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● Anadolu Federasyonu’ndan

Halk fiöleni’ne Davet
Tarih: 9 Ekim 2005
Yer: Köln / Intersaal
Saat: 14.00

● Adresler
Ege Temel Haklar’›n 

Yeni Adresi:

1714 sok. No. 8. D.202
Karfl›yaka- ‹zmir
Tel. 0232 364 18 46 

Dersim Temel Haklar’›n

Mail adresi: dersimtemel
haklardernegi@yahoo.com.tr

Temel Haklar Federasyonu

‹nternet adresi: federas-
yon1@yahoo.com.tr

‹stanbul’daki okurlar›m›z, geçen hafta
Ça¤layan ve Esenyal› semtlerindeydiler. 

35 okurumuzun kat›ld›¤› ve bir saati aflk›n
süren Ça¤layan’daki dergi tan›t›m› ve
sat›fl›nda önceki say›m›z›n özellikle 'Gece-
kondular›m›z› Y›kanlar›n Villalar›n› Y›kaca-
¤›z', 'Devlet 85 Bin Gecekonduyu Y›kaca¤›m
Diyor... Evlerimizi Y›kt›rmayaca¤›z', 'Hapis-

hanelerde Ölüm Oruçlar› Sürüyor' bafll›klar› öne ç›kar›ld›. Polisin kah “izin-
siz” diyerek, kah sivil polisleri y›¤arak, kamera çekimi yaparak taciz ve
engelleme giriflimleri sonuçsuz b›rak›ld›. Dergi da¤›t›m faaliyetimiz, Do¤an
Haber Ajans›, ‹hlas Haber Ajans›, Cihan Haber Ajans›, Yurt Haber Ajans›'n›n
da aralar›nda oldu¤u çok say›da bas›n kuruluflu taraf›ndan da izlendi. 

Esenyal› Hürriyet Caddesi ve Fatih Mahallesi'nde gerçeklefltirilen dergi-
mizin sat›fl› ve tan›t›m›nda da halk›m›z›n dergimize merak› ve ilgisi yo¤un-
du. Arabalar›n› durdurup alanlar, pazardan gelen yafll› analar herkes dergimi-
ze ilgiliydi. Polis  iflgüzarl›k yap›p engellemeye çal›flsa da, tan›t›m ve sat›fl
faaliyetimiz 2 saate yak›n sürdü. 

Yürüyüfl

her yerde

Boran 
Yay›nevi’nden

yeni 
bir kitap

Kitapç›larda 

Yay›nevimizde!

Kamu Emekçileri 
birli¤imiz gücümüzdür

Kamu Emekçileri Kurultay›’nda Sizleri
de Aram›zda Görmekten Onur Duyar›z

Tarih: 15-16 Ekim 2005 / Saat: 10.00-17.00
Yer: Mecidiyeköy Kültür Merkezi 

‹stanbul Temel Haklar ve Özgürlükler
Derne¤i Memur komisyonu

DEV-GENÇ’in Kuruluflunun 36. Y›l›n› Kutluyor, 

Yaratt›klar› Anti-Emperyalist, Anti-Faflist

Gelene¤i, De¤erleri, Bedeli Ne Olursa Olsun Her

Koflulda Devam Ettirece¤imizi Hayk›r›yoruz.

36. YILINDA fiANLI DEV-GENÇ’E SELAM

OLSUN!

DEV-GENÇ’in kuruluflunun 36. y›l›n› ve

federasyonumuzun kurulufl flenli¤ini

yapaca¤›m›z geceye sizi de davet ediyoruz. 

Tarih: 8 Ekim 2005 / Cumartesi   Saat: 18.00

Yer: Sibel Yalç›n Direnifl Park› / Okmeydan›

GENÇL‹K FEDERASYONU
ö¤rencileri

‹steme Adresi:

‹stiklal Cad. Terzi
Han No:378/704

Beyo¤lu/ ‹STANBUL

Tel: (0212) 245 27 35

Ç›narl› Meslek Lisesi’nden Ayhan. Malatya-
l› karaya¤›z delikanl›. Alabildi¤ine zay›f be-
deninde kuvvetli bir irade tafl›yan militan. 

O ilk dönemlerde Ç›narl›’da fazla tarafta-
r›m›z yoktu. Ama Ayhan tek kiflilik ordu
gibiydi. Ç›narl› Meslek’te arka arkaya ger-
çeklefltirilen direnifllerin önderi, örgütleyi-
cisi, ateflleyicisiydi. Gerçekten de kelime-
nin gerçek anlam›nda ateflli bir arkadaflt›.
Her zaman coflkulu. ‹zmir liselerindeki ilk
birkaç Devrimci Solcu’dan biriydi. Pratikte
içinde oldu¤u örgütlenmenin yapt›klar›,
onun yap›lmas› gerekti¤ini düflündükleri-
nin gerisindeydi. Bu Devrimci Sol’dan ya-
na tav›r almas›na yetmiflti. Ama onunla
kalmam›fl, k›sa sürede kendini teorik ola-
rak da yetkinlefltirmiflti. Okulundaki
DY’nin sorumlular›ndan birini, ayr›l›¤›n
üzerinden epey bir süre geçtikten sonra
örgütleyip Devrimci Solcu yapmas›, onun
okuldaki hem pratik, hem teorik etkisinin

bir sonucu olmufltu. 

Bir süre hareketten uzak kald›, onun gibi
coflkulu, heyecanl› biri için bu a¤›r bir ce-
za gibiydi. Uzaklaflt›rma cezas›n›n süresi
bitti¤inde ayn› coflkuyla görevlerinin ba-
fl›ndayd›. Aya¤›ndan kurflunla yaraland›,
birkaç ay yata¤a mahkum oldu, aya¤a di-
kildi¤i an, yine ayn› coflku, yine ayn› ka-
rarl›l›k. Güçlü iradesi, her zorlukta onun
yeni bir at›l›m yapmas›n› sa¤lad›. O k›sa
süreçte, bu kesintilere ra¤men, Liseli
DEV-GENÇ’in yöneticilerinden biri oldu. 

Genç yaflta ülkesine, halk›na karfl› büyük
sorumluluklar üstlenen, rüyalar›, hülyalar›
bir liselinin çok ötesine taflan, sanki do-
¤ufltan savaflç›ym›fl, do¤ufltan devrimciy-
mifl gibi yaflayan liselilerden biriydi. 

Çi¤li’de so¤uk bir ev, aç yat›lan geceler,
bir süre sonra aranma koflullar›nda daha
da zorlaflan bir hayat; ama bir kez bile
s›zlanmayan ve bir kez bile cuntaya karfl›
savaflta tereddüte düflmeyen bir liseli.

Belinde silah, cebinde savunma tipi el
bombas›yla eylemden eyleme koflan ve o
haldeyken bile, ç›k›fl saatlerinde liselerin
kap›lar›n›n yak›n›nda dolan›p insanlarla
görüflmeye, iliflki ç›karmaya, örgütlenme
yapmaya çal›flan bir Ayhan. Hem de cunta
koflullar›nda. 

Cuntadan sonra törensiz gömülen yoldafl-
lar›m›zdan biri oldu Ayhan. Fakat, cunta
koflullar›nda savafl› sürdürüyor olman›n
onuruyla gömüldü. 

Erken öldü o. Çünkü o bir partizan’d›. Bü-
yük flehirlerin kalabal›k caddelerinde, ücra
sokaklar›nda, meydanlar›nda ve kalabal›k
okullar›nda halk›n sosyalizm kavgas›n›
sürdüren bir militand›.
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Ayhan PPEKTAfi

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelemizin 13 Ekim

19 Ekim

Ayhan PPEKTAfi
Ekim 1980’de, Amerikanc›

12 Eylül Cuntas›’na karfl› müca-
dele içinde, Alsancak’ta emperya-
list bir kurulufla karfl› düzenlenen
eylem s›ras›nda elinde bomba
patlamas› sonucu flehit düfltü. ‹z-
mir Liseli DEV-GENÇ yöneticilerin-
dendi.

Aslan BB‹LG‹N

15 Ekim 1996’da Tokat
Turhal’da kontrgerillan›n evleri-
ne düzenledi¤i bask›nda annesi
ve babas›yla birlikte katledildi.
Halk›n›n kurtulufl mücadelesine
çeflitli biçimlerde kat›lan bir dev-
rimciydi.

18 Ekim 2001’de, direniflin
73. flehidi olarak ölümsüzleflti. 1971
Dersim-Malazgirt ‹lçesi do¤umlu
olan Ali Ekber Bar›fl, 1997’de KP-
‹Ö`ye üyelik suçlamas›yla tutuklan-
d›. 19 Aral›k Katliam›’ndan sonra
Kand›ra F Tipi’ne sevkedildi. Evli ve
bir çocuk babas› olan Bar›fl, direnifli-
ni burada da sürdürmekte tereddüt
etmedi. 24 May›s 2001’de süresiz
açl›k grevini ölüm orucuna çevirdi.
Durumu a¤›rlaflt›¤›nda sevkedildi¤i
‹zmit Devlet Hastanesi`nde tüm mü-
dahaleleri reddederek, direniflinin
170. gününde flehit düfltü.

Tarihe bb›rakt›¤›m›z

Bir kk›z›l kkaranfil 
uzan›yor 
mermer ttafl›n üüzerinde
bir kk›z›l bbayrak ddalgalan›yor
flehidimin mmezar›n›n üüstünde
aln›nda kk›z›l bbantl› bbir aana
a¤›t yyak›yor 
mermer ttafl›n aalt›nda yyatana
Ayn› aanda
ayn› kkarede bbulufluyor
ac›m›z, yyas›m›z vve kkavgam›z
ayn› kkavga iiçinde yyumruk ss›k›yoruz
analar, bbabalar vve ççocuklar
S›k›lan yyumruk 
dal›ndan kkopar›lm›fl kkaranfil 
alna bba¤lanm›fl bbant
dalgalanan bbayrak...
tarihe
zaferi nnas›l kkazand›¤›m›z›n 
resmi oolarak kkalacak! 

Ali EEkber BBARIfi

Büyük
Direniflte fifiehit

Düfltüler



Büyük bir aldatmacan›n tam or-
tas›nday›z. Bu kaç›nc› “bay-

ram”? Oligarflik iktidar›n hükümet-
leri, AB’yle imzalanan her anlaflma-
n›n sonras›nda “zafer” ilan edip kut-
lamalar yap›yorlar. Burjuva politi-
kac›lar, medya halka “sevinmesi”
gerekti¤ini söylüyor. Gümrük Birli-
¤i Anlaflmas› imzaland›¤›nda da,
müzakere tarihi al›nd›¤›nda da, mü-
zakereler bafllad›¤›nda da ayn› sah-
neleri yaflad›k. Fakat ilan edilen
“zafer”lerin hiçbirinin sonras›nda
halk o “zafer”in sonucunda elde
edilmifl bir fley görememifl ve göre-
memektedir. Öyleyse bu kimin za-
feridir? 

E¤er bir zafer varsa, kimsenin
kuflkusu olmas›n ki bu esas ola-

rak Avrupa emperyalizminin zaferi-
dir. Çünkü bu anlaflmalardan ka-
zançl› ç›kan yaln›z ve yaln›z odur.
Türkiye iflbirlikçi s›n›flar›na da em-
peryalizmin kazanc›ndan k›r›nt›lar

düflmektedir. Onlar da kazançl› sa-
y›l›r. Halk ne kazanacak sorusuna
ise verilmifl bir cevap yoktur. 

AB üyeli¤iyle refah ve demokra-
si aras›nda kurulan iliflki, bü-

yük bir aldatmacad›r. Halk›m›z›n
AB’yi savunan kesimlerinin gerek-
çesi “afl ve ifl için, demokrasi için

AB’yi istiyorum” fleklinde özetlene-
bilir. Çünkü böyle söylendi ony›l-
lard›r. Sa¤c›s›, islamc›s›, sol görü-
nümlüsü böyle anlatt› AB’yi. 

Anlatt›klar› yaland›. Avrupa em-
peryalist ülkelerinde de ekono-

mik, sosyal, siyasal haklar›n h›zla
budanmas› gerçe¤i bir yana, Türki-
ye’nin bütün ekonomik, siyasal ve
sosyal alanda Avrupa ülkelerinin
bugünkü mevcut seviyesine “ç›kar-
t›lmas›” diye bir fley hiçbir projede
sözkonusu de¤ildir ve olmayacakt›r. 

Bu aldatmacay› tezgahlayanlar,
Avrupa emperyalist ülkelerinde

mevcut ekonomik, sosyal, siyasal
haklar›n hangi zeminde, hangi ko-
flullarda sa¤land›¤›n› sürekli unuttu-
ruyorlar. Oysa bu, Türkiye’nin ne-
den AB emperyalistleri gibi olama-
yaca¤›n› da gösteren bir noktad›r.
Türkiye; bir Fransa, bir Almanya,
bir Hollanda gibi olamaz; çünkü
Türkiye emperyalist bir ülke de¤il-
dir. Bu kadar basit ve bu kadar aç›k. 

E¤er Avrupa emperyalist ülkeleri,
bugün belli bir refah seviyesini

koruyorlarsa, bu bir emperyalist
olarak yüzlerce ülkeyi sömürdükle-
ri içindir. Bugün için faflizme bafl-
vurma ihtiyac› duymadan burjuva
demokrasisiyle yönetebiliyorlarsa,
yine kapitalizmin kendi iç dinami-
¤iyle geliflmesinin sonucu olan bu
ekonomik, siyasi güce sahip olduk-
lar› içindir. Dünyada 200’ü aflk›n ül-
ke varken, sadece say›lar› 20 civa-
r›ndaki emperyalist ülkede bu refah
düzeyi ve burjuva demokrasisinin
olmas›, di¤erlerinde yani 180’e ya-
k›n ülkede olmamas› bile, bu koflul-
lar›n onlar›n “emperyalist” niteli-
¤iyle do¤rudan ilgili oldu¤unu gös-
termeye yeter.   

Gerçek fludur ki, Avrupa ülkele-
rindeki demokrasi, “tekellerin

ç›karlar› için bir demokrasi”dir. Te-
kelci burjuvazinin sömürüyü en ras-
yonel tarzda sürdürmesinin bir biçi-
midir burjuva demokrasisi. E¤er flu
veya bu nedenle sömürüyü böyle
sürdüremez düzeye gelirse, burjuva
demokrasisini rafa kald›r›p faflizme

AB; tekellerin birli¤idir. AB demokrasisi, tekellerin
demokrasisidir. 

Ekmek ve demokrasi, aslan›n de¤il, tekellerin 
a¤z›ndad›r. Ve tekellere karfl› difle difl savaflmadan

ne ekme¤i, ne demokrasiyi kazanmak 
mümkün olmayacakt›r.

Tekellerin demokrasisi
halk›n demokrasisi

3   Tekellerin demokrasisi halk›n demokrasisi

5   3 Ekim utanc›

8   ‘Müzakere süreci’nin halk için anlam›            

12  Demokrasinin ve refah›n devrimci yolu 

16  36. y›l›nda selam olsun flanl› DEV-GENÇ’e

ve DEV-GENÇ’lilere

18  Diri diri yakanlar› yarg›lay›n!

19  Alevi düflmanl›¤›nda ayn› kafa

20  Savunmaya engel iflkenceye onay

21  Dünya tutsaklar›ndan Türkiyeli tutsaklara

mektuplar

22  Devrimci Memur Hareketi’nden ‘Kamu

Emekçileri Kurultay›’

24  TSK ketlediyor, sindiriyor; OYAK

özellefltirme talan›ndan pay al›yor

26  Ya¤murlu flehitleri k›z›l bayraklarla

selamland›.     

28  HÖC’ten TMY protestosu 

30  Hayat›n ‹çindeki Teori:

“Zevkler ve renkler tart›fl›lmaz” m›?

34 Amerikan terör devleti 

36  17 Ekim’de belediye önündeyiz

38  Gecekondular neden var? 

41  Günefl-Dil Teorisi’nden Dersim ‘Ç›ban›’na

45  Cunta politikalar›n› sürdürenler cuntac›n›n

cenazesindeydi 

46  Sosyal forum neyin forumu?

48  Hadi can›m sen de!

50  Ölüm orucu 6. y›l›nda direnen tutsaklar›

sahiplenelim  
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baflvurmakta da hiç tereddüt etmez.
Tekeller “demokrasi afl›¤›” de¤ildir.
Hiç olmam›fllard›r. Kald› ki, bu ül-
kelerde bugün burjuva demokrasisi
iyice biçimselleflmifltir. “Demokrasi
halk›n yönetimidir” tan›m›yla hiçbir
ilgisi yoktur bu demokrasinin. Av-
rupa’y› bir avuç tekel yönetmekte-
dir. Avrupa Birli¤i projesi de bu bir
avuç tekelin projesidir. (Hat›rlata-
l›m, Avrupa Birli¤i’nin çekirde¤i
kömür ve çelik tekellerinin olufltur-
du¤u birliktir.) Durum buyken, Av-
rupa tekelci burjuvazisinin  Türkiye
gibi yeni-sömürge ülkelere “de-
mokrasi götürme aflk›yla” yan›p tu-
tufltuklar›n› iddia etmek, adice ve ifl-
birlikçi bir yalandan baflka bir fley
de¤ildir. 

Mandac› ayd›n, “Türkiye’yi Av-
rupa’n›n demokratiklefltirece-

¤ini söyleyip duruyor. Mandac›
“Türkiye son 25 y›ld›r 'ilerleme'si-

ni büyük ölçüde d›fl dinami¤in sa¤-

lad›¤› itmeyle yürütüyor. O d›fl di-

nami¤in ad› Avrupa Birli¤i’dir."

diye yaz›yor. AB’ci sol, mandac›n›n
sözlerini biraz de¤ifltirip Türki-
ye’nin "Tepeden ve d›flar›dan mo-

dernlefltirildi¤ini”, “yukar›dan

burjuva demokratik devrimi yap›l-

d›¤›n›” söylüyor. Ve bu sürecin
“önünü açt›¤›” içinde AKP iktidar›-
na flükranlar›n› sunuyor. AB süreci
flu anda iktidarlar için “iktidar kol-

tu¤unu sa¤lamlaflt›rma” arac›d›r.
Çiller’den “ulusalc›” Ecevit’e, fa-
flist MHP’ye kadar tüm düzen parti-
leri AB meselesini böyle kullanm›fl-
lard›r. Abdullah Gül’ün on y›l önce
TBMM kürsüsünde “Türkiye’yi

AB’ye almayacaklar› kesindir, AB

bir Hristiyan birli¤idir” deyip
AB’ye karfl› ç›karken, bugün “en

AB’ci” kesilmesinin nedeni de ay-
n›d›r. Bu gerçekler bu kadar aç›k-
ken, AB’ye uyum yasalar›n› ç›kar›-
yor, müzakereleri bafllat›yor diye,
AKP’yi “demokrat” ilan etmek,
desteklemek ve ç›kar›lan yasalar›
“demokrasinin gelifli” olarak gös-
termek, tekelci burjuvazinin oyunu-
na ortak olmakt›r. 

Burjuva demokrasisinin özünde
bir “burjuva diktatörlü¤ü”

oldu¤u gerçe¤ini yads›yan, gizleyen

herkes, düzeniçi politikan›n aktörü-
dür. Bu gerçe¤i görmezden gelenle-
rin istedi¤i “demokrasi”, burjuva
demokrasisidir. Yani burjuvazinin
diktatörlü¤ünün sürmesidir. ‹flte bu-
nun için biz “demokrasi istiyorum”
diyene “hangi demokrasi?” diye
soruyoruz. Tek bir demokrasi yok;
iki türlü demokrasi var: Bir, burju-
va demokrasisi, iki, halk demokra-
sisi. Birincisinde burjuvazi iktidar-
dad›r ve o demokrasinin çarklar› te-

kellerin ç›karlar› için döner. ‹kin-
cisinde iktidarda halk vard›r ve de-
mokrasinin bu türü gerçekten “hal-
k›n yönetimi”dir. 

Avrupa Birli¤i ve Avrupa Birlik-
çiler, ülkemizdeki kapitalist sö-

mürü mekanizmas›n› ve iflbirlikçi
tekelci burjuvazinin iktidar›n› güç-
lendirmek istiyorlar. Halk demokra-
sisinin yani devrimin önünü kesmek
istiyorlar. E¤er baz› alanlarda k›smi
“hak ve özgürlükler” tan›yorlarsa,
bu da ayn› amaç içindir. Avrupa Bir-
li¤i, nihai olarak tekellerin ç›karlar›-
na olmayan hiçbir fleyi savunmak
ve üye, aday üye ülkelerden iste-
mez. Bu böyle bilinmelidir. Deniyor
ki, AB’den milyarlarca Euro gele-
cek... Peki “babalar›n›n hayr›na”
m›? Tekellerin kar›n› art›rmak için
dünya çap›nda milyarlarca insan› aç
b›rakan, her y›l milyonlarca insan›
açl›ktan, temiz susuzluktan öldüren
baflka tekeller mi? 

Yalan çok aç›kt›r. Emperyalist
tekellerin halk›n refah›n› iste-

meleri, kendi do¤alar›na, varl›k ko-
flullar›na ayk›r›d›r. Onlar için en iyi
ücret-fiyat politikas›, emekçilerin
üretimi sürdürecek kadar beslenme-
leridir; daha fazlas› de¤il. Afrika’y›,
Asya’y› açl›ktan k›ran Avrupa te-
kelleri, niye Türkiye halk›n› refaha
kavuflturmak istesin? Bu soruya ce-
vap verebilecek bir tek AB’ci yok-
tur. 

AB üyeli¤ine destek, burjuva de-
mokrasisi için, emperyalist te-

kellerin ülkemize daha derinlemesi-
ne nüfuz etmesi için destektir. Tür-
kiye devrimci hareketi, Avrupa Bir-
li¤i gündeme geldi¤inden bu yana,
bu iflbirlikçi, düzeniçi politikan›n

karfl›s›nda durdu. Demokrasinin Av-
rupa Birli¤i arac›l›¤›yla gelmeyece-
¤ini, demokrasiyi kendi mücadele-
mizle kazanaca¤›m›z› söyledi. 42
y›ll›k “AB’ye üyelik süreci”, her
aflamas›nda bizi do¤rulam›flt›r, 15
y›l sürece¤i söylenen müzakere sü-
reci de emin olunsun ki, bizi do¤ru-
lamaya devam edecektir. 

Tayyip Erdo¤anlar’›n, Abdullah
Güller’in ad›, bu ülkeyi emper-

yalizme göbe¤inden ba¤›ml› hale
getiren Menderesler, Demireller,
Özallar’la birlikte “vatan sat›c›lar›-
n›n” aras›na yaz›lacakt›r. AB mese-
lesiyle ülkemizde “AB’ciler, AB
karfl›tlar›” diye bir ayr›m empoze
edilmektedir. Hay›r, yap›lmas› gere-
ken esas ayr›m, ülkemizi emperya-
lizme teslim eden iflbirlikçi oligarfli
ve halkt›r. Ç›karlar›, her koflulda
farkl› olan bu iki taraft›r. ‹flbirlikçi
oligarflinin ç›karlar›, AB üyeli¤i ve
“burjuva demokrasisini!” hedef
göstermektedir. Halk›n ç›kar› ise,
halk demokrasisindedir. Yüzy›l›n
tarihi ve günümüzün flartlar›, hiç ya-
n›lg›ya yer b›rakmayacak flekilde
göstermektedir ki, ba¤›ms›zl›k, de-

mokrasi, sosyalizm mücadelesi,

halk›n mücadelesidir; egemen s›-
n›flar içinden kim demokrasiden
veya ba¤›ms›zl›ktan sözediyorsa,
bilin ki, demagoji yap›yordur. Te-
kellerin ç›kar›n› savundu¤unu flu
veya bu biçimde gizlemeye çal›fl›-
yordur. 

Büyük aldatmacan›n ortas›nda
gerçe¤i yine biz söylüyoruz.

Halk›n yolu “AB yolu” de¤ildir. Bu
yolda, sadece tekellerin ç›karlar›na
hizmet edilir. Halk›n izleyece¤i yol,
ba¤›ms›z, demokratik ve sosyalist
bir Türkiye’yi kurmak için devrim
yoludur. Afl, ifl, demokrasi, refah,
ba¤›ms›zl›k, ancak bu yoldan gidi-
lerek kazan›labilir. Ekmek ve de-
mokrasi, aslan›n de¤il, tekellerin
a¤z›ndad›r. Ve tekellere karfl› difle
difl savaflmadan, emperyalizmi ko-
vup, iflbirlikçilerinin iktidar›n› y›k-
madan ne ekme¤i, ne demokrasiyi ,
ne de ba¤›ms›zl›¤› kazanmak müm-
kün olmayacakt›r. Akl› bafl›nda her-
kes, tekellerin bunlar› bize arma¤an
etmeyece¤ini bilmelidir. 
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Avrupa BBirli¤i, 
halk›n dde¤il

tekellerin 
ç›karlar› iiçin 

birliktir

Halk›n çç›karlar›
Ba¤›ms›z

Demokratik
Sosyalist

Türkiye’dedir

Türkiye oligarflisinin (halk›n de¤il),
42 y›ll›k hayali olan, “Avrupa Birli¤i’ne
girifli” süreci yeni bir aflamaya geldi. 

Ancak, söylendi¤i gibi; “önemli bir
viraj” dönülmüfl de¤il. “Her fley yeni
bafll›yor”. 3 Ekim; -bir sonraki yaz›m›z-
da ele alaca¤›m›z gibi-, Türkiye tarihin-
de, siyasi, kültürel, ekonomik her alan-
da, emperyalizmin “bizim istedi¤imiz
gibi olacaks›n›z” flekillendirmesine gi-
rildi¤inin tarihi olarak yaz›lacakt›r.
“Müzakere süreci” dedikleri de, budur. 

Peki 3 Ekim ve önceki gün, medya-
n›n canl› yay›nlarla “maç izletir gibi”
izletti¤i pazarl›klar›n anlam› neydi, ne-
yin pazarl›klar› yap›ld›? Avusturya neye
itiraz ediyordu? Geriye kalan 24 Avrupa
Birli¤i ülkesi birden “Türkiye dostu”
mu olmufltu? AKP nas›l bir belgenin al-
t›na imza att›, hangi statüyü kabul etti?
Yaflanan geliflmeler ›fl›¤›nda k›saca bun-
lara bakal›m önce.

A
KP iktidar› “ikinci s›n›f”

olmay› kabul etti

Müzakere Çerçeve Belgesi’nin son
halini vermek için 2 Ekim günü Lük-
semburg’ta bafllayan AB Genel ‹fller
Konseyi Toplant›s›, en çok Avustur-
ya’n›n itirazlar› ile gündeme geldi. Bel-
geye, “imtiyazl› ortakl›k” statüsünün
konulmas›n› dayatan Avusturya, öte
yandan H›rvatistan ile tam üyelik müza-
kerelerinin bafllat›lmas›n› istiyordu.

Yap›lan pazarl›klar›n sonucu, burju-
va medya taraf›ndan “Türkiye’nin bafla-
r›s›” olarak lanse edildi. Oysa, daha 17
Aral›k’ta kabul edilen “ikinci s›n›f ül-
ke” muamelesi, Çerçeve Belgesi ile pe-
kifltirilirken, burjuva demokrasisinin
halklar› aldatmaya dönük kelime oyun-
lar›na baflvurularak sahte bir “zafer” ha-
vas› yarat›lmaya çal›fl›ld›. 

Burjuva bas›n ve AKP iktidar›n›n
sonuç ne olursa olsun, bunu bir “zafer”

olarak lanse etmesi kaç›n›lmaz olan-
d›. 17 Aral›k zirvesinde de böyle yap-
m›flt›. Erdo¤an önce “sert ç›k›p” halka
yönelik “taviz verilmiyor” mesaj› verdi,
ard›ndan Avrupa’n›n “bu masadan kal-

karsan›z, bir daha oturamazs›n›z” teh-
didi üzerine, tükürdü¤ünü yalayarak
önüne konulan koflullar› kabul etti ve
yüzsüzce dönüp K›z›lay’da toplama ka-
labal›¤a bu iflbirlikçili¤i kutsayarak flu
aç›klamay› yapt›: “‹nand›k, çal›flt›k,

hamdolsun sonunda sizlerle birlikte ba-

flard›k. Bayram›n›z kutlu olsun.”

Bugün de “zafer” diye lanse edilen,
17 Aral›k’›n daha da a¤›rlaflt›r›lm›fl biçi-
midir. ‘‹mtiyazl› ortakl›k’ kelimesi
belgeye girmedi ama bunun yerine,
AB’nin ‘hazmetme kapasitesi’ kat›l›m
koflulu olarak tan›mland›. Bir baflka de-
yiflle, “Türkiye’nin baflar›s›” diye göste-
rilen her fley, tam tersine; “hazmetme
kapasitesi”nden “kal›c› k›s›tlamalar”a
AB’nin istedi¤i gibi yerald›. Bunlar ara-
s›nda AKP iktidar› taraf›ndan halk› al-
datmak için “kabul edilemez” denilen
maddeler de yeral›yor. 

Örne¤in; Türkiye bütün koflullar› ye-
rine getirilmifl olsa da, “ekonomik ba-
k›mdan hazmedilemedi¤i” gerekçesiyle
birli¤e al›nmayabilece¤i aç›kça belirti-
lirken, 17 Aral›k kararlar›na at›f yap›ld›.

fiöyle deniliyor bu maddede:

“Aral›k 2004'te AB Konseyi'nin al-

d›¤› kararda öngörüldü¤ü gibi bu mü-

zakereler AB Kurulufl Anlaflmas›'n›n

49'uncu maddesini temel al›r. Müzake-

reler aç›k uçludur, sonucu önceden ga-

ranti edilemez.

AB'nin hazmetme kapasitesi ve tüm

Kopenhag kriterleri dikkate al›narak

Türkiye'nin tam üyelik yükümlülüklerini

yerine getirememesi halinde Avrupa

kurumlar›na mümkün olan en güçlü

ba¤la ç›palanmas› sa¤lanmal›d›r.”

AKP’nin “kabul edilemez” deyip,
tükürdü¤ünü yalad›¤› bir baflka unsur

3 Ekim utanc›
ve AKP’nin sahte “zaferi”



da, ‘kal›c› k›s›t-

lamalar’. Buna
göre AB gerekli
gördü¤ünde, ser-
best dolafl›m, ya-
p›sal konular, ta-
r›m ile ilgili alan-
larda kal›c› ola-
rak k›s›tlama ko-
yabilecek. Madde flöyle: “Geçifl dö-

nemleri, derogasyonlar, özel düzen-

lemeler ve kal›c› önlemlerin temeli

olarak sürekli olabilen maddeler

kullan›labilir. Komisyon gerekli

gördü¤ünde bunlar› kiflilerin ser-

best dolafl›m›, yap›sal politikalar ve

tar›m konular›nda önerebilir.”

Her AB üyesi ülkenin, Türki-
ye’nin üyeli¤ini referanduma götür-
me hakk›n› da ekledi¤inizde, ortada
bir “zafer” olmad›¤› aç›kt›r. 

‘Hazmetme kapasitesi’, en genel
ifade ile; Türkiye müzakere süreci
sonunda, iflçinin, köylünün, yoksul-
lar›n bütün feryatlar›n› bast›r›p, da-
yat›lan her fleyi yerine getirmifl olsa
dahi, Avrupa’n›n “flu anda seni haz-
metmeye haz›r de¤ilim” diyebilme-
sidir. 

Türkiye’nin AB’ye “ç›palanma-
s›” ve “hazmedilmesi” gibi kavram-
lar dahi, emperyalist tekellerin birli-
¤i olan Avrupa Birli¤i’nin Türki-
ye’ye bak›fl›n› özetlemektedir.
Aç›kça sen bize ba¤›ml› olacaks›n
ve biz seni sömürece¤iz denilmek-
tedir. Elbette bu durum, flimdi orta-
ya ç›km›yor. Türkiye, Amerikan
emperyalizminin oldu¤u gibi, Avru-
pa tekellerinin de sömürge alan›d›r.
fiimdi bu süreç daha kal›c› ve a¤›r-
laflt›r›lacak bir sürece sokulmakta-
d›r. Bugüne kadar “demokratiklefl-
me” makyaj›yla ön plana ç›kar›lan
“AB süreci”, esas olarak ekonomik,
politik yönleriyle ç›kacak ve bedeli
halk›m›z›n s›rt›na yüklenecektir.

P
azarl›k yok, pazarlama

diplomasisi var!

Sermayenin serbest dolafl›m›n›n
önünün aç›larak kiflilerin serbest
dolafl›m›n›n k›s›tland›¤›, “ucu aç›k”
ve “kal›c› k›s›tlamal›”, üyeli¤in

“hazmetme kapasitesi”ne ba¤lana-
rak, Türkiye’nin her koflulda AB’ye
ba¤›ml› kalmas›n›n maddeler aras›-
na konuldu¤u bir statü, “imtiyazl›
ortakl›k” de¤ilse nedir? Ki, siz bunu
“ikinci s›n›f” olarak okumal›s›n›z.

Tayyip Erdo¤an’›n “tek seçene-
¤imiz AB de¤il. Kopenhag Kriterle-
ri'nin ismi, Ankara Kriterleri olur,
yolumuza devam ederiz” türünden
aç›klamalar›; burjuva medyan›n
“rest çekti” türünden fliflirmeleri; al-
t› bofl bir “dik duran Türkiye” ima-
j›; bu ikinci s›n›f statüsünü ve halk›-
m›z› ekonomik olarak y›k›ma götü-
recek sürecin üzerini örtmek içindir.
Ve bu statü daha 17 Aral›k’ta kabul
edilmifl ve iflbirlikçi AKP taraf›ndan
bayrama dönüfltürülmüfltür.  

Türkiye’nin “çok iyi diplomasi
yürüttü¤ü”, Avrupa karfl›s›nda “iyi
pazarl›k yapt›¤›” yaz›l›p çiziliyor.

Bununla ne kastedildi¤ini, AKP
iktidar›n pazarl›kta kulland›¤› söy-
lemlere bakarak anlayabilirsiniz.

En önemli argüman, Avrupa’n›n,
Türkiye’yi alarak “küresel bir güç

haline gelece¤i” fleklinde. Aksi du-
rumda “medeniyetler çat›flmas›” ka-
p›da bekliyormufl. Abdullah Gül,
karar›n ard›ndan flu de¤erlendirme-
yi yap›yordu: “Avrupa’n›n bu kara-

r›, Avrupa’y› küresel planda rol oy-

nayacak duruma

getirmifltir.”

Baflbakan Er-
do¤an da ayn› fle-
yi, “AB ya siya-

sal bir olgunluk

göstererek, küre-

sel bir güç olma-

ya karar verecek

ya da ila-nihaye bir H›ristiyan kulü-

bü olmay› içine sindirecektir” söz-
leriyle ifade ediyordu.

Ony›llarca Amerika’ya pazarla-
nan “Türkiye’nin jeostratejik konu-
mu”  flimdi Avrupa masas›na böyle
yat›r›l›yor. Söylenen aç›kça fludur: 

Avrupa, Ortado¤u, Kafkaslar
ve tüm “‹slam co¤rafyas›”nda söz
sahibi olmak, (yani sömürgelefl-
tirmek istiyorsa), emperyalist po-
litikalarda ABD ile boy ölçüflmek
istiyorsa; bizi al›p kullanmal›d›r.

Ne pazarl›k ama! ‹flbirlikçilere
yak›flan da budur. Ayn› iflbirlikçi ka-
fa, Amerikan emperyalizmine de
benzer flekilde sat›yor ülkemizi.

Avrupa Birli¤i de Türkiye’nin
üyeli¤ine farkl› bakm›yor. Ki bu ay-
n› zamanda Amerika karfl›s›nda güç
olma savafl› veren Avrupa’n›n önü-
müzdeki süreçte yay›lmac›, emper-
yalist politikalara daha da a¤›rl›k
verece¤ini gösteriyor. Burjuva ba-
s›n taraf›ndan “Türkiye taraftar›”
ilan edilen birçok Avrupa politikac›-
s› s›k s›k, Türkiye’nin üyeli¤inin
“Avrupa’n›n güvenli¤i ve güç olma-
s›” ile ilgisine vurgu yapm›fllard›r.
Spekülatör Soros’un “Türkiye’nin
en iyi ihraç mal› askeridir” sözleri
bir kez daha gerçeklik kazan›rken,
devasa pazar› da Avrupa tekelleri-
nin ifltah›n› kabart›yor. Bak›n AB
D›fl Politika ve Güvenlik Yüksek
Temsilcisi Javier Solana, görüflme-
lerin sürdü¤ü günlerde ne diyor:

“Ortado¤u'da bir felaket olsa,

büyük petrol ve enerji krizi ç›ksa,

Türkiye'yi almam›fl olmaktan pifl-

manl›k duyar›z... Türkiye'yi d›flarda

b›rakmak büyük bir risktir. ABD ve

AB için stratejik olan konufllanma-

ya; Ortado¤u, Irak, ‹ran ve bütün

bölgede duruma bakmak laz›m.

Türkiye'nin bize mümkün oldu¤u

kadar yak›n kalmas›, kendi menfa-

6

9 Ekim 2005 / 21

Avrupa tekellerinin

temsilcileri, ç›karlar›-

n› koruman›n; AKP

iktidar› koltu¤unu

sa¤lamlaflt›rman›n

sevincini yafl›yor. Bu

tabloda Türkiye halk›-

n›n ç›karlar› yoktur



atimiz icab›d›r.”

Mesele bu kadar
yal›nd›r ve bu ger-
çekler, oligarfli ve
AB’ci medya tara-
f›ndan “s›k› pazar-
l›k” diye lanse edil-
mektedir. ‘S›k› pa-
zarl›k’; hayas›zca
bir pazarlama vard›r. ABD’nin Bü-
yük Ortado¤u Projesi’nin karfl›s›nda
güç olmak isteyen Avrupa da “iyi
bir al›c›” olarak tiyatroya uygun
“kriz” senaryolar› yazmakta, olay›
“heyecanl›-tart›flmal›” hale getir-
mekte, sokak infazlar›n›n sürdü¤ü,
hapishanelerinin kan gölüne döndü-
¤ü, iflkencenin pervas›zca devam et-
ti¤i bir ülkenin, demokratikleflme
yolunda ne büyük ad›mlar att›¤› ya-
lan›n› söylemektedir.

‘
Türk düflman› Avusturya’

ve ‘Türk dostlar›’ oyunu

Müzakere görüflmelerinin “t›-
kanma” e¤ilimine girmesi üzerine,
Hürriyet Gazetesi Hitler’in büyük
bir resmini yerlefltirdi¤i manfletine
flunu yazm›flt›: “Yine o ruh!”

Yukar›da izah etti¤imiz kelime
oyunlar› ile “engel” kalk›nca birden
de¤iflti manflet ve Türkiye’nin için-
de yeralaca¤› savlanan medeni Av-
rupa oluverdi. Tüm bunlar sadece
birkaç saat içinde de¤iflen olgulard›r
ki, ‘medeniyet, demokrasi’ gibi
kavramlar›n ne denli ç›karlara daya-
l› ve yüzeysel oldu¤unu gösterir. 

Burjuva bas›n›n ikiyüzlülü¤ünü
gösteren bu örnek, y›llard›r varolan
“iki Avrupa var” safsatas›n›n da bir
tezahürüydü. Avusturya’n›n itira-
z›nda da ayn› tan›mlama yap›ld›.
Bir yanda Türkiye’nin üyeli¤ine
karfl› ç›kan Avusturya ve O’nun ar-
kas›na gizlendi¤i söylenen Fransa
gibi ülkeler, Avrupa sa¤ partileri
vard›. Bu, “gerici” Avrupa’yd›. Öte
yanda; üyeli¤inden yana olan “24
ülke” ve sosyal demokrat partiler.
Buna da “ilerici Avrupa” denildi.

Bu da aldatman›n bir baflka biçi-
midir. Mevcut Avrupa ülkelerinin
hiçbirinde emekçilerin iktidar› yok-

tur. Tümü, çeflitli tekellerin temsil-
cileridir. Bu konuda ortaya ç›kan
“görüfl ayr›l›klar›” da yine bu tekel-
lerin ç›karlar› do¤rultusunda flekil-
lenmekte ve ideolojik, kültürel kay-
naklardan beslenmektedir.

Avrupa’n›n ilerici güçleri, emek-
çilerdir. “‹ki Avrupa iki görüfl” için-
de, emekçilerin düflüncesi yoktur.
Bugün oligarflinin muhatap oldu¤u
Avrupa tektir ve tekellerin birli¤ini
ifade etmektedir. Aralar›ndaki fark,
emperyalist amaçlar›n hangi politi-
kalar üzerinden gerçeklefltirilece¤i,
Türkiye’nin “Avrupa gemisine” na-
s›l ba¤lanaca¤› tart›flmas›d›r. Ki ilifl-
kinin özünü de¤ifltirmemektedir.

V
atan hainleri koltuktan

baflka bir fley düflünmez

AKP iktidar› için önemli olan
tek fley, koltu¤udur. Bütün vatan ha-
inleri için “koltuk”, iflbirlikçili¤in

dayanak noktas› ol-
mufltur. Birçok po-
litik, ideolojik et-
kenle birlikte, te-
kellerin iste¤i olan
AB projesini canh›-
rafl savunmas›n›n
alt›nda da bu yat-
maktad›r. Özellikle

oligarfli içi iktidar çat›flmalar›nda
arkas›na AB’yi (ve ABD’yi) ve
AB’ci kesimleri almaya ihtiyac›
vard›r. Bütün iflbirlikçi politikalar›n
alt›na bu nedenle pervas›zca imza
at›lmakta, deyim yerindeyse; Türki-
ye haraç mezat sat›lmaktad›r. Özel-
lefltirmelerden, AB sürecine, bugün
yaflanan tam da budur ve tekeller
ad›na sat›fl› yapan da iktidard›r. 

Burjuva medyan›n açl›¤›n, yok-
sullu¤un ve zulmün Türkiye’sini
sansürlemesi, AKP iktidar›n›n “fleri-
atç› kadrolaflmas›na” dahi gözyum-
mas›, tekellerin bitmek bilmeyen
övgüleri; AKP iktidar›n›n bu iflbir-
likçili¤ine karfl›n verilen deste¤in
karfl›m›za ç›kan biçimlerinden sade-
ce birkaç›d›r. Öte yanan AB gerçe¤i
Türkiye halk›na yalan yanl›fl anlat›-
larak, bu oyunun kitle deste¤i sa¤-
lanmakta.

“AB süreci, yalanlar üzerine bi-

na edilmeye devam ediyor. Temelin-

de, harc›nda yalanlar bulunan bu

bina halka “s›¤›n›lacak liman” gibi

gösteriliyor. Bu bina er geç y›k›la-

cak. Ve yaln›zca devrimciler, vatan-

severler bu binan›n alt›nda kalma-

yacak.” 
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Burjuva medya ve

AKP iktidar› halk›m›-

z› birlikte aldat›yorlar

MHP
mitingi; iflbirlikçi milliyetçili¤in açmaz›

Müzakere görüflmelerinin bir gün öncesinde Ankara’da MHP taraf›ndan
düzenlenen miting, “AB’ye hay›r mitingi” fleklinde yans›t›ld›. Oysa,
MHP’nin ne böyle bir söylemi vard›, ne de Devlet Bahçeli’nin konuflma-
s›nda bu yönde bir netlik. Olmas› da mümkün de¤ildi. Çünkü, AB mükte-
sebat›n›n alt›nda MHP’nin de imzas› vard›r. DSP-MHP-ANAP iktidar› dö-
neminde ç›kar›lan bütün “AB yasalar›”, faflist hareketin de deste¤iyle ç›k-
m›flt›r. Bu, koltu¤un diyetiydi ve iflbirlikçi milliyetçilik karakteri geri bu
konuda fazla zorlanmad›. 

“AB’ye hay›r” diyemeden, AB’ye karfl› olan kesimlerin oylar›n› alma-
ya çal›flan MHP, ayn› zamanda riyakarca bir politika izlemektedir. Alman
tekellerinin kuca¤›nda do¤an faflist hareket, tekellerin önem verdi¤i bir
projenin karfl›s›na asla do¤rudan ç›kamaz. Bugün AB’yi en baflta iflbirlikçi
tekeller istemektedir, ki MHP onlar›n tetikçilerinden baflkas› de¤ildir. 
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Avrupa BBirli¤i, 
halk›n dde¤il

tekellerin 
ç›karlar› iiçin 

birlikdir

Halk›n çç›karlar›
Ba¤›ms›z

Demokratik
Sosyalist

Türkiye’dedir

Gazeteler günlerdir yaz›yorlar; yeni
bir hayat bafll›yor. Neler olmayacak ki!
Hayat›m›z standartlara kavuflacak; te-
miz havaya, sakin bir çevreye kavufla-
ca¤›z, dolmufllara AB makyaj› yap›la-
cak, düdüklü tencereden TV’lere kadar
AB standartlar› getirilecek... K›saca
‘çarp›k’ olan ne varsa düzelecek ve her-
hangi bir Avrupa ülkesi gibi refaha ka-
vuflulacak! Ve elbette halk›n özgürce
yaflayaca¤› bir demokrasi kap›m›zdan
içeri çoktan girmifl bulundu¤una göre,
bu süreç ilerleyerek demokrasi herkes
için olacak!... AB, iflte bu yalanlarla an-
lat›l›yor. 3 Ekim’le birlikte ise borsalar
piyasalar tavan yaparak spekülatörler,
vurguncular AB nimetlerini yeflil dolar-
lara çevirirken, halk› uyutmak için söy-
lenen bu yalanlar da tavan yapt›.

Peki, gerçekte bu “müzakereler”
halk için ne anlama geliyor; Türkiye
her konuda nas›l bir tornadan geçecek. 

T
ürkiye, emperyalizme göre

yeniden flekillendirilecek

Müzakere sürecinin en az 15 y›l sü-
rece¤i öngörülüyor. Bu sürece, üç bö-
lümden oluflan Çerçeve Belge yön ve-
recek. ‹lk bölümünde, müzakerelerin
kurallar›, ikinci bölümde müzakerelerin
özü, üçüncü bölümde ise prosedürü var.
Son bölümde ele al›nacak konular› be-
lirleyen 35 bölüm bafll›¤› yeral›yor.

Bu sürecin “zorlu” olaca¤›, hükümet
ve AB’ciler taraf›ndan da dile getirilen
bir husus. Bunun ne anlama geldi¤i, ki-
min için “zorlu” olaca¤› ise elbette hal-
ka aç›klanm›yor. “Tar›m›n en zor afla-
ma” oldu¤u söyleniyor örne¤in ama bu-
nun, kapitalist tekellerin istedi¤i biçime
sokulma süreci oldu¤u ve bu sürecin de
asgari 10 milyon köylüyü topra¤›ndan
koparaca¤› anlat›lm›yor.

‘Müzakere süreci’ne paralel olarak
ekonomiden kültüre, e¤itimden çal›flma
yaflam›na, Türkiye emperyalizme uy-

gun olarak yeniden flekillendirilecektir.
Fakat ‘yolun sonu’ yine de görünme-
mektedir. Çünkü ‘AB’nin hazmetme’
sorunu var, referandumlar var. Fakat o
aflamadan sonra Türkiye’yi al›p alma-
malar›n›n hiçbir önemi yoktur; çünkü
Türkiye her yönüyle, her kurumuna,
alan›na emperyalizmin nüfuz etti¤i, ke-
limenin tam manas›yla iflgal edilmifl bir
ülke haline getirilmifl olacakt›r. 

Bir baflka deyiflle, müzakere süreci,
AB’nin her alanda yönetimi parça par-
ça devralaca¤› bir süreç olacakt›r. Te-
kellere yeni imtiyazlar tan›nacak, at›lan
her ad›m, ç›kar›lan her yasa yeni bir
‘Kapitülasyon’ olacakt›r. Ve bu süreç
AKP ile s›n›rl› olmay›p, tüm düzen par-
tilerinin iktidarlar›nda sürdürülecektir.
Yani bu süreç, Avrupa Birlikçiler’in bu-
güne kadar gösterdi¤i gibi, “demokrasi-
yi infla etme” süreci de¤ildir. Ki, AB de-
mokrasisi tekeller içindir.

Müzakere bafll›klar›na bak›nca da,
Türkiye’nin yeniden flekillendirilmesi-
nin hangi alanlarda olaca¤›n› görebili-
riz. 35 bafll›k flunlar: 1-Mallar›n serbest
dolafl›m›, 2-‹fl gücünün serbest dolafl›-
m›, 3-Yerleflme hakk› ve hizmet sa¤la-
ma özgürlü¤ü, 4-Sermayenin serbest
dolafl›m›, 5-Kamu ihaleleri, 6-fiirketler
hukuku, 7-Fikri haklar hukuku, 8-Re-
kabet politikas›, 9-Mali hizmetler, 10-
Bilgi toplumu ve medya, 11-Tar›m ve
k›rsal kesim kalk›nmas›, 12-G›da gü-
venli¤i, hayvan ve bitki sa¤l›¤› politika-
s›,  13-Bal›kç›l›k, 14-Ulaflt›rma politi-
kas›, 15-Enerji, 16-Vergilendirme, 17-
Ekonomi ve para politikas›, 18-‹statis-
tik, 19-Sosyal politika ve istihdam, 20-
fiirketler ve sanayi politikas›, 21-Avru-
pa üzerinden giden ulaflt›rma a¤lar›, 22-
Bölgesel politika, 23-Hukuki ve temel
haklar, 24-Adalet, özgürlük ve güven-
lik, 25-Bilim ve araflt›rma, 26-E¤itim
ve kültür, 27-Çevre, 28-Tüketim ve
sa¤l›k korumas›, 29-Gümrük birli¤i,
30-D›fl iliflkiler, 31-D›fl güvenlik ve sa-

‘Müzakere süreci’nin
halk için anlam›



vunma, 32-Mali kontrol, 33-Mali ve
bütçe koflullar›, 34-Kurumlar, 35-
Di¤er konular.

Erdo¤an, "Çerçeve Belge yol ha-
ritam›zd›r" diyor. 1950’lerden bu
yana önlerine emperyalistlerin koy-
du¤u haritalarla yürüyen iflbirlikçi
çizgi için, bu sürecin sömürüyü yo-
¤unlaflt›racak, ba¤›ml›l›¤› derinlefl-
tirecek olmas›n›n ne önemi vard›r. 

Bu süreç; Çerçeve Belge’de söy-
lendi¤i gibi, “sürdürülebilir bir pa-

zar ekonomisi” yaratmay› hedefler-
ken, hayat›m›z›n her alan›nda özel-
lefltirmeler ve paras› olan›n e¤itim,
sa¤l›k gibi hizmetleri ald›¤› bir sis-
tem, bugüne k›yasla daha da kat-
merli hale gelecek. Elbette bu sald›-
r›lar›n yaflam bulmas›n›n birinci ko-
flulu, halk›n, emekçilerin örgütsüz-
lefltirilmesi ve ‘Sivil Toplum Kuru-
lufllar›’ ad› verilen düzen kurumlar›-
na hapsedilmesidir. AB bunu da ge-
lifltirmeye çal›flacakt›r. Mücadele
anlay›fl›nda, hak alma bilincinde
düzeniçileflme (dolay›s›yla asl›nda
hak alma de¤il, verilene raz› olma)
anlay›fl›n›n yerlefltirilmesi için, bu-
güne kadar izlenen politikalara h›z
verilecektir. Buna paralel olarak, bi-
ze ait olmayan bir kültür her alana
nüfuz edecek. Kapitalizmin yoz, çü-
rümüfl yaflam tarz›, bireycili¤i, ben-
cilli¤i daha da hakim k›l›nacak.  

Kafkaslar ve Ortado¤u'daki je-
opolitik stratejide Avrupa emperya-
lizmi taraf›ndan biçilecek yeni rol-
lerle, ülkemizin bölge halklar› için
bir düflmanl›k üssü haline getirilme-
si, oligarflinin ordusunun emperya-
list AB ordusunun vurucu gücü ha-
line getirilmesi gibi geliflmeler de,
askeri politik planda yaflanacaklar›
özetlemektedir. ‹flbirlikçiler bu du-
rumdan rahats›z de¤ildir. “Avru-

pa’n›n bu karar›, Avrupa’y› küresel

planda rol oynayacak duruma getir-

mifltir” diyen iktidar, Türkiye’nin
bu küresel güç içinde kendisinin de
bir güç olamayaca¤›n›, sömürge ol-
maktan kurtulamayaca¤›n› pekala
bilir. Türkiye için rol; Avrupa’n›n
yay›lmac› emperyalist politikalar›n-
da askeri, jeostratejik olarak ifllev
görmesinden ibarettir. ‹flgalci ‹ngil-
tere’nin Türkiye’nin üyeli¤i için bu

kadar canla baflla çal›flmas›, bu ger-
çekler ›fl›¤›nda düflünülmelidir. Dü-
ne kadar sosyalizme karfl› bir ileri
karakol ifllevi gören Türkiye toprak-
lar›, bu süreçte de Amerikan üssü
olmaya devam ederken, Avrupa’n›n
da ileri karakolu olacak, Avrupal›
diplomatlar›n deyifliyle “Avru-

pa’n›n güvenli¤ine büyük katk›lar-

da bulunacak!”

M
aastricht Kriterleri ve

‘refah gelecek’ yalan›

Ülkemizde y›llard›r ‘Kopenhag
Kriterleri’nden sözedilir. Peki, ya
Maastricht Kriterleri; bunlar› yaz-
maz AB’ci medya. 

Maastricht Kriterleri; özetle, ka-
pitalizmin kurallar›na göre iflleme-
sini düzenlemektedir. Çarp›k kapi-
talist bir ekonomiye sahip ülkemiz
aç›s›ndan bunun anlam›, büyük te-
kellerin d›fl›ndaki sermaye çevrele-
rinin disipline ve tasfiye edilmesi,
çal›p ç›rpma üzerine kurulu siste-
min de¤ifltirilerek, soygun hortumu-
nun do¤rudan emperyalist ve iflbir-
likçi tekellerin kasalar›na ba¤lan-
mas›d›r. Yani kapitalizmin “adam
gibi” olmas›, sömürünün “inceltil-
mifl” biçimde ama daha azg›n bir
flekilde sürdürülmesidir. 

Avrupa uzlaflmac› sendikac›l›¤›-
n›n da alt›nda imzas› olan 1989 Av-
rupa Sosyal fiart› ve 1993 Maast-
richt Anlaflmas›, tüm Avrupa ülkele-
rinde sermayenin egemenli¤i do¤-
rultusunda düzenlemeleri getirdi.
Bu anlaflmalar›n ard›ndan, Avru-
pa’da iflçi s›n›f›na, emekçileri yöne-
lik yo¤un bir sald›r› dalgas›n›n bafl-
lat›lm›fl olmas› tesadüf de¤ildir. Ör-
ne¤in; Maastricht öncesi, Alman-
ya’da %3 olan iflsizlik 2000’lerde
%7-10 aras›nda dolafl›yor. Fran-
sa’da ayn› sürede iflsizlik %1’den
%11’e, ‹talya’da %3’den %12’ye,
Belçika’da %8’den %13’e ç›kt›.

Son y›llarda ülkemizde ç›kar›lan
bütün IMF yasalar› özü itibariyle
Maastricht Kriterleri’ne uygundur.
Geçen y›l, tekellerin ç›karlar› gere¤i
IMF ile yeni bir anlaflma yap›lmas›-
n› savunan KOÇ Holding Patronu
Mustafa KOÇ, tüm patronlar›n dü-

flüncelerini flöyle özetliyordu: “Av-

rupa Birli¤i'nden müzakerelere bafl-

lama karar› ç›karsa, Maastricht

Kriterleri’ne dayal› zorlu bir eko-

nomik müzakere süreci bafllayacak.

IMF bu aç›dan da önem tafl›yor.”

(12 Temmuz 2004 Sabah) 

IMF ne kadar Amerika demekse,
o kadar da Avrupa’d›r. Bu yüzden,
bugüne kadar halk›m›z› yoksullaflt›-
ran, iflçiyi iflsiz, köylüyü ekemez
hale getiren IMF program›n›n
2007’den itibaren AB eliyle sürdü-
rülmesi tart›fl›l›yor ve AB Ekonomi
Masas›’dan Dirk Verbeken, ''AB’nin

Türkiye’ye bak›fl›n›n IMF’den fark-

l› olmad›¤›n›” (Cumhuriyet, 27 Ey-
lül 2005) aç›kça ifade ediyor. 

IMF’nin Türkiye’ye nas›l bakt›-
¤› ise yaflananlarla bilinir. 

Demek ki, D›fliflleri Bakan› Ab-
dullah Gül’ün, “AB'nin orta ve uzun

vadede refah getirece¤i, Türkiye'ye

k›sa vadede bile ekonomik katk›

sa¤lad›¤›” sözü bir yalandan ibaret.
Ki, Gül’ün bu katk›ya verdi¤i tek
örne¤in, “özellefltirmeye olan ilgi”
olmas›, “refah”tan neyi anlad›¤›n›
göstermektedir. Refah dedikleri, te-
kellerin daha fazla kazanmas›, özel-
lefltirme ad› alt›nda taland›r.

Avrupa Birli¤i’nin “refah” geti-
rece¤i yalan›, ço¤unlukla Yunanis-
tan, Portekiz gibi ülkelerin girifl sü-
reci örnekleriyle anlat›l›r ve “bak›n”
denilir, “Yunanistan girdi, kifli bafl›-
na gelir 16 bin dolara yükselirken
bizde 6 bin dolar.” ‹lk bak›flta “man-
t›kl›” gibi görünen bu propaganda,
adeta tüm Yunan halk›n›n, refaha
kavufltuklar› izlenimi yarat›r. Oysa,
durum böyle de¤ildir. AB içinde ge-
lir da¤›l›m› adaletsizli¤i en yo¤un
ülkelerden biri olan Yunanistan’da
flu “milli gelir”e bakal›m. En yoksul
%10’luk nüfus milli gelirden sadece
%2.2 al›rken, en zengin %10 (ki
bunlar AB’yi isteyenlerdir) milli ge-
lirin %26.3’üne el koymaktad›rlar.
AB gelir da¤›l›m›ndaki uçurumu

kapatacak diyenler, cahil de¤iller-
se, yalanc›d›rlar. 

Avrupa’n›n merkez ülkelerinde
emekçi haklar›nda gerileme ve yok-
sullaflma bir yana, Yunanistan, Por-

9

9 Ekim 2005 / 21



tekiz gibi daha geri kapita-
list ülkelerde AB süreci ay-
n› zamanda bir y›k›m süreci
olmufltur. Bu yüzden Yunan
çiftçiler uzun süre radikal
gösteriler düzenlemifl ve ha-
len iflçiler, emekçiler
AB’nin emekçilerin aleyhi-
ne emperyalist bir birlik oldu¤unu
meydanlarda hayk›rmaya devam et-
mektedirler. 

Yunanistan’da AB ile birlikte
“tar›mda tekelleflme” h›z kazand›.
Çal›flan nüfusun %18’ini oluflturan
köylülerin oran› AB’ye uyum süre-
cinde %7’ye düflürüldü; bu durum
topraklara haciz koyma, ekim yasa-
¤›, iflaslarla sa¤land›. Ve elbette
köylünün kaybetti¤i topraklar Yu-
nan oligarflisi ve Avrupa tar›m te-
kellerinin eline geçti. ‹flçiler için de
durum farkl› de¤ildir. AB süreciyle
birlikte, yurtd›fl›na para ç›k›fl›nda
(Yunan halk›n›n paras›) büyük bir
art›fl görülürken, AB’nin dayatt›¤›
özellefltirmelerle ülke emperyalist
tekellerin ya¤ma alan› oldu. Av-
ro’ya geçifl program› ise; iflsizlikte
patlama, e¤itim ve sa¤l›k sistemin-
de çöküfl, yolsuzluk, suç oran›nda
art›fl gibi sonuçlar yaratt›. Yunanis-
tan egemen s›n›flar› da, ülkemizde-
ki AB’ciler gibi, halka AB’yi kabul
ettirebilmek için, ‘halk, alt›n çatal-

larla yemek yiyecek’ diyorlard›. 

Maastrich’in temel kriterlerin-
den biri olan “sosyal harcamalar›n

k›s›tlanmas›” pervas›zca yaflama
geçilirken, iflçi s›n›f›n›n örgütsüz-
lefltirilmesi buna paralel olarak ge-
liflmifltir. Portekiz ve Yunanistan’da
örgütsüzlefltirme oran› %40’lar›
bulurken, Fransa’da da bu oran %37
civar›ndad›r. Bugün de sosyal hak-
lara yönelik sald›r›, baflta Almanya
olmak üzere (Hartz IV yasas› gibi)
h›zla sürmektedir. Tekeller karlar›n›
katlad›klar› halde, “tasarruf” ve te-
kel rekabeti ad›na; iflten atmalar,
fabrikalar› eme¤in ucuz oldu¤u Bal-
kanlar, Asya gibi bölgelere tafl›ma-
lar yayg›n flekilde devam etmekte-
dir. Bu yüzden de son y›llar›n en
yayg›n iflçi eylemleri, flu son 2-3
y›lda yaflanmaktad›r Avrupa çap›n-
da. Frans›z ve Hollandal› emekçiler

taraf›ndan reddedilen Avrupa Ana-
yasas› da, Avrupa’n›n tekellerin

ç›karlar›n› koruyan, emekçilere
daha fazla sömürüyü dayatan bir
birlik oldu¤unu ortaya koyan
maddelerle doluydu. K›saca “her-
fley kapitalist pazar için” diyordu. 

Oysa bugün AB’ciler Avrupa
Birli¤i için öyle bir hava yarat›yor-
lar ki, ister istemez akla flu gelmek-
tedir. Dünyan›n yüzlerce ülkesinde
açl›k, sefalet, zulüm var. E¤er AB
anlat›lan gibiyse, tüm dünya ülkele-
rini AB’ye sokun ve böylece tüm
sorunlar çözülsün!

Demek ki, Avrupa Birli¤i, yeni-
sömürge ülke emekçileri ve halklar›
için “demokrasi ve refah” getirme-
di¤i gibi, kendi emekçileri için de
y›k›m› giderek derinlefltirmektedir.

Avrupa Birli¤i’nin kuruluflundan
bu yana emekçilerle sermaye üze-
rindeki etkiler hep tam tersi olmufl-
tur. ‹flçi s›n›f›n›n büyük darbeler al-
d›¤› siyasi birlik sürecinde, Avrupa-
l› tekeller büyük kazan›mlar elde et-
mifllerdir. Örne¤in, 370 milyon tü-

keticiden oluflan dünyan›n
en büyük “iç pazar›”na ha-
kim oldular. Ki yeni üyeler-
le birlikte bu alan çok daha
genifllemifltir. ARGE ola-
naklar› geliflti, AB do¤rudan
yabanc› yat›r›mc› oldu, flir-
ket birleflmelerinin önü aç›l-

d›, Avrupa’n›n yoksul bölgelerinde
ucuz eme¤e ulaflmalar› kolaylaflt›,
tüm Avrupa’da borsa-banka iflbirli-
¤iyle mali spekülasyonlarla karlar
elde etme olana¤›na kavufltular, em-
peryalist politikalarda güç kazana-
rak dünyan›n birçok bölgesine daha
rahat girer hale geldiler. 

Yayg›n bir söylem, tüm bunlara
ra¤men AB’de “yaflam standart›-

n›n bizden yüksek oldu¤u”dur.
Do¤rudur! Peki, giderek emekçiler
için afla¤› çekilen bu standart nas›l
sa¤land›? Bizim gibi yeni-sömürge
ülkelerin ya¤malanmas›yla elbette.
Bu yan›yla AB’nin zenginli¤i “la-
netli”dir. AB kredileri de “kanl› pa-
ralar”d›r. IMF kredileri gibi, verdik-
lerinin k›rk kat›n› geri alma anlay›-
fl›yla verilecek kredilerle, “refah”
beklemek aldat›c› oldu¤u kadar
utanç vericidir ayn› zamanda. Her
kuruflta, Asya’n›n, Latin Ameri-
ka’n›n, Afrika’n›n, Orta ve Uzak
Do¤u’nun yoksul, ezilen halklar›n›n
al›nteri ve kan› vard›r. 

Kald› ki, AB’nin temelini olufl-
turan 10 ülke d›fl›ndaki üyeler, esas
olarak birli¤e “pazar” olarak dahil
ediliyorlar. Ülkemiz zaten Gümrük
Birli¤i anlaflmas› ile bu ifllevi çok-
tand›r yerine getirirken, Müzakere
Süreci ilerledikçe, Avrupa tekelleri-
nin daha azg›n bir talan› için önleri-
nin düzenlendi¤ini hep birlikte gö-
rece¤iz. Çünkü hiçbir sömürge ül-
ke, AB’ye girmekle sömürge ol-
maktan ç›kmaz. Bunu sa¤lamak, bi-
linçli bir iflbirlikçilik de¤ilse, kapi-
talizmi ve onun kurallar›n›, tekelle-
rin nas›l dünyay› yönetir hale gel-
diklerini anlamamakt›r. 

K
öylülü¤e IMF’den sonra

AB darbesi geliyor

Avrupa Birli¤i’nin emekçi halk
için hiç de refah olmad›¤› aç›kt›r.
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AB’nin refah getirece¤i yalan› söylenirken,
Avrupa ülkelerinin emekçileri her geçen
gün gaspedilen haklar› için mücadele
ediyorlar. 3 Ekim’de Fransa’daki genel
grev bunlardan biriydi. Frans›z emekçile-
ri, ulafl›m, sa¤l›k, iletiflim gibi hizmetle-
rde hayat› durdururken, sosyal, ekono-
mik haklar›ndaki gasplar›n son bulmas›n›
istediler. Frans›z halk›n›n yüzde 70’inin
deste¤i ise, Avrupa tekellerinin sald›r›lar›
karfl›s›nda öfkeli olan›n sadece iflçi s›n›f›
olmad›¤›n› gösteriyordu.

Almanya’da AEG fabrikas›nda da, iflletme-
nin kapat›larak eme¤in ucuz oldu¤u ül-
kelere tafl›nmas› karar›, 5 ekim günü
uyar› greviyle karfl›land›. 



Ancak bu süreçte en büyük darbe-
nin köylülü¤e vurulaca¤›n›n da alt›-
n› çizmeliyiz. 

6 Ekim 2004’te aç›klanan Avru-
pa Birli¤i ‹lerleme Raporu, aç›k bir
flekilde halen 25 milyon civar›nda

olan üretici nüfusunun 15 milyo-

na düflürülmesini istiyordu. ‘Mü-
zakere Süreci’ ile bu gerçeklefltirile-
cek. Tar›mda reform ad›yla sürdürü-
len IMF sald›r›s›, AB ile devam et-
tirilecek. Ayn› raporda, AB tekelle-
rinin tar›m ürünlerine yönelik güm-
rüklerin kald›r›lmas› da istendi. AB,
canl› hayvan, et ithalindeki yasa¤›n
kald›r›lmas›n› da destekledi. Bunla-
r›n anlam› flu: Türkiye pazar›, Av-

rupa kapitalist tar›m tekellerinin

eline geçecek. Burjuva bas›n, ‘üre-
timin planlanmas›’ kisvesi alt›nda
“isteyen istedi¤ini ekemeyecek” (6
Ekim 2005, Milliyet) derken, bunu
anlamal›y›z. Avrupa ülkelerinde ta-
r›m tekellerinin desteklenmesine,
verilen sübvansiyonlara bakarak,
kimse, ayn›s›n›n ülkemizde de ya-
flanaca¤›n› düflünmemelidir. AB’ye
üyelikle birlikte “köylüye AB yar-

d›mlar›n›n gelece¤i” koca bir ya-
land›r. 25 üyeli AB’nin tar›msal ala-
n›n›n %23’üne denk düflen bir eki-
lebilir alana sahip olan Türkiye’nin
tar›m›, AB için “yard›m edilecek”
de¤il, ya¤malanacak bir aland›r.
Çünkü, her alanda oldu¤u gibi, ta-
r›mda da “onlar ortak biz pazar”›z.

Peki sorulabilir, topraks›z kala-
cak bu 10 milyon köylü ne olacak?
Onlar da kentlere, tekellerin ucuz
iflgücü ya da kaybettikleri toprakla-
r› ele geçiren tar›m tekellerinde pro-
leterleflecekler. Bu sürecin nas›l fle-
killenece¤i, yukar›da k›saca anlatt›-
¤›m›z gibi, Yunanistan’da görül-
müfltür. Ki, küçük üreticinin tasfiye
edilerek büyük tar›m tekellerinin
topraklara sahip olmas› süreci,
Fransa dahil bütün ülkelerde benze-
ri flekilde olmufltur. 

Bu yüzden, Fransa Çiftçi Konfe-
derasyonu’ndan Pascal Pavie, ülke-
mizde kat›ld›¤› bir toplant›da;
“AB’ye açılan kapılar cennete açı-

lan kapılar de¤il. Çokuluslu flirket-

ler için öyle ama küçük çiftçiler için

de¤il. Tarımsal ticaretin kontrolü

çokuluslu flirketlerin elinde. Fransa

dünyanın en büyük ikinci ihracatçı-

sı. Ancak çalıflanların yalnız % 3’ü

tarımla ilgileniyor. Bu korkunç dü-

flüfl devam ediyor. Son 15 yılda çift-

liklerimizin yarısını kaybettik. Köy-

lü ve kırsal uygarlık kaybolmak üze-

re” sözleriyle feryat ediyordu. Ve
yine bu yüzden AB’nin yeni üyeleri
(ya¤ma alanlar›) Macaristan, Polon-
ya, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya
köylüleri 2004 bafl›nda sokaklara
dökülmüfllerdir.

A
B demokrasisinin özü,

tekeller için olmas›d›r

Müzakere Çerçeve Belgesi’nde
s›k s›k “Kopenhag Kriterleri”nden
ve Avrupa’n›n temelini “özgürlük,

demokrasi, hukukun üstünlü¤ü ve

insan haklar› ve temel özgürlüklerin

oluflturdu¤u” ifade edilmektedir.
Dünya’n›n geri kalan›n› beflyüz

y›ld›r, sömüren, ya¤malayan, talan
eden, kana bulayan emperyalist Av-
rupa’dan sözediyorlar! 

Bugün sömürünün oldu¤u gibi
bask› politikalar›n›n da ‘inceltilmifl’
biçimde sürdürülüyor olmas› kimi-
lerini yan›ltabilir. Sömürü düzenle-
rine yönelik bir tehdit gördüklerin-
de nas›l vahflileflebileceklerinin ör-
nekleri boldur. Bütün bir sömürge-
cilik tarihini bir yana b›rak›n; daha
1970’lerde Avrupal› devrimcilere
yönelik sürek avlar›n›, infazlar›
kimse unutmad›. Afrika’da sömür-
gelerini korumak için yüzbinleri
katlettikleri de eski tarih de¤ildir,
Ruanda dündür. Daha birkaç y›l ön-
ce küreselleflme karfl›tlar›na bile ta-
hammül edememifller kurflun ya¤-
d›rm›fllard›r. 11 Eylül sonras› ç›kar›-
lan “terör yasalar›”, hak ve özgür-
lüklere yönelik flu son birkaç y›lda
yaflanan gasplar ise bize gerçek Av-
rupa konusunda bir ipucu vermekte-
dir. Bugün hak ve özgürlükler ad›na
sözü edilen her fley, Avrupa emekçi-
lerinin, halklar›n›n mücadeleleri ile
kazan›lm›fl, sosyalist sistemin bas-
k›lanmas› karfl›s›nda ç›kar›lmak zo-
runda kal›nm›fl haklard›r ve birer bi-
rer geri al›nmaktad›r. 

Avrupa’n›n özgürlük, demokrasi

anlay›fl› ne denli çarp›k ve gerçekte
tekellerin özgürlü¤ünü, onlar›n dü-
zenlerini sürdürmeye hizmet etti¤i
ölçüde bir demokrasiyi ifade edi-
yorsa; Türkiye’ye bahflettikleri de-
mokrasi de bunun ötesinde olamaz.

Kimse AB’nin demokratikleflti-
rece¤ini, Kürt sorununu çözece¤ini
beklemesin. Bunlar burjuva propa-
gandalarla yarat›lan büyük bir ya-
land›r. Üstelik, bizim gibi, devrimci
durumun oldu¤u, faflizmle yöneti-
len bir ülkede, ç›kar›lan yasalar›n
pratikte hükmü yoktur. AB’ye
uyum yasalar› ad›na ç›kar›lan sözde
“demokratikleflme” yasalar›n›n üze-
rinden bir y›l geçmeden oligarflinin
yeni bask› yasalar›n› gündemine al-
mas›, bu yüzdendir. Dikkat edin,
“demokratikleflme yasalar›”n› ç›ka-
ran da ayn› iktidard›r, bask› yasala-
r›n› yapan da! Bu durum göründü¤ü
gibi bir çeliflkiyi ifade etmemekte-
dir. Tam da demokrasicilik oyunu
dedi¤imiz böyle bir fleydir. 

Bu oyun Avrupa emperyalizmi-
nin bilgi ve onay› ile sürmektedir.
‹stedikleri sadece vitrin düzeltme-
dir. Örne¤in, iflkence denilince tüm
bir ülkeyi de¤il, bir örnek olay›
(Manisa davas› gibi) al›rlar ve Tür-
kiye’yi aklamaya çal›fl›rlar. Binler-
ce davada korunan iflkenceciler, so-
kak ortas›nda süren infazlar, hapis-
hanelerin kan gölüne dönüflmesi on-
lar› ilgilendirmez. Ki 19 Aral›k
2000 Hapishaneler Katliam›’na ver-
dikleri aç›k deste¤i herkes bilmek-
tedir ve bugün destekleri 120 ölüme
ra¤men sürmektedir. 

Bu müzakere sürecinde halk
yoktur. Sonuçta halk›n “afl ifl” soru-
nu da çözülmeyecek, özgürlüklerini
de elde edemeyecektir. Halk›n yafla-
m›nda planlad›klar› “de¤iflim”, olsa
olsa yozlaflt›r›c›, düzeni de¤ifltirme,
halk›n yönetti¤i bir Türkiye’yi ya-
ratma umudunu köreltici nitelikte
olabilir. Ki bu halk için en büyük
kötülüktür. Türkiye halk›n› yoksul-
laflt›ran ve faflizme mahkum eden,
her fleyden önce sömürgecilik iliflki-
sidir. Ülkemizi bu duruma getiren
tekellerin sisteminden, bizi yoksul-
luktan ve faflizmden kurtarmas›n›
beklemek, safl›kt›r. 
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Avrupa BBirli¤i, 
halk›n dde¤il

tekellerin 
ç›karlar› iiçin 

birliktir

Halk›n çç›karlar›
Ba¤›ms›z

Demokratik
Sosyalist

Türkiye’dedir

Demokrasiye ve refaha nas›l, nere-
den ulafl›lacak? Temel soru budur. Ce-
vab› çarp›t›lan soru da budur.

Sosyal demokratlar, liberaller ve re-
formist sol; ister do¤rudan ifade etsin-
ler, isterse dolayl› biçimlerde angaje ol-
sunlar, bunun yolunu Avrupa Birli¤i
olarak görmektedirler. Ne demokrasi ne
de halk›n refah› umurunda olmayan, te-
kelci burjuvazi ve onun iktidar› ise, hal-
k› aldatmak için bu propaganday› bi-
linçli olarak yapmaktad›r.

Avrupa Birli¤i yolunun demokrasi
ve refah yolu olmad›¤›n› önceki yaz›la-
r›m›zda örneklerle ortaya koyduk. Bu
aldatma ve mevcut düzen karfl›s›nda,
halktan yana gerçek bir de¤iflim sadece
devrimci yoldan gidilerek mümkündür.

Bir baflka deyiflle, ancak devrim he-
defi kaç›r›lmad›¤›nda demokrasi ve re-
fah için mücadeleden sözedilebilir.
Ekonomik, demokratik, ideolojik bütün
mücadele biçimleri bu amaca hizmet
etti¤i ölçüde bir anlam ifade eder. 

Demokrasiye, refaha ulaflmak için
bu devrimci yolu nas›l yürüyece¤iz?

D
emokrasinin ve refah›n

devrimci yolu, Türkiye

devriminin yoludur

Demokrasi soyut bir kavram de¤il-
dir. Her demokrasi, her koflulda bir s›n›-
f›n egemenli¤inin damgas›n› tafl›r. Bur-
juva demokrasisi, burjuva diktatörlü¤ü-
nün bir yönetim biçimidir. Bizim de-
mokrasiden anlad›¤›m›z halk demokra-
sisi de bir diktatörlü¤ün yönetim biçi-
midir. Ama bu diktatörlük, az›nl›¤›n ge-
nifl halk kitleleri üzerindeki diktatörlü-
¤ü de¤il, iflçisi, köylüsü, küçük-burju-
vazisi ile bir avuç az›nl›k d›fl›nda tüm
halk kesimlerinin diktatörlü¤üdür. Bur-
juva diktatörlü¤ünde özgürlükler, bur-
juvazi içindir. Tersinden, proletarya
diktatörlü¤ünde ise, halk içindir. Bu

yüzden öncelikle olarak “demokrasi”
denildi¤inde, “kim için demokrasi, han-
gi demokrasi” sorusu sorulmal›d›r. 

Proletarya diktatörlü¤ünde yaflam
bulacak olan “halk demokrasisi”ne na-
s›l ulaflaca¤›z? Bu ayn› zamanda Türki-
ye devriminin de yoludur. Devrimin he-
defi; ba¤›ms›z, demokratik, sosyalist
bir Türkiye’yi kurmakt›r. Bunun için
demokratik halk devrimi aflamas›ndan
kesintisiz bir flekilde, Devrimci Halk
‹ktidar›’n›n yönetiminde geçilerek sos-
yalizm inflaa edilecek. Bu yol uzun ve
oligarfli-emperyalizm bloku ile Türkiye
halk› ve onun devrimci öncüleri aras›n-
da cereyan edecek bir halk savafl›yla
ulafl›lacakt›r.  

Yani; Türkiye devriminin yolu, uzun
süreli bir halk savafl›ndan geçilerek ik-
tidar›n al›nmas›n› içerir. Bu halk savafl›,
emperyalizmin 2. Bunal›m Dönemi
halk savafllar›ndan kimi noktalar itiba-
riyle farkl›l›klar içerir. Bu farkl›l›klara
neden olan ise, 3. Bunal›m Dönemi’nin
sömürgecilik iliflkileridir. Ki, bugün, bu
iliflkilerin ay›rdedici özelliklerinden bi-
ri olan gizli iflgali en yo¤un biçimiyle
yafl›yoruz. Avrupas›, Amerikas› ile em-
peryalizm siyasi, ekonomik, askeri ola-
rak ülkemizi iflgal etmifl durumdad›r. Ve
bu süreç giderek geliflmektedir. 

Ülkemiz halk savafl›, bafllang›çta si-
lahl› propagandan›n temel oldu¤u, öncü
savafl› aflamas›ndan geçecektir. Bu afla-
man›n temel hedefi, emekçi halk kitle-
lerine gerçeklerin gösterilmesi ve dev-
rim saflar›na kazan›lmas›d›r.  

Mahir ÇAYAN bu stratejiyi flöyle ta-
n›mlar: “... silahl› propaganday› temel,

öteki politik, ekonomik ve demokratik

mücadele biçimlerini, bu temel müca-

dele biçimine tabi olarak ele alan dev-

rimci stratejiye, Politikleflmifl Askeri

Savafl Stratejisi denir”. 

Politikleflmifl Askeri Savafl Stratejisi
(PASS), emperyalizmin 3. Bunal›m Dö-

Demokrasinin ve refah›n
devrimci yolu

ve AB yolundaki sol çarp›kl›k



nemi’nin iliflki ve çeliflkilerinden
hareketle, bizim gibi yeni-sömürge
ülkelerin halk savafl› stratejisidir.
Bu önemli nokta kaç›r›ld›¤›nda,
halk savafl›n› Çin, Vietnam örnekle-
rinden hareketle yaflama geçirmeye
çal›flmak ve do¤al olarak flablonlafl-
t›r›p karikatürize etmek kaç›n›lmaz
hale gelir.

Ancak ülkemiz halk savafl›n›n 2.
Bunal›m Dönemi halk savafllar›n-
dan ayr›m› bununla s›n›rl› de¤ildir. 

PASS’nin, k›r ve kentlerdeki
mücadeleyi, diyalektik bütünlük
içinde ele almas›, bir di¤er farkl›l›¤›
ifade etmektedir. Ki, bunu Birleflik
Devrimci Savafl olarak adland›r›yo-
ruz. Savafl›n yürütülüfl biçimini be-
lirleyen bu ilke, ayn› zamanda çeflit-
li alanlardaki devrimin temel s›n›f-
lar› (iflçi-köylü-küçük-burjuvazi)
aras›ndaki ba¤lant›y› da ifade et-
mektedir. 

Örgütlenme konusunda vurgu-
lanmas› gereken bir farkl›l›k da,
“Devrim stratejisini bu flekilde sap-

tayan bir örgütün örgütsel ilkesi de,

bu Leninist çizginin örgütsel ilkesi

oIan, Politik ve Askeri Liderli¤in

Birli¤i ilkesidir.” (M.ÇAYAN) flek-
lindedir.

Bir di¤er ay›rdedici nokta da; ül-
kemizde, halk savafl›n›n bafl›nda
kurtar›lm›fl bölgeler oluflmas›n›n
mümkün olmad›¤›d›r. 

Devrimciler, Marksist-Leninist-
ler, halk için demokrasiye, sömürü-
nün olmad›¤› bir toplumsal sistemi
iflte bu yoldan yürüyerek ulaflman›n
tek yol oldu¤unu savunur. Bilimsel
olan, bugünün dünyas› ve Türkiye-
si, iliflki ve çeliflkileri koflullar›nda,
ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyaliz-
mi kurmay› mümkün k›lan tek yol
da budur.

Bugün Avrupa Birli¤i sürecine
de bu devrimci yolun ›fl›¤›yla bak›-
yoruz. Devrimimizin anti-emperya-
list niteli¤i bütün sömürgecilik ilifl-
kilerini reddedip ona karfl› savaflma-
y› ifade ediyor. AB’ci cepheyi olufl-
turanlar›n bafl›n› çeken tekelci bur-
juvazi, devrimin düflman›d›r ve on-
lar “demokrasinin” de¤il faflizmin
temsilcisi olabilirler ancak. 

G
erçek demokrasiyi

faflizmi y›karak kuraca¤›z

Demokrasi en genel tan›mla
“halk›n yönetimi” ise, bunun seçim-
lerle s›n›rlanamayaca¤› aç›kt›r. Em-
peryalist burjuva demokrasisinin
özü, halk›n yönetimi de¤ildir. Bu
demokrasi ve özgürlükler; tekelle-
rin sömürüye dayal› sistemlerini
sürdürmede bir ifllev yükleniyorsa,
burjuvazi için kabul edilebilirdir.
Bir baflka deyiflle, emekçilerin sos-
yalizm ve gerçek bir demokrasi mü-
cadelesinin karfl›s›nda bir barikat ifl-
levi görüyorsa, en demokrat olurlar.
Aksi durumda, ayn› sistemin için-
den Hitler’i, Mussoliniler’i yarat-
maktan çekinmezler. Bugün ç›kar-
lar›, daha da budanm›fl, çeki düzen
verilmifl bir burjuva demokrasisini
sürdürmekten yanad›r.

Devrimciler, Marksist-Leninist-
ler, “demokrasi mücadelesinden”
sözettiklerinde, burada ifade edilen
halk demokrasisidir.  Devrim ve ik-
tidar hedefi reddedildi¤inde, kaç›-
n›lmaz olarak demokrasi ve demok-
rasi mücadelesi anlay›fl› da çarp›k-
lafl›r ve mücadelesi verilen demok-
rasi, burjuva demokrasisi olur. Bu,
niyetlerden ba¤›ms›z bir olgudur. 

Örne¤in, ÖDP reformizminin
AB sürecine iliflkin de¤erlendirme-
leri, Kürt milliyetçili¤inin ‘demok-
ratik cumhuriyet’i; sol ad›na çarp›k
demokrasi anlay›fl›n›n tezahürleri-
dir. Kürt milliyetçili¤inin sözünü et-
ti¤i ‘demokratik cumhuriyet’ burju-
va demokrasisinin yönetim biçimi-
dir. Marks bu konuda, ça¤›nda yafla-
nan yan›lg›lar konusunda flu uyar›y›
yapm›flt›r örne¤in: 

“Ve soydan geçme krallı¤a karflı

duyulan güvenden kurtulup da, de-

mokratik cumhuriyet için güven

beslemeye bafllandı¤ı zaman, son

derece gözüpek bir adım atılmıfl ol-

du¤u sanılır. Ama, gerçeklikte, dev-

let bir sınıfın bir baflkası tarafından

ezilmesi için bir makineden baflka

bir fley de¤ildir ve bu, krallıkta ne

kadar böyle ise, demokratik cumhu-

riyette de o kadar böyledir...”

(Marks, Fransa’da ‹ç Savafl, sf. 226)

Burada alt› çizilen nokta, devle-
tin niteli¤i ile demokrasi aras›ndaki
kopmaz ba¤d›r. Bir burjuva devletin
varl›¤› koflullar›nda, faflizmle yöne-
tilen bir ülkede; devrimcilerin, sos-
yalistlerin savunabilece¤i bir de-
mokrasinin hayat bulmas› mümkün
de¤ildir. Bu yüzden demokrasi, fa-
flizmin y›k›lmas›, halk iktidar›n›n
kurulmas› sorunuyla birlikte ele
al›nmak durumundad›r. Ülkemizin
emperyalizmin yeni-sömürgesi ol-
mas› gerçe¤inden hareketle de, zo-
runlu olarak anti-emperyalizm, ikti-
dar hedefi tafl›yan solu tan›mlayan
özellikler aras›nda yeral›r. Ba¤›m-
s›zl›¤›n olmad›¤› yerde, halk için
demokrasi olmaz.

M
arksizm-Leninizm’in

evrensel ilkelerinden

sapma ve solda AB’cilik

Sosyalistler, emperyalist burjuva
demokrasisi için mücadele etmez-
ler. Belirtelim ki, devrimcilerin dev-
rim hedefinden vazgeçmeden ver-
dikleri ekonomik, demokratik te-
meldeki haklar ve özgürlükler mü-
cadelesi daha farkl› bir tart›flmad›r.
Bizim gibi faflizmle yönetilen ülke-
lerde, esas olarak burjuva demokra-
tik muhtevaya sahip talepler ileri
sürülebilir. Bu, bir hareketi refor-
mist yapmaz. Ancak burada sorun,
bu taleplerin “nihai” bir hedef hali-
ne getirilmesi ve emperyalizme da-
yan›larak gündeme getirilmesidir. 

Bu gerçeklik gözden uzak tutul-
du¤unda, “ne yani daha fazla de-
mokrasi devrimcilerin aleyhine mi”
diye, dönek solcu Taner Akçamvari
sorular gündeme gelir. Bir sonraki
ad›m ise, “AB yolunda ilerlendikçe

sosyalizme yaklafl›laca¤›”d›r; ki,
abesle ifltigal etmektir. Abestir, ama
AB’cilikle “sosyalistli¤i” yanyana
getirme zorlamas› olunca bu da sa-
vunulmaktad›r. Örne¤in, reformiz-
min feyz ald›¤› Birikim’de yazan
Ahmet ‹nsel, Ocak 2000 tarihli sa-
y›s›ndaki “Sol Muhafazakarl›k”
bafll›kl› yaz›s›nda flöyle diyordu:

“Avrupa Birli¤i’ne üyelik süreci,

Türkiye toplumunun sosyalizme öz-

gü hedeflere yönelmesini mümkün
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k›lan gedikler açma potansiyeli ta-

fl›maktad›r.”

Buradan anlafl›lmas› gereken en
kaba haliyle fludur: Sosyalizmin yo-
lu sömürgecilikten geçiyor!

Bu çarp›k “sol” anlay›fl, AB’ye
karfl› ç›kan, emperyalizme karfl›
mücadeleden sözeden solu da, “an-

ti-emperyalist söylem örtüsü alt›nda

milliyetçili¤i gizlemekle” (A. ‹n-
san), “anti-emperyalizm tak›nt›s›

olmakla” (Ömer Laçiner, Birikim,
Aral›k ‘99) itham etmektedirler.
ÖDP’nin AB’ye karfl› ç›kan solu
MHP ile ayn› kefeye koyma çarp›t-
mas› da mant›¤›n› buradan almakta-
d›r. Anti-emperyalizm solun karak-
teri olmamal› denilmektedir. Peka-
la, MHP’nin “milliyetçili¤i” ile,
devrimcilerin ba¤›ms›zl›¤› savun-
mas› aras›nda zerre kadar benzerlik
yoktur. Ama yeni bir “sol” anlay›fl
yaratmalar›, kendi durumlar›n› mefl-
rulaflt›rmak için bu çarp›tmalar› ka-
ç›n›lmaz olarak yapmaktad›rlar. 

Çünkü, s›n›flar mücadelesine
“hoflçakal” denilmifl, yoksullar unu-
tulup orta s›n›f solculu¤u benimsen-
mifl, rota AB’ye dönmüfltür. 

Sendikalar, odalar için de benzer
fleyler söylenebilir. Bugün s›n›f sen-
dikac›l›¤› ya söylem düzeyinde ya
da ad› bile an›lmamaktad›r. Örne¤in
“ça¤dafl sendikac›l›k” kimin anlay›-
fl›d›r, nereden ç›km›flt›r? Kayna¤›
AB’cilikten baflkas› de¤ildir. Avru-
pa burjuvazisi ile 1980’li y›llarda
uzlaflan ve Avrupal› emekçilere iha-
net eden sendikac›l›¤›n anlay›fl›d›r.
Ki, bugün bu çizginin temsilcisi Av-
rupa Sendikalar Birli¤i ETUC,
AB’ye sonradan üye olan eski sos-
yalist ülke emekçilerinin (ve elbette
Türkiye’nin) serbest dolafl›m hakk›-
na burjuvaziyle kolkola karfl› ç›k-
maktad›r. Hem de ne ad›na; bu ül-
kelerden ucuz eme¤in gelifliyle bir-
likte ‘eme¤in Avrupas›n›’ yaratma-
n›n zorlaflaca¤› ad›na.  ETUC’un
kapitalist Avrupa Anayas›’n› savun-
mas›yla, ‘ça¤dafl sendikac›l›¤›n’
Türkiye’deki savunucusu D‹SK’in
‘fabrikam› seviyorum’ demesi ara-
s›nda do¤rudan bir ba¤ vard›r.

Solu sol yapan temel özelliklerin

bafl›nda yeralan anti-emperyalizm,
reformizmin, Kürt milliyetçili¤inin
gündeminde yoktur. 

Bir devrimci hareketin, sosya-
lizmden sözeden bir partinin, s›n›f-
lar mücadelesinde do¤ru yerde ko-
numlanmas›n› sa¤layan temel ölçüt-
ler vard›r ve de¤iflmemifltir. Devlet,
devrim, emperyalizm, s›n›flar gibi
temel konularda Marksizm-Leni-
nizm’in evrensel ilkeleri, bu öl-
çülerin bafl›ndad›r. Tüm bu ölçü-
lerde ölçü kaçt›kça, AB’cilik boy
vermifl ve en temel do¤rular,
“solculu¤un sona ermifl bir tarihsel

döneminin argümanlar›” (M. Pek-
demir, 7 Kas›m 2004, Bir Gün) ola-
rak damgalanm›flt›r. Hatta daha da
ileri gidilerek, oligarflinin AB yasa-
lar›yla oynad›¤› demokrasicilik
oyunu “demokratik devrim” olarak
nitelenmifltir. 

Anti-emperyalist, anti-oligar-
flik halk devrimini ideolojik ku-
flatmalara, katliamlara karfl› sa-
vunmakta ›srar eden devrimcile-
rin bu “ak›ll› sol” taraf›ndan tec-
rit edilmeye çal›fl›lmas› da bu ge-
liflmeden ba¤›ms›z de¤ildir.

K
apitalizmin tahkimi ve

‘AB süreci’

“AB karar›n› halka b›rak›yoruz”
(ÖDP Genel Baflkan› Hayri Kozan-
o¤lu) oportünizmine s›¤›nan ve sos-
yalist kimli¤ini terketmeden nas›l
Avrupa Birli¤i’ni savunaca¤› konu-
sunda derin s›k›nt›lar yaflayan ÖDP,
kapitalizmi tahkim eden her gelifl-
menin, kitlelerin sosyalizm umudu-
nun köreltilmesine hizmet etti¤ini
çok iyi bilir. Devrimcilerin, sosya-
listlerin görevi ise, türlü söylemler-
le üzerini örtmeye çal›flarak, kapita-
lizmi ve düzeni daha da güçlendire-
cek yap›lanmalara destek vermek
de¤ildir. 

Halk kitlelerine “Eme¤in Avru-

pas›” ya da “sosyal Avrupa” gibi
hayallar sunmak veya ne oldu¤u be-
lirsiz bir “baflka bir Avrupa müm-

kün” sloganlar›n› atmak; kapita-
lizm içinde yaflamay› kabul etmek,
kendini onun restorasyonu, “daha

insanc›l” hale getirilmesi ile s›n›rla-
mak demektir ki, burada bir sosya-
listlik yoktur.

AB üyeli¤ini en ateflli flekilde sa-
vunan ve isteyen kim? Elbette te-
kelci burjuvazi yani sermaye. Ser-
mayenin bu denli can› gönülden is-
tedi¤i bir proje içinde solun yeral-
mas› bilime, tarihe ayk›r› olsa da
sormaya devam edelim. Peki neden
istiyor burjuvazi? ‹lk olarak elbette
ekonomik ç›karlar›. Ama bununla
bitmiyor. AB’ye uyumla birlikte,
özellikle yabanc› sermaye girifli ya-
flanaca¤› biliniyor. Bu, halk› yan›lt-
mak için “istihdam, kaynak yarat-
ma” gibi masallarla anlat›l›rken,
burjuvazinin daha büyük bir hesab›;
giderek büyüyen ve büyük bir hofl-
nutsuzlu¤u beraberinde getiren yok-
sullu¤un, sosyal koflullar›n, isteme-
di¤i bir yönde radikal bir politik de-
¤iflimin önünü kese¤i beklentisidir.
Do¤ald›r ki, yabanc› sermayenin bu
denli girdi¤i, “yat›r›m” yapt›¤› bir
ülkede politik geliflmelere sermaye-
nin müdahalesi de o denli yo¤un
olacakt›r. Bu da, tekelci burjuva için
en büyük güvencelerden biridir. 

Ayn› süreç için reformizmin de,
“Kopenhag Avrupas›’n› aflan bir

demokrasi perspektifi, Maastrich

Avrupas›’na karfl› mücadele”yi
(Bülent Forta, Bir Gün, 3 Ekim)
sosyalizm ad›na savunmas› anlafl›-
labilir mi?

Burada ayn› zamanda bir “ön ka-
bul” vard›r ki, reformizmin, Avrupa
Birli¤i konusundaki çarp›kl›klar›n-
dan birini oluflturmaktad›r. Önce
AB “bizim d›fl›m›zda iflleyen bir sü-
reç” hatta, “küreselleflme”yle ba¤-
lant›l› olarak “kaç›n›lmaz bir süreç”
olarak kabul edilir. Sonra da madem
buna karfl› duram›yoruz, o zaman
“müzakere sürecini mücadele süre-

ci” olarak kabul edip buna göre po-
litika belirleyelim deniliyor. Bu dü-
flünce, devrimcili¤in, Marksizm-Le-
ninizm’in özüne ayk›r›d›r... fiöyle
ki; dünyay› de¤ifltirme gibi bir iddia
ile yola ç›kan sol, “Kaç›n›lmazl›k,

zorunluluk, nesnel gerçeklik”, gibi
kavramlara dayanabilir mi? Bu dü-
flünceler, özellikle 1990’larla birlik-
te burjuvazi taraf›ndan yürütülen
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ideolojik kampanyalar›n
ürünüdür. 

Bu düflüncenin vara-
ca¤› sonuç, bugün ba-
¤›ms›zl›¤›n mümkün ol-
mad›¤›d›r. Ki; demokra-
si, ba¤›ms›zl›k ve iktidar
sorunundan kopar›larak
tart›fl›lamaz. Böyle yap›-
l›yorsa orada bilinçli bir
aldatma yoksa, ideolojik
bir savrulufl, sosyalizm-
den vazgeçifl vard›r.   

E
mperyalizme yaslanarak

faflizme karfl› demokrasi

mücadelesi verilemez

Bugün Avrupa Birlikçili¤in

solda uç vermesi, devrimcili¤in,

iktidar hedefinin terkedilmesi ile

paralel bir geliflimdir. Demokrasi-
ye ulaflmak için devrimci çizgiyi
terkedenler, kaç›n›lmaz olarak de-
mokrasiyi baflka güçlerden bekle-
yen bir çizgiye gireceklerdi.

AB sürecinde ‘sola düflen görev-
leri” anlatan ÖDP Genel Baflkan›
Hayri Kozano¤lu bak›n ne diyor:
“belki bizim devlete zaman zaman

AB sopas›n›n sallanmas›nda yarar

bile görülebilir diyecek cesareti

gösterebilmeliyiz.”

Ay›n anlay›fl›, benzer sözleri,
Kürt milliyetçili¤inden de çokça
duymufluzdur. O da, Irak’› örnek
göstererek, “Türkiye veya öteki böl-

ge ülkeleri demokratikleflmezse,

ABD müdahale eder” diyebilmifltir.
Ki, “demokratikleflmeden” anlad›¤›
ve ifade etti¤i tek fleyin ‘Kürt soru-
nu’ oldu¤unu ise söylemeye bile ge-
rek yoktur. (ABD’den gelmeyen
‘çözümü’ AB’de arama hayalleri de
sonuçsuz kalmaktad›r. ‘Kürt Soru-
nuna Demokratik Çözüm, AB’ye
Evet’ mitingine dahi izin yoktur bu
düzende. Çünkü Avrupa ile oligarfli-
nin uzlaflt›¤› nokta flu: PKK’nin tas-
fiyesi, Kürt halk›n›n k›r›nt›larla sus-
turulmas›.) 

KADEK’in resmi aç›klamalar›n-
dan birinde, bu çarp›kl›k teorize
edilerek, “Halklar›n demokrasi mü-

cadelesinin zay›f kalmas›n›n askeri

müdahaleyi tek seçenek haline ge-

tirdi¤i" söylenerek, halklara güven-
sizlik ve “ne yapal›m halklar dikta-
törlükleri, faflizmi y›kam›yor, bari
gelsin Amerikan ‹mparatorlu¤u ya
da AB adam etsin” anlay›fl› savu-
nulmufltur.

Görüldü¤ü gibi, devrimci bak›fl
yokolunca ifl iflgal savunuculu¤una,
emperyalist Avrupa’n›n sömürgeci-
lik politikalar›n› savunan kervana
soldan kat›lmaya kadar var›yor.
Herkesin de kendi “iyi emperyalis-
ti” var elbette. Kimisi ABD’nin de-
mokrasi getirece¤ini savlarken, bir
baflkas› “sol” ad›na hem de ABD
karfl›s›nda “denge” teorilerine de s›-
¤›narak AB’nin demokrasi getirece-
¤i hayallerine kap›l›yor. Faflizmin
s›rt›n› dayad›¤› emperyalizme yas-
lan›larak faflizme karfl› demokrasi
mücadelesi verilemez. 

Avrupac›l›¤›n teorisi flu; ülke di-
namikleri c›l›z, Avrupa emekçi s›-
n›flar› ile bütünleflilmeli. Bu da, de-

mokrasi ithali de¤il, “bu-
nun mücadele perspektifi-
nin çerçevesini büyütmek
anlam›na” geliyormufl.
(Melih Pekdemir, 3 Ekim
Bir Gün) Böylece “Eme-
¤in Avrupas›” tezinin da-
yanak noktas› da daha bir
netleflmifl oluyor. 

Düzeniçileflme bu dü-
zeye ulafl›p AB’cilik daha
bir aç›k hal ald›kça,

ÖDP’nin Gazetesi Bir Gün’ün kimi
yazarlar› sosyalizmi, halk demokra-
sisini kavramsal olarak da bir yana
b›rak›p, “Türkiye’siz AB ne demek-
tir?” sorusuna cevap ar›yor. Örne-
¤in “cevap” bulanlardan biri, nere-
den ç›kar›yorsa, AB’nin “insan
merkezli-sosyal bir küresel güç ola-
rak geliflmesi beklenece¤ine” hük-
mederek flöyle diyor: 

“Böyle bir durumda AB; küçük
Avrupa olmay› istiyor... Hegemona
karfl› yeni bir evrensel vatandafll›¤›
kurmak istemiyor, demektir. Siyasi
Avrupa tehlikeye giriyor ve AB, et-
kin bir küresel model olma flans›n›
yitiriyor, demektir... (Türkiye) Öz-
gün konumu ve özellikleri nedeniyle
medeniyetler çat›flmas›n› önleyebil-
menin en önemli garantisidir.” (Ali
Bilge, 3 Ekim Bir Gün)

B›rak›n da bunlar› AKP’liler,
burjuvazi, liberaller söylesin. Sos-
yalist bir yay›n›n ifli bu mu?

Sonuç olarak;

Sol politikay› sa¤c›laflt›rmaya
yönelik “AB’ci-AB karfl›t›” ayr›m›-
n› reddediyoruz. As›l çat›flma oli-
garfli ve emperyalizm bloku ile
emekçi halk ve onun öncü güçleri
devrimciler aras›ndad›r. Egemen s›-
n›flar›n yaratt›¤› bu sunni saflaflma
s›n›f gerçe¤ini unutturmaya yöne-
liktir. Avrupas› Amerikas› ile em-
peryalizme karfl› ba¤›ms›zl›¤›; sah-
te ulusalc›l›k söylemiyle gerçek yü-
zünü gizlemeye çal›flan faflizme
karfl› demokrasiyi; bask›n›n, zul-
mün temelini oluflturan kapitalizme
karfl› sosyalizmi savunuyoruz. Tas-
fiyecili¤e karfl› mücadeliyi de, bu
hedefimizin bir parças› olarak ele
al›yor, devrim hedefinin mu¤laklafl-
t›r›lmas›na, yoksul, emekçi Türkiye
halk›n›n umudunun karart›lmas›na
izin vermiyoruz. 
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Avrupa Birli¤i ile müzakere karar›n›n al›n-
d›¤› 3 Ekim günü, Brüksel'de Haklar ve Öz-
gürlükler Cephesi taraf›ndan protesto eyle-
mi yap›ld›. Avrupa Parlamentosu önünde
yap›lan eylemde, ‹ngilizce “F Tipi Hapisha-
nelerde 120 ‹nsan Öldü! Tecrite Son” pan-
kart› ve 120 flehidin resimleriyle k›z›l bay-
raklar tafl›nd›. 3.5 saat süren ve 150 kiflinin
kat›ld›¤› gösteri boyunca s›k s›k; "Kahrolsun
Faflizm, Yaflas›n Mücadelemiz", "Halk›z
Hakl›y›z Kazanaca¤›z", "Tecriti Kald›r›n
Ölümleri Durdurun" sloganlar› at›ld›. Ayr›ca
HÖC’lüler, görüflmelerin yap›ld›¤› Lüksem-
burg’da da gün boyu bildiri da¤›tt›lar. 
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Bir tarih yaz›l›yor flim-
di; 1965'lerden günümüze
bir nehir gibi ak›p gelen bir
tarih. Bir tarih yaz›l›yor flimdi; K›z›l-
dere'nin suyundan ak›p gelen, "dön-
meye de¤il ölmeye geldik" diyen
Mahir Çayanlar’›n peflinden. Bir tarih
yaz›yoruz flimdi direnifllerden ve bu
tarihi DEV-GENÇ'le, DEV-GENÇ'li-
lerimizle yaz›yoruz. 

DEV-GENÇ, kökleri yüzlerce y›l-
l›k isyan topraklar›na uzanan bir ta-
rihtir. DEV-GENÇ kimi zaman ço-
rak, ayaz, kimi zaman yediveren çi-
çeklerin açt›¤› Anadolumuz’un ba¤-
r›nda yetiflen bir ç›nard›r. Ve kökleri-
nin her biri Pir Sultanlar’a, fieyh
Bedrettinler’e, Karay›lanlar’a sar›lan
ve büyüdükçe büyüyen tarihimizdir. 
"Binlerce y›l sa¤›lm›fl›m,

Korkunç atl›lar›yla parçalam›fllar 

Hükümdarlar, sald›rganlar, 

haydutlar 

Haraç salm›fllar üstüme..."

Ne padiflahlar, ne flahlar, ne H›z›r
Paflalar, ne Nihat Erimler, ne Kenan
Evrenler, ne zalimler görmüfl bu top-
raklar. Ama bitmemifl bereketi, Börk-
lüce Mustafa, Sütçü ‹mam olmufl, ad›
meçhul olmufl, bitmemifl. Mahir, De-
niz, ‹bo, Sinan, Sabo, Niyazi olmufl.
Ve düflen her yi¤it tohum olmufl ye-
flermifl, gencecik filiz vermifl karanl›-
¤›n içinde açan, ad› DEV-GENÇ. 

DEV-GENÇ tarihi özünde Türki-
ye devrim mücadelesinin tarihidir. ‹lk
pankarttan, ilk iflgale, ilk yürüyüfle
dek hep DEV-GENÇ vard›r. DEV-
GENÇ gençli¤in uzlaflmaz, iktidar
perspektifine sahip, do¤ru bir ideolo-
ji ve pratikle flekillenmifl ilk ve tek
örgütlülü¤üdür. 

DEV-GENÇ'li olmak, vatansever
olmakt›r. Cürettir, cesarettir, fedakar-
l›kt›r, halk sevgisidir, ›srarc›l›kt›r,
düflmanla uzlaflmazl›k, bafle¤mezlik-
tir. Tek bafl›nayken dahi biz olabil-
mektir. 

Ülkemiz 1950'lerden sonra em-
peryalizmin yeni-sömürgesi haline
gelmeye bafllam›flt›r. Her gelen ikti-
dar ülkemizi, eme¤imizi emperyaliz-

me peflkefl çekmifltir. Her kar›fl topra-
¤›m›z› satt›klar› gibi, halka iflkenceyi,
yoksullu¤u, zulmü reva görmüfllerdir. 

Anadolu isyan topra¤›d›r e¤mez
bafl›n›, esirgemez tohumunu ve bu
topraklar›n zulme isyan tarihini sa-
hiplenen DEV-GENÇ'i vard›r. Em-
peryalizmin ve iflbirlikçilerinin karfl›-
s›nda; gücünü halktan alan, öldükçe
ço¤alan, halkla her geçen gün daha
da bütünleflen ve haks›zl›klara, zulme
sömürüye karfl› direnen, örgütlenen
bir DEV-GENÇ vard›r. 

Okullarda, amfide, kantinde,
gençli¤in içinde en önde, mücadele-
nin her alan›nda DEV-GENÇ vard›r.
Fabrikalarda iflçilerle grevleri örgüt-
leyen, köylüyle toprak iflgalinde, tar-
lada ekinde yan› bafl›nda. 

Kahramanl›klar, destanlar yaratt›
DEV-GENÇ’liler; Hamiyetler, U¤ur-
lar, Sonerler, Refikler... ‹hanetlikler,
y›lg›nl›klar da gördüler ama hepsi çü-
rüyüp, yokolup gittiler. 

KES‹NT‹S‹Z 

ONURLU B‹R TAR‹H 

DEV-GENÇ ö¤renci, iflçi, köylü
tüm gençli¤i birlefltirmifl. Akdeniz-
den Ege’ye, Kürdistan’a, Orta Ana-
dolu’ya örgütlülükler yaratm›fl, Türk,
Kürt, Laz, Çerkes, Arap... her milli-
yetten gençli¤i mücadele saflar›nda
biraraya getirmifltir. 

DEV-GENÇ akademik-demokra-
tik mücadeleyi meflruluk temelinde

y ü r ü t ü r .
K e n d i n i
akademik-
demokratik
mücadelinin
dar s›n›rlar›-

na hapsetmez. Emperyalizme karfl›
Ba¤›ms›zl›k, faflizme karfl› Demokra-
si, kapitalizme karfl› Sosyalizm mü-
cadelesinin içinde olmufltur.

Emperyalizme ve oligarfliye karfl›
ilk eylemi örgütleyen, ilk ba¤›ms›zl›k
slogan›n› atan, Vietnam kasab› Com-
mer'in arabas›n› yakan, 6. Filo'nun
askerlerini denize döken, ABD'nin ifl-
gallerine katliamlar›na karfl› ç›kan
DEV-GENÇ'lilerdir. 15-16 Haziran
direnifllerinde iflçilerin yan›nda, 1
May›slar’da, Gazi Ayaklanmas›’nda,
TAR‹fi'de, Paflabahçe'de grevlerde
hep DEV-GENÇ vard›r. 

Üniversitelerde, liselerde, gençli-
¤in örgütlü, kararl› sesidir. Halk için
bilim, halk için e¤itim talebiyle,
okullardaki polis-idare iflbirli¤ine,
anti-bilimsel, gerici e¤itime, faflist
sald›r›lara, YÖK'e karfl› verilen mü-
cadeleyi en önde örgütleyendir DEV-
GENÇ'liler. 

DEV-GENÇ'in temeli ülkemizin
ilk merkezi gençlik örgütlenmesi
olan ve 17 Aral›k 1965'te kurulan Fi-
kir Klüpleri Federasyonu'dur. DEV-
GENÇ'i ve THKP-C'yi kuracak olan
Mahir Çayanlar FKF içinde örgütlü-
dür. 10 Ekim 1969'da yap›lan
FKF'nin 4. Kurultay›’ndan sonra
FKF, Türkiye Devrimci Gençlik Fe-
derasyonu, yani k›saca DEV-GENÇ
ad›n› alm›flt›r. Bu basit bir isim de¤i-
flikli¤i de¤ildir. Reformist, revizyo-
nist anlay›fl›n gençlik mücadelesi saf-
lar›ndan tecrit edilmesidir. Gençli¤in
mücadelesinin netleflmesidir.

Kitlelere malolan tek gençlik ör-
gütlenmesi DEV-GENÇ'tir. Ülkemi-
zin ekonomik, siyasi koflullar›n›n so-
nucu; gençlik mücadelesi ile siyasi
mücadelenin ba¤›n› diyalektik bir
tarzda de¤erlendirir. Sürekli faflizmin
oldu¤u ülkemizde somut flartlara gö-
re mücadeleyi örgütler. 

DEV-GENÇ'i yaratan, uzlaflmaz-
l›kla, bafle¤mezlikle flekillendiren
Mahirler, Ulafllar, Hüseyinler, ‹bolar,

36. y›l›nda selam olsun flanl› 
DEV-GENÇ’e, DEV-GENÇ’lilere

gS ençlikte:öz
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Yeni ö¤retim y›l›n›n bafllamas›
ile birlikte, çeflitli kentlerde Genç-
lik Dernekleri’nin Lise Komisyon-
lar› tan›flma toplant›lar› düzenledi. 

Ankara Gençlik Derne¤i Lise
Komisyonu taraf›ndan 1 Ekim’de
düzenlenen toplant›, Komisyon
Baflkan› Sefa Gülay'›n konuflmas›
ile bafllad›. Gülay, etkinli¤in sorun-
lar›m›za çözüm üretme amac›yla
yap›ld›¤›n› belirtirken, Dernek
Baflkan› Nurcan Temel de, örgütlü-
lük üzerine konufltu. ‹dilcan Kültür
Merkezi Müzik Grubu’nun türkü-
leri hep birlikte söylenirken, genç-
li¤in yaflad›¤› sorunlar tart›fl›ld› ve
komisyon kapsam›nda düzenlene-
cek faaliyet ve kurslar tan›t›ld›. 

Ayn› gün Mersin Gençlik Der-
ne¤i taraf›ndan da bir toplant› dü-
zenlendi. Özkan Kay›kç›'n›n yapt›-
¤› konuflmada, düzenin ö¤renci
gençli¤i yozlaflt›rma çabalar›na
karfl› neler yap›laca¤› anlat›l›rken,

liseliler yaflad›klar› sorunlar› anlat-
t›lar ve hep birlikte Arapça, Türkçe
türküler söylendi. 

Ankara’da ‹dilcan Kültür Mer-
kezi de liseli gençlik ile 29 Eylül
günü bir tan›flma toplant›s› gerçek-
lefltirdi. Aç›l›fl konuflmas›n›n ard›n-
dan ‹dilcan Kültür Merkezi Müzik
Grubu’nun sahne almas›yla baflla-
yan etkinlikte halaylar çekildi, hep
birlikte türküler, marfllar söylendi. 

Ö¤renciler uyuflturucu, hap, fa-
flist çetelerin rahats›z etmesi, ders
kitaplar›n›n olmamas›ndan kay-
nakl› ö¤retmenlerin s›n›ftan atmas›
gibi yaflad›¤› sorunlar›n› dile getir-
diler ve yap›lan tart›flmalarla ortak
bir çözüm bulmaya çal›flt›lar. Yap›-
lan tart›flmalardan sonra tüm bu so-
runlar›n örgütlenme ve birlikte ha-
reket etme ile çözülece¤i vurgusu
yap›ld› ve etkinlik çekilen halaylar
ve Gençlik Marfl› ile sona erdi.

Liseli GGençlik iile ttan›flma ttoplant›lar›

Ankara Gençlik Derne¤i, 30
Eylül günü 2. Genel Kurulu’nu ger-
çeklefltirdi. Dernek binas›nda yap›-
lan Genel Kurul Toplant›s›, Murat
Korkut'un yapt›¤› aç›l›fl konuflmas›
ile bafllad›. Ba¤›ms›zl›k, demokrasi
ve sosyalizm mücadelesinde flehit
düflenlerin an›ld›¤› toplant›, tüzük

de¤iflikli¤i ve Gençlik Dernekleri
Federasyonu'na üye olma gündem-
leri ile devam etti. Yap›lan oylama
ile Gençlik Dernekleri Federasyo-
nu'na üye olunmas› karar› al›n›r-
ken, Dernek Baflkan› Nurcan Te-
mel, “üzerimizdeki bask›lara, kar-
fl›laflt›¤›m›z zorluklara, geçici yol
arkadafll›klar›na ra¤men ayaktay›z.
Her geçen gün güçlenerek yolumu-
za devam ediyoruz” diye konufltu. 

Ankara Gençlik Derne¤i 
Genel Kurulu Yap›ld›

Sinanlar, Sabolar, Niyaziler, Refikler,
Ayhanlard›r. DEV-GENÇ içinde yetiflen
önderlerimiz, savaflç›lar›m›z, kahraman-
lar›m›z›d›r.

DEV-GENÇ 36 y›ll›k kesintisiz bir
tarihin ad›d›r. 12 Mart 1971 aç›k fafliz-
miyle birlikte pek çok örgütlenme gibi
DEV-GENÇ de kapat›ld›. Taraftarlar›,
üyeleri tutukland›, önder kadrolar› katle-
dildi. Am silinmedi tarih sayfas›ndan.
Mahir Çayan ve yoldafllar›n›n miras›n›
omuzlad› yeni DEV-GENÇ'liler. Cüret-
le, cesaretle, ba¤›ms›zl›k özlemiyle at›l-
d›lar kavgaya. 1973'te önce ‹stanbul’da
‹YÖKD'yi kurdular, sonra pek çok flehir-
de ardarda yeni dernekleri. Yasal zemin-
de kurulan meflruluk temelinde mücade-
le eden ‹YÖKD'nin kapat›lmas›n›n ar-
d›ndan ‹YÖD kuruldu. ‹YÖD 1976 y›-
l›nda ülke çap›ndaki örgütlülü¤ünü mer-
kezilefltirerek Devrimci Gençlik Dernek-
leri Federasyonu ile DEV-GENÇ'i tekrar
kurdu. DEV-GENÇ içindeki sa¤ tasfiye-
ci çizgiyle mücadele ederken bir yandan
da faflist sald›r›lara karfl› kitlesel eylem
ve gösterileri örgütledi ve yo¤un bir ide-
olojik mücadele yürüttü. 

12 Eylül Cuntas›’na, iflkence seansla-
r›na, yüzlerce gözalt›ya, bask›ya, kay›p-
lara, katliamlara ra¤men mevzisinden
çekilmeden sürdürdü mücadeleyi. 

12 Mart'tan, 12 Eylül'den ç›k›p gelen
DEV-GENÇ gelene¤i TÖDEF'i yaratt›. 6
Nisan 1991'de liseli ve üniversiteli genç-
li¤in merkezi örgütlenmesi olarak kuru-
lan TÖDEF, ayn› zamanda anti-faflist,
anti-emperyalist gençlik örgütlerini için-
de bar›nd›r›yordu. 

TÖDEF gençli¤in meflru örgütlülü¤ü
olarak DEV-GENÇ'ten ald›¤› gelene¤i
bugün Gençlik Federasyonu’na devret-
mifltir. Gençlik Federasyonu, DEV-
GENÇ'ten ald›¤› gelenekle 36 y›ll›k biri-
kimin üzerine kuruldu. 

Bir tarih yaz›l›yor flimdi; Mahirler’-
den ak›p gelen, ba¤›ms›zl›k, demokrasi,
sosyalizm kavgas›nda; halk için bilim
halk için e¤itim mücadelesinde gençli¤e
yol gösteren, güç veren, 36 y›ld›r yafla-
yan bir tarih. 

Selam olsun 36. y›l›nda DEV-
GENÇ'e, DEV-GENÇ'lilere...

Gençlik Federasyonu

Gençlik Federasyonu Üyelerine Gözalt›
4 Ekim Sal› günü saat 15.00'te Adana Adliyesi önünde Gençlik Federas-

yonu'nun 8 Ekim'de yapaca¤› flenli¤in afifllerini asan, Adana Gençlik Der-
ne¤i üyesi Özcan H›r ve Arzu Seçen gözalt›na al›nd›lar. 

Adana Temel Haklar, fiakirpafla Temel Haklar ve Adana Gençlik Derne-
¤i, yapt›klar› aç›klamada, Türkiye’nin bask›lar, yasaklar, infazlar, keyfi gö-
zalt›lar›n yayg›nlaflt›¤› bir ülke oldu¤u ifade edildi ve H›r ile Seçen’in der-
hal serbest b›rak›lmas› istendi. Gençlik Federasyonu, taraf›ndan yap›lan
aç›klamada ise yasal, meflru bir afiflin as›lmas›n›n gözalt› gerekçesi yap›l-
mas›n›n, AB patentli demokrasinin nas›l bir yalan oldu¤unu gösterdi¤ine
dikkat çekildi. Üyelerinin serbest b›rak›lmas›n› isteyen Gençlik Federasyo-
nu, “Ne kurumumuz üzerindeki bask›lar, ne de çal›flmalar›m›z›n, çal›flanla-

r›m›z›n engellenmesi bizleri y›ld›ramayacak. Biz bu ülkenin gelece¤i olan

devrimciler olarak, hakl› mücadelemizi sürdürmeye devam edece¤iz” dedi.
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Erzincan Gençlik Derne¤i, 4
Ekim günü E¤itim Fakültesi önünde
yapt›¤› aç›klamada, “Çan E¤risi,
Kameralar Ve Soruflturmalarla Sü-
ren F Tipi Uygulamalara Son” pan-
kart› açarak, bask›lar› ve paral› e¤i-
timi protesto etti. 

“F Tipi Üniversite ‹stemiyoruz,
E¤itim Hakk›m›z Engellenemez,
Ö¤renciyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z”
sloganlar› at›lan eylemde konuflan
Ulviye Yörük, geçen y›l faflist sald›-
r›lar sonucunda polisin haz›rlad›¤›
liste ile 36 arkadafllar›na soruflturma
aç›ld›¤›n› ve 3'ünün 6 ay, 3'ünün de
1 ay uzaklaflt›rma, di¤erlerine ise
“uyar› ve k›nama” cezalar› verildi-
¤ini hat›rlatarak flöyle konufltu: 

“Olaylar› ç›karanlar de¤il sald›-

r›ya u¤rayan devrimci demokrat

ö¤renciler cezaland›r›l›yor. Okula

tak›lan kameralar›n sadece sol gö-

rüfllü ö¤rencileri çekmek gibi bir

amaca hizmet etti¤inin bir kez daha

ispatland›¤› herkesçe bilinmelidir.

Çaml›k alan F tipi hapishaneleri

and›ran tellerle çevrilmifl, ö¤renci-

lerin oturabilece¤i tek alan yasak

edilmifltir.” 

Okulda yaflanan akademik so-
runlara da de¤inilen aç›klamada,
paral› e¤itim elefltirilerek, “ö¤renci-
yi müflteri olarak gören bu zihniyeti
herkese teflhir ediyoruz” denildi.

Erzincan Gençlik Derne¤i:
F Tipi Uygulamalara Son

Ankara Dikmen Temel Haklar
taraf›ndan 2 Ekim günü dernek bi-
nas›nda bir tan›flma toplant›s› dü-
zenlendi. Dernek Baflkan› Mehmet
Yaflar, gençlere seslenirken; yozlafl-
ma, okullarda uyuflturucu, çetelefl-
me konular›na dikkat çekti ve flöyle
konufltu: “Tüm sorunlar›n üstesin-

den sizlerle birlikte mücadele eder-

sek gelece¤imizi düflünüyoruz.”  

Yaflar'›n konuflmas›ndan sonra
‹dilcan Müzik Grubu türküler söy-
ledi ve halaylar çekildi.

Dikmen Temel Haklar’da
Tan›flma Toplant›s›

19-22 Aral›k 2000'de 'Hayata
Dönüfl' ad› alt›nda 20 hapishaneye
düzenlenen katliam sald›r›s›n›n so-
rumlular› befl y›ld›r korunmaya de-
vam ediliyor. Bayrampafla’daki kat-
liam›n davas›n›n görüldü¤ü Eyüp 3.
Asliye Ceza Mahkemesi'nde 4
Ekim günü yap›lan duruflma da bu
çerçevede gerçekleflti yine.

Mahkeme heyeti, “adresleri tes-
pit edilemeyen gardiyan ve hapisha-
ne görevlileri hakk›nda 'yakalama
emri' ç›kart›lmas›na” karar verirken
duruflmay› ileri bir tarihe erteledi.

Katliam› yapanlar ad›yla, görev
yerleriyle bellidir. Genelkurmay
çok iyi bilir! Üç befl gardiyan ile bu
katliam›n üzeri örtülemez. Onlarca
katliam davas›nda oldu¤u gibi bu
davada da mahkeme 'bilerek ve iste-
yerek' gerçek katliamc›lar›, sorum-
lular› gizleyerek katliam›n üzerini
örtme niyetindedir. Gerçek sorum-
lular›n san›k sandalyesine oturtul-

mad›¤› her duruflma, bu yönde at›-
lan bir ad›m olmay› sürdürecektir. 

TAYAD’l› Aileler de duruflma-
n›n ard›ndan yapt›klar› aç›klamada,
bu gerçe¤in alt›n› çizerken, “as›l so-
rumlular›n ve katliamlar›n talimat-
lar›n› verenlerin hala görevlerinin
bafl›nda” oldu¤unu ifade etti. Ece-
vitler’in, Tantanlar’›n, hapishane-
lerle ilgili baflar›lar›ndan ötürü AKP
iktidar› taraf›ndan 'devlet üstün hiz-
met madalyas›' ile ödüllendirilen
Ali Suat Ertosunlar’›n bafl sorumlu-
lar oldu¤u söylenen aç›klamada flu
ifadelere yer verildi:

“Mahkeme heyeti birilerini ara-

yacaksa katliamda çekilen görüntü-

lerde 'diri diri' yak›p kahkaha atan-

lar›, dört duvar aras›ndaki evlatla-

r›m›z›n üzerine namlu do¤rultanla-

r›, onlara talimat veren iflkenceci

fleflerini aras›n. Evlatlar›n›n katle-

diliflini seyretmek zorunda b›rak›lan

tutsak ana babalar›na sorsun!

Diri ddiri yyakanlar› yyarg›lay›n!

Trabzon Temel Haklar yapt›¤›
aç›klama ile Karadeniz Teknik
Üniversitesi'nde, yeni kay›t yapt›-
ran ö¤rencilerden har(a)ç paras›yla
birlikte ‘etkinlik paras›’ ad›yla 80
YTL daha al›nd›¤›n›, vermeyenle-
rin kay›tlar›n›n yap›lmayaca¤›n›n
ilan edildi¤ini belirtti. Di¤er ö¤ren-
cilerden ise bu para 25 YTL olarak

al›nd›. KTÜ'nün 42 bin ö¤rencisi
oldu¤u düflünüldü¤ünde soygunun
boyutuna dikkat çekilen aç›klama-
da, paral› e¤itime vurgu yap›larak
mücadele ça¤›r›s› yap›ld›.

Kocaeli'de okuyan üniversite
ö¤rencileri ise 29 Eylül’de Merkez
Bankas› önünde yapt›klar› eylem-
le, ev kiralar›n›n ve ö¤renci yurtla-
r›n›n ücretlerinin pahal› olmas›n›
protesto etti. Ö¤renciler “Müflteri
De¤il Ö¤renciyiz”, “Tüccar Rektör
‹stemiyoruz” sloganlar›n› att›lar. 

Gençler müflteri, 
okullar ticarethane

Grev Çad›r›na Sald›r›
Serna-Seral patronunun talimat›

ile grev çad›rlar› polis taraf›ndan y›-
k›lan ve gözalt›na al›nan iflçiler, di-
renmekte kararl›. Gözalt›ndaki 14 ifl-
çinin adliyeye ç›kar›ld›¤› gün, grevi
sürdüren iflçiler ve aileleri arkadaflla-
r›n›n tutuldu¤u ‹çerenköy Karako-
lu’na do¤ru sloganlarla yürüdüler.
‘Direne Direne Kazanaca¤›z’ slo-
ganlar› atan iflçiler, direniflte kararl›
olduklar›n› bir kez daha ilan ettiler.

PSA Akfen Defol!
Mersin Liman›’n›n sat›fl›n›n yü-

rütmesinin Mersin ‹dari Mahke-
mesi taraf›ndan durdurulmas›n›n
ard›ndan, Adana Bölge ‹dari Mah-
kemesi de bu karar› bozdu. Yürüt-
menin durdurulmas›n›n ard›ndan
direnifllerine ara veren iflçiler, 5
Ekim günü ‘P.S.A. Akfen Defol’
sloganlar›, 'Hayk›r Mersin Liman-
lar Bizimdir' pankart›yla limana
yürüdü. Eyleme 500 iflçi kat›ld›. 
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‹stanbul’un Sultanbeyli ‹lçesi’n-
de bulunan Pir Sultan Abdal Derne-
¤i'nin kendi arazisi içerisinde yap-
mak istedi¤i ek binan›n temel atma
töreni belediye ekipleri ve polis mü-
dahalesi ile engellendi.

Derne¤in çal›flmay› sürdürme ›s-
rar› üzerine, polis zor kullanarak
araçlar› engellemeye çal›flt›. Bunun
üzerine toplanan halk, makinelerin
yeniden çal›flmas›n› istediklerini di-
le getirerek, “‹badet Hakk›m›z En-
gellenemez”, “Bask›lar Bizi Y›ld›-
ramaz” sloganlar›n› att›lar. Bunun
üzerine polis geri çekildi. 

2 Ekim Pazar günü ise halk›n
inançlar›na sayg› göstermeyen Sul-
tanbeyli Belediyesi'ni protesto eden
bir etkinlik gerçeklefltirildi. 

Derne¤in bahçesinde 300 kifliye
seslenen PSAKD Baflkan› Sadegül
Çavufl, 3 y›ld›r mahkemeleri süren
PSAKD'nin 54 davay› kazand›¤›n›
ama buna ra¤men Sultanbeyli Bele-
diyesi taraf›ndan cemevi yap›m›n›n

engellendi¤ini söyledi. Sultanbey-
li'de 25 bin Alevi oldu¤unu ifade
eden Çavufl, “Biz hakl›y›z ve bu

hakl›l›¤›m›z› gösterip kararl›l›¤›m›-

z› dile getirmeliyiz” diye konufltu.

Daha sonra sanatç› Nurettin Gü-
leç, bu düzenin inançlara karfl› ta-
hammülsüz oldu¤unu belirterek tür-
küleriyle kitleyi çoflturdu. Ya¤mu-
run fliddetlenmesi ile dernek binas›
içinde süren etkinlikte, halk›n dire-
nifllerinin, hak arama mücadeleleri-
nin yan›nda yeralan Grup Yorum
sözald›. “Türkülerimizi sizler için
sizlerle söylemeye geldik. ‹nançla-
r›m›z›, de¤erlerimizi korumal›y›z.
Ama sadece inançlar›m›z için de¤il,
bugün hepimizin sorunu olan y›k›m
politikalar›na karfl› da birarada ol-
mal›y›z. Direniflin oldu¤u her yerde
biz de olaca¤›z. Onlar›n sesi olmaya
devam edece¤iz” diye konuflan Yo-
rumcular, daha sonra türkülerini kit-
leyle birlikte söylediler. 

Sultanbeyli halk› 3 Ekim günü
de belediye önündeydi. Heyet, Be-
lediye Baflkan› Alaaddin Ersoy'la

görüflerek bir kez daha cemevi hak-
lar›n› dile getirirken, belediye önün-
de de yaklafl›k 250 kifli topland›.
HÖC’ün de yerald›¤› devrimci
gruplar›n da bulundu¤u bekleyiflin
ard›ndan, kitleye hitaben bir konufl-
ma yapan Belediye Baflkan› Alaad-
din Ersoy’un, “terör” demagojisi
yapmas› karfl›s›nda kitle, "Bask›lar
Bizi Y›ld›ramaz, Cemevi Hakk›m›z
Engellenemez" sloganlar› attt›.

Bunun üzerine Ersoy, sanki so-
runu yaratan kendisi de¤ilmifl gibi,
sorunlar›n sokakta de¤il, masada
çözülece¤ini iddia etti. Devrimcile-
rin öncülü¤ünde geliflen protesto
nedeniyle uzun süre demagoji yapa-
mayan Ersoy, bir ay içinde sorunun
çözülece¤i sözü verdi. 

Belediye Baflkanl›¤› döneminde
Karacaahmet Cemevi’ni y›kmaya
çal›flan, baflbakanl›¤› süresince de
Alevi inanc›n› inkar politikas›n›
sürdüren Tayyip’in zihniyeti, bütün
gericilerin kafa yap›s›n› yans›tmak-
tad›r. Sadece onlar›n de¤il, Sünni
devletin resmi politikas›d›r bu. 

Alevi Düflmanl›¤›nda ayn› kafa
Ha Sultanbeyli Belediyesi, Ha Tayyip 

K›fl›n so¤u¤unun kap›da oldu¤u flu günlerde
TAYAD'l› Aileler Abdi ‹pekçi Park›'ndaki dire-
nifli sürdürüyorlar. Bu hafta içinde, Batman
DEHAP ‹l Meclis üyeleri ile ÇHD Genel Bafl-
kan› Hüseyin Biçen aileleri ziyarette bulundu.
DEHAP’l›larla “Kürt sorununun çözümü ve
birlikte mücadele” üzerine konuflan TAYAD’l›-
larla Biçen, direnifli sahiplendiklerini dile getirdi.

TAYAD'l›lar, TBMM'nin aç›l›fl›ndan iki gün
sonra, 3 Ekim günü ise meclis önünde yapt›kla-
r› eylemde, hükümete, milletvekillerine sesle-
nerek; “Hapishanelerde zulmü art›rarak sürdü-
ren bu meclis kimin meclisidir” diye sordular.

“Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdurun” pan-
kat›, “Daha Kaç ‹nsan Ölecek” dövizleri ile
Meclis Dikmen Kap›s› önüne yürüyen TA-
YAD'l›lar, “Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdu-

run, Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z” sloganlar›-
n› att›lar. Burada bir aç›klama yapan Ayfle

Arapgirli, her y›l oldu¤u gibi bu y›lda meclisin
gündeminde halk›n sorunlar›n›n olmad›¤›n› ifa-
de ederek, “açl›k, yoksulluk, iflsizlik, F tipleri
yokmufl gibi hiç bunlardan sözedilmemesi bir
yana, ülkemizdeki bu sorunlar›n bafl sorumlula-
r›ndan, emperyalist tekellerin birli¤i olan Avru-
pa Birli¤i'ne girebilme, baflgündemini olufltur-
du meclisin” diye konufltu. Meclis aç›l›fl›nda
at›lan “ulusal onuru ve ç›karlar” nutuklar›n› ha-
t›rlatan Arapgirli, bu sözleriniz samimiyse diye
devam etti¤i konuflmas›n› flöyle sürdürdü:

“‹flgal ortakl›¤›na son verin! Bütün kurum-

lar› ve üsleriyle emperyalizmi ülkemizden ç›ka-

r›n! Emperyalizmin halk› teslim almak için

arac›l›¤›n›zla uygulatt›¤› tecrit politikas›n› kal-

d›r›n ölümleri durdurun! AB masallar›yla halk›

kand›rmaktan vazgeçin! Halka açl›k yoksulluk

dayatmas›ndan, halk› e¤itimsiz ve sa¤l›ks›z b›-

rakmaktan vazgeçin!”

TAYAD TBMM Önünde Sordu: Daha Kaç ‹nsan Ölecek?



Tekirda¤ 2 No’lu F Tipi

Savunmaya Yeni Engel

30 Temmuz’daki iflkenceli sür-
günlerle aç›lan 2 No’lu F Tipi’nde
sürgünün amac›na paralel olarak
her gün yeni bir bask›, dayatma
gündeme geliyor. Kenan Günyel’in
18 Eylül 2005 tarihli mektubundan
aktar›yoruz:

“Bizim duruflmadan bir gün ön-

ce Ercan Göko¤lu’nun duruflmas›

vard›. Gidiflte iki sayfal›k dilekçesi-

ni/savunmas›n› engellemifller. ‹dare

yeni bir karar alm›fl. Mahkemelere

götürülecek savunmalar en geç iki

gün öncesinden idareye verilecek-

mifl ve idare uygun bulursa durufl-

maya götürülebilecekmifl...

Böyle bir fleyi ilk kez duyduk. El-

bette öncesinde de bir bakal›m diye

okumak istiyorlard› ama flimdi ka-

rar al›nm›fl. Neye göre, nas›l bir ka-

rar vs. bilmiyoruz. Hukukçular, ha-

kimler, barolar ne diyecek bu uygu-

lamaya görece¤iz... 

Ha tabii belki de idare “flöyle

dersen kesin tahliye olursun” diye

fikir mi verecek acaba? fiakas› bile

sinir bozucu...”

*

Tekirda¤ 2 No’lu F Tipi’ndeki
bir baflka uygulama ise direnen
Cepheli tutsaklara karfl› özel bir po-
litikay›, özel uygulamay› ortaya ç›-
kar›yor. Ayn› mektuptan aktarmay›
sürdürüyoruz:

“... Buradan PKK davas›ndan

43 kifli “5 kitap s›n›r›na” itiraz et-

mifl ve infaz hakimli¤i “s›n›ra son

verilmesi” karar› alm›flt›. Bu 43 ki-

fliye tüm kitaplar›n› verdiler cuma

günü. 

Böylece ayn› yerde iki farkl› ka-

rar... Ayn› infaz hakimli¤inin iki

farkl› karar›. 

Bizim “5 kitap s›n›r›”na itiraz›-

m›za, uygulamay› hakl› bulup,

onaylayan bir karar verilmiflti ayn›

‹nfaz Hakimli¤i taraf›ndan.”

*

‹nfaz Hakimlikleri 

Ne ‹fle Yar›yor?

Tekirda¤ 2 No’lu Hapis-
hanesi’ndeki tutsaklar, bilin-
di¤i gibi, oraya iflkenceyle
sürgün edilmifl ve Tekirda¤

2 No’luda günlerce iflkenceye ma-
ruz kalm›fllard›. Nitekim, iflkence
izleri, tutsaklar›n zorlamas›yla, ek-
sik de olsa, belgelere geçirilmiflti.
Buna ra¤men, tutsaklar›n bu konu-
daki suç duyurular›na afla¤›daki ce-
vap geldi: “Müfltekinin (davac›n›n)

darp edilmedi¤i, raporun-

daki bulgular›n ise 30 Tem-

muz 2005 tarihindeki sevki

s›ras›nda meydana gelen

tutma ve çarpma s›ras›nda

meydana gelmifl olabilece¤i

anlafl›ld›¤›ndan... kovuflturmaya yer

olmad›¤›na... karar verilmifltir.”

(Tekirda¤ Cumhuriyet Savc›l›¤›,
Karar No: 2005/3415, Karar Tarihi:
08.09.2005)

Cezaevi ‹zleme Komiteleri’nin,
‹nfaz Hakimlikleri’nin tutsaklar›n
haklar›n› gözetmek bir yana, iflken-
ceyi, tecriti meflrulaflt›rma arac› ola-
ca¤›n› söylemifltik. ‹nfaz Hakimlik-
leri’nin her karar› bunun kan›t›d›r.
Hukuk cüppeli bu hakimler, iflken-
cecilerin “kafas›n› duvara vurdu,

merdivenden  yuvarland›...” gerek-
çesinden daha farkl› bir fley bile uy-
durma ihtiyac› duymuyorlar. ‹flken-
ceyi akl›yorlar. 

*

Tekirda¤ 2 No’lu daki son duru-
mu Mustafa Tosun, 19 Eylül 2005
tarihli mektubunda flöyle özetliyor:

“Hala tek tutuluyoruz, hava-

land›rma kap›lar›m›z hala kapat›l›-

yor, s›n›rlama ve yapt›r›mlar hala

devam ediyor ve biz hala coflku,

umut ve direnç yüklüyüz...”

*

Sincan F Tipi Hapishanesi'nde
tek kiflilik hücrede tutulan ve 1 ay-
lık mektup yasakları yeni biten 130

PKK'li tutukluya, gerçeklefltirdikle-
ri 2 günlük açlık grevi nedeniyle 3
ay görüfl yasa¤ı cezas› verildi.
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Hapishanelerde nneler ooluyor? BBilmek HHakk›n›z!

HABERLERTECR‹TTEN

Savunmaya engel

‹flkenceye onay... 

‹zmir Cumhuriyet Baflsavcısı
Emin Özler, Buca Hapishanesi’nin
“yerini dolduracak” bir yap›lanma-
ya gideceklerini belirterek, “5 tane

F tipi, 1 çocuk ve 1 açık olmak üze-

re 7 cezaevi aynı yerde olacak. ‹z-

mir’de cezaevi sorununu bitirece-

¤iz” diyor. 

Öyle ya, ‹zmir’in en önemli so-
runu “cezaevi sorunu”ydu!!!

Bu arada Ada-
let Bakan› Çi-
çek’in ikide bir F
tiplerine flu kadar
trilyon harcad›k

diye aç›klad›¤› paralar›n bir k›sm›-
n›n nereye gitti¤i de yine Emin Öz-
ler’in aç›klamas›nda ö¤renildi. 

Özler taraf›ndan hizmete aç›lan
‹zmir Adliye Sarayı Sosyal Tesisi,
gazetelerin ifadesine göre, “5 yıl-

dızlı otelleri andır›yor”. ‹flkence-
nin, tecritin cüppeli savunucular›,
yapt›klar›n›n karfl›l›¤›n› al›yor!..

‹zmirliler’in gözü ayd›n!!!

7 Yeni Cezaevi Yap›lacak!



Uluslararas› Tecritle Mücade-

le Platformu (UTMP) taraf›ndan
sa¤lanan çeviri ve iletiflim deste¤iy-
le, dünyan›n birçok köflesindeki ay-
r› dilden, ayr› renkten tutsaklar, bir-
birleriyle s›n›rl› da olsa sorunlar›n›,
düflüncelerini ve ideallerini paylafl-
ma imkan› buluyorlar. Afla¤›da
ABD’den ve Almanya’dan Büyük
Direnifli sürdüren Cepheli tutsaklara
gönderilen üç mektubun özetini ya-
y›nl›yoruz. 

�
ABD'nin Kaliforniya

Eyaleti'nde tutsak olan

Sara Olson'un, Sincan

F Tipi Hapishanesi'nden Hayri

Alp'e yazd›¤› mektuptur;

Sevgili Hayri Alp, 

Mektubun için teflekkür ederim.
Senin mektubunu almak büyük
mutluluk ve onurdu. 

... Ben 58 yafl›nday›m. Yarg›lan-
d›¤›m olaylar 1975 y›l›nda cereyan
etti. Y›llarca alternatif bir hayat ya-
flad›m, 1977-1999 aras›. Sonra tele-
vizyonda afifle edildim ve yakalan-
mam için ödül konuldu. Birisi beni
ihbar etti ve tutuklad›lar. Beni
1980'l› y›llarda geçerli olan eski ka-
nuna göre yarg›lad›lar. Hapis ceza-
lar› bugündan daha düflüktü o za-
manlar. Fakat hapishaneye girdikten
sonra, idare cezama 14 sene ekledi.

... 28 y›ld›r evliyim, üç k›z›m›z
var. Hepsi, benim kald›¤›m hapisha-
neye 2000 mil uzakta bulunan bir
flehirde yafl›yor. Hayat›m›n büyük
bölümünü anti-emperyalist müca-
dele içinde geçirdim. Bush hükü-
metinden sonra... tüm muhalifleri
durdurmaya çal›fl›yorlar, özellikle
burada ABD'de. Bu pek ifle yaram›-
yor. Tüm ülkede insanlar onlar›n si-
yasetine karfl› ç›k›yor. 

Sana kat›l›yorum. Senin ve be-
nim hükümetlerimiz demokrasi ad›
alt›nda demagojide bulunuyorlar.
Bunlar demokrasi kisvesi alt›nda bir

polis devleti kuruyorlar.

Siz inan›lmaz bask› koflullar› al-
t›nda yafl›yorsunuz. Ben ABD'nin
en bireyci hapishane sisteminde ka-
l›yorum. Kaliforniya'da 168 bin

tutsak var. Ve say› gittikçe art›yor.
Bütün ABD'de oldu¤u gibi, Kali-
forniya'da fakir ve renkli insanlar,
özellikle de siyahiler tutuklan›yor.
Burada da F tipi hapishaneler var,
insanlar buradaki uygulamalara ma-
ruz kal›yor. Kuzey Kaliforniya'daki
PelicanBey Hapishanesi tüm ülkede
iflkence ve insanl›k d›fl› muamelesi
ve personeli ile bilinir. 

Sistem bir de "rehabilitasyon"

kelimesini ç›kard›. Fakat gerçekte
hiçbir fley de¤iflmeyecek. ... Hapis-
hanelerin ço¤u (Kaliforniya siste-
minde 33 tane hapishane var) yerle-
flim birimlerinin uza¤›nda infla edil-
mifl. Böylece s›radan insan, tutsak-
lardan uzak tutuluyor. Televizyon
kanallar› halka onlar›n ne kadar teh-
likeli, vahfli olduklar›n› ve insan ol-
mad›klar›n› empoze ediyor. Kali-
forniya'da, hatta bütün ABD'de bir
kere hapse düfltün mü, s›radan bir
tutsak bile olsan, sana ömrünün so-
nuna kadar tutsak gözüyle bakacak-
lard›r. Bunun kurtuluflu yok. 

Senin mektubunu bekliyorum. 

O kötü koflullar alt›nda inflallah
durumun iyidir. Sevgi ve sayg›lar.

�
Thomas Mayer

Falk'un, Sincan F Tipi

Hapishanesi'nden

Selmani Özcan'a yazd›¤› mektuptan:

Sevgili Selmani Özcan, 

Merhaba, nas›ls›n?

21 Haziran'da elime geçen mek-
tubunuza çok sevindim. Nihayet bir
irtibat sa¤lanabildi. 

Almanya'daki hapishane koflul-
lar›n› ö¤renmek istiyorsunuz. Ba-
zen buradaki koflullar krefl ortam›n›
and›r›yor. Tutsaklar›n siyasi bilinci

çok geri. Onur, fleref, sayg› gibi
kavramlar birçok tutsak için yaban-
c›. ... Birçok tutsa¤›n hücresinde
bilgisayar oyunu var, hepsinin TV'si
ve radyosu var. 

Sizin de bildi¤iniz gibi, Alman-
ya'da DHKP-C'li Tutsaklar siyasi
bask›ya maruz kal›yorlar. Naziler'e
gönüllerince gösteri yapma izni veri-
lirken, polis onlara yolu açarken,
DHKP-C gibi olanlar, polis taraf›n-
dan tutuklan›p, aleyhinde dava aç›l›r.

Sana cesaret, güç ve sa¤l›k dili-
yorum. 

�
Lübeck Hapishanesi’nde

tutsak olan Rainer

Dittrch’in Sincan F

Tipi Hapishanesi’nden fierafettin

Tafl’a yazd›¤› mektuptur;

Sevgili fierafettin,

Seni s›ms›k› kucakl›yorum ve
mektubun için teflekkür ediyorum.
Bu salt yaz›flmaktan çok daha fazla
fley içeriyor. 

... AB’ye yüklenen ümitleri ve
dilekleri dile getirirken, Avrupa’da-
ki durumu çok iyi tahlil ediyorsun.
... Siyasi güç, toplumsal örgütlenifl,
adil ve onurlu bir yaflam için kulla-
n›lm›yor. En son nokta, sömüren
anlay›fl› aç›¤a ç›kartmak için, haya-
ti önem tafl›yor. 

Dünyan›n kainat›n merkezi ol-
du¤u yalan›n› çürütmek, düflünen
eliti 400 sene u¤raflt›rd›. Biz komü-
nistler, gerçe¤in su yüzüne ç›kmas›
için bir daha 400 sene geçmemesi
için, elimizden geleni yapaca¤›z.

Devrim yenilemez. Evet gerile-
di, bunda flüphe yok. Fakat kendine
gelecek ve üstündeki pisli¤i silke-
cek. Mücadelemiz ve inançlar›m›z-
da birlikte güçlü kalal›m. Bu emper-
yalist sisteme alternatifler, sömürü
ve bask› konusunda hakl›s›n. Üstü-
ne basa basa, sana kat›ld›¤›m› söy-
lüyorum. Sizin iç dinami¤inizi bu
denli hissetmek beni mutlu ediyor.
Bunlar insana güç veriyor ve savafl-
lar› aral›ks›z sürdürebilme yetene¤i-
ni kazand›r›yor. 

Seni s›ms›k› kucakl›yorum.
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Dünya tutsaklar›ndan Türkiyeli tutsaklara mektuplar;

zulüm her yerde ayn›



Memurlar, 15-16 Ekim tarihleri
aras›nda Mecidiyeköy Kültür Mer-
kezi’nde bir kurultay düzenliyorlar. 

Memur hareketinin 1980’li y›lla-
r›n sonundan bafllayarak, 1990’l›
y›llar›n bafl›nda ivme kazanan mü-
cadelesine öncülük eden ve ilk me-
mur sendikas›n› kuran Devrimci
Memur Hareketi’nin bu kurultay›,
birçok aç›dan önem tafl›yor. 

Birincisi; IMF, AB dayatmalar›
ile gündeme gelen ve en iflbirlikçi
hükümetlerinden biri olan AKP ikti-
dar› taraf›ndan pervas›zca uygula-
nan sald›r›lar›n artarak sürdü¤ü bir
dönemden geçiyoruz. 

Meclise getirilen Kamu Personel
Rejimi Yasas› gibi yasalar, sald›r›da
ön plana ç›k›yor. Ki bu yasalar
emekçilerin ifl güvencelerini ellerin-
den al›rken, memur sendikalar›n›
daha da etkisizlefltirmeyi, giderek
‘tabela’ haline getirmeyi hedefliyor.
Ekonomik planda ise performans
uygulamas› ile daha fazla emekle
daha düflük ücrete çal›flmay› dayat›-
yor oligarflik iktidar.

Bununla bitmiyor; sürgünler, gö-
zalt›larla, sindirme politikalar›, ka-
patma davalar› ile fiili planda da sü-
rüyor sald›r›. Tüm bu sald›r›lar›n
önünü açan bir ifllev görmesi yan›y-
la çok daha köklü bir sald›r› ise ide-
olojik cephede yaflan›yor. 

Emperyalizmin dünya çap›nda
sürdürdü¤ü sald›r›dan ba¤›ms›z ol-

mayan bu ideolojik sald›r›; refor-
mist sendikal anlay›fl üzerinden da-
ha kolay yaflama alan› buluyor.
Amaç; bir yandan sendikalar› marji-
nalize etmek, kitlelerden tecrit et-
mek, öte yandan da sendikalar› bu-
na paralel olarak düzeniçi ‘STK’lar
haline getirmek. Avrupa uzlaflmac›
sendikac›l›¤› iflçi cephesinin ard›n-
dan memur cephesinde de hakim
k›lmak. Radikal, s›n›f ve kitle sen-
dikac›l›¤›n›n ‘tukaka’ edildi¤i, sen-
dikalar›n salt ekonomik talepler için
mücadele eden kurulufllar haline ge-
tirilmek istendi¤i bu dayatman›n
karfl›s›nda al›nan ve al›nmas› gere-
ken tav›r ise kurultay› önemli k›lan
ikinci unsuru karfl›m›za ç›kar›yor. 

Kurultay› önemli k›lan ikinci

neden; bugün memur hareketinin
t›kanm›fll›¤›, mevcut sendikal anla-
y›fl›n kendini tüketirken hareketi de
kemirdi¤i bir süreç yaflan›yor olma-
s›d›r. Burada belirtelim ki; Kamu-
Sen, Memur-Sen gibi gerici, iflbir-
likçi sendikalar bu tart›flmada konu-
muz d›fl› olsa da, onlar› bu denli bir
güç haline gelmesinde KESK’e ha-
kim olan reformist yönetimin pay›-
n›n alt› çizilmelidir. ‹deolojik olarak
devrim hedefinden kopan ÖDP re-
formizminin a¤›rl›kl› etkisindeki
KESK de, buna paralel olarak,
“aman kitleler korkmas›n” safsatas›
ile radikalizmden kaçt›kça, kitleler-
den de kopuyor, örgütlemiyor, üye-

lerini e¤itmiyor ve düzenin bask›la-
r› ve yönlendirmeleri de gündeme
girince, memurlar›n bu gerici sendi-
kalara kay›fl› daha da h›zlan›yor. 

Memur hareketindeki t›kanma-
n›n, ve bunu üst perdeden ‘radikal’
aç›klamalarla gizlemeye çal›flman›n
en son örne¤i, “toplu görüflme”
oyunu s›ras›nda görüldü. KESK,
bafltan itibaren oyunu reddetme,
grev-toplu sözleflme hakk› olmayan
sendikay› kabul etti¤i tarihi hata-
dan, en az›ndan geri dönme yolunu
seçmek yerine, tiyatroya dahil oldu.
Yap›lan aç›klamalar› hat›rlay›n, ger-
çekte yap›lmas› gerekeni bildikleri
halde yapmad›klar›n› görürsünüz. 

Toplu görüflmelerin oyun oldu-
¤unu söyleyen, “gerekirse oturma-
y›z” diyerek, asl›nda oturulmamas›
gerekti¤ini ifade eden KESK yöne-
ticileri olmufltur. Ç›kar›lan eylem
programlar› ya yaflama geçirilme-
mifl ya da neredeyse son on y›la
damgas›n› vuran klasikleflmifl etki-
siz eylemlerle geçifltirilmifltir. Tüm
bunlar y›llard›r KESK reformist yö-
netiminin bir takti¤i haline gelmifl-
tir. Memur kitlesinin duymak iste-
diklerini söyler ama pratikte tam
tersini yapar. Bunun üzerini de radi-
kal söylemlerle örtmeye çal›fl›r. So-
kakta kurulan sendikalar› sokakta
yaflatma, gelifltirme anlay›fl› tam an-
lam›yla karikatürize edilmektedir.
Neredeyse “eylem kadrosu” gibi,
say›lar› bir elin parma¤›n› geçme-
yen insanlarla yap›lan rutin aç›kla-
malar, bu eylemlerin yerine geçiril-
mifltir. Bu eylemler bir hak alma,
mücadelenin pratikteki yans›mas›n-
dan çok, bugün itibariyle, daha çok
t›kanman›n üzerini örtme ifllevi gö-

rür olmufltur. “Sokakta kurduk,

sokakta yaflataca¤›z” fliar› her
fleyden önce bir sendikal anlay›-
fl›n ifadesidir. Bu anlay›fl dev-
rimci sendikac›l›kt›r. Devrimci

sendikac›l›k; eylemde oldu¤u
gibi, hatta daha fazla, örgütlen-
mede, kitlelerin e¤itiminde, di-
¤er halk güçleri ile sosyalizm
mücadelesi zemininde buluflma-
da ifadesini bulur. 

Sol bir konfederasyon olarak,
KESK’in halk›n di¤er kesimleri-
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Devrimci Memur Hareketi’nden 
‘Kamu Emekçileri Kurultay›’

Memur ssendikalar›, uuzun sso-
luklu, mmilitan, bbedelleri ggöze
alan bbir mmücadele iile kkurul-
du. DDevrimci MMemur HHare-
keti’nin ttemsil eetti¤i ddevrimci
sendikac›l›k aanlay›fl› bbugün
terkedildi¤i iiçin KKESK, ““top-
lu ggörüflme” ooyunun bbir aaleti
olmaktan kkurtulam›yor, ooli-
garfli ‘‘en bbüyük ssendika’y›
kapatmaya ccüret eedebiliyor.



nin sorunlar› konusunda ise nere-
deyse yoktur! Temsili kat›ld›klar›
eylemleri saymazsak, ki kastedilen
bu de¤ildir. Düflüncede, eylem anla-
y›fl›nda sivil toplumculuk egemen
hale gelmifl, bir emek örgütünün sa-
vunmas›n›n ancak abesle ifltigal et-
mek anlam›na gelen, Avrupa Birli¤i
utangaçça savunulmufl, emekçilerin
haklar› AB’ye ve A‹HM’e havale
edilir olmufltur. Düzenin fiili, ide-
olojik her sald›r›s› karfl›s›nda at›lan
geri ad›m, bir sonrakini getirmifl ve
son olarak E¤itim-Sen facias› ya-
flanm›flt›r. Tabloyu tarif etmek için
örnekler ve olgular uzat›labilir.

Sorumuz o zaman fludur: Bu k›-
s›rdöngüden, gerileyifl sürecinden
nas›l ç›k›lacak? Kurultay iflte bu so-
rulara cevap vermeyi hedefliyor.
Devrimci Memur Hareketi, son
KESK Genel Kurulu’nda görüldü¤ü
gibi, devrimci sendikac›l›¤›n en
önemli oda¤›d›r. Bunu delege say›s›
ya da baflka “say›sal” etmenlere da-
yanarak söylemiyoruz. Her fleyden
önce, devrimci sendikac›l›k anlay›-
fl›n›, reformist düzen sendikac›l›¤›-
n›n karfl›s›na ç›karm›fl, tart›flt›rm›fl-
t›r. Bu tart›flman›n, reformizmin y›l-
lard›r beyinlere ördü¤ü barikatlar›
aflarak bütün memurlar›n gündemi-
ne sokulmas›, as›l önemli oland›r. 

Kurultay sadece varolan sorun-
lar› ortaya koymakla ve bunlara çö-
züm yollar›n› göstermekle kendini
s›n›rlamamal›d›r. Çözümü devrim-
ci, militan sendikac›l›k olarak ifade
ediyorsak; bunu sendikal örgütlen-
melerde nas›l hakim k›laca¤›z? Ku-
rultay bu konuda bir ç›k›fl noktas›
olabilmeli, tek tek sendikalar öze-
linde ve en genelde, devrimci anla-
y›fl› memur hareketine daha yayg›n
flekilde tafl›mal›d›r. Bu güç ve dina-
mizm, Devrimci Memur Hareke-
ti’nin kendisi olacakt›r. Ortada tek
bir sendika yokken, memur hareke-
ti’nden sözedilmezken sürece dam-
gas›n› vuran bir hareket bu anlay›fl-
la ve özgüvenle yarat›lm›flt›r. Ve bu
dinamizm en baflta DMH’nin kendi
içinden bafllayarak memur kitlesine
maledilebilir. Elmas Yalç›nlar bu
güvenle hareket ettikleri için kitle-
lere önderlik edebildiler. 
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12 Eylül y›k›mlar›n›n ard›n-

dan 80’li y›llar›n sonunda Dev-

rimci Memur Hareketi öncülü-

¤ünde KAM-SEN’le bafllayan

sendikalaflma süreci...

Tüzü¤ünde grevli-toplu sözlefl-

meli sendika olarak Sa¤l›k-Sen ve

Bem-Sen’in kuruluflu ve kamu

emekçilerinin yeniden aya¤a kal-

k›fl›...

Kamu emekçileri binbir zorluk-
la ve bedellerle sendikalar›n› ku-
rup örgütlenmelerini büyütürken,
yeni hak ve özgürlükler elde etme-
nin yolu olarak, fiili-meflru-militan
bir sendikac›l›k bilinciyle hareket
ediyorlard›. Art›k verilenle yetin-
me, kendi s›n›rlar›na hapsolmay›
k›rma zaman›yd›. Her iflkolunda
büyüyen sendikal örgütlenmeler,
kamu emekçilerinin umudu haline
geliyordu.

Aradan 15 y›l geçti. Bugün
içinde bulundu¤umuz süreçte sen-
dikal örgütlülükler bu umudu ne
kadar büyüttü. Umudu büyütme-
nin ötesinde örgütlenme ve müca-
deledeki düflüflün nedenlerine ne
kadar çözüm üretilebildi. Kamu
emekçileri bundan 15 y›l önce ye-
ni ekonomik, demokratik hak ve
özgürlükler elde etme bilinciyle
mücadelesini büyütürken, bu 15
y›l›n sonunda b›rakal›m yeni hak-
lar elde etmeyi, varolan kazan›m-
lar bile birbir elden gitmektedir.

‹çinde bulundu¤umuz süreçte
toplu görüflme fiyaskolar›yla sefa-
let zamlar›n›n reva görülmesi, sos-
yal haklar›n birbir budanarak Ka-
mu Personel Rejimi, Genel Sa¤l›k
Sigortas› vb. sald›r› yasalar› olarak
kamu emekçilerinin önüne konul-
mas›, sa¤l›¤›n paral› hale getirile-
rek sa¤l›k hakk›n›n elden al›nmas›,
sözleflmeli çal›flma dayatmas› ile

kamu emekçilerinin ifl güvencesi-
nin yokedilmesi...

Tüm bu geliflmeler sendikalar›
ve kamu emekçilerini tehdit ede-
rek yeni hak gasplar›n› beraberin-
de getirmektedir.

Kamu Emekçileri!

Yöneltilen bu sald›r›lar›n nere-
den kaynakl› oldu¤u...

Getirilen bu dayatmalar karfl›-
s›nda nas›l bir yaklafl›m sergilen-
mesi gerekti¤i...

Sendikal mücadelenin olmazsa
olmaz› olan, demokrasi mücadele-
sinde ülkemiz gündemini nas›l de-
¤erlendirmemiz gerekti¤i...

Ve sendikal sorunlar›n nedenle-
ri ve çözüm önerilerini birlikte ge-
lifltirmek için;

KAMU EMEKÇ‹LER‹ KU-

RULTAYI diyoruz!..

Devrimci Memur

Hareketi

1. Gün Saat 10.00: ◆ Aç›l›fl
konuflmas› ◆ Dia ◆ Konuk ko-
nuflmac›
Saat 14.00: ◆ Sendikal sorun-
lar ◆ Sendikalar ve siyaset ◆
KESK - E¤itim-Sen - SES - BES -
Tüm Belsen - Yap› Yol Sen - Ta-

r›m Orkam Sen - BTS
Saat 15.30: ◆ Kamu yasalar›
◆ Sivil toplumculuk ve sendi-
kalar ◆ Avrupa Birli¤i ◆ Em-
peryalizm ve YDD

2. Gün: Saat 10.00: ◆ Kürt
Sorunu ◆ Tecrit ve Sansür

Saat 14.00: ◆ Savafl ve Bar›fl

◆ Kad›n Sorunu

Saat 15.00: ◆ Sinevizyon 

Saat 15.30: ◆ Tebli¤ler

Saat 17.00: ◆ Nurettin Güleç



4 Ekim günü yap›lan ihale sonu-
cunda, Erdemir'in yüzde 46.12'lik
bölümü, 2 milyar 770 milyon dolar-
la OYAK’›n oldu. Erdemir, demir
çelikte, dünyada net dönem kar
marj› aç›s›ndan Rus fiirketi Severs-
tal'den sonra ikinci s›rada yeral›yor. 

Bu ya¤ma ve talan sürecinde
OYAK’›n ilk özellefltirme vurgunu
bu de¤il. Daha önce de, bat›k ban-
kalar baflta olmak üzere, çeflitli iha-
leler alarak gücünü büyütmüfl ve
Genel Müdürü Coflkun Ulusoy’un
a¤z›ndan flu aç›klama yap›lm›flt›:

“Art›k Türkiye’ye s›¤m›yoruz!”

Bilmeyenler için hat›rlatal›m.
OYAK, Ordu Yard›mlaflma Kurumu
demek. Yani bir sosyal kurulufl!
Dünyada böyle büyük bir sermaye-
ye do¤rudan hükmeden baflka bir
ordu yok! 1 Mart 1961’de kuruldu
ve özel hukuk hükümlerine ba¤l›.
Bir baflka deyiflle düzenin hiçbir hu-
kuk kurumu, hükümeti, mali kuru-
lufllar› taraf›ndan denetlenemez!
Gelirinin ise askerlerden, askeriye
hizmetinde çal›flan sivil memur ve
hizmetlilerden, OYAK flirketleri
bünyesindeki çal›flanlardan kesilen
fonlar, ba¤›fllar oluflturuyor. Bunlar
nas›l oluyorsa flirketler kuruyor ve
bu flirketlerin gelirleri de eklenerek,
Türkiye’nin en büyük holdinglerin-
den biri haline geliyor!!! Öyle bir
‘emeklilik ve yard›mlaflma fonu’ ki,
30 flirketi var. Bu flirketler; otomo-
tivden enerjiye, inflaattan tafl›mac›-
l›¤a, sigortac›l›ktan bankac›l›¤a
birçok alanda faaliyet gösteriyor.

Özellefltirmeye çarp›k bir flekil-
de karfl› ç›kan sendikalar ve kimi
çevreler, hep “yabanc›ya sat›lmas›-
n›” elefltirirler. Peki ‘milli ordu’nun
OYAK’› ne kadar “yerli”? YA-
SED’in (Yabanc› Sermaye Koordi-
nasyon Derne¤i) kurucular›ndan
biri olan OYAK için “millilik” ç›-
karlar›n›n üzerini örtmekten baflka
bir anlam tafl›maz ve soyarken bile
bu demagojiye baflvururlar. OYAK

Genel Müdür Yard›mc›s› Ayd›n Mü-
derriso¤lu özellefltirmelere talip ol-
du¤unu aç›klad›klar›nda, yerli-ya-
banc› iflbirli¤i olanaklar›n› de¤er-
lendirdiklerini ve Milli Piyan-
go’nun da milli servet oldu¤unu,
onu da almaya haz›r olduklar›n›
söylüyordu. 

Generallerin en iyi bildi¤i üç fley
vard›r. Halka karfl› savafl›, “millilik”
görüntüsü ile iflbirlikçili¤ini ve soy-
gun pastas›ndan en büyük pay› al-
may›. Üçüncüsünü, silah, orduya
çeflitli mal al›mlar› gibi ihalelerde
yaparlar ki, bu konuda generaller
halen yarg›lan›yorlar. Kimi çeliflki-
lerin su yüzüne ç›kard›¤› bu vur-
gunlar, bu alandaki soygunun binde
biri bile de¤ildir. Çünkü, kimse bu
ihaleleri denetleyemez. Soran olur-
sa, generaller “hadlerini bildir-
me”de uzmand›rlar. Daha olmad›,
“süngü tak›p cepheleri gezdirirler!” 

As›l büyük vurgun ise, OYAK
arac›l›¤›yla yap›l›r. Kuruldu¤u y›l-
dan 2001 y›l›na kadar, kar›n› dahi
aç›klama gere¤i duymayan, hiçbir
denetime tabi olmayan OYAK, ül-
kenin ‘ekonomik krizi’ yaflad›¤›,
halk›n al›m gücünün yüzde 40’lar
oran›nda düfltü¤ü 2000 y›l›nda, yüz-
de 300 kar etmeyi “becermiflti”. Ki,
kapitalistlerin de ço¤u bu krizden
etkilenmifllerdi. 

Dolar üzerin-
de oturan,
O Y A K ’ › n
y a p t › r d › ¤ ›
“kent d›fl›nda-
ki havuzlu vil-
lalar”da oturan
generaller, kapi-
talizmi yani h›r-
s›zl›k ve soygun
düzenini bu ne-
denle sahiplenir
ve korurlar. Bu
yüzden bu ülke-
nin Genelkur-
may Baflkanl›¤›-

n› yapan bir general, aç›kça IMF’ye
övgüler düzmüfltür.

Devrimcileri “terör” diye katle-
derken, bu soygun düzeninin sür-
mesini isterler. Ba¤›ms›z bir Türki-
ye ifllerine gelmez, çünkü böyle bir
Türkiye’de ne özellefltirme vurgun-
lar›, ne denetimsiz ve dizginsiz bir
kar olana¤› vard›r, ne de IMF kredi-
lerini kasalara ak›tma imkan›.

Düflünün ki, bu ülkenin ordusu
emperyalist zincire ekonomik ola-
rak göbekten ba¤›ml› iken, dayat›-
lan onursuzlu¤a, ba¤›ml›l›¤a, sömü-
rüye, teslimiyete karfl› ç›kabilir mi?

Bu yüzden “Türkiye’nin en iyi

ihraç mal›n›n ordu” oldu¤u sözüne
de itiraz dahi etmiyor. Çünkü So-
ros’la ayn› sistemin içindedirler. 

Bu ordu ony›llard›r Türkiye hal-
k›n› “milli güvenlik, milli hassasi-
yetlerimiz, vatan, millet, bölücü-
lük...” demagojileri ile uyuturken,
sadece katletmiyor, ayn› zamanda
soyuyor. Ki, halka ve bu sömürü
düzenine son vermek isteyen dev-
rimcilere yönelik katliamlar›n›n,
kay›plar›n›n, infazlar› ve bask›lar›-
n›n alt›nda da bu soygun vard›r. 

“Milli ordu”nun holdingi de, bü-
tün tekeller gibi emekçi düflman›d›r.
‹ki y›l tan›nan ifl garantisi aldatma-
cas›n›n ard›ndan büyük bir iflçi k›y›-
m› yaflanaca¤›ndan da kimsenin
kuflkusu olmas›n. 2003 y›l›nda yine
özellefltirme vurgunundan Zongul-
dak’›n Çaycuma ‹lçesi’nde kurulu
ka¤›t ambalaj fabrikas›n› alan
OYAK’›n ilk ifli, fabrikada çal›flan
261 iflçiyi iflten ç›karmak olmufltu.
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TSK katlediyor, sindiriyor; OYAK
özellefltirme talan›ndan pay al›yor

OYAK’›n flirketleri:
◆ Otomotivde; OYAK Renault ve MA‹S, ◆

Tafl›mac›l›kta;OMSAN, ◆ Çimentoda, Adana, Bo-
lu, Ünye, Mardin, Elaz›¤ ve OYSA, ◆ Beton sektö-

ründe; OYAK Beton, ◆ Ka¤›t Ambalaj sektöründe; OY-
KA, ◆ Finans ve sigortac›l›k sektöründe; AXA-OYAK Holding, OYAK Yat›r›m
Menkul De¤erler, OYAK BANK, OYAK Ankerbank, Halk Leasing ve OYAK
Emeklilik, ◆ Tar›m ilaçlar› sektöründe; HEKTAfi, ◆ G›da sektöründe; TU-
KAfi, Tam G›da, Eti Pazarlama, ◆ ‹nflaat sektöründe; OYAK ‹nflaat, OYAK
Konut ‹nflaat, ◆ Hijyen ve turizmde; OYAK Pazarlama, ◆ D›fl ticarette; OY-
TAfi, ◆ Güvenlik sektöründe; OYAK Savunma ve Güvenlik Sistemleri, ◆
Enerji sektöründe; OYAK Enerji ve ‹SKEN, ◆ Biliflimde; OYAK Teknoloji

ekonomi
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emek

Galkon Sanayi Ticaret’te çal›flan
40 iflçi, befl ayd›r ödenmeyen üc-
retlerini almak talebiyle 19 Ey-
lül’de yapt›klar› ifl b›rakma eyle-
minin ard›ndan, Galkon patronu
taraf›ndan iflten at›ld›. Haklar›n›
arayan iflçiler polis zoruyla fabri-
kadan ç›kar›ld›lar. 

‘Bedava çal›flacaks›n!’

E¤itim-Sen Ankara fiubeleri, 28
Eylül günü MEB önünde eylem
yaparak, ö¤retmenleri baflö¤ret-
men, uzman ö¤retmen ve ö¤ret-
men olarak ay›racak kariyer s›na-
v›n› protesto etti. 

“Farkl›l›k De¤il, Eflitlik ‹stiyo-
ruz, Eflit ‹fle Eflit Ücret” pankart-
lar›n› tafl›yan memurlar, bu uygu-
laman›n k›sa sürede okullar› ö¤-
retmen pazar›na dönüfltürece¤ini,
velilerin okul tercihinde çarp›k
bir flekillenmenin ortaya ç›kaca-
¤›n›, ö¤retmenlerin sosyal iliflki-
lerini ve dayan›flmalar›n› tahrip
edece¤ini belirttiler. Yap›lan
aç›klamada, “piyasa koflullar›n›n

ac›mas›z rekabeti, ö¤retmenli¤in,

okulun ve e¤itimin toplum üze-

rindeki sayg›nl›¤›n› yitirmesine

neden olacakt›r” denildi. 

‘Farkl›l›k de¤il eflitlik’

Diyarbak›r’da kurulu bulunan
Aky›l Tekstil Fabrikas› iflçileri, 6
ayl›k ücretleri ile fazla mesaileri-
nin ödenmemesi üzerine temmuz
sonunda bafllatt›klar› grevi kaza-
n›mla sonuçland›rd›lar. 700 iflçi-
nin çal›flt›¤› fabrikada, 29 Ey-
lül’de patron geri ad›m att›. Aky›l
patronu bu süre içinde tehdit,
flantaj, bask›, iflçileri bölme gibi
bir oyuna baflvurdu, ancak iflçiler
birli¤ini bozmadan kararl› flekil-
de direnifli sürdürdüler. Anlaflma
sonras› iflçiler ücretlerinin
yar›s›n› peflin almaya bafllad›lar.

Aky›l iflçisi direndi ve
kazand›

Emekliler Toplusözleflme ‹stiyor
D‹SK'e ba¤l› Emekli-Sen üye-

leri, toplu sözleflme taleplerini dile
getirmek için, 30 Eylül günü Anka-
ra’dayd›. 

Çal›flma ve Sosyal Güvenlik
Bakanl›¤›'na toplu sözleflme taslak
metnini veren Emekli-Sen üyeleri,
An›ttepe Alt›n Park'ta toplanarak,
bakanl›¤a yürüdüler.

Hükümeti toplu sözleflme ma-
sas›na oturmaya ça¤›ran emekliler,
“Sendika Hakk›m›z Engellenemez,
Faflizme Karfl› Halklar›n Kardeflli-

¤i, Gün Gelecek Devran Dönecek AKP Halka Hesap Verecek” sloganlar› at-
t›lar. “Toplu Sözleflme Hakk›m›z Engellenemez, Emekliyiz Hakl›y›z Kazana-
ca¤›z, Sadaka De¤il Toplu Sözleflme ‹stiyoruz, Sa¤l›kl› Yaflamak ‹stiyoruz,
Y›lda ‹ki Maafl ‹kramiye ‹stiyorum, Tüfe Alacaklar›m›z Hemen Ödensin” dö-
vizlerini tafl›yan Emekli-Sen üyeleri, bakanl›k önünde bir aç›klama yapt›lar.

Emekli-Sen Baflkan› Veli Beysülen, bakanl›kla görüflmenin ard›ndan yap-
t›¤› aç›klamada, bundan sonraki süreçte amaçlar›n›n emekliler ad›na Emekli-
Sen'in toplu görüflme masas›na oturmas›n› sa¤lamak oldu¤unu belirtti. Bey-
sülen, TÜFE farklar›yla ilgili açt›klar› davay› kazanmalar›na karfl›n engeller
ç›kar›ld›¤›n› dile getirdi. 

Emekli-Sen, toplu sözleflme tasla¤›nda; sendika üyesi emeklilerin taban
ayl›¤›n›n 750 YTL olmas›, ayl›klara 2006 y›l›n›n birinci 6 ay› için yüzde 30
oran›nda, ikinci 6 ay› için de TÜFE art›fl› oran›na yüzde 2 refah pay› eklene-
rek zam yap›lmas›, ocak ve temmuz aylar›nda olmak üzere 2 ayl›k tutar›nda
ikramiye verilmesi, yakacak yard›m› yap›lmas›, hastalanan emeklilere yar›m
ayl›k tutar›nda hastal›k, ölümü halinde ailesine, aile bireylerinden birinin
ölümü halinde kendisine 250 YTL ölüm yard›m› yap›lmas› isteniyor. 

Özellefltirmeye karfl› örnek direnifl
Özellefltirme sald›r›s›n›n ideolojik, iktisadi boyutu düflünüldü¤ünde, iflçi

s›n›f›n›n tüm halk kesimleri ile birleflerek radikal bir mücadeleyi hayata ge-
çirmelerinin tek yol oldu¤u aç›kt›r. Geçen hafta Korsika’da yaflanan direnifl
bu konuda küçük bir örnek de sunuyor. 

Fransa'n›n sömürgesi Korsika adas›nda Frans›z devletine ait olan ve ‘za-
rar etti¤i’ belirtilen feribot flirketi SNMC'nin özellefltirilmesi karar›, iflçile-
rin, 4 bin kiflinin bulundu¤u Fransa’ya gidecek feribotu iflgal etmesiyle üst
boyuta ç›kt›. Ajaccio ve Bastia kentlerinde de deniz trafi¤i durdu.  

Direniflçi iflçilere z›rhl› araç ve helikopter deste¤inde sald›ran polise di-
renen iflçiler, feribotu denize açarak direnifli sürdürdüler. Frans›z polisi iflçi-
lere sald›r›s› ile çok say›da iflçi ve sendikac› gözalt›na al›n›rken, 2 Ekim gü-
nü ise, Korsikal› yurtseverler ve sendikalar taraf›ndan bir gösteri düzenlen-
di. Baflkent Bastia’da iki bin kiflinin kat›ld›¤› gösteride özellefltirme politi-
kalar›na son verilmesi istenirken, polis gaz bombalar› ile müdahalede bu-
lundu. Bunun üzerine 2 bin gösterici polisle çat›flt›. Çat›flman›n yafland›¤› s›-
rada ise, limanda bulunan bir sahil koruma botu roketle tahrip edildi. 
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Da¤lar›nda gerillalar›n silah çat-
t›¤›, ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sos-
yalizm idealinin kanla yaz›ld›¤› bir
ülkede, halk›n kurtuluflunu hiçbir
güç engelleyemez. Katledebilirler,
her türlü vahfleti uygulayabilir, da¤-
larda isyan sesleri yükselmesin di-
ye, herkese gözda¤› olsun, kimse
da¤larda umudun türkülerini söyle-
mesin diye, cesetlerimize iflkenceler
de yapabilirler; ama halk›n kurtulufl
savafl›n› bitiremezler. 

Da¤lar, askeri, stratejik önemi-
nin ötesinde, halk›n kurtulufl umu-
dunun simgeselleflmesidir. Bu yüz-
den ‘da¤lar umuttur’, ‘da¤lar ada-
lettir, özgürlüktür.’ Gerilla, halk›n
kurtuluflu için büyük bir fedakarl›-
¤›n ad›d›r. Ve bu yüzden da¤larda
tarakalar› ile özgürlük marfllar› söy-
leyen, kanlar›yla umudun ad›n› ya-
zanlar; asla unutulmaz, halk taraf›n-
dan her fleye ra¤men sahiplenilirler. 

Ya¤murlu flehitleri de ölümleri-
nin birinci y›l›nda gecekondu yok-
sullar› taraf›ndan sahiplenildi, me-
zarlar› yüzlerce k›z›l bayrakl› tara-
f›ndan ziyaret edildi.  

Onlar, gecekondu 
yoksullar›n›n umuduydu

29 Eylül 2005'te Tokat'›n Ya¤-
murlu Beldesi'nde saatlerce çat›fla-
rak flehit düflen, DHKC gerillalar›
Sebahattin Yavuz, Songül Koçyi¤it,
Mustafa ‹fleri, Derya Devrim A¤›r-
man ile, silahs›z bir flekilde infaz
edilen Salih Ç›nar, 2 Ekim günü Ar-
mutlu'da ve mezarlar› bafl›nda an›ld›-
lar. Y›llard›r da¤larda devrim ve sos-
yalizm bayra¤›n› tafl›yan flehitlerin
bayraklar›n›n hep yükseklerde dal-
galanaca¤› bir kez daha yinelendi.

‹lk anma Küçükarmutlu’da ger-
çekleflti. TAYAD'l› Aileler taraf›n-

dan cemevinde verilen anma yeme-
¤ine, 700 kifli kat›ld›. 

Yemek öncesi bir konuflma ya-
pan, flehit Devrim A¤›rman'›n baba-
s› Niyazi A¤›rman, önce tüm dünya-
da ve ülkemizde ba¤›ms›zl›k ve sos-
yalizm u¤runa flehit düflenler için
sayg› duruflu ça¤r›s› yapt›. Ard›ndan
k›z›ndan sözeden A¤›rman, “baflta
komutan Sebahattin Yavuz olmak
üzere dört yoldafl›yla direnerek fle-
hit düfltü k›z›m. 7 y›l gerillada kald›.
Gerillaya giderken benden izin al-
mam›flt›. Ama ben flimdi onun mü-
cadelesini sürdürüyorum. Ne kadar
güzel ki umudun ad›n› da¤lara ya-
zanlardan biri benim k›z›” diye ko-
nufltu. 

A¤›rman'›n ard›ndan sözalan fle-
hit babas› Ahmet Kulaks›z, “çocuk-
lar›m›z› bugün ölüm y›ldönümleri
oldu¤u için anm›yoruz. Onlar her
zaman akl›m›zda…” fleklinde ko-
nufltu. Kulaks›z’›n konuflmas›
"Kahramanlar Ölmez Halk Yenil-
mez, Ya¤murlu fiehitleri Ölümsüz-
dür” sloganlar›yla karfl›land›. 

Yeme¤in verildi¤i salonda flehit-
lerin resimleri karanfillerle süslenir-
ken, daha sonra Cebeci Mezarl›-
¤›’na gidildi.

K›z›l bayraklar›n›z hep 
yükseklerde dalgalanacak

Cebeci Mezarl›¤›’n›n giriflinde
kortej oluflturan kitle, "UMUDUN
ADINI DA⁄LARA YAZANLAR
ÖLÜMSÜZDÜR” yaz›l› ve üzerin-
de flehitlerin resimlerinin yerald›¤›
bir pankart ile çok say›da k›z›l bay-
rak açt›lar. 

‘Öldüler Yenilmediler’ yaz›l› fle-
hit resimlerini de tafl›yan yüzlerce
kifli, s›k s›k "Ya¤murlu fiehitleri
Ölümsüzdür, Kurtulufl Kavgada Za-

fer Cephede, Yaflas›n Ölüm Orucu
Direniflimiz” sloganlar› att›. 

Kortejin önünde Ya¤murlu flehit-
lerinin ailelerinin yan›s›ra, k›z›l
bantlar› ve karanfilli flapkalar› ile
TAYAD’l›lar yürürken, ilk olarak
komutan Sebahattin Yavuz ve Mus-
tafa ‹fleri'nin mezar› bafl›nda topla-
n›ld›. Sayg› duruflunun ard›ndan
TAYAD Baflkan› Mehmet Güvel bir
konuflma yaparak flunlar› söyledi: 

“Ba¤›ms›zl›k Demokrasi ve Sos-

yalizm yolunda flehit düflenler ölüm-

süzdür. Ya¤murlu, ilk de¤ildir. Oli-

garflinin sürekli kulland›¤› ve uygu-

lad›¤› katletme politikas›d›r. Katli-

amc›lar evlatlar›m›z›n cesetlerini

ilk defa parçalam›yorlard›. Bu ülke-

nin da¤lar›nda, sokaklar›nda, ha-

pishanelerinde yüzlerce 29 Eylüller

yafland›. Analar, babalar çocuklar›-

n›n parçalanm›fl, tan›nmayacak ka-

dar iflkence edilmifl bedenlerine on

y›llard›r gözyafl› döküyorlar.

Evet bu ülke, emperyalistler ad›-

na, sömürü talan düzenleri ad›na

ahlaklar› olmayanlar›n egemenli-

¤indedir. Katliam ve iflkencecilik

yönetenlerin yönetme fleklidir. Bu-

güne kadar katliamc›lar›n ‘elini so-

¤utmayal›m’ demeleri bunun itiraf›-

d›r. Bizler TAYADl› Aileler olarak

evlatlar›m›z›n yan›nda oldu¤umuzu

belirterek katliamc›lar›n yarg›lan-

mas›n› istiyoruz".

Daha sonra Elbistan Hapishane-
si'ndeki DHKP-C Davas› Kad›n
Tutsaklar›'n›n gönderdi¤i Derya
Devrim A¤›rman'la ilgili mektup
okundu. Marfllar›n söylenmesinin
ard›ndan kitle, Derya Devrim A¤›r-
man'›n mezar›n› ziyaret etti. Burada
da öfkeli sloganlar hiç susmazken,
Ahmet Kulaks›z k›sa bir ko-
nuflma yapt›. 

fiehit ailelerinin onurla
ac›n›n harmanland›¤› a¤›tla-
r› öfkeyi daha da art›r›yordu
anma s›ras›nda. Devrim
sözleri yinelendi flehitlerin
huzurunda. Ba¤›ms›z, de-
mokratik, sosyalist bir Tür-
kiye’yi kurana kadar sosya-
lizmin k›z›l bayra¤›n›n asla
yere düflürülmeyece¤i bir
kez daha beyinleri sard›, s›k›l› yum-
rukta, at›lan sloganda, söylenen
marflta kendini ifade etti. Üzerinde
‘Öldüler Yenilmediler’ yaz›l› me-
zarlar›n bafl›nda dalgalanan bayrak-
lar›m›z, o sözün somut bir gerçeklik
oldu¤unu, yürüyüfllerinin sürdürül-
dü¤ünü anlatan en pürüzsüz görün-
tüyü veriyordu.

200 kifli, anman›n ard›ndan yeni-
den kortej oluflturarak sloganlarla
mezarl›ktan ayr›ld›. 

***

Ya¤murlu flehitleri için bir baflka
anma da ‹sviçre’de gerçeklefltirildi.
Basel Kültür Merkezi'nde 2 Ekim
günü yap›lan anma, sayg› duruflu ile
bafllad›. Ard›ndan, Cephe'nin flehit-
lerle ilgili yapm›fl oldu¤u aç›klama,
flehitlerin özgeçmiflleri ile flehitlerin
yak›nlar›n›n yapt›klar› aç›klamalar
okundu. Marfl ve türkülerin söylen-
mesi ve an›lar›na verilen yemekle
anma son buldu.

‘SAL‹H ‹flçi S›n›f›na 
Örgütlenin Ça¤r›s›d›r’

Çorap Emekçileri Derne¤i
(ÇEM-DER) Baflkan› Salih Ç›nar,
çorap iflçileri taraf›ndan da an›ld›. 

‹lk anma, 1 Ekim günü dernek
binas›nda gerçekleflti. Verilen ye-
mekte, salona "Salih Ç›nar Yafl›-
yor Yaflataca¤›z Çorap Emekçileri
Derne¤i" imzal› pankart as›l›rken,
anmaya kat›lan 70 iflçi, s›k›l› yum-
ruklar›yla sayg›ya durdular. ÇEM-
DER’li iflçiler, Salih’i anlatan ko-
nuflmalar yaparken, Dernek Bafl-
kan› Nejdet Dernek, O’nun emek-
çi yönünü ifade ederek, "O müca-
delesini bize emanet b›rakm›flt›r.
ÇEM-DER ondan bir mirast›r.

Ona lay›k olmal›y›z" dedi. Esenler
Temel Haklar ve TAYAD'l› Aileler
ad›na da konuflmalar›n yap›ld›¤›
anmada, "Salih Ç›nar bize örgüt-
lenin, hakk›n›z› aray›n ça¤r›s›d›r"
ifadelerine yer verildi. 

Bir baflka anma ise, ayn› gün
sabah 07.45’te, iflçiler iflbafl› yap-
madan önce, Esenler Çelik Çorap
Fabrikas› karfl›s›nda yap›ld›. "Sa-
lih Ç›nar Yafl›yor Yaflataca¤›z, ‹fl-
çinin Önderi Salih Ç›nar Yafl›yor,
Çorapç›y›z Hakl›y›z Kazanaca-
¤›z" sloganlar› atan iflçiler, devrim
flehitlerini anman›n “yer ve zama-
n›n›n olmayaca¤›n›n” da örne¤ini
vermifl oldular. Burada bir konufl-
ma yapan Nejdet Dernek, Salih’in
fabrikalarda sendikalaflmay› ör-
gütlemek için mücadele etti¤ini
hat›rlatarak, “sen rahat uyu Salih
Abi, bütün fabrikalarda örgütlene-
ce¤iz" dedi. ‹flçiler, Salih’i anlatan
bir yaz›y› bölgede bulunan çorap
iflçilerine da¤›tt›lar. 

Ya¤murlu fiehitleri K›z›l Bayraklarla Selamland›

Ba¤›ms›zl›k, Demokrasi, Sosyalizm 
Yürüyüflümüz Zafere Kadar Sürecek!



28

9 Ekim 2005 / 21

Haklar ve Özgürlükler Cephesi,
‹stanbul, Adana ve Mersin’de dü-
zenledikleri eylemlerle, Terörle
Mücadele Yasas›’n› protesto ettiler.

‹stanbul HÖC Temsilcili¤i, 1
Ekim günü Mecidiyeköy'deki AKP
binas› önünde toplanarak, “ABD,
AB ve ‹flbirlikçileri Yeni Terör Ya-
salar›yla Halklar› Teslim Alamaz”
yaz›l› pankart açt›lar. 170 kiflinin
kat›ld›¤› eylemde, “Terör Yasalar›
Bizleri Y›ld›ramaz, Ne ABD, Ne
AB Ba¤›ms›z Türkiye” sloganlar›
at›ld›. Ebru Benek taraf›ndan yap›-
lan aç›klamada, yeni Terörle Müca-
dele Yasas›’nda halk›n mücadelesi-
ne yönelik ne tür bask›lar›n getiril-
di¤i anlat›larak, AKP iktidar›n›n
“benim istedi¤im gibi düflüneceksi-
niz, benim istedi¤im gibi davrana-
caks›n›z” dedi¤i belirtildi.

Türkiye maketinin bir hücre içi-
ne hapsedilerek, oligarflinin ve em-
peryalizmin nas›l bir Türkiye istedi-
¤inin resmedildi¤i eylemde, terörün
ne oldu¤u; emperyalizmin ve oli-
garflinin katliamlar›yla gösterildi. 

Bu tür yasalarla
ilk kez karfl›laflma-
d›klar›n› ve bunlar›n
Avrupa Birli¤i’nin

istekleri oldu¤unu belirten Benek,
amac›n haklar ve özgürlükler müca-
delesinin önünü kesmek, halk› kor-
kutup, sindirerek teslim almak ol-
du¤unu ifade etti. Benek, bunlar›n
karfl›s›nda HÖC’ün tavr›n› ise flu
sözlerle özetledi:

“Ne bask› yasalar›n›z, ne katli-

amlar›n›z, bizlerin hak alma müca-

delesinin önüne geçemeyecektir.

Hak ve özgürlükler mücadelemiz

dün oldu¤u gibi, bugünde, yar›nda

tüm h›z›yla devam edecektir. Kimse

bizden ülke topraklar›m›z› babas›-

n›n çiftli¤i gibi kullanmas›na seyir-

ci olmam›z› beklemesin. Bugüne ka-

dar nas›l bunun için mücadele ettiy-

sek, bu u¤urda ülke topraklar›na

kanlar akt›ysa, bundan sonrada biz-

ler aç›s›ndan de¤iflen bir fley olma-

yacakt›r. Yolumuza hakl›l›¤›m›zdan

ald›¤›m›z güçle devam edece¤iz.”

“Halk›z Hakl›y›z 

Kazanaca¤›z"

Oligarflinin terör yasas›n›n protesto
edildi¤i yerlerden biri de Adana’yd›.

3 Ekim günü AKP binas› önünde
toplanan HÖC üyeleri, AKP’nin ik-
tidar oldu¤undan bu yana 'demokra-
tiklefliyoruz’ masallar›n› sürdürür-
ken, bask›lar›, sald›r›lar› art›rd›¤›na
dikkat çektiler. Hapishanelerdeki
sald›r›lardan, iflçilere, gecekondu
halk›na yönelik sald›r›lara kadar her
alanda bu politikan›n sürdü¤ünü
ifade eden HÖC’lüler, "ABD, AB
ve ‹flbirlikçileri Yeni Terör Yasala-
r›yla Halklar› Teslim Alamaz" pan-
kart› açt›lar ve “Bask›lar Bizi Y›ld›-
ramaz, Halk›z Hakl›y›z Kazanaca-
¤›z" sloganlar› att›lar. 

Mersin’de de ay-
n› gün AKP il binas›
önünde eylem yap›l-
d›. ‘Bask›lar Bizi
Y›ld›ramaz' pankart›
ve 'ABD, AB ve ‹fl-
birlikçileri Yeni Te-
rör Yasalar›yla Halk-
lar› Teslim Alamaz
'dövizlerinin tafl›nd›-
¤› eylemde konuflan
Murat Türkmen, bas-
k› yasalar›na karfl›
mücadele ça¤r›s›nda
bulundu. 

HÖC’ten TTMY PProtestosu

‘Terör Yasalar›
Bizleri Y›ld›ramaz’

Ege Temel Haklar’›n düzenledi-
¤i ve toplanan imzalar›n teslim
edilmesiyle sona eren “Ulafl›m
Zamlar› Geri Çekilsin” kampanyas›
s›ras›nda tutuklanan; Bayram ‹çlek,
Fatih Gökhan Arslan ve Ufuk Sa-
y›n, 29 Eylül günü görülen durufl-
mada serbest b›rak›ld›.

Duruflman›n ard›ndan Karfl›ya-
ka ‹fl Bankas› önünde bir aç›klama
yapan Ege Temel Haklar üyeleri,

“Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z,
Bask›lar Tutuklamalar Bizi Y›ld›ra-
maz, Kahrolsun Faflizm Yaflas›n
Mücadelemiz” sloganlar› att›lar.
Volkan Algül, tutuklamalar›n keyfi
ve hukuksuz oldu¤unu hat›rlatarak,
söylenenin, ‘bizim istedi¤imiz gibi
düflünecek, bizim çizdi¤imiz s›n›r-
larda yaflayacak ve hiçbir fleye kar-
fl› muhalefet edip, örgütlenmeye-
ceksiniz’ oldu¤unu ifade etti.

Ege Temel Haklar üyeleri serbest b›rak›ld›

Linç giriflimleri, terör yasalar›
ve provokasyonlar, 1 Ekim günü
Eskiflehir'de protesto edildi. ESP,
DEHAP, SDP ve EHP taraf›ndan
düzenlenen aç›klamaya Gençlik
Derne¤i ve Halkevi de destek ve-
rirken, “Yaflas›n Halklar›n Kar-
deflli¤i” yaz›l› pankart aç›ld› ve
birlik ça¤r›s›nda bulunuldu. 

Provokasyonlara
Eskiflehir’de protesto
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Dersim'de Hasan Akda¤ isimli
taksicinin polis taraf›ndan öldürül-
mesinin ard›ndan öfke soka¤a tafl-
m›fl ve binlerce kifli Akda¤’›n cena-
zesinde polis araçlar›n› tahrip etmifl,
karakolu tafllam›flt›. Oligarfli, bu
hakl› ve meflru öfkede, hem Der-
sim’i bask› ve yozlaflt›rma politika-
lar›na karfl›n teslim almas›n›n kolay
olmayaca¤›n› görmüfl, hem de Der-
sim’in gözünde devletin yerinin as-
la de¤iflmeyece¤ine tan›k olmufltu. 

Bu yüzden flimdi tutuklama fur-
yas› bafllat›ld›. ‹lk önce 8 kifli tutuk-
land›. Ard›ndan 28 Eylül günü yap›-
lan bas›n aç›klamas›na sald›r›ld› ve
Temel Haklar Baflkan› Murat Kay-
maz’›n da oldu¤u 7 kifli tutukland›.
Bununla da bitmedi. 29 Eylül günü,
Yürüyüfl muhabiri Özcan Do¤an,
Hozat Temel Haklar Yöneticisi Hü-
seyin Öztürk, DHP üyesi Serpil Tüt-
mez, Bülent Erdo¤an ve DEHAP’l›

Cemal Kuhak gözalt›na al›nd›lar ve
Öztürk ile Kuhak tutukland›lar. 

TAYAD ve Temel Haklar Fede-
rasyonu yapt›¤› yaz›l› aç›klamalarla
oligarflinin terörünü protesto ettiler,
mücadeleden vazgeçmeyeceklerini
belirttiler. 29 Eylül günü ise Der-
sim’de 100 kiflinin kat›ld›¤› bir
aç›klama ile tutuklamalar protesto
edildi. Dersim Temel Haklar, DHP
ile Tunceli Emek ve Demokrasi
Platformu taraf›ndan yap›lan ey-
lemde, “Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz,
Gözalt›na Al›nanlar Serbest B›rak›l-
s›n, Tutuklananlar Serbest B›rak›l-
s›n” dövizleri tafl›nd›.  

30 Eylül günü de, gözalt› ve tu-
tuklamalarla ilgili olarak Elaz›¤
HÖC taraf›ndan Hozat Garaj› önün-
de bir eylem yap›ld› ve bask›lar›n
haklar ve özgürlükler mücadelesini
sindiremeyece¤i ifade edildi.

Bask›lara karfl› bir kampanya
bafllatan HÖC, ESP ve HKM üyele-
ri, esnaftan imza toplarken 4 Ekim
günü yine polisin tahammülsüzlü¤ü
ile karfl›laflt›lar. Dersim Temel Hak-
lar üyesi Delil Çevik ve ESP'li Meh-
met Canbek, “imza toplaman›n ya-

sak oldu¤unu” söyleyen polisler ta-
raf›ndan “GBT'lerine bak›laca¤›” ge-
rekçesiyle gözalt›na al›nd›. 

Çevik ve Canbek savc›l›ktan b›-
rak›l›rken, ayn› gün kampanyay› dü-
zenleyen kurumlar taraf›ndan Yeralt›
Çarfl›s› üzerinde bir aç›klama yap›la-
rak, bask›lara karfl› direnilece¤i me-
saj› verildi. Yap›lan aç›klamada tu-
tuklananlar›n serbest b›rak›lmas› is-
tenirken, imza kampanyas› hakk›nda
bilgi verilerek; “Bizler, kitlelerin ey-

lem yapma ve haklar›na sahip ç›kma

meflrulu¤u çizgisinin savunucular›

ve uygulay›c›lar› oldu¤umuz için po-

lisin sald›r›s›na ve tutuklama furya-

s›na u¤rad›k. Ne yeni terörle müca-

dele yasalar› ne de rejimin hukuk-

suzlu¤u bizleri y›ld›ramaz.” denildi.

2 Ekim Ba¤c›lar Göztepe Ma-
hallesi'nde gösteriye müdahale eden
polis, hedef gözeterek açt›¤› atefl so-
nucunda Atilla Geçmifl isimli 19 ya-
fl›nda bir genci infaz etti. Geçmifl’in
cenazesini almak isteyen kitle de
Adli T›p önünde sald›r›ya u¤rad›,
çok say›da kifli gözalt›na al›nd›. 

‹nfaz, ne AB demokratlar› ne de
burjuva medya taraf›ndan görüldü.
Çünkü; Öcalan lehine gösteri yap›-
yorsa, devrimci, demokrat yurtse-
verse, demokratik bir eylem de olsa
infaz edilmesinde sak›nca yoktu.

Son bir ay içinde gösterilere, ce-

naze törenle-
rine düzenle-
nen sald›r›lar-
da bu kaç›nc›
infaz? Art›k
“çat›flma ç›k-
t›” yalan›na
da gerek kal-
madan sürü-
yor infazlar.
“Büyük de-
mokratik at›-
l›mlar”, at›lan

kurflunlarla perçinleniyor. Bir de
düflünün ki, bu polis yeni TMY’de
“duraksamadan atefl etme yetkisi-
nin” geniflletilmesini istiyor. Daha
fazla geniflletip ne yap›lacak acaba?
Muhalif olan› yoketme özgürlü¤ü
zaten sonuna kadar kullan›l›yor. Bu
ülkenin Adalet Bakanl›¤›’n›n önü
infaz yeri olmufltur. ‹nfazlar›n bir
devlet politikas› oldu¤u ve AKP ta-
raf›ndan da sürdürüldü¤ü baflka tür-
lü daha nas›l anlat›labilir? 

‘‹nfaz›n sorumlusu AKP’dir’
Atilla Geçmifl’in infaz edilmesi

üzerine bir aç›klama yapan Anadolu

Temel Haklar, “Bir taraftan AB ma-
sallar›, demokrasicilik oyunu halka
ninni gibi söyleniyor, bir taraftan
yeni Terörle Mücadele Yasalar›’yla,
terör demagojileriyle bask›lara, in-
fazlara aral›ks›z devam ediyor. ‹flte
AKP'nin gerçek yüzü budur” der-
ken, Ba¤c›lar’da bulunan Karanfil-
ler Kültür Merkezi de ertesi günü
bir eylemle infaz› protesto etti.

Yeni Mahalle’de yap›lan eyleme
50 kifli kat›l›rken, “Atilla Geçmifl’in
Katili AKP ‹ktidar›d›r” pankart›
aç›ld›. Yap›lan aç›klamada, polisin
hedef gözeterek atefl açt›¤› hat›rla-
t›ld› ve “Karanfiller Kültür Merke-

zi olarak diyoruz ki  katletmekle

halklar› bitiremezsiniz  haklar›n hak

özgürlük mücadelesini engelleye-

mezsiniz" denildi.

Dersim’de oligarflinin terörü t›rman›yor

Polis ‘‘duraksa-
madan iinfaz
etme’ yyetkisi
istiyor; iinfazlar
‘duraksama-
dan’ ssürüyor

Ba¤c›lar’da infaz!
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Merhaba! Yürüyüfl sadece bir
dergi mi? Bizce hay›r; hayat›n her
alan›n› kuflatan ve hayat›n her alan›-
n› zehirlemeye, batakl›¤a dönüfltür-
meye çal›flan burjuva bas›n yay›n
kurumlar›na karfl›, Yürüyüfl gerçe-
¤in sesi, kavgan›n sesi, sosyalizmin
sesi olan bir direnifl mevzisidir. Yü-
rüyüfl okurlar› da bu direniflin, bu
mevzinin bir parças›d›r. Emperya-
lizmin yozlaflt›rma sald›r›s›na karfl›
Türkiye halk›n›n direniflinin ön saf-
lar›nda yeralan Yürüyüfl okurlar›na
selam ve sevgilerimizi sunuyoruz
öncelikle. 

Sohbetimize “Yürüyüfl sadece
bir dergi mi?” sorusuyla girmemizin
sebebine ilerleyen bölümlerde gele-
ce¤iz. Bu haftaki sohbetimizin ko-
nusunu, “yozlaflman›n teorisi ve

yozlaflmaya karfl› ideolojik müca-

dele” olarak belirledik. Asl›nda bu
haftaki sohbetimizi önceki konumu-
zun bir devam› olarak da görebiliriz. 

Düzenle kavgam›z›n ideolojik-
kültürel cephesine dair sorunlar›
farkl› boyutlar›yla tart›flmaya de-
vam ediyoruz. Çünkü yaflad›¤›m›z
süreç itibariyle bu noktada çok çok
güçlü olmal›y›z. Bu gücü, hem pra-
ti¤imize, yaflam›m›za yans›tmal›,
hem de teorik planda daha dona-
n›ml› olmal›y›z.  

Biliyoruz ki, “yozlaflma” olarak
tarif etti¤imiz birçok olguya, insan-
lar ekonomik ve siyasi bir kuflatma
alt›nda adeta sürükleniyor. Fakat
mesele orada kalm›yor. Yozlaflma-
n›n “teorisi” de oluflturuluyor. Bu
yozlaflman›n en tehlikeli boyutudur.
Çünkü bu noktada insanlar, o teori-
lerle kendi gözlerinde kendilerini
aklarlar. Vicdanlar›n›n ve beyinleri-
nin onlar› rahat b›rakmas› için böy-
le bir teorik ikna flartt›r ve burjuva-
zi yozlaflt›rma politikas›na paralel
olarak bu malzemeyi bolca sunar
insanlara. Yap›lanlar, çok masum
bir flekilde “ne yapay›m, önce ken-

dimi kurtarmak zorunday›m” diye
meflrulaflt›r›l›r veya “hiçbir düflünce

u¤runa ölünecek kadar de¤erli de-

¤ildir”, “insan önce kendisi için

vard›r”, “zevkler ve renkler tart›fl›l-

maz”, “önce birey olmak gerekir”

gibi söylemler, üzerinde tart›flma
götürmez gerçekler gibi sunulur.
Bunlar›n karfl›t› olan düflünceler ba-
zen “teorik” bir kisve alt›nda, dog-
matiklik, sekterlik, Stalincilik, Le-
nincilik diye, bazen de daha kaba ve
düz bir flekilde Don Kiflotluk, enayi-
lik olarak adland›r›l›r.  

‹flte bu nedenlerle konuya devam
etmekte yarar gördük. Yozlaflma de-
di¤imiz fley, fuhufltan, uyuflturucu-
dan ibaret de¤il, ki ço¤unlukla böy-
le alg›lan›yor, bütün olarak halkç›
de¤erlerin tahrifat›d›r. Dolay›s›yla
da yozlaflmaya karfl› mücadele daha
kapsaml› bir mücadeledir. Önceki
çeflitli sohbetlerimizde, mesela ge-
cekondu konusunu ele al›rken, bi-
reycilik meselesini ele al›rken za-
man zaman de¤indi¤imiz yozlaflma
konusunu flimdi biraz daha etrafl›
ele alal›m. Sözü Mazlum arkadafla
b›rak›yorum.

Özlem: Mazlum arkadafltan
önce k›sa bir ek yapay›m. Geçen
gün bir profesörle, tart›flt›¤›m›z ko-
nu üzerine yani yozlaflma, halk›n
davran›fllar›n›n bozulmas› üzerine
yap›lm›fl bir röportaj okudum. K›sa
bir bölümünü aktaraca¤›m, olaya
getirdi¤i aç›klama flu: 

“‹nsanlar inanması kolay fleyle-

re inanıyor. Kafa yormuyor, arafltır-

mıyor. Adam zihinsel sorgulama

yapmadan karısıyla ya da bir yakı-

nıyla ilgili duydu¤u bir olumsuzluk

üzerine bu hareketleri sergiliyor.”

Röportaj› yapan soruyor: “Bu-

nun adı cehalet de¤il mi?”

Profesör cevap veriyor:

“Tamamen cehalet. E¤itimsizlik-

ten kaynaklanıyor. Kiflilik e¤itimi al-

madı¤ı için iflin kolayına kaçıyor.

Vuruyor, kırıyor, öldürüyor. Okul-

larda maalesef bilgi e¤itimi verili-

yor. Kiflilik e¤itimi yok. Düflünce

yok, duygusallık a¤ır basıyor.”

Sanki bir “elefltiri” yap›yor gibi
ama bence cevab› mizahi. ‹fli getirip
“e¤itim flart”a ba¤l›yor. Nedenler,
niçinler, kaynaklar yok!

Kemal arkadafl›n konunun te-
orik, ideolojik düzeyde ele al›nma-
s›, çözümlenmesi gerekti¤i düflün-
cesini bu örnek de do¤ruluyor san›-
r›m. Soruna kaba, klifle aç›klamalar
getirdi¤imizde, bulunulacak çözüm
de iflte böyle kliflelerden, yüzeysel-
likten ibaret oluyor. Buyur Mazlum
arkadafl, söz s›ran› ald›m ama... 

Mazlum: O zaman ben biraz
daha genel boyutuyla açay›m konu-
yu. Yozlaflma ad›n› verdi¤imiz olgu,
sadece bugüne has bir durum de¤il-
dir. Her s›n›fl› sömürücü toplum,
bünyesinde kendisine has bir yoz-
laflmay› yaratm›fl, beslemifltir. Tari-
hin de¤iflik dönemlerine, hatta mito-
loji ve dinsel kaynaklara bakt›¤›-
m›zda bunu görürüz. Mesela, Ku-
ran, Tevrat ve ‹ncil’deki çeflitli ayet
ve surelere, hepsindeki de¤iflik fle-
kilde varolan “emir”lere bakt›¤›-
m›zda, flu tür uyar›larla karfl›lafl›yo-
ruz: H›rs›zl›k yapma, zina etme, ci-
nayet iflleme, yalan söyleme, sayg›l›
ol, baflkas›n›n hakk›n› koru vb. 

Bu uyar›lara neden gerek duyul-
mufltur; çünkü, mevcut toplumsal
yap›, bu uyar›lar› gerektirecek bir
bozulmay› üretmifltir. 

Ne var ki, insanl›k tarihinde di-
nin tüm etkisine ra¤men, dinin bu
uyar›lar›n›n, baflka deyiflle “ilahi
emirlerin” ve cehennem azab› kor-
kusunun da bunlar› de¤ifltiremedi¤i
ortada. Zira, bu ve benzeri davran›fl-
lar insanlar›n bir k›sm› “do¤ufltan”
kötü oldu¤u için gündeme geliyor
de¤il; ki bu noktada Stalin’in flu sö-

hayat›n
içindeki 
teori

Yozlaflman›n Teorisi - 1

“Zevkler vve rrenkler
tart›fl›lmaz” m›?
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zünü hat›rlamak yerinde olacakt›r:

“Tarih gösteriyor ki, e¤er insan-

lar, farklı zamanlarda, farklı düflün-

celer ve isteklerle doluyorlarsa, bu-

nun nedeni, insanların, gereksinme-

lerini karflılamak için do¤ayla, de-

¤iflik zamanlarda, de¤iflik yollarla

savaflmaları ve buna uygun olarak

da iktisadi iliflkilerinin farklı biçim-

lere bürünmesidir.” (J. Stalin, Anar-
flizm mi, Sosyalizm mi, syf.28)

Bu zeminde diyebiliriz ki, yoz-
laflma, sömürüye dayal› her toplu-
mun tabiat› gere¤idir. ‹nsan›n insan›
sömürdü¤ü bir toplumsal sistemde,
haks›zl›klar, eflitsizlikler, yoksulluk,
açl›k, sefalet hep olmufltur ve bunlar
da kaç›n›lmaz olarak sözü edilen
davran›fl biçimlerini yaratm›flt›r. Bu
bir sonuçtur ve sömürünün artmas›-
na paralel olarak, yozlaflma da o öl-
çüde derinleflmektedir. 

Bu anlamda, emperyalist sömü-
rünün derinlemesine ve geniflleme-
sine artt›¤› günümüzde, yozlaflma-
n›n da ayn› flekilde derinleflerek ve
geniflleyerek büyüdü¤ünü söyleye-
biliriz. Fakat flunu da eklemeliyiz
ki, yaln›zca sömürünün “do¤al,

kendili¤inden” sonucu olan bir yoz-
laflma de¤ildir bugün karfl›m›zdaki;
emperyalizm, tarihte efli görülmedik
bir biçimde, de¤iflik araç ve yön-
temlerle yozlaflt›rmay› bir politika-

ya dönüfltürmüfltür. 

Yani nesnel koflullar›n belirleyi-
cili¤inde, kendili¤inden bir flekilde
bir yozlaflma de¤il karfl›m›zdaki.
E¤er öyle olsayd›, yozlaflma, sadece
iflsizli¤in, yoksullu¤un kendili¤in-
den sonucu olmakla s›n›rl› olsayd›,
geliflmifl bir kapitalizme sahip, iflsiz-
li¤in, yoksullu¤un bizim ülkemiz-
deki düzeylerde olmad›¤› emperya-
list ülkelerdeki yozlaflmay› nas›l

aç›klayaca¤›z? Demek ki, bu nesnel
temellerinin ötesinde, bilinçli, iradi,
planl› ve sistemli bir yozlaflt›rma

sözkonusudur. Bu anlamda bir du-
rum tespitinden de¤il, bir politika-
dan sözederken yozlaflma de¤il,
yozlaflt›rma politikas› diye ifade et-
meliyiz. Yozlaflma bir sonuçtur. 

Kemal: ‹sterseniz bu noktada,
yozlaflma fuhufl, uyuflturucu ve ben-
zerinden ibaret de¤ilse ve sadece
nesnel/kendili¤inden bir sonuç de-
¤ilse, neleri kapsad›¤›n› netlefltir-
mek için k›saca yozlaflman›n tan›-
m›na da bakal›m. 

Baz› kaynaklara bakarken, Türk
Dil Kurumu’nun sözlü¤ündeki ta-
n›m dikkatimi çekmiflti, onu aktara-
y›m: “Yozlaflmak: özündeki iyi nite-

likleri bir tak›m d›fl etkenlerle za-

manla yitirmek... bozulmak... soy-

suzlaflmak... do¤as›ndaki olumlu

özellikleri sonradan kaybetmek...

dejenere olmak... özünden uzaklafl-

mak... manevi anlamda de¤er yarg›-

lar›n› kaybetmek.”

Asl›nda oldukça güzel tan›mla-
m›fl. Konunun sözlük tan›m› bile,
yozlaflman›n çerçevesini çiziyor. Bu
tan›mda özellikle bir noktaya dikka-
tinizi çekmek istiyorum: 

Tan›m›n iki yerinde flöyle geçi-
yor: “Özündeki iyi nitelikleri kay-

betmek...” Baflka bir yerde “do¤a-

s›ndaki olumlu özellikleri sonradan

kaybetme...” Yani yozlaflmadan sö-
zetti¤imizde, varolan birfleylerin

kaybolmas›ndan sözediyoruz de-
mektir. Bu anlamda mesela, Rus-
ya’daki, kapitalizmin geliflme döne-
minde Avrupa’daki yozlaflmay› ta-
n›mlamak için kullan›lan “soysuz-

laflma”, daha uygun düflen bir de-
yim sanki. Soysuzlaflma, yani kö-
künden, geçmiflinden kopma. 

O halde flöyle diyebiliriz: Yoz-
laflma, halk›n geçmiflten bu yana ya-
ratt›¤›, geleneksellefltirdi¤i olumlu
gelenek, kültür, ahlaki özelliklerinin
toplam› olan manevi de¤erlerinin
bozulmas›, içinin boflalt›lmas› ve
bunlar›n yerine emperyalist yoz kül-
türün geçmesidir. 

Yozlaflt›rma politikas›, bir yan-

dan halk›n as›rlardan bu güne tafl›d›-
¤› olumlu de¤erlerin içi boflalt›l›r-
ken, di¤er yandan da bunlar›n yeri-
ne burjuvazinin kültürünün ve lüm-
pen bir kültürün empoze edilmesin-
den olufluyor. 

Halk›n, yozlaflt›rmak istenen de-
¤erlerinin içinde neler var? Haks›z-
l›¤a, adaletsizli¤e karfl› olma, eme¤i
en yüce de¤er olarak görme, hakka-
niyet, adalet, eflitlik duygusu, daya-
n›flma ve paylafl›mc›l›k, küçü¤e sev-
gi ve himaye, büyü¤e sayg›, vefa,
sadakat, eline, beline, diline sahip
olma, israftan kaç›nma, dürüstlük... 

Fuhufl, uyuflturucu, kumar, kap-
kaçc›l›k, tecavüz, h›rs›zl›k ve ben-
zerleri, yozlaflman›n en dibe vurmufl
halidir ama yukar›da s›ralad›¤›m›z
de¤erlerdeki her gerileme de yoz-
laflman›n öteki boyutlar›n› olufltu-
rur. 

Marks’›n bir sözü var; der ki,
“burjuvazi, gölgesini satamad›¤›

a¤ac› keser.” Halklar›n ba¤r›nda
büyüyen bu manevi de¤erler a¤ac›,
burjuvazi için karl› olmak bir yana,
“kar, hep daha fazla kar” düzenine
bir engel oluflturur. Haliyle de yoke-
dilmelidir. 

Yokedilmeli ve mesela yerlerine
flunlar geçirilmelidir: Bananecilik,
adam sendecilik, bencillik, bireyci-
lik, köfle dönmecilik, hiçbir fley için
ölmeye de¤mezcilik, gemisini kur-
taran kaptanc›l›k, her koyun kendi
baca¤›ndan as›l›rc›l›k, giyim ku-
flamda teflhircilik, ahlaks›z ve hay-
vani cinsellik, kendi sorunlar›na bi-
le duyars›zl›k, boflvercilik... 

Yozlaflt›rma politikas› bu sonuç-
lar› yaratmaya yönelik sald›r›n›n
ad›d›r. Görülece¤i gibi, yozlaflt›rma
sald›r›s›n›n kapsam›, toplumu yeni
bir kal›ba dökmek isteyen genifllik-
tedir. Emperyalizm bilimsel-teknik
geliflmelerden yararlanarak bu poli-
tikay› oldukça gelifltirmifltir. Yozlafl-
t›rma politikas› bugün emperyaliz-
min elinde k›l›çtan keskin bir silah
olarak kullan›lmaktad›r.  

Bu silah, deyim yerindeyse, kit-
leleri “canl› ele geçirme”nin en et-
kili arac›d›r. 

arks’›n bir sözü var; der ki, “burjuvazi,
gölgesini satamad›¤› a¤ac› keser.”
Halklar›n ba¤r›nda büyüyen bu manevi
de¤erler a¤ac›, burjuvazi için karl› ol-
mak bir yana, “kar, hep daha fazla kar”
düzenine bir engel oluflturur. Haliyle
de yokedilmelidir. 

M
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Elbette, emperyalizmin bu poli-
tikada ileri ad›mlar atabilmesi, önü-
nün bofl olmas›na da ba¤l›. Yani
devrimci hareketin geliflti¤i, kitlele-
ri sard›¤›, oligarflinin hakimiyetini
sarst›¤› dönemlerde yozlaflt›rma po-
litikas›n›n etki sahas› daral›r. Çünkü
karfl›lar›nda kitleleri kucaklayan
devrimci bir alternatif ve onun kül-
türü vard›r. Keza, kitlelerin mücade-
leye yönelmesi, do¤al olarak yoz-
laflman›n ve genel olarak burjuvazi-
nin ideolojik-kültürel etki alan›ndan
ç›kmaya bafllamas› demektir. Ancak
mücadelenin geriledi¤i veya yeter-
siz oldu¤u dönemlerde do¤al olarak
yozlaflt›rma politikas›n›n etki sahas›
da genifller. 

Mazlum: Bu olgu, s›n›flar mü-
cadelesi aç›s›ndan hemen hemen
karakteristik bir özellik tafl›r. Rus-
ya’da 1905 Devrimi’nin yenilgisi-
nin ard›ndan yaflanan dönem, böyle
bir dönemdir mesela. Ve bizim 12
Eylül sonras› özelliklerine benzer
yanlar tafl›r. Bu dönem, bir kitapta
flöyle tasvir ediliyor:

“1905 sonras› soysuzlaflma dö-

neminde ortaya ç›kan üç paralel y›-

k›nt› olay› görülmüfltür: ‹flçiler ara-

s›nda kumar ve ayyafll›¤›n yay›lma-

s›; ö¤renciler aras›nda ‘Saninism’

denilen düflün ak›m›n›n tutulmas›;

saray ve devlet ifllerinde Raspu-

tin'in ortaya ç›k›fl›. O y›llarda, Bol-

flevikler’in silahl› birlikleri da¤›l-

maya ve haydut çeteleri haline dö-

nüflmeye bafllam›fl, yeralt› örgütleri

ise a¤z›na kadar ispiyoncu ile dolup

taflmaya bafllam›fl; ö¤renciler ders-

lerine, tavernalara, ve yurt ve pan-

siyonlardaki e¤lencelere dönmüfl-

ler; Saray ise, Rasputin'in arkas›n-

da gizli bir çete kuran soyguncu ve

rüflvetçi sürülerinin eline düflmüfl-

tür. Toplum, bu üç oluflum içinde,

kendi kuyusunu kendi kazmaya

bafllam›flt› art›k...” (Devrimi Yapan
Üç Adam-2, Bertram D. Wolfe, syf.
203-204) 

Ö¤renciler aras›nda yay›ld›¤› be-
lirtilen ‘Saninism’ ak›m›, ad›n›
Artsybashev'in Sanin adl› kitab›n-
dan al›yor; kitap esas olarak iki ko-
nuyu iflliyor: Cinsellik tutkusu ve

intihar. Ki, 1907’lerden itibaren bu
iki fley, özellikle ö¤renci gençli¤i
sar›p sarmal›yor, cinsel aflk tutkusu
ve intiharlar kitlesel olaylar haline
geliyor. 

Sözü edilen kitapta, “siyasal so-

runlarla, bilimsel konularla u¤ra-

flanlarla alay edilmekte; hayat›n il-

kelere ve plânlara göre yaflanmas›

yerine duygu ve tutkulara göre

‘hayvanca' yaflanmas› gerekti¤i sa-

vunulmakta: ak›l, sadece kural, ge-

lenek ve ahlâk ilkelerinden insan›

kurtarmak için fleytans› ifller için

kullan›lmal›d›r” denilmekteydi. 

Biçimi, söylemleri k›smi farkl›-
l›klar içerse de, bu ö¤ütler, bugün de
gençlere yap›lan ö¤ütlerin ayn›s›d›r.
“Popüler” hale getirilen kitaplarda,
yazarlarda, filmlerde, dizilerde, “sa-
natç›”larda empoze edilen bunlard›r. 

Mesela, TV’lerde “Gelinim olur
musun?”, “Biri bizi gözetliyor” tü-
ründen programlar›n, sadece reyting
kayg›s› ve kazanç için yap›ld›¤›n›
düflünmek, bunlar› hafife almakt›r;
sözü edilen programlar ideolojik
sald›r›n›n, yozlaflt›rma politikas›n›n
bir parças›d›rlar ve y›k›c› bir etkiye
sahiptirler. Halk›n kültüründe olma-
yan, reddedilen, ay›planan fleyler,
bu tür programlarla kan›ksat›lmak-
ta, s›radanlaflt›r›lmakta ve genel ka-
bul görür hale getirilmektedir. 

Magazin programlar›, falanca
flöhretle filancan›n “aflk yaflad›¤›n›”
söylerken, asl›nda “aflk” kavram›-
n›n içini boflalt›yor, onu hayvani,
günübirlik cinselli¤e indirgiyor, ah-
laks›zl›¤›n, orospulu¤un ad›n› aflk
olarak koyuyor ve insanlar› da bu
türden iliflkilere özendiriyor. 

TV’ler, gazeteler, filmler, moda,
müzik, edebiyat, hepsi bu politika-
lar›n “halkla buluflturuldu¤u” alan-
lard›r. Bu araçlarla beyinlere olta
at›l›r ve giderek yoz kültür yerleflti-
rilir. 

Özlem: Yani, bizim gençlikte
s›k kulland›¤›m›z kavramla, tam bir
“tektiplefltirme” politikas›. Yine
önceki sohbetimizde de¤indi¤imiz
gibi, asl›nda birey iradesini ve öz-
gürlü¤ünü tamamen yokeden bir

yönlendirme sözkonusu. 

Gençlikte çok daha çarp›c› görü-
nür; bir bakm›fls›n›z ayn› fleyleri gi-
yiyorlar, ilgi alanlar›nda ayn› film-
ler, kitaplar, konuflmalar› güya ken-
dilerine özgü... Kendilerinin apoli-
tikli¤ini savunurken kulland›klar›
kavramlar ayn›.... ve tabii hepsi bur-
juvazinin empoze etti¤i fleyler. 

Mazlum: Temel çarp›tma ora-
dad›r zaten. Yani “köle” oldu¤unun
fark›nda bile olmayan kölelerin ya-
rat›lmas›d›r amaç. Bunun yolu da
“kölelerin” özgür olduklar›n› san-
malar›d›r. 

Yoksulluk nedeniyle ne piflirece-
¤ini bilmeyen ev kad›n›n›n bir TV
dizisinin kahraman›n›n bahts›zl›¤›n›
dert etmesinin... Ald›¤› maaflla evini
geçindiremeyen bir baban›n tuttu¤u
tak›m›n milyon dolarlara yapt›¤›
transfere sevinmesinin... ifl bulama-
yan delikanl›n›n saç›n› hayran oldu-
¤u “sanatç›” gibi kestirmesinin...
Tekstilde sigortas›z üç kurufla çal›-
flan genç k›z›n flu veya bu flark›n›n
içinde beyaz atl› prensine kavuflaca-
¤› günün hayallerine dalmas›n›n...
Belediye otobüsünde t›k›fl t›k›fl yol-
culuk yaparken Formula yar›fllar›-
n›n sonuçlar›n› merak etmenin....
Kendisi do¤ru dürüst tatil yapamaz-
ken, TV’den Bodrum plajlar›ndaki
kepazeli¤i izlemenin, “birey özgür-
lü¤ü” diyerek sürüleflme... özgürlü-
¤üdür bu. 

Ki bu “özgürlük” yan›lsamas›
yayg›nlaflt›r›ld›¤› oranda sömürü
düzeni ayakta kal›yor. Emperyaliz-
min yozlaflt›rma politikas›n› tüm
kurumlar›n›n kat›ld›¤› bir seferber-
lik hali içinde sürdürmesinin nedeni
de budur zaten. 

Kemal: Tam burada flu s›k sö-
zü edilen, bizim de baflta and›¤›m›z

am bir “tektiplefltirme” politikas›...
Birey iradesini ve özgürlü¤ünü tama-
men yokeden bir yönlendirme söz-
konusu. “Köle” oldu¤unun fark›nda
bile olmayan kölelerin yarat›lmas›-
d›r amaç. Bunun yolu da “kölelerin”
özgür olduklar›n› sanmalar›d›r. 
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“zevkler ve renkler tart›fl›lmaz” te-
orisine gelebiliriz.

Enteresand›r de¤il mi; burjuva
ideologlar ve dönek solcular, ony›l-
lard›r devrimcileri, insanlar›n “özel”
hayat›na müdahalede bulunmakla,
“toplum mühendisli¤i”, “ahlak bek-
çili¤i” vb. yapmakla suçlar. Suçlar-
ken de tabii ki, kendi ideolojisinin
“özgürlükçü”, “bireylerin tercihleri-
ne sayg›l›”, “kültürel yönlendirme-
den uzak” oldu¤unu iddia eder. Kit-
lelere verilmek istenen imaj fludur:
Bak›n devrimciler, sosyalistler ne
kadar bask›c› ve despotik, biz ise ne
kadar özgürlükçüyüz. (Ayn› argü-
manlar› kullanan düzeniçi sol da,
devrimcilere karfl› sonuçta ayn› suç-
lamada bulunurlar.) 

Tarihsel bir olgudur; tarihteki
tüm iktidarlar egemenliklerini sür-
dürebilmek, meflrulaflt›rabilmek için
kendi ideolojilerini, yaflam tarzlar›-
n› hayat›n tüm alanlar›na yaymak,
en genifl kitlelere benimsetmek is-
terler. Hiçbir sömürücü iktidar sade-
ce devletin “zor” araçlar›yla toplu-
mu yönetemeyece¤ine göre, bu ka-
ç›n›lmazd›r. 

Köleci toplumdan feodal toplu-
ma kadar hepsi bu politikaya bafl-
vurmufltur. Fakat denilebilir ki, ta-
rihteki hiçbir iktidar, burjuvazi ka-
dar insanlar›n yaflam›na, al›flkanl›k-
lar›na, kültürel be¤enilerine, tart›fl-
ma konumuz itibariyle söylersek,
zevklerine ve renklerine bu kadar
müdahalede bulunmam›fl, onlar›
kendi ideolojik bak›fl aç›s›na göre
yönlendirmemifltir. 

Burjuva ideologlar›n sözünü etti-
¤i “özgürlükçülük” büyük bir yan›l-
samadan ibarettir. Fakat yan›lsama-
y› örtecek bir yöntem de sözkonusu-
dur. Burjuvazi yaflam tarz›n› kitlele-

re tafl›rken elinde sopa ile “flunu gi-
yeceksin, flu müzi¤i dinleyecek, flu
kitab› okuyacak, flu filmi izleyecek-
sin” demez. Fakat elinde sopa ol-
mamas› “dayatma” olmad›¤›n› gös-
termez. Dayatma, esas olarak kültü-
rel alan ve iletiflim araçlar› arac›l›-
¤›yla yap›l›r. Burjuvazi kendi kültü-
rünü ve yozlaflt›rma politikas›n› kit-
lelere bu araçlar üzerinden tafl›r. Ge-
nifl kitleler, bu kültürü ne kadar çok
benimser ve ona uygun düflünürse,
burjuvazi iktidar›n› o oranda sa¤-
lamlaflt›rm›fl olur. 

Mazlum: ABD Baflkan› Tru-
man, 1947’de yapt›¤› bir konuflma-
da “ABD sistemi, bir dünya sistemi

olmadan yaflayamaz” diyordu.
ABD Baflkan yard›mc›lar›ndan
Brzenski bunu daha aç›k flöyle ifade
ediyordu: “Amerikan gücünün te-

meli, genifl ölçüde iletiflimde dünya

pazar›na egemen olmas›na dayan›r.

Bu güç, kitle kültürü yarat›r. Bu da

siyasi anlamda etkili olur.” Nitekim
çeflitli istatistiklerde dünyadaki ile-
tiflim a¤›n›n yüzde 65’inin Ameri-
kan denetimi alt›nda oldu¤u belirtil-
mektedir. 

Bunun anlam› fluydu: Ekonomik
ve politik hegamonyay› sürdürmek
için, kültürel hegamonya da flartt›r;
ABD sisteminin bir dünya sistemi
olmas› demek, Amerikan yaflam tar-
z›n›n ve Amerikan kültürünün ve
dolay›s›yla Amerikan mallar›n›n
dünyaya tafl›nmas› demekti. Tru-
man’›n bu sözleri söylemesinden bu
yana, ABD’nin bu yolda önemli bir
mesafe katetti¤i gerçektir. 

Amerikan emperyalizmi aç›s›n-
dan bir sinema sektörü olman›n öte-
sinde roller üstlenen Hollywood, o
dönemden itibaren durmaks›z›n “rü-
yalar, f›rsatlar ülkesi Amerika” pro-
pagandas›n› sürdürmüfl, yine ayn›
dönemden itibaren CIA, kültür-sa-
nat alan›na büyük kaynaklar aktar-
maya bafllam›flt›r. CIA’n›n organizas-
yonuyla dünya genelinde 1000’den
fazla “kültür-sanat” dergisi yay›nlan-
m›fl, 60 ülkede kültür merkezleri
aç›lm›flt›r. CIA ve Hollywood, içiçe
çal›flm›flt›r. CIA’n›n kültür-sanat
dergilerine, sinemaya bu özel ilgisi,

elbette “sanatseverli¤i”nden de¤il-
di. CIA’n›n kültür-sanata bu ilgisi,
dünyaya Amerikan mallar›yla bir-
likte Amerikan yaflam tarz›n› da ih-
raç etme stratejisinin gere¤iydi.
Çünkü Amerikan yaflam tarz›n› ih-
raç edebildikleri ölçüde, ihraç ettik-
leri mallar›n miktar› ve siyasi etkin-
likleri de artacakt›. 

80’li y›llardan itibaren iletiflim
teknolojisindeki ola¤anüstü gelifl-
meler, bu kültürel hegamonya ve
bunun bir parças› olan yozlaflt›rma
sald›r›s›n› daha kapsaml› ve etkili
hale getirdi. 1980’lerin sonundan
itibaren emperyalizmin pervas›zla-
flan ve daha kapsaml›, bütünlüklü
bir hal alan sald›rgan politikas›,
IMF arac›l›¤›yla tüm dünya ülkele-
rine ayn› ekonomik politikalar›

dayatt›¤› gibi, kitlelere de tek tip dü-
flünmeyi, tek tip yaflamay›, k›sacas›
“tek tip” ve tabii emperyalizmin is-

tedi¤i tipte olmay› dayat›yor. Bu
dayatmayla böyle bir kesim de yara-
t›yor. ‹zleyece¤imiz filmden, dinle-
yece¤imiz müzi¤e, ne yiyip içece¤i-
mizden ne giyece¤imize, okuyaca-
¤›m›z kitaplardan nas›l konuflaca¤›-
m›za kadar hayat›n tüm alanlar›na
giren, müdahale eden ve tek tipleflti-
ren bir kültürel kuflatma o kadar
yayg›nlaflm›flt›r ki, günlük hayat›n
içinde onlardan adeta kaç›lamaz ha-
le gelinmifltir. Zaman zaman “popü-
ler kültür” olarak da adland›r›lan ol-
gu, zevklere yön veren “toplum mü-
hendisli¤i”nin ta kendisidir. 

Kemal: Bir belirlemeyle biti-
relim bu haftaki sohbetimizi. ‹ngiliz
yazar Siman Koper’in “Futbol asla

sadece futbol de¤ildir” adl› bir kita-
b› var. Buna paralel olarak flöyle di-
yebiliriz: Emperyalizmin kültürünü
hayat›n her alan›nda dayatt›¤› günü-
müzde, kitap sadece kitap de¤ildir,
müzik sadece müzik de¤ildir, film
sadece film de¤ildir, elbise sadece
bir örtünme arac› de¤ildir, markalar,
sadece bir marka de¤ildir, Cola-
hamburger sadece bir yiyecek içe-
cek türü de¤ildir... ve s›n›fl› bir dün-
yada zevkler ve be¤eniler asla s›n›f-
larüstü de¤ildir... Sohbetimizi bitiri-
yoruz, flimdilik hoflçakal›n. 

itap sadece kitap de¤ildir, müzik sadece
müzik de¤ildir, film sadece film de¤ildir,
elbise sadece bir örtünme arac› de¤ildir,
markalar, sadece bir marka de¤ildir, Co-
la-hamburger sadece bir yiyecek içecek
türü de¤ildir... ve s›n›fl› bir dünyada
zevkler ve be¤eniler asla s›n›flarüstü 
de¤ildir...
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ABD Baflkan› Bush’un dan›fl-
manlar›ndan Karen Hughes, geçti-
¤imiz günlerde ülkemizdeydi. Hug-
hes’in, Türkiye’nin de içinde yeral-
d›¤› bu “Ortado¤u turu”nun amac›
ise, “bozulan Amerikan imaj›n› dü-
zeltmek” olarak duyuruldu. 

Ülkeleri iflgal et, yak y›k, ibadet
yerlerine varana kadar bombala, ifl-
kenceyi en üst düzeyde meflrulaflt›r,
adaletsizli¤i tüm dünyaya yaymak
için askeri-ekonomik gücünü kul-
lan, ülkeleri ve halklar›n örgütlerini
‘terörist’ ilan ederek sürek av›na
ç›k, ambargolar uygula; sonra bir
diplomat›n gülücükleri ve geri b›-
rakt›r›lm›fl ülkelere has afla¤›l›k
kompleksinin tatmin edildi¤i övgü-
lerle, “imaj” düzelt! 

Düzeltemezsiniz! Tüm medya,
Amerikan kültürünü bir veba gibi
dünyaya bulaflt›ran filmler hizme-
tinde, iflbirlikçi hükümetler, tekeller
hep bu u¤urda mücadele ediyorlar;
buna ra¤men dünya halklar›, Ame-
rika’y› “dünya için en büyük tehli-
ke” olarak tan›mlamaktad›r. 

Kavram›n kendisi dahi, halklar›
aldatmak için üretilmifl; ne demek
imaj düzeltmek! Nas›l düzeltilecek
bu bozuk imaj; tüm dünyada açl›-
¤›n, yoksullu¤un, zulmün bitmesi

için emperyalist politikalardan vaz
m› geçecek? Elbette hay›r! Çirkin
yüze makyaj yap›lmaya çal›fl›lacak.
Burjuva literatürde s›kça kullan›lan
“imaj düzeltmek”ten sözederken,
Amerika asl›nda flunu söylüyor:
Ben öyle fleyler yapt›m ki, halklar
benden nefret ediyor ama ben ne
yap›p edip onlar› aldataca¤›m, “öz-
gürlükler Amerikas›” masal›na ye-
niden inand›raca¤›m, Amerikan
kültürünü yeniden öykünülecek bir
güç haline getirece¤im. Bir nevi,
dünya çap›nda “toplum mühendisli-
¤i”. Ki, “toplum mühendisli¤i”, sis-
teme uygun aptallaflt›r›lm›fl, iradesi
ve beyni çal›nm›fl insanlar yaratma-
y› amaçlar.

Hani sen demokrasinin, insan
haklar›n›n, özgürlüklerin anavata-
n›yd›n? Hani sen tüm bunlarda dün-
yaya örnektin? Elbette, 11 Eylül
sonras› girilen süreç, tüm bu sorula-
r› asl›nda gereksiz k›lmaktad›r. Ama
Amerika, emperyalist terörü ku-
rumsallaflt›rmada iflgallerle, gizli
hapishaneleri ve iflkence üssü gemi-
leri ile yetinmiyor. 

➥ Tekellerin dünya hakimiyeti
için savafl gerekli

Bak›n, ABD D›fliflleri Bakan›
Condoleezza Rice ne diyor; 

“Demokrasi ve özgürlük da-

vas›n› ilerletmek için askeri kuv-

vet kullan›lmas› gerekir. Bu, ger-

çek istikrar ve kal›c› güvenli¤in

tek garantisidir.” 

Ne kadar çok savafl, o kadar
çok istikrar! Peki kimin için bu
istikrar; emperyalist tekeller için.
Birinci ve ‹kinci ‘Dünya Savaflla-
r›’ da, bu amaçla ç›kar›lm›flt›. Bu
nedenle, Lenin bu savafllara “em-
peryalist paylafl›m savafl›” ad›n›
vermifltir.

Peki, 30 Eylül akflam› yapt›¤›
konuflmada, Rice, bu sözleri ne-
den sarfediyordu? Bütün “Orta-

do¤u’yu toptan de¤ifltirme” kararl›-
l›klar›n› ifade etmek için. 

Demek ki, bu de¤iflimin yolu
neymifl? Savafl! ‹flbirlikçi AKP ikti-
dar› da bu de¤iflimi can› gönülden
isteyenler aras›nda bafl› çekiyor.
Söylemde “ülkelerin kendi iç dina-
mikleri ile de¤iflimden yanay›z” de-
nilmesinin burada hiçbir önemi
yoktur. “Politikalar›m do¤rultusun-
da de¤iflmezsen, de¤ifltiririm”in bir
baflka flekilde ifadesidir sadece.

Bu kafa dünya halklar›na ac›dan,
ölümden, zulüm ve açl›ktan baflka
bir fley verebilir mi? Düflünün ki,
savaflla ayakta duran bir imparator-
luk bunu “terörü önleme, terörün
yata¤›n›, Ortado¤u’daki umutsuzlu-
¤u kurutma” ad›na yap›yor. Ve bu
sayede, Ba¤dat’tan Ramallah’a öz-
gürlük ortam›n›n geldi¤ini iddia
edebiliyor, pervas›z bir flekilde. 

➥ CIA her ülkede ‘operasyon’
yapabilecek!
“‹stikrar” ad›na terörü kutsayan

sadece Rice de¤il. Ayn› günlerde
CIA Baflkan› Porter Goss, “örgütün

yeniden yap›land›r›laca¤›n›, bütün

dünyada operasyonlar yapaca¤›n›,

müttefik ülke teflkilatlar› yerine

do¤rudan kendi elemanlar›n› kulla-

naca¤›n›, dünya genelinde tek ta-

rafl› operasyonlar yapaca¤›n› belir-

terek, ‘Öyle yerlerde olaca¤›z ki,

kimse hayal bile edemeyecek’diyor-

du.” (Aktaran; ‹brahim Karagül, 28
Eylül, Yeni fiafak)

CIA’n›n terörü tüm dünyaya
yaymada s›n›rs›z yetkiyle donat›l-
mas›, dün “beyaz eldiven giyerek”
yapt›klar›n›n, bugün yasallaflt›r›lm›fl
olarak yap›lmas›d›r. Bir baflka de-
yiflle, dün sosyalizme karfl› kontrge-
rilla örgütlenmeleri ve yöntemleriy-
le savaflan emperyalizm, bugün te-
rör demagojisine s›¤›narak, kontr-
gerilla yöntemlerini yasallaflt›rmak-
tad›r. Terör böyle kurumsal hale ge-
tiriliyor emperyalizm taraf›ndan.

Devletlerin ba¤›ms›zl›klar›,
halklar›n iradeleri, “öyle yerlerde
olaca¤›z ki, kimse hayal bile ede-
meyecek” diyen bir politika için ne
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Amerikan terör devleti

silah ttekel-
leri rreklam-
lar›n› OOrta-

do¤u’da
katliam mmi-

zansenleri
ile yyap›yor



anlam ifade edebilir? Bütün dünya
çiftli¤i, o da çiftli¤in kovboyu! 

➥ Felluce’deki cami ve Boing
tekelinin reklam filmi
Felluce’nin yeniden iflgal edilip,

büyük bir katliam yap›ld›¤› günler-
de, tüm dünyaya, bir camide yaral›
haldeyken infaz edilen Irakl›’n›n
görüntüsü yay›nlanm›flt›. “Terörist”
demiflti Amerika ve “inançlara say-
g›dan” sözetmiflti. 

Amerikan iflgallerinde dinin ve

bu yöndeki söy-
lemlerin tekeller
taraf›ndan bir
“mot ivasyon”
arac› olarak kul-
lan›ld›¤› bir ger-
çektir. Bush’un
11 Eylül sonras›
“haçl› seferin-
den” sözetmesi
de, bir dil sürç-
mesi de¤il, bu
çerçevedeydi.

Boeing ve Bell tekelleri, Ameri-
kan Savunma Bakanl›¤› Pentagon
için özel olarak ürettikleri CV-22
helikopterini 'camiye bask›n' mi-
zanseni ile tan›tt›. 'Cennetten süzü-
lüyor, cehennemi yokediyor' spo-
tuyla verilen ilanda CV-22, “Mu-
hammed'in Camisi”ne operasyon
düzenliyor.

Rice, hedefin tüm Ortado¤u ül-
keleri oldu¤unu söyledi¤ine göre,
silah tekelleri de, Ortado¤u’yu y›k-
mak için ürettikleri silahlar› da böy-
le tan›tmakta bir sak›nca görmüyor. 

➥ Terörist Posada Amerikan
korumas›na al›nd›
1976'da Küba uça¤ını düflüren

CIA ajanı Luis Posada Carriles'in
Venezuela'ya iadesi için 26 Haziran
günü ABD'de yap›lan duruflmada,
teröristin iade edilmemesi karar›
al›nd›. 

Terörist Posada’n›n CIA talimat›
ile gerçeklefltirdi¤i sald›r›da; Küba
Eskrim Milli Takımı'nın da bulun-
du¤u 73 kifli yaflamını yitirmifl ve
bombay› yerlefltirenin kimli¤i y›llar
sonra CIA arflivlerinden ortaya çık-
mıfltı. Birçok karflı-devrimcinin ba-
rındı¤ı Miami'ye iltica eden ve ora-
da yaflayan Venezuelalı Posada’n›n
iade edilmemesini de¤erlendiren
Venezuela Devlet Baflkanı Hugo
Chavez, karar›n “utanmazca” oldu-
¤unu belirterek, “iflkence görece¤i”
gerekçesi gösterilmesini de elefltire-
rek, ABD askerlerinin Guantanamo
ve Irak'taki Ebu Gureyb Hapishane-
leri’nde tutsaklara yapılan iflken-
ceyle karflılafltırılmamasını istedi.
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➥ ‘Zencileri ana karn›ndayken yokedelim!’
Bush’un partisinden eski E¤itim Bakanı William

Bennett, bir radyo programında yaptı¤ı konuflmada,
"E¤er tek amaç suç oranlarının düflürülmesiyse bunu
yapabilirsiniz. Bu ülkedeki her siyah bebe¤i do¤ma-
dan kürtajla alırsanız, suç oranı da afla¤ıya iner." dedi.

Emperyalizm her türlü gericili¤in, ›rkç›l›¤›n kay-
na¤›d›r. Bu kafan›n e¤itim bakan› olmas› bir istisna
de¤ildir. Katrina Kas›rgas›’nda ayn› kafa yap›s› zenci-
lere ikinci s›n›f muamelesi yap›p binlercesinin katline
imza atmad› m›? 

‹spanya Göçmenleri Öldürdü
Fas ile ‹spanya aras›ndaki Cebelitar›k Bo¤az›'nda

‹spanyol bölgesine girmek isteyen 500 kadar göçmene
atefl açan ‹spanyol askerleri, göçmenlerden 5'ini vura-
rak katletti. Fas güvenlik güçleri, bir aç›klama yapa-
rak, 29 Eylül günü sabah saatlerinde Ceuta isimli ‹s-
panyol kasabas›ndaki çift bariyerli s›n›r› geçmeye ça-
l›flan yaklafl›k 500 Fasl› göçmene, ‹spanyol taraf›ndan
atefl aç›ld›¤›n›, göçmenlerden 5'inin öldü¤ünü bildirdi.

Daha önce de ‹ngiltere bir göçmen gemisini bom-
balayarak bat›rm›flt›. Emperyalizm önce aç b›rak›yor,
adaletsizli¤i yay›yor, ülkelerin zenginliklerini ya¤ma-
layarak ülkelerine tafl›yor, sonra da aç b›rakt›¤› halkla-
r›n çaresizlik içinde bat›ya göçünü de bu tür yöntem-
lerle, yasaklarla engellemeye çal›fl›yorlar. 

Çin’de kapitalizm katlediyor

Çin’de art›k s›radan bir olay haline gelen ma-
den kazalar›ndan sonuncusu, 3 Eylül günü gerçek-
leflti. Çin’in orta kesiminde bulunan Henan eyale-
tinde, bir kömür oca¤›nda meydana gelen grizu
patlamas›nda 34 iflçi hayat›n› kaybetti. 

Kapitalizm, yap›s› gere¤i insan›n bir varl›k ola-

rak de¤ersizlefltirildi¤i sistemdir. 

Karfl›-devrimci Çin yönetiminin “sosyalizm” k›l›-
f›yla uygulad›¤› vahfli kapitalizm, sadece yo¤un emek
sömürüsünü de¤il, ayn› zamanda emekçilerin katlini
de beraberinde getirmeye devam ediyor. Yeni bir
“uzun yürüyüfl”e kadar da bu durum sürecektir.

Haydi ‘Mehmet’ Kabil’e
NATO Seni Ça¤›r›yor!
Afganistan'da gelecek y›l görev alan›n› ülkenin gü-

neyine do¤ru geniflletmeyi planlayan NATO, 6 bin as-
ker daha konuflland›raca¤›n› duyurdu. Afganistan’›n
kukla Devlet Baflkan› Hamid Karzai ile görüflmek için
Kabil'e giden NATO Genel Sekreteri Jaap de Hoop
Scheffer, yapt›¤› aç›klamada, takviye 6 bin askerle
emperyalist ittifak›n Afganistan'daki asker say›s›n›n
15 bin civar›na yükselece¤ini söyledi. 

Bu art›r›mda en büyük pay kime düflecek; elbette
Türkiye’ye. Çünkü bir zamanlar bir Amerikal› nedeni-
ni aç›kça söylemiflti; “NATO’nun en ucuz askeri Türk
askeridir”. Anlafl›lan o ki, ‘Mehmet’e, emperyalistle-
rin ç›karlar› için yine yol görünecek. Bu ülkede böyle
iflbirlikçi bir iktidar, emperyalizm için ‘liderlik rolünü’
ihmal etmeyen bir ordu varken, tersi mümkün mü?



Her gün ‹stanbul'un bir semtinde
al›nteri ile, emek ile binbir çileyle
yap›lan gecekondular bir dozerin
kepçesinin darbeleriyle y›k›l›yor.

Emperyalizmin uflaklar›, bir
avuç para babas›na vatan›m›z› pefl-
kefl çekmek için, halk› ve bir avuç
topra¤›n› sat›yorlar!

Evlerimizi y›k›yorlar. Ac›lar›m›-
z›, sevincimizi paylaflt›¤›m›z do¤up
büyüdü¤ümüz evlerimiz y›k›l›yor.
Buna müsaade edemeyiz, etmeye-
ce¤iz. Bu bir onur, bu bir namus, bu
bir yaflam sorunudur. Bu gelece¤i-
mize, yar›nlar›m›za sahip ç›kma
mücadelesidir. Bir avuç asala¤›n
gelece¤imizle, oynamas›na izin mi
verece¤iz? HAYIR!

‹flte bunun için; Temel Haklar
Federasyonu üyeleri; semt semt, so-
kak sokak, ev ev, pazarlarda, kahve-
lerde, iflyerlerinde, okullarda, halk
kürsülerinde ve toplant›larda, gece-
kondu y›k›mlar›n›n amac›n›, niçin
yoksullar›n, emekçi halk›n yaflad›k-
lar› yerlerin y›k›lmaya çal›fl›ld›¤›n›
anlatmaya devam ediyorlar. 

Birlik olmad›kça, evlerimizi

y›kmaya devam edeceklerini bili-

yoruz. Hiç kimse 'benim evim y›-
k›lmaz'  garantisine sahip de¤ildir.
Y›k›lacak 85 bin evden biri de senin
evin olabilir. Evin y›k›lmasa bile
evleri bafllar›na y›k›lan, soka¤a, ifl-
sizli¤e, açl›¤a mahkum edilenleri
seyredecek misin? 

Topraklar›m›z› ABD Büyükelçi-
li¤i’ne verenler; açl›k ve yoksulluk
içerisinde gecekondularda bar›nma
imkan› yaratan halk›m›za, bo¤aza
naz›r topraklar›n farkl› de¤erlendiri-
lece¤i söylenerek el koyma çabas›
içerisine girenler, evlerimizi y›k-
maktan çekinmemektedirler. 

24 Eylül tarihinden itibaren "Y›-
k›mlara Karfl› Gücümüz Birli¤imiz-
dir" kampanyas›yla ‹stanbul'un
birçok semtine sesini duyuran Te-
mel Haklar Federasyonu, el ilanlar›,

broflür, yerel bildiriler, ça¤r› ve
afifllerle evleri y›k›lacak olan
halk›n sesi, solu¤u olmaya de-
vam ediyor. Bu temelde yap›lan
etkinlikler kapsam›nda; Esen-
ler, Esenyurt, ‹kitelli, Avc›lar,
Sefaköy, Ba¤c›lar, Bahçeliev-
ler, So¤anl›, Yenibosna, Kocasi-
nan, Zeytinburnu, Küçükçek-
mece, Okmeydan›, Alibeyköy,

Nurtepe,
Ç a ¤ l a -
yan, Ar-
m u t l u ,
Gazi, Ör-
nektepe,
1 May›s,

Pendik, Beykoz, Gülsuyu, Kartal,
Maltepe, Ümraniye, Sar›gazi, Sa-
mand›ra ve Gebze'de binlerce insa-
na ulaflt›, binlerce broflür, el ilan›,
ça¤r›, yerel bildiri ve toplanan bin-
lerce imza ile halk› bilgilendirdi.

Okmeydan›, Alibeyköy, Gülsu-
yu, Gebze, Bayramtepe'de halk kür-
süleri, imza standlar› kuruldu. Yap›-
lan halk toplant›lar›nda gecekondu
y›k›mlar›n›n nedenleri anlat›ld›.
Standlar›n ve kürsülerin ard›nda
"Y›k›mlara Karfl› Gücümüz Birli¤i-
mizdir", "Bizi Y›k›nt›lara, Çad›rlara
Mahkum Ediyorlar" pankart› vard›.
Bizim burada "y›k›m yok, olmaz
öyle fley" diyenler y›k›mlara karfl›
devletin politikas› anlat›ld›¤›nda,
y›k›mlar konusunda bilgilendiril-
dikçe "böyle bir durumda biz de di-

reniriz" fleklinde tepkilerini ifade
ediyorlard›. Kulaklar› iktidar›n ya-
lanlar›yla sa¤›rlaflt›ranlara devrim-
cilerin sesi ulaflt›kça, direnme dü-
flüncesi daha da billurlafl›p yayg›n-
l›k kazan›yor. Ve giderek gecekon-

du halk›, kendisini bu faaliyetin
içinde görmeye bafll›yor. 

Y›k›mlar›n önüne geçmenin
tek yolunun, birlik, beraberlik
ve dayan›flmadan geçti¤ini; Ye-
flilkent'te gaz bombal›, coplu
sald›r›lara karfl› binlerin gö¤üs
gö¤üse çat›flmas›nda, Bayram-
tepe barikatlar›nda, Armut-
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TEMEL HAKLAR FEDERASYONU’NUN "YIKIMLARA KARfiI 
GÜCÜMÜZ B‹RL‹⁄‹M‹ZD‹R" KAMPANYASI SÜRÜYOR

17 Ekim’de Belediye Önündeyiz

Bayramtepe

Kondumuza ssahip
ç›kmak iiçin;

Bu üülke ttopraklar›n›n tte-
kellere dde¤il bbize aait ool-
du¤unu ggöstermek iiçin;
Çocuklar›m›z›n ggelece¤i-

nin kkarart›lmas›na iizin
vermemek iiçin;

Köle dde¤il hhalk ooldu¤u-
muzu ggöstermek iiçin; 

Yar›n kkap›m›za ddayanacak
y›k›ma bbugünden ‘‘dur’

demek iiçin; 
17 EEkim ggünü BBüyükflehir
Belediyesi öönünde TTemel
Haklar FFederasyonu’nun

gösterisine kkat›lal›m!
Çevremizde, mmahallemiz-
de, iiflyerimizde, bbulundu-
¤umuz hher yyerde, eevi yy›-
k›lan vve yy›k›lacak oolanlara

bu çça¤r›y› uulaflt›ral›m!



lu'nun emekle, sab›rla, kararl›l›kla
yarat›lan direnifllerinde gördük. Y›l-
lard›r, aylard›r halk›n kabusu haline
gelen y›k›mlardan dolay›, diken üs-
tünde yaflayan gecekondulular di-
renmenin, örgütlenmenin önemini
görüyor. 

Direnmekten, örgütlenmekten

baflka çare yok.

Y›k›lan sadece evler de¤il, bin-
bir zorlukla, emekle, ac›yla, gelecek
umuduyla kurulan yuvalard›r. Ha-
yatlar y›k›l›yor. Enkaz›n alt›nda ka-
lan sadece evlerin eflyas› de¤il, bir
ailenin gelecek düflü, umutlar›d›r. 

‹flte bunun için direnmek, diren-
mek için de gücümüzü birlefltirmek
gerek. Gücümüzü birlefltirmek, ba-
r›nma hakk›m›za sahip ç›kmak ve
y›k›mlara karfl› bir güç oluflturabil-
mek için yürütülen kampanya kap-
sam›nda, halk› bilgilendirme ve y›-
k›mlar›n karfl›s›nda set oluflturabil-
mek için federasyon çal›flanlar› fa-
aliyetlerini sürdürüyorlar ve 17
Ekim’de Büyükflehir Belediyesi
önünde yap›lacak gösteriye ça¤r›lar
yap›yorlar. 

Halk Toplant›lar›
Kampanya kapsam›nda halk top-

lant›s› yap›lan yerlerden biri, Alt›n-
flehir Bayramtepe Mahallesi’ydi. 29
Eylül günü kurulan kürsüden yap›-
lan ça¤r›lar, da¤›t›lan bildirilerle 1
Ekim günü yap›lacak toplant› duyu-
ruldu. Kürsüde gecekondu halk› da
konuflmalar yapt›. 

1 Ekim günü ise, Eyüp Temel
Haklar Y›k›m Komisyonu ad›na
fievket Avc›, Bayramtepe Mahalle
Komisyonu ad›na Ali R›za Do¤an,
Temel Haklar Federasyonu ad›na
bir kifli ve iki mühendisin de kat›ld›-
¤› bir toplant› yap›ld›. 

Mahalle halk› yak›lan ateflin et-

raf›nda toplanarak konuflmalar› din-
lerken, halk kürsüsüne ç›karak tar-
t›flmalara aktif olarak kat›ld›. Ka-
ranfiller Müzik Grubu'nun da türkü-
leriyle destek verdi¤i toplant›da, Ali
R›za Do¤an, mahallede 48 evin her
an y›k›mla karfl› karfl›ya oldu¤unu
ve her yerde y›k›mlara karfl› birlik
olunmas› gerekti¤ini belirtti. fievket
Avc› ise, Kentsel Dönüflüm Proje-
si’nin ne anlama geldi¤ini anlata-
rak, Alibeyköy'deki çal›flmalardan
örnekler verdi. Mühendislere
“Kentsel Dönüflüm Projesi” ile ilgi-
li sorulan sorular›n ard›ndan söza-
lan Temel Haklar Federasyonu
Temsilcisi, bu kampanyan›n y›k›m-
lar›n önünde güçlü bir set olufltur-
man›n ilk ad›mlar› oldu¤unu belirt-
ti. 

Temel Haklar Federasyonu ve
federasyon üyesi Eyüp Temel Hak-
lar taraf›ndan 30 Eylül günü Alibey-
köy Akflemsettin Mahallesi'ndeki
Cengiz Topel Meydan›'nda halk
kürsüsü kuruldu ve halka yönelik
konuflmalar yap›ld›. Y›k›mlar›n em-
peryalist tekellere, iflbirlikçi tekelle-
re rant alan› açmak için gerçekleflti-
rildi¤inin anlat›ld›¤› konuflmalar es-
nas›nda, yüzlerce imza topland› ve
broflürler da¤›t›ld›.

Kürsüden evleri y›k›m bölgesin-
de olanlar da konufltular. Evi imar
planlar› çerçevesinde y›k›m bölge-
sinde kalan yafll› bir gecekondu sa-
hibi, flöyle seslendi: “Y›llard›r söz
verdiler, belediye baflkan› daha bu
seçimde gelerek namusu ve flerefi
üzerine yemin ederek ‘tapular›n›z›
bu dönem verece¤im' demesine ra¤-

men bugün evlerimiz y›k›l›yor ve
yan›na gitti¤imizde surekli ifli olu-
yor, bizimle görüflmek istemiyor.
Bundan sonra tek çaremiz var: Bir-
lik olmal›y›z, birleflmeliyiz.” 

Polis, halk›n ilgisi karfl›s›nda
“Trafi¤i engelliyorsunuz, müzik in-
sanlar› rahats›z ediyor” gibi komik
gerekçelere s›¤›narak engellemeye
çal›fl›rken, bunda baflar›l› olamad›
ve halk› tedirgin etmek için kürsü-
nün etraf›n› sürekli ablukada tuttu. 

Ayn› gün akflam ise, Eyüp Temel
Haklar’da bir halk toplant›s› düzen-
lendi. Halk›n siyasal, ekonomik,
hukuki, sosyal ve mimari aç›dan
bilgilendirildi¤i toplant›ya konufl-
mac› olarak; 

Mimar Mühendisler Odas›’ndan
bir konuflmac› ile Eyüp Belediyesi
Encümen üyesi Ali GAL‹P, Halk›n
Hukuk Bürosu Avukat› Taylan TA-
NAY, Temel Haklar Federasyo-
nu'ndan Mehmet Akdemir ve Küçü-
karmutlu eski muhtar› ve cemevi
baflkan› Muammer fiimflek kat›ld›.

Temel Haklar Federasyonu üye-
si Gülsuyu-Gülensu Temel Haklar
taraf›ndan 2 Ekim akflam› yap›lan
halk toplant›s›nda da Mehmet AK-
DEM‹R, Av.Naciye DEM‹R, fiev-
ket AVCI ve mühendis Mehmet
GÖÇEBE konuflmac› olarak kat›ld›.
Konuflmalarda y›k›m›n hukuksuzlu-
¤u ifade edilirken, birlikte mücade-
le ve direnifl üzerinde duruldu. Kü-
çükarmutlu bölgesinden de örnekler
veren Mehmet Akdemir; Gülsuy-
Gülensu halk›n›n bir an önce ko-
misyon kurmas›n›n aciliyetini ve
gereklili¤ini anlatt›.
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Alibeyköy

Baltaliman›’nda TEM ba¤lant›-
s› ad›yla süren otoyol inflaat›nda 1

Ekim günü meydana gelen göçük sonucu can kayb› olmazken iki ev y›k›l-
d›. Bunun üzerine mahalle halk›ndan bir grup, yap›m› üslenen URANSAN
flirketinin araçlar›n› tafllad›. Halk›n tepkisinin ard›ndan mahalleye gelen
polisler, otoyol inflaat›n› korumaya ald›. 

Mahalle halk›ndan Ergin Uçan, "otoyol tamamiyle evlerimizin y›k›m›-
na yönelik bir ön çal›flmad›r. Yeflil alan denilerek evlerimizin dibine kadar
yap›lan bu kaz›lar da bunu göstermektedir. Otoyolun Armutlu'dan Reflitpa-
fla'ya oradan da P›nar Mahallesi'ne kadar sürüp; otoyol geçecek denilerek
y›k›ma zemin haz›rlan›yor. Buray› Anakent Belediyesi ile ‹lçe Belediyesi
paylaflt›lar, flimdi de amaçlar›n› gerçeklefltiriyorlar, bu göçü¤e sebep olan-
lar. Elbette otoyol yap›m›n› üstlenen URANSAN olsa da; as›l olarak arka-
s›nda böylesi  nedenler vard›r" diyerek tepkisini dile getirdi. 

Baltaliman› y›k›m plan›



Sömürücü bir az›nl›¤›n safahat›
için vard›r kondular. Çarp›k kapita-
lizmin, oligarflik diktatörlü¤ün do-
¤al ve kaç›n›lmaz sonucudur gece-
kondular. Ve iflte bu nedenle gece-
kondular hiçbir zaman tasfiye edile-
mez... 

1950’lerden bu yana katlanarak
büyümüfltür gecekondular›n varl›¤›.
Montaj sanayinin geliflimi, tar›mda
kapitalistleflme, k›rsal alandaki bas-
k›lar, çeflitli dönemlerde milyonlar›
göç yollar›na dökmüfl ve o milyon-
lar flehirlerin etraflar›ndaki gece-
kondu semtlerini oluflturmufltur. 

Milyonlarca insan›m›z derme
çatma kondularda yaflama savafl›
verirken, y›llarca bu ülkeyi yöne-
tenler, bunu kendilerine sorun yap-
mam›fllard›r. Adeta görmezden gel-
mifllerdir. Çünkü halk› yerinden
yurdundan koparmak ve gecekon-
dulaflma, zaten onlar›n politikas›n›n
sonuçlar›yd›. Büyük flehirlerin ge-
cekondular›nda yoksul milyonlar›n
toplanmas›, tekelci burjuvazinin is-
te¤iydi. 

Böylece, hem k›rsal alandan ko-
par›lan milyonlarca insan› kapitalist
sömürü mekanizmas›n›n içine soku-
yor, hem de onlara “hizmet” götü-
rülmeyerek devlet masraftan kurta-
r›lm›fl oluyordu. 

Ama gün geldi, gecekondular

onlar için ayn› zamanda bir “korku”
kayna¤› olmaya bafllad›. Korkunun
nedenleri çeflitli dönemlerde farkl›
etkenler oldu. Gecekondularda bü-
yüyen devrimci mücadele, gece-
kondularda mayalanan öfke, gece-
kondulardan merkeze akan kapkaç-
ç›lar, korkunun üstüne korku ekledi. 

‹flte o zaman, o güne kadar gör-
mezden geldikleri “gecekondu so-
runu”ndan sözetmeye bafllad›lar. O
zaman, bu korkudan kurtulmak için
y›k›mdan yozlaflt›rmaya kadar pek
çok projeler haz›rlad›lar. 

Ancak kendi yaratt›¤› bu sorun
art›k oligarflinin alt›ndan kalkabile-
ce¤i, çözebilece¤i bir sorun olmak-
tan da ç›km›flt›r. 

Çözemezler; çünkü 

sorunun kayna¤›, 

bu sömürü düzenidir

Bugüne kadar yap›lanlar ortada-
d›r. Say›s›z raporlar, projeler haz›r-
lan›r, ne var ki sorunun çözülmesin-
de bir ad›m bile ilerlenemez. 

Çünkü mevcut düzen, durmaks›-
z›n kondulaflmay› üretmektedir.  

Ve üstelik üretmeye devam ede-
cektir. En basitinden, önümüzdeki
10-15 y›lda, tar›msal nüfusun yüzde
10’a düflürülmesi hedeflenmektedir.
Çarp›k kapitalist yap› içinde tar›m-

sal nüfusun yüzde 10’a düflürülmesi
ne demektir? Bu, milyonlarca yeni
kondu, yüzlerce yeni gecekondu
semti demektir. Tar›mdan tasfiye
edilmesi düflünülen milyonlar› istih-
dam edecek bir sanayileflme ve
kentleflme, ne ufukta görünmekte-
dir, ne de planlarda. Oligarfli bunla-
r›n belki onda birini belli bir plan
dahilinde bir yerleflime yönlendire-
bilir. Ötesine gücü yetmeyece¤i gi-
bi, kendisine dert de etmeyecektir. 

Hem gecekondular› yaratan dü-
zeni koruyup hem de “gecekondu
sorununu” çözmek mümkün de¤il-
dir. Bu sorunu çözece¤iz diyen AKP
iktidar›n›n durumu tam da budur. 

Gecekondulaflma ve en genel an-
lamda konut sorunu, ancak “bütün

toplumsal düzen temelden yeniden

flekillendirildi¤i zaman...” ortadan
kald›r›labilir. 

Türkiye halk›, gecekon-

dulara veya gecekondu 

standart›ndaki konutlara

mahkum edilmifltir

Türkiye’de son yap›lan say›ma
göre (ki 2000 y›l›na aittir), tapulu,
resmileflmifl gecekondular da içinde
olmak üzere toplam konut sayısı 16

milyon 200 bindir. 

Türkiye'de 1984 yılındaki konut
say›s› 7 milyondu. 16 y›lda, iki ka-
t›na aflm›fl. 16 yılda 9 milyon yeni
konut yapılmıfl. Bu “anormal art›fl”
gecekondulaflman›n göstergesin-
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den baflka bir fley de¤ildir. Ve bu da,
milyonlarca insan› büyük flehirlere
süren düzenin, onlara flehirlerde in-
sanca yaflanabilecek konutlar sa¤la-
may›p gecekondulara mahkum etti-
¤inin kan›t›d›r. 

Devletin bu güne kadar konut
sorununun çözümüne ne kadar

katk›da bulundu¤unun cevab›n› ise
flu rakamlarda görebilirsiniz: Sözü
edilen 16 milyon konutun % 91.9'u

kifliler ve özel sektör tarafından, sa-
dece % 3.6'sı kamu sektörü tarafın-
dan ve % 4.2'si de kooperatifler ta-
rafından yaptırılm›flt›r. 

Peki mevcut konutlar, ne kadar
“kaliteli”, ne kadar “insanca ya-

flam”a uygun? ‹flte resmi rakamlar: 

Konutlar›n % 32’si, “ünite kana-
lizasyona” ba¤l› de¤ildir... Binala-
rın sadece % 1.5'inde asansör ve sa-
dece % 0.5'inde yangın merdiveni
vard›r. Do¤algaz tesisatı olan bina-
ların oranı da sadece % 4.1, s›cak
su tesisat› olanlar›n say›s› da yine
sadece % 4'tür. 

Binaların ısıtma sistemi % 86.5

ile soba, % 6.1 ile kaloriferdir.

Yani sözün k›sas›, 24 saat s›cak
su, asansör, kanalizasyon, yang›n
merdiveni gibi imkanlara, ortalama
% 5’lik bir az›nl›k sahiptir ve 70
milyonun yüzde 95’i bu imkanlara
sahip de¤ildir. 

Oligarflinin halk›m›za reva gör-
dü¤ü “bar›nma hakk›” iflte bu ka-
dard›r. 

Peki AKP iktidar›, “halk›m›z ne

kadar kötü evlerde oturuyor, fluna

bir çözüm bulal›m” diyerek mi
“Kentsel dönüflüm projesini” gün-
deme getiriyor dersiniz?

Oligarflinin kondulara 

ilgisi, hümanizminden 

de¤il, korkusundand›r

E¤er oligarfli düzenin gelece¤ine
dair korkusunu bast›rabilse, e¤er
gecekondularda biriken öfkenin
m›zra¤›n›n keskin ucu, burjuvaziye
dokunmasa, halk›n gecekondularda
nas›l bir sefalet ve yoksunluk içinde
oldu¤u onlar›n umurlar›nda bile ol-
mayacakt›. Ama 1995’te Gazi

Ayaklanmas›’nda gecekon-
dular›n tafl›d›¤› büyük dev-
rimci potansiyeli gören,
2000’lerden itibaren de
kendi yaratt›klar› yoksul-
luk ve yozlaflman›n kap-
kaçç›l›k gibi sonuçlar›n›n
zengin semtlerine uzand›¤›
gerçe¤inden kaçamayan
oligarfli, düzenin bekas›
ad›na harekete geçti. 

Engels “Konut Sorunu” adl› ki-
tab›nda “büyük burjuvazi de konut

sorunuyla dolayl› olsa dahi, çok il-

gilidir” diye yazar. Ve bu ilginin ne-
denini de flöyle aç›klar:

“Modern do¤a bilimi, iflçilerin

s›k›fl›k bir flekilde yaflad›¤› sözde

‘yoksul semtler’in, zaman zaman

kentlerimizi etkileyen bütün salg›n-

lar›n üreme yeri oldu¤unu tan›tla-

m›flt›r. Kolera, tifüs, tifo, çiçek ve

di¤er harap eden hastal›klar... sal-

g›nlar haline dönüflmekte ve ard›n-

dan... kentin, kapitalistlerin yaflad›-

¤› daha havadar ve sa¤l›kl› k›s›mla-

r›na yay›lmaktad›r. Kapitalist yöne-

tim, iflçi s›n›f› aras›nda salg›n has-

tal›k yaratma zevkini, cezas›n› çek-

meden tadamaz. Sonuçlar onu da

etkilemekte ve ölüm mele¤i, onun

saflar›nda da iflçi s›n›f› saflar›nda

oldu¤u kadar ac›mas›z hükmünü

sürdürmektedir.” (syf. 41, 42)

Kapkaç olaylar› bir zengin sem-
tinde oldu¤unda veya kapkaçç›lar
zenginleri hedefledi¤inde, biliniyor
ki, burjuva medyada kapkaç haber-
leri daha büyük yer tutar. Köfle yaz›-
lar›nda gecekondu sorunu üzerine
vaazlar verilir. 

Fakat vaazlar›n ortak noktas› flu-
dur; polisiye önlemlerin, “devede
kulak” bile say›lamayacak ölçüde
konut yap›m›n›n ötesinde söyleye-
bilecekleri bir fley yoktur. Bu da,
çarp›k kapitalist düzenin gecekondu
sorunundaki çözümsüzlü¤ünün bir
baflka göstergesidir.  

Son günlerde çok sözü edilen
“Mortgage” bir çözüm de¤il, sö-
mürü mekanizmas›d›r ve sundu¤u
yöntem, yoksul halk›n d›fl›ndad›r

Kampanyalar için aç›klanan pe-
flinat-taksit rakamlar›na bakarsan›z,

iflsizlerin veya herhangi bir iflçinin
ne o peflinat› biraraya getirmesinin,
ne de taksitleri ödemesinin müm-
kün olamayaca¤› görülür. 

Bir yandan her geçen gün çal›-
flanlar›n daha büyük bir bölümü as-
gari ücrete mahkum ediliyor, asgari
ücret sadaka düzeyine indiriliyor,
sonra “konut edindirme” kampan-
yalar› aç›l›yor... Tam ikiyüzlülük. 

Kamu harcamalar›n›n sürekli k›-
s›tland›¤› bir düzende konut sorunu-
nun çözümü mümkün olabilir mi?

Dahas› var: D‹E'nin hane halkı
iflgücü anketine göre, çalıflma ça-
¤ındaki nüfusun sadece % 47.1'i
çalıflıyor ve ço¤unlu¤u, % 52.9'u

evde oturuyorken, 10 milyonu afl-

k›n iflsiz varken ve elbette iflsizlerin
çok büyük birço¤unlu¤u gecekondu
semtlerindeyken, bu insanlar nas›l
“ev sahibi” olabilir? 

Bu sorunlar› çözmeyen bir eko-
nomik düzeninin konut sorununu
çözmesi mümkün mü?

Kondulular! Bar›nma 

hakk›m›z için direnmeli, 

insanca yaflam için 

mücadeleyi yükseltmeliyiz!

Yukar›da k›saca özetlenen eko-
nomik, sosyal ve siyasal gerçeklerin
de gösterdi¤i gibi, düzenin gece-
kondu sorununu çözmesi mümkün
de¤ildir. “Kentsel dönüflüm”,

“Mortgage!” gibi flaflaal› ve aldat›-
c› adlar arkas›nda yapt›¤› ve yapa-
ca¤› tek fley, evlerimizi y›k›p bizi
daha kötü, daha zor koflullara mah-
kum etmektir. 

Konut edinme hakk›, baflka de-
yiflle “bar›nma hakk›” tart›fl›lmaz
bir hakt›r. Konut hakk›, içindeki

imkanlarla, çevresini oluflturan
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semtin alt yap›s›yla ve sosyal ortam›yla bir

bütündür. Bunlar› yokeden, hiçe sayan hiçbir
çözüm, halk›n çözümü de¤il, rant peflindeki
tekellerin çözümüdür. ‹flte bu nedenle, sadece
mevcut kondular›m›z› savunmakla kalmama-
l›, neyimiz eksikse, onlar› talep eden bir mü-
cadeleyi de yükseltmeliyiz. 

Gecekondu halk› örgütsüzse, gecekondu
halk› üzerine gelen dozerlere, panzerlere kar-
fl› direnmezse, o semt ve o semtin insanlar›,
oligarflinin nezdinde “yok” hükmündedir.
Onlar›n hiçbir talebine kulak verilmeyecek,
hiçbir istekleri kabul edilmeyecektir. 

Bugün gecekondular›n bir k›sm›na alt ya-
p› hizmetleri k›smen de olsa geldiyse, baz›
gecekondu semtlerine defalarca sald›rmalar›-
na ra¤men y›kmay› baflaramad›larsa, bunlar,
oradaki halk›n örgütlü olmas›n›n sonucunda
sa¤lanm›flt›r. 

1990’lar›n bafl›ndaki mücadele ve örgüt-
lenmeler, bu anlamda gecekondu halk›n›n
mücadele ve örgütlenmesi aç›s›ndan bugün de
hat›rlanmas› gereken örneklerdir. Gecekondu
halk› talepleri için ayaktayd›. Çünkü ço¤un-
da, en basitinden su yoktu, elektrik yoktu, yol
yoktu, sa¤l›k oca¤› yoktu. Gecekondu halk›-
n›n 12 Eylül Cuntas›’n›n a¤›r bask› koflullar›-
n›n ard›ndan bu kadar güçlü bir flekilde aya¤a
kalkmas›n› sa¤layan ise, elbetteki örgütlen-
mesiydi. Devrimcilerin önderli¤inde örgütle-
nerek aya¤a kalkm›flt› gecekondular.

Bu mücadelede en önemli noktalardan bi-
ri de, gecekondu halk›n›n talepleri ve müca-
delesinin yine devrimcilerin öncülü¤üyle bir-

lefltirilmesiydi. Bir semt y›k›m sald›r›s›na u¤-
rad›¤›nda, tüm gecekondu semtleri buna karfl›
tepkisini yükseltmeli. Aksi durumda, devletin
halk›n direniflini parça parça k›r›p evlerini ba-
fl›na y›kma plan› gerçekleflecektir. 

‹flçilerin özellefltirmeye karfl› eylemleri,
birleflememenin nas›l sonuçlanaca¤›na bir ör-
nektir. “Nas›l olmamas› gerekti¤inin” örne-
¤idir. Bir fabrika sald›r›ya maruz kald›¤›nda,
ötekiler seyretti. S›ra kendine geldi¤inde ya-
p›lan ça¤r›lar ise cevaps›z kald›. Gecekondu
yoksullar› böyle yapmamal›. 

Temel Haklar Federasyonu, birçok yoksul
semtteki örgütlenmeleriyle gecekondu halk›n›
örgütlenmeye ve güçlerini birlefltirmeye ça¤›-
r›yor. Gecekondu halk› bu ça¤r›ya kulak ver-
di¤i ölçüde güçlenecektir. Oligarfli, f›rsat›n›
buldu¤unda bizi soka¤a atmaktan, daha koyu
bir sefalete sürüklemekten hiç geri durmaya-
cakt›r. ‹flte bunun için örgütlenmeli, güçleri-
mizi birlefltirmeliyiz! 
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Hatay'da Aknehir, Bü-
yükçat, Sinanl› köylerinin
bulundu¤u bölgede Karaçay
ve Asi Yata¤›’ndaki kum
flantiyesinin kapat›lmas›
için Hatay Temel Haklar ön-
cülü¤ünde "Felaket geliyo-

rum diyor, can›m›z›, mal›m›-

z› koruyal›m" kampanyas›
sürdürülüyor. Sözkonusu
flantiye, hem köylülerin sa¤-
l›¤›na zarar veriyor, hem
bölgeyi sele aç›k hale getiri-
yor. 

‹lk olarak 25 Eylül’de bölgedeki köylülerin kat›l›m›yla bir halk
toplant›s› yap›ld›.  Antakya Sinanl› Köyü Dü¤ün Salonu'nda yap›-
lan ve 400’ü aflk›n köylünün kat›ld›¤› toplant›da, Temel Haklar
Baflkan›  Hasan Kutlu, "hak ve özgürlüklerimize biz sahip ç›kmaz-

sak  kimse bize sunmayacakt›r” diyerek bu mücadeleyi daha da bü-
yütmeleri gerekti¤ini belirtti. 

Sinanl› Köyü muhtar›,  Aknehir Beldesi'den, Büyükçat Köyü’n-
den konuflmac›lar da yapt›klar› konuflmalarda çözümün birlikte ha-
reket etmekle sa¤lanaca¤›n› vurgulad›lar.

26 Eylül'de Aknehir, Büyükçat, Sinanl› köylülerinin kat›l›m›y-
la, kum flantiyesinin önünde bir protesto gösterisi yap›ld›. fiantiye-
nin kapat›l›p nehir yataklar›n›n temizlenmesi istendi. 

Yaklafl›k 200 kiflinin kat›ld›¤› eylemde köylüler, geçen sel fela-
ketinde onlarca evin sular alt›nda kald›¤n›, kum flantiyesinin ruh-
sat›n›n daha önce iptal edilmesine ra¤men hala çal›flt›¤›n› belirte-
rek, yetkilileri suçlad›lar. 

30 Eylül’de ise köylüler Hatay Valili¤i önünde toplanarak, po-
lisin engellemesine ra¤men yapt›klar› aç›klamada, bin bir emekle
yaratt›klar›n›n bir flirketin ç›karlar› için heba edilemeyece¤ini be-
lirttiler. Eylemde tafl›nan bir döviz durumu özetliyordu: “Felaket

Geliyorum Diyor Can›m›z› Mal›m›z› Koruyal›m!”

➧ Mamak Halk› ‘‹nsanca Yaflam’ ‹stiyor! 

Mamak'ta yap›m› bir türlü tamamlanmayan hastane inflaat› için
Mamak Halk ‹nisiyatifi'nin bafllatt›¤› “‹nflaat De¤il Hastane ‹stiyo-
ruz” kampanyas›nda toplanan imzalar 30 Eylül’de yap›lan yürüyüfl
sonras› Mamak Belediyesi'ne verildi. Mamak bir gecekondu böl-
gesi. Hastanesi yok, çocuk parklar› yok, sosyal, kültürel mekanlar
yok, ama bir ‘çöplü¤ü’ var Mamak’›n. Mamakl›lar, yapt›klar› ey-
lemde, semtlerinde olmayanlar› isterken, çöplü¤ün da kald›r›lma-
s›n› talep ettiler. 

➧ Adana Belediyesi’nden Sabanc›’ya K›yak
Adana Büyükflehir Belediyesi, Hilton-Sa'n›n çevresinde bulu-

nan minibüs dura¤› ve esnaflar›n ifl yerlerini kald›rarak, onlar› “ne
haliniz varsa görün” tavr›yla soka¤a att›.

Adana Temel Haklar ve Özgürlükler Derne¤i taraf›ndan yap›-
lan aç›klamada “AKP iktidar› ve onun belediyeleri nin tekellerin
sömürüsü ve huzuru için çal›flt›¤›n›” belirterek, bu karar›n da ayn›
zihniyetin ürünü oldu¤u belirtildi. 

➧ Hatay KKöylüleri 

‘can mmal ggüvenli¤i’

için eylemde
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“Yapt›¤›m temaslar›n bende ha-

s›l etti¤i izlenime göre, Dersim git-

tikçe Kürtlefliyor. Ülkülefliyor ve do-

lay›s›yla tehlike büyüyor... Dersim

Cumhuriyet hükümeti için bir ç›-

band›r. Bu ç›ban üzerinde kesin bir

ameliye yapmak ve elim ihtimalleri

önlemek memleket selameti bak›-

m›ndan mutlaka laz›md›r.” 

Mülkiye Müfettifli Hamdi Bey
kendisine verilen görev üzerine 2
fiubat 1926'da haz›rlad›¤› raporunda
Dersim'i iflte böyle anlat›yordu. 

Resmi a¤›zlarda art›k bir “ç›-
ban”d› Dersim. Birçok isyan bast›-
r›lm›fl, katliamlar yap›lm›fl olmas›na
karfl›n, Dersim kontrol alt›na al›na-
bilmifl de¤ildi. Bir yandan A¤r› is-
yan› katliamlar ve sürgünlerle bast›-
r›l›rken, Kemalist iktidar, bir yan-
dan da henüz isyan durumuna geç-
memifl Dersim’i sindirmenin haz›r-
l›klar› içindeydi. Haz›rlanan rapor
da bunun içindi. 

1920’lerin sonlar› ve 1930’lar›n
bafl›nda buna benzer say›s›z rapor
haz›rland›. Diyarbak›r Valisi Cemal
Bey ve yine Umumi Müfettiflli¤e
atanan ‹brahim Tali Öngören tara-
f›ndan haz›rlanan raporlarda asl›nda
hep ayn› “çözüm” öneriliyordu:
Sürgün, katliam ve böylelikle Der-
sim’de otoritenin tesisi... 

1931'de ‹çiflleri Bakan› fiükrü
Kaya ve Jandarma Genel Komutan›
Kaz›m Orbay yanlar›na Umumi
Müfettifl ‹. Tali Öngören'i de alarak
Dersim dahil, Kürdistan'da “incele-

melere” ç›k-
t›lar. Bu “in-
celemeler”
sonucunda
var›lan so-
nuç Kema-
lizmin Der-
sim planlar›-
n› da netlefl-
tirmifl oldu. 

1936 y›-
l›nda Kürdis-

tan'a bir “gezi” yapan Celal Bayar
da haz›rlad›¤› “fiark Raporu”nda
“fiarkta bugün için dahi tamamen

yerleflti¤imiz iddia olunamaz. ‹sti-

nad edece¤imiz (dayanaca¤›m›z) en

mühim kuvvet ordumuz ve jandar-

mad›r” tesbitini yap›yor, “isyan

edenleri tenkil etmek için fliddetin

manas› anlafl›l›r ve yerindedir” di-
yordu. 

Dersim'e yönelik en kapsaml›
düzenleme 1936'da gündeme geti-
rildi. “Dersim'in 1slah› Esaslar›”

bafll›¤› tafl›yan alt› maddelik önlem-
ler paketi, sald›r›n›n da iflareti oldu.
Bu plan›n birinci maddesine göre,
“Maksat, Dersim'de hükümet nü-

fusunu tesis etmek”tir. Plana göre,
Dersim, üç aflamal› bir plan sonun-
da “›slah edilecektir”. 

Art›k s›ra, tüfeklerin, toplar›n,
uçaklardan at›lacak bombalar›nd›r. 

Yaln›z bu arada, Kemalist ikti-
dar, katliamlarla elde edece¤i sonu-
cu pekifltirmek için, asimilasyon
politikas›n› ve teorisini de gelifltir-
mekle meflguldü. Asimilasyonun ve
“Kürtleri yok sayma” politikas›n›n
en önemli “kuramsal” dayana¤› da
Günefl-Dil Teorisi olacakt›. 

Hemen Dersim Katliam›’ndan
önceye gelen bu teoriye bakmadan,
Dersim Katliam› tam anlafl›lamaz.
Bu nedenle “›slah” program›n›n ay-
r›nt›lar›na ve bu program›n topla,
tüfekle uygulanmas›na geçmeden
önce, buna bakal›m. 

Asimilasyonu hakl› 

k›lmak için uydurulan 

Günefl-Dil Teorisi

Osmanl›, halklar›n uluslaflma sü-
recinin önüne geçebilmek ve böyle-
ce iflgal ve ilhak etti¤i topraklar› el-
de tutabilmek için, Türk kimli¤ini
geri plana iterek, Osmanl›l›k kav-
ram›n› öne ç›karm›fl ama bunda ba-
flar›l› olamam›flt›r. Tarihi geliflimin
yasalar› karfl›s›nda böyle bir “kim-

lik” yaratma politikas›yla durul-
mazd› elbette. 

Kemalist iktidar do¤al olarak
“Osmanl›l›k” kimli¤ini devralamaz-
d›. Do¤rusu ve gerekeni, “çok ulus-
lu” bir ülke gerçe¤ine uygun idari,
sosyal, siyasi düzenlemeler yap-
makt›. Fakat buna da küçük-burjuva
diktatörlü¤ünün karakteri elverme-
mifl ve Kemalist iktidar “Türklük”
temelinde di¤er halklara karfl›
“Türklefltirme” politikas›na baflvur-
mufltur. Kemalist iktidar›n bu politi-
kay› hakl›, meflru gösterecek daya-
naklara ihtiyac› vard›. ‹flte sözünü
etti¤imiz Günefl-Dil teorisi de bu ih-
tiyaca cevap vermek için yarat›ld›. 

Yaz› dizimizi izleyen okurlar›-
m›z hat›rlayacakt›r, daha önce de
sözetmifltik; bu çal›flmalar daha
Kurtulufl savafl› sürerken bafllat›l-
m›fl, Ziya Gökalp, “Kürtlere Türk

olduklar›n› anlatmak” gerekti¤ine
dair, sözde bilimsel araflt›rma yap-
maktayd›. 

Teorinin temelleri Eylül
1932’deki Birinci Türk Dil Kurul-

tay› ve A¤ustos 1934’te toplanan
Türk Dil Kurultay›'nda at›lm›flt›r.
A¤ustos 1936’da toplanan Üçüncü

Türk Dil Kurultay›'nda ise ad›
konmufl ve sistemli hale getirilmifl-
tir. 

Ayn› dönemde “Türk Tarihi Te-
zi, Türk Dil Tezi” gibi raporlar ha-
z›rlatt›ran Kemalist iktidar, bütün
bunlarla “tarihi ayd›nlatmay›” de-

As

lhak
mha

80 yy›ll›k
Kürt 

politikas›

Bölüm 8

Güneş-Dil Teorisi’nden Dersim ‘Çıbanı’na

milasyon
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¤il, esas olarak Misak-i Milli için-
deki egemenli¤ini güçlendirmeyi
hedefliyordu. 

Bunun için, bu “tez ve teoriler”
çerçevesinde, “Anadolu'nun dört

bin y›ll›k Türk yurdu oldu¤u,

Türkçe'nin bütün dillerin anas›

oldu¤u” devlet profesörlerine kefl-

fettirildi!.. Yine Günefl Dil teorisine
göre, Türk dili, taa tafl ve maden
devrinden beri, kültürü oluflturan
kavram ve kelimeleri göçler yoluy-
la yeryüzüne yayan büyük bir kültür
dilidir. 

Anadolu, dört bin y›ll›k Türk
yurdu oldu¤una ve asl›nda Türkçe
de neredeyse bütün dillerin atas› ol-
du¤una göre(!) de, bu teorilere da-
yan›larak, Anadolu’da yaflay›p da
Kürt kimli¤i tafl›yanlar›n “asl›nda

Türk olup sonradan Kürtleflti¤i”,
Kürtçe’nin de asl›nda “Türkçe’nin

bir lehçesi oldu¤u” rahatl›kla iddia
edilebilecekti. 

Nitekim bu teorileri izleyen asi-
milasyon politikas›n›n temel tezleri
de bunlar olmufltur. (Nitekim bu
resmi ideolojiye göre 1944 y›l›nda
haz›rlanan Türk Dil Kurumu sözlü-
¤ünde, Kürt sözcü¤ünün karfl›s›nda
flöyle yazacakt›: "Ço¤u dillerini de-

¤ifltirmifl Türklerden ibaret olup,

bozuk bir Farsça konuflan ve Türki-

ye, Irak ve ‹ran'da yaflayan bir top-

luluk ad› ve bu topluluktan olan

kimse.")

Türk tarih teziyle, Günefl-Dil Te-
orisiyle oluflturulan resmi ideoloji,
edebiyat›n, sanat›n ve bilimin üzeri-
ne çökmüfltü; bu teorilerin d›fl›nda
bir fley söylemek yasakt›. K›sacas›
“bilimsel araflt›rma” ad›na tarihsel
gerçekler çarp›t›lmakta ve asimilas-
yonu, katliamlar› “meflru” göstere-
cek bir resmi ideoloji dayat›lmak-
tayd›. 

Günefl-Dil Teorisi’ne göre, Kürt-
lere “asl›nda” Türk olduklar› anla-
t›lacak, “Türkleflmeleri” istenecek
ve kabul etmeyip direnmeleri halin-
de, bafllar›na gelece¤i kabullene-
ceklerdi. 

Günefl-Dil Teorisi, Anadolu ger-
çe¤ine uygun de¤ildi. Ama Kema-
list iktidara göre, Anadolu, di¤er

ulus ve milliyetler yokedilerek Gü-

nefl-Dil Teorisi’ne uydurulacakt›. 

Bu bak›fl aç›s›yla, Cumhuri-
yet’in kurulmas›n› izleyen ilk y›llar-
da önce, devlet daireleri ve okullar-
da ve “kamuya ait” yerlerde Kürtçe
konuflma yasakland›. Yasaya karfl›
gelmenin cezas› “5 kurufl”tu. “Va-

tandafl Türkçe konufl” kampanya-
lar› yap›ld›. 

Devletin “resmi dili” Türkçe'dir
ve Türklefltirme, art›k devletin en
önemli hedeflerinden birisidir. 

Daha önce çeflitli uluslararas›
platformlarda veya Kürtlerle yap›-
lan görüflmelerde vadedilen “kendi
dilinde e¤itim” Cumhuriyet’in ku-
rulufluyla unutulmufl ve ilkokuldan
üniversiteye kadar her düzeyde ö¤-
retimin Türkçe olarak yap›lmas›na
geçilmifltir. Milyonlarca Kürt çocu-
¤una, Arap, Gürcü, Ermeni, Çerkes
çocuklar›na, sadece ve sadece Türk-
çe ö¤retilecekti bundan böyle. Ve
bu politika, onlar›n ulusal kimli¤ini,
dilini yokedinceye kadar sürdürüle-
cekti.... 

80 y›ld›r da sürdürülüyor iflte. 

Dersim’i yoketmenin son 

haz›rl›¤›: Tunceli Kanunu

Evet, flimdi “Dersim'in ›sla-

h›”na dönelim tekrar. 

Plana göre, üç aflamada gerçek-
leflecekti ›slah: Birinci aflamada

öncelik silah toplamaya ve afliretle-
rin topyekün bat›ya sürülmesi öngö-
rülüyordu. Sürgün edilecek afliretle-
re hem devlete “baflkald›ran”lar,
hem de arazilerinin uygun olmama-
s› nedeniyle kontrol alt›na al›nama-
yan afliretler dahildi. “Önlemlerde”
bat›ya sürgün edilenlerin evlerinin

y›k›lmas› ya da yak›lmas› da ön-
görülüyordu. 

Islah Program›n›n ikinci aflama-

s›nda; bir yandan silahlar›n toplan-
mas› devam ederken, devlet kurum-
lar›n›n Dersim'e yerlefltirilmesi için
çal›fl›lacakt›. Resmi ideolojinin ve
Türklefltirmenin uygulanabilmesi
için Pülümür, Mazgirt ve Hozat'ta
birer yat›l› ilkokul aç›lacak, ordu
birliklerinin h›zl› hareket edebilme-

leri için gerekli yollar yap›lacakt›. 

Üçüncü aflama ise art›k sald›r›-
n›n son haz›rl›k aflamas›d›r. Askeri
birlikler Dersim içinde tatbikatlar
yapacak, Dersim üzerinde uçaklar
uçurularak, arazi yap›s› tesbit edile-
cek ve 15 afliretin tek tek ayr›nt›l›
bir incelemesi de yap›lacakt›r. 

Kemalist iktidar, ad›m ad›m bu
plan› hayata geçirmeye bafllar. 

Sald›r›n›n “yasal” dayana¤›n›
oluflturmak için de 25 Aral›k
1935'te Meclis'te bir kanun kabul
edilir. 2 Ocak 1936'da yürürlü¤e gi-
ren bu kanunun ad› “Tunceli Kanu-

nu”dur. Dersim'in ad› bu kanunla
haritadan silinmifltir. Ad›n› de¤ifltir-
mekle Dersim “sorunu”ndan kurtul-
mak ister sanki devlet. Ama kurtula-
maz. Baflka kanunlar da ç›kar›l›r.
2884 say›l› “Tunceli ilinin idaresi-

nin yeniden düzenlenmesine ilifl-

kin Kanun”la Dersim’in Cumhuri-
yetin “ola¤an” kanunlar›yla de¤il,
ola¤anüstü bir yönetimle yönetile-
ce¤i resmilefltirilir. 

Tunceli Kanunu’nun 1. madde-
sinde; Korgeneral rütbesinde bir su-
bay›n Tunceli'ye vali ve komutan
olarak atanaca¤› ve bu kiflinin ayn›
zamanda Dördüncü Umumi Müfet-
tifllik görevini de yürütece¤i belirti-
lir. Vali, kumandan ve müfettifl

olarak atanan kifli, bakanlar›n, hatta
bakanlar kurulunun yetkilerine sa-
hipti. Bu kifli, gerekli gördü¤ü ilçe-
leri ve bucaklar› vilayete ba¤layabi-
lir veya tersine vilayetten ç›karabi-
lirdi. Kaymakam, bucak müdürü ve
belediye baflkanlar›n› seçme veya
görevden alma yetkisine sahipti. Ve
en önemlisi, vali-kumandan-müfet-
tifl, istedi¤i kiflileri, aileleri sürgüne
gönderme yetkisine sahipti. ‹dam
kararlar›n› onay veya tecil yetkisi
de onundu. 

Tunceli Kanunu’yla Tunceli’ye
vali, komutan ve 4. Umum Müfetti-
fli olarak General Abdullah Akdo-
¤an atand›. Dersimliler’in sürülme-
sinden, onbinlercesinin katledilme-
sinden do¤rudan o sorumlu olacak-
t›. Fakat elbette esas sorumlu, ikti-
dard›. 

Mustafa Kemal 1935'te Mec-
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lis'te yapt›¤› konuflmada Umum
Müfettifllikler’in kurulmas› ve Der-
sim konusunda flöyle demiflti:

“Dersim bölgesinde önemli bir

reform program›n›n uygulanmas›

da düflünülmüfltür. 

‹llerimizin sürekli denetimi ve il-

lerimizin ortak ifllerinin bir elden

yönetilmesini sa¤layan genel müfet-

tifllerden birçok yararlar bekliyo-

ruz.” (Atatürk'ün TBMM Konufl-
malar› Syf.217)

Siyasi iktidar›n her türlü yetkiyi
verdi¤i ve valilik gibi “sivil otorite”
görevlerini de üstlenen ordu, plan›
uygulamaya devam ediyordu. Ön-
celikli askeri hedef, “‹ç Dersim”
olarak adland›r›lan bölgede ege-
menlikti. Bunun için Kahmut, Sin,
Haydaran, Danzik, Amutka, Bucak
ve bunlar›n köylerinde h›zla kara-

kollar›n yap›m› tamamland›. Ve so-
nunda 1937 Mart›nda Dersim'e ge-
nel sald›r› bafllat›ld›. 

Sonras›, bilindi¤i gibi y›k›m,
katliam, talan, sürgündür. 

Sald›r›n›n nas›l “yokedici” bir
flekilde yürütülmesi gerekti¤i, yasa-
lara bile geçmifltir. Sald›r›n›n baflla-
t›lmas›n›n ard›ndan 4 May›s
1937'de Bakanlar Kurulu taraf›ndan
al›nan kararda flöyle denilmektedir:

“Bu defa isyan etmifl olan m›nt›-
kadaki halk toplan›p baflka yere na-
kil olunacakt›r. Ve bu toplanma
ameliyesinde köylere bask›n edile-
rek hem silah toplanacak, hem bu
suretle elde edilenler nakledilecek-

lerdir. ... Sadece taarruz hareketiyle
ilerlemekle yetindikçe isyan ocakla-
r› daimi olarak yerinde b›rak›lm›fl
olur. Bunun içindir ki, silah kullan-
m›fl olanlar› ve kullananlar› yerinde

ve sonuna kadar zarar veremeye-

cek hale getirmek, köyleri kamilen
(tümüyle) tahrip etmek ve aileleri
uzaklaflt›rmak lüzumlu görülmüfl-
tür.” (Vecihi Timuro¤lu, Dersim Ta-
rihi, syf. 47)

Sald›r› direnifli do¤urdu. Seyit
R›za ve Alifler önderli¤inde Dersim
halk› ayakland›. ‹ktidar o güne ka-
dar efli görülmemifl bir vahfletle sal-
d›rd›. Köylerde insanlar yediden
yetmifle yokedildi, ma¤aralara s›¤›-
nanlar, ma¤alarar›n önü örülerek
ölüme terkedildi. Bu kan deryas›n-
da 80 bini aflk›n Dersimli katledil-

di. (Bu konuda daha genifl bilgi için
Bkz. Yürüyüfl, say›:12) 

Da¤lara çekilen Kürt halk›n›n
direnifli isyan›n önderlerinden Ali-
fler'in katledilip, Seyit R›za'n›n da
görüflme yapma maksad›yla Erzin-
can'a ça¤r›ld›ktan sonra tutuklan-
mas›yla büyük ölçüde sona erdi.
Ayaklanma sona erdi¤inde Dersim
halk› u¤rad›¤› katliamlar›n yan› s›ra
y›¤›nlar halinde köylerinden kopar›-
larak Bat› Anadolu'ya sürgüne gön-
derildi. Fakat onca yasa, onca bask›
ve '38 katliam›, Seyid R›zalar'›n
idam›, sürgünler, yak›lan köyler is-
tedikleri Dersim'i vermez Kemalist-
lere. Dersim yine Dersim olarak ka-
l›r. Dersim, “Tunceli” olmaz! 

Küçük burjuva iktidar›n 

ve oligarflinin Kürt 

feodalizmiyle ittifak›

O dönem itibar›yla Kürt halk›n›n
son isyan› olan Dersim isyan›n›n
bast›r›lmas›yla da, Kürt halk›na kar-
fl› bask›lar, katliamlar bitmez. Tersi-
ne, asimilasyonda, kimli¤ini inkar
zorlamas›nda iktidar daha da perva-
s›zlafl›r. 

Tunceli Kanunu, ç›kar›ld›¤› ta-
rihten 1 Ocak 1940'a kadar geçerli
olacakt›. Ancak daha sonra eklenen
baz› ek maddelerle birlikte 1947 y›-
l› sonuna kadar yürürlükte tutulur. 

Fakat bu arada Kürt feodal s›n›-
f›n› düzene kazanma ve onlar arac›-
l›¤›yla Kürt halk›n› etkisizlefltirme
yöntem politikalar› da oldukça a¤›r-
l›k kazan›r. Gerekte bu yaz›m›z›n
önceki bölümlerinden hat›rlanaca¤›
gibi, Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun da
s›k baflvurdu¤u bir politikad›r ve
cumhuriyet iktidarlar› da bunu de¤i-
flik biçimlerde sürdüreceklerdir. 

Di¤er baz› Kürt isyanlar›nda ve
Dersim isyan›nda Kemalist iktidar,
bu katliamlar›n, ç›kar›lan bask› ya-
salar›n›n “feodalizmi tasfiye et-

mek” amaçl› oldu¤unu ileri sürmüfl,
hatta dönemin baz› solcular› da bu
gerekçeye dayanarak Kürt halk›na
karfl› gerçeklefltirilen ulusal bask›
ve asilimasyon harekatlar›n› destek-
lemifltir. 

Oysa Kemalist iktidar›n esas
amac› bu olmad›¤› gibi, o günkü
sosyo-ekonomik koflullar da zaten
buna imkan verecek durumda de¤il-
dir. Bu ayaklanmalar›n baz›lar›,
bafllang›çta merkezi devletin feodal
yap›lara müdahalesinin do¤urdu¤u
tepkiyi de içermekteydi. Fakat Ke-
malizmin Kürdistan'a müdahalesi,
esasta feodalizme müdahale de¤il,
Kürt ulusunu inkar ve asimile etme
müdahalesi oldu¤u aç›kt›r. 

Cumhuriyetin kuruluflundan
1937-1938 y›llar›ndaki Dersim is-
yan›n›n bast›r›lmas›na kadar, Ke-
malist iktidar Kürdistan'›n sosyo-
ekonomik yap›s›na müdahale ede-
memifltir. Kürdistan topraklar› bu
y›llara kadar genç Türkiye Cumhu-

Dersim iisyan›n›n öönderlerinden
Alifler vve eefli ZZarife

‹syan›n›n öönderlerinden SSeyyid
R›za mmahkemede
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riyeti için kapal› bir kutu olmaya
devam etmifltir. Örne¤in 1927 y›l›n-
da Erzincan'da ürünün ancak yüzde

ikisi pazara sürülmektedir. Dersim
ayaklanmas›n›n 80 bin Kürt köylü-
sünün çoluk-çocuk, yafll›-kad›n de-
meden katledilmesiyle 1942'de ta-
mamen bast›r›lmas› sonras›nda Ke-
malist iktidar Kürdistan'da belli
egemenlik sa¤lamaya bafllar. Bu s›-
rada baz› afliret beyleri ve toprak
a¤alar›yla anlaflan Kemalistler,
ayaklanmalar› bast›rmakta destek
almak için bunlara toprak da¤›t›rlar. 

Feodalizmi tasfiye bir yana, Ke-
malistler öncelikli politikalar› için
feodalleri güçlendirmekten bile ka-
ç›nmam›fllard›r. 

Keza, birçok kez gündeme geti-
rilen “toprak reformu” yasalar› da
yine ayn› pragmatik gerekçeyle uy-
gulanmam›flt›r. 

Toprak reformu ile feodalizmi
(burjuva demokratik tarzda) çöz-
mek ve kapitalizmi gelifltirmek iste-
yen Kemalist iktidar, Kürt feodalle-
rinin direnci karfl›s›nda 1950'ye ka-
dar 27 kez gündeme gelen toprak
reformunu yapamam›fl, ancak ve
ancak devlet arazileri da¤›t›labil-

mifl, bu topraklar da bir süre sonra
yine feodallerin elinde toplanmak-
tan kurtulamam›flt›r. 

Bunda tabii ki en önemli etken-
lerden biri, Kemalistlerin Kürt fe-
odallerini isyanlar karfl›s›nda deneti-
mi alt›nda bulundurmak istemesinin
sonucunda bu geliflmeye gözyum-
mas›d›r. Kürdistan'›n sosyo-ekono-
mik yap›s›nda de¤iflim yapacak gü-
cü bulunmayan Kemalist iktidar,
Kürt isyanlar›n› engellemek için
Kürt feodal kurumlar›n› el alt›nda
tutma politikas›n› gelifltirmifl ve bir
noktadan itibaren bunlarla çat›flma-
ya girmemeye özen göstermifltir.

Tüm bunlar›n sonucunda Kür-
distan'a sermaye ak›m›n› sa¤laya-
mayarak kapitalist pazar haline ge-
tiremeyen Kemalist iktidar, Osman-
l›'dan devrald›¤› sosyal yap›y› de-
¤ifltirememifl, afliret, fleyhlik, a¤al›k
varl›¤›n› korumufl ve etkinli¤ini sür-
dürmüfltür. 

Kemalist iktidar›n bu politikas›,
1950’lerden sonraki yeni-sömürge-

cilik döneminde de esas olarak sür-
dürülmüfl, iktidarlar Türkiye Kür-
distan’›ndaki devlet otoritesini, fe-
odal afliret yap›s›na dayanarak sür-

dürmeye çal›flm›fllard›r. Tar›mdaki

kapitalistleflme bile ço¤u kez bu
feodal afliretlerle iflbirli¤i içinde, fe-
odal yap›y› üst yap›da koruyarak
gerçeklefltirilmifltir. Düzen partileri
için afliretler bir oy deposu gibi gö-
rülmüfl ve partiler o feodal yap›lara
dayanm›fllard›r. Afliret reislerine
maddi imkanlar, teflvikler, krediler
sa¤layarak, onlar› belediye baflkan-
l›klar›, milletvekilli¤i gibi makam-
lara getirerek yani bir anlamda kla-
sik Osmanl› takti¤ini sürdürerek,
Kürt halk›n› düzene ve kendi parti-
lerine yedekleme politikas› gütmüfl-
lerdir. Bu sürecin belli bir noktas›n-
da art›k Kürt egemen s›n›flar›yla
Türk egemen s›n›flar› oligarfli için-
de bütünleflmifl ve art›k “Kürt soru-
nu” esas olarak Kürt halk›n›n soru-
nuna dönüflmüfltür. Ulusal bask› da
bu noktadan itibaren, eskiden oldu-
¤u gibi oligarfliyle bütünleflen ve
asimilasyona bir itirazlar› kalmayan
afliretlere, afliret önderliklerine yö-
nelik olmaktan ç›k›p do¤rudan Kürt
halk› üzerindeki bir bask›ya dönüfl-
müfltür. Bu dönüflümle birlikte, Kürt
varl›¤›n› yoketmeye yönelik politi-
ka ve yasalar yine de hiç eksilme-
mifltir...  

Güncel bir de¤inme:
Haftalard›r Kürtlerin tarihini anlat›yoruz, en özet

halinin bile gösterece¤i gibi, kan deryas› içinde bir ta-
rih bu. Ve yine aç›k bir flekilde görülece¤i gibi, isyan-
lar›n temelinde Kürt halk›n›n gasbedilen haklar›, çi¤ne-
nen ulusal kimli¤i var. 

Bu tarihin önünde, utanmadan, s›k›lmadan hala
“Kürt sorunu yok” diyebiliyor, bask›n›n oldu¤u yerde
mücadelenin kaç›n›lmaz oldu¤u tarihi gerçe¤ine s›rt
dönüp, mücadele edenleri suçlayabiliyorlar. 

1940’lara kadar süren katliamlar›n, asimilasyon po-
litikas›n›n “mimar›” olan CHP’nin sürdürücüleri, “80
y›ll›k Kürt politikas›”n› da sürdürmek konusunda hala
“›srarl›”lar. CHP Genel Baflkan› Deniz Baykal, evvelki
hafta Mardin ‹l Kongresi'nde yapt›¤› konuflmada bak›n
tarihi gerçekleri nas›l paspas yap›yor:

Baykal’a göre, “Bazı kifliler etnik kimli¤i farklı diye

kardeflli¤i bozmaya kalk›yor”mufl. 

Baz› kiflilerin etnik kimli¤i farkl› diye onlar› “Türk-
lefltirmeye” çal›flan, “Türklefltirilmeye” direnenleri kat-
leden siz de¤il misiniz bay Baykal? 

Yine Baykal, “Bin yıldır aynı co¤rafyada kardeflçe

yaflandı¤ını” söylüyor. E¤er bu do¤ruysa, bu size, bu
ülkeyi yönetenlere ra¤men olmufltur. Bu kardeflli¤i bo-

zan Kürtlere “hay›r siz Türk’sünüz” dayatmas›n› yapan
Kemalist ve oligarflik iktidard›r. 

Yine Baykal “Siyaset akılla fikirle yapılıyor. Silah-

la, tehditle, baskı ile, suikastla siyaset yapılmaz. Yapıl-

maya kalkılırsa ifl çı¤rından çıkar, masa da¤ılır, huzur

bozulur.”

Peki bay Baykal; kim kulland› silah› ilk önce? ‹flte
Türkiye tarihi! Kim “silahl›” yoketmeye çal›flt› bir hal-
k›? 

CHP’nin bir eski milletvekili (Engin Ünsal) da, bafl-
kan›yla ayn› günlerde Cumhuriyet’te “Türkiye'nin Kürt

Sorunu Var mı?” diye soruyor ve tabii “yok” diye ce-
vap veriyor (25 Eylül 2005, Cumhuriyet). Sorun diyor,
“Türk üst kimli¤ini kabul etmemekte direnen alt kimli-

¤i Kürt olanların sorunudur” diyor. 80 y›ld›r uygula-

n›yor o dedi¤i “üst kimli¤i” kabul ettirme politikas› ve
80 y›ll›k bask›lara, yasalara, katliamlara ra¤men iflas
etmifl. Eninde sonunda bu gerçe¤i kabul edecekler, de-
¤ilse, tarih ve gerçek karfl›s›nda böyle saçmalamaya de-
vam etmekten kurtulamazlar. 



‹çiflleri Bakanı Abdülkadir Aksu, bakanlı¤ına sunu-
lan köy korucuları ile ilgili bir soru önergesine verdi¤i
cevapta; koruculuk sisteminin uygulandı¤ı 20 yıl içinde
4 bin 972 köy korucusunun suç iflledi¤ini, bunlardan
853'ünün tutuklandı¤ını açıkladı. Ayrıca Aksu, 22 ilde
57 bin 757 geçici köy korucusunun görev yaptı¤ını, en
çok korucunun ise Hakkari'de bulundu¤unu belirtti.

Koruculuk sistemi, oligarflinin halka karflı savaflında
kullandı¤ı suç örgütüdür. Susurlukçu A¤ar’›n deyifliyle,
Osmanl›’n›n “Hamidiye Alaylar›”n›n devam›d›r. 

Aksu’nun sayd›¤› bu suçlar aras›nda elbette, “terör-
le mücadele” kisvesi alt›nda ifllenen suçlar yoktur. Köy
boflaltmalar, yak›lan evler, infazlar, katliamlar, kay›plar
yoktur örne¤in. Çünkü bunlar› “devletin resmi görevli-
si” olarak ifllemekteler ve öldüklerinde de “flehit” ilan
edilmekteler. 

4 bin 972 köy korucusunun iflledi¤i suçlarda da, so-
run korucunun “suç iflleme potansiyeli” de¤ildir elbette.
Aksu’nun devletinin yaratt›¤› sistem, o sistemin koru-
culara verdi¤i yetki, “teröre karfl› savafl” karfl›l›¤›nda
bütün pisliklerine göz yumulmas›, yarg› taraf›ndan sü-
rekli korunmalar›; as›l sorun buradad›r. 

Dolay›s›yla korucular›n iflledi¤i her türden suç, as›l
olarak oligarflinin suçlar›d›r. 

Hangi suçlar› ifllediklerini saymam›fl Aksu. Biz ha-
t›rlatal›m. Tecavüz, kad›nlar› ‘da¤a kald›rma’, köylerini
yakt›klar› halk›n evlerine, tarlalar›na el koyma...

Oligarflik devletin “flehit” ilan etti¤i Susurlukçu maf-
yac›lar neyse, korucular da odur. 

Sanmay›n ki, bu suçlar› da devletin bilgisi d›fl›nda-
d›r. Bu yüzden suç iflleyen 4 bin 972 korucudan sadece
853’ü, o da geçici olarak tutuklanm›fllard›r. Ki, bunlar
da denetim d›fl›na ç›kanlard›r.  

Oligarfli koruculuk sistemini sürdürdükçe, bu sistem
suç üretmeye devam edecektir. Bugün de AKP iktidar›
ayn› politikay› sürdürmektedir. A¤ar’›n korucu bafl› Bu-
cak’›n yarg›lanmas›na karfl› ç›k›fl›ndaki mant›k, devletin
mant›¤›d›r ve flimdi AKP taraf›ndan sahiplenilmektedir. 
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✔✔ CCunta ppolitikalar›n› ssürdürenler
cuntac›n›n ccenazesindeydi

Emekli Orgeneral Nurettin Ersin öldü. Bu topraklarda
yaflayan milyonlarca insan›n ac›lar›nda, bugün ya-
flanan birçok sorunda, O’nun sorumlulu¤u vard›r.
T›pk› 12 Eylül Cuntas›’n› yapan di¤er 4 general gibi.

Ersin, cuntac› 5 generalden biri, Kara Kuvvetleri Ko-
mutan›’yd› o günlerde. Sonra Genelkurmay Baflkan-
l›¤› yapt›. 12 Eylül öncesi de M‹T Müsteflarl›¤›'ndan
Jandarma Komutanl›¤›'na kadar en kritik görevlerin
bafl›ndayd›. Burada ne bu görevleri yapt›¤› süreç
içinde halka karfl› iflledi¤i suçlar› saymam›z müm-
kündür ne de, 12 Eylül’ün siyasi, sosyal, insani ola-
rak nas›l bir y›k›ma imza att›¤›n›. Bunlar tarihe ve
halk›n belle¤ine hiç silinmeyecek flekilde kaydedil-
mifltir. 

Cenaze töreni ise, tam da tarif etti¤imiz Türkiye tab-
losunu resmeden nitelikteydi. Cumhurbaflkan› Sezer,
Baflbakan Erdo¤an ve bakanlar sayg›lar›n› göster-
mek için oradayd›lar. 12 Eylül Cuntas›’n›n her alan-
da politikalar›n› sürdürenler saf tutmufllard›. Kimileri-
nin “bugünkü ordu cunta yapan orduyla ayn› de¤il-
dir” safl›¤›yla kendini avuttu¤u dönemde, elbette ce-
nazenin en kitlesel kat›l›mc›lar› generallerdi. Genel-
kurmay baflkan›ndan kuvvet komutanlar›na kadar.

Halk›n üzüntüsü, Ersin’in yaflatt›klar› zulmün hesab›n›
halka vermeden gitmifl olmas›d›r.

✔✔ MHP mmitinge nnas›l iinsan ttafl›r? 
MHP’nin Ankara’da 2 Ekim’de düzenledi¤i mitinge,
iddia ettikleri rakamlar›n yan›ndan geçmese de 60
bine yak›n kifli kat›ld›. Tüm Türkiye’den “bast›r›p pa-
ray›” otobüslerle tafl›nan kitleyi anlatmayaca¤›z. Sa-
dece Ankara’da bir liseden örnek verece¤iz.

MHP’liler; Battalgazi Endüstri Meslek Lisesi baflta ol-
mak üzere, birçok okula giderek, -okul idareleri ara-
c›l›¤›yla- “ücretsiz olarak defter, kitap ve k›rtasiye
malzemesi da¤›t›laca¤›” duyurusunu yapt›lar. 

‹fle bak›n ki, da¤›t›m›n okullar aç›kken de¤il, 2 Ekim
günü sabah saat 08.00'de olaca¤› söylendi. Battal-
gazi Endüstri Meslek Lisesi'nde okuyan Özgür ve
Adem Özdemir kardefller de söylenen gün ve saatte
gittiler okula. Ülkü Ocaklar›’ndan faflistler taraf›ndan
zorla otobüse bindirerek Battalgazi Ülkü Oca¤›'na
götürüldüler. Burada Ülkü Oca¤› baflkan› oldu¤unu
söyleyen biri, "eyleme gidece¤iz. Ülkemizi, bayra-
¤›m›z› savunmam›z gerekiyor, onun için bu mitinge
gitmek zorunday›z" diye, yar› tehdit yar› demagoji
bir konuflma yapt›. Özdemir kardefller gitmek iste-
mediklerini belirtmelerine karfl›n zorla otobüse bindi-
rilerek rehin al›nd›lar. ‹ki kardefl bir yolunu bulup
otobüsten kaçmay› baflard›lar, ancak kaçamayan
birçok ö¤renci ve Özdemir kardefllerin akrabalar›
da, mitingin yans›yan görüntüleri aras›ndayd›lar.

not düflüyoruzKorucular S›rt›n› Kime
Dayayarak Suç ‹flliyor?

Kürt’ü imha

politikas›n›n

ürünü olan ko-

ruculuk derhal

la¤vedilmeli ve

suç makinalar›

silahs›zland›-

r›lmal›d›r.



Önceki say›m›zdan okurlar›m›-
z›n hat›rlayaca¤› gibi, 2006 Nisan
ay›nda Yunanistan'›n baflkenti Ati-
na'da düzenlenecek olan Avrupa

Sosyal Formu’nun 3. Haz›rl›k Top-
lant›s› 23-25 Eylül tarihleri aras›nda
‹stanbul’da yap›lm›flt›. 

‹stanbul’da yap›lan ve Haklar ve
Özgürlükler Cephesi’nin de yo¤un
olarak kat›ld›¤› bu s›n›rl› toplant›lar,
Sosyal Forum bünyesinde hemen
her konuda bir tart›flman›n sürdü¤ü-
nü bir kez daha gösterdi. 

Böyle olmas› da do¤al; çünkü
Sosyal Forum, önderlik edenlerin
de belirtti¤i gibi, bir “örgüt” de¤il.
Gerçekte “oluflumu”, yönelimi ta-
mamlanm›fl bir “hareket” de de¤il.
Daha çok oluflum ve tart›flma halin-
de bir hareket denilebilir. Tart›flma-
lar›n bu kadar yo¤un ve çeflitli ol-
mas›n›n nedeni de bu. 

2000’li y›llar›n bafl›ndan beri flu
veya bu ölçüde sözü edilen bir top-
lumsal hareket niteli¤inde olan Sos-
yal Forum, ilk olarak Dünya Sosyal
Forumu ad› alt›nda olufltu. ‹lk DSF
toplant›s›, emperyalistlerin Davos
Zirvesi’ne alternatif olarak bir “kar-
fl›-zirve” anlay›fl›yla Ocak 2001'de,
Porto Alegre'de düzenlendi.

Bu toplant›y› takip eden y›llarda
Avrupa Sosyal Forumu, çeflitli ülke-
lerin adlar›n› tafl›yan Sosyal Forum-
lar olufltu. Ancak burada belirtilme-
si gereken olgu, bunlar›n aras›nda
organik, örgütsel bir ba¤›n olmama-
s› ve kat›lan kesimlerinin önemli bir
bölümünün de böyle bir ba¤› red-
detmesidir. 

Sosyal Forumlar veya onlar›n
önderlik etti¤i hareketler, ABD’nin
Seaatle Kenti’nde, Cenova’da yap›-
lan anti-emperyalist gösterilerde,
ABD’nin Irak iflgaline karfl› süren
uzun mücadele sürecinde kitlesel
eylemler gerçeklefltirdiler. 

Bu hareket, kendi içinde büyük
zaaflar tafl›d›¤› kadar, önemli bir
potansiyeli de tafl›yordu. Bu neden-
le Marksist-Leninistler, ne onlar›n

zaaflar›na gözlerini kapayan bir ta-
v›r içinde oldular, ne de onlar› yad-
s›d›lar. Bu, hala devam eden bir sü-
reçtir. Marksist-Leninistler’in göre-
vi, bu hareketi devrimci bir zemine
çekmeye çal›flmakt›r. 

Sosyal Forumlar’›n içinde, anar-
flistler, Troçkistler, klasik sivil top-
lum örgütleri, Latin Amerika’n›n
köylü hareketleri, Marksist-Leni-
nistler’e kadar birçok kesim çeflitli
biçimlerde yeral›yor. Burada yine
belirtilmelidir ki, gerçekte Sosyal
Forum, ilk örgütlenmesinde özellik-
le Brezilya’daki siyasi örgütlerin et-
kinli¤i olmas›na ra¤men, a¤›rl›kl›
olarak Avrupa ve Amerika’da örgüt-
lüdür. Mesela, Asya’dan, Afri-
ka’dan kat›l›m çok s›n›rl›d›r.

Sosyal Forum’un gücü,

ayn› zamanda güçsüzlü¤ü-

dür: Her toplumsal hareket gibi,
Sosyal Forum ad› alt›ndaki oluflum
da, bir tart›flma ve buna ba¤l› olarak
bir ayr›flma, netleflme süreci yafla-
mak durumundad›r. 

‹stanbul’da yap›lan haz›rl›k top-
lant›s›nda tespit edilen tart›flma bafl-
l›klar› içinde son derece önemli ko-
nular vard›r. Örne¤in, 

“- Seattle'dan bugüne hareketin

stratejisi.

- Avrupa Birli¤i için hangi yol:

Hangi Avrupa için mücadele ediyo-

ruz?” tart›flmalar›, gerçekte “sosyal
forum” çizgisinin tart›flmas›n› içere-
cektir kaç›n›lmaz olarak. Ki içerme-
lidir de. 

Yukar›da belirtti¤imiz gibi, Sos-
yal Forumlar, gerek dünya, gerek
Avrupa ve gerekse de tek tek ülke-
lerdeki çok farkl› ideoloji ve politi-
kalara sahip kesimleri içeriyor. 

Sosyal Forum’u flu anda politik
arenada belli bir güç haline getiren,
kitlesel eylemler gerçeklefltirmesine
imkan veren, bu özelli¤i oldu¤u gi-
bi, bu özellik ayn› zamanda Sosyal
Forum’un zay›f karn›n› da olufltur-

maktad›r. 

Sosyal Forum içinde, örgütlen-
mekten, ideolojik netleflmeden, mü-
cadelenin fliddetlenmesinden bir
korku ve çekince vard›r. Birçok po-
litikaya, tavra damgas›n› vuran bu
kayg›lard›r. ‹deolojik netleflmenin
“güçsüzlü¤ü” getirece¤ini iddia et-
mektedir bu kesimler. 

Bu belirsizli¤in en somut ifade-
lerinden biri de Sosyal Forumlar’›n
ana slogan› olan “Baflka bir dünya

mümkün” slogan›d›r. 

Gerçekte her kitle hareketi, ken-
di önerilerini mümkün olan en aç›k
biçimde kitlelerin gözünde somutla-
mak zorundad›r. Aksi takdirde, bir
çekim merkezi olamayaca¤› gibi,
mücadelesini, eylemini belli bir he-
defe yöneltmesi de sözkonusu ola-
mayacakt›r. 

Sosyal Forum’a bugün için ha-
kim görünen anlay›fllar›n elbette
“baflka bir dünya”dan ne anlad›klar›
çok s›r de¤il; fakat anlay›fllar›n› so-
mut ifade etmeleri de o kadar kolay
de¤il. 

Çünkü “baflka bir dünya”c›lar,
esas›nda, mevcut kapitalizmi elefl-
tirmekte, ancak yerine sosyalizmi
de önermemektedirler. Önerdikleri
ne kapitalizm, ne sosyalizm olma-

yan bir fley, baflka bir ifadeyle “pi-
yasac› bir sosyalizm”dir. Fakat nas›l
adland›r›l›rsa adland›r›ls›n veya ad-
land›r›lmaktan kaç›n›ls›n, bu çerçe-
vedeki düflünceler, esas olarak kapi-
talizm temelinden uzaklaflamazlar.
Dolay›s›yla “baflka bir dünya” ad›-
na ortaya ç›karabilecekleri en fazla
“sosyal yan› güçlendirilmifl” bir ka-
pitalizm, reforme edilmifl bir burju-
va demokrasisidir.  

Bu ise, “alternatif” olma iddias›-
n› bafltan çürütmekte ve Sosyal Fo-
rumlar’›, düzeniçine çekmektedir. 

Dolay›s›yla Sosyal Forum’da
olan “belirsizli¤in birlefltiricili-

¤i!”dir. Fakat belirsizlik temelinde-
ki bir birleflme de sonuç al›c› ola-
mayaca¤› gibi, kendi gelece¤ini de
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belirsizlefltirmektedir. 

“Sivil toplumculuk”

ve icazetçilik, Sosyal

Forumlar’›n zay›f

halkas›d›r: Sosyal Fo-
rum, her zeminde ›srarla ör-
güt olmad›¤›n›, örgüt olma-
y› hedeflemedi¤ini savun-
maktad›r. Elbette, bir “çat›
örgütü” gibi olmay› tercih
edebilirler. Ama o çat›n›n
alt›nda alt örgütler yine de zorunlu-
dur. Ancak Sosyal Forum bunu da
reddetmektedir genel olarak. Bu an-
lamda sivil toplumcu bir tarza sa-
hiptir. 

Birincisi, “örgütlenerek” kitle-
selli¤in kaybedilece¤i düflünülmek-
tedir. Öte yandan ve kan›m›zca esas
olan da budur; örgütlenmenin em-
peryalizmin icazetini kaybetmeyi
beraberinde getirecek olmas›d›r. 

Sosyal Forum oluflumlar›na ilifl-
kin en temel iki nokta da iflte bu “ör-
güt” tart›flmas›nda aç›¤a ç›kmakta-
d›r. Birincisi sivil toplumculuk,
ikincisi, emperyalizmin icazeti. 

Sivil toplumcu anlay›fl, büyük
kitle hareketlerinin etkisinin ve so-
nuçlar›n›n bazen çabuk sönen bir
balona benzemesine yolaçmaktad›r.
Çünkü, gerçekte belli bir eylemin
içine çekilen kitle, örgütlülü¤e yön-
lendirilmemekte, hatta politikleflti-
rilememektedir. 

Dünya Sosyal Forumu, bafllan-
g›çta onbin civar›nda bir kat›l›mc›y›
biraraya getirirken sonraki kimi
toplant›larda yüz bine ulafl›lm›fl, ke-
za savafl karfl›t› eylemlerde çok da-
ha büyük bir kitlesellik ortaya ç›k-
m›flt›r. 

Ancak Sosyal Forum içinde ye-
ralan çeflitli kesimlerin de dile getir-
di¤i gibi, “özel yaflam, politik ya-
flam” çeliflkisi, burjuva bireycili¤e
prim veren tarzda sürdürülmektedir.
Öyle ki, kat›l›mc›lar›n tüm politik
etkinli¤i, o eyleme gelmeyle s›n›rl›
kalmakta, savafl karfl›tl›¤› gibi ey-
lemlere adeta “hobi” olarak bak›l-
makta ve Sosyal Forumlar sivil top-
lumcu anlay›fllar› nedeniyle bunu

k›rmaya yönelmemektedirler.  

Dolay›s›yla, en kitlesel gösteri-
ler bazen kitlelerin tepki ve öfkele-
rinin eridi¤i eylemlere dönüflmekte-
dir. Ki, bu emperyalizmin icazetinin
de nedenlerinden biridir zaten. 

Örne¤in Fransa gibi baz› ülkeler,
“devlet düzeyinde” Sosyal Forum-
lar’a destek vermekte, bu destek po-
litik oldu¤u kadar do¤rudan maddi
de olabilmektedir. Daha vahimi ise,
Sosyal Forum’un reformist örgütle-
yicilerinin, böyle bir deste¤i ne red-
detmemeleri, ne de sorgulamamala-
r›d›r. Tersine, bu icazet sürdürülme-
ye çal›fl›lmaktad›r. 

2003’te Paris’te yap›lan ASF
Toplant›s›’nda, DSF’nin karar›na
paralel olarak Küba’n›n Sosyal Fo-
rum’da temsil edilmesi reddedilme-
si, ayn› flekilde FARC’›n temsil
edilmesinin reddedilmesi de bu
“icazet” politikas›ndan ba¤›ms›z
düflünülemez. 

O halde, Sosyal Forum, bu iki
noktada kendisiyle yüzleflmek zo-
rundad›r. Bu iki nokta, Sosyal Fo-
rumlar›, örgütleyicilerinin, kat›l›m-
c›lar›n›n kimilerinin niyetlerinden
ba¤›ms›z olarak emperyalizmin dü-
zenine hizmet eden bir prati¤e sü-
rükleyebilmekte, alternatif bir hare-
ket yaratma iddias› ve arzusunun
önünde çok büyük ve somut bir en-
gel oluflturmaktad›r.  

Bu bak›fl aç›s›n›n beraberinde
getirdi¤i bir di¤er sorun, Sosyal Fo-
rumcular’›n AB emperyalizminin

sömürgecili¤ini, terörünü görmez-
den gelmeleridir. Mesela, Ortado¤u
konusunda ABD k›yas›ya elefltirir-
ken, ABD’nin izindeki Avrupa em-

peryalizmine tek söz söy-
lenmemektedir. Bu durum
‹stanbul’daki toplant›larda
da çok somut olarak ortaya
ç›km›fl ve HÖC taraf›ndan
her zeminde mahkum edil-
mifltir.

Sosyal Forum,

emperyalizmin terörü

ve halklar›n direnifli

konusunda netleflme-

lidir: Sosyal Forum içindeki etkin
kimi kesimler, halklar›n direnifl
hakk›n› kabul etmemektedirler.
“Her türlü fliddete hay›r” politikas›-
n›n da savunuculu¤unu yapan bu
kesimlerin tavr›, gerçekte Sosyal
Forumlar’›n kitleselleflmesinin,
halklar›n gerçek ve güçlü bir mevzi-
si olmas›n›n önündeki önemli en-
gellerden biridir. 

Bunun bir parças› olarak “terör”,
“terörizm” konusunda da, sadece
emperyalizmin ifline yarayan bir
mu¤lakl›k içindedir Sosyal Forum’un
reformist kesimi. “Terör”den söze-
derken, bu kavram emperyalizmin
terörünü ve devlet terörünü d›flla-
yan, sadece çeflitli halk güçlerinin
kulland›¤› fliddete indirgenmektedir. 

Bu bak›fl aç›s›, Sosyal Forumlar›
devrimci hareketlere, silahl› müca-
deleyi sürdürenlere karfl› mesafeli
hale getirmekte veya bir baflka bo-
yutta ülkemizdeki tecrit gibi do¤ru-
dan devrimcilere yöneltilmifl faflist
terör politikalar› karfl›s›nda duyar-
s›zlaflt›rmakta, Ortado¤u halklar›n›n
direnifli karfl›s›nda hay›rhah bir tu-
tum tak›nmalar›na yolaçmaktad›r. 

Sosyal Forumlar, emperyalizmin
“terörizm” kavram›n› reddetmeli,
halklar›n emperyalizme ve faflizme
karfl› direnifl hakk› koflulsuz tan›n-
mal› ve desteklenmelidir. 

Sonuç olarak flunu diyebiliriz;
Sosyal Forumlar’›n önünde son de-
rece önemli tart›flmalar ve ciddi yol
ayr›mlar› vard›r. Halktan, sosya-
lizmden yana olanlar, bu ayr›flmada
do¤al olarak Sosyal Forumlar› sos-
yalizm cephesine yöneltmeye çal›-
flacaklard›r. 
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Tarihe bir
grup ad›yla mal
olmufl eserleri
çalmaya çal›fl›r-
ken Grup Yo-
rum dinleyicile-
rinin öfkesiyle

karfl› karfl›ya kalan, devam›ndaki
tart›flmalarda h›rs›zl›k giriflimi ve
kiflili¤i deflifre olan Metin-Kemal
Kahraman, 3 Ekim’de bir aç›klama
yaparak “taleplerinden vazgeçtik-

lerini” belirttiler. 

Biri, h›rs›zl›¤a niyetleniyor, suç
üstü yakalan›yor, sonra gayet pifl-
kince “ben h›rs›zl›ktan vazgeçtim”

diye aç›klama yap›yor. Aç›klaman›n
özeti budur. 

Aç›klama, tersi yöndeki tüm gay-
retine ra¤men, kendisinin ruh halini
ve düzen kiflili¤ini de ortaya seriyor. 

Devrimciymifl... Hem de “iyi
devrimci”!.. Neler de yapm›fl neler;
siyanürsüz, barajs›z, savafls›z bir
Dersim, bir Türkiye, bir dünya için
"Munzur Ayd›nlar Platformu’nda"
yeralm›fl... Er K›randi´nin hayat›
için u¤raflm›fl... “bar›fl”› savunmufl...
“demokratik Türkiye için 1000 ay-
d›n" imzas›yla bafllat›lan etkinlikler-
de "Masallar›n Dü¤ünü" projesini
gerçeklefltirmifl... 

Baflka da sayacak bir fley bula-
mam›fl anlafl›lan. Grup Yorum’dan
ayr›ld›ktan sonraki 16 y›l›nda “dev-
rimcili¤ine” kan›t olarak söyleyebi-
lece¤i bir fley bulam›yor. Ha, ceza-
evlerinde yaflanan vahfletler vb.

olaylara duyars›z kald›klar› da do¤-
ru de¤ilmifl, daha 7-8 ay önce yap›-
lan bir "tutsaklarla dayan›flma gece-
si"e kat›lm›fllarm›fl... Zorluyor, ama
bir fley bulam›yor. Ama iflte nas›l
oluyorsa devrimciymifl!

Bunlar› b›rakal›m da, iflin esas›na
gelelim: Kim bu adam, nas›l biri?
Birkaç “an”, birkaç olay, onu anlat-
maya yeter. 

* 

“Kendi dilini konuflmak en dev-

rimci eylemdir” diyen adam›n dev-

rimcili¤ine bakaca¤›z flimdi!

1988’de Kürtçe söyledi¤i için tu-
tuklan›r. Hapishaneye gelir. Hapis-
hanede ne mi yapar? 1 ay boyunca
yatar; yataktan ç›kmamacas›na bir
mahpusluk geçirir. Merak etti¤i tek
konu nedir bilir misiniz? “Sevgilim

acaba ziyarete gelecek mi?”

Mahkemeye ç›kma günü gelir.
Denir ki, savunma, “Biz Kürtçe tür-

kü söyledik söyleriz, böyle bir halk

vard›r, türküleri vard›r, yasaklana-

maz” içeri¤inde olmal›d›r. Ama Me-
tin oportünisttir; Kürt halk›n› ve
Kürtçe’yi aç›kça savunmak yerine,
oportünistçe “biz Kürtçe nidalar

söyledik” temelinde bir savunma ya-
paca¤›n› söyler. Devrimci bir savun-
ma yapmaktaki gönülsüzlü¤ü de-
vam edince bafll›¤›nda, Shakespe-
are’in “bir halk›n türkülerini ya-

panlar yasalar›n› yapanlardan da-

ha güçlüdür” sözlerinin oldu¤u bir
savunma yaz›l›p eline verilir. Böyle
mahkemeye ç›kar ve o savunmay›
okur. 

O zaman AB’ye yaslan›p Kürtçe
söylemek savunulam›yordu henüz!

*

“Sorun bende” demifltin ayr›l-
d›¤›nda. Evet Metin Kahraman,

“Sorun bende”! 

Metin, Grup Yorum’dan neden
ayr›lm›flt›r? Bu soruya bugüne ka-
darki say›s›z röportaj›nda bir cevap
vermemifltir Metin. Verememifltir.
Kimi röportajlar›nda ise nereden ö¤-
renmiflse “Leninist anlay›fl›n teza-

hüründen.. dolay›” gibi sözler etse
de iflin gerçe¤ini söylemez.  

Rahat›na çok düflkündür Metin.
Bir kurumda, grup içinde mi yeral›-
yor, önemli de¤ildir ; o “ben”dir; ca-
n› istedi¤inde gelecek, can› isteme-
di¤inde gelmeyecektir.  

“Böyle olmaz” denir. O rahat›na
düflkünlü¤ünü dayatmaya devam
eder. Grup Yorum; bireyci, bencil
özelliklerine ra¤men, onu devrimci

bir çizgide tutar yine bir süre. 

Ancak bir süre sonra, iflkencele-
rin, bask›lar›n, bask›nlar›n ortas›n-
da, rahatl›k dayatmas›na, baflka fley-
ler de eklenir.  

“Ben konserlere ç›kmayay›m,

OKM’ye gelmeyeyim, evde oturup

çal›flay›m, ben direnifllere gelmeye-

yim” der. “Olmaz!” denir. Çünkü
kendini çok seven Metin, kendisine
resmen aç›kça ayr›cal›k istemekte-
dir. Bu ayr›cal›k ona tan›nmay›nca,
devrimci bir sanatç›n›n elbette bir
disiplininin olaca¤›, elbette devrimci
sanatç›n›n direnifllerin içinde olaca-
¤› kesin biçimde belirtilince, “ben

yapam›yorum... sorun bende, kald›-

ram›yorum” der ve çekip gider.

T›rnak içindeki sözler, kendisine
aittir ve meselenin esas›d›r. Ve bafl-
ka bir izah gerektirmemektedir.
fiimdi haddini bilmezlikle “iyi dev-
rimci” oldu¤unu iddia edip üstelik
de kimlerden ö¤renildi¤i belli “ka-

pitalizm/faflizm ezberlerinden, Leni-

nistlik’ten vazgeçilmeli” söylemle-
riyle de “devrimcilik” dersi verme-
ye kalkan adam›n sözleri, kendini
anlat›yor. 

*

Sonras› malumdur! Devrimci-
li¤i terketmifl, sisteme dönmüfltür.
Sistemde o rahat, bireyci, disiplinsiz
yaflam›n› sürdürmüfltür. Bu yaflam
tarz›, bu ruh hali, onu, bütün dev-
rimci de¤erleri yoksaymaya, fluna
buna yaltaklanmaya, MESAM’a
umut ba¤lamaya... piyasada “pazar-
lama” yap›p para kazanma u¤runa,
bir zamanlar kendisinin bir parças›
oldu¤u grubun ürünlerini çalmaya
kadar götürmüfltür. 

Hep ‘ben’ demifl ve o ‘ben’ duy-
gusu, onu 16 y›l sonra h›rs›zl›¤a gö-
türmüfltür. Ayr›l›nca sisteme angaje
olmufltur. Bütün mesele budur. 

*

Bu kiflinin bir de aç›klamay› bir-
likte imzalad›¤› kardefli Kemal Kah-
raman var. Gençlik örgütlenmesinde
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Hadi can›m sen de!



yeralmaktan dolay›, bir süre tutsak
kalm›flt›r. Hapishaneden ç›karken
keskin mi keskindir. Hatta, abisinin
o zamanki bunal›m›na inat, kültür-
sanat alan›nda de¤il, iflçiler aras›nda,
gecekondu yoksullar›n›n içinde mü-
cadele etmek istedi¤ini belirtir. Tah-
liye olunca bunlar›n hepsini unutur.
Devrimcilerin semtine bile u¤ramaz,
solu¤u yurtd›fl›nda al›r. Ne yapt›¤›
bilinmez. Metin’in belirtti¤ine göre,
O da abisi gibi “devrimci”ymifl! 

*

“H›rs›zl›ktan vazgeçti¤ine” dair
aç›klamada, düzeniçileflti¤i, beynini
kapitalizmin teslim ald›¤› ve h›rs›z-
l›¤› ortaya ç›km›fl birinin bunlar› ört-
bas etme telafl› vard›r. 

Para ç›kar heveslisi olmad›¤›n›
kan›tlamak için çok ç›rp›nm›fl, ne
kadar kurum varsa, hepsini tan›k
göstermifl; lakin yine kendi a¤z›n-
dan dökülen flu sözleri ne yapacak?

“Bir y›l önce bize ait eserlerin

telif haklar›n›n daha iyi korunmas›

ve eserlerimizin etkin bir flekilde

projelere PAZARLANMASI için

bir edisyon flirketi ile anlaflma yap-

t›k. Bu çerçevede hakl› olarak Grup

Yorum albümlerinde yer alan beste-

lerimizi de Meslek Birli¤imize kay-

dettirdik...” (Metin Kahraman’›n 14
Eylül tarihli bas›n aç›klamas›ndan) 

“Bizi ‘üç kuruflun’ ard›nda ta-

n›mlamaya kimsenin hakk› yoktur”

demifl; biz tan›mlam›yoruz, kendi

dili söylüyor.  

‹flledi¤i suçtan vazgeçerken ba-
k›n ne diyor hala: “Nas›l lanse edi-

lirse edilsin yukar›da anlatmaya

çal›flt›¤›m›z flekilde flark›lar›n ad›-

m›za kaydedilmesi d›fl›nda, BAfiKA

H‹ÇB‹R ‹ÇER‹⁄‹ OLMAYAN ta-

lebimizden vazgeçiyoruz.” 

Ç›karc›l›k, h›rs›zl›k teflhir olmufl;
yine kuyru¤u dik tutmaya çal›fl›yor.
“Baflka hiçbir içeri¤i yokmufl”! Ta-
bii PAZARLAMACILIK hariç!

* 

Demifl ki, “Yay›nlad›¤›m›z al-

bümlerin ‘pazarlamas›yla’ dahi u¤-

raflmay› kendine külfet bilen bir yak-

lafl›ma sahibiz. 25 y›ll›k meslek geç-

miflimize ra¤men 1 y›ll›k bir ‘editör-

lük anlaflmas›’ ve 3-5 y›ll›k meslek

birli¤i üyeli¤imiz de bunun en aç›k

göstergesidir.”

Düzene dönüfl de iflte zaten böy-
le ad›m ad›m olur. Demek ki, son 3-
5 y›lda bir hikmet var; demek ki ar-
t›k “pazarlamayla” u¤raflmay› külfet
saymama noktas›na gelinmifl. H›r-
s›zl›¤a da bu aflamada niyetlenilme-
si birbirini bütünlüyor. 

Sistem, örgütlülükten kopan her-
kesi oldu¤u gibi, onu da yutmufl ama
hala fark›nda de¤il, hala burnundan
k›l ald›rm›yor, hala devrimciymifl!
Hadi can›m sen de! “Söyleyecek sö-
zü” varm›fl, ne sözü olacak, olmad›-
¤›n›n göstergesi zaten bu aç›klama
de¤il mi!

Fakat hakk›n› yemeyelim; far-
k›nda oldu¤u bir fley de varm›fl; de-
mifl ki, “kendi dilinde söylemenin en

devrimci eylem oldu¤u koflullarda

bile özellikle ‘devrimci çevrelerde’,

‘rant için yap›lm›fl etnik müzik’ d›-

fl›nda bir derinli¤e lay›k görülmedi-

¤inin de” fark›ndalarm›fl. 

En az›ndan bunun fark›nda olma-
lar› da iyi bir fley; peki kendilerine
neden öyle bak›ld›¤›n› hiç düflün-
müfl, sorgulam›fllar m›d›r? Nerde? O
hala kuyru¤u dik tutup, devrimcilere
karfl›, “kendi dilinde söylemenin en
devrimci eylem oldu¤u”yla kendisi-
ni savunup, yere gö¤e s›¤d›rama-
makla meflgul. “Kendi kendimizi en

iyi devrimcilerden say›yoruz” diye
de yazm›fllar. 

Esta¤furullah; en iyi ne demek,
en mükemmel, en flahane, en ak›ll›
devrimcilersiniz siz! Sizin yapt›kla-
r›n›z› yapabilen baflka kim var flu 70
milyonluk ülkede... 

“Devrimciymifl... peki kim bu
adam?” diye girmifltik söze; karfl›-
m›za ç›kan tabloyu toparlayal›m ar-
t›k: Mücadeleyi kald›ramam›fl, raha-
t›ndan feda edip örgütlü olamam›fl,
ben ben ben diye diye, bencilli¤in

batakl›¤›nda gömülüp üç kurufl ve
popülizm için h›rs›zl›¤a niyetlenmifl,
lakin sert kayaya çarp›p deflifre ol-
mufl bir kiflilik portresi... ‹flte böyle... 

Bir Grup Yorum dinleyicisi
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165 imzac›ya;
Metin Kahraman’›n önlerine koydu¤u metni imzala-

makla, onun h›rs›zl›¤›n› savunmak durumunda kalanlar,
yeniden düflünmek zorundad›r flimdi. 

H›rs›z, h›rs›zl›ktan vazgeçti¤ini aç›klam›flt›r. Siya-
sal, ahlaki, sanatsal olarak “talebinin” arkas›nda durabi-
lece¤i, savunabilece¤i bir fley yoktur çünkü. Mesele ön-
lerine geldi¤inde akla ilk gelebilecek sorular› bile sor-
maks›z›n metni imzalayanlar, o gün de biraz düflünse-
lerdi, ortada Metin Kahraman cephesinden savunalabi-
lecek bir fley olmad›¤›n› görürlerdi.

Ama niye hiç düflünmediniz, niye en basit sorular›
bile sormad›n›z, niye en basit hukuk, adalet ölçülerini
bile gözetmediniz? Bunlar› sorgulayacak m›s›n›z? 

Önerimiz, sorgulanmas›d›r. Bunlar›n sorgulanmas›n-
da, ülkemizdeki ayd›nlar›n, sanatç›lar›n en temel zaafla-

r› ve zay›fl›klar›n› göreceklerdir çünkü. 

Düflünmeden, sorgulamadan, muhataplar›n› bile din-
lemeden bir metni imzalamak gibi bir al›flkanl›k nere-
den gelmifl, sorgulanmaya muhtaçt›r. Kim, ne, nerede,
nas›l olursa olsun “örgütlülü¤e karfl› bireyi savunmak”,

nerede, niçin, nas›l olmuflsa olsun “her türlü fliddete

karfl› olmay›” “ayd›n refleksi” saymak kültürü, ülkemiz
ayd›nlar› içinde nas›l yerleflmifltir? 

Örgütlülü¤ü, kolektivizmi mahkum etmek, tarihsel
ve güncel gerçeklerden soyutlanm›fl “karfl›tl›k”lar, ayd›-
n›, sanatç›y› iflte böyle çok karmafl›k olmayan bir konu-
da bile, vahim yanl›fllar›n içine sürükleyebiliyor. Ayd›n
en temel özelli¤ini, soru sorma yetene¤ini kaybediyor. 

Halk›n cephesinde yeral›n›yorsa, böyle bir ayd›n
tavr› olamaz. Ayd›nlar›m›z, sanatç›lar›m›z, umuyoruz
ki, bu olayda, en az›ndan kendi zaaflar›n›, nas›l burjuva-
zinin empoze etti¤i çizgide bir “ayd›n tavr›”na sürük-
lendiklerini görebilsinler. 
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Anadolu Federasyonu

S›n›r D›fl›lara 
Karfl› Kampanya

Anadolu Federasyonu, Alman-
ya'da bulunan yabanc›lar›n oturma
izinlerinin iptal edilmesine ve s›n›r
d›fl› edilmelerine karfl› bir kampan-
ya bafllat›yor. 30 Eylül günü yapt›¤›
aç›klama ile kampanya hakk›nda
bilgi veren Anadolu Federasyonu,
ocak ay›nda yürürlü¤e giren Yeni
Göçmenler Yasas› ile 200.000 ya-
banc›n›n s›n›r d›fl› edilmelerinin
gündemde oldu¤unu hat›rlatarak,
bunlar›n bafl›nda 13.945 kifli ile

Türkiyeliler’in yerald›¤›n› belirtti.
‹ltican›n siyasi, ekonomik, insani
gerekçeleri bulundu¤u ifade edilen
aç›klamada, bu gerekçelerin halen
geçerli oldu¤u, Türkiye ve daha
birçok ülkede bask›n›n, yoksullu-
¤un emperyalist politikalarla kat-
merli flekilde sürdü¤ü dile getirildi. 

Federasyon aç›klamas›n›n so-
nunda flu ça¤r›y› yapt›:

“S›n›r d›fl›lar sadece geçici otu-

rumu olan 200.000 insan› ilgilendi-

ren bir durum de¤ildir. ‹lk etapta

s›n›r d›fl› edileceklerdir sadece.

Sonra s›rayla devam edecek ve s›ra

hepimize gelecek. Bizim yapmam›z

gereken örgütlülüklerimizi genifllet-

mek ve birlikte hareket etmektir.”

Makyaj iade gerekçesi
Almanya Nürnberg Halk Kültür

Evi üyesi, Ahmet DE⁄ER’in
1996’dan bu yana varolan iltica
hakk› iptal edilerek s›n›r d›fl› edil-
mesi karar› al›nd›. Konuya iliflkin
28 Eylül günü dernekte bir bas›n
toplant›s› düzenleyen DE⁄ER, ka-
rara, Avrupa Komisyonu’nun 3 Ma-
y›s 2005 tarihinde ald›¤›, “Türki-
ye’deki demokratik geliflmeler ol-
du¤u” yönündeki karar›n gerekçe
gösterildi¤ini ifade etti. Bu durumu
“anti-demokratik” olarak tan›mla-
yan DE⁄ER, duyarl›l›k ça¤r›s›nda
bulunurken, Halk Kültür Evi de s›-
n›r d›fl›lara son verilmesini istedi.

Büyük Direnifl’in alt›nc› y›la girmesi-
ne günler kalm›flken, TAYAD Komite ta-
raf›ndan yap›lan bir aç›klama ile, yurtd›-
fl›nda yap›lacak eylemlere kat›lma ve
hücrelerde direnen tutsaklara sahiplenme
ça¤r›s›nda bulunuldu. 

20 Ekim 2000 tarihinde F tipi tecrit
hapishanelerinin aç›l›fl›na karfl› bafllat›lan
Ölüm Orucu Direnifli’nin 6. y›l›na girdi-
¤ini hat›rlatan TAYAD Komite, direniflin
ilk günkü kararl›l›¤›yla bugüne dek dev-
rimci tutsaklar taraf›ndan sürdürüldü¤ü-
nü ve 120 flehit verildi¤ini dile getirdi. 

Tecritin tüm halka yönelik oldu¤u ha-
t›rlat›lan aç›klamada flöyle denildi:

“120 ölümden sorumlu faflist Türkiye

Devleti yan›s›ra ülkemize tecrit hapisha-

nelerini dayatan AB'dir. "Hapishaneler

sorununuzu" çözün diyen,

insanlar›n hücrelerde be-

den beden eriyerek ölmesi-

ne seyirci kalan, 19-22

Aral›k hapishaneler katli-

am›n› ve Armutlu katliam›-

n› susarak onaylayan, tek

cümlede ifade edersek;

Türkiye faflizmini aç›kça

destekleyen AB'dir.”

Büyük Direnifli
sahiplenmenin ken-
disine insan›m diyen
herkesin görevi ol-
du¤unu ifade edilen
aç›klamada, yap›la-
cak eylemleri de flu

flekilde s›raland›:

◆ 20 Ekim'de Avrupa'n›n pek çok fleh-
rinde parlementolar önünde yürüyüfller
yapaca¤›z. Herkesi parlementolar önünde
ölüm orucu flehitlerinin resimlerinin ol-
du¤u k›rm›z› balonlar uçurmaya; ◆ 22-
23 Ekim’de derneklerde, iflte, evlerde ve
bulundu¤umuz her yerde açl›k grevi yap-
maya; ◆ 22-23 Ekim'de derneklerde  dü-
zenleyece¤imiz anma ve ‘neden 5 y›ld›r
ölüm orucu sürüyor, 6. y›l›na girerken
ölüm orucu...’ konulu toplant›lara kat›l-
maya; ◆ 22-23 Ekim'de direnen tutsakla-
ra mektup ve kartlar göndermeye; ◆
Adalet Bakan› Cemil Çiçek'e ve Ceza ve
Tevkifevleri Genel Müdürlü¤ü'ne protes-
tonuzu telefon ederek, faks ve mail gön-
dererek bildirmeye ÇA⁄IRIYORUZ.

Hamburg’da 
Halk fiöleni

Anadolu Federasyo-
nu’na ba¤l› Anadolu-
Der 3 Ekim günü Halk
fiöleni gerçeklefltirdi.
Aç›l›fl konuflmas› ile
bafllayan flölen, Grup
Denize Türkü ve Ozan
Direnç'in türküleriyle
devam etti. Türkçe ve
Kürtçe türküler söyle-
yen Anadolu-Der Çocuk
Korosu ilgi toplarken,
Eren Can’›n türkülerine
halaylar efllik etti. HA-
AK-B‹R'e ba¤l› Grup
Zülfükar Folklor Ekibi’-
nin sundu¤u halaylar›n
ard›ndan ara verildi. 

TAYAD Komite
Temsilcisi’nin Büyük
Direnifl’le ilgili konufl-
mas›yla bafllayan ikinci
bölümde, s›ras›yla Abi-
din, Grup Yorum  ve Ar-
zu sahneye ç›kt›. 1000
kiflinin izledi¤i flölende,
hak gasplar›na karfl› mü-
cadele ça¤r›s› yap›l›r-
ken, Yorum türkülerinin
yüzlerce kifli taraf›ndan
hep birlikte söylenmesi,
halkla kaynaflmas›n›n
güzel bir örne¤i oldu.

TAYAD Komite’nin ça¤r›s›

Ölüm orucu 6. y›l›nda
direnen tutsaklar› sahiplenelim

yurtd›fl›


