüt yoktur. 

Avrupa emperyalistlerinin eme¤i-
mizi 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 al-
may› 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 ülke-
de yaflayan onmilyonlarcas›na ister

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 al-
datmacas› vard›r. Çocuklar›n, sakatla-
r›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 sür-
dürebilsin diyedir. Sorunlar›m›z için

bugüne kadar hiçbir fley yapmayan
AKP'nin bugünden sonra bizleri da-
ha 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¤i-
liz. Çaremiz Demokratik Halk Cum-
huriyeti, alternatifimiz Halk Anaya-
sas› Tasla¤›d›r. Halk Anayasas› tasla-
¤›nda yurtd›fl›nda yaflayan 3.5 mil-
yon yok say›lmam›fl ve denmifltir ki; 

"Demokratik Halk Cumhuriyeti
yurtd›fl›ndaki iflçilerin sorunlar›n›n
çözülmesi için çaba sarfeder; ekono-
mik, siyasal, kültürel, ulusal hiçbir
aç›dan ve hiçbir biçimde afla¤›lanma-
lar›na izin vermez; ekonomik, siyasal
ve sosyal haklar›n›n takipçisi olur.
Uluslararas› anlaflmalarla yurtd›fl›n-
daki yurttafllar›n›n bulunduklar› ülke-
deki haklar›n›n yasal güvence alt›na
al›nmas›n› sa¤lar. Yurtd›fl›nda yafla-
yan genç, yafll› tüm halk›n, vatanla-
r›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 anayasa-
s›d›r. Bizim anayasam›zd›r.

REFERANDUM
ALDATMACASINI

PROTESTO EDEL‹M,
SANDI⁄A G‹TMEYEL‹M 

AVRUPA’dakiB‹Z

Halk Cephesi Saflar›nda BirleflelimHalk Cephesi Saflar›nda Birleflelim
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Irkç›l›¤a Karfl› Mücadele
Derne¤i (IKAD) taraf›n Alman-
ya Merkez Bankas› Yönetim
Kurulu üyesi ve ayn› zamanda
politikac› olan Sarrazin’in yaz-
d›¤› kitapla ilgili bir aç›klama
yap›ld›. Kitab›n “Irkç›l›¤›n Ki-
tab›” olarak tan›t›ld›¤› aç›kla-
mada, Sarrazin’in her f›rsatta
Türkiyeli ve Müslüman göç-
menleri afla¤›lad›¤› söylendi. 

“Almanya Kendini Yok Edi-

yor” kitab›nda; “Müslüman göç-
menlerin Almanya'n›n ve Avru-
pa'n›n gen havzas›n› olumsuz et-
kiliyor. Alman ve Avrupa toplu-
munu bozuyor” ifadelerinin ye-
rald›¤› 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 belir-
tildi ve Sarrazin’in yarg›lanma-
s› istendi.

‹ngiltere’de Irkç›
Provokasyon Çabalar›

‹ngiltere’de, kendilerini anti-cihatç› ola-
rak 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 dövü-
lerek kovuldular.

Sarrazin IRÇILI⁄IN Kitab›n› Yazd›!
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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 gaze-

tesinin 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?!

Polis teflkilat› de¤il, “hilal-i ahmer” mübarek!
Kartal Kaymakaml›¤› ve ‹lçe Emniyet Müdürlü¤ü koordinas-

yonuyla 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!

Yapamazs›n›z
Ölemezsiniz

Evvelki hafta ölüm orucuna giderim
diyen Ergenekon davas› tutuklusu Tun-
cay 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 orucu-
nu da bizden ö¤rendiniz. 122 flehidimiz-
den 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, ööllüümm oorruuccuunnaa bbaaflflllaammaakkttaa
de¤il, öölleebbiillmmeekktteeyyddii......

Var m›s›n›z ölmeye? 

Ölmek, hele hele gün gün, hücre
hücre eriyerek ölmek, öldürmeye hiç
benzemez kontrgerilla albay›. 



Spor spor 
olmaktan 
ç›k›nca... 

Futbol için çok kullan›lan bir de-
yim 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 ti-
carete kesmifl... Sadece reklama kes-
mifl... Nereye baksan karfl›nda Ülker,
nereye baks›n Turkish Airlines... Ne-
reye baksan baflka bir sponsor flirket...

Bu sahne en çarp›c› flekilde futbol-
cular›n, teknik direktörlerin bas›n top-
lant›lar›nda örülüyor... Konuflan›n el-
biseleri, bafl›ndaki flapkas›, s›rt›ndaki
duvar boydan boya... bir reklam pano-
sundan 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› ya-
pacak olmalar›ndan... 

Ama bir de o reklamlarda sanki
bütün bunlar›, bu “deste¤i”, mesele
milli tak›ma destek gibi ulvi amaçlar-
la yap›yormufl gibi konuflmalar yap›l-
m›yor mu, iflte o zaman kapitalist rek-
lamc›l›¤›n gerçek yüzünü görüyorsu-
nuz. 

Milli, dini, sportif, herfley kapita-
lizm için bir “meta” kullan, reklam›n›
yap, kâr et!

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

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 dü-
zenledi¤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, hiçbi-
ri 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. 

Az SSonra... 
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 bulufl-
mas›... AAZZ SSOONNRRAA....

Ne peygamber kurtulabiliyor kapitalizmin reklamc›l›¤›n›n elin-
den, ne allah!

AAzz ssoonnrraa!! 

On befl dakika sonra bir alt bant daha ekranda.

Peygamberimizin cennetin iki gülü.. 
Hz. Hasan (R.A) ve Hz. Hüseyin (R.A)... AAZZ SSOONNRRAA.... 

Promosyonlu iftar
DDiinnii iissttiissmmaarr,, ssiiyyaassii iissttiissmmaarr,, yyookkssuulllluukk iissttiissmmaarr››...... 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 lunapark-
tan bedava yararlanacak bilet veriliyor.. 

Promosyonlu iftar, 

Allah için de¤il Guines için kurulan ramazan sofras›...

Hangi dinin kitab›nda yaz›yor acep bunlar?
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Ne kadar a¤›r geçerse geçsin k›fl, do¤a uyan-
maya, do¤an yeni hayat›n binbir renkli elbise-
sini kuflanmaya yazg›l›d›r. Bahar denir yeni
hayat›n o ›fl›lt›l› maviliklerine... ‹lk karde-
lenler selamlar bahar›... Çünkü cümle çi-
çekler, derin uykusundayken kar ile bo-
randa, onlar nöbetteydiler...

‹syan zaman›d›r flimdi... ‹syan ba-
hard›r ve isyan, e¤er k›fl›n ortas›nda
gelmiflse, k›fl›n ortas› da bahard›r in-
sanl›¤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¤sü-
müz! Ama ya¤-
ma yok, gözleri-
mizin içine bakacak
cellat olmal› ki, ürküp
de kaçmas›n, o k›v›lc›mlar› görsün hele... Görsünler na-
s›l bir cehennem öfkesidir içimizde büyüyen... Gazi so-
kaklar›nda yürüyen binlerce ad›m›n yank›s› patlar be-
yinlerinde... Ve korku bir kez ba¤dafl kurdu muydu yü-
reklerine; iflah olmazlar gayr›, yatar yatar da tatl› uyku-
lar›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 on-
lardan 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 tafl-
larsa Buca tepesi, flu tafllar Ulucanlar... Y›¤›ld›kça tafllar,
görecekler, bu kanl› k›z›l tafllar› hangi katliamlarla döfle-
diklerini... 

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 mey-
dan, 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 kov-
duk onlar› meydanlardan; Beyaz›t tan›¤›m›zd›r... Her
Mart’›n onalt›s›nda, biz buraday›z, cellatlar›m›z köfle

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” söz-
leri 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 he-

sap soracaks›n›z?!” ‹flte tam da
böyle! Tam da Paris Komün-
cüleri gibi, tam da yal›n ayak
emperyalizmi kovan Anadolu

köylüsü gibi, aç bilaç ve de bal-
d›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 dün-
ya alem görecek, kim güçlü, kim çelimsiz!

Bahar› bahar eyleyen bizim yüre¤imiz, bizim kolla-
r›m›z, bizim isyan›m›zd›r, baflka bir fley de¤il. Bizim yü-
re¤imizdir, o kufllar›n c›v›lt›s›na ses veren. Bizim kolla-
r›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, kurflun-
la... 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 bafl-
lam›flt›r... Çünkü bahar, mevsimden, havalardan, yem-
meflil k›rlardan önce, halk›n ve kavgan›n gelece¤e gü-
lümseyen yüzüdür... O yi¤itler, mevsim ne olursa olsun,
halk›n gülüflü bahar olsun diye, yürürler günefle... Atefl
olur, ›fl›k olurlar gelece¤e... 

kavgam›zd›r
bahar
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