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Mustafa ‹fleri, ‹pek Yücel Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
28 EEylül -- 44 EEkim

28 Eylül 1994’te ‹stanbul
Befliktafl’ta bulunan Arzum Ca-
fe’de polis taraf›ndan katledil-
diler. Üçü de Devrimci ‹flçi Ha-
reketi Komitesi’nde yeralan
devrimcilerdi.
1960 Divri¤i do¤umlu Elmas
YALÇIN, 1978-79’da lise y›lla-
r›nda devrimci oldu. 1986’da ‹s-
tanbul’da örgütlü mücadelede
yerini ald›. BEM-SEN’in kurucu-
lar›ndand›. 
1962 Denizli Ac›payam Dedeba-
¤› Köyü do¤umlu Fuat ERDO-
⁄AN, Hukuk Fakültesi ö¤renci-
siyken mücadeleye kat›ld›. Avu-
kat olarak düzenin de¤il halk›n
adaletinin temsilcisi oldu. 
1968 Sivas Y›ld›zeli do¤umlu ‹s-
met ERDO⁄AN, Kayseri Erciyes
Üniversitesi ö¤rencisiyken müca-
deleye kat›ld›. 1990’da ‹stanbul
Belediyesi’nde atölye flefi olarak
mücadelesini sürdürdü.

FFuuaatt EERRDDOO⁄⁄AANN

‹‹ssmmeett EERRDDOO⁄⁄AANN

1977'den itibaren devrimci hareketin Balat, Fener, Ayvansaray
bölgesindeki çal›flmalar›nda yerald›. 12 Eylül sonras› Kabakoz ve
Metris hapishanelerinde yatt›. Tahliyesinden sonra da mücadele-

sini sürdürdü. 29 Eylül 1987’de hastal›¤› sonucu aram›zdan
ayr›ld›.

HHaassaann VVeellii AAfifiIIKKÇÇII

28 Eylül 1992 gece-
si, ‹çerenköy’de bu-
lundu¤u evde kuflat›l-
d›¤›nda çat›flarak flehit
düfltü. 1966 Mufl Varto
do¤umlu Makbule, An-
kara Cebeci Sa¤l›k
Meslek Lisesi’nde mü-
cadeleye kat›ld›. ‘89
1 May›s’›nda tutsak
düfltü. Tahliyesinden
sonra Türk Hemflireler
Derne¤i’nde çal›flt›.
‘90 ortalar›ndan itiba-
ren farkl› görevler üst-
lendi.

MMaakkbbuullee SSÜÜRRMMEELL‹‹

1 Ekim 1979’da
‹stanbul Bahçe-
lievler’de faflist-
lerle ç›kan bir
çat›flmada b›-
çaklanarak kat-
ledildi.FF.. YY››llmmaazz GGÜÜVVEENN

29 Eylül 1992’de ‹stanbul Beylerbe-
yi’nde bulunduklar› evde kuflat›ld›lar.

SDB’lilere yarafl›r bir tarzda flehit düfltüler.
Kayhan, 1970 Bayburt do¤umluydu.

’89’da mücadeleye kat›ld›. Fatma, 1972
Konya Akflehir do¤umluydu. 9 Eylül Üni-

versitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ö¤renci-
siyken Dev-Genç saflar›na kat›ld›. 

KKaayyhhaann TTAAZZEEOO⁄⁄LLUU FFaattmmaa SSÜÜZZEENN

1967 Bal›kesir-Bigadiç do¤umlu Bafltimur, 1987’de örgütlü iliflki-
ler içinde yerald›. Türk Hemflireler Derne¤i’nde, Devrimci Memur

Hareketi’nin örgütlenmesinde görevler ald›. Tutsak düfltü¤ü
‘92’ye kadar de¤iflik görevler üstlendi. 

Tutsakl›¤›nda hücre sald›r›s›na karfl›, Çanakkale 1. Ölüm Oru-
cu Ekibi’nde yerald›. 19 Aral›k katliam›n› yaflad›, zorla müdaha-

lelere maruz kald›. En son devletin sundu¤u tahliye rüflvetini eli-
nin tersiyle itti ve d›flar›da TAYAD'l› Özlem Durakcan'la yanyana

sürdürdü direniflini. 28 Eylül 2001’de Ankara’daki direnifl evinde ölümsüzleflti.

AAyyflflee BBAAfifiTT‹‹MMUURR

19 yafl›nda bir gençti. "Bu ülkede zulüm varsa, direnifl de var" di-
yerek bafllad› direnifle. Lisenin ilk y›llar›ndan itibaren mücadele

içinde yeralm›flt› Özlem. 1996’dan bafllayarak, tüm 1 May›slar’-
da, Newrozlar’da, 8 Martlar’da kavgan›n içinde oldu. ‹stanbul’da
Ülkemizde Gençlik Dergisi’nde muhabirlik yapt›. Hapishanelerde
F Tiplerine karfl› TAYAD'›n düzenledi¤i eylemlerin ço¤unda yeral-

d›. Ve nihayetinde tüm bu yapt›klar›n› yetersiz görerek ölüme
yatt›. Tutuklu Aileleri Bülteni Ankara Temsilcili¤i’nde bafllad›¤›

ölüm orucunda 28 Eylül 2001’de ölümsüzleflti.

ÖÖzzlleemm DDUURRAAKKCCAANN

EEllmmaass YYAALLÇÇIINN

AAyyflflee BBaaflflttiimmuurr’’ddaann::

Merhaba Yoldafllar, ara ara mektuplar›n›z
geliyor, sesiniz art›k daha çok gelmeye baflla-
d›. Program› hep birlikte dinledik. Güldük,
sevindik, güzel duygular›n›za biz de yüre¤i-
mizle kat›ld›k. 

(...) Çok a¤›r ad›mlarla gidiyoruz diye bize
k›zm›yorsunuzdur herhalde. Ne yapal›m hala
iyiyiz. Art›k biz de 4. ay› devirdik. fiubat'› da
bitirmek üzereyiz. Gerçek anlam›yla bahara
ulaflaca¤›z. Bir de bayram var baharda gele-
cek olan. Bir direnifl içine öyle çok fley s›¤d›
ki. ‹nanmakta bazen zorluk çekiliyor. Er-
soy'la baflbaflayken ilk günlerimizde hiç bu
günlere ulaflaca¤›m›z› düflünmüyordum. Art›k

hesap yapmaktan da vazgeçtim. Benim dü-
flünce s›n›rlar›m› aflan bir direnifl bu. 

Sevgili can yoldafllar, ... duygular› anlatma-
n›n ne kadar zor oldu¤unu benim kadar siz-
ler de biliyorsunuz. Duygular›m›z› çok aç›¤a
da vurmuyoruz. Kenetlendi¤imiz tek fley var
flimdi; Zafer! Hiçbir gücün, zorun engelleye-
meyece¤i zafer günü. ‹nan›yorum ki engel
olamayacaklar. Hesaplar›, planlar› ne olursa
olsun o hesaplar›n› bozman›n bir yolunu mut-
laka bulaca¤›z. Bize güvendi¤inizi biliyoruz, o
güveni haketmek için, umutlar›n›z› ülkemize
yaymak için çaba gösterece¤im. ... Hem öyle
büyütülecek bir fley de yapm›yorum. 19 Ara-
l›k ve ard›ndan gelen günlerde gösterilen
kahramanl›klar, fedakarl›klar karfl›s›nda bana
ö¤renci olmak düflüyor. 

Sizleri öyle hasretle özledim. Art›k hakk›-
m›z olan zaferi kazan›nca özlemler biter. O

gün yine halayda olurum 'hey'lerim, tiz se-
simle. Al›n band›m› sol gö¤sümde tafl›yorum
Onlara sürpriz olsun. fiimdi art›k veda zama-
n›. Hepinizi kucakl›yorum, öpüyorum, hoflça-
kal›n. 

fiubat 2001, Kütahya 

*

ÖÖzzlleemm DDuurraakkccaann’’ddaann::

19 yafl›nda bir gencim. Ülkemizde ve dün-
yan›n pekçok yerinde varolan eflitsizli¤e, sö-
mürüye, adaletsizli¤e karfl›y›m. ‹nsanca yafla-
yabilece¤imiz bir ülke istiyorum. ... ‹nsan ol-
man›n gere¤i düflünmek, sorgulamak ve ona
göre davranmakt›r. Herkes üç mevsimdir ya-
flanan direnifli düflünüp sorgulad›¤›nda, bu di-
reniflin kendi direnifli, kendi haklar› için oldu-
¤unu görecektir.

17 Temmuz 2001, Ankara

Tarih  yazanlar›n
kaleminden

Devrimci bir gö-
revi yerine geti-

rirken 28 Ey-
lül 1980’de si-
lah›n›n atefl al-

mas› sonucu ya-
flam›n› kaybetti. YYüükksseell GGEENNÇÇ
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Sömürücüler, iflbirlik-
çiler, s›n›fsal niteliklerini,

yani baflka bir deyiflle KK‹‹--
MMEE HH‹‹ZZMMEETT EETTTT‹‹KKLLEE--
RR‹‹NN‹‹ gizlemek için s›k s›k
“ne sa¤, ne sol” söylemi-
ne baflvururlar. “Tüm izmlere karfl›
olduklar›n›” iddia ederler. Yapt›kla-
r› iflleri “ideolojisiz” gibi gösterme-
ye çal›fl›rlar. Özellikle ‘90’lar›n bafl-
lar›ndan itibaren de bu demagojilere
“onlar geride kald›” söylemi eklen-
mifltir. Oysa geride kalan bir fley
yoktur. ‹deolojiler oldu¤u gibi yerli
yerinde durmaktad›r. Çünkü s›n›flar
hala yerli yerinde duruyor. Dünya-
m›z hala, ezenler ve ezilenler, sömü-
renler ve sömürülenler ayr›m›n› ya-
flamaya devam ediyor.

AKP Sözcüsü Dengir Mir F›rat,
haz›rlad›klar› anayasay› halka

sunarken “ideolojisizli¤i” adeta kut-
sayarak flöyle diyordu: “Bireyi odak
alan, özgürlükçü, demokrasiyi de-
rinlefltiren ve ideolojilerden uzak
özgür bir anayasa yap›yoruz. Kendi
fikirlerimizi bu anayasaya aktarma-
maya çal›flt›k. Anayasalar ideoloji-
lerden uzak olmal›. Hiçbir ideoloji-
ye yak›n olmamal›.” 

Yukar›daki sözlerin daha ilk ke-
limesinde AKP kendini ele ve-

riyor. Çünkü “bireyi odak almak”
zaten iiddeeoolloojjiikk bbiirr ttuuttuummdduurr.. Bire-
yi odak almak, burjuva ideolojisinin
en temel tezidir. AKP’nin haz›rlad›-
¤› anayasa da burjuva ideolojisinin
anayasas›d›r. AKP iflte bunu
gizlemek için bu demagojileri
yap›yor. “Anayasalar ideoloji-
lerden uzak olmal›.” diye saç-
ma sapan görüfller ortaya at›yor.
Saçma; çünkü bugüne kadar
yeryüzünde henüz ideolojiler-
den uzak bir anayasa olmad›.
Bundan sonra da olmayacakt›r.
AKP’ye anayasa tasla¤›n› ha-
z›rlay›p sunan “bilim adamlar›”
bunu bilmiyor mu? Elbette bili-
yorlar, elbette Dengir Mir F›-
rat’›n yalan söyledi¤ini de bili-
yorlar. Fakat burjuva politikas›
böyle sürdürülüyor iflte. 

‹‹ddeeoolloojjiissiizzlleeflflttiirrmmee vvee aappoollii--
ttiikklleeflflttiirrmmee,, burjuvazinin kit-

lelere karfl› uygulad›¤› bir politika-
d›r; de¤ilse, oligarflinin her kesimi
alabildi¤ine ideolojik, alabildi¤ine
politiktir. AAnnaayyaassaa kkoonnuussuunnddaakkii
hheerr ttüürrllüü ddüüflflüünnccee vvee öönneerrii ddee iiddee--
oolloojjiikk bbiirr nniitteelliikk ttaaflfl››rr.. AKP’nin
anayasas›, burjuvad›r, kapitalisttir.
Ve böyle oldu¤u içindir ki, zengini
daha zengin, yoksulu daha yoksul
yapan AKP politikas›na uygun bir
anayasa flekillendiriliyor. Bu yan›y-
la yap›lan anayasa AKP’ye tam uy-
gun düflmektedir. 

AKP’nin anayasa de¤iflikli¤iyle
yapt›¤› ifl buyken, anayasa me-

selesinde sadece ttüürrbbaann››nn öönnee çç››--
kkaarr››llmmaass››,, herkesten önce AKP’nin
ifline yaramaktad›r. Tayyip Erdo-
¤an’›n bu konudaki itiraz› göster-
meliktir. Tam tersine, türban, AKP
için, anayasa zemininde burjuvazi-
ye, kapitalist sömürüye hizmet etti-
¤ini gizlemenin perdesi durumun-
dad›r flu anda. Emperyalizme yeni
talan imkanlar› veren düzenlemeler,
Kürt sorununda Kürt halk›n›n ulusal
mücadelesine karfl›, emekçilerin
mücadelelerine karfl›, devrimcilere
karfl› kullan›lacak yeni bask› düzen-
lemeleri de o perdenin gerisinde

kalmaktad›r. AKP’nin gündeme ge-
tirdi¤i anayasada herhangi bir “de-
mokratik muhteva” aramak bofluna-
d›r ve aldat›c›d›r. AKP’nin yapaca-
¤›-yapt›raca¤› anayasan›n emperya-
lizme ba¤›ml›l›¤›, faflizmi sürdüre-
ce¤i, burjuva ideolojisinin anayasa-
s› olaca¤› kesindir. Ve farkl› beklen-
tiler içine girenlerin hayal k›r›kl›¤›-
na u¤rayaca¤› da o kadar kesindir. 

Öyle oldu¤u için de, AKP’nin
haz›rlad›¤› burjuvazinin, kapi-

talizmin anayasas›na kökten ve bü-
tün olarak karfl› ç›k›yoruz. AKP’nin
anayasas›na rötufl yapmak devrim-
cilerin, halk güçlerinin ifli de¤ildir.
AKP’nin anayasas›na flu veya bu
noktada “olumlu” bir madde eklet-
mek için mücadele etmek, AKP’nin
faflist, iflbirlikçi ve gerici anayasas›-
n› meflrulaflt›rmaktan baflka bir fleye
hizmet etmez. ‹flte bu bak›fl aç›s›yla
hhaallkk››nn aannaayyaassaass››,, hhaallkk››nn iikkttiiddaarr››
için mücadele ediyoruz. 

AKP, anayasa meselesini de ken-
di karakterine uygun olarak

“biz yapt›k oldu” dayatmas› içinde
gündeme getirmektedir. Oysa ana-
yasan›n kendisinden önce tart›fl›l-

mas› gereken anayasay› kkiimm
yapmal›d›r, nnaass››ll yapmal›d›r so-
rular›d›r. Anayasa ne yaln›z
burjuva politikac›s›n›n, ne yal-
n›z akademisyenlerin iflidir:
Anayasa halk›n ve halk örgütlü-
lüklerinin iflidir, anayasa de-
mokrasi iflidir, anayasa ba¤›m-
s›zl›k alt›nda yap›lacak bir ifltir,
anayasa kat›l›m iflidir... Gerçek
bir kat›l›m sa¤lanmas›ndan kor-
kanlar, halka karfl› anayasalar
yapanlard›r. Emperyalizmin ve
oligarflinin ihtiyaçlar›n› karfl›la-
mak için anayasalar yap›p, son-
ra da onu göstermelik bir “halk
oylamas›”yla meflrulaflt›r›yor-
lar. Dünyan›n her yerinde gerici
iktidarlar›n anayasalar konu-

4 GÜNDEM 23 EEylül 22007

Her Anayasan›n 
Bir ‹deolojisi Vard›r

AKP’nin yapaca¤›-
yapt›raca¤› anayasan›n 

emperyalizme ba¤›ml›l›¤›, 
faflizmi sürdürece¤i, burjuva
ideolojisinin anayasas› olaca¤›

kesindir.
Ve farkl› beklentiler içine 
girenlerin hayal k›r›kl›¤›na 

u¤rayaca¤› da o kadar 
kesindir. 



sunda baflvurdu¤u yöntem budur.
Emperyalizme ve oligarfliye hizmet
için yap›lm›fl, kapitalizmin damga-
s›n› tafl›yan herhangi bir anayasa,
sonuçta halk oylamas›na sunulmak-
la demokratik hale gelmez. 

Düzen partilerinin bugüne kadar
anayasa de¤iflikli¤ini gündem-

lerine almalar›n›n esas olarak iki
nedeni olmufltur. Birincisi, emper-
yalizmin ve oligarflinin dönemsel
çeflitli ihtiyaçlar› temelinde bu de¤i-
fliklikleri gündeme getirmifllerdir.
‹kinci olarak ise, halk›n demok-
ratikleflmeye yönelik özlemleri-
ni, taleplerini oya çevirme ama-
c›yla... AKP de bu flekilde “de-
mokrasicilik oyununu” güçlen-
direrek sürdürmeyi amaçlamak-
tad›r. 

Emperyalizmin ve oligarflinin
temsilcisi olarak ülkeyi yö-

netenlerin, halk›n ç›karlar›n›
esas alan bir anayasa de¤iflikli¤i
yapmas›, eflyan›n da, s›n›flar›n
da do¤as›na ayk›r›d›r. Kimse bu
noktada ne bofl hayallere kap›l-
mal›, ne de kitlelerin bofl hayal-
lare kap›lmas›na yolaçacak po-
litikalar gelifltirmelidir. Sadece
güncel kimi geliflmelere bak-
mak bile, bofl hayallere kap›l›n-
mamas› konusunda yeterince
uyar›c›d›r. fiimdi bir yanda anayasa
çerçevesinde bol bol sarfedilen de-
mokrasi, özgürlükler söylemleri; bir
yanda K›z›ltepe’den, Atabeyler’e,
Sauna Çetesi’ne, fiemdinli ve Cum-
huriyet Gazetesi’nin bombalanma-
s›na, Ümraniye’de aç›¤a ç›kan kon-
tra çetesine, Hrant Dink cinayetine
ve Malatya katliam›na iliflkin dava-
lar›n hepsine iliflkin ““ggiizzlliilliikk”” kara-
r› al›n›yor. Yani tüm kontrgerilla fa-
aliyetleri yarg› himayesinde sürdü-
rülecek, düzenin ideolojisi ve politi-
kalar› do¤rultusunda cinayet iflle-
yen, katliam yapan, bombalar atan-
lar korunacak, sonra özgürlüklerin
geniflletilmesinden sözedilecek. Ba-
ya¤› bir oyun ve aldatmacad›r bu. 

‹flte bu Türkiye tablosu içinde, oli-
garflinin anayasac›l›k oyununa

hiçbir flekilde ortak olmadan,
AKP’nin yaratt›¤› “demokratiklefl-

me” manevralar›na aldanmadan,
kendi anayasa alternatifimizle siya-
si arenaya ç›kmal› ve kendi anaya-
sam›z için mücadelemizi yükselt-
meliyiz. Tüm ilerici, devrimci, de-
mokrat güçler, halk›n ç›karlar›n›
ifade edecek bir anayasa için temel
ilkeler etraf›nda birleflebilirler. ““BBaa--
¤¤››mmss››zzll››¤¤››,, ddeemmookkrraassiiyyii vvee uulluussllaa--
rr››nn hhaakkllaarr››nn›› vvee ttüümm hhaallkk››nn öözz--
ggüürrllüü¤¤üünnüü eessaass aallaann bbiirr aannaayyaassaa””
tan›m› örne¤in, böyle bir ilkesel te-
mel sa¤layabilecek özelliktedir. So-

lun farkl› çizgilerde yeralan kesim-
leri, çeflitli kitle örgütleri, böyle bir
temelde birleflebilir. Ba¤›ms›zl›¤›
telaffuz etmemeye yeminli kesimler
aç›s›ndan bir fley diyemeyiz. Fakat
onun d›fl›nda ba¤›ms›zl›k ve de-
mokrasi konusunda net olan tüm sol
kesimler aç›s›ndan böyle bir birlik-
telik mümkündür.

Subjektivizm, grupçuluk, reka-
betçilik, her zamanki gibi bu ko-

nuda birleflik ve güçlü bir mücade-
lenin gelifltirilmesinin önüne engel
ve ayak ba¤› olmaktad›r. Halk Ana-
yasas› Tasla¤›, bunlar afl›ld›¤›nda
aç›k, somut bir birlik zeminidir.
Meseleye böyle bak›labildi¤inde
görülür ki; anayasa tart›flmas›, çok
genifl bir mücadele alan›d›r. Kürt
sorununun çözümü, uluslar›n kader-
lerini tayin hakk› bunun içeri¤inde
vard›r. Demokratik Türkiye bunun
içeri¤inde vard›r. Bir kesim “bar›fl”

m› diyor? Ortakl›k zemini bunu da
içeriyor. Ama “bar›fl”tan baflka bir
fley olmas›n, bar›fl en bafla konulsun
gibi bir yaklafl›m dayat›ld›¤›nda,
orada birliktelik zemini yokedilmifl
olur. Bütün bunlar afl›labilir; tek ko-
flul, hep birlikte ba¤›ms›zl›k ve de-
mokrasiyi savunabilmektir. “Halk
için” bir anayasa isteyecek siyasi
cüreti gösterebilmektir. 

Anayasa tart›flmas› sürecinde, sol
cepheden ba¤›ms›zl›k mesele-

sinin ve demokratik taleplerin gün-
deme getirilmesi, devrim ve de-
mokrasi mücadelesini gelifltir-
mek için bir araçt›r. AKP iktida-
r›, üümmmmeett temelinde halk›n s›-
n›fsal, ulusal tüm taleplerini
gündemden ç›karmaya çal›fl›r-
ken, biz halk›n her kesimini
kendi somut ve özgün taleple-
riyle ve o talepleri de tüm halk›-
m›z›n ba¤›ms›zl›k ve demokra-
si hedefiyle birlefltirebiliriz. Biz
iktidar oldu¤umuzda neyi , na-
s›l yapaca¤›z, bunu kitlelere an-
latman›n bir zeminidir alternatif
anayasam›z. Türkiye solunun
büyük ölçüde devrimci zemin-
de oldu¤u dönemin karakteris-
tik söylemlerinden biri ““ffaaflfliizzmm
ssoorruunnuu ddeevvrriimm ssoorruunnuudduurr””
tespitiydi. Solun önemli bir k›s-

m› bu tespiti unutmufl olsa da, hala
böyledir. Faflizm sorununun, ba¤›m-
s›zl›k sorununun, demokrasi soru-
nunun ddeevvrriimm ssoorruunnuu oldu¤u, re-
formist sol taraf›ndan unutturulan-
lar›n bafl›nda gelir. Biz “halk için
anayasa, halk›n iktidar›” fliar›yla bu
tart›flmay› güncellefltiriyoruz ayn›
zamanda. Halk Anayasas› sorunu da
bir devrim sorunudur. Çünkü bir
Halk Anayasas›, ba¤›ms›zl›k ve de-
mokrasi sorununun çözümünü içe-
ren bir anayasad›r. HHaallkk AAnnaayyaassaass››
TTaassllaa¤¤››,, muhtevas› ve kapsam› iti-
bariyle, özgürlük diyenleri, demok-
rasi diyenleri, ba¤›ms›zl›k diyenleri,
ulusal sorun diyenleri, hukuk, ada-
let, hak ve özgürlükler diyenleri bir-
lefltiriyor. Birleflerek AKP’nin bur-
juva, kapitalist anayasas›n›n karfl›s›-
na, hhaallkk››nn ddaammggaass››nn›› tafl›yan, hal-
k›n mücadelesini gelifltirecek bir al-
ternatifle ç›kal›m! 

Say›: 123 5GÜNDEM
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Günlerdir ortada adeta “sahip-
siz” kalan Anayasa Tasla¤› nihayet
AKP taraf›ndan sahiplenildi.

AKP Anayasa Komisyonu’nun
Sapanca Richmond Otel'de üç gün
süren anayasa çal›flmalar›n› tamam-
lamas›ndan sonra 16 Eylül günü
AKP Genel Baflkan Yard›mc›s›
Dengir Mir Mehmet F›rat"Art›k or-
taya ç›kan taslak bizim tasla¤›m›z-
d›r" diyerek tart›flmalar›n yeni ze-
minini iflaret etmifl oldu.

F›rat kamuoyundaki "AK Parti
Anayasas›" elefltirilerine ise flöyle
cevap verdi: "...Sivil bir anayasa
oluflturduk. ... Sivilin bilimsel karfl›-
l›¤› uygar demektir. Yani uygar bir
anayasa diyoruz biz." F›rat sözleri-
nin devam›nda “Bireyi temel alan,
özgürlükçü, sivil bir anayasa yap-
maya çal›flt›k"lar›n› vurgulad›.

Ne anlama geliyor flimdi bu söz-
ler? Bu sözlerden anayasan›n içeri¤i-
ne iliflkin bir fley anlamak mümkün
müdür? “Özgürlükçü” deniyor, kim
için özgürlükçü, halk için mi özgür-
lükçü, yoksa oligarfli için mi özgür-
lükçü?.. Örne¤in, iflçilerin grev hak-
lar›n› kullanma özgürlükleri var m›?
Yoksa tersine devletin bugüne kadar
oldu¤u gibi grevleri ‘erteleme’ ad›
alt›nda yasaklama özgürlü¤ü mü sü-
recek?.. Basit bir örnek bile göster-
mektedir ki, ‘özgürlük’ kelimesi
‘kim için’ sorusuyla netlefltirilmedi-
¤inde bir anlam ifade etmemekte-
dir... Ve elbette bunun için bu kav-
ramlar tercih edilmektedir...

Sözde anayasa tart›flmas› yap›-
yor, yapt›r›yorlar, fakat ne anaya-
sa’n›n niteli¤ini tart›flt›rmak ne de
farkl› kesimlerin önerilerini almak
niyetinde de¤iller. Öyle ki, bir yan-
dan anayasay› “genifl kat›l›m”la
yapt›klar› görüntüsü yaratmaya ça-

l›fl›rken, di¤er yandan gelen elefltiri-
lere bile tahammül edememekte,
herkesi ‘‘ssiizz kkeennddii iiflfliinniizzee bbaakk››nn’’ di-
yerek azarlamaktad›rlar. B›rakal›m
bu anayasa tart›flmalar›na halk›n ka-
t›lmas›n›, kendi içlerinde bile tart›-
fl›lmas›ndan yana de¤iller...

Oligarfli için anayasa tart›flmas›-
n›n özü, kendi aralar›ndaki iktidar
çat›flmas›nda kimin mevzi kazana-
ca¤› tart›flmas›d›r. Di¤er yandan
halk›n gözünü boyamak, 12 Eylül
Anayasas›’n› de¤ifltirdik görüntüsü
yaratmak amaçlan›yor.

Tart›flman›n bu yanlar›n›n halk›n
yaflam›n› etkileyecek bir yan içer-
medi¤i anlafl›lmaktad›r. Kimi mad-
deleri tart›fl›lan anayasa tasla¤›n›n
da halk›n ihtiyaçlar›n›, taleplerini
karfl›lamayaca¤›, sorunlar›na çözüm
olmayaca¤›, daha önemlisi iktida-
r›yla, muhalefetiyle oligarflinin par-
tilerinin böyle bir aray›fl içinde ol-
mad›klar› da ortaya ç›km›flt›r.

Böyle bir amaçlar› olmad›¤›n-
dand›r ki, “Bireyi temel alan, öz-
gürlükçü, sivil bir anayasa yapma-
ya çal›flt›k" gibi... halk›n talepleri,
ihtiyaçlar› aç›s›ndan bir somutluk
ifade etmeyen, aldat›c› cümleler
kullan›lmaktad›r. Örne¤in ‘sivil
anayasa’ ne demektir, sivillerin yap-
t›¤› anayasa, içeri¤inden ba¤›ms›z
olarak halk›n sorunlar›n›n çözümü
anlam›na m› gelir?.. Askerlerin yap-
t›¤› her anayasa bask›c›, faflist bir öz
tafl›r da “sivil”lerin yapt›¤› hep ba-
¤›ms›zl›kç›-demokratik midir? Böy-
le bir genelleme yapmak bilimsel
midir, do¤ru mudur? Elbette ki,
böyle de¤ildir, tarihte seçimlerle
yönetime gelip de en faflist anayasa-
lar› yapan iktidarlar yok mudur,
Hitler, Mussolini seçimle gelmedi-
ler mi, yani burjuva bas›n›n, AB’ci
ayd›nlar›n söylemiyle ‘sivil’ de¤il-
ler mi?

AKP’li F›rat da bu anlams›zl›¤›
izah etme ihtiyac› duyuyor ve yeni
bir anlams›zl›k ç›k›yor ortaya...
“Yani uygar bir anayasa diyoruz
biz."... peki “uygar anayasa” ne de-
mek oluyor... böyle bir bilimsel ta-
n›m m› var?

Öyle ki, anayasa temel gündem
ve üzerine bir dolu laf ediliyor, fa-
kat özünde anlafl›l›r, net ifadelerle,
anayasan›n içeri¤ini ifade edebile-
cek tek bir laf edilmiyor...

Elbette ki, bunlar masum yön-
lendirmeler de¤ildir, bunlar anayasa
tart›flmas›n›n esas›d›r. Burjuvazi ge-
nel olarak 12 Eylül Anayasas›’n›
‘asker’ yapt›¤› için ‘kötü’ oldu¤u,
‘seçilmifller’ yapt›¤›nda bu anaya-
sa’n›n içeri¤inden ba¤›ms›z olarak
‘iyi’ olaca¤› imaj› yaratmak iste-
mektedir. Ki, böylesi bir yan›lg›yla
flekillendirilmifl olan halk› kand›r-
mak ve düzene yedeklemek kolay
olacakt›r.

Bu yan›yla AB’ci ayd›nlar›n da
‘masum’ olduklar› düflünülemez,
onlar da halk›n, gerçekten halk›n
yarar›na bir anayasa için mücadele
etmesinden korkmakta, bu mücade-
leyi çarp›tarak, bilinç bulan›kl›¤›
yaratarak engellemek, halk› ‘si-
vil’lik tart›flmalar› içinde AB’ye ye-
deklemek istemektedirler...

Di¤er bir kand›rmaca, anayasa
metninin her kesime tart›flt›r›laca¤›
ve halk›n onay›na sunulaca¤› için,
12 Eylül Anayasas›’ndan kurtuluna-
ca¤› düflüncesinin yarat›lmas›nda-
d›r. Oysa 12 Eylül Anayasas› da bi-
liniyor ki, halka oylat›lm›flt›. Halk
çeflitli biçimlerde yan›lt›labilir, ken-
di ç›karlar›n›n aleyhine davranmas›
mümkün hale getirilebilir. Bunun
da örnekleri çoktur.

Elbetteki, bu da burjuvazinin bi-
linçli çarp›tmalar›ndand›r. Çarp›t-
man›n as›l amac›, halk›n yeni yap›-
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AAKKPP’’NN‹‹NN AANNAAYYAASSAASSII KK‹‹MM‹‹NN ‹‹ÇÇ‹‹NN??



lacak ve niteli¤i yine flaflmaz biçim-
de faflist olacak olan anayasay› sa-
hiplenmesini, benimsemesini sa¤la-
makt›r.

De¤ilse, egemen s›n›flar içinden
kimse yap›lan anayasa ile halk›n
hangi sorununun çözülece¤ini so-
mutlayarak tart›flmaya yanaflma-
maktad›r.

YYeennii AAnnaayyaassaa DDaa,, 
EEmmppeerryyaalliizzmm vvee OOlliiggaarrflfliinniinn 
‹‹hhttiiyyaaççllaarr›› ÇÇeerrççeevveessiinnddee 
HHaazz››rrllaannmmaakkttaadd››rr!!

Cemil Çiçek, “... TOBB anaya-
sa, Barolar Birli¤i anayasa tasla-
¤›ndan yararland›k. TÜS‹AD’›n,
partilerimizin TBMM’ye sundu¤u
tekliflerden istifade ettik. Avrupa
anayasas›, A‹HM kararlar› müra-
caat etti¤imiz kaynaklard›r...” (18
Eylül 2007, Hürriyet)

Dikkat edilirse, istekleri dikkate
al›nan kesimler esas olarak emper-
yalizmin ve oligarflinin kurumlar›-
d›r. Elbette, halk›n çeflitli kesimleri-
nin görüfllerini göstermelik olarak
bile almamalar› tesadüf olmasa ge-
rektir. Halk›n görüfllerinin al›nmas›,
ayn› zamanda halk›n taleplerinin
tart›fl›lmas›, gündeme gelmesi ve
dolay›s›yla oynanan oyunun belli
s›n›rlar içinde de kalsa teflhir olma-
s›na hizmet edecektir. AKP ise bu
zemini yaratmaktan özellikle kaç›-
narak, halk›n taleplerine verdi¤i de-
¤eri göstermektedir.

Oysa örne¤in AB’nin ekonomik,
siyasi ç›karlar› öylesine önceliklidir
ki, AKP’li milletvekillerinin görüfl-
leri dahi al›nmadan, taslak AB’nin
görüflleri ve onay›na sunulmak is-
tenmifl, AKP’li milletvekillerinin
bir k›sm›n›n rahats›zl›¤›n› belli et-
mesi ile durumun bas›na yans›mas›
üzerine bu durumdan son anda vaz-
geçilmifltir... Elbette, ne AKP’li mil-
letvekillerinin itiraz› öze iliflkindir,
ne de son anda yap›lan ‘hata düzelt-
me’ öze iliflkindir... Her ikisi de halk
nezdinde görüntüyü kurtarmak için-
dir. Görülmektedir ki, taslak üzerin-

de AKP’li milletvekillerinin etkileri
dahi hesaba kat›lmayacak düzeyde-
dir. Gerçekler böyle iken, yap›lan
anayasan›n halk için olaca¤›, halk›n
taleplerinin anayasada karfl›l›k bula-
ca¤› düflünülebilir mi?

Anayasa gündemine çeflitli ke-
simler kendi aç›s›ndan dahil olmaya
çal›flmaktad›r. Ve elbette her kesim
kendi ç›karlar›n›n savunucusu ola-
rak dahil olmaktad›r. Örne¤in iflbir-
likçi burjuvazinin kalemflörlerinden
Ertu¤rul Özkök, AKP’yi “dinci dar-
be” konusunda uyar›yor:

“fiehirleraras› otobüslerde baz›
kifliler ‘namaz molas›’ istemeye bafl-
lam›fl... ‹flte bu nedenle, çok istedi-
¤im halde üniversitede türban›n
serbest b›rak›lmas›n› bütün gücüm-
le savunam›yorum...

Demokrasiyi bekleyen as›l darbe
tehlikesi art›k budur...” (Hürriyet)

TÜS‹AD ise, anayasa tart›flma-
lar›na “5 maddelik” bir uyar›yla ka-
t›ld›: “1-84 y›ll›k Cumhuriyet kaza-
n›mlar›n› ve temel de¤erlerini ek-
siksiz olarak yans›tmal›. 2-Metnin
tümü bir an önce tart›flmaya aç›l-
mal›. 3-Aceleye getirilmemeli... 4-
Anayasan›n toplumsal uzlaflmay›
yans›tan metin oldu¤u unutulmama-
l›. 5-Anayasan›n geçmiflle hesaplafl-
ma anlay›fl›yla kaleme al›nmama-
s›...”

TÜS‹AD’›n uyar›s› ise; hem
anayasada kendi ç›karlar›n› koru-
maya ve hem de anayasa haz›rlama
sürecinin sermayenin ç›karlar›na
zarar vermeyecek flekilde ‘egemen
s›n›flar aras› uzlaflma’ içinde yap›l-
mas›n› sa¤lamaya yöneliktir.

Burjuvazinin veya burjuva parti-
lerin, laikçi kesimlerin... bir bütün
olarak halkla ilgisi olmayan kesim-
lerin soruna halk›n ç›karlar› çerçe-
vesinde yaklaflmas› da beklenemez.
Elbette ki, halk kendi taleplerini
kendisi ifade edecek, bunun müca-
delesini kendisi verecektir. Fakat
görülmektedir ki, bu yan›yla da so-
run vard›r.

Çeflitli kitle örgütleri, sendikalar
biraraya geldiler ve bir aç›klama
yapt›lar.

D‹SK, KESK, TMMOB, TÜR-
MOB, TTB, TDB, Türk Eczac›lar
Birli¤i de Türkiye Gazeteciler Ce-
miyeti’nde “Özgür Demokratik Bir
Türkiye Yolunda Yeni Anayasa” ad-
l› bir tart›flma bafllatt›lar.

D‹SK Baflkan› Süleyman Çele-
bi, say›lan kurum temsilcilerinin
toplant›s›ndan sonra yapt›¤› aç›kla-
mada flöyle diyordu: “Bugün bask›-
lar›n, yasaklar›n, siyasal gericili-
¤in, ›rkç›l›¤›n, her çeflit milliyetçili-
¤in yükselmesinin ard›nda 12 Eylül
anlay›fl› ve 12 Eylül Anayasas› var-
d›r... aileleriyle birlikte milyonlarca
üyeye sahip olan biz demokratik
emek ve meslek örgütleri haz›rla-
d›klar› anayasan›n toplumun ayd›n-
l›k gelece¤ini sa¤lamas› yolunda
tart›fl›laca¤›n› ve en genifl kesimler
içinde de tart›fl›lmas›n› sa¤layaca-
¤›z” .

Halk›n örgütlü gücünün bir bö-
lümünü ifade eden sendikalar, oda-
lar gibi kitle örgütleri de soruna hal-
k›n, temsil ettikleri kitlenin ç›karla-
r› çerçevesinde yaklaflamamaktad›r.
Kuflkusuz bunun da nedenleri vard›r
ve ayr› bir tart›flma konusudur. Fa-
kat sonuç olarak ortaya ç›kan tablo,
bu kesimlerin temsil ettikleri kitle-
lerin ç›karlar›n› savunmaktan uzak
olmalar›d›r. Ayn› zamanda, halk›n
sesini duyurabilecek güçlerin sesle-
rinin zay›f ç›kmas› sorunu da var-
d›r... Sonuç olarak halk›n taleplerini
ifade edecek, halk›n ç›karlar› için
anayasa sorununa yaklafl›p, bu  çer-
çevede mücadeleyi örgütleyecek bir
güç ihtiyac› somut olarak ortaya
ç›kmaktad›r.

Bu gücün oluflturulmas›n›n mev-
cut koflullardaki tek yolu, halk›n ç›-
karlar› için mücadele eden, bedel
ödeyen güçlerin ‘‘HHaallkk ‹‹ççiinn AAnnaayyaa--
ssaa’’ talebi etraf›nda biraraya gelmesi
olacakt›r. Anayasa öncelikle halk›n
sorunlar›n› çözmeyi esas alacaksa,
sömürüye son vermek için ba¤›m-
s›zl›k istemek zorundad›r, faflizme
son vermek için ‘burjuva demokra-
sisi’ de¤il, halk için demokrasi iste-
mek zorundad›r.

De¤ilse, bu kitle örgütlerinin bir

Say›: 123 7ANAYASA



araya geldi¤i zemin olan “Özgür
Demokratik Bir Türkiye Yolunda
Yeni Anayasa” formülü, ülkemizin
ve halk›m›z›n sorunlar›n› bütünlük-
lü olarak çözmekten uzakt›r. Sömü-
rüye, halk›n yoksullu¤una, açl›¤a,
emperyalizme ba¤›ml›l›¤a karfl› m›-
s›n›z?.. E¤er bunlara karfl› de¤ilse-
niz, halk ad›na yola ç›kamazs›n›z,
e¤er bunlara karfl› iseniz emperya-
lizme aç›k olarak karfl› ç›kmak ve
ba¤›ms›zl›k istemek zorundas›n›z...
Faflizme karfl›ysan›z, halk için de-
mokrasi istemek zorundas›n›z, ne
demektir ‘Özgür Demokratik’...
bundan kim ne anlamaktad›r, muh-
temeldir ki, bu aç›klaman›n sahiple-
ri bile bunun içeri¤ini bir ve ayn›
dolduramamaktad›rlar. Bunlar bili-
nen tart›flmalard›r, bu kavramlar
gerçek taleplerden, emperyalizme
ve faflizme karfl› mücadeleden kaç-
mak için üretilmifl taleplerdir... Bu-
güne kadar sürdürülen bu kaç›fl ne-
deniyledir ki, bugün anayasa gibi
bir sorunda halk›n sesinin yüksek
ç›kmas› mümkün olamamaktad›r...
Dolay›s›yla anayasa sorunu için,
halk güçlerinin birli¤ini sa¤lamak
için aç›k olarak halk›n ç›karlar› sa-
vunulmal›d›r...

Bu zemini engelleyen di¤er bir
faktör, her kesimin kendine iliflkin
talepleri esas almas›, bu zeminde
tart›flmas›d›r... Oysa anayasa tart›fl-
mas› genel bir tart›flmad›r. Bu ze-
minde politika, anayasan›n tek bir
maddesi, tek bir sorun, halk›n sade-
ce belli bir kesimi üzerinden yürü-
tülemez... Elbette öne ç›kar›lacak
yak›c› talepler, ihtiyaçlar olabilir,
fakat anayasa tart›flmas›, bu zemin-
de bir siyasi faaliyet örgütlemek
aç›s›ndan çok daha kapsaml› bir
amaca hizmet edecektir... Soruna
‘kendi talebimi gündem yapay›m’
mant›¤›yla bakmak sorunu daralt-
makt›r.

Bu yanl›fll›klar›n h›zla afl›lmas›
ve anayasa tart›flmalar› çerçevesin-
de devrimcilerin demokratlar›n hal-
ka gitmesi, halk› bilinçlendirmesi,
kendi talepleri için mücadelesini ör-
gütlemesini sa¤lamak temel önceli-
¤imiz olmal›d›r...
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Benmerkezcilik bir hastal›kt›r ve

anayasa tart›flmalar›nda da bu has-

tal›k nüksetmifltir.

Evet, çeflitli kesimler kendi ta-

lepleri etraf›nda örgütlenebilir ve

taleplerinin mücadelesini verebilir-

ler... Örne¤in bir ö¤renci derne¤i

as›l olarak ö¤renci sorunlar› çerçe-

vesinde mücadele eder, bu zemin-

de örgütlenir... dikkatinin daha faz-

la kendi alan›n›n

sorunlar›na yö-

nelmifl olmas›-

n›n anlafl›l›r yan›

vard›r... Ki bir

ö¤renci derne¤i

bile kendi alan›-

n›n sorunlar›n›n

ülkenin genel

sorunlar›yla ba¤›n› politik  olarak

kurar ve ülkenin genel sorunlar›na

da duyars›z kalmaz...

Örne¤in bir iflçi sendikas›n›n ül-

kedeki genel politik duruma da du-

yarl› olmas› gerekmekle birlikte

kendi ifl alan›yla ilgili sorunlar› daha

öne ç›karmas› anlafl›l›rd›r...

Fakat bir siyasi örgütün, e¤er

tüm halk kitleleriyle ilgiliyse, ç›k›p

anayasa tart›flmas› yürütme ad›na

örne¤in sadece laikli¤i veya türban›

tart›flmas›, sadece Kürt sorununu

tart›flmas› benmerkezciliktir, tutar-

s›zl›kt›r.

Maalesef böylesi tutars›zl›k ör-

nekleri yaflanmaktad›r. Örne¤in

kendisini mazlumdan yana gösteri-

yor, haks›zl›¤a u¤rayan herkesin

haklar›n› savunan olarak tan›ml›yor

fakat bir anayasa tart›flmas› yürütü-

lürken ‘türban’ d›fl›nda bir fleyle il-

gilenmiyor. Türban serbest olsun,

gerisi önemli de¤il onun için... Hal-

k›n açl›¤› yoksullu¤u sürmüfl, çeflitli

kesimlerin haklar› gasbediliyormufl,

zulüm sürüyormufl... bunlar›n bir

önemi yok...

Veya varsa yoksa laiklik... Tür-

ban olmas›n, okullara türbans›z gi-

rilsin de ne olursa olsun, emperya-

lizmmifl, faflizmmifl, sömürüymüfl,

zulümmüfl, halk›n sorunlar›, ihti-

yaçlar›ym›fl umurunda de¤il...

Bu anlay›fllar›n özü,

ben sadece kendi ç›karla-

r›m için hak, hukuk, adalet

diyorum, de¤ilse benim

baflkas›n›n ezilmesiyle,

haks›zl›¤a u¤ramas›yla il-

gim yok... fleklindedir... 

Kuflkusuz bu ilkesizli¤in solcu-

luk, ilericilik ad›na yap›lmas› daha

vahimdir... Örne¤in Kürt milliyetçi

hareketi anayasa tart›flmalar›na ilifl-

kin merkezi aç›klama yap›yor, fakat

aç›klamas›nda “Kürt Sorunu”nu

aflam›yor... Kürt Milliyetçi hareke-

tin yöneticilerinden Cemil Bay›k,

yapt›¤› aç›kla-

mada;  Kürt

kimli¤i, dili, kül-

türü, örgütlen-

me özgürlü¤ü ve

yerel yönetimle-

rin güçlendiril-

mesi çerçevesin-

de 5 maddenin

anayasada yer almas›n› istiyor... fa-

kat talepleri bunu aflam›yor...

Oysa bak›ld›¤›nda salt Kürt hal-

k› aç›s›ndan bile düflünüldü¤ünde

sorun sadece kimlik, dil vb... soru-

nu de¤ildir, kürt halk› aç›s›ndan da

sistem sorunu vard›r. Bir anayasa

tart›flmas› ise her fleyden önce sis-

tem tart›flmas›d›r. Bir siyasi hareke-

tin sisteme iliflkin söyleyebilece¤i

bir fley olmamas› düflünülebilir mi?

Elbetteki düflünülebiliyor olmas› bir

zaaft›r, bir hareket için ciddi bir aç-

mazd›r ve fakat maalesef y›llard›r

yaflanmaktad›r... Öyle bir bak›fl aç›-

s› ki, baz› ulusal haklar› veren faflist

de olsa, ona destek verebilecek...

Bu tutars›zl›k nedeniyledir ki, ‘‘ tt üümm
TTüürrkkiiyyee’’yy ii  kkuuccaakkllaammaa’’ söylem-

leri pratikte bir fley ifade etmemek-

tedir.

Evet anayasa tart›flmas› bir sis-

tem tart›flmas›d›r. Herhangi bir hak

veya özgürlük talebi gibi yaklafl›la-

maz anayasa tart›flmas›na... Ana-

yasa tart›flmas› solun, devrimcile-

rin, halka kendi düflüncelerini,

inançlar›n›, kendi savunduklar› sis-

temlerini, her yan›yla tafl›malar›na

olanak sunan bir zemindir...

Fakat maalesef benmerkezcilik,

güçlerin böylesi bir zeminde birara-

ya getirilmesinin önünde de engel

oluyor...

Siyasette

‹LKE

anayasa

tart›flmalar› ve 

benmerkezcilik



Say›: 123 912 EYLÜL

12 Eylül Cuntas›’na tepkiler 27.
y›ldönümünde sürüyor. Birçok ilde
yap›lan etkinlik ve aç›klamalarla
cunta bir kez daha protesto edildi.

***

Adana HÖC Temsilcili¤i 12 Ey-
lül Sal› günü ‹nönü Park›’nda yapt›-
¤› bas›n aç›klamas›yla 12 Eylül Fa-
flist Cuntas›’n› protesto etti.

Aç›klamada “12 Eylül’den He-
sap Sormak Emperyalizme ve Oli-
garfliye Karfl› Mücadele Etmektir!-
HÖC” pankart› ve ”12 Eylül 27 Y›l
Sonra Hala Kendini Tart›flt›r›yor
Çünkü Hiç Gitmedi, 12 Eylül 27
Y›ld›r Sürüyor” dövizleri aç›ld›.
Aç›klamay› HÖC ad›na fiemsettin
Kalkan okudu. 

***
AAnnttaallyyaa HHÖÖCC TTeemmssiillcciillii¤¤ii de

12  Eylül Sal› günü K›fllahan Mey-
dan›’nda yapt›¤› bas›n aç›klmas›yla
12 Eylül Faflist Cuntas›’n› protesto
etti. “Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z,
“Faflizmi Döktü¤ü Kanda Bo¤aca-
¤›z”, “Kahrolsun Faflizm Yaflas›n
Mücadelemiz”, “Ne ABD Ne AB
Yaflas›n Ba¤›ms›z Türkiye” slogan-
lar›n›n at›ld›¤› aç›klamay› okuyan
Selda Bulut, anayasa tart›flmalar›na
de¤inerek “...Korku imparatorlu¤u
kurmak isteyenler amaçlar›na ulafla-
mayacaklar. Ba¤›ms›zl›k ve demok-
rasi kimsenin lütfu de¤ildir. Halk›n
anayasas› ancak halk›n iktidar›nda
olacakt›r. Halk Anayasa’s› için mü-
cadele edelim” dedi. 

***
EEllaazz››¤¤ HHÖÖCC TTeemmssiillcciillii¤¤ii tara-

f›ndan Elaz›¤ Temel Haklar ve Öz-
gürlükler
D e r n e -
¤ i ’ n d e
y a p › l a n
ve 12
Eylül’de
flehit dü-
flen dev-
rimcile-
rin an›s›-
na bir
dak ika -

l›k sayg› durufluyla bafllayan etkin-
likte 12 Eylül zulmü protesto edildi. 

Darbenin bilançosunun rakam-
larla anlat›ld›¤› etkinlikte yap›lan
konuflmada: “12 Eylül 1980 Askeri
Darbesi o gün henüz do¤mam›fl
olanlar›n bile hayat›n› flekillendir-
mifltir. Ama kuflkusuz en ç›plak izle-
ri o dönemi yaflayanlar üzerinde b›-
rakm›flt›r.

ABD yönetimi “B‹Z‹M ÇO-
CUKLAR yönetime el koymufl” di-
ye cuntay› alk›fllayarak faflist cunta-
n›n kim ad›na yap›ld›¤›n› da itiraf
etmifltir” sözlerine yer verildi.

1122 EEyyllüüll AAKKPP
‹‹kkttiiddaarr››yyllaa SSüürrüüyyoorr

MMaallaattyyaa TTeemmeell HHaakkllaarr vvee ÖÖzz--
ggüürrllüükklleerr DDeerrnnee¤¤ii yapt›¤› yaz›l›
aç›klamada 12 Eylül’ün AKP iktida-
r›yla sürdü¤ünü ifade etti.

Aç›klamada “12 Eylül faflizmi ül-
kemizde kurumsallaflm›flt›r. Bu, bu-
günkü uygulamalar›yla görülüyor...
“Güvenlik bölgeleri” oluflturmalar›y-
la, ba¤›ms›zl›k fliar› hayk›ranlar›n ifl-
kenceden geçirilmesiyle, “seçim çare
de¤il” diyenlerin tutuklanmas›yla...
“12 Eylül sürüyor” denildi.

***
BBaabbaaeesskkii’’ddee faaliyet yürüten

TTrraakkyyaa KKüüllttüürr MMeerrkkeezzii 12 Ey-
lül’ün y›ldönümünde Kültür Merke-
zi binas›nda, 12 Eylül’ü yaflayanla-
r›n anlatt›¤› bir söylefli gerçeklefl-
tirildi.

Söyleflide Babaeski halk›n  ana-
yasas› baflta olmak üzere 12 Ey-
lül’ün tüm kurumlar›yla, uygulama-
lar›yla  sürdü¤ü kurumsallaflan fafli-
zimle birlikte halk›n her an tepesin-
de olan bir yap›n›n yarat›ld›¤›, siste-
min halk düflman› politikalarla IMF
nin ve ABD’nin güdümünde tekrar-
dan yap›land›r›ld›¤› anlat›ld›.

***
EEsseennyyuurrtt TTeemmeell HHaakkllaarr ÖÖzz--

ggüürrllüükklleerr DDeerrnnee¤¤ii’nde 40 kiflinin
kat›ld›¤› etkinlikte, Beynelmilel fil-

mi seyredildi. Yap›lan konuflmada
da “12 Eylül 1980 Darbesi’ni unut-
mad›k unutturmayaca¤›z'' denildi. 

Esenyurt Temel Haklar ve Öz-
gürlükler Derne¤i yapt›¤› yaz›l›
aç›klamada da ; “12 Eylül 1980 dar-
besi yasama, yürütme ve yarg› erk-
lerini ellerinde toplayan darbeciler
bask› ve zulümle insan hak ve öz-
gürlüklerini yok ettiler. Süngü zo-
ruyla oylatt›klar› 1982 Anayasas› ile
toplumsal, siyasal, sosyal hayat›
cendere alt›na ald›lar” denildi.

***

TTAAYYAADD da yapt›¤› yaz›l› aç›kla-
mada “bugün AKP hükümeti tara-
f›ndan halka karfl› yürütülen faflist
politikalara, AB politikalar›na çok
fazla ses ç›karmayan ancak 12 Eylül
faflist cuntas› denildi¤inde ‘aslan
kesilenler’in yapt›klar› gerçek an-
lamda ikiyüzlülüktür” dedi.

TTeemmeell HHaakkllaarr vvee  ÖÖzzggüürrllüükklleerr
FFeeddeerraassyyoonnuu yapt›¤› yaz›l› aç›kla-
mayla “Nas›l yönetilece¤imizi halk
olarak biz belirlemeli ve uygulama-
l›y›z. Bunun için de mücadelemizi
her geçen gün yükselterek sürdür-
meliyiz. Yönetimler de¤iflmedikçe
12 Eylül’ler hep var olacak” diye-
rek  halk› faflizme karfl› mücadele
etmeye ça¤›rd›.

HHaallkk››nn HHuukkuukk BBüürroossuu “Halk›n
adalet özlemi karfl›lanmak zorunda-
d›r” bafll›kl› aç›klamas›nda, halkla-
r›m›za karfl› ifllenen baflta katletme,
kaybetme, iflkence ve tecavüz ol-
mak üzere binlerce suçun, bugüne
kadar cezas›z b›rak›ld›¤›n› belirtir-
ken “flubelerde, karakollarda, hapis-
hanelerde ve sokaklarda tüm bir
halka karfl› ifllenen gözalt›, iflkence,
tecavüz, kaybetme ve katletme suç-
lar›n›n zaman afl›m›na u¤ramas› söz
konusu de¤ildir. Tüm bu suçlar in-
sanl›¤a karfl› ifllenmifl suç olarak ka-
bul edilmeli, sorumlular yarg›lan-
mal›d›r” dedi..

12  EEYLÜL’DEN HHESAP SORMAK
EMPERYAL‹ZME VVE OOL‹GARfi‹YE 
KARfiI MÜCADELE EETMEKT‹R

AAnnttaallyyaa

AAddaannaa



“Bugün fiiflli’de okuyan ö¤renci-
mizle fiemdinli’nin bir okulunda
okuyan ö¤rencimiz teknik imkanlar
bak›m›ndan hemen hemen ayn› se-
viyeye ulaflm›flt›r. ”

Bu iddian›n sahibi Baflbakan
Tayyip Erdo¤an...   

Baflbakan, sözlerine kendisi de
inanm›fl olacak ki, h›z›n› alamaya-
rak, “bu y›l da bütçeden en büyük
pay› e¤itime ay›racaklar›n›” da söy-
lemifl. Böylece, bugüne kadar büt-
çeden en büyük pay›, Savunma’ya,
Diyanet’e vb... de¤il de e¤itime
ay›rm›fl olduklar›n› da ö¤renmifl
oluyoruz!..

E¤itimle, e¤itim sistemiyle ilgisi
olmayan, her fleyi “sat›lacak mal”
olarak gören tüccar kafa, bir yandan
da halk› kand›rmaya devam ediyor.

Herkes biliyor ki, fiemdinli’de
de, bölgenin herhangi bir yerinde de
veya yoksul halk›n yaflad›¤› baflka
bölgelerde de e¤itim sorunlar›ndan
de¤il, e¤itimden bile bahsedebil-
mek mümkün de¤ildir. Burada so-
run fiemdinli-‹stanbul k›yaslamas›
sorunu da de¤ildir, ‹stanbul’un yok-
sullar›n›n  gidebildikleri okullarda
da e¤itim çökmüfl durumdad›r.

E¤itim salt bir okul binas› dik-
mek, ders ö¤retmek olarak da de-
¤erlendirilemez. Bu yan›yla bak›l-
d›¤›nda, gençlikteki yozlaflma, deje-
nerasyon bile bafll› bafl›na e¤itimin
içinde bulundu¤u durumu anlatmak
için yeterlidir. Dahas› b›rakal›m ö¤-
rencileri, sistemin nas›l bir çürüme
içinde oldu¤unu anlamak için ö¤-
rencilerine taciz, tecavüzde bulunan
ö¤retmen bollu¤una bakmak bile
yeterlidir. Çürümenin e¤itim siste-
mi içine bunca yayg›n olarak girme-
si, e¤itim sisteminin karakterinden
ba¤›ms›z de¤erlendirilemez.

Fakat mevcut e¤itim sistemini
bu yan›yla de¤erlendirmeyi bir ke-
nara b›rak›p, salt sözünü etti¤i okul-
lardaki teknik ve fiziki donan›m bo-
yutu, ö¤retmen say›s› vb. boyutuyla

bak›ld›¤›nda bile övünülebilecek bir
tablodan bahsedilemeyece¤i görüle-
cektir.

‹‹flflttee bbiirrkkaaçç rraakkaammllaa ee¤¤iittiimmii--
nniizz;; 145 ö¤renciye 1 tuvalet düflü-
yor!.. Yüzde 66's›n›n tuvaletleri ba-
k›ms›z. 

Okullar›n yüzde 52'si derslik,
yüzde 49'u ö¤retmen, yüzde 82'si
hizmetli personel, yüzde 50'si s›ra,
masa, tahta s›k›nt›s› çekiyor... Yüz-
de 70'inin laboratuvar atölye eksi¤i
bulunuyor, yüzde 72'si ise hijyen
sorunlar› yafl›yor... ‹lkö¤retim okul-
lar›n›n yüzde 82'sinde okula yeni
bafllayan çocuklarla ikili kademe
ö¤rencileri ayn› binada ders görü-
yor. ‹lkö¤retimlerin yüzde 70'i, nor-
mal liselerin yüzde 68'i ikili ö¤retim
yap›yor... 

2007-ÖSS'de 4477 bbiinn 558877, 2007-
OKS'de ise 2277 bbiinn 227777 aday baraj al-
t›nda kald›, puanlar› hesaplanmad›.

Ö¤retmenlerin gerçek ücretleri
on y›l öncesine göre yüzde elli daha
düflmüfl durumda... 

K›z çocuklar›n›n e¤itim sorunu
da çözülemedi. Zorunlu e¤itim hak-
k›ndan yararlanamayan her 10 ço-
cuktan 7'si k›z... vs.. vs...

E¤itim sisteminin durumunu an-
latan rakamlar, araflt›rmalar bir yaz›
çerçevesinde verilemeyecek kadar
fazlad›r. Aktard›¤›m›z bu rakamlar
sadece yalanc›n›n yalan›n› ortaya
koyan k›smi örneklerdir...

HHEERR ‹‹KKTT‹‹DDAARRDDAA EE⁄⁄‹‹TT‹‹MM
SS‹‹SSTTEEMM‹‹ DDEE⁄⁄‹‹fifi‹‹YYOORR......

Görünürde her iktidar, iktidara
gelir gelmez e¤itim sisteminde
reformlara giriflmektedir. Oysa bu-
güne kadar e¤itim sisteminde e¤i-
tim kalitesini yükseltecek herhangi
bir de¤ifliklik olmufl mudur, elbette-
ki cevap tereddütsüz HAYIR’d›r.
Tersine her iktidarla e¤itim daha da
bozulmufltur.

Peki iktidarlar›n yapt›¤› nedir?

Her sistem e¤itimi kendi varl›¤›-
n›n devam›n› sa¤layacak, kendisine
hizmet edecek flekilde düzenler. Bu
boyutuyla burjuvazinin iktidarlar›n-
da e¤itim burjuvazinin ç›karlar›na
göre, halk iktidarlar›nda ise halk›n
ç›karlar›na göre düzenlenir. Bu ne-
denledir ki, Küba’da e¤itim paras›z-
ken ve halk›n yüzde yüze yak›n›
okur yazarken, bizim ülkemiz tab-
losu yukar›daki rakamlar›n ifade et-
ti¤i gibidir.

Fakat bunun yan›nda bir de her
gelen iktidar›n kendi ç›karlar› çer-
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ilkokul düzeyinde bile e¤iti-
min herkes için hak olmad›¤›,
birçok çocu¤un okul hakk›n-
dan yoksun kald›¤› bir ülkede,
çocuklar›n daha yaflama at›l-
madan geleceklerinin düzen
taraf›ndan ellerinden al›nd›¤›
bir sistemde hangi “f›rsat
eflitli¤inden sözedilebilir.”



çevesinde e¤itim sorunlar›n› kullan-
mas›, sistemi kendi parti ç›karlar›
çerçevesinde yeniden düzenlemesi,
e¤itim sorunlar›yla ilgileniyor gö-
rüntüsü yaratmak için göstermelik
uygulamalara baflvurmas› sistemi
daha da beter hale getirmektedir...

Oysa e¤itim sistemindeki gerçek
sorunlar olduklar› yerde durmakta-
d›r. YÖK’ü kimse kald›rmaya kal-
k›flmamaktad›r. Ancak YÖK, oli-
garflinin kendi iç iktidar savafl›n›n
bir malzemesi olarak tart›flma gün-
demine getirilmekte, fakat iktidar
kavgas› bir denge ile durulmakta,
YÖK ifllevlerine devam etmektedir.

Dikkat edilirse ne e¤itim olana-
¤›ndan herkesin yararlanmas›n› sa¤-
layacak, ne e¤itimin kalitesini yük-
seltecek herhangi bir tart›flma yoktur.
Tüm tart›flmalar iktidar savafl›n›n
malzemeleri üzerinde yürümektedir.
Okullara türbanla girilsin mi girilme-
sin mi, YÖK’ün bafl›na “islamc›” m›
atanm›fl, yoksa “laik”mi atanm›fl...
vs vs... Bu tart›flmalar›n halk›n e¤i-
tim sorunuyla ilgisi yoktur.

Oligarflinin partilerinin e¤itimle
ilgili gündemleri, halk için de¤il
kendi ç›karlar› içindir. Halk aç›s›n-
dan bak›ld›¤›nda e¤itim sisteminin
düzeltilmesi için yap›lmas› gereken
tart›flmalar çok aç›kt›r. Halk›n ver-
gileri neden e¤itime harcanm›yor da
tekellerin kasalar›na ak›t›l›yor, ne-
den devlet okullar›nda verilen e¤i-
timin kalitesi her geçen dönem daha
da düflürülerek devlet okullar› tasfi-
ye ediliyor, neden halen halk e¤itim
alacak okuldan yoksun, ilkokul
düzeyinde bile e¤itimin herkes için
hak olmad›¤›, birçok çocu¤un okul
hakk›ndan yoksun kald›¤› bir ülke-
de, çocuklar›n daha yaflama at›lma-
dan geleceklerinin düzen taraf›ndan
ellerinden al›nd›¤› bir sistemde han-
gi “f›rsat eflitli¤inden sözedilebilir”,
e¤itim sistemi ne zaman ö¤rencileri
yar›fl at› gibi s›navdan s›nava kofl-
turmak yerine, gerçekten e¤iten bir
içeri¤e kavuflacakt›r... sorular uzat›-
labilir... bunlar› tart›flmayan, tart›fl-
t›rmayan iktidarlar›n e¤itim soru-
nuyla ilgilendi¤i kocaman bir ya-
land›r...

Say›: 123 11E⁄‹T‹M

E¤itim yok ama soygun çok...
Kapitalizmin her fleyi sat›lacak
meta haline getirdi¤i bilinir... Buna
bilgi de dahildir... 

E¤itimin ticarilefltirilmesi de ka-
pitalizmin bu mant›¤›n›n ürünüdür.
Tekeller e¤itim sistemini de tama-
men ele geçirerek, ‘ne kadar para o
kadar sa¤l›k’, ‘ne kadar para o ka-
dar su’ ... mant›¤›n› ‘‘nnee kkaaddaarr ppaarraa
oo kkaaddaarr ee¤¤iittiimm’’ diye sürdürmekte-
dir... Bunun sonucudur ki, bugün
art›k e¤itim kurumlar›nda de¤il,
‘dershane’ ad› alt›ndaki ticaretha-
nelerde parayla ‘bilgi’ sat›lmakta-
d›r. ‹yi bir e¤itim sat›n almak isti-
yorsan›z, daha fazla para ödemek
durumundas›n›z, yok do¤ufltan fa-
kirseniz, de¤il bilgiye ulaflmak,
okullar›n kap›s›ndan içeriye bile
girmeniz mümkün de¤ildir.

E¤itimdeki ticarilefltirme AKP
iktidar›yla birlikte kat kat art›fl gös-
termifltir. AKP iktidar›ndan önce
özel dershanelere giden ö¤renci sa-
y›s› 606 bin 522 iken aradan geçen
5 y›lda say›, 1 milyon 71 bin
827'ye yükselmifl durumdad›r.
Özel dershane say›s› da yaklafl›k
iki kat artarak, 3.986’ya ulaflm›flt›r.
Ki, AKP iktidar› bu say›y› daha da
art›rman›n hesab›yla özel okul ve
dershaneleri teflvik etmekte, devlet
okullar›ndan esirgedi¤i ödene¤i
özel okullara ay›rmaktad›r. Ve el-
bette ki, bu ticarethanelerin müflte-
risini art›rmak için de devlet okul-
lar›nda e¤itimin ad›n› bile yoket-
menin kararlar›n› almaktad›r.

Bu tablo içinde do¤ald›r ki,
okullar›n tuvalet, su sorunlar›n› bile
çözmek için tek kurufl ayr›lm›yor.
Örne¤in, sular›n olmad›¤›, temizli-
¤in olmad›¤› tuvaletleri kullanan
çocuklar›n, e¤itimin bir parças› ola-
rak okullarda temizlik al›flkanl›¤›
kazanmalar› mümkün mü? E¤itime
gönderilen çocuklar salg›n hastal›k
sorunlar›yla evlerine dönüyorlar.

Ortada bir e¤itim yoktur, fakat
halk› doland›rma, soygun, talan, dü-

zenin en alt kademelerindeki bürok-
ratlar›na kadar uzanan bir sistem ha-
line getirilmifltir... Halk güya ‘e¤i-
tim için vergi’ ad› alt›nda bir kez so-
yulmakta ama bu yetmiyor anlafl›-
lan. Sonra da, kay›t paras›, e¤itim
araç gereci, yurt vb. paras›, okul k›-
yafeti paras›, karne paras›, diploma
paras›... k›sacas› her ad›mda para
ödeyerek defalarca soyulmaktad›r.

Okullar ticarette bafll› bafl›na
çeflitli dallar› da içinde bar›nd›ran
bir sektör durumundad›r. Örne¤in,
kimi okul yöneticileri her y›l ayr›
bir kurumla anlaflarak k›yafet de-
¤ifltirmekte, bu soyguna ö¤renci
velileri para yetifltirmekte zorlan-
maktad›r.

Elbette ki, bu tablonun sorum-
lusu da Milli E¤itim Bakanl›¤›’d›r.
Bakanl›k TV’lere ç›k›p, zorla para
al›nmayacak aç›klamas› yaparken,
di¤er yandan okul müdürlerine b›-
rakt›¤› ‘k›yafet belirleme’ vb. rant
alanlar›yla soygunun sürmesine
onay veriyor...

E¤itimin bunca h›zla pahal›lan-
mas›n›n yan›nda, e¤itim kalitesinin
de ayn› h›zla düfltü¤ü gözönünde
bulundurulursa e¤itimdeki ticari-
leflmenin sonuçlar› da daha anlafl›-
l›r hale gelecektir. Tablo öyledir ki,
e¤itim art›k “lüks tüketim malze-
mesi” gibidir... 

Çocuk okutan anne-babalar, 2
bin YTL'ye kadar varan kay›t para-
s› yan›nda, çeflitli okul malzemele-
rinin paralar›, onar›m, temizlik
vb... ad› alt›nda da okula para öde-
mek zorunda b›rak›lmaktad›rlar.
Bu tablonun baflsorumlusu okulla-
ra ödenek göndermeyen
MEB’ndan baflkas› de¤il... Peki
halka her hizmet için ayr›ca para
al›nd›¤›na göre, halk›n verdi¤i ver-
giler ne oluyor?.. Bu sorunun ceva-
b›n› büyüyen tekellerde, Tayyip-
ler’in çocuklar›n›n gemilerinde,
fabrikalar›nda... aramak gerekir
kuflkusuz...

EE¤¤iittiimm’’ddee TTiiccaarriilleeflflmmeenniinn SSoonnuuççllaarr››



Okullar›n bafllamas›yla devrimci
demokrat gençli¤e yönelik sald›r›lar
da ço¤ald›. 

Ankara Gençlik Dernekli ö¤ren-
cilerin okullar›n aç›lmas›yla birlikte
Hacettepe Üniversitesi aç›l›fl›nda
açt›klar› tan›t›m stand›na özel gü-
venlik birimleri sald›rm›flt›. Olay-
dan sonra ö¤renciler 17 Eylül günü
de okullar›n›n aç›lmas›yla saat
11.00- 14.00 aras› DTCF’de stand

açt›lar.
S t a n -

d›n aç›l-
mas›ndan
bir süre
sonra Özel
Güvenlik
Birimleri-
nin tehdit-
l e r i y l e

karfl›laflt›lar. Burada Özel Güvenlik
Birimleri’yle yaflanan tart›flman›n
ard›ndan dekanl›¤a giderek masay›
açacaklar›n› belirttiler. Dekan’›n
‘bizden izin almal›s›n›z’ demesi üze-
rine ‘peki izin istesek verecekmisi-
niz’ diye soran ö¤renciler ‘hay›r’ ce-
vab› ald›lar. Bunun üzerine Gençlik
Dernekliler ‘biz masay› kapatmaya-
ca¤›z’ diyerek odadan ç›kt›lar. 

PPoolliissllee DDeekkaannll››kk 
‹‹flflbbiirrllii¤¤ii HHaalliinnddee!!

Bir süre sonra tekrar masaya ge-
len Özel Güvenlik Birimleri’yle ö¤-
renciler aras›nda tart›flma ç›kt›. Bu
s›rada stand›n kald›r›lmas› için oku-
la gelen onlarca sivil polis de sürek-
li dekanl›k ile görüfltüler. Masay›
kald›ramayan Özel Güvenlik Birim-
leri’nin soruflturma tehditlerine ö¤-
rencilerin cevab› tan›t›m broflürleri-
ni da¤›tmaya devam etmek oldu.
Gençlik Dernekli ö¤renciler stand›n
bir hafta aç›k kalaca¤›n› belirttiler. 

GGEENNÇÇLL‹‹KK DDEERRGG‹‹SS‹‹ 

SSAATTIIfifiIINNDDAA GGÖÖZZAALLTTII

Ülkemizde Gençlik Gelecektir
Dergisi’nin sat›fl› için Befliktafl Kö-

yiçi’nde biraraya gelen Gençlik
Dernekli ö¤rencilere polis müdaha-
le ederek gözalt›na ald›. 16 Eylül’de
yap›lan dergi sat›fl›nda polis önce
Bal›k Pazar›’nda dergi sat›fl› yapan
on iki Gençlik Dernekli ö¤rencinin
etraf›n› sar›p, keyfi bir flekilde kim-
lik sordu. Bu keyfilik karfl›s›nda sa-
t›fla devam edece¤ini söyleyen
Gençlik Dernekliler’in etraf›n› sa-
ran polisler, sokak ortas›nda perva-
s›zca sald›rarak sat›fl yapan on iki
kifliyi yaka-paça gözalt›na ald›. Be-
fliktafl Emniyet Müdürlü¤ü’nde de
polisin sald›rganl›¤› devam ederken,
polis sald›r›s› sonucu Gençlik Der-
nekli Hüseyin Öztürk’ün yana¤› ya-
r›ld›. Sonras›nda da bayanlara ah-
laks›z arama yaparak, Gençlik Der-
nekli- ler’in bulundu¤u nezaretha-
nelere gaz s›karak iflkenceye devam
eden polisin olay hakk›nda haz›rla-
d›¤› tutanak ise polisin komploculu-
¤unu, yalanc›l›¤›n› gösteren bir ör-
nek niteli¤indeydi. Gözalt›na al›nan
on iki kifli hakk›nda ihbar oldu¤u ve
kendilerine kimlik soruldu¤unda
kenetlenip birbirlerine vurmaya
bafllad›klar› fleklindeki tutanakta gö-
zalt›na al›nan kiflilerin elleri kelep-
çeli bir halde polisi dövdü¤ü iddias›

yer al›yor. Kimlik ibraz etmeme ve
polise mukavemetle suçlanan Genç-
lik Dernekliler’i savc› ifadelerini al-
madan mahkemeye sevk etti. Mah-
kemede ise ifadeleri al›nd›ktan son-
ra tutuksuz yarg›lanmak üzere ser-
best b›rak›lan Gençlik Dernekli ö¤-
renciler taraf›ndan yap›lan aç›kla-
mada; “polisin haz›rlad›¤› bu tuta-
na¤›n kendi suçlar›n› ört-bas etme
amac› güttü¤ü çok aç›k, haz›rlad›k-
lar› hiçbir komplo dergimizin sesi-
nin bu ülkenin meydanlar›nda yan-
k›lanmas›na engel olamayacakt›r”
denildi.

OOKKUULLLLAARR AAÇÇIILLIIRR 

AAÇÇIILLMMAAZZ SSOORRUUfifiTTUURRMMAA!!

Devrimci demokrat ö¤rencilere
yönelik soruflturma terörü bu sene
de bafllad›. Birçok üniversitede dev-
rimci demokrat ö¤rencilerin e¤itim
haklar› soruflturmalarla engellenme-
ye çal›fl›l›yor.  Ad›yaman Üniversi-
tesi Besni Meslek Yüksek Okulu
Ö¤rencisi Sercan Zülal’de sorufltur-
ma sald›r›s›ndan nasibini alan bir
ö¤renci. Sercan Zülal’e bas›n aç›k-
lamas› yapmak ve bildiri da¤›tmak
gibi demokratik haklar›n› kulland›¤›
için iki dönem uzaklaflt›rma cezas›
verildi.

OOkkuullllaarr SSaalldd››rr››yyllaa AAçç››lldd››!!

Düzen polis girmedik, polisin
bask›s› alt›na sokulmad›k yer b›-
rakmak istemiyor. Sürekli olarak,
bu çerçevede yeni bir ad›m at›yor.

Bunun için at›lan yeni ad›m;
“güvenli okul, güvenli e¤itim” pro-
jesi çerçevesinde her okula bir po-
lis... Elbette ki, kimin için güvenli
olaca¤›n› tahmin etmek zor de¤il.
Okullarda flimdiye kadar polisin
ö¤renci güvenli¤i ald›¤› duyulmufl
mudur, tersine polis hep ö¤rencile-
re sald›r›larda gündeme gelmifltir.

Dolay›s›yla burada “güven-
li”den kas›t sistemin güvenli¤idir.
Bu düzen halk›n oldu¤u her yeri
kendisi için güvensiz olarak gör-

mektedir. Hele ki, sözkonusu olan
gençlikse orada düzenin güvenli¤i
mutlaka tehlikededir. O zaman bu
düzenin sahiplerinin kafas› hemen
oraya polisi, jopu, panzeri sokmaya
çal›flmaktad›r...

Milli E¤itim Bakanl›¤› ve ‹çifl-
leri Bakanl›¤› iflbirli¤iyle gündeme
getirilen bu projenin bu y›l uygula-
maya konulmas› için gerekli proto-
koller imzalanm›fl. Bu proje çerçe-
vesinde polislere kimlik kontrolü
yetkisinin verildi¤ini ise herhalde
belirtmeye bile gerek yoktur.

Oligarfli, bu tür projeler üret-
mekte beceriklidir... Suçlu suçunu
bildi¤i için kendisini nas›l koruya-
ca¤›n› düflünür sürekli olarak, fakat
bu önlemler korkusunu dindirmeye
yeter mi oras› meçhuldür...
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Say›: 123 13GENÇL‹K

Üniversiteler sahip olduklar›
misyon gere¤i, toplumlar›n gelifli-
minde bilimsel, sosyal ve siyasal
anlamda önemli roller üstlenmifl-
lerdir. Özellikle 12 Eylül 1980 Cun-
tas› öncesine bakt›¤›m›z zaman
üniversite gençli¤inin ve üniversi-
telerin, genifl kitlelerin e¤itilme-
sinde, hak alma mücadelelerinde,
devrim ve demokrasi mücadele-
sinde önemli katk›larda bulundu-
¤unu görürüz. Yetersizliklerine
ra¤men bugün de üniversiteli kim-
li¤ine sahip devrimci, demokrat,
ilerici ö¤renciler ve ö¤retim ele-
manlar› bu misyonu sürdürmekte-
dirler.

Bu durum üniversitelerin sü-
rekli olarak egemen s›n›flar›n he-
defi haline gelmesine neden ol-
mufltur. YÖK de bu çerçevede,
üniversitelerin ilerici, ayd›nlanma-
c› yan›n› ortadan kald›rmak için
direk cuntac›lar taraf›ndan kurul-
mufltur. Kuruldu¤u günden itiba-
ren de üniversiteleri emperyaliz-
min ve oligarflinin ç›karlar› do¤rul-
tusunda düzenlemeye çal›flm›flt›r.
‹lerici, demokrat unsurlar› üniver-
sitelerden tasfiye edip yönetim
kademesini de faflist unsurlardan
oluflturmufltur.

Bunun yans›mas›n› birçok üni-
versitede görmekteyiz. ‹stanbul
Üniversitesi de bunlardan biridir.
Bu üniversetenin idari kademesi,
adl› ad›nca söylersek ‹.Ü. Rektörü
Mesut Parlak ve ekibi, ‹.Ü. ö¤renci-
lerinin tam bir k›flla disiplinine ta-
bi tutulmas›, ilerici, devrimci, de-
mokrat kesimlerin tasfiyesini ger-
çeklefltirmek için var gücüyle ça-
l›flmaktad›r.

‹stanbul Üniversitesi Rektörlü-
¤ü görevine getirildi¤inden beri
anti-demokratik uygulamalar ko-
nusunda fleytan›n bile pabucunu
dama att›racak birçok uygulama-

ya imza att› Parlak. S›rf devrimci,
demokrat fikirleri yüzünden yüz-
lerce ö¤renciyi okullar›ndan uzak-
laflt›rd›, ö¤retim üyeleri üzerinde

sürekli bir bask› unsuru oldu, tür-
ban takt›¤› gerekçesiyle yüzlerce
ö¤rencinin e¤itim hakk›n› engelle-
di. Üniversitelerin ticarileflmesinin
de önde gelen savunucular›ndan
biri oldu. Yemekhanelerden kan-
tinlere kadar üniversite içindeki
birçok iflletmenin özellefltirilmesi
Parlak döneminde gerçeklefltirildi.
Ayn› süreçte, ‹.Ü., bilimsel e¤itim,
demokratikleflme alanlar›nda ise
bir arpa boyu yol almad›. 

Mesut Parlak’›n ve onun yöne-
timi alt›nda güya bilim adamlar›n-
dan oluflan bir kurulun ‹.Ü. ad›na
son yapt›¤› aç›klama faflizmin söz-
cüleri olduklar›n› kan›tlayan bir
veri olmufltur. 

AKP iktidar›n›n gündeme getir-
di¤i anayasaya flu sözlerle karfl› ç›-
k›yordu Parlak: "Ben do¤rusu bu
sivil anayasay› hiç içime sindiremi-
yorum. Bugüne kadar yap›lan ana-
yasalar baflka bir anayasa m›yd›?
Hepsi sivil anayasayd›. Anayasa
mutlaka yans›z ve bilimselli¤e da-
yanan, genifl kapsaml› bilim adam-
lar› taraf›ndan yap›lmal›. Siyasetin
d›fl›nda olmal›, siyasi bir tandansa
yandafl olmamal›..."

Parlak bu sözlerle hem 12 Ey-
lülcüler’in ç›kartt›¤› anayasay›
olumlamakta, hem de demokrasi-
nin masal›na bile katlanamad›¤›n›
göstermektedir.

AKP iktidar›n›n anayasa de¤i-
flikli¤inin hedefinde halka daha iyi
bir anayasa sunmak de¤il, emper-
yalizmin ve iflbirlikçilerinin istek-
lerini karfl›lamak amac› vard›r. As-
l›nda AKP’ye itiraz eden Mesut
Parlak da ayn› konumda bulunu-
yor. Onun durdu¤u yer de emper-
yalizmin ve faflizmin yan›d›r. 

Bir “bilim adam›” olarak 82
Anayasas›’n› mahkum etmesi bek-
lenen, bunun cuntac›lar›n anaya-

sas› oldu¤unu söylemesi gereken
Parlak gibilerin, bundan önceki
anayasalar da sivildi fleklinde aç›k-
lama yapmas› bilim ve üniversite-
ler ad›na utançt›r elbette. Cunta
anayasas›n› savunmak, bilime ve
bilim adaml›¤› s›fatlar›na ihanettir. 

Bakal›m daha Mesut Parlak ka-
fas›ndaki anayasa için neler diyor:
“Ulusal bütünlük ve beraberli¤imiz
için, her türlü bölücü, y›k›c› ak›m-
lara, d›flar›dan gelebilecek her tür-
lü tehdide ve politik bask›lara kar-
fl› koyabilmek için bu anayasa ay-
r› bir önem tafl›maktad›r.”

Bu sözlerinden de anlayaca¤›-
m›z gibi Parlak’›n kafas›ndaki ana-
yasa devletin bölünmez bütünlü-
¤ünü korumal›, Türk milletini yü-
celtmeli! Yani özcesi, Mesut Par-
lak ve onun gibilerinin iktidar›n›
pekifltirmeli. Halklar›n demokrasi
ve özgürlük istekleri önemli de¤il
onlar›n gözünde.

Ayr›ca anayasan›n siyasetçiler
taraf›ndan de¤il de bilim adamlar›
taraf›ndan yap›lmas›n›n gerekti¤i-
ni söylüyor Parlak. Siyasetçisi Tay-
yip gibi, bilim adamlar› da Parlak
gibi olacaksa, al birini vur ötekine.

Bizler Mesut Parlak’›n anti-de-
mokratik uygulamalar›n› yak›n-
dan tan›d›¤›m›z için yapt›¤› aç›kla-
malar bizi flafl›rtmad›. Rektörü ol-
du¤u üniversiteyi de zaten bu an-
lay›flla yönetmektedir. Daha yeni
onlarca ö¤renciyi demokratik
haklar› olan düflüncelerini aç›kla-
ma haklar›n› kulland›klar› için üni-
versiteden atm›flt›r.

Sonuçta bizler AKP’nin “sivil
anayasa” aldatmacas›na da, Par-
laklar’›n cunta anayasas› avukatl›-
¤›na da sessiz kalamay›z. Dikkat
çekmek istedi¤imiz nokta ise üni-
versitelerimizi yöneten zihniyetin
bak›fl aç›s›d›r. Bu ülkede üniversi-
telerin olmas› gereken misyonu
yüklenmesi için Mesut Parlak ve
onun zihniyetinin üniversitelerden
tasfiye edilmesi gerekir. Aksi tak-
dirde üniversitelerimiz profesör
unvanl› faflist generaller taraf›n-
dan yönetilmeye devam edecek. 

Gençlik Federasyonu

ÜN‹VERS‹TELER‹ B‹L‹M ADAMLARI
DE⁄‹L S‹V‹L FAfi‹STLER YÖNET‹YOR!
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sahura kalkma saatlerine yak›n bir za-
manda sard›lar Tuzla Mahallesi’nin
etraf›n›. Sabah›n erken saatlerinde
sürdüler panzerleri, ya¤d›rd›lar gaz
bombalar›n› halk›n üstüne. ‹lk önce
bofl binalar› y›kmaya bafllad›lar. Bunu
duyan halk yata¤›ndan kalkt›¤› gibi
sokaklara doluflarak direnifle geçti.
Gecikmeden barikatlar kuruldu. Ve
halk barikatlar›n ard›ndan “Buras› ‹s-
rail De¤il” diye slogan atarak karfl›la-
d› y›k›ma gelenleri. 

Y›k›m sald›r›s›n›n duyulmas›n›n
ard›ndan dayan›flma için di¤er mahal-
lerden, devrimcilerden birçok insan
Tuzla’ya hareket etti. Y›k›m›n oldu¤u
gün Mimar Sinan Mahallesi’nde Deri
‹fl, Limter ‹fl, Temel Haklar aç›klama-
lar yaparak halk›n yan›nda olduklar›-
n› dile getirdiler. 

13 Eylül günü de saat 14.00’te Te-
mel Haklar Federasyonu Y›k›m Ko-
misyonu ‘Evlerimizi Y›kt›rmayaca-
¤›z, Y›k›mlara Karfl› Gücümüz Birli-
¤imizdir’ pankart› açarak yapt›¤›
aç›klamada sald›r›y› k›nad›. 

Temel Haklar Federasyonu, AKP
iktidar›n›n Tuzla Mimar Sinan ve fiifa
Mahallesi’ndeki y›k›m sald›r›s›n› 14
Eylül Cuma günü yapt›¤› eylemlerle
de protesto etti. Ayn› anda Bak›rköy
Özgürlük Meydan›’nda ve Ça¤layan
AKP önünde aç›klama yapan Federas-
yon üyeleri “evlerimizi bafl›m›za y›k-

malar›na asla izin vermeyece¤iz” söz-
leriyle y›k›m sald›r›s›n›n oldu¤u her
yerde halk›n direnece¤ini vurgulad›.

TTuuzzllaa HHaallkk›› YYaallnn››zz DDee¤¤iill

Saat 15.00’te Bak›rköy Özgürlük
Meydan›’nda biraraya gelen federas-
yon üyeleri “Y›k›mlara Karfl› Gücü-
müz Birli¤imizdir, Tuzla Halk› Yaln›z
De¤ildir” pankartlar› açarak her se-
çim öncesi tapu vaat edilen gecekon-
dular›m›z›n seçimin hemen sonras›n-
da y›k›m tehlikesiyle karfl› karfl›ya
geldi¤ini dile getirdiler. Federasyon
ad›na Necdet Dernek taraf›ndan yap›-
lan aç›klamada Tuzla’da yoksul hal-
k›n evlerinin y›k›lmak istendi¤i ve
halk›n buna karfl› direndi¤i hat›rlat›la-
rak “Tuzla’da evlerimiz bafl›m›za y›-
k›l›yor! Adalet ad›n› bir ikiyüzlülük
abidesi misali tafl›yan bir “iktidar”›n
politikalar› ve yoksul halka karfl› duy-
du¤u düflmanl›¤›n bir sonucu olarak... 

Bu “adaleti” reddetmek, bu politi-
kalara ve bu düflmanl›¤a karfl› tav›r al-
mak bizim hakk›m›zd›r! Evlerimizi
bafl›m›za y›kmak isteyenlere karfl› di-
renmek ve y›k›mlara karfl› birlik ol-
mak ve birlikte mücadeleyi yükselt-
mek hakk›m›zd›r, görevimizdir!” de-
nildi. 

‹nsanca yaflaman›n bir hak oldu-
¤unu sözlerine ekleyen Dernek, “bu

hak en
çok bi-
zimdir, hakk›m›z olan› istiyoruz” söz-
leriyle bar›nma hakk›na sahip ç›kma-
n›n meflrulu¤unu dile getirdi. 

Aç›klamada “Tuzla Halk› Yanl›z
De¤ildir, Y›k›mlara Karfl› Gücümüz
Birli¤imizdir, Halk›z Hakl›y›z Kaza-
naca¤›z” sloganlar› at›larak Tuzla hal-
k›n›n yaln›z olmad›¤› hayk›r›ld›.

TTuuttuukkllaannaannllaarr SSeerrbbeesstt

BB››rr aakk››llss››nn!!

Ayn› gün ve saatte AKP ‹stanbul ‹l
binas› önünde aç›klama yapan Fede-
rasyon üyeleri de “Gücümüz Birli¤i-
mizdir Y›k›mlara Karfl› Birleflelim”
pankart› tafl›d›lar. Federasyon ad›na
yap›lan aç›klamada “Bizim sadece if-
tar çad›rlar›yla övünen büyükflehir be-
lediyelerimiz ne yap›yorlar? ‹ftar ça-
d›rlar›n›n ne kadar ra¤bet gördü¤ünü
TV ekranlar›ndan bize izletmeye de-
vam m› edecekler? Bir ülkede bir ik-
tidar açl›kla övünüyorsa onun son
noktas›n›n oras› oldu¤unu art›k bit-
miflli¤in en somut örne¤i oldu¤unu
gösterir. Herkes yüzünü TUZLA’ ya
çevirsin ve belediyelerin ne kadar za-
lim politika yürüttüklerini bir kez da-
ha görsünler” denildi. Y›k›mlara karfl›
direnmenin ve mücadeleyi yükselt-
menin bir görev oldu¤unun vurgulan-
d›¤› aç›klamada “Y›k›mlara Son, Gü-
cümüz Birli¤imizdir Y›k›mlara Karfl›
Birleflelim, Tutuklananlar Serbest B›-
rak›ls›n” sloganlar› at›ld›.

YY››kk››mmllaarraa KKaa rrflfl››

OOkkmmeeyyddaann››’’nnddaa YYüürr üüyyüüflfl

Tuzla fiifa Mahallesi’nde ger-
çeklefltirilen y›k›mlar› ve halka ya-
p›lan sald›r›lar› protesto etmek için

TEMEL HAKLAR FFEDERASYONU:

GÜCÜMÜZ BB‹RL‹⁄‹M‹ZD‹R, 
YIKIMLARA KARfiI BB‹RLEfiEL‹M!
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Y›k›m sald›r›s› üzerine Tuzla
halk›na deste¤e giden Temel Hak-
lar Federasyonu üyeleriyle görüfle-
rek izlenimlerini ald›k.

YY:: Tuzla’da y›k›m sald›r›s›ndan
önce de siz oraya gitmifltiniz, sald›r›
günü de ordayd›n›z? Bize izlenimle-
rinizi anlat›r m›s›n›z?

F i l i z
YILMAZ: Te-
mel Haklar ve
Özgürlükler Fe-
derasyonu ola-
rak bizim y›-
k›mlara karfl›
o lufl tu rdu¤u-
muz bir komis-

yonumuz var. Bu komisyon 2 y›l ön-
cesinde y›k›mlar gündemde oldu¤un-
da kurulup ve ‹stanbul’un birçok ma-
hallesinde faaliyet yürütmüfltür. Ge-
cekondular yoksul halk›n yerleridir.
Kendi tercihlerinin d›fl›nda zorunlu-
luktan kaynakl› bulduklar› bir çö-
zümdür. Tuzla Çank›r›, Kars, Gire-
sun, Tokat, Bitlis gibi yerlerden göç
alm›flt›r. Ve bu mahalleler 30-40 ön-
cesine dayan›r. O gün onlara sahip ç›-
k›lmam›flt›r. Bugün bir evde 12-13 ki-
fli yaflamak zorunda kalm›flt›r. Küçük
bir evde 12 kiflinin yaflamas› kolay
de¤ildir. Seçim süreciyle beraber baz›
insanlar evlerine kat yaparak yaflam-
lar›n› kolaylaflt›rmak istemifllerdi.
Ancak belediyeler oy kayg›s›yla gör-
mezden gelmifllerdir, kolay gelsin de-
yip yollar›na devam etmifllerdir. Se-
çimden hemen sonra kaçak inflaat de-
nilip y›k›ma geçilmifltir. Belediye
kendine yasal bir zemin yaratmak
için de göz yummufltur. Ve Tuzla hal-
k›yla konuflurken flunlar› söyledi in-
sanlar bize. Biz imar hakk› istedik.
‹mar hakk›n› vermediler. Tapusuna
para verdik, tabulu yerler bunlar. Be-
lediye burda TOK‹’ye ya da Kim-
pafl’a imar hakk› veriyor bize vermi-
yor. Bunun öfkesini zaten yaflamakta-
d›rlar. 

Hakan ÖZDEM: Tayyip Erdo-
¤an ‹stanbul giriflinin görüntüsü çir-
kin olmamal› söylemi üzerine ‹stan-
bul’un girifli TOK‹’lerle, Kimpafl-
lar’la güzellefltirilmeye çal›fl›l›yor.
Aç, iflsiz b›rakt›klar› halk ‹stanbul’u
bozuyor onlara göre. 

Biz 10 Eylül’de Federasyonun y›-
k›m komisyonu olarak gitmifl ve or-
daki halkla sohbet etmifltik. Orda
ciddi bir direnme potansiyeli var. Or-
da insanlar evlerini y›kt›rmamakta
kararl›. Ancak örgütsüzler. Biz bunu
gördük. Halk evlerinin y›k›lmak is-
tenmesine öfkeli. O insanlar›n gide-
cek yerleri yok, devlet evlerini y›kar-
sa o insanlar ne yapacak? Bu devle-
tin umurunda de¤il. ‹lk görüflmemiz
öyle olmufltu. 

12 Eylül y›k›m sald›r›s›nda da ö¤-
leden sonra ancak oraya varabildik.
Yine avukatlar›n gitti¤i haberini al-
m›flt›k. Ve halk kararl›yd› yine. Evle-
rini y›kt›rmamak için yollardayd›. fii-
fa Mahallesi’nin giriflinde minibüsle-
rin girifli yasakt›. Mahalleye ulafl›m
için polislerin kurdu¤u barikat vard›.
Polisler y›¤›lm›flt›. 7 ev y›k›ld›ktan
sonra halk›n tepkisi üzerine y›k›m
ekipleri ve polisler geri çekilip ma-
hallenin giriflinde beklemeye baflla-
m›fllard›. Direniflten kaynakl› moral
üstünlü¤ü de vard›. Direnmenin gü-
zelli¤ini yafl›yordu insanlar. Bunun
insana verdi¤i rahatl›k ve gözalt›lar-
dan dolay› duyulan kayg› vard›. Tabi
sald›r›dan sonra 8 kifli tutukland›. Bu
tutuklamalar tamamen politiktir. ‹n-
sanlar›n moralini bozmak, gözda¤›
vermek amaçl›d›r. Ki tutuklananlar›n
yar›s› afla¤›daki mahalledendi. Yani
flimdilik y›k›lmak istenen bölgenin
afla¤›s›ndaki mahalledendi. Bu göz-
da¤› hem halka direnirseniz böyle
olur demekti. Sald›r› boyutluydu ger-
çekten. Yine halk›n anlat›mlar› ara-
s›ndan ö¤rendi¤imiz kadar›yla polis
silahlar›yla tar›yor. Boynundan, baca-
¤›ndan yaralanan oluyor. Hastanede
karn›ndan, kolundan kurflunlardan
yaralananlar oluyor. ‹lk gün ölüm

““DD‹‹RREENNMMEENN‹‹NN GGÜÜZZEELLLL‹‹⁄⁄‹‹NN‹‹ 
YYAAfifiIIYYOORRDDUU ‹‹NNSSAANNLLAARR””

“Y›k›mlar Durdurulsun,
Kentsel Dönüflüm Projesi ‹p-
tal Edilsin” talebiyle 16 Eylül
Pazar günü saat 18.00’de Ok-
meydan› Dikilitafl Park›
önünde biraraya gelen Temel
Haklar Federasyonu üyeleri
yürüyüfl gerçeklefltirdi. 150’e
yak›n kiflinin kat›ld›¤› yürü-
yüfl s›ras›nda hep ayn› slogan
hayk›r›ld› “Gücümüz Birli¤i-
mizdir.” 

Yürüyüfl boyunca “Evimizi
Y›kan›n Villas›n› Y›kar›z, Tu-
tuklananlar Serbest B›rak›l-
s›n” sloganlar›n› hayk›ran Fe-
derasyon üyeleri Anadolu
Kahvesi önünde bir bas›n
aç›klamas› yapt›. Gözde fiahin
taraf›ndan yap›lan aç›klamada
“12 Eylül günü sabaha karfl›
yüzlerce polis ifl makinalar›,
silahlar›yla geldiler ve fiifa
Mahallesi savafl› aratmayacak
görüntüler yaflad›” diyerek
AKP iktidar›n›n halka sald›r›-
s›n› k›nad›.

““DDiirreennmmeekktteenn BBaaflflkkaa 

ÇÇaarree YY ookkttuurr””

Federasyon üyeleri “Evle-
rimizi Y›kan›n Villas›n› Bafl›-
na Y›kar›z, Y›k›mlara Son”
sloganlar›yla Taksim Tramvay
Dura¤›’na biraraya geldiler.
19 Eylül günü saat 13.00’te
yap›lan aç›klamada sözalan
Gözde fiahin Tuzla’daki hal-
k›n direniflinin meflru oldu¤u-
nu vurgulayarak  “Gecekondu
halk› için direnmekten baflka
çare yoktur. Yaflamak var ol-
mak için bu ülke bizim bir
avuç asala¤›n de¤il demek
için direnmek gerekiyor. Ma-
hallelerimizde her türlü bedeli
göze alarak direnmek sadece
y›k›ma evlerimizin rantiyeye
peflkefl çekilmesine karfl› bir
direnifl de¤ildir.  Bu düzenin
kültürüne, bize reva görülen
yaflam koflullar›na, örgütsüz-
lefltirme sald›r›lar›na karfl› da
bir direnifltir ” dedi. 
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YY:: Siz de Tuzla y›k›m sald›r›s›y-
la birlikte Tuzla’ya gidenlerdensi-
niz? ‹zlenimlerinizi anlat›r m›s›n›z?

AAvv.. OOyyaa AASSLLAANN:: Biz
ÇHD’nin Çevre ve Kent-
leflme Komisyonu olarak
bölgeyi son y›k›m sald›r›-
s›n›n yaflanmas›ndan 2
gün önce, daha önceki ya-
flanan y›k›mlara iliflkin
gerginli¤i yerinde incele-
mek ve yaflanan gözalt›lar
hakk›nda bilgi almak ama-

c›yla ziyarete gittik. 
Y›k›mlar›n yafland›¤› gün yani

12.09.2007 tarihinde sabah saat 8.00
gibi daha önce mahalleden görüfltü-
¤ümüz kifliler bizleri arayarak duru-
mu bildirdiler. ÇHD yaflanabilecek

hak ihlallerini
gözlemlemek ve
hukuki yard›mda
bulunmak için

bir üyesini olay yerine gönderdi.
Orada bulunan avukat arkadafl›m›z
güvenlik güçlerinin afl›r› güç kullan-
d›¤›n›, çok say›da gözalt›n›n yaflan-
d›¤›n› aktar›nca ki bu saatlerde ölüm
haberleri ve çok say›da gözalt›n›n
yafland›¤› haberi bas›ndan da al›yor-
duk. Biz de 7–8 avukat arkadafl›m›z-
la birlikte hukuki yard›m yapabil-
mek için olay yerine gittik. Gitti¤i-
mizde biri kad›n 24’ü çocuk olmak
üzere toplam 60 kadar kifli gözalt›na
al›nm›flt›. 

Birçok kiflinin ifadesi fiifa Ma-
hallesi’nde bulunan karakolda, avu-
kat yard›m›ndan yararlanmaks›z›n
al›nm›flt›. Biz gözalt›ndaki kiflilerle
ilk görüflmemizde birço¤unun söyle-
di¤i fluydu. Bizler afla¤›lay›c› renci-
de edici a¤za al›nmayacak küfürlere

maruz kald›k. Darp edildik. Biz de
birçok kiflide morluk ve darp izleri
gördük zaten. Kerem Öztürk Kartal
Hastanesi’nde yo¤un bak›mda. Aile-
si kendisi ile görüflemiyor kap›s›nda
polis bekliyor. Ali Osman Eser, Ali
Yurt, Gökhan Kaygusuz, Hami Ay-
d›n mermilerden dolay› yaralanm›fl-
lar. Eyüp Yurt adl› kiflinin kap›s› k›-
r›larak içeri girilmifl. Seyit Han Du-
rak evinin önünde polisler taraf›ndan
dövülmüfl evinin kap›s› k›r›lm›fl içeri
biber gaz› at›lm›fl. Halk hep ma¤dur
edilmifl.

Halk›n ihtiyac›na yerleflim ko-
numuna göre planlama yapmak ye-
rine bölgey temelsiz gerekçelerle
sermaye sahiplerine peflkefl çekil-
mesi ahlak ve hukuk d›fl›d›r. Biz her
zaman ezilen yoksul emekçi halk›-
m›z›n yan›nda olacak, bar›nma hak-
k›n›n güvence alt›na al›nmas› için
gerekli giriflimlerde bulunmaya de-
vam edece¤iz.

ÇHD ÇÇEVRE VVE KKENTLEfiME
KOM‹SYONUNDAN AAV. OOYA ASLAN

tehlikesiyle karfl›laflan kifliler de var.
fiimdi 8 kifli tutukland› ve halka d›fla-
r›dan gelenler olaylar› kar›flt›rd›, ara-
n›zda teröristler vard› denilerek halk›
tedirgin etmeye ve birliklerini boz-
maya çal›fl›yorlar. Afla¤›daki mahal-
lede Kürt halk› var, oras› y›k›m böl-
gesi de¤il. Kürt halk›n›n direnme po-
tansiyeli barikatlara da yans›m›flt›r.
‹flte bu potansiyeli eritmek istedikleri
için bural› olup ta gözalt›na al›nanla-
r› tutuklad›lar. Ve Kürt halk›na yuka-
r›daki mahalledekiler sizden flikayet-
çi oluyorlar diyerek halk› parçalama-
ya çal›fl›yorlar. Sald›r›larla y›kam›-
yorsa, bölerek y›kmaya çal›fl›yorlar.

DD‹‹RREENN‹‹fifi 
ÖÖ⁄⁄RREETT‹‹YYOORR

YY:: Tuzla halk› y›k›m sald›r›s›n›
2. kez geri püskürttü bu konudaki
düflüncelerinizi ö¤renebilir miyiz?

Filiz YILMAZ: Tuzla’da örgüt-
lü bir flekilde ortaya ç›kan bir direnifl
yok. Ki bu haliyle bile y›k›m sald›r›-
s›n› püskürtmektedir Tuzla halk›. Bu

halk›n gücündendir, birlikteli¤in gü-
cündendir. 

Zaten flöyle bir tablo da var
AKP’ye oy veren potansiyel de var.
Onlar flu an çok piflmanlar zaten.
Mesela orda AKP’ye oy veren birisi
en son kendi evinin y›k›laca¤›n› sa-
n›yor. Ama ilk y›k›lmak istenen ev-
lerden birisi onun. AKP’ye oy verdi
diye korunaca¤›n› san›yor ama flimdi
o da direniyor. Bir amcam›zla konu-
flurken onun MHP’ye oy verdi¤ini
ö¤rendik. Bu amca tersanelerde çal›-
fl›yor. Sendikal mücadeleyi biliyor.
Zaten Tuzla iflleri gere¤i sendikal
mücadeleyi bilen bir mahalle. Bu di-
renmelerinde bir etken oluyor. Sen-
dikal› olmasalar da mücadele çok
uzaklar›nda de¤il. Onlar insanlar›n
hak al›fllar›na tan›k olarak ta ö¤ren-
mifller. Direnen kazan›r bunu onlar
da biliyor. 2 sald›r›y› püskürtmeleri
bunun göstergesi zaten. 

Direnifl direk kat›lana da yan›nda
olana da görene de ö¤retiyor zaten.
Zaten belediyenin y›k›m ekipleri ge-
lince Kürt’ün evi, Çerkez’in evi,
Türk’ün evi diye ay›rm›yorlar. Her-
kese sald›rmaya geliyorlar. Herkesin

evini y›kmaya geliyor-
lar. Bunu da görüyor
insanlar. 

Hakan ÖZDEM:
Halk asl›nda en temel bar›nma hakk›-
n› savunmufltur. Biz de halk›n bu hak-
k›na her zaman sahip ç›kaca¤›z. Biz
gücümüz birli¤imizdir duygusuyla
düflüncesiyle y›k›m sald›r›lar›na karfl›
halk›n yan›nday›z. 12 Eylül günü ola-
y› duyar duymaz dayan›flmaya gittik.
Mimar Sinan’da gün boyu gazdan
dolafl›lmad›. ‹nsan›n genzini yak›yor-
du sokaktaki hava. Ve halk orda “bu-
ras› ‹srail de¤il” diye slogan at›yordu.
Çünkü ‹srail Filistin’e nas›l sald›r›-
yorsa onlara da öyle sald›r›ld›. Yani
zulmün topra¤› yoktur.

Ayn› gün Mimar Sinan Mahalle-
si’nde aç›klama yapt›k yürüyüfl yap-
t›k, Deri ‹fl Limter ‹fl te aç›klama
yapt›. Sonraki gün de gittik aç›klama
yapt›k. Ve halk bu tür destekleri gö-
rünce moral buluyor. Sloganlar›m›za
öfkeyle kat›ld›lar. Biz her zaman hal-
k›n yan›nday›z. Tutuklanan 8 kifli
için de maddi manevi dayan›flma da
bulunaca¤›z. 



12 y›ld›r D‹SK’e ba¤l› olarak
sendikal faaliyet yürüten Emekli-
Sen 20 Eylül 2007 günü saat
10.00’da Ankara 17. Asliye Hukuk
Mahkemesi’nde görülecek olan da-
vayla kapat›lmak isteniyor. Dava
öncesi bir dizi eylemle kapatma
giriflimi protesto edildi.

Emekli-Sen’den
Kapatmaya Karfl›
Eylemler

Kapatma davas›na iliflkin emekli-
ler 15 Eylül günü Yüksel Cadde-
si’nde biraraya
gelerek sen-
d i k a l a r › n a
sahip ç›-
kt›lar. S›k s›k
“Sefilce Ya-
flama Hay›r,
Emekli-Sen
K a p a t › l a -
maz” slo-
ganlar›n›n
a t › l d › ¤ ›
aç ›k la -
m a d a
Emek-
li-Sen Genel Baflkan› Veli Beysülen
“Emekli-Sen’in kapat›lmas›, emekli-
lerin y›llarca bu ülkeye harcad›klar›
emeklilerin yok say›lmas›d›r” dedi.
Aç›klaman›n ard›ndan Yüksel ve Sa-
karya caddeleri ile S›hhiye Köprü-
sü’nün alt›nda imza standlar› aç›ld›.

***

Sendikan›n kapat›lmas›na karfl›
bir baflka eylem de 17 Eylül günü
Kad›köy ‹skele Meydan›’nda yap›l-
d›. “Emekli-Sen Kapat›lamaz” pan-
kart› aç›lan eylemde konuflan Kartal
fiube Baflkan› Y›lmaz Gündo¤du
“Emekli-Sen meflrudur. Bunu da
hakl›l›¤›ndan almaktad›r” dedi.
“Emeklinin Umudu Emekli-Sen”
sloganlar›yla son bulan eylemin so-
nunda davaya kat›lma ça¤r›s› yap›ld›.

***

Emekli-Sen üyeleri 18 Eylül gü-
nü de Bak›rköy Özgürlük Meyda-
n›'nda biraraya gelip davaya kat›lma
ça¤r›s› yapt›lar. “Emekli Sen Kapat›-
lamaz” pankart› açan grup ad›na
aç›klama yapan Rahime Bayrak “on-
lar örgütlü bir toplumdan korkuyor-
lar, bizler insanca yaflamak istiyoruz.
Üstelik insanca yaflam›nn herkes için
hak oldu¤unu savunuyoruz. Devlet
bu sorunlar›n çözümünden yükümlü-
dür” dedi. Haklar›n› korumak için
örgütlendiklerini sözlerine ekleyen
Bayrak, Emekli-Sen’i koruyacakla-

r›n›n alt›n› çizdi. 

Emekli-Sen üyeleri, Mülkiyeli-
ler Birli¤i’nde bir bas›n toplant›s›
düzenleyerek 20 Eylül'deki durufl-
maya kat›lma ça¤r›s› yapt›. 

Toplant›da konuflan Emekli-Sen
Genel Baflkan›, Türkiye'de 8 milyon
emekli, dul ve yetimin yaflad›¤›n›
belirterek, emeklilerin insanca ya-
flam koflullar›na sahip olmad›¤›n›
söyledi. AKP hükümetinin emekçi-
leri ma¤dur etti¤ini ve sorunun ör-
gütsüzlükten kaynakland›¤›n›, bu
yüzden emekliler olarak örgütlen-
diklerini ifade etti. 

Daha önce de sendikalar› hak-
k›nda çok say›da kapatma davas›
aç›ld›¤›n› söyleyen Beysülen,
Emekli-Sen'in kapat›lmas› için uy-
durulan gerekçeler, anayasada yaz›-
l› olmayan her hakk› yasak gören,
sakat bir anlay›flt›r ve derhal de¤ifl-
tirilmelidir" dedi.

Emekli-Senliler
20 EEylül’de SSendikalar›na
Sahip ÇÇ›kt›lar

20 Eylül’deki davay› takip et-
mek, sendikalar›na sahip ç›kmak
için Ankara Gençlik Park›’nda Tür-
kiye’nin her taraf›ndan Emekli-Sen
üyeleri ve ona destek olanlar bir
araya geldiler. 

Ellerinde “D‹SK/ Emekli-Sen
Kapat›lamaz” yaz›l› pankartlar, “‹n-
sanca Yaflamak ‹stiyorum”, “Emek-
liyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z”,
“Ölüm Orucu Tutaca¤›z Sendikam›-

z› Kapatt›rmay›z” yaz›l› dö-
vizler, üzerlerinde “Hakla-

r›m›z› ‹stiyoruz, Sendi-
ka Yasam› ‹stiyorum”
yaz›l› önlükleri ile sen-
dikalar›na sahip ç›kt›-
lar.

“Emekli-Sen Ka-
pat›lamaz, Sendi-
ka Hakk›m›z Söke
Söke Al›r›z,
Emekliyiz Hakl›-
y›z Kazanaca¤›z,
Katil ABD ‹flbir-

likçi AKP” sloganlar› ve alk›fllarla
adliye binas›na yürüyüfle geçtiler.
Emekli-Senlilere destek için D‹SK
Genel Baflkan› Süleyman Çelebi,
KESK Genel Baflkan› ‹. Hakk›
Tombul, çeflitli oda baflkanlar›, siya-
si yap›lar ve TAYAD’l› Aileler adli-
ye önündeydiler.  

17. Asliye Hukuk Mahkeme-
si’nde görülen davada mahkeme
“Hazine vekili davaya gelmedi¤i
için dosyan›n düflmesine karar ver-
di.” Mahkeme ç›k›fl›nda bir konufl-
ma yapan Emekli-Sen Genel Baflka-
n› Veli Beysülen flunlar› söyledi:

“Hazine vekili gelmedi¤inden
dosya düflmüfltür. Emekli-Sen kapa-
t›lm›yor. E¤er 3 ay içinde yeni bir
dava açmazlarsa dava hiç görülme-
mifl kabul edilecektir” dedi.

Emekli-Senliler sloganlarla adi-
ye önünden ayr›ld›lar.

Say›: 123 17EMEK

EMEKL‹-SEN KAPATMA DAVASI DÜfiTÜ



18 HABER 23 EEylül 22007

““BBUURRAADDAA
DDEEVVLLEETT DDEE 
BB‹‹ZZ‹‹ZZ HHUUKKUUKK DDAA””

Dersim'de halk›, devrimci de-
mokrat güçleri y›ld›rma amaçl›
sald›r› ve bask›lar sürüyor.

En son 18 Eylül günü Dersim
Temel Haklar Yönetim Kurulu
Üyesi Ziya Kulbak  polis taraf›n-
dan sokak  ortas›nda zorla gözal-
t›na al›narak iflkenceye maruz
kald›. Kulbak bafl›ndan geçenleri
flöyle anlatt›: “Akflam 21:30 su-
lar›nda Yeralt› Çarfl›s› üzerinde
beklemekteydim. Bu s›rada res-
mi bir polis arac›ndan inen polis-
ler ‘arkan› dön demirlere yaslan
bekle’ dediler. Ben de karfl› ç›-
k›nca küfür ve hakaretle ellerimi
kelepçeleyip arabaya att›lar. Gö-
türüldü¤üm Nahit Bulut Polis
Karakolu’nda içeriye girer gir-
mez beni dövmeye bafllad›lar ve
‘sen nas›l bize soru sorars›n, bu-
ras› Tunceli, burada biz istedi¤i-
mizi yapar›z, burada devlet de
hukuk da biziz’ dediler. Karfl›
ç›kmam üzerine yere yat›rarak
a¤z›m› kapatarak s›rt›ma kafama
bacaklar›ma tekme ve yumrukla
vurdular. Avukat talep etmem
üzerine ona biz karar veririz de-
yip avukat ça¤r›lmayarak gece
saat 02:00’de serbest b›rak›l-
d›m.”  Ziya Kulbak bu keyfilik
üzerine Tunceli Cumhuriyet
Baflsavc›l›¤›’na suç duyurusunda
bulundu.  

Dersim fiehir merkezinde
polis son günlerde flehir giriflle-
rindeki arama noktalar›nda ve
flehir merkezinde insanlar› keyfi
flekilde üst aramas› ve kimlik
sorgulamas› yapmaktad›r. Der-
sim her zaman OHAL uygula-
malar›na maruz kalm›flt›r. Polis
o kadar pervas›z ki kendisini
herfleyin üstünde görmektedir.
Eli so¤utulmak istenmeyen, sü-
per yetkilerle donat›lan polisin
böyle demesinde flafl›lacak bir-
fley yoktur.

‹zmir Ça¤dafl Hukukçular Der-
ne¤i’nden 150 avukat, 19 Eylül gü-
nü, ‹smail Türüt ve Ozan Arif isim-
li kiflilere destek veren ‹zmir Baro-
su Baflkan› Nevzat Erdemir’i k›na-
mak ve istifaya davet etmek üzere
‹zmir Barosu önünde topland›lar.
Avukatlar ad›na aç›klama yapan
Av. Ali Koç flöyle dedi:

“Üç y›ldan uzun süredir yürüt-
tü¤ü Baro Baflkanl›¤› süresince,
hukuk ve adalet ad›na olumlu,
ça¤dafl, demokratik bir aç›klama
ve refleksini görmedi¤imiz Nevzat
Erdemir’in, ilk kez ‘ifade özgürlü-
¤ünden’ bir cinayeti meflrulaflt›ran-

lar›n ve öven-
lerin korunup
yüceltilmesi
istemi ile bah-
setmesi utanç
vericidir....

H r a n t
Dink cinayeti-
ni ve bu cina-
yetin san›klar›n› öven kiflilerin ey-
lemlerini kutsayan, yücelten ve
yurtseverlik olarak gören bu zihni-
yeti k›n›yoruz ve Nevzat Erdemir
hakk›nda ‹zmir Cumhuriyet Savc›-
l›¤›’na TCK’n›n 215, 217 ve 288.
maddelerini ihlal etmekten suç du-
yurusunda bulunuyoruz. 

...Ve etti¤i yemini ve avukatl›k
yasas›n›n kendisine yükledi¤i gö-
revleri unuttu¤u için ‹stifaya davet
ediyoruz.” dediler. 

ÇHD AAvukatlar› 
‹zmir Baro BBaflkan›n› 
K›nad›lar

TTÜÜRRKK TTEELLEEKKOOMM''DDAA
GGRREEVV KKAARRAARRII
Türkiye Haber-‹fl Sendikas›,

Türk Telekom'da yürütülen toplu
ifl sözleflmesi görüflmelerinde an-
laflma sa¤lanamamas› nedeniyle
grev karar› ald›. 

Sendika yetkililerden al›nan
bilgiye göre, 29 May›s 2007'den
bu yana sürdürülen toplu ifl söz-
leflme görüflmelerinde, toplam 26
madde üzerinde anlaflma sa¤la-
namamas› nedeniyle sendika yö-
netimi 14 Eylül günü grev karar›
ald›. 

Ankara’da,
14 Eylül günü
yaklafl›k 500
Haber-‹fl üye-
si Telekom
önünde bir
araya gelerek
“Telekom ‹fl-
çisi Greve Ha-
z›r”, “Telekom ‹flçisi Köle De¤il”
gibi sloganlarla Telekom panosu-
na grev karar›n› ast›lar. Ayn›
flekilde ‹stanbul ve ‹zmir de de
grev karar› Türk Telekom flube-
lerine iflçilerin sloganlar›
eflli¤inde as›ld›.

Tersane iiflçilerine 
coplu ggözalt›

Tuzla tersaneler havzas›nda ya-
flanan ücret gasp›na karfl› Anadolu
Tersanesi önünde eylemde bulu-
nan Tersane ‹flçileri Birli¤i Derne-
¤i üyeleri 13 Eylül tarihinde poli-
sin darp ve coplarla sald›r›s›na
maruz kalarak gözalt›na al›nd›.
Olay›n ard›ndan serbest b›rak›lan
dernek üyeleri, Tuzla Adliyesi'ne
sald›r›da bulunan polisler hakk›n-
da suç duyurusunda bulundu.

Novamed ggrevi 
1. yy›l›nda

Çeflitli demokratik kitle
örgütleri ve sendikalardan
bir grup kad›n, 15 Eylül
günü Maslak'taki Novamed
firmas› önünde gösteri yapa-
rak firman›n Antalya'daki
fabrikas›nda, bir y›ld›r sen-
dikal örgütlenme haklar›n›
kullanmak istemiyle grevde
bulunan 81 kad›n iflçiye des-
tek verdi.



Gül’ün Güneydo¤u gezisinde
tekrar görüldü ki, AKP’nin Kürt
sorununun çözümü ad›na söyleye-
bilece¤i tek bir fleyi yoktur ve
Gül’ün gezisinin de amac› Kürt
sorununa çözüm aramak de¤ildir.
Gül, bölgeye Kürt sorununu nas›l
çözeriz diye de¤il, AKP’yi nas›l
güçlendiririz diye gitmifltir.

“Gül’ün gezisi sivil toplumu
umutland›rd›: Devletle halk ku-
caklaflt›, sorun diyalogla biter.”
(17 Eylül 2007, Zaman)

Zaman Gazetesi’nin Gül’ün ge-
zisi konusunda yapt›¤› bu vurgu da,
gezinin, Kürt sorununu çözmek de-
¤il, tersine Kürt halk›n›n mücadele-
sini tasfiye amac› tafl›d›¤›n› ifade et-
mektedir. Elbette bu, sadece Zaman
Gazetesi’nin öne ç›kard›¤› bir yan
de¤ildir, oligarflinin tüm medyas›
ayn› çerçevede yazmaktad›r.

Amaç, Kürt halk›n› ulusal kimli-
¤inden, ulusal taleplerinden uzak-
laflt›rmakt›r. Bu gezinin bunca gün-
dem yap›lmas›n›n nedeni de budur.

Gül’ün gezisinin di¤er amac› ise
“Genelkurmay’la birliktelik mesaj›”
vermektir.

Evet, Abdullah Gül gezisinin
amaçlar›ndan birisine ulaflm›flt›r.
Kürt halk›n›, oligarflik sistemle bü-
tünlefltirmede Genelkurmay’la bir-
lik içinde olduklar›n› bu gezi arac›-
l›¤›yla da göstermifllerdir.

Ki, bu birlikteli¤in özünü ‘flef-
kat’ de¤il, vahflet politikas› olufltur-
maktad›r. Di¤er yandan sorun Kürt
sorunu oldu¤unda Genelkurmay’la
aralar›nda bir ayr›l›k olmad›¤› da
görünen bir gerçektir.

Abdullah Gül’ün “Güneydo¤u
seferi”nin di¤er amac› konusunda
ise, her fleyin oligarflinin istedi¤i
çerçevede yürümeyece¤i, Kürt hal-
k›n›n onlarca y›ll›k mücadelesini
tasfiye etmenin bu kadar kolay ola-
mayaca¤› aç›kt›r.

Radikal Gazetesi Yazar› Murat
Yetkin’in 16 Eylül tarihli yaz›s›nda

aktard›¤› gibi Gül’ün Genelkur-
may’a hitaben “Teröre karfl› arka-
n›zday›z' derken, halka 'Terörü d›fl-
larsan›z kucaklafl›r›z” demesi,
AKP’nin ve Gül’ün Kürt sorununun
çözümüyle ilgilerinin olmad›¤›n›
göstermektedir. Abdullah Gül bu
sözleriyle Kürt halk›na esas olarak
“Ulusal kimli¤ini inkar edersen,
ulusal hak talep etmezsen kucakla-
fl›r›z, inkar etmezsen yine katliam
politikas›n› sürdürürüz” demekte-
dir.

Kardefllikten, kucaklaflmaktan
anlad›klar› teslimiyettir.

Gül as›l olarak ulusal kimli¤ini
inkar eden, ulusal haklar›n› talep et-
mekten vazgeçmifl Kürt’ü kucakla-
mak istedi¤ini gezisi s›ras›nda Kürt
ulusal taleplerini sahiplenen kesim-
leri d›fllayarak da göstermifltir.

Hürriyet Gazetesi’nden Yalç›n
Do¤an bu d›fllamaya iliflkin flunlar›
anlat›yordu yaz›s›nda:

“Her cümlesine ‘farkl›l›¤›m›z
zenginli¤imiz’diye bafllayan Gül’ün
gezisinde, zenginlik eksik kal›yor.
Çünkü, farkl› düflünen örgütler d›-
flarda. Zenginlik nutuktan ibaret. 

... Örne¤in bölgede en önemli
sorun göç. Göç-Der ça¤r›lm›yor.
Örne¤in, insan haklar›yla ilgili baz›
sivil toplum örgütleri ça¤r›lm›yor. 

DTP Van milletvekili Özdal Üçer
bu ayr›m› Gül’e iletiyor:

‘Siz herkesi kucaklamaya geldi-
¤inizi söylediniz, herkes de sizinle
görüflmek istedi. Ama ayr›m yap›ld›.

Organizasyonu valilik
yapt›, valili¤i ikaz eder-
seniz, bu yanl›fll›k orta-
dan kalkar.’

Gül’ün yan›t› çok çar-
p›c›: ‘‘DDeemmeekk kkii,, bbiillddiikklleerrii bbiirr flfleeyy
vvaarrdd››rr..’’

Bu durumda kucaklamak ask›-
da..” (Yalç›n Do¤an, 14 Eylül
2007 Hürriyet) 

Tüm bu gerçeklere ra¤men
Gül’ün gezisini Kürt sorununun
çözümü çerçevesinde tart›flmak,
böyle göstermeye çal›flmak, bu
yan›yla Gül’e ve AKP’ye destek
vermek, Kürt halk›na yönelik im-

ha ve vahflet politikalar›na destek
vermek anlam›na gelecektir.

AKP seçimlerde Kürt halk›ndan
ald›¤› oylar›n da güveniyle Kürt
halk›n›n ulusal talepli mücadelesini
bast›rma politikas›n›, Kürt halk›n›
kendine yedekleyerek hayata geçir-
mek istemektedir. Bunu yaparken
klasik bask› terör yöntemi sürdürü-
lecek, ancak bunun yan›s›ra ekono-
mik yard›mlardan Gül’ün gezisi gi-
bi manevralara kadar farkl› yöntem-
lere de baflvurulacakt›r.

Fakat bu noktada AKP’nin en
önemli açmaz›, Kürt sorununda bir
çözümünün olmamas›d›r. Öyle ki,
Gül’ün “Güneydo¤u seferi” Özalla-
r›n, Çillerler’in “seferleri”ndeki va-
atleri düflünülürse, en içi bofl, göz
boyamaya yönelik olan›d›r. Hat›rla-
n›rsa, Özal “federasyonu tart›flabi-
liriz”, Demirel inkar›n asimilasyo-
nun en yo¤un oldu¤u dönemde
‘Kürt realitesini tan›yoruz’ demifl,
Çiller BASK modelini gündeme ge-
tirmifl, Mesut Y›lmaz ‘AB’nin yolu
Diyarbak›r’dan geçer’ demiflti. 

Esas olarak Türkiye Cumhuriye-
ti tarihi aç›s›ndan, yukar›da verilen
örnekler Kürt halk›n› sistem içine
çekme noktas›nda bir cüret ifade et-
mektedir, fakat dönemsel bir cüret
olmufltur bunlar. Bu kesimler de
sözlerinin devam›n› getirememifl,
aradan zaman geçmeden hemen in-
kar ve imha politikas›na dönmüfller-
dir. AKP’nin de politikas›nda bu
aç›dan sonuçta de¤iflen bir fley ol-
mayacakt›r.
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Gül’ün Güneydo¤u Gezisi Bitti:
AKP’nin Yeni Tek Bir Sözü Yok!



Gül gezisinde “farkl›l›klar›m›z
zenginli¤imizdir” d›fl›nda bir cümle
bile kuramam›flt›r.  Ne Gül’ün ne de
AKP’nin Kürt sorununun çözümü
do¤rultusunda gündeme getirebile-
ce¤i bir politikalar› yoktur. Ancak
AKP’nin dincilik zemininde, bölge-
de gelifltirdi¤i politikalar oligarflinin
hemen her kesiminden destek bul-
maktad›r. Buna Genelkurmay da da-
hildir. Oligarflinin umudu AKP’nin
Kürt ulusal mücadelesine verilen
halk deste¤ini kesmesi, imha politi-
kas›n›n çok daha kolay sürdürülme-
sinin zeminini yaratmas›d›r.

Tarihe bak›ld›¤›nda görülecektir
ki, düzen partilerinin ‘Kürt sorunu-
nu çözme’ söylemlerine, manevra-
lar›na özel önem atfederek, bu çer-
çevede halka umut verenler, düzen
partilerinin bu manevralar›na des-
tek verenler, sonuçta imha ve inkar
politikalar›n›n daha kolayca hayata
geçirilmesinde kullan›lm›fllard›r.
Bugün için de farkl› olmayacakt›r.

Yaflanan musibetlerden ders ç›-
kar›lmal›d›r. Kürt sorunu çerçeve-
sinde en geri taleplerin bile kabul
ettirilmesinin yolu, düzen partileri-
ne verilen destek olmayacakt›r. Ter-
sine düzen partilerine verilen en
küçük destek yeni musibetlerin ya-
flanmas›na verilen destek olacakt›r.

Uza¤a gitmeye gerek yoktur,
AKP’ye karfl› mücadele etmek ye-
rine AKP’yi “Kürt sorununu çöze-
cek güç olarak” göstermek de se-
çimlerde AKP’nin oylar›n›n artma-
s›ndaki faktörlerden birisi olmufl-
tur. Bugün AKP’nin Kürt halk›n›n
mücadelesini tasfiye etme politika-
s›ndaki pervas›zl›¤›nda bu yanl›fl
politikalar›n da pay› oldu¤u gerçe¤i
ortadad›r.

Bu noktada sadece Gül ve
AKP’ye de¤il, tüm düzen partileri-
ne umut ba¤lama politikas›na son
vermek zorunluluktur. Aksi halde
her defas›nda yeni bir düzen parti-
sine, yeni bir emperyalist güce
umut ba¤lama al›flkanl›¤›, emper-
yalizme ve oligarfliye yeni yeni ma-
nevra alanlar› sunmaya devam ede-
cek, kazanan Kürt halk› de¤il, em-
peryalistler ve oligarfli olacakt›r.
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Karakolda Öldürülen
Festus Okey ‹çin 
SUÇ DDUYURUSU

ÇHD ‹stanbul fiubesi Nijeryal›
Mülteci Festus Okey’in Beyo¤lu Em-
niyeti’nde öldürülmesine iliflkin 13
Eylül günü suç duyurusunda bulun-
du. Suç duyurusundan önce bas›na k›-
sa bir aç›klama yapan Av. Taylan Ta-
nay, ÇHD’nin hak ve özgürlükler için
mücadele etti¤ini, bu nedenle bu da-
vaya müdahil oldu¤unu belirtti. Da-

vaya taraf olarak müdahil olmay› da
talep ettiklerini belirten avukatlar Be-
yo¤lu Cumhuriyet Savc›s›’yla görü-
flerek ‹stanbul Valisi Muammer Güler
ve ‹stanbul ‹l Emniyet Müdürü Cela-
lettin Cerrah hakk›nda suç delillerini
yoketme, gizleme veya de¤ifltirme,
gizlili¤in ihlâli, adil yarg›lamay› etki-
lemeye teflebbüs gerekçeleriyle suç
duyurusunda bulundular. Suç duyuru-
sunun ard›ndan avukatlar soruflturma-
y› yürüten savc›yla da görüfltüklerini
belirterek “iddianame bugün bitiyor,
dava aç›l›yor ve biz de bu davada
ÇHD olarak müdahil olaca¤›z” dedi.

Dersim’de orman yang›nlar› de-
vam ediyor. Ovac›k’ta üç hafta önce
helikopterden at›lan yan›c› madde-
lerle ç›kar›lan yang›n hala devam
ediyor. Yang›nda Ovac›k’a ba¤l›
Kozkozulca, Danzi, Dereköy, Amut-
ka ve Kozulca köyleri ile ilçeye ya-
k›n bölgelerde binlerce hektarl›k or-
man küle çevrildi. Yang›n halen sü-
rerken dumanlar›n ilçe merkezini

kaplad›¤› ö¤renildi. Yang›nlar› sön-
dürmek için hiçbir çal›flma yap›lma-
d›¤› gibi, halk›n kendi imkanlar› ile
yang›n› söndürmesine de izin veril-
miyor.

Yine Hozat’ta da helikopterden
at›lan bombalarla ç›kar›lan yang›n
da yaklafl›k 1 ayd›r devam ediyor.
Hozat Belediye Baflkan› Cevdet Ko-
nak taraf›ndan Uzuntarla, Uzunme-
fle, Amutka ve yak›n çevresinde on-
binlerce hektarl›k ormanl›k alan›n
yok oldu¤u bildirildi.

Bursa Temel Haklar ve Özgür-
lükler Derne¤i taraf›ndan yürütülen
“Baz ‹stasyonuna Hay›r” kampanya-
s› halk›n deste¤iyle devam ediyor.
Kampanya çerçevesinde 15 Eylül
Cumartesi günü Arabayata¤› Mahal-
lesi’nde bas›n aç›klamas› yap›larak
bir kez daha “Baz ‹stasyonlar›na Ha-
y›r” denildi. “Mahallemizde Baz ‹s-
tasyonu ‹stemiyoruz” pankart›n›n
aç›ld›¤› eylemde Temel Haklar ad›na
aç›klama yapan Mustafa Çilo¤lu baz
istasyonunun baflta çocuklar›m›z ol-
mak üzere insan sa¤l›¤›n› nas›l boz-
du¤unu vurgulayarak “Baz istasyon-
lar› sa¤l›¤›m›z› ve çocuklar›m›z›n
gelece¤ini tehdit etmektedir. Tekno-
lojik geliflme ad›na do¤ada canl› ne
varsa yok ediliyorsa bunun ad› tek-

nolojik ge-
liflme de¤il,
K a t l i a m -
d›r!” dedi.
Çilo¤lu aç›klamas›n› “Bu katliam›n
sorumlular›; karlar› u¤runa halk›n
sa¤l›¤›n› hiçe sayan tekeller ve tüm
bunlara göz yuman iktidarlard›r” di-
yerek bitirirken halka mücadele ve
örgütlenme ça¤r›s› yapt›. 

Eyleme türküleriyle destek veren
Grup Yar›n türkülerini seslendirir-
ken s›k s›k “Mahallemizde Baz ‹s-
tasyonu ‹stemiyoruz, Halk›z Hakl›-
y›z Kazanaca¤›z” sloganlar› at›ld›.
Eylemde halk›n taleplerinin yerald›-
¤› yaz›l› dövizler ve baz istasyonu-
nun insan sa¤l›¤› üzerindeki etkileri-
ni gösteren resimler tafl›nd›.

Dersim’de Yang›nlar Sürüyor
Müdahale Engelleniyor!

BAZ ‹‹STASYONU ÖÖLDÜRÜR!

‹‹SSTTEEMM‹‹YYOORRUUZZ!!



Yüzy›llar boyu süren inkar ve
imha politikas›n›n muhatab› olan
alevi inanc›na sahip halk›m›z, bu-
gün de ayn› politikayla karfl›laflma-
ya devam etmektedir. AKP iktidar›,
kendisinden önceki tüm iktidarlar›n
uygulad›¤› inkar politikas›n›n de-
vamc›s› oldu¤unu bir kez daha orta-
ya koydu. AKP’liler seçimler önce-
si propagandalar›nda Alevileri de
kapsayacaklar›, din dersi kitaplar›n-
da onlar› da tan›tacaklar› yönünde
konuflmalar yap›yorlard›. Seçim
sonras›nda, Milli E¤itim Bakan›
Hüseyin Çelik taraf›ndan verilen
sözlere ra¤men, ç›kar›lan 11. Din
Kültürü ve Ahlak Bilgisi kitab›nda,
islam inanc› içinde bulunan tüm
mezhepler say›lm›fl, ancak, Alevilik
say›lmad›¤› gibi kitab›n sözlük bö-
lümünde dahi Alevili¤e yer veril-
memifltir. Yine Milli E¤itim Bakan-
l›¤›'n›n ilkö¤retim 6, 7 ve 8. s›n›f ki-
taplar›nda Alevilik, ‹slamiyet için-
deki ""ttaassaavvvvuuffii bbiirr yyoorruumm"" olarak
görülmüfltür.

AKP’nin uygulad›¤›, alevileri
inkâr politikas›n›n tarihi kökleri Os-
manl› dönemine kadar uzan›r. Kat-
ledilmelerinden devlet ç›kar› için
kullan›lmalar›na; asimilasyona u¤-
rat›lmalar›ndan, ibadetlerinin ya-
saklanmas›na kadar birçok uygula-
ma dönemsel kesintiler ve farkl›l›k-
lar olsa da Osmanl›’dan bu yana öz
olarak de¤iflmemifltir.

Osmanl›, bir yandan Alevili¤i
kullan›rken, öte yandan alevilere
karfl› en ac›mas›z katliamlar› tertip-
lemifltir. Cumhuriyet Türkiyesi de
alevilere karfl› ayn› yaklafl›m› gös-
terdi.

Alevilere yönelik bask› ve sald›-
r›lar Osmanl› ile de sona ermemifl-
tir. Cumhuriyet sonras› dönemde,
1925 y›l›nda ç›kar›lan Takrir-i Sü-
kun Kanunu’ndan sonra Alevi-Bek-
tafli tekke ve dergahlar›n›n faaliyet-
leri durdurulur ve alevilerin ibadet-
leri yasaklan›r. Bu politika, günü-
müze kadar da devam ettirildi. Kimi
zaman inifl ç›k›fllar yaflansa; kimi
alevi dedeleri devletle bütünlefltiri-
lip onlar eliyle devletin propagan-
das› yap›l›p gerçekler tersyüz edil-
meye çal›fl›lsa da, alevi inanc›na
karfl› asimilasyon ve inkar politika-
lar› varl›¤›n› sürdürdü.

1970’lerde faflist sald›r›lar›n kat-
liamlar boyutuna s›çramas›yla, kat-
liamlar›n alevi halk›n› hedef almas›
bu yan›yla hiç de flafl›rt›c› de¤ildir.
Alevilerin sürekli devletle bir çat›fl-
ma içinde bulunuyor olmas› ve bir
türlü asimile edilememiflli¤i ve da-
has› devrimcilere yak›n olmalar›,
hedef al›nmalar›n›n bafll›ca neden-
leri olmufltur. Marafl’ta, yine Ço-
rum, Sivas ve Malatya’da katliam-
larla hem devrimciler ve hem de
aleviler sindirilmeye çal›fl›lm›flt›r.

Sald›r›lar›n 12 Eylül Faflist Cun-
tas›’ndan sonraki biçimi ise alevi
köylerine yayg›n bir flekilde camiler
infla edilmesi fleklinde olmufltur.
Böylece alevileri asimile etmek,
devletle bütünlefltirmek daha kolay
olacak düflüncesi hakimdi. Yak›n
zamanda Çanakkale’de Tahtac› Ale-
viler’in yaflad›¤› Denizgöründü kö-
yüne bir cami yap›ld›. ‹slamc› bas›n
bunu “300 y›ll›k hasret sona erdi!”
diye duyurdu. Bu cami yap›m› da
asimilasyon politikas›n›n kesintisiz
sürdürülmeye devam etti¤inin son
örne¤inden baflka bir fley de¤ildi.

Bu politikan›n islamc› devlet yö-
neticileri eliyle sürdürülüfl biçimi
ise hakarete varan düzeylerde ol-
mufltur. RP’sinden AKP’sine kadar
islamc› temelde örgütlenen partile-
rin yöneticilerinin sözleri alevi
inanc›na nas›l bakt›klar›n› aç›kça
ortaya koymaktad›r. Fazilet Partisi
genel baflkan› oldu¤u dönemde Re-
cai Kutan, Nusayrileri (Arap Alevi-
leri) ‘sap›k bir alevi anlay›fl›” diye
nitelendirerek Alevili¤i nas›l gördü-
¤ünü ortaya koyarken, benzer haka-
retler baflkalar› taraf›ndan da tekrar-
lanm›flt›r. Örne¤in RP’nin iktidar
orta¤› oldu¤u dönemde Adalet Ba-
kanl›¤› koltu¤unda oturan fievket
Kazan, 12 fiubat 1997’de “Mum
söndü yap›yorlar” diyerek alevileri
içine alan hakaretler edebilmifltir.
Yine bugünün baflbakan› Recep
Tayyip Erdo¤an, belediye baflkan›
oldu¤u dönemde 1994 y›l›nda Kara-
caahmet Cemevi inflaat›n› dozerler-
le y›kmaya çal›flan kiflidir. Halen
Sultanbeyli’de cemevine izin veril-
memesi, alevilerin yo¤un olarak ya-
flad›¤› mahallenin ad›n›n alevi katili
Yavuz Sultan Selim olarak de¤iflti-
rilmesi de ayn› anlay›fl›n yans›mala-
r›d›r. Keza yine Diyanet ‹flleri Bafl-
kan› olan Ali Bardako¤lu’nun ““CCee--
mmeevvlleerrii iibbaaddeett yyeerrii ddee¤¤iillddiirr”” diye-
rek ‹slamc› iktidar›n alevi inanc›na
bak›fl›n› ortaya koyan sözlerini, yar-
d›mc›s› Tayyar Tafl ““CCeemmeevvii ccüümm--
bbüüflfl yyeerriiddiirr”” sözleriyle hakaret ede-
rek tamamlamaktad›r. Bu anlay›fl›n
alevi halk›n›n inanc›na sayg› göster-
mesi elbette mümkün olamaz. O
okullarda ö¤rencilere okumas› tav-
siye edilen kitaplar›n birço¤unda
Alevili¤e hakaret eden sözlerin bu-
lunmas› tesadüf olarak görülemez.

Okul kitaplar›nda Alevili¤e yer
verilmifl olup olmamas›ndan önce
bu tarihsel gerçeklerin ortaya ko-
nulmas› gerekir. Bugün de inanc›n›,
de¤erlerini, kimli¤ini onlara sat›p
alevi halk›n› zulümle bafl bafla b›ra-
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AKP ‹nkarc›l›¤›n›n Hedefinde Bu Kez Aleviler Var:
““YYookk SSaayyaarrssaann YYookk OOlluurr!!””



kanlar vard›r. ‹zzettin Do¤anlar’dan
Fermani Altunlar’a kadar bugün
okul ders kitaplar›nda Alevili¤in yer
almamas›n› elefltirenler, daha dün
ettikleri sözlere dönüp bir bakmal›-
d›rlar. Alevileri oligarflinin politika-
lar›na yedeklemeye çal›flanlar on-
lard›. Bunun karfl›l›¤›nda verilen
sözlerin yerine getirilmemesine bu-
gün veryans›n ediyorlar. 

Reha Çamuro¤lu gibi AKP liste-
lerinden seçime girerek, alevi halk›
AKP’ye yedeklemeye çal›flanlar›n
da bu uygulama karfl›s›nda sesleri
ç›km›yor. Oysa seçimlerden önce
AKP’nin alevilerin haklar›n› di¤er
partilerden daha fazla savundu¤una
iliflkin bol keseden sall›yordu... Pe-
ki flimdi görmüfl müdür Reha Ça-
muro¤lu AKP alevileri nas›l düflü-
nüyormufl... Elbette, Reha Çamu-
ro¤lu AKP taraf›ndan kand›r›lm›fl,
aldat›lm›fl de¤ildir. As›l olarak ken-
disi alevi halk› aldatmak istemifltir.
AKP listesinden seçimlere girerek
milletvekili olmay› amaçlam›fl, bu
durumu izah edemeyece¤i için de-
magojiye baflvurmufltur.

Elbette, bugün uygulanan politi-
kalardan RReehhaa ÇÇaammuurroo¤¤lluu gibileri,
‹zzettin Do¤an, Fermani Altun gibi-
leri de AKP kadar sorumludurlar...
Bugün alevi halk örgütsüzse, tepki-
sizse, düzene karfl› ciddi bir müca-
deleyi örgütleyemiyor, haklar›n› sa-
vunam›yorsa ve bu zeminde AKP
istedi¤i gibi alevileri yoksayma po-
litikas›n› sorunsuz uygulayabiliyor-
sa, bunun bafl sorumlular›d›r bu ale-
vi bezirganlar›... Ki, alevi halk bu
din bezirganlar›n› aflarak hakl› ta-
lepleri için mücadele saflar›na kat›-
lana kadar da alevileri yoksayma
politikas› sürecektir...

Ö¤renmesini bilene tarih ö¤reti-
yor; Bektafliler’i kullanan Osmanl›
onlarla ifli bitti¤inde ocaklar›na,
tekkelerine cami dikmekten geri
durmad›. Bugünkü Osmanl› torun-
lar› olmakla övünen AKP iktidar›n-
dan da farkl› bir fley beklenemez.
Çünkü egemenlerin halka düflman-
l›klar› her zaman ayn›d›r. Sadece
kulland›klar› araçlar ve yöntemler-
de döneme göre k›smi de¤ifliklikler
olabilir, o kadar. 
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Ozan Arif yazd›, ‹smail Türüt
okudu, iki faflist kafadan ç›ka ç›ka
bir katliama övgü flark›s› ç›kt›.

Sözkonusu flark›ya burjuva ba-
s›nda küçümsenemeyecek bir tepki
gösterildi. Fakat bu tepkilerin ve tar-
t›flmalar›n en temel noktay› görmez-
den geldi¤i de gerçektir.

Temel nokta iki faflist kafan›n or-
taya ç›kard›¤› parça de¤ildir. As›l
tart›fl›lmas› gereken, bu iki faflist ka-
fan›n bir katliam› övme cesaretini
nereden ald›klar›d›r. Türütler’in ce-
saret ald›klar› yer, tam da Hrant
Dink cinayetinin arkas›ndaki güçler-
dir. Yasin Hayaller’i kullanan, Ogün
Samastlar’› kahraman ilan eden,
linççilere teflvik ve himaye sa¤layan
faflist devlet ve onun iktidar partisi
AKP’yi d›fl›nda b›rakarak bir tart›fl-
ma yürütmek gerçe¤in üzerinin ör-
tülmesine hizmet edecektir.

Türüt’ün flark›s› için çekilen klip-
le ilgili olarak üç bakanl›k harekete
geçmifl! Adalet, ‹çiflleri ve Kültür ve
Turizm Bakanl›¤›... Riyakarl›k, hal-
k›n gözünü boyama... Oysa zaten ‹s-
mail Türütler tam da bunlardan al-
d›klar› cesaretle bu parçay› yapabil-
mektedirler...

Hrant Dink, ‹çiflleri Bakanl›¤›’na
ba¤l› ‹stanbul Valili¤i’nde tehdit
edilmedi mi? Devletin ilgili tüm bi-
rimlerinin haberi varken, katledil-
medi mi? Hrant Dink’in katiliyle as-
ker, polis s›raya dizilip resimler çek-
tirmediler mi? Sonra bu resmi çekti-
renleri, Hrant Dink’in katledilmesin-
de sorumlulu¤u olanlar› Adalet Ba-
kanl›¤›’na ba¤l› mahkemeler koru-
mad› m›? Ki daha yeni Trabzon Em-
niyeti’nde Hrant Dink’in öldürülme-
sinde sorumlulu¤u olan polisler ak-
lanmad› m›?..

E¤er bu bakanl›klar bir sorufltur-
ma yapacaklarsa kendilerinden bafl-
lamal›d›rlar...

Evet as›l tart›flma zemini tam da
buras›d›r. Ve as›l teflhir edilmesi ge-

rekenler
de ‹smail
T ü r ü t -
ler’in ar-
kas›nda-
ki bu
g ü ç l e r -
dir. Aksi halde tart›flmalar›n as›l so-
rumlular› gizleme, Türütler’e faflist
beyinlerinin kinlerini kusma zemini
sunman›n ötesinde pek bir anlam›
olmamaktad›r.

‹smail Türütler bu ülkede infazc›
polislerin, Çatl›, K›rc› gibi faflist ka-
tillerin kahraman ilan edildi¤ini bi-
lirler. Bu mant›k ve bu politika sür-
mektedir. ‹smail Türütler de bu kah-
ramanl›k “piyasas›ndan” nasiplen-
mek derdindedirler. Elbette ki, Tü-
rütler de tart›fl›lacakt›r, fakat ‹smail
Türüt, Ozan Arif, hatta Ogün Sa-
mast, Yasin Hayal gibileri bir ““ssoo--
nnuuçç””turlar. Bu ülkede linç politika-
lar›, bu politikalara verilen iktidar,
yarg› destekleri tart›fl›lmadan bu kli-
bi tart›flmak ifle yaramayacakt›r. Bu
flark›, flark›ya yap›lan klip, bu devlet
politikas›n›n ürünüdür.

Bak›n, ‹‹zzmmiirr BBaarroo BBaaflflkkaann›› kal-
k›p “yurtsever duygular› fliirle, flar-
k›yla dile getirmek kutlanmas› gere-
ken bir davran›flt›r” diyerek Tü-
rüt’ün flovenist, katliamc› flark›s›na
destek veriyor. Bir gazete ““hhuukkuukk
aadd››nnaa aayy››pp ddeesstteekk” diye de¤erlen-
dirdi bu aç›klamay›. Do¤ru, ay›pt›
gerçekten. Fakat, daha yak›n zaman-
da linç sald›r›lar›n›n ard›ndan yap›-
lan aç›klamalar› hat›rlay›n; baflba-
kanlar, bakanlar, ana muhalefet lider-
leri, baro baflkanlar›, emniyet müdür-
leri, belediye baflkanlar›, generaller;
hepsinin linçleri meflrulaflt›ran aç›k-
lamalar›n›n ne fark› vard› ‹zmir Baro
Baflkan›’n›n aç›klamas›ndan?! Fakat,
o zamanlar bunlar görmezden gelin-
di, ““aayy››pp”” say›lmad›. Bugün böyle
bir klip iflte bu zeminde yap›labildi
ve ayn› zeminde ‹zmir Barosu Bafl-
kan› klibi desteklemektedir.

L‹NÇ GÜRUHUNUN fiARKICILARI:
‹SMA‹L TÜRÜT, OZAN AR‹F



Yeni adli y›l aç›l›fl›n›n üzerinden
henüz iki hafta geçmiflken, tüm
dünyan›n gözleri önünde süren üç
davadaki geliflmeler, ülkemizdeki
adalet anlay›fl›na ve iflleyifline ayna
tuttu. Aynada, yarg›n›n nas›l adillik-
ten, demokrasiden, düflünce özgür-
lü¤ünden uzak oldu¤unu, nas›l
kontrgerillac›lar› korudu¤unu bir
kez daha en net haliyle gördük. 

Adli y›l›n aç›l›fl töreninde Yarg›-
tay Baflkan›’n›n yapt›¤› konuflma,
zaten yarg›n›n bafl›ndaki birinin a¤-
z›ndan adalete, hukuka nas›l bak›l-
d›¤›n› en ç›plak haliyle ortaya koy-
mufltu. Bir devletin Yarg›tay Baflka-
n› "Türk milletinin sabr›n›n s›n›r›
oldu¤u unutulmamal›d›r" diyerek
flovenizm ç›¤›rtkanl›¤› yap›yorsa,
“bu ülkenin hukuk ve adalet sorunu
yok, ‘terör’ sorunu var!” diyorsa ve
yine hemen  bir  hafta sonra görülen
üç davada verilen bu kararlara da
flaflmamak gerekir... fiaflmamak ge-
rekir desek de, bu durumu kan›ksa-
mak gerekir anlay›fl› ç›kmamal›d›r.
Bir kez daha anlafl›lmas› ve görül-
mesi gereken, flu ya da bu mahke-
meden, flu ya da bu yarg›c›n, savc›-
n›n kiflili¤inden ba¤›ms›z olarak ül-
kemizde ciddi bir adalet sorununun

yani adaletsizli¤in varoldu¤udur.

Bu HHukukta 
Davalar›n Kararlar›
Bafltan Verilmifltir!

Kararlar çoktan verilmifltir, çün-
kü oligarflinin politikalar›n›n tetik-
çili¤ini yapan suçlular›n aklanmas›,
ceza almaktan kurtulmas› için haki-
mi, savc›s›, yüksek yarg›s›, valisi,
Baflbakan’›, Genelkurmay’› k›saca-
s› tüm devlet erki ellerinden geleni
yapmaktad›rlar. 

Büyükan›t gibi ordunun tepesin-
deki bir generalin katiller için “tan›-
r›m iyi çocuklard›r” demesi karar›n
daha bafltan verildi¤inin göstergesi-
dir.  Gerisi durumu kurtarmak, de-
mokrasicilik oyunu oynamak anla-
m›na gelir.

Devletin tepesindekilerin linçle-
ri teflvik etmesi, övmesi ve sonra-
s›nda gelen cinayetler... nas›l bir
zihniyete sahip olundu¤unu da gös-
teriyor.

Oligarflinin yasas›nda, hukukun-
da, adaletinde kendisi gibi olmaya-
na, düflünmeyene yer yoktur. Dola-

y›s›yla bu hukuka dayal› görülen
davalarda karar çoktan verilmifltir.
Halk düflmanlar›na beraat. Halka,
devrimcilere ceza...

fiemdinli davas›n›n da Hrant
Dink davas›n›n da sonucu flimdiden
bellidir ve flafl›rt›c› bir sonuç olma-
yacakt›r bu.

KKaattlleeddeenn kkeennddiilleerrii,, kkaattiilllleerrii
kkoorruuyyaann kkeennddii hhuukkuukkllaarr››dd››rr.. Sis-
temin iflleyifli böyledir. fiemdinli sa-
n›klar› Ali Kayalar, Özcan ‹ldeniz-
ler, itirafç› Veysel Atefller tek de¤il-
dir bu ülkede. Onlar su yüzüne ç›-
kanlard›r. Bu hukuk su yüzüne ç›ka-
n›, aç›¤a ç›kan› dahi cezaland›rmak-
tan uzakt›r. Her fley alenidir. Katil-
ler ayan beyan ortadad›r ancak ne
hikmetse ceza almazlar! Kim vere-
cek cezay› Ali Kayalar’a, Yasin Ha-
yaller’e, Ogün Samastlar’a? Bu
yarg›, bu hukuk mu verecek?

Biri Ermeni oldu¤u için katledi-
yor, di¤erleri Kürt halk›n› yoket-
mek, sindirmek için katliamlar, sa-
botajlar yap›yor. Bunlar› yarg›laya-
cak yarg›, onun bafl› Yarg›tay ne ya-
p›yor? fiemdinli davas›n› askeri
mahkemeye havale ediyor. Yani ak-
laman›n önünü düzlüyor. Kabao¤lu
ve Oran’›n haz›rlad›klar› raporun
“halk› kin ve düflmanl›¤a tahrik” su-
çu içerdi¤i gerekçesiyle cezaland›-
r›lmalar›n› istiyor. Halk› kin ve düfl-
manl›¤a tahrik eden kim? Halk› kat-
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fiemdinli DDavas› AAskeri

Mahkemeye HHavale EEdildi 

fiemdinli davas›n› askeri mahke-
meye göndermeyen Van 3. A¤›r Ceza
Mahkemesi Heyeti’nin da¤›t›lmas›-
n›n ard›ndan, 14 Eylül tarihinde ya-
p›lan duruflmada astsubaylar Ali Ka-
ya, Özcan ‹ldeniz ve itirafç› Veysel
Atefl'in askeri mahkemede yarg›lan-
mas›na karar verildi.

Yarg›tay 9’uncu Ceza Dairesi,
fiemdinli Davas›’yla ilgili Van 3’üncü
A¤›r Ceza Mahkemesi’nin verdi¤i
karar› “eksik soruflturma” gerekçesiy-
le bozarak, davan›n askeri mahkeme-
de görülmesi gerekti¤ine hükmetti.

Hrant DDink’in 
Katilleri KKorunuyor

Hrant Dink ailesinin avuka-
t› Bahri Belen, Dink katliam›n-
da sorumluluklar› olan Trabzon
Emniyet Müdürleri Ramazan
Akyürek ve Reflat Altay ile al-
t› polis hakk›nda Trabzon Vali-
li¤i’nin soruflturma izni verme-
mesiyle ilgili karar›n dosyas›-
n›n “gizlilik” gerekçesiyle ken-
disine verilmedi¤ini aç›klad›.

Trabzon Valili¤i bu aç›kla-
madan bir süre sonra, tepkiler
üzerine ilgili bilgileri Belen’e
gönderdi¤ini aç›klad›.

Kabo¤lu vve OOran’›n 

Cezaland›r›lmalar›n› ‹‹stedi

Yarg›tay 8. Ceza Dairesi, 'Az›n-
l›klar ve Kültürel Haklar Raporu' ile
ilgili davada, eski ‹nsan Haklar› Da-
n›flma Kurulu Baflkan› Prof. Dr. ‹bra-
him Kabo¤lu ile alt komisyon baflka-
n› Prof. Dr. Bask›n Oran'›n 'halk› kin
ve düflmanl›¤a tahrik' suçundan be-
raatlerine iliflkin karar› esastan boz-
du.

Yarg›tay, Az›nl›klar Raporu’nun
içeri¤iyle toplumsal tehlike boyutla-
r›na ulafl›ld›¤› gerekçesiyle Kabo¤lu
ve Oran’›n 8 y›l a¤›r hapisle cezalan-
d›r›lmalar›n› istedi.



ledenleri koruyan yarg› m›? Bu ülke
topraklar›nda halklar›n kardeflçe ya-
flamas›n›, katillerin cezaland›r›lma-
s›n› isteyenler mi?

Yarg›n›n KKararlar›,
Sistemin RRuhuna UUygundur

Oligarflin hukuku bir bütündür.
Bir davan›n flu ya da bu flehirde, as-
keri ya da sivil mahkemede görül-
mesi, flu ya da bu savc›n›n, hakimin
davaya girmesi  yarg›n›n sonucunu
de¤ifltirmez. Ülkemizin en ücra
köflesindeki bir mahkemedeki sav-
c› ve hakimle Yarg›tay’daki bir ha-
kim ve savc›n›n adalet anlay›fl› bir-
birinden farkl› de¤ildir. Yarg›n›n
adil olup olmamas›, birkaç faflist
savc› sorunu da de¤ildir. Düzenin
niteli¤i sorunudur.

"Yarg› vicdanla cüzdan aras›nda
s›k›flm›flt›r" denilerek yarg›n›n ada-
letten, özgürlükten, eflitlikten uzak
yap›s›, dahas› yarg›n›n s›n›fsal ka-
rakteri ve sistem sorunu oldu¤u ger-
çe¤i gizlenmeye çal›fl›lmaktad›r.

Oligarflinin hukuku neyi gerekti-
riyorsa öyle ifllemifltir. Arada ortaya
ç›kan kimi farklar, teflhir olmufllu¤un
ve mücadelenin sonucudur. Bunlar
da sistemin temel niteli¤ini de¤ifltir-
mez. fiemdinli davas› flimdi askeri
mahkemeye gönderildi. Sivil mah-
kemede kalsayd› sonuç çok mu fark-
l› olacakt›? Hay›r bu bir yerde mey-
dan okumad›r. Aç›k bir gözda¤›d›r.

Yarg›n›n ba¤›ms›z olmad›¤› yer-
de istisna olarak ç›kacak “iyi niyet-
li” kimi savc› ve hakimler de sonu-
cu de¤ifltiremez.  Düzenin ç›karlar›-
na göre iflleyen; katillerden yana,
katledilenleri yarg›layan bir yarg›-
d›r. Ba¤›ms›z olmayan bir ülkede
yarg›n›n da ba¤›ms›z olamayaca¤›
bafll› bafl›na bir gerçektir.

Halklar Aras›nda
Ayr›m YYapanlar Kimler?

Oligarflinin hukuku bu ülke top-
raklar›nda yaflayan Türk ve Sünni

d›fl›ndaki çeflitli milliyetlerden,
mezheplerden halklar› görmezden
gelen, yok sayan bir hukuktur. Da-
has› baflka bir halk›n, inanc›n varl›-
¤›n› dile getirmeyi suç say›p, ceza-
land›ran bir hukuktur. ‹flte son ör-
neklerden ikisi: Birincisi; ‹brahim
Kabo¤lu ve Bask›n Oran’›n haz›rla-
d›klar› ‘Az›nl›klar ve Kültürel Hak-
lar’ raporunu suç olarak görüyor ve
cezaland›r›lmalar›n› istiyor. ‹kinci-
si: Buna karfl›l›k Kürt halk›na karfl›
katliam planlar› yapan kontrgerilla-
c›lar›n aklanmas› karar›n› al›yor.

‘Az›nl›klar Raporu’ burjuva de-
mokrasisi s›n›rlar› içinde kabul edi-
lebilecek bir içerik tafl›yor. Özü
az›nl›klara kültürel haklar›n tan›n-
mas›. Oysa bu düzenin ruhuna ayk›-
r›. Çünkü düzen halk› din, dil, ›rk,
milliyet, mezhep vb. farkl›l›klar te-
melinde bölüp yönetme üzerine ku-
ruludur. Yasas›yla, anayasas›yla,
hukukuyla ayr›m› yaratan kendisi,
halklar aras›nda düflmanl›¤› körük-
leyen kendisidir. Buna karfl› ç›kan-
lar› ise cezaland›r›yor.

Oligarflinin
Hukukuna BBakan
Demokrasisini GGörecektir!

Yarg›tay Az›nl›klar Raporu’na
iliflkin karar›yla demokrasiden, dü-
flünce özgürlü¤ünden ne anlad›¤›n›
da gösteriyor. Karar›n›n bir yerinde
“elefltiri ve düflünce özgürlü¤ünün
s›n›rlar›n›n afl›ld›¤›na” hükmediyor.

Demek ki herkes düflünce özgür-
lü¤ünün s›n›r›n› bilecek! Nedir bu

s›n›r? Kim, neye göre belirliyor?

Halka, devrimcilere kendi çiz-
dikleri s›n›rlar d›fl›nda düflünmeyi
suç olarak görenler, kendilerine her
türlü özgürlü¤ü s›n›rs›zca tan›mak-
tad›rlar.

Nas›l yönetiliyoruz? Kim yöne-
tiyor bizi?

Bu sorular›n cevab› nas›l bir hu-
kuk oldu¤unun da göstergesidir.
Faflist bir ülkedeysek, emperyaliz-
min ve oligarflinin iktidar› sözkonu-
suysa, demokrasinin, düflüncenin
s›n›r›n› belirleyen de bunlar olmak-
tad›r. Hukuk da buna uygun flekil-
lenmektedir.

‹yi Çocuklar›n,
fiovenizmin
Hukukuna Karfl›
Mücadele EEdelim!

Adaletin olmad›¤›n›, yasalar›n,
hukukun egemenden, suçludan ya-
na iflledi¤ini söylüyoruz. Göster-

melik yarg›lamalar›n sonucunun ba-
fl›ndan belli oldu¤unu ifade ediyo-
ruz. Ancak bu demek de¤ildir ki b›-
rakal›m mahkemelerinde ne yap›-
yorlarsa yaps›nlar. Hay›r! ‹stedikle-
ri budur zaten. Mahkemeleri kamu-
oyundan, halktan kaç›rmak için il il
sürmeleri, bas›na kapal› yapmalar›,
mahkemelere kat›lmak isteyen hal-
ka yönelik sivil resmi sald›r›lar› sa-
hiplenmenin, adalet istemenin önü-
nü kapatmak içindir. ‹stiyorlar ki
hak hukuk demeyelim.

Karfl›m›zdaki hukuk ve yarg›,
oligarflinin hukuku ve yarg›s›. Akla
ziyan, tutars›zl›k ve çeliflkilerle do-
lu bir hukuktur. Yeri geldi¤inde
kendi hukuklar›n› bile ayaklar alt›na
al›rlar. Biz onlardan kendi yasalar›-
na uymalar›n› isteyece¤iz. Biz on-
lardan suçlular›n cezaland›r›lmala-
r›n› isteyece¤iz. Biz bunu yaparken
bu düzenin adaleti olmad›¤›n›, bu
düzenin adaletinin halk için de¤il
egemenler için oldu¤unu gösterece-
¤iz. Katillerin peflini b›rakmayacak,
hesap soraca¤›z.
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AAKKPP eekkoonnoommiissii HHAALLKKAA nnee
ggeettiirrddii??

-2001’den bu yana gelir 2.5
KAT, borç 17 KAT artt›!... Kifli ba-
fl›na borç; 57 dolardan 822 dolara
YÜKSELD‹!... 

EEnn ZZeennggiinn 110000 kkiiflfliiyyee nnee ggeettiirr--
ddii??

-GEÇEN YILA GÖRE SER-
VETLER‹ YÜZDE 30-35 ARTTI

M‹LYAR DOLARLIK ZEN-
G‹NLER‹N SAYISI ÇO⁄ALDI.
TÜRK‹YE’N‹N EN ZENG‹N 100
A‹LES‹N‹N NEREDEYSE YARI-
SI M‹LYAR DOLARLIK BARAJI
AfiTI.

-KOÇ A‹LES‹’N‹N BORSA-
DAK‹ fi‹RKETLER‹N‹N KEND‹-
LER‹NE A‹T H‹SSELER‹N‹N TU-
TARI 18 M‹LYAR DOLARI BU-
LUYOR. SABANCI’DA BU RA-
KAM 17 M‹LYAR DOLAR.

-GEÇEN YILK‹ ARAfiTIRMA-
DA SERVET‹ 1 M‹LYAR DOLA-
RIN ÜZER‹NDE 41 A‹LE/K‹fi‹
VAR ‹KEN, BU YIL SAYI 44’E
YÜKSELD‹.

Bu düzenin çarklar› “bir avuç
az›nl›k” için dönüyor. Bir avuç
az›nl›¤a dair, rakamlar flunlar› söy-
lüyor:

-2005 itibariyle Türkiye’de 17
milyon 549 bin hane var. Türki-
ye’nin en zengin on binde 1’lik ha-

ne dilimine 1.755 hane giriyor.

Bir hanede ortalama dört kifli bu-
lundu¤u hesab›yla, bu en zengin on
binde 1 haneye mensup fertlerin sa-
y›s›n›n 7 bin civar›nda oldu¤u tah-
min ediliyor.

‹flte ancak böyle bir tablo üzerin-
den tart›flt›¤›m›zda. AKP ekonomi-
sini gerçek niteli¤iyle görmüfl olu-
ruz. Aksi halde zenginle yoksulu
ay›rmayan ekonomi tablolar›, ger-
çeklerin üzerini örtme amaçl› gün-
deme getirilmektedir.

Bu tabloda ekonominin halk için
iyiye gitti¤i söylenebilir mi, ‘eko-
nomik istikrar’ gibi kavramlar halk
için bir anlam ifade edebilir mi?
Halk aç›s›ndan tek istikrar ‘yoksul-
laflma istikrar›’d›r.

Tersinden düflünüldü¤ünde te-
keller için istikrar, soygun ve talan-
da, ya¤mada, satmada istikrard›r, ki
iflte istikrarlar› böyle sa¤lanmakta-
d›r... Halk›n yoksullu¤unun katlana-
rak büyümesi, tekellerin istikrar›
demektir...

Rakam ortada: borç 17 kat artt›,
kifli bafl›na borç 822 dolara t›rman-
d›. Halk›n s›rt›ndaki borç yükünün
bunca artmas› nas›l olmaktad›r? Bu
sorunun cevab›, AKP’nin “ekonomi
t›k›r›nda” diye sundu¤u tablonun
nas›l sa¤land›¤›n› da gösteriyor.
Türkiye ony›llard›r emperyalizme
borçlanma bata¤›nda sömürülen bir
ülkedir, bu borçlanma batakl›¤› en
fazla da AKP iktidar› döneminde
büyümüfl, borç yükü katlanm›flt›r.

AKP ekonomisi, her dönemkin-
den daha fazla olarak, borç al, ülke
kaynaklar›n› satarak borçlar›n faizi-
ni öde, yeni borçlar al, yeni kaynak-
lar› sat ve borçlar›n faizini öde...
tablosudur. Bu tablo nedeniyledir ki,
halk›n yoksullu¤u her geçen gün da-
ha fazla büyür bu ülkede...

Bir ülkenin ekonomik gücünden
bahsedebilmek için öncelikle o ül-
kede üretimden bahsedebilmek ge-
rekir. Oysa AKP iktidar›nda üretim-

den de¤il, üretim alanlar›n›n tasfiye-
sinden, böylece halk›n asgari geçi-
mini sa¤lama koflullar›n›n da emper-
yalist tekellere yeni sömürü alanlar›
açmak için ortadan kald›r›lmas›ndan
bahsetmek mümkündür ancak...

Gazeteler flaflaal› bafll›klarla oli-
garflinin en büyüklerinin servetleri-
ni nas›l katlad›klar›n› yaz›yorlar,
büyük puntolarla Türkiye’nin nas›l
da emperyalist tekeller için para ya-
t›rma yeri oldu¤unu yaz›yorlar...
Halka bunlar› ‘ekonomi t›k›r›nda’
masallar› olarak sunuyorlar... Oysa
tüm bunlar› flöyle ifade etmek de
mümkündür: “Ey halk, senin ço-
cuklar›n›n açl›¤›, e¤itimsiz kalmas›,
tedavi olamamas›, do¤arken borçlu
do¤mas›, susuz, okulsuz, giysisiz...
kalmas› pahas›na borçland›m, sat-
t›m savd›m... kasalar›m› kat be kat
daha fazla fliflirdim, senden çald›k-
lar›mla, senden soyduklar›mla ser-
vetlerimi katlad›m”... Evet asl›nda
oligarfli servetinin propagandas›n›
yaparken bunu söylemektedir...

Bir bu tabloyu düflünün, bir de
iflçinin, memurun maafllar›na zam
taleplerine, köylünün ürününü daha
ucuza üretebilmek, eme¤inin karfl›-
l›¤›n› alabilmek için dile getirdi¤i
taleplerine iktidar›n verdi¤i cevap-
lar›, tehditleri düflünün. Bir bu tab-
loyu düflünün, bir de halk›n bir göz
gecekondusunu y›kmak için halk›n
üzerine polislerin, panzerlerin sü-
rülmesini, halka kurflun s›k›lmas›n›
düflünün. Bir oligarflinin bas›n›n›n
kendi servetlerini, ya¤ma ve talan›-
n› övünç kayna¤› olarak anlatmas›-
n› düflünün, bir de halka bir lokma-
y›, bafl›n› sokaca¤› iki göz bir kon-
duyu bile çok görmelerini düflü-
nün... Bir burjuvalar›n sofralar›n›
düflünün, bir de açlar ordusunun sa-
daka da¤›t›mlar›na nas›l birbirlerini
ezerek hücum etti¤ini düflünün...

Bu soygun düzeninde en zengin
100’ün flaflaal› servetine 26 milyon
aç efllik etmektedir.

Asl›nda, bunlar düzenin birbirini
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tamamlayan iki yan›d›r, memur ve
iflçi bo¤az toklu¤u bile olmayan üc-
retlere çal›flmal›d›r ki, patronlar kâr-
lar›na kâr katmal›d›rlar, köylü ürü-
nünü yok pahas›na satmak zorunda
kalmal›d›r ki, tüccarlar kârlar›na kâr
katmal›d›rlar...

Bu durumda, gözümüze sokula-
rak övünülen ve bizim de övünme-
miz istenen bir avuç zenginin serveti,
ayn› zamanda bizim yoksullu¤umuz
demektir, yoksullu¤umuza, açl›¤›m›-
za sevinmemizi isteyecek bir ahlakt›r
bu düzenin sahiplerinin ahlak›...

Bu tablo sonucudur ki, ayn› ba-
s›n›n sayfalar›na bir tarafta zengin-
lerin zevk-ü sefas› yans›rken, he-
men yan›ndaki sayfa yoksullar›n
dramlar›yla doludur. Her ne kadar

bu dram›n yoksullu¤un sonucu ol-
du¤u o gazete sayfalar›nda ifllenme-
se de, bu gerçek bir yerde gizlene-
memekte, göze batmaktad›r. Yok-
sullar açl›ktan ölmüfltür o sayfa ha-
berlerinde, paras›zl›ktan doluflmufl-
lard›r kamyonlar›n kasalar›na, bir
kazada onlarca ölmüfllerdir, intihar
etmifllerdir bunal›ma girip, kendile-
rini pazarlam›flt›r yoksul kad›n ve
k›zlar, eroin, fuhufl çetelerinin, in-
san tüccarlar›n›n ellerine düflmüfl-
lerdir... Cinnet geçirmifl birbirlerini
vurmufllard›r, yoksullu¤un ve bu
düzenin yaratt›¤› yozlu¤un birlefl-
mesiyle üç kurufl için birbirlerinin
canlar›na k›ym›fllard›r...

‹flte bu tablo düzenin iikkii yyüüzzüü--
ddüürr, düzenin bbiirr yyüüzzüünnddee en zen-

ginler ve onlar›n flatafat›, düzenin
ddii¤¤eerr yyüüzzüünnddee tam da bunun sonu-
cu olarak yoksullu¤un, açl›¤›n tab-
losu vard›r...

Bu tablo düzenin ayn› zamanda
“adalet” tablosudur, iflte bu tablo di-
ni de kendi ç›karlar› için kullanan
flarlatanl›¤›n, soygun düzeninin tab-
losudur. Ki bir yaz› kapsam›nda an-
latabildiklerimiz bu tablonun sade-
ce küçücük parçalar›d›r...

Öyleyse ekranlardan, bas›ndan
gözümüzün içine sokulan “en zen-
ginler”, “milyar dolarl›k patronlar”
tablolar›nda biz zenginli¤i de¤il, ken-
di yoksullu¤umuzu ve adaletsizli¤i
görmek durumunday›z... TV kanalla-
r›ndan, bas›n›n pembe sayfalar›ndan
uyutulmam›za izin vermemeliyiz...
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6600.. AAKKPP HHÜÜKKÜÜMMEETT‹‹ DDEE IIMMFF
DDEENNEETT‹‹MM‹‹NNDDEENN GGEEÇÇTT‹‹...

Oligarflik iktidarlar geçmiflte IMF ile ilifl-
kilerini gizlemeye çal›fl›rken bugün art›k bu-
nu gizleme gere¤i de duymamakta, IMF
sanki do¤al bir durummufl, ba¤›ml›l›k zo-
runlulukmufl gibi halka kan›ksatmaya çal›fl-
maktad›rlar...

IMF heyetleri ony›llard›r ülkemizde soy-
gunu, talan› düzenler, denetler, bir aksamaya
meydan vermeden ba¤›ml›l›k sisteminin sürmesini sa¤lar-
lar...

Seçimler biter bitmez yeni hükümete talimatlar›n› ver-
meye geldiler bir kez daha... Heyette Uluslararas› Para
Fonu Türkiye Masas› fiefi Lorenzo Giorgianni ve IMF
Türkiye Temsilcili¤i görevine atanan Hüseyin Samiei var-
d›... IMF’nin gelme amac› “yeni hükümetle tan›flmak ve
görüflmelerde bulunmakm›fl”... Tan›flacak ne var, mal ay-
n› mal!.. “Babalar gibi satmak” için duruyor yerinde...
IMF heyetinin sab›rs›zl›¤›, seçim sürecinde bir parça ser-
best b›rakt›¤› AKP’nin yular›n› hemen tekrar s›kmak iste-
mesindendir... Yeni yeni sömürü yasalar› vard› ç›kar›la-
cak, seçim nedeniyle ertelenmiflti...

Elbette IMF heyetinin talimatlar›n›n ikiletilmeyece¤i-
nin garantisi AKP’nin geçen hükümeti döneminde yapt›k-
lar›d›r... ‹lk icraatlar›ndan birisinin de emekçilere yönelik,
‹fl Yasas›’ndan sonra haz›rlanan en büyük sald›r› paketi
olan, Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Yasa-
s›’n›n ç›kar›lmas› olacakt›r. Ne de olsa Cumhurbaflkan›
onay› da çantada keklik...

YYEENN‹‹ ZZEENNGG‹‹NNLLEERR VVEE
ÜÜLLKKEERR’’‹‹NN YYÜÜKKSSEELL‹‹fifi‹‹

En zengin ilk yüz içinde dik-
kat çeken yükselifllerden birisi,
ÜLKER grubunun 5-6 milyar
aras›ndaki sermayesiyle 5. s›raya
oturmas›d›r...

Ve elbette ki, Ülker’in böylesi dev boyutlarda
gerçekleflen yükseliflinin AKP iktidar›nda ve ani-
den olmas› as›l dikkat çekici olan›d›r...

AKP iktidar›n› ‘halkç›’ diye düflünenler, en
zengin 100’e ve özellikle de bu 100’ün içinde Ül-
ker’in yükselifline bakmal›d›rlar... AKP’nin kimin
partisi, AKP iktidar›n›n kimin iktidar› oldu¤unu
anlaman›n temel yoludur bu...

AKP iktidar›n›n Ülker’i nas›l 5. s›raya kadar t›r-
mand›rd›¤› ayr›ca bir incelemeye de¤er kuflkusuz.
Ama  bu soygun düzeninde tekellerin yükseliflinin
yollar› bilinmeyen fleyler de de¤ildir... Tekellerin
sermayeleri, her biri için ç›kar›lan özel yasalar, iha-
leler, yolsuzluklar, vergi kaç›rmalar, iktidar gücü-
nün her biçimde kullan›lmas›yla büyür... Bunu da-
ha somut görmek için AKP’nin soygun ve talandan
haklar›nda onlarca dava bulunan milletvekillerinin
isimlerine ve listesine bakmak yeterlidir...

Ve tabi; Ülker’in yükseliflinde dinin kullan›m›-
n›n, halk›n dini duygular›n›n sömürülmesinin özel
pay›n› da atlamamak gerekmektedir... ‹flte islamc›
flarlatanl›¤›n, soygun ve talanc›l›¤›n bir yüzünü de
bu oluflturmaktad›r...



Ba¤c›lar’daki iftar çad›r›, ülke
çap›ndaki binlercesinden biriydi. ‹s-
tanbul’un “en büyü¤ü” idi. Ramaza-
n’›n ilk günü bu çad›ra gidenler, ne
hakka, ne dine, ne adalete s›¤d›rala-
mayacak bir tabloyla karfl›laflt›lar.

Bu iftar çad›r›nda, “VIP konuk-
lara” özel servis uygulan›yordu. ‹f-
tar çad›r›nda VIP, yani ““ççookk öönneemmllii
öözzeell kkoonnuukk”” olur muymufl deme-
yin? Hani Allah kat›nda herkes eflit
de¤il miydi diye de münaf›kça soru-
lar sormay›n. 

Halk›n yiyece¤i yemekler, masa-
lara tencerelerde konulmufltu. Her-
kes tencereye kendisi uzan›p yeme-
¤ini al›yordu. Özel konuklar›n otur-
du¤u yerler de farkl›yd› zaten. Bu
özel kifliler, ççiiççeekklleerrllee aayyrr››llaann yyüükk--
sseekk ppllaattffoorrmmddaakkii 5 masada oturu-
yorlard›. Onlara papyonlu, özel k›-
yafetli garsonlar servis yapt›. 

Bir yazar›n yazd›¤› gibi;

““DDiinn aayynn›› ddiinnddii!!
KKiittaapp aayynn›› kkiittaapp!!
‹‹nnaannçç aayynn›› iinnaannçç!!
OOrruuçç aayynn›› oorruuçç!!
‹‹ffttaarr aayynn›› iiffttaarr!!
ZZaammaann aayynn›› zzaammaann!!
ÇÇaadd››rr aayynn›› ççaadd››rr!!””

Lakin... 

Lakin, ss››nn››ffllaarr ayn› s›n›f de¤ildi.
Onlar›n bir k›sm› ZZEENNGG‹‹NN,, bir k›s-
m› YYOOKKSSUULL idi. 

Bir k›sm› -zenginler-, gösterifl
için gidiyordu o çad›rlara; bir k›sm›
-yoksullar- ise mecburiyetten. Gös-
teriflçiler gülüyordu kameralara pifl-
kin piflkin. Mecburiyetten orada
olanlar, mahsun ve mahcuptu. Ne
yaz›k ki muhtaçt›lar... 

ÇÇaadd››rrllaarr ççoo¤¤aall››yyoorr ddiiyyee
‘‘ÇÇookk flflüükküürr’’ mmüü ddeennmmeellii??
Yak›n zamana kadar, belli bafll›

kimi büyük flehirlerle ve o flehirlerin
birkaç meydan›nda kurulu çad›rlar-
la s›n›rl› olan Ramazan çad›rlar›, ar-

t›k neredeyse her flehirde ve her
meydanda var. Öyle ki, güya yok-
sullar için kurulan çad›rlar, bu bo-
yutta bir yoksullu¤un sözkonusu ol-
mad›¤› Avrupa ülkelerinde bile ku-
ruluyor art›k. Çünkü art›k mesele
yoksullara yard›m meselesi olmak-
tan çoktan ç›km›fl durumda (belki,
bafltan da böyle de¤ildi!)

Birkaç y›l önceki görüntüleri,
çad›rlardaki tablolar› hat›rlay›n. Ça-
d›rlarda iftar açanlar, daha utangaç,
daha mahçuptular. Zaman içinde
do¤allaflt›, kan›ksand›. Daha do¤ru-
su kan›ksat›ld›. Elbette, asl›nda ka-
n›ksatt›klar› sadece bir çad›r de¤il;
kan›ksat›lan sadakad›r, yoksullu¤un
kendisidir, adaletsizliktir. 

Çad›rlar›n ço¤almas›, yoksullu-
¤un gizlenemeyen büyümesine ve
yoksullu¤un ““ssttaattüülleeflflmmeessiinnee”” ay-
na tutuyor. Evet, yay›lan çad›rlar,
bir baflka gerçe¤i ortaya ç›kar›yor;
iktidar›n çad›rlar› azaltmak ve gide-
rek ortadan kald›rmak gibi bir poli-
tikas› yok. Hiçbir düzen partisinin
de bu noktada bir elefltirisi yok.
Sözde dahi, “yoksulluk çad›rlar›n›
kald›raca¤›z” diyen biri yok. Yok-
sulluk sanki o kadar do¤al!.. Siste-
min sahipleri, bir rahats›zl›k duy-
muyorlar çad›rlardan. Ve kitlelere
de bunun çok do¤al oldu¤u düflün-
cesini empoze ediyorlar her y›l bi-
raz daha. 

Yoksulluk varsa e¤er, milyonlar
açsa e¤er -ki öyle- o halde o insan-
lar›m›z 12 ay, 365 gün açlar. Ama
düzen insanlar› sadece bir ay doyur-
may›, büyük bir lütuf olarak sunu-
yor. 11 ay aç olanlar›n, 11 ayl›k aç-
l›klar› için isyan etmeyip, bir ayl›k
toklu¤a flükür duymalar› isteniyor. 

SSaaddaakkaann››nn ssppoonnssoorrllaarr››;;
RReekkllaammcc›› iissllaammcc››llaarr
Elbette, yoksulluktan utanmas›

gerekenler, yoksullar de¤il, onlar›
yoksul b›rakanlard›r. Ama onlar b›-

rak›n utanmay›, ulufe da¤›tan padi-
flah edas›yla, yoksullar›n önünden
böbürlenerek geçiyorlar. Ve yine en
küçük bir utanma duymaks›z›n ça-
d›rlarda kendilerine özel yerler ay›r-
t›p, yoksullar›n yan›nda kendilerine
özel servisli sofralar kurduruyorlar. 

Ve muhtemelen bekliyorlar ki
orada yoksullarla birlikte yemek ye-
me ““llüüttffuunnuu”” gösterdikleri için
yoksullar onlara minnet duysunlar.
Bekliyorlar ki, Ramazan çad›r›n›n o
geceki yeme¤ini karfl›lad›klar› için,
yoksullar önlerinden ayaklar›na yüz
sürüp flükranlar sunarak resmi geçit
yaps›nlar. 

Aç b›rak›yorlar, yoksul b›rak›-
yorlar, sonra Emine Erdo¤an “han›-
mefendi” pofletlerle toplant› yap›-
yor... Pofletli han›mlar› pefline tak›p
gecekondularda sadaka flov yap›yor.
Arkalar›nda kameralar! 

Ay›p de¤il mi? Dinde yasak de-
¤il mi; bak›n Bakara Suresi’nin bir
ayetinde ne deniyor: 

“Ey iman edenler, sadakalar›n›-
z›, bafla kakmak ve gönül k›rmak su-
retiyle bofla ç›karmay›n. T›pk› mal›-
n› insanlara gösterifl için da¤›tan;
Allah'a ve ahiret gününe inanmayan
herif gibi. Art›k onun durumu, üs-
tünde biraz toprak bulunan ve üze-
rine bir sa¤na¤›n inip kendisini bü-
tün yalç›nl›¤› ile ortada b›rakt›¤›
bir kaya gibidir. Böyle kimseler,
yapt›klar›n›n hiçbir yarar›n› gör-
mezler.”

Ama ihtimal ki, bu reklamc› flar-
latanlar›n zaten dinle, Kuran’la bir
ilgisi yok. Aç b›rak›p, yoksul b›ra-
k›p, iftar çad›rlar›na muhtaç ve
mecbur ediyorlar. ‹nsanlar› iftar ça-
d›rlar›nda toplay›p, büyük yard›m-
sever havas›nda ortaya ç›k›p kula
üstten bak›yorlar. 

“Sponsor” firmalar›n gizli veya
aç›k reklamlar›yla donat›l›yor iftar
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çad›rlar›. Dinde yard›m gizli de¤il
mi? Bunlar›n dindarl›kla da ilgisi
yok; bir alay sömürücü flarlatan...
Televizyonlarda yay›nlanan prog-
ramlara bak›n... ‹nsanlar›n açl›¤›,
yoksullu¤u, çaresizli¤i üzerinden
yap›lan flirket reklamlar›n› insan›n
nefret duymadan izlemesi mümkün
mü? Ama izletiyorlar iflte. Hatta öy-
le izletiyorlar ki, “ne kadar çok yar-
d›msever ifladam›m›z” var diye dü-
flündürtüyorlar insanlara... 

Baflbakan’›n arabas›n›n arkas›n-
dan çocuklara araba, bisküvi da¤›t›-
l›yor, Emine Erdo¤an pofletlerle
yoksul sokaklara gidiyor, islamc›
holdinglerin kamyonetlerinden ge-
cekondu semtlerinin ortas›nda -üze-
rinde holdingin ismi ve armas› yaz›-
l›- pofletler indiriliyor... 

Halk aras›nda çok do¤al bir me-
kanizma olan yard›mlaflma, aleni
bir istismar arac› haline getiriliyor;
ama daha kötüsü, sadaka kurumsal-
laflt›r›larak, toplumu suskunlaflt›r-
man›n, kaderci ve flükürcülü¤ü pe-
kifltirmenin de arac› yap›l›yor.  

Açl›¤›n, yoksullu¤un, iflsizli¤in
yokedilmesini talep eden kitleler
yerine, verilen sadakalarla yetinen

bir kitle kültürü yarat›l›yor. Sadaka
kültürü çürüten ve eriten bir kültür-
dür. Empyeryalist tekellerin, iflbir-
likçi -burjuvazinin ve onlar›n hükü-
meti olan AKP’nin istedi¤i tam da
budur.  

SSöömmüürrüüccüülleerriinn ““yyüükksseelleenn 
iissllaammcc››ll››¤¤aa”” uuyyuummuu
‹flbirlikçi tekelci burjuvalar da if-

tar davetleri veriyor birkaç senedir.
Bu davetlerden sonra, gazetelerde
sosyetik isimlerin, sahnelerde bald›r
bacak gösterip para kazanan “sanat-
ç›(!)”lar›n “türban fl›kl›¤›” üzerine
haberler yap›l›yor. Bir tür “iftar ma-
gazini” ortaya ç›km›fl durumda.

Tüm lüks oteller de buna uymufl
durumda; özel “iftar, sahur menüle-
ri” yay›nl›yorlar. Öyle sofralar ki,
bir iftar›n bedeli, flehir meydanla-
r›ndaki iftar çad›rlar›nda karn›n› do-
yuran yoksullar›n bir ayl›k ücretin-
den fazla... Güya ikisi de oruç tutu-
yor, güya ikisi de müslüman!

Kufl sütünün eksik olmad›¤› bu
otellerde tutulan oruçlar, yap›lan if-
tarlar, adaletsizli¤i ve islamc›l›¤›n
gönlünden geçen kültürü, herkesin

gözünün içine sokuyor. ‹ftar ve sa-
hur için düzenlenmifl lüks otel res-
toranlar›nda yemekler genellikle
““ffaass››ll”” eflli¤inde yeniyor. Sofran›n
özel yemekleri de ço¤unlukla ““OOss--
mmaannll›› mmuuttffaa¤¤››””nnddaann seçilmifl olu-
yor. “‹slamc› burjuvazi” böyle “e¤-
leniyor!” 

Ramazan çad›rlar›n›n yan›nda
yavafl yavafl yayg›nlaflmakta olan
““ffeessttiivvaall””lleerr var bir de. Orada da
eesskkii zzaammaannllaarr canland›r›l›yor, güya
“direkler aras›” e¤lenceleri, orta-
oyunlar› sergileniyor. Ama asl›nda
“direkleraras›” umurunda de¤il is-
lamc›l›¤›n; onlar türban›, çarflaf›,
orucu, eski Osmanl› saltanat›n›, hat-
ta “padiflah halife hazretlerini” öne
ç›kar›p, gericili¤e tarihsel dayanak
oluflturmaya çal›fl›yorlar. K›sacas›,
gericilik, Ramazan’› ve orucu ken-
dine bir mmeevvzzii hhaalliinnee ggeettiirriipp,, top-
luma kendi yaflam tarz›n› dayat›yor.

Bu yaflam tarz›, sömürücülerin
ifline yar›yor son tahlilde. Bütün
bunlar›n karfl›s›nda yap›lacak tek
fley var; gericili¤in dayatmalar›na,
burjuvazinin din istismar›na, sada-
kac›l›¤›n kurumsallaflmas›na karfl›
halk›n direniflini örgütlemek!
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“Prof. Dr.” s›fat›n› tafl›yan Diya-
net ‹flleri Baflkan› Ali BBaarrddaakkoo¤¤lluu;;
yapt›¤› bir aç›klamada diyor ki:
“Küresel ›s›nman›n kayna¤› ahlaki
çöküntü.” (15 Eylül TV haberleri)

Prof. Bardako¤lu, çeflitli aç›kla-
malar› nedeniyle zaman zaman
“ça¤dafl, aç›k fikirli” olarak da ta-
n›mlanan bir din adam›. Fakat ddiinn--
cciinniinn ççaa¤¤ddaaflfl›› ddaa bbuu kkaaddaarr oolluuyyoorr
iiflflttee.. Devletin resmi Diyanet Baflka-
n› s›fat›na tafl›mas›na ra¤men,
““ccüüppppeellii AAhhmmeett HHooccaa””dan farks›z
konufluyor. “Prof” da olsa, asl›nda
onun zihninde bbiilliimmee yer yok. Tüm
dünyay› kas›p kavuran bir felaketi
ahlaki çöküntüyle aç›klayacak ka-
dar bilimden uzak ve bilime düfl-
man. Bu bir yana... 

Hat›rlanaca¤› gibi, sözü edilen
“hoca”, 17 A¤ustos depreminin ar-

d›ndan yapt›¤›
konuflmalarda,
depremin “Al-
lah’›n bir ceza-
s›” oldu¤unu
ileri sürmüfl, ce-
zan›n nedeni
olarak da ayn›
Bardako¤lu gibi
“ahlaki çöküntü”yü göstermiflti.
Türbanl› kimi gruplar da ayn› kafa
yap›s›yla “7.4 yetmedi mi?” diye
dövizler açm›fllard›. 

Ve yine hat›rlanaca¤› gibi, cüp-
peli hocaya bu sözleri nedeniyle so-
ruflturma aç›lm›flt›. Peki flimdi dev-
letin Diyanet ‹flleri Baflkan›’n›n söy-
ledikleri de ayn›s› oldu¤una göre,
ona da dava aç›lacak m›?

Aç›lmazsa, bu “çifte standart”
olmayacak m›? 

Camilere DDe VVIP!
‹ftar çad›rlar›nda

özel bölmeler özel
servisler yapt›ranlar,
yak›nda camilerde
de VIP konuklar için
özel yer yapt›r›r,
secdeye varacaklar›
yerlere kendileri için

lüks hal› döflerler. 

Bu öngörü size çok mu imkans›z
geldi; bak›n tatilini Denizli’de geçiren
Tayyip Erdo¤an, 14 Eylül günü, cuma
namaz›n› SSaarraayykkööyy mmeerrkkeezzddeekkii
AA¤¤aallaarr CCaammiiii’nde k›lmak istiyor. An-
cak Erdo¤an gecikiyor, namaz vaktin-
de gelemiyor camiye. Normali nedir,
namaz bafllar, Erdo¤an da gecikerek
k›lar namaz›n›. Ama öyle olmuyor;
imam Erdo¤an’› beklemek için ezan›
15 dakika geciktiriyor. Ya¤c›l›k söz-
konusu olunca satmayacaklar› bir
de¤er, terketmeyecekleri bir fley yok!.. 

Diyanet ‹‹flleri BBaflkan›: ““KKüürreesseell
››ss››nnmmaann››nn kkaayynnaa¤¤›› aahhllaakkii ççöökküünnttüü””
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19 Aral›k’ta Bayrampafla Hapis-
hanesi’nde gerçeklefltirilen ve ad›na
“Hayata Dönüfl” denilen katliam›n
duruflmas› 14 Eylül günü Eyüp 3.
Asliye Ceza Mahkemesi’nde yap›l-
d›. Her duruflmada oldu¤u gibi yine
hhaakkiimm ddee¤¤iiflfliikkllii¤¤ii yafland›. fiimdiye
kadar davay› iki kez üst üste takip
edebilen hakim say›s› yaln›zca iki.
Alt› y›ld›r süren davada sürekli ha-
kim de¤iflikli¤i yap›larak davan›n
zaman afl›m›na u¤ramas›na çal›fl›l-
makta. 

““BBuu ooppeerraassyyoonnddaa 
kkaattlleeddiilleenn bbiizzlleerriizz vvee 
yyaarrgg››llaannaann ddaa bbiizzlleerriizz””

Operasyon s›ras›nda tutuklu bu-
lunanlar ve davada yarg›lananlar
ad›na söz alan Münevver Köz, mah-
kemeye sundu¤u Gülizar Özpolat,
Mesude Pehlivan, Mehmet Güvel
ve Münevver Köz imzal› ek savun-

ma dilekçesini okudu. Köz, sözleri-
ne flöyle bafllad›:

“ ... Operasyon sonras›nda hak-
k›m›zda aç›lan soruflturma sonucu
mahkemenizde san›k durumuna ge-
tirildik... Biz o tarihte Bayrampafla
Hapishanesi C Blokta siyasi dava-
lardan tutuklu bulunanlar›z. Biz
jandarma ve özel timler taraf›ndan
diri diri yak›larak kurflunlanarak 12
arkadafl›m›z›n öldü¤ü bu operas-
yonda yaralanan ve sa¤ kalanlar›z.
Biz tarihin bu en büyük hapishane
katliam›n›n tan›klar›y›z”...

Köz, 19 Aral›k’ta yaflanan vah-
fleti anlatt›¤› konuflmas›n› flöyle
sonland›rd›: "19 Aral›k'ta bizim üs-
tümüze hangi silahlar bombalar
at›ld›? Bunlar› ö¤renmek istiyoruz.
Zeki Bingöl’ün kitab›ndan da oku-
dum biraz önce. Operasyonun ba-
fl›ndan itibaren kkaayy››tt yyaapp››llmmaayyaa
bbaaflflllaanndd››¤¤››nn›› yaz›yor. Bu operas-
yonda katledilen bizleriz ve yarg›la-

nan da bizleriz. Burada gerçek suç-
lular alt› kad›n› diri diri yakanlar-
d›r. Burada yarg›lanan bizler olma-
mal›y›z. Bu katliam› planlayanlar,
emrini verenler ve uygulayanlar...
alt› kad›n yoldafl›m›z› arkadafl›m›z›
diri diri yakanlar burada olmal›-
d›r”.

““BBaayyrraammppaaflflaa CCeezzaaeevvii
GGeerrççee¤¤ii”” KKiittaabb›› ddeelliill 
oollaarraakk iinncceelleenneecceekk 

Ard›ndan söz alan HHB avukat-
lar›ndan Oya Aslan da “bizler der-
hal bu davada bir beraat karar› ve-
rilmesi gerekti¤ini düflünüyoruz”
diyerek taleplerini mahkeme heyeti-
ne iletti. Aslan, Zeki Bingöl’ün bah-
setti¤i kamera kay›tlar›n›n mahke-
meye iletilmesini ve Bingöl’ün ta-
n›k olarak ça¤r›lmas›n› istedi. Bay-
rampafla Cezaevi Gerçe¤i kitab›
mahkemeye sunuldu. TAYAD’l›la-
r›n da izledi¤i duruflma, Bayrampa-
fla Cezaevi Gerçe¤i kitab›n›n ince-
lenmesi karar› al›narak 22 fiubat
2008 tarihine ertelendi.

M a h k e m e
ç›k›fl›nda Adli-
ye önünde top-
lanan TA-
YAD’l› Aile-

ler, adalet taleplerini bir kez daha büyük bir öfkeyle di-
le getirdiler. Öfkeleri katledip kitap yazanlar›n sokakta
dolaflmas›na, evlatlar›n›n, arkadafllar›n›n ise yarg›lan-
mas›nayd›. “Diri Diri Yakanlar Yarg›lans›n, 19 Aral›k
Katliamc›lar› Yarg›lans›n” sloganlar› ile bafllayan ey-
lemde “Katliamc›lar Yarg›lans›n, Diri Diri Yakan Kim-
yasal Bomba Aç›klans›n” yaz›l› pankartlar aç›ld›. 

TAYAD Baflkan› Mehmet Güvel burada yapt›¤›
aç›klamada flöyle dedi: “Bugün temel hak ve özgürlük-
leri esas alan, demokratik bir anayasan›n var olmas› ge-

rekti¤ini ortaya koyan ve
halk›n karfl›s›nda bunun
demagojisini yapan AKP
hükümetine soruyoruz; ssiizz
bbuu kkaattlliiaammllaarr›› oonnaayyllaayy››pp
ggöörrmmeezzddeenn ggeelliirrsseenniizz
hhaannggii aannaayyaassaaddaa hhaallkk››nn
yyaaflflaamm hhaakkkk››nnddaann ssöözz
eeddeebbiilleecceekkssiinniizz??””

ÇHD üyesi avukatlar da, dava avukatlar› ola-
rak, Eyüp Adliyesi önünde cüppeleriyle bas›na bir
aç›klama yapt›lar. Av. Güçlü Sevimli taraf›ndan
okunan aç›klamada “Bu davada, katliamda hayatta
kalabilenler yani operasyonun ma¤durlar› yarg›-
lanmaktad›r. Yarg›lama konusu operasyonun, çok
önceden haz›rl›¤› yap›lan orga-
nize, planl› bir askeri harekat ol-
du¤u defalarca kez taraf›m›zdan
dile getirilmiflti. Bunu yaparken
dosya kapsam›ndaki ifadeler, ta-
n›kl›klar, adli t›p raporlar› ve il-
gili belgelere dayanmaktayd›k.
Dönemin ‹çiflleri Bakan› operas-
yonlara bir y›ld›r haz›rland›kla-
r›n› da belirtmiflti. Bu iddialar›-
m›z son süreçte gündeme oturan
bir kitap ile deyim yerindeyse
kanaatimizce kkaann››ttllaannmm››flfl oldu”
denildi.

BBAAYYRRAAMMPPAAfifiAA DDAAVVAASSII::  
KKaattlleeddeenn kkiittaapp yyaazz››pp ddoollaaflfl››yyoorr;;
KKaattlleeddiilleennlleerr,, yyaarrgg››llaann››yyoorr!!

““BBuu ddaavvaaddaa hhaayyaattttaa 
kkaallaabbiilleennlleerr yyaarrgg››llaannmmaakkttaadd››rr””

TTAAYYAADD’’ll››llaarr AAddaalleett
TTaalleebbiinnii YYüükksseellttttiilleerr
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TAYAD’l› Aileler AKP ‹stanbul ‹l binas› önünde Adalet
Bakanl›¤›’n›n yay›nlad›¤› 45/1 say›l› genelge ile ilgili bas›n
aç›klamas› yaparak genelgenin hayata geçirilmesini istedi.

““ FF TTiippii HHaappiisshhaanneelleerrddee 1100 SSaaaattlliikk SSoohhbbeett HHaakkkk›› GGaass--
bbeeddiilliiyyoorr”” pankart› açan aile-
ler ad›na konuflan Mehmet
Güvel “22 Ocak 2007 tari-
hinden bu yana, 45/1 say›l›
genelgenin hapishanelerde
hayata geçirilmesi için at›la-
cak ad›mlar› bekledik ve izle-
dik. Ancak gördük ki, genel-
gedeki hükümler ancak bir-
kaç hapishanede uygulanm›fl,

birçok hapishanede ise hayata geçirilmemifl, kazan›lan
haklar uygulanmam›flt›r. Bundan birinci derecede sorumlu
olan Adalet Bakanl›¤›’d›r. ” dedi. 

13 Eylül günü yap›lan aç›klamada Güvel “Alt›nda ken-
di imzas›n›n bulundu¤u bu genelgenin uygulat›lmas› Ada-
let Bakanl›¤›’n›n görevidir. Onun niyetiyle belirlenecek bir
durum da de¤ildir. Biz tutsak yak›nlar› olarak tecrite karfl›

mücadelemizi tecrit kalkana kadar sürdüre-
ce¤iz. Bu konuda öncelikli hedefimiz 45/1 sa-
y›l› genelgenin uygulanmas›d›r” diyerek ge-

nelgenin uygulanmamas›n› elefltirdi. 

Aç›klaman›n ard›ndan tutuklu ve hükümlü ailelerinden
oluflan 5 kiflilik bir heyet, AKP ‹l binas›na giderek genelge-
nin uygulanmamas› ve F Tipi hapishanelerde yaflanan so-
runlara iliflkin bir dosyay› hükümete iletilmek üzere  yetki-
lilere verdi. AKP ‹l yöneticilerinden ‹brahim Y›ld›r›m, dos-
yay› genel merkezine ve Adalet Bakan› Mehmet Ali fia-
hin’e iletece¤i sözünü verdi.

70 kiflinin kat›ld›¤› aç›klama “Genelge Uygulans›n,
Sohbet Hakk› Tan›ns›n” sloganlar› ile sona erdi.

***

TAYAD’l› Aileler, genelgenin uygulat›lmamas›ndan
sorumlu olan ve görevini kötüye kullanan dönemin Adalet
Bakan› Cemil Çiçek ve ilgili tüm yetkililer hakk›nda 20
Eylül günü Sultanahmet Adliyesi’nde suç duyurusunda
bulundu. Suç duyurusundan önce aç›klama yapan
TAYAD’l›lar, yeni Adalet Bakan› Mehmet Ali fiahin ve
hükümete seslenerek 45/1 say›l› genelgenin uygulanmas›n›
ve 10 saatlik sohbet hakk›n›n önündeki engellerin
kald›r›lmas›n› istediler. 

TAYAD’LI AA‹LELER GGENELGEN‹N
UYGULANMASINI ‹‹STED‹

EEddiirrnnee FF TTiippii 
-Tutuklu ve hükümlülerin “birlikte
sohbet etmek istedikleri 9 kifliyi be--
lirtmeleri” istenen bir form da¤›t›l--
m›flt›r. 
-Genelge hala uygulanmam›flt›r.

TTeekkiirrddaa¤¤ 11 NNoo’’lluu FF TTiippii
-Tutuklu ve hükümlülere genelgeye
iliflkin herhangi bir resmi bildirim
yap›lmam›flt›r. (Tutuklu ve hüküm--
lüler radyo ve televizyondan bilgi--
lenmifllerdir)
-Genelge bu hapishanede yeni yeni
uygulanmaya bafllanm›flt›r.

TTeekkiirrddaa¤¤ 22 NNoo’’lluu FF TTiippii
-Tutuklu ve hükümlülere genelgeye
iliflkin herhangi bir resmi bildirim
yap›lmam›flt›r. 
-Bu cezaevinde de genelge uygu--
lanmamaktad›r.

KKaanndd››rraa 11 NNoo’’lluu FF TTiippii
-Tutuklu ve hükümlülere genelgeye
iliflkin herhangi bir resmi bildirim

yap›lmam›flt›r. 
-Sosyal Hizmet Uzman›, tutuklu ve
hükümlülerle görüflerek “ortak
kullan›m alanlar›n›n s›n›rl› oldu¤u--
nu, tutuklu ve hükümlü say›s›n›n
fazla oldu¤unu, ancak haftada dört
saat ortak alanlara ç›karman›n müm--
kün olaca¤›n›” belirtmifltir. Genel--
geye ayk›r› uygulama tutuklu ve hü--
kümlülerce kabul edilmemifltir.
Sözkonusu hukuka ayk›r›l›k hakk›n--
da Adalet Bakanl›¤›’’na üç ayr› yaz›--
l› baflvuru/flikayet yap›lm›flt›r.

KKaanndd››rraa 22 NNoo’’lluu FF TTiippii
-Tutuklu ve hükümlülere genelgeye
iliflkin herhangi bir resmi bildirim
yap›lmam›flt›r. 
-Hiçbir uygulama yap›lmad›¤› gibi
herhangi bir görüflmede gerçeklefl--
memifltir.

BBoolluu FF TTiippii
-Tutuklu ve hükümlülere genelgeye
iliflkin herhangi bir resmi bildirim
yap›lmam›flt›r. 

-Haftada on saatlik uygulama de--
vam etmektedir. Ancak sohbet yeri
olarak idare ortak alanlara (spor sa--
lonu, kütüphane vb.) ç›kmama ya--
sa¤› geldi¤inde tutuklu ve hüküm--
lüleri sohbete ç›karmamaya baflla--
d›. Bunu da tutuklu ve hükümlüler
kabul etmedikleri için sohbete  ç›k--
mad›lar. Yaflanan soruna çözüm bu--
lunaca¤› düflünülüyor.

KK››rr››kkllaarr 11 NNoo’’lluu FF TTiippii
-Tutuklu ve hükümlülere genelgeye
iliflkin herhangi bir resmi bildirim
yap›lmam›flt›r
-Tutuklu ve hükümlüler sohbete
ç›kmaktad›r.

SSiinnccaann 11 NNoo’’lluu FF TTiippii
-Tutuklu ve hükümlülere genelge
tebli¤ edilmifltir.
-Genelge hala uygulanmamaktad›r.

SSiinnccaann 22 NNoo’’lluu FF TTiippii
-Tutuklu ve hükümlülere genelgeye
iliflkin herhangi bir resmi bildirim
yap›lmam›flt›r. 
-Hiçbir uygulama yap›lmad›¤› gibi
herhangi bir görüflmede gerçeklefl--
memifltir.

EYLÜL 2007- HHAP‹SHANELERDE GGENELGEN‹N
UYGULANMASI KKONUSUNDA SON DDURUM 
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Sevgili Yürüyüfl okurlar›,
merhaba! Hepinizi selamlayarak
bafll›yorum bu say›daki sohbeti-
mize. Konumuz anayasa. 

Devrimciler, anayasa tart›fl-
malar›nda nas›l bir tutum alma-
l›d›r? Bu tart›flmaya hangi pers-
pektiften bakmal›lar? 

Bu son derece önemli bir ko-
nudur. Ve oldukça da hassas bir çiz-
gidir. Devrimci politika kendi için-
de net, bilimsel ve kararl› bir bütün-
lük içinde olmad›¤›nda,
sa¤a veya sola sapmak
her an mümkündür.

Bilindi¤i gibi dev-
rimciler olarak y›llar
önce, 1997’de bir ana-
yasa tasla¤› da sunmufl
bulunuyoruz. Bugün de
bu anayasa, AKP’nin
anayasas›na karfl› alternatifimiz ola-
cakt›r. Bu anlamda tart›flma süreci-
ne somutlanm›fl bir “Anayasa Tasla-
¤›” ile müdahale eden devrimciler
aç›s›ndan sorunu do¤ru kavramak
daha da önemlidir. E¤er ortaya bir
anayasa önerisi koyuyorsan›z, bu-
nun hemen ard›ndan gelecek sorular
vard›r: “Bir anayasan›n telaffuz
edilmeye baflland›¤› andan itibaren
do¤all›kla ''aannaayyaassaa nneeyyii ççöözzeecceekk??'',,
''bbööyyllee bbiirr aannaayyaassaa mmüümmkküünn oollaabbii--
lliirr mmii??'',, ''nnaass››ll'' sorular› peflpefle
önümüze ç›kacakt›r. ”

AKP’nin anayasas›n› elefltirir-
ken veya devrimcilerin önerdi¤i
anayasay› sunarken, bu sorulara so-
mut, inand›r›c› cevaplar verebilme-
miz laz›m. Bu anlamda da anayasa
meselesini, bu sohbetimizde esas
olarak “Anayasan›n sistem içindeki
yeri” çerçevesinde ele alaca¤›z.
““aannaayyaassaann››nn ssiisstteemm iiççiinnddeekkii yyee--
rrii””ni ele almay› da ““aannaayyaassaa mmüüccaa--
ddeelleessiinniinn ddeevvrriimm mmüüccaaddeelleessiinnddeekkii
yyeerrii””yle tamamlam›fl olaca¤›z. Evet
buyur Mazlum. 

MMaazzlluumm:: Anayasalar, bir sis-
temin en temel yasas›d›r. “Bir ülke-
nin bütün yasalar›n›n dayana¤›”
konumundad›r. Bu anlamda da sis-
temin tteemmeell iillkkeelleerriinnii belirleyen
bir metin durumundad›r. 

Bu anlam› ve rolüyle bak›ld›¤›n-
da, sistem içinde anayasalar›n çok
önemli oldu¤u fleklinde bir sonuç
ç›k›yor ortaya. Önemli olmas›na
önemli ama, bu nokta, anayasalar
konusunda en çok da yan›lg›ya dü-
flülen noktad›r. Çünkü yukar›daki
tan›mlara bak›ld›¤›nda, bir anayasa
yap›l›p, devletin, tüm sistemin de
buna göre flekillendirildi¤i anlafl›l-
maktad›r ilk baflta. 

Fakat öyle de¤ildir. Tam tersine,
belli mücadeleler, savafllar, devrim-
ler gibi altüst olufllar sonucunda,
belli bir sistem flekillenmekte ve
anayasa da s›n›flar mücadelesinin
ortaya ç›kard›¤› bu siyasal sonuçla-
r›n hukuksal ifadesi olmaktad›r.  

Yani çok düz bir flekilde ifade
edersem flöyle diyebiliriz: Sis-
tem anayasaya göre de¤il, ana-
yasalar ortaya ç›km›fl bulunan
sisteme göre flekillenir. 

Bu anlamdad›r ki, hukukun,
yasa ve anayasalar›n kendi bafl›-
na ba¤›ms›z bir tarihleri yoktur.
Hiçbir anayasa, s›n›flardan ba-
¤›ms›z olmam›fl, yani bir s›n›f›n

damgas›n› tafl›mayan bir anayasa
yap›lmam›flt›r. Yasalar, anayasalar,

toplumlar tarihinin
omurgas›n› oluflturan s›-
n›flar mücadelesinin ge-
liflim seyri içinde flekil-
lenir ve o seyir içinde
belli roller yüklenirler. 

Anayasan›n yerini,
toplumsal flekillenme
aç›s›ndan da k›saca
özetleyeyim. 

Hukuk, bir üst yap› kurumudur.
Alt yap› taraf›ndan belirlenir. Alt
yap›da kapitalizmin hüküm sürdü¤ü
bir sistemin hukuku da, kkaappiittaalliizz--
mmiinn ddaammggaass››nn›› tafl›r. Hukukun bir
parças› olarak yasa ve anayasalar da
üst yap› kurumudur ve hakim üre-
tim biçimini ifade ederler. 

““HHuukkuukk,, eeggeemmeenn ss››nn››ff››nn yyaassaa--
llaaflfltt››rr››llmm››flfl iiffaaddeessiiddiirr..”” Hukuk, dev-
let taraf›ndan konulmufl bir kurallar
bütünüdür ve "belli bir toplumun si-
yasal düzenini korumak" amac›n›
tafl›r. Bu çerçevede, anayasalar›n da
"belli bir toplumun siyasal düzenini
korumak" amac›n› tafl›yaca¤› aç›k-
t›r. AKP’nin anayasas› da düzeni
korumak amac›n› mutlak anlamda
içerecektir. Baflka türlü düflünmek,
baflka türlü beklentiler içinde ol-
mak, bilimsel de¤ildir, tarihi ger-
çeklere uymaz.  

ÖÖzzlleemm:: Engels’in de benzer bir
tan›m› vard› bu konuda. ““DDeevvlleett,,
eeggeemmeenn ss››nn››ff››nn hhuukkuukkssaall iiffaaddeessii--
ddiirr”” diyordu. O hukuk da kendini
anayasa ve yasalar fleklinde somut-
luyor. Yani dolay›s›yla, devlet ege-
men s›n›f›n devleti, hukuk egemen
s›n›f›n hukuku, anayasa egemen s›-
n›f›n anayasas›... Ve bütün manev-
ralar, bunu gizlemek için yap›l›yor.

Konu: Anayasa 
ve Sistem -1-

Hayat›n

‹çindeki 
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Her Anayasa 
Bir S›n›fa Aittir

Hukuk, bir üst
yap› kurumu-
dur. Alt yap›
taraf›ndan be-

lirlenir. Alt yap›da kapi-
talizmin hüküm sürdü¤ü
bir sistemin hukuku da,
kapitalizmin ddamgas›n›
tafl›r. Hukukun bir parça-
s› olarak yasa ve anaya-
salar da üst yap› kurumu-
dur ve hakim üretim biçi-
mini ifade ederler. 
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Devleti “herkesin devleti” gibi, ana-
yasay› “70 milyonun anayasas›” gi-
bi sunmak, “yasalar›n, hukukun
herkes için geçerli oldu¤u” gibi
tezler ileri sürmek, asl›nda bu temel
gerçe¤i gizlemeye hizmet ediyor.
Daha düz olarak söylersem, oligar-
flinin anayasas›n› milletin anayasas›
diye yutturuyorlar. 

KKeemmaall:: San›r›m bu noktada
AKP’nin gündeme getirdi¤i anaya-
sa konusundaki yanl›fl, yersiz bek-
lentilere de de¤inebiliriz. 

Mazlum arkadafl›n belirtti¤i gibi,
anayasan›n sistem içindeki yerini,
bir üst yap› kurumu oldu¤unu unut-
mamak gerekiyor. fiimdi deniyor ki
““yyeennii”” bir anayasa. 

Peki ülkemizde iktidar›n niteli-
¤inde bir de¤ifliklik mi oldu? S›n›f-
lar dengesinde bir de¤ifliklik mi ol-
du? Bunlarda ne ölçüde bir de¤iflik-
lik varsa, yap›lacak bir anayasa da
iflte ancak o kadar ““yyeennii”” olabilir. 

Geçti¤imiz haftalarda dergimiz-
de de bir özeti verildi¤i gibi, ülke-
mizde 11992211,, 11992244 anayasalar› ya-
p›ld›, daha sonra 11996611 Anayas› ve
sonra da 11998822 Anayasas›... Bunlar
s›n›fsal olarak temelde sömürücü
egemen s›n›f karakterini tafl›yorlar-
d›, ama herbiri yine de farkl› dö-
nemlerin, farkl› s›n›fsal güç denge-
lerinin ifadesiydiler. 

Mesela, 1921 Anayasas›, as›l
olarak emperyalizme karfl› Kurtulufl
Savafl›’n› en genifl ittifaklarla sür-
dürmeyi amaçlayan, bu anlamda da
toplumun birçok kesiminin ortak
temsili ve yönetimini meclis çat›s›
alt›nda birlefltirmeyi amaçlayan bir
anayasayd›. Onun niteli¤ini belirle-
yen emperyalist iflgal alt›ndaki bir
ülkenin kurtulufl güçlerinin anaya-
sas› olmas›yd›. 1924 Anayasas› ise,
art›k ba¤›ms›zl›¤›n› kazanm›fl yeni
bir devletin anayasas›yd›. Kemalist-
ler, art›k en genifl ittifak de¤il, ken-
di iktidarlar›n› pekifltirme, sistemi
sa¤lamlaflt›rma peflindeydiler. Ana-
yasa ve ona ba¤l› olarak oluflturulan
tüm kurumlar da bu amaca göre fle-
killendirildi. Ve ülkemiz uzun y›llar
bu anayasayla yönetildi. 

1961’e gelindi¤inde asl›nda ül-
kemizdeki s›n›fsal dengelerde de,
yönetim tarz›nda da birçok de¤iflik-
lik olmufltu. 1945’lerden bafllayan
süreçte ülkemiz yeni-sömürgelefl-
mifl, faflizm yukar›dan afla¤›ya infla
edilmifl, Kemalistler yönetimden
büyük ölçüde tasfiye edilmifllerdi.
27 May›s Darbesi bir yandan Ke-
malistler’in tasfiye edilmeye karfl›
bir ç›k›fl›yd›. Bu ç›k›fl, ABD iflbir-
likçisi, emperyalizmin iktidar› DP
gericili¤ine karfl› bir zeminde flekil-
lendi. 27 May›s ayn› zamanda siste-
min ihtiyaçlar›na da cevap vermeye
çal›fl›yordu. Bu anlamda 1961 Ana-
yasas›, nispi hak ve özgürlükleri
içeren yan›yla öne ç›kan bir anaya-
sa oldu. 1982 Anayasas› ise, s›n›flar
mücadelesinde devrim cephesinin
büyük ölçüde geriletilmesinin ifa-
desi olan bir anayasa olmufltur. 

Bugün aç›s›ndan ne gibi bir de-
¤ifliklik var öyleyse? Elbette, AB’ye
üyelik süreci do¤rultusundaki gelifl-
me ve de¤iflimler, son iki seçimin de
ortaya koydu¤u gibi, oligarfli içi
iliflki ve dengelerdeki k›smi de¤i-
fliklikler, yeni anayasaya bir flekilde
yans›yacakt›r. 

Bu yans›ma, birincisi anayasa-
n›n AB’ye uyum çerçevesinde yap›-
lan de¤iflikliklere uydurulmas›n›
içerecektir. Keza bu süreçte ülkemi-
zin emperyalist tekellere aç›lmas›,
anayasal ifadesini de bulacakt›r.
AKP nezdinde islamc› kesimlerin,
tekelci burjuvaziye s›çrama arife-
sindeki burjuvazinin talepleri de ye-
ni anayasada kendini ifade etmeye

çal›flacakt›r. Bunun karfl›s›nda Ge-
nelkurmay, kendi güç ve iktidar›n›
muhafaza eden bir politika gelifltire-
cektir... Netice olarak da yeni ana-
yasa, bu noktada egemen s›n›flar
aras›ndaki güç dengesine ba¤l› ola-
rak flekillenecektir. Bu noktada, ge-
nel olarak mücadele aç›s›ndan,  ege-
men s›n›flarla ezilen s›n›flar aras›n-
daki güç dengeleri aç›s›ndan yak›n
süreçte nitelik önem arzeden bir de-
¤iflim olmad›¤› için, bu aç›dan çok
özel bir de¤ifliklik ihtimali sözkonu-
su de¤ildir. 

ÖÖzzlleemm:: Biz iflte bu noktada,
Halk Anayasas›’yla anayasa tart›fl-
mas›n› egemen s›n›flar aras› bir tar-
t›flma olmaktan ç›karm›fl oluyoruz. 

Anayasa tart›flmalar›na müdahil
olunurken, kuflkusuz içine düflülme-
mesi gereken en önemli nokta, hal-
k›n aras›nda ““aannaayyaassaall hhaayyaalllleerr””
yaym›fl olmamakt›r. Oligarflinin si-
yasal iktidar› y›k›lmadan herhangi
bir anayasa de¤iflikli¤iyle sorunla-
r›n çözülece¤ine dair bir ima bile,
kuflkusuz halk›n mücadelesine zarar
verir. Emperyalizm kovulmadan,
mevcut iktidar y›k›lmadan hiçbir
anayasa halk›n dertlerine derman
olamaz. Reformizmin, küçük-burju-
va ayd›nlar›n düzen partilerinin
önerdi¤i anayasalar üzerinde oyna-
mas›yla, Halk Anayasas› önerisi
aras›ndaki nniitteelliikk ffaarrkk da buradad›r
zaten. 

Onun alt yap› taraf›ndan belirle-
nen bir üst yap› kurumu oldu¤u
unutulmazsa, bofl beklentilere de
kap›l›nmaz. 

Halk Anayasas› Tasla¤› ortaya
at›ld›¤›nda böyle bir ihtimalin önü-
nü bafltan kesmek için flöyle denil-
miflti: “Kendi bafl›na hiçbir anaya-
sa elbette hiçbir fleyi çözmez. Çünkü
o nihayetinde ka¤›t üzerindeki bir
metindir. Bilindi¤i gibi 'Anayasalar
yapmaz, saptar'. Yani anayasalar
esas›nda varolan bir durumun ifa-
desidirler. Varolan güçler dengesini
yans›t›rlar. ‹flte sorun tam da bu
noktadad›r. Güçler dengesini böyle
bir anayasay› mümkün k›lacak hale
getirmek..." (Halk ‹çin Kurtulufl, 8

Emperyalizm
kovulmadan,
mevcut ikti-
dar y›k›lma-

dan hiçbir anayasa hal-
k›n dertlerine derman
olamaz. Reformizmin, kü-
çük-burjuva ayd›nlar›n
düzen partilerinin önerdi-
¤i anayasalar üzerinde
oynamas›yla, Halk Ana-
yasas› önerisi aras›ndaki
nitelik ffark da buradad›r. 
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Kaba ve s›¤ olarak bak›ld›¤›nda
flöyle düflünülebilir: Önce egemen
s›n›f› devirip iktidar› ele geçirdikten
sonra ancak bir anayasa yapabilirsi-
niz... Böyle düflünüp bunlar› gerek-
siz görebilirsiniz. 

Ama di¤er düflünüfl tarz› da,
Halk Anayasas› çal›flmas›n›, anaya-
san›n içerdi¤i taleplerle gelifltirile-
cek bir mücadeleyi, iktidar› devir-
menin bir parças› haline getirmek-
tir. Bir baflka aç›dan Halk Anayasa-
s›, hhaallkk››nn iikkttiiddaarr›› hheeddeeffiinnii hhaallkkaa
mmaalleettmmeenniinn,, halk› bu do¤rultuda
örgütlemenin bir arac› olarak düflü-
nülmeli yani. 

MMaazzlluumm:: Anlat›lanlardan an-
lafl›laca¤› gibi, hukuk sistemi, özel
olarak da anayasa, varolan durumun
bir yans›mas›d›r. Lenin’in deyimiy-
le söylersek, bir üst yap› kurumu
olarak hukuk [ve onun bir parças›
olarak anayasa] “toplum içindeki s›-
n›fsal ayr›mlar›n, somut güçler den-
gesinin ka¤›t üzerindeki yans›ma-
s›ndan baflka bir fley de¤ildir.”  

Keza biraz önce belirtilenleri de
içerecek flekilde flöyle de tan›mlaya-
biliriz: Bir anayasa, mevcut s›n›flar
dengesinin hukuksal düzeyde ifade-
sidir. Dolay›s›yla, mevcut toplumsal
sistem içinde hakim üretim iliflkisi
neyse, anayasa da onun damgas›n›
tafl›r. 

Bunlar genel do¤rular. Fakat bu
do¤rulardan yanl›fl sonuçlar da ç›-
kar›labilmektedir. Haklar ve Özgür-
lükler Cephesi’nin ‘97’de ortaya
koydu¤u “Ba¤›ms›z, Demokratik,
Uluslar›n Haklar›n› Esas Alan Bir
Halk Anayasas›” önerisi üzerine o
zaman solda yaz›l›p çizilenler, bu
genel do¤rudan nas›l yanl›fl sonuç-
lar ç›kar›labildi¤inin bir örne¤iydi.
Oportünizmin, flablonculu¤un man-
t›¤› flöyle çal›flm›flt› mesela.

“‹ktidar al›nmadan halk›n ç›ka-
r›na bir anayasan›n gerçekleflmesi
mümkün olamayaca¤›na göre, o za-
man bir anayasa önermek, mutlaka
düzen içi reformlar›n yap›lmas› po-
litikas›d›r, reformistcedir...”

Bir anayasa önermekle, bunun

mevcut düzende uygulanabilir olup
olmamas› farkl› bir fleydir. Tam ter-
sine, Halk Anayasas› önerisi, oligar-
flinin, bu düzen içinde böyle bir ana-
yasay› yapamayaca¤›n› gösteren
güçlü bir teflhir arac›d›r.

Ekonomik demokratik mücade-
lenin devrimci geliflim seyri de böy-
le de¤il midir zaten? Kitleler bu
mücadele sürecinde, düzen içinde
neyin olup neyin olamayaca¤›n› gö-
rürler. Kitlelerin, düzen içinde kar-
fl›lanabilir taleplerin ötesine geçme-
si, mücadelenin burjuvazinin vere-
meyece¤i, düzen s›n›rlar›n› aflan ta-
leplere yönelmesi, mücadelenin ge-
lifliminin bir ifadesidir. Bu anlamda
Halk Anayasas›’n›n kitlelerin talebi
haline getirilmesi, bafll› bafl›na kitle
mücadelesinde devrimci bir gelifl-
meyi ifade eder. 

Burada kitlelerin kurtuluflunun
bir anayasa ile olabilece¤i umudu
veya düflüncesini yaratmaktan söze-
dilemez. Çünkü hem ortaya konu-
lan anayasan›n muhtevas›, hem sür-
dürülen mücadele buna engeldir. 

Halk Anayasas› sunulurken de-
nilmekteydi ki: "Kuflku yok ki, böy-
le bir anayasay› ka¤›t üzerinde ya-
p›p ortaya koymak önemli ama tek
bafl›na yetersizdir. Ka¤›t üzerinde
kalan bir anayasa hiç bir derdimize
çare olmaz. Yapt›¤›m›z anayasan›n
mücadelesini vermek durumunda-
y›z. Uygulanmas›n›n koflullar›n›
mücadelemizle yaratmak durumun-
day›z.”

Solda bu ve benzeri faaliyetleri,
çal›flmalar› gereksiz görme anlay›fl›
da yayg›nd›r. Kimileri için bunlar

“ssooyyuutt”tur. Hemen gerçeklefltirme,
uygulama flans› olmad›¤›na göre,
emek harcamaya, gündeme getir-
meye de gerek yoktur. K›sacas›, bu
ve benzeri fleyler devrim sonras›n›n
iflidir. Ama iflte, bu tür çal›flmalar
yapmaks›z›n ““ddeevvrriimm ççöözzeerr”” pro-
pagandas› da aç›kça soyut kalmaya
mahkumdur ve böyle bir soyutluk
içinde; kitlelerde bir kurtulufl umu-
dunu, farkl› bir düzenin mümkün
olabilece¤i düflüncesini yaratmak
zordur. 

Halka bir alternatif gösterme-
yen, bu alternatifi somutlayamayan,
halkta kapitalizmin de, faflizmin de
alternatifi oldu¤u inanc›n›, bunun
gerçeklefltirilebilece¤i güvenini ya-
ratamayan bir politikan›n, iktidar
yolunda ilerleme flans› yoktur. 

Türkiye solunun iddias›zlaflma-
s›, ufkunun daralmas›, bu konudaki
yaklafl›m›n› etkileyen unsurlardan
biridir. ‹ddias›z bir sol, elbette yeni
bir devletin kuruluflu üzerine konufl-
maya cüret edemiyor. Kendisinin
inanmad›¤› bir fleye halk› inand›r-
mas› da mümkün de¤il zaten. 

ÖÖzzlleemm:: fiimdi anayasa üzerine
bir mücadelenin reformizm olarak
nitelendirilmesine dair flunu da ek-
lemek gerek; herhangi bir talep,
herhangi bir eylem biçimi, soyut
olarak ele al›nd›¤›nda tek bafl›na re-
formist veya devrimci olarak nitele-
nemez. O talebin s›n›flar mücadele-
si içindeki karfl›l›¤›na, o eylemin
mücadele içindeki rolüne bak›l›r. 

Devrimle ne olacak, ne de¤ifle-
cek, nas›l bir devlet kurulacak?
Bunlar›n soyut kald›¤› yerde, kitle-
leri devrim saflar›nda toplamak
mümkün de¤ildir. Halk Anayasas›
Tasla¤› iflte bunu somutlad›¤›, bu
anlamda kitlelerin devrim ve sosya-
lizm mücadelesine kat›l›m› için
güçlü bir zemin oluflturmas› aç›s›n-
dan devrimcidir her fleyden önce. 

Böyle bir Anayasa Tasla¤›’n› su-
narken, esas olarak halka söyledi¤i-
miz ve gösterdi¤imiz öyle çok kar-
mafl›k bir fley de¤il; bununla  sorun-
lar›n›n temel çözümlerini gösteriyo-
ruz. Ve diyoruz ki, e¤er bu çözüm-
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ler senin taleplerini karfl›l›yorsa, bu
çözümleri, mevcut iktidar uygula-
yamaz. Böylelikle bir ““iikkttiiddaarr ssoo--
rruunnuu”” getirilmifl oluyor kitlelerin
önüne. 

Sonuçta her türlü kitle çal›flmas›-
n›n, eylemin amac› da bu de¤il mi-
dir?

KKeemmaall:: Ba¤›ms›zl›k ve de-
mokrasiyi hedefleyen bir anayasa
tasla¤› haz›rlay›p bunu halka malet-
mek, bütün anti-faflist, anti-emper-
yalist, özgürlükten, adaletten yana
örgüt ve partileri ve kiflileri bunu
hedefleyen bir mücadele içinde bir
araya getirmek, elbetteki halk ve so-
lun bugünkü gerçe¤i içinde oldukça
önemli bir rol üstlenebilir. 

Tart›flma daha ilerisini ya da ge-
risini isteme tart›flmas› de¤ildir. Bu-
nun yeterli olup olmamas›, bunun
mevcut koflullarda gerçekleflebilir
olup olmamas› da de¤ildir. Daha
ilerisini hedeflemek, devrimi ve
sosyalizmi istemek, böyle bir ana-
yasa önerisiyle sürece müdahale et-
menin önünde engel de¤ildir. 

Tam tersine, böyle bir mücadele,
daha ilerisini yak›nlaflt›rma arac›d›r.
Tek yolun devrim oldu¤u devrimci-
ler için bir gerçektir. Tek çözümün
sosyalizm oldu¤u da öyle.  Fakat
bunun kitleler için bu flekilde kabul
edilmesi sözkonusu de¤ildir. Kitle-
ler böyle bir bilinçlenmeyi, bizzat
pratiklerinin içinde yaflayabilirler.
Bu düzen içinde neyin mümkün
olup neyin mümkün olamayaca¤›n›
da esas olarak kendi deneyimleriyle
görürler. 

“Ba¤›ms›zl›¤›, demokrasiyi ve
ulusal haklar› hedefleyen” bir ana-
yasa için mücadele de iflte bunu
görmelerini sa¤layacak bir pratiktir. 

Kendini düzen içi iyilefltirmeler
talebiyle s›n›rlayan bir anayasa tale-
bi, kuflkusuz düzen içidir. Böyle bir
anayasa mücadelesinin “demokratik
mücadele” anlam›nda da ilerletici
olaca¤› flüphelidir. Ama, halk kitle-
leri bu anayasan›n asli nitelikleri
olan ““bbaa¤¤››mmss››zzll››¤¤››,, ddeemmookkrraassiiyyii,,
uulluussllaarr››nn ttüümm hhaakkllaarr››nn››”” isteme-
ye, bunun için bilfiil mücadeleye

girdi¤i noktada, amaç büyük ölçüde
has›l olmufltur ve Halk Anayasas›,
iflte o zaman ba¤›ms›z demokratik
bir Türkiye yürüyüflüne yol göste-
ren araçlardan biri olarak tarihi ro-
lünü oynam›fl demektir. 

MMaazzlluumm:: Anayasaya iliflkin
tart›flma ve geliflmelere s›n›fsal nite-
li¤iyle bak›ld›¤›nda, devrimci bir
iktidar ve anayasa alternatifiyle ba-
k›ld›¤›nda, mevcut tart›flmadaki al-
datmacalar›, yan›ltmacalar› da daha
ç›plak olarak görebiliriz. Mesela,
"demokratik anayasa" tarifi kullan›-
l›yor. Eksik. Ba¤›ms›zl›k ve demok-
rasiyi birlikte içermiyorsa, orada bir
sorun, çarp›tma vard›r. Biçimsel ba-
k›mdan “demokratik” olup olma-
mas› ise son tahlilde bizim yaklafl›-
m›m›z› belirlemez. Burjuva demok-
rasisi içinde yap›lm›fl herhangi bir
anayasa o demokrasinin ölçüleri
içinde “demokratik” de olabilir ama
bu onun s›n›fsal niteli¤ini, bbuurrjjuuvvaa
nniitteellii¤¤iinnii ortadan kald›rmaz. 

Bu nedenledir ki, devrimciler
olarak talebimizi de, önerimizi de
“demokratik anayasa” olarak de¤il,
hhaallkk aannaayyaassaass›› olarak tan›mlamak-
tay›z. OOlliiggaarrflfliinniinn aannaayyaassaass››nnaa
kkaarrflfl›› hhaallkk aannaayyaassaass››.. Mevcut dü-
zenin, yani emperyalizme ba¤›ml›
yeni-sömürgecili¤i ve faflizmle yö-
netilen sosyo-ekonomik yap›y› sür-
düren anayasas›na karfl›, “Ba¤›m-
s›zl›¤›, demokrasiyi ve uluslar›n
haklar›n› esas alan bir anayasa”!

Ve yine bu noktada, ““ssiivviill aannaa--
yyaassaa””,, ““kkuurruuccuu mmeecclliiss aannaayyaassaass››””
gibi tart›flmalar›n da eksik ve yanl›fl
oldu¤unu belirtelim. Bunlar›n hiçbi-
ri tek bafl›na nniitteelliikk bbeelliirrlleeyyiiccii de-
¤ildir. Sivil olmas› ilerici olmas› an-
lam›na gelmez. Bir “kurucu meclis”
taraf›ndan yap›lmas› da keza, de-
mokratik ve kat›l›mc› oldu¤u anla-
m›na gelmez. “Sivil”ler,  “kurucu
meclis”ler haz›rlar ama faflist olur,
iflbirlikçi olur. Mesele “sivil” veya
“asker” olmas›nda de¤il, o sivil veya
askerin hangi s›n›ftan yana oldu¤un-
dad›r. Keza kurucu meclisi de kimin
ve nas›l “kurdu¤u” önemlidir. 

Sonuç olarak bu noktada flunu
belirtelim; bir anayasa en özlü fle-
kilde ss››nn››ffssaall niteli¤iyle tan›mlan›r.
Di¤er tan›mlar, onun flu veya bu ya-
n›n› yans›tabilir, ama tam tarifini
vermezler. 

Esas›nda “yeni anayasa” tart›fl-
malar›nda haz›rlanan taslaklara, tar-
t›fl›lan bafll›klara bak›ld›¤›nda, her-
hangi bir düzen partisinin, oligarfli-
nin meclisinin ülkedeki sisteme da-
ir yeni bir fley önerecek ve yapacak
durumda olmad›¤› da görülüyor.
Türban meselesi öne ç›k›yor, çünkü
neredeyse ““eenn öönneemmllii”” de¤ifliklik-
lerden biri bu. Öteki de¤ifliklikler o
kadar bofl yani. Bofl olmayan yan›
da esasta egemenleri ilgilendiriyor. 

Fakat bunun karfl›s›nda devrim-
cilerin önerdi¤i Halk Anayasas›'n›n
her paragraf›, her sat›r›, yeni ve
farkl›d›r. Halk Anayasas›, yeni bir
iktidar, yeni bir devlet tipi tarif et-
mektedir ve halk› kendi iktidar› için
mücadeleye yöneltecek bir muhte-
vaya sahiptir. Bu temeldeki bir mü-
cadelenin kitlelere maledilmesi, hal-
k›n mücadelesini ve örgütlenmesini,
özel olarak da devrimci hareketin
mücadelesi ve örgütlenmesini gelifl-
tirecektir. 

KKeemmaall:: Evet, sohbetimizi bu-
rada noktal›yoruz flimdilik. Bu soh-
betin devam› olarak, gerek refor-
mist, gerekse de oportünist kesimle-
rin anayasa konusundaki yaklafl›m-
lar›n› önümüzdeki say›da ele alma-
ya devam edece¤iz. Haftaya bulufl-
mak üzere flimdilik hoflçakal›n. 

“sivil anaya-
sa”, “kurucu
meclis anaya-
sas›” gibi tar-

t›flmalar›n da eksik ve
yanl›fl oldu¤unu belirte-
lim. Bunlar›n hiçbiri tek
bafl›na nitelik bbelirleyici
de¤ildir. Sivil olmas› ileri-
ci olmas› anlam›na gel-
mez. Bir “kurucu meclis”
taraf›ndan yap›lmas› da
keza, demokratik ve kat›-
l›mc› oldu¤u anlam›na
gelmez.

Hayat›n

‹çindeki 
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“...‹nsanlar›n dünyas›n›n de¤er-
sizleflmesi, nesnelerin dünyas›n›n

de¤er kazanmas› ile orant›l› olarak
artar...” (Marx)

Onlardan kaç›fl yok!

Nereye giderseniz gidin pefliniz-
deler. Her yanda karfl›n›za ç›k›yor-
lar. Hayat›n her alan›na mutlaka iz-
leri düflüyor. Nereye baksan›z on-
larla göz göze geliyorsunuz. De¤i-
flik k›l›k, renk ve sesler kullanarak
her yerde ve her an karfl›n›zda beli-
riyorlar. Onlardan kaçam›yorsunuz.
Her gün art›yorlar ve de¤iflik biçim-
lerde hayat›n›z› istila ediyorlar. Öy-
leki, giderek konuflma, davran›fl ve
müziklerini tekrar etmeye bafll›yor-
sunuz. Onlara ““rreekkllaamm”” deniyor.
Amaçlar›na ulaflmak için, her fleyi
kullan›yorlar. Bebeklerin o masum
gülüfllerinden yafll›lar›n flefkatine
kadar her fleyi taklit edip sömürü-
yorlar. Ama en çok kad›n ve en çok
da neredeyse ç›plak kad›n k›l›¤›nda
piyasaya ç›k›yorlar. Çünkü o flekil-
de daha fazla ilgi çekecekerini he-
sapl›yorlar. Amaçlar› için her yolu
mübah görüp k›l›ktan k›l›¤a giriyor-
lar. Tüm o albenili görüntülerinin
ard›nda ise, gerçek yüzleri var. O
yüzde ise, bbuuyyuurrggaann ve hhüükkmmeett--
mmeeyyee ççaall››flflaann bir gerçek var. 

Her yanda karfl›n›za ç›kan o
renkli reklam görüntülerinin ard›n-
da, bir efendi–köle iliflkisini dayat›-
yorlar size... Neyi yapman›z› ya da
yapmaman›z›... Neyi, ne kadar ala-
ca¤›n›z›... Nas›l giyinece¤inizi... Ne

içece¤inizi... Davran›fllar›-
n›z›n nas›l olmas› gerekti¤i-
ni... Hitap biçiminizi vb.
belirliyor, dayat›yor, emre-
diyorlar. Ve bunlar› öyle
“reklam”ediyorlar ki, o çir-
kin yüzleri ve ulaflmak için
her yolu denedikleri kirli
amaçlar›n› perdelemifl olu-
yorlar...

Evet, konumuz “reklam-
lar.” Ve önce, asl› Frans›zca
olan bu kelimenin TDK söz-

lü¤ündeki karfl›l›¤›na bakal›m: Bir
fleyi halka tan›tmak, be¤endirmek ve
böylelikle sürümünü sa¤lamak için
denenen her türlü yol.

Bu tan›m, reklam ve reklamc›l›k
konusunda, yap›labilecek en “ma-
sum” tan›mlardan birisidir. Ama bu
tan›m bile, kapitalizmin reklam fali-
yetinin nas›l bir sahtekarl›¤a teka-
bül etti¤ini ele veriyor.

Gelin, bu tan›m› analiz edelim.

Reklam, size bir mal› tan›t›r.
Ama bu tan›t›m›n amac›, ilgili eflya-
y› size be¤endirmektir. Be¤endire-
cek ki, o mal› size satabilsin. Yani
akl›n›z› çelip o mal› size satmak
için, art›k her yol mübaht›r. ‹flte bu
yolun sizi götürdü¤ü yer, ttüükkeettiimm
kküüllttüürrüü’dür. “Reklamlar” ise, tüke-
tim al›flkanl›¤›n› yaratan, özendiren,
körükleyen bir araçt›r. Bu yan›yla
kapitalist çark›n makyajl› difllisidir,
vitrini ve sahnesidir. O vitrinin ar-
d›nda ise, tüketim kültürünün ba-
takl›¤› vard›r. Bütün o reklam oyun-
lar›, dizileri, ilanlar›, afifllerinin
amac›, iflte o batakl›¤a ad›m atman›-
z› sa¤lamakt›r. Ki reklam, burjuva-
zinin daha fazla kar elde etmek için,
oollttaayyaa ttaakktt››¤¤›› ssoolluuccaanndd››rr.. Ç›plak
gerçek budur! Ama bu gerçeklik öy-
le bir laylaylom sanall›¤›yla örtül-
müfltür ki, sahnede görünen ya “sa-
natç›” naml› bir soytar›, ya bir kad›-
n›n ç›plakl›¤› ya bir bebe¤in masu-
miyeti ya aile s›cakl›¤› ya da gençli-
¤in dinamizmidir. Her yanda onlar-
la karfl›lafl›rs›n›z. Öyle ki bindi¤iniz
otobüsün d›fl›, evinizin duvar›, izle-

di¤iniz filmin ortas›, okudu¤unuz
gazetenin her yan›... onlarla dolu-
dur. Nereye giderseniz gidin her
yerdeler...

“Reklamlar”›n böylesine bir flir-
retlikle her yan› kaplad›¤› günü-
müzde “reklam” kelimesinin sözlük
tan›m›na yeniden bak›yoruz: Bir fle-
yi halka tan›tmak, be¤endirmek ve
böylelikle sürümünü sa¤lamak için
denenen her türlü yol...

Bu tan›mda bahsedilen ve halka
tan›t›l›p be¤endirilmek istenen ‘fley’
nedir? Haliyle ilk akla gelen bu
‘fley’in pazarlanmak istenen her-
hangi bir eeflflyyaa oldu¤udur. Ki tekil
olarak, flu ya da bu reklam ele al›n-
d›¤›nda bu do¤rudur. Ama bir bütün
olarak ‘reklamlar’ ele al›nd›¤›nda,
eeflflyyaaddaann bbaammbbaaflflkkaa bir fleyin daha
pazarlanmakta oldu¤u görülür.. 

Bir reklam bir mal› alman›z›,
ona al›flman›z› sa¤lamaya çal›fl›r.
Peki, her yerde karfl›m›za ç›kan bü-
tün o “reklamlar”›, tek bir reklam
olarak düflünürsek, bu sayede tan›t›-
lan, be¤endirilmeye ve kan›ksat›l-
maya çal›fl›lan ‘fley’ nedir?

Bu soruya cevap ararken aç›¤a
ç›kan gerçek flu oluyor: Reklamlar,
sadece reklam ettikleri ürünle s›n›r-
l› de¤ildir. Bu bir yan›d›r. Bu görün-
tü üzerinden, esas olarak bbiirr yyaaflflaamm
ttaarrzz››,, rruuhh hhaallii,, ddaavvrraann››flfl flfleekkllii em-
poze edilmektedir. Bir sak›z rekla-
m› bile, o sak›z üzerinden bbiirr kküüllttüü--
rrüünn ttaaflfl››yy››cc››ll››¤¤››nn›› yapmaktad›r.
Hangi ürünün reklam› olursa olsun,
hepsinde sözkonusudur bu. Ki her
gün, her an, her biçimde gözümüze
sokulan say›s›z reklam, kkaappiittaalliizz--
mmiinn mmaammüüllüü olan bireyci, bencil
insan tipini model olarak dayatmak-
tad›r. 

Bu insan tipinin yegane kültürü
ise, haliyle tüketim kültüründen
oluflmaktad›r.

Evet, bir sak›z reklam› bile, ilgi-
li sak›z›n tan›t›m›ndan öte, tüketim
kültününün telkinini içermektedir.
Çünkü o kültürü ne kadar yayarlar-
sa, o kadar kar edeceklerdir. fiu ya
da bu mala ra¤bet, geçici olacakt›r
ama tüketim kültürü yayg›nlaflt›kça,
piyasaya ç›kard›klar› her mal›, ko-
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layl›kla satacaklard›r.

Reklamlar›n empoze etti¤i ya-
flam tarz›nda, insanlar kulland›klar›
eflyalar›n tafl›y›c›s› olan birer araç-
t›rlar. Dahas› o mal› sat›n alamad›k-
lar› taktirde, ona sahip olanlar›n ka-
t›nda adamdan say›lmazlar. Hatta o
markan›n o modeline sahip olma-
yanlarla dalga geçmek gerekti¤ini
ö¤retir reklamlar. Oysa insanlar›n
yoksunluklar›yla alay etmek, bu
topra¤›n ahlak›nca ay›planan bir
edepsizliktir. Ama flimdi, o mala sa-
hip olmayan› hor görmenin mübah
oldu¤unu gösterir reklamlar. Bir di-
¤er ifadeyle, de¤ersizleflme reklam-
lar arac›l›¤›yla da empoze edilmek-
tedir. Ki bunun say›s›z örne¤i vard›r
ad›na “reklamlar” denilen çirkefte.

Örne¤in “cana gelece¤ine mala
gelsin” deyimi, bu topra¤›n atasöz-
leri aras›ndad›r. Ama reklamlar bu-
nun tam tersini söyler. Öyle ki, “ka-
za geçiren bir insan›n e¤er araban›-
z›n üzerine düflme riski varsa, gidip
o insan› de¤il araban›z› kurtar›n”
diyen bir reklam aylarca izletildi
TV’lerden. ‹flte bu bir “aaçç››kk öö¤¤rree--
ttiimm”dir. Bencilli¤in, bananecili¤in
hayata tafl›r›lmas›n›n bir biçimidir.
Ve elbette Marx hakl›d›r: “‹nsanla-
r›n dünyas›n›n de¤ersizleflmesi,
nesnelerin dünyas›n›n de¤er kazan-
mas› ile orant›l› olarak artar”; öyle
ki, Ferhat ile fiirin’in yüzlerce y›l
can buldu¤u bu topraklarda, afl›k ol-
du¤u insanla bile o markan›n biskü-
visini paylaflmaktan kaç›nmak ge-
rekti¤ini vaaz eden reklamlar oldu-
¤u malumdur...

Reklamlara bakmaya devam
edelim.

Mesela, “sizin keyif anlay›fl›n›z
nedir?” diye soruyor bir otomobil
reklam›. Ve keyfin nas›l olaca¤›n›
ö¤retiyor herkese. Öyle ya, mutlu
olmak için o arabadan almak flartt›r.
E¤er o otomobile sahip de¤ilseniz,
mutsuz olacaks›n›z. Asgari ücreti-
niz yeterse tabii.(!)

Baflka bir reklam›n spot cümlesi
fludur:

“Hayat›n›za tat katar!” O mal-
dan kullanmad›¤›n›z için hayat›n›z
tats›zd›r. Buradaki ön kabul, sizin

mutsuz, hayat›n›z›n tats›z ve hatta
anlams›z oldu¤udur. Hayat›n›za an-
lam kazand›racak olan nesne ise
“o”dur. Yoksa siz bir hiç’siniz. 

Sizin, oysa hayata anlam katan,
sahip olunan eflyalar de¤il, de¤erler
ve haysiyettir demenizin reklamlar
dünyas›nda hükmü yoktur. 

Reklamlarda hemen göze çar-
pan, daha da¤rusu gözümüze soku-
lan olgu, cinselliktir. Öyle ki, he-
men tüm reklamlarda cinsellik baflat
unsurdur. Boya reklam›nda bile, de-
kolte k›yafetli kad›nlar kullan›lmak-
tad›r. Kad›n bedeni de¤iflik biçim-
lerde sergilenmektedir. Ki reklam
dünyas›nda kad›na verilen rol belli-
dir: Arzu nesnesi...

Örne¤in kad›nlar› hedefleyen bir
flampuan reklam›n›n spot cümlesi
fludur: “Saçlar›n›n parlakl›¤›yla en
önde ol!” Bu nas›l bir parlakl›k ya-
r›fl› ve kimden önde olunacak?

Di¤er kad›nlardan... Nas›l? Saç-
lar›n›n parlakl›¤›yla... Bunu neyle
sa¤layacaks›n? Falanca marka flam-
puanla... Ki bu örnek, en “masum”
olanlar›ndand›r. Bu türden reklam-
lar›n vurgusu hep ayn›d›r: Di¤er ka-
d›nlardan daha seksi görünmek...
Daha aç›kças›, kkeennddiinnii ppaazzaarrllaa--
mmaakk.. Kad›na lay›k görülen, empoze
edilen davran›fl budur. Bu çaba için-
de olmayanlar, daha bafltan küçüm-
senir. “Arzu nesnesi” olmayan ka-
d›n›n bir de¤eri olmayaca¤›, kafala-
ra kaz›n›r. Hiç kuflku yok ki, kad›n›
afla¤›layan bir yaklafl›md›r bu. Ve
reklamlar denilen çirkefin her biçi-
minde somutlan›r...

K›sacas›, reklam deyip geçme-
mek gerekir. Zira “reklamlar” halk›-
m›za dayat›lan yozlaflman›n, tüke-
tim kültürünün bir arac›d›r. Bu den-
li yayg›n olmas›n›n nedeni de bu-
dur. Mesele, üç kuruflluk sak›z tan›-
t›m›n›n ötesindedir. Ki her reklam,
halk›m›z›n de¤er ve geleneklerine
yönelmifl, aleni ya da sinsi biçimler-
deki moral sald›r› özelli¤i tafl›mak-
tad›r. Bu sald›r›lar› da püskürtecek
olan, bizim kapitalizmin kültürüne
karfl› kendi içimizde ve hayat›n
içinde yükseltece¤imiz barikatlar-
d›r. 
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YOZLAfiMAYA ‹Z‹N 
VERMEYECE⁄‹Z!
Devlet y›llard›r uygulad›¤› bask›

politikalar›n›n yan› s›ra yozlaflt›rma
politikas›yla da Dersim halk›n› tes-
lim almaya çal›fl›yor. Geçti¤imiz
günlerde madde ba¤›ml›s› gençlerin
bir esnaf› b›çaklamas› üzerine kentte
eylemlikler düzenlenirken Dersim
Temel Haklar ve Özgürlükler Derne-
¤i taraf›ndan 15 Eylül’de yaz›l› aç›k-
lama yap›ld›. fiehir merkezinde bulu-
nan esnaf ve kahvelere de da¤›t›lan
aç›klamada “Gençlerimizin, demok-
ratik kitle örgütlerine gitmesini en-
gellemek için kurumlar “korkulacak
yerler” olarak gösteriliyor. Ülke ve
dünya sorunlar›na duyarl›, okuyan,
araflt›ran insan, kültürünü -toplumsal
de¤erlerini sahiplenir” denilerek
AKP’nin iktidar› boyunca; yozlaflma
politikalar›n›n artarak sürdü¤ü, yoz-
laflmaya karfl› mücadele eden onlar-
ca insan›n tutukland›¤› ve haklar›nda
binlerce y›la varan hapis cezalar› is-
tendi¤i demokratik kurumlar›n bas›l-
d›¤›na dikkat çekildi. Temel Haklar
Dersim halk›na ahlak›n, onurun, da-
yan›flman›n oldu¤u bir yaflam için
yozlaflmaya karfl› birleflerek mücade-
le edelim ça¤r›s› yapt›.

GGaazzii TTeemmeell HHaakkllaarr’’ddaann
YYaarrdd››mm KKaammppaannyyaass››
Gazi Temel Haklar ve Özgürlük-

ler Derne¤i yoksullara yard›m kam-
panyas› bafllatt›. Temel Haklar üyesi
ö¤retmenler ve iflçilerden oluflan 6
kiflilik bir heyet, Gazi’nin yoksul
kondular›n› ev ev gezerek yard›ma
muhtaç insanlar› tespit etti. Yoksul-
lu¤un had safhada oldu¤u mahallede
dayan›flman›n güzel örneklerini ser-
gileyen Temel Haklar üyeleri ve Ga-
zi halk›, yard›ma ihtiyac› olan 15 ai-
le ve okul ihtiyaçlar›n› karfl›layama-
yan 40 çocu¤u belirleyerek bu in-
sanlar›n ihtiyaçlar›n› karfl›lamak için
çal›flmalara bafllad›. 16 Eylül günü
saat 14.00’de Temel Haklar binas›n-
da yard›m malzemeleri da¤›t›ld›. Te-
mel Haklar üyeleri kampanyan›n sü-
rece¤ini belirttiler.
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Grup Yorum; umudun, diren-
cin, kavgan›n türküleriyle 14 y›l
aradan sonra ‹skenderun halk›yla
bulufltu. 

‹skenderun Temel Haklar ve
Özgürlükler Derne¤i’nin deste-
¤iyle 14 Eylül Cuma günü ‹sken-
derun Karaa¤aç Klas Dü¤ün Salo-
nu’nda düzenlenen konsere 1400
civar›nda kifli kat›ld›. 

‹skenderun Temel Haklar Der-
ne¤i Baflkan› Seval Arac›’n›n
yapt›¤› aç›l›fl konuflmas›yla baflla-
yan konserde haklar ve özgürlük-
ler mücadelesinin hemen hemen
ülkemiz tarihiyle paralel oldu¤u
ve bu mücadelenin ülkemizde sö-
mürü çarklar› döndü¤ü ve demok-
rasi olmad›¤› sürece devam
edece¤ine de¤inildi.  Konuflman›n
ard›ndan sahne alan Grup Yorum
alk›fllar, ›sl›klar ve zafer iflaretle-
riyle “Türküler Susmaz Halaylar
Sürer” slogan›yla karfl›land›. 

Yorum üyesi ‹nan Alt›n bir ko-
nuflma yaparak seçimlerin halk›n
de¤il patronlar›n emperyalistlerin,
sivil anayasa tasla¤›n›n da ayn›
flekilde tekellerin ç›kar›na oldu-
¤unu, 12 Eylül anayasas›n›n bir
tezahürü oldu¤unu ve sorunlar›n
ancak örgütlü mücadele ile çözü-
lece¤ini söyledi. 

Konser boyunca türkülere efl-
lik eden ‹skenderun halk› s›k s›k
“Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z,
Devrim fiehitleri Ölümsüzdür''
sloganlar› att›. 

''Halklar›n kardeflli¤ine” vurgu
yapan Yorum üyesi Ali Arac›’n›n
yapt›¤› konuflman›n ard›ndan
Kürtçe, Türkçe, Arapça, ‹spanyol-
ca flark›lar söylendi. Yafll›lar›n
Arapça türkülere yo¤un ilgi gös-
terdi¤i konserde, Yorum’un, ABD
iflgali alt›nda olan ve katledilen
Ortado¤u halklar› için '' Le Beyrut''
türküsünü seslendirmesi be¤eni
toplad›. Coflkunun eksik olmad›¤›

konser “Cemo” ve “Hakl›y›z Ka-
zanaca¤›z” marfllar›yla sona erdi. 

***

Grup Yorum 15 Eylül'de ise
Antakya halk›yla hasret giderdi.
Saat 19.30’da bafllayan konserde
Hatay Temel Haklar ad›na aç›kla-
ma yapan Enis Aras kültürel yoz-
laflmaya karfl› halk kültürünün sa-
vunulmas› gerekti¤ini dile getirdi.
Aras’›n konuflmas›n›n ard›ndan
sahneye davet edilen Grup Yorum
ayakta alk›fllarla karfl›land›. An-
takya Aç›khava Tiyatrosu'nu h›n-
ca h›nç dolduran kitle, konserin
bafl›ndan sonuna dek hiç susma-
dan, tüm flark›lara büyük bir cofl-
kuyla efllik etti. Yorum, eski ve
yeni albümlerinden birçok türkü-
yü seslendirdi. Coflkunun doru¤a
ulaflt›¤› Cemo marfl›nda tüm kitle
zafer iflaretleri yaparak Yorum’a
efllik ederken da¤lar›n yücesinde-
ki Cemolar’› selamlad›.

Antakyal›lar'›n hiç dinmeyen
ve hep artarak süren coflkusu eflli-
¤inde yaklafl›k 3 saat süren konse-
rin bitiminde, Yorumcular yo¤un
istek üzerine yeniden sahneye ç›-
karak halay türküleri seslendirdi.
Herkesin e¤lendi¤i ve be¤eni top-
layan konser 23.30'da sona erdi.

Konser bitiminde Grup Yo-
rum’un ard›ndan anfiyi dolduran
sevenleri hep bir a¤›zdan “Gün-
do¤du” marfl›n› söyleyerek salon-
dan ayr›ld›lar. Konser sonunda
herkeste Yorum’u dinlemenin
hazz› ve umudun türkülerinin yü-
reklerde tazeledi¤i inanç vard›. 

‹skenderun, Antakya konserle-
ri son günlerde yap›lan en coflku-
lu konserlerdi. Konserin bafl›ndan
sonuna kadar kitledeki heyecan
hep varl›¤›n› korurken, türkülere
herkes kat›larak konser alanlar›n›
ç›nlatt›. Grup Yorum da repertu-
var›yla büyük be¤eni toplad›. 

‹SKENDERUN VVE  AANTAKYA’DA
GRUP YORUM COfiKUSU

CEPHE’DEN EYLEMLER

Dergimize Cepheliler taraf›ndan
yap›lan üstlenmede 13 Eylül gecesi
saat 24.30’da Sar›gazi Meclis Mahal-
lesi’nde bulunan Meclis K›raathanesi
adl› kumar oynatan kahvenin camlar›-
n›n k›r›larak tahrip edildi¤i belirtildi.
Cepheliler kahvenin duvar›na “Ku-
mar Oynatmak Suçtur Bu Suçtan Vaz-
geçin/Cephe” yaz›lamalar› yapt›lar.

*

17 Eylül akflam› ise saat 13.00 s›-
ralar›nda yine Sar›gazi Meclis Ma-
hallesi’nde bulunan halk düflman› fa-
flistlerin kahvesi olarak bilinen ve
kumar oynatan Gemiciler Kahvesi
molotoflan›rken olay yerine yak›n
bir yere “Pislik Yuvalar›n› Faflist
Odaklar› Da¤›taca¤›z” yaz›l› Cephe
imzal› pankart asan Cepheliler, ola-
y›n ard›ndan jandarman›n ekip otola-
r›, motorize timlerle pislik yuvas›n›
korumaya ald›¤›n› belirterek “pislik
yuvalar›n›n devletin korumas›nda ol-
du¤u bir kez daha görülmüfltür” de-
diler.

Sultanbeyli’de Yürüyüfl
Yozlaflma karfl›t› bir baflka eylemde

14 Eylül günü ‹stanbul Sultanbeyli Ba-
flaran Mahallesi’nde yap›lan meflaleli
yürüyüfltü.  

“Mahallemizde Pislik ‹stemiyoruz,
Fevzi Sami Mahalleden Defol,  Çeteler
Halka Hesap Verecek” sloganlar›yla
saat 20.30’da Baflaran fialgaml› Cadde-
si Ça¤ K›raathanesi’nden yürüyüfle ge-
çen mahalle halk› tefeci Fevzi Sa-
mi’nin evinin önünde aç›klama yapt›-
lar. Burada yap›lan konuflmalarda “hal-
k›m›z Fevzi Sami namussuz, ahlaks›z,
tefeci biridir. Mahallede oturan Ali fia-
hin’in bafl›na silah dayayarak zorla se-
net imzalatt›rm›flt›r. Bu mahalle sahip-
siz de¤ildir. Fevzi Sami ile tüm iliflkile-
rinizi kesiniz” denildi.
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ÖDP’de seçimlerin
öncesinde bafllay›p,
sonras›nda bir grup
ÖDP’linin ““ÖÖDDPP’’yyee

SSaahhiipp ÇÇ››kkmmaa ZZaammaann››!!”” bafll›kl›
bildirisiyle d›fla da yans›yan bir tar-
t›flma süreci yaflanmakta. Bu tart›fl-
ma, 1980’lerin sonundan itibaren
devrimci çizgiye alternatif olarak
gösterilen legalleflmenin ve düzen
içi politikalar›n geldi¤i noktay› gös-
termesi aç›s›ndan tüm Türkiye solu-
nu ilgilendiren bir tart›flmad›r. 

ÖDP, o günden bu yana “sol”
ad›na gelifltirilen sosyalizmden ve
devrimden kopufl teorilerinin uygu-
land›¤› bir laboratuvard› bir  bak›-
ma. Teori, mücadelenin ihtiyac›n›n
illegal örgütlenme, devrimci fliddet
de¤il, legal parti, üstelik de “parti
olmayan parti” oldu¤unu söylüyor-
du. Kitleleri örgütlemek için kitlele-
ri “ürkütmeyecek” bir söylem ve
eylem gelifltirilmeliydi. Öncelik
“demokratikleflme”deydi... Tüm
bunlar› meflru ve mazur gösterebil-
mek için de geçmifl devrimci pratik,
devrimci örgüt gelene¤i, devrimci
ilkeler reddedildi... 

Sonuçta ortaya ÖDP ç›kt›. 

1996’da kurullan ÖDP, 11 y›l
içinde nereden nereye geldi, öngö-
rüleri ne kadar gerçekleflti... Bugün
ÖDP’liler bu tart›flmaya zorunlu
olarak girmifl durumdalar. 

Partinin Genel Baflkan›’n›n par-
lamentoya kapa¤› atmak için adeta
partiye rest çekerek bafllatt›¤› süreç,
onlar› böyle bir tart›flman›n içine
çekmifl bulunuyor. 

‹çlerinde ÖDP’nin merkezi yö-
neticilerinin de oldu¤u bir grup,
““ÖÖDDPP’’yyee SSaahhiipp ÇÇ››kkmmaa ZZaammaann››!!””
bafll›kl› bildirilerinde flöyle diyorlar:

“Biz afla¤›da imzas› bulunan
ÖDP üyeleri olarak, ÖDP’nin 11
y›ll›k birikimiyle gelifltirdi¤i demok-
ratik kültür ve hukukuyla, devrimci
siyaset anlay›fl›na sahip ç›kma ve
ÖDP’nin ba¤›ms›z devrimci bütün-
lü¤ünü koruma kararl›l›¤›nda oldu-

¤umuzu... duyururuz..”
Bu bildiriyi yay›nlayanlar, bil-

mek durumundad›rlar ki; s›n›flar
mücadelesinde tesadüfi sonuçlara
fazla yer yoktur. ÖDP’de tart›fl›lan
bütün bu sorunlar da birden bire or-
taya ç›km›fl, tesadüfen geliflmifl
“sürpriz”ler de¤ildir. Bu sonuçlar,
belli politik tercihlerin, bu tercihle-
re ba¤l› s›n›fsal flekillenmemelerin
kaç›n›lmaz sonuçlar›d›r. 

DDeevvrriimmccii bbiirr ççiizzggii yyookkttuu 
kkii,, oonnuu kkoorruummaakk 
ssöözzkkoonnuussuu oollssuunn??!!

Birincisi, ÖDP’nin omurgas›,
büyük ölçüde y›lg›n, yorgun, dev-
rim ve sosyalizmi inkar ve mahkum
etmifl kadrolardan oluflmufltur. ‹kin-
cisi, ÖDP’nin taban› da esas olarak
esnaflaflm›fl, düzeniçine yerleflmifl
“eski solcu” bir kesime ve memur-
lar, mühendisler gibi küçük-burjuva
kesimlere dayanm›flt›r. ÖDP, en
yoksullardan hem siyasal olarak,
hem pratik olarak uzak olmufltur.
ÖDP gençlik dinamizminden de ay-
n› çerçevede uzak kalm›flt›r. Bunlar,
siyasal tercihlerin do¤al sonuçlar›y-
d›.  

Dolay›s›yla, düzeniçi politikalar,
bu kesimlerin statülerine denk düfl-
mekte, ÖDP, kitleleri devrimcimlefl-
tirecek, dönüfltürecek politikalar ye-
rine, bu geri, statükocu e¤ilimler te-
melinde “güç” olmaya çal›flm›flt›r. 

Bu s›n›fsal ve sosyal zeminde
ÖDP’nin devrimci bir çizgi gelifltir-
mesi elbette mümkün de¤ildi. Nite-
kim, tercih edilen bu yeni politika-
n›n devrimcilikten uzaklaflmak an-
lam›na geldi¤i tüm kritik dönemeç-
lerde apaç›k ortaya ç›kt›. Gazi
Ayaklanmas›’nda, Susurluk karfl›-
s›ndaki tav›rda, oligarflinin sald›rd›-
¤› 1 May›slar’da, hapishane direnifl-
lerinde... ÖDP devrimci çizgide de-
¤il, düzeniçi konumdad›r. 

fiimdi ÖDP içindeki sözkonusu
grubun ÖDP’nin ““ddeevvrriimmccii ssiiyyaassii
ççiizzggiissiinnii kkoorruuyyuupp ggeelliiflflttiirrmmeekktteenn””,,

ÖDP’nin ““ddeevvrriimmccii bbüüttüünnllüü¤¤üünnüü
korumaktan” sözetmeleri bu anlam-
da subjektiftir, gerçekçi de¤ildir. 

Bu arkadafllar önce ortada dev-
rimci bir bütünlük olmad›¤›n›, ko-
runacak, gelifltirilecek bir devrimci
siyasi çizgi olmad›¤›n› görmek zo-
rundad›rlar. 

Ufuk Uraslar’›n parlamenterizm
bata¤›na gönüllü koflan, iki günde
burjuva politikas›na angaje olan
çizgisi karfl›s›nda, belli bir kesimin
hala belli devrimci de¤erleri koru-
maya çal›flmas›n› biz kuflku yok ki
olumlu bir tav›r olarak görürüz. 

E¤er ortada iki politika varsa,
onlar›n çat›flmas›nda daha ilerici
olan›, devrime yak›n duran› destek-
leriz. Fakat ÖDP’deki bu kesim,
kendi gerçe¤ine gözlerini kaparsa,
bu, tarih içinde ilerici bir ç›k›fl rolü
üstlenemez. ÖDP, ““ddeevvrriimmcciilliikk nnee--
ddiirr,, nnee ddee¤¤iillddiirr??”” sorusunu tart›fl-
mak zorundad›r. ÖDP’de bir ttaarrtt››flfl--
mmaa vvee mmuuhhaasseebbee olacaksa, muha-
sebeye nneerreeddeenn bbaaflflllaammaall››?? sorusu-
nun cevab› budur. 

Ufuk Uraslar, onun temsil etti¤i
parlamenterist sapma, ÖDP’nin ku-
ruluflundan bu yana izlenen politi-
kalar›n do¤al sonucudur. 

Bu çizginin emperyalizme, fa-
flizme karfl› militanca direnen dev-
rimci kadrolar de¤il, Ufuk Uraslar
yetifltirece¤i aç›kt›r.  

As›l yan›lg› içinde olanlar,
ÖDP’den militan unsurlar›n, dev-
rimci ve militan politikalar›n ç›ka-
ca¤›n› bekleyenlerdir.

Baflka bir aç›dan söylersek;
ÖDP, devrimin ve sosyalizmin red-
dedilmesi zemininde do¤mufl ve bu-
nun do¤al devam› olarak da düzen-
de kendine bir yer edinmeye çal›fl-
m›fl, bu zeminde geliflmeyi hedefle-
mifltir. Parlamenterizm, böyle bir
düzeniçileflmenin do¤al sonucu ve
olmazsa olmaz›d›r. Ve bu noktada,
Ufuk Uraslar, ÖDP’nin sosyal s›n›f-
sal zemini aç›s›ndan kendi içlerinde
daha tutarl›d›rlar. E¤er ÖDP gibi bir

ÖÖDDPP’’nniinn NNeessiinnee SSaahhiipp ÇÇ››kk››llaaccaakk??
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partiniz, böyle bir siyasi çizginiz
olacaksa, elbette ne yap›p edip
parlamentoya girmeye çal›flacak-
s›n›z. 

Bu nedenledir ki; ÖDP’nin
geçmifline tümüyle sahip ç›karak
Ufuk Uras’a karfl› ç›kmak müm-
kün de de¤ildir, tutarl› da de¤ildir.
Ufuk Uraslar, 11 y›ll›k ÖDP’nin
ürünüdür. Ufuk Uraslar’› redde-
decekseniz, mahkum edecekse-
niz, ÖDP’nin 11 y›ll›k düzeniçi-
leflme tarihini ve siyasetini de red-
detmek durumundas›n›z. Ancak
bunu yapabildi¤inizde, geriye ka-
lan devrimci, ilerici ögelere sahip
ç›kabilir, daha devrimci bir zemi-
ne geçebilirsiniz. 

‹‹çç iikkttiiddaarr kkaavvggaass›› mm››,, 
iiddeeoolloojjiikk bbiirr kkaavvggaa mm››??

ÖDP, sürekli sosyalizmden sö-
zetmifl, ancak, s›n›fsal anlamda
hiçbir zaman burjuvaziye aç›kça
ve uzlaflmaz bir zeminde karfl› ol-
mad›¤› gibi, emperyalizme karfl›
da aç›k bir tav›r al›fl içinde olma-
m›flt›r. ÖDP’nin, daha sonra Ge-
nel Baflkanl›¤›’n› da yapan Hayri
Kozano¤lu gibi “ekonomistleri”,
tekellerden biraz daha fazla vergi
almay›, IMF borçlar›n› “öteleme-
yi” içeren ve s›radan düzen parti-
lerinden ileride olmayan “politi-
kalar” savundular. “ÖDP’ye sa-
hip ç›kma zaman›” diyenler, bu
politikan›n neresindeler?

ÖDP, Marksist-Leninist bak›fl
aç›s› bir yana, dünyan›n ç›plak
gerçekleri içinde herkesin göre-
bildi¤i gerçekleri görmezden gele-
rek politika yapt›. Emperyalizme
daha fazla ba¤›ml›l›ktan baflka bir
anlam› olmayan Gümrük Birli¤i’ne
girmeyi, AB’ye üyeli¤i savundu.
Devrim, sosyalizm sözlerini de he-
nüz dillerinden tümüyle kald›r›p at-
mad›klar› için bu konuda aleni bir
oportünizme baflvurup ““hhaavveett”” di-
ye bir ucube ürettiler. Emperyaliz-
me hem evet hem hay›r diyen bir
devrimci, sosyalist olabilir mi? Bu-
nu adeta resmi çizgisi haline getiren
bir partinin “devrimci siyaseti”nden
sözedilebilir mi?.. “ÖDP’ye sahip

ç›kma zaman›” diyenler, “havet”çi-
lerin de bafl›n› çekiyorlard›. 

Sabanc›lar’› “ilerici”, “demok-
ratikleflme yanl›s›” görebilen bir
partinin hangi “devrimci bütünlü-
¤ü”nden sözedilebilir? Böyle bir
parti nas›l bir sosyalizmden sözede-
bilir. ÖDP’nin anlay›fl›, sosyalizmin
inkar ve mahkum edilmesini “öz-
gürlükçü sosyalizm” kavram› alt›na
gizleyen, “özgürlükçü sosyalizm”
ad› alt›nda asl›nda ““bbiirraazz ssoossyyaalllleeflfl--
ttiirriillmmiiflfl bbuurrjjuuvvaa ddeemmookkrraassiissii””ni sa-
vunan bir anlay›flt›; “ÖDP’ye sahip

ç›kma zaman›” diyenler, bu sos-
yalizmin neresindeler? 

ÖDP, kapitalizme karfl› m›?
ÖDP, yeni sömürgecili¤e karfl›
m›? ÖDP, tekellere karfl› m›?
ÖDP’ye sahip ç›kanlar, bu sorula-
r›n cevab› olarak “evet”e mi, “ha-
y›r”a m› sahip ç›kacaklar?

Bildiri yay›nlayanlar diyor ki: 

“Bugün ÖDP d›fl›nda özellikle
CHP’nin sa¤ / milliyetçi bir çizgi-
ye savrulmas› karfl›s›nda solda
ciddi bir bofllu¤un do¤du¤u bilin-
mektedir. Ancak, bu bofllu¤u dol-
durma ad›na ÖDP’nin taban› ve
yetkili organlar› d›fl›nda tepeden
inme emrivakilerle AB/Türkiye
projesini temel alan sol liberal bir
yönelime sürüklenmesine izin ve-
rilemez.”

Fakat ÖDP’nin ssooll lliibbeerraall bbiirr
yyöönneelliimmee sürüklenmesinin yeni
bir olgu olmad›¤›n› görmezden
geliyor bu bildirinin sahipleri.
Bunun siyasal temelleri y›llar ön-
ce at›lm›flt›r; gelinen nokta kaç›-
n›lmaz bir sonuçtur sadece. Daha-
s›, ÖDP’nin CHP’nin bofllu¤una
talip olmas› da yeni bir olgu de-
¤ildir. ÖDP’nin “Irak’ta savafla
hay›r koordinasyonu”nda boz-
gunculuk yapt›¤› dönemki tart›fl-
malar› hat›rlay›n; tek amaç sos-
yal-demokrasinin CHP’den ayr›
düflmüfl kadrolar›n› “kafalamak”
ve onlar arac›l›¤›¤la CHP’ye al-
ternatif(!) olmakt›. Bunu da bafla-
ramad›lar gerçi ama tart›flma ko-
nusu bu de¤il flimdi. Dikkat çek-
mek istedi¤imiz söz konusu bildi-
riyi yay›nlayanlar›n bunlar› bil-
mezden, görmezden gelip, hatta

bunlar› ÖDP tarihinden silip, sahip
ç›k›lacak pir-ü pak bir ÖDP tablosu
çizmeleridir.   

“AKP yönelimli politikalar› des-
tekleyen liberal tavr›n sol içinde
güçlenmesi”nden sözediliyor; ba-
k›n bakal›m, ÖDP ve teorisyenleri
bu konuda neler yap›p, neler demifl-
ler. Bak›n bakal›m, devrimciler bu
konuda nas›l ›srarla elefltirmifl,
uyarm›fllar, ama o zaman bu muha-
lifler yoktu ortada?.. 

ÖDP’nin varoluflunu sorgulama-
l›s›n›z. Devrimcilik, orada yok edil-

ÖDP'nin ddevrimi, hhalk›n iiktida-
r›n› istedi¤i yyoktur. OO AAvrupa'
n›n eemperyalist ddemokrasilerine
hayrand›r, iistedi¤i bburjuva
demokrasisidir. EEskaza mmecliste
bir kaç kkoltuk aalabilirlerse dde
bunun iiçin mmücadele ((!) eedecek-
lerdir. 

Bu nnedenle sseçimler onun iiçin
çok öönemlidir. MMücadele aalanla-
r›nda oortaya çç›kan ggüçsüzlü¤ü-
nü, sseçimlerde ssa¤layabilece¤i ooy
art›fl›yla öörtmek, kkitlelere ggeliflti-
¤ini, bbüyüdü¤ünü ggöstermek
zorundad›r. BBunu yyapamad›¤›n-
da bbitiflinin hh›zlanaca¤›n›, kkendi
taban›ndan bbile kkendisine kkarfl›
güvensizli¤in, kkopmalar›n bbüyü-
yece¤ini ggörmektedir. ‹‹flte bbu
noktada sseçimde bbirlik mmeselesi
onun iiçin hhandikaplarla ddoludur.
Açmazdad›r. 

... HHADEP'le iittifak yyap›lsa,
oligarflinin iicazetiyle, tabandaki
geri ee¤ilimlerle ççat›flacaklard›r.
Yapmasalar, bbaraj› aaflabilecek
bir varl›k ggöstermeleri mmümkün
de¤ildir; vve pparlamentersiz kkal-
ma kkoflullar›nda ÖÖDP'nin ssolu¤u
iyice kkesilecektir. ÇÇeliflkileri bbu-
radad›r. BBu ççeliflki, ddüzeniçilefl-
menin, ssa¤c›laflman›n ççeliflkisidir.
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ODP’nin bugününe 8 y›l 
öncesinden konulan 

teflhis!



meye bafllanm›flt›r çünkü. 

Devrimcilik de¤ifltirilmek isten-
mifltir. devrimci örgüt, ahlak, disip-
lin, fedakarl›k, cesaret, her fley mah-
kum edilip, yerine burjuvazinin de-
¤erleri geçirilmek istenmifltir. Sos-
yalizmin iiççii bbooflflaalltt››llmmaakk istenmifl-
tir. 

ÖDP’nin yak›n tarihimizdeki ro-
lü, Türkiye solunun bütünü aç›s›n-
dan yapt›¤› etkiler; solu, devrimcili-
¤i, sosyalizmi, halk›n mücadelesini,
eme¤in kavgas›n› güçlendiren de-
¤il, zay›flatan bir rol ve etkidir. 

DDeevvrriimmcciillii¤¤iinn ssoossyyaalliizzmm iiççiinn
ssaavvaaflflmmaakk oolldduu¤¤uu,, unutturulmak
istendi. 1980 sonlar›nda Kuruçeflme
toplant›lar›ndan beri, bu anlay›fl
Türkiye solunu, Türkiye devrimcili-
¤ini adeta kemirmifltir...

ÖDP’ye sahip ç›kanlar, bu
olumsuz tarihe, bu solu zay›flatan
role, bu devrimcili¤i kemiren anla-
y›fllara sahip ç›k›yorlarsa, o zaman
Ufuk Uraslar’la kavgalar› sadece
bir iiçç iikkttiiddaarr kkaavvggaass››dd››rr.. Yukar›da
s›ralananlar Ufuk Uras’›n da savun-
duklar›d›r ve demek ki bu noktada
Uras’la, bildiriyi yay›nlayanlar›n
aras›nda ciddi bir ideolojik fark yok
demektir. Bütün kavga parlamento-
ya girme takti¤inin biçimi ve za-
manlamas› üzerineyse, bu ancak
taktik bir ayr›l›k olabilir. Ama hay›r,
bu bir iç iktidar kavgas› de¤il, bu
devrimi, devrimcili¤i savunma kav-
gas›d›r deniyorsa, o zaman iflte, yu-
kar›da özetlenen tarihe ve yukar›da
alt› çizilen role iliflkin devrimci bir
muhasebeyle bafllan›lmal›d›r ifle.  

DDiiyyaalleekkttii¤¤iinn kkuurraall››dd››rr::
AAyynn›› ççiizzggii,, aayynn›› üüllkkeeddee 
aayynn›› ssoonnuuççllaarr›› ddoo¤¤uurruurr!!

Türkiye solundaki legalleflme,
sa¤c›laflma e¤ilimlerine iliflkin ola-
rak b›kmadan tekrarlad›¤›m›z bir
gerçek vard›r: Sa¤c›laflman›n sonu
gelmez. Uzlaflma, teslimiyet, icazet
yoluna giren, bu yolda her gün biraz
daha geriye gitmek zorundad›r. 

Devrimci Yol’un ve ard›ndan
ÖDP’nin 1980 sonlar›ndan bugüne
kadar uzanan tarihi de buna uygun-

dur. Hep daha geriye gidildi. Türki-
ye soluna eylem biçimlerinden tu-
tun sol içi iliflkilere kadar birçok
olumsuz gelenek empoze edildi.  

“Biz geceleri rahat uyuyanlar›n
partisiyiz” sözü neyin ifadesiydi,
yeniden düflünülmelidir. Evet, gece-
leri rahat uyumay›, devrimi ve dev-
rimcili¤i tasfiye etmeye, düzeniçi-
leflmeye borçluydunuz. Risklerden
uzak kalabilmeyi, burjuvaziye ya-
k›n, devrimcilere uzak durmaya
borçluydunuz. Yani asl›nda flimdi
sizin sahip ç›kmaya çal›flt›¤›n›z fley-
ler, daha o günden tasfiye edilmiflti.  

Parti Meclisi karar al›yor, bu
Parti Meclisi karar› çi¤neniyor, ama
o meclis kendi kararlar›n›n arkas›n-
da duram›yor. “Parti olmayan par-
ti” iflte ancak böyle olunuyor. Ör-
gütlerdeki “Stalinist disiplin” üzeri-
ne ahkam kesen ÖDP’nin teorisyen-
leri, ne diyor flimdi? 

ÖDP’nin en önemli sorunlar›n-
dan biri de budur. Yaflad›klar› onca
fleye ra¤men, sanki hiç yanl›fl yap-
mam›fl gibidirler. Devrimci Yol’un
kendilerini “Türkiye solunun baba-
s›” gibi gören zihniyeti, kültürü as-
l›nda onlar› hiç terketmedi. 

Sanki o kadar teslimiyete kendi-
leri yolaçmam›fl, o kadar tasfiyeler-
den geçmemifl, say›s›z öngörüsü ve
politikas› s›n›flar mücadelesinin ka-
t› gerçeklerine çarp›p tuz buz olma-
m›fl gibi, hala burunlar›ndan k›l al-
d›rm›yorlar. Baflka bir deyiflle, dev-
rimle ilgili tüm hayallerini ve iddi-
alar›n› kaybettiler, fakat küçük-bur-
juva gurur ve kibirleri hep yerinde
kald›. 

Mesela ÖDP-DY’nin eski yöne-
tici kadrolar›n›n Ahmet ‹nsel’le sür-
dürdükleri tart›flma çok ilginçtir. ‹n-
sel, ÖDP içinde hala etkilerini sür-
düren eski DY yöneticilerini, bir an-
lamda “dinazor” ilan edip emekliye
ayr›lmalar›n› istiyor ve onlar›n için-
de bulundu¤u yap›lar› ““kkeeflfliiflflhhaannee””
ilan ediyor. ÖDP’liler bu tart›flma
vesilesiyle bile olsa kendi geçmiflle-
rine flöyle bir dönüp baksalar, asl›n-
da bu geçmiflte nas›l AAhhmmeett ‹‹nnsseell--
lleeflflmmiiflfl olduklar›n› görürler. Evet,
parti içindeki bu iktidar kavgas›

gündeme gelmeden önce ÖDP teo-
risyenlerinin, yöneticilerinin üslubu
ve bak›fl aç›s› ‹nsel’in üslubu ve ba-
k›fl aç›s›ndan farks›zd›. Devrimci
örgütleri tarikat, o örgütlerin üyele-
rini mürit diye nitelendirenler onlar-
d›. Herkes geçmiflte kalm›fl, bir tek
onlar yeni süreci kavram›fl, onun
gere¤ini yapm›fllard›. fiimdi ‹nseller
onlara karfl› benzer kavramlar› kul-
lan›yor. 

Ve ilginçtir, “yeni süreci” kavra-
mak, “yeni aç›l›mlar” yapmak, ne-
dense hep düzene daha fazla yanafl-
mak anlam›na geliyor. “Yeniden”
diye yola ç›k›p sonuç itibariyle dev-
rimci cephede yeralan bir örgütlen-
meyi tasfiye edip bir örgütü düzenin
kuca¤›na atanlar, bunlar›n hesab›n›
vermek zorundad›rlar. Bütün bu sü-
recin teorisini yapanlar, ssaannkkii hheerr
flfleeyy kkeennddii dd››flflllaarr››nnddaa ve hatta ken-
dilerine ra¤men yaflanm›fl gibi, flim-
di ÖDP çizgisini elefltirmeye, dev-
rimci de¤erleri sahipleniyormufl gö-
rünmeye çal›fl›yorlar. Özelefltiri ya-
p›lmadan bunu yapmak, dürüstlük
de¤ildir. 

““SSoolluunn bbiirrllii¤¤ii”” denildi, klasik
DY tasfiyecili¤i ve grupçulu¤u sür-
dürüldü. Sol dalga denildi, parti bi-
nalar›n› açabilecek, afifllemelerini
yapabilecek ufak bir esinti bile bu-
lamad›lar. Varofllar denildi, küçük-
burjuva limanlardan ç›k›lmad›.
Devrimden uzaklafl›rken Mahir pos-
terleriyle bunu gizlemeye, ruhsuz-
lu¤u, militanl›ktan uzaklaflmay›
Che pankartlar›yla perdelemeye ça-
l›flt›lar. Düzeniçilik, sonuç itibariyle
gizlenemez. Su akar, yata¤›na otu-
rur; tekrar belirtmek gerekirse,
Ufuk Uras’›n parlamenterizmi ÖDP
sürecinin ve çizginin  do¤al sonucu-
dur. E¤er, bu bildiriyi yay›nlayanlar,
Ufuk Uraslar’a tav›r al›p, hiç muha-
sebesiz, özelefltirisiz 11 y›ll›k
ÖDP’ye sahip ç›kacaklarsa, 3-4 y›l
sonra yeni bir Ufuk Uraslar’› ola-
cakt›r. Muhasebeye giriflmeden,
devrimcilik  nediri tart›flmadan,
özelefltiri yapmadan baflka bir sonuç
elde edilemez. 
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SSoossyyaall ggüüvveennlliikk,, bir dö-
nemdir kapitalist sistem içe-
risinde ad›m ad›m tasfiye
ediliyor. 

Özellikle son 20 y›l, Avru-
pa’da olsun, ülkemizde ol-
sun, sosyal haklar›n, sosyal
güvencelerin t›rpanlanmas›
dönemidir... Çünkü tekeller,
sosyal güvenli¤i maliyeti ar-
t›ran bir unsur olarak görü-
yor... 

Özünde sosyal güvenlik,
kapitalizmin kâr mant›¤›na
ayk›r›d›r, kapitalizm ancak
sosyalizmle rekabet, siste-
mine karfl› bir mücadelenin
geliflmesi koflullar›nda sos-
yal haklar› zorunlu olarak
kabullenmifltir. Fakat buldu-
¤u ilk f›rsatta da sosyal hak-
lar› t›rpanlamaktan kaç›n-
mam›flt›r... Bugün de ülke-
mizde ve emperyalist Avru-
pa’da yaflanan durum bu-
dur...

‹nsana de¤er vermeyen
sistemlerin insana yat›r›m
yapmas› da mümkün de¤il-
dir... Sömürü düzenlerinin
genel mant›¤› sömürülen kit-
lelerin ancak çal›flma koflul-
lar›n›n devam›n› sa¤layabi-
lecek kadar hakla yetinmele-
ridir... Çal›flabilecek kadar
beslenmelidirler, çal›flabile-

cek kadar sa¤l›klar›yla ilgi-
lenilmelidir, çal›flabilecek ka-
dar dinlenmelidirler, çal›fla-
bilecek kadar bilgiye sahip
olmal›d›rlar... Bu düzenlerin
mant›¤›n›n özü emekçi kitle-
lerin sistemin devam›n› sa¤-
lamak için dünyaya gelmesi,
sistemin devam›n› sa¤lamak
için yaflamas›d›r... Aksi du-
rumda yaflamlar›n›n da bir

de¤eri yoktur... Kapitalist
sistem bu nedenledir ki, kâr
için milyonlarca insan› yo-
ketmekten, öldürmekten ve-
ya ölüme terketmekten çe-
kinmemifltir...

Sistemin bu mant›¤› içinde
insan ve insana yat›r›m ol-
maz. Bu mant›k sosyal har-
camalar› kendisine ‘yük’ ola-
rak görmektedir... ‹nsanlar›n
ihtiyaçlar›n›, insanlar›n ya-
flam›n› de¤il kâr›n› düflün-
mektedir... Sosyal güvenlik,
ancak halk için flekillenen
bir sistemde, do¤ald›r, olma-

s› gerekendir... Ancak halk
için flekillenen sistemdir ki,
kaynaklar›n› halk›n daha ra-
hat koflullarda yaflamas›, ih-
tiyaçlar›n› karfl›layabilmesi
için kullan›r. Bu sistem sos-
yalist sistemdir... Sosyalist
sistemin mant›¤›  dünyan›n
tüm zenginliklerini küçük bir
az›nl›¤›n hizmetine sunmak
olmad›¤› içindir ki, insana
yat›r›m yapmaktad›r...

Bu yan›yla as›l olarak sos-
yal sorunlar›m›z›n çözümü
sosyalist sistemler içinde
mümkün olabilmektedir. Fa-
kat bu demek de¤ildir ki, ka-
pitalist sistem içinde de sos-
yal haklar elde edilemeye-
cektir. Bu demektir ki, kapi-
talist sistem içerisinde sos-
yal haklar ancak mücadele
ederek elde edilebilirler ve
ancak mücadele ederek, be-
del ödeyerek korunabilirler...

Kapitalist sistem mant›¤›
gere¤i her zaman emekçile-
rin haklar›n› budamak, kâr›-
n› art›rmak için emekçilerin
haklar›na sald›racakt›r.
Emekçilerin bunun karfl›s›n-
da mant›¤› haklar›n› koru-
mak için örgütlenmek ve
mücadele etmek olmak duru-
mundad›r...

Bugün bu sald›r› ‘sosyal
güvenlik’e yönelmifl duru-
mundad›r. Emekçilerin göre-
vi de yüzy›llard›r bedeller
ödenerek kazan›lm›fl haklar›
korumak için bedel ödemek-
ten kaç›nmamakt›r.

SOSYAL
GÜVENL‹⁄‹N
TASF‹YES‹

Sorunlar // ÇÇözümler

Tam da bu düzene uygun bir sonuçtur yaflanan... ‹flçile-
ri s›n›rs›z çal›flt›r, s›n›rs›z sömür, fakat çal›flma koflullar›n-
da yaflam güvencelerini sa¤lama... Elbette ne gerek var ki,
iflçinin yaflam›n› güvence alt›na almaya, ne de olsa ölen gi-
der yerine yeni iflçi al›n›r, sorun biter... Egemenler için ifl-
çinin can›n›n ne önemi vard›r ki, onlar halen utanmadan
“Sosyal Güvenlik harcamalar›ndan, sigorta primlerinin
yüksekli¤inden” yak›n›rlar...

‹flte Büyükçekmece’de üç temizlik iflçisi, 80 YTL’lik
gaz maskeleri kendilerinden esirgendi¤i için ‹SK‹’nin t›ka-

nan kolektöründe metan gaz›ndan zehirlenerek öldü... 12
gündür t›kal› kanal› açmak isterken yaflamlar›n› yitiren üç

iflçinin cesetleri saatler sonra ç›kar›labildi. 

Bu ne demektir? Bu bir iflçinin yaflam›n›n, bir burjuvan›n
köpe¤inin mamas› kadar, bir burjuvan›n t›rna¤›na yapt›rd›¤›
bak›m kadar... de¤eri yoktur. Nedir bunun anlam›? Bunun
anlam› aç›kt›r, bunun anlam› burjuvazi iflçiye, emekçiye düfl-
man demektir, burjuvazi ancak iflçinin haklar› için mücadele
etmesinden anlar demektir... Bu ayn› zamanda iflçi can›n›,
onurunu, gelece¤ini burjuvaziye karfl› kavga içinde koruya-
bilir demektir...

8800 YYTTLL’’lliikk mmaasskkee vvee üüçç ccaann!!
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AAnnaaddoolluu FFeeddeerraassyyoonnuu`nun bafl-
latm›fl oldu¤u “Yeni Göçmen Yasa-
s›’na Hay›r” kampanyas› devam edi-
yor.

Almanya’n›n KKööllnn flehrinin Nip-
pes Semti’ndeki halk pazar›nda 15 Ey-
lül günü, ›rkç› Göçmen Yasas›’na yö-
nelik yürütülen çal›flmada yabanc›
göçmenlere karfl› ç›kart›lan son kanun
ve yasalar hakk›nda halka bilgiler ve-
rildi.

‹ki dilde da¤›t›lan bildirilere Türki-
yeli yabanc›lar›n yan›nda Orta Do¤u
ve özellikle Arap halklar›n›n ilgisi yo-
¤un oldu. Köln’de de halka yönelik
bilgilendirme çal›flmalar› devam edi-
yor. 

Ayr›ca IIrrkkçç››ll››¤¤aa KKaarrflfl›› MMüüccaaddeellee
DDeerrnnee¤¤ii üyeleri, Berlin’in Bernau
Semti’nde Naziler’in Türkiyeli bir
gence sald›rmas› üzerine olay›n yaflan-

d›¤› semte giderek
sald›r›y› protesto etti.
Türkiyeli göçmenler-
le yap›lan görüflme-

lerin ard›ndan semtte afiflleme yap›ld›. 

11 Eylül Sal› ve 14 Eylül Cuma
günlerinde ise AAnnaaddoolluu FFeeddeerraassyyoonnuu
BBeerrlliinn TTeemmssiillcciillii¤¤ii Göçmen Yasas›’na
karfl› çal›flmalar›n› Berlin’in en büyük
pazar› olan Kreuzberg pazar›nda devam
ettirdi. Sal› ve cuma günlerinde pazar
yerinde Federasyon pankart› aç›larak
Göçmen Yasas› ve ›rkç› sald›r›lara ilifl-
kin ç›kar›lan bildiriler da¤›t›ld›. Ayn›
zamanda pazartesi günü CDU önünde
yap›lacak olan bas›n aç›klamas›n›n el
ilanlar› da¤›t›larak duyurusu yap›ld›.

Ayr›ca KKööllnn’ün Nippes Semti’nde
kurulan pazarda Göçmen Yasas›’na
iliflkin halka bilgi verildi. 

AAnnaaddoolluu FFeeddeerraassyyoonnuu BBeerrlliinn
TTeemmssiillcciillii¤¤ii’’nin bir di¤er eylemi, 17
Eylül Pazartesi günü Göçmen Yasa-
s›’n›n mimar› olan iktidar partisi CDU

(Hristiyan Demokrat Birli¤i) Berlin Ge-
nel Merkez binas› önünde gerçekleflti.

Anadolu Federasyonu Berlin Tem-
silcili¤i ad›na Tuncay Y›lmaz’›n oku-
du¤u aç›klamada, ‘Eme¤imizle Var›z
Hakk›m›z› ‹stiyoruz’ fliar› bugün Avru-
pa’da ve Almanya’da, göçmenlerin
mücadelesinde önemli bir durufltur. Bu
hak gasplar›n›n mimar› ve uygulay›c›-
lar›ndan biri olan CDU’nun göçmenle-
re yönelik yapt›r›mlar›, bir kez daha
gözden geçirmesi ve yeni göç yasas›-
n›n iptal edilmesi gerekiyor” dedi. 

Aç›klaman›n ard›ndan bir heyet
CDU’lu bir parti yöneticisiyle görüfle-
rek, Anadolu Federasyonu’nun faali-
yetlerini ve göç yasas›na karfl› yapt›¤›
eylemleri içeren bir dosya verdi. Ayr›-
ca önümüzdeki günlerde CDU’nun
Genel Merkezi’nden bir yöneticiyle
görüflme talep edildi. Bas›n aç›klama-
s›nda Anadolu Federasyonu pankart›y-
la birlikte, Almanca “Yeni Göç Yasas›-
na Hay›r” yaz›l› pankart aç›ld›.

GGÖÖÇÇMMEENN YYAASSAASSII’’NNAA
KKAARRfifiII MMÜÜCCAADDEELLEE

Berlin’de 7 y›ldan bu yana faaliyetlerini
yürüten IKAD, yeni dernek yeri ve sezon
aç›l›fl›n› gerçeklefltirdi. 16 Eylül Pazar günü
gerçekleflen aç›l›fl program›nda sunufl konufl-
mas›n›n ard›ndan, Anadolu Fererasyonu Ber-
lin Temsilcisi ve yeni dernek yönetim kurulu
baflkan› seçilen Tuncay Y›lmaz’a söz verildi.
Y›lmaz IKAD’›n Berlin’deki yaklafl›k 7 y›ll›k
faaliyetinden örnekler vererek, “7 y›ld›r
IKAD Baflkanl›¤›’n› yürüten Leman Ak-
koç’a, yeni yönetim olarak görevi devral›r-
ken, verdi¤i emek ve gösterdi¤i fedarkarl›k-
tan dolay›, bütün IKAD’l›lar ad›na bir demet
çiçekle teflekkür ediyoruz" diyerek konuflma-
s›n› bitirdi. Leman Akkoç ise, duygular›n› ifa-
de ederken “IKAD benim her zaman büyük
ailem oldu, bundan sonra da olmaya devam
edecek” dedi.

Ard›ndan devrimci kurumlar mesajlar›n›
ve dayan›flmalar›n› ifade etti¤i aç›l›fl program›
U¤ur Sürücü’nün türküleri, Che’nin yaflam›n›
konu alan sinevizyonun izlenmesi sonras› ha-
y›rl› olsun ve baflar› dilekleriyle sona erdi.

Program içerisinde ayr›ca 77 EEkkiimm’’ddee
KKööllnn’’ddee AAnnaaddoolluu FFeeddeerraassyyoonnuu’nun her y›l
geleneksel olarak yapaca¤› HHAALLKK fifiÖÖLLEE--
NN‹‹NN‹‹NN duyurusu da yap›ld›. 

BBEERRLL‹‹NN IIKKAADD’’DDAA AAÇÇIILLIIfifi

15 Eylül 2007 tarihinde Al-
manya'n›n baflkenti Berlin'de
militarizme, emperyalizme ve
Afganistan'da bulunan Alman
askerlerine karfl› bir yürüyüfl
düzenlendi.

De¤iflik parti ve sendikala-
r›n düzenledi¤i yürüyüfl, Al-
man Parlamentosu’nun eylül
ve ekim aylar›nda gündemine
alacak oldu¤u Afganistan'daki
NATO savafl›na olan kat›l›m›-
n› sürdürüp sürdürmemesiyle
ilgiliydi. Alman Parlamento-
su’nun Afganistan'daki iflgal
ordusunu geri çekmesi için
düzenlenen yürüyüfl Alexan-
derplatz Meydan›’nda yap›lan
iki saatlik bir mitingin ard›n-
dan bafllad›.

Yaklafl›k 8000 kiflinin ka-
t›ld›¤› yürüyüflte, Tükiye’li
birçok kurumun yan› s›ra
Anadolu Federasyonu da ye-
rini ald›.

Irak ve Afganistan’da de-
vam eden iflgal ve emperyalist
sald›r›lar 1155 EEyyllüüll CCuummaarrtteessii
ggüünnüü AABBDD’de de onbinlerce
kiflinin kat›l›m› ile protesto
edildi. 

ABD baflkenti Washing-
ton’da yap›lan protesto göste-
rileri ile ABD birliklerinin
Irak’tan çekilmesi istendi. S›k
s›k iflgal karfl›t› ve Bush aleyi-
ne sloganlar at›lan yürüyüfl,
Beyaz Saray önünde bafllaya-
rak Kongre’ye kadar devam
etti. Burada kurulan güvenlik
bariyerlerini aflmak isteyen
göstericiler ile polis aras›nda
çat›flma ç›kt›. Polisin gaz
bombas› da kulland›¤› müda-
halede 189 gösterici gözalt›na
al›nd›.

Gösteriye kat›lanlar aras›n-
da; ö¤renciler, emekli asker
örgütlenmeleri ve Irak’ta ölen
askerlerin aileleri de vard›. 

BBeerrlliinn’’ddee ‹‹flflggaallee
KKaarrflfl›› YYüürrüüyyüüflfl

‹flgal AAmerika’da
da pprotesto eedildi



13 Eylül günü Belçika’da tekrar görülmeye baflla-
nan DHKP-C davas›n›n bu ilk duruflmas›nda, savc›l›k
taraf›ndan davaya yeni dosyalar eklenmiflti. 

Eklenen bu dosyalardan biri, Belçika Devlet Gü-
venli¤i taraf›ndan haz›rlanm›fl ve içinde san›klardan
Bahar Kimyongür’ün 2002 y›l›nda Lübnan’da bulunan
Filistin kamp› olan Sabra ve fiatilla’da, elinde müzelik
bir bazuka ile çekilmifl bir foto¤raft›. Savc›ya göre bu
foto¤raf Kimyongür’ün “karakterini iyi ifade etti¤i”
için dosyaya eklenmiflti. 

Mahkeme sonras›nda Savc› Johan Delmulle’ün
gayretleri kimi Belçika bas›n›nda yank›s›n› buldu. VRT

kanal› foto¤raf› yay›nlayarak, olay› savc›l›¤›n de¤er-
lendirmesiyle sundu. 

Bunun üzerine, Kimyongür 14 Eylül günü yapt›¤›
aç›klamas›nda, Savc› Delmulle’ün kamuoyunu mani-
püle etmek amac›yla, bir foto¤raf›n› kullanmas›n› ve
bunu bas›na s›zd›rmas›n› teflhir etti. Kimyongür “Fo-
to¤raf Sabra ve fiatilla katliam›n›n 20. y›ldönümünde,
bir heyet üyesi olarak git-
ti¤im Lübnan’da, 2002
tarihinde Filistin Mülteci
Kamp› Ain El-Hilwe’de
çekilmifltir” dedi. 

Kendisine hiçbir söz
hakk› tan›mayan VRT ka-
nal›n› elefltiren Kimyon-
gür “bu seviyesiz medya
lincinin de sona ermesini
talep ediyorum” dedi.

Belçika Yarg›tay›, Fehriye Er-
dal'›n, Sabanc› Eylemi Dava-
s›’ndan Belçika’da yarg›lanmas›n›
içeren Gent Temyiz Mahkeme-
si’nin hukuka ayk›r› karar›n› 18
Eylül tarihindeki duruflmada onay-
lad›... Mahkemenin bu karar›n›
temyiz hakk› bulunmuyor...

Böylece Belçika devleti hukuka
ayk›r› bir karara daha imza att›. Bi-
lindi¤i gibi Belçika hükümeti bir
süredir, ABD’nin ‘teröre karfl› mü-
cadele’ ad› alt›nda devrimci, yurt-
sever, anti-emperyalist örgüt ve ül-
kelere karfl› yürüttü¤ü savafl çerçe-
vesinde ald›¤› kararlara uyum sa¤-
layan ad›mlar atmaktayd›...

Bu çerçevede devrimci örgütleri
yasad›fl› ilan etmek, devrimcilere
karfl› komplolar kurmak, kendi ya-
salar›n› hiçe sayarak devrimcileri
tutuklamak gibi ad›mlar atmaktay-
d›. Fehriye Erdal’a iliflkin Brüksel
Yarg›tay›’n›n ald›¤› bu karar Belçi-
ka hükümetinin bu çerçevede ald›-
¤› kararlara bir yenisini eklemesi
anlam›na gelmifltir.

Bilindi¤i gibi Fehriye Erdal’›n
Sabanc› Eylemi Davas›’ndan Bel-

çika’da yarg›lanmas› talebi da-
ha önce de mahkemeye sunul-
mufl, fakat mahkeme bu talebi
Belçika hukukuna ayk›r› olarak
de¤erlendirerek reddetmiflti. Belçi-
ka’n›n bu aç›dan yasalar› de¤iflme-
di fakat emperyalizmin hukuku ç›-
karlar› gerektirdi¤inde nas›l e¤ip
büktü¤ünün göstergesi oldu bu ka-
rar.

Belçika devletinin Türkiye Dev-
leti ile ç›karlar› sözkonusu oldu-
¤unda hukuk kelimesini nas›l da
unuttuklar›n›n karar›d›r bu... Dev-
rimciler aç›s›ndan bu mahkeme ka-
rarlar›n›n belirleyici bir anlam›
yoktur... Devrimciler ne oligarflile-
rin ne de emperyalistlerin adaletle-
rinin olmad›¤›n›, hukuk anlay›fllar›-
n›n kendi s›n›fsal ç›karlar› çerçeve-
sinde flekillendi¤ini bilirler... Fakat
di¤er yandan yine bilinir ki, hiçbir
emperyalist mahkeme gerçekte
devrimcileri yarg›layamaz... Dev-
rimciler faflizmin mahkemelerine,
emperyalizmin mahkemelerine de-
falarca ç›km›fllard›r, fakat bu mah-
kemelerde yarg›lanan de¤il, yarg›-
layan olmufllard›r...

Fiziken emperyalizmin, fafliz-
min gücü devrimcileri hapishanele-
re atmaya, tutuklamaya, mahkeme

karfl›s›na ç›karmaya yetebilmekte-
dir... Fakat bu hiçbir

zaman faflizmin
devrimcileri
yarg›layabil-
di¤i anlam›na
gelmemekte-

dir...

Sa-
banc›-
lar ’›n
a v u -
k a t ›
F e r -

nand Schmitz, büyük dedektif ha-
valar›nda “Fehriye Erdal’›n Belçi-
ka’dan ayr›lmad›¤›n› düflünüyo-
rum. Sadece soka¤›n› de¤ifltirdi”
aç›klamalar› yap›yor... Bay Schmitz
bofluna seviniyor, evet sevinci Sa-
banc›lar’dan alaca¤› kurufllar içinse
elbette bu amac›na ulaflabilecektir,
fakat hevesi devrimcileri yarg›la-
ma, mahkum etme hevesi ise bu ko-
nuda yan›lmaktad›r... Schmitzler’in
beyinleri küçük düflünür, devrimci-
lere bedel ödeterek halka gözda¤›
vereceklerini san›rlar... ‹flte tam da
burada yan›lmaktad›rlar... Sabanc›-
lar’dan hesap soranlar, bedel öde-
mekten kaçmad›klar› için buna cü-
ret etmifllerdir...

BBEELLÇÇ‹‹KKAA FFEEHHRR‹‹YYEE EERRDDAALL’’II       
SSAABBAANNCCII DDAAVVAASSII’’NNDDAANN YYAARRGGIILLAAMMAA
KKAARRAARRII AALLDDII

Say›: 123 43YURTDIfiI

KNOKKE DAVASI’NA
DEVAM ED‹LD‹
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Bir devrimcinin faaliyetinin en
önemli k›sm›n› halk› örgütlemek, kit-
lelere bir fleyler anlatmak olufltur-
maktad›r.

Böyle olmas› da do¤al, çünkü dü-
zene karfl› mücadelenin en önemli
k›sm› halk›n kazan›lmas›, örgütlen-
mesidir... ‘Bunu ne kadar baflarabili-
yoruz, nas›l daha baflar›l› olabiliriz?’
sorusunun cevab›n› tart›fl›rken, kitle-
lere nas›l ajitasyon-propaganda yapt›-
¤›m›z, bir konuyu nas›l anlatt›¤›m›z
bu cevab›n belirleyici yanlar›ndan bi-
risini oluflturmaktad›r.

PP rrooppaaggaannddaa vvee aajjiittaassyyoonnddaa
nnaass››ll bbiirr üüsslluupp 
ddiill kkuullllaannaaccaa¤¤››zz??

Dilimize kayna¤› halk olmayan,
halka yabanc› kavramlar girebilmek-
tedir... konseptler, varofllar, Ceo’lar,
diasporalar, konjonktürler, paradig-
malar, aktivistler... 

Ve buna benzer yabanc› kelimeler
dilimizi bozmakta ve anlafl›lmaz hale
getirmektedir. Elbette bir devrimci
öncelikle halk kitleleri taraf›ndan an-
lafl›l›r olmay› düflünecektir, bunu  de-
¤il de kulland›¤› kelimelerle halka
hava atmay› düflünüyorsa, anlafl›l›r
olmay› de¤il de anlafl›lmaz olmay›
büyüklük say›yorsa, devrimcilik yan-
l›fl kavran›yor demektir...

Neden bir devrimci bu yabanc›
kelimeleri kullanmaya ihtiyaç du-
yar... sorusu gündeme gelmektedir...

Bu kavramlar dilimize kendili¤in-
den gelip girmemektedir. Dilimizin
bozulmas›, kültürümüzün bozulmas›
düzenin sistemli çabas›n›n yaratt›¤›
sonuçlard›r. Sorun düzenin bu çabas›-
n› bofla ç›karma sorunudur. Bunu ba-
flarman›n yolu ise, bu bilinçli çabay›
nedenleriyle anlamak ve önlem alma-
n›n zorunlulu¤unu kavramakt›r.

Düzenin dilimize, kültürümüze
yönelik sald›r›s› yeni de¤ildir, bu ya-
n›yla dilimiz, kültürümüz konusu da
gündemimizde geçmiflten bu yana
vard›r...

“Tabii, bu dil, halk›n günlük yafla-
m›na kendili¤inden tafl›nmad›. Ken-
dine ‘sanatç›’ diyen flarlatanlar, ken-
dilerini ‘spiker’ olarak pazarlayan
mankenler, bir mikrofonu ele geçirdi-
¤inde kendini dünyan›n yöneticisi sa-
nan DJ'ler ve ‘Bat›’ hayran› ayd›nlar,
yazar, çizerler, bu yozlaflman›n bafl
aktörlerindendir. 

Bilinçli, sistemli bir çabayla bi-
reycilefltirilen, bencillefltirilen halk
kesimleri -özellikle de gençlik- oku-
ma yazma faaliyetlerinden uzak tutul-
makta, dilini kullan›p gelifltirmekten,
hepsinden önce do¤ru bir tarzda kul-
lanmaktan uzak b›rak›lmaktad›r. Ki-
tab›n, okuman›n ‘sak›ncal›’, ‘tehlike-
li’ gösterildi¤i bir ülkede baflka bir
sonuç da ortaya ç›kamazd› kuflku-
suz... Hal böyle olunca elbette bu ke-
simler, kendilerine televizyonlardan,
gazetelerden sabah akflam empoze
edilen dili rahatl›kla kabul edebilir
durumdad›rlar. 

Bozulan dildir. Ama dedik ya, dil
çok önemlidir, halk›n kimli¤inin, kül-
türünün somutland›¤› bir fleydir. ‹flte
bu nedenledir ki, bozulan yaln›z dil
de de¤ildir. 

Dille birlikte bozulan halk›n kül-
türüdür. Kültürle birlikte halk›n ken-
disidir bozulan. 

Zaten emperyalist kültür politika-
s›n›n amac› da budur ve dil bozulduk-
ça amaç has›l olmaktad›r. ” (Kurtulufl
17 Ocak 1998 say›: 64)

Evet, sorun da buradad›r, emper-
yalizmin amac› has›l olacak m›d›r,
yoksa bu amac›n önüne geçebilecek
miyiz?

Ülkemizde AB’ci, bat›c› ayd›nla-
r›n ne halk› örgütlemek, ne halk› ay-
d›nlatmak, ne de halk›n kültürünü, di-
lini gelifltirmek, güçlendirmek gibi
bir kayg›lar› yoktur. Özcesi bu ke-
simler halktan kopmufl, halkla ilgisi
kalmam›fl kesimlerdir. Oysa devrim-
cinin ifli tersine halklad›r. Halk› ör-
gütlemek, devrim mücadelesine kat-
mak, etkilemek, ona kurtuluflun yolu-
nu göstermek, halka coflku, inanç,

moral, güç tafl›mak ... dev-
rimcinin iflidir... bu yan›yla
devrimci e¤er bat› özentili
ayd›n› taklit etmeye bafllar-
sa, bu görevlerinden de

uzaklaflacak, halka yukar›dan bakan,
küçümseyen, geri gören, giderek hal-
ka inançs›zlaflan bir duruma düflecek-
tir...

Bu ayn› zamanda bir kkiiflfliilliikk mese-
lesidir. Baflkas›n›n kavramlar›n›
çalan, argo kullanan nas›l bir kiflilik-
tir? Her dilin kendi özü vard›r. O dil-
den ve dolay›s›yla o özden uzaklaflan,
kuflku yok ki, baflka bir öze, bize
halka yabanc› bir yere yak›nlafl›r. 

Bat›c› ayd›n kültürünün karakte-
ristik özelli¤idir ki, sanki kendi dili,
topra¤›, tarihi yokmufl gibi bat›y› tak-
lit eder... bu tablo sadece ‘ayd›n’ ke-
simin tablosu de¤ildir, bu tablo ayn›
zamanda solun büyük bölümünde gö-
rünen bir tablodur. Halka yabanc›lafl-
ma, halka gitmeme, anlatmama ve gi-
derek halk› suçlama solda inançs›z-
laflman›n zeminlerinden birisidir.

Elbette dili, üslubu  aktivistlerle,
paradigmalarla, konseptlerle sakat-
lanm›fl olanlar halka ne anlatabilirler?
Bir süre sonra inançs›zlafl›r, halka
k›zmaya bafllar. Sonra halk› suçlu gö-
rüp, ‘göbe¤ini kafl›yan adam’ edebi-
yat›yla de¤erlendirir...

Devrimciler böylesi halka yaban-
c›laflm›fl duruma düflemezler...

Kulland›¤›m›z dilde düflüncemiz
flu olmal›d›r: Kim bunlar› anl›yor,
bunlar› kullanmaktaki amac›m›z ne-
dir? 

Sözlü veya yaz›l› propagandada
amaç halk kitlelerini e¤itmek ise,
bunlar› kullanmak, bizi bu amaca ne
kadar yaklaflt›r›r?

Düflüncemizi, mant›¤›m›z› flekil-
lendiren olgu halka ne verdi¤imiz,
konuflmalar›m›zdan halk›n ne anlad›-
¤›, nas›l etkilendi¤i oldu¤unda sorun
kendili¤inden çözülmeye bafllaya-
cakt›r... Elbette ki, çok daha yal›n, an-
lafl›l›r konuflmak hiçte zor de¤ildir,
tersine kolay olan kendi dilimizi kul-
lanmakt›r. Kitlelerin “bu nedir?” de-
medi¤i kelimeler yeralmal› konuflma
ve yaz›lar›m›zda...

D‹L‹M‹Z HHALKIN VVE 
DEVR‹M‹N DD‹L‹ OOLMALIDIR...



BBiillmmeekk YYaabbaanncc›› KKeelliimmeelleerrllee
KKoonnuuflflmmaakk DDee¤¤iillddiirr,, BBiillmmeekk
AAnnllaaflfl››ll››rr KKoonnuuflflaabbiillmmeekkttiirr

Bat›c› ayd›n hastal›¤› bilmeden
konuflma hastal›¤›d›r, konuflmas› an-
lafl›lmaz kelimelerle süslendi¤inde,
kimse anlamad›¤›nda kendisini bili-
yor san›r... Bu yan›yla kendisini tat-
min eder... Oysa bilgi ancak, halk›n
yarar›na kullan›ld›¤›nda halk aç›s›n-
dan de¤erli hale gelir. Halk›n anlama-
d›¤› bilginin, halka ulaflmayan, halk›
e¤itmeyen, halk›n kavgas›na hizmet
etmeyen bilginin, bat›c› ayd›n›n kafa-
s›nda hava atma arac› olarak bulun-
mas› bir anlam ifade etmez... Bat›c›
ayd›n, kendisini bilen kifli sanarken,
edindi¤i bilgiyi ifllevli olarak kullana-
mama yan›yla da asl›nda cahildir...

Oysa, gerçekten bilen bir ayd›n,
bir devrimci, bilgisini halka tafl›yabi-
len, halk› bilgisiyle etkileyip yönlen-
direbilen, e¤itebilendir... Bu kiflinin
yabanc› kelime hastal›¤› olmaz, dilin-
de anlafl›lmaz kelimelere ihtiyaç duy-
maz, anlafl›lmaz kelimelerle büyük-
lük havas› yaratma ihtiyac› duymaz...
Kendisini hava atarak tatmin etmez,
buna ihtiyac› yoktur... Devrimcinin,
gerçek ayd›n›n mutlulu¤u halk›n kur-
tulufl kavgas›na katk›s›d›r, bu kavga-
da harcad›¤› eme¤in sonuç yaratma-
s›d›r... Bu yan›yla mütevaz›d›r ve
gerçekten bilgedir...

BBiillmmeekk;; UUzzuunn KKoonnuuflflmmaakk 
UUzzuunn YYaazzmmaakk DDee¤¤iill,, 
AAnnllaaflfl››ll››rr KKoonnuuflflmmaakk
AAnnllaaflfl››ll››rr YYaazzmmaakktt››rr

Bir konuflma yapmak, bir yaz›
yazmak kimi zaman çok zor gelebilir.
Bunun do¤al bir yan› vard›r kuflku-
suz, fakat dikkat edilmesi gereken
nokta, bu durumda duyulan heyeca-
n›n ‘flu konuflmay› yapsam da kurtul-
sam’, kolayc›l›¤›na neden olmamas›
veya tersinden ‘konuflmay› mümkün
oldu¤u kadar uzatarak bilgimi göste-
reyim’ çarp›kl›¤›na düflülmemesidir...
Heyecan as›l olarak, konuyu insanla-
r›n en iyi flekilde anlayabilece¤i tarz-
da yapabilmeyi baflar›p baflaramama-
n›n heyecan› olmal›d›r... Bu heyecan
olmad›¤›nda konuflma amac›ndan

uzaklafl›r ve baflar›s›z olmaya mah-
kumdur... Öyle konuflmalar vard›r ki,
saatler sürer fakat kimse bu konufl-
malardan bir fley anlamaz ve s›k›l›r...
Konuflma dinleyici kitleye bir fley
katmaz... Bu tür konuflmalar bolca
burjuva politikac›lar taraf›ndan yap›l-
makta, uyuyan dinleyiciler TV ekran-
lar›na yans›maktad›r...

Veya tersinden k›sa ve öz konufl-
mak için konuyu anlafl›l›r olmayacak
kadar k›saltmak da amaç de¤ildir...
Dedi¤imiz gibi amaç konuflman›n,
ajitasyon-propagandan›n kitleleri bi-
linçlendirmesi, etkilemesi, örgütle-
mesidir... Dolay›s›yla de¤erlendirme-
nin ölçüsü de budur...

Saatlerce halk kitlelerine hitap
eden ve halk kitlelerinin saatlerce
ayakta yorulmadan s›k›lmadan dinle-
di¤i Fidel Castro da, gerekti¤inde k›-
sa, öz, en geri halk kitlelerinin anla-
yabilece¤i tarza sahip olan Mao da bu
aç›dan baflar›l› önderlerdir... Bu nok-
tada baflar›n›n ölçüsü halk kitlelerini
e¤itebilmektir...

Elbette ki, halk dedi¤imiz zaman,
dili hiçbir fleyden etkilenmemifl, en
sade dili kullanan kesimler olarak dü-
flünmüyoruz halk›... Halkta, dönem-
lere göre farkl›l›klar göstermekle bir-
likte TV’lerden, internetlerden, ma-
gazin bas›ndan, burjuva bas›ndan, ba-
t›c› ayd›ndan vb... etkilenmekte, dili,
kültürü bozulabilmektedir... Bu nok-
tada halk› etkilemenin yolu, halka d›-
flar›dan girmifl, popüler hale getiril-
mifl, yabanc› kelimelerin kullan›lmas›
kolayc›l›¤› de¤ildir, halk› burjuvazi-
nin diliyle etkileyip örgütleyemeyiz...

Halk› ancak onun anlayabilece¤i,
içinde kendisini, geçmiflini, tarihini,
kültürünü, köklerini, yaflam›n›, ac›la-
r›n›, s›k›nt›lar›n›, sevinç ve mutluluk-
lar›n›... bulabilece¤i bir dille, kendi
dilimizle etkileyebiliriz.

Hiçbir devrimci önder yoktur ki,
kendi halk›yla sömürgeci emperyalist
ülkelerden devflirilmifl dille konufl-
maya kalk›fls›n, hiçbir baflar›l› devrim
yoktur ki, emperyalizme, burjuvaziye
ait dille, kültürle, ahlakla savaflma-
s›n...

EEmmppeerryyaalliizzmmiinn,,
BBuurrjjuuvvaazziinniinn DDiilliiyyllee 
DDeevvrriimmccii MMüüccaaddeellee
AAnnllaatt››llaammaazz

Dikkat edilirse bat›c› ayd›n›n dili-
ne bat› özentisi kelimeler girerken,
salt dilini de¤il, düflüncesini de etki-
lemektedir... Bat›c› ayd›n›n diline
yerleflen yabanc› anlafl›lmaz kelime-
ler, düflünce sadeli¤ini, devrimci dü-
flünceyi yoketmektedir... Böyle bir et-
kilenme içindeki ayd›n›n, “devrimci-
nin” halk› etkilemesi mümkün mü-
dür?.. Halka ne anlatabilir, halka ne
verebilir?.. Dilinden devrimci keli-
mesini ç›kar›r, yerine aktivist kelime-
sini geçirir... Ne anlama gelir aktivist,
halk kitlelerine “aktivist olun” dendi-
¤inde halk bundan ne anlar?.. Nas›l
bir coflku duyacakt›r halk bu kelime-
lerden?.. Oysa elbette halk için dev-
rimci kelimesi Mahirler’i, Ulafllar’›,
Cevahirler’i, ‹brahimler’i, Denizle-
r’i, Sabolar’›, Sinanlar’›, Niyaziler’i,
Kemal Pirler’i, Berdanlar’›, Ayçeler’i,
‹bilileri... ifade etmektedir... ‘Aktivis-
ti’ devrimcinin yerine kullanman›n
mant›¤› da burada sakl›d›r asl›nda...
Fark›nda olunsun ya da olunmas›n,
bilinçli yap›ls›n ya da bilinçsizce ol-
sun, emperyalizmin amac› bu yan›yla
devrimci düflünceyi kafalardan silme
yan›yla has›l olmaktad›r...

Halk› aktivistlikle etkilemek, ör-
gütlemek de¤ifltirmek mümkün de-
¤ildir, halk› ancak Mahir olarak etki-
leyebiliriz, halka ancak Mahirler’in
düflüncesiyle kurtuluflun yolunu gös-
terebilir, kurtulufl umudunu tafl›yabi-
liriz...

Say›: 123 45ÜSLUP

KKuullllaanndd››¤¤››mm››zz
ddiillddee ddüüflflüünncceemmiizz
flfluu oollmmaall››dd››rr:: KKiimm
bbuunnllaarr›› aannll››yyoorr,,

bbuunnllaarr››
kkuullllaannmmaakkttaakkii

aammaacc››mm››zz nneeddiirr??



Masal anlat›yorlar. “Özgürlükçü
bir anayasa” yapaca¤›z diye masal
anlat›yorlar. Dicle’nin kenar›nda
kaybolan koyunu benden sorun diye
anlatt›klar› masallar gibi. Dicle’nin
kenar›nda ne koyunlar kayboldu.
B›rak›n Dicle’nin kenar›n›, ‹stan-
bul’un, Ankara’n›n, koca koca fle-
hirlerin merkezlerinde, meydanla-
r›nda, üstelik güpegündüz ne insan-
lar kayboldu... da bulunamad›. Nice
insanlar öldürüldü... de failleri s›rra
kadem bast›.. 

Bu ülkede ne katliamlar örtbas
edildi. Nice infazlar, iflkenceler,
kaybetmeler, faili meçhuller yok sa-
y›ld›... Masal anlatt›klar› flurdan
belli ki, bunlar› devam ettiriyorlar. 

Bu say›m›zda, bunlardan, bunla-
r›n “iillkk”lerinden bir örne¤i anlata-
ca¤›z size. 

HH
Mustafa Taylan Özgür, ODTÜ'lü

devrimci bir ö¤renciydi. 

2233 EEyyllüüll 11996699’’ddaa ‹stanbul'da,
Beyaz›t Meydan›’nda, güpegündüz
ve herkesin ortas›nda katledildi.
Katledilen ilk devrimci de¤ildi Tay-
lan Özgür; ancak iillkk planl› kontrge-
rilla cinayetlerinden biriydi. Kont-
rgerilla o dönemde art›k örgütlen-
miflti. CIA taraf›ndan NATO bünye-
sinde oluflturulan ve sonraki y›llar-
da "gladio" olarak an›lacak olan
kontrgerilla teflkilatlanmas› Avrupa
çap›nda tamamlanm›flt› ve ülkemiz-
deki aya¤› da "Özel Harp Dairesi"
ad› alt›nda kurulmufltu. Taylan; dev-
letin rreessmmii bbiirr ggöörreevvlliissii taraf›ndan
öldürülmüfltü ve o alenen cinayet ifl-
leyen bir resmi görevlinin devlet ta-
raf›ndan ““aalleenneenn kkoorruunnmmaass››”” aç›-
s›ndan da iillkk’lerden biriydi. 

HH
Taylan, ODTÜ Sosyalist Fikir

Kulübü üyesiydi. Devrimci gençlik
içinde tan›nan ve sevilen biriydi. O
dönem birlikte mücadele etti¤i ar-
kadafllar›n›n anlat›m›yla “kitlelerin

güvenini kazanmay›
bilen, özveri sahibi ve
mücadeleden kaçma-
yan atak ve yi¤it bir ki-
flili¤i vard›.”

Sosyalist Fikir Kulübü taraf›n-
dan düzenlenen “köy çal›flmalar›”na
kat›lm›flt›. Ufkunda devrim olanlar-
dand›. 

Taylan, 6 Ocak 1969'da OD-
TÜ'yü ziyaret etmek isteyen ABD
elçisi Robert Komer'in makam ara-
bas›n›  yakan devrimci gençlerden
biriydi. Eylemi gerçeklefltiren çok
say›da ö¤renci vard› ama Kom-
mer’in arabas›n› atefle verenler, SSii--
nnaann CCeemmggiill,, TTaayyllaann ÖÖzzggüürr,, UUllaaflfl
BBaarrddaakkçç›› ve ‹‹bbrraahhiimm SSeevveenn’di.
Bu eylem nedeniyle devrimci OD-
TÜ ö¤rencileri, Yusuf Arslan, Sinan
Cemgil, Taylan Özgür, Hüseyin
‹nan, Ulafl Bardakç›, ‹rfan Uçar ve
Münir Aktolga aranmaya bafllad›lar.
Bu dönemlerinde iilllleeggaalliitteeyyllee tan›fl-
t›lar. 

Mustafa Taylan Özgür, 23 Eylül
günü sokak ortas›nda PPoolliiss MMeemmuu--
rruu ‹‹hhssaann ÇÇaakk››cc›› taraf›ndan bir süre
kovaland›ktan sonra tabanca ile vu-
rularak öldürüldü. Ama daha ilginç
ve önemli olan, Taylan'› vuran poli-
sin üzerinde KKoommeerr''iinn aarraabbaass››nn››
yyaakkmmaakkttaann ssaann››kk oollaannllaarr››nn lliisstteessii
de bulunmufltu. 

K›sacas›, Taylan da dönemin
gençlik önderlerinden, kadrolar›n-
dan biriydi. Ve kuflkusuz bunun
için de hedef al›nm›flt›. Zaten Tay-
lan Özgür’ün katledilmesinden
sonra da gençlik hareketini sindir-
meye yönelik cinayetler devam
edecekti. (19 Eylül 1969'da Orman
Fakültesi ö¤rencisi MMeehhmmeett CCaann--
tteekkiinn, sadece dört gün sonra TTaayy--
llaann ÖÖzzggüürr, yaklafl›k iki ay sonra, 9
Aral›k 1969'da Y›ld›z Devlet Mü-
hendislik ve Mimarl›k Akademisi
ö¤rencisi MMeehhmmeett BBüüyyüükksseevviinnçç,
14 Aral›k 1969'da da ayn› okulun
ö¤rencisi BBaattttaall MMeehheettoo¤¤lluu poli-
sin himayesindeki “komandolar”
taraf›ndan öldürüldüler. Ve onlar›n
katilleri de ya tespit edilemediler,
yakalanamad›lar, ya da yakaland›-
larsa da, baflbu¤lar› taraf›ndan tez

vakitte kurtar›ld›lar.)

HH
Polis Memuru ‹hsan Çak›c›

kontrgerillan›n tetikçilerinden biriy-
di. Bu cinayetten sonra, devlet tara-
f›ndan yurt d›fl›na “görevli olarak”
gönderildi, yani düpedüz kaç›r›ld›.
"Taylan Özgür Cinayeti Dosyas›"
kapat›ld›. 

Oral Çal›fllar, bu cinayetin bir
kesitini “68 An›lar›m” adl› kitab›n-
da flöyle anlat›yordu:

“Taylan atak ve gözü pek bir ar-
kadafl›m›zd›. ODTÜ'lü devrimciler
içinde tan›nan ve sevilen birisiydi.

Bunlar Deniz'le birlikte ertesi gün
‹stanbul Üniversitesi'ne gidiyorlar.
Deniz o zaman aran›yordu. Deniz,
Dekan Tar›k Zafer Tunaya 'n›n oda-
s›na gidiyor ve tabii polisler de onu
yakalay›p götürüyorlar. Onun götü-
rülmesi s›ras›nda devrimciler ara-
s›nda birisi havaya atefl ediyor. Po-
lis, Taylan'›n da içinde bulundu¤u
grubu kovalamaya ve atefl edeni ya-
kalamaya çal›fl›yor. Bu flekilde Be-
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Haf›za
Gerçekler unu tulmas›n diye

‘‹LK’lerden B‹R‹:
Katili devlet... Katili
koruyan yine devlet!



yaz›t'›n önündeki ana caddeye geli-
yorlar. Sivil polisin birisi Taylan'›n
pefline düflüyor ve ara soka¤›n biri-
sinde k›st›r›p beynine atefl ediyor.

Polisin kimli¤i k›sa sürede anla-
fl›ld›. Taylan'› bilinçli flekilde ve ön-
ceden gözüne kestirerek öldürdü¤ü,
cinayetin gerçeklefltirilme biçimin-
den belli oluyordu... Cinayeti iflle-
yen sivil polis, bir görevle yurtd›fl›-
na gönderildi..." 

Profesör Dr. Ayd›n Aybay da ko-
nu üzerine yak›n dönemde bir gaze-
teye gönderdi¤i yaz›s›nda bu konu-
da flunu ifade ediyordu:

1. Taylan Özgür 'ün katli tam bir
vahflettir. Görevli(!) failin, hemen
orac›ktan bir cipe atlay›p gitti¤ini
görmüfllerdi.

HH
Görevli görevini yapm›fl ve git-

miflti. Sonras›nda tan›klar ‹hsan Ça-
k›c›’y› teflhis ettiler. 

LLaakkiinn,, “teflhis” normal bir dev-
let iflleyifli ve normal bir yarg› me-
kanizmas› içinde geçerli bir hukuki
yöntemdir. Ama devlet için zaten
“bilinmeyen” bir fley yok ki, teflhi-
se, tan›¤a ihtiyaç duyulsun. 

Devlet Taylan Özgür’ün katilini
yarg›lama peflinde de¤ildi ki, teflhis-
lere, tan›kl›klara itibar etsin. 

Polis Memuru ‹hsan Çak›c›,
kimbilir nerede o günden beri? Bi-
linmiyor. Belki, Taylan Özgür’ün
öldürülmesinden sonra, bu ülkede
onlarca y›l baflbakanl›k yapm›fl De-
mirel biliyordur, belki Ecevit bili-
yordur. Belki de “polisimiz görevini
yapt›, devletimiz de görevini yap›p
onu saklad›” deyip ötesini araflt›r-
mam›fl, kar›flt›rmam›fllard›r.

Ama bu arada büyük ihtimalle
Emniyet Genel Müdürlü¤ü, M‹T
veya baflka bir devlet kurumu arac›-
l›¤›yla ‹hsan Çak›c›’n›n maafl›n›
ödemeye devam etmifllerdir. Hani
iflkence, katliam davalar›nda oluyor
ya; mahkemeler onlar› bir türlü bu-
lam›yor, fakat onlar her ay maaflla-
r›n› t›k›r t›k›r çekmeye devam edi-
yorlar. 

“Devletin katili”, “devletin ifl-
kencecisi” olmak böyle bir fley iflte. 

‹lginçtir, birkaç ay önce bas›na
da yans›d›. Taylan Özgür’ün katle-
dilmesinin televizyonlarda oynayan
'Hat›rla Sevgili' adl› dizide yeralma-
s› da “birtak›m güçler” taraf›ndan
engellenmiflti. Gazeteci Sina Ko-
lo¤lu ve Oral Çal›fllar sözettiler bu
sansürden. 

Kolo¤lu’nun yazd›¤›na göre “O
dönemin ilk faili meçhul cinayeti
olarak bilinen Taylan Özgür'ün di-
zide yer almas› bir flekilde sansüre
u¤ram›fl.”

Düflünün, aradan 38 y›l geçiyor
ve devlet, hala cinayetinin hesab›n›
vermemifl. Ve devlet, halâ cinayeti-
ni örtbas etme peflinde. 

HH
Ama nas›l örtbas etmesin; bir

de¤il, bin de¤il... Birinin üstündeki
örtü aç›ld›¤›nda, biliyor ki, devam›-
n›n “çorap sökü¤ü” gibi gelmesi de
ihtimal dahilinde. 

Mesela, Taylan Özgür’ün polis
taraf›ndan alenen kovalanarak kat-
ledilmesinden üç y›l sonra, Cep-
he’nin yi¤it militanlar›ndan Koray
Do¤an da Ankara’da yine devletin
resmi polisi taraf›ndan ayn› flekilde
öldürülecekti... Koray, soka¤›n orta-
s›nda pusuya düflürülüp öldürülecek
ve hiçbir polisten bu cinayetin hesa-
b› sorulmayacakt›. Çünkü o zaman
art›k 1122 MMaarrtt CCuunnttaass›› vard›. 

Sonraki y›llarda ifllenen sokak
ortas› cinayetler de soruflturulmaya-
cakt›. Çünkü art›k o zamanlarda da
““ccuunnttaa hhuukkuukkuu”” süreklilefltirilmifl
olacakt›. 

Asl›nda Taylan Özgür’den bugü-
ne kadar gelen tüm örnekler flunu
gösteriyor ki; devletin cinayet iflle-
tip, katilleri de korumas›, “askeri”
yönetimlere özgü de¤il. Olay devlet
içine “yuvalanm›fl” gizli örgütlerin
ifli de de¤il. ‹hsan Çak›c›’n›n patro-
nu, amiri, “karanl›k güçler!” de¤il,
resmi ve aleni devletti. Çak›c›, ami-
rinden ald›¤› emri yerine getirmiflti.
‹hsan Çak›c›’dan Ayhan Çark›n-
lar’a, Erhan Tunceller’e kadar da
mekanizma halen böyle ifllemekte...

Say›: 123 47TAR‹H

K›sa TTarih
2233 EEyyllüüll -- 2299 EEyyllüüll

23 Eylül 1993
Devrimci Sol Güçler Filistin Kurtulufl Örgü-
tü'nün ‹srail'le masaya oturmas›n› protesto
etmek için Ankara'da Filistin Büyükelçili-
¤i’nin önüne siyah çelenk b›rakt›.

23 Eylül 1994
Devrimci Sol Güçler ‹stanbul Bayrampa-
fla'da Dursun Karatafl'›n Frans›z emperya-
lizmi taraf›ndan tutuklanmas›n› protesto et-
mek amac›yla gösteri düzenledi. 

24 Eylül 1993
Ankara Demokratik Lise ‹çin Mücadele Ko-
miteleri, Mimar Kemal Lisesi'nde alternatif
aç›l›fl düzenledi. 

25 Eylül 1995
Buca Katliam› üzerine 23 hapishanede
yüzlerce devrimci tutsak Buca'n›n hesab›n›
sormak, Ümraniye tabutlu¤unun kapat›l-
mas›, tecrit, sürgün, sevk politikas›na son
verilmesi için Süresiz Açl›k Grevine bafllad›. 

27 Eylül 1976
D‹SK’in öncülü¤ünde yüzbinlerce iflçi
DGM’lere karfl› Türkiye çap›nda üretimi
durdurdu. 21 Eylül’de D‹SK Yürütme Kuru-
lu üyeleri tutukland›. 27 Eylül’de Anka-
ra’da DGM direniflini desteklemek amac›yla
bir miting düzenlendi. 

26 Eylül 1990
Küçükköy halk› y›k›mlara karfl› yürüyüfl
gerçeklefltirdi. 

26 Eylül 1990
Kontrgerilla fleflerinden Hiram Abas,
Devrimci Sol militanlar› taraf›ndan ‹stan-
bul’da öldürüldü. 

28 Eylül 1864
Birinci Enternasyonal Londra’da Uluslararas›
‹flçi Derne¤i ad›yla kuruldu. 

28 Eylül 1994
Maden iflçileri, Amerikan Ticaret Ataflesi’nin
Zonguldak’a geliflini protesto için ABD bay-
ra¤› yakt›lar.
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ÖÖrrüümmcceekkllii MMooddeerrnnlliikk
Cumhurbaflkan› Gül demifl ki: “Baflörtü-

süyle üniversiteye  gitmek asl›nda modernlefl-
menin bir sonucu.”

BBuurrkkaa da san›r›z, modernleflmenin doru¤u. 

*

Erdo¤an da Financial Times Gazetesi’ne
verdi¤i demeçte, ““ttüürrbbaann ssoorruunnuunnuu ççöözzmmeekk
bbiirriinnccii vvaazziiffeemmiizz”” demifl. 

“Birinci vazife”si herkesin kendine göre... 

Ama Tayyip takiyyeci oldu¤u için, bunu
genellikle aç›k söylemiyor. Karfl›s›ndaki
emperyalist olunca rahat davranm›fl...   

Nijeryal› Festus Okey,  öldürüldü-
¤ünde kameralar kay›tta de¤ilmifl!

Bunun üzerine savc›l›k
polisin ve Festus Okey’in el-
lerinde barut izi araflt›rmas›
yapm›fl, ikisinde de rastlan-
mam›fl. 

Savc› olay› netlefltirmek
için bu kez elbise incelemesi
istemifl. FAKAT; Festus Okey, hasta-
neye sevkedildi¤inde üzerinde bulu-
nan kkaannll›› ggöömmlleekk kkaayy››pp.. Kim kay-
betti? Nerede kayboldu? fiimdi bunun
için de ayr› bir soruflturma aç›lm›fl..

Ülkemiz polisi, her infazdan son-
ra elbise kaybetmeyi iyi bilir. S›kl›k-
la yapt›¤› bir fleydir çünkü.   

Ama elbiseleri sakla-
salar da bir türlü m›zra¤›
çuvala s›¤d›ram›yorlar
yine de. Polislerin ifade-
leri de çeliflkili.. Biri
ölüm “avukat görüflme
odas›nda” meydana gel-

di diyor; bir baflka polise gö-
re de, ifadelerin al›nd›¤›
odada meydana geldi..

*

N i j e r y a l ›
Okey’den sonra, Po-
lonyal› Dariusz Wi-
tek de 19 Eylül günü,
tutuldu¤u ‹stanbul
Yabanc›lar fiube Mü-
dürlü¤ü’nde “as›l-
m›fl” olarak bulundu. 

Hakk›nda s›n›rd›fl› karar› verilip
bu nedenle flubeye getirilen Witek’in
ölümü konusunda polis taraf›ndan
yap›lan aç›klamada “fiahs›n pantolo-
nunun astar k›sm›ndaki ipi kullana-
rak, kendini asmak suretiyle intihar
etti¤i belirlenmifltir” denildi. 

Nas›l bir pantolonsa art›k?! 

değin elerm

‹‹nnaanndd››¤¤››nn››zz
ggiibbii
yyaaflflaamm››yyoorr--
ssaann››zz,,
yyaaflflaadd››¤¤››nn››zz
ggiibbii 
iinnaannmmaayyaa
bbaaflflllaarrss››nn››zz.. 

Hz. ÖÖmer

Polisin Klasik Yöntemleri

Afrika’da sel... 

Irak’ta kolera... 

Endonezya’da deprem... 

Bu ne adaletsiz dünyad›r;

bu ne “düzeni” bozukluktur ki;

do¤al afeti de yoksulu vurur, 

do¤al olmayan› da.. 

BAM TELİ çizgiler

16 Eylül tarihli
Milliyet’te Beste Ön-
kol imzal› bir haber:

“Bovl ing
eve girdi”!

Sonra flöy-
le devam edi-
yor haber:

“Dünyada
ailece yap›lan
en yayg›n spor olan
bovlingle 1970’li y›l-
larda tan›flan Türkler,
flimdi evlerinde 90 bin
dolara bovling salonu
kurduruyor...”

Demek ki neymifl;
Türkler kofla kofla ev-
lerine bovling salonu

yapt›rmaktaym›fl.. .
Ayr›ca haberden ö¤re-
niyoruz ki, “bov-

ling’in anava-
tan› ABD’de 5
bin kifliye bir
hat düflerken,
Türkiye’de 50
bin kifliye bir
hat” düflüyor-
mufl.. 

VVaahh vvaahh,, bu geri
kalm›fll›k durumun-
dan bir an önce kur-
tulmal› Türkiye. 

Mesela hemen her
köye bir bovling salo-
nu kampanyas› baflla-
tabilirler... 

‘Bovling’ ve ‘Türklük’ 

Sizin evinizde hala ‘Bovling’ salonu yok

mu yoksa? Yoksa siz ‘Türk’ de¤il misiniz 

Afetin hhepsi yyoksula!
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““BBiizz hhiiççbbiirr zzaammaann,, hhiiççbbiirr yyeerrddee yyeennii AAnnaayyaassaa
11996611 AAnnaayyaassaass››nnddaann ddaahhaa ffaazzllaa öözzggüürrllüükklleerr ggeettiirr--
eecceekk ddeemmeeddiikk.. 11996611 AAnnaayyaassaass›› bbiizzee bbooll ggeellddii,, 1122 EEyy--
llüüll’’ee bbuu bboolllluukk iiççiinnddee ooyynnaayyaa ooyynnaayyaa ggeellddiikk..”” 

(Kenan Evren’in 30 A¤ustos 1982 Afyon konufl-
mas›ndan) 

““KKiiflflii hhaakkllaarr›› yyiinnee eellee aall››nnmmaall››yymm››flfl,, bbiizziimm 11996611
AAnnaayyaassaamm››zz kkiiflflii hhaakkllaarr››nnaa ddaahhaa ffaazzllaa öönneemm vveerreenn
bbiirr aannaayyaassaayydd››.. 11998822 AAnnaayyaassaass›› iissee ddeevvlleettii ggüüççllüü kk››--
llaann bbiirr aannaayyaassaadd››rr.. fifiiimmddii oonnllaarr tteekkrraarr 11996611 AAnnaayyaa--
ssaass››nn›› iissttiiyyoorrllaarr...... HHeerr ttüürrllüü ddüüflflüünnccee üürreettiimmii kkoorruunn--
mmaall››yymm››flfl..””

(29 May›s 1984 Manisa konuflmas›ndan)

AÇIK SSÖZ! Anayasa yyapmaya ssoyunan-
lar; Evren kkadar aç›k ssözlü oolun hhiç dde¤ilse:

BM, yyerlilerin hhaklar›n› ttan›d› 
BM Genel Kurulu’nda 14 Eylül günü yap›-

lan bir oylamada dünyada nüfusu 370 milyonu
bulan yerli halklar›n haklar›n› koruyan bir dek-

larasyon ezici ço¤unlukla kabul edildi.

Halbuki biraz daha beklemeliydiler. 

Yeryüzünden son “yerli”nin de izi silindikten sonra
tan›yabilirlerdi bu haklar›. 

Sonra da ABD’nin K›z›lderililer’den yapt›¤› gibi
özür dilenirdi tüm ölü yerli halklardan!

‹flbirlikçinin
Son Foto¤raf›

Bir hafta önce
Bush’la iflbirlikçili-
¤inin son foto¤raf›n›
çektiren ve bu fo-
to¤raflar›yla bas›na yans›yan, El Anbar’daki iflbirlikçi
Sünni afliretlerin oluflturdu¤u iflgal yanl›s› konseyin
baflkan› olan fieyh Abdülsettar Ebu Rifla, Ramadi’de-
ki evinin önünde öldürüldü...

Ebu Rifla’n›n öldürülmesinin ard›ndan ola¤anüstü
hal ilan eden iflbirlikçi polis kuvvetleri, iflgalcilerle bir-
likte direniflçilere karfl› operasyonlar düzenliyorlarm›fl.

Anlafl›lan Bush foto¤raf arkadafl›n› kaybetmenin
h›rç›nl›¤› içinde... Yoksa foto¤raf arkadafl›n›n sonunda
kendi sonunu mu görüyor?

Fakat tarihi gerçektir, iflbirlikçileri kimse sevmez.
‹flbirlikçilik halklar içinde ilelebet yaflam zemini bula-
maz. Bush korkmufltur belki, ama üzülmez; tarihen
sabittir ki, hiçbir iflbirlikçinin kendi efendisinin gö-
zünde de¤eri olmaz!

Yürüyüfl ülkemizin birçok flehrinde yoksul gecekon-
dularda ve flehir merkezlerinde yap›lan toplu sat›fllarla
halka ulaflt›r›lmaya devam ediyor. 

*
13 Eylül 2007 günü AAddaannaa’n›n Çarfl› merkezinde

bulunan Çakmak Caddesi ve Cemal Gürsel Caddesi
üzerinde yap›lan sat›flta cadde boyunca sesli bir flekilde
derginin içeri¤i anlat›ld›. 2 saate yak›n süren dergi sat›-
fl›nda 16 dergi halka ulaflt›r›ld›.

*
AAnnttaallyyaa’da da yoksul gecekondu mahallelerindeydi

Yürüyüfl. Yürüyüfl yaz›l› önlüklerle 13 Eylül günü mer-
keze ba¤l› K›z›lar›k Mahallesi’nde dergi sat›fl›-tan›t›m›
yapt›. Yaklafl›k 2 saat süren tan›t›m ve sat›flta 30 dergi
sat›ld›. 14 Eylül günü de K›fllahan Meydan› ve çevresin-
deydiler. Yürüyüfl önlükleri giyerek “AKP Hükümeti
Halka De¤il Tekellere Hizmet Ediyor” bafll›¤›yla dergi-
nin tan›t›ld›¤› 20 dakika süren dergi sat›fl›nda 20 dergi
Antalya halk›na ulaflt›r›ld›.

*
‹‹zzmmiirr’’ddee ise dergimizin halka ulaflmas›na tahammül

edemeyen polisin sald›r›s› vard›. 16 Eylül günü Narl›de-
re Mahallesi’nde megafonlar› ve önlükleri ile derginin
tan›t›m ve sat›fl›n› yapan okurlar›m›z AKP polisinin sal-
d›r›s›na maruz kald›lar. Okurlar›m›z› “siz bu dergileri
kimden izin ald›n›z da da¤›t›yorsunuz, insanlar sizlerden
rahats›z megafonla gürültü yap›yorsunuz” diyerek en-
gellemek istediler. Okurlar›m›z “biz bu dergileri aylard›r
da¤›t›yoruz, kimseden izin almam›z gerekmiyor, dergi
da¤›tmam›zdan sizden baflka rahats›z olan da yoktur”
cevab›yla da¤›t›ma devam etmek istediler. Polis bu kez
de mahalle halk›na “bunlar terörist” diyerek okurlar›m›-
z› hedef göstermeye çal›flt›. Ancak “biz bu çocuklar› ta-
n›yoruz neden onlar› sürekli durduruyorsunuz sizin bafl-
ka ifliniz yok mu” diyen mahalle halk›ndan da destek bu-
lamad›lar. Polisi, AKP’yi teflhir ederek, “12 Eylüller hiç
bitmedi” diye da¤›t›ma devam etti okurlar›m›z.

Tahammülsüz ‹zmir polisi 35 A 75331 plakal› araç-
lar›n› okurlar›m›z›n üstüne sürerek Ferit Mutlu isimli
Yürüyüfl okurumuza çarpt›. Okurlar›m›z›n ve halktan
insanlar›n tepkisi üzerine arabalar›yla kaçmak zorunda
kald›lar. Tüm engellemelere ra¤men okurlar›m›z 44
dergiyi halka ulaflt›rd›lar. 

*
ÜÜmmrraanniiyyee Esatpafla Mahallesi’nde de dergi sat›fl›n-

da okurlar›m›za yönelik polis sald›r›s› vard›. 16 Eylül
günü Yürüyüfl önlükleriyle sat›fla ç›kan okurlar›m›z bir
süre sonra polis taraf›ndan kimlik göstermedikleri ge-
rekçesiyle dövülerek gözalt›na al›nd›lar. Örnek Mahal-
lesi Karakolu’na götürülen 5 okurumuz birkaç saat son-
ra serbest b›rak›ld›.

GERÇEKLER‹N HALKA ULAfiMASI 
ENGELLENEMEZ!
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Mevsimler sonbahara dönüyor ve biz
hala bahar aylar› tad›nda sohbet ediyoruz
sizinle ve sonra, sonraki baharlarda ve yaz-
larda da devam edece¤iz sohbetimize.

Ne sonbaharlarda daldan düflen yaprak-
t›n›z, ne de kay›p giden y›ld›zlard›n›z bizim
için siz. Bizim için siz, da¤lar›n en yüksek-
lerinde yaflayand›n›z ve bunun için de Si-
murg’un yüre¤ine benzetirdik yüreklerinizi.
Özgürlü¤ün yoldafllar›yd›n›z.

Toprak gibi, su gibi, a¤aç gibi tan›rd›k
sizi. T›pk› bir türkü gibi duygu yüklü, bir
sosyalist marfl gibi kavga dolu, dizeler gi-
biydiniz. Gözlerinize hayran olmayan y›l-
d›z kalmad›, gözbebeklerindeki inanc› ve
coflkuyu sevdiklerimiz.

Yüreklerimizi omuzlar›n›zda tafl›d›n›z,
kaç gece, kaç gündüz. Gelece¤e giden yol-
da ilk yürüyenlerimizdendiniz. Silahlar›-

m›za sar›l›r gibi sar›ld›n›z halk›m›z›n ac›lar›na, sevinçlerine. Mutlulu¤u-
nuzu, halk›m›z›n mutlulu¤u bildiniz yoldafllar›m›z.

Bunun için Kelkit suyu olup ço¤ald›n›z da¤lara do¤ru. Kavgam›z›n
alevli rüzgarlar› rehberiniz oldu y›llarca. ““KK››zz››llddeerree’’nniinn yyoolluu bbuurraaddaann
ggeeççeerr ggaarrddaaflfl”” dedi¤inde yüre¤inizin sesi, siz o sesin geldi¤i yere do¤ru
yöneldiniz ve Mahir olup dövüfltünüz fliirler gibi. Omuzlar›n›z›, omuz-
lar›m›za yaslayarak, k›z›l bayraklar gibi dalgalanarak dövüfltünüz. Bi-
zim flafaklar böyle söktü Karadeniz de. Dövüfltünüz esirgemeden kendi-
nizi, halk›m›z›n mutlulu¤u, vatan›m›z›n ba¤›ms›zl›¤› için.

Ve flimdi flerefiyle ölmenin doru¤undaki siz yoldafllar›m›z, uzanm›fl ya-
tars›n›z boylu boyunca, yüre¤imizin tam ortas›nda. Canik Da¤lar›, Toros-
lar, Dersim, Karadeniz Da¤lar› türkü söyler bafl ucunuzda. Nice vurulup öl-
meyen karanfil yürekli yi¤itlerimiz sarm›flt›r etraf›n›z›.

Foto¤raf kareleri olup öylece duruyorsunuz s›k›l› yumruklar›m›zda.
Hey aflkolas› çocuklar, sizlerin foto¤raflar›na bakarak yürüyoruz da¤lar-
da, flehirlerde. Ve yüreklerimize sevginizi serpifltirmifliz, yürüyoruz yü-
rüdü¤ünüz yolda. Yürüyoruz omuzlar›n›za basarak, istedi¤iniz, güneflli
günleri size getirmek için yürüyoruz, zaferlerden zaferlere. Birer bayrak
gibi dalgalana dalgalana...

Sizden devrald›¤›m›z hayallerinizle hayallerimizi büyütüyoruz ve
hayallerimizdeki fethedilecek da¤lar›m›zda atefller yak›p halaylar çeki-
yoruz. S›rt›m›zda bayraklar›m›z da var. Bir de türkü söylüyoruz içinde
Pir Sultan olan. Bir de kitap okuyoruz üstünde Mahir olan. ‹çimizdeki
korkuyu ç›kar›p at›yoruz, çünkü K›z›ldere soluyoruz. Bir de umudumuz
var, içinde Binbafl› Ernesto olan. Bir de y›ld›z kopar›yoruz gecelerden
al›nlar›m›za. Ve yoldafllar, yaflad›m diyebilmek için.... sizin gibi, bizim
de birer bayra¤›m›z olacak gö¤sümüzde elbette birgün. 

Mevsimler sonbahara dönüyor ve biz hala bahar aylar› tad›nda kav-
gaya devam ediyoruz sizden ald›¤›m›z güçle yoldafllar.

yyüürrüüyyoorruuzzyyüürrüüyyoorruuzz
yürüdü¤ünüz

yolda
Dinleyin heyy
Omuzlar› k›z›l  

bayrakl›lar
Elleri pankartl›lar
Sosyalizmin 
türküsünü
Söyleyece¤iz.
Zaferlerden zaferlere 

yürüyece¤iz
K›z›l bayraklar gibi 
Dalgalana dalgalana
Zaferi mufltulayan 

flafaklar› 
almaya gidiyoruz
sokaklara
meydanlara
da¤lara...

29 Eylül 2004’
te Tokat ‹li Ya¤-
murlu Beldesi k›r-
sal alan›nda geril-
lalarla oligarflinin
askeri güçleri ara-
s›nda ç›kan çat›fl-
mada flehit düfltü-
ler. Kurye olarak

bölgede bulunan Cephe üyesi Salih Ç›nar ise sa¤ yakaland›ktan
sonra infaz edildi. 
Uzun y›llar boyunca da¤larda tüm zorluklara gö¤üs gererek
devrim ve sosyalizm bayra¤›n› tafl›d›lar. Umudu yayd›lar Kara-
deniz’in yoksul köylerinde.
Sebahattin Yavuz, aslen Erzincan-Kemahl› olup, Tokat Almus ‹l-
çesi Mescit Köyü’nde do¤up büyüdü. 1990 bafllar›nda mücade-
leye kat›ld›. 
Songül Koçyi¤it, 1973'te Sivas Ulafl ‹lçesi Kurtlukaya Köyü’nde
do¤du. 1991’de örgütlü mücadeleye, Eylül 1993'te gerillaya
kat›ld›. 
Mustafa ‹fleri, 1971'de Tokat'a ba¤l› Almus ‹lçesi Durudere Kö-
yü’nde do¤du. Mücadeleye 1989’da Küçükarmutlu'da bafllad›.
1994 Kas›m’›nda gerillaya kat›ld›. 
Derya Devrim A¤›rman, 1981 ‹stanbul do¤umludur. 16 yafl›n-
dayken devrimci harekete sempati duymaya bafllad›. 17  ya-
fl›nda da¤larda savaflç› oldu. 
Salih Ç›nar, Tokat Almus K›n›kl› Köyü do¤umludur. 1998’den
bu yana mücadele içindeydi. Çorap Emekçileri Derne¤i ÇEM-
DER'in baflkan›yd›.

SSeebbaahhaattttiinn YYAAVVUUZZ SSoonnggüüll KKOOÇÇYY‹‹⁄⁄‹‹TT MMuussttaaffaa ‹‹fifiEERR‹‹

DDeevvrriimm AA⁄⁄IIRRMMAANN SSaalliihh ÇÇIINNAARR

‹stanbul Serence-
bey’de 2 Ekim
1979’da faflist-
ler taraf›ndan

katledildi.

ÖÖmmeerr FFaarruukk
BBAAYYRRAAKKTTAARR

2 Ekim
1980'de cun-
taya karfl› ger-
çeklefltirilecek
bir eylemin
haz›rl›klar› s›-
ras›nda elinde-
ki bomban›n

patlamas› sonucu flehit düfltü. 
1956 Mardin Nusaybin do¤umluy-
du. Devrimci Sol'un yarat›lmas›na
kat›lan kadrolardan biriydi. 12 Eylül
Cuntas›’na karfl› direnifli örgütlerken
ölümsüzleflti.

RR››ddvvaann SSAANNCCAARR


