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Sayfa 2’de sürüyor

Anayasa referandumu

ve 12 Eylül

eferanduma do¤ru günlerin h›z-
la akt›¤› bir zamanday›z. 12 Eylül’ün
30. y›l›nda, 12 Eylül anayasas›,
AKP’nin ç›karlar› do¤rultusunda re-
feranduma sunuluyor. 

Bafl›n› AKP ve CHP’nin çekti¤i
“evet” ve “hay›r”c› kamp aras›ndaki
kay›kç› dövüflü de iyice k›z›fl›yor.
Anayasan›n içeri¤i, iflçi ve emekçile-
re ne getirip-götürece¤i de¤il, “boy-
soy” kavgas›yla kitleleri oyalamaya
devam ediyorlar. ‹çi bofl konuflma-
larla, yalan ve demagojiyle, kampan-
yalar›n› büyütüyor, meydanlarda nu-
tuk üstüne nutuk at›yorlar. 

Fakat her iki taraf›n da önemli bir
efor sarfetti¤i ve tüm güçleriyle as›l-
d›klar› bir gerçek. Çünkü bu de¤iflik-
lik, AKP’nin iflbafl›na geldi¤i son se-
kiz y›l içinde, giderek fliddetlenen
klik çat›flmalar›nda, önemli bir efli¤i
oluflturuyor. AKP, bu efli¤i aflt›¤›nda
büyük oranda rahatlayaca¤›n›, ele
geçirdi¤i üstünlü¤ü perçinleyece¤ini
düflünüyor. Karfl›tlar› ise, AKP’ye bu
f›rsat› vermemek için vargüçleriyle
direniyorlar.

* * *
Bunun son örne¤ini Yüksek As-

keri fiura (YAfi) toplant›lar› s›ras›nda
gördük.  Her iki taraf da birbirinin
sundu¤u adaylarda anlaflamad›lar.
AKP, hakk›nda soruflturma açt›¤› ge-
nerallerin terfi etmesine karfl› durdu
ve TSK’n›n her zamanki terfi düzene-
¤ini bozmaya çal›flt›. Genelkurmay
ise, AKP’nin gösterdi¤i adaylar› terfi
ettirmemekte direndi.  Her iki taraf›n
da hedefe çakt›¤› adaylar, bu süreç-
te emekliye ayr›lmak zorunda kald›-
lar. Bir süre bofllukta kalan, genel-
kurmay baflkanl›¤› ve kara kuvvetleri
komutanl›¤›, karfl›l›kl› tavizler üzerin-
den belirlenebildi. 

Fakat AKP’nin yaymaya çal›flt›¤›
gibi, bu onun kazand›¤› bir zafer de-
¤ildi. Her iki taraf›n yeniflemedi¤i bir
kilitlenme yafland› ve as›l olarak AKP
geri ad›m atmak zorunda kald›. Ge-
nerallerin soruflturmas›n› durdurma-
s› ve hesaplar›n›, 2013 y›l›nda genel-
kurmay baflkanl›¤›n› ele geçirmeye
göre yapmas›, bunun göstergesidir.
Böylesi kaotik ortamlarda de¤il üç
y›l, üç ay›n bile garantisi olmad›¤›
düflünülürse, bu köprüden daha çok
sular›n akaca¤› söylenebilir.
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O yüzden AKP, tüm gücüyle anayasa refe-
randumuna yükleniyor. YAfi kararlar›n›n da
yarg›ya gitmesinin yolunu aç›yor. Önceki y›llar-
da flerh koydu¤u, ordudan at›lan subaylara ge-
ri dönme olana¤› sa¤lamak istiyor. As›l olarak
da “pranga” olarak niteledi¤i, yüksek yarg› en-
gelini aflacak düzenlemeler getiriyor.

* * *
Aralar›ndaki k›yasaya çekiflmeye ra¤men

tüm düzen partileri, kitleleri sand›¤a ça¤›rmada
birlefliyorlar. Baflta MHP olmak üzere hepsi,
“evet ya da hay›r, hangi oyu kullan›rsan›z kul-
lan›n, ama mutlaka sand›¤a gidin” ça¤r›s› yap›-
yor. En büyük korkular›, “boykot”un büyük bir
ço¤unluk taraf›ndan benimsenmesi, yaflama
geçmesidir. Biliyorlar ki, kitleler sand›ktan
umutlar›n› keserlerse, devrimci kanallara ak-
maya bafllarlar. Bu da hepsinin ayaklar›n›n al-
t›ndaki zeminin kaymas› anlam›na gelir. O yüz-
den sand›klardan evet’in ya da hay›r’›n ç›kma-
s›ndan çok daha fazla, sand›¤a gitmeme ora-
n›yla ilgileniyor, bunun kayg›s›n› tafl›yorlar.

Kitleleri, sadece sand›¤a ça¤›rmakla da ye-
tinmiyor,  devletin “zor”unu devreye sokuyorlar.
“Boykot” propagandas› yapanlar, gözalt›na al›-
n›yor, afifllerine, bildirilerine el konuyor. Hatta
sand›¤a gitmeyenlere ceza vermeyi bile gün-
deme getiriyorlar. T›pk› 12 Eylül anayasas›n›n
oyland›¤› ‘82 referandumundaki gibi...

Sözde her iki cephe de 12 Eylül anayasa-
s›na karfl›! Oysa tüm düzen partileri 12 Eylül
ruhunu korumada anlaflm›fl durumdalar. Yok-
sa aradan geçen 30 y›l boyunca, hemen her
parti hükümette yer ald›¤› ve ihtiyaç duydukla-
r› birçok maddeyi de¤ifltirdikleri halde, neden
özüne dokunmad›lar? 

Onlar›n 12 Eylül karfl›tl›¤›, kitlelerde oluflan
12 Eylül tepkisini sömürmekten ibarettir. ‹çeri-
¤inde oldu¤u gibi, biçiminde de 12 Eylül’ün izi-
ni sürdürmeye devam ediyorlar. “Boykot” pro-
pagandas›na engeller ç›kar›p,  sand›¤a gitme-
yenleri ceza ile korkutman›n, baflka bir anlam›
yoktur. 

* * *

Bu durum, tüm düzen partilerinin “boy-
kot”tan ne denli korktu¤unu da gösteriyor.
Çünkü boykot, kitlelerin belli bir kesiminin on-
lar›n yalan ve demagojilerine inanmad›klar›n›
gösterecek. Oynad›klar› oyuna kanmad›klar›n›
ve giderek düzenden kopmaya bafllad›klar›n›
ortaya serecek. Hat›rlanacakt›r; 2002 seçimle-
rinde halk›n yüzde 25’i sand›¤a gitmeyince,
hepsinin paças› tutuflmufltu. Çünkü, seçimden
birinci parti olarak ç›kan AKP bile, toplam seç-
menin yüzde 25 oyunu alamam›flt›. Dolay›s›y-
la gerçekte birinci ç›kan, sand›¤a gitmeyenler
olmufltu. 

Bu bir parlamento seçimi de de¤il. Bir refe-
randum! Evet ve hay›r seçene¤i d›fl›nda hiçbir
fley sunulmayan bir dayatma! Yap›lan fleyin
içeri¤inden ba¤›ms›z olarak, salt bu duruma
bile tepki göstermek gerekir. Kitleleri muhatap
almayan, onlar›n taleplerine yer vermeyen,
ba¤l› bulundu¤u kli¤in
ç›karlar› do¤rultusunda
de¤iflikli¤e giden ya da
varolan› savunan bir
saflaflmada, iflçi ve
emekçilerin yeri yoktur. 

Ne var ki, birço¤u
bunun ay›r›m›nda de¤il-
dir. Bu noktada öncüle-
re büyük görev düflüyor.
Anayas›n›n içeri¤ini, ya-
p›l›fl tarz›n› ve gerçek
amaçlar›n› ortaya ser-
mek, birinci görevdir.
‹kincisi ise, bugüne dek
en küçük bir hakk›n bile
mücadele edilmeden
kazan›lmad›¤›n› ve ka-
zan›lmayaca¤›n›; sesini
ve taleplerini duyurma-
n›n tek yolunun soka¤a
ç›kmak ve eylem yap-
mak oldu¤unu kavrat-
makt›r. Bunun için de
referandumda, sand›¤a de¤il soka¤a ç›kmal›,
taleplerini hayk›rmal›d›r.

* * *

12 Eylül’ün üzerinden 30 y›l gibi büyük bir
zaman geçti. Ve 30. y›l,  referandumla çak›fl-
m›fl durumda. Bu çak›flma, 12 Eylül’e karfl›
her y›l yap›lan eylemlerin bu y›l çok daha kitle-
sel ve yayg›n olmas›n› gerektiriyor. 12 Eylül
günü, hem faflist cuntay› protestoya, hem de
anayasa referandumuna karfl› boykot eylemle-
rine sahne olmal›d›r. 

12 Eylül’e karfl› mücadelenin ve direniflin
bayra¤›n› en üstte tutanlar, 30. y›l› da haketti-
¤i gibi karfl›lamal›d›r. Baflta 12 Eylül’e s›k›lan
“ilk kurflun” Osman Yaflar Yoldaflcan olmak
üzere, 12 Eylül y›llar› boyunca katledilmifl tüm
flehitlerimizin resimleri ile sokaklara ç›kmal›,
bugün onlar› istismar etmeye kalkanlardan da
12 Eylül’den de hesap sorulmal›d›r.

12 Eylül’ü ve anayasas›n›, ortadan kald›ra-
cak tek güç, komünist ve devrimcilerin önderli-
¤indeki halk hareketi olacakt›r. Bu bilinç ve
sorumlulukla kitlelere gitmeli, boykota aktif bir
flekilde kat›lmalar›n› sa¤lamal›y›z. 

Sand›¤a de¤il soka¤a! 12 Eylül’den ve
onun takipçilerinden hesap sormaya!
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3           Referandum sürecinde Kürt hareketi 

4          Boykot faliyetlerine gözalt› 

5           Devletin Hrant’a kini / Kürtlere lince eylemli yan›t 

6           Anayasa de¤iflikli¤inde sendikalar›n tutumu 

7          Anayasa de¤iflikli¤i ve iflçi s›n›f› 

8           Türkan Albayrak direniyor

9          Sendika a¤alar›n›n Tekel iflçilerine sald›r›s›.... 

10 UPS iflçilerini ziyaret / Festivaller, piknikler...

11         Burjuvazi krizde karlar›n› katlad› 

12        TSK’ya yeni dizayn 

13         Pakistan bo¤uluyor

14         Bar›fl, sosyalizmle gelecek!  

16 ABD’nin güvenlik paranoyas›

17 Osman Akgün mezar› bafl›nda an›ld› 

18 12 Eylül halka yönelmifl cellatl›k 

19 Osman Yaflar Yoldaflcan

20 6-7 Eylül olaylar›, DGM direnifli, Profilo
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22         Selma Aybal, Vedat Çataltepe

23         Anayasa referandumu ve 12 Eylül 

Merhaba,

Yaz bitti! Eylül ay› ile birlikte, kavgan›n atefli daha
da harlanacak. Bu y›l, 12 Eylül’de anayasa referan-
dumunun olmas›, harareti flimdiden yükseltti.

Her seçim sürecinde oldu¤u gibi, referandum süre-
ci de kitlelerin politikaya ilgisini artt›ran bir rol oy-
nuyor. Keza, devrimci propagandaya daha aç›k hale
geliniyor. Dolay›s›yla böyle dönemleri iyi de¤erlen-
dirmek gerekiyor.

Düzen partileri, ellerindeki genifl imkanlarla evet
ya da hay›r’›n propagandas›n› büyük bir tantana ile
yap›yorlar. Komünist ve devrimciler de tüm engelle-
re ve bask›lara ra¤men, boykot takti¤ini her yönüyle
kitlelere anlatmal› ve olabilecek en genifl kesimleri
sand›¤a gitmemeye ikna etmelidir. Böylesi tarihsel
bir kesitte at›lan her ad›m›n önemi büyük olacakt›r.

12 Eylül’e karfl› mücadele, bugün boykot çal›flma-
lar›nda somutlaflm›flt›r. 12 Eylül, halka yönelmifl cel-
latl›kt›. Onun a¤›r bedellerini baflta komünist ve dev-
rimciler olmak üzere tüm halk›m›z çekti. Fakat 12
Eylül, cuntan›n iflbafl›nda oldu¤u üç-dört y›ldan iba-

ret de¤ildi. O hala devam ediyor. Anayasas›,
uygulamalar›, zihniyeti ile... 

12 Eylül’e karfl› mücadele, faflizme
karfl› mücadeledir. Onun arkas›nda

duran emperyalizme ve sistemine karfl›
mücadeledir. Buna önderlik edecek
olan da komünist ve devrimcilerdir,

baflkas› de¤il... 

Görevimiz; fiili’li ozan›n dizelerindeki gibi “Onla-
r›n Eylül’leri üzerine bizim Ekim’lerimizi düflür-
mek”tir. 

Bir sonraki say›m›zda görüflmek üzere...
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nayasa referandumu süreci,
burjuva klikler aras› çat›flmay›
fliddetlendirdi¤i gibi, Kürt ha-
reketi ile egemenlerin iliflkile-

rini de etkileyen boyutlar kazand›.
PKK’nin son aylarda artt›rd›¤› silahl›
eylemlerini, 13 A¤ustos-20 Eylül  ta-
rihleri aras› durdurdu¤unu aç›klamas›,
bu tart›flmalar› daha da alevlendirdi.
Taraflar, yine birbirlerini PKK ile iflbir-
li¤i yapmakla suçlamaya bafllad›.

Bunlar›n bafl›nda Öcalan ile görüflü-
lüp görüflülmedi¤i geliyor ki, ’93 y›l›n-
dan bu yana birçok kez görüflme yap›l-
d›¤› ortaya saç›lm›fl durumda. MHP,
AKP’yi bu noktadan s›k›flt›r›rken, AKP
de MHP’yi, Öcalan’›n idam edilmesini
önlemekle suçluyor. Bu tart›flmalara
CHP’nin yeni baflkan› K›l›çdaro¤lu da,
Dersim’den kat›ld›. Kitlelerin önünde

“genel af” sözü veren K›l›çdaro¤lu,
sonras›nda “bu konuyu silahlar›n sustu-
¤u ortamda de¤erlendirece¤iz” diyerek
laf› doland›rsa da, hem MHP’nin, hem
de AKP’nin flimfleklerini üzerine çekti.
Ard›ndan HSYK üyelerinin telefon gö-
rüflmeleri s›zd›r›ld›. O görüflmelerde
Öcalan’dan “hay›r” oyu almak için u¤-
raflmak gerekti¤i söyleniyordu. 

K›sacas› “evet”çilerden “hay›r”c›la-
ra, dinci-gericilerden ulusalc›-flovenle-
re kadar herkes, Kürt oylar›na göz dik-
miflti. Bunun için el alt›ndan her tür gö-
rüflme yap›l›yor, çeflitli mesajlar gönde-
riliyordu.

Mesele, Kürt hareketinin bunlara
karfl› nas›l bir tutum içinde olaca¤›yd›. 

Kürt hareketi bir kez daha 
yalpalad›
Referandum öncesi “boykot” kara-

r›n› aç›klayan BDP, PKK’nin “eylem-
sizlik” karar› ve Öcalan’›n sözleri üze-
rine, bir kez daha yalpalad›. 

PKK, 1 Haziranda “tek tarafl› atefl-
kes”i bozdu¤unu aç›klay›nca, asker ce-
nazeleri artm›fl, AKP hükümetine “aç›-
l›m” politikas›n› eline-yüzüne bulaflt›r-
d›¤›ndan dolay› tepkiler yükselmiflti.

AKP ise, bu karar›n tam da referandum
öncesi al›nmas›na dikkat çekiyor ve
PKK’nin rakipleri taraf›ndan kullan›l-
d›¤›n› iddia ediyordu. AKP’nin sözcü-
lü¤ünü üstlenen Taraf gazetesi, Kürt
hareketi ile “Ergenekoncu”lar aras›nda
ba¤lant›lar oldu¤u bombard›man›n›
bafllatt›. Ayn› zamanda TSK’n›n PKK
ile iflbirli¤i yapt›¤›, PKK’nin eylemleri-
ne bilerek müdahale etmedi¤i yönünde
iddialar ortaya att›.

Bir yandan da referandum öncesi
“ateflkes” sa¤lanmas› için yo¤un bir fa-
aliyet yürütüldü. Ad›na “sivil toplum
kurulufllar›” dedikleri iflbirlikçileri ara-
c›l›¤›yla, bu yönde ça¤r›lar yapt›lar.
PKK’nin ramazan ay›nda “ateflkes”
ilan edece¤i söylentileri yay›ld›. Tam
da bu dönem ‹mral›ya giden “kosterin
bozuldu¤u”, avukatlar›n görüflemedi¤i

ortaya ç›kt›. Kosterin yap›lmas› için
Baflbakan’›n devreye girdi¤i bas›nda
yer ald›. 

Sonuçta Öcalan’la görüflme yap›ld›
ve gecikmeli olarak “ateflkes” ilan edil-
mifl oldu. Öcalan, avukatlar›yla yapt›¤›
görüflmede, “boykot” karar›ndan geri
ad›m at›yor, bu konuda “Kürt halk›n›
serbest b›rakt›¤›n›” aç›kl›yordu. Ve he-
men ertesi günü, Diyarbak›rda toplanan
“sivil toplum örgütleri” referandumda
“evet” oyu kullanacaklar›n› aç›klad›lar. 

Bu kez  “ulusalc›lar” k›yameti ko-
pard›. M‹T Müsteflar›’n›n Öcalan’la ya-
k›n zamanda görüfltü¤üne dair belgeler
ortaya at›ld›. “Ateflkes”in de bu görüfl-
mede kararlaflt›r›ld›¤› söylendi. 

“Eylemsizlik” karar› için ne tür söz-
ler verildi¤i bilinmiyor. PKK, “yüzde
10 baraj›n›n kald›r›lmas›”, “KCK ope-
rasyonundan al›nanlar›n serbest b›ra-
k›lmas›”, “Öcalan’›n koflullar›n›n dü-
zeltilmesi”, “Demokratik özerklik” gi-
bi talepleri ileri sürdü. 21 A¤ustos’ta
Diyarbak›r’da toplanan Demokratik
Toplum Kongresi de ayn› talepleri yi-
neledi.

Bu geliflmelerden sonra, Öcalan ilk
kez kardefli ile aç›k görüfl yapt›. Hücre-
sine televizyon verilece¤i de söyleni-

yor. Öcalan’›n koflullar›nda k›smi iyi-
lefltirmeler yap›laca¤› belli oldu. Di¤er
taleplerin karfl›lanmas› ise, daha bir çok
geliflmeye ba¤l› olacakt›r. Fakat kesin
olan; Kürt hareketinin ald›¤› kararlar›n
arkas›nda duramad›¤›d›r. Her an, her
fleyin de¤iflebilece¤i bir pragmatizm
içinde hareket etmekte, bu da burjuva
kliklerin ondan yararlanma ifltahlar›n›
kabartmaktad›r.

“Boykot cephesi” yara ald›
A¤ustos ay›n›n bafl›nda, merkezinde

BDP’nin oldu¤u bir “boykot cephesi”
kuruldu. ‹çinde kimi devrimci kurumla-
r›n da yerald›¤› bu cephe, “demokratik
anayasa” talepli bir mücadeleyi esas
al›yordu. Ne var ki, “cephe”ni belkemi-
¤ini oluflturan BDP’nin, “taleplerimiz
karfl›lan›rsa, boykot karar›n› gözden
geçiririz” türü aç›klamalar› ile, önemli
bir yara ald›. Her ne kadar BDP, boykot
karar›n› sürdürüyorsa da, bunun son de-
rece gevflek, “dostlar al›flveriflte gör-
sün” kabilinden olaca¤› aç›kt›r. Y›llar-
dan beri ilk kez Diyarbak›r’da Kürt ha-
reketinin karar› d›fl›nda bir tavr›n, yük-
sek sesle ifade edilmifl olmas› da, bu
geliflmelerin sonucudur. 

Öte yandan 3 Eylül’de Erdo¤an’›n
Diyarbak›r’da yapaca¤› konuflma, me-
rakla beklenmekte, bu konuflman›n içe-
ri¤ine göre, “evet” oylar›nda art›fl ola-
ca¤› tahmin edilmektedir. Diyarbak›r,
geçti¤imiz seçimlerde oy kullanma ora-
n› en düflük olan yerlerin bafl›nda gel-
mektedir. Son seçimlerde seçmenin
yüzde 30’u sand›¤a gitmemifltir.
BDP’nin boykot karar›na as›lmad›¤›
koflulda bile, Diyarbak›r’da sand›¤a git-
meme oran›n›n, yüzde 50’nin üzerinde
olaca¤› beklenmektedir. 

Gelinen aflamada, BDP, “boykot”
karar›n› resmi olarak de¤ifltirmese bile,
PKK’nin “ateflkesi”, Öcalan’›n sözle-
riyle, zaten karar delinmifltir. Buna ra¤-
men Kürt halk›n›n önemli bir k›sm›, re-
ferandumu boykot edecektir. Bat› ille-
rinde linç sald›r›lar›n›n yafland›¤›, geril-
lalar›n cesetlerinin tan›nmayacak halde
yak›ld›¤›, kimyasal silahlar›n kullan›l-
d›¤› bir dönemde, baflka türlüsünü bek-
lememek gerekir. Kürt halk›n› düzen-
içi beklenti ve umutlara sevkedenler,
halk›n tepkisini mutlaka göreceklerdir. 

Kürt hareketinin karar›na güvenerek
birlikte hareket etmeye kalk›flanlar da
son geliflmeler üzerine yeniden düflün-
melidirler. Bütün bu geliflmeler, boykot
çal›flmalar›n› sekteye u¤ratmamal›, ye-
rellerde kurulacak devrimci birliklerle,
kitleleri aktif boykota çeken biçimler
gelifltirilmelidir.

“Evet”çilerden “ha-
y›r”c›lara, dinci-gerici-
lerden ulusalc›-flovenle-
re kadar herkes, Kürt
oylar›na göz dikti. Bu-
nun için el alt›ndan her
tür görüflme yap›l›yor,
çeflitli mesajlar gönderi-
liyor.

Öcalan’›n koflulla-
r›nda k›smi iyilefltirme-
ler yap›laca¤› belli ol-
mufltur. Di¤er taleple-
rin karfl›lanmas› ise,
daha bir çok geliflmeye
ba¤l› olacakt›r. Fakat
kesin olan; Kürt hare-
ketinin ald›¤› kararla-
r›n arkas›nda durama-
d›¤›d›r. Her an, her fle-
yin de¤iflebilece¤i bir
pragmatizm içinde ha-
reket etmekte, bu da
burjuva kliklerin ondan
yararlanma ifltahlar›n›
kabartmaktad›r.

A

Referandum sürecinde
Kürt hareketi

Proleterce

DEVR‹MC‹ DURUfi



4
Proleterce

DEVR‹MC‹ DURUfiEylül 2010

Burjuva partiler, referandum konusunda Evet
ya da Hay›r diyerek, bang›r bang›r propaganda
yaparken, devrimci kurumlar›n boykot propagan-
das›, gözalt› ve fliddetle bast›r›lmaya çal›fl›l›yor.
PDD imzal›, özel say› ve afifllerden dolay›, okurla-
r›m›z gözalt›na al›n›yor, tehdit ediliyor, dövülü-
yor... 

22 A¤ustos'ta Gazi Mahallesi giriflinde "Sand›-
¤a de¤il soka¤a! Boykot" yaz›l› Proleterce Dev-
rimci Durufl afifllerini asan Ça¤dafl Büyükbafl ve
Emre Keskin 14.30 civar›nda gözalt›na al›nd›lar.
Polisin keyfi uygulamas›na karfl› "Kahrolsun faflist
diktatörlük" slogan› at›ld›. Polis, okurlar›m›z› dö-
verek ve yerlerde sürükleyerek arabaya bindirip
Gazi karakoluna götürdü. Yaklafl›k 3 saat sonra
okurlar›m›z, para cezas› kesilerek serbest b›rak›l-
d›lar. 

25 A¤ustos'ta da Proleterce Devrimci Durufl
okuru Sidar Sar›kaya, Edirnekap› Metrobüs du-
raklar›nda GBT yapan polislerce üzerinde Prole-
terce Devrimci Durufl özel say›s› oldu¤u için gö-
zalt›na al›nd›. "Bask›lar bizi y›ld›ramaz" slogan›n›
atan Sidar Sar›kaya, Bak›rköy karakoluna götürül-
dükten sonra serbest b›rak›ld›. 

Proleterce Devrimci Durufl okurlar›n›n boykot
çal›flmalar› devam ediyor. Afifller, Gazi Mahallesi,
Alibeyköy, Nurtepe, Güzeltepe, Kartal Gülsuyu
baflta gelmek üzere emekçi semtlere yap›ld›.PDD
referandum özel say›s› iflçilere ve emekçilere
ulaflt›r›lmaya devam ediyor. 

PDD okurlar›, semtlerde de standlar açarak
iflçilere ve emekçilere boykot ça¤r›s› yapt›lar. 

Tüm bask› ve gözalt›lara ra¤men referanduma
BOYKOT çal›flmalar›m›z daha da h›zlanarak sü-
rüyor. Halka gerçekleri anlatma çabam›z›, hiçbir
güç durduramaz. Dün oldu¤u gibi bugün de, tüm
zorluklar› göze alarak, faaliyetlerimizi kesintisiz
sürdürmeye devam edece¤iz.

* * *
Referandum sürecinde çal›flmalar yapan dev-

rimcilere, polis sald›r›lar› da sürüyor. BDSP'liler
27 A¤ustos'ta Esenyurt'ta afifl yaparken; Geb-
ze'de ise ESP'liler,gözalt›na al›nd›lar. Kürt halk›na
dönük gözalt›lar, A¤ustos ay›nda da devam etti.
‹stanbul'da birçok semtte evler basan polisler,
KCK operasyonu bahanesiyle onlarca kifliyi gö-
zalt›na ald›.  

Ayr›ca Ankara'da Mamak'da gerçeklefltirilen
festivalin ard›ndan BDSP'lilerin evlerine 25 A¤us-
tos'ta bask›n düzenleyen polis, 7 kifliyi gözalt›na
ald›. Gözalt›lar› protesto etmek için ‹stanbul, An-
kara ve ‹zmir'de protesto gösterileri düzenlendi.
Al›nanlar›n derhal serbest b›rak›lmas› istendi. 

* * *
Tutuklanmas›n›n üzerinden bir y›l geçen ‹flçi

Köylü Kartal Muhabiri Suzan Zengin'in ilk durufl-
mas› da 26 A¤ustos'ta yap›ld›. Duruflmadan önce
‹flçi-Köylü çal›flanlar›
ve okurlar› Befliktafl is-
kelesinde bir bas›n
aç›klamas› gerçekleflti-
rerek Suzan Zengin'in
serbest b›rak›lmas›n›
istediler.

Anayasa referandumunu
BOYKOT!

12 Eylül anayasas›nda yap›lan de¤ifliklikler, 30 y›l sonra yine 12
Eylül’de referanduma sunuluyor. Ve halka iki seçenek dayat›l›yor:
“Evet” mi, “hay›r” m›?

Dayat›l›yor; çünkü, anayasa de¤iflikli¤i ile ilgili halka hiçbir fley so-
rulmam›fl, bu konuda onun düflünce ve önerileri al›nmam›flt›r. ‹flçi ve
emekçilerin iflgüvencesi ve örgütlenme hakk› baflta olmak üzere en
temel talepleri dikkate al›nmam›fl, bu konuda hiçbir de¤iflikli¤e gidil-
memifltir. Aksine gerek iflçilerin, gerekse memurlar›n grev ve toplu
sözleflme haklar›n›n gasp› daha da pekifltirilmifltir.

Hem haz›rlan›fl› bak›m›ndan, hem de özü itibar›yla, iflçi ve
emekçileri tamamen d›fllayan böyle bir referanduma, flimdi “evet”
ya da “hay›r” diyerek kat›lmam›z isteniyor. Bu dayatmay› kabul-

lenmemiz, haz›rlanan bu oyunun figüran› olmam›z bekleniyor.
Bir yanda AKP hükümeti, dinci cemaat ve tarikatlar, onlar›n çanak yalay›c›lar›; di¤er yanda

CHP’den MHP’ye faflisti, floveni, reformisti... 
Aç›k ki, bu iki blok da, sömürülen ve ezilen kesimlerin bloku olamaz!

Demokratikleflme de¤il, hegemonya savafl›
12 Eylül anayasas›, bugüne dek gelen hükümetlerce fluras›ndan-buras›ndan çokca de¤ifltiril-

di. Ancak hiçbiri 12 Eylül’ün ruhuna dokunmad›. Son olarak AKP hükümetinin yapt›¤› de¤iflik-
likler de, 12 Eylül anayasas›n›n özünü ortadan kald›rm›yor. Bu öz; faflizm, flovenizm, gericilik-
tir...

Ayn› halk düflman› karakterine sahiptirler. Ba¤l› bulunduklar› emperyalistlerin ve iflbirlikçileri-
nin ç›karlar› için çal›flmakta, onlar›n karlar› için, iflçi ve emekçileri iliklerine dek sömüren ve en
küçük hak alma mücadelesini fliddetle bast›ran yasalar ç›karmaktad›rlar.

AKP hükümetinin de, di¤er hükümetlerden bu yönde hiçbir farkl›l›¤› yoktur. Hatta özellefltir-
me-tafleronlaflt›rma sald›r›s›nda hepsinin önüne geçmifltir. AKP’nin 12 Eylül anayasas›n›n özü ile
bir sorunu yoktur. Onun tek derdi, di¤er burjuva klikleri iyice geriletip kendi hegemonyas›n› ku-
rabilmektir. Anayasa de¤iflikli¤i de, AKP’nin “yüksek yarg›”y› hizaya sokma hamlesidir. As›l me-
sele, Anayasa Mahkemesi ve Hakimler Savc›lar Yüksek Kurulu’nu, kendi ç›karlar› do¤rultusunda
de¤ifltirebilmektir. Nas›l ki YÖK’ü kendi denetimlerine alabildilerse, yarg›y› da o flekle sokmay›
ve önündeki engelleri birer birer kald›rmay› hedeflemektedir. 

K›sacas›, AKP’nin iflbafl›na geldi¤i günden beri, burjuva klikler aras›nda iyice fliddetlenen it
dalafl›nda, yeni ve önemli bir efliktir anayasa de¤iflikli¤i. Üç y›l önce cumhurbaflkanl›¤› seçimin-
de yaflanan restleflme, bu kez anayasa referandumunda tekrarlanmaktad›r. Fakat AKP, geçen
bu süre zarf›nda elini daha da güçlendirmifl, Ergenekon davas› ad› alt›nda rakiplerine önemli
darbeler indirmifltir. fiimdi ele geçirdi¤i bu üstünlü¤ü, yasalarla pekifltirmek istemektedir. AKP
karfl›tlar› ise, geriledikleri noktalarda direnmekte, yeniden üstünlü¤ü sa¤lama çabas›na girmek-
tedirler.

Sözde demokratikleflme olarak lanse edilen anayasa referandumunun özü budur. Burjuva
kliklerin birbirlerine üstünlüklerini kurma savafl›nda gelinen son noktad›r.

Evet ya da hay›r, burjuvaziye yarayacak
AKP, anayasa referandumuna bir “güvenoylamas›” olarak bakmaktad›r. “Evet” oylar›n›n fazla

ç›kmas› durumunda, üstünlü¤ünü pekifltirmifl olacak ve çok daha pervas›z bir flekilde sald›r›lar›n›
sürdürecektir. CHP, MHP ve tüm AKP karfl›tlar› ise, “hay›r” oylar› ile kendilerine bir alan açmaya
çal›flmaktad›r. AKP’ye indirecekleri bu darbe ile “erken seçim”i dayatacaklar, CHP-MHP koalis-
yonu için yolu düzleyeceklerdir.

Her iki sonucun da iflçi ve emekçilere yaramayaca¤› ortadad›r. “Evet” te de, “hay›r”da da,
kazanan burjuvazi olacakt›r. Dolay›s›yla “evet” ya da “hay›r”, ne flekilde oy kullan›l›rsa kullan›l-
s›n, burjuvazinin bir kesimine yedeklenilecek, onlara hizmet edilecektir.

Bu durumda iflçi ve emekçiler aç›s›ndan tek do¤ru tav›r; referandumu boykot etmektir!

‹flçiler, emekçiler!
Anayasa referandumu ad› alt›nda yap›lan bu dayatmay› kabul etmeyelim! ‹t dalafl›na alet ol-

mayal›m! Bu oyunda bize yaz›lan figüran rolünü reddedelim! Tarihin gerçek yarat›c›lar› oldu¤u-
muzu hat›rlatal›m! Kendi taleplerimizle sokaklara ç›k›p hayk›ral›m!

Türk, Kürt, tüm iflçi ve emekçiler,faflizme karfl› birleflik mücadeleyi yükseltmelidir. 12 Eylül
anayasas› da dahil tüm uygulamalar›n› ortadan kald›racak tek güç budur! 

“Referanduma Boykot” fliar›yla sokaklara ç›k›p taleplerimizi hayk›ral›m! Bizi hiçe sayanlardan
hesap soral›m! Yasalar›n sokakda yap›ld›¤›n› bir kez daha gösterelim!

Kahrolsun Faflist Diktatörlük!
Yaflas›n Halklar›n Kardeflli¤i!
Yaflas›n Devrim ve Sosyalizm!

Boykot faaliyetlerine 
gözalt› ve dayak

A¤ustos ay›nda ç›kan PDD özel say›s›,

emekçi semtlerde ve iflyerlerinde da¤›t›ld›.
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Türkiye’nin,
Hrant Dink’le il-
gili A‹HM’e
(Avrupa ‹nsan
Haklar› Mahke-
mesi) verdi¤i sa-
vunma, geçti¤i-
miz günlerde aç›-
¤a ç›kt›. D›fliflleri
Bakanl›¤›’n›n
2009 Kas›m’›nda
yapt›¤› savunma-
da, Hrant Dink’in
ceza alan yaz›la-
r›n›n nefret içerdi¤i, halk› tahrik
etti¤i, o yüzden Alman faflizmi-
ni savunan Nazi lideri Kuhnen’e
verilen ceza kapsam›nda ele
al›nmas› gerekti¤i belirtiliyor.

Kuhnen, Yahudi soyk›r›m›n›
yapan bir Nazi lideri. Alman
mahkemelerinden yarg›lanm›fl
ve hapis cezas› alm›fl. Türkiye,
bu davay› emsal göstererek,
Hrant Dink’i Nazi lideri ile öz-
defllefltiriyor ve Hrant’a “›rkç›
faflist” yak›flt›rmas› yapabiliyor.

* * *

Hrant Dink’in ölümünden
önce, Agos gazetesinde yazd›¤›
yaz›lardan dolay›, “Türklü¤e ha-
karet” etti¤i iddias›yla davalar
aç›lm›fl ve yarg›lanm›flt›.
TCK’n›n 30. maddesinden veri-
len bu ceza, Yarg›tay taraf›ndan
da onaylanm›flt›. Bunun üzerine
Hrant Dink ve ailesi, A‹HM’e
baflvurmufltu. 

A‹HM’in Türkiye’den istedi-
¤i savunmada yaz›lanlar, devle-
tin Hrant Dink’e olan öfkesini
ve onun ölümünden sorumlu ol-
du¤unu bir kez daha ortaya ko-
yuyor.

Hat›rlanacakt›r; Hrant Dink,
“Türklü¤e hakaret” eden bir Er-
meni olarak lanse edilmifl ve he-
def gösterilmiflti. Devletin he-
men tüm kurumlar›n›n içinde
yerald›¤› bir kontra cinayetiyle
de 2007 y›l›nda katledildi. Ka-
tilleri göstermelik bir flekilde
yarg›lanmaya devam ediyor. Fa-
kat gerçek katilleri hala iflbafl›n-
da.

Türk D›flifl-
leri Bakanl›-
¤›’n›n A‹HM’e
gönderdi¤i yaz›,
Hrant Dink’e
devletin bak›fl›-
n› bir kez daha
ortaya koyuyor.
Onu hala ›rkç›-
l›kla suçlamaya
ve linç etmeye
devam ediyor-
lar.

* * *

Savunman›n aç›¤a ç›kmas›y-
la birlikte oluflan tepkiler üzeri-
ne, Cumhurbaflkan›ndan, Adalet
ve D›fliflleri Bakan›’na kadar
hepsi, çeflitli aç›klamalarla k›-
v›rtmaya çal›flt›lar. Hrant’›n ai-
lesinden özür dileyerek iflin
içinden s›yr›lmaya kalkt›lar. An-
cak aile, bu savunman›n de¤iflti-
rilmesini talep ediyor.

Hrant Dink, en çok a¤r›na
giden fleyin, “›rkç›l›k” suçlama-
s›yla yarg›lanmak oldu¤unu
söylemiflti. Faflizme ve ›rkç›l›¤a
karfl› mücadele eden biri olarak
bunu asla kabul etmeyece¤ini
belirtmifl ve hiç istemedi¤i hal-
de s›rf bu yüzden A‹HM’e bafl-
vurdu¤unu söylemiflti.

Irkç›-faflist zihniyet, Hrant’›
“›rkçl›l›k”la suçlay›p, katline ze-
min haz›rlad›¤› yetmiyormufl gi-
bi, Nazi lideriyle özdefllefltirile-
rek, bir kez daha linç etmeye
kalk›yor. 

Fakat ne yaparlarsa yaps›n-
lar, Hrant Dink’in faflizme ve
›rkç›l›¤a karfl›
dik duruflunu
unutturamaya-
cak, bellekler-
den silemeye-
cekler. O,
halklar›n gön-
lünde yafl›-
yor. Bafle¤-
mezli¤in,
onurun ve
kardeflli¤in
bir simge-
si olarak...

Geçti¤imiz ay, Bursa-‹negöl ve Ha-
tay-Dörtyol’da Kürt halk›na karfl› yeni
bir linç sald›r›s› daha gerçekleflti. Dev-
letin kolluk güçlerinin gözetimi ve kolla-
mas› alt›nda, gerici ve faflist güruhun
sald›r›lar›yla karfl› karfl›ya kalan Kürt
halk›, savunmas›z bir durumda çok güç
anlar yaflad›. Öyle ki, olaylar›n ard›n-
dan halk›n yan›na gitmek isteyen
BDP’li milletvekilleri bile ilçeye sokul-
mad›. 

Artan asker cenazeleriyle birlikte,
devlet flovenizmi daha da körüklüyor
ve Kürt halk›na yönelik linçleri el alt›n-
dan k›flk›rt›yor. Kimi yerde ise, k›flk›rt-
t›klar› kitleyi kontrol etmekte zorluk çe-
kiyorlar. ‹negöl ve Dörtyol’da yaflanan-

lar, bunun son örne¤i oldu. 

Kürt halk›n›n yaln›z olmad›¤›n›, devlete ve faflist-floven sald›rganlara
göstermek gerekiyor. Di¤er yandan, linç giriflimleri, son y›llarda sadece
Kürtlere de¤il, devrimcilere yönelik olarak da sahneye konuyor. Bu tür
sald›r›lara karfl›, h›zl› refleks göstermek yaflamsal önemde. En baflta
devrimci faaliyetin oldu¤u bölgelerde ortak protestolar örgütlenebilir, ör-
gütlenmelidir. Ayr›ca, bu tür sald›r›lara karfl›, halk›n öz savunma birlikleri
oluflturmas› gerekmektedir. Komünist ve devrimciler, buna öncülük et-
melidir.

Kürtlere dönük son linç sald›r›s› üzerine, Kartal-Gülsuyu’nda komü-
nist ve devrimcilerin ortaklafla gerçeklefltirdi¤i protesto eylemi, iyi bir ya-
n›tt›r ve bu tür örnekleri ço¤altmak gerekir. 

T‹KB(B) militanlar›n›n ulaflt›rd›¤›  habere göre, 24 Temmuz günü,
T‹KB(B), MLKP ve PKK militanlar›, Kartal-Gülsuyu'nda ortak korsan gös-
teri düzenleyerek, ‹negöl ve Dörtyol'daki Kürt halk›na faflist linç giriflimle-
rini pretosto ettiler. 

Haber flöyle devam ediyor:

24 Temmuz'da saat 21 s›ralar›nda Dinler sokakta toplan›p minibüs
yolunda üç ayr› noktaya barikatlar kuran militanlar, molotoflarla yolu trafi-
¤e kapatt›. Eylem esnas›nda iflçi ve emekçilere faflist sald›r›lara karfl› ör-
gütlenmesi ça¤r›lar›nda bulunuldu. "Kürdistan faflizme mezar olacak",
"Hatay'›n hesab›n› soraca¤›z", "‹negöl'ün hesab›n› soraca¤›z", "Fa-
flizme karfl› omuz omuza" sloganlar›n›n at›l›rken, T‹KB(B) imzal› "Fa-
flist sald›r›lara izin vermeyece¤iz" pankart› ve MLKP pankart› as›ld›. 

Yaklafl›k bir saat süren korsan gösteriye polis gaz bombalar›yla sal-
d›rd›. Miltanlar bu sald›r›ya tafllar ve molotoflarla karfl›l›k verdi. Yar›m sa-
at süren çat›flma sonras›nda militanlar, Dinler soka¤a çekildi ve eylemin
amac›n› kitlelere anlatt›. Protesto gösterisi, eylemi birlikte örgütleyen ör-
gütlerin ortak iradesiyle bitirildi.

Eylemin ard›ndan T‹KB(B) militanlar› "Orak-çekiç-silah-y›ld›z bayra-
¤›m›z", "Yaflas›n T‹KB(B)” sloganlar›n› atarak da¤›ld›lar. 

Bir kez daha söylüyoruz ki, faflist sald›r› ve Kürt halk›na yönelik liçn
sald›r›lar›n› cevaps›z b›rakmayacak, faflistlere korku salarak sokaklar›
zaptedece¤iz! 

Kürt halk›na özgürlük!

Kahrolsun faflist diktatörlük!

Yaflas›n devrim ve sosyalizm!

Devletin Hrant’a
bitmeyen kini

Kürt halk›na linç sald›r›s›na
eylemli yan›t
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Anayasa de¤iflikli¤i tart›flmalar›
bafllad›¤› günden beri, sendikalar da
bu tart›flmalar›n ortas›nda yerini ald›.
Anayasan›n referanduma sunulaca¤›
kesinleflince de, her sendika, yönetim
kademelerinin siyasi yönelimlerine gö-
re tutum belirledi, bunu deklare etti.

‹flçi ve memur sendika konfederas-
yonlar›ndan baz›lar›, kurumsal olarak
görüfl belirttiler. Baz›lar› ise, genel
merkez d›fl›nda flube yönetimlerinin
biraraya gelmesiyle görüfl aç›klad›lar.
Örne¤in Türk-‹fl, konfederasyon olarak
politik bir görüfl belirtemedi. Fakat
Türk-‹fl’e ba¤l› 12 sendika (Petrol ‹fl,
Hava ‹fl, Tekg›da ‹fl, Tezkop ‹fl, Bas›n ‹fl, Kristal ‹fl,
Deri ‹fl, Harb ‹fl, Tümtis) referanduma “hay›r” oyu ve-
receklerini söylediler. D‹SK, konfederesyon olarak
“hay›r” oyu kullanaca¤›n› aç›klad›. KESK ise, kurum-
sal olarak bir görüfl belirtmifl de¤il. Çünkü KESK’in
içinde di¤er sendikalardan farkl› olarak, üç e¤ilim de
vard›. BDP’nin “boykot” demesiyle KESK, karar aç›k-
lamada iyice zor duruma düfltü. KESK’e ba¤l› kimi
sendikalar, “hay›r” diyeceklerini aç›klad›lar. Kamu
Sen de “hay›r” kampanyas›na kat›lan konfederasyon-
lardan oldu. Hak ‹fl ve Memur Sen ise, cepheden
“evet” diyerek, kimseyi flafl›rtmad›lar. Hatta Hak ‹fl,
kraldan çok kralc› kesilerek, “anayasaya evet” kam-
panyas›n› AKP’den önce bafllatt›. Hak ‹fl imzal› pan-
kartlar ana caddelere, merkezi yerelere as›ld›. Hak
‹fl’ten baflka bir tav›r da beklenemezdi. Oluflumu ve
yap›s› itibar›yla
gericili¤i bayrak
edinmifl, son y›l-
larda AKP’nin bir
yan kolu gibi çal›-
flan konfederas-
yondu Hak ‹fl.
AKP’nin kulland›-
¤› “sivil anayasa”,
“demokratiklefl-
me” gibi argü-
manlar›, Hak ‹fl
de kampanyas›n-
da kullan›yor. Hemen her konuda oldu¤u gibi anaya-
sa konusunda da söylemleri AKP’den ba¤›ms›z de¤il.

D‹SK ise, “hay›r” politikas›n›, de¤ifliklik paketi için-
de iflçi ve emekçilerin sosyal ve demokratik talepleri-
nin olmay›fl›na oturtuyor. 12 Eylül anayasas›n›n özü-
ne dokunulmad›¤›n›, hatta onu kal›c›laflt›rd›¤›n› söylü-
yor. Devlet içinde AKP’nin a¤›rl›¤›n› artt›rd›¤›n›, asker
vesayetine karfl›, AKP vesayetini geçirmeye çal›flt›¤›-
n› ifade ediyor. Buradan hareketle bu anayasa de¤i-
flikli¤ine “evet” demenin, AKP’ye evet demek olaca¤›-
n› söyleyerek, “hay›r”›n propagandas›n› yap›yor. K›-
sacas› di¤er “hay›r”c›lar gibi, AKP karfl›tl›¤›n› esas
al›yor.

Türk-‹fl’e ba¤l› 12 sendika, yapt›klar› aç›klamada,
“gerek haz›rlanma yöntemi, gerek dayand›¤› gerekçe-
ler ve özellikle iflçi haklar›n› yok sayan içeri¤i aç›s›n-
dan” karfl› olduklar›n› belirtiyorlar. Bunun “demokratik
ve sosyal anayasa hedefini karfl›lamaktan uzak” ol-
du¤unu söylüyorlar. 12 Eylül anayasas›n›n iflçi ve
emekçi haklar›na, sendikal haklara büyük darbe vur-
du¤unu, bu anayasan›n de¤iflmesi gerekti¤ini, bunun
mücadelesini verdiklerini yineliyorlar.

Elbette sendikalar, böyle bir gündemin d›fl›nda
kalamazlard›. Kalmalar› do¤ru da olmazd›. Fakat be-
lirledikleri politika ve izledikleri tutumlar sorunludur.
En baflta görüfl belirten sendika konfederasyonlar› ve
flube yönetimlerinin ezici ço¤unlu¤u, bu konuda taba-
n›n görüfllerini alarak tutum belirlemifl de¤ildir.

Sendika yönetimleri, zaten tabandan büyük oranda
kopuk durumdad›rlar. 

Gerici ve faflist sendikalar›n, anti-demokratik
bir flekilde ve bugüne dek izledikleri çizgiye
uygun bir görüfl aç›klamalar›, flafl›rt›c› de¤il-
dir. Bu konfederasyonlar, kendi misyonlar›na
uygun bir flekilde referandum için canh›rafl
çal›fl›yorlar. Hiç bir iflçi eylemi için bu denli
canla baflla çal›flt›klar› görülmemifltir. Tekel ifl-
çilerini yüzüstü b›rakt›lar. Direniflleri süren iflçile-
rin yan›na u¤ramazken, referandum için herfleyi
seferber etmifl durumdalar. Böylece iflçilerin temel
mücadele araçlar›ndan biri olan sendikalar›, bir kez
daha burjuvazinin hizmetine sunuyorlar

Ne var ki, kendine devrimci-demokrat diyen (D‹SK
ve Türk-‹fl’e ba¤l› sendika flubelerinin) tutumu da, -
karfl› cephede yer alm›fl görünseler de- çok farkl› ol-

mam›flt›r. Onlar da “hay›r “ diyen
düzen partilerinin yan›nda saf tut-
mufltur. Oysa anayasa de¤iflikli-
¤ine “hay›r” diyen bu partilerin,
“demokratik bir anayasa” olufltur-
ma gibi bir dertleri olmad›¤›n› bi-
linmiyor mu? Bunlar aç›kça, karfl›
ç›kt›klar› noktan›n, “AKP’nin ken-
di anayasas›n› oluflturmas›” oldu-
¤unu söylüyorlar. D‹SK de ben-
zer flekilde bu anayasa de¤iflikli-
¤ini “Banayasa” olarak niteledi

ve tutumunu, AKP karfl›tl›¤› üzeri-
ne oturttu.

Anayasa de¤iflikli¤i konusunda
AKP’nin yapt›¤› demagojileri aç›¤a
ç›karmak gerekti¤i aç›kt›r. Bu de-
¤iflikliklerin iflçi ve emekçilerin ya-
rar›na hiç bir fley getirmedi¤i orta-
dad›r. Böyle olmas› do¤ald›r da.
Çünkü demokratik hak ve özgür-
lükler kapsam›n› geniflletecek bir
anayasa de¤iflikli¤i için gerekli
olan iflçi-emekçi hareketi mevcut
de¤ildir. Tabandan ciddi bir tazyik
olmad›¤› sürece de bu do¤rultuda

de¤iflimler gündeme gelmez. 
Anayasa de¤iflikli¤inin

burjuva klik çat›flmalar›-
n›n bir sonucu olarak
yap›ld›¤›, hem geliflen
sürece, hem de de¤i-
flikli¤in içeri¤ine bak›-
larak kolayl›kla anlafl›-

labilir. Bu de¤ifliklik,
uzun süredir devam

eden burjuva klik çat›flma-
s›nda gelinen son noktad›r ve

üstünlü¤ü ele geçiren taraf›n, bunu
yasalarla da pekifltirme giriflimidir. Hal böyleyken bu
gerçekler, kitlelerin gözünden uzak tutulmaya çal›fl›l›-
yor. “Evet” ya da “hay›r” d›fl›nda bir seçenek yokmufl
gibi davran›l›yor. ‹flçi ve emekçilere, bunlardan birini
seçmesi dayat›l›yor. Dikkat edilirse, sendikalar›n yü-
rüttükleri kampanyalarda iflçi-emekçi haklar›na en
fazla dil ucuyla de¤inilmektedir. As›l olarak hangi ta-
raftaysalar, onlar›n argümanlar›n› kullanmakta; ya
AKP yandafll›¤› ya da AKP karfl›tl›¤› yapmaktad›rlar.

S›n›ftan yana oldu¤unu söyleyen sendikac›lar, bu
duruma düflmemelidir. ‹flçi ve emekçilere gerçekleri
anlatmal›, burjuva kliklere yedeklenmesine karfl› ç›k-
mal›d›r. S›n›f›n ç›karlar›n› esas alan ba¤›ms›z bir tav›r
ortaya konmal›d›r. Bu tav›r, boykottur. Unutulmamal›-
d›r ki, kendi davas› için dövüflmeyen, dövüflür düfl-
man›n davas› için... 

Anayasa de¤iflikli¤inde
Sendikalar›n 

Tutumu

Birleflik Metal-‹fl'e üye olduklar› için iflten
at›lan Çel-Mer iflçileri, fabrikay› iflgal ettiler
ve sendikay› patrona kabul ettirdiler. 

30 Temmuz'da 23 iflçinin iflten at›lmas›yla
bafllayan eylemliliklerin ilki, Gebze'de
Cumhuriyet Meydan›’na yap›lan yürüyüfl
oldu. Bu yürüyüflte patronu uyaran iflçiler,
sald›r›lar›n durdurulmas›n› ve at›lan iflçilerin
ifle al›nmas›n› istediler. Ancak patron at›lan ifl-
çileri geri almayaca¤›n› söyledi. 

Bunun üzerine iflçiler, Gebze'de iflçilere ve
emekçilere sendikalaflt›klar› için iflten at›ld›kla-
r›n› anlatan eylemlilikler ve faaliyetlere devam
ettiler. Ve 2 A¤ustos günü fabrikay› iflgal etti-
ler. 

3 gün boyunca süren iflgal sonucunda, patron
sendika hakk›n› tan›mak zorunda kald› ve at›-
lan iflçilerden 11'ini geri ald›. 12 iflçi ise kendi
istekleriyle tazminatlar›n› alarak iflten ayr›ld›-
lar. 

‹flgal boyunca fabrika önünde iflçilerin ailele-
ri ve devrimci kurumlar da direnifl çad›r› kur-
dular. Polisin fabrika etraf›nda önlemlere ra¤-
men direnifle birçok iflçi ve emekçi destek ver-
mek verdi. 

A¤ustos'ta sona eren direniflin ard›ndan eyle-
mi gerçeklefltiren iflçiler sloganlarla direnifl ça-
d›r›na yürüdüler. "Direne direne kazanaca¤›z",
"Y›lg›nl›k yok direnifl var", "‹flçilerin birli¤i
sermayeyi yenecek" sloganlar›n› atan iflçiler,
direnerek ve eylemleri büyüterek haklar›n elde
edilebilece¤ini bir kez daha göstermifl oldular. 
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Burjuva klikler aras›nda süren çat›flma, flimdi
anayasa üzerinden devam ediyor. Bu it dalafl›nda
“evet-hay›r” fleklinde saf belirleyerek, kitleleri kan-
d›rmaya ve arkalar›na almaya çal›fl›yorlar.

AKP, yürürlükte olan 12 Eylül anayasas›na karfl›
kitlelerde oluflan tepkileri kullan›yor. “Darbe anaya-
sas›n› de¤ifltiriyoruz”, “sivil demokratik anayasa ge-
tiriyoruz” yalan›na baflvuruyor. Gerçekte ise 12 Ey-
lül anayasas›n›n ruhunu aynen koruyor. Zaten yap›-
lan, 12 Eylül anayasas›n›n tümden de¤ifltirilmesi
de¤ildir. AKP, kendi ç›karlar› do¤rultusunda baz›
maddelerde de¤ifliklik yapm›flt›r. Referanduma su-
nulan da bu maddelerdir. Bunlar›n önemli bir k›sm›
ise, yarg›yla ilgilidir. “Hay›r”c› cephede yeralan bur-
juva klikler de esasen buna karfl› ç›kmaktad›rlar.
Yürütmeyi ve yasamay› elinde bulunduran AKP’nin
yarg›y› da ele geçirerek, mutlak bir üstünlük kurma-
s›ndan çekinmektedirler. Çünkü bu, kendi alanlar›n›n
daralmas›, ç›karlar›n›n zedelenmesi anlam›na gel-
mektedir.

Dolay›s›yla anayasadaki de¤iflikliklere “evet” ya
da “hay›r” diyen düzen partileri, yasland›klar› burjuva
kli¤in ç›karlar› do¤rultusunda  hareket etmektedir.
‹flçi ve emekçilerin ç›karlar›n› savunmak, her iki
kamp için de sözkonusu de¤ildir.

‹flçi-emekçi haklar› iyice budan›yor

12 Eylül anayasas› ilk kez de¤iflmiyor. Bugüne
dek 70’i aflk›n düzenleme yap›ld›. Fakat hiçbirinde ifl-
çi ve emekçilerin gaspedilen haklar›na dair de¤ifliklik-
ler yap›lmad›. Aksine bu yasalar daha da pekifltirildi.

fiimdi AKP, 12 Eylül anayasas›n› ilk kez kendisi
de¤ifltiriyormufl gibi davran›yor. Ve iflçi-emekçiye ye-
ni haklar tan›yormufl gibi gösteriyor. 

Mevcut anayasa, 12 Eylül askeri faflist cunta ta-
raf›ndan yap›lm›flt›. Bu anayasaya temel ruhunu ve-
ren fley ise, baflta iflçi s›n›f› olmak üzere tüm halk›
faflist bir cendereye almak, patronlar içinse, dikensiz
bir gül bahçesi yaratmakt›. Bunun ac› sonuçlar›n› ge-
nifl kesimler yaflad›, yafl›yor... AKP, 12 Eylül’e karfl›
oluflan bu tepkiyi arkas›na almaya çabal›yor. Bunun
için de her tür demagoji ve yalana baflvuruyor.

Bunlar›n bafl›nda, memura “toplu sözleflme hak-
k›”, “iflçiye birden fazla sendikaya üye olma hakk›”
geliyor. De¤ifltirilmeye çal›fl›lan anayasa maddeleri
aras›nda, iflçi-emekçiler lehine düzenleme olarak
gösterilen bu iki madde de, gerçekte bir aldatmaca-
dan ibarettir. 

Zaten AKP hükümetinden iflçi-emekçi lehine dü-
zenlemeler beklemek, hayalcilik olur. Çünkü AKP, ifl-
çi ve emekçilere sald›r›da, kendinden önceki hükü-
metlere rahmet okutacak uygulamalara imza atm›fl-
t›r. Özellefltirme ve tafleronlaflt›rma rekoru, bu hükü-
metir elindedir. En büyük iflsizlik, yine bu hükümet
döneminde yaflanm›flt›r. Yeni ifl kanunu ile esnek ça-
l›flmay› yasallaflt›ran da AKP hükümetidir. Sa¤l›k ve
e¤itimi paral› hale getiren, mezarda emeklili¤i daya-
tan, neredeyse hergün gerçekleflen bir ifl cinayeti ile
iflçileri katleden, bu hükümettir. 

Yüzlerce iflçi, ifl cinayetlerinde yaflam›n› yitirirken,
b›rakal›m önlem almay›, “istihdam paketi” ad› alt›nda
yapt›klar› düzenleme ile, “iflçi sa¤l›¤›” yerine, “iflletme
sa¤l›¤›”n› koymufltur. 

Sendikal engeller aynen duruyor

‹flçiler, sendikal› olduklar› için ard arda iflten at›l›r-
ken, AKP, “birden fazla sendikaya üye olman›n” yolu-
nu açt›¤›n› vaaz ediyor. Fabrika önlerinde devam
eden direnifller, AKP’nin yalan›n› aç›¤a ç›karan en
somut göstergedir. 

12 Eylül anayasas›n›n 51. Maddesinde, sendika
kurma ve sendikaya üye olma hakk› belirtildikten son-
ra, “ayn› zamanda ve ayn› iflkolunda birden fazla
sendikaya üye olunamaz” hükmü bulunuyor. AKP,
yeni taslakta bu hükmü ç›kartm›fl, böylece birden faz-
la sendikaya üye olman›n zeminini haz›rlam›fl.

Bu ülkede, b›rakal›m birden fazla sendikaya üye
olmay›, bir sendikaya üye olmak bile, deveye hendek
atlatmakla efl anlaml›d›r. Bir dolu yasal engelle karfl›-
lafl›rs›n›z, patronun ve devletin bask›s› da cabas›...
AKP, faflist 12 Eylül anayasas›n›n sendikalaflma önü-
ne dikti¤i 2821/2822 say›l› T‹S, grev ve lokavt kanunu
niye de¤ifltirmez? As›l sorun, sendikalaflmad›r, bu ko-
nuda varolan yasal engellerin kald›r›lmas› sorunudur.
Birden fazla sendikaya üye olma de¤il!

Di¤er yandan, patronlar›n iflten atmas›na karfl›
herhangi bir cayd›r›c›l›k olmad›¤› için, sendikalaflan
iflçileri çok kolay iflten atabilmektedirler. Bir sendika-
ya üye olan iflçi, kendini kap› önünde buluyorsa, “bir-
den fazla sendikaya üye olma hakk›”n›n ne anlam›
olabilir? 

Sözde iflçilerin sendikalaflmas›n›n önünü açt›¤›
söylenen de¤ifliklik, gerçekte iflçileri bölüp parçalayan
ve yetki karmaflas› ile T‹S’siz b›rakan yeni bir sald›r›-
dan baflka birfley de¤ildir. Sendikalaflman›n önü ger-
çekten aç›lmak isteniyorsa, yap›lmas› gereken; 12
Eylül anayasas›n›n yukar›da sözünü etti¤imiz madde-
lerinin de¤ifltirilmesidir. Bu yap›lmadan, söylenen bü-
tün sözler, yaland›r, demagojidir.

Grev yasaklar› devam ediyor

12 Eylül anayasas›n›n 54. Maddesi, grev yasakla-
r›n› ve Bakanlar Kurulu karar›yla grevin ertelenmesi
hükmünü bar›nd›r›yor. Keza T‹S’teki anlaflmazl›k du-
rumunda, 12 Eylül’ün icad› “Yüksek Hakem Kuru-
lu”nun devreye girece¤ini söylüyor. 

T‹S ve grev hakk›n›n önünde en büyük engel,
bunlard›r. Bunlara dokunmadan, iflçi haklar›n›n genifl-
leyece¤inden bahsetmek, sahtekarl›kt›r. Keza 12 Ey-
lül’le birlikte yasaklanan “dayan›flma grevi”, “hak gre-
vi” gibi yasaklar da aynen durmaktad›r. 

Memurlara “T‹S hakk›” da bundan farkl› de¤ildir.

Bilindi¤i gibi, emekçi memurlar, sendikalar›n› büyük
bir mücadele ile kazand›. 90’l› y›llar›n bafllar›ndan iti-
baren y›llarca süren çetin bir mücadele verdi. Cop-
land›, sürgün edildi, hapse at›ld›...  Fiilen sendikalar›-
n› kurdular. Kap›lara vurulan mühürleri k›rarak sendi-
kalar›n› açt›lar. Sendikal haklar›n› böylesine k›ran k›-
rana geçen bir mücadele sonucunda kazand›lar.
Devlet de, bunu yasal olarak da tan›mak zorunda
kald›. Fakat bu kez, grev ve T‹S hakk› önünde engel-
ler ç›kard›lar. “Grevli T‹S’li sendika hakk›” talebiyle
yürütülen mücadeleyi, “toplu görüflme” ile geçifltirme-
ye çal›flt›. Ve bu görüflmeler, bir ortaoyununa döndü,
memurlar›n büyük tepkisini toplad›. 

Grev hakk›n›n olmad›¤› yerde, ad›na “toplu görüfl-
me” veya “toplu sözleflme” ne denirse densin, iflçi ve
emekçi yarar›na bir T‹S yap›lamaz. Hükümet ya da
patronlar üzerinde, grev gibi bir yapt›r›m gücü yoksa,
onlar›n ç›karlar› esas al›nacak demektir. Dolay›s›yla
grevsiz T‹S olmaz. 

fiimdi AKP, y›llard›r yap›lan “toplu görüflme”nin
ad›na “toplu sözleflme” diyerek, bu hakk› verdi¤ini
söylüyor. Fakat grev yasa¤›na dokunmuyor. Grevsiz
bir T‹S’in etkisizli¤ini çok iyi bildi¤i için böyle yap›yor.
Ayr›ca, taraflar›n anlaflamad›¤› durumda devreye gi-
ren “Uzlaflma Kurulu”nu da daha yetkin k›l›yor. Daha
öncesinde memur sendikalar›n›n “Uzlaflma Kuru-
lu”nun karar›na itiraz hakk› bulunurken, flimdi bu hak
da ortadan kald›r›l›yor. Yeni düzenlemede; “Uyufl-
mazl›k halinde taraflar Uzlaflma Kurulu’na baflvurabi-
lir. Uzlaflma Kurulu karar› kesindir ve toplu sözleflme
hükmündedir” deniyor. 

K›sacas›, b›rakal›m T‹S’in önünü açmay›, daha da
kapatmaya çal›fl›yorlar. Çünkü gerçekte T‹S’in önünü
açmak, grev hakk›n› vermekten geçer. Grev engelleri
halen dururken, T‹S hakk›n›n verildi¤ini söylemek,
iflçi ve emekçilerle dalga geçmektir. 

Yasalar sokakta de¤iflir

Adliye saraylar›n›n içinde “Adalet Mülkün Temeli-
dir” diye yazar. Mülk, burjuvazinindir. Dolay›s›yla ada-
let de burjuvazinindir. Burjuvazinin adalet terazisinin
küfesinde, iflçi ve emekçilerin ç›karlar›na yer yoktur.
Yasalar; iflçi ve emekçileri daha fazla bask› alt›na al-
mak ve daha yo¤un sömürmek üzere ç›kar›l›r. 

‹flçi ve emekçiler, yasalar›n› sokakta yaparlar.
T›pk› ‘90’l› y›llar›n bafl›nda emekçi memurlar›n yapt›¤›
gibi... ’89 Bahar eylemlerinde, iflçi s›n›f›n›n gaspedi-
len haklar›n›n bir k›sm›n› geri almay› baflard›¤› gibi...
Yasalar›n “ana”s› olan anayasalar da sokakta de¤iflir.
Fakat daha birleflik ve daha güçlü bir mücadele ile..

Gözünü azami kar bürümüfl burjuvazi, daha fazla
kar için, hem iflçi-emekçi üzerindeki bask›lar› artt›ran,
hem de rakiplerine darbeler indirerek en büyük olma-
s›n› sa¤layan yasal düzenlemeler yap›yor. Bunun için
klikler aras›nda da savafl, tüm fliddetiyle sürüyor. Bu-
na iflçi ve emekçileri alet ederek, kitle deste¤ini artt›r-
mak istiyorlar. Evet ya da hay›r ile yapmaya çal›flt›k-
lar› budur. 

‹flçi ve emekçilerin bu saflaflmada yeri yoktur! O,
tüm sömürülen ve ezilenlerle birlikte, burjuvazinin bü-
tününe karfl›, kendi ç›karlar› için dövüflmek zorunda-
d›r. Onun için referandumu boykot etmeli, sand›¤a
de¤il, soka¤a ç›kmal›, hesap sormal›d›r!

Anayasa de¤iflikli¤i ve
‹fiÇ‹ SINIFI
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Temizlik iflçisi olarak ça-
l›flt›¤› Paflabahçe Devlet
Hastanesi'nden 7 Tem-
muz'da iflten at›lan Türkan
Albayrak'›n, hastane bahçe-
sinde kurdu¤u çad›rdaki di-
renifli devam ediyor. 

5 y›ld›r çal›flt›¤› tafleron
firmadan "verilen görevi
yapmamak" iddias›yla iflten
at›lan Albayrak'›n çad›r›n›
28. günde (5 A¤ustos) zab›-
talar ve polis y›kmak istedi. Ancak Albayrak ve yan›ndaki destekçilerin karfl› koymas›
üzerine, geri gitmek zorunda kald›lar. 

Türkan Albayrak'›n iflten at›lmas›ndaki as›l sebep ise, sendikal örgütülülük çal›fl-
malar› oldu. 96 kiflinin çal›flt›¤› Piramit tafleron firmas›nda sendikal örgütlülük sa¤lan-
m›fl olmas›na ra¤men, Türk-‹fl'e ba¤l› Sa¤l›k-‹fl'e üye olan iflçilere "sendikan›n bu
alanda yetkisi yok" denildi. Zaten Sa¤l›k-‹fl sendikas› da bu süreç zarf›nda üye olan
iflçilerin hiçbir talebiyle ilgilenmedi. Sendikal örgütlülükten rahats›z olan hastane yöne-
timi Türkan Albayrak'›n direnifle geçmesinin ard›ndan, atmay› düflündü¤ü iflçileri at-
maktan vazgeçti. 

Daha önceki y›llarda tekstil vb. sektörlerde de sendikal faaliyetlerinden dolay› iflten
at›lan Albayrak, direnifli sonuna kadar götürmekte kararl›. ‹fle iade davas› da açan Al-
bayrak'a hastane yönetimi kesinlikle ifle geri dönemeyece¤ini söylemifl. Fakat Türkan
Albayrak, tüm engellere ve sald›ralara ra¤men direniflini sürdürüyor. 

Afla¤›da Türkan Albayrak'la direniflinin 28. gününde (5 A¤ustos) yapt›¤›m›z röpor-
taj› yay›nl›yoruz. 

PDD: Kaç y›ld›r hastanede çal›fl›yorsunuz? 
Türkan Albayrak: 5 y›ld›r

‹flten at›lma gerekçeniz nedir?
Gerekçe olarak "verilen ifli yapmamak" gösterildi ama as›l sebep sendikal örgütlü-

lük yapmak. 

Çal›flma flartlar›n›z nas›ld›?
Günde 8 saat çal›fl›yor görünüyoruz ama genelde fazla çal›fl›yoruz. Temizlik iflimiz

ama ameliyat yapmak d›fl›nda her ifli yapt›r›yorlar. Asgari ücret al›yoruz. Ço¤unlukla
fazla çal›flt›r›l›yor ve mesai ücreti alm›yoruz. Yani tafleronlarda yaflanan sorunlar›n
hepsini yafl›yoruz. 

Sendikalaflma faaliyeti ne zaman bafllad›?
Mart'ta bafllad›k ve 16 Nisan'da ço¤unlu¤u sa¤lad›k. Ancak Sa¤l›k-‹fl'e üye olmufl-

tuk. Biz temizlik iflinde çal›flt›¤›m›z için bu alanda sendikan›n yetkisi yokmufl. Zaten
sendika da hiç üsütne düflmedi bu iflin. 

Siz iflten at›ld›ktan sonra sendikaya üye olan iflçilerin durumu nedir?
fiu anda bir y›lg›nl›k var. Ama ben bu iflin peflini b›rakmayaca¤›m. 

Destekler ne durumda? Halk›n tepkisi nas›l?
Ziyaretçiler geliyor. Tek tük hastanede çal›flan personelden de gelenler oluyor.

Ama benim tercihim toplu ziyaretler olur. Çünkü buray› bir eylem havas›na döndürmek
gerekiyor. Hastane içinden cesaretli olan doktorlar, hemflireler ya da temizlik iflçileri
geliyor. Tepkiler olumlu. Daha bana "îyi yapm›yorsun" diyen görmedim.  

Hastanede hangi sendikalar örgütlü?
En eskiden beri Türk-‹fl'e ba¤l› Sa¤l›k-‹fl var ve çok az da KESK'li var. 

Geçen y›l da tafleron temizlik iflçileri Çapa ve Cerrahpafla'da eylem yapm›fl-
lard›, bunun deneyimlerini de okudunuz mu?

Evet biliyorum onlar kalabal›kt› ve ifle geri dönenler de oldu. Takip ettim o süreci
de. 

Çad›r direnifli d›fl›nda baflka eylemler gündemde var m›?
fiimdilik çad›rda olaca¤›m. Her gün buraday›m ve ben burada sadece kendim için

de¤il, tüm iflçiler için duruyorum.

Türkan Albayrak direniyor
Türkan Albayrak  8 Tem-

muz’dan beri direniflte… Çal›flt›-
¤› Paflabahçe Devlet Hastane-
si’nde sendikal› olmak için müca-
dele ederken iflten at›lan Türkan
Albayrak direniflinin 31. günün-
de zab›tan›n sald›r›s›na u¤rad›.
Sabah›n erken saatlerinde dire-
nifl yerine gelen zab›talar, dire-
niflin izini oradan silmek için her
fleyi ald›lar: direnifl çad›rn› söktü-
ler, masay› ald›lar, Türkan Al-
bayrak’a ait kitap, gözlük, gün-
lük gibi özel eflyalar›n› alan za-
b›ta flifledeki içme suyunu dahi
döktü. Sald›r›dan sonra tekrar
pankart›n› asan Albayrak, dire-
nifl yerinde daha güçlü bir flekil-
de kalaca¤›n› belirtti. Bu tür sal-
d›r›lar›n kendisini y›ld›ramayaca-
¤›n› söyledi. 

Bizler de PDD okurlar› olarak
direniflin 37. gününde Türkan Al-
bayrak’› direnifl yerinde ziyaret
ettik. Hastane bahçesinde geçen
direnifl günlerini ve direnifl süre-
cini anlatan Albayrak, sald›r›dan
sonra desteklerin artt›¤›n› ama
yine de yetersiz oldu¤unu, bu di-
renifli zaferle taçland›rmak için
daha genifl kesimlerin direniflini
sahiplenmesini gerekti¤ini söyle-
di. Direniflteki iflçiler ve yap›lan
yap›lmas› gereken eylem ve ha-
reketler üzerine yapt›¤›m›z soh-
betlerden sonra, destek için imza
toplayan Albayrak’a bizler de
imzam›zla destek verdik. Hakl›
ve onurlu mücadelesinde kendisi-
ni destekledi¤imizi söyledikten
sonra sloganlar atarak hastane
bahçesinden ayr›ld›k.

Türkan Albayrak’› ziyaret ettik

Yürüttükleri T‹S süreci anlaflmazl›kla sonuçlanan ‹stanbul Bü-
yükflehire ba¤l› belediye iflçileri, eylemlerine A¤ustos ay› içinde
de devam ettiler. 

Büyükflehir belediyesinin
önünde bas›n aç›klamalar› ya-
pararak belediyeyi uyaran iflçi-
ler, grev karar›n› belediyeye
ast›lar. Sendika önünde topla-
nan binlerce iflçi, "Direne dire-
ne kazanaca¤›z", "Genel
grev genel direnifl", "Kahrol-
sun ücretli kölelik düzeni"
sloganlar›yla Büyükflehir beledi-
yesine yürüdüler. 

Grev karar›n›n as›lmas›n›n ard›ndan yap›lan aç›klamada
greve gelme aflamas› anlat›ld›. Tafleronlaflt›rma sald›r›s›n›n yo-
¤unlaflt›¤›, Büyükflehir belediyesinin tafleron iflçilerin sendika-
laflma hakk›n› tan›mad›¤›, aradaki ücret farklar›n›n giderilme-
di¤i gibi, her geçen zaman içinde daha da artt›¤› vurgulan›r-
ken, taleplerin dikkate al›nmas› istendi. 

Belediye iflçileri T‹S sürecinin en kitlesel eylemini de Edirne-
kap›'dan Büyükflehir belediyesine yürüyerek gerçeklefltirdiler. 5
bine yak›n iflçi ve emekçinin kat›ld›¤› yürüyüfl boyunca "Genel
grev genel direnifl", "Zafer direnen emekçinin olacak",
"Kurtulufl yok tek bafl›na ya hep beraber ya hiçbirimiz",
"Direne direne kazanaca¤›z", "Kahrolsun ücretli kölelik
düzeni" sloganlar› at›ld›. 

Gece boyunca Saraçhane park›nda kurduklar› uyar› çad›r›n-
da bekleyen iflçilere, devrimci kurumlar da destek verdi. Bele-
diye ile T‹S üzerine görüflmeler devam ediyor. 

Belediye'de grev karar› as›ld›
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Direniflçi Tekel iflçilerinden Adana Tekel’de çal›flm›fl Süleyman
fiahin ile 31 Temmuz 2010 tarihinde yapt›¤m›z röportaj› yay›nl›yoruz.

PDD :Tekelde kaç y›l çal›flt›n›z?
Süleyman fiahin :Oniki sene çal›flt›m.

Son eyleminizde otuz-k›rk kiflilik bir grup Tekel iflçisi, Türk-‹fl
binas›na girmek istedi, fakat polis zor kullanarak iflçileri d›flar›
ç›kard›. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Neden daha örgütlü
bir flekilde, daha kalabal›k gelmediniz?

Mücadelemizin ilk gününden itibaren sendika eylemimizi sona erdir-
mek için elinden geleni yapt›.Ufak da olsa bir örnek vereyim, yetmifl
küsür günlük direniflinde, sendika iflçilere üç gün yemek verdi. Küçük
bir kafe ise, on gün yemek verdi. Bu da sendikan›n ne derece yan›m›z-
da oldu¤unu gösteren bir örnektir. Neden neden daha örgütlü ve say›ca
daha çok gelmediniz sorusuna cevab›m; Tekel iflçisi aras›ndaki kopuk-
luk,iletiflim eksikli¤i derim.

Sendikan›n telefonlar›n›za mesaj çekmesi konusunu
aç›klar m›s›n›z?

Evet, telefonlar›m›za “pazartesi toplant› var” diye mesaj yollad›lar.
Alttan altada imza at›lmas› gerkti¤ini ima eden söylentiler yayd›lar.Bu
söylentilerden biri flu: ‹mza atarsak ve yar›n referandumdan hay›r ç›-
karsa, hükümet oy kaybetmemek için evet diyenleri kadroya al›rm›fl.

‹mza eylül sonu doluyor.Herhangi birgeliflme olmazsa imza
atmay› düflünüyormusunuz?

‹mza at›p atmamakta karars›z›m, o gün karar verece¤im.

Eylül sonuna kadar birfleyleri de¤ifltirecek etkili eylemler
yap›lamaz m›?

Bu konuda umudumuzu ilk günde oldu¤u gibi koruyoruz. Biz dev-
rimci iflçileriz, kendimizi hep canl› tutar›z. Her an herfley olabilir.

Ekimde iflsizlik maafl› bitiyor.Geçiminizi nas›l sa¤layacaks›n›z?
‹fl için baflvuruda bulundu¤um bir yerde flununla karfl›laflt›m: “Siz Te-

kel iflçisisiniz, yar›n sizi iflten ç›kar›rsam, bafl›m› a¤r›t›rs›n›z.” Otuz
milyar tazminat ald›m, borçlar›m› ödedikten sonra befl milyar param
kald›. Umutluyum ama önümüz pek de ayd›nl›k de¤il.

Durumu Tekel iflçisinden yana çevirmek için ne yap›labilir?
Tüm iflçiler birlik içinde hareket etmeli, iflçiler aras›ndaki iletiflim ko-

puklu¤unu kald›rmal›y›z. ‹nan›yorum o zaman mücadelemiz daha iyi
birhal al›r. Mesela baflbakan bugün Adanaya geliyor. Fakat biz iflçiler,
programl› bir flekilde bir eylem örgütleyemiyoruz.

Son olarak ne söylemek istersiniz?
Sonuç ne olursa olsun, Tekel iflçisi kazanm›flt›r. Karar olumsuz olur-

sa, hükümet bunun vebalini kald›ramaz.Yani imza sürecinin bitmesi,
mücadelemizi bitirmez.

Teflekkür ederim, size bu onurlu mücadelenizde baflar›lar
dilerim.

Ben teflekkür ederim, sa¤olun.

Tekel iflçilerinin direnifli, sendika a¤alar›n›n gerçek yüzünü genifl kitlelere gös-
terdi, teflhir etti. O yüzden sendika a¤alar›n›n Tekel iflçilerine öfkesi dinmiyor. Hat›r-
lanacakt›r; 1 May›s sonras›, tüm sendika konfederayonlar› toplanarak, baflta Tekel
olmak üzere direniflçi iflçilerin gerçeklefltirdi¤i kürsü iflgalini k›nam›fllard›. fiimdi de
Tekel’in örgütlü oldu¤u Tek G›da ‹fl Genel Baflkan› Mustafa Türkel, iflçilere kinini
kustu. 

Anka haber ajans›na 9 A¤ustos günü verdi¤i röportajda Mustafa Türkel, gazete-
cinin "çeflitli illerden bir grup iflçinin ‹stanbul'a gelerek sizi ziyaret edece¤i ve duru-
ma göre Ankara'ya geçece¤i" hakk›ndaki sorusuna flöyle yan›t veriyor:

"‹flçilerin gelece¤inden bilgim yok. Gelirlerse de bizimle görüflme flans› yok. Bu-
ras› dingonun ah›r› de¤il, her gelenle görüflmem. Gelirlerse Tek G›da'ya giremez-
ler. Çünkü onlar art›k bizim üyemiz de¤il, bu art›k eflk›yal›¤a girer. Can› isteyen de
ben gidiyorum diyerek gelirse, Türk-‹fl'teki ayn› muameleyi görürler. Herkes flubesi-
nin kararlar›na uyacak. Can› isteyen ben gidiyorum görüflürüm diyemez.  Bizimle
görüflebilmenin yollar› usulleri vard›r... Öyle birkaç tane akl› evvel sap›k provokatör
var. Bunlar› art›k bu eylem sürecinde de tan›yorum. Onlar›n bir kaç›n›n organize et-
ti¤i zaman zaman küfre kadar götürdükleri oluyor. Nitekim Türk-‹fl'in önüne de gidip
ayn› hareketleri yapmaya çal›flan da o tak›m zaten. Biz onlar› art›k TEKEL iflçisi
olarak da görmüyoruz. 78 gün boyunca yuhalamalar› da yaparak o eylemi suland›r-
d›lar. O eylemi yaparak kendilerini ön plana ç›karmaya çal›flan bizim gözümüzde
ajan provokatördür"

Mustafa Türkel, direnen, hesap soran iflçiyi, t›pk› devletin resmi kurumlar› gibi
“ajan provakatör”lükle suçluyor. Direniflçi Tekel iflçilerini gözden düflürmeye ve töh-
met alt›nda b›rakmaya çal›fl›yor. Tekel iflçileri flahs›nda direnen tüm iflçilere gözda-
¤› veriyor. Türkel’in bütün bunlar› bilinçli yapt›¤› aç›kt›r. Tekel iflçilerinin Eylül ay› ile
birlikte mücadelelerini yeniden büyüteceklerinden duydu¤u korkudur bu ayn› za-
manda. 

Mustafa Türkel, Tekel direnifli esnas›nda iflçilerin öfkesini Türk-‹fl merkez yöne-
timini, özellikle de Kumlu’ya çekerek, kendisini s›y›rm›flt›. Hatta ayn› dönemde
Türk-‹fl genel sekreterli¤inden de istifa etti. Direnifli savunan bir sendikac› profili
çizmeye çal›flt›. Bu tavr›yla iflçilerin h›flm›ndan kurtulabildi¤i gibi, popülitesini de art-
t›rd›. Mustafa Türkel, flimdi gerçek yüzünü ortaya koyuyor. Tekel iflçilerinin direnifli-
ni k›rm›fl olman›n rahatl›¤› ile konufluyor. Ankara’daki direnifli k›rmak için iflçilere
verdi¤i hiçbir sözün arkas›nda durmad›. Her ay için eylem takvimi aç›klam›flt›, fakat
daha ilk ayda yan çizdi, sonras›nda ise, ortal›kta görünmedi. Bizzat kendisinin ver-
di¤i söze göre Ankara’ya gelen iflçileri ise, flimdi “ajan provakatörlük”le suçluyor.

Tekel iflçileri, yapt›klar› aç›klamada sözkonusu ziyareti ertelediklerini bildirdiler
ve Türkel’in sözleri için flunlar› söylediler: “Bu sözler sayg› ve ahlak s›n›rlar›n› da
zorlamakta, hakaret kapsam›na girmektedir. Sendikalardaki çürümenin derinli¤ini
de gösteriyor. Tek G›da-‹fl'in gelene¤ine, Türkel'in Türk-‹fl Genel Sekreterli¤inden
istifa gerekçelerine ayk›r› düflüyor. Söz konusu iflçiler meydandad›r; Türkel gibi
herkes de tan›yor! Ancak Nisan'dan beri tek bir eylem dahi yapmayan Mustafa Tür-
kel yönetiminin, "nerede, kimin yan›nda?" oldu¤unu aç›klamaya ihtiyaç var.” 

Türkel’e as›l yan›t, direnifli yeniden yükselterek verilecektir. Tekel direnifliyle bir-
likte koltuklar› sallanan sendika a¤lar›, onu da aflan direnifllerle art›k koltuklar›nda
oturamaz hale gelecektir. Sendika a¤alar›n›n en büyük korkusu, onlar›n barikatlar›-
n› aflan direnifller ve bu direnifllere önderlik eden öncü iflçilerdir. Korkular›n› baflla-
r›na getirmek, öncü iflçilerin ve tüm iflçi s›n›f›n›n görevidir.

Sendika a¤alar›n›n Tekel iflçilerine sald›r›lar› bitmiyor
“‹lk günkü gibi

umudumuzu koruyoruz”
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S›kça ölümlerin oldu¤u tersaneler
bölgesinde iflçiler de bu ölümlere dur
demek için örgütlenme çal›flmalar› ya-
p›yor. Betesan da sendikal çal›flma
yürüttü¤ü için iflten at›lan Zeynel K›z›-
laslan’› ziyaret ettik. Zireniflinin 18. gü-
nünde Zeynel bize flunlar› söyledi: 

2008 kriziyle yaflanan bir süreç var.
Bizim iflyerinde örgütlü bir çal›flmam›z
vard›. Sendikalaflmak temel amac›m›z.
Ücretlerin ödenmesi, flartlar›n daha insanca ça-
l›flacak olmas› da taleplerimiz aras›ndad›r. Daha önce
de bu taleplerle birkaç kez ifl b›rakma eylemi yapt›k.
Bizim en büyük sorunumuz, iflçilerin çok da¤›n›k ol-
mas›. Ben kalifiye eleman oldu¤um için patron beni
iflten atmak yerine sürgün gönderdi. Bu sürgünlerde
oradaki iflçilerle tan›flt›m, onlar da beim direnifle geç-
ti¤imi biliyorlar ve gelip giderken selamlafl›yoruz, ko-
nufluyoruz. fiimdilik oturma eyleminde-
yim. Türkan Albayrak’› çad›r›nda ziyaret edip daya-
n›flma için çad›r›nda sabahlayaca¤›m bir gün. ‹flçi-
ler aras›nda çal›flmalar›m›z devam ediyor. Kaza-
nana kadar da devam edecek.

Amerikal›
kargo devi
UPS Kargo’da
direnifl 110.
günü geride
b›rakt›. Bizler
de PDD okur-
lar› olarak di-
reniflçi iflçileri
ziyaret ettik.
Ulafl›m› zor olan
UPS iflçilerinin ye-
rine vard›¤›m›zda “UPS iflçisi yaln›z de-
¤ildir”, “Zafer direnen emekçinin ola-
cak”, “Direne direne kazanaca¤›z” slo-
ganlar›yla selamlad›k iflçileri. Onlar da
“Yaflas›n s›n›f dayan›flmas›”, “Direne
direne kazanaca¤›z” sloganlar›yla kar-
fl›lad›rlar bizi. Hemen yer gösterdiler
oturmam›z için ve çaylar getirdiler. 

Bülent Karaa¤aç isimli bir iflçiyle, di-
reniflin bafllang›c› ve gelece¤i hakk›nda
konuflmalar yapt›k. ‹flçilerin birbiriyle
fazla görüflemesinden yak›nan Karaa-
¤aç, direniflteki iflçileri de takip etmeye
çal›flt›klar›n› söyledi. Günü nas›l örgüt-
lediklerini sordu¤umuzda, öncelikli bir
program olmad›¤›n›, gelen ziyaretçilerin
getirdi¤i gazete ve dergilerin okundu¤u-
nu , zaman zaman müzik aç›ld›¤›n› ha-
laylar çekildi¤ini ve ifl ç›k›fllar›nda slo-
ganlar at›ld›¤›n› bildirdi. ‹çerde çal›flan
iflçiler aras›nda da iyi örgütlendiklerini
söyleyen Karaa¤aç, “biz direnece¤iz ve
içeri girece¤iz, direnifl kazanacak” dedi. 

Ziyaretimiz s›ras›nda TMMOB da di-
reniflteki iflçileri ziyarete geldi. Ziyaret
çad›r›ndan kalkarak fabrikaya yaklafl›p
içeride çal›flan iflçilere atfen “UPS iflçisi
yaln›z de¤ildir,” “Direne direne kazana-
ca¤›z”, “Zafer direnen emekçinin ola-
cak”, “UPS’ye sendika girecek baflka
yolu yok” sloganlar› at›ld›. 

Tümtis flube
sekreteri Ali R›-
za Ataç da iflçi-
lere ve gelen
ziyaretçilere
dönük direniflin
ve dayan›flma-
n›n önemini be-
lirten bir konufl-
ma yapt›. UPS

iflçisinin sadece
kendi ifli için de¤il,

iflçi s›n›f› için direndi¤ini belirtti. Yap›lan
konuflma ve sohbetlerin ard›ndan slo-
ganlarla ziyaretimizi bitirdik.

Uluslararas› Tafl›ma ‹flçileri Feders-
yonu’nun ald›¤› kararla, 1 ve 15 Eylül
tarihlerini UPS iflçileriyle dayan›flma
için eylem günü ilan etti. Dünyan›n dört
bir yan›nda bu tarihlerde aç›klamalar
yap›lacak, gösteriler olacak. ‹stanbul’da
da 1 Eylül de saat 11.00 de  Çapa T›p
Fakültesi’nde toplan›p yürüyüfle geçile-
cek. ‹flçilerin geri al›nmamas› halinde
her 15 günde bir eylemler tekarlana-
cak.

Rimaks iflçisi direniyor.
Ups iflçilerini ziyaretimiz s›ras›nda s›-

n›f dayan›flmas› vermek için iflçileri zi-
yaret edenler aras›nda Rimaks iflçileri
de vard›. Direniflleri hakk›nda konufltu-
¤umuz Erdal Tosun, iflyerinde 60 küsür
kiflinin at›ld›¤›n› ve bunlardan yar›s›n›n
sendikal› olamd›klar› için direnifli b›ra-
k›p gittiklerini, geri kalanlar›n da diren-
meye çal›flt›klar›n› anlatt›. ‹flçilerin ço-
¤unun ilk sendikal mücadelesi oldu¤u-
nu belirten Tosun, örgütlendikleri Türk
ifl’e ba¤l› Teksif ’in de kendileriyle ilgi-
lenmedi¤ini söyledi. Direnifllerine des-
tek istedi.

UPS iflçilerine destek ziyareti

Tersane iflçisi direniyor

Proleterce Devrimci Durufl okurla-
r›, festivaller ve pikniklerde Temmuz ay›
içerisinde standlar açarak, dergi ve ya-
y›n tan›t›mlar› gerçeklefltirdi. 

11 Temmuz'da ‹stanbul Göktürk kö-
yünde Divri¤i Kültür Derne¤i'nin düzen-
ledi¤i piknikte stand açan PDD, yay›n-
lar›n› Divri¤i pikni¤ine gelenlere ulaflt›r-
d›. Divri¤i pikni¤ine yaklafl›k 2 bin kifli
kat›ld›. Grup Munzur, Kardefl Türkü-
ler'in yan› s›ra Divri¤i'nin yerel sanatç›-
lar›n›n da kat›ld›¤› piknikte, HES'ler için
mücadele eden Artvin dernekleri, dire-
niflteki ‹SK‹ iflçileri kat›ld›. Burjuva dü-
zen partilerinin de ilgisine mazhar olan
piknik, çekilen halaylarla birlikte sona
erdi. 

Munzur Festivali
Dersim'de 28 Temmuz-1 A¤ustos

aras›nda düzenlene Munzur Do¤a ve
Kültür Festivali'nde de stand açan PDD
okurlar›, yap›lan eylemlere ve etkinlikle-
re de kat›ld›lar. 

Dersim merkez ve ilçelerinde dü-
zenlenen festivale ilgi, geçen y›llara gö-
re daha azd›. 28 Temmuz'da Naz›mi-
ye'de yap›lan Düzgün Baba etkinlikle-
riyle bafllayan, resmi olarak 29 Tem-
muz'da Dersim Merkez'de Seyit R›za
heykelinin aç›lmas›yla devam eden fes-
tival sürecinde, merkez ve ilçe organi-
zasyonlar›n›n kopuklu¤u dikkat çekti. 

Birçok sanatç› ve müzik grubu sah-
neye ç›kt›¤› halde, Belediye, Grup Yo-
rum’un konserine izin vermedi. Yorum,
Halk Cephesi stand›n›n önünde ve Der-
sim’in ilçelerinde konser vererek, bu
durumu protesto etti. Festival öncesi
baflvuruda bulunan Gece Tutufltu mü-
zik grubu için de Dersim Merkezi’ne ç›-
kartamayacaklar›, ancak ilçelere gidile-
bilece¤i bildirilmiflti. Devrimci müzik
gruplar›na karfl› al›nan bu tutum, festi-
valin içinin giderek boflalt›ld›¤›n›n bir
baflka kan›t› oldu. 

Festivalde çeflitli panellerin yan› s›-
ra yürüyüfller de düzenlendi. Festivalin
ana temas›n› ise, Munzur üzerine
yap›lan barajlar›n durdurulmas› olufl-
turdu. PDD okurlar›, Sanat soka¤›n-
daki stand›n yan› s›ra, ilçelerdeki ve
merkezdeki konserlere giderek der-
ginin tan›t›m›n› gerçeklefltirdiler.  

* * *
Munzur'dan geçerken, manza-

ras›na tak›lan bak›fllar›m›zla mest
olduk. Da¤lar›nda adamlar› and›-
ran tafltan flekilleri ve do¤as›yla,
suyuyla, yine Munzur yüre¤imizin
köfle bafl›ndayd›. 

Fakat Munzur’umuz yok oluyor. Ele-
le verip “Munzur'da barajlara hay›r” di-
yerek yürüdük, yap›lan yeni baraja do¤-
ru. Ve gördük ki, Inç Fatma alt›nda kal-
m›fl. Kimileri üzüldü, kimileri a¤lad›...

Biz Munzur'un çocuklar›y›z. Bizleri
38'de katlettiler. fiimdi ise baraj yapa-
rak Munzur'u yok etmek istiyorlar. Buna

izin ver-
meyece-
¤iz. Mun-
zur dai-
ma özgür
akacak.
Çeflitli il-
lerden
gelenler, Munzur'a gönülden destek ve-
riyorlar. Munzure Mare sahip keçiri!
(Munzura sahip ç›k›n!)

Dersim'e geldi¤imizde, Ovac›k'ta
davullu zurnal› karfl›land›k. Halaylar çe-
kildi, nefleli bir ortamda günü akflam et-
tik. Konserin bafllamas›yla sahneye ç›-
kan sanatç›lar› seyretmek güzeldi. 

Bizler ne kadar da çeflitli bölgelerde
olsak da yüre¤imiz daima Munzur'da-
d›r.

Bir PDD okuru

Kartal’da festival 
20 Temmuz 1 A¤ustos aras› yap›-

lan Kartal Belediyesi'nin düzenledi¤i
festivale, biz de PDD okurlar› olarak
kat›ld›k ve stand›m›z› açt›k. Stand›m›z-
da, yay›nlar›m›z›n yan› s›ra komünist
önderler Mehmet Fatih Öktülmüfl, Os-
man Yaflar Yoldaflcan, ‹smail Cüneyt
ve Sezai Ekinci'nin foto¤raflar› ve pan-
kartlar›m›z, flamalar›m›z vard›. Kartall›
emekçiler taraf›nda ilgi duyulan stand›-
m›zda, kitap ve dergi da¤›t›m› gerçek-
lefltirdik.

Festivalde, PDD, ESP, Partizan,
Devrimci Hareket, DHP, PSDAK Kartal
flubesi, Kald›raç, Halk Cephesi taraf›n-
dan ortak bir platfform kuruldu. On gün-
lük festival boyunca çeflitli etkinlikler ör-
gütlendi. 

‹lk olarak 22 Temmuz’da, Hatay-
Dörtyol ve Bursa-‹negölde Kürt halk›na
yap›lan sald›r›lara karfl›, bir bas›n aç›k-
lamas› gerçeklefltirildi. City Bank önün-
de toplanarak Kartal Meydan›'na yürün-
dü. Örgütleyen kurumlar, kendi flamala-
r›n› açt›, bizde PDD okurlar› olarak fla-
malar›m›zla kat›ld›k. Yürüyüfl boyunca

"Yaflas›n halklar›n kardeflli¤i",
"Faflizme karfl› omuz
omuza", "Biji bratiya
gelan" gibi sloganlar
at›ld›. Eylem, meydan-
da yap›lan bas›n aç›k-
lamas› ile sona erdi.

25 Temmuz'da
anayasa referandu-
muyla ilgili form yap›ld›.
Her kurum temsilcisinin
sunum yapt›¤› formda,
PDD temsilcisi de bir

konuflma yaparak boykot ça¤r›s› yapt›.
Forma yaklafl›k 100 kifli kat›ld›. 

UPS iflçileri, Kartal meydan›na bir
yürüyüfl gerçeklefltirdi. Biz de yürüyüfle
destek verdik. Sendikal haklar› için di-
reniflte olan UPS iflçileri, talepleri kabul
edilene  kadar mücadelelerinin devam
edece¤ini söylediler. 

Dersim, Kartal, Divri¤i...
FEST‹VALLER ve P‹KN‹KLER
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AANNCCAAKK BBUU BBÖÖYYLLEE GGİİTTMMEEZZ!!
Dünya ça-

p›nda yafla-
nan ekono-
mik krizin,
emperyalist
ve iflbirlikçi
tekelci
burjuvazi
için iflçi
ve emek-

çilere azg›n bir sö-
mürüyü dayatmas›n›n bahanesi hali-

ne geldi¤inden bu yana “krizin faturas›n› ödemeye-
ce¤iz” slogan›  sokaklarda hayk›r›l›r olmufltu. ‹flçi ve
emekçiler, krizin y›k›c› etkisini günlük yaflamlar›nda
gördükçe, “krizi yaratan kimse, faturas›n› da onlar
ödesin” demeye bafllad›lar.

Fakat burjuvazi, iflçilerin örgütsüzlü¤ünden de
yararlanarak, “krizi f›rsata çevirme”nin tüm biçimleri-
ni devreye soktu. Az say›da iflçi ile çok yüksek kar-
lar elde etmek için, elindeki bütün kozlar› sonuna
dek kulland›. Ve en büyük holdingler, azami kar›n›
büyütürken, ars›zca zarar etti¤i yalan›n› yayd›. Kufl-
kusuz, burjuvazinin belli kesimleri krizden etkilendi,
büyük zararlara u¤rayan, iflas edenler de oldu. Bu,
dünya çap›nda yaflanan krizlerin do¤as›nda vard›r
ve batanlar›n yan›nda yükselenler, esas vurgunu vu-
rurlar. Buna ra¤men, zarar ettiklerini yayar ve as›l
karlar›n› da gaspedilen haklar üzerinden elde eder-
ler. 

Zarar ettikleri yalan›, iflçileri yat›flt›rmada etkili ol-
mad› sadece, iflsiz kalma korkusunun yay›lmas›na
da yolaçt›. ‹flten atmalar, düflük ücret, yüksek çal›fl-
ma saatleri ve a¤›r çal›flma koflullar›, sendikas›zlafl-
t›rma vs. pek çok sald›r› karfl›s›nda, iflçileri zay›f dü-
flürdü. Kuflkusuz sar› sendikac›lar›n ve refomistlerin
s›n›f iflbirlikçisi politikalar›, bunda önemli bir rol oy-
nad›. 

Krizde kar›na kar katanlar

‹flçi ve emekçiler açs›ndan,
kriz ile birlikte çal›flma koflullar›-
n›n a¤›rlaflmas› ve yoksullaflma
aras›ndaki iliflkiyi görmeleri, çok
zor olmad›. Çünkü yaflam onlar
için katlan›lmaz hale gelirken,
patronlar›n belli kesimleri için ifl-
ler t›k›r›ndayd›. Bunun aç›kça
görülür hale gelmesi uzun sür-
medi. 

En büyük holdingler için ifller
gerçek anlamda t›k›r›nda! A¤us-
tos 2010 say›s›nda Capital Der-
gisi, “Türkiye’nin en büyük 500
flirketi” araflt›rmas›n› 2009 karl›-
l›k oranlar›yla birlikte aç›klad›.
Bu araflt›rmaya göre, ithal edilen
ham petrolü ifller hale getiren
Tüprafl, birinci s›rada yer al›yor.

Baz› flirketler de adlar›-
n›n ve karl›l›k oranlar›n›n
aç›klanmas›n› isteme-
mifller. Dolay›s›yla söz-
konusu flirketleri atlam›fl
Capital Dergisi. Ama
araflt›rman›n kapsam›na
giren bu 500 özel flirket,
karlar›n› yüzde 14.6 ora-
n›nda art›rm›fl. Baflta
Tüprafl olmak üzere hep-
si de karlar›n› kriz koflul-
lar›nda katl›yorlar. Adlar›-
n› aç›klamayanlar›n ise,
karlar›n› kaça katlad›klar›
belli de¤il! 

Temmuz bafllar›nda
da “The Banker” isimli
ekonomi dergisi “Dünya-
n›n En Büyük 1000 Ban-
kas›”n› aç›klad›. Araflt›rma, 104 ülkeden 1224 ban-
kay› ele alm›fl. Dünyan›n en büyük 1000 bankas› lis-
tesine Türkiye’den 15 banka girmifl ve ‹fl Bankas›
103. s›rada yer alarak di¤er Türk bankalar›n›n en
önüne geçmifl. Zaten, ‹fl Bankas› ve Akbank da da-
hil bankalar, geçen y›l oldu¤u gibi bu y›l da, karlar›n›
art›rd›klar›n› ilan ediyorlar.  

Milyonlarca iflçi-emekçi 

bir avuç zenginin servetini büyütüyor

Savafl ve kriz koflullar›nda iflçi s›n›f› ve tüm
emekçi katmanlar, burjuvazinin sald›r›lar›n› dirençle
karfl›lamazsa, onun serveti büyürken, kendilerini
tam bir felakete sürüklenirler. Çünkü burjuvazi, sa-
dece ve sadece azami kar›n› düflünür, iflçi-emekçile-
ri ölümü pahas›na çal›flt›r›r. Tersanelerde ve maden-
lerde ölen iflçiler, bu kar h›rs›na kurban edilmifltir.

Patlamalarda ya da sel-
lerde ölenler de ayn›
flekilde… Üst geçit ya-
p›lmad›¤› için ölenler,
yoldaki bir çukura dü-
flerek ölenler, kum tor-
bas› yerine konuldu¤u
için bo¤ulanlar, hasta-
nelerde rehin kalan-
lar… 

500 büyükler nas›l
kar etti? Çal›flan say›s›-
n› ve ücretleri düflürüp
ayn› ifli, say›s› azalt›lan
iflçilerle yaparak...
2009’da kar›n› yüksel-
terek 500 büyük içinde
4. s›rada yer alan Turk-
cell, bu y›l enerji ihale-
lerini yaklafl›k 5 milyar
dolar karfl›l›¤›nda ka-
zand› ve do¤algaz da-

¤›t›m› ifline de el att›.
Türkcell’in patronu Meh-
met Emin Karamehmet,
çal›flanlar›n› günde 10-12
saat çal›flt›r›yor.  Elektirik
ve do¤algaz faturalar› ise,
el yak›yor, daha da yak-
maya devam edecek...  

Yine ‹SO’nun(‹stanbul
Sanayi Odas›’n›n) yapt›¤›
araflt›rmada, ikinci 500 flir-
ket içinde yer alan baz›
flirketler, bu s›raya ilk kez
giriyorlar. Bu flirketler de,
karlar›n› katlad›klar› 2009
y›l›nda, çal›flanlar›n›n say›-
s›n› düflürüp, ayn› ifli az
say›da iflçiye yapt›rm›fllar.
Üstelik sat›fllar› düflmesine
ra¤men bu böyle. 

Sömürünün böylesine azg›nlaflmas›, iflçi ve
emekçilerin durumunu gözler önüne seriyor. Art›k 8
saat  çal›flmak bile lüks oldu. Aylarca ücretini alama-
yanlar, “kriz var” denilerek ücretleri düflürülenler,
sesini ç›karacak olanlara kap› gösterilenler... Daha-
s›, k›dem tazminat› ödemeden iflten ç›karmak, T‹S
ve grev hakk›n› kulland›rmamak için yasalar gün-
demde.  

Yar›n› kurmak için 

bugünü kazanmak gerek 

Bu a¤›r yaflam ve çal›flma koflullar› alt›nda, iflçi-
emekçiler için savaflmaktan baflka seçenek yoktur.
Ya onursuzca bir hayat, ya da mücadele... Bu, kör-
lemesine bir savafl da de¤ildir. Örgütlü ve kazanma-
ya odaklanm›fl bir mücadele olmak zorundad›r. Bu
noktada komünist ve devrimcilere çok ifl düfltü¤ü
aç›kt›r.

Savafl ve kriz koflullar›, sömürenler ve sömürü-
lenler aras›ndaki s›n›f savafl›m›n› yeni bir evreye
s›çrat›r.  Burjuvazi, kendi talepleri için aya¤a kalk-
maya çal›flan iflçi ve emekçilerin en küçük k›p›rdan›-
fl›n› bast›rmak, bir yandan da onlar› savafl politikala-
r›na yedeklemek durumundad›r. Dolay›s›yla yalan
ve demagojiyi artt›racak, bunun yetmedi¤i yerde de,
fliddete baflvuracakt›r. ‹flçi s›n›f› ve emekçiler ise,
her hak aray›fl›nda devletin kolluk güçleri ile yüzyü-
ze gelir ve bu onun politikleflmesini h›zland›r›r.

Fakat bu durum, iflçi ve emekçileri kendili¤inden
devrimci yapmaz. Ayr›ca burjuvazi de kitlelerin dev-
rimci kanallara akmas›n› bertaraf etmek için tüm ola-
naklar›n› seferber eder. Bu nedenle örgütlenme ya-
flamsal bir önem tafl›maktad›r. ‹flyeri ve fabrikalarda,
okullarda, semtlerde, kitle örgütleri ve sendikalarda,
taban örgütlülüklerinde ve elbette s›n›f›n kendi örgü-
tünde…

Gelece¤i kurmak için, kitleler içinde uzun soluklu
bir çal›flmay›, sab›rla örgütlemek gerekmektedir.

Burjuvazi krizde karlar›n› katlad›
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Son aylarda asker cenazelerinin artmas› üzerine
TSK’n›n yap›s›nda de¤ifliklik yap›lmas›, yeniden gün-
deme geldi. Yeterince e¤itim almam›fl askerlerin, y›l-
lard›r da¤da olan gerilla ile bafl etmekte güçlük çekti-
¤i söylenerek, profosyenel birliklere geçiflin zemini
iyice güçlendirildi. Bu asl›nda TSK’n›n Kürt halk›na
karfl› yürüttü¤ü mücadelede baflar›s›z oldu¤unun ör-
tük bir itiraf›yd›. Bunu TSK’n›n yap›sal zay›fl›klar› ile
aç›klay›p, yeni düzene geçifle destek sa¤lamaya ça-
l›flt›lar.

Baflbakan Erdo¤an, 2 y›ld›r bu konuda çal›flma
yapt›klar›n› belirterek, s›n›r bölgelerinde görev yapa-
cak “özel hudut birlikleri” kurulaca¤›n› duyurdu. 5 ile
10 y›l aras›nda de¤iflecek dönem içinde görev yapa-
cak olan bu birlikler, askerli¤ini kamando olarak ya-
panlardan seçilen “paral› askerler” olacakt›.

Sadece bu da de¤il. Askerli¤in 9 ayl›k tek tip e¤i-
timle yap›lmas›ndan, üniversite mezunlar›n›n k›sa
dönem askerli¤ine ve yedek subayl›¤a son verilmesi-
ne, polisin askerlikten muaf tutulmas›ndan bedelli as-
kerli¤e kadar birçok de¤ifliklik konufluluyor. Son YAfi
(Yüksek Askeri fiura) toplant›s› ile Genelkurmay
Baflkanl›¤›na getirilen Ifl›k Koflaner dönemiyle birlik-
te, TSK’da yepyeni bir dönemin bafllayaca¤› ve bu
yeni dönemde TSK’da önemli de¤iflikliklerin yap›la-
ca¤› belirtiliyor.

* * *

TSK’da yeni de¤iflikliklerin arka arkaya s›raland›¤›
bir dönemde, askerin darbe yapmas›na yasal daya-
nak oluflturan TSK ‹ç Hizmet Kanunu’nun 35. mad-
desi yeniden tart›flmaya aç›ld›. AKP’nin “sivil anaya-
sa”, “asker vesayeti”, “darbe karfl›t›” argümanlar›na,
CHP’nin yeni baflkan› K›l›çdaro¤lu, “önce 35. mad-
deyi kald›r›n” diye karfl›l›k verince, ortal›k yeniden k›-
z›flt›. CHP üzerine yap›flan asker yanl›s› ve darbe ta-
raftar› görünümünden bir biçimde s›yr›lmak istiyordu.
Baykal’›n gidifliyle birlikte bu konuda gözle görülür
bir de¤iflim içine girildi. AKP de CHP’yi anayasa de-
¤iflikli¤i hamlesine katmak için buna destek verece¤i-
ni aç›klad›. fiimdilik bu konu referandum sonras›na
at›lsa da, yak›n zamanda yeniden gündeme gelecek-
tir.

Ayn› günlerde NATO Genel Sekreteri Rasmus-
sen, Cumhurbaflkan› Gül’ün d›flpolitika dan›flmanla-
r›ndan Hüseyin Diriöz’ü yard›mc›l›¤›na atad›¤›n› bil-

dirdi. Hat›rlanaca¤› gibi,
eski Danimarka Baflba-

kan› Rasmussen,
geçti¤imiz y›l NATO
Genel Sekreterli¤i’ne

getirilmiflti. Türkiye ise
gerek Roj TV,
gerekse de

Müslümanla-
r›n peygamberi
Muhammed’le ilgi-
li karikatürler yü-

zünden gergin olan
iliflkilerden dolay›

buna karfl› ç›km›fl,
engelleyemedi¤i

noktada da baz›
flartlar ileri

sürmüfltü. Bunlardan biri de NATO Genel Sekreter
Yard›mc›l›¤› görevini üstlenmekti. 

NATO Genel Sekreteri’nin 6 yard›mc›s› bulunu-
yor.Türk diplomat›n›n görevleri aras›nda, “yeni stra-
tejik konsept, cayd›r›c›l›k politikas›, yeni mekanizma-
lar›n palanlanmas›” gibi önemli ifller var. NATO’nun
kendini yenilemeye çal›flt›¤› bir dönemde, bu görev-
lerin Türk diplomat›na verilmesi, ABD’nin Türkiye’ye
verdi¤i önemi ve onu kaybetmeme çabas›n› gösteri-
yor. 

* * * 

Bütün bu geliflmelerden anlafl›laca¤› üzere,
TSK’n›n yeniden dizayn›, hem içte, hem d›flta birçok
de¤iflimin üzerine oturuyor. Esas›nda bu süreç yeni
de de¤il. NATO, 90’l› y›llar›n ortalar›ndan itibaren
kendi yap›s›ndaki zorunlu de¤ifliklilere paralel olarak
TSK’ya da el atm›fl, bu yönde giriflimlerde bulunmufl-
tu. Örne¤in ’98 Haziran ay›nda, Türkiye’de Bar›fl ‹çin
Ortakl›k E¤itim Merkezi (B‹OEM) aç›ld›. Bu çerçeve-
de oluflturulan e¤itim merkezinde TSK, NATO üyeleri
de dahil toplam 43 ülkeye askeri e¤itim ve bilgi al›fl-
verifli sa¤lama görevini yüklendi. Sonras›nda Arna-
vutluk’tan Kazakistan’a, Bosna’dan Afganistan’a bir-
çok ülkenin ordusunu e¤itmek üzere görev yapt›. 

ABD, TSK’n›n Kürt halk›na karfl› yürüttü¤ü kirli sa-
vafl›n deneyimlerinden kendine ba¤›ml› k›ld›¤› di¤er
ülkelerin de yararlanmas›n› istiyordu. Böylece bu ül-
kelerin ordusu, NATO standartlar›na uygun hale ge-
lecek ve onun her emrine haz›r bir askeri yap›lanma
içinde olacakt›. K›sacas› ABD, “NATO’ya terfi et-
me”nin hocal›¤›n› TSK’ya vermiflti.

B‹O (Bar›fl ‹çin Ortakl›k) ABD’nin yeni emperyalist
savafla haz›rl›¤›n›n önemli bir parças› olarak, NA-
TO’nun alt kuruluflu bir askeri örgütlenmesi fleklinde
kuruldu. Di¤er yandan emperyalist düflünce kurulufl-
lar›n›n “21. yüzy›l ayaklanmalar yüzy›l› olacak” tespiti
do¤rultusunda yap›lan de¤iflimlerdi bunlar. ABD ken-
di aç›s›ndan stratejik noktalara, çeflitli isimler alt›nda
bu tür askeri birimler yerlefltirdi. ‘Daha aktif ve çabuk
reaksiyon mekanizmalar›” diye tan›mlad›¤› bu biçime
TSK’y› da dahil etti ve bu yönde giriflimlerde bulun-

du. O y›llarda
The Econo-
mist dergisi,
“Dünyan›n ve
gelecekteki en
krizli ve çat›fl-
maya uygun
bölgesinde
Türkiye’ye ihti-
yac› bulunu-
yor. Bu yüz-
den Türki-
ye’nin güçlü bir
askeri güç haline
gelmesi gerekiyor.” diye
yaz›yordu. Gerçekte de Türkiye, yeni emperyalist
paylafl›m savafl›n›n tam ortas›nda bulunuyordu ve je-
opolitik önemi artm›flt›.                       

* * *

Elbette, ABD’nin planlar› istedi¤i gibi gitmedi. Bafl-
ta iflgal etti¤i ülkeler, Irak ve Afganistan olmak üzere
her yerde Amerikan karfl›t› eylemler büyüdü. Bafllat-
t›¤› yeni emperyalist savafl›, ayn› h›z ve biçimlerle
yürütümez hale geldi. Geçti¤imiz ay, Irak’taki asker-
lerinin önemli bir bölümünü çekti. Fakat halen 50 bin
askerini Irak’ta tutuyor. Afganistan’da ise, durumu
Irak’tan daha kötü durumda. Bütün bu bölgelerde
TSK’y› daha aktif biçimde kullanmak istiyor. Bu, ABD
aç›s›ndah hem daha az maliyetli, hem de düflen
prestijini ve oluflan tepkileri gidermeye yarayacak et-
kili bir araç. 

TSK’n›n iç politikadan uzaklafl›p, ABD’nin ç›karlar›
do¤rultusunda d›fla aç›lmas›, ABD ve iflbirlikçilerinin
üzerinde en çok yo¤unlaflt›klar› konudur. Ordunun
PKK karfl›s›nda her zay›fl›¤›, baflta Taraf gazetesi ol-
mak üzere, ABD iflbirlikçileri taraf›ndan böylesi bir
de¤iflimin gerçekleflmesi için de¤erlendiriliyor, kitle
deste¤i oluflturuluyor. Di¤er yandan hantal ve hare-
ket kabiliyeti zay›f bir ordu yerine, küçük ve mobilize
birlikler, hem gerilla savafl›na, hem de her türlü halk
hareketi, grev ve direniflin bast›r›lmas›na uygun bi-

çimler olarak, uzun süredir öne ç›kar›l›yor.
Ayr›ca hemen her evden asker cenazelerinin
ç›kmas›yla oluflan tepkilerin yat›flt›r›lmas› için
de, paral›-profosyonel birliklere ihtiyaç duyulu-
yor. Bu konuda burjuva kliklerin hemen hepsi
hemfikirler.

* * *

Gerek emperyalist askeri birlikler, gerekse
ulusal ordular, kendilerini son teknoloji ile do-
nat›p, yeni biçimlerle tahkim etseler de, ezilen
halklar›n, iflçi ve emekçilerin direnifllerini bas-
t›rmaya güçleri yetmiyor. Bunu somut olarak
ABD ve ‹srail ordusunun yenilgilerinde gör-
dük, yaflad›k... Ki bunlar, TSK’n›n bugün yeni-
den dizayn› kapsam›nda konuflulan birçok
de¤iflikli¤i y›llar önce yapm›fl ordular. 

TSK da, ister paral› askerler tutsun, isterse
küçük mobilize birlikler kursun, ezilen bir hal-
ka karfl› verdi¤i savafl› kaybetmeye mahkum-
dur. Asalak bir güç olarak toplumun tepesine
yerlefltirilen ordular, ç›karlar›n› savunduklar›
emperyalistler ve iflbirlikçileri ile birlikte, bir-
gün mutlaka yok olup gideceklerdir. Korkunun
ecele faydas› olmad›¤› defalarca kan›tlanm›fl-
t›r. 

* Bir tank ile 30 bin çocu¤un okul ihtiyac› karfl›lanabilir.
* Üç saatlik silahlanma harcamas› ile 3.5 milyon çocu-

¤un hayat›n› kurtaracak afl›lama kampanyas› gerçeklefl-
tirilebilir. 

* Bir tane bombard›man uça¤›n›n bedeliyle tam teflek-
küllü hastane yap›labilir. 

* Tek bir uçak gemisine harcanan para ile 400 bin kifli-
nin bütün bir y›l beslenmesi gerçeklefltirilebilir.

* Befl saatlik silahlanma için yap›lan harcama ile Afri-
ka’da her y›l ölen 1 milyon  çocu¤un ölümü engellenebi-
lir.

* Bir nükleer denizalt›n›n paras› ile 20. yüzy›l ,sonuna
kadar dünyadaki tüm insanlar okur yazar durumuna ge-

lebilir. 
* Askeri harcamalar›n yüzde 50’si ile dünyadaki açl›k

engellenebilir, çevre sa¤l›¤› sorunu çözülebilir.
* Emperyalist ülkeler askeri harcamalar›n yüzde 6’s›n›

ay›rd›¤›nda sa¤l›k, kamu e¤itimi, konut sorunu çözülebi-
lir. 

*Beflte birini ay›rd›klar›nda ise halka dönük tüm giderle-
ri karfl›layacak koruyucu hekimlik gelifltirilebilir. 

-Sa¤l›k Emekçileri Sendikas›’n›n (SES)  
Bir Araflt›rmas›ndan

TSK’ya yeni dizayn



Proleterce

DEVR‹MC‹ DURUfi

Pakistan son 80 y›l›n en büyük do¤al
afetini ve insani felaketi yafl›yor. Her za-
man "bereket" simgesi olarak tan›mla-
nan Muson ya¤murlar›, bu defa afl›r› ya-
¤›fllarla y›k›m›n simgesi oldu, ac› ve
ölüm tafl›d›. Ya¤›fllar›n yaratt›¤› seller ve
toprak kaymalar›, binlerce insan›n ölü-
müne neden oldu. Felaketten do¤rudan
etkilenen insan say›s› ise, 4 milyona
ç›kt›. Muson ya¤murlar› A¤ustos ay› so-
nuna kadar sürece¤i için, felaketin daha
da büyümesinden korkuluyor.

Kitleler çaresiz, devlet umursam›yor

Ya¤›fllar önce ülkenin kuzeybat›s›n› ve
Pencap bölgesini vurdu. Ard›ndan güneyde-
ki Sindin bölgesi de felaketin etkisi alt›na
girdi. Afet bölgesinde evler boflalt›l›yor, yüz
binlerce kifli baflka bölgelere göç ediyor. 

Sel ve toprak kaymas› sadece o andaki
insan ölümleri ve eflyalar›n zarar görmesi
anlam›na gelmiyor. Yaflanan felaket, sel
an›yla s›n›rl› kalm›yor. Afet an›nda ölenler-
den, çok daha fazlas›n›, sonras›nda yaflana-
cak felaketler belkiyor. Su bask›nlar› s›ra-
s›nda kanalizasyon sular›n›n evlere, yaflam
alanlar›na, tar›m ürünlerine ve içme suyuna
kar›flmas›, çok daha büyük sorunlar›n s›ra-
da oldu¤unu gösteriyor. Ya¤›fllar durduktan
ve sular çekildikten sonra salg›n hastal›klar
ortaya ç›k›yor ve kitlesel ölümlere neden
oluyor. 

Üstelik bu tür felaketlerde, o anda ölen,
yaralanan ve zarar görenler, hemen tespit
edilirken, sonras›nda ortaya ç›kan salg›nlar
ve ölümler, ayn› felaketin devam› olarak ka-
y›tlara geçmiyor. Böylece gerçekte ne kadar
büyük bir y›k›m yafland›¤› tespit edilemiyor.
Dahas›, felaketin arkas›ndan g›da ve bar›n-
ma sorunlar›, yaflanan y›k›m›n sürmesine
neden oluyor ve acilen yard›m aktar›lmas›
gerekiyor. 

Sonuçta "do¤al afetlerin” yaratt›¤› y›k›m›
azaltmak, ac› etkilerini s›n›rlamak ve sonra-
s›nda h›zl› biçimde yaralar› sarmak mümm-
kün. Ancak bunun için kapsaml› ve iyi ör-
gütlenmifl bir yard›m faaliyeti gerekiyor. 

Ne var ki, Pakistan'da bunun tersi yafla-
n›yor. Milyonlarca insan yaflamak ve ayakta
kalma savafl› verirken; Pakistan devleti, bü-
yük bir umursamazl›k içinde. Bölgeye yar-
d›m ulaflt›rmak, afetzedelerin temel ihtiyaç-
lar›n› karfl›lamak, hayat normale dönünceye
kadar güvenli g›da, ev, bar›nak sa¤lamak
gibi, görevleri olan devlet, yoksul kitlelerin
dram›na karfl› aç›k ve bariz bir ilgisizlik için-
de. 

Mesela Devlet Baflkan› As›f Ali Zerdari,
kitleler açl›k ve ölümle pençeleflirken, ‹ngil-
tere ve Fransa'ya resmi ziyaretler gerçek-

lefltiriyor. Efli Benazir Butto'nun baflba-
kanl›¤› s›ras›nda tüm devlet ihalelerin-
den yüzde 10 rüflvet ald›¤› için "bay
yüzde 10" ad› tak›lan Zerdari, Pakis-
tan halk› büyük bir felaketle bo¤u-
flurken yurtd›fl› gezilerinde e¤len-
mekle meflgul. 

Devletin, kitlelerin ac›lar›na karfl›
duyars›zl›¤›, kitlelerin tepki ve öfke-
siyle birlikte aray›fllar›n› da güçlendiren
bir etki yarat›yor. Ortaya ç›kan bofllu¤u
ise radikal islamc› örgütler dolduruyor. 

Daha önce Gazze'de Hamas, Lübnan-‹s-
rail savafl› s›ras›nda ve sonras›nda Hizbul-
lah, g›da yard›m›ndan e¤itime, konut infla-
s›ndan sa¤l›¤a kadar her alanda, kitlelerin
yaflam›n› düzenleyici örgütlenmeler kurmufl-
tu. Bu örgütlenmeler, halk›n ihtiyaçlar›n›
karfl›lamay› hedefleyen çal›flmalar yürüt-
müfl, adeta "devlet içinde sosyal devlet" gibi
çal›flm›flt›. Bu organizasyon, Hamas ve Hiz-
bullah'›n kitle deste¤ini de art›rm›flt›. 

Pakistan'›n kuzeybat› bölgeleri, yani sel-
den en fazla etkilenen alanlar, zaten Tali-
ban'›n güçlü oldu¤u alanlar. Pakistan'da
devlet yetkilileri büyük bir umursamazl›kla
gezip e¤lenirken, Taliban yapaca¤› yard›m
organizasyonuyla kitlelerin devlete tepkileri-
ni güçlendirecek, yaflanan y›k›m› kendi ör-
gütlülü¤ünü güçlendirmede bir araca çevire-
cektir. 

Pakistan devleti siyasi açmazda

2001'de ABD'nin Afganistan'› iflgal et-
mesinden bugüne, Pakistan devleti büyük
bir açmaz›n içindedir. Daha ilk günden top-
raklar›n› ABD'nin kullan›m›n açarak ve sa-
vaflta ABD'nin lojistik deste¤ini alarak, Pa-
kistan halk›n›n tepkisini çekmiflti. Bunun
yan›nda ABD'nin "teröre karfl› savafl" söyle-
mini, "Müslümanlara karfl› savafl" ile ayn›
anlamda kullanmas›, Müslüman Pakistanl›
iflçi ve emekçilerin ABD karfl›tl›¤›n› ve radi-
kal islamc› örgütlerin etkisine aç›k hale gel-
mesini h›zland›rm›flt›. T›pk› ABD gibi, Tali-
ban da Pakistan'› lojistik olarak kullanmak-

ta, bu sayede Pakistan halk›
içinde daha kolay örgütlenebil-
mektedir. 

8 y›ll›k savafl içinde ABD ifl-
birlikçisi Pakistan hükümetleri,
Taliban medreselerine kanl›
bask›nlar düzenlemekten, bü-
rokrasi içinde temizlik hareket-
lerine, "sivil darbe" denilecek
türden radikal hukuki de¤iflik-
liklerden, seçim hilelerine ka-
dar her tür yöntemi kullanm›fl-

lard›r. Bu süre içinde birçok
kez hükümet de¤iflmifl,

bir baflbakan aday›
(Benazir Butto) seçim
çal›flmas› s›ras›nda
öldürülmüfl, on y›l-
l›k diktatör Pervez
Müflerref koltu¤u
b›rakmak zorunda
kalm›fl, ülkede bir-

çok defa tafllar ye-
rinden oynam›flt›r.

Ancak sonuç, Tali-
ban'›n etkisinin her ge-

çen gün artmas›, hatta Pa-
kistan hükümetlerinin Svat Vadisi'nde "fleri-
at düzenine dayal› özerk bir bölge" kurul-
mas›na izin vermek zorunda kalmas›d›r. Bü-
tün ülkede radikal ‹slamc› bir ayaklanman›n
bafllamas›ndan korkan devlet, Svat vadisini
gözden ç›karmay› kabullenebilmiflti. 

Bütün bu süreç, Pakistan'da Taliban etki-
siyle birlikte, ABD'nin hükümete güvensizli-
¤ini de büyüttü. ABD'nin internet sitelerine
de düflen raporlar›nda Pakistan'›n ikili oyna-
mas›na tepkiler yer al›yordu. ‹ngiltere'nin
yeni baflbakan› Cameron da geçti¤imiz gün-
lerde Pakistan'› Taliban'a destek verdi¤i ge-
rekçesiyle sert bir biçimde elefltirmiflti. 

Pakistan, nükleer silahlara salip, ABD
aç›s›ndan son derece büyük stratejik bir
önem tafl›yan, Çin, Rusya, ABD gibi farkl›
emperyalist güçlerle iliflkiler kuran bir dev-
let. Ancak halk üzerindeki etkisi ve yönet-
me gücü her geçen gün azal›yor. Taliban'›n
yükselifli ve nükleer silahlar›n El Kaide'nin
eline geçmesi ihtimali, ABD emperyalizmini
fazlas›yla korkutuyor. Ve Pakistan'›n da sa-
vafl›n içine daha do¤rudan girmesi olas›l›¤›-
n› büyütüyor. 

Ancak en baflta kendilerini yok etme teh-
likesini tafl›yan bu taboya ra¤men, Pakis-
tanl› devlet yetkililerinin kendi kasalar›n›
doldurma çabalar› ve duyars›zl›klar›, Tali-
ban'› ad›m ad›m güçlendirmeye devam edi-
yor. Yaflanan sel felaketindeki ilgisizlikleri
ve halk› kedi kaderine terketmesi de, bu
yönde döflenen bir baflka tafl olma özelli¤ini
tafl›yor. 
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1 Eylül “dünya bar›fl günü!”

‹kinci emperyalist savafl›n bafllang›ç ta-
rihi olarak geçen 1 Eylül, Alman Nazi or-
dusunun Polonya’ya giriflidir. Bu tarih, son-
raki y›llarda Birleflmifl Milletler taraf›ndan
“bar›fl günü” olarak kabul edildi. Bu asl›n-
da, kitlelerin emperyalist savafla ve onun
açt›¤› her tür y›k›ma karfl› tepkilerinin, sa-
vafls›z-sömürüsüz bir dünya özlemlerinin
bir ifadesiydi. BM’ye böyle bir günü “bar›fl
günü” ilan ettiren de, kitlelerin bu u¤urda
verdi¤i mücadele oldu. 

Fakat emperyalist kurumlar›n ve sözcü-
lerinin, kitlelerin duygular›n› sömürmede ve
çarp›tmada ne denli usta olduklar› bilinir.
Bar›fl özlemi ve bar›fl talebi de, y›llar y›l›
egemenler taraf›ndan en fazla sömürülen
ve demagoji malzemesi yap›lan bir kavram
oldu. T›pk›, demokrasi, özgürlük, eflitlik gi-
bi… 

“Bar›fl” diyerek “özgürlük ve demokrasi”
diyerek, halklara ne büyük ac›lar yaflatt›k-
lar›, ne vahfli iflkencelere, katliamlara tabi
tuttuklar›, insanl›¤› ve do¤ay› nas›l tahrip
ettikleri, çok iyi biliniyor. Ozan›n dedi¤i gi-
bi: “Onlar da bar›fl dediler bizim gibi/kar-
defllik dediler, sevgi dediler/sonra defne
dallar›yla tutuflturup ateflleri/güvercinleri
piflirmeden yediler” 

Bir “bar›fl günü”ne daha ülkemizde ve
dört bir yan›m›zda süren savafllarla giriyo-
ruz. Kürt halk›na karfl› yürütülen kirli sa-
vaflta ve baflta Ortado¤u olmak üzere dün-
yan›n dört bir yan›nda süren emperyalist
savaflta, ölen, sakat kalan, çeflitli uluslar-
dan milyonlarca iflçi-emekçi var. Bu savafl-
larda büyük insan kayb›n›n yan› s›ra, yeral-
t› ve yerüstü zenginlikleri ya¤malan›yor,
tahrip ediliyor. K›saca savafl›n faturas›, tüm
insanl›¤a ve do¤aya kesiliyor. 

Sömürücü toplumlarda 
bar›fl geçici, savafl esast›r
Her Eylül ay›nda burjuvazi ve onun söz-

cüleri, bar›fl üzerine hamasi nutuklar atar.
Buna reformist koro da kat›l›r. Hep birlikte
bar›fl üzerine sahte umutlar yayarlar.

Gerçekte ise, tüm sömürücü toplumlara
damgas›n› vuran olgu, savaflt›r. “Bar›fl” ise,
savafllar aras›nda “soluklanma”, yeni bir
savafla haz›rlanma dönemidir. Bu, egemen-
lerin bir tercihi de de¤ildir. Kendi varl›klar›-
n›n, çeliflki ve açmazlar›n›n kaç›n›lmaz so-
nucudur. 

Sömürücü s›n›flar var oldu¤undan beri,
savafllar insanl›¤›n yakas›n› b›rakmam›flt›r.
Son 1500 y›l içinde yaklafl›k ondört bin sa-
vafl oldu¤u tespit edilmifltir. Bu savafllarda,
neredeyse bugünkü dünya nüfusunun yar›-
s› kadar (yaklafl›k 3 milyar) insan›n öldü¤ü
saptanm›flt›r. Bunlar›n içinde en çarp›c›
olan›, Afrika k›tas›d›r. Afrika 17. yüzy›lda
dünya nüfusunun beflte birini bar›nd›r›rken,
günümüzde dünya nüfusunun onda birini
oluflturacak ölçüde azalm›flt›r.

Kapitalizmin emperyalizm aflamas›na
dönmesiyle birlikte savafllar›n fliddeti ve
verdikleri zarar da artm›flt›r. Bulutun ya¤-
mur do¤urmas› gibi, emperyalizm de savafl
do¤urur. Emperyalizm ile savafl, birbirin-
den ayr›lmaz iki olgudur. 

Birinci ve ikinci emperyalist paylafl›m
savafllar›, emperyalist politikalar›n do¤al
sonucuydu. Her ikisi de emperyalist-kapi-
talist sistemin “azami kar” dürtüsüyle ger-
çeklefltirdi¤i “afl›r› üretim”in ve onun do-

¤urdu¤u krizlerin bir sonu-
cu olarak ortaya ç›kt›. Di-
¤er sömürücü sistemlerden
farkl› olarak emperyalizm
döneminde dünyadaki tüm
topraklar paylafl›lm›fl du-
rumdayd›. Emperyalist te-
keller için “azami kar” elde
edebilmek, yeni pazarlar›,
yeni pazarlar da “paylafl›l-
m›fl topraklar›n yeniden
paylafl›m›”n› zorunlu k›l›-
yordu. Bu da ancak savafl
yoluyla elde edilebilirdi.
Dolay›s›yla dünya üzerinde
hakimiyet kurabilmek ve
onu elinde tutabilmek için

as›l yöntem; sa-
vaflt›. Bar›fl geçici,
savafl esast›.

Emperyalist sis-
temin “imparato-
ru” olan ABD’ye
bakmak bile, bu
gerçe¤i teyit etme-
ye yeter. Yap›lan
bir araflt›rmaya gö-
re, ABD askeri gü-
cü, her 18 ayda
bir, “ayaklanma
hareketlerini bas-
t›rma” gerekçesiy-
le Asya, Afrika ve
Latin Amerika ül-
kelerine gönderil-
mektedir.

‹kinci emperya-
list savafltan bu
yana, emperyaliz-
min yol açt›¤› sa-
vafl say›s›, yüzler-
cedir. Ulusal ve
sosyal kurtulufl sa-
vafllar›n› bast›rmak
için; ya da yeni pa-
zarlar elde edebilmek
için bölgesel-yerel
birçok savafl yaflan-
m›flt›r. Bunlar›n içinde
Cezayir ve Vietnam
savafllar› en çok bili-
nendir. Keza
1967’den sonra ‹srail
eliyle Arap ülkelerine
sald›r›lar, 1973’te Or-
tado¤u savafl›, ilk ak-
la gelenlerdir. Son
yirmi y›l içinde ise
Balkanlar’da, Kafkas-
ya’da, Ortado¤u’da,
Afrika’da emperyalist
k›flk›rtmalarla bir çok
savafl yafland›, yaflanmaya devam ediyor.

Bu savafllarda milyonlarca insan öldü,
sakat kald›. 1914-1918 y›llar› aras›nda ce-
reyan eden birinci emperyalist savaflta, on
milyon kiflinin öldü¤ü, yaklafl›k yirmi mil-
yon kiflinin de sakat kald›¤› tespit edilmifl-
tir. 1939-1945 y›llar›nda gerçekleflen

ikincisinde ise, ölü sa-
y›s› 54 milyonu aflt›,
yaral›lar 90 milyona
ulaflt›. Bunlardan 28
milyonu, ömürlerinin
geri kalan k›sm›n› sa-
kat geçirmeye mah-
kum oldular.

Kaynaklar savafla 
ak›t›l›yor
Kapitalist-emperya-

list sistemde, baflta in-
san olmak üzere tüm
kaynaklar, savafla ak›-
t›l›yor. BM’nin haz›rla-
d›¤› bir rapora göre,
yeryüzünde 50 milyonu
aflk›n kifli, dolayl› ya da
dolays›z silahlanma en-
düstrisi içinde çal›fl-
maktad›r. Bunun yar›-
s›ndan fazlas› (25-30
milyon) askerdir. As-
kerlerin yan› s›ra bilim
insanlar›n›n ve mühen-

dislerin de en az›ndan
dörtte birinin askeri hiz-
metlerde çal›flt›¤› tespit
edilmifltir.

Engels, s›n›fl› toplu-
mun en pahal› kurumla-
r›ndan birinin, “ordu” ol-
du¤unu söyer. Ordunun
“nüfusun en güçlü ve en
ifle yarar parças›n› ulu-
sun elinden alarak, üret-
kenli¤ini yitirmifl durum-
daki bu parçay› besleme-
ye zorlayan” bir ayg›t ol-
du¤unun alt›n› çizer.

Savafl sanayi, tekelle-
rin en kazançl› gelir kay-
na¤›d›r. Eskiyen savafl
tekni¤i, daha öldürücü ve
milyarlar yutucu yeni

teknikle de¤ifltirilir. Savafl tekelleri, bilim
ve teknikteki her geliflmeyi, insanl›¤› yok
eden savafl sanayinin hizmetine sokmakta
ve giderek daha geliflmifl, dolay›s›yla daha
pahal› silahlar üretilmektedir. Örne¤in bir
may›n gemisi ikinci emperyalist savaflta
8.7 milyon dolara  mal olurken, sonraki

y›llarda 200 milyon dolarl›k bir harcamay›
gerektirmifltir. Bu, tüm savafl sanayi için
geçerlidir. 

‹ki dünya savafl›n›n do¤rudan savafl
harcamalar›, birincisinde 208, ikincisinde
1380 milyar dolar olarak tespit edilmifltir.
Yan› s›ra birinci emperyalist savafl›n 338
milyar dolar, ikincisinin ise 4 bin milyar
dolar maddi zarara yol açt›¤› saptanm›flt›r.
Sadece bu iki büyük dünya savafl›nda de-
¤il, bunlar›n aras›nda geçen sürede ve ikin-
ci emperyalist savafl sonras›nda da silah-
lanmaya ayr›lan pay, her dönem bütçelerin
en büyük kesimini oluflturmufltur. Askeri
harcamalar, ortalama olarak sa¤l›k hizmet-
lerine ve e¤itime ayr›lan pay›n iki buçuk
kat› kadard›r. 

ABD’nin bafl›n› çekti¤i yeni bir emper-
yalist savafl sürecine girildi¤inden beri, si-
lahlanma yar›fl› ve ona ayr›lan kaynaklar
çok daha artm›fl bulunmaktad›r. Uluslara-
ras› bar›fl araflt›rmalar› ‹nstitüsü SIPRI, dün-
yada askeri harcamalar›n son on y›lda yüz-
de 37 artt›¤›n›; bu harcamalar› yapanlar›n
bafl›nda ise, ABD’nin yer ald›¤›n› belirtmifl-
tir. Çin, Rusya, Almanya, Fransa gibi di¤er
emperyalist devletler de ABD ile aralar›n-
daki bu askeri aç›¤› kapatmak için var
güçleriyle silahlanmaktad›r.

BBaarr››flfl,, ssoossyyaalliizzmmllee ggeelleecceekk
Marks “ekonomik sefalet ve politik ç›l-

g›nl›klar içindeki eski toplumun tam tersi-
ne, her ulusta ayn› ilkenin, yani eme¤in
egemen olmas› nedeniyle yaln›zca iflçi s›n›-
f›, uluslararas› ilkesini bar›fl›n oluflturaca¤›
bir toplum düzenini kurma yetene¤ine sa-
hiptir” demifltir. I. Enternasyonal Belgele-
ri’nde, “çeflitli ülkelerin iflçilerinin birleflme-
si, uluslararas› savafllar› olanaks›z k›lacak-
t›r” diyerek, savafl›n kökünün tamamen
kaz›nmas›n›n, “iflçilerin birleflmesiyle ola-
ca¤›” vurgulanm›flt›r.

Engels, “günümüzde ordu taraf›ndan si-
vil halklar›n elinden al›nan say›s›z ifl gücü,
s›n›fs›z toplumda tekrar iflinin bafl›na veri-
lecektir; bunlar tükettikleri kadar üretmek-
le kalmayacak, geçimleri için gereken çok
daha fazla ürünü resmi depolara da yolla-
yabilecektir” der. Böylece gelece¤in toplu-
munun, asalak ordudan kurtulduktan sonra
nas›l refah topluma dönüflece¤ini ortaya
serer.

Marks ve Engels’i kendine rehber alan
Lenin, emperyalist savafllara karfl› difle difl
bir mücadele yürütmüfltür. Bu sadece bur-
juvaziye karfl› de¤il, devrimci hareketin içi-
ne kadar s›zan her tür anti-marksist görüfle
karfl› da verdi¤i bir mücadeledir. Lenin,
dünya bar›fl›n›n ancak sosyalizmle gelece-
¤ini, emperyalist savafl› iç savafla çevirip
devrimle taçland›rmak gerekti¤ini söyledi
ve buna bizzat önderlik etti. “Ya savafllar
devrime yol açar, ya da devrimler savafllar›
önler” sözü, bu bak›fl›n en somut ifadesiy-
di.

Lenin, “proletaryan›n devrimci s›n›f sa-
vafl›m›yla ba¤lant› kurulmaks›z›n yap›lan
bar›fl mücadelesi, duygusal ya da halk› al-
datan burjuvazinin pasifist laf kalabal›¤›
olmaktan ileri gidemez” demifltir. Ve 1917
devriminden sonra “Sovyet devleti, ulusla-
raras› sosyalist harekete arka ç›kmak, in-
sanl›¤› kapitalizmin boyunduru¤undan ve
ücret köleli¤inden kurtar›p sosyalist toplu-
mun ve halklar aras›nda sürekli ve hakl›
bir bar›fl›n kuruluflunu sa¤layacak ilerle-
meyi güven alt›na almak ve h›zland›rmak
için elinden gelen her fleyi yapacakt›r” de-
mifl, ona uygun bir pratik izlemifltir.

Birinci emperyalist savafl›n bitmesinde
Ekim devrimi ne kadar belirleyici olduysa,
ikincisinin bitmesini de Stalin önderli¤inde-
ki SSCB’nin eflsiz direnifli ve tüm dünya
halklar›n›n savafla ve faflizme karfl› yük-
selttikleri birleflik mücadele sa¤lam›flt›r. 

Yeni bir emperyalist paylafl›m savafl›n›n
hüküm sürdü¤ü günümüz koflullar›nda, ba-
r›fl için mücadele, devrim ve sosyalizm için
mücadeledir. Bu perspektifle hareket et-
meden bar›fl üzerine konuflanlar, burjuva
demagoglard›r, reformist-pasifist entelektü-
ellerdir. Tarihsel olgular, bu gerçe¤i tüm
ç›plakl›¤› ile ortaya koymaktad›r.

BBBB aaaa rrrr ›››› flflflfl ,,,,   ssss oooo ssss yyyy aaaa llll iiii zzzz mmmm llll eeee   gggg eeee llll eeee cccc eeee kkkk !!!!

Gelecek olan savafl
‹lk savafl de¤il.

Daha önce 
Baflka savafllar da oldu.
En sonuncusu bitti¤inde

Kazananlarla yenilenler vard›.
Yenilen yanda yoksul halk

Açl›ktan k›r›ld›.
Kazanan yanda

Açl›ktan k›r›ld› yine yoksul halk
B. Brecht
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11 Eylül sal-
d›r›lar›ndan bu
yana ABD em-
peryalizminin
en çok kullan-
d›¤› iki kavram;
"teröre karfl›
mücadele" ile
"güvenlik"tir.
ABD tüm gü-
cünü, enerji-
sini ve kay-
naklar›n› bu

iki konuya ay›r›yor.
Ancak bu kadar kilitlenmesine ra¤men, bu konularda
baflar› kazanmak ve ilerleme kaydetmek bir yana,
büyük fiyaskolar yafl›yor, dev karadelikler oluflturu-
yor. 

Hegemonya kayb› yaflamakta olan ABD emper-
yalizmi çürüyen ve kokuflan yüzünü tüm çarp›c›l›¤›y-
la ortaya koyuyor. 

Savafllar dipsiz kuyu
ABD Kongresi Araflt›rma Servisi'nin (CRS) haz›r-

lad›¤› "Büyük Amerikan Savafllar›n›n Harcamalar›"
adl› rapora göre, 11 Eylül sonras›nda Afganistan ve
Irak baflta olmak üzere ABD'nin de¤iflik ülkelerde yü-
rüttü¤ü "terörle savafl", 2. Emperyalist Paylafl›m Sa-
vafl›'n›n arkas›ndan yürütülen en büyük ve en pahal›
savafl oldu. 

Raporda, son 230 y›lda ABD'nin yürüttü¤ü bütün
savafllar incelendi, harcamalar karfl›laflt›r›ld›. Buna
göre 2. Emperyalist Savafl, bugünün paras›yla yakla-
fl›k 4 trilyon 100 milyar dolar tutarken, 11 Eylül sald›-
r›lar›ndan bu yana ABD'nin savafl için harcad›¤› pa-
ra, 1 trilyon 150 milyar dolara ulaflt›. Bu rapora göre
ABD'nin 11 Eylül sonras› savafllar›, Vietnam ve Küba
iflgali gibi büyük savafllar›n tümünü geride b›rakarak,
ancak 2. Emperyalist Paylafl›m Savafl›'yla k›yaslana-
bilecek devasa bir büyüklü¤e ulaflm›fl durumda. 

Üstelik rapor, "terörle savafl" harcamalar›n›n arta-
ca¤›n› da öngörüyor. Konre Bütçe Bürosu, Irak ve
Afganistan'daki savafllar›n harcamalar›n›n önümüz-
deki 6 y›l içinde iki kat›na ç›kaca¤›n› öngörüyor. 

ABD'nin savafllar için yapt›¤› harcamalar her ge-
çen gün art›yor. Irak ve Afganistan birer kara delik
gibi. ABD bütçesinin önemli bir bölümünü yutuyor ve
geride hiçbir iz b›rakm›yor. Dahas› askeri kay›plar da
art›k gözlerden gizlenemeyecek boyutlara ulaflm›fl
durumda. On y›ll›k savaflta 1149'u Amerikal› olmak
üzere 1891 NATO askerinin ölümü, savafl karfl›t›
tepkileri artt›r›yor. Afganistan savafl› son iki ay içinde
Almanya Cumhurbaflkan›'n›n istifa etmesine neden
olurken, ‹ngiltere'de de hükümeti s›k›flt›ran bir etki
yaratt›. 

Buna karfl›l›k ABD, savaflta iflgal etti¤i ülkelerde
hegemonyas›n› kuram›yor, zenginliklerini sömüremi-
yor, direnifli bitiremiyor, halk›n boyun e¤mesini sa¤-
layam›yor. Tam tersine, Irak direniflini k›smen sat›n
alm›fl olmakla birlikte, Irak'taki sorunlar dipten kayna-

yarak büyüyor. Irak'ta 7 Mart günü seçim yap›lmas›-
na ra¤men geçen 5 ay içinde hükümet kurma konu-
sunda en küçük bir ilerleme kaydedilememesi çarp›c›
bir durumdur. Afganistan'da ise, ABD'nin durumu da-
ha vahimdir. Afgan savafl›n› kazanaca¤›na dair bir
ihtimal görünmemektedir. 

Tafleron CIA
ABD, en çok önemsedi¤i savafllara iliflkin bir da-

¤›n›kl›k ve politika belirsizli¤i yafl›yor. Ancak bu da¤›-
n›kl›k sadece d›flarda de¤il, sistemin kalbi say›labile-
cek noktalarda da kendini gösteriyor. 

ABD Savunma Bakan› Robert Gates, kendi deyi-
miyle "utanç verici bir itiraf"ta bulunakak, "kaç özel
istihbarat firmas›n›n kendi bakanl›¤› için çal›flt›¤›n›,
bugün itibar›yla ö¤renmesinin mümkün olmad›¤›n›"
belirtiyor.

11 Eylül sonras›nda, ABD istihbarat servislerinin
afl›r› büyümesi ve pekçok iflin tafleron flirketlere dev-
redilmesi nedeniyle, istihbarat alan›nda tam bir cur-
cuna ve bafl›bozukluk yaflan›yor. 

Devletin en gizli dosyalar›na ulaflan kurumlar›n
yüzde 30'u tafleron flirketlerden olufluyor. "Terörle
mücadele" ve istihbarat alan›nda görevli 1271 devlet
kurumunun yan›nda, 2 bin civar›nda özel flirket çal›-
fl›yor. Yani devletin güvenli¤i, as›l olarak devlet d›fl›
kurumlara emanet ediliyor. Üstelik bu kurumlar›n tam
olarak ne ifl yapt›¤› tan›mlanamaz ve denetlenemez
hale gelmifl durumda. Mesela "düflman örgütlerin pa-
ra ak›fl›"n› tam 51 kurum birden izliyor, hepsi kendi
bilgilerini topluyor, kendi raporlar›n› haz›rl›yor ve bir-
birlerinden haberdar olmuyorlar. 

Say›s› 3 bini aflan istihbarat kurumlar›nda, toplam
854 bin kifli çal›fl›yor ve bunlar›n 265 bini tafleron flir-
ketlerin eleman›. Bu 854 bin kifli, her gün 1.7 milyar
telefon dinliyor, e-mail takip ediyor; hergün ne ifle ya-
rayaca¤› belirsiz milyonlarca bilgi topluyor, y›lda 50
bin rapor haz›rl›yor. Ve bütün bu bilgi ve hiyerarfli
karmaflas› içinde, raporlar›n okunmas›, bilgilerin ta-
kip edilmesi olanaks›z hale geliyor. 

Bu dipsiz kuyu, 2009 y›l›nda ABD bütçesinin 75
milyar dolar›n› yuttu. Bu kadar para, okunmadan rafa
kald›r›lan raporlara, ne ifl yapt›¤› bilinmeyen kurum-
lara harcand›. 

Kurumun en tepesindeki yetkili ise, kaç firman›n
kendisine ba¤l› çal›flt›¤›n› bilmedi¤ini, üstelik de ö¤-
renemeyece¤ini söylüyor. "Güvenlik" konusunda en
fazla yaygaray› kopartanlar "devletin güvenli¤i"ni ki-
me emanet etti¤ini bile bilmiyorlar. Çürümenin ve
yozlaflman›n daha çarp›c› bir kan›t› olabilir mi?  

"Devlet s›rlar›" internette
Güvenlik konusu, bu kadar ç›¤r›ndan ç›kart›l›r,

üstelik bir de taflerona emanet edilirse, Gates'in
deyimiyle "utanç verici" fleylerin patlak vermesi, çü-
rümüfllü¤ün su yüzüne vurmas› kaç›n›lmazd›r.
ABD'nin 854 bin özel ajan taraf›ndan "korunan"
devlet s›rlar›n›n internete düflmüfl olmas›nda bu ka-
ç›n›lmazl›¤›n somutlanmas›d›r. 

ABD'nin ipli¤ini pazara ç›karan Wikileaks adl›

internet sitesi, Afgan savafl›yla ilgili 92 bin 201 bel-
geyi internette yay›nlad›. Belgeler, ABD'nin Afganis-
tan'daki 6 ayl›k savafl›n›n gizli kalm›fl en önemli yan-
lar›n› gözler önüne seriyor. 

Belgelerle en fazla öne ç›kan konu, sivil ölümle-
riyle ilgili. ‹çinde çocuklar›nda oldu¤u 195 sivilin, NA-
TO askerleri taraf›ndan gerçeklefltirilen ve örtbas
edilen sald›r›larda öldü¤ü, bu belgelerle kan›tlan›yor.
Frans›z birliklerinin bir okul otobüsünü taramas›, Po-
lonya birliklerinin daha önce sald›r›ya u¤rad›klar› bir
köyü dü¤ün s›ras›nda bombalamas› gibi olaylar, NA-
TO'nun Afganistan'daki pervas›z ve insanl›k d›fl› kat-
liamlar›ndan baz›lar›. 

ABD'nin Taliban'a karfl› kurals›z savafl›n›n sade-
ce sivil katliamlar›ndan ibaret olmad›¤›n› da ortaya
koyuyor belgeler. Bunun en önemli yan›n› kontrgeril-
la faaliyeti oluflturuyor. ABD ordusu içinde, emir ko-
muta zincirinden ba¤›ms›z, do¤rudan Pentagon'a
ba¤l› özel bir birlik oluflturulmufl. "373. Görev Gücü"
ad› verilen bu özel timin görevi, Taliban liderlerini ya-
kalamak. Bu bahaneyle yürüttü¤ü operasyonlar›n is-
mi ise, "ele geçir veya öldür!" Say›s›z operasyonlar
gerçeklefltiren bu kontra yap›lanmas›, resmi kay›tlar-
da yer alm›yor. Keza, ABD'nin Taliban'a karfl› ›s›yla
hedef belirleyen yerden havaya füzelerini ve Nevada
eyaletindeki hava üssünden yönetilen "Reaper" adl›
insans›z savafl uçaklar›n› kulland›¤› da Pentagon ta-
raf›ndan reddedilmekteydi, ancak belgelerde bu bilgi-
lerin do¤rulu¤unu ortaya koyan bilgiler yer al›yor. 

ABD'nin Pakistan'a duydu¤u güvensizlik ve Pa-
kistan'›n Taliban'la iflbirli¤i yapt›¤› flüphesi de, belge-
lerde a¤›rl›kl› unsuru oluflturuyor. ABD raporlar›, Pa-
kisan ‹stihbarat Sevrisi'nin (ISI) Taliban'a, ‹ran'›n ise
Hizbi ‹slam'a yard›m eti¤ini düflünüyor. 180'den fazla
belgede ISI'n›n Taliban militanlar›n› e¤itip silahland›r-
d›¤›, Afganistan Devlet Baflkan› Hamid Karzai'ye sui-
kast giriflimlerine ortak oldu¤u, Pakistan'›n kuzey ba-
t› bölgesinde etkin olan baz› afliretlerin Taliban'a
destek vermesini sa¤lad›¤›n› iddia ediyor. Raporlara
göre, Pakistan bir taraftan y›ll›k 1 milyar dolar yard›m
ald›¤› ABD'yi kaybetmek istemiyor; bu nedenle
ABD'nin Pakistan'da yaflayan El Kaide iderlerine in-
sans›z hava uçaklar›yla suikastlar düzenlemesine ya
da Afganistan'daki birliklerine Pakistan üzerinden ik-
mal yapmas›na izin veriyor. Di¤er taraftan belgede
ABD'nin "gidici" Taliban'›n "kal›c›" oldu¤unu düflüne-
rek, Taliban'› karfl›s›na almak istemiyor. Onun bu ikili
oyunu ABD'nin hem tepkisini çekiyor, hem de savafl-
ta Pakistan'›n stratejik öneminden faydalanmak iste-
di¤i için çok fazla sesini ç›karm›yor. 

PPPPaaaarrrraaaannnnooooyyyyaaaakkkk  ggggüüüüvvvveeeennnnllll iiii¤¤¤¤iiii
ABD’nin güvenlik paranoyas›
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Belgelerde bunlar›n yan› s›ra, Afgan yetkililerinin yolsuzluk bata-
¤›na batmas›ndan, bu savafl› ABD'nin kazanamayaca¤›na kadar
pekçok gizli rapor yer al›yor. Ve bütün bu gizli raporlar bugün inter-
net sitelerinde uçufluyor. Üstelik bu belgeleri siteye s›zd›rd›¤› iddia
edilen istihbarat analisti Bradley Manning'in, ABD'nin Ortado¤u'daki
çok gizli diplomatik-istihbarat iletiflim kay›tlar›ndan 260 binini Wiki-
Leaks sitesine verdi¤i ve "belgeler internete düflerse Hillary Clinton
baflta olmak üzere dünyan›n her yerinde binlerce Amerikan diplo-
mat› kalp krizi geçirebilir" dedi¤i söyleniyor. 

Bilgisayar güvenli¤i uzmanlar›ndan biri "Art›k her fley dijital, her
fley flebekede... ABD ordusu gibi devasa büyüklük ve karmafl›kl›k-
taki bir kurumda bilgisayarlardaki bilgileri koruman›n pekçok zorlu¤u
var. Biri bunlara kolayca ulaflabilir" diyor. 

Tüm enerjisini "güvenlik" ve bekas›n› sa¤lamak, kendi impara-
torlu¤uun südürmük için harcayan Amerikan devleti, en gizli s›rlar›-
n› internet korsanlar›n›n kuca¤›na b›rak›yor ya da kapsam› konu-
sunda hiçbir fikir sahibi olmad›¤› tafleron flirketlerine emanet ediyor.
Tam da bu nedenle bürokratlar› gizli dosyalar›n kölesi oluyor, ina-
n›lmaz skandallar patl›yor, savafllar› sürdüremez hale geliyor. Son
demlerine gelen bir imparatorluk böyle yönetiliyor. 

"Korku ‹mparatorlu¤u"ndan
"‹mparatorlu¤un Korkusu"na

"Amerika bir korku toplumudur" cümlesini çok s›k duyar›z. Ame-
rika Devleti'nin, kitleleri daha rahat tahakküm alt›na alabilmesi için
uygulad›¤› sistemli ve bilinçli bir politikad›r bu. Amerikan halk›, yal-
n›zlaflt›r›lm›fl, bireysellefltirilmifl, güvensizlefltirilmifl ve korkaklaflt›r›l-
m›flt›r. Pekçok fleyden korkar hale getirilmifltir. Eve h›rs›z girmesi-
den; s›n›fta eli silahl› bir ö¤renci olmas›ndan; ABD'ye (dünyaya de-
¤il ABD'ye) bir göktafl› çarpmas›ndan; uzayl›lar›n istilas›ndan; "ko-
münizm"den, s›radan bir hayat süren karfl› komflunun bir seri katil
ya da "Rus ajan›" olmas›ndan... 

Bu korkular besler ABD hegemonyas›n›. ABD'li egemenler, bu
korkular sayesinde kitleleri daha rahat ve daha kolay yönetebilirler.
Çünkü bu korkular karfl›s›nda "s›¤›n›lacak" ve "güvenilecek" tek güç
olarak Amerikan Devleti'nin varl›¤› ve bekas›n› sunmufltur kitlelere. 

Ancak son dönemde, bu dengeler giderek bozulmaktad›r. Kitle-
ler "sanal" ve "hayali tehlikeler"î bir kenara b›rakarak, as›l ciddi teh-
like ve tehdit unsuru olan emperyalist devletin politikalar›n› sorgula-
maya bafllamaktad›r. Di¤er taraftan, hegemonyas› zay›flamakta ve
hegemonya alanlar› küçülmekte olan Amerikan devletinde, yaln›zl›k
ve güvensizlik duygusuyla birlikte korkular da büyümektedir. 

Üstelik, devletin korkular›, dayanaks›z ve hayali korkular da de-
¤ildir. Dünyan›n her taraf›nda kitlelerin ABD'ye karfl› öfke ve tepkile-
ri her geçen gün büyümekte, ABD'nin hegemonyas›n› yitirmesini is-
teyenler artmaktad›r. ABD'nin pazar alanlar›n› ya¤malamakta olan
Çin'den, radikal ‹slamc› örgütlere, devrimci ve komünist hareketler-
den ezilen-sömürülen halklara kadar çok genifl bir kesim, ABD he-
gemonyas›na ve sald›rganl›¤›na tepki göstermektedir. 

ABD ise son on y›lda "teröre karfl› mücadele" ad› alt›nda, kendi-
sine karfl› olan bütün kesimlere yönelik "topyekün savafl" yürütmek-
tedir. Ancak ABD'nin yürüttü¤ü bu savafl, ABD'nin enerjisini tüket-
mekten baflka bir ifle yaramamaktad›r. 

* * * 
ABD emperyalizmi "imparatorlu¤un güvenli¤i"ni sa¤lamak ve

sürdürebilmek ad›na, her y›l yüz milyonlarca dolar para harc›yor;
kitlelerin yaflamlar›n› didik didik inceliyor; iflgal etti¤i Irak ve Afga-
nistan'da herkesin parmak izini ve retina taramas›n› yaparak halk›
fiflliyor; Irak ve Afganistan'daki savafllar› yöneten Merkez Komutan-
l›¤›'n›n (CENTCOM) bafl›na "baz› insanlar› öldürmek e¤lencelidir"
diyen bir General James Mattis'i görevlendiriyor; 75 ülkede asker
bulunduruyor; dünyan›n dört bir taraf›nda 900'den fazla askeri üssü
bulunuyor...

Amerika devleti t›pk› bir paranoyak gibi sürekli "daha fazla gü-
venlik" deyip duruyor. Ama att›¤› her ad›m güvenli¤ini biraz daha
tehdit eden sonuçlar yarat›yor. Ve geriye sadece, ABD Savunma
Bakan›'n›n "utanç verici itiraf" olarak niteledi¤i, emperyalizmin çürü-
müfl ve kokuflmufl yüzü kal›yor. 

1996 Ölüm Orucu Direnifli'nde flehit düflen Os-
man Akgün'ün mezar› bafl›nda 25 Temmuz'da an-
ma düzenlendi. OKSAM imzal› "Osman Akgün yol-
dafl ölümsüzdür" pankart›n›n aç›ld›¤› anma, ‘96
ÖO’da flehit düflen Osman Akgün, Tahsin Y›lmaz
Ulafl Hicabi Küçük, Yemliha Kaya, Müjdat Yanat,
Ayçe ‹dil Erkmen, ‹lginç Özkeskin, Altan Berdan Kerimgil-
ler, Hüseyin Demircio¤lu, Ali Ayata, Hayati Can ve Aygün
U¤ur flahs›nda tüm devrim ve sosyalizm flehitleri için yap›-
lan sayg› durufluyla bafllad›. Sayg› duruflunun ard›ndan
yap›lan konuflmada 1996 Ölüm Orucu'nu oluflturan koflul-
lar anlat›l›rken, onlar›n u¤runa savaflt›¤› ideallerin, bugün yolumuzu ayd›nlatt›¤›na de-
¤inildi. Osman Akgün'ün komünist ve sanatç› kiflili¤inden söz edildikten sonra, Os-
man'› ve flehit yoldafllar› anman›n, mücadeleyi ve davalar›n› büyütmekle olaca¤› vur-
guland›. 

Konuflman›n ard›ndan Yürüyüfl Marfl› söylendi. "Osman Akgün yoldafl ölümsüz-
dür", "Osman Akgün yoldafl kavgam›zda yafl›yor", "Devrim flehitleri ölümsüzdür",
"Yaflas›n Devrim ve sosyalizm", "Biz çelikten biz Bolflevik müfrezeyiz" sloganlar› at›ld›.
‹htilalci Bolfleviklerin and›n›n ard›ndan buradaki anma bitirilerek Nurettin Demir yolda-
fl›n ve ‘96 ÖO direniflçisi Yemliha Kaya'n›n mezar›na geçildi. Onlar içn yap›lan sayg›
duruflundan sonra anma bitirildi. 

Ayn› gün Sar›gazi mezarl›¤›nda da TUYAB, 96 Ölüm Orucu flehitlerini and›. 

Osman Akgün’ün mezar› bafl›nda...
Duygular›n anlat›lamad›¤›, yanl›zca susup dinlemek istedi¤iniz anlar olur ya...

Susars›z›n, ama beyniniz y›llarca unutulmayacak cümleler kurar... Korkars›n›z,
do¤ru sözcükleri seçememekten, sarf edilen sözlerin yeterli gelmemesinden...

fiimdi ben, ‘96 y›l›nda ölümsüzleflen ölüm orucu flehidi Osman Akgün yolda-
fl›n mezar› bafl›nday›m. Hakk›nda dinlediklerim, okuduklar›m geçiyor beynim-
den. Eserleri gözlerimin önünde, replik replik yeniden yaz›yorum hepsini... 

fiahidi olamad›¤›m y›llar›n özlemini duyuyorum, tan›yamad›¤›m ama içimi s›-
cac›k saran gülüflünü dünüflüyorum. Bu denli s›cak bakan gözlerin, çelik iradesi-
ne hayranl›k duyuyor yüre¤im. Bak›fllar›m, gözlerine sabitleniyor... Mümkün mü-
dür ki, bir çift gözün de¤iflimini izlemek, birken ço¤almak... Mümkün k›l›yor Os-
man yoldafl. 

O çelik iradenin, Osman Akgün’ün “kutup y›ld›z›” Mehmet Fatih Öktülmüfl’e
dönüflmesini izliyorum... Alev alev yanan bir çift göz, bakt›¤› yeri delip geçiyor.
Zaman da mekan da kayboluyor. Paris Komünü’nde bir iflçi oluyorum önce. K›z›l
bayrak elimde, devrime yürüyorum... Sovyetler’de bir partizan sonra... 

Bir yel esiyor, de¤ifliyor kimya. Gözlerimdeyse “demir leblebi” Osman Yaflar
Yoldaflcan’›m... Mütevaz› duruflun ard›nda demir iradesiyle ta içine bak›yor gözle-
rimin. Derin bir nefes çekiyorum içime. Osman oluyorum, Fatih oluyorum... Bin-
lerce yürekle çarp›yor kalbim. Ay›rt edemiyorum, duydu¤um yürek ç›¤l›¤› benim
mi? Sesime, ses oluyor yoldafllar. Koca Sinan eriyor bu çelik iradenin karfl›s›nda.
Dalga dalga ç›¤l›k büyüyor, direnç büyüyor, büyüyor yoldafllar›m kavgada...

Marfllar bozuyor suskunlu¤umu. Tamamlanan›n tamlayan› k›vam›nda... Göz-
lerim doluyor, bu çelik iradenin, direncin karfl›s›nda... 

Karanfiller sonra, k›z›l karanfiller... Mezar› bafl›nda yaflam bulmufl direnç çiçek-
leri... Sarmalam›fl direnci, umut göz göz olmufl, heyecanl›... 

Yumru¤um havada, s›kt›kça s›k›yorum. Ölümü, yaflam›n çekiciyle gökte y›l-
d›zlara çiviler gibi... Ben, sen, o, kavramlar yok oluyor, tek yürek, tek yumruk...

Bizimki, rüzgarla bir yürekler... Kavga için at›yor ve büyüyor kavgada...
Atmaya devam edecek, yeryüzü aflk›n yüzü oluncaya dek...

Devrimciler öldü, yaflas›n devrim!

PDD okuru

OOOOssssmmmmaaaannnn  AAAAkkkkggggüüüünnnn  
mmmmeeeezzzzaaaarrrr ››››   bbbbaaaaflflflfl››››nnnnddddaaaa  aaaannnn›››› lllldddd››››
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“Bir düdük çal›nacak denilmiflti
/ Bir düdük / Üfürü¤ü Newyork’ta,
Washington’da / Sesi kulaklar›m›z-
da bir düdük”

Adnan Yücel, 12 Eylül’ün nas›l
geldi¤ini dizelerinde böyle betimli-
yor. Yükselen halk hareketini ve
devrimci dalgay› bast›rmak için
ABD ve iflbirlikçilerinin son çaresiy-
di 12 Eylül askeri faflist cuntas›.
Çünkü daha önce ileri sürülen sivil
faflist piyonlar, onlar›n cinayet ve
katliamlar›, durduramam›flt›i halk›n
coflkun akan selini. 

Ard›ndan devletin kolluk güçleri
polis ve askerin sald›r›lar› bafllad›.
Marafl’ta, Çorum’da, Sivas’ta kont-
rgerillan›n katliamlar› gerçekleflti.
Ve bu katliamlar, 13 büyük ilde s›-
k›yönetim ilan›na gerekçe yap›ld›.

Baflta ‹stanbul, Ankara, Adana gibi hareketin yük-
sek oldu¤u illerde s›k›yönetim uyguland›, askerler
cadde ve sokaklarda dolaflmaya bafllad›. Bu, cunta-
n›n provas› niteli¤indeydi. Fakat s›k›yönetim de sök-
medi. S›n›f mücadelesi daha da büyüyerek devam
etti. 

‹ran ve Nikaragua devrimleriyle sars›lan ABD,
Türkiye’yi de kaybetmekten korkuyordu. Ortado-
¤u’da fiah’›n ‹ran›, Türkiye ve ‹srail’den oluflan üçlü
sacaya¤›na dayanan ABD, ‹ran’› yitirince, bir aya¤›
topal kalm›fl ve Türkiye’ye duydu¤u ihtiyaç artm›flt›.
Di¤er yandan ABD tekellerinin ve iflbirlikçilerinin
azami kar›, yükselen iflçi-emekçi hareketiyle zora
girmiflti. Tüm dünyada bafllatt›klar› neo-liberal politi-
kalar› Türkiye’de de yaflama geçirmek istiyorlard›.
24 Ocak Kararlar› bu yüzden al›nm›flt›. Fakat bunun
uygulanabilmesi için, grev ve direnifllerin bitmesi, ifl-
çi ve emekçilerin bu direnifllerle elde etti¤i hak ve
özgürlüklerin gaspedilmesi gerekiyordu.

12 Eylül askeri faflist cuntas›, iflte böyle bir çok
faktörün birleflmesiyle, ama aslolarak Türkiye tarihi-
nin en büyük halk hareketini bast›rmak amac›yla
tezgahland›. Onun içindir ki, iflbafl›na gelir gelmez,
komünist ve devrimcilere yöneldi. Grev ve direniflle-
rin son bulmas›, iflçi ve
emekçilerin a¤›r sömü-
rü koflullar›nda çal›flt›-
r›lmas›, ancak bu flekil-
de mümkün olacakt›
çünkü. O yüzden yüz-
binlerce insan› gözalt›-
na ald›, iflkenceden ge-
çirdi. Komünist ve dev-
rimci önderi, iflkencede,
evde, sokakta, dara-
¤açlar›nda katletti. Sen-
dikalar ve her türlü ör-
gütlülük, grevler, dire-
nifller yasakland›. Ki-
taplar yak›ld›, sansür-
lendi. ‹lerici ayd›n ve
ö¤retim üyeleri görevle-

rinden uzaklaflt›r›ld›. Tüm halk›n üzerinde bir terör
ve vahflet uygulayarak sindirmeye çal›flt›. 

Tabi ki, dikensiz bir gül bahçesi yoktu önünde.
Bu vahflete direnenler oldu. ‹rili-ufakl› iflçi, emekçi
direniflleri gerçekleflti. ‹htilalci komünistler bulunduk-
lar› tüm alanlarda faaliyetlerini sürdürdüler. Yer alt›
yay›n organlar›yla, bildiri ve afiflleriyle iflçi ve emek-
çilere ulaflt›lar, onlara güç ve moral verdiler. Örgüt-
leri taraf›ndan yüzüstü b›rak›lan birçok devrimci
kadro ve taraftar› toplamaya, faaliyetin içine çekme-
ye çal›flt›lar. 

Türkiye devrimci hareketinin önemli bir ke-
simi, cuntan›n daha ilk günlerinde “geri çekil-
me” karar› alm›fllard› ve büyük bir k›sm› kapa-
¤› yurtd›fl›na atm›flt›. Bu koflullarda bir avuç
komünist ve devrimcinin direnifli, sonucu de-
¤ifltirmeye yetmedi. 12 Eylül, Türkiye Devrimci
Hareketi'nin geneli aç›s›ndan dövüflsüz bir
yenilgi oldu. Bugün hala devrimci hareketin
kendini toparlayamamas›nda, bu yenilginin
büyük rolü vard›r. Keza 12 Eylül generalleri-
nin hala yarg›lanmam›fl, 12 Eylül anayasas›-
n›n de¤iflmemifl olmas› da bununla ilintilidir.

Bugün burjuva klik çat›flmalar›nda “darbe
karfl›tl›¤›” ile prim yapmaya çal›flanlar, 12
Eylül geldi¤inde b›rakal›m en küçük bir karfl›
koyuflu, ona nas›l yaltaklanacaklar›n›n der-
dindeydiler. Zaten dinci gericili¤in en fazla
yayg›nlaflt›¤› dönem de 12 Eylül dönemi ol-
mufltur. Devrim tehdidi karfl›s›nda faflizm ve
gericilik, her zaman kol kolad›r. Bugün de
iflçi ve emekçilere de sald›r›da, komünist ve
devrim düflmanl›¤›nda, aralar›nda en küçük
bir fark yoktur. Onlar›n darbe karfl›tl›¤› da,
anti-emperyalistlikleri de, kitleleri yedekle-
mek için baflvurduklar› demagojiden ibaret-
tir.

Anayasa de¤iflikli¤inin gündeme gelme-
siyle birlikte bu demogojiler de artm›flt›r.
AKP, “12 Eylül anayasas›n› kald›r›yoruz” ya-
lan›na baflvurmakta ve buna “evet” deme-
yen herkesi, 12 Eylül’ü, onun anayasas›n›n
savunmakla suçlamaktad›r. Oysa sözkonu-
su anayasa de¤iflikli¤i, 12 Eylül’ün özünü

aynen korumakta,
hatta iflçi-emekçi
hak gasplar›n› pe-
kifltirmektedir. En
fazla yaygaras›n›n
yapt›klar› “12 Eylül
generallerinin yar-
g›lanmas›” için ge-
çici 15. maddenin
kald›r›lmas› ise,
tam bir gözboya-
mad›r. Kenan Ev-
ren’i makamlar›n-
da karfl›lay›p, onu
onure edenler,
Cumhurbaflkan›,
Abdullah Gül’dür,
Bülent Ar›nç’t›r.

Evren de bütün bu yaygaran›n anayasa de¤iflikli¤ini
geçirmek için yap›ld›¤›n› bildi¤i için çok rahatt›r. Bu
konu, ilk gündeme geldi¤inde “intihar ederim” diye
blöf yapan Evren, flimdi buna bile gerek duymadan
Marmaris’teki evinde keyf çatmaktad›r. 

12 Eylül’ü tüm uygulamalar›yla birlikte tarihin
çöp kutusuna atacak olan, yine iflçi ve emekçilerin
mücadelesidir. Bu da burjuva kliklerden birine daya-
narak de¤il, kendi güçleriyle kendi davalar› için dö-
vüflerek mümkündür.

12 Eylül darbesi ile birlikte

650 bin kifli gözalt›na al›nd›

1 milyon 683 bin kifli fifllendi

210 bin tane dava aç›ld›

230 bin kifli s›k›yönetim mahkemelerinde
yarg›land›

14 bin kifli vatandafll›ktan ç›kar›ld›

388 bin kifliye pasaport verilmedi

23 bin 700 dernek faaliyetten men edildi

644 cezaevinde 52 bin kifli tutuklu ve hü-
kümlü olarak kald›

171 kifli iflkencede katledildi

18 devrimci idam edildi

39 ton kitap, gazete, dergi yak›larak yok
edildi; 40 bin tonu, yok edilmek üzere de-
polara sakland›.

927 yay›n yasakland›

Bin polis “üstün hizmetlerinden dolay›”
ödüllendirildi

1980’de sendikal› iflçi say›s› 5 milyon
721 bin 74 iken, 1985’te sendikal› iflçi say›-
s› bir milyon 711 bin 74 oldu.

Bir iflçinin 1979’da günlük ücreti 8.4 do-
lar iken, 1985’te günlük ücreti 4.0 dolara
düfltü

D›fl borç; 1979 y›l›nda 14.2 milyar dolar
iken, 1987’de 36.0 milyar dolara yükseldi

Halka yönelmifl cel lat l ›kHalka yönelmifl cel lat l ›k
1

2
 
E

y
l
ü

l



12 Eylül’e s›k›lan “ilk kurflun”

Eylül 2010 19
Proleterce

DEVR‹MC‹ DURUfi

Bu fiark› Devrim Yi¤itlerine Adand›

Kiral›k tabancalar atefllendi ans›z›n 
Daha dün gibiydi, gencecik döküldüler 
Aral› dudaklar›nda bir mutlu gülümseyifl vard›
Çizgi çizgi özgürlüktü par›ldayan yüzlerinden 

Gel bir bak, ta yak›ndan.
Daha dün gibiydi, ans›z›n vuruldular
Belki yirmi tetikti belki daha çok
Namlular utanm›flt›, insanlar de¤il
Namlular flaflk›nd›, bitkin ve çaresiz.

Düfltüler topra¤a özgürce, korkusuz 
Kurflun sesi de¤ildi bir sevdal› gülüfltü
Düfltüler dimdik, özgürce, yal›n 
Öldüler ama ço¤ald›lar ölümsüz

Gel bir bak yak›ndan flu yi¤itlere 
Daha dün gibiydi ac›mas›z devrildiler
Kan bir kara görüntüydü gö¤üslerinde 
Ölüm çirkindi onlar güzellefltirdiler.

Yeniden yaratmak sesini ordular›n 
Ufuklardan çizgi çizgi büyüyen 
Savafllar› ço¤altmam yüce düzen ad›na 
Uykular bir daha kaçmas›n diye 
Sömürülmesin diye flu çocuk eller

Gözyafllar› yaraflmaz o ölülere 
Onlar için en soylu örtüler gerek
Gerelim h›nc›m›z› alev alev yeniden 
Devrim flark›lar›n› hayk›ral›m onlara 

Ölmediler onlar, ölemezler ki 
Bu yads›nmaz gerçe¤i bilmedi sat›lm›fllar
Onlar bir atardamard› halklar›n yüre¤inde 
Gecelerde y›ld›z y›ld›z uçuflan 

Unutma söz etmek yok gözyafllar›ndan 
Yaylar flimdi daha güçle gerildi 
Yar›n ad›na gö¤üs gö¤üs kufland›k gecede 
Gecede en yenilmez güç bizde gönendi 
Ölüler kofltular ordu ordu da¤lardan
Ölüler ans›z›n içimizde dirildi.

Luis Nieto

OSMAN YAfiAR YOLDAfiCAN
“S›k› durun. Kaçmad›k. Yenilmedik... Çünkü Spartaküs atefl ve ruh demektir, yürek ve can demektir.

Çünkü Spartaküs zafer özlemini, s›n›f bilinçli proletaryan›n mücadele azmini temsil etmektedir... 
Bunlar elde edildi¤i zaman, biz ister yaflayal›m, ister yaflamayal›m, program›m›z yaflayacakt›r 

ve kurtulan halklar›n dünyas›na egemen olacakt›r. Her fleye ra¤men!” 

1980 y›l›n›n 29 Eylül günüydü.
O gün ‹stanbul’da gökyüzü koyu gri bulutlarla

kaplanm›flt›. Kesik kesik ya¤mur, su damlac›klar›
duman tabakas›yla örtülü gibi görünen deniz üstün-
deki sislerin içinde gömülüp gömülüp kayboluyor-
lard›. Hava so¤uk, sokaklar önceki günlere göre da-
ha tenhayd›. 

Osman o sabah da flafakla birlikte yeniden do¤-
mufl gibiydi, hava ayd›nlan›rken evden ç›kt›. P›r›lt›l›
gözleri gülümsercesine sokaklar› tar›yor, her zaman-
ki gibi bir bir yapaca¤› iflleri geçiriyor akl›ndan. Yü-
re¤i k›p›r k›p›r, o günkü eylemin heyecan› ve sevin-
ciyle çarpmakta. Korkusuz, so¤ukkanl› do¤as›n›n
çelik küresi içinde tatl› bir s›cakl›k yay›l›yor. 

12 Eylül faflist askeri darbesi, nicelerinde kesin
yenilgi zann›yla karamsarl›k, geri çekilme e¤ilimi
do¤urmufltu. Sa¤ oportünistler yedi kat yerin dibine
gömülmüfltü sanki, sesleri soluklar› kesilmiflti. Bir-
kaç silahl› eyleme girince mangalda kül b›rakmayan
macerac›lara tak›ld› kafas›. Nas›l da yelkenleri indir-
mifllerdi. Kavga k›z›flt›kça coflan sert ve çetin karak-
terine ters düflüyordu bunlar. 12 Eylül darbesini ‘ge-
lece¤iniz varsa görece¤iniz de var’ sözcükleriyle
yarg›layan Osman’›n çehresi, faflist cuntaya haz›rla-
d›¤› partizan eylemlerini akl›na getirince elektriklenir
gibi oldu, heyecanl› bir coflku dalgas› kaplad›, içini
s›cak s›cak...

Caddelerden, sokak içlerinden, apartman arala-
r›ndan geçtiler. Sokak aralar›ndan gitmeyi tercih
ediyordu. Köfleyi dönüp bir soka¤a girdi, sonra bir
baflkas›na. Daha birkaç metre yol alm›flt› ki, birden
darac›k soka¤›n ucunda yolu kapatacak tarzda içi
jandarma dolu bir askeri minibüsün yavafl yavafl
geldi¤ini gördüler. Yol kesilmiflti, minibüsün içindeki
askerler “dur” iflareti veriyorlard›. Osman arabay›
yavafllat›rken, yoldafl› zaten haz›r bekleyen otomati-
¤i at›fla haz›r hale getirdi. Fark ettirmeden ve telafl-
s›zca. Araba askerlerin hizas›na geldi¤inde duracak
kadar yavafllam›flt›. Askerler arama yapmaya haz›r-
lan›yorlard›. Fakat tam o s›rada otomobil gürültüyle
bir ok gibi yerinden f›rlad›. Otomobilin ard›ndan ba-
ka kald› askerler...

Bir araba homurtusu duyuldu uzaktan. Bafllar›n›
çevirip sesin geldi¤i yöne bakt›lar. Daha önce yola-
r›n› kesen askeri minibüsü gördüler. Belli ki askerler
onlar› ar›yorlard›. Askeri minibüsü görünce, iki yol-
dafl kaç›yor görünümü vermeden yürümeye bafllad›-
lar. Belki askerler onlar oldu¤unu fark edemeye bi-
lirlerdi. Fakat her fleyden önce sipersiz arsadan
uzaklaflmaya, en yak›n yerdeki sipere ulaflmaya ba-
k›yorlard›... 

Jandarmalar arad›klar›n› bulmuflças›na araba-
dan inmeye bafllam›fllard›. ‹ner inmez atefl vaziyeti
al›p silahlar›n› atefllediler. Osman ve yoldafl bir yan-
dan zaten haz›r tuttuklar› silahlar›yla karfl›l›k verir-
ken, öte yandan birkaç ad›m ötedeki siper olarak
kullanabilecekleri evlerin aralar›na do¤ru kofluyor-

lard›. Ev köflelerine siperlenir siperlenmez jandar-
malara veryans›n ettiler kurflunu. Amans›z bir çat›fl-
ma bafllam›flt›... Jandarmalar hem silah, hem de sa-
y› üstünlü¤üne sahiptiler, zaman onlar›n lehine iflli-
yordu. Fakat düzensiz ve ürkektiler. Gitgide atefli
s›klaflt›rd›lar, önce birkaç› daha sonra hepsi takibe
koyuldular. ..

Osman’›n yoldafl› ne oldu¤unu anlayamad›¤› bir
darbeyle sars›ld›. Otomati¤i elinden f›rlayarak soka-
¤a düfltü. Yere düflen silah›n› ald›. Silah kullanacak
durumda de¤ildi, gözleri Osman’› arad› bulamad›.
Caddede karfl›layan jandarma devriyesiyle girilen
çat›flma s›ras›nda aralar›ndaki irtibat kopmufltu. Git
gide fenalafl›yordu... Osman caddenin karfl› taraf›n-
da ev aralar›ndan devriyelerin üstüne do¤ru gitmiflti.
O da yoldafl›n› bulam›yordu. Jandarmalar ço¤alm›fl-
t›, art›k bunlarla hesaplaflmal›yd›. ‹nflaat› siper edin-
di, bir yandan silah›na mermi dolduruyor, bir yan-
dan da soluklan›yordu. Son kaleydi buras›, iyi sa-
vunmal›yd›. En uygun yere siperlendi. Yüre¤inde
korkudan eser yok, tek düflüncesi kalesini faflist cel-
latlara karfl› bir direnifl an›t› haline getirmekti...

Faflist caniler it sürüsü gibi çoklar. Korkakl›ktan
gelen bir temkinlikle hareket ediyorlar. En son pro-
jektörlerle ayd›nlat›ld› “kale”. 

Karanl›klar ortas›nda par›l par›l parlayan inflaat,
Ba¤c›lar’da ihtiflaml› bir kaleyi and›r›yor. Kalede tek
bafl›na hem partizan, hem komutan Osman Yaflar
Yoldaflcan. Yüre¤i teti¤inde çarp›yor. Bir tarafta iki
tabancas› ve bir bombas›yla Osman, tek kiflilik halk
ordusu. Karfl› tarafta tank›yla tüfe¤iyle, polisiyle as-
keriyle it sürüsü gibi faflist cellatlar ordusu. Tam bir
savafl düzeni. Düflman yine de korkulu ve tedirgin. 

Megafondan kurt ulumas›n› and›ran bir ses yük-
seldi: “Etraf›n sar›ld›, kurtuluflun yok!” K›sa bir ses-
sizlikten sonra bunu daha yüksek bir tonla söylenen
“teslim ol” ça¤r›s› izledi... Tek bir kurflun sesi geceyi
y›rtt›, bo¤um bo¤um gö¤e yükseldi. Yerden gö¤e
do¤ru çakan bir flimflek gibiydi. Ard›ndan, bir y›ld›-
r›m gibi gürleyen Osman’›n sesi yank›land›: “‹HT‹-
LALC‹ KOMÜN‹STLER TESL‹M OLMAZ!”...

Bir bomba patlad›, faflist bafl komiserin yan› ba-
fl›nda, bir parlakl›ktan k›z›l k›v›lc›mlar s›çrad› etrafa
ve bir el de silah sesi duyuldu. Faflist bafl komiser
y›ld›r›mla çarp›lm›fla döndü, önce havada k›vrand›,
sonra yere düfltü... Göz aç›p kapay›ncaya kadar sür-
dü bunlar. Osman’›n a¤z›ndan yine sloganlar yük-
seldi, elinde yine silah› vard›. Vücudu dimdik gerildi
ve mermer heykel yere düfltü. Elinde silah›yla, ebedi
bir uykuya dalar gibi ölüme vard›. 

Birkaç kez tarad›lar boydan boya korkular›n›
yenmek için. Yi¤it bir yürek durdu. Bir proletarya
kahraman› böyle öldü... 

Yediveren yay›nlar›ndan ç›kan “‹lk Kurflun” kita-
b›ndan al›nm›flt›r. “Osman’›n yoldafl” olarak geçen

Mehmet Fatih Öktülmüfl’tür.
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16 Eylül 1976 - 
DGM Direnifli

Yükselen kitle hareketini bast›rmak
için bir dizi faflist yasay› devreye sok-
mak istiyordu burjuvazi. Ancak bunlar
bir türlü ifllevli hale gelemiyordu.
DGM'ler de bu kapsamda kurulacakt›.
Bu mahkemelerin aç›lmas›na karfl› iflçi
s›n›f›n›n da içinde bulundu¤u yo¤un
direnifl ve kampanyalar örgütlenince, aç›-
lamadan kapanmak zorunda kald›. 

DGM’ler 1973 y›l›nda kurulmufltu. An-
cak artan tepkilerden dolay› DGM Yasas›,
11 Ekim 1975’te iptal edildi. Yeni kuru-
lan MC hükümeti DGM’leri tekrar kura-
bilmek için 1976 y›l›nda çal›flmalara bafl-
lad›. 

Bu mahkemeleri “s›n›f mahkemesi”
olarak niteleyen iflçiler ve emekçiler, yap-
t›klar› bir dizi propaganda eyleminin ar-
d›ndan, 16 Eylül’de D‹SK’in ça¤r›s›yla
genel grev yapt›. ‹stanbul baflta olmak
üzere birçok ilde greve kat›l›m yüksek
olurken, tepkiler sokaklara taflt›. “Genel
Yas” süresince her gün yürüyüfller yap›ld›
ve flehir merkezleri felç oldu. 

Eylemlerin ard›ndan D‹SK, polis tara-
f›ndan bas›ld› ve aramalardan geçirildi.
Birçok iflçi iflten at›ld› ama direnifller so-
nucu tekrar geri al›nd›. 11 Ekim 1976’da
DGM’ler iptal edildi ve iflçiler mücadele-
yi kazanm›fl oldu. 

DGM Direnifli’nin ard›ndan devlet her
ilde kara listeler oluflturdu ve 3000 öncü
iflçiyi iflten att›. Her iflten atma yeni dire-
niflleri de beraberinde getirdi. 

22 Eylül 1976 - 
Profilo Direnifli

DGM’nin kald›r›lmas› için yap›lan ey-
lemlerin ard›ndan Profilo’nun sahibi Jak
Kamhi, eyleme kat›ld›klar› gerekçesiyle

bir bafltemsilci, üç temsilci iflçi olmak
üzere 18 öncü iflçiyi iflten att›¤›n› aç›klad›.
Bunun üzerine iflçiler arkadafllar›n› sahip-
lenerek eyleme geçtiler. 

‹flçiler 29 Eylül’de at›lan arkadafllar›n›
geri ald›rd›lar ve iflbafl› yapt›lar. At›lan ifl-
çilerin fabrikaya zorla girdi¤ini söyleyen
Kamhi, polisi fabrikaya ça¤›rd›. Polis, ifl-
çilere gaz bombas› ve kurflunlarla sald›rd›,
ancak iflçiler polisleri püskürtmeyi baflar-
d›lar. 

Ertesi sabah Kamhi, gazetelere verdi¤i
demeçte, “olay beni aflt›, art›k MESS’in
ve devletin olay›d›r” diyerek sald›r›n›n
iflaretlerini verdi. Sabah vardiyas›na gelen
iflçilerin üzerine atefl aç›lmaya baflland› ve
iflçi olduklar›ndan flüphelendikleri herkesi
döverek gözalt›na ald›lar. ‹flçileri kendile-
rine siper eden polisler, fabrika içine ve
vardiyaya gelen iflçilere kurflun ya¤d›rd›. 

Bu sald›r› sonucunda Yakup Keser
isimli bir iflçi öldü. Polis cenazenin göste-
riye dönüflmesini engellemek için ailesine
“sendikaya vermeme” flart›yla teslim etti.
Devlet klasik taktiklerinden birini kulla-
narak polisi çekerek askeri devreye soktu
ve asker de “fleref sözü” vererek iflçilere
dokunulmayaca¤›n› belirtti. ‹flçiler evleri-

ne b›rak›lacaklar› yalan›yla as-
ker cemselerine bindirildiler.
500 iflçi Gayrettepe’ye getiril-
di ve 100 metre boyunca olufl-
turulan polis kordonu içinde
feci flekilde dövüldüler. Bu
getirilifl s›ras›nda bir cemse de
devrildi ve iflçilerden a¤›r ya-
ralananlar oldu. 

Mahkemeye ç›kart›lan 510
iflçiden alt›s› tutukland› ve
Sa¤malc›lar Cezaevi’ne gön-

derildi. Tutuklanan iflçiler D‹SK Genel
Kurulu’na yazd›klar› mektupta “Bir Ya-
kup ölmüfl. Bin Yakup var savaflacak” di-
yerek kararl›l›klar›n› gösteriyordu. Profilo
direnifli iflçi s›n›f› hareketi tarihinde
önemli yer tutan direnifllerden biridir ve
bugün hala iflçilere yol göstermektedir.

6-7 Eylül Olaylar›: 

1955 y›l›n›n 6 Eylül günü, Radyo'dan ö¤le
haberlerinde Selanik'te bomba patlamas›yla il-
gili bir anons geçer. Bu haber üzerine ‹stanbul
Ekspresi adl› gazete, akflam bask›s› yaparak
"Atam›z›n Evi Bombaland›" manfletini atar.
"K›br›s Türktür Cemiyeti" üyeleri taraf›ndan
‹stanbul'da ifllek yerlerde bu gazete da¤›t›l-
maya bafllar ve halk› k›flk›rt›c› konuflmalar
yap›l›r. Ard›ndan, resmi devlet kurumlar› ve
cemiyetler baflta olmak üzere, flehir d›fl›n-
dan insanlar ‹stanbul'a tafl›n›r, kentte bü-
yük sald›r› gruplar› oluflturulur. 

6 Eylül akflam› saat 19 sular›nda fiifl-
li'de Haylafy Pastanesi'nin talan edilmesiyle sald›r›lar

bafllar ve sonras›nda Beyo¤lu, Yenikap›, Kumkap›, Samatya gibi
semtlerde baflta Rumlar olmak üzere, Ermeniler ve Yahudiler'e ait
oldu¤u bilinen bütün dükkanlar talan edilir, ya¤malan›r. Sald›r›lar
bilinçli yürütülmektedir, önceden tespit edilmifl adreslere organize
bir flekilde gidilir. 

Olaylar 7 Eylül sabah›na kadar sürer ve bu süre zarf›nda befl
binden fazla iflyeri, ev, kilise, haham gibi ibadet yerleri tahrip edi-
lir, yak›l›r, ya¤malan›r. Olaylar›n ard›ndan flehir d›fl›na ç›kmak is-
teyenlerde yap›lan aramalarda, birçok de¤erli eflya bulunacakt›r.
Gece boyunca olaylara hiçbir devlet yetkilisi müdahale etmedi¤i
gibi, teflvik edici aç›klamalar yaparlar.

Olaylara ilk baflta müdahale etmeyen hükümet, kitlelerin kon-
trolden ç›kmas› üzerine ‹stanbul'da s›k›yönetim ilan eder ve yakla-
fl›k 5 bin kifliyi tutuklar. “K›br›s Türktür Cemiyeti” göstermelik ola-
rak kapat›l›r. Baflta olaylar› bu cemiyetin ve çevresindeki gençlerin
üzerine y›karak soruflturmay› yürüten devlet, sonras›nda Aziz Ne-
sin, Hasan ‹zzet Dinamo, Kemal Tahir, Nihat Sarg›n, As›m Bezirci
gibi komünist olarak fifllenenlerin üzerine y›kmaya çal›fl›r ve "ko-
münist provokasyonu" olarak sunmaya çal›fl›r. Öyle ki, mahkeme-
lerde yarg›lananlar aras›nda çok önceden ölmüfl olan 4 komünist
de vard›r. 

Olaylar›n ekonomik zararlar›
da oldukça yüksektir. Türk
hükümetine göre zarar 69.5
milyon, ‹ngilizlere göre
100 milyon sterlin, Dünya
Kiliseler Birli¤i'ne göre ise
150 milyon dolard›r. Ülkeyi
terk edenlerin say›s› da bu
olaydan sonra h›zla artm›flt›r.
1923 y›l›nda 110 bin olan Rumla-
r›n say›s›, 2500'e düflmüfltür. 6-7 olayla-
r›yla ilgili dönemin hükümeti DP ve Baflbakan Adnan Menderes,
1960 darbesinin ard›ndan Yass›ada mahkemelerinde yarg›lan›r ve
suçlu bulunur. 

6-7 olaylar›n›n nedenleri araflt›r›ld›¤›nda, devletin Türklefltirme
politikas›ndan ba¤›ms›z olmad›¤› görülür. Sald›r›ya u¤rayan dük-
kanlar›n yüzde 59'u Rumlar'a aitken, yüzde 17'si Ermeniler'e, yüz-
de 12'si Yahudilere, geri kalan› ise sonradan müslüman olmufl
az›nl›k halklar›na aittir. Bu da göstermektedir ki, olaylar›n as›l he-
defi az›nl›klar› ülkelden sürmek ve zenginlikleri Türk burjuvalar›n›n
eline vermektir.

Türklefltirme sald›r›s›; siyasi, sosyal alanlardan sonra ekono-
mik alanda da en fliddetli biçimde uygulan›rken, cumhuriyet döne-
minde yaflanan mübadeleler, sürgünler ve az›nl›klar üzerine ç›kar-
t›lan vergilerle ayaklar ad›m ad›m örülmüfltür. 1950'li y›llardan
sonra DP hükümetiyle birlikte bu politikalar a¤›rl›k kazanm›fl ve
K›br›s politikas› üzerinden provokasyonlara bafllanm›flt›r. 

Faflizmin ›rkç› karakteri, her yerde ayn›d›r. Almanya'da yafla-
nan "Kristal Geceler" de 6-7 olaylar›na benzer. Devlet, bu tür pro-
vokasyonlar› daha sonra da s›k s›k yapacakt›r.

Türkiye iflçi s›n›f› tarihinden... 

Profilo iflçileri

Türk burjuvazisinin “kristal geceleri”
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! 1 Eylül 1939: II. Emperyalist paylafl›m savafl›
bafllad› 

I. emperyalist savafltan yenik ç›kan Almanya, kay-
betti¤i pazarlar› geri almak için sald›r›ya geçti. ‹ngil-
tere, Fransa ve ABD, Almanya’y› sosyalist SB’ye
sald›rmas› için k›flk›rt›lar. Bu süre içinde Almanya,
birçok Avrupa ülkesini iflgal etti. 1941 y›l›nda Sov-
yetler Birli¤i’ne sald›rd› ve Stalingrad’a kadar geldi-
ler. Sovyet halklar› sosyalizmi 20 milyon ölü pahas›-
na korudu, Alman faflistlerini geriletti. ‹ngiltere ve
ABD, o zaman savafla dahil oldular. Savafl› as›l biti-
ren, Sovyetler Birli¤i’nin büyük direnifli ve di¤er ül-
kelerde gerçekleflen devrimler oldu. Daha sonra Bir-
leflmifl Milletler, 1 Eylül’ü “Dünya Bar›fl Günü” ilan
edildi. 

! 1 Eylül 1987-Didar fiensoy Öldü
1986'da kurulan ‹HD'nin kurucu üyeleri aras›nday-

d›. 1 Eylül 1987'de Ankara'da tutsak yak›nlar›n›n
yapt›¤› eylemde polisin sald›r›s› sonucu yaflam›n› yi-
tirdi. 

! 2 Eylül 1969-Vietnam Devrimi'nin Önderi
Ho Chi Minh Öldü

As›l ad› Nguyen Tat Tanh't›r. 1941 y›l›nda Viet-
minh'i kurarak direnifle önderlik etti. Direnifl 1945 y›-
l›nda baflar›ya ulaflt›, fakat 1946'da Fransa'n›n sald›r-
mas›yla 1954'de kadar sürecek bir gerilla savafl› bafl-
lad›. Birleflmifl Milletler'in karar›yla Vietnam ikiye
bölündü. Savafltan sonra Demokratik Vietnam Cum-
huriyeti’nin bafl›nda bulunan Ho Chi Minh, 1961'de
görevinden ayr›ld›. ABD'nin sald›rmas› üzerine
1965'te tekrar direniflin bafl›na geçti ve 1969'da yafla-
m›n› yitirdi. Vietnam direnifli, tüm ezilen
halklara esin kayna¤› oldu.

! 9 Eylül 1976- 
Mao Zedung öldü. 
Çin Komünist Partisi’nin baflkan›

Mao Zedung, Çin devriminin de ön-
derli¤ini yapt›. Uzun süreli halk sa-
vafl› stratejisiyle devrimi gerçekleflti-
ren ÇKP ve Mao, bu stratejinin yar›-
sömürge, yar›-feodal tüm ülkeler için ge-
çerli oldu¤unu ileri sürdü. ML’den etkilen-
mekle birlikte felsefi olarak Konfonçyüs’e dayand›.
Devrim sonras›nda ise, parti, proletarya diktatörlü¤ü,
devrimin kesintisizli¤i, vb. bir çok konuda revizyo-
nist bir çizgi izledi. Bu çizgi, Çin’in demokratik dev-
rimde çak›l› kalmas›na, sosyalizme geçememesine
yol açt›. Devrim sonras›nda milli burjuvaziyi palaz-
land›ran ÇKP, devlet kapitalizminin yollar›n› düzle-
mifl oldu. Mao’dan sonra ÇKP’nin bafl›na geçen
Deng Siao Ping, bu süreci daha da ileri götürerek
Çin’i sosyal-emperyalist bir ülke haline getirdi. 

! 10 Eylül 1920-TKP Kuruldu
Türkiye’nin ilk komünist partisi Türkiye Komünist

Partisi Mustafa Suphi önderli¤inde Bakü’de kuruldu.

Emperyalizme karfl› müca-
dele vermek için Türkiye’ye
gelen Mustafa Suphi ve 15
yoldafl›, Kemalist gericilik
taraf›ndan Karadeniz’de kat-
ledildi. 

! 11 Eylül 1973-fiili'de
Askeri Darbe

ABD emperyalizmi, bir-
çok ülkede oldu¤u gibi fii-
li’de de faflist bir darbe ha-
z›rlad›. Binlerce insan iflken-
ceyle katledildi. Kitlesel tu-
tuklamalar, kay›plar yafland›.
Seçimle iflbafl›na gelen de-
mokrat Allende, çat›flarak
öldü. Bu olay, “bar›flç›l sos-
yalizm” teorilerini de tuzla
buz etti.

! 12 Eylül 1977-
Steve Bico Katledildi

Güney Afrika Cumhuriye-
ti direnifl örgütlerinden SA-
SO'nun kurucusu Bico, ›rk-
sal ayr›ma karfl› mücadele
etti¤i için a¤›r iflkenceler al-
t›nda katledildi. 

! 14 Eylül 1973-Victor Jara Katledildi
fiili'de askeri faflist darbenin ard›ndan gitar›n› bir

devrim arac› haline getiren Victor Jara da tutukland›.
Unitad Popular'›n müzik grubunda yer alan sanatç›,

stadyumda tutsak edilen insanlara direnifl marfllar›
ve flark›lar› çalmaya bafllad›. Ancak faflistler,

Jara'n›n önce ellerini k›rd›lar. Jara bu kez de
gitars›z flark›lar›n› söylemeye devam etti. Bu-
nun üzerine katledildi. 

! 20 Eylül 1985-Ruhi Su Öldü
Türkiye'de halk müzi¤inin önemli sanatç›la-

r›ndan biridir Ruhi Su. Devletin icazetinde mü-
zik yapmay› reddetti¤i için, hedefe çakt›¤› isim-

lerden biri. Türküleri, marfllar›, onun sesinden tan›-
d› genç nesiller. Bu nedenle befl y›l hapis cezas›na
çarpt›r›ld›. Kanser tedavisi için yurtd›fl›na gitmesi ge-
rekti¤inde de ona pasaport vermediler. Öldü¤ünde 73
yafl›ndayd›. 

! 20 Eylül 1992- Musa Anter katledildi.
Kürt ayd›n› Musa Anter, “Kürtçülük propagandas›”

yapt›¤› gerekçesiyle defalarca yarg›land› ve toplam
11.5 y›l hapis yatt›. Kürt ulusu üzerine birçok araflt›r-
ma yapt›. Ölmeden önce Özgür Gündem gazetesinin
yazar›yd›. 20 Eylül 1992'de devlet taraf›ndan katle-
dildi ve cenazesi kitlesel bir flekilde kald›r›ld›. An-
ter'in öldürülmesi, kontrgerilla cinayetlerin önemli
halkalar›ndan biridir. 

! 21 Eylül 1995-Buca Cezaevi'nde Katliam
Ac›lan atefl sonucunda DHKP-C tutsaklar› Turan

K›l›ç, U¤ur Sar›aslan ve Yusuf Bal flehit düfltü. 

! 23 Eylül 1973-Pablo Neruda Öldü
“Halk›m ben, parmakla say›lmayan/Sesimde p›r›l

p›r›l bir güç var/Karanl›kta boy atmaya/Sessizli¤i afl-
maya yarayan... / Biz halk›z, yeniden do¤ar›z ölüm-
lerle” dizeleriyle bilinen fiili’li ozan, yazd›¤› fliirler,
kitlelere direnme ruhu ve coflku tafl›m›flt›r. fiiirleri
dünya dillerine çevrildi ve 1971 y›l›nda Nobel ödülü
kazand›. 

! 24 Eylül 1969-'68 Hareketinin Devrimci Ön-
derlerinden Taylan Özgür polisler taraf›ndan kat-
ledildi. 

! 25 Eylül 1996-Diyarbak›r Cezaevi'ne demir
çubuklarla ve silahlarla sald›ran devletin iflkence-
cileri, 10 PKK’li tutsa¤› katletti

! 26 Eylül 1999-Ulucanlar Cezaevi'nde Katliam
F Tipi Cezaevleri'ne tutsaklar›n tafl›nmas›n›n ön-

günlerinde devlet, Ulucanlar'da yapt›¤› katliamla bir
prova gerçeklefltirdi. Özel yetifltirilmifl iflkenceci ka-
tiller silahlarlarla tutsaklara sald›rd› ve  iflkencelere-
den geçirerek vahflice katletti. Sald›r›da Önder Gen-
çaslan, Zafer K›rb›y›k, ‹smet Kavakl›o¤lu, Habip
Gül, Ümit Alt›ntafl, Aziz Dönmez, Ahmet Savran,
Abuzer Çat, Mahir Emsalsiz ve Halil Türker flehit
düfltü. 

“Üflüyorum, beni komünarlar›n battaniyesine sar›n” 
Y. Güney

Türkiye Devrimci Hareketi’nin yaratt›¤› ve döneme
damgas›n› vuran ender sanatç›lardan biridir Y›lmaz Gü-
ney. Sinema salonlar›nda bilet sat›fl›yla bafllayan sanat
hayat›, Fransa'da Cannes film festivalinde taçland›r›lan
bir baflar›ya dönüfltü.   

Devrimci sinema  alan›nda halen eriflelemeyen bir
zirve olmay› sürdüren Y›lmaz Güney, her fleyden önce
bir devrimciydi. Kendi deyimiyle “sanat› bir silah gibi” kulland›. “Devrimci
sanat, devrimci süreci anlatan sanatt›r. Devrimci sanat, toplumsal, siyasal,
kültürel de¤iflimleri ve kavgay› hem tan›k olarak anlatan hem de onu etkileyen
sanatt›r. Sadece tan›k olmak, izlemek ve yans›tmak yeterli de¤ildir, ayn› za-
manda bu süreci etkileyen bir yönü olmal›d›r.” diyordu. Söyledi¤i gibi tan›k
olmak ve yans›tmakla yetinmedi, süreci etkileyen bir kifli oldu.

Halk›n yaflad›¤› yoksullu¤un, sömürünün, ac›n›n, bask›n›n içinde geliyordu.
Onu yetifltiren topra¤› iyi tan›yordu. Ne burjuvaziye duydu¤u s›n›f kini, ne de
devrime besledi¤i ateflli tutku bir an bile sönmedi. Emekçi halka olan umut ve
güveni bir an bile sars›lmad›. O’nun devrimci kimli¤i ve bir silah olan sanat›n›
daima harlayan atefl, bu umut ve güvendi. “As›l dayana¤›m›z kendi topraklar›-
m›zd›r. Umut  kendi topraklar›m›zda ve kendi halk›m›zdad›r.” diyerek ifade et-
miflti bunu. Eserlerinin düflündüren, sorgulatan, dönüfltüren ve yol gösteren
özelli¤i kayna¤›n› tam  da buradan al›yordu. Tüm  filmlerinin ortak paydas›
UMUT’tu. Umut ise devrimde, sosyalizmdeydi.  

Bu yüzden faflizmin ona yönelen sald›r›lar› hiç bitmedi. Filmleri yasakland›,
yak›ld›. Yaflam›n›n 12 y›l›n› cezaevlerinde geçirdi. Faflizm, demir parmakl›kla-
r›n ard›na atmakla, onun s›n›r tan›maz üretkenli¤ine zincir vurabilece¤ini san›-
yordu. Fakat tam aksine o daha da bileniyor, duvarlardan taflan bir yarat›c›l›kla
senaryo, öykü, roman yaz›yor, cezaevinden d›flardaki filmlerini yönetiyordu. 

12 Eylül y›llar›nda cezaevinden firar ederek Fransa'ya kaçt› ve yaflam›n› bu-
rada sürdürdü. Ülkesinden hiçbir dönem kopmad› ve verdi¤i eserlerle hep hal-
k›n› anlatt›. A¤›r cezaevi koflullar› sa¤l›¤›n› afl›r› derecede bozmufltu ve kansere
yakaland›. 1984 y›l›nda hastal›¤› yenemeyerek genç yaflta ve en verimli y›lla-
r›nda aram›zdan ayr›ld›. fiimdi Paris’te komünarlar›n yan›nda yat›yor. Komü-
narlar›n battaneyisiyle ›s›n›yor.

9 Eylül 1984 -Y›lmaz Güney yaflam›n› yitirdi
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Adana’n›n Kiremitha-
ne mahallesinde oturan
bir gençtir Vedat Çatalte-
pe. Daha 17 yafl›ndad›r. Ve kendisi gibi gepegenç ih-
tilalci komünist hareketle tan›flm›fl, ona adam›flt›r yü-
re¤ini. Devrim ve örgütüyle bu k›sac›k buluflmas›nda,
sak›nmazl›¤› ve anti-faflist ruhuyla öne ç›kar. 

12 Eylül öncesi, tüm emekçi semtlerde oldu¤u gi-
bi, onun semtinde de sivil faflistlerle mücadele öne
ç›km›flt›r. Mahallelerde devrimci gençler nöbet tut-
maktad›r. Vedat da bu nöbetlere kat›l›r. Faflistlerin
girmeye çal›flt›¤› bir bölgede nöbet tutarken, bir gece
bekçisiyle karfl›lafl›r. Bekçiyle k›sa bir konuflmadan
sonra, çekip gitmesini söyler. Bekçi ise gidiyormufl
gibi yap›p silah›n› çeker ve Vedat’› vurur. Tek kurflun,
ölümcül yere isabet etmifltir, Vedat orada flehit düfler. 

Sivil ve resmi faflistlerle olan mücadelede Ve-
dat’tan sonra da birçok flehit verilecektir. Ancak ‘80
y›l›na gelindi¤inde, Adana’da sivil faflistlerin tutana

ca¤› tek bir semt kalmayacakt›r.

Vedat’›n cenazesi, Adana’n›n gör-
dü¤ü en görkemli cenazelerden biri

olur. Cenaze, anti-faiflt bir gösteriye dö-
nüflür. Hem sivil, hem de resmi faflistlere
meydan okuyan bir gösteridir bu. Bin-

lence insan, caddeyi trafi¤e keserek, mezarl›¤a ka-
dar saatlerce yürür. ‹htilalci komünistler, silahl›
güçleriyle kitlenin korumas›n› alm›flt›r. Devletin
resmi güçleri, bu kararl› kitleyi görünce kaçar. 

Mezar› bafl›ndaki konuflmay›, Ataman ‹nce ya-
pacakt›r. Silahlar havada hep birlikte ant içilir. Ve-
dat’›n ve tüm flehitlerin intikam›n› almak için...

‘80 öncesi anti-faflist mücadele Vedat gibi
gençlerin ölümüne direniflleri sayesinde kazan›l-
m›flt›r. Sivil faflistlerle mücadeleyi durduramayan
egemenler, son çare olarak askeri faflist cuntaya
baflvurmufltur. ‹htilalci komünistler,faflizme karfl›
mücadeleyi sadece MHP’li sivil faflistlerle s›n›rla-
may›p, örgütsel yap›s›n› da ona uygun infla ettikleri
için, cuntaya karfl› da direnen tek örgüt olmufltur.

Selma, 1962 y›l›nda Sivas‘›n Suflehri
ilçesinden Ankara‘ya göçmüfl yoksul bir
ailenin çocu¤udur. Dördü k›z, biri erkek
befl kardeflin ortancas›… Uzun saçl›, es-
mer, güleç yüzlü bir genç k›z… 

12 Eylül öncesi Ankara Çankaya Lise-
si‘nde okurken tan›fl›r ihtilalci komünist-
lerle. Daha önce örgütlenen bir akrabas›
sayesinde… Ve onlara büyük bir hay-
ranl›k duyar, onlar gibi olmay› ister. 

12 Eylül sonras› operasyonlarda, abla-
s›ndan dolay› evlerinin bas›ld›¤›n› duyunca, eve
gitmemeye karar verir. ‹stanbul‘a bir akrabas›n›n
yan›na gelerek örgütle yeniden ba¤ kurmaya ça-
l›fl›r, uzun u¤rafllardan sonra ’81 y›l›n›n yaz ayla-
r›nda baflarabilir bunu.   

Ankara operasyonundan kurtulan birinin örgütü
arad›¤›n› duyunca, hem sevinen, hem de tedbiri
elden b›rakmayarak, randevusuna giden kifli, ‹s-
mail Cüneyt’tir.  ‹smail Cüneyt, bu randevudan
büyük bir mutlulukla döner.  “Çocuk diyebilece-
¤imiz kadar genç biri, ama hiç öyle sinik, çekin-
gen olmayan, inisiyatif sahibi oldu¤u belli genç
yoldafllar›m›zdan” der. Ad› SELMA AYBAL‘d›r.

Yeniden görev istiyordur ve verilecek her görevi
yapmaya haz›rd›r.

Yoldafllar›, Adana’ya gönderirler. Bölgede bask›
komitesini yeniden kurabilmek için. 12 Eylül y›l-
lar›nda bask› komitesinin önemi çok daha büyü-
müfltür. Burjuva bas›n›n bile sansüre u¤rad›¤› bir
dönemde sadece yeralt› bas›n›yla iflçi ve emekçi-
lere, devrimci tutsaklara ulaflmak mümkündür.
Di¤er yandan yeralt› kurallar›na en fazla riayet
edilmesi gereken yerdir bask›. 12 Eylül koflulla-
r›nda, bu çok daha zorlu ve s›k›nt›l›d›r. At›lan her
ad›m, büyük bir dikkat gerektirir. Malzemelerin
temin edildi¤i yerlere, teksir makinesinin ç›kard›-
¤› sese, ulaflt›rma yol ve biçimlerine kadar, en
küçük bir hatay› kald›rmayan çal›flma koflullar›
vard›r. T›pk› madenlerde çal›flmak gibi a¤›r iflçi-
liktir ayn› zamanda. Kapal› mekanlarda a¤›r boya
ve tiner kokusu alt›nda bazen uykusuz günlerce
çal›flmakt›r. Bu koflullar› bilerek ve en küçük bir
tereddüt göstermeden görevine koflar Selma. 

* * *

Adil Özbek haini, yakalanmadan önce Ada-
na’da görev alm›flt›r. Dolay›s›yla bölgedeki iliflki-
leri iyi bilmektedir. Bildi¤i tüm iliflkileri uyarmak
ve evlerini boflaltmak gerekmektedir. Zamana
karfl› bir yar›flt›r bu ayn› zamanda. Olanaklardaki
daralman›n da etkisiyle, bask›n›n yap›ld›¤› yerin
boflaltma ifllemi taksit taksit gerçekleflir. Selma,
kalan eflyalar› ç›karmak için son kez gider.  

Adil Özbek haini, polisi eve getirmifltir. Bu s›-
rada Selma da evden yeni ç›km›flt›r. Evin boflal-
t›ld›¤›n› gören ekipler, öfkeye dönerler. Ancak
kötü bir tesadüf, dönüfl yolunda trafi¤in t›kand›¤›
bir s›rada hain, yandaki dolmuflta Selma’y› görür
ve polislere söyler. Selma arabadan atlay›p kofla-
rak kaçmay› dener, ama arkalar›ndan aç›lan
ateflle yaralan›r, yere düfler ve yaral› halde ele
geçirilir.  

Selma hastanede de çok net bir durufl sergi-
ler. O haliyle vahflice iflkence yap›l›r. Yaralar›
ölümcül de¤ildir, ama konuflursa tedavi yap›la-
ca¤› söylenir. O ise ölümü göze alarak susar.
Tedavi edilmedi¤i için de karn›ndan ald›¤› yara
mikrop kapar ve Selma hastanede polis sorgu-
su alt›nda yaflam›n› yitirir. 

8 Eylül 1981 tarihinde o güzel kara gözleri,
bir daha aç›lmamak üzere kapan›r… 

* * *

Selma, bu tavizsiz durufluyla, kendini en zorlu
dönemlerde devrime ve örgüte aday›fl›yla hep ya-
flayacakt›r. Ölümünden sonra do¤an k›z çocukla-
r›na en çok SELMA isminin konulmas› bofluna
de¤ildir. Kad›n yoldafllar›m›z›n en s›k kulland›¤›
kod isim de, SELMA olur. 

Selma, baflta genç k›zlar›m›z olmak üzere tüm
yoldafllar›m›za çok güzel bir örnek, ulafl›lmas› ge-
reken bir hedef koymufltur. Onunla ilgili Orak-
Çekiç‘te yay›nlanan anma yaz›s›nda flunlar söyle-
niyor: 

“…Selma, henüz T‹KB’nin Ankara örgütü ilk
kuruldu¤u, çevresel yap›dan örgütlü bir yap›ya
geçti¤imiz ilk zamanlarda örgüt yap›s› içinde yer
ald›. Yaflam›n› profesyonel bir devrimci olarak
sürdürme yönünde yapt›¤› seçim, devrimci yük-
selifl dönemlerinde örne¤ini çok gördü¤ümüz cofl-
kuya dayal› bir sürüklenme ya da koflullar›n da-
yatt›¤› bir illegaliteye geçme zorunlulu¤u de¤ildi.
Kurulufl halinde ve düzenli bir örgütsel ifllerlik ve
çal›flman›n ortaya ç›kar›lmas› için çeflitli güçlük-
leri alt etmekle karfl› karfl›ya olan bir yap›ya kat›-
larak, onu omuzlayan yoldafllardan biri olmas›,
Selma Aybal’›n de¤erini ortaya koyar. ‹nsan için
hava, bal›k için su neyse, bir komünist içinde
devrimci yaflam odur. Selma T‹KB’de do¤al ya-
flam ortam›n› bulmufltu. Yoksa bir p›nar›n suyu
gibi nas›l berrak ve bir ça¤layan gibi gürül gürül
olunur, tiz sesiyle devrim yang›n› türküler nas›l
söylenir…” (Orak-Çekiç, Say›: 65) 

* * *

O flimdi Ankara’da Karfl›yaka Mezarl›¤›‘nda ya-
t›yor. Tüm flehit yoldafllar›m›z gibi Selma’y› da
yaln›z b›rakm›yor yoldafllar›. Mezar›na çiçekler di-
kip sayg› durufluna geçiyorlar. Ve onun gibi ol-
maya ant içiyorlar…   
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12 Eylül, yükselen halk
hareketini bast›rmak,

ensesinde hissetti¤i dev-
rim tehdidini uzaklaflt›r-

mak için yap›ld›. Grev ve
direnifllerle elde edilen
iflçi haklar› karfl›s›nda

gerileyen ve kar marjlar›
düflen burjuvazinin kar›n›

yeniden yükseltmek için
yap›ld›. ‹ran devrimiyle
Ortado¤u’da önemli bir

deste¤ini kaybeden
ABD’nin Türkiye’yi de

kaybetme korkusuna düfl-
tü¤ü için yap›ld›. 

Böyle olunca as›l hede-
finin de, emperyalizme ve

faflizme karfl› savaflan
güçler olmas›, son derece

do¤ald›.

nayasa referandumu-
nun 12 Eylül tarihine
denk gelmesi ve
AKP hükümetinin bu
de¤iflikli¤i, demago-
jik olarak 12 Eylül’e
ve onun anayasas›na

karfl›ym›fl gibi göstermesi, bir kez daha
12 Eylül’ü gündeme tafl›d›. Bir de Bafl-
bakan Erdo¤an, meclis kürsüsünden
a¤layarak idam edilenlerin “son mek-
tuplar›”n› okuyunca, 12 Eylül birçok
yönüyle yeniden tart›fl›lmaya baflland›.  

AKP, anayasa referandumunda kitle
deste¤ini arkas›na alarak, onu bir “gü-
venoyu” haline çevirmek istiyor. Bu-
nun için de referandumun, kendi ç›kar-
lar› do¤rultusunda yap›ld›¤›n› gizleye-
rek, 12 Eylül’e ve 12 Eylül anayasas›-
na karfl›ym›fl gibi sunmaya ihtiyaç du-
yuyor ve sürekli bu temay› iflliyor. Öy-
le ki, 12 Eylül’de idamla yarg›lanan
bir siyasi tutsa¤›n kaleminden ç›kan ve
sonras›nda Ahmet Kaya’n›n besteledi-
¤i “fiafak Türküsü” adl› fliiri, mecliste
okuyor, bunu referandum kampanya-
s›nda kullanmaya kalk›fl›yor. 12 Ey-
lül’de idam edilen devrimcilerden
Necdet Adal›’y›, Erdal Eren’i an›yor.
Onlar›n haks›z yere as›ld›¤›n› anlat›-
yor.

San›rs›n›z ki, Erdo¤an, bunlardan
ilk kez haberdar olmufltur. Oysa üze-
rinden 30 y›l geçen bir tarihten sözedi-
yoruz. On y›llard›r 12 Eylül hukuku-
nun nas›l iflledi¤i, çeflitli örneklerle or-
taya serildi. Yafl› büyütülerek as›lan-
lardan, mahkemeye bile ç›kamadan
y›llarca hapis yatanlara, 30 y›ld›r dava-
s› sürenlere kadar, düzinelerce örnek
var. Erdo¤an, sanki bu ülkede de¤il,

uzayda yaflam›fl ve sanki o y›llarda
yokmufl, anlat›lanlar› da hiç duymam›fl
gibi davran›yor. Gerçekte ise Erdo¤an,
12 Eylül öncesi MSP’nin (Milli Sela-
met Partisi) gençlik kollar›nda faaliyet
yürüten bir kadrodur. Yani o zaman da
siyasetin içinde ve gerici kampta yer
almaktad›r. O dönem “Ak›nc›lar” ad›-
n› verdikleri gerici gençlik örgütünde,
faflistlerle birlikte devrimcilere karfl›
savaflm›flt›r. fiimdi bütün bunlar›n üze-
rini örterek, sanki öyle bir dönemi ya-
flamam›fl, o tür bir siyasi faaliyetin
içinde olmam›fl gibi göstermeye çal›fl›-
yor. 

Sadece Erdo¤an da de¤il. Bafl›ndan
beri faflist hareketin önderli¤ini üstle-
nen, onun fikir babal›¤›n› yapm›fl Dev-
let Bahçeli bile, “12 Eylül ma¤duru”
rolünü oynuyor. fiimdi herkes 12 Ey-
lül ma¤duru! Ve hepsi 12 Eylül’e
karfl› durmufl, ona karfl› mücadele
etmifl kahramanlar!

Bu yalan ve demagoji bombard›-
man›n› bertaraf etmek için, gerçekleri
bir kez daha hat›rlatmak ve kitlelere
yaymak gerekiyor. At›lan sis bombala-
r›n› da¤›tman›n yolu, buradan geçiyor. 

12 Eylül halka ve 
öncülerine karfl› yap›ld›. 
12 Eylül’ün as›l olarak yükselen

halk hareketini bast›rmak için geldi¤i-
ni ve en büyük darbeyi, bu halk hare-
ketine önderlik eden devrimci ve ko-
münistleri vurdu¤unu bilmeyen-duy-
mayan var m›d›r? Bir milyon civar›nda
kifliyi gözalt›na al›p, binlercesini ifl-
kencehanelerde, sokak ortas›nda kat-
letti¤i, onlarca devrimciyi idam sehpa-

s›na ç›kard›¤›, belgeleriyle ve rakam-
larla ortadad›r ve her 12 Eylül’de bir
kez daha hat›rlat›l›r.  

CIA’nin geçti¤imiz y›l, kamuoyu-
na sundu¤u eski belgeleri aras›nda,
Türkiye’de 12 Eylül darbesi yap›ld›-
¤›nda, Pentegon’un “bizim çocuklar
darbe yapm›fl” dedi¤i de ortaya ç›kt›.
Bu durum öncesinden de biliniyordu,
fakat CIA’nin belgeleriyle kan›tlanm›fl
oldu. Dönemin T‹SK(Türkiye ‹flveren
Sendikalar› Konfederasyonu) Baflkan›
Halit Narin, 12 Eylül’ü “bugüne dek
iflçiler gülüyordu, flimdi gülme s›ras›
bizde” diye karfl›lad›. Sonraki y›llarda
demokrasi havarisi kesilen TÜS‹AD,
12 Eylül öncesi iflbafl›nda olan hükü-
mete karfl› muht›ra niteli¤inde bildiri-
ler yay›nl›yor, grev ve direniflleri bitir-
medikleri takdirde, y›k›lacaklar› tehdi-
dini savuruyordu.  

ABD emperyalizminin ve iflbirlik-
çilerinin, 12 Eylül’e yaklafl›m› buydu.
Onlar, 12 Eylül’ün planlay›c›s›, örgüt-
leyicisiydiler. Zaten 12 Eylül’den 8 ay
önce yürürlü¤e koyduklar› “24 Ocak
Kararlar›” ad› alt›ndaki ekonomi poli-
tikalar›n› uygulayabilmeleri de 12 Ey-
lül gibi askeri faflist bir rejimi gerekli
k›l›yordu. 

fiimdi hepsi darbe karfl›t›lar! 12 Ey-
lül sonras› asker süngüsüyle iflbafl›
yapmaya zorlanan iflçilerin vahfli sö-
mürüsü üzerinden, nas›l karlar›na kar
katt›klar›n›, bugünkü yerlerine nas›l
ulaflt›klar›n› hiçbiri anlatm›yor! 

Bir kez daha yineleyelim:12 Ey-
lül, emperyalizmin ve iflbirlikçileri-
nin ç›karlar›n› korumak için geldi.
Bu, kimsenin gizleyemeyece¤i kadar
ç›plak bir olgudur. Tabi ki faflist cunta,
kendisine kitle deste¤i sa¤layabilmek
için “sa¤a da sola da karfl›y›z” nakara-
t›na baflvurmak zorundayd›. Faflist sal-
d›r›lardan bezmifl kesimlerin “can gü-
venli¤i” talebini sömürmesi gerekiyor-
du. Böyle bir perdeyi çekmek için de
göstermelik kimi uygulamalar yapa-
cakt›. Tüm siyasi partilerin kapat›lma-
s›, liderlerinin gözalt›na al›nmas›, kimi
faflistlerin cezaevine konulmas›, hatta
idam edilmesi gibi… Bu, hem siyase-
tin yeniden dizayn edilmesi için gerek-
liydi, hem de yüzüne takt›¤› maskeyi,
gerçekmifl gibi göstermek için… 

Özcesi; 12 Eylül, yükselen halk ha-
reketini bast›rmak, ensesinde hissetti¤i
devrim tehdidini uzaklaflt›rmak için
yap›ld›. Grev ve direnifllerle elde edi-
len iflçi haklar› karfl›s›nda gerileyen ve
kar marjlar› düflen burjuvazinin kar›n›
yeniden yükseltmek için yap›ld›. ‹ran
devrimiyle Ortado¤u’da önemli bir
deste¤ini kaybeden ABD’nin Türki-
ye’yi de kaybetme korkusuna düfltü¤ü
için yap›ld›. 

Böyle olunca as›l hedefinin de, em-
peryalizme ve faflizme karfl› savaflan
güçler olmas›, son derece do¤ald›.
MHP, MSP, CHP gibi emperyalizmle
iflbirli¤i içindeki düzen partileriyle

Anayasa 
Referandumu
ve 12 Eylül

A
Elimize posta kanal›yla ulaflan 
T‹KB(B) merkez yay›n organ› 

“‹htilalci Komünist”in Temmuz-A¤ustos
2010 tarihli 70. say›s›n›n baflyaz›s›n›,
güncel öneminden dolay› k›saltarak

yay›nl›yoruz.
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sorunu yoktu 12 Eylül’ün. (ABD, fark-
l› emperyalistlerle iliflkileri olan düzen
partilerine tabi ki karfl›yd›, fakat kendi
iflbirlikçisi partiler, hem daha güçlüy-
dü, hem de o dönem bask›n olan çelifl-
ki, klikler aras›nda de¤il, s›n›flar ara-
s›ndayd›.) 12 Eylül, iflbafl›na gelen dü-
zen partilerinin, yükselen hareketi bas-
t›ramamas› üzerine, burjuvazinin ç›-
karlar›n› korumak için geldi. Fakat dar-
beye meflruiyet kazand›rmak için, va-
rolan durumdan düzen partilerini so-
rumlu tutmas›, öyle göstermesi gereki-
yordu. Yüzbinlerce devrimci demok-
rat cezaevlerine doldurulur ve bin-
lercesi katledilirken, bu gerici, faflist
partilerin yöneticileri, en fazla bir-
kaç y›l ve çok rahat ortamda göz
hapsinde tutuldu, hepsi o… fiimdi
yapt›klar› tüm yaygara, bu k›sa süreli
göstermelik uygulamalar içindir. O y›l-
larda oldu¤u gibi, flimdi de, bunu kul-
lanmaya devam etmektedirler. 

Dönemin MHP baflkan› Alparslan
Türkefl, iki y›la yak›n hapis cezas›n›
hastane odas›nda yatarak geçirdi. Mah-
kemede, “biz içerdeyiz ama fikrimiz ik-
tidarda” diyen de onlard›. Elleri, bin-
lerce devrimcinin kan›na bulaflm›fl,
Abdullah Çatl›, Mehmet Ali A¤ca, Ha-
luk K›rc› gibi faflist katiller ise, 12 Ey-
lül y›llar›nda devletin kirli ifllerini yap-
mak için Avrupa’da cirit at›yorlard›.   

Ayn› durum, Baflbakan Erdo¤an da
dahil AKP yöneticilerinin, 12 Eylül
öncesi partisi olan MSP ve onu temsil
eden “milli görüfl”çüler için de geçerli-
dir. Onlar, ‘80 öncesi birçok yerde fa-
flistlerle birlikte devrimcilere sald›r-
m›fllard›r. Saflar›, faflistlerin yan›d›r.
Sözde 12 Eylül’ün gazab›ndan onlar da
nasiplerini alm›flt›r. Oysa 12 Eylül,
dinci gericili¤in yay›lmas›n›n zemi-
nini haz›rlam›fl, ona en büyük deste-
¤i sunmufltur. En fazla ‹mam Hatip
Lisesinin 12 Eylül döneminde aç›ld›-
¤› bilinmektedir. Cunta flefi Kenan
Evren, tüm mitinglerinde Kuran’dan
ayetler okumufltur. Komünizmi de
Kürt sorununu da, dine sar›larak berta-
raf edebileceklerini söyleyip durmufl-
tur. Onun içindir ki, Fettullah Gülen,
daha sonraki y›llarda Evren’in bu yön-
lerine vurgu yaparak, onun “cennetlik
oldu¤unu” söylemifltir. Bugün AKP di-
ye bir parti varsa ve 8 y›ld›r tek bafl›na
hükümet olacak kadar kitle deste¤i ala-
biliyorsa, bunu 12 Eylül’e borçludur.
AKP dahil, bugünün düzen partileri,
12 Eylül partileridir, o yüzden de 12
Eylül’le hesaplaflmalar› mümkün de-
¤ildir.  

Hal böyleyken Erdo¤an’dan Bahçe-
li’ye hepsi, 12 Eylül’ün “sa¤c›lar”a da
çok çektirdi¤i propagandas›n› yapma-
ya devam ediyorlar. 12 Eylül’ün “sa¤a
da sola da karfl›y›z” nakarat›na uygun
olarak as›lan, hapse at›lan bir elin par-
ma¤›n› geçmeyen faflisti dayanak ya-
parak, “12 Eylül ma¤duru” rolünü oy-
namay› sürdürüyorlar.  Bunlar›n yalan-

“Evet”çi kampta
yeralan her kifli ve

kurum, kitleleri kan-
d›rmakta ve AKP’nin
dümen suyunda hare-
ket etmektedir. Çünkü
bu anayasa de¤iflikli-
¤i, demokratik hak ve
özgürlükler yönünden
iyilefltirme getiren dü-
zenlemeleri içerme-
mektedir. Kitlelerin
ihtiyaçlar›n› karfl›la-
maya dönük de¤il,

burjuva kliklerin ç›-
karlar› için haz›rlan-

m›flt›r.
AKP yandafl› geri-

cilerin ve baz› refor-
mistlerin “evet”çi

kamp›na karfl›l›k, fa-
flistinden sosyal-de-

mokrat›na, hatta ken-
dine devrimci diyen
reformistlere kadar

genifl bir AKP karfl›t›
kesim ise, “hay›r”

kamp›nda birleflmifl-
tir...  Bu kesimler, re-
ferandumda “hay›r”
oyu vererek, varolan
anayasay› savunan

bir duruma düflmekte-
dir. Daha da önemli-
si, görünürde AKP ve
“ulusalc›lar” aras›n-
da (gerçekte ise ABD
ile Çin-Rus emperya-
listleri aras›nda) cere-
yan eden klik savafl›n-
da, ikincilerin yan›n-
da saf tutmaktad›rlar. 

Sonuç olarak, evet
ya da hay›r, hangi

blokta olunursa olun-
sun, yap›lan; anayasa
referandumunun ger-
çek yüzünün perde-

lenmesi, burjuvazinin
bir kesimine yedek-

lenmedir. 

lar›n› her yerde aç›¤a ç›karmal›, gerçek
yüzlerini teflhir etmeliyiz.    

“Evet” ya da “hay›r”›n anlam› 
Baflbakan›n a¤layarak “son mektu-

bu”nu okudu¤u faflist ‹sa Pehlivanl›’n›n
idam karar›n› veren Savc› bile, “sa¤a da
sola da karfl› görünmek için yapt›k” diye
aç›klamada bulundu. Erdo¤an ise, hem
‘sa¤’dan, hem ‘sol’dan 12 Eylül’de idam
edilenlerin mektuplar›n› okuyup, isimle-
rini anarak, 12 Eylül’ün, “sa¤a da sola da
karfl›” demagojisine bir kez daha destek
sunuyor. Böylece hem MHP, hem CHP,
hatta devrimci kesimleri etkilemeyi, ana-
yasa referandumuna “evet” oylar›n› ço-
¤altmay› amaçl›yor. 

Buna düflenler de olmuyor de¤il. Da-
ha do¤ru ifade ile buna düflmeye zaten
haz›r olanlar… Reformist kamptan baz›
kesimler, (ÖDP’den ayr›lan EDP, DS‹P
gibi) referandumda “evet” oyu kullana-
caklar›n› aç›klad›lar. T›pk› Erdo¤an gibi,
bu referandumun 12 Eylül’e karfl› yap›l-
d›¤› demagojisini kullanarak… Burjuva
liberal kesim ise, bugüne dek AKP hükü-
metinin hemen her yapt›¤›n› “de¤iflim”
ve “demokrasi” ad›na kutsay›p alk›fllad›-
¤› gibi, flimdi de ayn› argümanlarla
“evet”çi kampa kat›ld›. “Yetmez ama
evet” gibi bir demagojiyle, yap›lan de¤i-
flikliklerin s›n›rl› oldu¤u, fakat 12 Eylül
anayasas›nda gedik açt›¤›, “ileri do¤ru
bir ad›m” oldu¤u iddialar›yla, kafalar›
kar›flt›rmaya ve sol söylemle kitleleri
AKP’ye yedeklemeye çal›fl›yorlar bir kez
daha. 

Oysa 12 Eylül anayasas› ilk kez de-
linmiyor. Bugüne dek birçok hükümet ta-
raf›ndan 70’den fazla de¤ifliklik ile flura-
s›ndan-buras›ndan budand›. “AB’ye
uyum” ad› alt›nda bir dizi yasal düzenle-
me yap›ld›. Ancak as›l önemli olan, an-
ti-demokratik yasalar›n de¤iflmesiydi
ki, onlar aynen muhafaza edildi, hatta
pekifltirilenler oldu. Örgütlenme hak-
k›, bunlar›n bafl›nda gelenidir. 12 Eylül
öncesi sendikal› oran› ile bugünkünü kar-
fl›laflt›rmak bile, bunu görmek için yeter-
lidir. Genel olarak iflçi say›s› artmakla
birlikte, sendikal› iflçi say›s› sürekli düfl-
tü. Bugün 8.5 milyon iflçinin sigortal› ol-
du¤u, bunun 2.5 milyonunun 10 kifliden
az çal›flan küçük iflletmelerde; di¤er 2.5
milyonun ise, 10 ile 49 kiflinin çal›flt›¤›
yerlerde istihdam edildi¤i saptanm›fl du-
rumda. Ve bu iflyerlerine yasa gere¤i sen-
dika sokulmuyor. Bir de sigortas›z çal›-
flan milyonlarca iflçi var. Çal›flanlar›n ya-
r›s›ndan fazlas›n›n “kay›t d›fl›” tutuldu-
¤unu, resmi kurumlar aç›kl›yor. Referan-
duma sunulan anayasa tasla¤›nda, bu ko-
nularda herhangi bir de¤ifliklik sözkonu-
su de¤ildir. Yan› s›ra iki milyon civar›n-
da memur, hala grevsiz, toplu sözleflme-
siz durumdad›r. Son de¤iflikliklerde güya
memura toplu sözleflme hakk› veriliyor.
Gerçekte varolan “toplu görüflme” aynen
muhafaza ediliyor. Di¤er yandan grevsiz
bir toplu sözleflme olmayaca¤› gerçe¤i,
gözlerden saklanmak isteniyor.  

Örgütlenme hakk› gibi, söz ve eylem
hakk› da ayn› flekilde gaspedilmifl du-
rumda. Sözde AB’ye uyum ad› alt›nda
“düflünce özgürlü¤ü” tan›nd›. Oysa hala
yaz›lar›ndan dolay› cezaevinde olan ga-
zeteci ve yazarlar var. Devrimci yay›nlar
toplat›l›yor, kapatma cezalar› veriliyor,
haklar›nda davalar aç›l›yor. ‹flkencede,
sokak ortas›nda katletmeye devam edi-
yorlar... “Seçme seçilme hakk›” demok-
rasinin vazgeçilmez haklar›ndan biri ola-
rak geçer. Seçim baraj›n›n yüzde 10’lar-
da kalmas›, bafll› bafl›na “seçme-seçilme
hakk›”n›n i¤difl edilmesidir. Buna karfl›n
ne siyasi partiler yasas›, ne de seçim ba-
raj›nda bir de¤iflikli¤e gidilmifltir. 

K›sacas›, tüm demagojilerin aksine
demokratik hak ve özgürlükler kapsa-
m›nda herhangi bir iyileflme sözkonusu
de¤ildir. En büyük demagoji kayna¤› 12
Eylül generallerinin yarg›lanmas› ise,
tam bir aldatmacad›r. Hukuk sisteminde-
ki “zaman afl›m›” ile tüm katillerin ser-
best b›rak›lmas› bir yana, san›¤›n lehin-
deki yasa de¤ifliklikleri kullan›l›rken,
aleyhindeki de¤iflikliklerin kullan›lama-
yaca¤› ilkesi, hukukçular taraf›ndan dile
getirilmektedir. Böylece 12 Eylül karfl›t-
l›¤›n›n en büyük argüman› olan anayasa-
n›n geçici 15. maddesinin kald›r›lmas›
da, fiiliyatta hiçbir de¤ifliklik getirmedi¤i
için bofla düflmektedir. Zaten AKP’nin
bu maddeyi kald›rmas› da bu sonucu bil-
mesindendir. Hem böyle bir demagoji ile
refarandumun gerçek amac› perdelen-
mekte ve 12 Eylül karfl›tl›¤› gibi sözde
demokratik bir geliflme oldu¤u vazedile-
rek kitle deste¤i art›r›lmakta, hem de ger-
çekte 12 Eylül’e hiç dokunulmamaktad›r.  

Dolay›s›yla “evet”çi kampta yeralan
her kifli ve kurum, kitleleri kand›rmakta
ve AKP’nin dümen suyunda hareket et-
mektedir. Çünkü bu anayasa de¤iflikli¤i,
yukar›da belirtti¤imiz gibi demokratik
hak ve özgürlükler yönünden iyilefltirme
getiren düzenlemeleri içermemektedir.
Kitlelerin ihtiyaçlar›n› karfl›lamaya dö-
nük de¤il, burjuva kliklerin ç›karlar› için
haz›rlanm›flt›r. As›l f›rt›nan›n, Anayasa
Mahkemesi ve HSYK üzerinden, yani
yüksek yarg›daki yeni düzenlemelerden
kopmas› bile, bunun kan›t›d›r. Amaç;
uzun süredir devam eden burjuva klik ça-
t›flmas›nda üstünlü¤ü ele geçiren AKP
yanl›lar›n›n, bunu yasal bir statüye ka-
vuflturup, geleceklerini sa¤lama alma ça-
bas›d›r. 

AKP yandafl› gericilerin ve baz› re-
formistlerin “evet”çi kamp›na karfl›l›k,
faflistinden sosyal-demokrat›na, hatta
kendine devrimci diyen reformistlere ka-
dar genifl bir AKP karfl›t› kesim ise, “ha-
y›r” kamp›nda birleflmifltir...  Sözde AKP
ile k›yasland›¤›nda, ilerici görünen bu
kesimler, referandumda “hay›r” oyu ve-
rerek, varolan anayasay› savunan bir du-
ruma düflmektedir. Daha da önemlisi, gö-
rünürde AKP ve “ulusalc›lar” aras›nda
(gerçekte ise ABD ile Çin-Rus emperya-
listleri aras›nda) cereyan eden klik sava-
fl›nda, ikincilerin yan›nda saf



25Eylül 2010
Proleterce

DEVR‹MC‹ DURUfi

Referandumda ha-
y›r oyu kullananlar

da, sözkonusu oyunun
bir parças› olurlar.

Her ne kadar referan-
duma konu olan fleye
karfl›ym›fl gibi görün-
seler de, gerçekte ona
destek sunan, kitlele-
rin aldat›lmas›na ve

sözkonusu uygulama-
n›n meflrulaflmas›na
hizmet eder duruma

düflerler. 
Görünürde demok-

ratik bir halk oylamas›
gibi bir yan›lsama ya-
ratan bu uygulama,

gerçekte iki seçenekli
bir dayatmadan iba-

rettir. Bu iki seçenek-
ten hangisi kullan›l›r-

sa kullan›ls›n, ege-
menlerin zemininde

hareket edilmifl, onla-
r›n demokrasicilik

oyununa gelinmifl ol-
maktad›r.    

Boykot, “bu oyuna
gelmiyorum” demek-
tir. Boykot, “burjuva
kliklerden birine ye-
deklenmiyorum” de-

mektir. Boykot, “refe-
randum dayatmas›n›

ve bunun da demokra-
si gibi gösterilmesini

kabul etmiyorum” de-
mektir. Boykot, kitlele-
ri bir figüran gibi gö-
ren egemenlere, tari-
hin gerçek yap›c›lar›

oldu¤unu hat›rlatmak,
bir ders daha vermek-

tir.

giderek daha demokratik biçimler alarak
geliflmifltir. Ne var ki, devrimlerin yoz-
laflmas› ve geriye dönüfller, genel olarak
devrim dalgas›n›n gerilemesi ile, burju-
vazi bu alanda da gelinen noktay› geriye
çekmeye bafllam›fl, seçimlerde barajlar
koyup yükseltmekten, parti kapatmalara
kadar bir dizi anti-demokratik yasa ile fa-
flizan uygulamalar› ön plana ç›karm›flt›r.
Referandum da bunlardan biridir. Görü-
nürde demokratik bir halk oylamas› gibi
bir yan›lsama yaratan bu uygulama, ger-
çekte iki seçenekli bir dayatmadan iba-
rettir. Bu iki seçenekten hangisi kullan›-
l›rsa kullan›ls›n, egemenlerin zemininde
hareket edilmifl, onlar›n demokrasicilik
oyununa gelinmifl olmaktad›r.    

Boykot, “bu oyuna gelmiyorum” de-
mektir. Boykot, “burjuva kliklerden biri-
ne yedeklenmiyorum” demektir. Boykot,
“referandum dayatmas›n› ve bunun da
demokrasi gibi gösterilmesini kabul et-
miyorum” demektir. Boykot, kitleleri bir
figüran gibi gören egemenlere, tarihin
gerçek yap›c›lar› oldu¤unu hat›rlatmak,
bir ders daha vermektir. 

12 Eylül anayasas›n› da boykot eden
tek siyasi örgüt olarak, bunu herkesten
çok daha gür bir flekilde söyleyecek tari-
he ve birikime sahibiz. Dün 12 Eylül
anayasa referandumunda hay›r’›n
propagandas›n› yapanlar›n, bugün ne-
den boykot takti¤ini benimsedikleri de
ayr›ca tart›flma konusudur. Bu, refe-
randum ve anayasa meselelerine do¤-
ru yerden bakmad›klar›n›n da bir gös-
tergesidir.  

Bugün genifl bir “boykot cephesi”
oluflmufltur. Baflta Kürt ulusal hareketi
olmak üzere birçok reformist çevre de
“boykot”çudur. Bunlar›n “boykot” karar-
lar›n›n, tamamen konjonktürel ve prag-
matist oldu¤u, sadece anayasa de¤iflikli-
¤ine yaklafl›mlar›ndan de¤il, bugüne dek
bütün kritik aflamalarda ald›klar› tutum-
lardan da anlafl›l›r. 2002 seçimlerinden
itibaren AKP’yi “de¤iflim”in taraf›, “de-
mokrasi yanl›s›” olarak taltif edip “statü-
kocu”lara karfl› destekleyenler, son y›l-
larda AKP karfl›tl›¤›na soyunmufltur. Ke-
za AKP’nin AB’ye girme çabas›n›, bü-
yük bir umut ve beklenti yaratarak alk›fl-
layanlar da onlard›, Ergenekon operas-
yonlar›n› destekleyen, bunu kontrgerilla-
n›n tasfiyesi olarak gösterenler de… Son
olarak AKP’nin “Kürt aç›l›m›”n› destek-
leyip, bunun ulusal sorunu çözece¤i ko-
nusunda büyük bir hayale kap›lan yine
bu kesimlerdi. Kürt hareketinin kuyru¤u-
na tak›l›p, onunla birlikte kah umut ve
beklenti yayan, kah hayal k›r›kl›¤› yafla-
yan ama her defas›nda düzen içi geliflme-
lere bel ba¤layan, bar›fl ve uzlaflmay› öne
ç›karan bu kesimler, flimdi “boykot cep-
hesi”nde birleflmifllerdir.  

Kritik her geliflmede zikzaklar çizip
yalpalayanlar›n, klikler aras› çeliflkilere
oynayanlar›n, do¤ru bir boykot takti¤i iz-
leyemeyece¤i de ortadad›r. Onlar›n bu-
güne dek izledikleri çizgi göz önüne al›n-
d›¤›nda, anayasa referandumunda

“yetmez ama evet”çi olmas› beklenirdi.
Çünkü AKP’nin hemen her yeni ad›m›n›,
(AB, Ergenekon, Kürt aç›l›m›) “yetmez
ama” diyerek karfl›lam›fllar, destekleyen
tutumlar gelifltirmifllerdi. fiimdi “yetmez
ama” demeyip de “boykot” demeleri,
“Kürt aç›l›m›” konusunda yaflad›klar› ha-
yal k›r›kl›¤› ile AKP’yi köfleye s›k›flt›rma
çabalar›ndand›r. E¤er AKP, anayasa de-
¤iflikli¤i içine Kürtlere dair küçük de ol-
sa birkaç madde koysayd›, Kürt hareketi,
“yetmez ama evet”çilerin bafl›n› çekerdi.
Ve tabi politikalar›n› Kürt hareketine gö-
re belirleyenler de…  

O yüzden “boykot cephesi”nin bu ke-
simleri için, bugünkü durufllar›n›n kon-
jonktürel ve pragmatist oldu¤unu söylü-
yoruz. Devrimci bir bak›flaç›s›yla boykot
karar› almad›klar için de, do¤ru bir boy-
kot takti¤i izlemelerinin mümkün olma-
d›¤›n› biliyoruz. Bizim gerek 12 Eylül
anayasas› referandumunda, gerekse bu-
günkü anayasa de¤iflikli¤i referandu-
munda “boykot” karar› almam›z›n ne-
denleri ile onlar›nki çok farkl›d›r. Buna
ba¤l› olarak “boykot” takti¤ini ele al›fl›-
m›z ve uygulay›fl›m›z da çok farkl› ola-
cakt›r.  

Bunu daha iyi kavramak için 12 Eylül
anayasas›nda kimlerin nas›l bir tutum
içinde oldu¤unu hat›rlamakta yarar var-
d›r. 

12 Eylül anayasas›na karfl› tutum 
12 Eylül 1980’de iflbafl›na gelen aske-

ri faflist cunta, halk hareketini bast›r›p,
tüm devlet kurumlar›n› tepeden t›rna¤a
ele geçirdikten sonra, yani tam bir haki-
miyet sa¤lay›nca, 7 Kas›m 1982 y›l›nda
yeni bir anayasay› referanduma sundu.
Onlara göre ‘61 anayasas› fazla bol dikil-
mifl bir gömlekti. Toplumu yeniden faflist
bir cendereye sokmak gerekiyordu. Her
anayasada oldu¤u gibi fiilen yaflama ge-
çirilenlerin, yasal bir k›l›fa sokulmas› sü-
reciydi bu. Ve önümüzdeki y›llar›n ola-
bildi¤ince garanti alt›na al›nmas›... ’

82 Anayasas›, prof. s›fatl› Orhan Al-
d›kaçt› baflkanl›¤›nda bir komisyon tara-
f›ndan haz›rlan›p halka dayat›ld›. Do¤al
olarak içeri¤ine iliflkin hiçbir tart›flma ol-
mad›. Dahas›, referandum öncesi “evet”
propagandas› yapmak serbest, “hay›r”
demek yasakt›. Boykotun sözünü bile et-
miyoruz. 

Faflist cuntan›n bafl› Kenan Evren, il il
dolaflarak “evet” propagandas› yaparken,
hiçbir burjuva ak›m, aç›ktan “hay›r” di-
yemiyordu. En ilerisi, ezop diliyle “ha-
y›r” diyece¤ini anlatmaya çal›fl›yordu.
Evet “beyaz”, hay›r ise “mavi” renkli pu-
sulayd›. O yüzden “hay›r”c›lar, maviye
methiyeler düzüyor, yaz›lar›nda “mavi
gök-mavi deniz” edebiyat› yap›yorlard›.  

Bugün baflta Erdo¤an ve partisi ol-
mak üzere kendilerini “12 Eylül ma¤du-
ru” ve “12 Eylül karfl›t›” gösteren gerici
ve faflistlerin hepsi, kendilerine demok-
rat, liberal diyen ayd›nlar›n ise önemli bir
k›sm›, 12 Eylül’ü alk›fllad›lar, 12 Eylül
anayasas›na “evet” dediler. Bunlar

tutmaktad›rlar. Çünkü anayasa referan-
dumu, as›l olarak klik savafllar›n›n geldi-
¤i noktada ortaya ç›kan bir durumdur.
Kitlelerin taleplerini çözmeye dönük de-
¤il, kliklerden birinin taleplerini ve ç›-
karlar›n› çözmeye dönük haz›rlanm›flt›r.
Böyle bir durumda “evet” demek, ABD
ve iflbirlikçisi AKP’nin ç›karlar›na hiz-
met etmek ise; “hay›r” demek de ABD
d›fl›ndaki emperyalist güçlerin ve onlar›n
iflbirlikçilerinin ç›karlar›n› savunmak,
onlarla birlikte hareket etmektir.   

Sonuç olarak, evet ya da hay›r, hangi
blokta olunursa olunsun, yap›lan; anaya-
sa referandumunun gerçek yüzünün per-
delenmesi, burjuvazinin bir kesimine ye-
deklenmedir.   

Referandumda devrimci tav›r; 
Boykot 
Referandum, evet ya da hay›r oyla-

r›ndan oluflur. Yani “hay›r” da referan-
dumun bir paças›d›r. Sadece evet’lerin
ç›kt›¤› bir referandum inand›r›c› olmaz
çünkü. ’82 anayasas› bile yüzde 90 evet
ile kabul edilmifl gösterilmifltir. Yani
yüzde 10’luk bir hay›r vard›r. Dolay›s›y-
la referandumda hay›r oylar›na her za-
man ihtiyaç duyulmaktad›r. Onun de-
mokratik bir yöntem oldu¤u ve referan-
duma sunulan fleyin, demokratik bir se-
çim ile kabul edildi¤i yalan›n› yaymak
için, bu gereklidir.  

Bu durumda, referanduma hay›r oyu
kullananlar da, sözkonusu oyunun bir
parças› olurlar. Her ne kadar referandu-
ma konu olan fleye karfl›ym›fl gibi görün-
seler de, gerçekte ona destek sunan, kit-
lelerin aldat›lmas›na ve sözkonusu uygu-
laman›n meflrulaflmas›na hizmet eder du-
ruma düflerler. Bunu hay›r oyu kullana-
cak kitleler bilmese bile, hay›r oyunu
propaganda eden politikac›lar, çok iyi
bilmektedir.  

Devrimci ve komünistlerin çevresin-
de, bu referandumda evet oyunu kullana-
cak olanlar daha s›n›rl› iken, hay›r oyunu
kullanmaya meyilli birçok insan vard›r.
CHP ve reformist partilerin hay›r oyunu
propaganda etmeleri de bunda etkili ol-
maktad›r.  Biz, hem evet, hem de hay›r
oylar›n›n ne anlama geldi¤ini kitlelere
anlatmal›y›z. Özellikle de hay›r oyunu
kullanacaklar›n fark›nda olmadan nas›l
bir tuza¤›n içine çekildiklerini gösterme-
liyiz. Referandumun, seçimlerden fark›-
n›, evet ya da hay›r’›n bir seçim de¤il,
dayatma oldu¤unu kavratmal›y›z. Böyle
bir dayatmay› reddetmenin ancak boy-
kotla olaca¤›n›, sand›¤a de¤il soka¤a ç›-
karak taleplerimizi hayk›rmam›z gerekti-
¤ini söylemeli, buna ikna etmeliyiz. 

Gerçekte de referandum (plebisit-hal-
koylamas›) eski Yunan’da ilk “demokra-
si” örne¤i olarak ortaya ç›kan bir yön-
temdir. Partilerin kurulmas› ve seçim sis-
temi, kapitalizmle birlikte ortaya ç›km›fl-
t›r ve referanduma göre daha ileriyi tem-
sil etmektedir. Ekim devrimi ve kitlele-
rin yükselen mücadelesiyle, kapitalist ül-
kelerde de partiler ve seçim sistemi



26 Eylül 2010
Proleterce

DEVR‹MC‹ DURUfi

belgeleriyle ortadad›r. fiimdi aradan
geçen 30 y›la; gençlerin o dönemi bil-
memesine, yafll›lar›n da unutmufl ol-
mas›na güvenerek, demagoji yap›yor-
lar.  

12 Eylül’de ayd›nlar da s›n›fta kal-
m›flt›r. Onca katliam, iflkence ve idam
olurken, tek bir tav›r koymam›fllar,
aylar sonra “Ayd›nlar Dilekçesi” ad›
verilen bir dilekçeyi dolafl›ma sok-
mufllar, haklar›nda dava aç›l›nca da
birço¤u bu dilekçeyi okumadan imza-
lad›¤›n› söyleyecek kadar ödlek dav-
ranm›flt›r. fiimdi gazete köflelerinde
kahraman kesilenler, ya da televizyon
kanalla-r›nda at›p tutanlar; ya 12 Ey-
lül’e aç›ktan destek vermifl, ya da dut
yemifl bülbül gibi susmufltur.  

Anayasa tart›flmalar› bafllad›¤›
günden beri, hepsi riyakarca, 12 Eylül
anayasas›na “hay›r” oyu verdiklerini
söylemektedir. Öyle ki, yüzde 90 üze-
rinde bir oyla kabul edilen bu anaya-
saya kimin “evet” dedi¤i ortada yok-
tur! ’82 anayasa referandumunun bü-
yük bir zorbal›k alt›nda yap›ld›¤› bir
gerçektir. Pelur ka¤›d› denilen fleffaf,
içini gösteren zarflarla oy kulland›r›l-
m›fl ve oyun rengi daha sand›¤a at›l›r-
ken belli olmufltur. Böylece “mavi”
pusulay› atanlar hemen tespit edil-
mekte, hakk›nda soruflturma aç›lmak-
tad›r. Keza sand›¤a gitmeyenlerin de
muhtarl›k taraf›ndan tespit edilip bil-
dirilmesi istenmifl, bu kifliler fifllen-
mifltir.  

Bu durumda b›rakal›m boykotu,
“hay›r” oyu vermek bile büyük bir ce-
saret gerektirmektedir. Buna ra¤men
sand›¤a gitmeyen ve “hay›r” oyu ve-
ren, belli bir kitle sözkonusudur. Fa-
kat faflist cunta, çok büyük bir destek-
le onayland›¤›n› göstermek için, kul-
lan›lan “hay›r” oylar›n› da has›ralt› et-
mifltir. Sonuçta, yarat›lan bask› ortam›
ve orta kesimlerin deste¤iyle -yüzde
90’lar gibi büyük bir ço¤unluk olma-
sa da- “evet” oylar›yla bu anayasa ka-
bul edilmifltir. Fakat flimdi hiç kimse
“evet” oyu verdi¤ini söylememekte-
dir. Bu, bir yandan 12 Eylül’ün ne
denli teflhir oldu¤unu göstermektedir,
di¤er yandan ise, burjuva kliklerin ve
onlar›n sözcülerinin ne kadar yalanc›
ve demagog olduklar›n›… 

12 Eylül anayasa referandumunda,
devrimci cephenin durumuna gelir-
sek; 12 Eylül’deki tutumlar›ndan çok
farkl› olmad›¤›n› söyleyebiliriz. 12
Eylül geldi¤inde “geri çekilme takti-
¤i” ad› alt›nda dövüflmeden kaçanlar,
anayasa referandumunda da Avru-
pa’da oluflturduklar› “birlik” ile “ha-
y›r” diyorlard›. Biz ise, böyle bir birli-
¤in Avrupa’da de¤il, ülkede kurulma-
s› gerekti¤ini ve do¤ru tavr›n boykot
oldu¤unu söyledik. Devrimci örgütle-
rin hemen hepsi, Avrupa’dan “anaya-
saya hay›r” kampanyas› bafllat›p, kit-
lelere, “hay›r” oyu kullanmalar› ça¤r›-
s›nda bulundular. Biz ise, bunun

Bugün genifl bir
“boykot cephesi”
oluflmufltur. Baflta

Kürt ulusal hareketi
olmak üzere birçok
reformist çevre de

“boykot”çudur. Bun-
lar›n “boykot” karar-

lar›n›n, tamamen
konjonktürel ve prag-
matist oldu¤u, sadece
anayasa de¤iflikli¤ine
yaklafl›mlar›ndan de-
¤il, bugüne dek bütün
kritik aflamalarda al-
d›klar› tutumlardan

da anlafl›l›r. 
Kritik her geliflme-

de zikzaklar çizip yal-
palayanlar›n, klikler

aras› çeliflkilere oyna-
yanlar›n, do¤ru bir

boykot takti¤i izleye-
meyece¤i de ortada-

d›r... 
Bizim gerek 12 Ey-

lül anayasas› referan-
dumunda, gerekse

bugünkü anayasa de-
¤iflikli¤i referandu-
munda “boykot” ka-
rar› almam›z›n ne-
denleri ile onlar›nki
çok farkl›d›r. Buna

ba¤l› olarak “boykot”
takti¤ini ele al›fl›m›z
ve uygulay›fl›m›z da
çok farkl› olacakt›r.  

seçimlerle kar›flt›r›lmamas›n›, 12 Ey-
lül’ün bu referandumla kendini meflru-
laflt›rmaya çal›flt›¤›n›, “evet” ya da “ha-
y›r” hangi oy verilirse verilsin, bu amaca
hizmet edece¤ini söyledik ve halk›m›z›n
böyle bir dayatmaya boyun e¤memesi
gerekti¤ini; en do¤ru tavr›n, referandumu
boykot etmek oldu¤unu aç›klad›k.  

Boykot takti¤inin yaflama geçiril-
mesi, hiç kolay de¤ildi. Bunu biliyor-
duk. Fakat kaç kiflinin boykot edece¤i
de¤il, do¤ru tavr›n ne oldu¤u önemliy-
di. Sembolik de olsa 12 Eylül anayasa-
s›n›n ve referandum dayatmas›n›n
boykot edilmesi anlaml›yd›. Ulaflabildi-
¤imiz kesimlere, sand›¤a gitmemelerini
söyledik. Burjuva bas›n›n bile sansür al-
t›nda oldu¤u, “hay›r” dahi diyemedikleri
bir ortamda, illegal yay›n organ›m›z, bil-
dirilerimiz, duvar yaz›lar›m›zla, halk›m›-
z› “boykot”a ça¤›rd›k. Böyle bir ça¤r›n›n
kendisi bile, günlerce süren iflkenceli sor-
gular ve uzun y›llar hapis demekti. Tabi
ça¤r› yap›ld›¤› anda ç›kan bir çat›flmada
veya gözalt›na al›n›p iflkencede öldürül-
mek de vard›… Bunlar› göze alarak
“boykot” kampanyas›n› yürüttük. Sonuç-
ta s›n›rl› say›da da olsa sand›¤a gitmeyip
referandumu boykot edenler oldu. Ama
yukar›da da belirtti¤imiz gibi, bu takti¤in
do¤rulu¤u, yaflama geçirilip geçirilme-
mesinin çok üzerindeydi. Ve aradan ge-
çen y›llar, 12 Eylül anayasas›na “ha-
y›r” demek de¤il, “boykot” etmenin,
en do¤ru tav›r oldu¤unu tart›flmas›z
bir flekilde ortaya koydu. Keza 12 Ey-
lül’e karfl› mücadelenin Avrupa’da
oluflturulan birliklerle de¤il, ülke top-
raklar›nda yürütülmesi gerekti¤ini
de…  

Bugünkü referandumda    
boykot takti¤i   
fiimdi, anayasa de¤iflikli¤ini “boy-

kot” etmek kolayd›r ve sadece devrimci
hareketler de¤il, baflta Kürt hareketi ol-
mak üzere kimi reformist-troçkist çevre-
ler de “boykot” karar› alm›flt›r. Fakat hiç-
biri, 12 Eylül anayasas›nda hangi takti¤i
izledi¤ini ve neden o takti¤i izledi¤ini
anlatmamaktad›r. Oysa o günkü koflullar,
bugünden çok daha fazla “boykot” takti-
¤ini gerektirmekteydi. Ama hepsi “ha-
y›r”da birlefltiler. 

12 Eylül anayasas›na “hay›r” diyen-
ler, bugün neden “boykot” dediklerini
aç›klayamazlar. O yüzden de geçmiflteki
tutumlar›na dair tek kelime etmiyor, sus-
kunlukla geçifltiriyorlar. Fakat böyle yap-
t›klar›ndan dolay› da, bugün de do¤ru bir
“boykot” takti¤i izleyemiyorlar. 

Her biri de¤iflik isimler alt›nda (halk
anayasas›, yeni demokratik cumhuriyet
anayasas› vb.) anayasa taslaklar› haz›rla-
y›p sunuyor. Varolan anayasay› reddet-
mek için illa ki alternatif bir anayasa sun-
mak gerekmifl gibi bir bak›flla hareket
ediyorlar. Böylece fark›nda olarak veya
olmayarak, düzenin minderinde dövüflü-
lüyor ve düzen içi çözümlerin bir parças›
oluyorlar. Her ne kadar kimisi, böyle bir

anayasan›n ancak devrimle mümkün ol-
du¤unu söylüyorsa da, bu yarat›lan yan›l-
samay› ortadan kald›rm›yor.   

‹htilalci Komünistler olarak ne için
mücadele etti¤imiz, program›m›zda yaz›-
l›d›r. Bu program›n da ancak devrimle
gerçekleflece¤i ilan edilmifltir. Elbette
anayasa, programla ayn› fley de¤ildir.
Ancak ondan ba¤›ms›z da de¤ildir. Prog-
ram›n somutlanm›fl, prati¤e geçirilmifl
halidir. Dolay›s›yla devrim anayasas›,
bugünün de¤il, devrim sonras›n›n görevi-
dir. Anayasalar, hedeflerle de¤il, bugün-
le, varolan durumla ilgilenir çünkü. Ba-
flar›lm›fl olandan, flimdi olandan hareket
eder. Ne geçmiflte kalabilir, ne gelece¤i
saptayabilir. Onun misyonu verili durum
üzerinden hareket ederek, gerçekleflmifl
olanlara hukuksal bir nitelik kazand›r-
makt›r. Onu programdan ay›ran özellik-
ler de bunlard›r. 

Hukuk, bir üst yap› kurumudur. Ana-
yasa da hukuk sisteminin temelini olufl-
turur. Üstyap›y› yani devleti ele geçirme-
den, hukuk sistemini ve anayasay› de¤ifl-
tirmek mümkün de¤ildir. Devrim sonra-
s›n›n anayasas›n› da bugünden yazman›n
bir anlam›, dahas› geçerlili¤i yoktur.
Çünkü devrim sonras›n›n koflullar›n› bu-
günden saptamak mümkün de¤ildir. Bu
aç›lardan ad›na ne denirse denilsin, bur-
juva anayasas›na karfl›, bugünden bir
anayasa tasla¤› haz›rlay›p sunmak, do¤ru
bir yaklafl›m olamaz. Üstelik bu, kitleler-
de devleti y›kmadan da böyle bir anaya-
sa de¤iflikli¤i olabilece¤i yan›lsamas›n›
güçlendiriyorsa…  

Bütün bu aç›lardan komünistler, ana-
yasa tart›flmalar›na yeni bir anayasa tas-
la¤› haz›rlayarak kat›lmazlar. Devrimin
ve sosyalizmin propagandas›n› yapar,
hem içerik, hem yap›l›fl biçimi olarak en
demokratik anayasan›n ancak devrimden
sonra haz›rlanaca¤›n› anlat›rlar. Fakat
bu, düzen-içi iyilefltirmeler için, demok-
ratik hak ve özgürlükler için, bunlar›n
anayasaya da geçmesi için mücadele et-
meyi ortadan kald›rmaz. Mesele fludur
ki; düzen içinde yap›lan en demokratik
anayasa bile, burjuvazinin ç›karlar›n›
esas alan bir anayasa olacakt›r. ‹flçi ve
emekçiler, kendi ç›karlar›n› savunan bir
anayasaya, ancak devrimden sonra ulafla-
bileceklerdir. Bununla birlikte burjuvazi-
nin ç›karlar›n› daraltan, kendi özgürlük
alanlar›n› geniflleten haklar› da yine mü-
cadele ederek kazanabilirler ve bunu ya-
sal güvence alt›na ald›rabilirler. Bunun
kavgas›n› vermek baflkad›r, yeni bir ana-
yasa tasla¤› haz›rlay›p ç›kmak baflka… 

Reformistlerin a¤›rl›¤›ndaki boy-
kot cephesi, yeni bir anayasa tasla¤› ile
ortaya ç›kma haz›rl›¤›ndad›r. Kald› ki,
bu cephenin as›l gövdesini oluflturan
Kürt hareketi aç›s›ndan, “Kürt kimli-
¤ine anayasal güvence” yetmektedir.
AKP’nin anayasa de¤iflikli¤ine dönük
önerileri de bunlarla s›n›rl›d›r. Ve bu
noktalarda bir de¤iflikli¤e gidildi¤i tak-
dirde “anayasaya evet” diyeceklerini çe-
flitli biçimlerde dile getirmifllerdir. Kürt
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hareketine eklemlenen hareketler için de du-
rum pek farkl› say›lmaz. Zaten büyük oranda
yerel seçimlerde bir araya gelen yap›lardan
oluflan bu “boykot cephesi”, önümüzdeki se-
çimlerde de birlikte hareket ederek, “üçüncü
cephe”yi oluflturmay› hedeflemektedir. Dolay›-
s›yla varolufl biçimlerini uzun süredir parla-
menter, düzen-içi mücadele olarak saptam›fl
bulunmaktad›rlar.  

‹çerik olarak böylesine reformcu olan bir
bak›fl›n, biçim olarak “aktif boykot” demeleri,
onlar› kurtarm›yor. Aksine bozuk özün, biçime
yans›yan yönleri olarak karfl›m›za ç›k›yor...
Aktif boykot, kitleleri korkutan ve evden d›fla-
r› ç›kamaz hale getiren boykot de¤ildir, ola-
maz. Aksine, kitleleri soka¤a döken ve kitlesel
bir flekilde sand›klar›n parçalan›p yak›ld›¤›,
kendi taleplerinin hayk›r›ld›¤›, devletin kolluk
güçlerinin müdahalesine karfl› barikatlar›n ku-
rulup, kendi savunma birlikleriyle çat›fl›ld›¤›
boykotlard›r. Böyle bir boykot da, ancak kitle-
lerin örgütlülük ve bilinç derecesine ba¤l› ola-
rak yaflama geçebilir. 

Sand›¤a gitmemek de bir boykottur. Fa-
kat pasif bir boykottur. 12 Eylül anayasas›n›
boykot etti¤imizde, bunun pasif bir boykot ola-
ca¤›n› söylemifltik. Çünkü koflullar, pasif boy-
kotun bile baflar›lmas›n› zor k›l›yordu. fiimdi
12 Eylül anayasas› de¤iflikli¤i referandumuna
da boykot diyoruz. Ancak bugünkü koflular 12
Eylül’den çok farkl›d›r. Onun için, hem ajitas-
yon-propaganda araç ve yöntemlerimiz, 12 Ey-
lül’den çok daha fazla ve çeflitlidir, hem de ge-
rek referandum öncesi, gerekse referandum gü-
nünde koyaca¤›m›z eylemler bulunmaktad›r.
(...)

Boykotu reformist bir içerikle ele alan yap›-
larla, pratikte de bir arada olmam›z mümkün
görünmemektedir. Fakat devrimci yap›larla
birlikte ortak hareketi zorlamal›y›z... Devrimci
hareketlerin eylem birli¤i ça¤r›lar›m›za yan›t
vermedi¤i durumlarda da gücümüz oran›nda
aktif boykotu yaflama geçirme çabas›n› sürdür-
meliyiz. Bunu baflarabilmek için, 12 Eylül ön-
cesi yo¤un yüz yüze, sözlü ajitasyon-propa-
ganday› ço¤altmal›, çeflitli toplant›lar yapmal›,
kitleleri soka¤a çeken biçimleri devreye sok-
mal›y›z. (...)               

* * *
Örgütümüz, 12 Eylül’e karfl› oldu¤u gibi,

‘82 anayasa referandumuna karfl› da do¤ru bir
taktik belirlemifl ve tek bafl›na kalma pahas›na
birçok bedeli göze alarak mücadele etmifltir. 12
Eylül’e karfl› direnifl destanlar› yazm›fl ve 12
Eylül anayasas›n› boykot etmifl tek örgüttür...   

Anayasa konusunda içerik olarak zengin bir
bilgi birikimine sahibiz. Bafl›ndan beri burjuva
klikler aras› çeliflkileri do¤ru tahlil etmifl ve
do¤ru tutumlar alm›fl›z. fiimdi onun bir biçimi
ile daha karfl› karfl›yay›z ve yine do¤ru bir tu-
tumla savafl›m›z› sürdürüyoruz. Referandumlar
konusunda da bu-güne dek ald›¤›m›z kararlar,
hiçbir tereddüte yer vermeyecek flekilde nettir.
Bize düflen, bu gelene¤i ve birikimi do¤ru bi-
çimde özümseyerek prati¤e aktarmakt›r. (...)

Kitleleri sand›¤a gitmemeye ça¤›ral›m!
Gücümüz oran›nda aktif boykot örnekleri
yaratal›m! Bir 12 Eylül’den daha aln›m›z
ak, bafl›m›z dik ç›kal›m! Bunu baflaracak
güce sahibiz!
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Sayfa 2’de sürüyor

Anayasa referandumu

ve 12 Eylül

eferanduma do¤ru günlerin h›z-
la akt›¤› bir zamanday›z. 12 Eylül’ün
30. y›l›nda, 12 Eylül anayasas›,
AKP’nin ç›karlar› do¤rultusunda re-
feranduma sunuluyor. 

Bafl›n› AKP ve CHP’nin çekti¤i
“evet” ve “hay›r”c› kamp aras›ndaki
kay›kç› dövüflü de iyice k›z›fl›yor.
Anayasan›n içeri¤i, iflçi ve emekçile-
re ne getirip-götürece¤i de¤il, “boy-
soy” kavgas›yla kitleleri oyalamaya
devam ediyorlar. ‹çi bofl konuflma-
larla, yalan ve demagojiyle, kampan-
yalar›n› büyütüyor, meydanlarda nu-
tuk üstüne nutuk at›yorlar. 

Fakat her iki taraf›n da önemli bir
efor sarfetti¤i ve tüm güçleriyle as›l-
d›klar› bir gerçek. Çünkü bu de¤iflik-
lik, AKP’nin iflbafl›na geldi¤i son se-
kiz y›l içinde, giderek fliddetlenen
klik çat›flmalar›nda, önemli bir efli¤i
oluflturuyor. AKP, bu efli¤i aflt›¤›nda
büyük oranda rahatlayaca¤›n›, ele
geçirdi¤i üstünlü¤ü perçinleyece¤ini
düflünüyor. Karfl›tlar› ise, AKP’ye bu
f›rsat› vermemek için vargüçleriyle
direniyorlar.

* * *
Bunun son örne¤ini Yüksek As-

keri fiura (YAfi) toplant›lar› s›ras›nda
gördük.  Her iki taraf da birbirinin
sundu¤u adaylarda anlaflamad›lar.
AKP, hakk›nda soruflturma açt›¤› ge-
nerallerin terfi etmesine karfl› durdu
ve TSK’n›n her zamanki terfi düzene-
¤ini bozmaya çal›flt›. Genelkurmay
ise, AKP’nin gösterdi¤i adaylar› terfi
ettirmemekte direndi.  Her iki taraf›n
da hedefe çakt›¤› adaylar, bu süreç-
te emekliye ayr›lmak zorunda kald›-
lar. Bir süre bofllukta kalan, genel-
kurmay baflkanl›¤› ve kara kuvvetleri
komutanl›¤›, karfl›l›kl› tavizler üzerin-
den belirlenebildi. 

Fakat AKP’nin yaymaya çal›flt›¤›
gibi, bu onun kazand›¤› bir zafer de-
¤ildi. Her iki taraf›n yeniflemedi¤i bir
kilitlenme yafland› ve as›l olarak AKP
geri ad›m atmak zorunda kald›. Ge-
nerallerin soruflturmas›n› durdurma-
s› ve hesaplar›n›, 2013 y›l›nda genel-
kurmay baflkanl›¤›n› ele geçirmeye
göre yapmas›, bunun göstergesidir.
Böylesi kaotik ortamlarda de¤il üç
y›l, üç ay›n bile garantisi olmad›¤›
düflünülürse, bu köprüden daha çok
sular›n akaca¤› söylenebilir.
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Bizim Ekim’lerimiz düflecek!
Onlar›n Eylül’leri üzerine




