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Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
7 Eylül - 13 Eylül
1972’de Zonguldak-Ulus, Kirazc›k Köyü’nde do¤du Gülay.
1990’da Dev-Genç saflar›nda mücadeleye kat›ld›. Dev-Genç’in
kadrolar›ndan olan eﬂi Erol Yalç›n’›n katledilmesine ra¤men, mücadelesini tereddütsüz sürdürdü. 1994’te tutsak düﬂtü. 2000’deki hücre sald›r›s›na karﬂ› Ümraniye Hapishanesi Birinci Ölüm
Orucu Ekibi’ndeydi. 19 Aral›k katliam›ndan sonra zorla müdahaGülay KAVAK leye maruz kald›. Bir süre sonra tahliye edildi¤inde, tahliye rüﬂvetini reddetti. ‹hanete meydan okuyarak kahramanl›¤›n yolunu
seçti ve 7 Eylül 2001’de Armutlu direniﬂ mahallesinde ölümsüzleﬂti.

Hamide ÖZTÜRK

19 Aral›k 2000’de, 6 kad›n tutsa¤›n diri diri yak›ld›¤› Bayrampaﬂa
C-1 Ko¤uﬂu’ndayd›. Bak›rköy Kad›n ve Çocuk Tutukevi’nde 5.
Ölüm Orucu Ekipleri’nde ölüm orucuna baﬂlayan Hamide Öztürk,
10 Eylül 2002’de onur ve gurur dolu bir direniﬂte ölümsüzleﬂti.
Hamide 1970’da Antakya’da do¤du. 1990’da mücadeleye kat›ld›.
Bu mücadelede kardeﬂini, yak›nlar›n› ﬂehit verdi. Daha büyük bir
h›rsla sar›ld› mücadeleye. Akdeniz çap›nda görevler üstlendi.
1996’da ‹stanbul’da tutukland›. ‘96 Ölüm Orucu’nda 3. ekipteydi.
10 Eylül 2001’de ‹stanbul Gümüﬂsuyu’nda çevik kuvvete yönelik feda eyleminde öfkenin ve adaletin sözcüsü olarak ﬂehit düﬂtü.

U¤ur BÜLBÜL

U¤ur Bülbül, 1976’da Kastamonu-‹nebolu’da do¤du. 1996’da
mücadeleye kat›ld›. ‹ﬂkencelerden geçirildi, hapsedildi. 19 Aral›k katliam›nda Bart›n Hapishanesi’ndeydi. Yaraland› ve Sincan
F Tipi’ne sevkedildi. Kendini feda etmeye daha ölüm orucuna
gönüllü olarak karar vermiﬂti. Tahliye edilmesinin ard›ndan iﬂkencecilere karﬂ› gerçekleﬂtirdi¤i feda eyleminde ﬂehit düﬂtü.

9 Eylül 1998’de Tokat’a ba¤l› Niksar-Reﬂadiye aras›ndaki k›rsal alanda oligarﬂinin askeri güçleriyle ç›kan çat›ﬂmada ﬂehit düﬂtüler. Çat›ﬂmada Filiz Ünal vurulup ﬂehit düﬂerken, Yener Türker’den çat›ﬂma sonras› haber al›namad›. Araﬂt›rmalar sonucunda oligarﬂinin katliamc›lar› taraf›ndan vuruldu¤u veya Kelkit
Filiz ÜNAL Yener TÜRKER Irma¤’›nda bo¤uldu¤u sonucuna var›ld›. Filiz, Tokat
Turhal ‹lçesi Çerçi Köyü’ndendi, gerillaya 1997 Haziran’›nda kat›lm›ﬂt›, Yener Ordu Mesudiye’dendi ve gerillaya 1998 Haziran’›nda kat›lm›ﬂt›.

Diyarbak›r Ölüm Orucu ﬁehitleri
7-17 Eylül 1982
Cuntan›n teslim alma dayatmas›na karﬂ› 14 Temmuz
1982’de Diyarbak›r Hapishanesi’nde baﬂlayan ölüm
orucunda, Kemal Pir 7 Eylül'de, Hayri Durmuﬂ 13
Ey lül'de, Akif Y›lmaz 15 Eylül'de, Ali Çiçek 17 Eylül
1982'de ﬂehit düﬂtüler.
YILMAZ GÜNEY
Halk›n›n ac›lar›n› ve umutlar›n›n
sinemada destanlar›n› yazd›.
Devrimci sanatç›l›¤›n, örgütlü
ayd›n anlay›ﬂ›n›n ülkemizdeki
örneklerindendi. 9 Eylül
1984’te aram›zdan ayr›ld›.

Dursun IﬁIK

7 Eylül
1991’
de Hollanda’da
faﬂistler
taraf›ndan katledildi.

Mehmet SOYLU

12 Eylül
1979’ da
Kars Yeni
Mahalle’de
faﬂistler
taraf›ndan
katledildi.

DEV-GENÇ
içinde
halk›n›n
mücadelesine
kat›lan bir
Yüksel KAﬁIKÇI devrimciydi. 12
Eylül 1979’da Okmeydan›’nda faﬂistlerle girdi¤i çat›ﬂmada ﬂehit düﬂtü.
Mücadelede henüz
çok yeni
oldu¤u bir
süreçte 8
Zeynep Esra E y l ü l
1990’ da
BOLAYIR
Bursa’da
geçirdi¤i bir trafik kazas› sonucu aram›zdan ayr›ld›. ‹YÖ-DER
üyesiydi.
Mücadele okuru
bir ö¤retmendi. 11
Eylül
Vedat ‹NAN 1994’
de Dersim Mazgirt, Dar›kent Beldesi’nde, Kürt milliyetçileri taraf›ndan öldürüldü.

‹stanbul
Mimar Sinan Üniversitesi’nde
TÖDEF’in
Seher ﬁAH‹N o r g a n i zasyonuyla yürütülen rehberlik ve
dayan›ﬂma çal›ﬂmalar› içinde
yeral›yordu. Bu çal›ﬂmaya
karﬂ› polis taraf›ndan gerçekleﬂtirilen sald›r›da, TÖDEF’li
Seher, üniversitenin üçüncü
kat›ndan aﬂa¤› at›ld›. Beﬂ gün
komada kald›ktan sonra 8
Eylül 1991’de ﬂehit düﬂtü.

Tarih yazanlar›n
kaleminden
Gülay Kavak’›n
GENÇL‹⁄E
SESLEN‹ﬁ‹
Ad›m Gülay Kavak,
Ölüm Oruççusuyum.
Ülkemizin gelece¤ini temsil eden gençli¤e, genç kardeﬂlerimize sesleniyorum. Bugün bir devrimci olarak
ölüm orucunda sizleri, ülkemiz gençli¤ini
temsil etmekten gururluyum. Sizlerin, sizin
gibi genç kardeﬂlerim aras›ndan ç›kan bir savaﬂç› olarak diyorum ki;
Gençlik güvenin, cesaretin, cüretin, gelecek güzel günlere olan hayallerimizin ad›d›r.
Sizleri, bütün okuyan, okuma hakk› elinden
al›nan, çal›ﬂan, iﬂsiz gençlerimizi seviyorum.
(...) Bizler gençlik olarak istedik ki, Onurlu, insanca, gelecek kayg›s›n›n olmad›¤› bir
vatan›m›z olsun.
... ‹stedik ki, kendi gelece¤imiz hakk›nda
söz ve karar hakk›m›z olsun.
‹stedik ki özgürce düﬂünelim, araﬂt›ral›m,
özgürce çal›ﬂal›m, ö¤renelim, paylaﬂal›m,
kendimizi yetiﬂtirelim.
‹stedik ki, eme¤iyle, al›nteriyle bize bu olana¤› sa¤layan halka bu vatana en iyi ﬂekilde
hizmet eden genç beyinler olal›m.
‹stedik ki vatan›m›z özgür, halklar›m›z
mutlu olsun.
... Genç kardeﬂlerimiz,
Bizler bu tarihte ﬂanl› sayfalara imza att›k.
Tarihin sayfalar›n› faﬂist pusularda katledilen
arkadaﬂlar›m›z, okul pencerelerinden dayan›ﬂmay› örgütlüyor diye at›lan Seherlerimiz,
Ayhanlar›m›z, ‹smaillerimiz, Erollar›m›z,
Kahramanlar›m›z yazd›lar. Bu ülkede en çok
gençler katledildi, iﬂkence gördü, gözalt›na
al›nd›, kaybedildi.
... Hayallerimiz, umutlar›m›z, sevgilerimiz,
gelece¤imiz ortak. ‹nsanca, kardeﬂçe, bir orman gibi özgür ve ba¤›ms›z yaﬂamak istiyoruz.
‹steklerimizi, umutlar›m›z› yaﬂama geçirmek için mücadele ettik. Gelecek güzel günler için gökten ayet inmeyecek bize. Biz onu
kendimiz yarataca¤›z kendi ellerimizle.
Geçmiﬂimize bak›n diyorum, orada gelece¤i göreceksiniz. Tarihimize sar›l›n diyorum,
o bizi umutlar›m›za götürecek. (...)
Bizleri örgütsüz b›rak›p teslim almaya çal›ﬂ›yorlar. Örgütsüzlük teslimiyettir. Örgütlenece¤iz, kazanaca¤›z, gelece¤i kuraca¤›z. ...
Bu zaferi birlikte kazanaca¤›z.
Gençlik gelecektir, gelecek güzel günler
için ‹LER‹.
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19 A r a l › k B a y r a m p a ﬂ a
Katliam› Davas›
Ta r i h : 14 Eylül S a a t : 10.00
Ye r : Eyüp 3. Asl. Cz.
***
19 A r a l › k B a y r a m p a ﬂ a
K a t l i a m › G a r d i y a n l a r Davas›
Ta r i h : 14 Eylül S a a t : 10.00
Yer: Eyüp 3. Asl. Cz.
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ARMUTLU G ÜZ
ﬁENL‹⁄‹
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Park› - Gülsuyu
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2 Temmuz ertesinde
mevcut durumu “empery a l i s t l e r v e o l i g a r ﬂ i k a z an d›” diye ifade etmiﬂtik. Devam›nda, Amerikan ve
Avrupa emperyalizminin
aç›k deste¤iyle Abdullah Gül cumhurbaﬂkan› seçildi. ‹ﬂbirlikçi tekellerin destekledi¤i 60. hükümet kuruldu. ﬁimdi AKP, yeni bir anayasa
tasla¤›n› gündeme getirmiﬂ bulunuyor. AKP’nin amac› demokrasi mi?
Amaç ba¤›ms›zl›k m›? E¤er amaç
bunlar de¤ilse, ki olmad›¤›n› biliyoruz, öyleyse amaç, en baﬂta emperyalizmin ve oligarﬂinin deste¤inin
gereklerini yapmakt›r.

2

KP’nin yapaca¤› anayasan›n
“emperyalizmin ve oligarﬂinin
anayasas›” olaca¤› kuﬂkusuzdur.
Çünkü AKP hükümeti, emperyalizmin ve oligarﬂinin iktidar›d›r.

A

nayasa de¤iﬂikli¤i önerileri ve
ve ﬂimdi AKP’lilerin de dilinde
olan “sivil anayasa” söylemi, 198687’lerden beri ülkemiz siyasetinin
gündeminden, burjuva politikac›lar›n dilinden düﬂmedi. Daha o zamanlardan düzen partileri adeta koro halinde 12 Eylül Anayasas›'n›
eleﬂtiriyor ve de¤iﬂtirmekten söz
ediyorlard›. O dönemki seçimlerin
hepsinde “12 Eylül Anayasas›’n›n
de¤iﬂtirilmesi” vaadi verilmiﬂti
meydanlarda. Fakat “sivil” iktidarlar, tam 25 y›ld›r bu “cunta” anayasas›n› de¤iﬂtirmedikleri gibi, ülkeyi
bu anayasayla yönetmekte bir
sak›nca da görmediler. Baﬂbakanlar, bakanlar, Yarg›tay baﬂkanlar› zaman geldi, " b u a n a yasa meﬂru de¤ildir" dediler.
Ama bu meﬂru olmayan anayasa ülkemizi çeyrek as›rd›r yönetmeye devam ediyor. Çünkü;
meﬂru de¤il, demokratik de¤il
derken, “de¤iﬂtirece¤iz” vaadinde bulunurken, gerçek manada bir demokrasi kayg›s› taﬂ›m›yorlard›.
eﬂitli iktidarlar döneminde
k›smi de¤iﬂiklikler de yap›ld› 82 Anayasas› üzerinde.
Halk›n de¤il ama sistemin ihtiyaçlar› temelinde çeﬂitli bölüm-
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GÜNDEM

Emperyalistler için
anayasa de¤iﬂikli¤i!
leri revizyondan geçirildi. ﬁimdi yap›lmak istenen de bundan farkl› ve
bundan öte bir ﬂey olmayacakt›r.
Bas›na yans›t›lan maddeler, henüz
yap›lmak istenen de¤iﬂikliklerin tamam›n› içermese de görülen odur
ki, 12 Eylül Anayasas›’n›n özünü,
esas›n› de¤iﬂtirme gibi bir düﬂünceleri yoktur.

lay›s›yla, ﬂunu söylemek mümkün;
sözkonusu de¤iﬂikliklerle emperyalist ve iﬂbirlikçi tekellerin önü biraz
daha temizlenmiﬂ, düzlenmiﬂ olacakt›r.

KP hükümeti, bunlar› yaparken, do¤rudan tekellerin istekleri olan bu düzenlemeleri gerçekleﬂtirirken, oligarﬂi içi çeliﬂkiler konusunda, türban konusunda, tarikat
KP’nin yapaca¤› bir anayasa,
örgütlenmeleri konusunda, kendi
özde 12 Eylül Cuntas›’n›n atasosyal taban›n›n da önünü açacak
d›¤› Dan›ﬂma Meclisi taraf›ndan hadüzenlemeleri, bu de¤iﬂikliklerin
z›rlanan 1982 Anayasas›’ndan farkiçine yedirmeye çal›ﬂacakt›r. Mesel› olmayacakt›r. Tek fark, emperyala, türban› üniversitelerde serbest
d
ö
n
e
m
s
e
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listlerin ve oligarﬂinin
hale getirirken “kamuda yasak” diru n v e t al ep l er i ni n farkl›l›¤›ndad›r.
yerek belli bir dengede tutmaya da
Emperyalist tekellerin ve iﬂbirlikçiçal›ﬂmaktad›r. Bunlar› ne kadar yalerinin bugün neler istedi¤i ise kimpabilece¤ini ise, oligarﬂi içi güç dense için s›r de¤il. Bu istekler do¤rulgeleri belirleyecek. Türban, tarikattusunda anayasada yap›lacak de¤ilar gibi konularda oligarﬂi içi çeliﬂkiﬂikliklerle, özelleﬂtirme dizginsizleler ön plana ç›kacak ve muhtemelen
ﬂecek, yap iﬂlet devret gibi, esnek
de “anayasa de¤iﬂiklikleri” gündeçal›ﬂma gibi, tekellerin ihtiyaçlar›minde a¤›rl›kl› olarak bunlar tart›ﬂ›n›n önüne engel olan maddeler
lacakt›r. Fakat öte yandan bir üst böay›klanacak, Kemalist döneme kalümde ifade etti¤imiz emperyalist
dar uzanan ve art›k bugün emperyatekellerin ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamak
list tekelleri ve iﬂbirlikçilerini çeﬂitiçin yap›lacak anayasa de¤iﬂiklikleri
li düzeylerde rahats›z eden “devletbelki de hiç tart›ﬂ›lmayacakt›r.
çilik” kal›nt›lar› temizlenecek... Doüm devrimci, ilerici, demokrat güçler, öncelikli bu
oyunu bozmal›d›rlar. Anayasa
tart›ﬂmalar› ne türban meselesiAKP’nin yapaca¤› bir
ne, ne Genelkurmay’›n kime
anayasa, özde 12 Eylül Cuntaba¤l› olaca¤›na, ne sadece Kürt
s›’n›n atad›¤› Dan›ﬂma Meclisi
sorununda ne denip denilmeditaraf›ndan haz›rlanan 1982
¤ine hapsedilmeden, daha geniﬂ
bir muhtevada, sistemin niteliAnayasas›’ndan farkl› olmaya¤ini tart›ﬂt›racak bir muhtevada
cakt›r.
ele al›nmal›d›r. “Benmerkezci”
Bugün de sözkonusu de¤iﬂikher yaklaﬂ›m, demokrasi mücaliklerle emperyalist ve iﬂbirlikdelesini
güdükleﬂtirecektir.
çi tekellerin önü biraz daha
Anayasa konusundaki benmertemizlenmiﬂ, düzlenmiﬂ olakezcilik de kuﬂkusuz ayn› sonucu yaratacakt›r. Örne¤in ﬂu yakcakt›r.
laﬂ›m› tüm demokratik güçlerin
dikkatine sunmak isteriz: “Tür-
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kiye’de bir metnin, bir anayasan›n
tart›ﬂmada inisiyatifi elinde tutan teveya program›n demokratik olup olkelci burjuvazi olmuﬂtur. Sansasyomad›¤›n› belirleyen ölçü Kürt sorunel tart›ﬂmalar içinde anayasa mesenudur. Kürt sorununu do¤ru tahlili
lesinin özünü bo¤mak istemiﬂlerdir.
varsa, Kürtler bu metinlerde do¤ru
Her reformist, düzen içi yaklaﬂ›m
ele al›nm›ﬂsa, demokratiktir, de¤ilse
buna güç verir. Oysa biz, mevcut
demokratik de¤ildir. Yeni anayasay›
anayasan›n ruhunu, s›n›fsal niteli¤ibelirleyen de bu olacakt›r. ”
ni tart›ﬂt›rmal›y›z kitlelere. Bu ruhu
ve niteli¤i de¤iﬂtirmeye giriﬂmeyen,
u benmerkezcilik ve dar görüﬂbuna niyeti olmayan tüm düzen
lülük, demokrasi mücadelesini
güçlerinin faﬂist karakterini ortaya
de dar bir alana, esas olarak da egekoymal›y›z. 1982 Anayasas› haz›rmen s›n›flar›n icazet alan›na hapselan›rken, Dan›ﬂma Meclisi’nde yader. Oysa, tüm ilerici, devrimci, demokratik güçler, kitle örgütleri,
demokratik, halktan yana bir
anayasa temelinde bu sürece
müdahil olabiliriz. A K P, AB’ye
Anayasa tart›ﬂmalar›
üyelik sürecinde oldu¤u gibi,
ne türban meselesine, ne
yeni anayasa meselesini, kendiGenelkurmay’›n kime ba¤l›
sine “demokrat” görünümü verme arac› olarak kullanmak isteolaca¤›na, ne sadece Kürt
yecektir. Buna prim veren hiçbir
sorununda ne denip denilmediyaklaﬂ›m içinde olunmamal›d›r.
¤ine hapsedilmeden, daha
“ﬁuna yer verilmesi olumlu ama
geniﬂ bir muhtevada, sistemin
eksik...” gibi düzen içi yaklaniteli¤ini tart›ﬂt›racak bir
ﬂ›mlar, demokratikleﬂmeye de¤il ama AKP’ye hizmet edecekmuhtevada ele al›nmal›d›r.
tir. Bunun yerine anayasa konusu, “halk için anayasa” hedefiyle emperyalizme ve oligarﬂiye
karﬂ› mücadelenin bir zemini
yap›labilir ve yap›lmal›d›r.
eçen 4,5 y›ll›k iktidar dönep›lan tart›ﬂmalarda ﬁener Akyol adminde AKP kimin partisi oldu¤unu, kimlerin hizmetinde oldu¤ul› bir meclis üyesi ﬂöyle diyordu:
nu yeterince kan›tlam›ﬂt›r. Emper“A n aya saya ‘e ﬂit iﬂe eﬂi t ü cr et’ .
yalizmin ve iﬂbirlikçilerin örgütü
‘‹nsan haysiyetine yaraﬂ›r ’ gibi beTÜS‹AD’›n AKP’den bu kadar büﬂeri temennilerin girmesine taraf yük bir memnuniyet içinde olmas›
tar de¤iliz.” Nitekim de 12 Eylül
tek baﬂ›na bunu kan›tlamaya yetCuntas›’n›n bu faﬂist anayasas›na
mektedir zaten. ﬁimdi “yeni anayaböyle “beﬂeri temenniler” konulsa tasar›s›” meselesine böyle bir kamam›ﬂt›r. AKP “beﬂeri temennin›t hiç yokmuﬂ gibi, AKP 4,5 y›ld›r
ler”e yer vermeyen bu mant›k koiktidar de¤ilmiﬂ gibi yaklaﬂ›lamaz.
nusunda ne diyor? 12 Eylül AnayaDemokratik bir talebi dile getirmek
sas›, sistemati¤i itibar›yla, hak ve
farkl› bir ﬂeydir, bunu AKP’nin yaözgürlüklerin nas›l korunaca¤› ve
pabilece¤ini düﬂünmek, ummak ve
kullan›laca¤›n› de¤il, nas›l k›s›tlakitleleri de böyle bir beklenti içine
n›p nas›l kulland›rt›lmayaca¤›n› besokmak farkl›d›r. Bugün AB’ci aylirleyen bir yaklaﬂ›ma sahiptir. Hakd›nlar›n, reformist kesimlerin yaplar ve özgürlüklerden sözedilen het›klar› da esas olarak budur.
men her maddenin sonunda bir “ancak...” olmas› bunun sonucudur.
u meclisin gündemine ilk kez
AKP bu sistemati¤e ne diyor?..
“anayasa de¤iﬂikli¤i paketi”
Bunlar› sorgulatmal›y›z kitleler nezgelmiyor. Arﬂivlere bakanlar, kaç
dinde? 12 Eylül’ün yarg›lanmas›, iﬂkez oligarﬂinin bu iddiayla tart›ﬂma
te ayn› zamanda 1982 Anayasabaﬂlatt›¤›n› görür. Ve genelde de bu
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s›’n›n tüm niteli¤inin ve o anayasan›n 25 y›ld›r bu topraklarda yaratt›¤› tüm sonuçlar›n yarg›lanmas›d›r.
Bu kapsamda AKP’ye elbette ﬂunu
da sormal›y›z: 12 Eylül Anayasas›’n›n 25 y›lda yaratt›¤› hukuki,
ekonomik, siyasal ve sosyal sonuçlar›n muhasebesini de yapacak m›s›n›z? Zarar görenlerin zararlar›n› tazmin edip, suçlular›n yakas›na yap›ﬂacak m›s›n›z?
u yaz› kapsam›nda baﬂl›klar halinde ortaya koymaya çal›ﬂt›¤›m›z gibi, anayasa tart›ﬂmas›, sadece baz› hukuki maddeler tart›ﬂmas› de¤ildir. ﬁu an gündemde olan anayasa de¤iﬂiklikleri,
emperyalizmin “küresel ya¤ma
ve talan!” politikas›n›n tart›ﬂmas›d›r. ‹ﬂbirlikçilik ve vatanseverlik tart›ﬂmas›d›r. Faﬂizmin
sürdürülmesi tart›ﬂmas›d›r. Gericilik ve ilericilik tart›ﬂmas›d›r.
Sistem, kendi anayasas›n›, emperyalizmin ve oligarﬂinin ihtiyaçlar› temelinde revizyondan
geçirmek istiyor. Bu de¤iﬂimin
faﬂizmin, gericili¤in daha da
güçlendirilmesini içerdi¤i de
aç›kt›r. Durum bu kadar aç›kken “AKP ﬂunlar› yaparsa demokrasiye hizmet eder” spekülasyonlar›na yer yoktur. Çünkü
böyle bir ihtimal yoktur. Biz, tamamen farkl› bir anayasa istiyoruz. Biz
emperyalizmin ve oligarﬂinin de¤il,
h alk› n anay asas› n› istiyoruz.
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¤er herhangi bir toplumsal kesim, s›n›fsal nitelik aç›s›ndan
farkl› bir anayasa talebi ortaya koyuyorsa, nitelik de¤iﬂikli¤in niteliksel bir toplumsal alt-üst oluﬂ olmaks›z›n gerçekleﬂmeyece¤ini de bilmek durumundad›r. Biliyoruz ki,
halk›n anayasas›, ancak halk›n iktidar›yla mümkün olur. Oligarﬂinin
iktidar›n›n yerine halk›n iktidar›n›n
kurulmas› sözünü etti¤imiz türde bir
alt-üst oluﬂtur. Sömürücülerin, iﬂbirlikçilerinin huzur, istikrar deyiﬂlerinin karﬂ›s›na, toplumsal bir alt üst
oluﬂ iste¤iyle ç›k›yoruz. Ve böyle bir
alt üst oluﬂ sonucunda halk›n iktidar›na, halk›n anayasas›na ulaﬂmak
için mücadeleye ça¤›r›yoruz.
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AKP’N‹N HAZIRLAYACA⁄I ANAYASA

HALKIN A NAYASASI O LAMAZ
AKP iktidar› seçimlerin ard›ndan 1982 Anayasas›’n› de¤iﬂtirip yerine “sivil bir anayasa”
haz›rlayaca¤›n› aç›klad›. Bu konuda
haz›rlanan bir taslak da “parça parça” bas›na s›zd›r›l›yor. Ergün Özbudun baﬂkanl›¤›nda isimleri -nedensegizli tutulan bir grup akademisyenden oluﬂan bir komisyon taraf›ndan
haz›rland›¤› belirtilen anayasa tasla¤›n›n içerdi¤i çeﬂitli maddeler ve
bunlara iliﬂkin de¤iﬂik kesimlerin
görüﬂleri bas›nda yer almaya baﬂlad›.
Her ne kadar AKP’nin henüz
aç›kça savunup da arkas›nda durdu¤u bir taslak olmasa da ortaya at›lan
-s›zd›r›lan(!)- maddelere bak›ld›¤›nda AKP’nin bu konuda ne dedi¤i, ne
yapmak istedi¤i de az çok ortaya ç›kacakt›r. Ki tecrübelerimizle sabittir, burjuva politikac›lar, bu tür yasal de¤iﬂikliklerin hepsinde hemen
her zaman ayn› yönteme baﬂvurmaktad›rlar: Belli baz› maddeleri
öne sürüp düzenin çeﬂitli kesimlerinin, kurumlar›n›n ve k›smen de demokratik kurumlar›n, halk›n genel
tepkileri ve nabz› al›nd›ktan sonra,
bu maddeleri geri çekme veya de¤iﬂtirme yoluna gidilir. Halka karﬂ›
olan, ama oligarﬂinin kendi aralar›nda uzlaﬂabildi¤i konular, üzerinde f›rt›nalar kopart›lan “çerezlik”
birkaç maddenin gölgesinde gizlenerek, daha aç›kças›, yap›lan yasal
düzenlemenin halka karﬂ› muhtevas› halktan gizlenerek, ihtiyaç duyulan düzenleme yap›l›r.
AKP de ayn› mekanizma içinde
gündeme getirdi anayasa tart›ﬂmas›n›. Bugün, AKP taraf›ndan halk›n
tart›ﬂmas›na aç›laca¤› ve halk›n
oyuna sunulaca¤› iddia edilen anayasa tasla¤›n›n gerçekten halk›n
anayasas›na dönüﬂtürülüp dönüﬂtürülmeyece¤i, halk›n tart›ﬂmas›na ve
onay›na tam olarak sunulup sunulmayaca¤›, bugüne kadar gündeme
gelen yasalarda yap›lanlarla sabittir.
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Oligarﬂinin “halk›n kat›l›m›n›”
sa¤lamak gibi bir gelene¤i yoktur.
Ne bunu sa¤layacak mekanizmalar›, ne de böyle bir anlay›ﬂlar› yoktur.
En fazla “kat›l›mc›l›k” oyunu sahneleyebilmek için birkaç göstermelik manevra yap›l›r.
Meselenin bu yan›n› bir yana b›rakarak, bas›na yans›d›¤› kadar›yla
AKP’nin anayasa tasla¤›n›n içeri¤ine, ana baﬂl›klar›na k›saca bir göz
atal›m.

M G K , ‘Anay asal Bir
Kuruluﬂ Olarak’ Varl›¤›n›
S ü r d ü r e cek!
MGK’n›n anayasada varl›¤›n›
korumas› dahi, tek baﬂ›na haz›rlanan anayasan›n nas›l bir anayasa
olaca¤›n›n ipuçlar›n› vermektedir.
Y›llard›r ülkenin gerçek yöneticisi
durumunda olan MGK’ya hiçbir
hükümet, hiçbir iktidar dokunamam›ﬂt›r. Tersine onun önünde secdeye durmaktan, ona biat etmekten de
geri kalmam›ﬂt›r. Sömürge tipi faﬂizmin kurumlaﬂm›ﬂ temellerinden
birini oluﬂturan MGK’n›n dokunulmazl›¤›n›n AKP iktidar›nca da korunaca¤› böylece tescil edilmektedir. AKP’nin MGK’ya karﬂ› zaman
zaman estirdi¤i havan›n da daha
çok kendine “demokrat” bir görünüm verme gayretinden ibaret oldu¤u aç›kt›r.

K u v v e t l e r Ayr›l›¤› ‹lkesi
Getirilecek!
AKP Anayasa tasla¤›na göre,
burjuva demokrasilerinin temelini
oluﬂturan yürütme, yasama ve yarg›
organlar›n›n birbirinden ayr›laca¤›,
anayasal hüküm olacakm›ﬂ.
AKP cenah›n›n düﬂüncesine göre, mevcut anayasadaki “Türk milleti, egemenli¤ini, Anayasa’n›n koy-

du¤u esaslara göre, yetkili organlar› eliyle kullan›r” ﬂeklindeki 6.
maddesinin, “Türk milleti, egemenli¤ini, Anayasa’n›n koydu¤u esaslara göre, yasama, yürütme ve yarg›
organlar› eliyle kullan›r” ﬂeklinde
de¤iﬂtirilmesi öngörülüyor.
Peki AKP ilk bak›ﬂta çok önemli
bir de¤iﬂiklik içermeyen bu de¤iﬂiklikle neyi gerçekleﬂtirmiﬂ olacak?
Sistem, burjuva demokrasisine daha
uygun hale mi getirilmiﬂ olacak?
MGK’ya dokunmayan, yürütme,
yasama ve yarg›y› tek bir elde toplayan faﬂist bir sistemin kurumsal,
anayasal niteli¤ini aynen koruyan
AKP’den, kuvvetler ayr›l›¤› ilkesinin burjuva demokratik anlamda
dahi olsa iﬂletilmesini beklemek
safdillik olur. Hem de ülkede ekonomik, sosyal, anlamda ciddi hiçbir
de¤iﬂim olmam›ﬂken, siyasal alanda
daha önceki uygulamalar› ortada
olan bir iktidar›n devam› sözkonusu
iken, böyle bir beklenti içine girmek
en hafif deyimiyle safdillik olur.
Öyleyse amaç ne? Bu tür düzenlemeler ya göstermelik, bürokratik
düzenlemelerdir, ya da “oligarﬂi içi
çat›ﬂmada” gelece¤e dönük mevzi
k a z a n m a düzenlemeleridir. Tasla¤›n içerdi¤i maddeleri ele al›rken,
bu aç›dan da bakmak gerekir.

Mahkemelerin
Ba¤›ms›zl›¤› ve Tarafs›zl›¤›
Mevcut anayasada sadece yarg›n›n ba¤›ms›zl›¤›ndan sözedilirken
taslakta yarg›n›n “tarafs›zl›¤›” ibaresi de konulacakm›ﬂ. Yasa metni,
“Hakimler, görevlerinde ba¤›ms›z
ve tarafs›zd›rlar. Anayasa’ya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani
kanaatlerine göre hüküm verirler”
ﬂeklinde düzenlenecekmiﬂ.
Yarg›n›n baﬂtan aﬂa¤›ya faﬂizme
göre biçimlendirildi¤i bir devlet yap›lanmas› içinde pek de anlam› olmayan bir düzenleme.
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Ülkemizde yarg›n›n sorunlar›,
yarg›n›n MGK’ya, kontrgerillaya,
iktidarlara ba¤›ml› yap›s› bir kalem
darbesiyle de¤iﬂip düzelecek ha?!
Yarg›n›n tamam›yla halk›n denetimine aç›lmas›n› öngörmeyen bir
yasal düzenleme yap›lmadan ve bu
denetimin sa¤l›kl› bir ﬂekilde yap›lmas›n› sa¤layacak bir iktidar kurulmadan; daha önemlisi, adalet anlay›ﬂ›n›n “temelini” ve “özünü, baﬂka
bir deyiﬂle s›n›fsal niteli¤ini “de¤iﬂtirmeden, bu tür düzenlemelerle
yarg›n›n ba¤›ms›z ve tarafs›z olamayaca¤› aç›kt›r. Bir yan› rüﬂvet batakl›¤› içinde, öte yan› halka karﬂ›
düﬂmanl›k temeli üzerinde kurulmuﬂ ve kurumsallaﬂm›ﬂ olan bir sistemin böyle bir düzenlemeyle de¤iﬂmesi mümkün de¤ildir.

Vatandaﬂl›k Ta n › m › : ‘ K ü r t
Sorunu’nda Manevra:
Mevcut anayasada “Türk devletine vatandaﬂl›k ba¤› ile ba¤l› olan
herkes Türk’tür” ﬂeklinde yer alan
vatandaﬂl›k tan›mlamas›n›n, 1924
Anayasas› baz al›narak ﬂöyle de¤iﬂtirilmesi düﬂünülmekte imiﬂ: “Devlete vatandaﬂl›k ba¤› olan herkese
dini ve etnik kökeni gibi ayr›mlar
gözetilmeksizin Türk denir. ”
Peki neden? Nereye var›lm›ﬂ
olacak bu de¤iﬂiklikle?
Tan›m›n “geniﬂletiliyor” gibi olmas›nda demokratik bir aç›l›m yoktur. Kürt halk›n›n talebine cevap verebilecek bir yan da yoktur. Tersine,
düzenlemede di¤er halklar›n “Türk”
olarak görülmesinde, yani ﬂovenist
dayatman›n sürdürülmesinde hiçbir
de¤iﬂiklik yoktur. Kelime oyunlar›yla ifade edilen tan›mlama daha
önceki tan›mdan muhteva olarak
farkl› de¤ildir, ülke s›n›rlar› içinde
bulunan di¤er halklar› yok say›p,
onlar›n ulusal kimliklerini inkar politikas›n› sürdürüp, hepsini Türk tan›m› içine sokmaktad›r.
Bölgedeki seçim faaliyetleri s›ras›nda “Bu sorunu biz çözeriz” diyen AKP’nin ulusal soruna ﬂovenist
veya ümmetçi veya ikisinin karmas› olan bu tür formüllerden baﬂka
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bir çözümü olabilir mi? Olmam›ﬂt›r
ve olmayacakt›r.

YÖK Kald›r›lacak M›?
Yeni Anayasa Tasar›s›’nda
YÖK’ün kald›r›larak yerine Üniversiteleraras› Koordinasyon Kurulu
ad›yla yeni bir kurulun getirilmesi
öngörülüyor. Kuruldu¤undan bu yana tart›ﬂmal› olan ve üniversitelerde
bir bask› sistemi kurdu¤u konusunda tart›ﬂma olmayan YÖK sultas›n›n kald›r›lmas› elbette gereklidir.
Ancak bunun yerine konulan›n ne
oldu¤u ve iﬂleyiﬂinin nas›l olaca¤›
tart›ﬂmal›d›r. Ve en az bunun kadar
tart›ﬂmal› olan bir gerçek de,
AKP’nin YÖK’e, bu bask›c› karakterinden dolay› m›, yoksa baﬂka nedenden dolay› m› karﬂ› oldu¤udur...
Üniversitelerin genel durumu,
e¤itimin muhtevas› bir yana, üniversite bileﬂenleri olan; ö ¤ rencileri,
ö ¤ re t i m ü y e l e r i n i v e ç a l › ﬂ a n l a r ›
kapsayan bir yönetim mekanizmas›
olmad›¤› sürece, üniversitelerde demokratik bir iﬂleyiﬂ sözkonusu olamaz. Taslaktan bu anlamda “yans›yan” hiçbir ﬂey yoktur. AKP’nin
üniversiteleri demokratikleﬂtirme
diye bir sorunu olmad›¤› da zaten
geçmiﬂ iktidar döneminden bellidir.
Bu nedenle YÖK’ün yerine konulan
Üniversiteleraras› Koordinasyon
Kurulu’nun üniversiteleri demokratikleﬂtirme amaçl› olmad›¤›n› bugünden söyleyebiliriz. AKP’nin
Üniversiteleraras› Koordinasyon
Kurulu, üniversitelerde AKP’nin
kendi iktidar›n› kurumlaﬂt›rma iste¤ine hizmet edecektir büyük ihtimalle. Yeni Anayasa tasla¤›n›n haz›rlay›c›lar›ndan Ergun Özbudun’un “YÖK’ün kald›r›lmas› de¤il, sadece baz› yetkilerinin s›n›rland›r›lmas›ndan” sözetmesi de, bu
düﬂüncemizi desteklemektedir.

12 Eylül Cuntac›lar›na
Ya r g › Yolu mu?
Mevcut anayasan›n 12 Eylül
Cuntac›lar›’n› koruma z›rh› alt›na
alan 15. maddesinin kald›r›lmas›

da taslakta yeral›yor. Baz› bas›n organlar› bunu “12 Eylülcüler’e yarg›
yolunun aç›lmas›” olarak de¤erlendirdiler. Ancak Prof. Ergün Özbudun, bu konuda da aç›kça, “böyle
bir amaçlar›n›n olmad›¤›n› ve dahas› bu madde kalksa bile generallerin yarg›lanamayaca¤›n›, zira zamanaﬂ›m›n›n sözkonusu oldu¤unu”
aç›klad›.
Bu aç›klama, her ne kadar, “zamanaﬂ›m› olur mu, olmaz m›?” biçiminde yeni bir tart›ﬂmay› baﬂlatsa
da, AKP’nin niyetini göstermesi
aç›s›ndan önemlidir. AKP’nin 12
Eylül’den hesap sorma gibi bir anlay›ﬂ› yoktur. Bugüne kadar tek bir
generali dahi yarg›lamay› baﬂaramayan, ﬁemdinli gibi bir olay›n bile üstünü örten, 12 Eylül’den Susurluk’a kadar haklar›nda onlarca dosya olan generallerin dosyalar›n› has›ralt› etmeyi, üzerine fazlaca gitmemeyi devletin al-i menfaati icab› gören bir iktidardan daha ötesini
beklemek de mant›ks›z ve siyaseten
anlams›zd›r. Art›k oligarﬂi aç›s›ndan
da, ordu aç›s›ndan da iﬂlevi ve gere¤i kalmam›ﬂ olan bir madde kald›r›lmak istenmektedir, o kadar!

E¤itimde Kürtçe’ye
Serbestlik!
Taslakta yeralan bir maddeye
göre: “E¤itim ve ö¤retim dili Türkçe’dir. Türkçe’den baﬂka dillerde
e¤itim demokratik toplum düzeninin
gereklerine uygun olarak kanunla
düzenlenir” denilmektedir.
Bu maddeye göre, böylece Türkçe d›ﬂ›ndaki dillerde de e¤itim yap›labilmesinin önü aç›lmaktad›r. Ancak bu maddenin “tasla¤›n vitrini”
olmak için ﬂimdilik ortaya at›lm›ﬂ
bir madde olup olmad›¤›, daha yap›lacak düzenlemelerde kal›p kalmayaca¤›n› hep birlikte görece¤iz.

Türbana, tarikata
serbestlik!
Kuﬂkusuz, AKP yeni bir anayasay› gündeme getirirken, kendi taban›n›n baz› taleplerini bu düzenle-
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melerin içine yerleﬂtirmemesi düﬂünülemez.
Önceki anayasada "14. madde
hükümlerine ayk›r› olmamak ﬂart›yla ibadet, dini ayin ve törenler serbesttir" ﬂeklindeki f›kra, "kamu düzenine ayk›r› olmamak ﬂart›yla ibadet, dini ayin ve törenler serbesttir"
ﬂeklinde de¤iﬂtirilmek isteniyor.
Bunun anlam› aç›kt›r.
Bugün zaten esas olarak serbest
olan tarikatlar›n her türlü faaliyetleri daha da serbestleﬂtirilip, jandarman›n, polisin zaman zaman -ve elbette oligarﬂi içi çeliﬂkilere ba¤l›
olarak- yapabildi¤i müdahalelerin
önü kesilmek istenmektedir. Hem
tarikatlar, hem de onlara yaslanan
AKP, böylelikle gücüne güç katm›ﬂ
olacakt›r.
Keza, ayn› çerçevede yap›lmak
istenen bir baﬂka de¤iﬂikli¤in de
türban› üniversitelerde serbest b›rakmak oldu¤u belirtiliyor. “Kamu
kurumlar›nda yasaklama” karﬂ›l›¤›nda, üniversitelerde türban› serbestleﬂtirerek AKP bir “mevzi” kazanma takti¤i izliyor.

Cumhurbaﬂkan›n›n
Yetkilerine S›n›rlama ve
Ya r g › Z › r h ›
Cumhurbaﬂkan›n›n yetkilerinin
çok fazla oldu¤u ve bu nedenle yetkilerine s›n›rlama getirilece¤i taslakta yeral›rken, öte yandan da
cumhurbaﬂkan›n›n da milletvekilleri gibi yarg› dokunulmazl›¤›na kavuﬂturulmas› düzenlenmektedir.
Mevcut anayasada bu konuda bir
hüküm yer almamas›na ra¤men yeni taslakta bu yönde bir düzenleme
yap›lmas›, akla ilk olarak Abdullah
Gül’ün cumhurbaﬂkan› olmas› durumunda “ k a y › p t r i l y o n ” davas›
nedeniyle baﬂ›n›n a¤r›mas›n›n önlenmek istendi¤ini getiriyor. Ki akla bunun gelmesi çok do¤al; çünkü,
AKP’nin iﬂbaﬂ›na geldi¤inden bu
yana, haklar›nda yolsuzluk, sahtekarl›k ve çok çeﬂitli suçlardan davalar olan AKP’lileri korumak için ç›kard›¤› yasalar›n haddi hesab› yok!
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darki anayasalar›m›z böyle
haz›rlanmad›.”
Bugüne kadarkilerin böyle
haz›rlanmad›¤› do¤ru; ama
“bunun” böyle haz›rland›¤›
do¤ru de¤il.
Halk›n hür iradesi nerede?
Tart›ﬂma ve uzlaﬂma nerede?
Biz AKP’nin kat›l›mc›l›ktan ne anlad›¤›n› mesela “internet” üzerinden “tart›ﬂmaya
açt›klar›” YÖK tasar›lar›ndan
hat›rl›yoruz.

S o r u : A K P Anayasas›
Sivil ve Demokratik mi?
AKP ad›na anayasa taslak çal›ﬂmalar›na kat›lan Prof. Özbudun,
yapt›klar›n›n “sivil anayasa” oldu¤u
kan›s›nda. ﬁöyle diyor:
“Buna sivil anayasa denilmesinin kast›, yap›lma biçimindendir.
Halk›n hür iradesiyle yapt›¤›, tart›ﬂma ve uzlaﬂma yoluyla yap›lmas›
anlam›ndad›r. Çünkü bugüne kaAKP “h›rs›zl›klar” için dokunulmazl›k kuﬂanmay› sever...

Muhalefete S›n›r!
AKP’nin Anayasa Tasla¤›nda
yeralan düzenlemeler aras›nda,
Anayasa Mahkemesi üyelerinin seçimini yeni esaslara ba¤lamak,
Anayasa Mahkemesi’nin yetkilerinin s›n›rland›rmak ve parlamentodaki partilerin Anayasa Mahkemesi’ne baﬂvurmas› için 110 milletvekili imzas› ﬂart› getirmek gibi maddeler de yeral›yor.
Maddelerin neye hizmet etti¤i ve
edece¤i aç›k. AKP hem düzenin çeﬂitli kurumlar›n›n, hem de düzen içi
muhalefetin kendi üzerindeki denetiminden iyice kurtulmak istiyor.
Sadece bu düzenlemeye bak›larak
bile, AKP’nin yeni anayasa tasla¤›nda “demokratikleﬂme” diye bir

‹ﬂçiyi, köylüyü, iﬂsizi, ev
kad›n›n› ﬂu veya bu talebini,
ﬂu veya bu eleﬂtirisini dile getirdi¤i için f›rçalayan, azarlayan bir
iktidar, tart›ﬂmadan yana olur mu,
böyle bir iktidar uzlaﬂmaya aç›k
olur mu? Olabilir mi?
Daha birkaç gün önce cumhurbaﬂkan›n› eleﬂtirdi diye bir yazara
“çek git” diyen bir zihniyetten sözediyoruz burada... Kim ki böyle bir
zihniyetten kat›l›mc›, demokratik
bir anayasa süreci beklerse, o ya siyasi kördür, ya da AKP’den beklentileri olan bir ç›karc›.
kayg›s›n›n olmad›¤› görülebilir. Düzen içi muhalefete bile tahammülsüzlü¤ünü “anayasaya koymaya”
çal›ﬂan bir parti, demokratik bir
anayasa yapabilir mi?
Son olarak ﬂunu da belirtmek gerekir ki; her ne kadar tart›ﬂma içinde
“yeni anayasa tasar›s›” diye sözedilmekteyse de, “yeni” demek bile fazladan olabilir. Çünkü düzenin kendi
s›n›rlar› içinde bile bir “yenilik”ten
çok, bir rötuﬂ sözkonusu gibi görünmektedir. En az›ndan bugün için
yans›yanlar böyle bir görünüm vermektedir. Böyle olmas› AKP iktidar›n›n yap›s›na daha uygun oland›r.
Çünkü oligarﬂi içi iktidar kavgas›
aç›s›ndan düzenin di¤er güçleriyle
ﬂu veya bu ﬂekilde “sert” bir çat›ﬂmaya girme niyeti gözükmedi¤i
gibi, onun demokrasi bak›m›ndan
mevcut düzenle bir çeliﬂkisi, sorunu
yoktur.
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Sorunlar / Çözümler
Baz›lar›, anayasalara oldu¤undan ve olabilece¤inden
çok daha büyük bir önem atfediyorlar. Kuﬂkusuz, anayasalar önemsiz de¤ildir. Fakat
onlar›n ne kadar önemli ve
dolay›s›yla belirleyici olabilece¤i, NASIL, HANG‹ KOﬁULLARDA ve K‹MLER taraf›ndan yap›ld›klar›yla belirlenir.
Bunlar› hiç dikkate almadan, s›radan bir düzen partisinin s›radan de¤iﬂikliklerine
büyük önemler atfetmek,
bunlardan ülkenin çehresinin
de¤iﬂebilece¤i gibi beklentiler
içine girmek, anayasalar›n
tarih içindeki rolünün, iﬂlevinin nas›l ﬂekillendi¤inden bihaber olmakt›r.
***
A n a y a s a l a r,
te k
baﬂlar›na bir ülkenin
sorunlar›n› çözemez,
yap›s›n›, sistemin niteli¤ini de¤iﬂtiremezler. Çünkü, anayasalar, esas olarak verili güç
iliﬂkilerinin bir yans›mas›d›rlar. Baﬂka bir ifadeyle; s›n›fsal güç dengeleri anayasayla
belirlenmez, tersine anayasalar s›n›fsal güç dengelerinin ifadesidirler. Dolay›s›yla,
e¤er sisteme sömürücü s›n›flar egemense, o ülkede yap›lacak bir anayasa da sömürücü s›n›flar›n niteli¤ine ve
taleplerine uygun bir anayasa olacakt›r. Oligarﬂik bir iktidarda halk anayasas› yap›lamaz!
Yaklaﬂ›k iki yüzy›ld›r zaman zaman siyasal arenada
rastlanan “Anayasac› çözümler”, “Anayasac› hareketler”,
bu yüzden siyasette hiçbir
zaman tutunamam›ﬂlard›r.
***
Anayasalar konusundaki
çal›ﬂmalar›yla bilinen Tar›k
Zafer Tunaya, anayasalar›
ve anayasa de¤iﬂikliklerini
yapan iktidarlar› ikiye ay›r›r: “Kurucu iktidar” ve “ t ü-

rev iktidar.”
Kurucu iktidar; bir toplumsal alt üst oluﬂ sürecinin
ard›ndan iktidar› ele geçirenlerdir. Kurucu iktidar, yeni
bir devlet kurar ve onun
“kimlik belgesi” olan bir anayasa yapar.
Türev iktidar ise, kurulmuﬂ devletin, yap›lm›ﬂ anayasas›nda, yeni bir hukuk
düzeni getirmeyerek, kurucular›n anayasada saptad›klar› koﬂullara, verdikleri direktiflere uyarak, baz› de¤iﬂiklikler yapar. Bu iﬂi, kurulmuﬂ siyasal mekanizma d›ﬂ›na ç›kmadan yapar...

yasas›’d›r. Bu anayasa, cumhuriyet tarihinin “en özgür lükçü anayasas›” olarak ünlenmiﬂtir. K›smi demokratik
haklar baz›nda ele al›nd›¤›nda nisbeten böyledir de. Fakat bunu bir durum tespitinin ötesinde abartmamak gerekmekteydi. 1961 Anayasas›’n›n demokratik vurgular›n›n bu kadar ön plana ç›kmas›n›n nedeni, kendinden
önceki 1924 Anayasas›’n›n
“ekonomik ve sosyal haklardan” hiç bahsetmeyen, hak
ve özgürlüklere neredeyse
hiç yer ver meyen bir anayasa oluﬂudur. 1924 Anayasas›, farkl› ihtiyaçlara cevap
veren, yeni bir rejimi oturtmaya çal›ﬂan bu anlamda da küçük-burjuva
diktatörlügünün “otoritesini sa¤lamay›” amaç
edinen bir anayasayd›.
36 y›l yürürlükte kalan 1924 Anayasas›’ndan sonra k›smi demokratik haklara yer
verilmesi bile, oldukça
önemliydi tabii. Ama bu yan›, 1961 Anayasas›’n›n ayn›
zamanda faﬂizmin kurumsallaﬂmas›n› güçlendiren yanlar›n›n görülmesini engelledi...

Anayasalar, Tek
Baﬂ›na Sorunlar›
Çözemezler! Çünkü...

Say›: 120

AKP iktidar›n›n bu durumda konumu nedir peki? O
bir “türe v ”dir sadece. Neyin
türevidir? Faﬂizmin! Neyin
türevidir? ‹ﬂbirlikçili¤in!
O mevcut koﬂullarda, faﬂizmin ve emperyalizmin belirledi¤i s›n›rlar›n d›ﬂ›na ç›kmadan yapacakt›r ne yapacaksa. Gündemdeki anayasa
de¤iﬂikli¤inin tarihsel, siyasal s›n›rlar› iﬂte budur.
Bu s›n›rlar sözkonusuyken, bir anayasa de¤iﬂikli¤inin halk›m›z›n devasa sorunlar›n› çözmesi mümkün mü?
***
Ha; AKP de kitlelerin gözünü boyayacak birkaç madde koyabilir bu de¤iﬂiklikler
paketine. Hiçbir ﬂey de¤iﬂtirmez yine.
***
Anayasalara bu tür abart›l› roller yükleyenlerin yan›lg›lar›n› gösteren en iyi örneklerden biri de 1961 Ana -

Dahas›, geçici k›smi demokratik bir ortam oluﬂmas›n›n d›ﬂ›nda, gerçek bir demokrasiyi getiremedi 1961
Anayasas› da. Getiremezdi
de. Çünkü sistem faﬂistti ve
faﬂist sistemler, salt anayasa
de¤iﬂikli¤iyle y›k›lmazlar ve
de¤iﬂmezler.
***
Peki böyle diye anayasa
meselesini yok mu sayaca¤›z? Hay›r. Demokratik bir
anayasa, halk için bir anayasa isteyece¤iz elbette. Ama
bilece¤iz ki; anayasalar varolan güçler dengesinin ifadesi olduklar›na göre, demokratik, adil, halktan yana
bir anayasa isteyenlerin yapmas› gereken bu güçler den gesini de¤iﬂtir mektir.
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Grevlerin birçok sektörde ayn› dönemde gündeme
gelmesi, hem hükümeti,
hem patronlar› tahminlerin
de ötesinde telaﬂland›rd›.
AKP hükümeti bunun üzerine devreye
girerek, t›kan›kl›klar›n greve gidilmeden çözülmesi için
iktidar
a¤›rl›¤›n›
koydu. Bu “a¤›rl›¤›n”, grev yasaklama tehdidini de içeriyordu elbette. Bunun ilk sonucu
grevin eﬂi¤ine gelmiﬂ bulunan hava
yollar›nda ortaya ç›kt›.

T E K S T ‹ L ‹ﬂçileri
G re v d e K a r a r l ›
Türkiye Tekstil, Örme ve Giyim Sanayicileri Sendikas›
(TEKS‹F), 20 iﬂ yerinde grev karar› alm›ﬂt›. Farkl› bir geliﬂme olmad›¤› takdirde iﬂçiler Söktaﬂ,
Narin Tekstil, Yünsa, Levis, Saray Hal›, Kasar ve Dual,
Pisa Tekstil, Alt›ny›ld›z, Bahariye, Kordsa ve Vakko’da 10 Eylül’de greve ç›kacak.
Öz ‹plik-‹ﬂ Sendikas› da, 5 bin
iﬂçi yi kapsayan POL‹TEKS Tekstil
Aﬁ, Bischoof Roja Aﬁ, Birlik Mensucat Aﬁ, YATAﬁ Yatak ve Yorgan
Aﬁ, SÜNTAﬁ Sünger ve Yatak Aﬁ
iﬂ yerlerinde grev ilan etti.
Tekstil ‹ﬂçileri Sendikas› TEKST‹L, aralar›nda BOSSA Aﬁ’ye ba¤l› iﬂ yerlerinin bulundu¤u 7 iﬂ yerinde yaklaﬂ›k 5 bin iﬂçi ad›na grev
karar› ald›.

H a v a Yo l l a r › n d a G rev,
Kuﬂatmayla Engellendi!

H a v a Yo l l a r › n d a
Anlaﬂma!
THY ile Hava-‹ﬂ aras›nda yaklaﬂ›k 6 ayd›r süren toplu iﬂ sözleﬂmeleri, 27 A¤ustos günü yap›lan anlaﬂmayla sonuçland›.
Hava-‹ﬂ Sendikas› Genel Baﬂkan› Atilay Ayçin, toplu iﬂ sözleﬂmesinin imzalanmas›n›n ard›ndan Hava‹ﬂ Genel Merkezi’nde bir bas›n toplant›s› yaparak anlaﬂmay› de¤erlendirdi.
Aç›klamada ekonomik taleplerine büyük ölçüde ulaﬂt›klar›n› belirten Ayçin, bunun ötesinde, “ t ü m
Türkiye’de sendika diye bir k ur u m o l d u ¤ u n u , g re v d i y e a n a y a s a l
b i r hak oldu¤unu yeniden hat›rl a t t › k l a r › n › ” vurgulad›.
Kuﬂkusuz, Hava-‹ﬂ’in greve bu
kadar yak›nlaﬂmas›n›n böylesine bir
yank› yaratmas›n›n as›l nedeni de
buydu. Bu nedenle önce Türk-‹ﬂ yönetimi “taraflar” söylemini benimseyen, kendini çat›ﬂman›n d›ﬂ›na
koyan aç›klamalar›yla Hava-‹ﬂ’i
desteklemedi¤ini ortaya koydu. Ard›ndan patronlar tehditler ya¤d›rd›,
burjuva medya adeta Hava-‹ﬂ’e karﬂ› seferberlik kampanyas› baﬂlatt›,
ard›ndan “yarg›”, “hukuk” devreye
sokularak engellenmek istendi grev,
bu engel de aﬂ›l›nca, iktidar devreye
girdi.
Anlaﬂmada, ilk y›l yüzde 10,
ikinci y›l 3+4 zam kabul edilirken,
Hava-‹ﬂ’in baz› geri maddeleri ka-
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bul etmek durumunda kald›¤› da
bizzat Ayçin taraf›ndan ifade edildi.
ﬁu da aç›k ki, havayollar›nda özelleﬂtirmenin önü de bir anlamda aç›lm›ﬂt›r. Örgütsüzleﬂtirme, sendikas›zlaﬂt›rma Hava-‹ﬂ üyelerini bekleyen tehlikedir. Grevle bunlar karﬂ›s›nda daha güçlü bir barikat örülmüﬂ, daha ileri düzeyde demokratik
kazan›mlar elde edilmiﬂ olabilirdi...

Sektörlerde S on
Durum:
- T ü r k Telekom: Görüﬂmeleri
26 bin iﬂçi ad›na Haber-‹ﬂ Sendikas› yürütüyor. Grev ilan edildi.
- Te k s t i l S e k t ö r ü : Teksif,
Tekstil ve Öz ‹plik-‹ﬂ sendikalar›na üye toplam 22 bin iﬂçi grev
karar›n› aç›klad›.
- P e t k i m : P e t ro l- ‹ﬂ Sen d i ka s›
3 bin iﬂçi ad›na grev ilan etti.
- A s k e r i t e s i s l e r : Türkiye
Harb-‹ﬂ 2 7 b i n i ﬂ ç i a d › n a
görüﬂmeleri sürdürüyor. ‹ﬂyerlerinde grev yasa¤› var.
- ﬁ e k e r f a b r i k a l a r › : ﬁ e k e r-‹ﬂ
Sendikas› 19 bin 718 iﬂçi ad›na
görüﬂmeleri yürütüyor.

Bu da kuﬂatmaya karﬂ› daha güçlü
bir ç›k›ﬂ yap›lamamas›n›n sonucudur. Ki bu sonuç da, sadece bugüne
iliﬂkin bir taktik mesele de¤il, sadece Hava-‹ﬂ’e özgü bir zay›fl›k de¤il,
sendikal hareketin uzun süredir taﬂ›d›¤› zaaflar›n bir sonucudur.

P a t ro n l a r d a n D e m a g o j i
ve Lokavt Tehdidi
T‹SK Baﬂkan› Tu¤rul Kutadgobilik, bildik demagojilerle iﬂçilerin
grev hakk›na sald›r›yor. Endüstriyel
“ üretimin üç aya¤›” bulundu¤unu
anlatan T‹SK baﬂkan›, ﬂöyle devam
ediyor: "Bunlar iﬂçi, iﬂveren ve toplumdur. Yani hepimiz. Endüstriyel
iliﬂkilere bu üçüncü ayak üzerinden
bakmak gerekir. Grev, toplum için
olumsuz sonuçlar do¤urur. Tekstilde çok ciddi iﬂ daralmas› ve rekabet
var. THY, özellik arz eden ve dünyada büyüme trendinde olan yegane
havayolu. Türk Telekom'un Türkiye için önemi çok büyük. Bu sektörlerde grev, hem ekonomi için hem de
Türk toplumu için büyük zararlar
do¤urur."
Demagoji. Grevler “Türk toplumu”na de¤il, sadece patronlara zarar verir. Sa¤duyudan, iﬂçilerin hakk›n› vermekten sözeden T‹SK baﬂkan›, iﬂçiyi ili¤ine kadar sömürmenin do¤urdu¤u ve do¤uraca¤› zararlardan hiç sözetmiyor... Herkes ken-
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di s›n›f›n›n ç›kar›n› düﬂünüyor...

H A B E R- ‹ ﬁ ’ t e G rev
Karar› Kesinleﬂti
‹ﬂverenin enflasyon hedefi kadar
zam önermesi ve iﬂçilerin taleplerini karﬂ›lamamas› nedeniyle T‹S görüﬂmelerinin anlaﬂmazl›kla sonuçland›¤› Telekom’da örgütlü sendika
Haber-‹ﬂ’in grev karar› kesinleﬂti.
‹ﬂçiler Telekom’un görüﬂmelerdeki olumsuz tavr›n› ve görüﬂmelerin uyuﬂmazl›kla sonuçlanmas›n›
protesto ederken, grev kararl›l›klar›n› da gösterdiler.
Haber-‹ﬂ Sendikas›'n›n Ankara'daki üyeleri, 24 A¤ustos’ta toplu
viziteye ç›kma eylemi yaparak,
topluca Ankara Etlik E¤itim ve
Araﬂt›rma Hastanesi'ne yürüdüler.
‹stanbul'da da PTT Gayrettepe
ve Bebek Baﬂmüdürlü¤ü çal›ﬂanlar›
da Gayrettepe'den Levent Dispanseri önüne kadar yürüyerek vizite eylemi yapt›. Eylemlerde anlaﬂmaya
yanaﬂ›lmamas› halinde greve gidilece¤i vurguland›.
Telekom iﬂçileri 28 A¤ustos günü Kad›köy’deki Ac›badem Türk
Telekom ‹l Müdürlü¤ü önünde yapt›klar› eylemle de talepleri kabul
edilmezse greve gideceklerini tekrarlad›lar. 500 iﬂçinin kat›ld›¤› eylemde s›k s›k “ ﬁ a l t e r ‹necek Bu ‹ﬂ
Bitecek!” slogan› at›ld›.

TEZ-KOOP-‹ﬁ’de ve
L i m a n l a r d a Anlaﬂma
Tez-Koop-‹ﬂ Sendikas›’ndan yap›lan aç›klamada grev karar› al›nan,
Kültür ve Turizm Bakanl›¤› ve
Gençlik Spor Genel Müdürlü¤ü ile
devam eden toplu iﬂ sözleﬂmesi görüﬂmelerinde anlaﬂma sa¤lan›rken,
grev karar› al›nan di¤er iﬂyerlerinde
görüﬂmelerin devam etti¤i belirtildi.
Türkiye Denizciler Sendikas›’n›n, liman iﬂletmelerinde çal›ﬂan
700 üyesi ad›na yürüttü¤ü toplu iﬂ
sözleﬂmesi görüﬂmeleri de anlaﬂmayla sonuçland›. Hat›rlanaca¤› gibi denizciler de geçen hafta görüﬂmelerin t›kanma e¤ilimi göstermesi
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üzerine grev karar› alm›ﬂlard›.

HARB-‹ﬁ’den
YHK’ya Baﬂvuru
Türk Harb-‹ﬂ Sendikas›, grev yasa¤› kapsam›ndaki askeri iﬂ yerlerinde yürüttü¤ü toplu iﬂ sözleﬂmesi
görüﬂmelerinde patronun tutumunu
protesto etmek için Yüksek Hakem
Kurulu'na baﬂvurdu.
Sendika Genel Baﬂkan› Osman
Çimen, Milli Savunma Bakanl›¤›,
‹çiﬂleri Bakanl›¤›, Jandarma Genel
Komutanl›¤› ve Sahil Güvenlik Komutanl›¤› ile Akaryak›t, ‹kmal ve
NATO POL tesislerinde çal›ﬂan 26
bin iﬂçi ad›na yürütülen toplu sözleﬂme görüﬂmelerinde, iﬂverenin
“ grev yasa¤› durumunu kullana r a k t o p l u s ö z l e ﬂ me s ü r e c i n de u z laﬂmaz bir tutum tak›nd›¤›n› ”
belirtti.

Deri ‹ﬂçileri
Gözalt›lara K arﬂ›
Eylem Yapt›
Deri-‹ﬂ üyesi iﬂçiler, direniﬂte olan 5
Derfakon iﬂçisinin ve Deri-‹ﬂ Tuzla
ﬁube Baﬂkan› Binali Tay ile ﬁube
Sekreteri Haydar Canpolat’›n
gözalt›na al›nmas› üzerine Deri
Sanayi Yolu’nu trafi¤e kapatarak
gözalt›lar› protesto ettiler. Bine
yak›n iﬂçi, yine gözalt›lar› protesto
için 40 dakika geç iﬂbaﬂ› yapt›.
Eylem üzerine gözalt›nda tutulan
sendikac›lar serbest b›rak›ld›.

Muhtarlar
Sendikas› Ku ruldu
Türkiye Köy ve Mahalle Muhtarlar› Sendikas› (Muhtar-Sen)
ad›yla, yeni bir sendika kuruldu.
Sendika Genel Baﬂkan› Mustafa
Altay imzas›yla yap›lan aç›klamada, sendikan›n, “ ayl›k 280 YTL
ödenek alan ve sosyal güvenlik
primlerini kendileri ödeyen muhtarlar›n sorunlar›na çözüm bulmak amac›yla” kuruldu¤u belirtiliyor.

E¤itim ‹ﬂçileri ‹ mza
Topluyor!
‹ﬂsiz ve güvencesiz ö¤retmenler Ankara'da seslerini duyurabilmek için Yüksel Caddesi'ne stant
açarak imza toplad›lar. E¤itim
emekçileri, stantlarda ücret karﬂ›l›¤› nas›l köle gibi çal›ﬂt›r›ld›klar›n›
anlatt›lar.
“E¤itim ‹ﬂçileri Giriﬂimi” olarak gerçekleﬂtirilen eylemde,
taleplerini duyurdular.

TMMOB
Eylemdeydi
Türk Mühendis ve Mimar Odalar›
Birli¤i (TMMOB), üyelerinin taleplerini dile getirmek için 23 A¤ustos’ ta
Ankara K›z›lay'da bir eylem yapt›.
Eylemde bir bas›n aç›klamas› yapan
TMMOB YK Baﬂkan› Mehmet So¤anc›, TMMOB'a ba¤l› 23 oda ve 308
bin 695 üye oldu¤unu hat›rlatarak,
bugünkü eylemlerini toplu sözleﬂme
görüﬂmeleri kapsam›nda, kamuda çal›ﬂan ve emekli mühendis, mimar ve
ﬂehir planc›lar›n›n taleplerini kamuoyuna duyurmak amac›yla yapt›klar›n› söyledi.
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D ‹ S K G e n e l - ‹ ﬂ Ö r g ü t l e n m e D a i re B a ﬂ k a n › E ro l E K ‹ C ‹ :

götürmek noktas›nda temel
sorun örgütsüzlüktür. Direniﬂ bir yerde zorluklar içinde yürütülür, olanaks›zl›klar içinde yap›l›r. Mevcut
koﬂullar gerekçe gösterilerek yürütülemez. Örgütsüzlük de direniﬂle aﬂ›lacakt›r sonuçta.

“Bir yerlerden baﬂlamak laz›m. Bu
durum daha fazla devam edemez.”
YÜRÜYÜﬁ: G revlerin çeﬂitli
se k t ö rl er d e g ü n d e m e g i r m e s i n i n e y e b a¤l› yo rsun uz?
 E ro l E K ‹ C ‹: Grevlerin böyle
yo¤un halde gündeme girmesinin
bana göre temel birtak›m noktalar›
var. ‹ktidarlar (AKP’si olsun, ondan
öncekiler olsun) IMF politikalar›n›
eksiksiz, ödünsüz uyguluyorlar. Bunun sonucu daha fazla yoksulluk,
açl›k, sosyal haklar›n budanmas› ve
en önemlisi örgütsüzlüktür. ‹kinci
olarak özelleﬂtirmeler. AKP döneminde neredeyse sat›l›¤a ç›kmayan
ﬂey kalmad›. Bu konuda pervas›zlar.
Özelleﬂtirmeler de daha fazla yoksulluk demek, iﬂten atma demek, örgütsüzleﬂtirme demek, sendikas›zlaﬂt›rma demek. Havayollar›, petrol,
haberleﬂme, bunlar özelleﬂtirme
kapsam›nda sendikalard›r. Bu durum iﬂçileri rahats›z ve tedirgin ediyor. Sonuçta b›çak kemi¤e dayan›yor. Bu noktada iﬂçiler tabandan
sendikalar›n› zorluyorlar. Sendikalar da grevi tart›ﬂmak durumunda
kal›yorlar. Eskisi gibi toplu görüﬂme masalar›nda rahat davran›lam›yor, çünkü çal›ﬂma koﬂullar›, yaﬂam
koﬂullar› alabildi¤ine kötü, alabildi¤ine olumsuzdur.
Sonuç olarak grevlerin gündeme
gelmesi çal›ﬂma koﬂullar›n›n ne derece olumsuz, güvenlikten yoksun
oldu¤unun ifadesidir. ‹ﬂçiler her ﬂeye ra¤men grev diyorlarsa bu sermayenin sald›r›s›n›n da boyutunu
gösteriyor bize. Sald›r›lara karﬂ›
grev diyor iﬂçiler.
Y: Sizce ortaya ç›kan bu dinami¤i de¤erlen dirmek aç›s›ndan sendi kalar nas›l bir çizgi izlemeli?
 E : Ortada ciddi bir dinamik
var. Bu görülmeli, kitle kendi tercihini gösteriyor. Sendikac›lar, sendikalar öncelikle kendilerine güvenmelidirler. Greve ç›kar gibi yap›l›p
da grev yap›lmamal›d›r. ‹ﬂçilerin
beklentileri boﬂa ç›kar›lmamal›d›r.
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Ne yaz›k ki karﬂ›m›zda böyle bir
tablo var. Sendikalar taban›n zorlamas›yla greve gidiyorlar. Ama sonuçta durumu kurtarma anlay›ﬂ›yla,
güvensiz, cesaretsiz hareket edildi¤i
için de zaman içinde dinamik eritiliyor, yok ediliyor, SEKA örne¤inde
oldu¤u gibi. Yani sonuçta bugün
sendikalar›n grevleri tart›ﬂmas›,
grev kararlar› almalar› do¤rudur,
zorunludur ancak bu kararlar›n kararl›l›kla hayata geçirilmesi de ayn›
ﬂekilde do¤ru ve gerekli oland›r.
Baﬂlan›lan iﬂ sonuna kadar götürülmelidir.

Y: Mevcut durum sendikalara
ne görev yüklüyor? T ü r k - ‹ ﬂ ’ i n t a v r› malum; peki D‹SK’te merkezi
a n l a m d a b u g ö r e v e i li ﬂki n bi r t a r t›ﬂma var m›?
 E : ﬁu anda grev durumunda
olan sendikalar Türk-‹ﬂ’e ba¤l› sendikalard›r. D‹SK’in bir aç›klama yaparak “ grevleri destekliyoruz” ﬂeklindeki beyan› d›ﬂ›nda grevlere iliﬂkin yapt›¤› farkl› bir ﬂey olmam›ﬂt›r.
Bu anlamda bir tart›ﬂma da yoktur.
Herkes kendi içine kapanm›ﬂ durumdad›r. Bir sendika di¤er bir sendikadan 1 puan daha fazla ald›¤›nda
bunu baﬂar› olarak görüyor. Hava-‹ﬂ
ve di¤er gündemde olan grevler
noktas›nda bunlar› yaln›zca o sendikayla s›n›rl› düﬂünmemek gerekir.
Bu tüm s›n›fa bir sald›r›d›r. Buna
göre hareket etmemiz gerekiyor.
Gerek grevlerle dayan›ﬂma noktas›nda, gerek grevleri s›rtlay›p ileri

Sendikalar taban›n zorlamas›yla greve gidiyorlar. Ama
sonuçta durumu kurtarma anlay›ﬂ›yla güvensiz, cesaretsiz hareket edildi¤i için de zaman
içinde dinamik eritiliyor, yok
ediliyor.

Y: Mevcut duruma iliﬂkin devri mc i i ﬂç i l er aç › s› nd an ne l er söy le y e b i li r s i n i z ?
 E : ﬁimdi ö¤reniyoruz ki Hava‹ﬂ’te anlaﬂma sa¤lanm›ﬂ. Nas›l bir
anlaﬂma olmuﬂtur tahmin edebiliriz.
Bir parmak bal çalma noktas›nda bir
ﬂeyler verilmiﬂtir iﬂçilere. Sermaye,
iktidar, medya, Türk-iﬂ Genel Merkezi el ele vererek, Hava-‹ﬂ’e bask›
yap›larak grevin büyümesi, yay›lmas› önlenmiﬂtir. Tam bu noktada
Hava-‹ﬂ, genel merkeze ra¤men ba¤›ms›z karar alabilirdi diyorum. Örne¤in geçmiﬂte bir Liman-‹ﬂ örne¤i
var. Devrimcilerin yönetimde oldu¤u Liman-‹ﬂ sürecinde limanlarda
özelleﬂtirmeler gündemdeydi. Ancak yönetiminde devrimcilerin oldu¤u Liman-‹ﬂ Türk-‹ﬂ’e ra¤men
buna izin vermedi. Ba¤›ms›z tav›r
tak›n›ld›. Genel merkezin uzlaﬂ›c›,
s›n›ftan uzak, icazetçi tutumuna direnildi. Elbette bunu yapmak, bedelleri göze almakt›r. ‹hraç kararlar›n›,
iktidar›n türlü sald›r›lar›n› göze almak demektir. Bugün bu yap›lam›yor, yap›lm›yor... Ama unutulmas›n
ki, 1990’lar›n baﬂ›nda Zonguldak
maden iﬂçileri greve gittiklerinde de
koﬂullar çok elveriﬂli de¤ildi.
Grevlerin nesnel koﬂulu bugün
fazlas›yla var. ‹ﬂçiler grev diyor, direniﬂ diyorlar. Demek ki bir dinamik var. Demek ki iﬂçilere güvenilmeli, sorun kendine güvendir. Sorun iﬂçiye öncülük etmektir. Bedeller göze al›nmal›d›r diyoruz. Bunun
oldu¤u yerde sonuç al›nabilir, sald›r›lar püskürtülebilir. Tersi durumda
iﬂçilerden uzaklaﬂ›lacak, s›n›ftan
kopulacakt›r. Bu sendikac›l›¤›n bitti¤i noktad›r. Bir yerlerden baﬂlamak laz›m. Bu durum daha fazla devam edemez.
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E ¤ i t i m - S e n A n t a l y a ﬁ u b e Y ö n e t i c is i A k m a n ﬁ ‹ M ﬁ E K :

“Sald›r›lar› püskürtecek olan
devrimci sendikal anlay›ﬂt›r.”
YÜRÜYÜﬁ: Gündemdeki g rev ler i n a s › l d e ¤ e r l e n d i r i y o r s u n u z ?
 A k m a n ﬁ ‹ M ﬁ E K : “B›çak Kemi¤e Dayand›” sözü gündemdeki
grevleri en iyi aç›klayand›r. Y›llard›r iﬂbirlikçi iktidarlar›n, emperyalist güçlerin emirlerine uyarak haz›rlad›klar› ve uygulad›klar›, halk›,
emekçiyi düﬂünmeyen politikalar›,
grevlerin nedenleridir. K‹T'lerin sat›ﬂ›yla baﬂlayan ve hâlâ devam eden
özelleﬂtirmelerle ve bu özelleﬂtirmelerin sonucunda, emekçilerin iﬂten at›lmas›, iﬂten at›lmayanlara da
toplu sözleﬂme dönemlerinde s›f›r
zam verilmesi, asgari ihtiyaçlar›n›
dahi karﬂ›layamayan eme¤i ile geçinen ve satacak hiçbir ﬂeyi olmayan
emekçileri açl›kla yüz yüze b›rakt›.
Emperyalist tekeller ve iﬂbirlikçileri sömürü düzenlerini sürdürebilmek için kendilerine dikensiz gül
bahçesi yaratmak istiyorlar. Hiçbir
muhalif örgütlülü¤e tahammülleri
yok. Dolay›s›yla sendikalara dönük
yap›lan sald›r›lar da grevlerin nedenlerinden biri diyebiliriz.
Y: Grevler bir dinami¤i ortaya
ç›kar›yor. Sizce ortaya ç›kan bu dinami¤ i de¤erlendirm ek aç›s›ndan
s e nd ik a la r n a s› l bir ç iz gi i z le me li?
 A : ‹zlenecek çizgi aç›kt›r;
emekçilerin haklar›n› al›ncaya kadar
mücadele etmektir. Bu hem sendikalar›n varl›klar› aç›s›ndan, hem de
emekçilerin sendikalara güvenlerini
a r t t › r m a l a r › aç›s›ndan önemli. Biliyoruz ki sendikalar özelleﬂtirmeler
yaﬂan›rken ve sosyal güvenlik haklar›na dönük yap›lan sald›r›larda sessiz
kald›lar. Dolay›s›yla emekçilerin
sendikalara ve sendikalaﬂmaya güvensizlikleri geliﬂti. Bundan cesaret
alan iktidarlar da boyutlu sald›r›lara
giriﬂiyorlar. Grevlerle aç›¤a ç›kan dinamik iyi de¤erlendirilirse emekçilerin mücadele kararl›l›klar› daha da
artacak, sendikalara olan güvensizlik
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de k›r›lacakt›r. Bu da emperyalizme
ve iﬂbirlikçilerine vurulan bir darbedir.
Grev, haklar› söke söke alman›n
bir arac›d›r. Sendikalarda s›n›f mücadelesi anlay›ﬂ› geliﬂtirilmeli, burjuvaziyle diﬂe diﬂ kavga anlay›ﬂ› esas
olmal›d›r. Günümüzde sendikalara
yerleﬂen sosyal diyalogcu, uzlaﬂmac› tav›rlar bir kenara b›rak›lmal›. Kesinlikle taleplerinden vazgeçmemeliler. Çünkü sendikalar›n tarihi bize
ﬂunu göstermiﬂtir; burjuvazi ile kendi taleplerinin gerisindeki bir uzlaﬂma, ilerisi için daha çok hak gasb› ve
sendikalar›n tasfiyesi demektir. ‹ﬂte
bundan dolay› sendikalar fiili ve
meﬂru temelde mücadele etmelidirler. Örgütlenmelerini de buna göre
ﬂekillendirmeliler. Sendikalar kitleye
gitmeli, kitleyle bütünleﬂen, onlar›
her aç›dan kucaklayan iliﬂki ve örgütlenme biçimleri yaratmal› ve üyelerini ideolojik olarak e¤itmeliler.

Y: Mevcut durum sendikalar
a ç › s › n d a n n a s › l bi r g ör e v o r t a y a ç › kar›yor? KESK’te merkezi anlamda
grevlere destek tart›ﬂmas› var m›?
 A: Elbette KESK de yaﬂananlardan kendine görevler ç›karmak zorunda. ﬁu anda resmi bir tart›ﬂmas› yok
ama KESK di¤er sendikalara göre daha dinamik ve içinde ciddi anlamda
devrimci bir potansiyeli bar›nd›r›yor.
Taleplerine sahip ç›kan bir yap›s› var.
Bundand›r ki toplu görüﬂmelerden
KESK iki dönemdir çekiliyor.

Sendikalar›n tarihi bize ﬂunu
göstermiﬂtir; burjuvazi ile
kendi taleplerinin gerisindeki
bir uzlaﬂma, ilerisi için daha
çok hak gasb› ve sendikalar›n
tasfiyesi demektir.

Y: Bu son toplu görüﬂmeleri
nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
 A: Zaten toplu görüﬂme sürecinin ortaoyunu oldu¤u herkes
taraf›ndan bilinmekte. Herkes biliyor ki grev ve toplu sözleﬂme
hakk› olmayan çal›ﬂan kesimlerin
burjuvaziden eme¤inin karﬂ›l›¤›n›
almas› mümkün de¤il. Toplu sözleﬂme ve grev hakk› için mücadele etme zaman›n›n geldi¤ini KESK de
gördü. KESK’in yapmas› gereken
programl› bir ﬂekilde bu hakk› kazan›ncaya kadar fiili ve meﬂru temelde mücadele etmektir.
Bugün KESK yetkiyi di¤er sendikalara kapt›rm›ﬂ durumdad›r.
KESK’e dönük burjuvazinin y›pratma politikas› var. Bunun yan›nda
bir de KESK’in kitlelerden uzaklaﬂmas› sözkonusu. Politikalar›n› kitlelere taﬂ›yam›yor. Ama bu aﬂ›lamayacak bir sorun de¤il. KESK’i oluﬂturan süreci baﬂlatan devrimci
anlay›ﬂ›n ilk dönemdeki mücadelesini tekrar geliﬂtirebilirse sorun aﬂ›lacakt›r. Fiili ve meﬂru mücadeleyi
geliﬂtirmeli öncelikle, o zaman yetkinin kimde oldu¤unun önemi de
kalm›yor zaten.
Y: Mevcut duruma iliﬂkin devrimci memurlar aç›s›ndan neler
söyleyebilirsiniz?
 A: Mücadeleyi yükseltecek,
sald›r›lar› püskürtecek olan devrimci sendikal anlay›ﬂt›r. KESK içerisindeki devrimci memurlara çok
büyük sorumluluklar ve görevler
düﬂüyor. Çünkü gerek politik anlamda donan›mlar› ve perspektifleriyle, gerekse de cüretleriyle sürecin
önünü açan olmal›lar. Devrimci memurlar› büyütecek olan da, sendikal
mücadeleyi geliﬂtirecek olan da
devrimci çizgidir. Reformist çizgi
her ﬂeyiyle iflas etmiﬂtir. Bu çizgi
kitleye gidemez. Kitleye güvenmez,
kitlenin güvenine sahip olamaz. Bunu baﬂaracak olan devrimci çizgidir.
Süreç mevcudu koruma anlay›ﬂ›ndan ç›kmay›, kitleleri mücadele
için çekip hak alma mücadelesini
esas almay› dayatmaktad›r.
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K E S K Toplu Sözleﬂme Hakk› ‹çin
A n k a r a ’ y a Y ü r üd ü
Kamu emekçileri, hükümetin
toplu sözleﬂme ve grev hakk›n› tan›mamas› nedeni ile “ ‹n s a n c a b i r yaﬂam için Toplu Sözleﬂme” slogan›
ile Ankara yürüyüﬂünün start›n› Bak›rköy Özgürlük Meydan›’ndan
baﬂlatt›lar.
27 A¤ustos’da meydanda toplanan memurlara, D‹SK, TTB, ÖDP,
TMMOB, demokratik kitle örgütleri, Emekli-Sen, ‹stanbul Milletvekili Ufuk Uras da destek verdiler.
Yürüyüﬂün baﬂlang›c›nda konuﬂan KESK Baﬂkan› ‹smail Hakk›
Tombul, “Bugün Ankara’ya do¤ru
yürüyoruz. Biz insanca bir yaﬂam
için yürüyoruz. Biz bir kiﬂinin ücretinin yoksulluk s›n›r›nda olmas›n›
istiyoruz. Biz sadece ekonomik talepler için de¤il, yetmiﬂ milyon yurttaﬂ›m›z için u¤raﬂ›yoruz...” dedi.
“Sadaka de¤il toplu sözleﬂme!”,
“Devlet güdümlü sendikaya hay›r!”, “Toplu sözleﬂme hakk›m›z
grev silah›m›z!” sloganlar›yla kor-

tejler oluﬂturarak yürümeye
baﬂlayan iﬂçilerin karﬂ›s›na,
beklene¤i gibi polis barikat›
ç›kt›.
Ancak, b a r i k a t l a r k a m u e m e kçilerinin yürüy üﬂü nü durduram a d › ; Emekçiler polisin dayatt›¤›
kald›r›mdan yürümeyi red edince
polis barikat kurdu. Kitle “Emekçiye De¤il Çetelere Barikat” slogan›
ile barikat› zorlay›p da¤›tarak yola
devam etti. Çevik kuvvetin kurdu¤u
ikinci barikat da ayn› kararl›l›kla
aﬂ›ld›.
Polisin tüm engellemelerine ra¤men Hava-‹ﬂ’in önüne gelindi. Hava-‹ﬂ çal›ﬂanlar› da camlara ç›karak
KESK’lileri alk›ﬂlad›. Memurlar
daha sonra buradan otobüslere binerek Ankara’ya do¤ru hareket ettiler.
KESK üyeleri, Gebze, Kocaeli,
Bursa, Eskiﬂehir güzergâh›n› takip
ederek, Ankara’ya ulaﬂt›lar. Yürüyüﬂ 29 A¤ustos günü Ankara’da sona erdi. Türkiye’nin dört bir yan›n-

Devlet sendikac›l›¤›, hükümet
kap›s›nda dilenmeye devam ediyor
Türkiye Kamu-Sen ve Memur-Sen’in hükümetle yapt›¤›
“toplu görüﬂmeler” 30 A¤ustos
günü anlaﬂmazl›kla sonuçland›.
Hükümet ile devlet sendikalar› aras›nda yürütülen toplu görüﬂmelerin son turu yaklaﬂ›k 14 saat
sürdü. Görüﬂmeler sonunda taraflar aras›nda uyuﬂmazl›k tutana¤›
imzaland›.
AKP hükümeti, günlerdir onlarla görüﬂüyor, ama taleplerini
kaale alnm›yordu. Çünkü karﬂ›s›ndakilerin en küçük bir direniﬂ
gerçekleﬂtiremeyece¤ini biliyordu. Nitekim, AKP; Kamu-Sen ve
Memur-Sen’in karﬂ›s›na devlet
sendikalar›n›n bile kabul edemeyece¤i önerilerle ç›kt›.
Kamu-Sen ve Memur-Sen ar-
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t›k bunu kabul edemezlerdi;
KESK memurlar›n taleplerini yürüyüﬂlerle, eylemlerle savunurken, bu sadakalar› kabul etmeleri,
kendilerinin yüzünün aç›¤a ç›kmas› olurdu. Bu yüzden uyuﬂmazl›k zapt› tutuldu. ama bu zapt
imzalan›rken bile, Türkiye Kamu-Sen Genel Baﬂkan› Bircan
Aky›ld›z, hala iktidardan “iyi niyet gösterilmesini dilediklerini”
söylemeye devam ediyor, Memur-Sen Baﬂkan› Ahmet Aksu da,
“anlaﬂmazl›k zapt›” için hükümetten özür dilemek istercesine,
asl›nda hükümetin yaklaﬂ›m›ndan
temelde memnun olduklar›n› söylemeyi ihmal etmiyordu... K›sacas›, Kamu-Sen ve Memur-Sen,
emekçiler ad›na bir utanç tablosu
resmettiler hükümet kap›s›nda.

dan Ankara’ya gelen emekçiler hep
bir a¤›zdan toplu sözleﬂme isteklerini hayk›rd›lar.
Ankara d›ﬂ›ndan gelen memurlar, Maltepe Köprüsü alt›nda toplanarak YKM önüne do¤ru yürüyüﬂe
geçti. Yürüyüﬂte “ Toplu Sözleﬂme ye Y ü r ü y o r u z ” pankart› aç›ld›.
YKM önüne gelen emekçiler ad›na
KESK Genel Baﬂkan› ‹. Hakk›
Tombul söz alarak yürüyüﬂü ve
toplu görüﬂmeleri de¤erlendirdi,
taleplerini bir kez daha dile getirdi.
‹çinde HÖC’ünde bulundu¤u
birçok demokratik kitle örgütü eyleme destek verdi. Toplu görüﬂmeler
ve kadrosuz olarak çal›ﬂanlar›n yaﬂad›klar› sorunlar› içeren bir skeç
yap›ld›. Skeçin ard›ndan Grup Ninova ile KESK’liler halaylar çekerek eylemlerine son verdiler.

‹llerde Eylemler;
KESK üyeleri, çeﬂitli illerde yapt›klar› eylemlerle de “Toplu görüﬂme masas›nda oyalanmak yerine,
toplu sözleﬂme masas›n›n kurulmas› için ortak grev
yapmal›y›z” ça¤r›s›nda bulundular.
Antalya’daki KESK üyesi memurlar, 24
A¤ustos’ta K›ﬂlahan Meydan›’nda “Toplu sözleﬂme
hakk›n›n tan›nmamas›”n› protesto eden bir eylem
yapt›lar.
K E S K A n k a r a ﬁubeler Platformu üyeleri de
YKM önünde bir araya gelerek, “toplu görüﬂme sisteminin iflas etti¤ini”, grev ve sözleﬂme hakk›n›n
tan›nmas› gerekti¤ini belirttiler.
K E S K ‹ s t a n b u l ﬁubeler Platformu, Taksim
Tramvay Dura¤›’nda yapt›¤› eylemde, memur konfederasyonlar›na seslenerek, bu oyuna ortak olmamalar› ça¤r›s›nda bulundu.
‹ z m i r ’de Eski Sümerbank önünde bir araya gelen
KESK üyeleri ‹zmir Büyükﬂehir Belediyesi önüne
kadar yürüyerek, taleplerini bir kez de buradan dile
getirdiler.
Bolu KESK ﬁubeler Platformu taraf›ndan yap›lan
eyleme de 100 kadar kamu emekçisi kat›larak grevli
toplu sözleﬂmeli sendika talebini dile getirdiler.
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Bayrampaﬂa Katliam›nda Yeni Tan›k!
Savc›lar ve ‹ktidar ﬁimdi Ne Yapacak?
19 Aral›k 2000’de Türkiye tarihinin en kanl› hapishaneler operasyonu olan ve ad›na “Hayata Dönüﬂ”
denilen katliam›n üzerinden tam 7
y›l geçti. Devlet o günden bu yana
yalanlar›nda ›srar etti, 28 devrimci
tutsa¤›n nas›l katledildi¤ine, özellikle Bayrampaﬂa’da alt› kad›n tutsa¤›n nas›l yak›ld›¤›na iliﬂkin gerçekleri bir “s›r perdesi”nin arkas›nda gizlemeye çal›ﬂt›. Kendi katliamc›l›¤›n› gizlemek için davalar› çarp›tt›; katledenler de¤il katledilenler,
yakanlar de¤il yak›lanlar yarg›lanmak istendi.
Fakat yine o günden beri, gerçekler bir ﬂekilde parça parça ortaya
ç›kmaya devam ediyor.
‹ﬂte Bayrampaﬂa katliam›na iliﬂkin yeni bilgi ve kan›tlar.
O gün Bayrampaﬂa Hapishanesi’nde K o r u m a B ö l ü k K o m u t a n ›
olan Yüzbaﬂ› Zeki Bingöl, “Bayr a m p a ﬂ a G e r ç e ¤ i ” isimli bir kitap
yazd›. Kitap, ister istemez katliam›n
gerçek yüzünü gösteriyor, bir katil
suçlar›n› itiraf ediyor.
‹çlerinde TAYAD yönetici ve
üyelerinin de yerald›¤› HÖC’lüler,
28 A¤ustos günü 19 Aral›k davas›n›n görüldü¤ü Eyüp Adliyesi’nde
bu kitaptaki gerçekleri bir kez daha
herkese duyurarak sorumlular›n
yarg›lanmas›n› istediler.
“19 Ar al›k ’›n Katill eri ‹ti raf

Jandarma ‹stihbarat Subay›
Zeki Bingöl anlat›yor:
“Aç›klamalarda, böyle bir bask›nda
normalde 200 kiﬂinin ölebilece¤i
söylenmiﬂti. Buna ra¤men ateﬂli silahlarla ölenlerin say›s› sadece 4’tür.
Geri kalanlar yanarak ölmüﬂtür. Dedi¤im gibi çok profesyonelce davrand›k. Bir tek konuda tereddüdüm var.
Bölge komutanl›¤›n›n emriyle getirilen, ad›n› ve etkisini bilmedi¤im bir
bomba kullan›lm›ﬂt›. Bana göre onun
olmamas› gerekirdi.”

Say›: 120

Ediyorlar Yine Ya r g ›l a nm›yorlar” yaz›l› bir pankart›n aç›ld›¤› eylemde
“Katliamc›lar Konuﬂuyor, Yaz›yor, Dolaﬂ›yor
Hala Ya rg›lanm›yorlar
Nerede Adalet” yaz›l› ve yine kitaptan al›nt›lar içeren dövizler taﬂ›nd›.
S›k s›k “Katliamc›lar Yarg›lans›n,
Adalet ‹stiyoruz” sloganlar›n›n at›ld›¤› eylemde, bir bas›n aç›klamas›
okuyan Mehmet Güvel, 19 Aral›k
katliam›n›n delillerini s›ralayarak
ﬂöyle dedi: “ﬁimdi yeni bir delil

ç›kt›. O dönemde Bayrampaﬂa Hapishanesi’nde koruma bölük komutan› olarak görev yapan Yüzbaﬂ› Zeki Bingöl... kitab›nda çocuklar›m›z›n dediklerini adeta tek tek kan›tl›yor. Bingöl diyor ki; operasyonu biz
yapmad›k, Ankara’dan gelen özel
birlikler yapt›... Operasyondan aylar önce tatbikatlar, hapishanede
keﬂifler yap›lm›ﬂt›... Operasyondan
sonra komutan›m›z operasyonu yapanlar›n isimlerinin bildirilmemesi
gerekti¤ini bizlere emretti... Operasyon sabah› ilk ateﬂi biz açt›k...
‹lk ateﬂte sadece bir yaral› vard›...”
Mehmet Güvel bunlar› aktard›ktan sonra ﬂöyle soruyordu:

“Bunlara bir ﬂey eklemeye gerek
var m›? Katliama kat›lan birisinin
anlat›mlar› bunlar. Hangi vicdan
sahibi bu anlat›mlar› görmezden
gelir? Savc› ve hâkimler ﬂimdi ne
yapacaklar? Bu anlat›mlar› da di¤er delilleri görmezden geldikleri
gibi görmezden mi gelecekler? Ne
yapacaklar?”

Zeki Bingöl anlat›yor:
“Operasyonda ne oldu¤unu bilmedi¤imiz bombalar kullan›ld›...
“Bombalar kara kuvvetleri komutanl›¤›ndan gelmiﬂti...
Ko¤uﬂlara at›lan gaz bombalar›
öldürücü düzeyin çok üzerinde
idi...”

Bilindi¤i gibi, özellikle Bayrampaﬂa Hapishanesi’nde kad›n tutsaklara karﬂ› kullan›lan baz› bombalar›n
neler oldu¤u halen tespit edilebilmiﬂ
de¤il. Örne¤in elbiseleri yakmayan
ama vücudu, eti, saçlar› yakan bombalar, at›ld›¤›nda dalga dalga yay›lan ateﬂ toplar› oluﬂturan bombalar,
sadece ayak bile¤ine kadar bölgeyi
yakan bombalar gibi... Zeki Bingöl
de bunlar›n ne bombalar› oldu¤unu
bilmediklerini söylüyor. Ama bu bilinmeyen bombalar›n kayna¤›n›
gösteriyor: KARA K U V V E T L E R ‹
K O M U TANLI⁄I!
Hangi savc›, hangi hükü met,
Kara Kuvvetleri’ne bu bombalar›n ne
oldu¤unu sorabilecek? Var m› böyle
bir savc› ve hükümet? G ö rece¤iz!
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daﬂa demiﬂler ki “bak›c›
bulam›yoruz, 400 YTL
verelim, evde ailen idare
etsin.”
ﬁimdi bu evde bir
kiﬂinin iﬂe gitmemesi
demek. Çünkü 24 saat
yatalak bir insan için
evde bir baﬂkas›n›n
iﬂe gitmemesi gerekiyor. Gitmese aç, neyle
geçinecek? Yani devlet bunu vermemek
için ayak diretiyor.
Ben ﬂunu söylüyorum. E¤er ben insan
hakk›n› savunuyorum
diyorsan, ben sakat›n
sa¤l›kl› insan gibi yaﬂamas›n› istiyorum diyorsan, herkesin bize, bu sorunlar›n çözümünde
omuz vermesini istiyorum. Bize
göz, kulak, a¤›z, dil olsunlar, konuﬂsunlar.
Haa ﬂunu diyebilirler, bu kadar
dernek, federasyon varken sen bir
birey olarak niye söylüyorsun? Ama
söylemek zorunday›m. Yani Türkiye Sakatlar Dernekleri, federasyon,
konfederasyon da olsa, devlet bir
ﬂ e ki l d e s us t ur uy o r o n l a r› . Hak istemiyorlar. Oralar “kk i b a r dilenci”
yata¤› olmuﬂ. Ne verirlerse ﬂükür
deyip yetiniyorlar. Kimsenin hak isteme gibi de bir niyeti yok. Bizler
bu haklar›m›z›n peﬂine düﬂüp almak
zorunday›z. Çünkü insanca yaﬂaman›n kural› da bu.
Ve ikincisi, sakat›n sa¤l›k hakk›,
bar›nma hakk›, bunlar›n hepsi hiçbir ﬂekilde konuﬂulmayan, çözülmeyen, bekleyen sorunlar.
Bir sakat›n geliri ne olsun olsun
ﬂu anda ben Ba¤-Kur emeklisiyim
510-520 YTL al›yorum. Benim gelirim 1000 ytl olsa ne olur?.. Sakat
arkadaﬂlara ﬂunu söylüyorum, ben
telefon numaram› vereyim size,
0212 229 65 50 , sakat arkadaﬂlar›mdan bu konuda destek vermek isteyen, bilgi isteyen her arkadaﬂ›m beni arayabilir. Sakat›n haricinde sa¤lam arkadaﬂlara da bizlerin insanca
yaﬂamalar›n› savunuyorlarsa, insan
hakk›, vatandaﬂ hakk›n› savunuyor-

S a k a t l a r Sorunlar›n› Anlat›yor:
AKP, sakatlar konusunda
en çok istismar yapan partilerden biri. Bir engelliyi milletvekili yaparak, adeta tüm
sakatlar›n taleplerini, özlemlerini istismar etmeye çal›ﬂ›yor. Ama sakatlara yönelik
politikalar›, bu istismar› aç›¤a
ç›kar›yor. Geçen 4.5 y›lda sakatlar›n sorunlar›n› çözmek
için kal›c›, kapsay›c› ad›mlar
atmad›¤› gibi, sakatlara engeller ç›kar›yor. Bu engelleri
içeren düzenlemelerden biri
de ‘Evde Bak›m Yasas›’...
Sakatlar›n sorunlar›na iliﬂkin y›llard›r sakat olan ve buna ra¤men mücadeleden hiç geri kalmayan, sakatlar›n sorunlar›n› her yerde dile getirmeye çal›ﬂan Ali R›za Kay›m’la
bu yasa ve sakatlar›n sorunlar› üzerine konuﬂtuk:
YÜRÜYÜﬁ: Sizi tan›yabilir
miyiz?
 Ali R›za KAY I M : Ben Türkiye Sakatlar Derne¤i üyesiyim. 52
yaﬂ›nday›m. 24 senedir T ü r k i y e
S a k a t l a r Derne¤i üyesiyim.

Y: Evde Bak›m Yasas›’yla ilgili
s› k ›n t› l ar › n ›z › ö ¤ re n e b il i r m i y i z?
 A: Bu yasayla ilgili bildiklerim ve s›k›nt›lar›m ﬂunlar. Bizim yaﬂam›m›z› idame ettirmemizden sorumlu olan devlettir. Ama devlet bugüne kadar yaﬂam›m›zda en ufak bir
iyileﬂtirme göstermedi. Göstermelik
baz› ﬂeyler yapsalar da çok az say›da sakata yans›yacak ﬂekilde yap›yorlar. Sorunlar› çözücü ad›mlar de¤il yapt›klar›.
Devlet, zaten bizim ad›m›za,
dul, yetim, sakat, yaﬂl› insanlar ad›na herkesin yedi¤inden, içti¤inden
vergi kesiyor. Ama bu vergiler bize
yans›m›yor. Hizmete yans›m›yor.
Benim 268 YTL gelirim varsa, devlet bakmas› için bana bak›c› tutuyor.
Ama e¤er 268 YTL’den fazla paran
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E¤er ben insan hakk›n› savunuyorum diyorsan, ben sakat›n
sa¤l›kl› insan gibi yaﬂamas›n›
istiyorum diyorsan, herkesin
bize, bu sorunlar›n çözümünde
omuz vermesini istiyorum.
varsa “ sana bak›c› veremem” diyor.
Oysa, 268 YTL, sakat›n elektri¤ine
yetmez, suyuna yetmez, yemesine
yetmez ve bu parayla art› olarak bir
de bak›c› tutaca¤›m. Yani bu kadar
ikiyüzlülük.
Bu bir ikiyüzlülüktür. Bir sakat›n geliri ne olursa olsun; sakat masrafl› yaﬂayan bir insand›r. Her gitti¤i yere araçla gidiyor. Toplu taﬂ›ma
araçlar›n› çok ana hatlarda kullan›r,
ara yerlerde kullanamaz. Buraya ne
yapar, taksi tutar. Yani mecbur pahal› yaﬂamaya. Yeme-içme konusunda de¤il. Sadece yaﬂam›n› idame ettirebilmek aç›s›ndan pahal›
yaﬂayan bir insan.
Yani ben ﬂunu söylüyorum: Devlet bu konuda yasay› ç›kar›r, ama
vermemek için elinden gelen engeli
de koyar. ﬁimdi 268 YTL s›n›r› engeli koymuﬂ. Bu paradan fazla, yani
269, 270 YTL gelirin varsa sana bak›c› vermiyor.
Burada bir arkadaﬂ var. Bu arka-
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larsa bize destek olsunlar.
Y: Talepleriniz nedir?
 A: Biraz önce de s›ralad›m,
bizim her türlü sorumlulu¤umuz
devlete aittir, madem sosyal devlet.
Madem bizim ad›m›za vergi kesiyor çal›ﬂan her insandan, bize yans›mas› laz›m. Bize yans›mas› nedir?
Kendi kendine bakamayan sakat,
doktordan raporunu ald›¤›nda, ona
bak›c› verilmesi, bu bir.
‹kincisi konut, üçüncüsü araç
gereç sorunlar›m›z›n devlet taraf›ndan çözülmesi gerekiyor.
Yürüyüﬂ Dergisi’ni okuyan herhangi bir vatandaﬂ yan›ndaki yöresindeki sakatlara gidip durumunu
anlats›n. O sakatla benim irtibat
kurmam› sa¤las›n, kendisi irtibat
kursun.
Su TV, Cem TV, Yol TV, Dem
TV, Düzgün, TV, Hayat TV, bunlara da ça¤r› yap›yorum. Gelsinler
bir program haz›rlas›nlar. Bas›n›n
her kesimini ça¤›r›yoruz ama bilakis bunlardan ricam var, gelsinler,
bizle çekimler yaps›nlar. Bizim
sorunlar›m›z› dile getirsinler, biz
insan gibi yaﬂamaya ancak o zaman kavuﬂuruz. Onlar›n da buna
bir katk›da bulunmas› gerekir.
Y: A n a y a s a t a r t › ﬂ m a l a r › n ›
takip ediyor musun uz? Anayas a d a s a k a t l a r la i l g i l i n e v a r ?
 A: O anayasada sakatlarla
ilgili hiçbir ﬂey yok. Halkla ilgili
bir ﬂey yok ki, sakatlarla ilgili olsun. Bize yararl›, bizi refaha kald›racak veya bizim yaﬂam›m›z›
düzeltecek bir ﬂey görmüyorum
ki ben izledi¤im kadar› ile. Az önce
de anlatt›m, ben 24 saat yatala¤›m;
peki bu anayasa benim yaﬂam›mda
neyi düzeltiyor ki? Sakat›n geliri,
durumu ne olursa olsun sen devlet
olarak sakata bakmakla yükümlüsün.

Y: Teﬂekkür ederiz.
 A: Ben Teﬂekkür ederim.

Say›: 120

Gelecekler...

Birazdan gelecekler. Onlar için de bardak ç›kar masaya.
Gelecekler yine neﬂeli yüzleriyle, gelecekler
uzun zamandan beri zulalar›nda biriktirdikleri sözleriyle. Gelecekler ve a¤›z dolusu
anlatmaya devam edecekler.
Gelecekler. "Ya gelmezlerse" diyerek umutsuzlu¤a düﬂme. Gelirler,
çünkü onlar, hiç gitmediler ki. Belki de bir dost sofras›nda koyu bir
sohbete dalm›ﬂlard›r, ondand›r gecikmeleri. Gelecekler ve kald›¤›
yerden devam edecek mevsimlerdir, y›llard›r süren serüven....
Gelecekler. Biraz yorgunluk
çökmüﬂtür üzerlerine, ama onlar
hiç de ﬂikayet etmezler. Sevdiklerinin, inand›klar›n›n yan›nda ac›lar›n›
bal eyleyip, yok eyleyip dertlerini,
öyle umut ekerler dört bir yanlar›-

na.. Hem de bahar özleminde umutlar...
Gelecekler. Sen
demledin mi çay›! Duman› tütsün demli¤in.
Severler bilirsin
çay›. Ve içilirken
çaylar, yine onlar
kar›ﬂ›rlar memleketin sokaklar›na,
caddelerine, k›rlar›na ve da¤lar›na...
Kar›ﬂ›rlar, hem de
tam tekmil. Kar›ﬂ›rlar civanlar hayata...
Kar›ﬂ›rlar, o bitmeyen
heyecanlara, yerinde
durmak bilmeyen sab›rs›zl›klar›yla.
Dedik ya, sohbetse, en
has›n› yaparlar. Ve dinlerken
onlar›, istemezsin bitmesini, istemezsin o an sözlerin tükenmesini, zaman›n geçmesini istemezsin...
‹stersin ki, her ﬂey onlarla olsun. ‹stersin ki, geçen zaman›n her an› onlarla dolsun. Hep onlar olsun...
Gelecekler. Sözü namus belleyenler. Bilirsiniz ki, ne söylerlerse,
öyle de yaparlar. Ne unuturlar sözlerini, ne de art›k geçmiﬂtir zaman›
derler... Ç›km›ﬂsa a¤›zlar›ndan söz,
her daim savunurlar onu, gerekirse,
bedellerini de öderler...
Ne bir yak›nma olur dillerinde;
ne de yüzlerinde bir piﬂmanl›¤›n izleri görülür. Gözleri yine ›ﬂ›l ›ﬂ›l,
bak...
Bak, geldiler bile.
Bak, yüzlerinde yine o s›cac›k,
›s›tan, umutland›ran tebessüm...
Bilinçlerinde büyüyen özgür bir
vatan özlemidir. S›cakl›k onun ateﬂi, ayd›nl›k, onun ›ﬂ›¤›d›r.
Dedim ya, gelecekler. Sen bekle. Gelecekler.
Onlar ki sözlerinin eridir, ve sad›kt›rlar randevular›na.
Bekle gelecekler.
Bak, belki gelmiﬂlerdir bile...
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Bir Kurakl›k, Bir Sel Vuruyor!
Felaket, Kurakl›kta, Susuzlukta, Sel’de
De¤il; Bunlar› Ölümcül Hale Getiren
Sömürü ve Soygun Düzeninde!
Daha birkaç ay önce kurakl›k
tehlikesinden sözediliyordu. Ankara'da susuzluk tart›ﬂ›l›yordu. ﬁimdi
ise sellerin yaratt›¤› can ve mal kay›plar› gündemde. Bir yanda susuzluk çekiyoruz, di¤er yanda, can›m›z, mal›m›z sellere kap›l›yor.
Son iki haftan›n bilançosu: A¤r›
Do¤ubeyaz› t'ta sel nedeniyle 4 ev
y›k›ld›, 40 evde hasar oluﬂtu. E r z ur u m ' d a ise sel, tar›m arazilerine zarar verirken sele kap›lan 13 büyükbaﬂ hayvan telef oldu. H a k k a r i ' n i n
Yüksekova ‹lçesi ile K a r s ' › n S e l i m
‹lçesi’nde ya¤mur nedeniyle meydana gelen sel bask›nlar›nda ev ve
iﬂ yerleri zarar gördü, hayvanlar telef oldu.
Sel bask›nlar› bunlarla s›n›rl› de¤ildi. Yoz ga t A k d a ¤ m a d e n i'nde,
Va n E rciﬂ ve Özalp’da ve son olarak da S a m s u n ' d a sellerin yol açt›¤› can ve mal kay›plar› yaﬂand›. Son
dört günün bilançosu 7 ölü’ydü.
‹nsanlar ölüyor, hastaneler sular
alt›nda kal›p kullan›lamaz hale geliyor. Samsun’da baz› bölgelerde sökülen kald›r›m taﬂlar› ve asfalt bloklar› yer yer 1 metrelik yükselti oluﬂturdu. Evler, iﬂyerleri büyük zararlar görüyor. Yollar adeta bir hava taaruzunda bombalanm›ﬂ gibi delik
deﬂik oluyor.
Tüm bu olup bitenlerde her zaman oldu¤u gibi devlet seyrederken, halk baﬂ›n›n çaresine bak›yor.

Amerika’dan Afrika’ya;
Avrupa’dan Asya’ya, Dünyam›z
Felakete Sürükleniyor
Sellerin yol açt›¤› can ve mal kay›plar› ülkemizle s›n›rl› de¤ildi.
Dünyan›n pekçok ülkesinde son
günlerde sel bask›nlar›n›n yol açt›¤›
kay›plar yaﬂand›. Baﬂta H i n d i s t a n ,
Nepal, Bangladeﬂ, Sudan ve Ç i n
aﬂ›r› ya¤›ﬂlar›n neden oldu¤u seller-
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Samsun
Van

den
nasibini ald›. ABD, A l m a nya ve ‹sviçre'de de seller ciddi zararlara neden oldu.
ABD, Almanya, ‹sviçre gibi zengin ülkeler zararlar›n› daha rahat atlat›rken, yoksul ülkelerde tahribat
ve kay›plar daha fazlayd›. Üstelik
kay›plar sellerle s›n›rl› de¤ildi. Sel
facias›ndan sonra salg›n hastal›klarla da bo¤uﬂmak zorunda kal›yor
yoksul ülke halklar›.
Afrika'n›n yoksul ülkelerinden
Sudan'›n birçok bölgesinde meydana gelen sellerde 64 kiﬂi öldü, yaklaﬂ›k 500 bin kiﬂi sellerden etkilendi, on binlerce kiﬂinin evi y›k›ld›.
Sudan'da selin ard›ndan baﬂ gösteren kolera salg›n›nda da 49 kiﬂinin
öldü¤ü bildirildi.
Selden en büyük zarar› gören ülkelerin baﬂ›nda ise H i n d i s t a n geliyor. Hindistan’da can kay›plar› binleri bulurken, Bangladeﬂ, Endonezya ve Nepal’de de yüzlerce can kayb› yaﬂand›. Binlerce kiﬂi evsiz kald›,
milyonlarca insan temiz su ve yiyecek s›k›nt›s› yaﬂ›yor.

Susuzlukla, Kurakl›kla,
Sellerle Öldüren Düzen
Birleﬂmiﬂ Milletler verilerine
göre dünyada sellerin say›s›nda son
y›llarda orant›l› olarak bir art›ﬂ yaﬂanmakta. BM rakamlar›na göre,

2004’te yaﬂanan sel felaketlerinin say›s› 60 civar›ndayken 2006 y›l›nda bu rakam 100'ün üstüne ç›kt›,
2007 y›l›n›n baﬂ›ndan bugüne kadar
ise 70 sel felaketi yaﬂand›. Seller
hemen her y›l dünyam›zda 500 mil yon kiﬂiyi etkilemekte. BM, sel say›s›ndaki bu tehlikeli art›ﬂ karﬂ›s›nda iklim de¤iﬂikli¤iyle ilgili önlem
al›nmas› gerekti¤ini söylüyor.
Kim önlem alacak? ‹nsana, do¤aya, canl› olana de¤er vermeyen, tek
de¤eri sermaye olan kapitalist düzen
mi? Kapitalist düzen kendi sonunu
haz›rlarken dünyam›z› da sona götürüyor, felakete sürüklüyor.
‹nsan hayat› bu kadar ucuz. Evler, yollar, binalar bu kadar dayan›ks›z, çürük. Bir düﬂünün; ülkemizin en geliﬂmiﬂ kentlerinden biri
olan Samsun, bir ya¤mur’da harabeye dönüyor... Öteki ﬂehirlerimiz
farkl› m›? Hay›r. Öte yandan; do¤an›n dengesi müdahalelerle alabildi¤ine bozulmuﬂ. Bir kurakl›k, bir sel.
Yaz, k›ﬂ birbirine kar›ﬂm›ﬂ durumda. Neden? Takdiri ilahi mi? Çokça
söylendi¤i gibi do¤al felaket mi?
Hiçbiri de¤il. Yaﬂananlar tesadüf
de¤ildir. Bunlar› yaratan kapitalist
düzendir. Dolay›s›yla öldüren bu
düzendir. Felaketin ad› sel, kurakl›k
de¤il, kapitalizmdir.
Yat›r›m yapmazlar. Alt yap› yoktur. Düzenleri gibi yapt›klar› yollar,
köprüler, evler, binalar da çürüktür.
Her ﬂeyi bozup tahrip ettikleri gibi
do¤ay› da tahrip etmekte, bozmaktad›rlar. Her ﬂeye kâr h›rs›yla bakarlar. Her ﬂeyden daha fazla nas›l kâr
ederim diye düﬂünürler. Düﬂündükleri tek ﬂey budur. Ve bunun sonucudur ölümler, binalar›n, yollar›n
tahrip olmas›, tar›m arazilerinin sular alt›nda kalmas› ya da kurakl›ktan kavrulmas›. Hayvanlar›n telef
olmas›.
Bu duruma seyirci kal›rsak daha
çok ölece¤iz, daha çok felaketler
yaﬂayaca¤›z. Kader demeden, do¤al
felaket demeden, felaketin kendisi
olan kapitalist düzene karﬂ› mücadele edelim, d ü n y a m › z › k a z a n al›m !
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Öyleyse;
YA⁄MUR, NASIL
AFETE DÖNÜﬁÜYOR?
23 A¤ustos Perﬂembe günü;
Samsun’daki sa¤anak ya¤›ﬂ sonucu
kentin büyük bölümünde altyap› tamamen çöktü. Sadece ve sadece iki
saatlik ya¤›ﬂ›n ard›ndan koca yollar,
asfaltlar k›r›ld›, yar›ld›. Samsun iki
saatte savaﬂ alan›na döndü.
Japonya’daki 6.7’lik deprem
sonras› yollarda oluﬂan k›r›lmalar›n
foto¤raf› ile Samsun’daki tahribat›n
foto¤raflar› baz› gazetelerde yanyana konulmuﬂtu ve foto¤raflar çok
farkl› de¤ildi. Ama Samsun’da bir
deprem yoktu! Depremsiz, tsunamisiz oluﬂan bu foto¤raflara bakanlar
“buras› Türkiye” dedi belki içinden
yüzünde ac› bir tebessümle.
AKP; seçim propagandas›nda ﬂu
kadar yol yapt›k diyordu icratlar›n›
anlat›rken. Bu yollar›n nas›l yap›ld›¤› iﬂte iki saatlik ya¤›ﬂla ortaya
ç›km›ﬂt›r.
Ki baﬂta ‹stanbul olmak üzere
tüm ülke 7 y›ld›r depreme haz›rlanmakta güya. Ancak deprem için
do¤ru dürüst bir ﬂeyin yap›lmad›¤›n› bilim adamlar›, neredeyse hergün
dile getirmekte. Oysa iktidarlar neredeyse her y›l eﬂ dost firmalar› ihya etmek için yollar› yeniden yapt›rmaktalar. Sonuç ortada.
Peki; 6.7 ﬂiddetinde bir depremin yapaca¤› tahribat›n 2 saatlik
ya¤murla oluﬂmas› normal midir?
Bu sorunun cevab› için S a m s u n
Belediye Baﬂkan›’n›n kim
oldu¤una bakmak gerek.
‹ki dönemdir Samsun
Belediye Baﬂkanl›¤› yapan
Yusuf Z iya Y I L M A Z, iki
saatlik ya¤›ﬂla harabeye dönen yollar›n da mimar›d›r.
Karayollar› bölge müdürlüklerinde 23 y›l çal›ﬂan Y. Z. Y›lmaz, ayn› zamanda Samsun ve ilçelerinin yol yap›m›nda imzas› olan
kiﬂidir dersek net bir cevap olur sa-
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n›r›z.
17 A¤ustos 1999 depreminde enkaza dönen, binlerce kiﬂiye mezar
olan evleri yapan müteahhitlerin soruﬂturmalardan, yarg›lamalardan
nas›l birer birer kurtuldu¤unu hat›rlay›n. Binalar›n yap›m›nda hangi
h›rs›zl›klar›n, yolsuzluklar›n yap›ld›¤›, bu h›rs›zl›k ve yolsuzluklara
kimlerin ortak oldu¤u, izin verdi¤i,
göz yumdu¤u da hiç soruﬂturulup
yarg›lanmad›. Dolay›s›yla, müteahhit, belediye baﬂkan›, bilmem ne
müdürü s›fat› taﬂ›yan h›rs›zlar, ortal›kta kol gezmeye devam ettiler.
‹ﬂte Samsun Belediye Baﬂkan›
da bu h›rs›zlardan biri.
Samsun’da yap›lan “A tak›m›
operasyonu” san›klar›ndan biri olan
Büyükﬂehir Belediye Baﬂkan› Y. Z.
Y›lmaz, “ i h a l e y e f e s a t k a r › ﬂ t › r mak” suçundan yarg›lan›yor.
Üstelik; Baﬂbakan
Erdo¤an
2002 yerel seçimleri öncesi Samsun
Cumhuriyet Meydan›’nda yap›lan
mitingde “ Y. Ziya Y›lmaz’dan he sap soraca¤›n›” söylüyordu. Ancak
üzerinden çok zaman geçmedi; bir
de bak›ld› ki, Y›maz yerel seçimlerde A K P ’den aday oluyor. Hesap
soraca¤›n› söyleyen Erdo¤an, bu
defa Y. Z. Y›lmaz’› yere, gö¤e s›¤d›ramayarak, övgülere bo¤uyor.
Yarg›lama devam ediyor, ancak
adalet terazisinin nas›l iﬂledi¤i üzerine çokça düﬂünmemize gerek yok
san›r›z.19 A¤ustos depreminde moloz y›¤›n›na dönen evlerin müteahhitleri nas›l bir hukukla yarg›land›larsa, Erdo¤an onlardan nas›l hesap
sordu ise, Y. Z. Y›lmaz da ayn› hukukla, anlay›ﬂla yarg›lanacakt›r!

Tek önlem, ceset torbalar›!
Bugün seli konuﬂuyoruz, deprem ise yak›ndaki tehlike... ‹ktidar

depreme haz›rl›k yap›yor. Nas›l haz›rland›klar›n› san›r›z çok düﬂünmemize gerek yok, Samsun’un ana
yollar›n› kimin nas›l yapt›¤›na bakt›¤›m›zda, depreme nas›l haz›rland›klar› da tahmin edilebilir. Bu yollar› yapanlara nas›l inan›l›r, nas›l
güvenilir??? Marmara depremi için
yapt›klar› tek ﬂey; kendilerine s›rça
köﬂkler haz›rlarken, halk için tüm
belediyelere ceset torbalar› haz›rlanmas› talimat› vermek.
Bu ülkedeki de¤erimiz bir ceset
torbal›k kadar! Hatta ço¤u zaman o
bile çok görülür. Bir gazete ka¤›d›
yeterli olur.
Düzenin baﬂ›na aç bir canavar
gibi oturmuﬂlar, ülkenin yeralt› yerüstü tüm zenginliklerini satt›klar›
yetmiyor, insanca yaﬂama ait her ﬂeyimizden çal›p, ç›rp›yorlar.
‹ktidarda “halka hizmet” ad› alt›nda yapmad›klar› yolsuzluk, soysuzluk kalm›yor. “Yola devam” diyen iktidar›n belediye baﬂkan›n›n,
nas›l yeniden seçildi¤ini bir düﬂünün? Bak›n belediye hizmetlerine,
her y›l kald›r›m taﬂlar› de¤iﬂiyor. Niye?! Ancak kanalizasyon gibi kentin
temel alt yap› sorunlar›nda ciddi çal›ﬂmalar, yat›r›mlar yap›lmaz. Koca
caddelerdeki logarlar küçük bir köyün dahi ihtiyac›n› karﬂ›lamaz.
‹stanbul’da biraz fazla ya¤›ﬂ oldu¤unda pek çok bölgede evleri, iﬂyerlerini su bas›yor. Samsun’da geçen hafta yap›ld›¤› gibi, göstermelik
hasar tespitleri yap›l›r, eﬂe-dosta
yard›m yap›l›r, sonra da sonraki sele kadar yaﬂananlar unutturulur.
Halka de¤er vermeyenler, ﬂehirlerin altyap›s›n› tamamlam›yor, do¤an›n dengesini bozuyor ve asl›nda
eskilerin deyimiyle “rahmet” olan
ya¤mur, iﬂte böyle böyle felaketlere
dönüﬂüyor. Halk olarak gücümüzü
birleﬂtirip, haklar›m›z, ﬂehirlerimiz,
suyumuz, ormanlar›m›z için mücadele etti¤imizde h›rs›zlar ve çapulcular düzeninin çarklar› bu kadar
rahat dönmeyecektir. Bu çark› k›rmak, parçalamak halk›n örgütlü
mücadelesiyle mümkündür. Ve suyun hayat, sadece hayat getirmesinin tek yolu da budur.
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‹stanbul Halk›na
Deniz Suyu ‹çiriliyor!
‹stanbul Su ve Kanalizasyon ‹ﬂleri Genel Müdürlü¤ü'nün, deniz
suyunu beﬂ y›l› aﬂk›n süredir gizlice içme suyuna kar›ﬂt›rd›¤› ortaya
ç›kt›.
Bu gerçek, çeﬂitli kuruluﬂlar›n
E s e n l e r, Ba¤c›lar, Küçükçekme ce ve G a z i o s m a n p a ﬂ a'daki baz›
bölgelerden ald›klar› su numunelerini tahlil ettirmesinin sonucunda
ortaya ç›kt›.
Karadeniz'den Terkos Gölü'ne
su aktar›lma iﬂleminin 2002 y›l›nda
baﬂlad›¤› belirtiliyor. ‹stanbul
Çevre Konseyi, Do¤a Savaﬂç›lar›
Derne¤i sözcüleri bu konuda daha
önce de ‹stanbul Büyükﬂehir Belediye Baﬂkanl›¤›'n› ve ‹SK‹'yi uyard›klar›n›, bu uygulamaya son vermeye ça¤›rd›klar›n› ancak ça¤r›lar›na kulak verilmedi¤ini belirttiler.
Konunun uzmanlar› da yapt›k-

lar› aç›klamalarda ‹SK‹'nin uygulamas›n›n
“endiﬂe verici” oldu¤unu söylüyorlar. Çünkü;
“tam olarak ar›t›lamam›ﬂ deniz suyunda bulunan Civa(Hg) ve Kadmiyum(Kd) elementlerinin, canl›lar üzerinde, baﬂta
lenf kanseri olmak üzere birçok
kanser türüne yol açabilece¤i” belirtiliyor.
‹SK‹ Terkos ‹ﬂletmeleri Müdürlü¤ü yetkilileri, göle 2002'den bu
yana deniz suyu çekildi¤ini do¤rularken, bu iﬂlemin “direk kullan›m
amaçl› de¤il, gölün su seviyesinin
düﬂmesini engelleme amaçl›” oldu¤u iddias›yla kendini kurtarmaya çal›ﬂt›. Ancak gerek üniversitelere gerekse H›fz›ss›hha Enstitüsü'ne yapt›r›lan tahlil sonuçlar›, de niz suyunun musluklardan akt›¤›n› gösteriyor!..
Musluktan akan suya bak›n;
A K P iktidar›n›n niteli¤ini görün;
halka alenen zehir içiriyorlar!

c› olarak
kat›ld›klar›
seminer boyunca ‘neden susuz
kald›k?, susuzluk hangi hastal›klara yol açar?, salg›n hastal›klardan
nas›l korunabiliriz?’ gibi sorular
tart›ﬂ›l›p cevapland›.
Son olarak ‹dilcan Kültür Merkezi ad›na konuﬂan Umut ﬁener, su
kesintisi döneminde ancak soka¤a
ç›k›nca vanalar›n aç›ld›¤›n› hat›rlatarak ﬂöyle dedi: “Bizler birlikte
olursak her ﬂeyi çözebilecek güce
sahibiz... ﬁu an içme suyumuz yok.
Üstelik K›z›l›rmak projesinin devasa bütçesi de omuzlar›m›za y›k›lmaya çal›ﬂ›l›yor. Bizler hakk›m›z olan
temiz suyu isteyelim.”
*
Hüseyingazi’de 24 A¤ustos
günü yap›lan seminerde SES MYK
üyesi Meryem Özsö¤üt konuﬂtu.
Özsö¤üt su kesintilerinin nedenlerinden bahsederek, sular›m›z› nas›l
kullanmam›z gerekti¤ini anlatt›.

“Su” Seminerleri Devam Ediyor
‘temiz su hakk›m›z› isteyelim!’
AKP ve Melih Gökçek’in halk
düﬂman› politikalar›n›n bir sonucu
olarak Ankara’da baz› bölgelerde 2
haftaya varan su kesintileri yaﬂanm›ﬂt›. Kesinti sonras›nda ise halka
hem içilebilecek bir su verilmedi,
hem de salg›n hastal›klara vb. karﬂ›
hiçbir önlem al›nmad›. Bu konuda,
“temiz su h akk›m ›z› istey elim!”
talebi ile yap›lan çal›ﬂmalar›n bir
parças› olarak MamakMutlu Mahallesi’nde ve
Hüseyingazi’de seminerler yap›ld›.
‹dilcan
Kültür
Merkezi taraf›ndan 23
A¤ustos akﬂam› Do¤u
K›raathanesi’nde yap›lan etkinlik, “Susuzlu¤a Kesin Çözüm!” adl› skeçle baﬂlad›. Skecin
ard›ndan ‹nﬂaat Mühendisi U¤ur
ﬁahin, Dr. Sinan Uzunget ve Hemﬂire Meryem Özsö¤üt’ün konuﬂma-
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En büyük
ﬂehirde su yok!
‹stanbul’un 10 ilçesine
25 A¤ustos’tan itibaren iki
gün süreyle su verilmedi.
Belediyeye göre, su kesintisinin gerekçesi “Terkos
Terfi Merkezi’nde yap›lacak pompa
ve vana bak›m çal›ﬂmas›” idi.
Uzmanlar, bu çal›ﬂmalar›n “kesinti”
yap›lmadan da mümkün oldu¤unu söylüyorlar. Ve zaten dünyan›n yüzlerce
büyük ﬂehrinde de iﬂler öyle yürüyor.
Ama suyu kesmek daha kolay, zahmetsiz ve ucuz.
Hem nas›l olsa, gelecekte daha çok
kesilece¤i için, ﬂimdiden al›ﬂt›rmakta
yarar var diye düﬂünüyor olmal›
‹stanbul Belediyesi.

Orman Yang›n›
Katliama Dönüﬂtü
Yu n a n i s t a n ’ d a geçen hafta ç›kan
o r m a n y a n g › n l a r › n d a 64 k i ﬂ i y a ﬂ a m › n› yitirdi.
M o r a Ya r› ma d a s › , Atina ve E¤riboz Adas›’n› etkisi alt›na alan yang›nlara karﬂ›, “ h ükümetin koordinasyon
yetersizli¤i” sonucunda gerekli ve yeterli müdahalenin yap›lamamas›,
y a n g › n l a r › b i r katliama çevirdi.
K u ﬂ k us u z Yu n a n i s t a n ’ d a d a s o run ayn›yd›. Halk›n can güvenli¤ine
g ö re ö r g ü t l e n m i ﬂ b i r d e v l e t m e k a n i z mas›, bir i k t i d a r yap›lanmas› yoktu
ve sorun burada dü¤ümleniyordu.
Yap›lan çeﬂitli protesto eylemlerinde
de bu anlay›ﬂ lanetlendi.
Ölü say›s›n›n daha da artabilece¤ i n i n b e l i r t i l d i ¤ i Yu n a n i s t a n ’ d a 3
g ü n l ü k y as ilan edildi. H ü k ü m e t , o r man yang›nlar›n›n “sabotaj” sonucu
ç›kt›¤› kan›s›nda oldu¤unu, sabotajc›lar›n “terörist” olarak yarg›lanaca¤› aç›klamalar›yla, yine terör d e m agojisine s›¤›n›p kendi suçunu gizleme
peﬂinde.
Yu n a n i s t a n h a l k › n a
baﬂsa¤l›¤› diliyoruz.
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Bize Dayat›lan Kültüre
Karﬂ› Savaﬂmal›y›z!

Medya, diziler, bireycilik,
tüketim kültürü ve tükenme... üzerine geçen hafta yazd›¤›m›z yaz›n›n
sonunda haftaya devam edece¤iz
demiﬂtik. Ediyoruz.
Televizyonlarda oynayan her bir
dizi üzerine sayfalarca yaz›l›p, bunlar›n nas›l bir kültürün temsilcisi oldu¤una dair tart›ﬂ›labilir. Fakat biz
bir tek dizi üzerinde durmakla yetinelim. Dizilerin dizisi, en esasl› ve
hiç bitmeyen dizi “ y o z l a ﬂ t › r m a ”
adl› dizidir. Bu dizi burjuvazinin
tüm televizyon kanallar›nda oynuyor. 24 saat kesintisiz... Her daim
beyinlere zehir pompalayan, her daim ideolojik savaﬂ veren bir dizidir
bu. “Dizilerin dizisi” de denilebilir
buna. Televole türü magazin programlar›, bir baﬂka aç›dan topluma
uyuﬂturucu ﬂ›r›nga eden spor programlar›, hatta saat baﬂ› yay›nlanan
“borsa bültenleri” hep bu dizinin
“sahneleri” olarak çekilmektedir...
Bu yüzdendir ki, gençlerimizin, ev
kad›nlar›m›z›n, akﬂamlar› televizyon karﬂ›s›na geçen iﬂçilerimizin,
memurlar›m›z›n, sadece ﬂu veya bu
diziyi seyredip seyretmemeleri sorunu çözmeye yetmez; herkes, televizyon karﬂ›s›nda gerçekten daha
bütünlüklü bir set örmeli kendine...
Hepimiz bir ﬂekilde gazeteler,
radyolar, televizyonlarla iç içeyiz.
Baﬂka hiçbir araç ve yöntem, bu kadar geniﬂ bir kitleye ulaﬂmamaktad›r. Bu iletiﬂim araçlar› arac›l›¤›yla,
hangi kavramlar empoze ediliyor,
nas›l bir yaﬂam tarz› özendiriliyor?
Bir dönem hat›rlanaca¤› gibi
“ Televole kültürü” son derece revaçta bir kavramd›. Yukar›daki sorunun cevab› olarak kabul edilebilecek kadar da karakteristik bir olgudur. Fakat biraz yukar›da da belirtti-
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rü ad›na
bundan
baﬂka bir
ﬂey göremezsiniz.
Bu kültür, özellikle gençli¤e sundu¤u “örnek model”lerle, bir yandan sürekli tüketen
“tüketim insanlar›” yarat›rken, bir
yandan da doyumsuz, idealsiz, bohem, aﬂk›, sevgiyi de bir “ t ü k e t i m ”
olarak gören ve günübirlik yaﬂayan,
sorunlara karﬂ› duyars›z, tek kayg›s›
“onsuz yaﬂayamayaca¤›n›” düﬂündü¤ü ürünleri nas›l alaca¤› olan bir
insan tipi yarat›r.

¤imiz gibi, reklamlardan dizilerine,
sinemas›ndan haber programlar›na
(evet haber programlar›na) kadar,
yani özellikle bu iﬂ için yap›lan magazin programlar› d›ﬂ›nda da, her
yerde bu televole kültürüyle karﬂ›laﬂ›yoruz. En dikkat çekici olgulardan
biri de “televole” programlar›ndaki
kiﬂilerin, olaylar›n, art›k a n a h a b e r
b ü l t e n l e r i n e , gazetelerin m a n ﬂ e t
lerine taﬂ›nm›ﬂ olmas›d›r. Sadece
bu olgu bile, burjuva bas›n yay›n
kurumlar›n›n yozlaﬂmadan ﬂikayetlerinin riyakarca oldu¤unu göstermeye yeter. Tam tersine onlar, yozlaﬂman›n k o ç b a ﬂ › d › r l a r.
Burjuva yaﬂam tarz›n›n ahlâks›zl›klar›n›, çürümüﬂlü¤ünü, bazen
“özgür aﬂk”, “özgür yaﬂam” gibi
kavramlar alt›nda, hatta zaman zaman çizmeyi daha da aﬂarak “devrim” olarak sunan bunlardan baﬂkas› de¤ildir. Sunduklar›, burjuvazinin
en pespaye, en soysuzlaﬂm›ﬂ asalak
tabakas›n›n çürümüﬂ kültürüdür.
Burjuva ideolojisi ve bak›ﬂ aç›s›yla ﬂekillenen yay›nlar, bu ideolojiyi gizleyerek, çeﬂitli örtülerin alt›na gizleyerek sunarlar. H a l k k ü l t ür ü n ü n ilerici, paylaﬂmac›, eﬂitlikçi,
halkç› ö¤elerine gazeteler, televizyonlar kapat›lm›ﬂt›r adeta. Halk
kültürü, yöresel yemeklere, dü¤ünlerde giyilen giysilere indirgenmiﬂtir. Bak›n televizyonlara, halk kültü-

Bu kültürün yaratt›¤› tip,
sömürü sisteminin ömrünü
uzatan, kapitalistin kâr›n›
katlayan bir rol oynar. Bu
tip yayg›nlaﬂt›kça, ço¤ald›kça, kapitalistin huzuru
artar; çünkü böyle bir tip,
sistem için bir tehlike
oluﬂturmak bir yana, sistemin sigortas› olur.

Reklam kampanyalar›n›n, propagandalar›n›n, empoze edilen kavramlar›n ve yaﬂam tarz›n›n etkisi alt›na giren insan için art›k sonuçta ﬂu
veya bu mal› kullanmak, bir ihtiyaç
karﬂ›lamaktan çok, bir “kimlik-ki ﬂilik” meselesi haline gelir. Tüketim giderek kimliksizleﬂen kiﬂinin
tek kimli¤i, hayat› boﬂalan kiﬂinin
hayat›n›n tek “mutlulu¤u” haline
gelir. Nike, veya Cola, veya MTV,
McDonalds, ﬂu marka telefon, gözlük, giysi, ﬂu tarzda yiyip içmek, art›k onun kimli¤inin bir parças›d›r.
Bu tüketim kültürünün yaln›zca
gelir düzeyi yüksek, “ç›lg›nca ve s›n›rs›zca” tüketebilecek kesimleri
kapsad›¤›n› düﬂünmek de bir yan›lg›d›r. Tersine, sözü edilen kültür,
çok çeﬂitli biçimlere bürünerek yoksul kesimlere kadar geniﬂ bir etki
alan›na sahip olabilmektedir. Filmlerden dizilerden, magazin programlar›ndan, reklamlardan, burjuva
bas›ndan süreklileﬂtirilen bu kültürel bombard›man, yoksullar› da vurmakta ve onlarda çok daha büyük
tahribatlara yolaçmaktad›r.
E¤er yoksul, ﬂu veya bu ürünün
“onsuz yaﬂan›lamaz” oldu¤u kültürünü al›rsa, onlara ulaﬂacak maddi
imkanlar› da do¤al olarak olmad›¤›
için, o zaman kimi fuhuﬂa, kimi h›rs›zl›¤a sapacak, kimi çetelere kap›lacak, alçalacaklard›r. Böylelikle
yozlaﬂma ve çürüme, katmerli hale
gelir.
Burjuva ideolojisinin en temel
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taﬂlar›ndan biri “bb i rey”dir. Bu anlamda, bireycilik de burjuva yaﬂam
tarz›n›n temel özelliklerinden biri
olmuﬂtur. Yozlaﬂt›rma politikas›n›n,
kitleleri teslim alma politikas›n›n da
temelinde bu vard›r.
“Özgürlük”, “modernlik” ad›na,
tüketim kültürüyle köleleﬂtirilmiﬂ
ancak köleleﬂti¤inin fark›na varamayan insanda, tüketim h›rs›, bireycileﬂmeyi h›zland›r›r. Hayat›ndaki
her ﬂeye, tüm iliﬂkilerine, düﬂüncelerine bireysel ç›karlar› yön vermeye baﬂlar. O art›k bireysel kurtuluﬂ
–daha düz bir deyimle, k e n d i n i
k u r t a r m a– peﬂinde koﬂan bir insan
tipidir.
Sonuçta bu kültürün yaratt›¤›
tip, sömürü sisteminin ömrünü uzatan, kapitalistin kâr›n› katlayan bir
rol oynar. Bu tip yayg›nlaﬂt›kça, ço¤ald›kça, kapitalistin huzuru artar;
çünkü böyle bir tip, sistem için bir
tehlike oluﬂturmak bir yana, sistemin sigortas› olur.

Di zi l er in ‘ s ol ’ s o s l u l a r ›
Ekmek ve Adalet Dergisi’nde,
televizyon dizilerine iliﬂkin yay›nlanan bir yaz›n›n ﬂu baﬂl›¤›n› hat›rlayacaks›n›z belki: “‹çinden siyasetin
geçmedi¤i hayatlar.” (Bkz. 108.
Say›, 2 May›s 2004)
Ço¤unlukla içinde siyaset geçmez dizilerin. Fakat geçeni de vard›r. Fakat ne yaz›k ki, “Sol” ad›na
bir ﬂeyler söyleme iddias›ndaki diziler, en dikkatli olunmas› gereken
dizilerin baﬂ›nda gelir.
Niyet ve ak›bet, ço¤u kez birbirini tamamlamaz bu dizilerde. Tamamlayamaz da. T›rpanlanm›ﬂ, budanm›ﬂ, içi boﬂalt›lm›ﬂ bir sol yans›t›l›r ve solculu¤un, devrimcili¤in bu
oldu¤u empoze edilir. Hâlâ solcu oldu¤u iddias›ndakiler, “hiç anlatmamaktansa, k›y›s›ndan köﬂesinden
anlatmak ye¤dir” kliﬂesiyle savunurlar kendilerini. Kitleleri aldatman›n ve yan›ltman›n gerekçesi bu
olamaz. Proletaryan›n ideolojisi, faﬂizmle yönetilen, burjuvazinin elindeki bir ülkenin bas›n ve yay›n kurumlar›nda verilemez. Bu aç›k bir
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Baz› yerlerde ‘aptal
kutusu’ diye adland›rd›lar
televizyonu. Asl›nda bu da
yerinde bir tan›m de¤il;
çünkü sorun teknolojide
de¤il, onun nas›l ve
kimler taraf›ndan
kullan›ld›¤›ndad›r...
ﬂey. Faﬂizm sola düﬂmand›r; düﬂman›n›n kendini do¤ru bir biçimde tan›tmas›na izin vermez. Burjuvazi,
“sosyalizm öldü”, “elveda proletarya” söylemlerini piyasaya sürmüﬂken, bunun tersini söyleyen bir
sese yer vermez. Bu konuda kimse
kendini kand›rmamal›d›r.
Burjuva bas›n yay›n kurumlar›nda gösterilen filmler, yay›nlanan diziler, magazin, yar›ﬂma, spor programlar›, reklamlar, moda programlar›, haber programlar›, burjuvazinin ç›karlar›na uygundur. Bunun
tersi düﬂünülemez ve istisnalar kural› bozmayaca¤› gibi, asl›nda bugünkü tekelleﬂmiﬂ medyada herhangi bir istisnaya da pek yer b›rak›lmam›ﬂt›r.
Tekelci burjuvazinin televizyonlar›ndaki diziler, olsa olsa, sola, solun de¤erlerine sald›r›n›n kürsüsü
olur ve üstelik sald›r›n›n di¤er biçimlerinden farkl› olarak evlerimizin, beyinlerimizin içine kadar girerek vurur darbelerini.
Bazen ilerici, demokrat olarak
bilinen ﬂu veya bu sanatç›n›n varl›¤›, o diziyi izlemek için bir vesile
olur. Elbette sanat›n demokrat
emekçileri olarak adland›r›labilecek
birçok isim yeral›yor dizilerde. Ancak onlar›n varl›¤› bu dizilerin niteli¤ini de¤iﬂtirmiyor. Onlar›n birço¤u, dizilerde zorunluluktan, sadece
ekonomik nedenlerle oynad›klar›n›
söylemektedirler. Tiyatro yapabilmek için dizide oynamakta baz›lar›
mesela. “Senaryoyu bile okumad›klar›n›, sahneyi oynay›p oradan h›zla uzaklaﬂt›klar›n›” anlatm›ﬂt›r kimileri biraz da suçluluk psikolojisi
içinde.. Elbette zaten biraz da suçludurlar. Fakat ﬂimdi konumuz bu de¤il. Demek istedi¤imiz ﬂu ki, bu sanatç›lar›n varl›¤›, içi boﬂ dizileri iz-

lemenin gerekçesi olmamal›.
Burjuva medya sonuçta yozlaﬂman›n yukar›da dedi¤imiz gibi,
koçbaﬂlar›ndan, ana kaynaklar›ndan
biridir. Bu asla unutulmamal›. “Televole” kültürünü yarat›p, topluma
empoze eden, bundan da büyük
“reyting”ler ve kârlar elde eden burjuva bas›n yay›n kurumlar›, zaman
zaman s u re t - i h a k t a n görünür. Hatta bir bakm›ﬂs›n›z uyuﬂturucu karﬂ›t› kampanyalar›n bayraktarl›¤›n› yapar... “Fazla doz uyuﬂturucudan”
ölen birini manﬂete ç›kar›p sansasyonel bir haber yapar... Ama bu tür
haberleri verirken de riyakard›rlar.
Genç yaﬂta uyuﬂturucuya kurban
gitti, arkadaﬂ kurban› oldu, parçalanm›ﬂ ailelerin çocuklar›yd›lar gibi
kliﬂelerini ötesinde bir ﬂey bulmazs›n›z bunlarda genellikle. Olay›n
nedenine, niçinine, temellerine bak›lmaz, bunlar okurlara, izleyicilere
de gösterilmez.
Çünkü sorunun kayna¤›, bizzat
kendi sistemleri ve kendileridir.

Kaybetti¤imizi
kazanabiliriz
Elbette hep söylenir; yaﬂam boﬂluk kald›rmaz. Bu siyasal aç›dan da
böyledir, günlük aç›dan da... Sonuçta insanlar günlük zamanlar›n› bir
ﬂekilde bir ﬂeylerle doldururlar. Sinema, tiyatro, televizyon, müzik ve
benzerleri de insan yaﬂam›n› dolduran faaliyetlerin bir bölümünü oluﬂtururlar. Ve kuﬂkusuz, bu faaliyetler,
o yaﬂam› olumsuz biçimde de doldurabilir, olumlu biçimde de...
Hal böyle olunca, ﬂunu seyretmemek, bu filme gitmemek noktas›nda herkesin kendince alternatifleri olmal›. E¤er alternatifi yoksa,
ondan ald›¤› zaman› baﬂka türlü
dolduramayacaksa, o boﬂluk, insan-
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lar› yeniden burjuvazinin sunduklar›na mahkum edecektir...
O diziyi izlemeyince ne kaybederiz? diye sorulabilir ilk ad›mda.
Görülecektir ki cevap, ço¤u kez
“hh i ç b i r ﬂey”dir!
Bunun ard›ndan “iizlemezsek ne
k a z a n › r › z ?” diye sorulabilir: Ki bunun cevab› da bize ba¤l›d›r.
Kazan›lan zaman, konu komﬂuyla, arkadaﬂlar›nla, yoldaﬂlar›nla sohbet ederek geçirilebilir. Veya kitap
okuyarak geçirilebilir. ‹mkan› olan
spor yapar, gezer, bir devrimciyse,
sendikal› bir iﬂçi ve memursa, iliﬂkilerini yayg›nlaﬂt›rmak, örgütlenme
yapmak için de¤erlendirir bu zaman›... En kötüsü, geri kazan›lan bu
zaman dinlenerek geçirilebilir.
Sonuçta ﬂöyle bakmak gerek buna; bu zaman› ﬂu veya bu ﬂekilde
kazanm›ﬂ oluruz. Daha da do¤rusu,
ﬂöyle ifade edelim: O zaman dilimi
asl›nda zaten bizimdi. Televizyon
marifetiyle bizden çal›nm›ﬂt›. Bizden çal›nan› geri alm›ﬂ oluyoruz bir
bak›ma.
Elbette bu söylediklerimizi tamamlayacak unsurlardan biri de;
halk›, en baﬂta da gençli¤i, burjuvazinin kültürü ve ideolojisinin etkisinden uzak tutacak, halkç› de¤erleri ö¤renebilece¤i ve sürdürebilece¤i, devrimci, sosyalist kültür ve de¤erlerle tan›ﬂabilece¤i ortamlar› yaratabilmektir. Bu tür faaliyetler ve
yerler olmaks›z›n, söylenenlerin bir
yan›yla boﬂlukta kalaca¤› da bir
gerçektir.
Bu yerler kültür merkezleri, spor
klüpleri, kad›n, gençlik, çocuk örgütlenmeleri, yard›mlaﬂma dernekleri, kütüphaneler gibi çok çeﬂitli biçimlerde olabilir. Bu kurumlaﬂma
ve faaliyetler, çeﬂitli halk kesimlerinin yaln›zl›k, çaresizlik duygular›n› ortadan kald›rabilmeli, buralarda
geçirdikleri zamandan gerçek bir
verim almalar›n› ve bundan mutluluk duymalar›n› sa¤layabilmelidir.
Halk›n her kesiminden insanlar›n
bu ortamlara kat›l›m› sa¤lanabildi¤i
ölçüde de, buralar, düzenin yoz kültür ve ideolojisine, medya ve baﬂka
araçlarla gerçekleﬂtirdi¤i yönlendir-
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Kurtlar, asl›nda sadece
ekranlarda de¤il. Tersine,
ekranlardaki kurtlar,
hayat›n içindekilerin bir
tezahürü sadece.
Burjuvazi, ve onun devleti, o ‘kurtlar’›n yüzlercesini, binlercesini halk›n
üzerine sald›. Bu diziyle
halk düﬂmanl›¤›n›, vatan,
bayrak sevgisi diye aklamaya çal›ﬂt›lar...
melerine karﬂ› koruyucu bir kalkan
görevi görecektir.

Kuﬂatman›n fark›nda
olmamak, ölümdür
Moral de¤erlerini kaybetmiﬂ,
umutsuzlaﬂm›ﬂ, bencilleﬂmiﬂ ve bireycileﬂmiﬂ, bananecileﬂmiﬂ, boﬂvermiﬂ, kültürel ve ahlâki aç›dan
bozulmaya u¤ram›ﬂ bir toplum, burjuvazi için “en iyi” toplumdur. Burjuvazi için en iyi toplum, sömürü
karﬂ›s›nda boyun e¤en toplumdur.
Ve iﬂte bu yaz›da baﬂtan beri anlatageldi¤imiz olgular, burjuvazi taraf›ndan iﬂte bunun için böyle ve bu
ﬂekilde gündeme getirilmektedir.
“Burjuvazi kendi ‘ahlâk›n›’ tüm
topluma yaymaya, halk üzerindeki
hegemonyas›n›n bir arac› haline
getirmeye çal›ﬂ›r. Onun için ahlâk
daha çok kâr, yine kârd›r. ‹nsani boyutu olmayan, kapitalist toplumun
i¤rençliklerini bar›nd›ran, para ile
sat›n al›nmayacak hiçbir ﬂey b›rakmayan idealizmle yo¤rulmuﬂ bir ahlâk... Burjuvazi, ahlâk›n› sosyo-ekonomik yap›dan soyutlayarak gökten
zembille inmiﬂçesine, skolasti¤in ve
metafizik yöntemin gizemiyle donat›lm›ﬂ olarak sunar. Bireycilik, ç›karc›l›k ve yaﬂam felsefesi olarak
halka her ﬂeyi ‘öteki dünya’ya havale etmesi telkin edilir.” (Hakl›y›z
Kazanaca¤›z)

Aynen böyle olmaktad›r iﬂte bugün de. Çok yönlü bir kuﬂatmayla
karﬂ› karﬂ›yay›z. Oligarﬂinin kültürü, farkl› alanlarda, birbirlerinden
de¤iﬂik yöntem ve araçlarla empoze
ediliyor olsa da, bunlar birbirlerini
tamamlamakta, birbirlerinin etkilerini art›rmaktad›rlar. Mesela, dizilerle, filmlerle, uyuﬂturucu, fuhuﬂ
özendirilir, do¤al ve meﬂru ﬂeylermiﬂ gibi gösterilir. Mafya da medya
arac›l›¤›yla yarat›lan bu ortam› kulllanarak bu pislikleri daha geniﬂ kesimlere yayar, kendisi maddi olarak
daha büyük güç kazan›r. Medya
mafyay›, mafya medyay› güçlendirir; düzen hem medyay›, hem mafyay› güçlendirirken, mafya ve medya da düzeni güçlendirir. Keza, yine
bu mekanizmadan hiç ayr› düﬂünülemeyecek ﬂekilde, mesela bizzat
e¤itim kurumu olan okullarda da
ayn› kültür, çeﬂitli biçimlerde özendiriliyor. Cinsellik, uyuﬂturucu, metafizik revaçta hale getiriliyor. Ve
bu zeminde de e¤itim düzeni, düzen
bu türlü e¤itimi güçlendiriyor.... Bu
böyle sürer gider ve kitleler bu döngü içinde, bu mekanizman›n çarklar› içine al›narak durmadan ve çok
çeﬂitli biçimlerde, çok çeﬂitli araçlarla ö ¤ ü t ü l ü r l e r.
Bu etkileme ve etkiledi¤i ölçüde
de ö¤ütme, derece derece halk›n her
kesimine yönelir; e¤itimli-e¤itimsiz, politik-apolitik, kad›n-erkek,
yaﬂl›-çocuk, iﬂçi veya köylü, doktor
veya ev kad›n›; burjuvazide her kesime yönelik bir ﬂeyler vard›r. ﬁu
veya bu düzeyde düzene karﬂ›
memnuniyetsiz olanlar›, muhalif
düﬂüncelere sahip olanlar›, bir ﬂekilde düzene ba¤lamak da onlar›n
de¤iﬂmez hedeflerindendir.
Konuﬂtu¤umuzdan düﬂündü¤ümüze, izledi¤imizden gezdi¤imize,
söyledi¤imizden dinledi¤imize, yiyip içti¤imizden giydi¤imize kadar
yaﬂam›m›z›n her an›na ve yan›na
müdahale eden bu yo¤un kültürel
kuﬂatman›n f a r k › n d a o l m a k , kuﬂatmay› yarman›n ilk ve en önemli koﬂuludur. Kuﬂatmay› yarman›n ikinci
koﬂulu, savaﬂmakt›r. Burjuvaziye
karﬂ› kültür cephesinde de militanca
savaﬂmak!
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kontrolü alt›nda de¤iﬂtirilmesi, bir
bilgi veya beceri edindirilmesi”dir.
Okullarda verilen e¤itim ve ö¤retim de öyle olmal›d›r ki, birey düﬂünen, üreten, ülke ve dünya
sorunlar›na vak›f ve duyarl›
olabilsin. Bunun yan›nda kültürlü ve ahlâkl› olsun.

MEB, YOZLAﬁTIRMA
ARAÇLARINI
YASALLAﬁTIRDI
Milli E¤itim Bakanl›¤›, ‹lk-ö¤retim Kurumlar› Yönetmeli¤i’nde
yapt›¤› bir de¤iﬂiklikle ilkö¤retim
ö¤rencilerinin alkol ve uyuﬂturucu
madde kullanmas›n› suç kapsam›ndan ç›kard›! Eski yönetmelikteki “Okul de¤iﬂtirme” cezas› öngörülen “Alkol veya ba¤›ml› maddeleri kullanmak veya bulundurmak, baﬂkalar›n› kulland›rmaya
teﬂvik etmek” maddesi kald›r›larak, “Baﬂkalar›n›, alkol veya ba¤›ml›l›k yapan maddeleri kullanmaya teﬂvik etmek” olarak s›n›rland›r›ld›. Bu de¤iﬂiklik ile alkol
ve uyuﬂturucu kullanmak suç
kapsam›ndan ç›kar›ld›!
‹lkö¤retim zorunludur bilindi¤i
gibi. Aileler, sorumlulu¤unu üstlendikleri çocuklar›n›, en iyi koﬂullarda, en ahlâkl› ﬂekilde büyüyüp,
kendi kültürüne yabanc›laﬂmadan
yetiﬂtirmek için, temel e¤itimin almak üzere okula yollarlar. Çünkü,
teoriye göre, okullar e¤itim-ö¤retim yuvas›d›r. Okullarda okuma
yazman›n d›ﬂ›nda genel kültür ve
davran›ﬂ kurallar› da ö¤retilir.
Sonra birgün, belli bir yaﬂa kadar gününün büyük bir k›sm›n›
okulda geçiren çocu¤unuzun sizin
iste¤inizin ve beklentinizin tam
tersi bir karakter kazand›¤›n› görürsünüz!
Neden mi? Bunun cevab› için
e¤itim-ö¤retimin kelime anlam›na
bakal›m önce isterseniz.
E¤itim, “kiﬂinin ö¤rendi¤i davran›ﬂ› yap›yor olmas›” durumu, ö¤renmek ise, “nas›l yapaca¤›n› bilmek”tir. Baﬂka bir tan›ma göre ise
e¤itim, “edinilen bilgilerin hayata
uygulanmas› sanat›n›n kazan›lmas›”d›r. Ö¤retim ise, “kiﬂinin tutum
veya davran›ﬂ›n›n bir ö¤reticinin
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Fakat, bu düzenin hiçbir
ﬂeyi "halk için" de¤ildir. E¤itimin ne muhtevas›, ne sistemi
halka göre yap›land›r›lm›ﬂt›r.
Dahas›, toplum için taﬂ›d›¤›
büyük öneme ra¤men, e¤itime ayr›lan bütçe, toplam bütçenin
ancak yüzde 6-7'si civar›nda kal›r.
Ki bunun da yüzde 85'i personel
harcamas›d›r. Geriye kal›yor yüzde
15. Bu bütçeyle e¤itime uygun binalar, gerekli araçlar›n temini, gerekli kültürel sosyal koﬂullar›n yarat›lmas› zaten mümkün de¤il.
ﬁimdi isterseniz çok eskilere
gitmeden geçti¤imiz sene yaﬂan›lan sorunlara bir göz atal›m.
—Velilere dayat›lan zorunlu ba¤›ﬂlarla okullar›n birer ticarethaneye çevrilmesi,
—Kalabal›k ve araç gereçlerden
yoksun s›n›flarda verilen dersler,
—Okullar›n yüksek duvarlarla,
tel örgülerle, kameralarla yar› kapal› hapishaneye çevrilmesi,
—Verilen ezbere dayal› e¤itimle
düﬂünmeyen, üretmeyen bir gençlik yetiﬂtirilmesi,
—Özellikle liselerde ﬂiddet olaylar›n›n yo¤unlaﬂmas›,
—Ç›kan kavgalar› önlemek bahane edilerek okullara polis ekiplerinin yerleﬂtirilmesi,
—Buna ra¤men uyuﬂturucu kullan›m›n›n h›zla artmas›...
Bunlara daha birçok madde eklenebilir. Fakat Milli E¤itim Bakan›,
e¤itimde yaﬂanan bu sorunlar› az
görmüﬂ olacak ki, geçti¤imiz günlerde bir yenisini daha ekledi. Ve
bu durumu televizyon ekranlar›n›n karﬂ›s›na geçerek, piﬂkin bir
ﬂekilde bir çözüm olarak sundu
kamuoyuna.
Batakl›¤›n sahipleri çözemez!
Gençli¤in bugün içinde bulundu¤u batakl›¤› yaratanlar›n "ne
olacak bu gençli¤in hali?" diye

"çözüm" aramalar›n›n hiçbir anlam› yoktur, aldatmacad›r. Sorunun
parças› olanlar, çözemezler. Kapitalizmi savunanlar, emperyalist
kültürü özgürlük diye pazarlayanlar, çözemezler.
Bugün gençlik kitlesinin önemli bir bölümü, her ﬂeyden önce
umutsuz, idealsiz b›rak›lm›ﬂt›r.
2006 y›l› baﬂ›nda ‹stanbul'da
14–19 yaﬂ aras› liseliler aras›nda
yap›lan araﬂt›rmada; gençlerin
yüzde 60'›n›n içkiyle 15 yaﬂ›n alt›nda tan›ﬂt›¤› tespit ediliyor ve bu
gençli¤in yüzde 38'inin dönmemek
üzere yurtd›ﬂ›na gitmek istedi¤i
belirtiliyordu. Çarp›c› olan bir baﬂka nokta ise, yüzde 66 gibi büyük
bir ço¤unlu¤un, gelecekten umutsuz oluﬂuydu.
Bu tabloya ra¤men, bir de alkol
kullan›m›n› suç olmaktan ç›karan
düzenlemeler yap›l›yor.
Emperyalistler, gençli¤in dinamizmini ve idealistli¤ini kontrol
alt›nda tutmak isterler. Bunun en
önemli araçlar›ndan biri ideolojik
olarak düzenlerine kazanmak
iken, ötekisi emperyalist yoz kültürle gençli¤i çepeçevre sarmakt›r.
Emperyalizm bu amaçla her türlü
iletiﬂim araçlar›n› kulland›¤› gibi,
uyuﬂturucu gibi araçlar› da kullan›r. Ülkemizde ise polis-MEB el
birli¤iyle ç›kar›lan yeni yasa sayesinde kirli oyunlar›n› art›k yasal
bir ﬂekilde uygulamaya koyacakt›rlar.
Her ﬂeyde oldu¤u gibi ç›kar›lan
bu yasalar da 14–15 yaﬂ›ndaki taze, temiz beyinleri çarp›k, halk›n
gelenek ve göreneklerinden uzak,
yozlaﬂt›r›lm›ﬂ, özgürlük ad›na ahlaks›zl›¤› mübah görür hale getirmeyi hedeflemektedir. Gençlerin
beyinleri içerisinde yaﬂad›¤›m›z bu
düzene hizmet etmelidir. Çünkü
bu, düzenin varl›k koﬂuludur.
Bizler bu ülkenin devrimci
gençli¤i olarak biliyoruz ki, bu düzen gençli¤e hiçbir ﬂey veremez.
Kendi sömürü düzenlerini sürdürebilmeleri için ihtiyaç duyduklar›
e¤itim modeli olan bugünkü gerici,
faﬂist yoz nitelikli e¤itimi vermeye
devam edeceklerdir.

Gençlik Federasyonu
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Coﬂkunlar, Çölaﬂanlar
ve coplanmalar›, iﬂten
at›lmalar› ‘haber’ bile
olmayanlar!
“Bas›n dünyas›”nda geçti¤imiz
günlerde oldukça yank› yaratan iki
olay oldu. Birincisi, Hürriyet Gazetesi Yazar› Emin Çölaﬂan’›n Do¤an
Holding taraf›ndan alenen kovulmas›yd›. ‹kincisi ise, yine ayn› gazetenin yazar› Bekir Coﬂkun’un
Baﬂbakan Erdo¤an taraf›ndan “çek
git!” diye tehdit edilmesiydi.
Gerek kovulmaya, gerekse de
tehdide oldukça farkl› çevrelerden
tepkiler geldi. Fakat bu tepkilerin
bir k›sm›n› okurken, akl›m›za hep
ayn› çevrelerin gazetecilere yönelik
di¤er sald›r›lar karﬂ›s›ndaki tepkisizli¤i geldi. Mesela Hürriyet; Bekir
Coﬂkun’un tehdit edilmesine güya
tepki gösterdi. Ama Çölaﬂan’› kovan kendileriydi. ‹kincisi, böyle
“ünlü” bir yazar olmayan, “köﬂe”leri bulunmayan, “ d e v l e t ç i v e y a
düzenci” olmayan nice bas›n emekçisi, tehditlere sald›r›lara maruz kald›¤›nda, b›rak›n tepki göstermeyi,
k›sa haber bile yapmamaktayd›.
Her mesle¤in oldu¤u gibi gazetecili¤in de ilke ve kurallar›, mesle¤i icra edenin yaﬂad›¤› zorluklar
vard›r. Gazetecili¤in amac›, halka
en do¤ru bilgiyi aktarmakt›r. Gerçekleri halka ulaﬂt›rmak bedel ister,
egemenler ise her yapt›¤›n› alk›ﬂlayacak sat›l›k kalemler ister. Ülkemizden birkaç örnek verelim. Hani
ara s›ra baﬂbakan›n, meclis baﬂkan›n›n, resepsiyonlarda baz› gazetecilerle s›cak, samimi görüntüleri yay›nlan›r. Bu verilen imajlardan biridir. Ama bir de mesela, baﬂbakan›n
Ni¤de mitingini izleyen gazetecilerin bulundu¤u minibüsün durdurulup, ﬂoförün baﬂ›na silah dayanmas›
sahnesi vard›r.
1 May›s’ta polisin, gazetecileri
kameralar›n önünde dövmesi, gözalt›na al›nmalar› üzerinden de çok

Say›: 120

geçmedi. Ne yapt› AKP hükümeti?
Katledilen gazeteciler, gazete da¤›t›mc›lar› da, kapat›lan dergi ve gazeteler de, sansürlenen yay›nlar da
haf›zam›zda capcanl›d›r. Çünkü hâlâ yaﬂanmaktad›r. Adliye salonlar›nda her gün bir gazeteciyi görebilirsiniz. Muhalif tek bir sese tahammül edemezler çünkü.
Gazetecilerin daha pek çok bask›ya maruz kald›¤› ülkemizde, gazete yönetimleri, sahipleri nas›l bir
tav›r tak›n›yor? Tehdit edilen, dövülen, hapsedilen gazeteci, onlar›n
umurunda bile de¤ildir. Bu tabloya
bak›ld›¤›nda “bas›n dünyas›”nda
nas›l bir “ ç i f t e s t a n d a r t ”›n hakim
oldu¤u da ç›plakt›r. Büyük köﬂe yazarlar› dokunulmaz ama di¤er bas›n
emekçileri dokunulurdur!!!
Büyük köﬂe yazarlar›na polis dokunamaz ama, onlar da patronun
sultas› alt›ndad›rlar. Bakmay›n siz
hepsinin “benim yaz›ma hiç kar›ﬂ›lmaz” dedi¤ine. Burjuva bas›n yay›n›n da “demokrasi vitrini” var. O
vitrini doldurmak için birkaç köﬂe
yazar›na müsamaha gösterilir. O da
bir süreli¤ine ve belli s›n›rlar içinde.
Çizmeyi aﬂarlarsa, direniﬂ ve kavgaya davet ederlerse, örgütlenme ça¤r›s› yaparlarsa, burjuvaziyi k›zd›r›rlarsa derhal iﬂlerine son verilir. Son
bir ay içerisinde 100’e yak›n bas›n
emekçisi iﬂten at›ld›.
‹ﬂte birkaç örnek:
- Radikal Gazetesi çevre muhabiri ‹ b r a h i m G ü rel, fazla mesai
alacaklar› için yarg›ya baﬂvurdu¤undan iﬂten ç›kar›ld›.
- Yine Radikal’den 41 kiﬂi, Fanatik’ten 11 kiﬂi “yüzde 20 küçülme” gerekçesiyle iﬂten at›ld›.
- Sabah Gazetesi Editörü Cengiz
Erdinç, s e nd i ka l a ﬂm a ç a l › ﬂm al a r›
nedeniyle iﬂten at›ld›.

- TMSF yönetimindeki
Takvim Gazetesi’nin 6 yöneticisi, hiçbir
gerekçe gösterilmeden iﬂten
at›ld›.
Bu tablonun ma¤durlar›ndan biri Radikal’den ç›kar›lan Gazeteci Celal
Baﬂlang›ç bu geliﬂmeleri “Bas›n›n
geldi¤i bu son noktan›n en önemli
nedeni, bas›n emekçilerinin örgütsüz ve sendikas›z olmas›” sözleriyle
de¤erlendiriyor.
Evet, sorunun en önemli noktalar›ndan biri bu. Bas›n emekçileri.
bir yandan iktidar›n bask›s›, yasalar›n zoru, di¤er yanda tekelci medyan›n bask›s› alt›nda çal›ﬂ›rken dahi
her an iﬂten at›lma korkusunun yan›
s›ra haber ve köﬂe yaz›lar›n›n sansürlenmesi, s›n›rland›r›lmas› da cabas›. Bu yaﬂad›klar›n›n hiçbirine sesini ç›karm›yor, ç›karam›yorlar. Büyük bir sessizli¤in içindeler. Ses
olabilmeleri, kendilerinin ve halk›m›z›n yaﬂad›klar›n› duyurabilmeleri
gerekir. Duyurmak da yetmez, üzerlerindeki bask›y› atmalar›, haklar›n›
kazanmalar› gerekir. Bunun tek bir
yolu vard›r: Örgütlenip mücadele
etmek. Geri ad›m atmay›p sonuç almak.
Örgütlülü¤ün olmad›¤› iﬂ kollar›na bakt›¤›m›zda azg›n bir sömürü
görürüz. Emekçiler, güneﬂin do¤uﬂundan geceye kadar çal›ﬂt›r›l›r. Çal›ﬂmaktan gözlerinin feri kaçm›ﬂ görüntüler, bas›n emekçileri için de
hiç de yabanc› ve kendilerine uzak
görüntüler de¤ildir.
Örgütlü olmak, gazetecilik mesle¤inin itibar›n›n geri al›nmas› için
de zorunludur. Sat›l›k kalemlerin
dikte ettirdi¤i, ›smarlama haberlere
imza atmamak, bas›n ve yay›n organlar›n›n halka karﬂ› kullan›lmas›na
ortak olmamak, kendi hak ve özgürlüklerine sahip ç›kabilmek için örgütlenilmelidir.
Örgütlenmenin
önündeki engeller aﬂ›l›p, burjuvaziyi güçlendiren bu suskunlu¤a son
verilmelidir.

BASIN
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Son Ölüm Orucu Direniﬂçilerinden Sevgi Saymaz’la Röportaj:

Hakl› olan›n zorbaya boyun e¤meme hakk› vard›r
Yürüyüﬂ : S a ¤ l › ¤ › n v e h a s t an e
sürecin hakk›nda bilgi verebilir
misin?
Sevgi Saymaz: ﬁu anda sa¤l›¤›m
iyi. Yürürken biraz problem yaﬂ›yorum. Ayaklar›mda belli bölgelerde
tutulmalar oluﬂmuﬂ, hafif aksayarak
yürüyorum. Zamanla düzelecek, ki
bir hayli yol alm›ﬂ durumday›m.
Doktorlar bu durumun ölüm orucundan kaynakl› oldu¤unu bildiklerini,
ancak henüz t›bb›n tedavi amaçl› bir
yöntem geliﬂtiremedi¤ini bu yüzden
de do¤al seyrine b›rakt›klar›n› anlatt›lar. Egzersizlere devam ediyorum
ve mümkün oldu¤unca hareketli olmaya çal›ﬂ›yorum. Bir an önce iyileﬂmek gibi bir hedefim olsa da bu o
kadar çabuk olmuyor. Kaslarda hâlâ
güçsüzlük var.
Hastanede üç ay kald›m. ‹lk bir
hafta yo¤un bak›mdayd›m. Ayn›
odada beﬂ-alt› hasta vard›. Onlar›n
refakatçileri benimle de ilgilenmek
istiyordu. Baz›lar›na ölüm orucunu,
sürecimizi vb. anlatmaya baﬂlad›m.
‹lgileri daha da artt›. Bu, askerleri
rahats›z etti. Hasta refakatçileriyle
tek tek konuﬂmuﬂlar. “Onunla konuﬂmayacaks›n›z” diye. Yine de ayn› odada bazen ya el sall›yor, ya göz
k›rp›yor ya da bir biçimiyle düﬂüncelerini ifade etmenin yollar›n› buluyorlard›. Ben de zafer coﬂkumu o
insanlarla paylaﬂm›ﬂ oluyordum.
‹lk baﬂlarda yürüyemiyordum,
annem 2,5 ay kadar yan›mda refakatçi olarak kald›. Yo¤un bak›mdan sonra tutuklu ko¤uﬂuna geçtim. Sürekli
say› de¤iﬂse de 10’a yak›n hasta adli
tutuklu vard›. ‹çlerinden baz›lar› “gözünüz ayd›n” demeye geldiler. Gazete ve dergilerden bizlere dair haberlerin küpürlerini biriktirenler vard›.
Onlar› getirip gösterdiler. “Ben
MHP’liyim iradenize sayg› duyuyorum ama baz› ﬂeyleri anlayam›yorum” deyip uzun uzun sohbet ettiklerim de oldu. K›r›klar 2 No’lu F Tipi’nden bir genç bizlere, siyasilere
teﬂekkür etti: “Siyasilerin kazand›klar› haklar bizi de etkiliyor. Ne yaz›k
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ki biz birlik olam›yoruz” dedi.
Süngerli oday› ve
yap›lanlar› anlatt›.
45/1 genelgesinden sonra haftada
on saat tan›d›klar›yla sohbete ç›k›yorlarm›ﬂ. Bizim
arkadaﬂlardan da
benzer haber bekliyordum ki genelgenin pek çok
yerde uygulanmad›¤›n› ö¤rendim.
Sonuç olarak
hastane sürecim
serumlar-i¤nelerle geçti. Asl›nda
122 karanfilimizin ödedi¤i bedelin yan›nda bunlar›n sözü bile edilmez ama merak
etti¤inizi de biliyorum.
Y: 22 Ocak’taki geliﬂmeleri
nas› l ö¤rendiniz, nele r hisset tiniz ?
S : 22 Ocak’taki geliﬂmeleri
TV’den izledik. Behiç’in evden ç›kar›l›rkenki görüntülerini veriyordu. Mutlaka bir geliﬂme olmuﬂtur
diye tahmin ediyorduk, ayr›nt›lar›
bilmiyorduk. Kucaklaﬂt›k biz de burada arkadaﬂlarla. Behiç, Gülcan ve
benden neredeyse bir ay önce baﬂlam›ﬂt› ve sa¤l›¤›n›n iyi olmad›¤›n›
duymuﬂtuk. Ekranlardan da olsa
onu el sallarken görmek güzeldi.
Bu görüntü ve haberlerden sonra
birkaç defa hapishane idaresinden
TV’yi izleyip izlemedi¤imizi, ne
düﬂündü¤ümüzü sordular.
“Biz devam ediyoruz” diye haber gönderdik. D›ﬂar›da ara verilmiﬂti ancak ben hapishanedeydim
ve devam etme durumu söz konusu
olabilirdi. Gece iki sular›nda kap›
vuruldu. Kalkt›k, avukat›m›z›n geldi¤i söylendi. Bakanl›k özel izniyle
gelmiﬂti. ‹zmir’e sevk yapt›rm›ﬂlar,
ambulansla beraber gelmiﬂlerdi.
Koridorda sedyeyle götürülürken

arkadaﬂlar›n z›lg›t
seslerini duyuyordum t›pk› ‘96 zaferimizdeki gibi.
‹nsan pek çok
duyguyu ayn› anda
yaﬂ›yor. Zafer coﬂkusu ve 122 karanfilimizin yaratt›¤› burukluk. Hep onlara yak›n
hissettim kendimi,
oysa tedavi olmaya
gidiyordum. Y›llarca
ayn› hapishanelerde
ayn› ko¤uﬂlarda kald›¤›m›z Fidan, Fatma
ve di¤er karanfillerimiz geliyordu gözlerimin önüne.
Uﬂak Devlet Hastanesi’nde serum tak›lacakt›. Ambulanstan indirdiklerinde avukatlar›m›z›
gördüm. Taylan Tanay, Özgür Çal›m
bir de y›llar önce ayn› hapishanede
kald›¤›m ’96 ÖO’nda yan› baﬂ›m›zda olan Gamze Ünal vard›. Yine ‹zmir ÇHD’den bir avukat ve bir de
sendika temsilcisi. Ellerinden tutabildim, konuﬂabiliyorduk. Di¤er direniﬂçilerin durumlar›n› ö¤rendim...
‘96’ya gittim bir an, 12 can›m›z›
u¤urlam›ﬂt›k ölümsüzlü¤e ve yaﬂad›¤›m›z için biraz da burukluk hissetmiﬂtik. Duygular çok benzerdi.
‹zmir’e giderken s›k s›k tepemdeki serum ﬂiﬂesine tak›l›yordu gözlerim. Direniﬂ sürecinde nefret etti¤imiz bir sözcüktü “ss e r u m .” Zorla
müdahalelerle kaç insan›m›z›n can›na, haf›zas›n›n çal›nmas›na neden
oldu. Direniﬂte serumun bir d ü ﬂ m a n oldu¤unu belle¤ime kaz›maya
çal›ﬂ›yordum. Pek çok direniﬂçimiz
haf›zas›n› kaybetse de, serum almay› reddedebiliyordu. O andaysa damarlar›mda so¤uklu¤unu hissediyordum, öylece ak›p gidiyordu.
Üzerimde Günay’dan miras bir
y›ld›zl› kolye, Fatma’n›n ﬂehit düﬂmeden önce gönderdi¤i kalpli bir
kolye ve Sergül’ün hediye etti¤i kü-
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peler vard›. Onlara dokunup içimden konuﬂuyordum karanfillerimizle. “Kazand›k iﬂte”… diyordum ve
daha pek çok ﬂey. Yan›mda askerler
gardiyanlar yerine bir yoldaﬂ›m olsayd› belki birkaç damla gözyaﬂ›
ak›tabilirdim.

Y: Tavr›n ›z› neden “ara vermek” olarak tan›mlad›n›z?
S: Tecrit gerçe¤i kabul edilmekle birlikte sorun çözülmüﬂ de¤il.
Genelgeyle at›lan belli ad›mlar, yine bakanl›kça verilen sözler var.
Ancak bunlar›n hayata geçirilip geçirilmeyece¤inin bir garantisi yok.
Sendika temsilcileri, demokratik
kitle örgütleri, ayd›n ve sanatç›lar
sorunlar›n takipçisi olacaklar›n› ifade ettiler. Bizler de tüm bu geliﬂmeler üzerine ara verdik. Bir yan›yla
verilen sözlerin yerine getirilip getirilmeyece¤inin gözlemleme süreci
de denebilir. Yani bu süreçte hem
bakanl›¤›n genelgeyi uygulamas›n›,
hem de demokratik kamuoyunun
söz verdikleri gibi hapishanelerde
yaﬂanan sorunlara sahip ç›kmas›n›
istiyorum. “Ara verdik” diyoruz,
aksi bir durumda elbetteki kald›¤›m›z yerden devam edece¤iz.
Y: Bugünün dünyas›nda, insanl›¤›n tarihsel yürüyüﬂünde ,
de s ta n›m›z ›n mis yo nu, ye ri k o n u sunda neler dersin?
S: ‹nsanl›k tarihinde yaﬂanan belli direniﬂler vard›r. Ve tarih boyunca
bu yaﬂananlar sonraki kuﬂaklara güç
verir, esin kayna¤› olur. Fiziken zay›f
da olsa hakl› olan›n zorbaya boyun
e¤meme hakk› vard›r. Bedellerini
ödemeyi göze alan herkes bunu baﬂarabilir. Bir yan›yla da tarihsel sorumluluk yerine getirilmiﬂ olur. Ispartal› 300’lerden Bedreddinler’e,
Paris Komünarlar’›ndan, Nazi iﬂgaline karﬂ› direnen Sovyet halk›na,
Kurtuluﬂ Savaﬂ›’n›n ads›z kahramanlar›ndan Mahirler’e, Mahirler’den
Sabolar’a… Bu zincire yeni halkalar
eklenerek tarih ileriye taﬂ›n›r.
Bugün at iziyle it izinin birbirine
kar›ﬂt›r›lmaya çal›ﬂ›ld›¤› bir süreci
yaﬂ›yoruz. Egemenler sald›rgan ve

Say›: 120

Kendine dayat›lanlar›
sorgulamak ve kabullen m ek, boyun e¤mek insanl›k
tarihi aç›s›ndan kara bir le kedir.
‹ nsanl›k tarihinin zorbaya
karﬂ› mücadelesine bir halka
d aha eklemiﬂ o luyoruz. K i
e zile nle r bu zin cire t u tunarak kuyudan ›ﬂ›¤a
d o ¤r u y ü ks ele bi ls in .
pervas›z. En ufak bir demokratik
hakk› bile fazla görüyorlar halka.
Ve kazan›lm›ﬂ haklar› budamaya çal›ﬂ›yor. En ufak bir karﬂ› koyuﬂ sald›r›larla, iﬂkencelerle, y›llara varan
hapis cezalar›yla, hapishanedeki
tecrit uygulamalar›yla sindirilmek
isteniyor. ‹deallerinden, düﬂüncelerinden vazgeçmiﬂ insanlar yaratabilmek düzenin en büyük hedefi.
Tüm bu politikalar karﬂ›s›nda
her türlü bedeli göze alarak baﬂlayan bir direniﬂ elbetteki egemenlerin düzenine çomak sokmak anlam›na geliyor. Kendine dayat›lanlar›
sorgulamak ve kabullenmek, boyun
e¤mek insanl›k tarihi aç›s›ndan kara
bir lekedir.
‹ﬂte bu anlamda destan›m›z halklara güç verecek ve moral kayna¤›
olacakt›r.
‹nsanl›k tarihinin zorbaya karﬂ›
mücadelesine bir halka daha eklemiﬂ oluyoruz. Ki ezilenler bu zincire tutunarak kuyudan ›ﬂ›¤a do¤ru
yükselebilsin.

Y: 122’lerimizin ›ﬂ›¤›nda “yeni insan”… için neler dersin?
S: Yeni insan hangi koﬂullar alt›nda olursa olsun, hep ileriye do¤ru
ad›mlar atabilen, dönemin ihtiyaçlar›na göre ﬂekillenebilen insand›r.
122’ler bugünün Türkiye’sinde yaﬂamlar›, ödedikleri bedeller ve direniﬂleri aç›s›ndan bizlere ve sonraki
kuﬂaklara bu uzun yürüyüﬂte yol
gösterecekler. Ço¤u son nefeslerini
verdi¤inde gazetelerde iki sat›rl›k
haber dahi olmad›lar. Ama boyun
e¤memek özde bir depremdi zaten
ve bunu en iyi bilenler onlard›. Sonrakilere, izlerini takip edecek yol-

daﬂlar›na güvendiler. Önemli bir
noktaya geldik ve kazand›k. Ancak
“tamam” diyemeyiz. Hele de tutsakl›k koﬂullar›nda. Hep yeni engellerle sorunlarla karﬂ›laﬂaca¤›z, karﬂ›laﬂ›yoruz. ‹çerde olsun d›ﬂar›da
olsun bir ad›m daha ilerlemek, mücadeleyi daha da geliﬂtirebilmek
için her birimiz tek tek kendi dünümüz ve bugünümüzle yar›ﬂmak ve
öncelikle sürecin ihtiyaçlar›n› düﬂünerek kendimizi geliﬂtirmek zorunday›z. Bu gayret sonuçta topyekûn
bir güce dönüﬂecektir. ‹ﬂte 122’lerimizin bizlere ö¤rettiklerinden biri
de budur. Farkl› hapishanelerde,
farkl› hücrelerde bile ortak bir ruhla
“tek baﬂ›na” yürüdüler. Öyleyse
hangi alanda olursak olal›m bu ruhla yürütece¤imiz mücadelede daha
da ileri ad›mlar atmamam›z için bir
sebep yoktur.

Y: Ö z g ü r t u t s a k l a r a , d i ¤ e r
tutsaklara ve tecrite karﬂ› olan her ke s e ve m ukt e di r l e r e ne s öyl e me k
istersin?
S: Bugün tecrite karﬂ› mücadelede bir noktaya gelmiﬂ bulunuyoruz.
Ülkemizde tecrit art›k reddedilemez
bir gerçek durumundad›r. Pek çok
sorun yaﬂanmaya devam ediyor.
Kendi genelgelerini dahi uygulam›yorlar. Öyleyse önümüzde kat etmemiz gereken bir yol daha var. Biz
özgür tutsaklar bu yolu yürüyece¤iz
elbette. Ancak y›llard›r yürüyüﬂümüze seyirci kalan farkl› siyasetlerden bir tutsak kesimi de var. Her
türlü küçük hesab›n bir tarafa b›rak›larak ortak bir mücadele verme
zorunlulu¤u kendini dayat›yor.
Devrimci demokrat tüm kesimler, sendikalar, barolar, demokratik
kitle örgütlerinin, kamuoyu nezdinde verilmiﬂ bir sözleri vard›r. O sözlerini unutmamalar›n› istiyoruz.
M u k t e d i r l e re diyece¤imizse;
nas›l ki 2000’den 2007’lere özgür
tutsakl›k gelene¤i sürüyorsa bundan
sonra da devam edecektir. Hiçbir
güç devrimci düﬂüncelerimizi kelepçelemeye muktedir olamayacakt›r.
Devrimci selamlar›m› gönderiyorum. Umut ve dirençle kal›n.
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Ankara

serbet b›rak›lmal›” denildi.

‘Bu Ülkede
Demokrasi Yok’
16 Temmuz’da Ankara’n›n göbe¤inde “seçim çare de¤il” dedikleri için polisin vahﬂice sald›r›s›na u¤rayan ve ard›ndan da tamamen ve
aleni bir keyfilikle tutuklanan
HÖC’lüler, her yerde bu hukuksuzlu¤u anlat›yorlar.

 Ankara
A n k a r a Adliyesi önünde 24
A¤ustos ö¤len saatlerinde biraraya
gelen HÖC üyeleri tutuklananlar›n
serbest b›rak›lmas›n› istedi.
“Ba¤›ms›zl›k ve Demokrasi ‹stedikleri ‹çin Tutuklananlar Serbest
B›rak›ls›n” yaz›l› pankart açan
HÖC’lüler yap›lan iﬂkenceleri belgeleyen foto¤raflar› taﬂ›d›lar.
HÖC’lüler ad›na Didem Akman
taraf›ndan yap›lan aç›klamada, artan
polis ﬂiddetine de¤inerek, bunlar›n
yaﬂand›¤› bir ülkede demokrasiden
hukuktan bahsedilemeyece¤ini ifade
etti. Eylemin sonunda 3 Eylül’deki
mahkemeye ça¤r› yap›ld›. Tutuklananlar›n serbest b›rak›lmas› için toplad›klar› imzalar› da 31 A¤ustos’ta
Adalet Bakanl›¤›’na göndereceklerini söyleyen Akman, 31 A¤ustos’ta
bu amaçla Yüksel Caddesi’nde toplanacaklar›n› belirtti.
Ankara’da Yüksel Caddesi’nde
tutuklananlar›n serbest b›rak›lmas›
için baﬂlat›lan i m z a k a m p a n y a s › da
sürüyor. ‹mza stand› her akﬂam,
16.00-20.00 saatleri aras›nda aç›k
tutuluyor.

 Antalya
K›ﬂlahan Meydan›’nda yap›lan
aç›klamada “Seçim Çare De¤il Dedikleri ‹çin Tutuklananlar Serbest
B›rak›ls›n” pankart› aç›ld›. HÖC
ad›na Ayﬂe Kaytan taraf›ndan yap›lan aç›klamada 16 Temmuz sald›r›s›
hat›rlat›ld› ve ﬂöyle dendi:
“O gün sadece HÖC de¤il; bu
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Hukuksuzlu¤a karﬂ›
ç›kmak, ba¤›ms›zl›k ve
demokrasi iste¤imizi
hayk›rmak için 3
Eylül’de Ankara
Adliyesi’nde olal›m!
ülkede ba¤›ms›zl›k isteyen, demokrasicilik oyununun karﬂ›s›nda gerçek demokrasiden yana olan herkes, o gün gaz bombal›, coplu sald›r›ya maruz kalm›ﬂt›r.”
“Baﬂ›ndan itibaren, 87 kiﬂinin
neden, hangi hukuki gerekçelerle
tutukland›klar›n› sorduk. ‹ktidar ve
yarg› cephesinden sorumuza hiçbir
cevap gelmedi.”
Evet, hâlâ cevap yoktu ancak
HÖC’lüler bu konunun peﬂini b›rakmayacakt›.

 ‹stanbul
Ankara’daki tutuklamalar›n ard›ndan her hafta G a l a t a s a r a y L i s e si önünde yap›lan eyleme, 25 A¤ustos günü saat 13.00’de yap›lan eylemle devam edildi. “Seçim Çare
De¤il Dedikleri ‹çin Tutuklanan 42
Kiﬂi Serbest B›rak›ls›n” pankart›
açan HÖC’lüler, ayr›ca Ankara’daki
sald›r›dan resimler taﬂ›d›lar.
O¤lu Ankara’daki müdahalede
tutuklanan ve kendisi de gözalt›na
al›n›p yaralanm›ﬂ olan Semiha Eyilik taraf›ndan okunan aç›klamada
“bu ülkede yarg›n›n ba¤›ms›zl›¤›ndan demokrasiden söz edilecekse
ba¤›ms›zl›k ve demokrasi talebi ile
halen tutuklu bulunan 42 kiﬂi derhal

Haklar ve Özgürlükler Cephesi,
27 A¤ustos’da Ulus Meydan›’nda
bir aç›klama yapt›. Di¤er ﬂehirlerdeki eylemlerde oldu¤u gibi, burada
da tutuklananlar›n serbest b›rak›lmas› talebini içeren pankartla yaralananlar›n resimleri taﬂ›nd›.
Aç›klamay› okuyan Enis Aras
ﬂöyle konuﬂtu: “ Yaﬂad›¤›m›z açl›¤a,
yoksullu¤a, iﬂsizli¤e karﬂ› ‘SEÇ‹M
ÇARE DE⁄‹L!’ demek istediler. Hepimize, çözüm için “BA⁄IMSIZLIK
VE DEMOKRAS‹ MÜCADELES‹NE KATIL!” demek istediler. ‹ﬂte
büyük “suç”lar› (!) sadece buydu.”
Hukuksuzlu¤u protesto etmek
için bir süre oturma eylemi yap›larak eylem sona erdirildi.

 Elaz›¤
Elaz›¤ HÖC Temsilcili¤i taraf›ndan da Ankara’da tutuklu bulunan
42 kiﬂinin serbest b›rak›lmas› için
bas›n aç›klamas› düzenlendi.
Hozat Garaj›’nda, 26 A¤ustos
Pazar günü düzenlenen eylemde,
“Ba¤›ms›zl›k Demokrasi ‹stemek
Suç De¤ildir”, “Tutuklananlar Serbest B›rak›ls›n”, “Kahrolsun Faﬂizm Yaﬂas›n Mücadelemiz” sloganlar› at›ld›.
Elaz›¤ HÖC Temsilcili¤i ad›na
yap›lan aç›klamada, Ankara polisinin “ ‹n s a n H a k l a r › An›t›’n›n yan›
baﬂ›nda” gerçekleﬂtirdi¤i sald›r›n›n
ülkemizin ne kadar “Avrupa standard›na” ulaﬂt›¤›n›n simgesel bir
tablosu oldu¤una vurgu yap›ld›.

 Mersin
Taﬂ Bina önünde yapt›klar› bas›n
aç›klamas› ve oturma eylemiyle, üç
haftad›r hukuksuzlu¤u dile getiriyor
Mersin HÖC’lüler de. Bu haftaki
eylemde de, “Seçim Çare De¤il Diyenler Serbest B›rak›ls›n” sloganlar›yla birlikte, 3 Eylül’de Ankara’daki mahkemeye kat›lma ça¤r›s› yap›ld›.
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AKP ‘Baﬂar›s›yla’ Övünebilir!
C u m h u r i y e t t a r i h i n i n en yü ksek t u t u k l u
ve hükümlü say›s› r e k o r u k › r › l d › !
Adalet Bakanl›¤› Ceza ve Tevkif
Evleri Genel Müdürlü¤ü'nün geçen
hafta bas›na yans›yan verilerine göre, hapishanelerdeki toplam tutuklu
ve hükümlü say›s› 84 bin 815 kiﬂi yi buldu.
Bu rakam, 85 y›ll›k cumhuriyet
tarihinde bir rekor!
Hapishanelerdeki hükümlü-tukuklu say›s›n›n bundan önce ayn›
seviyelere yaklaﬂt›¤› bir dönem daha vard›; o da 12 Eylül faﬂist cuntas› dönemiydi. O dönem 80 binle ,
hapishaneler, en çok doluluk oran›na ulaﬂm›ﬂt›.
Bugün AKP iktidar›, 2007 y›l›n›n 7. ay› itibariyle 85 bine yaklaﬂ-

Siyasette

m›ﬂ bulunuyor.
Bunun 33 bin 487’si hükümlü,
51 bin 328’i ise tutuklu statüsünde
bulunuyor. Keza, bu rakam›n 79 bin
209'unu erkekler, 2 bin 992'sini kad›nlar, 2 bin 614'ünü ise çocuklar
oluﬂturmakta.
Düﬂünün; 2000 y›l›nda ç›kar›lan
"ﬁartla Sal›verme Yasas›" ve
2005'te yürürlü¤e giren yeni Türk
Ceza Kanunu'nun baz› suçlara getirdi¤i indirimler nedeniyle toplam 50
bini aﬂk›n tutuklu ve hükümlü tahliye olmuﬂtu. Ve geçen bu kadar
k›sa sürede, hapishaneler yeniden
cumhuriyet tarihinin rekorunu
k›racak dolulu¤a ulaﬂt›lar.
t›r. Çünkü AKP’nin yönetti¤i ülke her gün biraz daha y o k s u l l a ﬂ m a k t a , bu
da suçu üretmektedir.
Çünkü AKP’nin yönetti¤i
ülke, her gün biraz daha
faﬂistleﬂmektedir.
Muhalif güçler karﬂ›s›nda AKP tam bir tahammülsüzlük

‹LKE
Bir dönem islamc›lar da çok
kullan›yordu “zulüm” kavram›n›.
Onlara yönelik zulmün baﬂta geleni de kendi deyimleriyle “baﬂörtüsü zulmü” idi. Tayyip Erdo¤an’›n
ﬂiir okudu diye hapislerde süründürülmesi de zulmün bir türüydü. ‹slamc› bas›na bakarsan›z müslümanlara karﬂ› “zulümlerden zulüm
be¤en” politikas› uyguluyordu bu
kahrolas› laik düzen.
ﬁimdi devran döndü. ﬁimdi yukar›da anlat›lan zulmün ma¤durlar›, iktidardalar. Ve ma¤dur olduklar› dönemin zulmünü katmerleﬂtirerek kendileri uyguluyorlar.
‹ﬂte yukar›daki rakam her ﬂeyi
anlat›yor. “Ma¤dur”lar›n temsilcisiyiz diye iktidar olan AKP iktidar›,
hapishaneleri doldurmakta cumhuriyet tarihinin rekorunu k›rm›ﬂ-
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Bu rakam nas›l ortaya ç›kt›?
AKP nas›l bir politika izliyor ki,
böyle bir “rekor”un sahibi oldu?
Bu sorunun cevab›, birkaç haftad›r dergimizde de geniﬂ yer verdi¤imiz Ankara’daki bir HÖC eyleminde yap›lan “kitlesel” tutuklamalard›r. Böyle yasal, demokratik bir eylemde ilk kez 87 kiﬂi birden tutuklanm›ﬂt›r. Ony›llard›r bir “ilk”tir bu
tarz bir tutuklama.
Tutuklamalar›n böylesine faﬂist
bir ceza ve y›ld›rma amac›yla sürdürüldü¤ü bir ülkede, hapishanelerde doluluk rekorlar› k›r›lmas›nda
hiç ﬂaﬂ›lacak bir ﬂey yoktur.
AKP hükümeti, toplumu nas›l
çürüttü¤ünün, suçu nas›l teﬂvik etti¤inin fark›ndayd› ve nas›l bir bask›
politikas› uygulayaca¤›n› da biliyordu elbette. Bildi¤i içindir ki, hapishanelerin 70 bin olan kapasitesini, yap›lan yeni hapishanelerle 90
bine ç›kard›. Yani daha boﬂ yer var!
men, yaz›m›z›n baﬂ›nda sözünü etti¤imiz kesimler “ A K P z u l m ü ”
diyememektedirler bir türlü. ‹slamc›lar›n (düzeniçi, radikal) ezici ço¤unlu¤u, AKP’yi ittifak olarak görmekte, bunun için kollamakta, ülkemizin “demokrat” geçinen bir
kesimi de AKP, AB sürecini, yani
demokratikleﬂtirmeyi devam ettiriyor gerekçesiyle bu zulme
gözlerini kapamaktad›r.
K›sacas›, zulme zulüm denilmeyen bir dönemdeyiz. Görülüyor ki, islamc›lar, z u l m ü ,
s a d e c e k e n d i l e r i n e d o k u nd u ¤ u n d a z u l ü m s a y › y o rl a r. Kimi köﬂe yazarlar› s›k
s›k, Tayyip kendisi de ceza alm›ﬂ, hapis yatm›ﬂ, halden anlamas› laz›m diyorlar.. Boﬂ konuﬂuyorlar. Tayyipler, hapislerde, 28 ﬁubatlar’da asl›nda teslim olmuﬂlard›r
ve bir daha o durumlara düﬂmemek için ﬂimdi en zalim onlard›r.
28 ﬁubatlar’dan ç›kard›klar› ders
budur iﬂte: Bir daha bu duruma
düﬂmemek için, biz onlardan da
fazla zulüm yapmal›y›z!!! Nitekim,
yap›yorlar. Bask›n›n, terörün, gözalt›lar›n rekorlar›n› k›r›yorlar.

Zulüm, sadece sana
dokundu¤unda m›
zulümdür?
politikas› izlemekte, 1 May›s’ta oldu¤u gibi kitlesel teröre baﬂvurulmakta, 16 Temmuz’da oldu¤u gibi
kitlesel gözalt›lar, tutuklamalar, uygulanmaktad›r. Hapishaneler böyle doldurulunca orda da özel bir
bask› rejimi gerekece¤i aç›kt›r. Hapishanelerde tecrit zulmünü sürdürerek onlarca insan›m›z› katletmesi, yüzlercesini sakat, hasta b›rakmas› bundand›r.
Fakat iﬂte, tüm bu tabloya ra¤-

‹LKE
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SEZER’‹N 7 Y ILI
HALKIN D E⁄‹L
‹ﬁB‹RL‹KÇ‹LER‹N,
DEMOKRAS‹N‹N
DE⁄‹L, FAﬁ‹ZM‹N
CUMHURBAﬁKANIYDI
10. Cumhurbaﬂkan›
Ahmet Necdet Sezer, veda turlar›n›
bitirdi ve yerini yenisine devretti.
Sezer’in görev süresinin bitmesi
üzerine birçok kesim kendi cephelerinden Sezer de¤erlendirmeleri yapt›lar. Kimi sahiplendi “o, benim
c u m h u r b a ﬂ k a n › m d › ” dedi; kimi
gitti¤ine sevindi. De¤erlendirmelerde, özellikle de “ l a i k ” ve “islamc›”
kesimlerin de¤erlendirmelerinde
tek yanl›l›k, s›¤l›k, subjektivizm
aç›kça s›r›tmaktayd›.
Kimileri, onu Atatürk’ten sonraki gelmiﬂ geçmiﬂ en iyi, en dürüst
cumhurbaﬂkan› ilan ettiler. Rüﬂvet
almam›ﬂ, k›rm›z› ›ﬂ›kta durmuﬂ,
Çankaya bütçesinin tamam›n› kullanmam›ﬂ... ‹yi de bunlar o konum
aç›s›ndan teferruatt›r. Veya karﬂ›
cephenin diline dolad›¤›, halktan
kopukmuﬂ, AKP’nin atamalar›n›
onaylamam›ﬂ, yüzü hiç gülmemiﬂ...
Bunlar da teferruatt›r. Hukuken
devletin tepesinde bulunan kiﬂinin
de¤erlendirmesi, bunlardan daha
derin bir muhtevaya sahip olmal›d›r. Bu anlamda k›saca Sezer hakk›ndaki birkaç “ana” tespite de¤inmekte yarar var.

Denildi ki;
ﬁeriat Tehlikesine Karﬂ›
La i kl i ¤i n G üve n c e s i Se z e r !
7 y›ll›k cumhurbaﬂkanl›¤› sürecinde ﬂeriat tehlikesine karﬂ› ordu
ile birlikte laikli¤in güvencesi ola-
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rak görüldü. Ne yapm›ﬂt›, laikli¤i
nas›l savunmuﬂtu?
Oligarﬂi içi çat›ﬂmada, AKP-Genelkurmay aras›ndaki çeliﬂkilerde,
tavr›n› Genelkurmay’dan yana koydu¤u s›r de¤ildir. Yapt›¤› islamc›
kesimlerin kimi ç›k›ﬂlar›na karﬂ›
frenleyici bir tav›r göstermek, klasik “ o rdumuzu y›pratmayal›m”
maskesine s›¤›narak Genelkurmay’›
sahiplenmek, oligarﬂinin “dinci
kadrolaﬂma” önüne çekmek istedi¤i
setin bekçili¤ini yapmakt›.
Bu kesimler, AKP karﬂ›s›nda tek
güvencemiz diye diye, Sezer’in tüm
di¤er gerici, faﬂist, iﬂbirlikçi uygulamalar›n› görmezden geldiler.
De¤ilse, ne laiklik bu ülkenin temel meselesiydi, ne de laikli¤i tart›ﬂmal› bir düzenin laik cumhurbaﬂkan› olamazd› elbette. Laiklik, en
baﬂta düﬂünce ve inançlara sayg›yd›. Düﬂünce ve inançlar› bask› alt›na
alan, kendinden olmayan düﬂünce
ve inançlar› düﬂman gören bir düzenin cumhurbaﬂkan›yd› o.
‹slamc›lar›n kendi cephelerinden
de¤erlendirdi¤i gibi de de¤ildi Sezer. AKP’nin islamc›l›¤› ne kadar
tutarl›ysa, Sezer’e bu noktada söylenenler de o kadar tutarl›d›r. Dini,
dini duygular› iktidar savaﬂ›nda istismar arac› haline getirenler elbetteki Sezer’i halka karﬂ› tutumuyla
de¤il, iktidar savaﬂ›nda onlar› ne kadar engelledi¤iyle de¤erlendireceklerdi. Baﬂka türlüsü de beklenemezdi, çünkü tüm suni saflaﬂmalara ra¤men ayn› cephede yer al›yorlard›:
Oligarﬂik cephedeydiler.

Denildi ki;
Anti-demokratikli¤e
Karﬂ› Hukukçu Sezer!
Özellikle cumhurbaﬂkanl›¤›n›n
ilk dönemlerinde çeﬂitli ayd›n kesimlerde Sezer’in “hukukçu” yan›
öne ç›kart›larak belli bir beklentiye
girildi. Sezer’in hukukçulu¤unun,
zaten faﬂist düzenin en sad›k ve güven veren hukukçusu olmaktan öte
bir özelli¤i yoktu; birincisi bunu
göremiyorlard›. ‹kincisi, Sezer Çankaya’da hukuku de¤il, emperyalizmin, Genelkurmay’›n isteklerini gözetti. Buna ra¤men, son dönemlerine kadar bu beklentiler çeﬂitli biçimlerde devam etmiﬂtir. Yeri geldi
gazetelere ilanlar verilerek “Sezer’i
sonuna kadar destekliyoruz” dediler. Ne için? Halk için ne yapm›ﬂt›
ki Sezer destekleniyordu? Yapt›¤›
oligarﬂi için iktidar savaﬂ›nda
AKP’ye karﬂ› Genelkurmay’›n yan›nda olmas›yd›. Halk için yapt›¤›
bir ﬂey yoktu. Gözden kaç›r›lan temel yan, faﬂist bir düzende faﬂist
düzenin hukukundan baﬂka bir ﬂey
olmayaca¤›yd›. Sezer de bunu fazlas›yla gösterdi. Ayd›n kesimlerin
beklentileri bu noktada boﬂa ç›kt›.
Sezer’in hukukçulu¤u olsa olsa
AKP’nin kaba hukuksuzluklar›na
karﬂ›, onu daha ince, örtülü hale getirmek için kimi rötuﬂlar yapmas›yla s›n›rl›d›r. Kendi hukukunu s›k s›k
çi¤neyen faﬂizmin, arada kendi hukukuna sahip ç›kmas›n› “hukuk
devleti” diyerek meﬂru görmek, sahiplenmek nas›l ki yanl›ﬂsa, Sezer’i
bu noktada “hukukçu” olarak sahiplenmek de ayn› ﬂekilde yanl›ﬂt›r.
Gerçekte oligarﬂinin düzeninde
laiklik, millilik, ulusalc›l›k, demokrasi, hukuk gibi tüm kavramlar, t›pk› islamc›lar›n kendi cephelerinden
yapt›¤› gibi halk› aldatman›n arac›d›r. ‹stismar edilen ﬂeylerdir. Yap›lan da budur. Sezer de buna ortak
olmuﬂtur.

Diyoruz ki;
S e z e r ’i Hiç ‹yi
Anmayaca¤›z!
7 y›ll›k cumhurbaﬂkanl›¤›nda
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halk›n saf›nda olmad›, adaleti savunmad›,
ba¤›ms›zl›¤›, demokrasiyi savunmad›; ve
iﬂte biz bu yüzden onu hiç iyi anmayaca¤›z. Biz de¤erlendirirken do¤al olarak halk›n saf›ndan bakarak de¤erlendiriyoruz.
Bu noktada Sezer’in as›l özelli¤i emperyalizme ba¤›ml›l›¤› ve faﬂizmi sürdürmek, bu do¤rultudaki tüm yasa ve anlaﬂmalar› hiç sorunsuz onaylamak olmuﬂtur.
301. madde, T C K , C ‹ K , Yeni Te r ö r
Yasas›, emperyalistlerle girilen yeni ba ¤›ml›l›k anlaﬂmalar›, ‹srail’in Filistin
halk›na yönelik sald›r›lar›na, emperyalistlerin Ortado¤u’daki sald›r›lar›na destek olunmas›, BOP politikalar›, özelleﬂtirme sald›r›lar› gibi sayaca¤›m›z pek çok
yasa, anlaﬂma, uygulamada (göstermelik
birkaç› hariç) Sezer ’in onay› vard›r. Bütün bunlar, halk›n aleyhine, oligarﬂik düzenin ve emperyalistlerin sömürüsünün
güvencesi için gündeme getirilmiﬂ ve Sezer bunlar›n hiçbirine karﬂ› ç›kmam›ﬂt›r.
Sezer’in yapt›klar› bunlarla da s›n›rl›
de¤ildir. Döneminde en büyük hapishaneler katliam› olmuﬂtur. Sezer Türkiye tarihinin bu en büyük hukuksuzluklar›ndan
birini izlemekle yetindi. “Düzenin bekas›” ad›na yap›lan di¤er hukuksuzluklar
karﬂ›s›nda da yine izlemekle yetinmiﬂtir.
Sezer’den memnun olan sadece oligarﬂi
de¤ildi, emperyalizmin sözcüleri de, siyonist ‹srail Cumhurbaﬂkan› da “gerçekten çok memnunum” diyerek Sezer’in kimin yan›nda oldu¤unu bir ﬂekilde gösteriyorlard›.
Baﬂtaki “teferruatlara” dönersek, demek ki, emperyalizmin iﬂbirlikçileri, k›rm›z› ›ﬂ›kta durmaz diye bir kural yok; demek ki, k›rm›z› ›ﬂ›kta duranlar, markete
gidip “kendisi” al›ﬂveriﬂ yapanlar da pekala emperyalist tekellerin hizmetinde
olabiliyor, faﬂist bir düzenin en tepesinde
yeralabiliyorlar.
Emperyalistlerin, Genelkurmay’›n,
ﬂovenistlerin, hemen tüm faﬂist kesimlerin memnuniyetlerini ifade ettikleri bir
yerde Sezer’in kimli¤i, kime hizmet etti¤i konusunda çok ﬂüpheye yer olmasa gerek. Onun hukukçulu¤u, “demokratik hukuk devleti” savunuculu¤u, kimilerinin
yaratt›¤› bir illüzyondan ibaretti. O halk›n de¤il, emperyalizmin iﬂbirlikçilerinin, faﬂist düzenin savunucular›n›n cumhurbaﬂkan›yd›, öyle kald› ve öyle de an›lacakt›r.
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Yandaki baﬂl›k
20 Kas›m 2005’de
Yürüyüﬂ’ün 27.
say›s›nda
yay›nland›

ABD’nin Posta Güvercini
ﬁimdi CUMHURBAﬁKANI!
Abdullah Gül’ün cumhurbaﬂkanl›¤›, dört ay› aﬂk›n süredir ülkemizin gündemindeydi. Gül’ü
seçtirmemek için Genelkurmay
muht›ralar› verildi, mecliste manevralar yap›ld› ve bu tart›ﬂman›n
sonucunda erken seçim karar›
al›nd›.
Lakin onca zamandan, onca siyasal manevradan sonra, Abdullah Gül, Çankaya’ya ç›kt›. Genelkurmay’›n, milyonluk mitinglerin,
“laik cephe”nin gücü bunu engellemeye yetmedi! Generaller, cumhurbaﬂkan›n›n yemin törenine kat›lmayarak, “duruma bakaca¤›z”
türü demeçlerle zevahiri kurtarmaya çal›ﬂ›yor ﬂimdi.
Sonuçta, süreç uzad›¤› için, Gül
aylard›r tart›ﬂ›lan bir isimdi. Dolay›s›yla böyle bir durumda ilk akla
gelen, Gül’ün bu sürede her yönüyle “didik didik” edilmiﬂ olmas›d›r. Ama öyle olmad›.
Çünkü Abdullah Gül cumhurbaﬂkan› olabilir mi olamaz m› tart›ﬂmalar›, hemen hemen tek bir
konuya odaklanm›ﬂt›: Eﬂi Hayrünnisa Gül’ün türban›na!
Ayn› odak noktas›ndan biraz
daha geniﬂ bakanlar ise, en fazla
Gül’ün geçmiﬂte ortaya koydu¤u
ﬂeriatç› görüﬂlerini gündeme getirdiler. Ama onlar da bunun ötesine geçmediler.
Evet, Abdullah Gül’ün cumhurbaﬂkanl›¤›na karﬂ› ç›kmak gerekirdi ama eﬂi türbanl› oldu¤u için
de¤il! Abdullah Gül’e emperyaliz min uﬂa¤› oldu¤u için, Yürüyüﬂ’te
daha önce yaz›ld›¤› gibi, “Amerika’n›n posta güvercini” oldu¤u
için karﬂ› ç›kmak gerekiyordu. O
D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤› makam›ndayken, nas›l bir iﬂbirlikçi oldu¤unu

yeterince göstermiﬂti zaten.
Yürüyüﬂ’ün yukar›da baﬂl›¤›
aktar›lan yaz›s›, 2005 Kas›m’›nda, TC. D›ﬂiﬂleri Bakan› Abdullah
Gül’ün ABD D›ﬂiﬂleri Bakan› Condoleezza Rice ile görüﬂüp, hemen
ard›ndan da ondan ald›¤› talimatlar› iletmek üzere Suriye’ye gerçekleﬂtirdi¤i “jet” ziyaret üzerine
yaz›lm›ﬂt›. Ve Abdullah Gül’ün
benzer ziyaretleri çoktu asl›nda.
Gül, Suriye’ye gider der ki;
“ABD’nin isteklerini yerine getirin, yoksa sizin için iyi olmaz!”...
Gül, Ortado¤u ülkelerinin, islam
ülkelerinin yapt›¤› konferanslara
kat›l›r; der ki; “Büyük Ortado¤u
Projesi Ortado¤u’nun yarar›na bir
projedir”... Avrupa’ya gider der
ki; “velinimetimizsiniz!” ‹stedikleri yasalar› not edip gelir.
Türkiye Cumhuriyeti’nin de¤il,
ABD’nin D›ﬂiﬂleri Bakan› gibi dolaﬂ›r dünyan›n dört bir yan›nda.
“Yurtta Sulh Cihanda Sulh” politikas›n›n de¤il, BOP’un avukat›d›r.
Ne yaz›k ki, meclisteki DTP’liler
bunlardan dolay› de¤il de “Kürt
sorununu” telaffuz etmedi diye
oy vermemiﬂler Gül’e. Böyle bir
ABD uﬂa¤›, “Kürt sorununu” telaffuz etse ne olur ki...
Bak›n; emperyalistler AKP’nin
seçim zaferini oldu¤u gibi, Gül’ün
cumhurbaﬂkanl›¤›n› da “demokrasinin zaferi”, “Avrupa için
ﬂans”, “o gerçek bir reformcu”
diye karﬂ›lad›lar.
Hayrünnisa Gül’ün türban› nedeniyle oligarﬂi içinde kimi sorunlar ç›kabilir; ama ﬂundan herkes
emin olsun ki, emperyalizmle iﬂbirli¤i aç›s›ndan, faﬂizmin icras›
aç›s›ndan ABDULLAH GÜL, SEZER’‹ ARATMAYACAKTIR!
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Sevgili okurlar›m›z merhaba.
Bu hafta din konusunu belli bir
aç›dan ele alaca¤›z sohbetimizde. Daha somut olarak çerçevesini çizersek, faﬂizmin dini, özellikle bölgede, Kürt sorunu özelinde kullanmas›n› ele alaca¤›z.
Faﬂizmin ülkemizde dini
Kürt sorununa iliﬂkin kullanmas›n›n geçmiﬂi, dini kullanmas› kadar
eskiye uzan›r... Ama bölgede dinin
kullan›lmas›n›n en
yak›n zamanl› ve
güncel iki örne¤i
Hizbullah
ve
A K P’dir. Bu iki örne¤in biçimleniﬂleri farkl› ama bizce
özü ayn›d›r. Bu ayn›l›¤›, seçim sonuçlar›na iliﬂkin de¤erlendirmelerde de
görmek mümkündür. Cumhuriyet
Gazetesi yazarlar›ndan Orhan Bursal›’n›n seçim sonuçlar›n› de¤erlendirdi¤i ﬂu sözleri, bu durumu karakteristik bir aç›kl›kta ortaya koyuyordu: “Ayr›l›kç›lar›n sadece 23 mil letvekilli¤inde kalmas› ve AKP'nin
oradan önemli oy almas› asl›nda
Türkiye için iyi bir so nuç!”

t›n
a
y
a
H
ki
e
d
n
‹çi R‹
TEO

Konu: Faﬂizm, Din
ve Kürt Sorunu

farkl›l›k hâlâ yine esas olarak
din üzerine oturuyor. AKP, bölgedeki baﬂar›s›yla oligarﬂiye
kendini dayatmas›na güçlü bir
dayanak daha oluﬂturmuﬂ oldu.
AKP çok iyi biliyor ki, bölgede
güçlendi¤i ölçüde oligarﬂinin
kendisine ihtiyac› artacakt›r.

K e m a l : Evet dedi¤i gibi,
AKP, bölgedeki oyunu art›rmakla,
sadece bölgedeki de¤il, sistem içindeki yerini pekiﬂtirmiﬂ oluyor. Ancak ﬂimdi biz dinin kullan›lmas›n›n genel ve nesnel çerçevesini
ele alarak devam
edelim sohbetimize. Bunu ortaya koydu¤umuzda bölgedeki durum
da daha iyi anlaﬂ›lacakt›r. Buyur
Özlem arkadaﬂ, söz senin.

Faﬂizmin Milliyetçili¤i de,
‹slam›n Ümmetçili¤i de
Ulusal Sorunlar› Çözemez!

AKP’nin oylar›n› yükseltmesinden rahats›zlar, kayg›l›lar, ama
“bölge” hariç! Kürt sorunu sözkonusu olunca, en keskin laikçi AKP
karﬂ›tlar› bile “laikli¤in ne önemi
var” havas›na girebiliyorlar. Ayn›
ﬂey devrimci mücadelenin geliﬂimi
karﬂ›s›nda da sözkonusudur. Devrimci mücadele karﬂ›s›nda da islamc› da olurlar, darbeci de.
Örnek verdi¤im gibi, AKP’nin
bölgede ald›¤› oy oran›, oligarﬂinin
en “laik” kesimlerini bile çok sevindirmiﬂtir. ‹ﬂ, devrimcilere, demokratik hareketlere, Kürt hareketine
gelince, “ﬂeriat”ç›lar, düzenin rakibi
de¤il, dostudur...

M a z l um : Konuya girmiﬂ olduk san›r›m, ben de bir ek yapay›m
bu giriﬂe. "Din", “ﬂeriat” sorunu,
cumhuriyetin kuruluﬂundan beri
gündemdedir. ‹slamc› örgütlenmelerle düzenin belli kesimleri aras›n-
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da sürekli bir çat›ﬂma var. Fakat bu
çat›ﬂma s›k s›k da “çç a k › ﬂ m a”ya dönüﬂür. Bu noktada oligarﬂik iktidar›n durumu ilginç gerçekten. Ne tarikatlars›z yapabiliyor, ne de onlarla. Ayn› ﬂey, bir ölçüde tarikatlar
için de geçerli asl›nda. Onlar da ne
tam düzen d›ﬂ›na ç›k›yorlar, ne de
düzenle tam bütünleﬂiyorlar; bir
yandan düzen içileﬂirken, bir yandan da “uzun vadeli” ﬂeriat hedeflerinden vazgeçmiﬂ görünmüyorlar...
Hem devletin, hem tarikatlar›n bu
ikili durumu, ülkemizde din olgusunu, devletin laiklik meselesini ele
al›ﬂ›n› oldukça özgünleﬂtirmekte,
yer yer de karmaﬂ›klaﬂt›rmakta, çeﬂitli tav›r ve geliﬂmelerin do¤ru de¤erlendirilmesini zorlaﬂt›rmaktad›r.
Oligarﬂi bir yandan dinin geliﬂmesini istiyor, ama öte yandan da o
geliﬂme karﬂ›s›nda kayg›lardan korkulardan kurtulam›yor. 12 Eylül’deki, 1990’l› y›llardaki dini kullanma
politikas›nda ve ayn› dönemdeki laik-ﬂeriatç› çat›ﬂmalar›nda da böyle
olmuﬂtur. Kemal arkadaﬂ›n da sohbeti baﬂlat›rken belirtti¤i gibi,
AKP’nin bölgedeki seçim baﬂar›s›,
konuyu bu aç›dan bir kez daha gündeme getirmiﬂ oldu.
Bu baﬂar›n›n ön önemli noktalar›ndan biri ﬂu: AKP, kendisini di¤er
düzen partilerinden k›smen ayr› gibi göstermeyi baﬂarabiliyor. Bu

Özlem : Dinle siyaset, özellikle
de elbette burjuva siyaset, ülkemizde hep iç içe geçmiﬂtir. Dinin ülkemizde siyasetle iç içeli¤i, temelde
d i n i n politikaya alet edilmesi , p o li tik a ma çla rl a kull an›l mas› ﬂeklinde gerçekleﬂmiﬂtir.
Ülkemizdeki kapitalizmi ç a r p › k
k a p i t a l i z m olarak adland›r›yoruz
bilindi¤i gibi. Kapitalizmin çarp›kl›¤›n›n en önemli yanlar›ndan biri
de feodalizmin alt yap›da ve üst yap›da, ama esas olarak da ideolojikpolitik etkisinin ortadan tümüyle
kald›r›lamam›ﬂ olmas›d›r.
Bu feodal kal›nt›lar, çeﬂitli biçimlerde sistemin savunulmas› do¤rultusunda kullan›lmaktad›r. Dinin
kullan›m› da bu çerçevededir.
Halk üzerinde dinin önemli bir
etkisinin olmas› nedeniyle, egemen
s›n›flar bu etkiyi kullanmamazl›k
yapmazlar elbette. Dinin kitleler
üzerinde böyle bir etkisi olmasa,
kuﬂkusuz burjuvazi de onu böyle
kullanmaya gerek duymayacakt›r.
Ama dinin varolan bu güçlü etkisi
nedeniyle, her dönem gerek iktidarlar, gerekse de di¤er düzen partileri
ve güçleri taraf›ndan yo¤un biçimde
kullan›lm›ﬂt›r.
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Bu etki ve buna ba¤l› kullanma
olgusu, esas olarak bizim gibi ülkelere, yani d e m o k r a t i k d e v r i m i n i
t a m a m l a m a m › ﬂ ülkelere özgüdür.
Demokratik devrimini tamamlam›ﬂ, burjuva demokrasisinin egemen oldu¤u ülkelerde mesela kilisenin siyasal bir etki ve yönlendirmesinden sözedilemeyece¤i gibi, dinin
siyasal amaçlarla bizde oldu¤u gibi
kullan›lmas›ndan da sözedilemez.
Toplumsal yaﬂam içinde bizdeki
tarikatlar gibi bir örgütlenme ve onlar arac›l›¤›yla yaﬂam›n içine nüfuz
etme olay›na da pek yayg›n ﬂekilde
rastlanmaz. Tarikatlar› and›ran çeﬂitli dinsel örgütlenmeler vard›r
ama onlar daha marjinaldir.
Dolay›s›yla, bunlar› aktarmakta
amac›m, dinin siyasal bir araç olarak kullan›lmas›n›n feodalizmin karakteristik bir özelli¤i oldu¤unun,
feodalizmin tasfiyesine ba¤l› olarak
da bu etki ve kullan›m›n azalmakta
oldu¤unun görülmesidir. “ Dinin siyasi otoriteye do¤rudan etki yapt›¤›
sistem feodalizmdir.” Bu yan›yla
feodal iliﬂkilerin ﬂu veya bu biçimde sürdü¤ü ülkelerde dinin politikaya, politikan›n da dine bulaﬂmas›
kaç›n›lmazd›r.
Ve buradan da ﬂu sosyo-ekonomik sonuç ç›kar: Feodal kal›nt›lar›n
en yo¤un oldu¤u bölgede, dinin etkisinin ve kullan›lmas›n›n bu anlamda nesnel bir temeli vard›r. Toplumun biçimleniﬂi, buna oldukça elveriﬂli bir zemin sunmaktad›r.

M a z l u m : Feodalizm ﬂu veya
bu ölçüde sürüyorsa, dinin bu boyutta kullan›m›, toplumsal yaﬂam
içindeki etkisi de bir ﬂekilde sürecek; anlatt›¤›ndan özet olarak bu ç›k›yor. Gerçekten de bölgenin her
yan›nda tarikatlar, ﬂeyhler etkindirler. Ölümlerinde, baﬂka dini törenlerde önlerinde onbinler kuyruk olmakta ve burjuva medya bunlar› genellikle “ﬂaﬂk›nl›k” baﬂl›klar›yla
vermektedir. Oysa, bu damar bölgede geçmiﬂten beri çok güçlüdür.
Fakat öte yandan, devletin dini
kullanmas›n› perdeleyen olgular da
sözkonusudur ülkemizde. Bu anSay›: 120

lamda dinin nas›l faﬂizm ve emperyalizm taraf›ndan kullan›ld›¤› çok
ç›plak görülemiyor her zaman. Bu
“perdeleme”yi ﬂöyle aralayabiliriz.
Ülkemizdeki egemen düzenin bugüne kadar üç ﬂeyi düﬂman sayd›¤›
iﬂlenmiﬂtir hep: K ü r t l e r, k o m ü n i s t l e r, islamc›lar... Öyle mi gerçekten? ‹lk ikisi konusunda kuﬂku
yoktur. Ancak üçüncüsünün bu listede yer almas› biraz kar›ﬂ›k ve tart›ﬂmal›d›r. Çünkü, birçok dönemde
devlet, oligarﬂik güçler, bu üçüncüsüyle birlik olup, ilk ikisine birlikte
sald›rabilmiﬂtir.
Mesela, sistemi tehdit eden güçler olarak “komünistler, bölücüler
ve ﬂeriatç›lar”› göstererek iktidara
el koyan 12 Eylül Cuntas›, iktidar›
ele geçirdikten sonra toplumsal desteklerini geniﬂletmek ve devrimci
geliﬂmeye karﬂ› daha uzun vadeli
önlemler almak için dine sar›lmadan yapamam›ﬂt›r.
Cuntan›n ﬂefi Evren’in neredeyse her konuﬂmas›nda MSP’den,
onun Konya mitinginden sözetmesine ra¤men, dini kullanmakta, istismar etmekte ve bizzat kurumlaﬂt›rmakta (Diyanetin güçlendirilmesi, din dersinin zorunlu yap›lmas›
vb.) kendilerinden önceki tüm iktidarlar› geride b›rakt›.
Cunta bunu yapmakta zorlanmad› pek. Çünkü, bir yan›yla dayanaca¤› baﬂka bir güç yoktu. ﬁovenist
MHP kesimi toplum içinde alabildi¤ine tecrit durumdayd›. Ama solu
ezmeyi temel amaç olarak belirleyen bir askeri iktidar, kendine toplumsal dayana¤› ancak “sa¤”da,
dinci, milliyetçi ze-

‘Dinin birleﬂtiricili¤i’ esprisinin özü, ulusal
kimlik ve özelliklerin geri plana itilme si, bunun yerine islami
kimli¤in öne ç›kar›lmas›d›r. Dinin Kürt sorunundaki iﬂlevselli¤inin de en
önemli noktalar›ndan biri budur.
t›n
Haya ki
e
d
n
i
‹ç
‹
TEOR

minde bulabilirdi. Bir dönemden
itibaren cuntan›n adeta resmi ideolojisi haline getirilen "Türk-Islam
sentezi" de bu iﬂbirli¤inin ideolojik
zemini oldu.
Dini gericilik, gerek faﬂist cuntayla yapt›¤› anlaﬂmalar gerekse de
cuntan›n önlerini alabildi¤ine açmas› sonucunda, özellikle bu dönemde
toplumsal temelini geniﬂletti, ekonomik güçlerini art›rd› ve yurtlar,
vak›flar, camiler, bas›n gibi çeﬂitli
ﬂekillerde kurumlaﬂmaya yöneldi.

K e m a l : Bölgede dinin kullan›m› çok daha özel biçimlere de bürünebiliyordu. Mesela, bölgede geliﬂmekte olan Kürt ulusal mücadelesine karﬂ› Kuran ayetleri bildiri ﬂeklinde da¤›t›l›yor, uçaklardan at›l›yordu. Cunta ﬂefi, hemen her konuﬂmas›nda Kuran'dan ayetler okuyordu.
Evren, neden böyle yapt›klar›n›
da aç›kl›yor ve “ dinin birleﬂtirici
r o l ü n den” yararlanmak istediklerini aç›kça dile getiriyordu. Evet, oligarﬂinin yükledi¤i rollerden biri
buydu dine. Kürt sorunundaki iﬂlevselli¤inin de en önemli noktalar›ndan biri budur. Ki; dinin birleﬂtiricili¤i esprisinin özü, ulusal kimlik ve
özelliklerin geri plana itilmesi,
bunun yerine islami kimli¤in öne
ç › k a r › l m a s › d › r.
Evren’in Bas›n Müﬂaviri Ali Baransel, daha sonra yapt›¤› bir aç›klamada, Evren'in dine bak›ﬂ›n› ﬂöyle
özetliyordu: "Say›n cumhurbaﬂkan›m›z dinimizi önümüze ç›kacak bunal›mlar›n atlat›lmas›na yetecek kadar birleﬂtirici, bütünleﬂtirici de¤erlerle bezenmiﬂ yüce bir din olarak tan›mlamaktad›r."
Bunal›mlara karﬂ› bir araç olarak
düﬂünülen dinin, “bunal›m›n” en
yo¤un hissedildi¤i bölgede ve Kürt
sorununda kullan›lmas›, hem do¤al
bir sonuç, hem de kaç›n›lmazd›.
Oligarﬂi, ‹ç Anadolu’dan Marmara’ya kadar ülkenin birçok kesiminde Kürt düﬂmanl›¤›n› körükleyecek
ﬂekilde milliyetçili¤i kullan›rken,
bölgede ulusal harekete karﬂ› dini
kulland›. Oligarﬂi devrimci ve ulu-
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sal mücadele karﬂ›s›nda dini kullanmadan yapam›yor.
Elbette, içinde bulunulan dönemin koﬂullar›na, oligarﬂik diktatörlük aç›s›ndan önceliklerin ve “tehdit” de¤erlendirmelerinin niteli¤ine
göre, dinin, kullan›m biçimleri de
de¤iﬂmektedir.
Mesela, düzenin tarikatlara gösterilecek müsamahan›n derecesini,
onlara duyulan ihtiyac›n derecesi
belirler; buna göre, tarikatlar›n giyim kuﬂamlar›ndan dini törenlerine
kadar çeﬂitli simgelerine farkl› farkl› tav›rlar al›n›r.
Mesela, egemen s›n›flar belli dönemlerde alevi-sunni ayr›m›n› körüklemeyi politikalar›na daha uygun bulurken, 12 Eylül sonras› oldu¤u gibi, “ sindirilmiﬂ halk› hiçbir
mezhep ayr›m›na gitmeden kendisine toplumsal deste¤e dönüﬂtürmek”
amac›yla daha önce körüklenen alevi-sünni ayr›m›na son vermek ister
gibi bir tutum tak›nabilirler.
Bunlar, dinin, “ halk› dizginle me ” arac› olmas›n›n de¤iﬂik ﬂekillerde yans›mas›d›r.
Sivas, Malatya, Maraﬂ provokasyon ve katliamlar›, dinin oligarﬂi taraf›ndan kullan›lmas›n›n ç›plak örnekleri olarak geçmiﬂtir tarihimize.
Din, halk›n mücadelesinin yükseldi¤i süreçlerde, halk› bölmenin
bir arac› olagelmiﬂtir. Baﬂka bir deyiﬂle, s›n›fsal çeliﬂkilerin derinleﬂti¤i süreçlerde, bu çeliﬂkileri geri
plana itip etnik ve dinsel, hatta mezhepsel çeliﬂkiler öne ç›kar›lm›ﬂt›r.
Kürt kimli¤inin uyan›ﬂ sürecinde
de ayn› çerçevede devreye sokuldu
din. Kontrgerilla, feodalizmin bölgedeki etkisine, daha aç›kças›, a¤al›¤a ve ﬂeyhli¤e (yani aﬂiret ve tarikata) dayanarak bölgede k›sa sürede
önemli bir örgütlenme yaratm›ﬂ oldu.
Cuntac›lar, önce Kürt ulusal mücadelesine karﬂ› milliyetçilik-ﬂovenizm temelinde sald›rd›lar. Ama
milliyetçi-ﬂovenist taktikler, bir
noktadan sonra tam ters tepmeye
baﬂlad›. Halk›n ulusal öfkesini büyütüyordu art›k bu taktikler. ‹ﬂte bu
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noktada oligarﬂik devlet, milliyetçi
politikalar› k›smen bölge özelinde
geri çekerek, kontrgerilla taktikleriyle eﬂgüdüm içinde dinin daha sistematik ve örgütlü olarak kullan›lmas›n› gündemine ald›.
Zaten, din ve milliyetçilik oligarﬂinin elinde halk› bölme ve birbirine düﬂürme politikalar›nda kulland›¤› iki önemli araçt›r. Zamana
ve yere göre birini ya da ötekini öne
ç›kararak kullanagelmiﬂtir bugüne
kadar.
Bu anlamda, Kürt ulusal hareketinin geliﬂimi karﬂ›s›nda, Kürtlük,
Türklük yerine islam öne sürüldü.
Bu politika, Kürt halk›n›n ulusal
kimli¤ine sahip ç›kmaya baﬂlamas›n› engelleyemedi fakat yine de geniﬂ kesimler nezdinde etkide bulundu¤u gerçektir. Kürt milliyetçi hareketinin taktik ve politikalar›n›n halk›n ulusal taleplerine cevap verememeye baﬂlad›¤› t›kan›kl›k dönemlerinde bu etki daha da artmaktad›r.
Son seçimler dönemi de iﬂte böyle
bir dönemdir.
Bu politikan›n dinin etkisinin
daha fazla oldu¤u, kapal› toplumsal
yaﬂam›n daha etkin ve yayg›n oldu¤u bölgede daha kolay sonuç yarataca¤› aç›kt›r.

M a z l um : ‘90’l› y›llarda dinin
bu kez özellikle kontrgerilla taraf›ndan yayg›n ﬂekilde kullan›lmaya
baﬂland›¤›n› görürüz. Kontrgerilla,
bu dönemde, sivil faﬂistlerin özellikle 12 Eylül öncesi üstlendikleri
görevin benzerini do¤rudan kendisi
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Din ve
milliyetçilik
oligarﬂinin
elinde halk› bölme ve
birbirine düﬂürme politikalar›nda kulland›¤› iki
önemli araçt›r. Zamana
ve yere göre birini ya da
ötekini öne ç›kararak
kullanagelmiﬂtir bugüne
kadar.

üstlenmiﬂti; bu anlamda, kontra eylemleri dinci, gerici, Hizbullah, ‹ sl a mi Ci h a d gibi örgütlerin isimleri
alt›nda gerçekleﬂtirildi. 12 Eylül'ün
geliﬂtirip resmileﬂtirdi¤i Türk-‹slam
sentezine de uygundu bu “iﬂbirli¤i.”
Kontrgerilla, bu eylemlerle “islamc›-Kürt çat›ﬂmas›”, "dinci-komünist çat›ﬂmas›" imaj›yla bir kez
daha s›n›flar mücadelesinde bulan›kl›k yaratmay› hedefliyordu.
'90'l› y›llar›n baﬂ›ndan itibaren
Hizbullah'›n halka ve yurtsever harekete karﬂ› sald›r›lar› baﬂlad›. Burada elbette uzun uzun Hizbullah’›
anlatmam›za gerek yok; bizi burada
esas olarak ilgilendiren bir “dinci”,
“islamc›” örgütlenme olarak onun
nas›l kullan›ld›¤›d›r. Nitekim, devlet, y›llar sonra liderini infaz edece¤i örgütü, bölgede pasifikasyonu
sa¤layabilmek için alabildi¤ine kulland›. Hizbullah'›n sat›rlarla, silahlarla binlerce faili meçhul cinayet
gerçekleﬂtirmesinin önünü açt›.
1993’te kurulan TBMM Faili
Meçhul Cinayetleri Araﬂt›rma Komisyonu'nun haz›rlad›¤› raporda
Hizbullah'›n “ d e v l e t t a r a f › n d a n
kullan›ld›¤›” çok aç›k bir ﬂekilde
yer almaktad›r. Batman Emniyet
Müdürü komisyona verdi¤i ifadesinde "Hizbullahç›lar belli bir dönem yard›m görmüﬂlerdir" diyordu.
Emniyet Genel Müdürlü¤ü’nün
1993 tarihli bir raporunda da “ Hizbullah'›n devlete karﬂ› olmad›¤› ve
PKK'ye karﬂ› savaﬂt›¤›” tespit ediliyor ve elbette politika da buna göre
belirleniyordu. Yine ayn› dönemlerde itiraflarda bulunan J‹TEM kurucusu Binbaﬂ› Ahmet Cem Ersever’in aç›klamalar›nda da ﬂunlar belirtiliyordu: "... bize söyledikleri ﬂu
olmuﬂtur. 'Hizbullah PKK'nin düﬂman›d›r. Düﬂman›n düﬂman› benim
dostumdur. Güvenlik güçleri kesinlikle Hizbullah'la u¤raﬂmas›n. Onun
yolunu açs›n'. ... Güvenlik Kuvvetleri Hizbullah'› koruyup, güçlendirmiﬂlerdir. Hizbullah'›n tetikçilerinin
ço¤u itirafç›d›r."
Hizbullah’a iliﬂkin en çarp›c›
ifadelerden biri eski Jandarma Genel Komutan› Teoman Koman’a ait-
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ti. Koman, Hizbullah’› "PKK bask›nlar›na karﬂ› kendini koruyan dini
inançlar› kuvvetli insanlar" olarak
tan›ml›yordu. Y›llarca ‹çiﬂleri Bakanl›¤› yapan A b d ü l k a d i r Aksu da,
PKK’ye karﬂ› “eli tesbihlileri geliﬂt i r m e k ” politikas›n›n uygulay›c›s›yd›. Asl›nda bu sözlerde, oligarﬂinin dini, islam› kullanmas›n›n mant›¤› da gayet özlü bir ﬂekilde ortaya
konuluyor.
Eli tesbihliler, ‘90’lar›n ilk yar›s›nda Hizbullah’t›. ‹zleyen dönemde R e f a h P a r t i s i ’ydi. Di¤er tarikatlard›. Bölgede 2000’li y›llar›n ele
tesbihlileri ise AKP olmuﬂtur. Abdülkadir Aksu ve Dengir Mir F›rat
gibi “bölgeden” isimler, AKP oda¤›ndaki bu politikan›n da uygulay›c›s› oldular.

Özle m : O y›llara iliﬂkin ﬂu birkaç bilgiyi de eklemek yararl› olur
san›r›m. Örne¤in Hizbullah’›n nas›l
neden devreye sokuldu¤una iliﬂkin
ﬂöyle bir al›nt› var notlar›m›n aras›nda:

"1991'de Güneydo¤u'da birçok
kent ve kasabada kepenk kapatma
eylemleri yayg›nlaﬂ›yordu. Özellikle
Özel Tim elemanlar› esnaf›n dükkanlar›n› açmas› için giriﬂimlerde
bulunup, iﬂyerlerinin kilitlerini silahlar›n›n dipçikleriyle k›rmaya çal›ﬂ›yordu. Uluslararas› ajanslar polisin bu görüntülerini tüm dünya
bas›n›nda ve TV'lerinde geçiyordu... yöre esnaf›yla polis aras›nda
çat›ﬂmalar yaﬂan›yordu. 1991 y›l›n›n ikinci yar›s›nda birden bire Özel
Tim'in yerini sakall›, ﬂalvarl›, eli sopal›, zincirli bir tak›m tipler alm›ﬂt›.
Bunlar ellerinde sopalar›, kepenkleri açmayan esnaf›n kafas›n› k›r›yor, dükkanlar› tek tek açt›r›yor...
sokakta tek bir polis görünmüyordu." (Gazete Pazar, 2 Kas›m 1997)
1993 Kas›m’›nda yap›lan ve
cumhurbaﬂkan›n›n, baﬂbakan›n, bakanlar›n kat›ld›¤› ‹slam ﬁuras›’n›n
en önemli konular›ndan biri Kürt
sorunuydu. ‹slamc› çevreler bu ve
benzeri her zeminde, “devletin Kürt
sorunu krizine çözümü ancak biz
buluruz” söylemini dile getiriyor-
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lard›. Mesela ayn› dönemde " G üneydo¤u meselesi ve Bediüzza m a n ' › n g ö r ü ﬂ l e r i " gibi paneller yap›l›yordu. K›sacas›, islamc› çevreler, uzun zamand›r Kürt sorununu
kullan›p oligarﬂiden icazet alma politikas› izlediler, örgütsel, düﬂünsel
olarak, tarikat yap›lar› olarak bölgede güç olmaya yöneldiler.
Örne¤in, ‘90’lar›n baﬂlar›nda
bölgede burjuva bas›n neredeyse tümüyle bitme noktas›ndayken, Milli
Gazete, Zaman gibi islamc› gazeteler hâlâ baz› illerde önemli say›da
okuyucu buluyorlard›.

M a z l u m : Evet, çarp›c› örnekler. Gerçekten de o dönem, devletin
Hizbullah’a verdi¤i askeri, politik,
polisiye destek, Kürt milliyetçi hareketinin taktik hatalar›yla da birleﬂince Hizbullah k›sa sürede etkisini
oligarﬂinin umdu¤unun bile üstüne
ç›kard›. Ulusal harekete deste¤in
çok yo¤un oldu¤u Nusaybin gibi
yerlerde bile, devlet dini ve Hizbullah'› devreye sokarak, halk›, ulusal
güçleri bölme politikas›ndan sonuç
alabildi. ﬁöyle de tespit edilebilir;
Kürt ulusal hareketinin dine sekter
yaklaﬂt›¤› yerde, kontrgerilla Hizbullah'› geliﬂtirmekte daha rahat sonuç ald›. Kürt milliyetçi hareket de
bir noktada bunu görüp önlem almaya çal›ﬂt› ancak oldukça geç kal›nm›ﬂt›.
Bu noktada önlem al›nmaya çal›ﬂ›l›rken de ters uca savrulmalar
görüldü, ki bu da devrimci, demokrat ilerici güçlerin dine yaklaﬂ›mlar›
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Dinin faﬂizm
taraf›ndan,
egemen s›n›flar taraf›ndan
kullan›lmas›n› ele al›rken, ﬂunu da gözard› etmemeliyiz. Din, kendi
baﬂ›na mücadelenin önüne bir engel olarak ç›km›yor asl›nda. “Örgütlenmiﬂ din” bir engele
dönüﬂtürülüyor.

aç›s›ndan önemli dersler içeriyordu.
Devrimciler, sömürücü egemen s›n›flar›n kitleleri düzene çekmek,
devrimden uzaklaﬂt›rmak, verilene
r›za göstermesini sa¤lamak gibi
amaçlarla dini kullanmas›na, baﬂka
deyiﬂle, dini inançlar› burjuva politikaya alet etmesine ilkesel olarak
karﬂ› ç›karlar.
Mücadelemizde önceli¤imiz kitlelerin inan›p inanmad›¤› de¤ildir.
Bu anlamda, devrimci politikay›
halka götürürken, halk›n inançlar›na, dini geleneklerine karﬂ› sayg›s›zca, sekter, itici ve rahats›zl›k verici bir yaklaﬂ›m içinde de olmazlar.
Sekter yaklaﬂ›m ne kadar yanl›ﬂsa, dine olmad›k misyonlar yükleyerek, pragmatizmle sonuç almaya
çal›ﬂmak, hiçbir yerde halk hareketini güçlendirmez. Güçlendirmemiﬂtir de. Çünkü bu yaklaﬂ›m, halk›
pragmatik ﬂekilde kazanmak isterken, uzun sürede dönüﬂtürememek
ve kaybetmek sonucunu da yaratmaya aç›kt›r. “ Devrimcilerin dini
kullanmaya ihtiyaçlar› yoktur ve
hiçbir zaman da olmamal›d›r.”
Devrimciler dinin etkisine karﬂ›,
pragmatizme, istismara düﬂmeden
mücadele edebilmenin yol ve yöntemlerini geliﬂtirebilecek ideolojik
ve politik güçtedirler.

K e m a l : Mazlum arkadaﬂ›n bu
son belirtti¤i nokta önemli gerçekten. Dinin faﬂizm taraf›ndan, egemen s›n›flar taraf›ndan kullan›lmas›n› ele al›rken, ﬂunu da gözard› etmemeliyiz. Din, kendi baﬂ›na mücadelenin önüne bir engel olarak ç›km›yor asl›nda. “ Ö r g ü t l e n m i ﬂ d i n ”
bir engele dönüﬂtürülüyor.
Daha somut olarak ﬂöyle anlatay›m kastetti¤imi. Bugün dini bütün
bir insan da adalet isteyebilir, özgürlük isteyebilir, dolay›s›yla bu
düzenin de¤iﬂtirilmesi mücadelesine kat›labilir. Nitekim böyle örnekler de vard›r. Fakat gerek devlet, diyanet, gerekse de tarikatlar, gerekse
de islamc› partiler, “dini inançlar›”
örgütleyerek, onu devrimci ve ulusal mücadelenin karﬂ›s›na ç›karmaktad›rlar.

TEOR‹

35

Evet, dedi¤im gibi, dinin emekçi
halk üzerindeki etkisi, halk›n dini
inanç ve gelenekleri, mücadelenin
önünde tek baﬂ›na engel oluﬂturmuyor. Devrimin kitleselleﬂti¤i dönemlerde genel deyimle “namaz›nda niyaz›nda” birçok insan›n halk
hareketi içinde yeralmas› tabiidir.
Ne zaman ki devrimci hareket, halk
hareketi güçsüzleﬂiyor, gericili¤in
etkisi o zaman geniﬂleme imkan›
buluyor.
Dünyadaki ve ülkemizdeki birçok tecrübeden hareketle ﬂunu diyebiliriz ki; halklar›n dini inançlar›,
hiçbir ülkede ve hiçbir dönemde,
ulusal ve sosyal kurtuluﬂ mücadeleleri ile t e m e l d e n b i r çeliﬂki içinde
o l m a m › ﬂ t › r. Kimi ülkelerde, mesela
Yemen’de camiler, kimi ülkelerde
mesela Nikaragua ve Salvador'da
kiliseler, ulusal ve sosyal kurtuluﬂ
mücadelesinin üsleri haline de dönüﬂebilmiﬂlerdir. (Bilirsiniz, özellikle El Salvador’da mücadele kilise hiyerarﬂisinin en yükseklerindekileri bile etkileyebilmiﬂtir.) Yine
konumuz aç›s›ndan bir örnek ekleyecek olursak, bölgede, 1990’da
Cizre ve Nusaybin'de ulusal taleplerle gerçekleﬂtirilen büyük eylemlerde, halk›n, camileri toplanma ve
harekete geçme yeri olarak kulland›¤›n› da biliyoruz. Kontrgerillan›n
sald›r›p katletti¤i veya bölgeden
sürdü¤ü imamlar›n say›s› da hiç az
de¤ildir. Keza, Kürt ulusal mücadelesiyle birleﬂti¤i noktada, halk›n dini geleneklerine defalarca sald›r›lm›ﬂt›r. Normalde dinin önünü açanlar, olay nitelik de¤iﬂtirince dini törenlere, geleneklere sald›rmaktan
da çekinmiyor.
ﬁimdi ﬂöyle somutlayabiliriz:
Halk yoksullaﬂt›kça, üzerindeki sömürü ve bask› artt›kça, kitlelerin
sistem d›ﬂ› aray›ﬂlara yönelmemesi
için dini gericili¤in önü aç›l›yor.
Ayn› ﬂekilde, ulusal anlamda da,
ulusal bask›n›n yo¤unlaﬂt›¤› dönemde, bu bask›n›n ulusal bir tepkiye yol açmamas› için dincili¤in önü
aç›l›yor. Ülkemiz genelinde ve bölgede bunun böyle somutland›¤›n›
görebiliriz. Böylelikle dincilik, halk›n tepkilerini, hoﬂnutsuzluklar›n›
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istismar edip, onlar› yeniden düzen
içine kanalize eder, kitlelerin özlemlerini, taleplerini de “ öteki dünyaya havale etmesi” ni sa¤lar.
AKP’nin bölgede geliﬂmesinin
ve geliﬂtirilmesinin sebep ve sonuçlar›n› da görebiliriz bu tespitte.

M a z l um : Burada birkaç noktaya daha de¤inelim isterseniz. Hizbullah dinin kullan›lmas› aç›s›ndan
çok tart›ﬂ›ld›. Fakat düzen islamc›l›¤›, yasal partiler, vak›flar da bölgede sürekli etkili olmuﬂlard›r. Mesela, cuntan›n hemen ard›ndan gelen
y›llarda ANAP benzer bir rolü oynuyordu. Bu çizgi, bir yan›yla Nakﬂibendi'lere yaslanan, MSP'nin ve
çeﬂitli tarikatlar›n ileri gelenlerinin
içinde yerald›¤› ANAP döneminde
de sürdürülmüﬂtü. ANAP’›n bölgedeki gücü de aﬂiret ve tarikat temeline oturuyordu. Bugün Hizbullah’›n uzant›s› oldu¤u söylenen çok
çeﬂitli örgütlenmeler, dernekler, vak›flar, imaretler arac›l›¤›yla oldukça
etkilerini art›rm›ﬂ durumdalar. Ve
kuﬂkusuz AKP yo¤un biçimde geliﬂiyor, sonuçlar bunu gösteriyor.
Peki bunlar Kürt halk›na, Kürt
sorunu konusunda ne diyorlar? Dediklerini asl›nda tek bir kelimede
özetlemek mümkün: Ü m m e t ! ‹slamc›l›¤›n ulusal bir sorun karﬂ›s›nda bugüne kadar önerdi¤i ve önerebilece¤i tek ﬂey ümmetçilik anlay›ﬂ›d›r. Yani yine bir önceki toplumsal
sisteme, feodalizme özgüdür islam›n önerdi¤i. “Türk, Kürt olmuﬂuz

ne önemi var, hepimiz müslüman de¤il miyiz?” düﬂüncesiyle halk içinde
zeminini güçlendirmeye çal›ﬂ›r. ‹lk
bak›ﬂta, ilk söyleyiﬂte çok da do¤al
ve inand›r›c›d›r bu deyiﬂ. Ama kaz›n
aya¤› öyle de¤ildir. “Hepimizin
müslüman” olmas›, ne s›n›fsal, ne
ulusal, ne sosyal çeliﬂkileri çözmeye yetmez. Onlar›n üzerini örtmeye
de yetmez. Nitekim, ulusal sorunlar
da bir yana, islam içindeki mezhep
çat›ﬂmalar› bile “hepimiz müslüman
de¤il miyiz?” deyiﬂlerinin siyasal
aç›dan bir öneminin olmad›¤›n› gösteriyor. Keza bugün ﬂeriatla yönetilen, islamc›l›¤›n egemen ve bask›n
ideoloji oldu¤u ülkelerde de “ümmet” anlay›ﬂ›, çeliﬂkileri bast›rmaya
yetmemektedir. Ümmetçilik, ulusal,
s›n›fsal farkl›l›klar› ancak geçici bir
süre perdeleyebilir, ortadan kald›rmaz.
Bugün de islamc›lar›n bölgedeki
güçlenmesi, “ulusall›¤›” ortadan
kald›rm›yor; AKP’nin oylar›n› art›rm›ﬂ olmas› art›k ulusal sorun ve
taleplerin olmad›¤›n› göstermiyor.
‹slamc›lar bugün bölgede, Kürt sorununa yönelik bir çözüm sunmaktan, cazip birﬂeyler söylemekten
çok, Kürt milliyetçi hareketinin politikalar›n›n yaratt›¤› t›kan›kl›k ortam›n› de¤erlendiriyorlar. Özellikle
tarikat, aﬂiret ileri gelenlerine yak›n
orta kesimler, yak›n vadede, orta
vadede bir çözüm göremiyor, o zaman iktidar gücü olarak AKP’ye
yaklaﬂ›yorlar.

K e m a l : Konumuzu burada
Ümmetçilik
anlay›ﬂ›... ne
s›n›fsal, ne
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sosyal çeliﬂkileri çözmeye yetmez... “ümmet”
anlay›ﬂ›, çeliﬂkileri bast›rmaya da yetmemektedir... Ümmetçilik, ulusal, s›n›fsal farkl›l›klar›
ancak geçici bir süre
perdeleyebilir, ortadan
kald›rmaz.
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noktalayal›m yavaﬂ yavaﬂ isterseniz. Evet, oligarﬂi Kürt kimli¤ini ve
mücadelesini bo¤mak için islam›
öne sürüyor, dini kullan›yor. Dün de
yapt›, bugün de AKP’yi, ve baﬂka
islamc›lar› kullanarak yap›yor. Burada son olarak dikkat çekmemiz
gereken, do¤ru politikalarla, dini
inançlara do¤ru yaklaﬂ›mlarla ulusal ve sosyal kurtuluﬂ mücadelesi
geliﬂtirildi¤inde ümmetçilikle veya
baﬂka araçlarla örülen setlerin fazla
dayanamayaca¤›d›r. Sorunumuz bunu geliﬂtirmektir. Sevgili okurlar›m›z, sonraki sohbetimizde buluﬂmak üzere ﬂimdilik hoﬂçakal›n.
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Akdeniz’de
Yeni Mevzil e r
‹skenderun Temel Haklar
‹ s k e n d e r u n Te m e l H a k l a r ve
Ö z g ü r l ü k l e r Derne¤i 25 A¤ustos
Cumartesi günü düzenlenen bir aç›l›ﬂ ﬂenli¤iyle faaliyetlerine baﬂlad›.
Aç›l›ﬂ Dernek Baﬂkan› Seval
Arac›’n›n yapt›¤› konuﬂmayla baﬂlad›. Arac› konuﬂmas›nda ‹skenderun’da yaﬂanan sorunlara de¤inerek,
hak ve özgürlük mücadelesinin gereklili¤ini anlatt›. Arac› son olarak
hak ve özgürlüklerden yana olan, demokrasi isteyen herkesi birleﬂmeye
ve mücadele etmeye ça¤›rd›.
Aç›l›ﬂa Mersin Demirtaﬂ Temel
Haklar Derne¤i Giriﬂimi ve Hatay
Temel Haklar Derne¤i’nden temsilciler de kat›ld›lar. Konuﬂmalar›n ard›ndan ‹skenderun Temel Haklar
Müzik Grubu bir dinleti sundu. Ard›ndan, ‹skenderun Temel Haklar
üyelerince haz›rlanan “Baﬂ›n› de¤il,
kuyru¤unu veren kertenkele” oyunu
sahnelendi. 9 yaﬂ›ndaki ‹dil Seven’in ve Hasan Biber’in ﬂiirleriyle
süren aç›l›ﬂta Hatay Temel Haklar
müzik grubu da ölüm orucu ﬂehidi
Yusuf Arac› için besteledikleri türküyü seslendiler. “Kint Asfur Bi Cebel” isimli türkü kat›lanlarla birlikte coﬂkulu bir ﬂekilde söylendi.
Yeni mevzinin ‹ s k e n d e r u n halk›n›n mücadelesini geliﬂtirmesi temennileriyle ﬂenlik sona erdirildi.

Seyhan Sosyal,
Kültür ve Sanat
Derne¤i
Geçen hafta aç›l›ﬂ› yap›lan ikinci demokratik
mevzi de Seyhan Sosyal,
Kültür ve Sanat Derne¤i
idi.
Adana’n›n
Narl›ca

Say›: 120

Mahallesi’nde yaklaﬂ›k iki ay önce
faaliyetlerine baﬂlam›ﬂ bulunan
Seyhan Sosyal, Kültür ve Sanat
Derne¤i’nin aç›l›ﬂ etkinli¤i, mahalle
halk› ile birlikte 25 A¤ustos günü
yap›ld›.
Saat 18.30’da dernek binas›n›n
önünde baﬂlayan etkinlikte ilk olarak Seyhan-Der’in Baﬂkan Yard›mc›s› R a m a z a n I ﬂ › k, mahallede iki
y›ld›r yürüttükleri çal›ﬂmay› anlatt›.
Bundan sonra çal›ﬂmalar›na dernek
bünyesi alt›nda mahalle halk› ile
birlikte örgütlü bir ﬂekilde devam
edeceklerini söyledi. Amaçlar›n›n
mahallelerde yayg›nlaﬂt›r›lmak istenen yozlaﬂt›rmaya karﬂ› mücadele
oldu¤unu, halk›n kültürel de¤erlerini koruyacaklar›n› ve yaﬂatacaklar›n› ifade etti.
Ard›ndan Adana, ﬁakirpaﬂa Temel Haklar ve Adana Gençlik Derne¤i ad›na konuﬂmalar yap›larak
Seyhan-Der’in aç›l›ﬂ› kutland›, Akdeniz’deki mücadelenin yeni bir
mevzi kazanm›ﬂ olmas›ndan duyulan memnuniyet dile getirildi. Ayn›
coﬂku, Edirne, Tekirda¤ ve Bolu F
Tipi Hapishaneleri’nden, Özgür
Karadenizin Sesi Gazetesi’nden gelen mesajlarda da vard›.
70 kiﬂinin kat›ld›¤› aç›l›ﬂ ﬂenli¤i,
türküler, halaylar ve topluca yenen
yemeklerin ard›ndan yine halaylarla
son buldu.

“‹nançlara Sayg›
‹stiyoruz”
Temel Haklar Federasyonu, Pir
Sultan Abdal Kültür Derne¤i Sultanbeyli ve Sar›yer ﬁubesi, 23
A¤ustos günü saat 13.00’da Taksim
Tramvay Dura¤›’nda halk›n inanç
ve de¤erlerine yönelik sald›r›lar›
protesto ettiler.
Sözkonusu sald›r›lardan biri Kanal D’de yay›nlanan “Kavak Yelleri” adl› dizide bir köpe¤e “ H ü s e yin” ad›n›n tak›lmas›yd›. Bilindi¤i
gibi “Hüseyin” ismi Kerbela’da zalime boyun e¤meyerek ﬂehit düﬂen
‹mam Hüseyin’in ad›d›r. Bir di¤er
sald›r› ise Türk Tarih Kurumu Baﬂkan› Prof. Dr. Yusuf Halaço¤lu’nun
Geleneksel Dadalo¤lu ﬁenliklerinde yapt›¤› konuﬂmada “Kürtler
Türkmen, Aleviler ise Ermeni dönmesi” demesiydi.
“‹nançlara Sayg› ‹stiyoruz,
Ya ﬂ a s › n H a l k l a r › n K a r d e ﬂ l i ¤ i ”
pankart›n›n aç›ld›¤› eylemde, bu
sald›r›lar protesto edilerek “Halaço¤lu ‹stifa Etsin”, “‹nkara ve Asimilasyona Son”, “Yaﬂas›n Halklar›n Kardeﬂli¤i” sloganlar› at›ld›.
Bas›n aç›klamas›n› okuyan Pir
Sultan Abdal Kültür Derne¤i Sultanbeyli ﬁubesi Baﬂkan› Sadegül
Ç a v u ﬂ “inançlara sayg›s›zl›k, kimlikleri yok sayma ve inkar politikalar›, egemenlerin ideolojisidir. Bu
politika… yani her biçimiyle halklara empoze edilmektedir” diyerek
halklar›n egemen ideoloji önünde
inançlar›n›, kimliklerini ve de¤erlerini terk etmeye zorland›klar›n› vurgulad›.
Çavuﬂ, sözlerini “ba¤›ms›z ve
demokratik bir ülkede inançlar›m›z› ve de¤erlerimizi koruyarak kardeﬂçe yaﬂayabilmek için inançlara
sayg› istiyoruz” diye tamamlad›.

HABER
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GRUP YORUM Harbiye’deydi

B‹NLER
UMUDUN
TÜRKÜLER‹N‹
SÖYLED‹
Grup Yorum; kavgan›n, sevdan›n, hasretin ve umudun türküleriyle art›k gelenekselleﬂen ve her y›l
beklenir hale gelen Harbiye Aç›k
Hava Tiyatrosu konseriyle dinleyicileri ile buluﬂtu.
Konserin baﬂlamas›ndan önce
uzun kuyruklar oluﬂtu Harbiye’de.
Bütün dinleyicilerin içeri girmesiyle Yorum, saat 21.15’te alk›ﬂlar eﬂli¤inde sahnedeki yerini ald›. Grev
tart›ﬂmalar›n›n gündemde oldu¤u
bu süreçte konserine “Madenciye
A¤›t” türküsüyle bütün iﬂçileri selamlayarak baﬂlad›. ‘Bir tas yemek
biraz ekmek’ için en zor koﬂullarda
çal›ﬂan yeralt›ndaki maden iﬂçilerinden dünyan›n dört bir yan›ndaki
dostlara seslerini duyurmak istediklerini” söyleyen Yorum, kavgan›n
gündemini yans›tan repertuar›yla
dinleyicisinin karﬂ›s›ndayd›.
Alk›ﬂlar›n, ›sl›klar›n, yürek at›ﬂlar›n›n ayn› notalarda birleﬂti¤i
“ U ¤ u r l a m a ” türküsünü 5 bin kiﬂi
hep bir a¤›zdan coﬂkuyla söyledi.
“Evindar” türküsü söylenirken
sinevizyonda açl›¤›n, yoksullu¤un,
çocuk gözlerine yans›y›ﬂ›n› gösteren foto¤raflarla öfke bir kez daha
da¤lad› yürekleri. Türkünün ezgileriyle birleﬂen görüntülerde çocuklar›m›z›n aç, ac›l›, masum bak›ﬂlar›,
birçok duyguyu yaﬂatt›rd› herkese.
“Büyü de baban sana...” türküsü
söylenirken bir anne kuca¤›ndaki
bebe¤ine s›ms›k› sar›larak a¤l›yordu. Belki de tüm annelerin çocuklar› için duydu¤u kayg›y›, bir tek bu
kare bile anlatmaya yetiyordu. Tür-
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künün hemen bitiminde “Dünyay›
size verece¤iz çocuklar...” diye seslendi Yorumcular ve Ahmet Arif’in
kaleminden ony›llard›r dilden dile
dolanan “Adiloﬂ Bebe” söylendi.
“Vurmuﬂlar Yi¤itleri Öc Yürekten Ç›kar m›?” diye soran türkünün
ard›ndan tek bir a¤›zdan at›lan
“Kurtuluﬂ Kavgada Zafer Cephede”
slogan›, cevap verir gibiydi.
Sincan F Tipi’nden yeni tahliye
olan ve Grup’ta yerini alan ‹ h s a n
Cibelik’in sesinden “M›sri K›z”la
halaya duran kitle, E r d a l B a y r a ko¤lu’nun türküsüyle horon tepti.
Halaylar, horonlar ve Orta Anadolu
karﬂ›lama oyunlar›n›n oynand›¤›
bölümün ard›ndan Che ile simgeleﬂen k›z›l y›ld›zl› berelerini takan
Yorum üyeleri uzun süre alk›ﬂland›.
Sahnedeki ekranda Che’nin resminin görünmesiyle birlikte ›sl›klara
alk›ﬂlar kar›ﬂt›. Che’yi anlatan
Commandante türküsü söylenirken
zafer iﬂaretleri hep havada kald›.
Artan ﬂovenizm dalgas›na de¤inen Yorum “Bu sald›r›lara en iyi
cevap halklar›n kardeﬂli¤idir” diyerek “Dünya Halklar› Kardeﬂtir”
marﬂ›n› seslendirdi. Türküler aras›nda yap›lan sinevizyon gösterileri
konsere renk kat›yor ve coﬂkuyu art›r›yordu. Sinevizyonda Ho Amca’dan Stalin’e, Lenin’den Mahir’e
birçok önder selamland›. Mahir Çayan’la temsili milisleri, k›z›l bayra¤› birleﬂtiren görüntü dakikalarca
ayakta alk›ﬂland›. Ve dakikalarca
“Mahir Hüseyin Ulaﬂ Kurtuluﬂa Kadar Savaﬂ” slogan› hayk›r›ld›.

Devrimi gerçekleﬂtiren ülkelerin
görüntüleri ise, Harbiye’deki binlere sosyalizmin coﬂkusunu yaﬂat›rken, “halklara devrim sözümüz var”
vurgusuyla konsere ara verildi.
Halaylarla baﬂlayan ikinci bölümde Yasemin Göksu sahneye ç›karak 1999 Depremi’ni konu alan
“Sesimi Duyan Var m›?” türküsünü
seslendirdi. Ard›ndan Arapça okunan “Beyrut” türküsüyle Lübnan
halk›n›n a¤›d›, ‹ s m a i l Y›ld›z ’›n
okudu¤u “Geçit Yok” ﬂiiriyle Irak
halk›n›n sesi dile geldi.
Hayat›n içinde demlenip hayat›n
gerçeklerinden süzülmüﬂtür Yorum
türküleri. Bu nedenledir ki konsere
kat›lan herkes, kendinden bir ﬂeyler
buluyordu. Konserde Türkçe’den
Kürtçe’ye, Lazca’ya, Arapça’dan
‹spanyolca’ya birçok dilden türküler vard›. Orada olamayan Özgür
Tutsaklar da unutulmad› ve “Mapushane Çeﬂmesi”yle selamland›.
Hiç bitmeyen Cemo tezahürat›ndan sonra sahneye davet edilen Hilmi Yaray›c› ile Cemo hep birlikte
seslendirildi. 5 bin kiﬂilik “Yorum
korosu” eﬂlik etti Cemo’ya. Ve Yorum konserlerinin vazgeçilmez klasi¤i “Hakl›y›z Kazanaca¤›z” marﬂ›na gençler, yerleri sarsan yürüyüﬂleriyle, havaya kald›r›lm›ﬂ yumruklar›yla eﬂlik ettiler.
25 A¤ustos Cumartesi günü yap›lan konserin sonlar›nda çocuklar›
sahneye davet eden Yorum, çocuklarla birlikte Çav Bella marﬂ›n› söyleyerek konserini bitirdi. Harbiye
bir kez daha Grup Yorum’un binlerle birlikte hayk›rd›¤› umudun türküleriyle ç›nlad›.
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Çeteleﬂme ve Yozlaﬂmaya Karﬂ›

Sar›gazi Halk Festivali

Sar›gazi halk›, 24 A¤ustos’tan
baﬂlayarak üç gün boyunca, ülkenin
ve kendilerinin sorunlar›n› tart›ﬂt›,
türküler söyledi, birlikteli¤in coﬂkusunu yaﬂad›.
Festival, 24 A¤ustos akﬂam›ndaki konserle baﬂlad›. Grup Göç,
PSAKD Kartal Müzik Grubu,
AKA-DER Çocuk Korosu, Sar›gazi
Temel Haklar Derne¤i müzik grubu
Grup Umut Ya¤muru, Kürtçe türküleriyle K›smet Y›ld›z, Denize Ezgi
ç›kt› birbiri ard›na sahneye. Kad›n
Sorunu üzerine yap›lan konuﬂmalar›n ard›ndan Erdal Güney'in dinletisi ile akﬂam program› sona erdi.
Festival alan›nda Yürüyüﬂ, ‹dil Kültür Merkezi ve çeﬂitli demokratik
kitle örgütlerinin standlar› aç›lm›ﬂt›.
*
Festivalin ikinci gününün ilk etkinli¤i, Naz›m Hikmet Park›'nda
gerçekleﬂen Tecrit ve Hapishaneler
konulu paneldi. Panele ölüm orucu
direniﬂçilerinden Avukat Behiç Aﬂc›, Vefa Serdar ve TUYAB ad›na
Emriye Demirk›r kat›ld›. Behiç Aﬂc›, ölüm orucu dönemini ve tecritin

7 y›ll›k süreç içerisinde nas›l bir geliﬂim izledi¤ini anlatt›. Panel, izleyicilerin sorular›yla devam etti.
Panelin ard›ndan Ay›ﬂ›¤› Sanat
Merkezi'nin konuyla ilgili haz›rlad›-

¤› tiyatro gösterimi sergilendi.
‹kinci günün ikinci etkinli¤inde
ise, yine türküler, marﬂlar vard›.
Konsere Onur Olgun, Domane Dersim, Koma Sarya, Grup Vardiya ve
Grup Munzur kat›ld›. Sar›gazililer
parçalara halaylar›yla eﬂlik ettiler.
*
3. gün de paneller ile baﬂlad›.
Bunlardan ilki, “ Ulusal So r u n ” konulu paneldi. HÖC ad›na Veysel ﬁahin, Partizan ad›na Suzan
Zengin, ESP ad›na Hatice Ay-

demir ve Mücadel Birli¤i Ad›na
Y›lmaz Ekﬂi’nin kat›ld›¤› paneli,
yaklaﬂ›k 150 kiﬂi izledi.
Günün ikinci panelinin konusu
ise Yozlaﬂma idi. Partizan’dan Ahmet Bak›r, DHP’den bir kat›l›mc›,
ESP’den Yoldaﬂ Akar, HÖC’den
Asuman Akça’n›n kat›l›m›yla yap›lan panel oldukça canl› geçti.
Panelin ard›ndan ‹ d i l K ü l t ü r
M e r k e z i Tiyatro Ekibi’nin yozlaﬂma karﬂ›t› “Me¤ersem Neymiﬂim”
adl› tiyatro gösterimi sergilendi.
Akﬂam ise meydanda binlerce
Sar›gazili toplanm›ﬂt›. Çevre semtlerden gelenler de az de¤ildi. 8 bini
bulmuﬂtu meydandaki kat›l›mc›lar›n say›s›. Grup Bengi ile baﬂlayan
konser program› Nurettin Güleç’in
türküleriyle devam etti. Diyez Müzik Toplulu¤u’nun dinletisinin ard›ndan Temel Demirer “ Emperyalizm ve Savaﬂ” üzerine bir konuﬂma
yapt›. Eme¤e Ezgi’nin parçalar›yla
devam eden konserde Erdal Bayrako¤lu ile birlikte coﬂku artt›. Karadeniz ezgilerine eﬂlik eden halk en
son sahne alan Grup Yorum ile alan› inletti. 8 bin kiﬂi hep bir a¤›zdan
Yorum türkülerini söyleyip halaylar
çektiler.

GRUP YORUM KONSERLER‹

Do¤ançay’da
Film Gösterimi

8 Eylül: ‹stanbul G ülsuyu Halk ﬁenli¤i

Do¤ançay Yard›mlaﬂma ve Dayan›ﬂma Derne¤i taraf›ndan düzenlenen yaz
akﬂamlar› aç›k hava film gösterimleri
“Dondurmam Gaymak” filmi ile devam
etti. 24 A¤ustos akﬂam›, dernek binas›n›n önünde oynat›lan filmde, köy halk›,
adeta kendini bularak, etkinliklerin devam›n› beklediklerini belirttiler.

9 Eylül: 3. Geleneksel Gazi Mahallesi Halk ﬁenli¤i
9 Eylül: ‹stanbul 4. Geleneksel Armutlu Güz ﬁenli¤i
14 Eylül: ‹skenderun Karaa¤aç E lmas D ü¤. Sal. / Saat: 19.30
15 Eylül: Hatay Amfi T iyatro / Saat: 19.00

Say›: 120
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Ç O C U K K AT ‹ L L E R ‹
‹ﬁ BAﬁINDA
Siyonist
katiller, 24
A¤ustos’ta
da Bat› ﬁeria’n›n Tulkarem ﬁehri’ne
düzenledi¤i operasyonda 11 yaﬂ›nda bir çocu¤u katlettiler.
11 yaﬂ›nda Al Qareenai, direniﬂçi olan abisi Sad›k Odah’› ziyaret
etti¤i s›rada ç›kan çat›ﬂmada baﬂ›ndan vurularak katledildi.
Ayr›ca çat›ﬂmada ‹slami Cihad
Örgütü’nden Ziad Milhim katledildi.
*

‹ﬂgalci ABD ise, 26 A¤ustos’ta
Irak'ta içinde küçük çocuklar›n da
oldu¤u bir evi bombalad›.
Amerikan askerleri, Samarra
Kenti’nde bir grup direniﬂçinin sakland›¤›n› iddia ettikleri eve g ü d ü m lü füze ve bombalarla sald›rd›lar;
sald›r›da 7 kiﬂi öldü.
Ölenlerin 5'i, yaﬂlar› 4 ila 8 olan
çocuklard›. Sald›r›da ayr›ca, aralar›nda 4 ila 10 yaﬂlar›nda 3 çocu¤un
da bulundu¤u 5 kiﬂi daha yaraland›.
*

Filipinler Komünist Partisi
Lideri Sison Gözalt›nda
Filipinler Komünist Partisi (CPP) ve
Yeni Halk Ordusu
(NPA) kurucular›ndan Jose Maria
Sison, 28 A¤ustos günü Hollanda’da
gözalt›na al›nd›.
Sison 1987 y›l›ndan beri siyasi ilticac› olarak Hollanda’da yaﬂ›yordu.

Hollanda’n›n Utrecht Kenti’nde gözalt›na al›nan 68 yaﬂ›ndaki Sison’un,
Yeni Halk Ordusu taraf›ndan üstlenilen baz› cezaland›rma eylemleri nedeniyle gözalt›na al›nd›¤› aç›kland›.
Emperyalizmin savc›lar›, Sison’u
“devrime karﬂ› iﬂledi¤i suçlardan”
dolay› cezaland›r›lan Romulo Kintaoturma eylemi
yapt›lar.
Gazze’de yönetimi ele geçirirken binalar› yerle
bir eden, bürolar› talan eden Hamas, kendilerini eleﬂtirenlere, otoritesine karﬂ› duranlara, ‹srail’in
yöntemlerini uygulamakta oldukça
pervas›z oldu¤unu göstermeye devam ediyor. Hamas bir süre önce
de Gazze ﬁeridi’nde “ izinsiz eylem
yap›lmas›n›! ” yasaklam›ﬂt›.
El Fetihliler’in gerçekleﬂtirdi¤i
eylem s›ras›nda özellikle gençler
taraf›ndan yap›lan konuﬂmalarda
ise, ‘‹srail’e karﬂ› birlik olal›m’
ça¤r›s› dile getirildi. Bir cami hocas› da yapt›¤› konuﬂmada “ Filistinliler aras›ndaki çat›ﬂmalar›n,
tüm ba¤›ms›zl›k umutlar›n› yok etti¤ini” söylüyordu.

G a z z e ’ d e E l F e t i h E ylemi
Bir süre önce Hamas taraf›ndan
adeta iﬂgal edilen Gazze’de, binlerce El Fetih üyesi, camilerde meydana gelen k›ﬂk›rtma olaylar›n› ve
Hamas’›n yönetimi ele geçirmesinden sonra El Fetihliler’e yönelik
sad›r›lar› protesto amac›yla bir yürüyüﬂ yapt›lar.
Meçhul Asker Meydan›’nda
toplanarak yürüyüﬂe geçen El Fetihliler’e, Hamas’›n özel kuvvetleri
havaya ateﬂ açarak sald›rd› ve eylem s›ras›nda 3 gazeteci de gözalt›na al›nd›.
Gazeteciler de Hamas’›n sald›r›s› üzerine, güvenlik kuvvetlerinin
bas›na yönelik sald›r›lar›na karﬂ›
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Çocuk, yaﬂl›, kad›n... katlediyorlar. Çünkü onlar› ba¤layan ve engelleyen, ne ulusal ve uluslararas› bir
hukuk, ne herhangi bir ahlâki de¤er
var!
nar ve Arturo Tabara isimli kiﬂileri
öldürmekle suçluyorlar.
Filipinler Komünist Partisi’nin
askeri kanad› olan NPA da, ABD ve
AB taraf›ndan yap›lan “terör örgütleri listesi”nde yer al›yordu. Keza,
2002 Eylül’ünde Amerikan emperyalizminin talebi üzerine, Filipinler
Komünist Partisi ve lideri Sison’un
hesaplar› dondurulmuﬂtu.
K›sacas›, emperyalizmin “terör
listeleri” çerçevesinde yeni bir sald›r› sözkonusu.

ﬁili’de Polis
‹ﬂçilere Sald›rd›
ﬁili’nin baﬂkenti Santiago’da iﬂçiler 29 A¤ustos günü hükümeti protesto eden bir eylem yapt›lar. Polis
iﬂçilere vahﬂice sald›rd›. 400 kiﬂi gözalt›na al›n›rken, aralar›nda bir Sosyalist Parti senatörünün bulundu¤u
onlarca kiﬂi de yaraland›.
‹ﬂçiler, hükümetin ekonomi politikalar›n› protesto ederek, çal›ﬂma
koﬂullar›n›n düzeltilmesini ve maaﬂlar›na zam yap›lmas›n› istiyorlard›.
Bunun için hükümet binas›na do¤ru
yürüyüﬂe geçmiﬂlerdi.
Eylem, ülkenin en büyük sendikas› olan Central Unitaria de Trabajadores (CUT) taraf›ndan düzenlendi.
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‹ran K andil'de H alka S ald›r›yor

K ü r t h a l k › , y ü z y › l d › r göç halinde
‹ran ordusu, PJAK'›n eylemlerini bahane yaparak, Türkiye oligarﬂisiyle anlaﬂma içinde Kandil’e karﬂ›
kapsaml› bir sald›r› baﬂlatt›.
Sald›r›, Kuzey Irak'›n yaklaﬂ›k 5
kilometre kadar iç kesimlerine kadar yay›ld›.
Kandil bölgesi üzerinde yo¤unlaﬂan bombard›man sonucunda,
binlerce Kürt yoksulu bulunduklar›
köy ve mezralardan kaçmaya baﬂlad›lar. Halk›n önemli kesiminin daha iç kesimdeki Haril'e göçetmeye
çal›ﬂt›¤› belirtiliyor. Bölgede, ço¤u
düz ovalarda kurduklar› k›l çad›rlarda kimileri de köylerde yaﬂam›n›
sürdüren Kürt yoksullar›, gidecek
yerleri olmad›¤›n› söylüyorlar.
Bombalar alt›nda baﬂka bölgelere

11 H PG gerillas›
katledildi.
25 A¤ustos’ta Uludere’ye ba¤l›
Dêrahînê k›rsal bölgesinde ç›kan

Say›: 120

ulaﬂmaya çal›ﬂan halk, K›z›lhaç’tan
yard›m talebinde bulunuyor. Ama
oralarda onlar› kim duyacak, oras›
meçhul.
‹ran ordusu taraf›ndan 15 A¤ustos’tan bu yana aral›klarla sürdürülen Kandil sald›r›s›, ülkemiz burjuva bas›n›nda adeta bir sevinç havas›
içinde verilirken, baﬂta Cumhuriyet
olmak üzere, ﬂovenist kesimler “bak›n ‹ran bombal›yor, Türkiye niye
yapm›yor?” diyerek k›ﬂk›rt›c› yay›nlar yap›yorlar. Herkes biliyor ki,
gerillalar üzerlerine ya¤acak bombalar› kuzu kuzu beklemediklerine
göre, Kandil’in bombalanmas› demek, s›n›rdan kilometrelerce içlere
kadar, bombalar›n Kürt yoksullar›n›
katletmesi demektir.
çat›ﬂmada 11 HPG gerillas› katledildi. Oligarﬂinin ahlâks›z, iﬂkenceci bir “düﬂman!” oldu¤una bir
kez daha tan›k olundu bu katliamda da. Gerillalar›n baz›lar›n›n kafa,
kol ve bacaklar›n›n kopuk oldu¤u
görüldü.
Katliamc›lar, insanl›k d›ﬂ›l›klar›n› örtbas etmek için önce cenazeleri vermek istemediler. Kitlesel
törenleri engellemek isteyen yetkililerin tavr›na karﬂ›l›k, aileler cenazeleri almadan Uludere'den ayr›lmayacaklar›n› aç›klad›lar.
Gerillalar›n baz›lar›n›n cenazeleri al›narak, Uludere halk› taraf›ndan topra¤a verildi.

Silopi’de Santrale
Karﬂ› Miting
ﬁ›rnak’›n Silopi ‹lçesi’nde
1999 y›l›nda kurulan termik santrale ek ünite yap›lmas› karar›na
karﬂ› Silopililer 27 A¤ustos’ta bir
miting düzenlediler.
Yaklaﬂ›k 10 bin kiﬂinin kat›ld›¤›
mitingde, ‘Kar-Key, Cey-Taﬂ, Silopi’den Defol’, ‘Termik Canavar›
Bizi Yok Etmeden Biz Onu Yok
Edelim’, ‘‹nsan ve Do¤a Katliam›na Son’ gibi sloganlar›n yaz›l› oldu¤u dövizler taﬂ›nd›. Silopililer, miting alan›ndan termik santralin bulundu¤u BOTAﬁ’a do¤ru yürüyüﬂ
düzenlerken, ‹pek Yolu’nu da trafi¤e kapatt›lar. Burada polis sald›rd›.
Mitingde konuﬂan Silopi Belediye Baﬂkan› Muhsun Kunur, insan sa¤l›¤›na de¤er vermeyen politikalar› eleﬂtirdi.

Esenyurt J andarma
Karakolu'nda
Tecavüz
‹nsan Haklar› Derne¤i taraf›ndan 25 A¤ustos günü dernek binas›nda düzenlenen toplant›da, Eseny u r t J a n d a r m a K a r a k o l u'nda Yusuf Salim adl› kiﬂiye coplu tecavüz
iﬂkencesi yap›ld›¤› aç›kland›.
Yap›lan aç›klamada, olay aktar›ld›ktan sonra, iﬂkencenin hâlâ bir
devlet politikas› oldu¤u belirtilerek, “Türkiye'de iﬂkence önlenememekte veya önlenmek istenmemektedir” denildi. Polis Vazife ve
Selahiyetleri Yasas›'nda yap›lan
de¤iﬂiklikle birlikte iﬂkence pervas›zl›¤›n›n artt›¤› hat›rlat›ld›.
Tecavüze u¤rayan Yusuf Salim'in avukat› Baran Do¤an da,
toplant›da yapt›¤› aç›klamada, müvekkili Yusuf Salim'in Adli T›p ‹htisas Dairesi'ne sevk edilmesini istediklerini, fakat bu taleplerinin iﬂleme konulmad›¤›n› belirtti. Aç›klaman›n sonunda Esenyurt Jandarma Karakolu yetkililerinin yarg›lanmas› istendi.

HABER
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AVRUPA’DA RESM‹ VE S‹V‹L
IRKÇILIK AZGINLAﬁIYOR!
Geçen hafta Almanya Cumhurbaﬂkan› Horst Köhler taraf›ndan onaylanan
Göç Yasas›, 27 A¤ustos’ta Resmi Gazete’de yay›nlanarak yürürlü¤e girdi.

Bu yöntemler bize hiç yabanc› de¤il. Kontrgerilla örgütleri, faﬂist çeteler, hep böyle korunmuﬂtur.

V

V
Göç Yasas›, adeta ›rkç›l›¤› cüretlendirmiﬂ gibi, geçen hafta içinde de resmi
kurumlardan ve Neo-Nazi örgütlerden
kaynaklanan ›rkç› giriﬂimler, sald›r›lar
devam etti.

V
Berlin’in Lichtenberg Belediye
Meclisi’nin aﬂ›r› sa¤c› NPD’li üyeleri,
yabanc› ö¤rencilerin AY R I o k u l l a rda okumas›n› önerdi...
Demokratlar, bu önerinin eski Yahudi gettolar›n› and›rd›¤›n› söyleyerek
karﬂ› ç›kt›lar öneriye...

V
Irkç›l›k, ‘yabanc› düﬂmanl›¤›’yla
s › n › r l › k a l m › y o r ; kendi içine de dö n ü y o r. Berlin’de yaﬂanan olay bunun
bir göstergesiydi. Neo Naziler, döner
yiyen Almanlar’› dövdü... Berlin’deki
olayda ›rkç›lar, döner büfesinde döner
yiyen solcu Alman gençleri dövüp Nazi sloganlar› att›lar...

V
Almanya’da Mügeln’de Hi nt l i l e r
ve Guntersblum’da A f r i k a l › l a r ’›n ard›ndan, 26 A¤ustos’ta Bützow’da dönerci bir Pakistanl› ’n› n büfesi NeoNaziler taraf›ndan tahrip edildi.
Bu sald›r›yla birlikte, Almanya’da
sadece son iki ay içinde 7 sald›r› gerçekleﬂmiﬂ oldu.

V
Bu haber de ›rkç›l›¤›n nas›l bir “ resmi koruma” alt›nda oldu¤unu gösteriyor: 8 Hintli’ye karﬂ› evvelki hafta gerçekleﬂtirilen linç sald›r›s›n› soruﬂturan
Leipzig Savc›s› Ricordo Schulz, “olay›n
organize sa ld›r› oldu¤u yönünde bir
bilgi elde edemediklerini” aç›klad›.
Hep öyledir. Münferittir.
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“ E v s i z e ‘ h a ﬂ a r a t ’ muamelesi.”
Evet aynen böyle yaz›yordu gazeteler.
Fransa’da, baﬂkent Paris’in kuzeyindeki Argenteuil Belediyesi, sa¤l›¤a
zararl› gaz kullanarak, sokaklar› mesken tutan evsizlerden kurtulmaya çal›ﬂt›.
Belediye baﬂkan›n›n “üzerlerine
s›k›n! talimat› verdi¤i gaz›n üzerinde
“solunumu sa¤l›k aç›s›ndan zararl›d›r” yaz›yor.
Belediye çal›ﬂanlar›, baﬂkan›n bu
talimat›n› yerine getirmeyi reddettikleri için bu ›rkç› faﬂist talimat, ﬂimdilik
uygulanmadan kald›. Ama yar›n bu talimatlar› uygulayacak kadrolaﬂmay› da
yapacaklar› aç›k...
Bir belediye çal›ﬂan› radyoda yapt›¤› konuﬂmada “Fare ve s›çan av›na seve rek ç› ka r› z. Fa ka t e vsi z a v›na as la ”
diyordu.

Ayr›mc› Yasa
P ro t e s t o E d i l d i
Almanya Cumhurbaﬂkan› Köhler’in, ayr›mc› ve yabanc› düﬂmanl›¤›
yasas› olan Göçmen Yasas›’n› onaylamas› ve hemen ard›s›ra iki ›rkç› sald›r›n›n yaﬂanmas›, Berlin Anadolu Federasyonu Temsilcili¤i ve IKAD taraf›ndan düzenlenen bir gösteri ile protesto
edildi.
23 A¤ustos günü ö¤len saatlerinde
Berlin Kreuzberg Kotbusser’de düzenlenen gösteri boyunca, Göç Yasas›’n›n
kabulüne iliﬂkin tepkiler dile getirildi.
Anadolu Federasyonu Berlin Temsilcisi Tuncay Y›lmaz, Merkel hükümeti ve Köhler’in buna benzer yasalar
ç›karmaya devam edeceklerini, yasay›
ç›karan ve onaylayanlar›n bu yasalarla
aﬂ›r› sa¤c›lar›, ›rkç›lar› daha fazla
c e s a r e t l e n d i r d i k l e r i n i bildiklerine

dikkat çekti.
Y›lmaz, “Türkiyeli göçmenler olarak, arkas› gelecek yasalara karﬂ› mücadele etmeli soka¤a ç›kmal›y›z” ça¤r›s›
yapt›. Eylem bir saate yak›n sürdürüldü.

B e r l i n ’ d e G ö ç m e n l e re
B a s k › l a r P ro t e s t o E d i l d i
Çeﬂitli demokratik kurumlar, "Göçmenlere aç›lan iade davalar› ve di¤er
yasalarla engellenmeye çal›ﬂ›lan hak
arama mücadeleleri" baﬂl›¤›yla bir
ça¤r› yapt›lar.
Flüchtlingsrat Berlin, ADHF, ARI,
IZB( Initiative Zukunft Bethanien),
IKAD, PDD, L‹BERTAD!, AG‹F, BirKar, Navenda Civaka Demokratika
Kurd e.V. taraf›ndan gerçekleﬂtirilen
ça¤r› ve etkinlik, 25 A¤ustos’ta gerçekleﬂtirildi.
Toplant›da göçmenlerin Avrupa çap›nda karﬂ› karﬂ›ya kald›¤› uygulamalardan örnekler s›ralanarak, “hepimizi
etkileyen bu yasalara ve sald›r›lara
karﬂ› ortak haraket etmeliyiz” vurgusu
yap›ld›.

Köln’de Irkç›l›¤ ›
P rote st o
Anadolu Federasyonu’nun baﬂlatt›¤› "Yeni Göçmen Yasas›na Hay›r!"
kampanyas›
devam ediyor.
Almanya
Köln’de Dom
Kilisesi önünde 30 A¤ustos
günü düzenlenen eylemle
Alman Hükümeti’nin yabanc›lara karﬂ› baﬂlatt›¤› baﬂta s›n›rd›ﬂ›lar olmak
üzere, hak k›s›tlamalar›, aile birleﬂimi
konusunda ç›kar›lan anti-demokratik
yasalar protesto edildi.
Türkçe ve Almanca olarak da¤›t›lan
bildirilerde, yeni yasalarla bu bask›lar›n daha kolaylaﬂt›¤›, ›rkç›l›¤›n körüklenip, sokakta gezen her yabanc›n›n
kriminalize edilmesinin yolunun aç›ld›¤› belirtildi.
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‹sveç’teki Afganl›lar
Tekrar Açl›k Grevine Baﬂlad›
600’e yak›n s›¤›nmac› Afgan’a ç›k›ﬂ
verilmesi üzerine A¤ustos baﬂ›nda açl›k
grevi yapan Afganlar, ‹sveç Göçmen Dairesi’nin “grevi b›rakmalar› karﬂ›l›¤›nda
görüﬂme” teklifini kabul ederek eyleme
son vermiﬂlerdi.
Ancak görüﬂmelerden bir sonuç al›namamas› üzerine Afganlar, 26 A¤ustos’ta
tekrar açl›k grevine baﬂlad›.
Eylem, Stockholm’un en büyük meydan› olan Sergelstorg Meydan›’nda sürdürülüyor. Eylemciler ad›na yap›lan aç›klamada “sonuçta gidince orada da öldürü lece¤iz. Burada ölmeyi tercih ettik” denildi.

Keyfi Tutuklamalara
Karﬂ› Eylemler
Almanya’da geçti¤imiz ay, 4 kiﬂinin
“terör örgütü kurmak” nedeniyle tutuklanmas›na tepkiler sürüyor. Bunlardan üçü
“Afganistan’daki savaﬂ› protesto etmek
için askeri araç tahrip etmeyi planlamak”tan suçlan›yor. Berlin Humbold Üniversitesi Görevlisi A n d rej Holm ise “gruba yard›mda bulunmak” tan suçlanarak tutuklanm›ﬂt›.
Gruba yard›m etmekle suçlanan Holm,
23 A¤ustos günü kefalet karﬂ›l›¤›nda serbest b›rak›ld›.
Almanya Federal Savc›l›¤›’n›n anti-demokratik uygulamalar›na karﬂ› akademisyenler, bilim adamlar› ve devrimci demokratik gruplar, tutuklular›n serbest b›rak›lmas› için imza kampanyas› baﬂlatt›lar.
Kampanyaya ﬂimdilik 2800 sosyolog,
ö¤renci ve bilim adam› kat›ld›. Ayr›ca dünyan›n çeﬂitli üniversitelerinden 100’e yak›n akademisyen, Berlin Moabit Hapishanesi’nde tek kiﬂilik hücrede tutuklu bulunan Holm’›n bir an önce serbest b›rak›lmas›n› istediler.
22 A¤ustos günü Moabit Hapishanesi
önünde biraraya gelen yaklaﬂ›k 250 kiﬂi,
tutuklular›n serbest b›rak›lmas›n› istedi. 15
Eylül’de de Almanya’n›n çeﬂitli ﬂehirlerinde polis bask›s›na karﬂ› gösteriler düzenlenecek.
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AFA Yaz Kamp› Yap›ld›
Avusturya Anadolu Federasyonu (AFA)
Yaz Tatil Kamp› 17-26 A¤ustos tarihleri
aras›nda Salzburg-Attersee’de gerçekleﬂtirildi.
Anadolu Federasyonu taraf›ndan bu sene dördüncüsü düzenlenen yaz tatil kamp›, yaklaﬂ›k 50 kiﬂiyle baﬂlarken sonraki günlerde kat›l›m artt›. Bu y›l Almanya’dan Stuttgart Anadolu Kültür ve
Sanat Evi’nin de kat›ld›¤› kampta hemen her gün de¤iﬂik konularda forumlar yap›l›rken, çeﬂitli sporlar ve da¤ gezileri de yap›ld›.
Münazaralar ﬂeklinde gerçekleﬂtirilen forumlarda, “Anne-Babalar ve Çocuklar”, “Günümüzde Sevgi ve Evlilikler”, “Avrupa’da Yükselen Milliyetçilik”, “Sosyalizm ve Avrupa’da AntiEmperyalist Olmak” gibi konular iﬂlendi.
*

Kampta Polis Terörü: Kamp kapan›ﬂ ﬂöleninin yap›laca¤›
son gün, 25 A¤ustos günü sabah 06.00 civar›nda kamp ‘vergi
k o n t rolü’ bahanesi ile polis taraf›ndan bas›ld›.
Bütün kamp alan›n› çember içine alan onlarca polis, pervas›zca
çad›rlara girerek herkesi kimlik kontrolüne tabi tuttu. Bunun rutin
bir kontrol oldu¤unu savunan polis, köpeklerle çad›rlar›n etraf›n›
gezerken keyfi tav›rlar›yla tedirginlik yaratmaya çal›ﬂt›. Çoluk çocuk, genç yaﬂl› demeden herkesi polis arac›n›n önüne toplayan polisler, foto¤raf çeken kamp sakinlerini engellemeye çal›ﬂt›. Foto¤raf
makinesini almaya çal›ﬂan polis ile kitle aras›nda ç›kan k›sa süreli
bir arbede sonunda sloganlar at›l›rken, polis geri çekilmek zorunda
kald›. Polis terörü kamptakilerin direniﬂiyle püskürtüldü.
Arad›¤›n› bulamayan polis kimlik kontrol bahanesi ile iki kiﬂiyi karakola götürdü. ‹ki kiﬂi daha sonra serbest b›rak›ld›. Polisin
gidiﬂinden sonra ﬂölenle kamp dönemi sona erdirildi.

Berlin’de
Kardeﬂlik Sofras›
Anadolu Federasyonu Berlin Temsilcili¤i ve Irkç›l›¤a Karﬂ› Mücadele Derne¤i’nin ortaklaﬂa çal›ﬂmalar›n› yürüttü¤ü “Yeni Göçmen Yasas› ve Irkç›l›¤a
Karﬂ› Kardeﬂlik Sofras›” pikni¤i, 26
A¤ustos Pazar günü gerçekleﬂti.
Piknik, Kreuzberg’in Görlitzer Park›’nda saat 15.00’de baﬂlad›. Piknikte U¤ur Sürücü ve Özgür, türküler söylerken, yap›lan
konuﬂmalarda Yeni Göçmen Yasas› hakk›nda bilgi verildi. Yasaya karﬂ› neler yap›labilece¤i konuﬂuldu.
Yaklaﬂ›k 200 kiﬂinin kat›ld›¤› piknikte, halaylar çekildi, oyunlar›n oynand›. Son olarak Kardeﬂlik Sofras› Pikni¤i’nde kardeﬂçe
paylaﬂ›lan bir sofra ile yemekler yenildi. Pikni¤e Berlin’deki göçmen örgütlenmelerinden alevi derne¤ine kadar çeﬂitli demokratik
kurumlar da kat›larak destek verdi.
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Haf›za
Gerçekler unu tulmas›n

Her anayasan›n yap›l›ﬂ›nda son
derece önemli, çarp›c› ve kendine
özgü yanlar var ﬂüphesiz.
1876 tarihli anayasa, “ M i d h a t
P a ﬂ a Anayasas›” diye tan›n›r. 1924
Anayasas›’na da “ A t a t ü r k A n a y a sas›” denilmiﬂtir. 1961 Anayasas›,
bir kiﬂi veya kuruma maledilmeyip,
yap›ld›¤› y›lla an›lm›ﬂt›r hep. 1982
Anayasas›’n›n “ c u n t a a n a y a s a s › ”
oldu¤u birçok kesimin hemfikir oldu¤u bir tan›md›r.
Peki bu anayasa nas›l an›lacak.
Tayyip anayasas› m›? Veya, AKP
anayasas› m›? Yoksa, 2007 anayasas› m›?.. Bu ﬂimdilik pek belli de¤il, ama nas›l adland›r›l›rsa adland›r›ls›n, faﬂizmin anayasalar›na bir
tane daha eklenmiﬂ olaca¤› kesin.
ﬁimdi biraz tarihte dolaﬂ›p bakal›m halk›m›z bugüne kadar hangi
anayasalarla yönetilmiﬂ?

H
‹nsanl›k tarihine bakt›¤›m›zda
anayasalar›n oldukça yeni bir olgu
oldu¤unu görürüz. ‹nsanl›k anayasalarla tan›ﬂal› henüz birkaç yüzy›l
kadar olmuﬂtur. Hukukun tarihi çok
eskiyken ve çeﬂitli biçimlerde tüm
s›n›fl› toplumlarda varken, anayasalar esas olarak burjuvazinin geliﬂmesine paralel bir geliﬂim göstermiﬂtir.
Köleci ve feodal toplumlarda
egemen s›n›flar›n otoritesi, mutlak
bir otoritedir. Otoritenin baﬂka top-

Tarihimizdeki anayasalar
1876 Kanun-i Esasi
1921 Teﬂkilat› Esasiye
Kanunu
1924 Anayasas›
1961 Anayasas›
1982 Anayasas›
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lumsal kesimlerle paylaﬂ›m› genellikle söz
diye
konusu de¤ildir. Dolay›s›yla, hukuk da, yasa
da, anayasa da bizzat
yönetimin tepesidir. Tiranlar, beyler, çarlar, krallar, padiﬂahlar, hem
yasay› koyan, hem uygulayan güçtürler. Zaten yasa, onlar›n iki duda¤› aras›ndan ç›kan oldu¤u için bunlar›n hepsini içerecek bir “üst yasa”
ihtiyac› da duyulmam›ﬂt›r. Ne zamanki burjuvazi geliﬂmeye baﬂlar?
‹ﬂte o zaman krallarla burjuvazi aras›nda bir yetki savaﬂ› da patlak verir. Anayasalar iﬂte bu savaﬂ›n hem
zemini, hem arac› durumundad›r.
1789 Frans›z Devrimi, insan
haklar› evrensel ilkelerinin netleﬂmesinde de, anayasac›l›k hareketlerinde de hep bir ç›k›ﬂ noktas› kabul
edilir. Bu devrimin sonunda yap›lan
1791 Anayasas› da bu
anlamdaki ilklerden biridir.
Bunun devam›nda
1800'lerde ‹sveç, Norveç, Hollanda gibi Avrupa ülkelerinde de anayasalar yap›ld›. Hepsinin
ortak özelli¤i, burjuvazinin önderli¤inde gerçekleﬂen ayaklanmalar›n bir sonucu olarak, krall›¤›n iktidar yetkisini burjuvaziyle
paylaﬂmas›n›n tezahürü olmalar›d›r.
Evet, bu ilk anayasalar› k›saca
vurgulay›p hemen Osmanl›’ya ve
ülkemize dönüyoruz.

tin serbestleﬂtirilmesi için yapt›¤›
bask›lar en önemli etkenlerden biridir.
Fakat, "Hatt-› Hümayun" kelime
anlam›yla P a d i ﬂ a h Yaz›s›, Padiﬂah
B u y r u ¤ u demektir. Asl›nda bu adland›rma bile henüz sözkonusu olan›n bir “iktidar paylaﬂ›m›na” denk
düﬂmedi¤ini gösterir. Her ﬂey padiﬂah›n lütfuna ve "iyi niyetine" b›rak›lm›ﬂt›r, yerine getirilmedi¤i takdirde "yapacak bir ﬂey yok"tur. Ama
sonuçta bu ülkeye de bir anayasa
gelecekti, kaç›n›lmazd›.

H
Osmanl›’da bir kesim “Meﬂruti
monarﬂi” istiyordu art›k. Padiﬂah
yine olsundu ama, parlamento ve
anayasa da olsundu; padiﬂah yetkilerini onlarla paylaﬂs›nd›...
Anayasac›lar, her yolla bu talep-

Anayasalar›n
Hükmü

H
Osmanl›'n›n "Anayasal›" bir imparatorlu¤a dönüﬂmesinin ilk ad›mlar›ndan biri G ü l h a n e H a t t - › H ü m a y u n u'dur. 3 Kas›m 1839 tarihli
bu ferman Padiﬂah Abdülmecit taraf›ndan yay›nlanm›ﬂt›r. Gülhane
Hatt-› Hümayunu ile, padiﬂah uyruklar›n›n can ve mal güvenli¤inin
korunaca¤›, herkesin her türlü varl›¤›n› diledi¤ince kullanabilece¤i,
miras b›rakabilece¤i, servetlere
devletçe el konulmas›n›n yasaklanaca¤› kabul edilmiﬂtir.
Bu ve benzeri kanunlar›n ç›kmas›nda Avrupa kapitalizminin, ticare-

lerini kabul ettirmeye çal›ﬂ›yorlard›.
"Yeni Osmanl›lar" denilen bir anayasa ilan edilmesini savunan kesim,
bu taleplerini kabul etmeyen Padiﬂah Abdülaziz'i "devleti uçuruma
sürükledi¤i" gerekçesiyle tahttan
indirip, yerine V. Murat'› geçirdiler.
Ama V. Murat da anayasa ilan› konusunda istekli davranmay›nca, onu
da “delirterek” tahttan indirdiler.
Yerine “meﬂrutiyeti kabul etme vaadinde” bulunan II. Abdülhamit getirildi. Tarih, 19 A¤ustos 1876 idi.
Abdülhamit; tahta ç›kar ç›kmaz,
anayasa tasla¤›n› haz›rlamak üzere,
16 mülkiye memuru, 10 "ulema-y›
ilm-i hukuk" üyesi, 2 yüksek rütbeli asker olmak üzere 28 kiﬂilik bir
komisyon kurdu. Bu komisyon taraf›ndan haz›rlan›p padiﬂah taraf›ndan
da uygun görülen Kanun-i Esasi,
23 Aral›k 1876'da ilan edildi.
Kanun-i Esasi, esas olarak Belçika ve Frans›z anayasalar›ndan

2 Eylül 2007

çevrilmiﬂti büyük ölçüde. Bu anayasayla Heyet-i Ayan ve Heyet-i
Mebusan adl› iki bölümden oluﬂan
bir meclis kurulmuﬂtu.
‹ki meclisi feshetmek yetkisi de
padiﬂahta oldu¤u için ve üstelik
meclis üyeleri seçildiklerinde ilk iﬂ
"padiﬂaha" ba¤l›l›k" yemini etmek
zorunda olduklar› için, mevcut sisteme “parlamenter” sistem denilemezdi ama yine de padiﬂah›n “mutlak” yetkisi art›k yavaﬂ yavaﬂ s›n›rlan›yordu.
II. Abdülhamit, bu meclisten
kendisine yöneltilen eleﬂtiriler karﬂ›s›nda, çareyi 1877 Haziran'›nda
meclisi feshedip, Anayasay› da rafa
kald›rd›... "Bu Kadar Meﬂrutiyet
Yeter!" dedi k›sacas›.

H
Malum, meclisi feshedip, anayasay› da rafa kald›rmak, ülkemiz siyasetinde o günden sonra da s›k s›k
baﬂvurulacak bir yöntem olacakt›.
Anayasay› ilgaya teﬂebbüs etmek, en büyük suçlardan biri kabul
edilecek ve fakat, bu suç, ayn› zamanda bizzat egemenler taraf›ndan
en fazla iﬂlenen suç olacakt›... Bu
garabete de¤inip tarih yolculu¤umuza devam edelim.
K a n u n - i E s a s i’nin öngördü¤ü
meclis 1878 Ocak'›nda tekrar topland›. Ancak bu meclis de padiﬂah›n
politikalar›na çeﬂitli eleﬂtiriler yöneltince, II Abdülhamit 13 ﬁubat
1878'de Meclisi Umumiye'yi s ü resiz olarak kapatt›. I. Meﬂrutiyet dönemi de sona erdi.

H
Aradan 30 y›l geçti ondan sonra.
Avrupa kapitalizmi, Osmanl› içinde
daha büyük güç kazand›. Kapitalizm ve ayd›nlar ülke içinde geliﬂti... Ve yeni anayasa istekleri gündeme daha güçlü bir biçimde geldi bu
kez. Bu koﬂullarda II. Abdülhamit
taraf›ndan daha önce rafa kald›r›lm›ﬂ "Kanun-i Esasi”, yaklaﬂ›k 30
y›l sonra 23 Temmuz 1908 tarihinde
yeni bir fermanla yürürlü¤e konuldu. 2. Meﬂrutiyet baﬂlad›. Da¤›t›lm›ﬂ olan Meclis-i Mebusan da yeni-
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den toplant›ya ça¤r›ld›.
Bu meclis uzun süre aç›k kald›,
Kanun-i Esasi de -üzerinde önemli
de¤iﬂiklikler yap›lsa da- yürürlükteydi. Ama Osmanl›’n›n yar›-sömürge durumunda oldu¤u, 1. Emperyalist Savaﬂ ortam›nda, ne savaﬂ
kararlar›nda, ne öteki konularda,
meclisin de anayasan›n da hiçbir
hükmü yoktu. O kadar ki, ‹ttihat ve
Terakki Yönetimi 1914'te Almanya
ile anlaﬂma imzalarken meclisi tatile göndermiﬂti.
Yukar›da da dedi¤imiz gibi,
meclisi kuran, anayasay› yapan da
egemen s›n›flard›r, o meclisleri tatile gönderen, anayasalar› delen de
kendileridir. Çünkü hüküm, asl›nda
anayasalarda de¤il, o anayasalar›
yapanlardad›r.

H
1918’de, Osmanl› ‹mparatorlu¤u
savaﬂta bozguna u¤ram›ﬂ, iﬂgalle
yüzyüzeyken, hain Padiﬂah Vaahdettin, 21 Aral›k 1918'de Meclis-i
Mebusan'› feshetti. Art›k anayasan›n da bir hükmü yoktu.
Yeni bir anayasa, Kurtuluﬂ Savaﬂ›’n›n içinde yap›lacakt› art›k. 1921
Anayasas› Kurtuluﬂ Savaﬂ› koﬂullar›nda geçici olarak oluﬂturulan
“Halk Kurulu” taraf›ndan 20 Ocak
1921'de ilan edildi. " Teﬂkilat› Esa s i y e K a n u n u " ad›n› taﬂ›yan bu anayasay› oluﬂturan kurulun baﬂ›nda
M. Kemal bulunuyordu.

H
Sonra ülkemizin üç anayasas›
daha oldu. 1924, 1961, 1982... 1924
Anayasas› "Egemenlik Kay›ts›z
ﬁarts›z Milletindir" diyordu. Ama
hiçbir zaman öyle olmad›. Önce ba¤›ms›zl›¤›n› kaybeden, sonra faﬂizmin iﬂbaﬂ›na geldi¤i bir ülkede, egemenli¤in milletin olmas› ne mümkündü? Anayasalar›n sonuncusu en
faﬂist ve en iﬂbirlikçi olan›yd›. Yapanlar›n niteli¤i de öyleydi çünkü.
ﬁimdikini yapanlar›n niteli¤i de ne
yaz›k ki 1982 Anayasas›’n› yapanlardan farkl› de¤il. Mimarlar›na bak›p nas›l bir anayasa inﬂa edeceklerini tahmin etmek zor olmasa gerek.

K›sa Tarih
2 Eylül - 8 Eylül

2 Eylül 1977
‹stanbul 1 May›s Mahallesi'nde y›k›mlara
direnen halka sald›r›: 6 kiﬂi katledildi.
3 Eylül 1992
Ankara Yenido¤an halk› y›k›mlara karﬂ› Alt›nda¤ Belediyesi önünde gösteri yapt›.
4 Eylül 1919
Sivas Kongresi yap›ld›. Kongrede manda ve
himaye kabul edilemez karar› al›nd›.
4 Eyül 1990
Turan Dursun katledildi.
4 Eylül 1993
DEP Milletvekilleri Mehmet Sincar ve Metin
Özdemir Batman'da katledildiler.
5 Eylül 1990
Alibeyköy ve Küçükköy halk› aç›ktan akan
ve içine kanalizasyon kar›ﬂan derenin kapat›lmas› için yürüdü.
5 Eylül 1990
Ankara Mamak'ta, Dutluk, ﬁirintepe, Tepecik mahallelerindeki heyelandan sonra evsiz kalan halk sorunlar›yla ilgilenilmeyince,
sorunlar›n› belediyenin boﬂ lojmanlar›n› iﬂgal ederek çözdüler. Sald›ran zab›talar halk›n direniﬂiyle püskürtüldü.
6-7 Eylül olaylar› Kontrgerillan›n düzenledi¤i provokasyon
sonucu, gerici, faﬂist güruhlar, ‹stanbul’da
az›nl›klara karﬂ› sald›rt›ld›.
6 Eylül 1995
Mersin ATAﬁ iﬂçileri taleplerinin kabul edilmemesi üzerine iﬂyerini iﬂgal ettiler.
7 Eylül 1994
ABD’nin Küba'ya yönelik sald›rganl›¤›, Sömürü ve Zulme Karﬂ› Güç Birli¤i taraf›ndan
eylemlerle protesto edildi.
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değin m eler

Bir sendika binas›nda.
‹ﬂçilerin ve sendikac›lar›n aras›nda.
Hizmet-‹ﬂ Sendikas›'n›n genel kurulunda.
Burjuva politikac›n›n nabza göre ﬂerbet
verdi¤ini biliriz elbette.
TÜS‹AD salonunda sanayici, inﬂaat
alan›nda amele rolünü
oynad›¤›n› da biliriz.
Yörük çad›r›nda yörük,
K›rp›nar
meydan›nda
pehlivan› oynarlar ve
haklar›n› teslim etmek gerekir iyi de oynarlar.
Ama Erdo¤an’›n “artistli¤inin” yine de maﬂallah› var.
Kimin salonundaysa onun türküsünü okuyor hiç ﬂaﬂ›rmadan, bravo!
O kadar bravo ki; "anam›z a¤l›yor" diyen çiftçiye, "Anan› da al git"
dedi¤ini bilmesek, nas›l da emek
dostu, emekçi dostuymuﬂ diyece¤iz..
Eylem yapan memurlar› bile terörist, marjinal ilan etti¤ini bilmesek,
nas›l da insanlar›n “eylem” hakk›na
sayg›l› diye düﬂünece¤iz..
Ama diyemiyoruz, düﬂünemiyoruz, çünkü Tayyip’i tan›yoruz. Bu
yüzden de söylediklerini bu kadar
“içtenmiﬂ” gibi söylemesini “artistlikteki” baﬂar›s›na veriyoruz...

Erdo¤an’›n baﬂ›na taﬂ m›
düﬂtü; yoksa nabza göre
ﬂerbet mi?
H a y ret, Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an emekten,
grevden sözetti... Hatta
öyle bir sözetti ki bir gazete “ Baﬂbakan, sosyalist
parti lideri gibi konuﬂtu” diye baﬂl›k kullanm›ﬂ.
Gerçekten de ﬂaﬂ›lmayacak gibi
de¤il, bak›n ne diyor?
“ Emek, örgüt, eylem kavramlar›n› 'öcü' gibi gören iktidarlar bize çok
ﬂey kaybettirdi. Emek hareketini hak
etti¤i yere ulaﬂt›rmak boynumuzun
borcudur. ”
Evet, gördü¤ünüz gibi, sadece
emekten, grevden de¤il, örgüt ’ten
eylem’den sözediyor.
12 Eylül’ün adeta birer “fobi” haline getirdi¤i ve o günden beri de
devletin, tüm hükümetlerin sürdürdü¤ü fobiye meydan okuyor sanki..
Peki nerede yap›yor bu iﬂi?

Yassı kadayıf....
‹stanbul Sismik Riskin Azalt›lmas› ve Acil
Durum Haz›rl›k Projesi (‹SMEP) Direktörü
Gökhan Elgin, ‹stanbul’da okullar da dahil, kamu binalar›n›n ancak yüzde 1’inin
sa¤lam oldu¤unu belirtiyor. 28 A¤ustos
günkü Milliyet’te aktar›lan bu bilgi ﬂu yorumla devam ediyor:
“‹stanbul’daki okullar ve kamu binalar›
güçlendirilmezse olas› bir depremde
‘yass› kaday›f’ olurlar.”
O kaday›f katlar›n›n aras›nda ise, insan
olacak, ‹NSAN!



Yanılsama
Her ﬂey nas›l bir aldatmaca içinde sürüyor...
Herkesin dünyas› nas›l
kendine göre ﬂekilleniyor...
Telefon hayat›n ayr›lmaz bir parças› diyorsunuz de¤il mi... Size
öyle geliyor de¤il mi?
Peki; dünyan›n nüfusunun y a k l a ﬂ › k
yüzde 50’sinin hiç telefonla konuﬂmad›¤›n› söylersek, ne diyeceksiniz?
O teorilerin, dünyay› sadece belli standartlar içinde yaﬂayanlardan ibaret sanman›n gözden geçirilmesi gerekmiyor mu?


İslamcı Sosyete
Hayrünnisa Gül, Çankaya Köﬂkü'ndeki ilk
incelemesi sonucunda köﬂkü be¤enmemiﬂ.
Çankaya Köﬂkü'nün yeni First Ladysi
hakl›. Onlara Beyaz Saray yak›ﬂ›r...

BAM TELİ çizgiler

Özgür
olmad›klar›
halde, kendilerini özgür sananlar kadar hiç
kimse tutsak
olamaz.
Goethe
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ABD’nin Kasabas›
Irak Baﬂbakan› Maliki, kendisini eleﬂtiren
Amerikal› yetkililere ﬂöyle demiﬂ:

“Irak’› Amerika’n›n
bir kasabas› sananlar var.
Hillary Clinton ve Carl

Levin gibi.”
Eeee, öyle sanmalar›na siz izin verdiniz.
Irak’› iﬂgale davet ettiniz, hükümetlerinizi onlar
kurdu... Daha nas›l sans›n
adamlar?

Düzen ‹slamc›l›¤›n›n “Sürtük”
Demokrasisi
Bir yazar, “Cumhurbaﬂkanl›¤› tart›ﬂmalar›n› gerilim konusu yapmadan çözüm alternatifleri bulunabilir mi?” diye yazd›¤› için dindar kesim taraf›ndan
“Sen Gül’ün niye Cumhurbaﬂkan› olmas›n› istemi yorsun, sürtük” diye hakarete u¤ruyor.
Hakarete u¤rayan AKP tetikçisi Yeni ﬁafak’›n yazar›, AKP’nin MKYK üyesi Ayﬂe Bölürler...
Kendi içlerindekine bunu yapanlar, Bekir Coﬂkun
gibilere “defolun” demiﬂler, hiç ﬂaﬂ›rt›c› de¤il...
Asl›nda ﬂaﬂ›rt›c› olan bu kadar çok ve bu kadar
çarp›c› “anti-demokratl›k” örneklerine ra¤men, hâlâ
AKP’nin demokratl›¤›n› savunmakta ›srar etmektir.
‹nsan bu kadar m› kör olabilir?

6. Filo’ya Marmaris’te
utanç verici a¤›rlama
Amerikan emperyalizminin kötü ünlü 6. Filo’su geçen hafta ülkemizdeydi.
6. Filo’ya ba¤l› dev helikopter taarruz gemisi 'USS
Kearsarge', 3700 kiﬂilik askeri personeliyle Marmaris
Liman›'na demirledi.
Katliamc›lar sürüsüne izin verilmesiyle birlikte de
binlerce Yankee, Marmaris’teki barlar soka¤›na ve e¤lence merkezlerine hücum etti.
Daha iki ay önce de yine Marmaris’teydi Yankeeler.
Gördükleri hizmetten memnun kalm›ﬂ olacaklar ki, yine gelmiﬂlerdi.
“Türk Polisi”, yine her zamanki gibi, bu “önemli”
misafirlerini korumak için seferber olmuﬂtu. Ya “6. Filo
Defol!” diye bir pankart aç›l›rsa, ya bir taﬂ at›l›rsa...
Sonra Tayyip, Bush’a ne derdi?
Vakti zaman›nda genelevlerin devlet büyüklerinin
gözetiminde Yankeeler için badanalan›p haz›rland›¤›
hat›rlan›rsa, devlet kat›nda gösterilen a¤›rlamaya ﬂaﬂ›rmay›z. Ama Marmaris’te Yankeeler’in yüzüne gülen
her kiﬂiyi ülkemiz için bir utanç kabul ederiz. Biz, Yankeeler’e “ G O H O M E !” demeye devam ediyoruz.

‘‹ncirlik Üssü Kapat›ls›n ’
Türk-‹ﬂ
Baﬂkanlar
Kurulu geçen hafta toplanm›ﬂ. Ne
var bunda de¤il mi?
Türk-‹ﬂ’e ba¤l› birçok
sendikan›n örgütlü oldu¤u iﬂyerlerinde grevler
gündemdeyken, Baﬂkanlar Kurulu toplanmayacak da ne yapacak. Ama
durun bir dakika. Baﬂkanlar Kurulu, Bakü'de
toplanm›ﬂ. Türk-‹ﬂ Baﬂkan› Salih K›l›ç toplant›da yapt›¤› konuﬂmada
neden orada topland›k-

Türk-‹ﬂ Bakü’de
lar›n› da
“Azeri ve
di¤er ba¤›ms›z Türk cumhuriyetlerindeki kardeﬂlerimizle
benzer politikalar› geliﬂtirmek ve ortak hedeflere yönelmenin yollar›n›
aramak" diye aç›klam›ﬂ.
Türkiye’deki emek mücadelesini halletti, demek ki s›ra ﬂimdi Türki
Cumhuriyetler’e gelmiﬂ...

Meteorolojik Tahminler
Yeni Cumhurbaﬂkan› Gül’le generallerin her karﬂ›laﬂmas›ndan sonra gazetelerde yeralan baﬂl›klarda ﬂu iki kelimeden biri mutlaka oluyor:
S›cak karﬂ›lama... So¤uk temas...
Muhabirler, meteoroloji uzman› sanki, ellerinde de birer
siyasi termometre; her protokolde ölçüm yap›yorlar..

Say›: 120

“Bar›ﬂa Pedal Hareketi”, 25
A¤ustos Cumartesi günü ‹stanbul
Beﬂiktaﬂ ‹skelesi önünde bir eylem
yaparak, ülkemizdeki emperyalist
üslerin varl›¤›n› protesto ettiler.
Yaklaﬂ›k 45 kiﬂinin bisikletleriyle kat›ld›¤› eylemde Mehmet
Demir taraf›ndan yap›lan aç›klamada, “ ‹ncirlik Üssü'nde bulunan 90
adet nükleer baﬂl›¤›n geri gönderilmesi” talep edilirken “1945'te Negazaki ve Hiroﬂima'da oldu¤u gibi, yüzbinlerce insan›n ölmesini istemedi¤imiz için. ‹ﬂgalci ABD'nin Irak'tan, ülkemizden ve
bütün Orta Do¤u'dan kanl› ellerini çekmesi için... bütün
Orta Do¤u ve dünya halklar›n›n kardeﬂli¤i için bar›ﬂa
pedal çeviriyoruz” denildi.

Havaalan›nda oturma eylemi
Atatürk Havaliman›'na acil iniﬂ yapan Sky Havayollar›'n›n 173 yolcusu, havayolu ﬂirketinin 12 saat
boyunca kendilerini bekletmesini protesto etmek için
oturma eylemi yapt›lar. Yolcular, yere oturup kendilerini ma¤dur eden havayolu ﬂirketi yetkililerini alk›ﬂlarla
protesto etti.
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Daha tutuşacak
bozkırlar var!

“Bat›” tipi do¤um
günü kutlamalar›n›n
de¤iﬂmezi “‹yi ki do¤dun” cümlesidir. Gerçekten
de öyle insanlar vard›r ki, onlar› düﬂünüp de “iyi ki do¤muﬂsun”, “iyi ki gelmiﬂsin bu
dünyaya” dememek elde de¤ildir.
“‹yi ki do¤dun” sözü onlar›n ﬂahs›nda gerçek anlam›n› bulur. Dolu dolu
içten söylenir. Bunlar Marx’d›r, Engels’dir, Lenin’dir, Che’dir, Castro’dur Cabral’d›r, Mahir’dir... Ve
Mao da onlardan biridir.
‘76 y›l›n›n 9 Eylül’ünde kaybetti¤imiz Mao’nun 31. ölüm y›ldönümünde an›s› önünde sayg›yla e¤iliyoruz. ‹yi ki dünyaya gelmiﬂsin Mao
Usta, iyi ki bu yeryüzünden geçmiﬂsin diyoruz. ‹yi ki; çünkü dünyan›n
en kalabal›k nüfuslu ülkesinde devrimi gerçekleﬂtirmek gibi bir zaferin
mimar› oldu o.
Mao, 1893’te aç yoksul yüz milyonlarca Çinli aileden birinin o¤lu
olarak geldi dünyaya. Halk›na duydu¤u sevgi, halk›n› açl›ktan, yoksulluktan kurtarma iste¤i genç yaﬂ›nda Mao’yu devrimci saflara çekti. Rusya’daki 1917 Ekim Devrimi
tüm dünyay› oldu¤u gibi Çin’i, Çin
ö¤renci gençli¤ini de etkilemiﬂti. Ve
Mao da onlar›n içindeydi. ‹lk eylemlerine 1919 y›l›nda gençlik mücadelesi içinde kat›lan Mao, bir süre sonra Komünist Partisi’ne üye oldu. Ö¤retmen olur ve kitleleri örgütleme, onlara bilinç taﬂ›ma faaliyetlerini sürdürür.
ﬁabloncu, dogmac› de¤ildir. Bir
yandan aylarca kütüphanelere kapanarak kendini geliﬂtirir, teorik donan›m›n› güçlendirir, bir yandan da b›k›p usanmadan derviﬂ gibi köy köy,
kasaba kasaba gezer. Halk› dinler,
onlar› tan›r. Onlar›n ac›lar›n›, yoksulluklar›n› paylaﬂ›r. Kitlelerden
ö¤renir ve kitlelere ö¤retir. Bizim
klasik deyiﬂimizle, Mao’nun ayaklar› ülke topra¤›nda, halk›n›n içindedir. Görüp yaﬂad›klar›n›n tan›kl›¤›, birikiminin bilgeli¤iyle “bir k› v› l c ›m t üm b oz k› r› t u t uﬂt u ra bi l i r”
diyerek; o k›v›lc›m› çakmaya soyundu.
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Halk Savaﬂ› Stratejisi
ve Parti içinde savaﬂ
K›rlar emperyalizmin zay›f karn›d›r. 500 milyon nüfuslu Çin halk›n›n neredeyse hepsi köylerde yaﬂamaktad›r. ﬁehirleﬂme, sanayileﬂme
geri ve do¤al olarak da proletarya
zay›ft›r.
Marksizm-Leninizm’e,
proletaryan›n ideolojik önderli¤ine
s›k› s›k›ya ba¤lanan Mao, iﬂte bu
koﬂullarda k›rlar› ve köylülü¤ü te mel alan halk savaﬂ› stratejisini geliﬂtirdi. Ancak “Sovyetik ayaklanma” stratejisine yak›n duran Komünist Parti yönetimi, Mao’nun “halk
savaﬂ› stratejisi”ni geri bularak hayata geçirmesine izin vermez. Oluﬂturdu¤u gerilla birliklerini, gereksiz
kaybedilecek savaﬂlara sokarak k›rd›rt›r. Mao’nun ›srarlar› karﬂ›s›nda,
onu görevinden al›r. Ama y›lmaz
Mao. Sab›r küpüdür adeta, ›srarla
savunur do¤ru bildi¤ini. Görevinden al›nd›¤› günlerde de küsüp çekilmez. K›rlarda, da¤larda sürdürür
çal›ﬂmalar›n›, bir kar›nca çal›ﬂkanl›¤›yla örgütler halk›n›. Okuma yazma bilmeyen insanlardan kadrolar
yarat›r. E¤itimle herkesin dönüﬂece¤ine yürekten inan›r. E¤itmendir
Mao, savaﬂç›d›r, komutand›r, anketördür, ajitatördür, propagandisttir.
K›sacas› devrim neyi gerektiriyorsa
o olabilen bir önderdir.
Kimsenin inanmad›¤›na o inan›r.
Kimsenin hayal bile edemedi¤ini o
baﬂar›r. Daha her ﬂeyin baﬂ›nda, kitlelerin k›rlardan ﬂehirleri kuﬂatarak
iktidar› ele geçirebilece¤ini görür.
Mao’nun oluﬂturdu¤u K›z›l Ordu,
önderli¤in sol sapmalar› yüzünden
birçok kez k›r›l›r. Mao ›srarla yeniden oluﬂturur.
Yine gerici, zorba Çan Kay ﬁek
birliklerinin kurtar›lm›ﬂ bölgeleri
yok etmek için sald›r›ya geçti¤i bir
dönemde, parti önderli¤i Mao’dan
kurtar›lm›ﬂ bölgeleri savunmas›n›

Çan Kay
ﬁek birliklerine karﬂ› savaﬂmas›n› ister.
Orduyu k›rd›rmak istemeyen
Mao,
partinin
karar›na karﬂ› ç›kt›ysa da, önderli¤in ›srar› üzerine denileni yapar. K›z›l Ordu
kay›plar vererek geri çekilmek zorunda kald›. Ancak Çan Kay ﬁek
birlikleri ve derebeylerinin askeri
güçleri, K›z›l Ordu’nun peﬂini b›rakmad›. Mao kuﬂatmaya karﬂ› K›z›l Ordu’nun tarihe geçecek en büyük hareketini baﬂlat›r.
UZUN YÜRÜYÜﬁ’tür bu. Aç,
ç›plak, s›k s›k sald›r›lar alt›ndaki
yürüyüﬂ tam bir y›l sürdü. Yürünen
mesafe Pekin’le Paris aras›ndaki
mesafeden daha uzundur. Açl›k, so¤uk, hastal›k bir de zorbalar›n ard›
arkas› kesilmeyen sald›r›s› orduyu
k›r›p geçirdi. 120 bin kiﬂiyle baﬂlayan yürüyüﬂ, 1934 y›l›nda sona erdi¤inde mevcut 20 bin kiﬂiye düﬂmüﬂtü. Ama Mao ordusu korumay›
baﬂarm›ﬂ, baﬂka deyiﬂle devrimin
süreklili¤ini güvence alt›na alm›ﬂt›.
Uzun Yürüyüﬂ’ün kay›plara ra¤men baﬂar›yla tamamlanmas›, Çin
Devrimi’nde bir dönüm noktas›d›r.
Çünkü art›k parti içinde Mao’nun
hakl›l›¤›, do¤rulu¤u kan›tlanm›ﬂt›r.
Uzun Yürüyüﬂ bunun mührü olur.
Parti önderli¤inde art›k Mao vard›r.

Devrime do¤ru
Ülkedeki gerici, faﬂist güçlere
karﬂ› süren savaﬂ, faﬂist Japonya’n›n iﬂgali ile iﬂgale göre yeniden
ﬂekillenir. ‹ﬂgale karﬂ› yurtseverlik
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temelinde vatan savunmas› örgütlenir. Mao bu dönemde de taktikte ve
stratejideki ustal›¤›yla önderli¤ini
pekiﬂtirdi.
Mao önderli¤indeki K›z›l Ordu,
Çin’i parça parça gerici feodal güçlerin egemenli¤inden kurtard›. K›z›l
siyasi üsler, kurtar›lm›ﬂ bölgeler
oluﬂturuldu. ﬁehirler ad›m ad›m kuﬂat›ld›. 1949’da Naz›m bir ﬂiirinde
ﬂöyle demektedir.
“Doktor
Kalbimin yar›s› buradaysa
Yar›s› Çin’dedir
Ama Sar› Nehre do¤ru akan
Ordunun içindedir. ”
Sar› Nehre do¤ru akan ordu, K› z › l O r d u’dur. O ordunun komutan›
Mao’dur. Sar› nehrin ötesi iktidard›r, zaferdir. Çin Devrimi’nin ilan›d›r. Sar› nehri geçer K›z›l Ordu.
Beklemeksizin al›r iktidar›.
Amerika’n›n ‹ngiltere’nin ç›rp›n›ﬂlar›, tehditleri, gericilere yard›mlar› yetmez K›z›l Ordu’yu durdurmaya. Çin art›k kapitalistlerin iliklerine kadar sömürdü¤ü, feodal derebeylerin halk›n s›rt›ndan hiç inmedi¤i bir ülke de¤ildir. Halk›n iktidarda oldu¤u, ba¤›ms›z, özgür,
onurlu, dünya halklar›n›n gözünde
kahraman bir ülkedir. Emperyalizme vurulan büyük bir darbedir.
Tüm yar› sömürge, yar› feodal ülkelerin yol göstericisi, kurtuluﬂ umududur. Bu devrimin mimar› Mao
Zedung’dur. O herkesin burun k›v›rd›¤›, horlay›p, aﬂa¤›lad›¤› e¤itimsiz, cahil bir halk› e¤iten örgütleyen, aya¤a kald›ran ve iktidara
yürütendir. ABD’nin Japonya’ya
atom bombas› at›p tüm dünyay›
dehﬂete düﬂürdü¤ü, dünyay› “atom
bombam var” diye tehdit etti¤i günlerde, emperyalizmin karﬂ›s›na ç›k›p “kâ¤›ttan kapland›r” diyendir!
Çin Devrimi ve Mao bir okuldur. Gerçekleﬂen devrim, Marksizm-Leninizm’in yarat›c› bir tarzda ele al›nmas› aç›s›ndan örnek ve
yol göstericidir. Ve Mao iﬂte bu
noktada dünya devriminin ustalar›ndan biridir. Halk savaﬂ› stratejisinden, cephe anlay›ﬂ›na, çeliﬂki
meselesinden halk›n e¤itimine ka-
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dar birçok konuda çok de¤erli teorik katk›lar› olmuﬂtur.
Mao’yu bilmek kadar do¤ru anlamak da önemlidir. Zira ülkemizde
(ve kimi ülkelerde) devrim iddias›ndaki kimi örgütler y›llarca Mao’
yu do¤ru anlamak yerine, O’nun
Çin’de, Çin koﬂullar›nda yapt›¤›
devrimi taklit etmiﬂler ve ﬂabloncu
bir çizgide ›srar etmiﬂlerdir. Kuﬂkusuz bu ﬂablonculuk, ayn› sonucu da
yaratmam›ﬂt›r. Asl›nda Mao’nun
kendi prati¤i bu tür ﬂabloncu örgütlere en güzel cevab› verir. Çünkü
ÇKP önderli¤i ilk dönemlerde
SSCB’yi taklit ederken, devrimi zay›flatm›ﬂ, Mao ise ülkesinin kendine özgü koﬂullar›n› iyi tahlil ederek
Halk Savaﬂ› Stratejisi’ni geliﬂtirmiﬂ
ve bu da devrimle sonuçlanm›ﬂt›r.
Hiç kuﬂkusuz Mao’yu anarken,
Çin’in bugünkü durumuna de¤inmeden geçemeyiz. Ne yaz›k ki,
Çin, bugün Çin’in kurtuluﬂu u¤runa
canlar›n› verenlerin an›lar›n› kirletmekte olan bir yoldad›r.
Kuﬂkusuz bu noktaya gelinmesinde, devrimin, halk iktidar›n›n bir
suçu yok. Ancak devrim sonras› izlenen kimi politikalar›n hatal› oldu¤undan sözetmek mümkün. Bunlar›n en önemlisi, Çin’de sanayileﬂmeyle, kültür devriminin birbirine
paralel, birbirini besleyecek ﬂekilde
geliﬂmemesidir. Sosyalizmin alt yap›s› nisbeten zay›f kal›rken, bu alt
yap›ya tekabül etmeyen bir kültür
at›l›m› içine girilmiﬂtir. 1966’da yap›lan bu muazzam at›l›m, alt yap›n›n zay›fl›¤›ndan dolay› yerli yerine
oturmam›ﬂ, daha önemlisi kal›c›laﬂamam›ﬂt›r. Baﬂka deyiﬂle alt yap›,
üst yap›ya kurban gitmiﬂtir. ‹kinci
olarak, üç dünya teorisiyle Çin yanl›ﬂ bir saflaﬂma içinde yeralm›ﬂ ve
üçüncü olarak ÇKP’deki “iki çizgi”
meselesi, sürekli olarak burjuva bir
çizginin varl›¤›n› meﬂrulaﬂt›rm›ﬂ ve
böylece sonraki y›llarda ç›kacak
olumsuzluklar›n da tohumlar› böylece at›lm›ﬂt›r. Fakat dedi¤imiz gibi
bugünkü durum, ne Çin Devrimi’nin, ne Mao’nun önemini azaltm›yor. Mao, dünya halklar›n›n ö¤retmeni olarak yeni uzun yürüyüﬂlerin ›ﬂ›¤› olmaya devam ediyor.

Dünya halklar›n›n
yi¤it önderlerini
sayg› ve ba¤l›l›kla
an›yoruz!

Julius FUÇ‹K
Örgütlü ve örgütçü bir ayd›nd›. Almanya’n›n Çekoslovakya’y› iﬂgal etmesi üzerine
zaman kaybetmeksizin illegal
çal›ﬂmalara baﬂlayan Fuçik,
Çekoslovak Komünist Yeralt› Hareketi’nin liderlerinden biri oldu. Bu
s›ralarda çeﬂitli yay›nlar› örgütledi
ve yönetti. 1942’de Prag’ta tutukland›. Bu dönemde “Dara¤ac›ndan
Notlar” adl› eserini yazd›. Fuçik 23
A¤ustos 1943’te Alman faﬂistleri
taraf›ndan idama mahkum edildi.
Ve 8 Eylül 1943’te Prag’dan Berlin’e götürülerek idam edildi.

Agostinho NETO
ﬁair, doktor ve bir ba¤›ms›zl›k savaﬂç›s›. 17 Eylül
1922'de Angola'da do¤du,
Ö¤renciyken Afrika Ulusal
Birli¤i içinde çal›ﬂmalarda
bulundu. Portekiz’de kald›¤›
y›llarda faﬂist Salazar yönetimine karﬂ› yeralt› direniﬂine kat›ld›.
MPLA’n›n (Angolo Halk Kurtuluﬂ
Hareketi’nin) yöneticilerinden biri
ve kurtuluﬂun ard›ndan Angola
Halk Cumhuriyeti'nin ilk devlet
baﬂkan› oldu. 10 Eylül 1979'da
Moskova'da öldü.

Salvador ALLENDE
1908’de ﬁili’nin Valparaiso
Kenti’nde do¤du. Gençli¤i,
ö¤renci hareketi içinde geçti.
1933’te Sosyalist Parti’nin
kuruluﬂ çal›ﬂmalar›na kat›ld›.
1970’de Halk Cephesi’nin
(Unidad Popular) aday› olarak
girdi¤i seçimde ﬁili Devlet Baﬂkan›
seçildi. Toprak da¤›t›m›na, bak›r
madenlerinin millileﬂtirilmesine giriﬂti. 11 Eylül 1973’te CIA’n›n düzenledi¤i darbeye karﬂ›, kiﬂi olarak
“kendini kurtarma” imkan› varken,
silah elde direnerek ﬂehit düﬂtü.
Silahla çat›ﬂ›p ﬂehit düﬂtü¤ünde 65
yaﬂ›nda bir sosyalist politikac›yd›.
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Bursa’da Resmi-Sivil Faﬂist
Sald›r› Püskürtüldü
18 A¤ustos’ta Bursa’da dergimizi tan›t›p satan okurlar›m›z, polis taraf›ndan engellenmek istendi. Teleferik
Mahallesi’ne giden okurlar›m›za polis “Megafonla dergi sat›ﬂ› yapamazs›n›z” ﬂeklinde
müdahale etti. Okurlar›m›z›n
“Bu bizim yasal hakk›m›z. Seyyar sat›c›lar patates-so¤an sat›yor. Neden onlara müdahale etmiyorsunuz?” ﬂeklinde cevap
vererek Yürüyüﬂ sat›ﬂ›na devam
ettiler. Bu arada polisle yap›lan
bu tart›ﬂma s›ras›nda mahalle
halk› da Yürüyüﬂ okurlar›n› sahiplendi.
Mahalle halk›n›n tavr› üzerine geri çekilen polis, ard›ndan faﬂistleri devreye soktu. Mahallede bulunan faﬂistlerle beraber, ülkü ocaklar›ndan dört özel araç dolusu faﬂist mahalleye getirildi. Toplam 30-35 faﬂisti mahallede boﬂ bir arsada toplayan polis, onlara hitaben konuﬂma yaparak güruhu k›ﬂk›rtt›. Bu arada mahalleye
toplam 5 resmi, 3 sivil ekip otosu daha y›¤›ld›. Sivil polisler “Sizi gözalt›na alaca¤›z” tehditleri savurmaya
baﬂlad›lar. Kimlik kontrolü yap›ld›. O s›rada TMﬁ’den
gelen sivil polislerin resmi polisleri göndermeye çal›ﬂmas› dikkat çekti. Anlaﬂ›lan linç sald›r›s›nda resmi polislerin bulunmas›n› istemiyorlard›.
Bursa polisi, Trabzon’daki gibi bir linç senaryosu
sahneye koymak istemiﬂti anlaﬂ›lan. Ancak Teleferik
halk›n› hesaba katmam›ﬂlard›. Halk›n sahiplenmesiyle
polisin tezgahlad›¤› linç giriﬂimi boﬂa ç›kart›ld›.
Nitekim, okurlar›m›z bir sonraki say› için yine Vatan
ve Teleferik mahallelerindeydiler. Tüm engellenmelere
ra¤men dergimiz halka ulaﬂt›r›ld›.

Yürüyüﬂ Halka Ulaﬂ›yor
Okurlar›m›z geçen hafta da çeﬂitli ﬂehirlerde dergi
sat›ﬂ›n› sürdürdüler.
A n t a l y a ’ n › n Gebiz Mahallesi ve K›ﬂlahan Meydan›’nda, yap›lan bu haftaki tan›t›m ve sat›ﬂta 60 dergi Antalya halk›na ulaﬂt›r›ld›.
26 A¤ustos’da ‹ z m i r ’in
Narl›dere Mahallesi’nde Yürüyüﬂ okurlar› kitlesel olarak
önlükleri ve megafonlar› ile
dergimizi halka ulaﬂt›rmaya
devam ettiler.
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Evrensel Sevgi Der ne¤i
Kimin Yan›nda?
Bursa’da periyodik olarak dergi sat›ﬂ› yap›lan
mahallelerden birisi de Millet Mahallesi’dir. Bu mahalle alevi halk›n›n yo¤un olarak yaﬂad›¤› bir yerdir
ve Evrensel Sevgi Derne¤i de bu mahallede alevi
halk›n›n kurdu¤u bir dernektir.
Bu dernek, kendini ilerici-demokrat ve devrimcilerin yan›nda bir kurum olarak gösterir.
Ancak derne¤in yönetimi Yürüyüﬂ Dergisi’nin
mahallelerinde sat›lmas›ndan rahats›z. Mahallede
dergi sat›ﬂ›na baﬂland›¤› günden beri okurlar›m›z›n
karﬂ›s›na çeﬂitli engellerle ç›kan dernek yönetimi,
19 A¤ustos günü yap›lan dergi sat›ﬂ›nda da “Bu mahallede megafonla dergi satamazs›n›z. E¤er sat›ﬂa
devam edersiniz tavr›m›z farkl› olur” ﬂeklinde konuﬂarak tehdit etti.
“Halk rahats›z oluyor”muﬂ. Yürüyüﬂ okurlar›,
bu tür demagojileri polisten duymaya al›ﬂk›nd›lar.
Ama demokrat bir kurumdan gelmesi ﬂaﬂ›rt›c›yd›.
Yürüyüﬂ okurlar›n›n, dernek baﬂkan›na bu rahats›zl›¤›n›n nedenini sorarak, “ Bu mahallede MHP
seçim propagandas› yapt›, AKP geldi, ayn› tavr›
gösterdiniz mi?” demesi üzerine baﬂkan›n cevab›
dikkat çekiciydi; “ Bizim derne¤imize herkes gelir.
Bursa AKP milletvekili Faruk Çelik derne¤imize gelip çay›m›z› içti.” Yürüyüﬂ okurlar› bu cevap üzerine, “Derne¤inizin kap›lar› MHP’den AKP’ ye kadar
herkese aç›k, devrimcilere kapal›. Bu tavr›n›z›n anlam› budur” diyerek konuﬂmaya son verdiler.
Evrensel Sevgi Derne¤i, kimden yana, kime karﬂ› oldu¤unu bir kez daha düﬂünmeli...

G ü l n i h a l Y›lmaz A n ›l d ›
Ölüm orucunun 95. ﬂehidi Gülnihal Y›lmaz,
Bursa’da mezar› baﬂ›nda an›ld›. HÖC taraf›ndan
26 A¤ustos günü düzenlenen anma mezar› baﬂ›nda sayg› duruﬂuyla baﬂlad›. Ard›ndan ﬂiirler ve
Gülnihal’in mücadele yaﬂam›n›
özetleyen bir metin okundu. “Gülnihal
Y›lmaz
Ölümsüzdür!”
pankart›n›n aç›ld›¤› anma Grup
Yar›n’›n Gülnihal
Y›lmaz için söyledi¤i marﬂlarla
son buldu.
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