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#gezidireniş i_deği l_halkisyanı!

Haftalardır alanlarda, sokaklarda, parklardayız. 
Çünkü “kentsel dönüşüm” yalanıyla tüm 

kentlerimizi yağmalıyorlar. Çünkü hükümet yaşam 
alanlarımızı uluslararası finans kuruluşlarına ve inşaat 
tekellerine peşkeş çekiyor. Büyük ticaret merkezleriyle, 
gökdelenleriyle, köprüleriyle, otelleriyle ve devasa 
alışveriş merkezleriyle bizi şehir merkezlerinden 
sürmeye çalışıyorlar. İstanbul’da Sulukule’nin; Galataport 
ihalesiyle Karaköy sahilinin; tarihi Haydarpaşa 
Garı’nın; Beyoğlu’ndaki Emek Sineması’nın, Melkit 
Keldani ve Süryani Kilisesi’nin; üçüncü boğaz köprüsü 
inşaatıyla ormanlarımızın talanı sürdürülürken 
Taksim Gezi Parkı’ndaki ağaçlarımıza sahip çıkmak 
için yıkıma DUR dedik. Biz, bize ait alanlara, soluk 
alacağımız yerlere sahip çıkarken Biber Gazı Hükümeti 
bizi nefessiz bırakmak için zorbaca bir saldırı başlattı. 
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Ve umulmadık şeyler oldu. Başta İstanbul olmak üzere 
bütün ülkede, resmi rakamlara göre Bayburt ve Bingöl 
hariç 79 ilde 2,5 milyon insan AKP hükümetine karşı 
meydanlara aktı, gerçek rakamlarsa bunun çok ötesinde.

AKP hükümetinin 11 yıldır emperyalizmin tekelinde 
sürdürdüğü baskıcı ve anti-demokratik uygulamalara, 
kamu kaynaklarının özelleştirmelerle yağmalanmasına, 
sosyal hakları yıkıp yerine sadaka anlayışını getiren 
neo-liberal politikalara, özel hayata, din ve vicdan 
özgürlüğüne saldırılara, kadın düşmanı politikalara, 
kentlerin ve doğanın talanına, oyuncağa dönen 
eğitim ve sınav sistemine, üniversitelerdeki baskıcı 
uygulamalara, gençlerin işsizliğe, emeklilerin 
açlığa mahkum edilmesine ve savaş 
politikalarına karşı milyonlarca insan 
“Tayyip istifa!” sloganlarıyla yürüdü. 
İfade özgürlüğü için, taşerona ve 
grev yasaklarına karşı örgütlenme 
hakkımız için, adil yargılanma 
hakkı için, güvenilir haber 
alma hakkı için, eşitlik, 
özgürlük ve barış için 
hep birlikte, 
“Meydanlar 
bizimdir!” 
d i y e r e k 
yürüdük.
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#bu_pol is_sanki_israi l_pol is i

Tüm illerde göstericiler, polisin yıllardır Kürt halkına 
uyguladığı, dünyada benzeri sadece Filistin’de İsrail 
ordusunun yaptığı zulümle kıyaslanabilecek şiddete 
maruz kaldı. Kayıplarımız oldu... 5 gösterici yaşamını 
yitirdi. 59 kişi ağır olmak üzere 8 bini aşkın insan polis 
şiddeti sonucu yaralandı. 100 kişi kafa travmasına 
uğradı, 6 kişinin hayati tehlikesi sürüyor. 17 kişi gözünü 
kaybetti, 1 kişinin dalağı alındı. Bu rakamlar sadece 
revirlere ve hastanelere başvuranlara ait. Ayrıca 5 bine 
yakın kişi gözaltına alındı, çok sayıda insan gözaltında 
kötü muameleye ve cinsel tacize uğradı, şu an 100’den 
fazla tutuklu var. 9 eylemci ise hâlâ kayıp!

Erdoğan hükümetinin polis marifetiyle yaptığı şiddete 
karşı kendimizi savunduk, son ana kadar parkı 
bırakmamak için direndik. Ama polisin parka saldırdığı 
son gün, bir tiyatro oyunu sergilenerek eylemciler 
“marjinaller”, “bayraklılar”, “barışçı olanlar” ve diğerleri 
diye ikiye bölünmeye ve bu sayede halkın eyleme olan 
güçlü desteği kırılmaya çalışıldı. Bu ayrıştırma ne yazık 
ki Taksim Dayanışma içinde de tartışmaya neden oldu, 
bu durum barikatların kaldırılmasıyla ve parkın polis 
saldırısına karşı savunmasız bırakılmasıyla sonuçlandı.

Oysa bu halk isyanını marjinalleştirmek ve gerçekleri 
gizlemek için sistematik olarak yalan ürettiklerini 
biliyorduk ve buna karşı uyanık olmalıydık. Başbakanı, 
hükümet sözcüsü, valisi, belediye başkanı, televizyonu, 
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gazetesi… İlk günden itibaren yalanları bitmedi. 
Hükümetin kontrolündeki medya parkla ilgili haberleri 
ya vermedi ya da çarpıtarak verdi. Belediye başkanı 
imar planıyla ilgili yalan ve yanıltıcı açıklamalar 
yaptı, Mimarlar Odası ile aslında gerçekleşmeyen 
ve oda yönetimince derhal yalanlanan görüşmeler 
yaptığını iddia etti. Vali’nin “Kesinlikle parka müdahale 
olmayacak” dediği gün en vahşi polis saldırısı 
gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı ısrarla “Göstericiler 
polisimizi köprüden atıp şehit etti” açıklamaları 
yaparken, ölen komiserin ailesi hükümetin baskısına 
rağmen, cesaretle ölümün ağır çalışma koşullarının 
getirdiği yorgunluk, uykusuzluk ve ihmalkârlıktan 
kaynaklandığını açıkladı. Düzinelerce yalanından 
biri de “Camide içki içtiler” olan Başbakan, caminin 
müezzini bu yalanın ardında durmayınca hakkında 
inceleme başlattı ve açığa aldırdı.

Nasıl parkı savunmak yasal olmasına rağmen “yasadışı” 
gösterilmeye çalışıldıysa, aynısı “Bizi bayraklılar/
flamalılarla baş başa bırakın” denilerek, polis zulmüne 
tanıdık ve bu yüzden barikatlara da aşina devrimci 
ve örgütlü eylemcilere de yapılmaya çalışıldı. Bugüne 
kadar Taksim meydanını, Kızılay’ı, sokakları, gösteri 
ve yürüyüş özgürlüğünü savunanlara karşı bir cadı avı 
başladı, yasal partiler ve dergi büroları basıldı, insanlar 
darp edilerek gözaltına alındı, tutuklandı. Bunlara 
yabancı değiliz; milletvekilleri, parti başkanları, 
belediye başkanları, sendikacıları, gazetecileri, 
avukatları, öğrencileri cezaevlerine tıkılmış bir halkız; 
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öfkemiz, isyanımız da bundan. Şimdi de aynısının 
omuz omuza parkı savunduklarımıza, gazlanırken 
el ele kaçtıklarımıza, birlikte tartaklanıp gözaltına 
alındıklarımıza yapılmasına göz yumamayız. “Nereden 
gelirse gelsin şiddeti kınıyoruz” diyecek değiliz, çünkü 
bu göstericilerin “şiddet”i ile polisin uyguladığı şiddetin 
eşitlenmesinden başka bir anlama gelmiyor. Polis 
Lobna’ya, Berkin’e, Ethem’e, Abdullah’a, Medeni’ye gaz 
ve mermi sıkarken, gösteriler “barışçı” olmadığı için 
değil, bu emri aldığı için yaptı. Eli sopalı, palalı sivil 
polisler ve faşistler göstericilere saldırırken, Eskişehir’de 
Ali İsmail’i döverek ölümüne neden olurken ceza 
almayacaklarını biliyorlardı. Azmettirenler de failler de 
belli, tıpkı Roboski’de, Reyhanlı’da olduğu gibi.

Taksim Dayanışması polis şiddetine, gözaltı ve 
tutuklamalara karşı ikirciksiz tavır sergileyerek, beş 
ana talebi arasında olan gözaltına alınanların ve 
tutuklananların derhal serbest bırakılması ve emniyet 
müdürü, vali ve yaşanan şiddetten sorumlu tüm 
görevlilerin istifa etmesi taleplerini daha yüksek sesle 
haykırmalıdır.

Bu üç haftanın ardından Gezi Parkı’nın park olarak 
korunması, referandum/plebisit gibi kandırmacalara 
yer bırakmayacak şekilde yasa kararıyla güvence altına 
alındı. Toplantı ve eylem yasaklarına karşı sokaklarda 
kazandık. Bizleri görmezden gelen yandaş medya bile 
gelişmeleri vermek zorunda kaldı. Daha da önemlisi 
park forumlarıyla tanıştık, tartışmaya ve bir arada 
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hareket etmeye başladık. Şimdi bu kazanımları koruyup 
kalıcılaştırılabilmesi için eylemin sürekliliğinin 
sağlanması bir zorunluluk. Yanıt aradığımız soru da 
bu: Nasıl devam edeceğiz?

#savaş_hükümetine_karş ı

Kimse bu yaşananları Tayyip Erdoğan’ın üslup sorununa 
ya da ruh sağlığının bozukluğuna yormasın. Tayyip 
Erdoğan hükümetinin bir misyonu var; o da 
Orta Doğu’da savaş. AKP hükümeti bir savaş 
hükümetidir! Yaptığı saldırılar da bunun ürünü. 
Zaten İstanbul, Ankara, İzmir’den sonra en büyük 
gösterilerin Antakya’da olması bir tesadüf değil, 
bunun sebebi Suriye sınırındaki halkın 
doğrudan maruz kaldığı savaş politikaları 
ve sıkıyönetim uygulamaları. Elbette AKP’nin 
izlediği politikaları emperyalizmin politikalarından 
bağımsız düşünemeyiz. Emperyalizmin dünyada 
izlediği politika neyse AKP’nin Türkiye’de izlediği 
politika da o.

Tunus’tan Mısır’a, Yunanistan’dan İspanya, Portekiz ve 
Brezilya’ya, oradan ABD’ye dünya devriminin yükseliş 
içine girdiği zamanlar yaşıyoruz. Kitle hareketlerinin 
iktidara gelmesi riski emperyalizmi huzursuz ediyor. Tabii 
bu, aynı zamanda karşı-devrimin de eşzamanlı saldırısı 
anlamına geliyor. Orta Doğu’da çıkarlarının tehlikeye 
girdiğini gören ABD ve AB emperyalizmi, devrimlerin 
diğer ülkelere yayılmasını önlemek için askeri müdahale 
de dahil her türlü karşı saldırıya başvuruyor. Libya’dan 
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sonra, şimdi de Suriye ve İran tehdit altında. Türkiye’deki 
gelişmelere bu açıdan bakıldığında, doğrudan 
emperyalizmin hizmetkârı olan AKP hükümetinin halka 
karşı yürüttüğü saldırılara şaşırmamak gerek, çünkü 
Suriye’ye bir an evvel savaş açmak için elinden gelen her 
şeyi yapıyor.

Tayyip Erdoğan Erzurum mitinginde, eylemcileri 
“işgal kuvvetleri” olarak nitelendirip “Meydanı işgal 

kuvvetlerine mi bırakacaktık?” diye soruyor. Ey 
emperyalizmin Büyük Orta Doğu Projesi’nin 

eşbaşkanı Tayyip Erdoğan, biz “işgal kuvveti” 
kim ve ona kim hizmet ediyor çok iyi biliyoruz! 

Libya’ya emperyalist müdahale için Meclis kararı 
bile yokken harekete geçen, İsrail ile askeri 
anlaşmalarını devam ettirerek işgalci Siyonist 

İsrail’in Filistin halkına zulmüne ortak olan, Malatya 
Kürecik’e füze kalkanı ve İzmir’e bölgemizdeki 

savaşı koordine edecek NATO Ana Karargâhı’nı 
kuran, Antep, Maraş ve Adana’ya Patriot füzeleri 

yerleştiren, Suriye’ye emperyalist müdahalenin 
yolunu açmak, halkını savaşa sürüklemek için kiralık 
katiller ordusuyla kıyımlar yapan KİM?

•	 Patriotlar sökülsün!
•	 NATO’dan çıkılsın!
•	 Topraklarımızdaki tüm emperyalist üsler 

kapatılsın!
•	 Emperyalizmin Suriye’ye her tür müdahalesine 

hayır!
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#üstü_örtülü_sık ıyönetime_karş ı

AKP hükümeti eğer Suriye’ye savaş ilân etmiş olsaydı 
zaten savaş hali gerekçesiyle sıkıyönetim ilân edecekti, 
bu olamadığı için şimdi üstü örtülü bir sıkıyönetim 
uyguluyor. Toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma 
hakkı, örgütlenme hakkı, grev hakkı ve halkın bilgi 
edinme hakkı fiilen ortadan kaldırıldı. AKP kendi 
koyduğu yasalara bile uymuyor, fiilen kendi “hukuk 
sistemi”ni yürütüyor; bu hukuk da hizmetkârı olduğu 
ABD emperyalizminin “terörle mücadele” yalanıyla 
gerekçelendirdiği Guantanamo hukukundan farklı 
değil. Bu cendereden çıkmak için, özgürlük ve barış için 
hepimiz bir araya gelerek adı konmamış sıkıyönetim 
uygulamalarına dur demek zorundayız.

Yaşadığımız halk ayaklanması, haklarımızın yeniden 
kazanılmasına zemin sunuyor. Bugün bütün gücümüzle 
hükümetin savaş politikasına isyan etmeliyiz. Bu 
hükümetin derhal istifasını istemeliyiz ve bunu 
sadece Gezi Parkı ağaçlarının kesilmemesi için değil, 
savaşla birlikte bütün gençliğimizin kesilmemesi için 
istemeliyiz. “Tayyip istifa!” talebimizin esas gerekçesi 
artık bu olmalıdır.

#barış_iç in

Savaş; yoksulların, emperyalist güçlerin hizmetinde 
birbirlerini öldürmesi, büyük silah şirketlerinin daha 
çok silah satması, büyük patronların hükümetlerinin 
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emriyle halka karşı sıkıyönetim ilânı, bütün işçi, kamu 
çalışanı, gençlik, kadın ve köylü örgütlenmelerine 
saldırı, Kürt halkına her zamankinden daha fazla 
zulüm anlamına geliyor. Savaşa karşı hepimiz bir araya 
gelmek zorundayız. ABD ve İsrail yanlısı Erdoğan 
hükümeti Türkiye’yi Orta Doğu’da savaşa sokmak 
istediği için gençliğin ve halkların ortak düşmanıdır. 
Ortak düşmana karşı ortak mücadele esastır.

Eğer emperyalizmin bu savaş politikalarına karşı 
sadece içinde bulunduğumuz bölgede değil, başta 
Avrupa ve ABD olmak üzere tüm dünyada kapsamlı bir 
barış ve “halkların kardeşliği” politikası yürütülemezse 
karşı-devrim zafere ulaşacak 
ve bölgemizden başlayarak 
barbarlık ya da bizim deyimimizle 
KIYAMET hızla yaklaşacaktır. 
Tıpkı 2003 yılında ABD’nin Irak’ı 
işgaline karşı çıktığımız gibi 
şimdi de emperyalizmin ve AKP 
hükümetinin savaş politikalarına 
DUR demeliyiz.

Hatırlarsanız 1 Mart tezkeresi diye anılan “Türk Silahlı 
Kuvvetleri’nin yabancı ülkelere gönderilmesi ve yabancı 
silahlı kuvvetlerin Türkiye’de bulunması için Hükümet’e 
yetki verilmesine ilişkin başbakanlık tezkeresi” 
Meclis’te yapılan oylamada öngörülen salt çoğunluğa 
ulaşılamadığından kabul edilmemiş sayılmıştı. Yabancı 



12

kaynaklara göre 3 Ocak – 12 Nisan 2003 tarihleri 
arasında dünya çapında düzenlenen 3 bin savaş karşıtı 
gösteriye 36 milyon insanın katıldığı açıklanmıştı. Bu 
güçlü savaş karşıtı hareketin de etkisiyle tezkerenin 
reddedilmesi ABD emperyalizminde büyük hayal 
kırıklığı yaratmıştı. Türkiye’nin hava sahasını, liman 
ve topraklarını en önemlisi İncirlik Hava Üssü’nü 
kullanamayan ABD, Irak işgali sırasında daha ağır 
bir ekonomik ve sosyal fatura ödemek zorunda kaldı. 
2003’e göre daha zayıf olan ABD emperyalizmi ve 
AKP hükümeti, muhtemel bir Suriye ve İran işgali 
durumunda Meclis’ten böyle istemediği sonuçların 
çıkmasını istemiyor.

Emperyalizm; üretim araçları üzerindeki özel 
mülkiyet rejimi olan kapitalizmin en gelişkin, ama en 
çürümüş halidir. Mali sermayenin yani bankaların 
ve spekülatörlerin tüm dünya üzerindeki hâkimiyeti 
demek olan emperyalizm, kârlılığını sürdürebilmek 
için tüm ülkelerdeki işçi sınıflarına, yoksul köylülere, 
ezilen halklara ve milletlere ve doğaya saldırıyor. Tüm 
dünyadaki ırkçılığın, köktendinciliğin, diktatörlüklerin, 
kadın düşmanlığının ve her tür diğer gericiliğin 
arkasında emperyalizmin sermayesini, ordularını ve 
gizli servislerini bulmak mümkün. İşte bu yüzden, 
Lenin emperyalizm çağını “çürüyen kapitalizm” olarak 
adlandırmış ve emperyalizme her düzeyde gericilik 
demişti.
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Alarm veren bu durum karşısında hangi inanç, ideoloji 
ve gelenekten olursa olsun başta cepheye sürülecek 
gençler olmak üzere Türkiye’nin tüm halkları, ezilen 
ve sömürülenleri bir araya gelerek emperyalizme ve 
NATO’ya karşı bir ortak eylemlilik başlatmalıdır.

Bu savaşta hangi emperyalist güç kazanırsa kazansın, 
hangi işbirlikçi devlet kırıntı kaparsa kapsın kaybeden 
bölgemizde yaşayan tüm halklar olacaktır. Bu savaş 
bizim savaşımız değildir, bu savaş bir avuç sömürücü 
azınlığın savaşıdır. Bu savaş emperyalistlerin savaşıdır. 
Bu nedenle, gençliğimizin ve halklarımızın emperyalist 
çıkarlar için savaşa sürülmesini kabul edemeyiz. 
Halk isyanı sırasında bir kez daha gördük ki halklar 
birbirini anlamaya ve kardeşçe yaşamaya açıktır. 
Emperyalizme karşı güçlü bir birlik oluşturabilmek 
de böyle bir dayanışmayı ve bütün halkların eşitliği ve 
özgürlüğünü savunmayı gerektirir. Bu çerçevede, Kürt 
halkının bütün hak ve özgürlüklerini savunmak tüm 
bölge halklarının ortak sorumluluğudur.

Irak’ta sadece kayıtlara geçen 2,5 milyondan fazla 
sivil öldürüldü, nüfusun 1/5’i göç etmek zorunda 
bırakıldı. ABD çekildikten sonra ardında bir yıkıntı 
bıraktı. Her gün yaralı ve ölü haberleri gelmeye devam 
ediyor. Şimdi Suriye’de de paralı askerleriyle aynı 
kıyımı yapmak istiyorlar. Irak’ın işgalinde topraklarının 
kullanılmaması için sokağa dökülen Türkiye halkları bir 
kez daha “BARIŞ” demelidir.
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#çözüm_süreci

Sokaklarda taleplerimizi her dilde haykırdık, tüm 
halklar el ele yürüdük. AKP hükümeti, yıllardır Kürt 
halkına karşı uyguladığı zulüm politikalarını, Türk 
halkına karşı da uygulayarak birbirine düşman edilmek 
istenen iki halkı ortak bir mücadelenin içine soktu. Kürt 
gençleri, “çözüm süreci”ni gerekçe göstererek 
Kürt halkının desteğini arkasına almaya 
çalışan hükümete itibar etmedi. Zaten AKP 
hükümeti de gerçek yüzünü köyüne karakol 
yapılmasına karşı çıkan Medeni’yi katlederek 
bir kez daha hatırlattı.

AKP hükümetinin yürüttüğü sahte 
“barış” politikalarının ikiyüzlülüğü 
ortada. Roboski’nin ve faili meçhullerin 
sorumluları yargılanmadan, Guantanamo 
hukukuyla yıllardır tutuklu olan Kürt 
halkının temsilcileri, milletvekilleri, belediye 
başkanları salıverilmeden, İsrail’in Filistin’de 
yaptığı gibi her üç Kürt köyünün arasına birer 
karakol/kalekol yapılması durdurulmadan 
AKP’nin getireceği “barış”a kim inanır? Kaldı 
ki işçiye, yoksula, kadınlara, gençliğe düşman 
bir hükümet Kürtlere dost olabilir mi? Barış 
ancak halkların kendi elleriyle tesis edilebilir. 
Bu ortak mücadele günlerinde, gerçek bir barışı 
örme imkânımız var, bu şansı kaçırmamalıyız. 
Yıllardır özlemini duyduğumuz gerçek barışa 



15

bu halk hareketiyle ulaşabiliriz.

Ayrıca, bir ülkenin iç politikasıyla dış politikası 
birbirinden ayrılamaz. Yani dışarda emperyalizmin 
güdümünde, Suriye ve İran’la savaşa niyetlenen bir 
hükümetin içerde Kürt halkıyla “barış” yapacağına 
inanmak tam bir safdilliktir. Kürt halkının Araplara 
ve İranlılara karşı seferber edilmesi tam da yurtta 

“sulh”, cihanda savaş politikası izlenmesi 
anlamına gelir. Ama bu politikalarla yurtta sulh 
olamayacağını PKK’nın Kürt bölgelerinden 
çekilmesiyle birlikte, devlet Hizbullah’ının 
bölgedeki tek askeri güç konumuna sokulmak 
istenmesinden de anlamak mümkün.

Kürt hareketinin kurtuluşu bölge halklarının 
emperyalizmden kurtuluşuyla paralellik taşıyor. 
Bölge halkları birbirlerinden yalıtılmış olarak 
kaldıklarında tasfiye tehlikesiyle karşı karşıya 
kalırlar, hiçbirinin “aradan sıyrılma” şansı 
yoktur. Ancak ezilen halkların emperyalizme 
karşı ortak mücadelesi bu kıskacı kırabilir.

İçerde ve dışarda savaşa karşı, tüm ezilen 
halkların kendini özgürce ifade edeceği ve 
örgütlenebileceği bir siyasi demokrasi için 
öncelikle istisnasız bütün siyasi tutuklu ve 
hükümlülerin derhal serbest bırakılmasını ve 
Kürt halkının kendi kaderini tayin hakkını 
savunmalıyız.
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Fi l ist in’ in  “çözüm süreci”

Filistin toprakları 1947’den beri İsrail’in işgali altında. 
Filistin halkı 66 yıldır İsrail’in ambargosunun ve 
tarifsiz zulmünün mağduru. Filistinliler köylerinden, 
anayurtlarından kanlı ve vahşice sürüldüler, Filistinli 
nüfusunun yarısı (6 milyondan fazla insan) sürgünde 
yaşıyor. İsrail ordusu on binlerce Filistinliyi katletti, 
yüzlerce tutuklu ve kayıp var. Siyasi mahkûmlar ağır 
işkence görüyor. Halk bir açık hava hapishanesinde 
yaşıyor, “özerk” yönetimin kontrolündeki bir bölgeden 
diğerine ulaşmak ancak dört ayrı kontrol noktasından 
geçerek mümkün.

Filistin’de geçtiğimiz günlerde 5 yaşındaki bir oğlan 
çocuğu askeri araca taş attığı gerekçesiyle gözaltına alındı. 
Pek çok televizyon kanalı görüntüleri yayınladı. Küçük 
çocuk, askeri araca bindirilirken korkudan bağırarak 
ağlıyordu. Görüntüler bize tanıdık. İsrail ordusu beş 
senede (2006-2011 arası) taş atan 835 Filistinli çocuğu 
gözaltına aldı, Türkiye’de ise 2010-2011 arasında, 16 ayda 
638 Kürt çocuk aynı gerekçeyle gözaltına alındı, onlarca 
çocuk cezaevlerinde cinsel tacize ve tecavüze maruz kaldı. 
AKP hükümeti, zorbalık konusunda İsrail hükümetinden 
ders alıyor. Tıpkı Filistin halkı gibi Kürt halkı da devlet 
şiddetine karşı yıllardır mücadele veriyor. Halklar eşit ve 
özgür olmak istiyorlar, kalıcı ve gerçek bir barış istiyorlar. 
Ama bu konuda da AKP’nin öğretmeni İsrail. Filistin’de 
1993’te başlayan ikiyüzlü barış sürecinde Gazze ve Batı 
Şeria’da oluşturulan, sekiz metrelik duvarlar ve dikenli 
tellerle çevrili, İsrail ordusunun nokta karakollarıyla 
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donanmış sözde “devletler” barışı getirmiyor, aksine 
Filistin halkının tutsaklığını artırıyor.

Henüz 15 yaşındayken Filistin Halk Kurtuluş Örgütü’ne 
katılarak ömrünü Filistin’in özgürlüğüne adayan Leyla 
Halid, Türkiye’de yaşanan barış tartışmaları süreciyle 
ilgili uyarıyor: “Kürtler bizim yaşadığımızı yaşamamalı, 
aldanmamalı. Barış sürecine, müzakerelerle barışa 
ulaşmak son derece önemli. Destekliyoruz. Ancak sorun şu; 
kimin barışı, ne için barış? Barış; özgürlük ve demokrasi 
demektir. Barışla ilgili yönetimler her zaman parlak 
laflar söyler, halkı aldatmaya dönük kavramlar kullanır. 
Halkımız aldanmamalı. Kanı durduracak, çatışmaları 
engelleyecek, demokrasiyi geliştirecek barışa elbette varız. 
Barış süreçlerinde iktidarlar barışı savunuyor. İsrail de 
savunuyor ama biz bunu yaşadık. Bu barış sürecinin bizi 
nereye götürdüğünü dünya âlem gördü. Aynı şeyi Kürt 
halkının yaşamasını istemeyiz. Kendi geleceğinin kararını 
bir yönetimin eline vermesini ve o yönetimin karar vermesini 
istemeyiz.”

Almanya’yı ayıran duvarın yıkılmasından çok memnun 
olanların -ki herkes memnun olmalıdır, çünkü sonuçta ABD 
proletaryasından sonra dünyanın ikinci büyük ve güçlü 
işçi sınıfının yeniden bir araya gelmesine neden olmuştur- 
günümüzde büyük bir kısmı nedense İsrail devletinin Filistin’de 
inşa ettiği utanç duvarına ses çıkartmıyorlar. O duvar ki Filistin 
köylerini tam ortasından ikiye bölüyor. Köylüler hayvanlarını 
otlatamaz hale geldiler. Tam da İsrail’i örnek alan hükümetin 
Kürt köyleri arasına karakollar yerleştirmesi gibi.
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#sömürüye_son

Göstericiler sadece özgürlük için değil, eşitlik ve 
adalet için de meydanlardaydı. Kamu kaynaklarının 
yağmalanmasına, toplumun çok küçük bir kısmını 
oluşturan büyük patronların kalan milyonların emeğine 
el koymasına ve sömürüye itirazımız vardı. Dünyadaki 
en zengin 100 milyarderin sadece geçen yılki kârı 
ile dünyadaki yoksulluk 4 kez bitirilebilirdi. Bugün 
dünyada 1,1 milyar insanın günlük kazancı sadece 
1 dolar. İşte bu adaletsizliğe karşı insanca yaşamak, 
çocuklarına iyi bir gelecek kurmak, sağlık ve eğitim 
hizmetlerinden yararlanabilmek için ağır, güvencesiz, 
sağlıksız koşullarda çalışan 
milyonlar olarak sokaklardaydık. 
Atanamayan öğretmenler, 
göçük altında kalan madenciler, 
ü n i v e r s i t e l e r d e 
güvencesiz çalıştırılan 
a s i s t a n l a r , 
b a r a k a l a r ı n d a 
yanarak can veren 
işçiler, sağlık 
sistemindeki karşı-
reformlar yüzünden 
hastalarla karşı 
karşıya gelip şiddet 
gören doktorlar, 
kot kumlarken 
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ciğerlerinden olan gencecik 
tekstil işçileri, adliye 
merdivenlerinde sürüklenerek 
gözaltına alınan avukatlar, her 
ay kirasını nasıl ödeyeceğini, 
karnını nasıl doyuracağını kara 
kara düşünen emekliler, kamyon 
kasasında meyve toplamaya 
giderken ölen kadın işçiler, işsiz gençler… Hepimiz 
canımıza tak eden bu düzene öfkeliyiz.

Mart 2013 verilerine göre işsizlik yüzde 17’ye dayandı. 
Yeni işsizlerin yüzde 69’u genç, yüzde 80’i kadın! 
İşsizlik ve kayıt dışı çalışma yükselmeye devam ediyor. 
Kadınlar en dezavantajlı kesim. İstihdama yeni dahil 
olan kadınların yüzde 70’i kayıt dışı çalıştırılıyor. 
Gençler için de durum kötü. Genç işsizliği yüzde 
32’yi aşmış durumda. Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı verilerine göre, kuralsızlık ve güvencesiz 
çalışma anlamına gelen taşeronda çalışan işçi sayısı 
AKP hükümeti döneminde 4 kat artarak 1 milyon 
600 binin üzerine çıktı. İşçi sağlığı ve iş güvenliği 
önlemlerinin alınmadığından, denetim ve yaptırım 
eksikliğinden kaynaklanan iş cinayetleri her geçen 
gün artıyor. 1946’dan 2010 yılına kadar “iş kazaları” 
sonucu ölen işçilerin sayısı tam 59 bin 300 kişi. Her 
yıla 926, her aya 77, her güne 2-3 ölü işçi! Üstelik 
bu veriler sadece kaydı tutulabilenler. İstihdamın 
yaklaşık yarısının kayıtsız olduğu düşünüldüğünde, 
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kayda geçmeyen vakaları 
tahmin etmek mümkün 
değil. Artan taşeronluk 
zinciri iş cinayetlerine 
davetiye çıkarıyor. Ana 
işverenden iş almak için 
fiyatları düşüren taşeron 
şirketler kâr etmek 
için işçilerin yaşamını 
tehlikeye atıyor. Düşük 
sendikalaşma oranı 
da yüksek işçi ölümü 
anlamına geliyor. Örneğin, Zonguldak havzasında 
sendikalı işletmelerde çıkarılan 100 bin ton kömür 
başına işçi ölümü 0,3 iken, sendikasız taşeron 
işletmelerde bu sayı 8,3. Aradaki fark tam 34 kat! 
Çalışma yaşını 11’e indiren AKP hükümeti, patronların 
kâr hırsı için çocuklarımızın hayatlarına da göz dikiyor.

Güvenceli, sağlıklı ve insanca koşullarda çalışmak 
hepimizin hakkı. Çalışma şartlarıyla ilgili demokratik 
haklarımızı kullanabilmek için sendikalı olmak 
çok önemli. Her şeyden önce sendikalı çalışanların 
ücretleri sendikalı olmayanlardan yüzde 30-40 
daha fazla. Ama Ocak 2013 tarihli verilere göre, işçi 
statüsünde çalışanların tümünde sendikalaşma oranı 
yüzde 6, yani her 16 işçiden sadece biri sendikalı. Özel 
sektörde bu rakam yüzde 3’lere düşüyor.
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Tahrir’de kurulan bağımsız sendikalar

Mısır’da halk 2011 yılının başından beri meydanlarda. 
Gösteriler polis şiddetine, olağanüstü hâl koşullarına, 
işsizliğe, asgari ücretlerin düşürülmesine, yüksek 
fiyatlara, eğitim ve sağlık alanında kamu harcamalarının 
kısılmasına, kamu kaynaklarının satışını ve on binlerce 
işçinin erken emeklilik yoluyla işten çıkarılmasını içeren, 
yoğun bir özelleştirme programının uygulanmasına, 
yolsuzluklara ve ifade özgürlüğünün kısıtlanmasına 
karşı başladı. Mısırlılar da tıpkı bizim gibi eşitlik, barış 
ve özgürlük istiyorlar, talepleri: Ekmek ve su!

Mübarek, gösterileri engellemek için Erdoğan ile benzer 
yöntemler kullandı. Polisler halka karşı plastik mermi, 
jop, tazyikli su, göz yaşartıcı bomba ve zaman zaman da 
gerçek mermi kullandı. Hükümet yanlıları atlar ve develer 
üzerinde, ellerinde palalarla göstericilere saldırdı. O 
sırada devlet televizyonu “Tahrir Meydanı’nı boşaltmak 
zorundasınız, meydanda şiddet yanlısı gruplar olduğu, 
ateşli silahlara sahip oldukları tespit edildi” uyarısında 
bulunuyordu. Her şey ne kadar tanıdık!

Mısır halkının kadını erkeği, Müslümanı Kıptisinin 
başlattığı devrimci ayaklanmada sendikalar kilit rol 
oynuyor. Halkın meydanları doldurduğu ilk günlerden 
beri grevler hız kesmeden sürüyor, işçiler her hafta 
yapılan büyük yürüyüşlere kitlesel olarak katılıyor. 
Mısır’da henüz daha devrimci süreç başlamadan, 2005-
2011 yılları arasında bu süreci hazırlayan 3 bine yakın 
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işçi eylemi gerçekleştirildi. Bu eylemler temelde, 1991 
yılında IMF ve Dünya Bankası ile yapılan anlaşmalar 
sonucunda başlayan özelleştirmelere karşıydı. 9-10 
Şubat 2011 grevleri ise Mübarek’in devrilmesini sağladı.

 Mısır’da devrime giden yolda işçiler hükümete bağlı 
sendikalara karşı kendi bağımsız sendikalarını kurdular. 
Çünkü mevcut Mısır İşçi Sendikaları Federasyonu’nun 
üyeleri hükümete yakın hatta bazıları doğrudan iktidar 
partisinin üst düzey yetkilileriydi ve işçilerin sendikalar 
aracılığıyla haklarını aramasını imkânsız kılıyordu. Yarım 
asırlık tarihinde sadece iki greve onay vermişti!

İşçi sendikalarının hükümete bağımlı birer meslek 
örgütü haline çevrilmesi, işçi sınıfının sınıf  olmaktan 
çıkarılması anlamına 
gelir. İşçilerin sadece 
meslek sahibi insanlar 
olarak bir araya geleceği 
örgütlerin, grev hakkı 
başta olmak üzere 
sınıfsal haklarını 
savunması beklenemez. 
Bunun dünya dilindeki 
karşılığı korporatizmdir, 
buysa faşizmin yoludur. 
İşte, Mısır işçi sınıfı buna 
karşı çıktı ve devrim 
yolunda önce kendi 
bağımsız örgütlerini 

“Mursi”
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kurdular.

Ancak bağımsız sendikaların kuruluşları kolay olmadı, 
patronlar ve temsilcileri bütün alanlarda işçilerle çatıştı 
ve bağımsız sendikaların liderlerine saldırdı. Mübarek 
devrildikten sonra da bu saldırılar devam etti. AKP’nin 
siyam ikizi olan Müslüman Kardeşler hükümeti de kısa 
sürede kendini kanıtladı: Çıkarılan yasa ile işçilerin grev 
hakkı suç sayıldı. Ama tarihin bize öğrettiği devrimlerin 
yıllara yayılan bir süreç olduğu, Mısır işçi sınıfı da bunu 
bilerek kararlı mücadelesini sürdürüyor.

Mısır’dan öğreneceklerimiz var. Gezi eylemleri 
sırasında, tabandan gelen basınca karşı duramayan 
KESK ve DİSK genel grev ilan etmiş, ama grevlere 

zaten sınırlı sayıda olan 
üyelerini katmak için çaba 
göstermemiş, göstermelik 
basın açıklamalarıyla günü 
geçiştirmişti. Sendikal 
örgütlenme önündeki tüm 
engellere ve bürokratik 
yapısına rağmen halen 
Türkiye’nin en büyük işçi 
örgütü olan Türk-İş ise 
devlet güdümlü korporatist 
Hak-İş’in peşine takılmış 
ve patronlarla birlikte, 
gösterilerin durması için 
açıklama yapmıştı.

“Mursi”
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#THY_grevi

2013 yılı rakamlarına göre, dünyanın en zenginleri 
listesine Türkiye’den birinci sırada giren Ferit Şahenk’in 
kendine ait NTV televizyonunda halk isyanıyla 
ilgili haberlere yer vermemesi tesadüf olabilir mi? 
Taksim’deki çapulcular sadece ABD emperyalizminin 
emrindeki AKP hükümetini değil, onun arkasındaki 
büyük patronları da korkuttu. Başbakan’ın “Ayaklar baş 
oldu” demesi boşuna değil. Dünyada süren devrimci 
ayaklanmaların ifade ve örgütlenme özgürlüğünün 
yanı sıra özelleştirmelerin durdurulması, satılan 
kamu kaynaklarının yeniden millileştirilmesi, kamu 
harcamalarındaki kısıtlamaların sonlandırılması, dış 
borçların iptali gibi temel taleplerinin Türkiye’deki 
çapulcularca sahiplenilmesi olasılığı, haliyle 
Şahenk ve diğer büyük patronları ve elbette onların 
hükümetlerini ürkütüyor. Ancak, korkunun ecele 
faydası yok!

Taksim mücadelesiyle başta Hava-İş Sendikası’nın 
bir yılı aşkın süredir yalıtılmış olarak sürdürdüğü 
direnişin ve şimdilerde başlattığı büyük engellerle 
karşılaşan grevinin zafer yolu açıldı. AKP 
hükümetinin doğrudan taraf olduğu, büyük 
patronların medyasının sürekli aleyhinde yayın 
yaptığı grevde, bu sıkıyönetime isyan edenler ve 
özgürlük isteyenler elbette grevci işçilerin yanında 
saf tutacaktır. Taksim’de başlayan mücadele gerçek 
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grev hakkının yeniden kazanılmasının yolunu 
sonuna kadar açacaktır.

Tüm çapulcular olarak, Türk Hava Yolları yönetiminin 
Erdoğan hükümetiyle birlikte açıktan grev kırıcılığına 
soyunduğu bir ortamda, bütün yasadışı müdahalelere 
rağmen Hava-İş emekçilerinin grevini gerçek bir 
greve dönüştürme mücadelelerini desteklemeliyiz. 
Aynen Taksim’de olduğu gibi polis barikatının 
kaldırılarak gerçek bir grevin uygulanabilmesi 
için havalimanlarına girilmesini örgütlemeliyiz. 
Oluşturulan park forumlarında THY Grevi İşçileriyle 
Dayanışma Komiteleri oluşturarak başlayabiliriz. 
Grev hakkı için ileri!
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Tunus devr iminde işç i ler  sendikalar ı 
nası l  zapt  ett i?

ABD ve AB emperyalizminin uşağı Tunus diktatörü 
Bin Ali, Tunus’ta başını işçi sınıfının, gençlerin ve 
işsizlerin çektiği bir işçi devrimiyle Ocak 2011’de yıkıldı. 
Tunus’taki halk isyanını Aralık 2011’de, üniversite 
eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalıp seyyar satıcılık 
yapmaya başlayan Muhammed Bouazizi’nin, polisin 
istediği rüşveti vermediği için tezgâhına el koyması ve 
şiddet uygulaması üzerine kendini ateşe vererek hayatını 
kaybetmesi tetiklemişti. Devrim başladı ve süreklilik 
kazanarak devam ediyor. Mısır devrimini ateşleyen 
Tunus’ta, devrimi başlatan kitleler sınıf  mücadelesinin 
yaratıcılığını bütün dünyaya gösterdiler. Bin Ali rejiminin 
denetimi altında bulunan, bizdeki Türk-İş benzeri bir 
işçi konfederasyonunu zorla devrimin başına geçirdiler. 
Çünkü kitlelerin tek dayanağı her şeye rağmen işçi 
örgütleriydi ve onlar da bu aracı kullandılar.

Yarı-bağımsız bir sendika konfederasyonu olan Tunus 
Genel İşçi Sendikası (UGTT), liderlerinin bir kısmı 
rejimle işbirliği halinde olmasına rağmen, tabandan 
gelen baskıya karşı duramayarak harekete katılmak 
durumunda kaldı. Öncü işçiler yerellerde ayaklanmayı 
örgütledi, sendika büroları isyanın merkezleri haline 
geldi. Bin Ali’nin büyük grevlerle devrilmesinin ardından, 
oluşturulan ABD ve AB işbirlikçisi Gannuşi hükümetine 
bakan olan üç UGTT’li sendikacı tepkiler nedeniyle aynı 
gün istifa etmek zorunda kaldı. Bugün UGTT, devrimin 
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sürdürülmesi için mücadele veren ana güç.

Tunus halkı ve işçi sınıfı demokratik bir yönetim 
için sendikaların aktif  olmasının şart olduğunu yaşayarak 
gördü. Tunuslu gençler ve öğrenci birlikleri mücadelelerini 
sendikalarla birleştirdi. Çalışanlar tek tek sokaklara 
çıkmak yerine, kendi güçlerine güvenerek örgütlerine 
sahip çıktı, milyonlar sendikalarıyla meydanlara aktı ve 
zorba diktatörlüğü devirdi.

Türkiye’de de AKP hükümeti yürüttüğü korporatist 
politikalarla işçi örgütlerini Tunus’ta, Mısır’da ve 
dünyanın her yerinde olduğu gibi hükümetin kontrolü 
altına sokulmak istiyor, patronlarla işbirliğine zorluyor. 
Hak-İş ve mevcut yönetimiyle Türk-İş bu politikanın 
baş uygulayıcıları. İşçi hareketi bu yöneticilerini başından 
def  etmelidir. Gezi ayaklanmasıyla havanın halktan, 
gençlikten ve işçiden yana dönmesi bu imkânı işçi 
hareketinin tabanına fazlasıyla sunuyor. İşçi sendikaları 
hükümetin hizmetinden çıkarılmalı ve halk ayaklanması 
ile bağı kurulmalıdır. Bağımsız işçi örgütleri eylemin 
yürütücülüğünü üstlenmelidir. Öne çıkma görevi 
Sendikal Güç Birliği’nde, DİSK’te, KESK’te ve diğer 
demokratik kitle örgütlerindedir. Tunus devriminin 
Bin Ali rejimini devirmesinde olduğu gibi bütün işçi 
sendikaları kapılarını derhal göstericilere açmalı 
ve sendikalar birer mücadele karargâhı haline 
getirilmelidir. Bunun ilk örneği pekâlâ Taksim’deki 
Türk-İş Bölge Temsilciliği olabilir. Bunu diğer bölge ve 
illerdeki mekânlar izlemelidir.
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BU DAHA BAŞLANGIÇ MÜCADELEYE DEVAM!

#şimdi_ne_yapacağız?

Şimdi artık Gezi Parkı eylemleriyle başlayıp ekmek, 
barış, özgürlük için mücadeleye devam diyen bütün 
halklar, bütün örgütler, bütün sendikalar, bütün partiler, 
her mezhepten yurttaşlar, gençler, kadınlar olarak AKP 
hükümetine karşı bir siyasal demokrasi cephesi inşa 
etmeliyiz. Birçok şehirde çok sayıda parkta başlayan 
forumları yaygınlaştırmak ve sürekliliğini sağlamak 
için elimizden geleni yapmalıyız. Bunu yaparken de 
isyanların sürdüğü 
ülkelerin halklarının 
d e n e y i m l e r i n d e n 
faydalanmalıyız.

#evdeki_%50

Eylemlerin başladığı 
ilk günden bu yana 
Tayyip Erdoğan, 
AKP’ye oy verenleri kast 
ederek sokaktakilere 
“Evdeki yüzde 50’yi 
zor tutuyorum” diyor. 
İsyan edenlere karşı 
halkın yüzde 50’sinin 
kendi safında olduğunu 
söylüyor. Ama 
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Brezilya: “Aşk bitti, burası artık Türkiye!”

Geçtiğimiz günlerde binlerce genç, kitlesel gösterilerle 
Brezilya’nın birçok şehrinin sokaklarını doldurdu. 
Gençlik hareketinin toplu taşıma ücretlerinin 
düşürülmesi için başlattığı hareket, 1 milyon kişinin 
kamu hizmetleriyle ilgili talepler için sokaklara 
çıkmasıyla devam etti. Polisin uyguladığı şiddete karşı 
Brezilyalı gençler, buradaki gösterilerden tanıdık 
olduğumuz mizahi dili aratmayacak şekilde “Aşk bitti, 
burası artık Türkiye!” sloganıyla karşılık verdi.

IV. Enternasyonal’in Brezilya gençlik örgütlenmesi 
olan Juventude Revolucao (Devrimci Gençlik) başta 
Sao Paolo olmak üzere her kentte, kitlesel gençlik 
meclisleri ve komiteleri oluşturulması çağrısı yaptı: 
“Akademisyen sendikaları, öğrenci sendikaları, diğer 
siyasal örgütler, gençlik hareketleri ve hip-hop grupları 
gibi geniş bir yelpazeye yayılan gençlik örgütlerini 
bünyesinde toplayan bir birlik oluşturmalıyız. 
Kitlesel eylemliliklerin şekline ve örgütlenmemizin 
karakterine demokratik bir şekilde topluca karar 
vermemiz gerekiyor. Kendinden menkul liderlerin 
ve bir takım merciler tarafından atanan sözüm ona 
liderlerin, kendilerini hareketin yerine koymasının 
önüne geçilmelidir. Kitlesel protesto örgütlenme 
gerektirir. Hareketin dışında veya polisten gelebilecek 
provokasyonlara karşı en iyi savunma hareketin kendi 
iç örgütlenmesini gerçekleştirmesidir.”
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biliyoruz ki AKP hükümeti, ülkenin yarısını kalan 
yarısı hesabına bastırmıyor, ülkenin tüm halklarını, 
emekçilerini emperyalizmin hesabına eziyor ve 
sömürüyor. Taşeronlaştırıyor, iş cinayetlerinde 
öldürüyor, mahallelerini rant için ellerinden alıyor. 
Şimdi de savaşta ölümlerine sebep olmak istiyor. 
Bizler yüzde 50 değiliz; bizler yoksullar, üniversiteli 
işsizler, başörtüsünün siyasete alet edilmesinden 
usanan kadınlar, emekliler, taşeron işçiler, 
Aleviler, Ermeniler, Kürtler yani 
ezilenler ve sömürülenler olarak 
bu toplumun ezici çoğunluğuyuz.

#sandıkla_gelen

Bugünlerde “Sandıkla gelen 
sandıkla gider” sözü Başbakan, AKP 
temsilcileri ve hükümet sözcüsü basın 
mensupları tarafından severek sıkça 
kullanılıyor. Unutturmaya çalıştıkları 
şu; Tunus’ta Bin Ali, Mısır’da Mübarek 
de seçimle işbaşına gelmişti ve halklar bu zorba 
diktatörleri alaşağı etmek için seçimleri beklemedi. 
Türkiye’de de ezilenler ve sömürülenler, kendilerini 
açlığa ve savaşa sürükleyen AKP hükümetini tepetaklak 
etmek için dünyanın en anti-demokratik seçim 
yasalarına güvenecek değil. Seçilmiş milletvekillerini 
cezaevlerinde tutan AKP hükümetinin sandık 
güvencesine kim inanır?
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#%10_seçimbaraj ı

Türkiye’deki siyasi partiler ve seçim yasası, sahici bir 
demokratik temsilin önündeki en büyük engellerdir. 
Yüzde 10 seçim barajı, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin 
bir ürünüdür ve aslında kimsenin kendi taraftarı olduğu 
partiye rahatça oy veremediği bir sistemdir. %10 seçim 
barajı oy hırsızlığıdır!

Hatırlarsanız son seçimlerde bir de bağımsız aday 
başvuruları için 8 bin TL’lik başvuru ücreti (daha 
önce 460 TL idi) getirilmiş ve baraja takılmadan kendi 
temsilcilerini meclise sokmaya çalışan halk yığınlarının 
önüne yeni bir set çekilmişti.

Parklarda, forumlarda temsil sorunu ilk günlerden beri 
tartışılıyor. İfade ve örgütlenme özgürlüğü için mücadele 
edenler olarak, temsil hakkımızın gasp edilmesine 
izin vermeyelim. Seçimlerin 12 Eylül koşulları altında 
yapılmasını kabul etmeyelim. Bizi ABD’nin askeri 
olarak savaşa sokmaya çalışan, emperyalizme göbekten 
bağlı bu hükümetin istifasını isterken, yerine benzeri bir 
hükümet gelmesini kabullenemeyiz. 
Her kesimin temsilcilerinin yer 
alacağı, emperyalizmin direktifleri 
doğrultusunda hareket etmeyecek, 
ortaklaştığımız eşitlik, adalet, 
özgürlük ve barış temellerinde inşa 
edilecek egemen bir kurucu meclis 
için seçimlere gidelim. 
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Bunun için;

•	 Tüm yurttaşların özgür katılımıyla barajsız, nispi 
temsil ve genel oy usulüyle seçilecek,

•	 Mevcut bütün partilerin katılabileceği ve adayların 
parti başkanlarınca belirlenmediği,

•	 Herkese eşit propaganda imkânının sunulacağı, 
Tayyip Erdoğan’ın tüm televizyonlarda durmadan 
“Ulusa Sesleniş” yapacağı değil, tüm siyasi 
yapılara eşit süre tanınarak konuşmalarının 
televizyonlardan yayınlanacağı,

•	 Bütün tutuklu ve hükümlülerin aday 
olabileceği bir egemen kurucu 
meclis seçimini savunalım.
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Tunus’ta halk, Kurucu Meclis talebinde 
ısrarlı

Tunus halkı gerçek bir demokrasiye kavuşmak için 
ayaklandı. Diktatörü devirdikten sonra da bu talebinde 
ısrarcı oldu, demokrasi halen Tunus devriminin 
gündeminde. Bin Ali’den sonraki üç hükümet de halkın 
taleplerine yanıt veremediği için sokak gösterileri ve 
grevler sonucunda istifa etti.

Tunus’ta demokrasi mücadelesinin önemli bir 
ayağı Kurucu Meclis talebi. Tunuslular bunun için 
komitelerde örgütleniyorlar. Bin Ali sonrası, rejim bu 
talebe karşı durmaya çalışsa da pes etmek zorunda 
kaldı. Halkı yatıştırmak için bir seçim yapıldı ama 
kurucu karakterinden soyutlanmış yeni meclis 
Tunuslularca kabul görmedi. Halk, gençleri Suudi 
Arabistan ve Katar’ın verdiği paralarla Türkiye 
üzerinden Suriye’ye savaşa gönderen, AB ile süren 
anlaşmaları sonlandırmadığından yoksullaşmalarına 
neden olan, yeni anayasanın temelinin şeriat olması 
gerektiğini savunan, muhalefet liderlerine karşı suikast 
düzenleyenlere arka çıkan, seçim propagandasını AKP 
hükümetinin danışmanlarının üstlendiği Ennahda 

hükümetini düşürdü.
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#KOMİTELER

“Tayyip istifa!” ve “Hükümet istifa!” sloganının başarıya 
ulaşması için bir iktidar alternatifi oluşturmamız 
gerekiyor. 12 Eylül’ün seçim yasalarıyla ve anayasasıyla 
oluşturulacak yeni bir meclis halk isyanına hak ettiği 
temsili sağlayamaz. Tüm kesimleri kapsayan özgürlükçü 
ve barışı savunan yeni bir meclis ancak tüm ülkeyi saran 
halk isyanı tarafından inşa edilebilir.

Bu amaçla, forumlarda kurucu meclis komiteleri 
oluşturmak üzere örgütlenelim. Tüm forumlarda 
kurucu meclis için temsilcilerimizi belirleyelim. 
Semt forumlarının temsilcilerinden seçilenler ilçe 
temsilcilerini oluştursun, ilçe temsilcilerinden 
seçileceklerse il komitelerini oluştursun. Sonuçta, her 
düzeyde seçim ve geri çağırma hakkıyla temsilcilerimizi 
bu meclise yollayalım.

İfade ve örgütlenme özgürlüğümüz için 
yaşasın park forumları!

Emperyalistler istiyor diye halkını savaşa 
sürüklemeyecek egemen bir meclis 
istiyoruz!

Her kesimin temsil edileceği eşitlikçi, 
özgürlüğü ve barışı savunan bir kurucu 
meclis seçimi için haydi komitelere!
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“Dünya yeni bir döneme girdi: Özellikle Suriye’deki durumla 
bağlantılı olarak dünya düzeninin korunmasında önemli bir rol 
üstlenmiş olan AKP hükümetine karşı Türkiye’de gerçekleşen 
milyonların kitlesel seferberliği, Brezilya’da CUT’un ve diğer sendikal 
örgütlerin çağrısıyla gerçekleşen genel grevdeki büyük işçi katılımı, 
Portekiz’de Avrupa Birliğinin krizini derinleştirerek hükümetin geri 
adım atmasını sağlayan muazzam eğitimci eylemi ve en nihayetinde 
33 milyon insanı sokağa dökerek iki yıl önce Mübarek rejimini 
deviren devrimi süreklileştirerek ilerletmeye çalışan Mısır’daki 
devrimci fırtına. 

Dünyanın dört kıtasında patlak veren bu dört ayaklı sarsıntı ABD 
hakim sınıfları içindeki krizi ve paniği arttırdığı gibi, kendi iç 
çelişkilerini de şiddetlendirmiş bulunuyor. Bu gelişmeler, tartışmasız 
bir biçimde IV. Enternasyonal’in Tunus devrimiyle birlikte açılmış 
bulunan yeni döneme ilişkin tahlilini doğrulamıştır. Söz konusu 
olan, özel mülkiyet sisteminin genelleşmiş krizinin neden olduğu 
barbarlık sürecine karşı, emekçilerin ve halkların ne tür imkânları 
kullanarak mücadele edeceklerinin arayışı içine girdikleri bir yeni 
dönemdir. Yeni dönemin belirleyicisi olan bu arayıştır.”

(IV. Enternasyonal Uluslararası Sekretaryası)

Türkiye’de toplumun bütün sınıf ve tabakalarının kendi 
seslerini duyurdukları bu ortamda, ne yazık ki sadece işçi sınıfının 
devletten ve patronlardan bağımsız sesi duyulmamaktadır. Sadece 
işçi sınıfı bu araca sahip değildir. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de 
de sürekli devrimin başarısı Türkiye işçi sınıfının bütün haşmetiyle 
devreye girip hareketin öncülüğünü ele geçirmesiyle mümkündür. 
Bunun için önümüzdeki günlerde yeniden yükseleceğine kesin 
gözüyle baktığımız sınıf mücadelesinde işçi sınıfımızın kendi 
bağımsız sınıf partisini inşa etmesi bir zorunluluktur. Bu yolda, 
bütün işçi sınıfı militanlarını, kendi örgütlü sınıf yapılarını 
zorlayarak böyle kitlesel bir sınıf partisini inşa etmeye çalışmaları 
gerekiyor.


