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Elmas YALÇIN

Fuat ERDO⁄AN

‹smet ERDO⁄AN

F. Y›lmaz GÜVEN

Makbule SÜRMEL‹
28 Eylül 1992 gecesi, ‹çerenköy’de bulundu¤u evde kuﬂat›ld›¤›nda çat›ﬂarak ﬂehit
düﬂtü. 1966 Muﬂ Varto
do¤umlu Makbule, Ankara Cebeci Sa¤l›k
Meslek Lisesi’nde mücadeleye kat›ld›. ‘89
1 May›s’›nda tutsak
düﬂtü. Tahliyesinden
sonra Türk Hemﬂireler
Derne¤i’nde çal›ﬂt›.
‘90 ortalar›ndan itibaren farkl› görevler üstlendi.

1962 Denizli Ac›payam Dedeba¤› Köyü do¤umlu Fuat ERDO⁄AN, Hukuk Fakültesi ö¤rencisiyken mücadeleye kat›ld›. Avukat olarak düzenin de¤il halk›n
adaletinin temsilcisi oldu.
1968 Sivas Y›ld›zeli do¤umlu ‹smet ERDO⁄AN, Kayseri Erciyes
Üniversitesi ö¤rencisiyken mücadeleye kat›ld›. 1990’da ‹stanbul
Belediyesi’nde atölye ﬂefi olarak
mücadelesini sürdürdü.

1 Ekim 1979’da
‹stanbul Bahçelievler’de faﬂistlerle ç›kan bir
çat›ﬂmada b›çaklanarak katledildi.

Devrimci bir görevi yerine getirirken 28 Eylül 1980’de silah›n›n ateﬂ almas› sonucu yaﬂam›n› kaybetti.

Tarih yazanlar›n
kaleminden

...da¤lar›n ﬂahanlar›

Kayhan, 1970 Bayburt do¤umluydu.
’89’da mücadeleye kat›ld›. Fatma, 1972
Konya Akﬂehir do¤umluydu. 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ö¤rencisiyken Dev-Genç saflar›na kat›ld›.

28 Eylül 1994’te ‹stanbul
Beﬂiktaﬂ’ta bulunan Arzum Cafe’de polis taraf›ndan katledildiler. Üçü de Devrimci ‹ﬂçi Hareketi Komitesi’nde yeralan
devrimcilerdi.
1960 Divri¤i do¤umlu Elmas
YALÇIN, 1978-79’da lise y›llar›nda devrimci oldu. 1986’da ‹stanbul’da örgütlü mücadelede
yerini ald›. BEM-SEN’in kurucular›ndand›.

Ayﬂe Baﬂtimur’dan:
Merhaba Yoldaﬂlar, ara ara mektuplar›n›z
geliyor, sesiniz art›k daha çok gelmeye baﬂlad›. Program› hep birlikte dinledik. Güldük,
sevindik, güzel duygular›n›za biz de yüre¤imizle 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 gelecek olan. Bir direniﬂ içine öyle çok ﬂey s›¤d›
ki. ‹nanmakta bazen zorluk çekiliyor. Ersoy'la baﬂbaﬂayken ilk günlerimizde hiç bu
günlere ulaﬂaca¤›m›z› düﬂünmüyordum. Art›k

29 Eylül 1992’de ‹stanbul Beylerbeyi’nde bulunduklar› evde kuﬂat›ld›lar.
SDB’lilere yaraﬂ›r bir tarzda ﬂehit düﬂtüler.

Kayhan TAZEO⁄LU

Fatma SÜZEN

1967 Bal›kesir-Bigadiç do¤umlu Baﬂtimur, 1987’de örgütlü iliﬂkiler 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 Orucu Ekibi’nde yerald›. 19 Aral›k katliam›n› yaﬂad›, zorla müdahalelere maruz kald›. En son devletin sundu¤u tahliye rüﬂvetini eliAyﬂe BAﬁT‹MUR
nin tersiyle itti ve d›ﬂar›da TAYAD'l› Özlem Durakcan'la yanyana
sürdürdü direniﬂini. 28 Eylül 2001’de Ankara’daki direniﬂ evinde ölümsüzleﬂti.
19 yaﬂ›nda bir gençti. "Bu ülkede zulüm varsa, direniﬂ de var" diyerek 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 yerald›. Ve nihayetinde tüm bu yapt›klar›n› yetersiz görerek ölüme
Özlem DURAKCAN
yatt›. Tutuklu Aileleri Bülteni Ankara Temsilcili¤i’nde baﬂlad›¤›
ölüm orucunda 28 Eylül 2001’de ölümsüzleﬂti.

1977'den itibaren devrimci hareketin Balat, Fener, Ayvansaray
bölgesindeki çal›ﬂmalar›nda yerald›. 12 Eylül sonras› Kabakoz ve
Metris hapishanelerinde yatt›. Tahliyesinden sonra da mücadelesini sürdürdü. 29 Eylül 1987’de hastal›¤› sonucu aram›zdan
ayr›ld›.

Hasan Veli AﬁIKÇI

Yüksel GENÇ

hesap yapmaktan da vazgeçtim. Benim düﬂünce s›n›rlar›m› aﬂan bir direniﬂ bu.
Sevgili can yoldaﬂlar, ... duygular› anlatman›n ne kadar zor oldu¤unu benim kadar sizler de biliyorsunuz. Duygular›m›z› çok aç›¤a
da vurmuyoruz. Kenetlendi¤imiz tek ﬂey var
ﬂimdi; Zafer! Hiçbir gücün, zorun engelleyemeyece¤i zafer günü. ‹nan›yorum ki engel
olamayacaklar. Hesaplar›, planlar› ne olursa
olsun o hesaplar›n› bozman›n bir yolunu mutlaka 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 Aral›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 sesimle. Al›n band›m› sol gö¤sümde taﬂ›yorum
Onlara sürpriz olsun. ﬁimdi art›k veda zaman›. Hepinizi kucakl›yorum, öpüyorum, hoﬂçakal›n.
ﬁubat 2001, Kütahya
*
Özlem Durakcan’dan:
19 yaﬂ›nda bir gencim. Ülkemizde ve dünyan›n pekçok yerinde varolan eﬂitsizli¤e, sömürüye, adaletsizli¤e karﬂ›y›m. ‹nsanca yaﬂayabilece¤imiz bir ülke istiyorum. ... ‹nsan olman›n gere¤i düﬂünmek, sorgulamak ve ona
göre davranmakt›r. Herkes üç mevsimdir yaﬂanan direniﬂi düﬂünüp sorgulad›¤›nda, bu direniﬂin kendi direniﬂi, kendi haklar› için oldu¤unu görecektir.
17 Temmuz 2001, Ankara
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ömürücüler, iﬂbirlikçiler, s›n›fsal niteliklerini,
yani baﬂka bir deyiﬂle K ‹M E H ‹ Z M E T E T T ‹ K L ER ‹ N ‹ gizlemek için s›k s›k
“ne sa¤, ne sol” söylemine baﬂvururlar. “Tüm izmlere karﬂ›
olduklar›n›” iddia ederler. Yapt›klar› iﬂleri “ideolojisiz” gibi göstermeye çal›ﬂ›rlar. Özellikle ‘90’lar›n baﬂlar›ndan itibaren de bu demagojilere
“onlar geride kald›” söylemi eklenmiﬂtir. Oysa geride kalan bir ﬂey
yoktur. ‹deolojiler oldu¤u gibi yerli
yerinde durmaktad›r. Çünkü s›n›flar
hala yerli yerinde duruyor. Dünyam›z hala, ezenler ve ezilenler, sömürenler ve sömürülenler ayr›m›n› yaﬂamaya devam ediyor.

S

KP Sözcüsü Dengir Mir F›rat,
haz›rlad›klar› anayasay› halka
sunarken “ideolojisizli¤i” adeta kutsayarak ﬂöyle diyordu: “Bireyi odak
alan, özgürlükçü, demokrasiyi derinleﬂtiren ve ideolojilerden uzak
özgür bir anayasa yap›yoruz. Kendi
fikirlerimizi bu anayasaya aktarmamaya çal›ﬂt›k. Anayasalar ideolojilerden uzak olmal›. Hiçbir ideolojiye yak›n olmamal›.”

A

Her Anayasan›n
Bir ‹deolojisi Vard›r
lelere karﬂ› uygulad›¤› bir politikad›r; de¤ilse, oligarﬂinin her kesimi
alabildi¤ine ideolojik, alabildi¤ine
politiktir. A n a y a s a k o n u s u n d a k i
h e r türlü düﬂünce ve öneri de ideolojik bir ni t e l ik t a ﬂ› r. 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›yla yap›lan anayasa AKP’ye tam uygun düﬂmektedir.
KP’nin anayasa de¤iﬂikli¤iyle
yapt›¤› iﬂ buyken, anayasa meselesinde sadece t ü r b a n › n ö n e ç › ka r› l m a s› , herkesten önce AKP’nin
iﬂine yaramaktad›r. Tayyip Erdo¤an’›n bu konudaki itiraz› göstermeliktir. Tam tersine, türban, AKP
için, anayasa zemininde burjuvaziye, kapitalist sömürüye hizmet etti¤ini gizlemenin perdesi durumundad›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› düzenlemeleri de o perdenin gerisinde

A

ukar›daki sözlerin daha ilk kelimesinde AKP kendini ele veriyor. Çünkü “bireyi odak almak”
zaten ideolojik bir t u t u m d u r. Bireyi 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 ideolojilerden uzak olmal›.” diye saçAKP’nin yapaca¤›ma sapan görüﬂler ortaya at›yor.
yapt›raca¤› anayasan›n
Saçma; çünkü bugüne kadar
emperyalizme ba¤›ml›l›¤›,
yeryüzünde henüz ideolojilerden uzak bir anayasa olmad›.
faﬂizmi sürdürece¤i, burjuva
Bundan sonra da olmayacakt›r.
ideolojisinin anayasas› olaca¤›
AKP’ye anayasa tasla¤›n› hakesindir.
z›rlay›p sunan “bilim adamlar›”
Ve farkl› beklentiler içine
bunu bilmiyor mu? Elbette biligirenlerin
hayal k›r›kl›¤›na
yorlar, elbette Dengir Mir F›u¤rayaca¤› da o kadar
rat’›n yalan söyledi¤ini de biliyorlar. Fakat burjuva politikas›
kesindir.
böyle sürdürülüyor iﬂte.
deolojisizleﬂtirme ve apoli tikleﬂtirme, burjuvazinin kit-

Y

‹
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GÜNDEM

kalmaktad›r. AKP’nin gündeme getirdi¤i anayasada herhangi bir “demokratik muhteva” aramak boﬂunad›r ve aldat›c›d›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.
yle oldu¤u için de, AKP’nin
haz›rlad›¤› burjuvazinin, kapitalizmin anayasas›na kökten ve bütün olarak karﬂ› ç›k›yoruz. AKP’nin
anayasas›na rötuﬂ yapmak devrimcilerin, halk güçlerinin iﬂi de¤ildir.
AKP’nin anayasas›na ﬂu veya bu
noktada “olumlu” bir madde ekletmek 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
halk›n anayasas›, halk›n iktidar›
için mücadele ediyoruz.
KP, anayasa meselesini de kendi karakterine uygun olarak
“biz yapt›k oldu” dayatmas› içinde
gündeme getirmektedir. Oysa anayasan›n kendisinden önce tart›ﬂ›lmas› gereken anayasay› k i m
yapmal›d›r, nas›l yapmal›d›r sorular›d›r. Anayasa ne yaln›z
burjuva politikac›s›n›n, ne yaln›z akademisyenlerin iﬂidir:
Anayasa halk›n ve halk örgütlülüklerinin iﬂidir, anayasa demokrasi iﬂidir, anayasa ba¤›ms›zl›k alt›nda yap›lacak bir iﬂtir,
anayasa kat›l›m iﬂidir... Gerçek
bir kat›l›m sa¤lanmas›ndan korkanlar, halka karﬂ› anayasalar
yapanlard›r. Emperyalizmin ve
oligarﬂinin ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamak için anayasalar yap›p, sonra da onu göstermelik bir “halk
oylamas›”yla meﬂrulaﬂt›r›yorlar. Dünyan›n her yerinde gerici
iktidarlar›n anayasalar konu-

Ö

A

23 Eylül 2007

sunda baﬂvurdu¤u yöntem budur.
Emperyalizme ve oligarﬂiye hizmet
için yap›lm›ﬂ, kapitalizmin damgas›n› taﬂ›yan herhangi bir anayasa,
sonuçta halk oylamas›na sunulmakla demokratik hale gelmez.
üzen partilerinin bugüne kadar
anayasa de¤iﬂikli¤ini gündemlerine almalar›n›n esas olarak iki
nedeni olmuﬂtur. Birincisi, emperyalizmin ve oligarﬂinin dönemsel
çeﬂitli ihtiyaçlar› temelinde bu de¤iﬂiklikleri gündeme getirmiﬂlerdir.
‹kinci olarak ise, halk›n demokratikleﬂmeye yönelik özlemlerini, taleplerini oya çevirme amac›yla... AKP de bu ﬂekilde “demokrasicilik oyununu” güçlendirerek sürdürmeyi amaçlamaktad›r.

D

mperyalizmin ve oligarﬂinin
temsilcisi olarak ülkeyi yönetenlerin, 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›lmal›, ne de kitlelerin boﬂ hayallare kap›lmas›na yolaçacak politikalar geliﬂtirmelidir. Sadece
güncel kimi geliﬂmelere bakmak bile, boﬂ hayallere kap›l›nmamas› konusunda yeterince
uyar›c›d›r. ﬁimdi bir yanda anayasa
çerçevesinde bol bol sarfedilen demokrasi, özgürlükler söylemleri; bir
yanda K›z›ltepe’den, Atabeyler’e,
Sauna Çetesi’ne, ﬁemdinli ve Cumhuriyet Gazetesi’nin bombalanmas›na, Ümraniye’de aç›¤a ç›kan kontra çetesine, Hrant Dink cinayetine
ve Malatya katliam›na iliﬂkin davalar›n hepsine iliﬂkin “gizlilik” karar› al›n›yor. Yani tüm kontrgerilla faaliyetleri yarg› himayesinde sürdürülecek, düzenin ideolojisi ve politikalar› do¤rultusunda cinayet iﬂleyen, katliam yapan, bombalar atanlar korunacak, sonra özgürlüklerin
geniﬂletilmesinden sözedilecek. Baya¤› bir oyun ve aldatmacad›r bu.
ﬂte bu Türkiye tablosu içinde, oligarﬂinin anayasac›l›k oyununa
hiçbir ﬂekilde ortak olmadan,
AKP’nin yaratt›¤› “demokratikleﬂ-
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me” manevralar›na aldanmadan,
kendi anayasa alternatifimizle siyasi arenaya ç›kmal› ve kendi anayasam›z için mücadelemizi yükseltmeliyiz. Tüm ilerici, devrimci, demokrat güçler, halk›n ç›karlar›n›
ifade edecek bir anayasa için temel
ilkeler etraf›nda birleﬂebilirler. “ B a ¤›m s›zl›¤›, demok rasiy i v e u lusla r›n haklar›n› ve tüm halk›n özgürlü¤ünü esas alan bir a n a y a s a ”
tan›m› örne¤in, böyle bir ilkesel temel sa¤layabilecek özelliktedir. So-

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 koﬂul, hep birlikte ba¤›ms›zl›k ve demokrasiyi savunabilmektir. “Halk
için” bir anayasa isteyecek siyasi
cüreti gösterebilmektir.

nayasa tart›ﬂmas› sürecinde, sol
cepheden ba¤›ms›zl›k meselesinin ve demokratik taleplerin gündeme getirilmesi, devrim ve demokrasi mücadelesini geliﬂtirmek için bir araçt›r. AKP iktidar›, ü m m e t temelinde halk›n s›Bu Türkiye tablosu içinn›fsal, ulusal tüm taleplerini
de, oligarﬂinin anayasac›l›k
gündemden ç›karmaya çal›ﬂ›royununa hiçbir ﬂekilde ortak
ken, biz halk›n her kesimini
kendi somut ve özgün talepleolmadan, AKP’nin yaratt›¤›
riyle ve o talepleri de tüm halk›“demokratikleﬂme”
m›z›n ba¤›ms›zl›k ve demokramanevralar›na aldanmadan,
si hedefiyle birleﬂtirebiliriz. Biz
kendi anayasa alternatifimizle
iktidar oldu¤umuzda neyi , nasiyasi arenaya ç›kmal› ve
s›l yapaca¤›z, bunu kitlelere ankendi anayasam›z için
latman›n bir zeminidir alternatif
anayasam›z. Türkiye solunun
mücadelemizi
büyük ölçüde devrimci zeminyükseltmeliyiz.
de oldu¤u dönemin karakteristik söylemlerinden biri “faﬂizm
sorunu devrim sorunudur”
tespitiydi. Solun önemli bir k›slun farkl› çizgilerde yeralan kesimm› bu tespiti unutmuﬂ olsa da, hala
leri, çeﬂitli kitle örgütleri, böyle bir
böyledir. Faﬂizm sorununun, ba¤›mtemelde birleﬂebilir. Ba¤›ms›zl›¤›
s›zl›k sorununun, demokrasi sorutelaffuz etmemeye yeminli kesimler
nunun d e v r i m s o r u n u oldu¤u, reaç›s›ndan bir ﬂey diyemeyiz. Fakat
formist sol taraf›ndan unutturulanonun d›ﬂ›nda ba¤›ms›zl›k ve delar›n baﬂ›nda gelir. Biz “halk için
mokrasi konusunda net olan tüm sol
anayasa, halk›n iktidar›” ﬂiar›yla bu
kesimler aç›s›ndan böyle bir birliktart›ﬂmay› güncelleﬂtiriyoruz ayn›
telik mümkündür.
zamanda. Halk Anayasas› sorunu da
bir devrim sorunudur. Çünkü bir
ubjektivizm, grupçuluk, rekabetçilik, her zamanki gibi bu koHalk Anayasas›, ba¤›ms›zl›k ve denuda birleﬂik ve güçlü bir mücademokrasi sorununun çözümünü içelenin geliﬂtirilmesinin önüne engel
ren bir anayasad›r. H a l k Anayasas›
Tasla¤›, muhtevas› ve kapsam› itive ayak ba¤› olmaktad›r. Halk Anayasas› Tasla¤›, bunlar aﬂ›ld›¤›nda
bariyle, özgürlük diyenleri, demokaç›k, somut bir birlik zeminidir.
rasi diyenleri, ba¤›ms›zl›k diyenleri,
Meseleye böyle bak›labildi¤inde
ulusal sorun diyenleri, hukuk, adagörülür ki; anayasa tart›ﬂmas›, çok
let, hak ve özgürlükler diyenleri birgeniﬂ bir mücadele alan›d›r. Kürt
leﬂtiriyor. Birleﬂerek AKP’nin bursorununun çözümü, uluslar›n kaderjuva, kapitalist anayasas›n›n karﬂ›s›lerini tayin hakk› bunun içeri¤inde
na, ha lk› n da mgas › n› taﬂ›yan, halvard›r. Demokratik Türkiye bunun
k›n mücadelesini geliﬂtirecek bir aliçeri¤inde vard›r. Bir kesim “bar›ﬂ”
ternatifle ç›kal›m!
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“ Si z Ken di ‹ﬂin i ze Bak ›n ”

PEK‹ ANAYASA YAPMAK K‹M‹N ‹ﬁ‹?
AKP’N‹N ANAYASASI K‹M‹N ‹ Ç ‹ N ?
Günlerdir ortada adeta “sahipsiz” kalan Anayasa Tasla¤› nihayet
AKP taraf›ndan sahiplenildi.
AKP Anayasa Komisyonu’nun
Sapanca Richmond Otel'de üç gün
süren anayasa çal›ﬂmalar›n› tamamlamas›ndan sonra 16 Eylül günü
AKP Genel Baﬂkan Yard›mc›s›
Dengir Mir Mehmet F›rat"Art›k ortaya ç›kan taslak bizim tasla¤›m›zd›r" diyerek tart›ﬂmalar›n yeni zeminini 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 sözlerinin devam›nda “Bireyi temel alan,
özgürlükçü, sivil bir anayasa yapmaya çal›ﬂt›k"lar›n› vurgulad›.
Ne anlama geliyor ﬂimdi bu sözler? Bu sözlerden anayasan›n içeri¤ine iliﬂkin bir ﬂey anlamak mümkün
müdür? “Özgürlükçü” deniyor, kim
için özgürlükçü, halk için mi özgürlükçü, yoksa oligarﬂi için mi özgürlükçü?.. Örne¤in, iﬂçilerin grev haklar›n› kullanma özgürlükleri var m›?
Yoksa tersine devletin bugüne kadar
oldu¤u gibi grevleri ‘erteleme’ ad›
alt›nda yasaklama özgürlü¤ü mü sürecek?.. Basit bir örnek bile göstermektedir ki, ‘özgürlük’ kelimesi
‘kim için’ sorusuyla netleﬂtirilmedi¤inde bir anlam ifade etmemektedir... Ve elbette bunun için bu kavramlar tercih edilmektedir...
Sözde anayasa tart›ﬂmas› yap›yor, yapt›r›yorlar, fakat ne anayasa’n›n niteli¤ini tart›ﬂt›rmak ne de
farkl› kesimlerin önerilerini almak
niyetinde de¤iller. Öyle ki, bir yandan anayasay› “geniﬂ kat›l›m”la
yapt›klar› görüntüsü yaratmaya ça-
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l›ﬂ›rken, di¤er yandan gelen eleﬂtirilere bile tahammül edememekte,
herkesi ‘siz kendi iﬂinize bak›n’ diyerek azarlamaktad›rlar. B›rakal›m
bu anayasa tart›ﬂmalar›na halk›n kat›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 kazanaca¤› 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 içermedi¤i anlaﬂ›lmaktad›r. Kimi maddeleri tart›ﬂ›lan anayasa tasla¤›n›n
da halk›n ihtiyaçlar›n›, taleplerini
karﬂ›lamayaca¤›, sorunlar›na çözüm
olmayaca¤›, daha önemlisi iktidar›yla, muhalefetiyle oligarﬂinin partilerinin böyle bir aray›ﬂ içinde olmad›klar› da ortaya ç›km›ﬂt›r.
Böyle bir amaçlar› olmad›¤›ndand›r ki, “Bireyi temel alan, özgürlükçü, sivil bir anayasa yapmaya 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 yapt›¤› anayasa, içeri¤inden ba¤›ms›z
olarak halk›n sorunlar›n›n çözümü
anlam›na m› gelir?.. Askerlerin yapt›¤› her anayasa bask›c›, faﬂist bir öz
taﬂ›r da “sivil”lerin yapt›¤› hep ba¤›ms›zl›kç›-demokratik midir? Böyle bir genelleme yapmak bilimsel
midir, do¤ru mudur? Elbette ki,
böyle de¤ildir, tarihte seçimlerle
yönetime gelip de en faﬂist anayasalar› yapan iktidarlar yok mudur,
Hitler, Mussolini seçimle gelmediler mi, yani burjuva bas›n›n, AB’ci
ayd›nlar›n söylemiyle ‘sivil’ de¤iller 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 demek oluyor... böyle bir bilimsel tan›m m› var?
Öyle ki, anayasa temel gündem
ve üzerine bir dolu laf ediliyor, fakat özünde anlaﬂ›l›r, net ifadelerle,
anayasan›n içeri¤ini ifade edebilecek tek bir laf edilmiyor...
Elbette ki, bunlar masum yönlendirmeler de¤ildir, bunlar anayasa
tart›ﬂmas›n›n esas›d›r. Burjuvazi genel olarak 12 Eylül Anayasas›’n›
‘asker’ yapt›¤› için ‘kötü’ oldu¤u,
‘seçilmiﬂler’ yapt›¤›nda bu anayasa’n›n içeri¤inden ba¤›ms›z olarak
‘iyi’ olaca¤› imaj› yaratmak istemektedir. Ki, böylesi bir yan›lg›yla
ﬂekillendirilmiﬂ olan halk› kand›rmak 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 mücadeleyi çarp›tarak, bilinç bulan›kl›¤›
yaratarak engellemek, halk› ‘sivil’lik tart›ﬂmalar› içinde AB’ye yedeklemek 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 kurtulunaca¤› düﬂüncesinin yarat›lmas›ndad›r. Oysa 12 Eylül Anayasas› da biliniyor ki, halka oylat›lm›ﬂt›. Halk
çeﬂitli biçimlerde yan›lt›labilir, kendi ç›karlar›n›n aleyhine davranmas›
mümkün hale getirilebilir. Bunun
da örnekleri çoktur.
Elbetteki, bu da burjuvazinin bilinçli çarp›tmalar›ndand›r. Çarp›tman›n as›l amac›, halk›n yeni yap›23 Eylül 2007

lacak ve niteli¤i yine ﬂaﬂmaz biçimde faﬂist olacak olan anayasay› sahiplenmesini, benimsemesini sa¤lamakt›r.
De¤ilse, egemen s›n›flar içinden
kimse yap›lan anayasa ile halk›n
hangi sorununun çözülece¤ini somutlayarak tart›ﬂmaya yanaﬂmamaktad›r.

Yeni Anayasa Da,
Emperyalizm ve Oligarﬂinin
‹htiyaçlar› Çerçevesinde
Haz›rlanmaktad›r!
Cemil Çiçek, “... TOBB anayasa, Barolar Birli¤i anayasa tasla¤›ndan yararland›k. TÜS‹AD’›n,
partilerimizin TBMM’ye sundu¤u
tekliflerden istifade ettik. Avrupa
anayasas›, A‹HM kararlar› müracaat etti¤imiz kaynaklard›r...” (18
Eylül 2007, Hürriyet)
Dikkat edilirse, istekleri dikkate
al›nan kesimler esas olarak emperyalizmin ve oligarﬂinin kurumlar›d›r. Elbette, halk›n çeﬂitli kesimlerinin görüﬂlerini göstermelik olarak
bile almamalar› tesadüf olmasa gerektir. 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 olmas›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 görüﬂleri dahi al›nmadan, taslak AB’nin
görüﬂleri ve onay›na sunulmak istenmiﬂ, AKP’li milletvekillerinin
bir k›sm›n›n rahats›zl›¤›n› belli etmesi ile durumun bas›na yans›mas›
üzerine bu durumdan son anda vazgeçilmiﬂtir... Elbette, ne AKP’li milletvekillerinin itiraz› öze iliﬂkindir,
ne de son anda yap›lan ‘hata düzeltme’ öze iliﬂkindir... Her ikisi de halk
nezdinde görüntüyü kurtarmak içindir. Görülmektedir ki, taslak üzerinSay›: 123

de AKP’li milletvekillerinin etkileri
dahi hesaba kat›lmayacak düzeydedir. Gerçekler böyle iken, yap›lan
anayasan›n halk için olaca¤›, halk›n
taleplerinin anayasada karﬂ›l›k bulaca¤› düﬂünülebilir mi?
Anayasa gündemine çeﬂitli kesimler kendi aç›s›ndan dahil olmaya
çal›ﬂmaktad›r. Ve elbette her kesim
kendi ç›karlar›n›n savunucusu olarak dahil olmaktad›r. Örne¤in iﬂbirlikçi burjuvazinin kalemﬂörlerinden
Ertu¤rul Özkök, AKP’yi “dinci darbe” konusunda uyar›yor:
“ﬁehirleraras› otobüslerde baz›
kiﬂiler ‘namaz molas›’ istemeye baﬂlam›ﬂ... ‹ﬂte bu nedenle, çok istedi¤im halde üniversitede türban›n
serbest b›rak›lmas›n› bütün gücümle savunam›yorum...
Demokrasiyi bekleyen as›l darbe
tehlikesi art›k budur...” (Hürriyet)
TÜS‹AD ise, anayasa tart›ﬂmalar›na “5 maddelik” bir uyar›yla kat›ld›: “1-84 y›ll›k Cumhuriyet kazan›mlar›n› ve temel de¤erlerini eksiksiz olarak yans›tmal›. 2-Metnin
tümü bir an önce tart›ﬂmaya aç›lmal›. 3-Aceleye getirilmemeli... 4Anayasan›n toplumsal uzlaﬂmay›
yans›tan metin oldu¤u unutulmamal›. 5-Anayasan›n geçmiﬂle hesaplaﬂma anlay›ﬂ›yla kaleme al›nmamas›...”
TÜS‹AD’›n uyar›s› ise; hem
anayasada kendi ç›karlar›n› korumaya ve hem de anayasa haz›rlama
sürecinin sermayenin ç›karlar›na
zarar vermeyecek ﬂekilde ‘egemen
s›n›flar aras› uzlaﬂma’ içinde yap›lmas›n› sa¤lamaya yöneliktir.
Burjuvazinin veya burjuva partilerin, laikçi kesimlerin... bir bütün
olarak halkla ilgisi olmayan kesimlerin soruna halk›n ç›karlar› çerçevesinde yaklaﬂmas› da beklenemez.
Elbette ki, halk kendi taleplerini
kendisi ifade edecek, bunun mücadelesini kendisi verecektir. Fakat
görülmektedir ki, bu yan›yla da sorun vard›r.
Çeﬂitli kitle örgütleri, sendikalar
biraraya geldiler ve bir aç›klama
yapt›lar.

D‹SK, KESK, TMMOB, TÜRMOB, TTB, TDB, Türk Eczac›lar
Birli¤i de Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nde “Özgür Demokratik Bir
Türkiye Yolunda Yeni Anayasa” adl› bir tart›ﬂma baﬂlatt›lar.
D‹SK Baﬂkan› Süleyman Çelebi, say›lan kurum temsilcilerinin
toplant›s›ndan sonra yapt›¤› aç›klamada 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› vard›r... aileleriyle birlikte milyonlarca
üyeye sahip olan biz demokratik
emek ve meslek örgütleri haz›rlad›klar› anayasan›n toplumun ayd›nl›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 bölümünü ifade eden sendikalar, odalar gibi kitle örgütleri de soruna halk›n, temsil ettikleri kitlenin ç›karlar› çerçevesinde yaklaﬂamamaktad›r.
Kuﬂkusuz bunun da nedenleri vard›r
ve ayr› bir tart›ﬂma konusudur. Fakat sonuç olarak ortaya ç›kan tablo,
bu kesimlerin temsil ettikleri kitlelerin ç›karlar›n› savunmaktan uzak
olmalar›d›r. Ayn› zamanda, halk›n
sesini duyurabilecek güçlerin seslerinin zay›f ç›kmas› sorunu da vard›r... Sonuç olarak halk›n taleplerini
ifade edecek, halk›n ç›karlar› için
anayasa sorununa yaklaﬂ›p, bu çerçevede mücadeleyi örgütleyecek bir
güç ihtiyac› somut olarak ortaya
ç›kmaktad›r.
Bu gücün oluﬂturulmas›n›n mevcut koﬂullardaki tek yolu, halk›n ç›karlar› için mücadele eden, bedel
ödeyen güçlerin ‘Halk ‹çin Anaya sa’ talebi etraf›nda biraraya gelmesi
olacakt›r. Anayasa öncelikle halk›n
sorunlar›n› çözmeyi esas alacaksa,
sömürüye son vermek için ba¤›ms›zl›k istemek zorundad›r, faﬂizme
son vermek için ‘burjuva demokrasisi’ de¤il, halk için demokrasi istemek zorundad›r.
De¤ilse, bu kitle örgütlerinin bir
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Siyasette
araya geldi¤i zemin olan “Özgür
Demokratik Bir Türkiye Yolunda
Yeni Anayasa” formülü, ülkemizin
ve halk›m›z›n sorunlar›n› bütünlüklü olarak çözmekten uzakt›r. Sömürüye, halk›n yoksullu¤una, açl›¤a,
emperyalizme ba¤›ml›l›¤a karﬂ› m›s›n›z?.. E¤er bunlara karﬂ› de¤ilseniz, halk ad›na yola ç›kamazs›n›z,
e¤er bunlara karﬂ› iseniz emperyalizme aç›k olarak karﬂ› ç›kmak ve
ba¤›ms›zl›k istemek zorundas›n›z...
Faﬂizme karﬂ›ysan›z, halk için demokrasi istemek zorundas›n›z, ne
demektir ‘Özgür Demokratik’...
bundan kim ne anlamaktad›r, muhtemeldir ki, bu aç›klaman›n sahipleri bile bunun içeri¤ini bir ve ayn›
dolduramamaktad›rlar. Bunlar bilinen tart›ﬂmalard›r, bu kavramlar
gerçek taleplerden, emperyalizme
ve faﬂizme karﬂ› mücadeleden kaçmak için üretilmiﬂ taleplerdir... Bugüne kadar sürdürülen bu kaç›ﬂ nedeniyledir 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› savunulmal›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›ﬂmas› genel bir tart›ﬂmad›r. Bu zeminde politika, anayasan›n tek bir
maddesi, tek bir sorun, halk›n sadece belli bir kesimi üzerinden yürütülemez... Elbette öne ç›kar›lacak
yak›c› talepler, ihtiyaçlar olabilir,
fakat anayasa tart›ﬂmas›, bu zeminde bir siyasi faaliyet örgütlemek
aç›s›ndan çok daha kapsaml› bir
amaca hizmet edecektir... Soruna
‘kendi talebimi gündem yapay›m’
mant›¤›yla bakmak sorunu daraltmakt›r.
Bu yanl›ﬂl›klar›n h›zla aﬂ›lmas›
ve anayasa tart›ﬂmalar› çerçevesinde devrimcilerin demokratlar›n halka gitmesi, halk› bilinçlendirmesi,
kendi talepleri için mücadelesini örgütlemesini sa¤lamak temel önceli¤imiz olmal›d›r...
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ANAYASA

‹LKE
Benmerkezcilik bir hastal›kt›r ve
anayasa tart›ﬂmalar›nda da bu hastal›k nüksetmiﬂtir.
Evet, çeﬂitli kesimler kendi talepleri etraf›nda örgütlenebilir ve
taleplerinin mücadelesini verebilirler... Örne¤in bir ö¤renci derne¤i
as›l olarak ö¤renci sorunlar› çerçevesinde mücadele eder, bu zeminde örgütlenir... dikkatinin daha fazla kendi alan›n›n
sorunlar›na yönelmiﬂ 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 ülkedeki genel politik duruma da duyarl› 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, tutars›zl›kt›r.
Maalesef böylesi tutars›zl›k örnekleri yaﬂanmaktad›r. Örne¤in
kendisini mazlumdan yana gösteriyor, haks›zl›¤a u¤rayan herkesin
haklar›n› savunan olarak tan›ml›yor
fakat bir anayasa tart›ﬂmas› yürütülürken ‘türban’ d›ﬂ›nda bir ﬂeyle ilgilenmiyor. Türban serbest olsun,
gerisi önemli de¤il onun için... Halk›n açl›¤› yoksullu¤u sürmüﬂ, çeﬂitli
kesimlerin haklar› gasbediliyormuﬂ,
zulüm sürüyormuﬂ... bunlar›n bir
önemi yok...
Veya varsa yoksa laiklik... Türban olmas›n, okullara türbans›z girilsin de ne olursa olsun, emperyalizmmiﬂ, faﬂizmmiﬂ, sömürüymüﬂ,
zulümmüﬂ, halk›n sorunlar›, ihtiyaçlar›ym›ﬂ umurunda de¤il...

Bu anlay›ﬂlar›n özü,
ben sadece kendi ç›karlar›m için hak, hukuk, adalet
diyorum, de¤ilse benim
baﬂkas›n›n
ezilmesiyle,
haks›zl›¤a u¤ramas›yla ilgim yok... ﬂeklindedir...
Kuﬂkusuz bu ilkesizli¤in solculuk, ilericilik ad›na yap›lmas› daha
vahimdir... Örne¤in Kürt milliyetçi
hareketi anayasa tart›ﬂmalar›na iliﬂkin merkezi aç›klama yap›yor, fakat
aç›klamas›nda “Kürt Sorunu”nu
aﬂam›yor... Kürt Milliyetçi hareketin yöneticilerinden Cemil Bay›k,
yapt›¤› aç›klamada;
Kürt
kimli¤i, dili, kültürü, örgütlenme özgürlü¤ü ve
yerel yönetimlerin güçlendirilmesi çerçevesinde 5 maddenin
anayasada yer almas›n› istiyor... fakat talepleri bunu aﬂam›yor...
Oysa bak›ld›¤›nda salt Kürt halk› aç›s›ndan bile düﬂünüldü¤ünde
sorun sadece kimlik, dil vb... sorunu de¤ildir, kürt halk› aç›s›ndan da
sistem sorunu vard›r. Bir anayasa
tart›ﬂmas› ise her ﬂeyden önce sistem tart›ﬂmas›d›r. Bir siyasi hareketin sisteme iliﬂkin söyleyebilece¤i
bir ﬂey olmamas› düﬂünülebilir mi?
Elbetteki düﬂünülebiliyor olmas› bir
zaaft›r, bir hareket için ciddi bir açmazd›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, ‘ t ü m
T ü r k i y e ’ y i k u c a k l a m a ’ söylemleri pratikte bir ﬂey ifade etmemektedir.
Evet anayasa tart›ﬂmas› bir sistem tart›ﬂmas›d›r. Herhangi bir hak
veya özgürlük talebi gibi yaklaﬂ›lamaz anayasa tart›ﬂmas›na... Anayasa tart›ﬂmas› solun, devrimcilerin, halka kendi düﬂüncelerini,
inançlar›n›, kendi savunduklar› sistemlerini, her yan›yla taﬂ›malar›na
olanak sunan bir zemindir...
Fakat maalesef benmerkezcilik,
güçlerin böylesi bir zeminde biraraya getirilmesinin önünde de engel
oluyor...

anayasa
tart›ﬂmalar› ve
benmerkezcilik
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12 EYLÜL’DEN HESAP SORMAK
EMPERYAL‹ZME V E O L‹GARﬁ‹YE
KARﬁI MÜCADELE E TMEKT‹R
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 Eylül Sal› günü ‹nönü Park›’nda yapt›¤› bas›n aç›klamas›yla 12 Eylül Faﬂist Cuntas›’n› protesto etti.
Aç›klamada “12 Eylül’den Hesap Sormak Emperyalizme ve Oligarﬂiye 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.
***
A n t a l y a H Ö C Temsilcili¤i de
12 Eylül Sal› günü K›ﬂlahan Meydan›’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” sloganlar›n›n at›ld›¤› aç›klamay› okuyan
Selda Bulut, anayasa tart›ﬂmalar›na
de¤inerek “...Korku imparatorlu¤u
kurmak isteyenler amaçlar›na ulaﬂamayacaklar. Ba¤›ms›zl›k ve demokrasi kimsenin lütfu de¤ildir. Halk›n
anayasas› ancak halk›n iktidar›nda
olacakt›r. Halk Anayasa’s› için mücadele edelim” dedi.
***
Elaz›¤ HÖC Temsilcili¤i taraf›ndan Elaz›¤ Temel Haklar ve Özgürlükler
Adana D e r n e ¤i’nde
yap›lan
ve
12
Eylül’de
ﬂehit düﬂen devrimcilerin an›s›na
bir
dakika-
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l›k sayg› duruﬂuyla baﬂlayan etkinlikte 12 Eylül zulmü protesto edildi.
Darbenin bilançosunun rakamlarla anlat›ld›¤› etkinlikte yap›lan
konuﬂmada: “12 Eylül 1980 Askeri
Darbesi o gün henüz do¤mam›ﬂ
olanlar›n bile hayat›n› ﬂekillendirmiﬂtir. Ama kuﬂkusuz en ç›plak izleri o dönemi yaﬂayanlar üzerinde b›rakm›ﬂt›r.
ABD yönetimi “B‹Z‹M ÇOCUKLAR yönetime el koymuﬂ” diye cuntay› alk›ﬂlayarak faﬂist cuntan›n kim ad›na yap›ld›¤›n› da itiraf
etmiﬂtir” sözlerine yer verildi.

12 Eylül A K P
‹ktidar›yla Sürüyor
Malatya Temel Haklar ve Özg ü r l ü k l e r Derne¤i yapt›¤› yaz›l›
aç›klamada 12 Eylül’ün AKP iktidar›yla sürdü¤ünü ifade etti.
Aç›klamada “12 Eylül faﬂizmi ülkemizde kurumsallaﬂm›ﬂt›r. Bu, bugünkü uygulamalar›yla görülüyor...
“Güvenlik bölgeleri” oluﬂturmalar›yla, ba¤›ms›zl›k ﬂiar› hayk›ranlar›n iﬂkenceden geçirilmesiyle, “seçim çare
de¤il” diyenlerin tutuklanmas›yla...
“12 Eylül sürüyor” denildi.
***
B a b a e s k i ’ d e faaliyet yürüten
Tr a k y a K ü l t ü r Merkezi 12 Eylül’ün y›ldönümünde Kültür Merkezi binas›nda, 12 Eylül’ü yaﬂayanlar›n anlatt›¤› bir söyleﬂi gerçekleﬂtirildi.
Söyleﬂide Babaeski halk›n anayasas› baﬂta olmak üzere 12 Eylül’ün tüm kurumlar›yla, uygulamalar›yla sürdü¤ü kurumsallaﬂan faﬂizimle birlikte halk›n her an tepesinde olan bir yap›n›n yarat›ld›¤›, sistemin halk düﬂman› politikalarla IMF
nin ve ABD’nin güdümünde tekrardan yap›land›r›ld›¤› anlat›ld›.
***
E s e n y u r t Te m e l H a k l a r Ö z g ü r l ü k l e r Derne¤i’nde 40 kiﬂinin
kat›ld›¤› etkinlikte, Beynelmilel fil-

Antalya
mi seyredildi. Yap›lan konuﬂmada
da “12 Eylül 1980 Darbesi’ni unutmad›k unutturmayaca¤›z'' denildi.
Esenyurt Temel Haklar ve Özgürlükler Derne¤i yapt›¤› yaz›l›
aç›klamada da ; “12 Eylül 1980 darbesi yasama, yürütme ve yarg› erklerini ellerinde toplayan darbeciler
bask› ve zulümle insan hak ve özgürlüklerini yok ettiler. Süngü zoruyla oylatt›klar› 1982 Anayasas› ile
toplumsal, siyasal, sosyal hayat›
cendere alt›na ald›lar” denildi.
***
TAYAD da yapt›¤› yaz›l› aç›klamada “bugün AKP hükümeti taraf›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 anlamda ikiyüzlülüktür” dedi.
Te m e l H a k l a r v e Ö z gürl ükl e r
F e d e r a s y o n u yapt›¤› yaz›l› aç›klamayla “Nas›l yönetilece¤imizi halk
olarak biz belirlemeli ve uygulamal›y›z. Bunun için de mücadelemizi
her geçen gün yükselterek sürdürmeliyiz. Yönetimler de¤iﬂmedikçe
12 Eylül’ler hep var olacak” diyerek halk› faﬂizme karﬂ› mücadele
etmeye ça¤›rd›.
H a l k › n H u k u k B ü rosu “Halk›n
adalet özlemi karﬂ›lanmak zorundad›r” baﬂl›kl› aç›klamas›nda, halklar›m›za karﬂ› iﬂlenen baﬂta katletme,
kaybetme, iﬂkence ve tecavüz olmak üzere binlerce suçun, bugüne
kadar cezas›z b›rak›ld›¤›n› belirtirken “ﬂubelerde, karakollarda, hapishanelerde ve sokaklarda tüm bir
halka karﬂ› iﬂlenen gözalt›, iﬂkence,
tecavüz, kaybetme ve katletme suçlar›n›n zaman aﬂ›m›na u¤ramas› söz
konusu de¤ildir. Tüm bu suçlar insanl›¤a karﬂ› iﬂlenmiﬂ suç olarak kabul edilmeli, sorumlular yarg›lanmal›d›r” dedi..

12 EYLÜL
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Baﬂbakan’›n ‹ddias› ve E¤itimin Gerçekleri
“Bugün ﬁiﬂli’de okuyan ö¤rencimizle ﬁemdinli’nin bir okulunda
okuyan ö¤rencimiz teknik imkanlar
bak›m›ndan hemen hemen ayn› seviyeye ulaﬂm›ﬂt›r. ”
Bu iddian›n sahibi Baﬂbakan
Tayyip Erdo¤an...
Baﬂbakan, sözlerine kendisi de
inanm›ﬂ olacak ki, h›z›n› alamayarak, “bu y›l da bütçeden en büyük
pay› e¤itime ay›racaklar›n›” da söylemiﬂ. Böylece, bugüne kadar bütçeden 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 bahsedebilmek mümkün de¤ildir. Burada sorun ﬁemdinli-‹stanbul k›yaslamas›
sorunu da de¤ildir, ‹stanbul’un yoksullar›n›n gidebildikleri okullarda
da e¤itim çökmüﬂ durumdad›r.
E¤itim salt bir okul binas› dikmek, ders ö¤retmek olarak da de¤erlendirilemez. Bu yan›yla bak›ld›¤›nda, gençlikteki yozlaﬂma, dejenerasyon 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 sistemi içine bunca yayg›n olarak girmesi, e¤itim sisteminin karakterinden
ba¤›ms›z de¤erlendirilemez.
Fakat mevcut e¤itim sistemini
bu yan›yla de¤erlendirmeyi bir kenara b›rak›p, salt sözünü etti¤i okullardaki teknik ve fiziki donan›m boyutu, ö¤retmen say›s› vb. boyutuyla
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ilkokul düzeyinde bile e¤itimin herkes için hak olmad›¤›,
birçok çocu¤un okul hakk›ndan yoksun kald›¤› bir ülkede,
çocuklar›n daha yaﬂama at›lmadan geleceklerinin düzen
taraf›ndan ellerinden al›nd›¤›
bir sistemde hangi “f›rsat
eﬂitli¤inden sözedilebilir.”
K›z çocuklar›n›n e¤itim sorunu
da çözülemedi. Zorunlu e¤itim hakk›ndan yararlanamayan her 10 çocuktan 7'si k›z... vs.. vs...
E¤itim sisteminin durumunu anlatan 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...

bak›ld›¤›nda bile övünülebilecek bir
tablodan bahsedilemeyece¤i görülecektir.
‹ﬂte birkaç rakamla e¤itiminiz; 145 ö¤renciye 1 tuvalet düﬂüyor!.. Yüzde 66's›n›n tuvaletleri bak›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... Yüzde 70'inin laboratuvar atölye eksi¤i
bulunuyor, yüzde 72'si ise hijyen
sorunlar› yaﬂ›yor... ‹lkö¤retim okullar›n›n yüzde 82'sinde okula yeni
baﬂlayan çocuklarla ikili kademe
ö¤rencileri ayn› binada ders görüyor. ‹lkö¤retimlerin yüzde 70'i, normal liselerin yüzde 68'i ikili ö¤retim
yap›yor...
2007-ÖSS'de 47 bin 587, 2007OKS'de ise 27 bin 277 aday baraj alt›nda kald›, puanlar› hesaplanmad›.
Ö¤retmenlerin gerçek ücretleri
on y›l öncesine göre yüzde elli daha
düﬂmüﬂ durumda...

HER ‹KT‹DARDA E ⁄ ‹ T ‹ M
S‹STEM‹ DE⁄‹ﬁ‹YOR...
Görünürde her iktidar, iktidara
gelir gelmez e¤itim sisteminde
reformlara giriﬂmektedir. Oysa bugüne kadar e¤itim sisteminde e¤itim kalitesini yükseltecek herhangi
bir de¤iﬂiklik olmuﬂ mudur, elbetteki 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›nda e¤itim burjuvazinin ç›karlar›na
göre, halk iktidarlar›nda ise halk›n
ç›karlar›na göre düzenlenir. Bu nedenledir ki, Küba’da e¤itim paras›zken ve halk›n yüzde yüze yak›n›
okur yazarken, bizim ülkemiz tablosu yukar›daki rakamlar›n ifade etti¤i gibidir.
Fakat bunun yan›nda bir de her
gelen iktidar›n kendi ç›karlar› çer-
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çevesinde e¤itim sorunlar›n› kullanmas›, sistemi kendi parti ç›karlar›
çerçevesinde yeniden düzenlemesi,
e¤itim sorunlar›yla ilgileniyor görüntüsü yaratmak için göstermelik
uygulamalara baﬂvurmas› sistemi
daha da beter hale getirmektedir...
Oysa e¤itim sistemindeki gerçek
sorunlar olduklar› yerde durmaktad›r. YÖK’ü kimse kald›rmaya kalk›ﬂmamaktad›r. Ancak YÖK, oligarﬂinin kendi iç iktidar savaﬂ›n›n
bir malzemesi olarak tart›ﬂma gündemine 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 yükseltecek herhangi bir tart›ﬂma yoktur.
Tüm tart›ﬂmalar iktidar savaﬂ›n›n
malzemeleri üzerinde yürümektedir.
Okullara türbanla girilsin mi girilmesin mi, YÖK’ün baﬂ›na “islamc›” m›
atanm›ﬂ, yoksa “laik”mi atanm›ﬂ...
vs vs... Bu tart›ﬂmalar›n halk›n e¤itim sorunuyla ilgisi yoktur.
Oligarﬂinin partilerinin e¤itimle
ilgili gündemleri, halk için de¤il
kendi ç›karlar› içindir. Halk aç›s›ndan bak›ld›¤›nda e¤itim sisteminin
düzeltilmesi için yap›lmas› gereken
tart›ﬂmalar çok aç›kt›r. Halk›n vergileri neden e¤itime harcanm›yor da
tekellerin kasalar›na ak›t›l›yor, neden devlet okullar›nda verilen e¤itimin kalitesi her geçen dönem daha
da düﬂürülerek devlet okullar› tasfiye 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 ülkede, çocuklar›n daha yaﬂama at›lmadan geleceklerinin düzen taraf›ndan
ellerinden al›nd›¤› bir sistemde hangi “f›rsat eﬂitli¤inden sözedilebilir”,
e¤itim sistemi ne zaman ö¤rencileri
yar›ﬂ at› gibi s›navdan s›nava koﬂturmak yerine, gerçekten e¤iten bir
içeri¤e kavuﬂacakt›r... sorular uzat›labilir... bunlar› tart›ﬂmayan, tart›ﬂt›rmayan iktidarlar›n e¤itim sorunuyla ilgilendi¤i kocaman bir yaland›r...

Say›: 123

E¤itim’de Ticarileﬂmenin Sonuçlar›
E¤itim yok ama soygun çok...
Kapitalizmin her ﬂeyi sat›lacak
meta haline getirdi¤i bilinir... Buna
bilgi de dahildir...
E¤itimin ticarileﬂtirilmesi de kapitalizmin bu mant›¤›n›n ürünüdür.
Tekeller e¤itim sistemini de tamamen ele geçirerek, ‘ne kadar para o
kadar sa¤l›k’, ‘ne kadar para o kadar su’ ... mant›¤›n› ‘ne kadar par a
o kadar e¤itim’ diye sürdürmektedir... Bunun sonucudur ki, bugün
art›k e¤itim kurumlar›nda de¤il,
‘dershane’ ad› alt›ndaki ticarethanelerde parayla ‘bilgi’ sat›lmaktad›r. ‹yi bir e¤itim sat›n almak istiyorsan›z, daha fazla para ödemek
durumundas›n›z, yok do¤uﬂtan fakirseniz, 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 göstermiﬂtir. AKP iktidar›ndan önce
özel dershanelere giden ö¤renci say›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 elbette ki, bu ticarethanelerin müﬂterisini art›rmak için de devlet okullar›nda e¤itimin ad›n› bile yoketmenin 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› olarak 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 bürokratlar›na kadar uzanan bir sistem haline getirilmiﬂtir... Halk güya ‘e¤itim için vergi’ ad› alt›nda bir kez soyulmakta 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 zorlanmaktad›r.
Elbette ki, bu tablonun sorumlusu 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›lanmas›n›n yan›nda, e¤itim kalitesinin
de ayn› h›zla düﬂtü¤ü gözönünde
bulundurulursa e¤itimdeki ticarileﬂmenin sonuçlar› da daha anlaﬂ›l›r hale gelecektir. Tablo öyledir ki,
e¤itim art›k “lüks tüketim malzemesi” gibidir...
Çocuk okutan anne-babalar, 2
bin YTL'ye kadar varan kay›t paras› yan›nda, çeﬂitli okul malzemelerinin paralar›, onar›m, temizlik
vb... ad› alt›nda da okula para ödemek zorunda b›rak›lmaktad›rlar.
Bu tablonun baﬂsorumlusu okullara
ödenek
göndermeyen
MEB’ndan baﬂkas› de¤il... Peki
halka her hizmet için ayr›ca para
al›nd›¤›na göre, halk›n verdi¤i vergiler ne oluyor?.. Bu sorunun cevab›n› büyüyen tekellerde, Tayyipler’in çocuklar›n›n gemilerinde,
fabrikalar›nda... aramak gerekir
kuﬂkusuz...
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O k u l l a r S a l d › r › y l a Aç›l d› !
Okullar›n baﬂlamas›yla devrimci
demokrat gençli¤e yönelik sald›r›lar
da ço¤ald›.
Ankara Gençlik Dernekli ö¤rencilerin okullar›n aç›lmas›yla birlikte
Hacettepe Üniversitesi aç›l›ﬂ›nda
açt›klar› tan›t›m stand›na özel güvenlik birimleri sald›rm›ﬂt›. Olaydan sonra ö¤renciler 17 Eylül günü
de okullar›n›n aç›lmas›yla saat
11.00- 14.00 aras› DTCF’de stand
açt›lar.
Stand›n aç›lmas›ndan
bir süre
sonra Özel
Güvenlik
Birimlerinin tehditleriyle
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 üzerine ‘peki izin istesek verecekmisiniz’ diye soran ö¤renciler ‘hay›r’ cevab› ald›lar. Bunun üzerine Gençlik
Dernekliler ‘biz masay› kapatmayaca¤›z’ diyerek odadan ç›kt›lar.
Polisle Dekanl›k
‹ﬂbirli¤i Halinde!
Bir süre sonra tekrar masaya gelen Özel Güvenlik Birimleri’yle ö¤renciler aras›nda tart›ﬂma ç›kt›. Bu
s›rada stand›n kald›r›lmas› için okula gelen onlarca sivil polis de sürekli dekanl›k ile görüﬂtüler. Masay›
kald›ramayan Özel Güvenlik Birimleri’nin soruﬂturma tehditlerine ö¤rencilerin cevab› tan›t›m broﬂürlerini da¤›tmaya devam etmek oldu.
Gençlik Dernekli ö¤renciler stand›n
bir hafta aç›k kalaca¤›n› belirttiler.
GENÇL‹K DERG‹S‹
SATIﬁINDA G Ö Z A LT I
Ülkemizde Gençlik Gelecektir
Dergisi’nin sat›ﬂ› için Beﬂiktaﬂ Kö-
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yiçi’nde biraraya gelen Gençlik
Dernekli ö¤rencilere polis müdahale 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 kimlik sordu. Bu keyfilik karﬂ›s›nda sat›ﬂa devam edece¤ini söyleyen
Gençlik Dernekliler’in etraf›n› saran polisler, sokak ortas›nda pervas›zca sald›rarak sat›ﬂ yapan on iki
kiﬂiyi yaka-paça gözalt›na ald›. Beﬂiktaﬂ Emniyet Müdürlü¤ü’nde de
polisin sald›rganl›¤› devam ederken,
polis sald›r›s› sonucu Gençlik Dernekli Hüseyin Öztürk’ün yana¤› yar›ld›. Sonras›nda da bayanlara ahlaks›z arama yaparak, Gençlik Dernekli- ler’in bulundu¤u nezarethanelere gaz s›karak iﬂkenceye devam
eden polisin olay hakk›nda haz›rlad›¤› tutanak ise polisin komploculu¤unu, yalanc›l›¤›n› gösteren bir örnek 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 gözalt›na al›nan kiﬂilerin elleri kelepçeli bir halde polisi dövdü¤ü iddias›

HER OKULA POL‹S
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” projesi çerçevesinde her okula bir polis... 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¤rencilere sald›r›larda gündeme gelmiﬂtir.
Dolay›s›yla burada “güvenli”den kas›t sistemin güvenli¤idir.
Bu düzen halk›n oldu¤u her yeri
kendisi için güvensiz olarak gör-

yer al›yor. Kimlik ibraz etmeme ve
polise mukavemetle suçlanan Gençlik Dernekliler’i savc› ifadelerini almadan mahkemeye sevk etti. Mahkemede ise ifadeleri al›nd›ktan sonra tutuksuz yarg›lanmak üzere serbest b›rak›lan Gençlik Dernekli ö¤renciler taraf›ndan yap›lan aç›klamada; “polisin haz›rlad›¤› bu tutana¤›n kendi suçlar›n› ört-bas etme
amac› güttü¤ü çok aç›k, haz›rlad›klar› hiçbir komplo dergimizin sesinin bu ülkenin meydanlar›nda yank›lanmas›na engel olamayacakt›r”
denildi.
OKULLAR AÇILIR
AÇILMAZ SORUﬁTURMA!
Devrimci demokrat ö¤rencilere
yönelik soruﬂturma terörü bu sene
de baﬂlad›. Birçok üniversitede devrimci demokrat ö¤rencilerin e¤itim
haklar› soruﬂturmalarla engellenmeye çal›ﬂ›l›yor. Ad›yaman Üniversitesi Besni Meslek Yüksek Okulu
Ö¤rencisi Sercan Zülal’de soruﬂturma sald›r›s›ndan nasibini alan bir
ö¤renci. Sercan Zülal’e bas›n aç›klamas› yapmak ve bildiri da¤›tmak
gibi demokratik haklar›n› kulland›¤›
için iki dönem uzaklaﬂt›rma cezas›
verildi.
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 ‹çiﬂleri Bakanl›¤› iﬂbirli¤iyle gündeme
getirilen bu projenin bu y›l uygulamaya konulmas› için gerekli protokoller imzalanm›ﬂ. Bu proje çerçevesinde polislere kimlik kontrolü
yetkisinin verildi¤ini ise herhalde
belirtmeye bile gerek yoktur.
Oligarﬂi, bu tür projeler üretmekte beceriklidir... Suçlu suçunu
bildi¤i için kendisini nas›l koruyaca¤›n› düﬂünür sürekli olarak, fakat
bu önlemler korkusunu dindirmeye
yeter mi oras› meçhuldür...
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ya imza att› Parlak. S›rf devrimci,
demokrat fikirleri yüzünden yüzlerce ö¤renciyi okullar›ndan uzaklaﬂt›rd›, ö¤retim üyeleri üzerinde

ÜN‹VERS‹TELER‹ B‹L‹M ADAMLARI
DE⁄‹L S‹V‹L FAﬁ‹STLER YÖNET‹YOR!
Üniversiteler sahip olduklar›
misyon gere¤i, toplumlar›n geliﬂiminde bilimsel, sosyal ve siyasal
anlamda önemli roller üstlenmiﬂlerdir. Özellikle 12 Eylül 1980 Cuntas› öncesine bakt›¤›m›z zaman
üniversite gençli¤inin ve üniversitelerin, geniﬂ kitlelerin e¤itilmesinde, hak alma mücadelelerinde,
devrim ve demokrasi mücadelesinde önemli katk›larda bulundu¤unu görürüz. Yetersizliklerine
ra¤men bugün de üniversiteli kimli¤ine sahip devrimci, demokrat,
ilerici ö¤renciler ve ö¤retim elemanlar› bu misyonu sürdürmektedirler.
Bu durum üniversitelerin sürekli olarak egemen s›n›flar›n hedefi haline gelmesine neden olmuﬂtur. YÖK de bu çerçevede,
üniversitelerin ilerici, ayd›nlanmac› yan›n› ortadan kald›rmak için
direk cuntac›lar taraf›ndan kurulmuﬂtur. Kuruldu¤u günden itibaren de üniversiteleri emperyalizmin ve oligarﬂinin ç›karlar› do¤rultusunda düzenlemeye çal›ﬂm›ﬂt›r.
‹lerici, demokrat unsurlar› üniversitelerden tasfiye edip yönetim
kademesini de faﬂist unsurlardan
oluﬂturmuﬂtur.
Bunun yans›mas›n› birçok üniversitede görmekteyiz. ‹stanbul
Üniversitesi de bunlardan biridir.
Bu üniversetenin idari kademesi,
adl› ad›nca söylersek ‹.Ü. Rektörü
Mesut Parlak ve ekibi, ‹.Ü. ö¤rencilerinin tam bir k›ﬂla disiplinine tabi tutulmas›, ilerici, devrimci, demokrat kesimlerin tasfiyesini gerçekleﬂtirmek için var gücüyle çal›ﬂmaktad›r.
‹stanbul Üniversitesi Rektörlü¤ü görevine getirildi¤inden beri
anti-demokratik uygulamalar konusunda ﬂeytan›n bile pabucunu
dama att›racak birçok uygulama-
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sürekli bir bask› unsuru oldu, türban takt›¤› gerekçesiyle yüzlerce
ö¤rencinin e¤itim hakk›n› engelledi. Üniversitelerin ticarileﬂmesinin
de önde gelen savunucular›ndan
biri oldu. Yemekhanelerden kantinlere 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 yönetimi alt›nda güya bilim adamlar›ndan oluﬂan bir kurulun ‹.Ü. ad›na
son yapt›¤› aç›klama faﬂizmin sözcüleri olduklar›n› kan›tlayan bir
veri olmuﬂtur.
AKP iktidar›n›n gündeme getirdi¤i anayasaya ﬂu sözlerle karﬂ› ç›k›yordu Parlak: "Ben do¤rusu bu
sivil anayasay› hiç içime sindiremiyorum. Bugüne kadar yap›lan anayasalar baﬂka bir anayasa m›yd›?
Hepsi sivil anayasayd›. Anayasa
mutlaka yans›z ve bilimselli¤e dayanan, geniﬂ kapsaml› bilim adamlar› taraf›ndan yap›lmal›. Siyasetin
d›ﬂ›nda olmal›, siyasi bir tandansa
yandaﬂ olmamal›..."
Parlak bu sözlerle hem 12 Eylülcüler’in ç›kartt›¤› anayasay›
olumlamakta, hem de demokrasinin masal›na bile katlanamad›¤›n›
göstermektedir.

sas› oldu¤unu söylemesi gereken
Parlak gibilerin, bundan önceki
anayasalar da sivildi ﬂeklinde aç›klama yapmas› bilim ve üniversiteler ad›na utançt›r elbette. Cunta
anayasas›n› savunmak, bilime ve
bilim adaml›¤› s›fatlar›na ihanettir.
Bakal›m daha Mesut Parlak kafas›ndaki anayasa için neler diyor:
“Ulusal bütünlük ve beraberli¤imiz
için, her türlü bölücü, y›k›c› ak›mlara, d›ﬂar›dan gelebilecek her türlü tehdide ve politik bask›lara karﬂ› koyabilmek için bu anayasa ayr› bir önem taﬂ›maktad›r.”
Bu sözlerinden de anlayaca¤›m›z gibi Parlak’›n kafas›ndaki anayasa devletin bölünmez bütünlü¤ünü korumal›, Türk milletini yüceltmeli! Yani özcesi, Mesut Parlak 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¤ini söylüyor Parlak. Siyasetçisi Tayyip gibi, bilim adamlar› da Parlak
gibi olacaksa, al birini vur ötekine.
Bizler Mesut Parlak’›n anti-demokratik uygulamalar›n› yak›ndan tan›d›¤›m›z için yapt›¤› aç›klamalar bizi ﬂaﬂ›rtmad›. Rektörü oldu¤u üniversiteyi de zaten bu anlay›ﬂla yönetmektedir. Daha yeni
onlarca ö¤renciyi demokratik
haklar› olan düﬂüncelerini aç›klama haklar›n› kulland›klar› için üniversiteden atm›ﬂt›r.

AKP iktidar›n›n anayasa de¤iﬂikli¤inin hedefinde halka daha iyi
bir anayasa sunmak de¤il, emperyalizmin ve iﬂbirlikçilerinin isteklerini karﬂ›lamak amac› vard›r. Asl›nda AKP’ye itiraz eden Mesut
Parlak da ayn› konumda bulunuyor. Onun durdu¤u yer de emperyalizmin ve faﬂizmin yan›d›r.

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

Bir “bilim adam›” olarak 82
Anayasas›’n› mahkum etmesi beklenen, bunun cuntac›lar›n anaya-
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TEMEL HAKLAR F EDERASYONU:
GÜCÜMÜZ B ‹RL‹⁄‹M‹ZD‹R,
YIKIMLARA KARﬁI B ‹RLEﬁEL‹M!
1 2
Eylül
günü
h a l k
yeni bir
Ramaz a n
ay›na
girmeye haz›rlan›rken
sahura kalkma saatlerine yak›n bir zamanda 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› ‹srail De¤il” diye slogan atarak karﬂ›lad› y›k›ma gelenleri.
Y›k›m sald›r›s›n›n duyulmas›n›n
ard›ndan dayan›ﬂma için di¤er mahallerden, 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›klamalar yaparak halk›n yan›nda olduklar›n› dile getirdiler.
13 Eylül günü de saat 14.00’te Temel Haklar Federasyonu Y›k›m Komisyonu ‘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 Federasyon üyeleri “evlerimizi baﬂ›m›za y›k-
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malar›na asla izin vermeyece¤iz” sözleriyle y›k›m sald›r›s›n›n oldu¤u her
yerde halk›n direnece¤ini vurgulad›.
Tuz la Halk› Yaln›z De¤il
Saat 15.00’te Bak›rköy Özgürlük
Meydan›’nda biraraya gelen federasyon üyeleri “Y›k›mlara Karﬂ› Gücümüz Birli¤imizdir, Tuzla Halk› Yaln›z
De¤ildir” pankartlar› açarak her seçim öncesi tapu vaat edilen gecekondular›m›z›n seçimin hemen sonras›nda 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 halk›n evlerinin y›k›lmak istendi¤i ve
halk›n buna karﬂ› direndi¤i hat›rlat›larak “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› duydu¤u düﬂmanl›¤›n bir sonucu olarak...

Bu “adaleti” reddetmek, bu politikalara ve bu düﬂmanl›¤a karﬂ› tav›r almak bizim hakk›m›zd›r! Evlerimizi
baﬂ›m›za y›kmak isteyenlere karﬂ› direnmek ve y›k›mlara karﬂ› birlik olmak ve birlikte mücadeleyi yükseltmek hakk›m›zd›r, görevimizdir!” denildi.
‹nsanca yaﬂaman›n bir hak oldu¤unu sözlerine ekleyen Dernek, “bu

hak en
çok bizimdir, hakk›m›z olan› istiyoruz” sözleriyle bar›nma hakk›na sahip ç›kman›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 Kazanaca¤›z” sloganlar› at›larak Tuzla halk›n›n yaln›z olmad›¤› hayk›r›ld›.
Tu t u klan a nl a r S e rbest
B›r ak›ls›n!
Ayn› gün ve saatte AKP ‹stanbul ‹l
binas› önünde aç›klama yapan Federasyon üyeleri de “Gücümüz Birli¤imizdir Y›k›mlara Karﬂ› Birleﬂelim”
pankart› taﬂ›d›lar. Federasyon ad›na
yap›lan aç›klamada “Bizim sadece iftar çad›rlar›yla övünen büyükﬂehir belediyelerimiz ne yap›yorlar? ‹ftar çad›rlar›n›n ne kadar ra¤bet gördü¤ünü
TV ekranlar›ndan bize izletmeye devam m› edecekler? Bir ülkede bir iktidar açl›kla övünüyorsa onun son
noktas›n›n oras› oldu¤unu art›k bitmiﬂli¤in en somut örne¤i oldu¤unu
gösterir. Herkes yüzünü TUZLA’ ya
çevirsin ve belediyelerin ne kadar zalim politika yürüttüklerini bir kez daha görsünler” denildi. Y›k›mlara karﬂ›
direnmenin ve mücadeleyi yükseltmenin bir görev oldu¤unun vurguland›¤› aç›klamada “Y›k›mlara Son, Gücümüz Birli¤imizdir Y›k›mlara Karﬂ›
Birleﬂelim, Tutuklananlar Serbest B›rak›ls›n” sloganlar› at›ld›.
Y› k › m la r a K a rﬂ›
O kmeyd a n › ’n d a Yü r ü yüﬂ
Tuzla ﬁifa Mahallesi’nde gerçekleﬂtirilen y›k›mlar› ve halka yap›lan sald›r›lar› protesto etmek için
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“Y›k›mlar
Durdurulsun,
Kentsel Dönüﬂüm Projesi ‹ptal Edilsin” talebiyle 16 Eylül
Pazar günü saat 18.00’de Okmeydan› Dikilitaﬂ Park›
önünde biraraya gelen Temel
Haklar Federasyonu üyeleri
yürüyüﬂ gerçekleﬂtirdi. 150’e
yak›n kiﬂinin kat›ld›¤› yürüyüﬂ s›ras›nda hep ayn› slogan
hayk›r›ld› “Gücümüz Birli¤imizdir.”
Yürüyüﬂ boyunca “Evimizi
Y›kan›n Villas›n› Y›kar›z, Tutuklananlar Serbest B›rak›ls›n” sloganlar›n› hayk›ran Federasyon 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›.
“D i r e n m e k t e n B a ﬂ k a
Ç ar e Y ok t u r ”
Federasyon üyeleri “Evlerimizi 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 halk›n direniﬂinin meﬂru oldu¤unu vurgulayarak “Gecekondu
halk› için direnmekten baﬂka
çare yoktur. Yaﬂamak var olmak için bu ülke bizim bir
avuç asala¤›n de¤il demek
için direnmek gerekiyor. Mahallelerimizde 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, örgütsüzleﬂtirme sald›r›lar›na karﬂ› da
bir direniﬂtir ” dedi.

Say›: 123

“D‹RENMEN‹N GÜZELL‹⁄‹N‹
YAﬁIYORDU ‹NSANLAR”
Y›k›m sald›r›s› üzerine Tuzla
halk›na deste¤e giden Temel Haklar Federasyonu üyeleriyle görüﬂerek izlenimlerini ald›k.

Y: Tuzla’da y›k›m sald›r›s›ndan
önce de siz oraya gitmiﬂtiniz, sald›r›
günü de ordayd›n›z? Bize izlenimlerinizi anlat›r m›s›n›z?
F i l i z
YILMAZ: Temel Haklar ve
Özgürlükler Federasyonu olarak bizim y›k›mlara karﬂ›
oluﬂturdu¤umuz bir komisyonumuz var. Bu komisyon 2 y›l öncesinde y›k›mlar gündemde oldu¤unda kurulup ve ‹stanbul’un birçok mahallesinde faaliyet yürütmüﬂtür. Gecekondular yoksul halk›n yerleridir.
Kendi tercihlerinin d›ﬂ›nda zorunluluktan kaynakl› bulduklar› bir çözümdür. Tuzla Çank›r›, Kars, Giresun, Tokat, Bitlis gibi yerlerden göç
alm›ﬂt›r. Ve bu mahalleler 30-40 öncesine dayan›r. O gün onlara sahip ç›k›lmam›ﬂt›r. Bugün bir evde 12-13 kiﬂi yaﬂamak zorunda kalm›ﬂt›r. Küçük
bir evde 12 kiﬂinin yaﬂamas› kolay
de¤ildir. Seçim süreciyle beraber baz›
insanlar evlerine kat yaparak yaﬂamlar›n› kolaylaﬂt›rmak istemiﬂlerdi.
Ancak belediyeler oy kayg›s›yla görmezden gelmiﬂlerdir, kolay gelsin deyip yollar›na devam etmiﬂlerdir. Seçimden hemen sonra kaçak inﬂaat denilip y›k›ma geçilmiﬂtir. Belediye
kendine yasal bir zemin yaratmak
için de göz yummuﬂtur. Ve Tuzla halk›yla konuﬂurken ﬂunlar› söyledi insanlar bize. Biz imar hakk› istedik.
‹mar hakk›n› vermediler. Tapusuna
para verdik, tabulu yerler bunlar. Belediye burda TOK‹’ye ya da Kimpaﬂ’a imar hakk› veriyor bize vermiyor. Bunun öfkesini zaten yaﬂamaktad›rlar.

Hakan ÖZDEM: Tayyip Erdo¤an ‹stanbul giriﬂinin görüntüsü çirkin olmamal› söylemi üzerine ‹stanbul’un giriﬂi TOK‹’lerle, Kimpaﬂlar’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 ordaki halkla sohbet etmiﬂtik. Orda
ciddi bir direnme potansiyeli var. Orda insanlar evlerini y›kt›rmamakta
kararl›. Ancak örgütsüzler. Biz bunu
gördük. Halk evlerinin y›k›lmak istenmesine öfkeli. O insanlar›n gidecek yerleri yok, devlet evlerini y›karsa o insanlar ne yapacak? Bu devletin 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 alm›ﬂt›k. Ve halk kararl›yd› yine. Evlerini y›kt›rmamak için yollardayd›. ﬁifa Mahallesi’nin giriﬂinde minibüslerin 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 mahallenin giriﬂinde beklemeye baﬂlam›ﬂlard›. Direniﬂten kaynakl› moral
üstünlü¤ü de vard›. Direnmenin güzelli¤ini yaﬂ›yordu insanlar. Bunun
insana verdi¤i rahatl›k ve gözalt›lardan dolay› duyulan kayg› vard›. Tabi
sald›r›dan sonra 8 kiﬂi tutukland›. Bu
tutuklamalar tamamen politiktir. ‹nsanlar›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 gözda¤› hem halka direnirseniz böyle
olur demekti. Sald›r› boyutluydu gerçekten. Yine halk›n anlat›mlar› aras›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
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tehlikesiyle karﬂ›laﬂan kiﬂiler de var.
ﬁimdi 8 kiﬂi tutukland› ve halka d›ﬂar›dan gelenler olaylar› kar›ﬂt›rd›, aran›zda teröristler vard› denilerek halk›
tedirgin etmeye ve birliklerini bozmaya çal›ﬂ›yorlar. Aﬂa¤›daki mahallede Kürt halk› var, oras› y›k›m bölgesi de¤il. Kürt halk›n›n direnme potansiyeli barikatlara da yans›m›ﬂt›r.
‹ﬂte bu potansiyeli eritmek istedikleri
için bural› olup ta gözalt›na al›nanlar› tutuklad›lar. Ve Kürt halk›na yukar›daki mahalledekiler sizden ﬂikayetçi oluyorlar diyerek halk› parçalamaya çal›ﬂ›yorlar. Sald›r›larla y›kam›yorsa, bölerek y›kmaya çal›ﬂ›yorlar.

D‹REN‹ﬁ
Ö⁄RET‹YOR
Y: Tuzla halk› y›k›m sald›r›s›n›
2. kez geri püskürttü bu konudaki
düﬂüncelerinizi ö¤renebilir miyiz?
Filiz YILMAZ: Tuzla’da örgütlü bir ﬂekilde ortaya ç›kan bir direniﬂ
yok. Ki bu haliyle bile y›k›m sald›r›s›n› püskürtmektedir Tuzla halk›. Bu

Hakan ÖZDEM:
Halk asl›nda en temel bar›nma hakk›n› savunmuﬂtur. Biz de halk›n bu hakk›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 olay› duyar duymaz dayan›ﬂmaya gittik.
Mimar Sinan’da gün boyu gazdan
dolaﬂ›lmad›. ‹nsan›n genzini yak›yordu sokaktaki hava. Ve halk orda “buras› ‹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 Mahallesi’nde aç›klama yapt›k yürüyüﬂ yapt›k, Deri ‹ﬂ Limter ‹ﬂ te aç›klama
yapt›. Sonraki gün de gittik aç›klama
yapt›k. Ve halk bu tür destekleri görünce moral buluyor. Sloganlar›m›za
öfkeyle kat›ld›lar. Biz her zaman halk›n yan›nday›z. Tutuklanan 8 kiﬂi
için de maddi manevi dayan›ﬂma da
bulunaca¤›z.

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 kulland›¤›n›, çok say›da gözalt›n›n yaﬂand›¤›n› aktar›nca ki bu saatlerde ölüm
haberleri ve çok say›da gözalt›n›n
yaﬂand›¤› haberi bas›ndan da al›yorduk. Biz de 7–8 avukat arkadaﬂ›m›zla birlikte hukuki yard›m yapabilmek için olay yerine gittik. Gitti¤imizde biri kad›n 24’ü çocuk olmak
üzere toplam 60 kadar kiﬂi gözalt›na
al›nm›ﬂt›.
Birçok kiﬂinin ifadesi ﬁifa Mahallesi’nde bulunan karakolda, avukat yard›m›ndan yararlanmaks›z›n
al›nm›ﬂt›. Biz gözalt›ndaki kiﬂilerle
ilk görüﬂmemizde birço¤unun söyledi¤i ﬂuydu. Bizler aﬂa¤›lay›c› rencide 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. Ailesi kendisi ile görüﬂemiyor kap›s›nda
polis bekliyor. Ali Osman Eser, Ali
Yurt, Gökhan Kaygusuz, Hami Ayd›n mermilerden dolay› yaralanm›ﬂlar. Eyüp Yurt adl› kiﬂinin kap›s› k›r›larak içeri girilmiﬂ. Seyit Han Durak 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 konumuna göre planlama yapmak yerine bölgey temelsiz gerekçelerle
sermaye sahiplerine peﬂkeﬂ çekilmesi ahlak ve hukuk d›ﬂ›d›r. Biz her
zaman ezilen yoksul emekçi halk›m›z›n yan›nda olacak, bar›nma hakk›n›n güvence alt›na al›nmas› için
gerekli giriﬂimlerde bulunmaya devam edece¤iz.

ÇHD Ç EVRE V E K ENTLEﬁME
KOM‹SYONUNDAN AV. OYA ASLAN
Y: Siz de Tuzla y›k›m sald›r›s›yla birlikte Tuzla’ya gidenlerdensiniz? ‹zlenimlerinizi anlat›r m›s›n›z?
Av. Oya ASLAN : Biz
ÇHD’nin Çevre ve Kentleﬂme Komisyonu olarak
bölgeyi son y›k›m sald›r›s›n›n yaﬂanmas›ndan 2
gün önce, daha önceki yaﬂanan y›k›mlara iliﬂkin
gerginli¤i yerinde incelemek ve yaﬂanan gözalt›lar
hakk›nda bilgi almak amac›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 durumu bildirdiler. ÇHD yaﬂanabilecek
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evini y›kmaya geliyorlar. Bunu da görüyor
insanlar.

halk›n gücündendir, birlikteli¤in gücündendir.
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› san›yor. Ama ilk y›k›lmak istenen evlerden birisi onun. AKP’ye oy verdi
diye korunaca¤›n› san›yor ama ﬂimdi
o da direniyor. Bir amcam›zla konuﬂurken 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 direnmelerinde bir etken oluyor. Sendikal› olmasalar da mücadele çok
uzaklar›nda de¤il. Onlar insanlar›n
hak al›ﬂlar›na tan›k olarak ta ö¤renmiﬂler. 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 gelince Kürt’ün evi, Çerkez’in evi,
Türk’ün evi diye ay›rm›yorlar. Herkese sald›rmaya geliyorlar. Herkesin
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EMEKL‹-SEN KAPATMA DAVASI DÜﬁTÜ
12 y›ld›r D‹SK’e ba¤l› olarak
sendikal faaliyet yürüten EmekliSen 20 Eylül 2007 günü saat
10.00’da Ankara 17. Asliye Hukuk
Mahkemesi’nde görülecek olan davayla kapat›lmak isteniyor. Dava
öncesi bir dizi eylemle kapatma
giriﬂimi protesto edildi.

Emekli-Sen’den
Kapatmaya Karﬂ›
Eylemler
Kapatma davas›na iliﬂkin emekliler 15 Eylül günü Yüksel Caddesi’nde biraraya
gelerek sendikalar›na
sahip
ç›kt›lar. S›k s›k
“Sefilce Yaﬂama Hay›r,
Emekli-Sen
Kapat›lamaz” sloganlar›n›n
at›ld›¤›
aç›klamada
Emekli-Sen Genel Baﬂkan› Veli Beysülen
“Emekli-Sen’in kapat›lmas›, emeklilerin y›llarca bu ülkeye harcad›klar›
emeklilerin yok say›lmas›d›r” dedi.
Aç›klaman›n ard›ndan Yüksel ve Sakarya caddeleri ile S›hhiye Köprüsü’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›ld›. “Emekli-Sen Kapat›lamaz” pankart› 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 sonunda davaya kat›lma ça¤r›s› yap›ld›.
***

Say›: 123

Emekli-Sen üyeleri 18 Eylül günü de Bak›rköy Özgürlük Meydan›'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 “onlar örgütlü bir toplumdan korkuyorlar, bizler insanca yaﬂamak istiyoruz.
Üstelik insanca yaﬂam›nn herkes için
hak oldu¤unu savunuyoruz. Devlet
bu sorunlar›n çözümünden yükümlüdür” dedi. Haklar›n› korumak için
örgütlendiklerini sözlerine ekleyen
Bayrak, Emekli-Sen’i koruyacaklar›n›n alt›n› çizdi.

Emekli-Sen üyeleri, Mülkiyeliler Birli¤i’nde bir bas›n toplant›s›
düzenleyerek 20 Eylül'deki duruﬂmaya 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 yaﬂam koﬂullar›na sahip olmad›¤›n›
söyledi. AKP hükümetinin emekçileri ma¤dur etti¤ini ve sorunun örgütsüzlükten kaynakland›¤›n›, bu
yüzden emekliler olarak örgütlendiklerini ifade etti.
Daha önce de sendikalar› hakk›nda çok say›da kapatma davas›
aç›ld›¤›n› söyleyen Beysülen,
Emekli-Sen'in kapat›lmas› için uydurulan gerekçeler, anayasada yaz›l› olmayan her hakk› yasak gören,
sakat bir anlay›ﬂt›r ve derhal de¤iﬂtirilmelidir" dedi.

Emekli-Senliler
20 Eylül’de Sendikalar›na
Sahip Ç ›kt›lar
20 Eylül’deki davay› takip etmek, sendikalar›na sahip ç›kmak
için Ankara Gençlik Park›’nda Türkiye’nin her taraf›ndan Emekli-Sen
üyeleri ve ona destek olanlar bir
araya geldiler.
Ellerinde “D‹SK/ Emekli-Sen
Kapat›lamaz” yaz›l› pankartlar, “‹nsanca Yaﬂamak ‹stiyorum”, “Emekliyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z”,
“Ölüm Orucu Tutaca¤›z Sendikam›z› Kapatt›rmay›z” yaz›l› dövizler, üzerlerinde “Haklar›m›z› ‹stiyoruz, Sendika Yasam› ‹stiyorum”
yaz›l› önlükleri ile sendikalar›na sahip ç›kt›lar.
“Emekli-Sen Kapat›lamaz, Sendika Hakk›m›z Söke
Söke
Al›r›z,
Emekliyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z,
Katil ABD ‹ﬂbirlikçi 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›, siyasi yap›lar ve TAYAD’l› Aileler adliye önündeydiler.
17. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme
“Hazine vekili davaya gelmedi¤i
için dosyan›n düﬂmesine karar verdi.” Mahkeme ç›k›ﬂ›nda bir konuﬂma yapan Emekli-Sen Genel Baﬂkan› Veli Beysülen ﬂunlar› söyledi:
“Hazine vekili gelmedi¤inden
dosya düﬂmüﬂtür. Emekli-Sen kapat›lm›yor. E¤er 3 ay içinde yeni bir
dava açmazlarsa dava hiç görülmemiﬂ kabul edilecektir” dedi.
Emekli-Senliler sloganlarla adiye önünden ayr›ld›lar.

EMEK
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“BURADA
D E V L E T DE
B‹Z‹Z HUKUK DA”
Dersim'de halk›, devrimci demokrat 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›ndan sokak ortas›nda zorla gözalt›na al›narak iﬂkenceye maruz
kald›. Kulbak baﬂ›ndan geçenleri
ﬂöyle anlatt›: “Akﬂam 21:30 sular›nda Yeralt› Çarﬂ›s› üzerinde
beklemekteydim. Bu s›rada resmi bir polis arac›ndan inen polisler ‘arkan› dön demirlere yaslan
bekle’ dediler. Ben de karﬂ› ç›k›nca küfür ve hakaretle ellerimi
kelepçeleyip arabaya att›lar. Götürüldü¤üm Nahit Bulut Polis
Karakolu’nda içeriye girer girmez beni dövmeye baﬂlad›lar ve
‘sen nas›l bize soru sorars›n, buras› Tunceli, burada biz istedi¤imizi 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 deyip avukat ça¤r›lmayarak gece
saat 02:00’de serbest b›rak›ld›m.” Ziya Kulbak bu keyfilik
üzerine Tunceli Cumhuriyet
Baﬂsavc›l›¤›’na suç duyurusunda
bulundu.
Dersim ﬁehir merkezinde
polis son günlerde ﬂehir giriﬂlerindeki arama noktalar›nda ve
ﬂehir merkezinde insanlar› keyfi
ﬂekilde üst aramas› ve kimlik
sorgulamas› yapmaktad›r. Dersim her zaman OHAL uygulamalar›na maruz kalm›ﬂt›r. Polis
o kadar pervas›z ki kendisini
herﬂeyin üstünde görmektedir.
Eli so¤utulmak istenmeyen, süper yetkilerle donat›lan polisin
böyle demesinde ﬂaﬂ›lacak birﬂey yoktur.
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ÇHD Avukatlar›
‹zmir Baro Baﬂkan›n›
K›nad›lar
‹zmir Ça¤daﬂ Hukukçular Derne¤i’nden 150 avukat, 19 Eylül günü, ‹smail Türüt ve Ozan Arif isimli kiﬂilere destek veren ‹zmir Barosu Baﬂkan› Nevzat Erdemir’i k›namak 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 yürüttü¤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-

TÜRK TELEKOM'DA
GREV KARARI
Türkiye Haber-‹ﬂ Sendikas›,
Türk Telekom'da yürütülen toplu
iﬂ sözleﬂmesi görüﬂmelerinde anlaﬂma sa¤lanamamas› nedeniyle
grev karar› ald›.
Sendika yetkililerden al›nan
bilgiye göre, 29 May›s 2007'den
bu yana sürdürülen toplu iﬂ sözleﬂme görüﬂmelerinde, toplam 26
madde üzerinde anlaﬂma sa¤lanamamas› nedeniyle sendika yönetimi 14 Eylül günü grev karar›
ald›.

Tersane iﬂçilerine
coplu gözalt›
Tuzla tersaneler havzas›nda yaﬂanan ücret gasp›na karﬂ› Anadolu
Tersanesi önünde eylemde bulunan Tersane ‹ﬂçileri Birli¤i Derne¤i üyeleri 13 Eylül tarihinde polisin 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›nda suç duyurusunda bulundu.

lar›n ve övenlerin korunup
yüceltilmesi
istemi ile bahsetmesi utanç
vericidir....
H r a n t
Dink cinayetini ve bu cinayetin san›klar›n› öven kiﬂilerin eylemlerini kutsayan, yücelten ve
yurtseverlik olarak gören bu zihniyeti k›n›yoruz ve Nevzat Erdemir
hakk›nda ‹zmir Cumhuriyet Savc›l›¤›’na TCK’n›n 215, 217 ve 288.
maddelerini ihlal etmekten suç duyurusunda bulunuyoruz.
...Ve etti¤i yemini ve avukatl›k
yasas›n›n kendisine yükledi¤i görevleri unuttu¤u için ‹stifaya davet
ediyoruz.” dediler.

Ankara’da,
14 Eylül günü
yaklaﬂ›k 500
Haber-‹ﬂ üyesi
Telekom
önünde
bir
araya gelerek
“Telekom ‹ﬂçisi Greve Haz›r”, “Telekom ‹ﬂçisi Köle De¤il”
gibi sloganlarla Telekom panosuna grev karar›n› ast›lar. Ayn›
ﬂekilde ‹stanbul ve ‹zmir de de
grev karar› Türk Telekom ﬂubelerine
iﬂçilerin
sloganlar›
eﬂli¤inde as›ld›.

Novamed grevi
1. y›l›nda
Çeﬂitli demokratik kitle
örgütleri ve sendikalardan
bir grup kad›n, 15 Eylül
günü Maslak'taki Novamed
firmas› önünde gösteri yaparak firman›n Antalya'daki
fabrikas›nda, bir y›ld›r sendikal örgütlenme haklar›n›
kullanmak istemiyle grevde
bulunan 81 kad›n iﬂçiye destek verdi.

23 Eylül 2007

Gül’ün Güneydo¤u Gezisi Bitti:
AKP’nin Yeni Tek Bir Sözü Yok!
Gül’ün Güneydo¤u gezisinde
tekrar görüldü ki, AKP’nin Kürt
sorununun çözümü ad›na söyleyebilece¤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 kucaklaﬂt›, sorun diyalogla biter. ”
(17 Eylül 2007, Zaman)
Zaman Gazetesi’nin Gül’ün gezisi konusunda yapt›¤› bu vurgu da,
gezinin, Kürt sorununu çözmek de¤il, tersine Kürt halk›n›n mücadelesini tasfiye amac› taﬂ›d›¤›n› ifade etmektedir. 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 uzaklaﬂt›rmakt›r. Bu gezinin bunca gündem 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 bütünleﬂtirmede Genelkurmay’la birlik içinde olduklar›n› bu gezi arac›l›¤›yla da göstermiﬂlerdir.
Ki, bu birlikteli¤in özünü ‘ﬂefkat’ de¤il, vahﬂet politikas› oluﬂturmaktad›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 halk›n›n onlarca y›ll›k mücadelesini
tasfiye etmenin bu kadar kolay olamayaca¤› aç›kt›r.
Radikal Gazetesi Yazar› Murat
Yetkin’in 16 Eylül tarihli yaz›s›nda

Say›: 123

aktard›¤› gibi Gül’ün Genelkurmay’a hitaben “Teröre karﬂ› arkan›zday›z' derken, halka 'Terörü d›ﬂlarsan›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 kucaklaﬂ›r›z, inkar etmezsen yine katliam
politikas›n› sürdürürüz” demektedir.
Kardeﬂlikten, kucaklaﬂmaktan
anlad›klar› teslimiyettir.
Gül as›l olarak ulusal kimli¤ini
inkar eden, ulusal haklar›n› talep etmekten vazgeçmiﬂ Kürt’ü kucaklamak istedi¤ini gezisi s›ras›nda Kürt
ulusal taleplerini sahiplenen kesimleri 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 ederseniz, bu yanl›ﬂl›k ortadan kalkar.’
Gül’ün yan›t› çok çarp›c›: ‘Demek ki, bildikleri bir ﬂey
vard›r.’
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 imha 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 geçirmek istemektedir. Bunu yaparken
klasik bask› terör yöntemi sürdürülecek, ancak bunun yan›s›ra ekonomik yard›mlardan Gül’ün gezisi gibi manevralara kadar farkl› yöntemlere 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” Özallar›n, Çillerler’in “seferleri”ndeki vaatleri düﬂünülürse, en içi boﬂ, göz
boyamaya yönelik olan›d›r. Hat›rlan›rsa, Özal “federasyonu tart›ﬂabiliriz”, Demirel inkar›n asimilasyonun en yo¤un oldu¤u dönemde
‘Kürt realitesini tan›yoruz’ demiﬂ,
Çiller BASK modelini gündeme getirmiﬂ, Mesut Y›lmaz ‘AB’nin yolu
Diyarbak›r’dan geçer’ demiﬂti.
Esas olarak Türkiye Cumhuriyeti tarihi aç›s›ndan, yukar›da verilen
örnekler Kürt halk›n› sistem içine
çekme noktas›nda bir cüret ifade etmektedir, fakat dönemsel bir cüret
olmuﬂtur bunlar. Bu kesimler de
sözlerinin devam›n› getirememiﬂ,
aradan zaman geçmeden hemen inkar ve imha politikas›na dönmüﬂlerdir. AKP’nin de politikas›nda bu
aç›dan sonuçta de¤iﬂen bir ﬂey olmayacakt›r.

AKP
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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 getirebilece¤i bir politikalar› yoktur. Ancak
AKP’nin dincilik zemininde, bölgede geliﬂtirdi¤i politikalar oligarﬂinin
hemen her kesiminden destek bulmaktad›r. Buna Genelkurmay da dahildir. Oligarﬂinin umudu AKP’nin
Kürt ulusal mücadelesine verilen
halk deste¤ini kesmesi, imha politikas›n›n çok daha kolay sürdürülmesinin zeminini yaratmas›d›r.
Tarihe bak›ld›¤›nda görülecektir
ki, düzen partilerinin ‘Kürt sorununu çözme’ söylemlerine, manevralar›na özel önem atfederek, bu çerçevede halka umut verenler, düzen
partilerinin bu manevralar›na destek 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 çerçevesinde en geri taleplerin bile kabul
ettirilmesinin yolu, düzen partilerine verilen destek olmayacakt›r. Tersine düzen partilerine verilen en
küçük destek yeni musibetlerin yaﬂanmas›na verilen destek olacakt›r.
Uza¤a gitmeye gerek yoktur,
AKP’ye karﬂ› mücadele etmek yerine AKP’yi “Kürt sorununu çözecek güç olarak” göstermek de seçimlerde AKP’nin oylar›n›n artmas›ndaki faktörlerden birisi olmuﬂtur. Bugün AKP’nin Kürt halk›n›n
mücadelesini tasfiye etme politikas›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 partilerine umut ba¤lama politikas›na son
vermek zorunluluktur. Aksi halde
her defas›nda yeni bir düzen partisine, yeni bir emperyalist güce
umut ba¤lama al›ﬂkanl›¤›, emperyalizme ve oligarﬂiye yeni yeni manevra alanlar› sunmaya devam edecek, kazanan Kürt halk› de¤il, emperyalistler ve oligarﬂi olacakt›r.

20

HABER

Karakolda Öldürülen
Festus Okey ‹çin
SUÇ DUYURUSU
ÇHD ‹stanbul ﬁubesi Nijeryal›
Mülteci Festus Okey’in Beyo¤lu Emniyeti’nde öldürülmesine iliﬂkin 13
Eylül günü suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusundan önce bas›na k›sa bir aç›klama yapan Av. Taylan Tanay, ÇHD’nin hak ve özgürlükler için
mücadele etti¤ini, bu nedenle bu davaya müdahil oldu¤unu belirtti. Da-

Dersim’de Yang›nlar Sürüyor
Müdahale Engelleniyor!
Dersim’de orman yang›nlar› devam ediyor. Ovac›k’ta üç hafta önce
helikopterden at›lan yan›c› maddelerle ç›kar›lan yang›n hala devam
ediyor. Yang›nda Ovac›k’a ba¤l›
Kozkozulca, Danzi, Dereköy, Amutka ve Kozulca köyleri ile ilçeye yak›n bölgelerde binlerce hektarl›k orman küle çevrildi. Yang›n halen sürerken dumanlar›n ilçe merkezini

vaya taraf olarak müdahil olmay› da
talep ettiklerini belirten avukatlar Beyo¤lu Cumhuriyet Savc›s›’yla görüﬂerek ‹stanbul Valisi Muammer Güler
ve ‹stanbul ‹l Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah hakk›nda suç delillerini
yoketme, gizleme veya de¤iﬂtirme,
gizlili¤in ihlâli, adil yarg›lamay› etkilemeye teﬂebbüs gerekçeleriyle suç
duyurusunda bulundular. Suç duyurusunun ard›ndan avukatlar soruﬂturmay› yürüten savc›yla da görüﬂtüklerini
belirterek “iddianame bugün bitiyor,
dava aç›l›yor ve biz de bu davada
ÇHD olarak müdahil olaca¤›z” dedi.
kaplad›¤› ö¤renildi. Yang›nlar› söndürmek için hiçbir çal›ﬂma yap›lmad›¤› gibi, halk›n kendi imkanlar› ile
yang›n› söndürmesine de izin verilmiyor.
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 Konak taraf›ndan Uzuntarla, Uzunmeﬂe, Amutka ve yak›n çevresinde onbinlerce hektarl›k ormanl›k alan›n
yok oldu¤u bildirildi.

BAZ ‹STASYONU ÖLDÜRÜR!

‹ S T E M ‹ Y O R U Z!
Bursa Temel Haklar ve Özgürlükler Derne¤i taraf›ndan yürütülen
“Baz ‹stasyonuna Hay›r” kampanyas› halk›n deste¤iyle devam ediyor.
Kampanya çerçevesinde 15 Eylül
Cumartesi günü Arabayata¤› Mahallesi’nde bas›n aç›klamas› yap›larak
bir kez daha “Baz ‹stasyonlar›na Hay›r” denildi. “Mahallemizde Baz ‹stasyonu ‹stemiyoruz” pankart›n›n
aç›ld›¤› eylemde Temel Haklar ad›na
aç›klama yapan Mustafa Çilo¤lu baz
istasyonunun baﬂta çocuklar›m›z olmak üzere insan sa¤l›¤›n› nas›l bozdu¤unu vurgulayarak “Baz istasyonlar› sa¤l›¤›m›z› ve çocuklar›m›z›n
gelece¤ini tehdit etmektedir. Teknolojik geliﬂme ad›na do¤ada canl› ne
varsa yok ediliyorsa bunun ad› tek-

nolojik geliﬂme de¤il,
Katliamd›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” diyerek bitirirken halka mücadele ve
örgütlenme ça¤r›s› yapt›.
Eyleme türküleriyle destek veren
Grup Yar›n türkülerini seslendirirken s›k s›k “Mahallemizde Baz ‹stasyonu ‹stemiyoruz, Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z” sloganlar› at›ld›.
Eylemde halk›n taleplerinin yerald›¤› yaz›l› dövizler ve baz istasyonunun insan sa¤l›¤› üzerindeki etkilerini gösteren resimler taﬂ›nd›.
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AKP ‹nkarc›l›¤›n›n Hedefinde Bu Kez Aleviler Var:

“Yok Sayarsan Yok Olur!”

Yüzy›llar boyu süren inkar ve
imha politikas›n›n muhatab› olan
alevi inanc›na sahip halk›m›z, bugün de ayn› politikayla karﬂ›laﬂmaya devam etmektedir. AKP iktidar›,
kendisinden önceki tüm iktidarlar›n
uygulad›¤› inkar politikas›n›n devamc›s› oldu¤unu bir kez daha ortaya koydu. AKP’liler seçimler öncesi propagandalar›nda Alevileri de
kapsayacaklar›, din dersi kitaplar›nda 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 bölümünde dahi Alevili¤e yer verilmemiﬂtir. Yine Milli E¤itim Bakanl›¤›'n›n ilkö¤retim 6, 7 ve 8. s›n›f kitaplar›nda Alevilik, ‹slamiyet içindeki "tasavvufi bir yorum" olarak
görülmüﬂtür.
AKP’nin uygulad›¤›, alevileri
inkâr politikas›n›n tarihi kökleri Osmanl› dönemine kadar uzan›r. Katledilmelerinden devlet ç›kar› için
kullan›lmalar›na; asimilasyona u¤rat›lmalar›ndan, ibadetlerinin yasaklanmas›na kadar birçok uygulama dönemsel kesintiler ve farkl›l›klar olsa da Osmanl›’dan bu yana öz
olarak de¤iﬂmemiﬂtir.
Say›: 123

Osmanl›, bir yandan Alevili¤i
kullan›rken, öte yandan alevilere
karﬂ› en ac›mas›z katliamlar› tertiplemiﬂtir. Cumhuriyet Türkiyesi de
alevilere karﬂ› ayn› yaklaﬂ›m› gösterdi.
Alevilere yönelik bask› ve sald›r›lar Osmanl› ile de sona ermemiﬂtir. Cumhuriyet sonras› dönemde,
1925 y›l›nda ç›kar›lan Takrir-i Sükun Kanunu’ndan sonra Alevi-Bektaﬂi tekke ve dergahlar›n›n faaliyetleri durdurulur ve alevilerin ibadetleri yasaklan›r. Bu politika, günümüze kadar da devam ettirildi. Kimi
zaman iniﬂ ç›k›ﬂlar yaﬂansa; kimi
alevi dedeleri devletle bütünleﬂtirilip onlar eliyle devletin propagandas› yap›l›p gerçekler tersyüz edilmeye çal›ﬂ›lsa da, alevi inanc›na
karﬂ› asimilasyon ve inkar politikalar› varl›¤›n› sürdürdü.
1970’lerde faﬂist sald›r›lar›n katliamlar boyutuna s›çramas›yla, katliamlar›n alevi halk›n› hedef almas›
bu yan›yla hiç de ﬂaﬂ›rt›c› de¤ildir.
Alevilerin sürekli devletle bir çat›ﬂma içinde bulunuyor olmas› ve bir
türlü asimile edilememiﬂli¤i ve dahas› devrimcilere yak›n olmalar›,
hedef al›nmalar›n›n baﬂl›ca nedenleri olmuﬂtur. Maraﬂ’ta, yine Çorum, Sivas ve Malatya’da katliamlarla hem devrimciler ve hem de
aleviler sindirilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Sald›r›lar›n 12 Eylül Faﬂist Cuntas›’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› Aleviler’in yaﬂad›¤› Denizgöründü köyüne 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 yöneticileri eliyle sürdürülüﬂ biçimi
ise hakarete varan düzeylerde olmuﬂtur. RP’sinden AKP’sine kadar
islamc› temelde örgütlenen partilerin yöneticilerinin sözleri alevi
inanc›na nas›l bakt›klar›n› aç›kça
ortaya koymaktad›r. Fazilet Partisi
genel baﬂkan› oldu¤u dönemde Recai Kutan, Nusayrileri (Arap Alevileri) ‘sap›k bir alevi anlay›ﬂ›” diye
nitelendirerek Alevili¤i nas›l gördü¤ünü ortaya koyarken, benzer hakaretler baﬂkalar› taraf›ndan da tekrarlanm›ﬂt›r. Örne¤in RP’nin iktidar
orta¤› oldu¤u dönemde Adalet Bakanl›¤› 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 Karacaahmet Cemevi inﬂaat›n› dozerlerle y›kmaya çal›ﬂan kiﬂidir. Halen
Sultanbeyli’de cemevine izin verilmemesi, alevilerin yo¤un olarak yaﬂad›¤› mahallenin ad›n›n alevi katili
Yavuz Sultan Selim olarak de¤iﬂtirilmesi de ayn› anlay›ﬂ›n yans›malar›d›r. Keza yine Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkan› olan Ali Bardako¤lu’nun “Ce mevleri ibadet yeri de¤ildir” diyerek ‹slamc› iktidar›n alevi inanc›na
bak›ﬂ›n› ortaya koyan sözlerini, yard›mc›s› Tayyar Taﬂ “Cemevi cümbüﬂ yeridir” sözleriyle hakaret ederek tamamlamaktad›r. Bu anlay›ﬂ›n
alevi halk›n›n inanc›na sayg› göstermesi elbette mümkün olamaz. O
okullarda ö¤rencilere okumas› tavsiye edilen kitaplar›n birço¤unda
Alevili¤e hakaret eden sözlerin bulunmas› tesadüf olarak görülemez.
Okul kitaplar›nda Alevili¤e yer
verilmiﬂ olup olmamas›ndan önce
bu tarihsel gerçeklerin ortaya konulmas› gerekir. Bugün de inanc›n›,
de¤erlerini, kimli¤ini onlara sat›p
alevi halk›n› zulümle baﬂ baﬂa b›ra-
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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 politikalar›na yedeklemeye çal›ﬂanlar onlard›. Bunun karﬂ›l›¤›nda verilen
sözlerin yerine getirilmemesine bugün veryans›n ediyorlar.
Reha Çamuro¤lu gibi AKP listelerinden 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... Peki ﬂimdi görmüﬂ müdür Reha Çamuro¤lu AKP alevileri nas›l düﬂünüyormuﬂ... Elbette, Reha Çamuro¤lu AKP taraf›ndan kand›r›lm›ﬂ,
aldat›lm›ﬂ de¤ildir. As›l olarak kendisi alevi halk› aldatmak istemiﬂtir.
AKP listesinden seçimlere girerek
milletvekili olmay› amaçlam›ﬂ, bu
durumu izah edemeyece¤i için demagojiye baﬂvurmuﬂtur.
Elbette, bugün uygulanan politikalardan R e h a Ç a m u ro¤lu gibileri,
‹zzettin Do¤an, Fermani Altun gibileri de AKP kadar sorumludurlar...
Bugün alevi halk örgütsüzse, tepkisizse, düzene karﬂ› ciddi bir mücadeleyi örgütleyemiyor, haklar›n› savunam›yorsa ve bu zeminde AKP
istedi¤i gibi alevileri yoksayma politikas›n› sorunsuz uygulayabiliyorsa, bunun baﬂ sorumlular›d›r bu alevi bezirganlar›... Ki, alevi halk bu
din bezirganlar›n› aﬂarak hakl› talepleri için mücadele saflar›na kat›lana kadar da alevileri yoksayma
politikas› sürecektir...
Ö¤renmesini bilene tarih ö¤retiyor; Bektaﬂiler’i kullanan Osmanl›
onlarla iﬂi bitti¤inde ocaklar›na,
tekkelerine cami dikmekten geri
durmad›. Bugünkü Osmanl› torunlar› olmakla övünen AKP iktidar›ndan da farkl› bir ﬂey beklenemez.
Çünkü egemenlerin halka düﬂmanl›klar› her zaman ayn›d›r. Sadece
kulland›klar› araçlar ve yöntemlerde döneme göre k›smi de¤iﬂiklikler
olabilir, o kadar.
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L‹NÇ GÜRUHUNUN ﬁARKICILARI:
‹SMA‹L TÜRÜT, OZAN AR‹F
Ozan Arif yazd›, ‹smail Türüt
okudu, iki faﬂist kafadan ç›ka ç›ka
bir katliama övgü ﬂark›s› ç›kt›.
Sözkonusu ﬂark›ya burjuva bas›nda küçümsenemeyecek bir tepki
gösterildi. Fakat bu tepkilerin ve tart›ﬂmalar›n en temel noktay› görmezden geldi¤i de gerçektir.
Temel nokta iki faﬂist kafan›n ortaya ç›kard›¤› parça de¤ildir. As›l
tart›ﬂ›lmas› gereken, bu iki faﬂist kafan›n bir katliam› övme cesaretini
nereden ald›klar›d›r. Türütler’in cesaret ald›klar› yer, tam da Hrant
Dink cinayetinin arkas›ndaki güçlerdir. 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›ﬂma yürütmek gerçe¤in üzerinin örtülmesine hizmet edecektir.
Türüt’ün ﬂark›s› için çekilen kliple ilgili olarak üç bakanl›k harekete
geçmiﬂ! Adalet, ‹çiﬂleri ve Kültür ve
Turizm Bakanl›¤›... Riyakarl›k, halk›n gözünü boyama... Oysa zaten ‹smail Türütler tam da bunlardan ald›klar› cesaretle bu parçay› yapabilmektedirler...
Hrant Dink, ‹çiﬂleri Bakanl›¤›’na
ba¤l› ‹stanbul Valili¤i’nde tehdit
edilmedi mi? Devletin ilgili tüm birimlerinin haberi varken, katledilmedi mi? Hrant Dink’in katiliyle asker, polis s›raya dizilip resimler çektirmediler mi? Sonra bu resmi çektirenleri, Hrant Dink’in katledilmesinde sorumlulu¤u olanlar› Adalet Bakanl›¤›’na ba¤l› mahkemeler korumad› m›? Ki daha yeni Trabzon Emniyeti’nde Hrant Dink’in öldürülmesinde sorumlulu¤u olan polisler aklanmad› m›?..
E¤er bu bakanl›klar bir soruﬂturma yapacaklarsa kendilerinden baﬂlamal›d›rlar...
Evet as›l tart›ﬂma zemini tam da
buras›d›r. Ve as›l teﬂhir edilmesi ge-

rekenler
de ‹smail
Türütler’in arkas›ndaki
bu
güçlerdir. Aksi halde tart›ﬂmalar›n as›l sorumlular› 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 katillerin kahraman ilan edildi¤ini bilirler. Bu mant›k ve bu politika sürmektedir. ‹smail Türütler de bu kahramanl›k “piyasas›ndan” nasiplenmek derdindedirler. Elbette ki, Türütler de tart›ﬂ›lacakt›r, fakat ‹smail
Türüt, Ozan Arif, hatta Ogün Samast, Yasin Hayal gibileri bir “son u ç ”turlar. Bu ülkede linç politikalar›, bu politikalara verilen iktidar,
yarg› destekleri tart›ﬂ›lmadan bu klibi tart›ﬂmak iﬂe yaramayacakt›r. Bu
ﬂark›, ﬂark›ya yap›lan klip, bu devlet
politikas›n›n ürünüdür.
Bak›n, ‹ z m i r B a ro Baﬂkan› kalk›p “yurtsever duygular› ﬂiirle, ﬂark›yla dile getirmek kutlanmas› gereken bir davran›ﬂt›r” diyerek Türüt’ün ﬂovenist, katliamc› ﬂark›s›na
destek veriyor. Bir gazete “ h u k u k
ad›na ay›p destek” diye de¤erlendirdi bu aç›klamay›. Do¤ru, ay›pt›
gerçekten. Fakat, daha yak›n zamanda linç sald›r›lar›n›n ard›ndan yap›lan aç›klamalar› hat›rlay›n; baﬂbakanlar, bakanlar, ana muhalefet liderleri, baro baﬂkanlar›, emniyet müdürleri, belediye baﬂkanlar›, generaller;
hepsinin linçleri meﬂrulaﬂt›ran aç›klamalar›n›n ne fark› vard› ‹zmir Baro
Baﬂkan›’n›n aç›klamas›ndan?! Fakat,
o zamanlar bunlar görmezden gelindi, “ay›p” say›lmad›. Bugün böyle
bir klip iﬂte bu zeminde yap›labildi
ve ayn› zeminde ‹zmir Barosu Baﬂkan› klibi desteklemektedir.
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“ ‹ Y ‹ Ç O C U K L A R ” I N VE
ﬁOVEN‹ZM‹N HUKUKU!

Devletin tepesindekilerin linçleri teﬂvik etmesi, övmesi ve sonras›nda gelen cinayetler... nas›l bir
zihniyete sahip olundu¤unu da gösteriyor.
Oligarﬂinin yasas›nda, hukukunda, adaletinde kendisi gibi olmayana, 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 olmayacakt›r bu.
Katleden kendileri, katilleri
k o r u y a n k e n d i h u k u k l a r › d › r. Sistemin iﬂleyiﬂi böyledir. ﬁemdinli san›klar› Ali Kayalar, Özcan ‹ldenizler, itirafç› Veysel Ateﬂler tek de¤ildir bu ülkede. Onlar su yüzüne ç›kanlard›r. Bu hukuk su yüzüne ç›kan›, aç›¤a ç›kan› dahi cezaland›rmaktan uzakt›r. Her ﬂey alenidir. Katiller ayan beyan ortadad›r ancak ne
hikmetse ceza almazlar! Kim verecek cezay› Ali Kayalar’a, Yasin Hayaller’e, Ogün Samastlar’a? Bu
yarg›, bu hukuk mu verecek?
Biri Ermeni oldu¤u için katlediyor, di¤erleri Kürt halk›n› yoketmek, sindirmek için katliamlar, sabotajlar yap›yor. Bunlar› yarg›layacak yarg›, onun baﬂ› Yarg›tay ne yap›yor? ﬁemdinli davas›n› askeri
mahkemeye havale ediyor. Yani aklaman›n önünü düzlüyor. Kabao¤lu
ve Oran’›n haz›rlad›klar› raporun
“halk› kin ve düﬂmanl›¤a tahrik” suçu içerdi¤i gerekçesiyle cezaland›r›lmalar›n› istiyor. Halk› kin ve düﬂmanl›¤a tahrik eden kim? Halk› kat-

ﬁemdinli Davas› Askeri
Mahkemeye Havale Edildi

Hrant D ink’in
Katilleri K orunuyor

Kabo¤lu v e O ran’›n
Cezaland›r›lmalar›n› ‹ stedi

ﬁemdinli davas›n› askeri mahkemeye göndermeyen Van 3. A¤›r Ceza
Mahkemesi Heyeti’nin da¤›t›lmas›n›n ard›ndan, 14 Eylül tarihinde yap›lan duruﬂmada astsubaylar Ali Kaya, Özcan ‹ldeniz ve itirafç› Veysel
Ateﬂ'in askeri mahkemede yarg›lanmas›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” gerekçesiyle bozarak, davan›n askeri mahkemede görülmesi gerekti¤ine hükmetti.

Hrant Dink ailesinin avukat› Bahri Belen, Dink katliam›nda sorumluluklar› olan Trabzon
Emniyet Müdürleri Ramazan
Akyürek ve Reﬂat Altay ile alt› polis hakk›nda Trabzon Valili¤i’nin soruﬂturma izni vermemesiyle ilgili karar›n dosyas›n›n “gizlilik” gerekçesiyle kendisine verilmedi¤ini aç›klad›.
Trabzon Valili¤i bu aç›klamadan bir süre sonra, tepkiler
üzerine ilgili bilgileri Belen’e
gönderdi¤ini aç›klad›.

Yarg›tay 8. Ceza Dairesi, 'Az›nl›klar ve Kültürel Haklar Raporu' ile
ilgili davada, eski ‹nsan Haklar› Dan›ﬂma Kurulu Baﬂkan› Prof. Dr. ‹brahim Kabo¤lu ile alt komisyon baﬂkan› Prof. Dr. Bask›n Oran'›n 'halk› kin
ve düﬂmanl›¤a tahrik' suçundan beraatlerine iliﬂkin karar› esastan bozdu.
Yarg›tay, Az›nl›klar Raporu’nun
içeri¤iyle toplumsal tehlike boyutlar›na ulaﬂ›ld›¤› gerekçesiyle Kabo¤lu
ve Oran’›n 8 y›l a¤›r hapisle cezaland›r›lmalar›n› istedi.

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 adillikten, demokrasiden, düﬂünce özgürlü¤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›ld›¤›n› en ç›plak haliyle ortaya koymuﬂtu. Bir devletin Yarg›tay Baﬂkan› "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 gerekir desek de, bu durumu kan›ksamak gerekir anlay›ﬂ› ç›kmamal›d›r.
Bir kez daha anlaﬂ›lmas› ve görülmesi gereken, ﬂu ya da bu mahkemeden, ﬂu ya da bu yarg›c›n, savc›n›n kiﬂili¤inden ba¤›ms›z olarak ülkemizde ciddi bir adalet sorununun

Say›: 123

yani adaletsizli¤in varoldu¤udur.

Bu H ukukta
Davalar›n Kararlar›
Baﬂtan Verilmiﬂtir!
Kararlar çoktan verilmiﬂtir, çünkü oligarﬂinin politikalar›n›n tetikçili¤ini yapan suçlular›n aklanmas›,
ceza almaktan kurtulmas› için hakimi, savc›s›, yüksek yarg›s›, valisi,
Baﬂbakan’›, Genelkurmay’› k›sacas› tüm devlet erki ellerinden geleni
yapmaktad›rlar.
Büyükan›t gibi ordunun tepesindeki bir generalin katiller için “tan›r›m iyi çocuklard›r” demesi karar›n
daha baﬂtan verildi¤inin göstergesidir. Gerisi durumu kurtarmak, demokrasicilik oyunu oynamak anlam›na gelir.
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ledenleri koruyan yarg› m›? Bu ülke
topraklar›nda halklar›n kardeﬂçe yaﬂamas›n›, katillerin cezaland›r›lmas›n› isteyenler mi?

Yarg›n›n K ararlar›,
Sistemin R uhuna U ygundur
Oligarﬂin hukuku bir bütündür.
Bir davan›n ﬂu ya da bu ﬂehirde, askeri ya da sivil mahkemede görülmesi, ﬂu ya da bu savc›n›n, hakimin
davaya girmesi yarg›n›n sonucunu
de¤iﬂtirmez. Ülkemizin en ücra
köﬂesindeki bir mahkemedeki savc› ve hakimle Yarg›tay’daki bir hakim ve savc›n›n adalet anlay›ﬂ› birbirinden 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 adaletten, özgürlükten, eﬂitlikten uzak
yap›s›, dahas› yarg›n›n s›n›fsal karakteri ve sistem sorunu oldu¤u gerçe¤i gizlenmeye çal›ﬂ›lmaktad›r.
Oligarﬂinin hukuku neyi gerektiriyorsa öyle iﬂlemiﬂtir. Arada ortaya
ç›kan kimi farklar, teﬂhir olmuﬂlu¤un
ve mücadelenin sonucudur. Bunlar
da sistemin temel niteli¤ini de¤iﬂtirmez. ﬁemdinli davas› ﬂimdi askeri
mahkemeye gönderildi. Sivil mahkemede kalsayd› sonuç çok mu farkl› olacakt›? Hay›r bu bir yerde meydan okumad›r. Aç›k bir gözda¤›d›r.
Yarg›n›n ba¤›ms›z olmad›¤› yerde istisna olarak ç›kacak “iyi niyetli” kimi savc› ve hakimler de sonucu 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 Yapanlar Kimler?
Oligarﬂinin hukuku bu ülke topraklar›nda yaﬂayan Türk ve Sünni
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d›ﬂ›ndaki çeﬂitli milliyetlerden,
mezheplerden halklar› görmezden
gelen, yok sayan bir hukuktur. Dahas› baﬂka bir halk›n, inanc›n varl›¤›n› dile getirmeyi suç say›p, cezaland›ran bir hukuktur. ‹ﬂte son örneklerden ikisi: Birincisi; ‹brahim
Kabo¤lu ve Bask›n Oran’›n haz›rlad›klar› ‘Az›nl›klar ve Kültürel Haklar’ raporunu suç olarak görüyor ve
cezaland›r›lmalar›n› istiyor. ‹kincisi: Buna karﬂ›l›k Kürt halk›na karﬂ›
katliam planlar› yapan kontrgerillac›lar›n aklanmas› karar›n› al›yor.

s›n›r? Kim, neye göre belirliyor?
Halka, devrimcilere kendi çizdikleri s›n›rlar d›ﬂ›nda düﬂünmeyi
suç olarak görenler, kendilerine her
türlü özgürlü¤ü s›n›rs›zca tan›maktad›rlar.
Nas›l yönetiliyoruz? Kim yönetiyor bizi?
Bu sorular›n cevab› nas›l bir hukuk oldu¤unun da göstergesidir.
Faﬂist bir ülkedeysek, emperyalizmin ve oligarﬂinin iktidar› sözkonusuysa, demokrasinin, düﬂüncenin
s›n›r›n› belirleyen de bunlar olmaktad›r. Hukuk da buna uygun ﬂekillenmektedir.

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

‘Az›nl›klar Raporu’ burjuva demokrasisi s›n›rlar› içinde kabul edilebilecek bir içerik taﬂ›yor. Özü
az›nl›klara kültürel haklar›n tan›nmas›. Oysa bu düzenin ruhuna ayk›r›. Çünkü düzen halk› din, dil, ›rk,
milliyet, mezhep vb. farkl›l›klar temelinde bölüp yönetme üzerine kuruludur. Yasas›yla, anayasas›yla,
hukukuyla ayr›m› yaratan kendisi,
halklar aras›nda düﬂmanl›¤› körükleyen kendisidir. Buna karﬂ› ç›kanlar› ise cezaland›r›yor.

Oligarﬂinin
Hukukuna B akan
Demokrasisini G örecektir!
Yarg›tay Az›nl›klar Raporu’na
iliﬂkin karar›yla demokrasiden, düﬂünce 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 özgürlü¤ünün s›n›r›n› bilecek! Nedir bu

Adaletin olmad›¤›n›, yasalar›n,
hukukun egemenden, suçludan yana iﬂledi¤ini söylüyoruz. Göstermelik yarg›lamalar›n sonucunun baﬂ›ndan belli oldu¤unu ifade ediyoruz. Ancak bu demek de¤ildir ki b›rakal›m mahkemelerinde ne yap›yorlarsa yaps›nlar. Hay›r! ‹stedikleri budur zaten. Mahkemeleri kamuoyundan, halktan kaç›rmak için il il
sürmeleri, bas›na kapal› yapmalar›,
mahkemelere kat›lmak isteyen halka yönelik sivil resmi sald›r›lar› sahiplenmenin, adalet istemenin önünü 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 dolu bir hukuktur. Yeri geldi¤inde
kendi hukuklar›n› bile ayaklar alt›na
al›rlar. Biz onlardan kendi yasalar›na uymalar›n› isteyece¤iz. Biz onlardan suçlular›n cezaland›r›lmalar›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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A K P ekonomisi HALKA ne
getirdi?
-2001’den bu yana gelir 2.5
KAT, borç 17 KAT artt›!... Kiﬂi baﬂ›na borç; 57 dolardan 822 dolara
YÜKSELD‹!...
En Zengin 100 kiﬂiye ne getir di?
-GEÇEN YILA GÖRE SERVETLER‹ YÜZDE 30-35 ARTTI
M‹LYAR DOLARLIK ZENG‹NLER‹N SAYISI ÇO⁄ALDI.
TÜRK‹YE’N‹N EN ZENG‹N 100
A‹LES‹N‹N NEREDEYSE YARISI M‹LYAR DOLARLIK BARAJI
AﬁTI.
-KOÇ A‹LES‹’N‹N BORSADAK‹ ﬁ‹RKETLER‹N‹N KEND‹LER‹NE A‹T H‹SSELER‹N‹N TUTARI 18 M‹LYAR DOLARI BULUYOR. SABANCI’DA BU RAKAM 17 M‹LYAR DOLAR.
-GEÇEN YILK‹ ARAﬁTIRMADA SERVET‹ 1 M‹LYAR DOLARIN 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› söylüyor:
-2005 itibariyle Türkiye’de 17
milyon 549 bin hane var. Türkiye’nin en zengin on binde 1’lik ha-

Say›: 123

ne dilimine 1.755 hane giriyor.
Bir hanede ortalama dört kiﬂi bulundu¤u hesab›yla, bu en zengin on
binde 1 haneye mensup fertlerin say›s›n›n 7 bin civar›nda oldu¤u tahmin ediliyor.
‹ﬂte ancak böyle bir tablo üzerinden tart›ﬂt›¤›m›zda. AKP ekonomisini gerçek niteli¤iyle görmüﬂ oluruz. Aksi halde zenginle yoksulu
ay›rmayan ekonomi tablolar›, gerçeklerin üzerini örtme amaçl› gündeme getirilmektedir.
Bu tabloda ekonominin halk için
iyiye gitti¤i söylenebilir mi, ‘ekonomik istikrar’ gibi kavramlar halk
için bir anlam ifade edebilir mi?
Halk aç›s›ndan tek istikrar ‘yoksullaﬂma istikrar›’d›r.
Tersinden düﬂünüldü¤ünde tekeller için istikrar, soygun ve talanda, ya¤mada, satmada istikrard›r, ki
iﬂte istikrarlar› böyle sa¤lanmaktad›r... Halk›n yoksullu¤unun katlanarak büyümesi, tekellerin istikrar›
demektir...
Rakam ortada: borç 17 kat artt›,
kiﬂi baﬂ›na borç 822 dolara t›rmand›. 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 dönemkinden daha fazla olarak, borç al, ülke
kaynaklar›n› satarak borçlar›n faizini öde, yeni borçlar al, yeni kaynaklar› sat ve borçlar›n faizini öde...
tablosudur. Bu tablo nedeniyledir ki,
halk›n yoksullu¤u her geçen gün daha fazla büyür bu ülkede...
Bir ülkenin ekonomik gücünden
bahsedebilmek için öncelikle o ülkede üretimden bahsedebilmek gerekir. Oysa AKP iktidar›nda üretim-

den de¤il, üretim alanlar›n›n tasfiyesinden, böylece halk›n asgari geçimini sa¤lama koﬂullar›n›n da emperyalist tekellere yeni sömürü alanlar›
açmak için ortadan kald›r›lmas›ndan
bahsetmek mümkündür ancak...
Gazeteler ﬂaﬂaal› baﬂl›klarla oligarﬂinin en büyüklerinin servetlerini nas›l katlad›klar›n› yaz›yorlar,
büyük puntolarla Türkiye’nin nas›l
da emperyalist tekeller için para yat›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 çocuklar›n›n açl›¤›, e¤itimsiz kalmas›,
tedavi olamamas›, do¤arken borçlu
do¤mas›, susuz, okulsuz, giysisiz...
kalmas› pahas›na borçland›m, satt›m savd›m... kasalar›m› kat be kat
daha fazla ﬂiﬂirdim, senden çald›klar›mla, senden soyduklar›mla servetlerimi 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 cevaplar›, tehditleri düﬂünün. Bir bu tabloyu düﬂünün, bir de halk›n bir göz
gecekondusunu y›kmak için halk›n
üzerine polislerin, panzerlerin sürülmesini, 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 lokmay›, baﬂ›n› sokaca¤› iki göz bir konduyu bile çok görmelerini düﬂünün... Bir burjuvalar›n sofralar›n›
düﬂünün, bir de açlar ordusunun sadaka 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 ücretlere çal›ﬂmal›d›r ki, patronlar kârlar›na kâr katmal›d›rlar, köylü ürününü yok pahas›na satmak zorunda
kalmal›d›r ki, tüccarlar kârlar›na kâr
katmal›d›rlar...
Bu durumda, gözümüze sokularak övünülen ve bizim de övünmemiz 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› bas›n›n sayfalar›na bir tarafta zenginlerin zevk-ü sefas› yans›rken, hemen yan›ndaki sayfa yoksullar›n
dramlar›yla doludur. Her ne kadar
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bu dram›n yoksullu¤un sonucu oldu¤u o gazete sayfalar›nda iﬂlenmese de, bu gerçek bir yerde gizlenememekte, göze batmaktad›r. Yoksullar açl›ktan ölmüﬂtür o sayfa haberlerinde, paras›zl›ktan doluﬂmuﬂlard›r kamyonlar›n kasalar›na, bir
kazada onlarca ölmüﬂlerdir, intihar
etmiﬂlerdir bunal›ma girip, kendilerini pazarlam›ﬂt›r yoksul kad›n ve
k›zlar, eroin, fuhuﬂ çetelerinin, insan tüccarlar›n›n ellerine düﬂmüﬂlerdir... Cinnet geçirmiﬂ birbirlerini
vurmuﬂlard›r, yoksullu¤un ve bu
düzenin yaratt›¤› yozlu¤un birleﬂmesiyle üç kuruﬂ için birbirlerinin
canlar›na k›ym›ﬂlard›r...
‹ﬂte bu tablo düzenin iki yüzü d ü r, düzenin b i r y ü z ü n d e en zen-

ginler ve onlar›n ﬂatafat›, düzenin
d i ¤ e r y ü z ü n d e tam da bunun sonucu olarak yoksullu¤un, açl›¤›n tablosu vard›r...
Bu tablo düzenin ayn› zamanda
“adalet” tablosudur, iﬂte bu tablo dini de kendi ç›karlar› için kullanan
ﬂarlatanl›¤›n, soygun düzeninin tablosudur. Ki bir yaz› kapsam›nda anlatabildiklerimiz bu tablonun sadece küçücük parçalar›d›r...
Öyleyse ekranlardan, bas›ndan
gözümüzün içine sokulan “en zenginler”, “milyar dolarl›k patronlar”
tablolar›nda biz zenginli¤i de¤il, kendi yoksullu¤umuzu ve adaletsizli¤i
görmek durumunday›z... TV kanallar›ndan, bas›n›n pembe sayfalar›ndan
uyutulmam›za izin vermemeliyiz...

Y E N ‹ Z E N G ‹ N L E R VE
ÜLKER’‹N YÜKSEL‹ﬁ‹

60. A KP HÜKÜMET‹ DE IMF
D E N E T ‹ M ‹ N D E N G E Ç T ‹...

En zengin ilk yüz içinde dikkat 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 aniden 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 Ülker’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›rmand›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, ihaleler, yolsuzluklar, vergi kaç›rmalar, iktidar gücünün her biçimde kullan›lmas›yla büyür... Bunu daha 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...

Oligarﬂik iktidarlar geçmiﬂte IMF ile iliﬂkilerini gizlemeye çal›ﬂ›rken bugün art›k bunu gizleme gere¤i de duymamakta, IMF
sanki do¤al bir durummuﬂ, ba¤›ml›l›k zorunlulukmuﬂ gibi halka kan›ksatmaya çal›ﬂmaktad›rlar...
IMF heyetleri ony›llard›r ülkemizde soygunu, talan› düzenler, denetler, bir aksamaya
meydan vermeden ba¤›ml›l›k sisteminin sürmesini sa¤larlar...
Seçimler biter bitmez yeni hükümete talimatlar›n› vermeye geldiler bir kez daha... Heyette Uluslararas› Para
Fonu Türkiye Masas› ﬁefi Lorenzo Giorgianni ve IMF
Türkiye Temsilcili¤i görevine atanan Hüseyin Samiei vard›... IMF’nin gelme amac› “yeni hükümetle tan›ﬂmak ve
görüﬂmelerde bulunmakm›ﬂ”... Tan›ﬂacak ne var, mal ayn› mal!.. “Babalar gibi satmak” için duruyor yerinde...
IMF heyetinin sab›rs›zl›¤›, seçim sürecinde bir parça serbest b›rakt›¤› AKP’nin yular›n› hemen tekrar s›kmak istemesindendir... Yeni yeni sömürü yasalar› vard› ç›kar›lacak, seçim nedeniyle ertelenmiﬂti...
Elbette IMF heyetinin talimatlar›n›n ikiletilmeyece¤inin garantisi AKP’nin geçen hükümeti döneminde yapt›klar›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› Yasas›’n›n ç›kar›lmas› olacakt›r. Ne de olsa Cumhurbaﬂkan›
onay› da çantada keklik...

EKONOM‹

23 Eylül 2007

Sadaka Düzeninin Çad›rlar›
- Yoksullu¤un statüleﬂmesiBa¤c›lar’daki iftar çad›r›, ülke
çap›ndaki binlercesinden biriydi. ‹stanbul’un “en büyü¤ü” idi. Ramazan’›n ilk günü bu çad›ra gidenler, ne
hakka, ne dine, ne adalete s›¤d›ralamayacak bir tabloyla karﬂ›laﬂt›lar.
Bu iftar çad›r›nda, “VIP konuklara” özel servis uygulan›yordu. ‹ftar çad›r›nda VIP, yani “çok önemli
özel konuk” olur muymuﬂ demeyin? Hani Allah kat›nda herkes eﬂit
de¤il miydi diye de münaf›kça sorular sormay›n.
Halk›n yiyece¤i yemekler, masalara tencerelerde konulmuﬂtu. Herkes tencereye kendisi uzan›p yeme¤ini al›yordu. Özel konuklar›n oturdu¤u yerler de farkl›yd› zaten. Bu
özel kiﬂiler, çiçeklerle ayr›lan yüks e k p l a t f o r m d a k i 5 masada oturuyorlard›. Onlara papyonlu, özel k›yafetli garsonlar servis yapt›.
Bir yazar›n yazd›¤› gibi;
“Din ayn› dindi!
Ki t a p a y n› k i t a p!
‹nanç ayn› inanç!
Oruç ayn› oruç!
‹ftar ayn› iftar!
Zaman ayn› zaman!
Çad›r ayn› çad›r!”
Lakin...
Lakin, s›n›flar ayn› s›n›f de¤ildi.
Onlar›n bir k›sm› ZENG‹N, bir k›sm› YOKSUL idi.
Bir k›sm› -zenginler-, gösteriﬂ
için gidiyordu o çad›rlara; bir k›sm›
-yoksullar- ise mecburiyetten. Gösteriﬂçiler gülüyordu kameralara piﬂkin piﬂkin. Mecburiyetten orada
olanlar, mahsun ve mahcuptu. Ne
yaz›k ki muhtaçt›lar...

Ç a d › r l a r ç o ¤ a l › y o r diye
‘Çok ﬂ ükür ’ m ü d e n m e l i ?
Yak›n zamana kadar, belli baﬂl›
kimi büyük ﬂehirlerle ve o ﬂehirlerin
birkaç meydan›nda kurulu çad›rlarla s›n›rl› olan Ramazan çad›rlar›, ar-
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t›k neredeyse her ﬂehirde ve her
meydanda var. Öyle ki, güya yoksullar için kurulan çad›rlar, bu boyutta bir yoksullu¤un sözkonusu olmad›¤› Avrupa ülkelerinde bile kuruluyor art›k. Çünkü art›k mesele
yoksullara yard›m meselesi olmaktan çoktan ç›km›ﬂ durumda (belki,
baﬂtan da böyle de¤ildi!)
Birkaç y›l önceki görüntüleri,
çad›rlardaki tablolar› hat›rlay›n. Çad›rlarda iftar açanlar, daha utangaç,
daha mahçuptular. Zaman içinde
do¤allaﬂt›, kan›ksand›. Daha do¤rusu kan›ksat›ld›. Elbette, asl›nda kan›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 “statüleﬂmesine” ayna tutuyor. Evet, yay›lan çad›rlar,
bir baﬂka gerçe¤i ortaya ç›kar›yor;
iktidar›n çad›rlar› azaltmak ve giderek ortadan kald›rmak gibi bir politikas› yok. Hiçbir düzen partisinin
de bu noktada bir eleﬂtirisi yok.
Sözde dahi, “yoksulluk çad›rlar›n›
kald›raca¤›z” diyen biri yok. Yoksulluk sanki o kadar do¤al!.. Sistemin sahipleri, bir rahats›zl›k duymuyorlar çad›rlardan. Ve kitlelere
de bunun çok do¤al oldu¤u düﬂüncesini empoze ediyorlar her y›l biraz daha.
Yoksulluk varsa e¤er, milyonlar
açsa e¤er -ki öyle- o halde o insanlar›m›z 12 ay, 365 gün açlar. Ama
düzen insanlar› sadece bir ay doyurmay›, büyük bir lütuf olarak sunuyor. 11 ay aç olanlar›n, 11 ayl›k açl›klar› için isyan etmeyip, bir ayl›k
toklu¤a ﬂükür duymalar› isteniyor.

Sadakan›n sponsorlar›;
Reklamc› islamc›lar
Elbette, yoksulluktan utanmas›
gerekenler, yoksullar de¤il, onlar›
yoksul b›rakanlard›r. Ama onlar b›-

rak›n utanmay›, ulufe da¤›tan padiﬂah edas›yla, yoksullar›n önünden
böbürlenerek geçiyorlar. Ve yine en
küçük bir utanma duymaks›z›n çad›rlarda kendilerine özel yerler ay›rt›p, yoksullar›n yan›nda kendilerine
özel servisli sofralar kurduruyorlar.
Ve muhtemelen bekliyorlar ki
orada yoksullarla birlikte yemek yeme “ l ü t f u n u ” 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 suretiyle 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, üstünde biraz toprak bulunan ve üzerine bir sa¤na¤›n inip kendisini bütün yalç›nl›¤› ile ortada b›rakt›¤›
bir kaya gibidir. Böyle kimseler,
yapt›klar›n›n hiçbir yarar›n› görmezler. ”
Ama ihtimal ki, bu reklamc› ﬂarlatanlar›n zaten dinle, Kuran’la bir
ilgisi yok. Aç b›rak›p, yoksul b›rak›p, iftar çad›rlar›na muhtaç ve
mecbur ediyorlar. ‹nsanlar› iftar çad›rlar›nda toplay›p, büyük yard›msever 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 programlara 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 öyle izletiyorlar ki, “ne kadar çok yard›msever iﬂadam›m›z” var diye düﬂündürtüyorlar insanlara...
Baﬂbakan’›n arabas›n›n arkas›ndan çocuklara araba, bisküvi da¤›t›l›yor, Emine Erdo¤an poﬂetlerle
yoksul sokaklara gidiyor, islamc›
holdinglerin kamyonetlerinden gecekondu semtlerinin ortas›nda -üzerinde holdingin ismi ve armas› yaz›l›- poﬂetler indiriliyor...
Halk aras›nda çok do¤al bir mekanizma olan yard›mlaﬂma, aleni
bir istismar arac› haline getiriliyor;
ama daha kötüsü, sadaka kurumsallaﬂt›r›larak, toplumu suskunlaﬂt›rman›n, kaderci ve ﬂükürcülü¤ü pekiﬂtirmenin de arac› yap›l›yor.
Açl›¤›n, yoksullu¤un, iﬂsizli¤in
yokedilmesini talep eden kitleler
yerine, verilen sadakalarla yetinen

Camilere De VIP!
‹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› S a r a y k ö y m e r k e z d e k i
A ¤ a l a r C a m i i’nde k›lmak istiyor. Ancak Erdo¤an gecikiyor, namaz vaktinde 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 sözkonusu olunca satmayacaklar› bir
de¤er, terketmeyecekleri bir ﬂey yok!..
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bir kitle kültürü yarat›l›yor. Sadaka
kültürü çürüten ve eriten bir kültürdür. Empyeryalist tekellerin, iﬂbirlikçi -burjuvazinin ve onlar›n hükümeti olan AKP’nin istedi¤i tam da
budur.

S ö m ü r ü c ü l e r i n “ yüks ele n
islamc›l›¤a” u y u m u
‹ﬂbirlikçi tekelci burjuvalar da iftar davetleri veriyor birkaç senedir.
Bu davetlerden sonra, gazetelerde
sosyetik isimlerin, sahnelerde bald›r
bacak gösterip para kazanan “sanatç›(!)”lar›n “türban ﬂ›kl›¤›” üzerine
haberler yap›l›yor. Bir tür “iftar magazini” ortaya ç›km›ﬂ durumda.
Tüm lüks oteller de buna uymuﬂ
durumda; özel “iftar, sahur menüleri” yay›nl›yorlar. Öyle sofralar ki,
bir iftar›n bedeli, ﬂehir meydanlar›ndaki iftar çad›rlar›nda karn›n› doyuran yoksullar›n bir ayl›k ücretinden fazla... Güya ikisi de oruç tutuyor, güya ikisi de müslüman!
Kuﬂ sütünün eksik olmad›¤› bu
otellerde tutulan oruçlar, yap›lan iftarlar, adaletsizli¤i ve islamc›l›¤›n
gönlünden geçen kültürü, herkesin

gözünün içine sokuyor. ‹ftar ve sahur için düzenlenmiﬂ lüks otel restoranlar›nda yemekler genellikle
“fas›l” eﬂli¤inde yeniyor. Sofran›n
özel yemekleri de ço¤unlukla “ O s m a n l › m u t f a ¤ › ” n d a n seçilmiﬂ oluyor. “‹slamc› burjuvazi” böyle “e¤leniyor!”
Ramazan çad›rlar›n›n yan›nda
yavaﬂ yavaﬂ yayg›nlaﬂmakta olan
“festival”ler var bir de. Orada da
eski zamanlar canland›r›l›yor, güya
“direkler aras›” e¤lenceleri, ortaoyunlar› sergileniyor. Ama asl›nda
“direkleraras›” umurunda de¤il islamc›l›¤›n; onlar türban›, çarﬂaf›,
orucu, eski Osmanl› saltanat›n›, hatta “padiﬂah halife hazretlerini” öne
ç›kar›p, gericili¤e tarihsel dayanak
oluﬂturmaya çal›ﬂ›yorlar. K›sacas›,
gericilik, Ramazan’› ve orucu kendine bir mevzi haline getirip, topluma 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, sadakac›l›¤›n kurumsallaﬂmas›na karﬂ›
halk›n direniﬂini örgütlemek!

Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkan›: “Küresel
›s›nman›n kayna¤› ahlaki çöküntü”
“Prof. Dr.” s›fat›n› taﬂ›yan Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkan› Ali B a r d a k o ¤ l u ;
yapt›¤› bir aç›klamada diyor ki:
“Küresel ›s›nman›n kayna¤› ahlaki
çöküntü.” (15 Eylül TV haberleri)
Prof. Bardako¤lu, çeﬂitli aç›klamalar› nedeniyle zaman zaman
“ça¤daﬂ, aç›k fikirli” olarak da tan›mlanan bir din adam›. Fakat d i nci ni n ça¤ d aﬂ› d a bu k ada r oluyor
iﬂte. Devletin resmi Diyanet Baﬂkan› s›fat›na taﬂ›mas›na ra¤men,
“cüppeli A hm e t Ho c a ”dan farks›z
konuﬂuyor. “Prof” da olsa, asl›nda
onun zihninde bilime yer yok. Tüm
dünyay› kas›p kavuran bir felaketi
ahlaki çöküntüyle aç›klayacak kadar bilimden uzak ve bilime düﬂman. Bu bir yana...
Hat›rlanaca¤› gibi, sözü edilen
“hoca”, 17 A¤ustos depreminin ar-

d›ndan yapt›¤›
konuﬂmalarda,
depremin “Allah’›n bir cezas›”
oldu¤unu
ileri sürmüﬂ, cezan›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, cüppeli hocaya bu sözleri nedeniyle soruﬂturma aç›lm›ﬂt›. Peki ﬂimdi devletin Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkan›’n›n söyledikleri de ayn›s› oldu¤una göre,
ona da dava aç›lacak m›?
Aç›lmazsa, bu “çifte standart”
olmayacak m›?
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BAY R A M PAﬁA DAVASI:
Katleden kitap yaz›p dolaﬂ›yor;
K a t l e d i l e n l e r, yarg›lan›yor!
19 Aral›k’ta Bayrampaﬂa Hapishanesi’nde gerçekleﬂtirilen ve ad›na
“Hayata Dönüﬂ” denilen katliam›n
duruﬂmas› 14 Eylül günü Eyüp 3.
Asliye Ceza Mahkemesi’nde yap›ld›. Her duruﬂmada oldu¤u gibi yine
hakim de¤iﬂikli¤i yaﬂand›. ﬁimdiye
kadar davay› iki kez üst üste takip
edebilen hakim say›s› yaln›zca iki.
Alt› y›ld›r süren davada sürekli hakim de¤iﬂikli¤i yap›larak davan›n
zaman aﬂ›m›na u¤ramas›na çal›ﬂ›lmakta.

“Bu operasyonda
katledilen bizleriz ve
yarg›lanan da bizleriz”
Operasyon s›ras›nda tutuklu bulunanlar ve davada yarg›lananlar
ad›na söz alan Münevver Köz, mahkemeye sundu¤u Gülizar Özpolat,
Mesude Pehlivan, Mehmet Güvel
ve Münevver Köz imzal› ek savun-

ma dilekçesini okudu. Köz, sözlerine ﬂöyle baﬂlad›:
“ ... Operasyon sonras›nda hakk›m›zda aç›lan soruﬂturma sonucu
mahkemenizde san›k durumuna getirildik... Biz o tarihte Bayrampaﬂa
Hapishanesi C Blokta siyasi davalardan tutuklu bulunanlar›z. Biz
jandarma ve özel timler taraf›ndan
diri diri yak›larak kurﬂunlanarak 12
arkadaﬂ›m›z›n öldü¤ü bu operasyonda yaralanan ve sa¤ kalanlar›z.
Biz tarihin bu en büyük hapishane
katliam›n›n tan›klar›y›z”...
Köz, 19 Aral›k’ta yaﬂanan vahﬂeti anlatt›¤› konuﬂmas›n› ﬂöyle
sonland›rd›: "19 Aral›k'ta bizim üstümüze hangi silahlar bombalar
at›ld›? Bunlar› ö¤renmek istiyoruz.
Zeki Bingöl’ün kitab›ndan da okudum biraz önce. Operasyonun baﬂ›ndan itibaren kay›t yap›lmaya
baﬂland›¤›n› yaz›yor. Bu operasyonda katledilen bizleriz ve yarg›la-

Mahkeme
ç›k›ﬂ›nda Adliye önünde toplanan
TAYAD’l› Aileler, adalet taleplerini bir kez daha büyük bir öfkeyle dile getirdiler. Öfkeleri katledip kitap yazanlar›n sokakta
dolaﬂmas›na, evlatlar›n›n, arkadaﬂlar›n›n ise yarg›lanmas›nayd›. “Diri Diri Yakanlar Ya rg›lans›n, 19 Aral›k
Katliamc›lar› Ya rg›lans›n” sloganlar› ile baﬂlayan eylemde “Katliamc›lar Yarg›lans›n, Diri Diri Yakan Kimyasal Bomba Aç›klans›n” yaz›l› pankartlar aç›ld›.
TAYAD Baﬂkan› Mehmet Güvel burada yapt›¤›
aç›klamada ﬂöyle dedi: “Bugün temel hak ve özgürlükleri esas alan, demokratik bir anayasan›n var olmas› gerekti¤ini ortaya koyan ve
halk›n karﬂ›s›nda bunun
demagojisini yapan AKP
hükümetine soruyoruz; siz
b u katliamlar› o nay lay›p
görmezden
gelirseniz
hangi anayasada halk›n
yaﬂam hakk›ndan söz
e d e b i l ec e k si n i z ?”

TAYAD’l›lar Adalet
Talebini Yükselttiler

Say›: 123

nan da bizleriz. Burada gerçek suçlular alt› kad›n› diri diri yakanlard›r. Burada yarg›lanan bizler olmamal›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”.

“ Bayrampaﬂa Cezaevi
Ge r ç e ¤ i ” K itab› delil
olarak incelenecek
Ard›ndan söz alan HHB avukatlar›ndan Oya Aslan da “bizler derhal bu davada bir beraat karar› verilmesi gerekti¤ini düﬂünüyoruz”
diyerek taleplerini mahkeme heyetine iletti. Aslan, Zeki Bingöl’ün bahsetti¤i kamera kay›tlar›n›n mahkemeye iletilmesini ve Bingöl’ün tan›k olarak ça¤r›lmas›n› istedi. Bayrampaﬂa Cezaevi Gerçe¤i kitab›
mahkemeye sunuldu. TAYAD’l›lar›n da izledi¤i duruﬂma, Bayrampaﬂa Cezaevi Gerçe¤i kitab›n›n incelenmesi karar› al›narak 22 ﬁubat
2008 tarihine ertelendi.

“Bu davada hayatta
kalabilenler y a r g › l a n m a k t a d › r ”
ÇHD üyesi avukatlar da, dava avukatlar› olarak, 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 organize, planl› bir askeri harekat oldu¤u defalarca kez taraf›m›zdan
dile getirilmiﬂti. Bunu yaparken
dosya kapsam›ndaki ifadeler, tan›kl›klar, adli t›p raporlar› ve ilgili belgelere dayanmaktayd›k.
Dönemin ‹çiﬂleri Bakan› operasyonlara bir y›ld›r haz›rland›klar›n› da belirtmiﬂti. Bu iddialar›m›z son süreçte gündeme oturan
bir kitap ile deyim yerindeyse
kanaatimizce k a n › t l a n m › ﬂ oldu”
denildi.

HAP‹SHANELER
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TAYAD’LI A ‹LELER G ENELGEN‹N
UYGULANMASINI ‹STED‹
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.
“ F Tipi Hapishanelerde 10 Saatlik Sohbet Hakk› Gasbediliyor” pankart› açan aileler ad›na konuﬂan Mehmet
Güvel “22 Ocak 2007 tarihinden bu yana, 45/1 say›l›
genelgenin hapishanelerde
hayata geçirilmesi için at›lacak ad›mlar› bekledik ve izledik. Ancak gördük ki, genelgedeki hükümler ancak birkaç 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 kendi imzas›n›n bulundu¤u bu genelgenin uygulat›lmas› Adalet Bakanl›¤›’n›n görevidir. Onun niyetiyle belirlenecek bir
durum da de¤ildir. Biz tutsak yak›nlar› olarak tecrite karﬂ›

mücadelemizi tecrit kalkana kadar sürdürece¤iz. Bu konuda öncelikli hedefimiz 45/1 say›l› genelgenin uygulanmas›d›r” diyerek genelgenin uygulanmamas›n› eleﬂtirdi.
Aç›klaman›n ard›ndan tutuklu ve hükümlü ailelerinden
oluﬂan 5 kiﬂilik bir heyet, AKP ‹l binas›na giderek genelgenin uygulanmamas› ve F Tipi hapishanelerde yaﬂanan sorunlara iliﬂkin bir dosyay› hükümete iletilmek üzere yetkililere verdi. AKP ‹l yöneticilerinden ‹brahim Y›ld›r›m, dosyay› genel merkezine ve Adalet Bakan› Mehmet Ali ﬁahin’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.

EYLÜL 2007 - H AP‹SHANELERDE G ENELGEN‹N

UYGULANMASI KONUSUNDA SON DURUM
E d i r n e F T ipi
-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.

Tekirda¤ 1 No’lu F T ipi
-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.

Tekirda¤ 2 No’lu F T ipi
-Tutuklu ve hükümlülere genelgeye
iliﬂkin herhangi bir resmi bildirim
yap›lmam›ﬂt›r.
-Bu cezaevinde de genelge uygu-lanmamaktad›r.

K a n d › r a 1 N o ’ l u F T ipi

-Tutuklu ve hükümlülere genelgeye
iliﬂkin herhangi bir resmi bildirim
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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.

K a n d › r a 2 N o ’ l u F T ipi
-Tutuklu ve hükümlülere genelgeye
iliﬂkin herhangi bir resmi bildirim
yap›lmam›ﬂt›r.
-Hiçbir uygulama yap›lmad›¤› gibi
herhangi bir görüﬂmede gerçekleﬂ-memiﬂtir.

B o lu F T ipi
-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.

K › r › k l a r 1 No’ lu F T i p i
-Tutuklu ve hükümlülere genelgeye
iliﬂkin herhangi bir resmi bildirim
yap›lmam›ﬂt›r
-Tutuklu ve hükümlüler sohbete
ç›kmaktad›r.

S i n ca n 1 N o ’ lu F T ipi
-Tutuklu ve hükümlülere genelge
tebli¤ edilmiﬂtir.
-Genelge hala uygulanmamaktad›r.

S i n ca n 2 N o ’ lu F T ipi
-Tutuklu ve hükümlülere genelgeye
iliﬂkin herhangi bir resmi bildirim
yap›lmam›ﬂt›r.
-Hiçbir uygulama yap›lmad›¤› gibi
herhangi bir görüﬂmede gerçekleﬂmemiﬂtir.
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Sevgili Yürüyüﬂ okurlar›,
merhaba! Hepinizi selamlayarak
baﬂl›yorum bu say›daki sohbetimize. Konumuz anayasa.
Devrimciler, anayasa tart›ﬂmalar›nda nas›l bir tutum almal›d›r? Bu tart›ﬂmaya hangi perspektiften bakmal›lar?
Bu son derece önemli bir konudur. Ve oldukça da hassas bir çizgidir. Devrimci politika kendi içinde net, bilimsel ve kararl› bir bütünlük içinde olmad›¤›nda,
sa¤a veya sola sapmak
her an mümkündür.
Bilindi¤i gibi devrimciler olarak y›llar
önce, 1997’de bir anayasa tasla¤› da sunmuﬂ
bulunuyoruz. Bugün de
bu anayasa, AKP’nin
anayasas›na karﬂ› alternatifimiz olacakt›r. Bu anlamda tart›ﬂma sürecine 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, bunun hemen ard›ndan gelecek sorular
vard›r: “Bir anayasan›n telaffuz
edilmeye baﬂland›¤› andan itibaren
do¤all›kla 'anayasa neyi çözecek?',
'böyle bir anayasa mümkün olabi lir mi?', 'nas›l' sorular› peﬂpeﬂe
önümüze ç›kacakt›r. ”
AKP’nin anayasas›n› eleﬂtirirken veya devrimcilerin önerdi¤i
anayasay› sunarken, bu sorulara somut, inand›r›c› cevaplar verebilmemiz laz›m. Bu anlamda da anayasa
meselesini, bu sohbetimizde esas
olarak “Anayasan›n sistem içindeki
yeri” çerçevesinde ele alaca¤›z.
“ a na ya san› n s ist em iç indeki ye r i ”ni ele almay› da “ a nayasa mücade l e si ni n de vr i m müc a de l es i nde ki
yeri”yle tamamlam›ﬂ olaca¤›z. Evet
buyur Mazlum.
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Konu: Anayasa
ve Sistem -1-

Yani çok düz bir ﬂekilde ifade
edersem ﬂöyle diyebiliriz: Sistem anayasaya göre de¤il, anayasalar 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 geliﬂim seyri içinde ﬂekillenir 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, ka p i t a l i z min damgas›n› taﬂ›r. Hukukun bir
parças› olarak yasa ve anayasalar da
üst yap› kurumudur ve hakim üretim biçimini ifade ederler.
“Hukuk, egemen s›n›f›n yasa laﬂt›r›lm›ﬂ ifadesidir.” Hukuk, devlet taraf›ndan konulmuﬂ bir kurallar
bütünüdür ve "belli bir toplumun siyasal düzenini korumak" amac›n›
taﬂ›r. Bu çerçevede, anayasalar›n da
"belli bir toplumun siyasal düzenini
korumak" amac›n› taﬂ›yaca¤› aç›kt›r. AKP’nin anayasas› da düzeni
korumak amac›n› mutlak anlamda
içerecektir. Baﬂka türlü düﬂünmek,
baﬂka türlü beklentiler içinde olmak, bilimsel de¤ildir, tarihi gerçeklere uymaz.

Her Anayasa
Bir S›n›fa Aittir

M a z l u m : Anayasalar, bir sistemin en temel yasas›d›r. “Bir ülkenin bütün yasalar›n›n dayana¤›”
konumundad›r. Bu anlamda da sistemin temel ilkelerini belirleyen
bir metin durumundad›r.

Say›: 123

Bu anlam› ve rolüyle bak›ld›¤›nda, 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 düﬂülen noktad›r. Çünkü yukar›daki
tan›mlara bak›ld›¤›nda, bir anayasa
yap›l›p, devletin, tüm sistemin de
buna göre ﬂekillendirildi¤i anlaﬂ›lmaktad›r ilk baﬂta.
Fakat öyle de¤ildir. Tam tersine,
belli mücadeleler, savaﬂlar, devrimler gibi altüst oluﬂlar sonucunda,
belli bir sistem ﬂekillenmekte ve
anayasa da s›n›flar mücadelesinin
ortaya ç›kard›¤› bu siyasal sonuçlar›n hukuksal ifadesi olmaktad›r.

Hukuk, bir üst
yap› kurumudur. Alt yap›
taraf›ndan belirlenir. Alt yap›da kapitalizmin hüküm sürdü¤ü
bir sistemin hukuku da,
kapitalizmin damgas›n›
taﬂ›r. Hukukun bir parças› olarak yasa ve anayasalar da üst yap› kurumudur ve hakim üretim biçimini ifade ederler.
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Özlem: Engels’in de benzer bir
tan›m› vard› bu konuda. “Devlet,
egemen s›n›f›n hukuksal ifadesi d i r ” diyordu. O hukuk da kendini
anayasa ve yasalar ﬂeklinde somutluyor. Yani dolay›s›yla, devlet egemen s›n›f›n devleti, hukuk egemen
s›n›f›n hukuku, anayasa egemen s›n›f›n anayasas›... Ve bütün manevralar, bunu gizlemek için yap›l›yor.

TEOR‹
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Devleti “herkesin devleti” gibi, anayasay› “70 milyonun anayasas›” gibi 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, oligarﬂinin anayasas›n› milletin anayasas›
diye yutturuyorlar.

K e m a l : San›r›m bu noktada
AKP’nin gündeme getirdi¤i anayasa konusundaki yanl›ﬂ, yersiz beklentilere de de¤inebiliriz.
Mazlum arkadaﬂ›n belirtti¤i gibi,
anayasan›n sistem içindeki yerini,
bir üst yap› kurumu oldu¤unu unutmamak gerekiyor. ﬁimdi deniyor ki
“yeni” bir anayasa.
Peki ülkemizde iktidar›n niteli¤inde bir de¤iﬂiklik mi oldu? S›n›flar dengesinde bir de¤iﬂiklik mi oldu? Bunlarda ne ölçüde bir de¤iﬂiklik varsa, yap›lacak bir anayasa da
iﬂte ancak o kadar “yeni” olabilir.
Geçti¤imiz haftalarda dergimizde de bir özeti verildi¤i gibi, ülkemizde 1921, 1924 anayasalar› yap›ld›, daha sonra 1961 Anayas› ve
sonra da 1982 Anayasas›... Bunlar
s›n›fsal olarak temelde sömürücü
egemen s›n›f karakterini taﬂ›yorlard›, ama herbiri yine de farkl› dönemlerin, farkl› s›n›fsal güç dengelerinin ifadesiydiler.
Mesela, 1921 Anayasas›, as›l
olarak emperyalizme karﬂ› Kurtuluﬂ
Savaﬂ›’n› en geniﬂ ittifaklarla sürdürmeyi amaçlayan, bu anlamda da
toplumun birçok kesiminin ortak
temsili ve yönetimini meclis çat›s›
alt›nda birleﬂtirmeyi amaçlayan bir
anayasayd›. Onun niteli¤ini belirleyen emperyalist iﬂgal alt›ndaki bir
ülkenin kurtuluﬂ güçlerinin anayasas› olmas›yd›. 1924 Anayasas› ise,
art›k ba¤›ms›zl›¤›n› kazanm›ﬂ yeni
bir devletin anayasas›yd›. Kemalistler, art›k en geniﬂ ittifak de¤il, kendi iktidarlar›n› pekiﬂtirme, sistemi
sa¤lamlaﬂt›rma peﬂindeydiler. Anayasa ve ona ba¤l› olarak oluﬂturulan
tüm kurumlar da bu amaca göre ﬂekillendirildi. Ve ülkemiz uzun y›llar
bu anayasayla yönetildi.
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1961’e gelindi¤inde asl›nda ülkemizdeki s›n›fsal dengelerde de,
yönetim tarz›nda da birçok de¤iﬂiklik olmuﬂtu. 1945’lerden baﬂlayan
süreçte ülkemiz yeni-sömürgeleﬂmiﬂ, faﬂizm yukar›dan aﬂa¤›ya inﬂa
edilmiﬂ, Kemalistler yönetimden
büyük ölçüde tasfiye edilmiﬂlerdi.
27 May›s Darbesi bir yandan Kemalistler’in tasfiye edilmeye karﬂ›
bir ç›k›ﬂ›yd›. Bu ç›k›ﬂ, ABD iﬂbirlikçisi, emperyalizmin iktidar› DP
gericili¤ine karﬂ› bir zeminde ﬂekillendi. 27 May›s ayn› zamanda sistemin ihtiyaçlar›na da cevap vermeye
çal›ﬂ›yordu. Bu anlamda 1961 Anayasas›, nispi hak ve özgürlükleri
içeren yan›yla öne ç›kan bir anayasa oldu. 1982 Anayasas› ise, s›n›flar
mücadelesinde devrim cephesinin
büyük ölçüde geriletilmesinin ifadesi olan bir anayasa olmuﬂtur.
Bugün aç›s›ndan ne gibi bir de¤iﬂiklik var öyleyse? Elbette, AB’ye
üyelik süreci do¤rultusundaki geliﬂme ve de¤iﬂimler, son iki seçimin de
ortaya koydu¤u gibi, oligarﬂi içi
iliﬂki ve dengelerdeki k›smi de¤iﬂiklikler, yeni anayasaya bir ﬂekilde
yans›yacakt›r.
Bu yans›ma, birincisi anayasan›n AB’ye uyum çerçevesinde yap›lan de¤iﬂikliklere uydurulmas›n›
içerecektir. Keza bu süreçte ülkemizin emperyalist tekellere aç›lmas›,
anayasal ifadesini de bulacakt›r.
AKP nezdinde islamc› kesimlerin,
tekelci burjuvaziye s›çrama arifesindeki burjuvazinin talepleri de yeni anayasada kendini ifade etmeye

Emperyalizm
kovulmadan,
mevcut iktidar y›k›lmadan hiçbir anayasa halk›n dertlerine derman
olamaz. Reformizmin, küçük-burjuva ayd›nlar›n
düzen partilerinin önerdi¤i anayasalar üzerinde
oynamas›yla, Halk Anayasas› önerisi aras›ndaki
nitelik fark da buradad›r.
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çal›ﬂacakt›r. Bunun karﬂ›s›nda Genelkurmay, kendi güç ve iktidar›n›
muhafaza eden bir politika geliﬂtirecektir... Netice olarak da yeni anayasa, bu noktada egemen s›n›flar
aras›ndaki güç dengesine ba¤l› olarak ﬂekillenecektir. Bu noktada, genel olarak mücadele aç›s›ndan, egemen s›n›flarla ezilen s›n›flar aras›ndaki 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 sözkonusu de¤ildir.

Özlem: Biz iﬂte bu noktada,
Halk Anayasas›’yla anayasa tart›ﬂmas›n› egemen s›n›flar aras› bir tart›ﬂma olmaktan ç›karm›ﬂ oluyoruz.
Anayasa tart›ﬂmalar›na müdahil
olunurken, kuﬂkusuz içine düﬂülmemesi gereken en önemli nokta, halk›n aras›nda “anayasal hayaller”
yaym›ﬂ olmamakt›r. Oligarﬂinin siyasal iktidar› y›k›lmadan herhangi
bir anayasa de¤iﬂikli¤iyle sorunlar›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-burjuva ayd›nlar›n düzen partilerinin
önerdi¤i anayasalar üzerinde oynamas›yla, Halk Anayasas› önerisi
aras›ndaki ni t el i k fa rk da buradad›r
zaten.
Onun alt yap› taraf›ndan belirlenen bir üst yap› kurumu oldu¤u
unutulmazsa, boﬂ beklentilere de
kap›l›nmaz.
Halk Anayasas› Tasla¤› ortaya
at›ld›¤›nda böyle bir ihtimalin önünü baﬂtan kesmek için ﬂöyle denilmiﬂti: “Kendi baﬂ›na hiçbir anayasa 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 ifadesidirler. Va rolan 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
23 Eylül 2007

ﬁubat 1997, Say›:17)
Kaba ve s›¤ olarak bak›ld›¤›nda
ﬂöyle düﬂünülebilir: Önce egemen
s›n›f› devirip iktidar› ele geçirdikten
sonra ancak bir anayasa yapabilirsiniz... Böyle düﬂünüp bunlar› gereksiz görebilirsiniz.
Ama di¤er düﬂünüﬂ tarz› da,
Halk Anayasas› çal›ﬂmas›n›, anayasan›n içerdi¤i taleplerle geliﬂtirilecek bir mücadeleyi, iktidar› devirmenin bir parças› haline getirmektir. Bir baﬂka aç›dan Halk Anayasas›, h a l k › n i k t i d a r › h e d e f i ni h a l k a
maletmenin, halk› bu do¤rultuda
örgütlemenin bir arac› olarak düﬂünülmeli yani.

M a z l u m : Anlat›lanlardan anlaﬂ›laca¤› gibi, hukuk sistemi, özel
olarak da anayasa, varolan durumun
bir yans›mas›d›r. Lenin’in deyimiyle söylersek, bir üst yap› kurumu
olarak hukuk [ve onun bir parças›
olarak anayasa] “toplum içindeki s›n›fsal ayr›mlar›n, somut güçler dengesinin ka¤›t üzerindeki yans›mas›ndan baﬂka bir ﬂey de¤ildir.”
Keza biraz önce belirtilenleri de
içerecek ﬂekilde ﬂöyle de tan›mlayabiliriz: Bir anayasa, mevcut s›n›flar
dengesinin hukuksal düzeyde ifadesidir. 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 Özgürlükler 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 sonuçlar ç›kar›labildi¤inin bir örne¤iydi.
Oportünizmin, ﬂablonculu¤un mant›¤› ﬂöyle çal›ﬂm›ﬂt› mesela.
“‹ktidar al›nmadan halk›n ç›kar›na bir anayasan›n gerçekleﬂmesi
mümkün olamayaca¤›na göre, o zaman bir anayasa önermek, mutlaka
düzen içi reformlar›n yap›lmas› politikas›d›r, reformistcedir...”
Bir anayasa önermekle, bunun
Say›: 123

mevcut düzende uygulanabilir olup
olmamas› farkl› bir ﬂeydir. Tam tersine, Halk Anayasas› önerisi, oligarﬂinin, bu düzen içinde böyle bir anayasay› yapamayaca¤›n› gösteren
güçlü bir teﬂhir arac›d›r.
Ekonomik demokratik mücadelenin devrimci geliﬂim seyri de böyle de¤il midir zaten? Kitleler bu
mücadele sürecinde, düzen içinde
neyin olup neyin olamayaca¤›n› görürler. Kitlelerin, düzen içinde karﬂ›lanabilir taleplerin ötesine geçmesi, mücadelenin burjuvazinin veremeyece¤i, düzen s›n›rlar›n› aﬂan taleplere yönelmesi, mücadelenin geliﬂiminin bir ifadesidir. Bu anlamda
Halk Anayasas›’n›n kitlelerin talebi
haline getirilmesi, baﬂl› baﬂ›na kitle
mücadelesinde devrimci bir geliﬂmeyi ifade eder.
Burada kitlelerin kurtuluﬂunun
bir anayasa ile olabilece¤i umudu
veya düﬂüncesini yaratmaktan sözedilemez. Çünkü hem ortaya konulan anayasan›n muhtevas›, hem sürdürülen mücadele buna engeldir.
Halk Anayasas› sunulurken denilmekteydi ki: "Kuﬂku yok ki, böyle bir anayasay› ka¤›t üzerinde yap›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 durumunday›z. Uygulanmas›n›n koﬂullar›n›
mücadelemizle yaratmak durumunday›z.”
Solda bu ve benzeri faaliyetleri,
çal›ﬂmalar› gereksiz görme anlay›ﬂ›
da yayg›nd›r. Kimileri için bunlar

Kitlelerin düzen s›n›rlar›n›
aﬂan taleplere
yönelmesi, mücadelenin geliﬂiminin bir
ifadesidir. Bu anlamda
Halk Anayasas›’n›n kitlelerin talebi haline getirilmesi, baﬂl› baﬂ›na kitle
mücadelesinde devrimci
bir geliﬂmeyi ifade eder.
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“ssoyut”tur. Hemen gerçekleﬂtirme,
uygulama ﬂans› olmad›¤›na göre,
emek harcamaya, gündeme getirmeye de gerek yoktur. K›sacas›, bu
ve benzeri ﬂeyler devrim sonras›n›n
iﬂidir. Ama iﬂte, bu tür çal›ﬂmalar
yapmaks›z›n “ de vri m ç öze r” propagandas› da aç›kça soyut kalmaya
mahkumdur ve böyle bir soyutluk
içinde; kitlelerde bir kurtuluﬂ umudunu, farkl› bir düzenin mümkün
olabilece¤i düﬂüncesini yaratmak
zordur.
Halka bir alternatif göstermeyen, bu alternatifi somutlayamayan,
halkta kapitalizmin de, faﬂizmin de
alternatifi oldu¤u inanc›n›, bunun
gerçekleﬂtirilebilece¤i güvenini yaratamayan bir politikan›n, iktidar
yolunda ilerleme ﬂans› yoktur.
Türkiye solunun iddias›zlaﬂmas›, ufkunun daralmas›, bu konudaki
yaklaﬂ›m›n› etkileyen unsurlardan
biridir. ‹ddias›z bir sol, elbette yeni
bir devletin kuruluﬂu üzerine konuﬂmaya cüret edemiyor. Kendisinin
inanmad›¤› bir ﬂeye halk› inand›rmas› da mümkün de¤il zaten.

Özlem: ﬁimdi anayasa üzerine
bir mücadelenin reformizm olarak
nitelendirilmesine dair ﬂunu da eklemek gerek; herhangi bir talep,
herhangi bir eylem biçimi, soyut
olarak ele al›nd›¤›nda tek baﬂ›na reformist veya devrimci olarak nitelenemez. O talebin s›n›flar mücadelesi içindeki karﬂ›l›¤›na, o eylemin
mücadele içindeki rolüne bak›l›r.
Devrimle ne olacak, ne de¤iﬂecek, nas›l bir devlet kurulacak?
Bunlar›n soyut kald›¤› yerde, kitleleri devrim saflar›nda toplamak
mümkün de¤ildir. Halk Anayasas›
Tasla¤› iﬂte bunu somutlad›¤›, bu
anlamda kitlelerin devrim ve sosyalizm mücadelesine kat›l›m› için
güçlü bir zemin oluﬂturmas› aç›s›ndan devrimcidir her ﬂeyden önce.
Böyle bir Anayasa Tasla¤›’n› sunarken, esas olarak halka söyledi¤imiz ve gösterdi¤imiz öyle çok karmaﬂ›k bir ﬂey de¤il; bununla sorunlar›n›n temel çözümlerini gösteriyoruz. Ve diyoruz ki, e¤er bu çözüm-

TEOR‹

33

ler senin taleplerini karﬂ›l›yorsa, bu
çözümleri, mevcut iktidar uygulayamaz. Böylelikle bir “ i k t i d a r so r u n u ” getirilmiﬂ oluyor kitlelerin
önüne.
Sonuçta her türlü kitle çal›ﬂmas›n›n, eylemin amac› da bu de¤il midir?

K e m a l : Ba¤›ms›zl›k ve demokrasiyi hedefleyen bir anayasa
tasla¤› haz›rlay›p bunu halka maletmek, bütün anti-faﬂist, anti-emperyalist, özgürlükten, adaletten yana
örgüt ve partileri ve kiﬂileri bunu
hedefleyen bir mücadele içinde bir
araya getirmek, elbetteki halk ve solun bugünkü gerçe¤i içinde oldukça
önemli bir rol üstlenebilir.
Tart›ﬂma daha ilerisini ya da gerisini isteme tart›ﬂmas› de¤ildir. Bunun yeterli olup olmamas›, bunun
mevcut koﬂullarda gerçekleﬂebilir
olup olmamas› da de¤ildir. Daha
ilerisini hedeflemek, devrimi ve
sosyalizmi istemek, böyle bir anayasa önerisiyle sürece müdahale etmenin önünde engel de¤ildir.
Tam tersine, böyle bir mücadele,
daha ilerisini yak›nlaﬂt›rma arac›d›r.
Tek yolun devrim oldu¤u devrimciler için bir gerçektir. Tek çözümün
sosyalizm oldu¤u da öyle. Fakat
bunun kitleler için bu ﬂekilde kabul
edilmesi sözkonusu de¤ildir. Kitleler 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 anayasa için mücadele de iﬂte bunu
görmelerini sa¤layacak bir pratiktir.
Kendini düzen içi iyileﬂtirmeler
talebiyle s›n›rlayan bir anayasa talebi, kuﬂkusuz düzen içidir. Böyle bir
anayasa mücadelesinin “demokratik
mücadele” anlam›nda da ilerletici
olaca¤› ﬂüphelidir. Ama, halk kitleleri bu anayasan›n asli nitelikleri
olan “ba¤›ms›zl›¤›, demokrasiyi,
u l u s l a r › n t ü m h a k l a r › n › ” istemeye, bunun için bilfiil mücadeleye
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girdi¤i noktada, amaç büyük ölçüde
has›l olmuﬂtur ve Halk Anayasas›,
iﬂte o zaman ba¤›ms›z demokratik
bir Türkiye yürüyüﬂüne yol gösteren araçlardan biri olarak tarihi rolünü oynam›ﬂ demektir.

M a z l u m : Anayasaya iliﬂkin
tart›ﬂma ve geliﬂmelere s›n›fsal niteli¤iyle bak›ld›¤›nda, devrimci bir
iktidar ve anayasa alternatifiyle bak›ld›¤›nda, mevcut tart›ﬂmadaki aldatmacalar›, yan›ltmacalar› da daha
ç›plak olarak görebiliriz. Mesela,
"demokratik anayasa" tarifi kullan›l›yor. Eksik. Ba¤›ms›zl›k ve demokrasiyi birlikte içermiyorsa, orada bir
sorun, çarp›tma vard›r. Biçimsel bak›mdan “demokratik” olup olmamas› ise son tahlilde bizim yaklaﬂ›m›m›z› belirlemez. Burjuva demokrasisi içinde yap›lm›ﬂ herhangi bir
anayasa o demokrasinin ölçüleri
içinde “demokratik” de olabilir ama
bu onun s›n›fsal niteli¤ini, b u r j u v a
niteli¤ini ortadan kald›rmaz.
Bu nedenledir ki, devrimciler
olarak talebimizi de, önerimizi de
“demokratik anayasa” olarak de¤il,
ha lk an aya s a s› olarak tan›mlamaktay›z. O l i g a r ﬂ i n i n a n a y a s a s › n a
ka rﬂ › ha l k a na y a sa s › . Mevcut düzenin, yani emperyalizme ba¤›ml›
yeni-sömürgecili¤i ve faﬂizmle yönetilen sosyo-ekonomik yap›y› sürdüren anayasas›na karﬂ›, “Ba¤›ms›zl›¤›, demokrasiyi ve uluslar›n
haklar›n› esas alan bir anayasa”!
“sivil anayasa”, “kurucu
meclis anayasas›” gibi tart›ﬂmalar›n da eksik ve
yanl›ﬂ oldu¤unu belirtelim. Bunlar›n hiçbiri tek
baﬂ›na nitelik belirleyici
de¤ildir. Sivil olmas› ilerici olmas› anlam›na gelmez. Bir “kurucu meclis”
taraf›ndan yap›lmas› da
keza, demokratik ve kat›l›mc› oldu¤u anlam›na
gelmez.
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Ve yine bu noktada, “sivil anayasa”, “kurucu meclis anayasas›”
gibi tart›ﬂmalar›n da eksik ve yanl›ﬂ
oldu¤unu belirtelim. Bunlar›n hiçbiri tek baﬂ›na nitelik belirleyici de¤ildir. Sivil olmas› ilerici olmas› anlam›na gelmez. Bir “kurucu meclis”
taraf›ndan yap›lmas› da keza, demokratik ve kat›l›mc› oldu¤u anlam›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¤undad›r. Keza kurucu meclisi de kimin
ve nas›l “kurdu¤u” önemlidir.
Sonuç olarak bu noktada ﬂunu
belirtelim; bir anayasa en özlü ﬂekilde s›n›fsal niteli¤iyle tan›mlan›r.
Di¤er tan›mlar, onun ﬂu veya bu yan›n› yans›tabilir, ama tam tarifini
vermezler.
Esas›nda “yeni anayasa” tart›ﬂmalar›nda haz›rlanan taslaklara, tart›ﬂ›lan baﬂl›klara bak›ld›¤›nda, herhangi bir düzen partisinin, oligarﬂinin meclisinin ülkedeki sisteme dair yeni bir ﬂey önerecek ve yapacak
durumda olmad›¤› da görülüyor.
Türban meselesi öne ç›k›yor, çünkü
neredeyse “en önemli” de¤iﬂikliklerden biri bu. Öteki de¤iﬂiklikler o
kadar boﬂ yani. Boﬂ olmayan yan›
da esasta egemenleri ilgilendiriyor.
Fakat bunun karﬂ›s›nda devrimcilerin 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 etmektedir ve halk› kendi iktidar› için
mücadeleye yöneltecek bir muhtevaya sahiptir. Bu temeldeki bir mücadelenin kitlelere maledilmesi, halk›n mücadelesini ve örgütlenmesini,
özel olarak da devrimci hareketin
mücadelesi ve örgütlenmesini geliﬂtirecektir.

K e m a l : Evet, sohbetimizi burada noktal›yoruz ﬂimdilik. Bu sohbetin devam› olarak, gerek reformist, gerekse de oportünist kesimlerin anayasa konusundaki yaklaﬂ›mlar›n› önümüzdeki say›da ele almaya devam edece¤iz. Haftaya buluﬂmak üzere ﬂimdilik hoﬂçakal›n.
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“...‹nsanlar›n dünyas›n›n de¤ersizleﬂmesi, nesnelerin dünyas›n›n
de¤er kazanmas› ile orant›l› olarak
artar...” (Marx)
Onlardan kaç›ﬂ yok!
Nereye giderseniz gidin peﬂinizdeler. Her yanda karﬂ›n›za ç›k›yorlar. Hayat›n her alan›na mutlaka izleri düﬂüyor. Nereye baksan›z onlarla göz göze geliyorsunuz. De¤iﬂik k›l›k, renk ve sesler kullanarak
her yerde ve her an karﬂ›n›zda beliriyorlar. Onlardan kaçam›yorsunuz.
Her gün art›yorlar ve de¤iﬂik biçimlerde hayat›n›z› istila ediyorlar. Öyleki, giderek konuﬂma, davran›ﬂ ve
müziklerini tekrar etmeye baﬂl›yorsunuz. Onlara “reklam” deniyor.
Amaçlar›na ulaﬂmak için, her ﬂeyi
kullan›yorlar. Bebeklerin o masum
gülüﬂlerinden yaﬂl›lar›n ﬂefkatine
kadar her ﬂeyi taklit edip sömürüyorlar. Ama en çok kad›n ve en çok
da neredeyse ç›plak kad›n k›l›¤›nda
piyasaya ç›k›yorlar. Çünkü o ﬂekilde daha fazla ilgi çekecekerini hesapl›yorlar. Amaçlar› için her yolu
mübah görüp k›l›ktan k›l›¤a giriyorlar. Tüm o albenili görüntülerinin
ard›nda ise, gerçek yüzleri var. O
yüzde ise, b u y u r g a n ve h ü k m e t meye çal›ﬂan bir gerçek var.
Her yanda karﬂ›n›za ç›kan o
renkli reklam görüntülerinin ard›nda, bir efendi–köle iliﬂkisini dayat›yorlar size... Neyi yapman›z› ya da
yapmaman›z›... Neyi, ne kadar alaca¤›n›z›... Nas›l giyinece¤inizi... Ne
Say›: 123

içece¤inizi... Davran›ﬂlar›n›z›n nas›l olmas› gerekti¤ini... Hitap biçiminizi vb.
belirliyor, dayat›yor, emrediyorlar. Ve bunlar› öyle
“reklam”ediyorlar ki, o çirkin yüzleri ve ulaﬂmak için
her yolu denedikleri kirli
amaçlar›n› perdelemiﬂ oluyorlar...
Evet, konumuz “reklamlar.” Ve önce, asl› Frans›zca
olan bu kelimenin TDK sözlü¤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 “masum” tan›mlardan birisidir. Ama bu
tan›m bile, kapitalizmin reklam faliyetinin nas›l bir sahtekarl›¤a tekabül 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 eﬂyay› size be¤endirmektir. Be¤endirecek 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, t ü k e t i m
k ü l t ü r ü’dür. “Reklamlar” ise, tüketim al›ﬂkanl›¤›n› yaratan, özendiren,
körükleyen bir araçt›r. Bu yan›yla
kapitalist çark›n makyajl› diﬂlisidir,
vitrini ve sahnesidir. O vitrinin ard›nda ise, tüketim kültürünün batakl›¤› vard›r. Bütün o reklam oyunlar›, dizileri, ilanlar›, afiﬂlerinin
amac›, iﬂte o batakl›¤a ad›m atman›z› sa¤lamakt›r. Ki reklam, burjuvazinin daha fazla kar elde etmek için,
ol taya ta kt› ¤› s ol uca nd› r. Ç›plak
gerçek budur! Ama bu gerçeklik öyle bir laylaylom sanall›¤›yla örtülmüﬂtür ki, sahnede görünen ya “sanatç›” naml› bir soytar›, ya bir kad›n›n ç›plakl›¤› ya bir bebe¤in masumiyeti ya aile s›cakl›¤› ya da gençli¤in dinamizmidir. Her yanda onlarla 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 doludur. Nereye giderseniz gidin her
yerdeler...
“Reklamlar”›n böylesine bir ﬂirretlikle her yan› kaplad›¤› günümüzde “reklam” kelimesinin sözlük
tan›m›na yeniden bak›yoruz: Bir ﬂeyi 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 herhangi bir eﬂya oldu¤udur. Ki tekil
olarak, ﬂu ya da bu reklam ele al›nd›¤›nda bu do¤rudur. Ama bir bütün
olarak ‘reklamlar’ ele al›nd›¤›nda,
e ﬂ y a d a n b a m b a ﬂ k a 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 bütün o “reklamlar”›, tek bir reklam
olarak düﬂünürsek, bu sayede tan›t›lan, be¤endirilmeye ve kan›ksat›lmaya çal›ﬂ›lan ‘ﬂey’ nedir?
Bu soruya cevap ararken aç›¤a
ç›kan gerçek ﬂu oluyor: Reklamlar,
sadece reklam ettikleri ürünle s›n›rl› de¤ildir. Bu bir yan›d›r. Bu görüntü üzerinden, esas olarak bir yaﬂam
tarz›, ruh hali, davran›ﬂ ﬂekli empoze edilmektedir. Bir sak›z reklam› bile, o sak›z üzerinden bir k ü l t ür ü n t a ﬂ › y › c › l › ¤ › n › yapmaktad›r.
Hangi ürünün reklam› olursa olsun,
hepsinde sözkonusudur bu. Ki her
gün, her an, her biçimde gözümüze
sokulan say›s›z reklam, ka p i t a l i z m i n m a m ü l ü olan bireyci, bencil
insan tipini model olarak dayatmaktad›r.
Bu insan tipinin yegane kültürü
ise, haliyle tüketim kültüründen
oluﬂmaktad›r.
Evet, bir sak›z reklam› bile, ilgili sak›z›n tan›t›m›ndan öte, tüketim
kültününün telkinini içermektedir.
Çünkü o kültürü ne kadar yayarlarsa, 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 yaﬂam tarz›nda, insanlar kulland›klar›
eﬂyalar›n taﬂ›y›c›s› olan birer araçt›rlar. Dahas› o mal› sat›n alamad›klar› taktirde, ona sahip olanlar›n kat›nda adamdan say›lmazlar. Hatta o
markan›n o modeline sahip olmayanlarla 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 sahip olmayan› hor görmenin mübah
oldu¤unu gösterir reklamlar. Bir di¤er ifadeyle, de¤ersizleﬂme reklamlar arac›l›¤›yla da empoze edilmektedir. 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 atasözleri aras›ndad›r. Ama reklamlar bunun tam tersini söyler. Öyle ki, “kaza 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 “aç›k ö¤re tim”dir. Bencilli¤in, bananecili¤in
hayata taﬂ›r›lmas›n›n bir biçimidir.
Ve elbette Marx hakl›d›r: “‹nsanlar›n dünyas›n›n de¤ersizleﬂmesi,
nesnelerin dünyas›n›n de¤er kazanmas› ile orant›l› olarak artar”; öyle
ki, Ferhat ile ﬁirin’in yüzlerce y›l
can buldu¤u bu topraklarda, aﬂ›k oldu¤u insanla bile o markan›n bisküvisini paylaﬂmaktan kaç›nmak gerekti¤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 ücretiniz yeterse tabii.(!)
Baﬂka bir reklam›n spot cümlesi
ﬂudur:
“Hayat›n›za tat katar!” O maldan kullanmad›¤›n›z için hayat›n›z
tats›zd›r. Buradaki ön kabul, sizin
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mutsuz, hayat›n›z›n tats›z ve hatta
anlams›z oldu¤udur. Hayat›n›za anlam 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 çarpan, daha da¤rusu gözümüze sokulan olgu, cinselliktir. Öyle ki, hemen tüm reklamlarda cinsellik baﬂat
unsurdur. Boya reklam›nda bile, dekolte k›yafetli kad›nlar kullan›lmaktad›r. Kad›n bedeni de¤iﬂik biçimlerde sergilenmektedir. Ki reklam
dünyas›nda kad›na verilen rol bellidir: 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 yar›ﬂ› ve kimden önde olunacak?
Di¤er kad›nlardan... Nas›l? Saçlar›n›n parlakl›¤›yla... Bunu neyle
sa¤layacaks›n? Falanca marka ﬂampuanla... Ki bu örnek, en “masum”
olanlar›ndand›r. Bu türden reklamlar›n vurgusu hep ayn›d›r: Di¤er kad›nlardan daha seksi görünmek...
Daha aç›kças›, k e n d i n i p a z a r l a m a k . Kad›na lay›k görülen, empoze
edilen davran›ﬂ budur. Bu çaba içinde olmayanlar, daha baﬂtan küçümsenir. “ Arzu nesnesi” olmayan kad›n›n bir de¤eri olmayaca¤›, kafalara kaz›n›r. Hiç kuﬂku yok ki, kad›n›
aﬂa¤›layan bir yaklaﬂ›md›r bu. Ve
reklamlar denilen çirkefin her biçiminde somutlan›r...
K›sacas›, reklam deyip geçmemek gerekir. Zira “reklamlar” halk›m›za dayat›lan yozlaﬂman›n, tüketim kültürünün bir arac›d›r. Bu denli yayg›n olmas›n›n nedeni de budur. 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 biçimlerdeki moral sald›r› özelli¤i taﬂ›maktad›r. Bu sald›r›lar› da püskürtecek
olan, bizim kapitalizmin kültürüne
karﬂ› kendi içimizde ve hayat›n
içinde yükseltece¤imiz barikatlard›r.

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› teslim 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›klama yap›ld›. ﬁehir merkezinde bulunan esnaf ve kahvelere de da¤›t›lan
aç›klamada “Gençlerimizin, demokratik kitle örgütlerine gitmesini engellemek 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, yozlaﬂmaya karﬂ› mücadele eden onlarca insan›n tutukland›¤› ve haklar›nda
binlerce y›la varan hapis cezalar› istendi¤i demokratik kurumlar›n bas›ld›¤›na dikkat çekildi. Temel Haklar
Dersim halk›na ahlak›n, onurun, dayan›ﬂman›n oldu¤u bir yaﬂam için
yozlaﬂmaya karﬂ› birleﬂerek mücadele edelim ça¤r›s› yapt›.

Gazi Temel Haklar ’ d an
Ya r d › m K a m p a n y a s ›
Gazi Temel Haklar ve Özgürlükler Derne¤i yoksullara yard›m kampanyas› 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. Yoksullu¤un had safhada oldu¤u mahallede
dayan›ﬂman›n güzel örneklerini sergileyen Temel Haklar üyeleri ve Gazi halk›, yard›ma ihtiyac› olan 15 aile ve okul ihtiyaçlar›n› karﬂ›layamayan 40 çocu¤u belirleyerek bu insanlar›n ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamak için
çal›ﬂmalara baﬂlad›. 16 Eylül günü
saat 14.00’de Temel Haklar binas›nda yard›m malzemeleri da¤›t›ld›. Temel Haklar üyeleri kampanyan›n sürece¤ini belirttiler.
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CEPHE’DEN EYLEMLER
Dergimize Cepheliler taraf›ndan
yap›lan üstlenmede 13 Eylül gecesi
saat 24.30’da Sar›gazi Meclis Mahallesi’nde bulunan Meclis K›raathanesi
adl› kumar oynatan kahvenin camlar›n›n k›r›larak tahrip edildi¤i belirtildi.
Cepheliler kahvenin duvar›na “Kumar Oynatmak Suçtur Bu Suçtan Vazgeçin/Cephe” yaz›lamalar› yapt›lar.
*
17 Eylül akﬂam› ise saat 13.00 s›ralar›nda yine Sar›gazi Meclis Mahallesi’nde bulunan halk düﬂman› faﬂistlerin 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, olay›n ard›ndan jandarman›n ekip otolar›, motorize timlerle pislik yuvas›n›
korumaya ald›¤›n› belirterek “pislik
yuvalar›n›n devletin korumas›nda oldu¤u bir kez daha görülmüﬂtür” dediler.

Sultanbeyli’de Yürüyüﬂ
Yozlaﬂma karﬂ›t› bir baﬂka eylemde
14 Eylül günü ‹stanbul Sultanbeyli Baﬂaran 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› Caddesi Ça¤ K›raathanesi’nden yürüyüﬂe geçen mahalle halk› tefeci Fevzi Sami’nin evinin önünde aç›klama yapt›lar. Burada yap›lan konuﬂmalarda “halk›m›z Fevzi Sami namussuz, ahlaks›z,
tefeci biridir. Mahallede oturan Ali ﬁahin’in baﬂ›na silah dayayarak zorla senet imzalatt›rm›ﬂt›r. Bu mahalle sahipsiz de¤ildir. Fevzi Sami ile tüm iliﬂkilerinizi kesiniz” denildi.
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‹SKENDERUN VE ANTAKYA’DA
GRUP YORUM COﬁKUSU
Grup Yorum; umudun, direncin, 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 ‹skenderun Karaa¤aç Klas Dü¤ün Salonu’nda düzenlenen konsere 1400
civar›nda kiﬂi kat›ld›.
‹skenderun Temel Haklar Derne¤i Baﬂkan› Seval Arac›’n›n
yapt›¤› aç›l›ﬂ konuﬂmas›yla baﬂlayan konserde haklar ve özgürlükler mücadelesinin hemen hemen
ülkemiz tarihiyle paralel oldu¤u
ve bu mücadelenin ülkemizde sömürü çarklar› döndü¤ü ve demokrasi olmad›¤› sürece devam
edece¤ine de¤inildi. Konuﬂman›n
ard›ndan sahne alan Grup Yorum
alk›ﬂlar, ›sl›klar ve zafer iﬂaretleriyle “Türküler Susmaz Halaylar
Sürer” slogan›yla karﬂ›land›.
Yorum üyesi ‹nan Alt›n bir konuﬂma 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 çözülece¤ini söyledi.
Konser boyunca türkülere eﬂlik 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, ‹spanyolca ﬂark›lar söylendi. Yaﬂl›lar›n
Arapça türkülere yo¤un ilgi gösterdi¤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 Kazanaca¤›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›klama yapan Enis Aras kültürel yozlaﬂmaya karﬂ› halk kültürünün savunulmas› gerekti¤ini dile getirdi.
Aras’›n konuﬂmas›n›n ard›ndan
sahneye davet edilen Grup Yorum
ayakta alk›ﬂlarla karﬂ›land›. Antakya Aç›khava Tiyatrosu'nu h›nca h›nç dolduran kitle, konserin
baﬂ›ndan sonuna dek hiç susmadan, tüm ﬂark›lara büyük bir coﬂkuyla eﬂlik etti. Yorum, eski ve
yeni albümlerinden birçok türküyü seslendirdi. Coﬂkunun doru¤a
ulaﬂt›¤› Cemo marﬂ›nda tüm kitle
zafer iﬂaretleri yaparak Yorum’a
eﬂlik ederken da¤lar›n yücesindeki Cemolar’› selamlad›.
Antakyal›lar'›n hiç dinmeyen
ve hep artarak süren coﬂkusu eﬂli¤inde yaklaﬂ›k 3 saat süren konserin bitiminde, Yorumcular yo¤un
istek üzerine yeniden sahneye ç›karak halay türküleri seslendirdi.
Herkesin e¤lendi¤i ve be¤eni toplayan konser 23.30'da sona erdi.
Konser bitiminde Grup Yorum’un ard›ndan anfiyi dolduran
sevenleri hep bir a¤›zdan “Gündo¤du” marﬂ›n› söyleyerek salondan ayr›ld›lar. Konser sonunda
herkeste Yorum’u dinlemenin
hazz› ve umudun türkülerinin yüreklerde tazeledi¤i inanç vard›.
‹skenderun, Antakya konserleri son günlerde yap›lan en coﬂkulu konserlerdi. Konserin baﬂ›ndan
sonuna kadar kitledeki heyecan
hep varl›¤›n› korurken, türkülere
herkes kat›larak konser alanlar›n›
ç›nlatt›. Grup Yorum da repertuvar›yla büyük be¤eni toplad›.

KÜLTÜR
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ÖDP’nin Nesine Sahip Ç›k›lacak?
ÖDP’de seçimlerin
öncesinde baﬂlay›p,
sonras›nda bir grup
ÖDP’linin “ ÖDP’ye
S a h i p Ç › k m a Z a m a n › ! ” baﬂl›kl›
bildirisiyle d›ﬂa da yans›yan bir tart›ﬂma süreci yaﬂanmakta. Bu tart›ﬂma, 1980’lerin sonundan itibaren
devrimci çizgiye alternatif olarak
gösterilen legalleﬂmenin ve düzen
içi politikalar›n geldi¤i noktay› göstermesi aç›s›ndan tüm Türkiye solunu ilgilendiren bir tart›ﬂmad›r.
ÖDP, o günden bu yana “sol”
ad›na geliﬂtirilen sosyalizmden ve
devrimden kopuﬂ teorilerinin uyguland›¤› 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 söylüyordu. Kitleleri örgütlemek için kitleleri “ürkütmeyecek” bir söylem ve
eylem geliﬂtirilmeliydi. Öncelik
“demokratikleﬂme”deydi... Tüm
bunlar› meﬂru ve mazur gösterebilmek 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, öngörüleri ne kadar gerçekleﬂti... Bugün
ÖDP’liler bu tart›ﬂmaya zorunlu
olarak girmiﬂ durumdalar.
Partinin Genel Baﬂkan›’n›n parlamentoya kapa¤› atmak için adeta
partiye rest çekerek baﬂlatt›¤› süreç,
onlar› böyle bir tart›ﬂman›n içine
çekmiﬂ bulunuyor.
‹çlerinde ÖDP’nin merkezi yöneticilerinin de oldu¤u bir grup,
“ ÖDP’ye Sahip Ç›kma Zaman›! ”
baﬂl›kl› bildirilerinde ﬂöyle diyorlar:
“Biz aﬂa¤›da imzas› bulunan
ÖDP üyeleri olarak, ÖDP’nin 11
y›ll›k birikimiyle geliﬂtirdi¤i demokratik kültür ve hukukuyla, devrimci
siyaset anlay›ﬂ›na sahip ç›kma ve
ÖDP’nin ba¤›ms›z devrimci bütünlü¤ünü koruma kararl›l›¤›nda oldu-

38

ÖDP

¤umuzu... duyururuz..”
Bu bildiriyi yay›nlayanlar, bilmek durumundad›rlar ki; s›n›flar
mücadelesinde tesadüfi sonuçlara
fazla yer yoktur. ÖDP’de tart›ﬂ›lan
bütün bu sorunlar da birden bire ortaya ç›km›ﬂ, tesadüfen geliﬂmiﬂ
“sürpriz”ler de¤ildir. Bu sonuçlar,
belli politik tercihlerin, bu tercihlere ba¤l› s›n›fsal ﬂekillenmemelerin
kaç›n›lmaz sonuçlar›d›r.

D e v r i m c i b i r çizgi yoktu
ki, onu korumak
sözkonusu olsun?!
Birincisi, ÖDP’nin omurgas›,
büyük ölçüde y›lg›n, yorgun, devrim ve sosyalizmi inkar ve mahkum
etmiﬂ kadrolardan oluﬂmuﬂtur. ‹kincisi, ÖDP’nin taban› da esas olarak
esnaflaﬂm›ﬂ, düzeniçine yerleﬂmiﬂ
“eski solcu” bir kesime ve memurlar, mühendisler gibi küçük-burjuva
kesimlere dayanm›ﬂt›r. ÖDP, en
yoksullardan hem siyasal olarak,
hem pratik olarak uzak olmuﬂtur.
ÖDP gençlik dinamizminden de ayn› çerçevede uzak kalm›ﬂt›r. Bunlar,
siyasal tercihlerin do¤al sonuçlar›yd›.
Dolay›s›yla, düzeniçi politikalar,
bu kesimlerin statülerine denk düﬂmekte, ÖDP, kitleleri devrimcimleﬂtirecek, dönüﬂtürecek politikalar yerine, bu geri, statükocu e¤ilimler temelinde “güç” olmaya çal›ﬂm›ﬂt›r.
Bu s›n›fsal ve sosyal zeminde
ÖDP’nin devrimci bir çizgi geliﬂtirmesi elbette mümkün de¤ildi. Nitekim, tercih edilen bu yeni politikan›n devrimcilikten uzaklaﬂmak anlam›na geldi¤i tüm kritik dönemeçlerde apaç›k ortaya ç›kt›. Gazi
Ayaklanmas›’nda, Susurluk karﬂ›s›ndaki tav›rda, oligarﬂinin sald›rd›¤› 1 May›slar’da, hapishane direniﬂlerinde... ÖDP devrimci çizgide de¤il, düzeniçi konumdad›r.
ﬁimdi ÖDP içindeki sözkonusu
grubun ÖDP’nin “ devrimci siyasi
çizgisini koruyup geliﬂtirmekten”,

ÖDP’nin “devrimci b ü t ü n l ü ¤ ü n ü
korumaktan” sözetmeleri bu anlamda subjektiftir, gerçekçi de¤ildir.
Bu arkadaﬂlar önce ortada devrimci bir bütünlük olmad›¤›n›, korunacak, geliﬂtirilecek bir devrimci
siyasi çizgi olmad›¤›n› görmek zorundad›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 korumaya 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› destekleriz. Fakat ÖDP’deki bu kesim,
kendi gerçe¤ine gözlerini kaparsa,
bu, tarih içinde ilerici bir ç›k›ﬂ rolü
üstlenemez. ÖDP, “devrimcilik ne d i r, ne de¤ildir?” sorusunu tart›ﬂmak zorundad›r. ÖDP’de bir t a r t › ﬂ ma ve muhasebe olacaksa, muhasebeye n e reden baﬂlamal ›? sorusunun cevab› budur.
Ufuk Uraslar, onun temsil etti¤i
parlamenterist sapma, ÖDP’nin kuruluﬂundan bu yana izlenen politikalar›n do¤al sonucudur.
Bu çizginin emperyalizme, faﬂizme karﬂ› militanca direnen devrimci kadrolar de¤il, Ufuk Uraslar
yetiﬂtirece¤i aç›kt›r.
As›l yan›lg› içinde olanlar,
ÖDP’den militan unsurlar›n, devrimci ve militan politikalar›n ç›kaca¤›n› bekleyenlerdir.
Baﬂka bir aç›dan söylersek;
ÖDP, devrimin ve sosyalizmin reddedilmesi zemininde do¤muﬂ ve bunun do¤al devam› olarak da düzende kendine bir yer edinmeye çal›ﬂm›ﬂ, bu zeminde geliﬂmeyi hedeflemiﬂtir. Parlamenterizm, böyle bir
düzeniçileﬂmenin do¤al sonucu ve
olmazsa olmaz›d›r. Ve bu noktada,
Ufuk Uraslar, ÖDP’nin sosyal s›n›fsal zemini aç›s›ndan kendi içlerinde
daha tutarl›d›rlar. E¤er ÖDP gibi bir
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partiniz, böyle bir siyasi çizginiz
olacaksa, elbette ne yap›p edip
parlamentoya girmeye çal›ﬂacaks›n›z.
Bu nedenledir ki; ÖDP’nin
geçmiﬂine tümüyle sahip ç›karak
Ufuk Uras’a karﬂ› ç›kmak mümkün de de¤ildir, tutarl› da de¤ildir.
Ufuk Uraslar, 11 y›ll›k ÖDP’nin
ürünüdür. Ufuk Uraslar’› reddedecekseniz, mahkum edecekseniz, ÖDP’nin 11 y›ll›k düzeniçileﬂme tarihini ve siyasetini de reddetmek durumundas›n›z. Ancak
bunu yapabildi¤inizde, geriye kalan devrimci, ilerici ögelere sahip
ç›kabilir, daha devrimci bir zemine geçebilirsiniz.

‹ ç i k t i d a r kavgas› m›,
ideolojik bir kavga m ›?
ÖDP, sürekli sosyalizmden sözetmiﬂ, ancak, s›n›fsal anlamda
hiçbir zaman burjuvaziye aç›kça
ve uzlaﬂmaz bir zeminde karﬂ› olmad›¤› gibi, emperyalizme karﬂ›
da aç›k bir tav›r al›ﬂ içinde olmam›ﬂt›r. ÖDP’nin, daha sonra Genel Baﬂkanl›¤›’n› da yapan Hayri
Kozano¤lu gibi “ekonomistleri”,
tekellerden biraz daha fazla vergi
almay›, IMF borçlar›n› “ötelemeyi” içeren ve s›radan düzen partilerinden ileride olmayan “politikalar” savundular. “ÖDP’ye sahip ç›kma zaman›” diyenler, bu
politikan›n neresindeler?
ÖDP, Marksist-Leninist bak›ﬂ
aç›s› bir yana, dünyan›n ç›plak
gerçekleri içinde herkesin görebildi¤i gerçekleri görmezden gelerek 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 henüz dillerinden tümüyle kald›r›p atmad›klar› için bu konuda aleni bir
oportünizme baﬂvurup “ h a v e t ” diye bir ucube ürettiler. Emperyalizme hem evet hem hay›r diyen bir
devrimci, sosyalist olabilir mi? Bunu adeta resmi çizgisi haline getiren
bir partinin “devrimci siyaseti”nden
sözedilebilir mi?.. “ÖDP’ye sahip
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ODP’nin bugününe 8 y›l
öncesinden konulan
teﬂhis!

ç›kma zaman›” diyenler, bu sosyalizmin neresindeler?
ÖDP, kapitalizme karﬂ› m›?
ÖDP'nin d evrimi, h alk›n i ktidaÖDP,
yeni sömürgecili¤e karﬂ›
r›n› istedi¤i yoktur. O Avrupa'
m›?
ÖDP,
tekellere karﬂ› m›?
n›n e mperyalist d emokrasilerine
ÖDP’ye
sahip
ç›kanlar, bu sorulahayrand›r, istedi¤i burjuva
r›n cevab› olarak “evet”e mi, “hademokrasisidir. Eskaza mecliste
y›r”a m› sahip ç›kacaklar?
bir kaç k oltuk alabilirlerse de
Bildiri yay›nlayanlar diyor ki:
bunun için mücadele (!) edecek“ Bugün ÖDP d›ﬂ›nda özellikle
lerdir.
CHP’nin sa¤ / milliyetçi bir çizgiye savrulmas› karﬂ›s›nda solda
Bu nedenle seçimler onun için
ciddi bir boﬂlu¤un do¤du¤u bilinçok önemlidir. Mücadele alanlamektedir. Ancak, bu boﬂlu¤u dolr›nda o rtaya ç ›kan g üçsüzlü¤üdurma ad›na ÖDP’nin taban› ve
nü, seçimlerde sa¤layabilece¤i oy
yetkili organlar› d›ﬂ›nda tepeden
art›ﬂ›yla örtmek, k itlelere geliﬂtiinme emrivakilerle AB/Türkiye
¤ini, b üyüdü¤ünü g östermek
projesini temel alan sol liberal bir
zorundad›r. B unu y apamad›¤›nyönelime sürüklenmesine izin veda bitiﬂinin h›zlanaca¤›n›, kendi
rilemez.”
taban›ndan b ile k endisine k arﬂ›
Fakat ÖDP’nin sol liberal bir
güvensizli¤in, kopmalar›n büyüyönelime sürüklenmesinin yeni
yece¤ini görmektedir. ‹ﬂte bu
bir olgu olmad›¤›n› görmezden
geliyor bu bildirinin sahipleri.
noktada seçimde birlik meselesi
Bunun siyasal temelleri y›llar önonun i çin h andikaplarla d oludur.
ce at›lm›ﬂt›r; gelinen nokta kaç›Açmazdad›r.
n›lmaz bir sonuçtur sadece. Daha... HADEP'le ittifak yap›lsa,
s›, ÖDP’nin CHP’nin boﬂlu¤una
talip olmas› da yeni bir olgu deoligarﬂinin icazetiyle, tabandaki
¤ildir. ÖDP’nin “Irak’ta savaﬂa
geri e¤ilimlerle çat›ﬂacaklard›r.
hay›r koordinasyonu”nda bozYapmasalar, baraj› a ﬂabilecek
gunculuk yapt›¤› dönemki tart›ﬂbir varl›k g östermeleri m ümkün
malar› hat›rlay›n; tek amaç sosde¤ildir; v e p arlamentersiz k alyal-demokrasinin CHP’den ayr›
ma k oﬂullar›nda Ö DP'nin s olu¤u
düﬂmüﬂ kadrolar›n› “kafalamak”
iyice kesilecektir. Çeliﬂkileri buve onlar arac›l›¤›¤la CHP’ye alradad›r. Bu çeliﬂki, düzeniçileﬂternatif(!) olmakt›. Bunu da baﬂamenin, sa¤c›laﬂman›n çeliﬂkisidir.
ramad›lar gerçi ama tart›ﬂma konusu bu de¤il ﬂimdi. Dikkat çek23 Ocak 1999, Kurtuluﬂ, say›: 14
mek istedi¤imiz söz konusu bildiriyi yay›nlayanlar›n bunlar› bilmezden, görmezden gelip, hatta
ç›kma zaman›” diyenler, “havet”çibunlar› ÖDP tarihinden silip, sahip
lerin de baﬂ›n› çekiyorlard›.
ç›k›lacak pir-ü pak bir ÖDP tablosu
Sabanc›lar’› “ilerici”, “demokçizmeleridir.
ratikleﬂme yanl›s›” görebilen bir
“AKP yönelimli politikalar› despartinin hangi “devrimci bütünlütekleyen liberal tavr›n sol içinde
¤ü”nden sözedilebilir? Böyle bir
güçlenmesi”nden sözediliyor; baparti nas›l bir sosyalizmden sözedek›n bakal›m, ÖDP ve teorisyenleri
bilir. ÖDP’nin anlay›ﬂ›, sosyalizmin
bu konuda neler yap›p, neler demiﬂinkar ve mahkum edilmesini “özler. Bak›n bakal›m, devrimciler bu
gürlükçü sosyalizm” kavram› alt›na
konuda nas›l ›srarla eleﬂtirmiﬂ,
gizleyen, “özgürlükçü sosyalizm”
uyarm›ﬂlar, ama o zaman bu muhaad› alt›nda asl›nda “biraz sosyalleﬂlifler yoktu ortada?..
tirilmiﬂ burjuva demokrasisi”ni saÖDP’nin varoluﬂunu sorgulamal›s›n›z. Devrimcilik, orada yok edilvunan bir anlay›ﬂt›; “ÖDP’ye sahip
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meye baﬂlanm›ﬂt›r çünkü.
Devrimcilik de¤iﬂtirilmek istenmiﬂtir. devrimci örgüt, ahlak, disiplin, fedakarl›k, cesaret, her ﬂey mahkum edilip, yerine burjuvazinin de¤erleri geçirilmek istenmiﬂtir. Sosyalizmin içi boﬂalt›lmak istenmiﬂtir.
ÖDP’nin yak›n tarihimizdeki rolü, Türkiye solunun bütünü aç›s›ndan yapt›¤› etkiler; solu, devrimcili¤i, sosyalizmi, halk›n mücadelesini,
eme¤in kavgas›n› güçlendiren de¤il, zay›flatan bir rol ve etkidir.
Devrimcili¤in sosyalizm için
s a v a ﬂ m a k o l d u ¤ u , 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 anlay›ﬂlara sahip ç›k›yorlarsa, o zaman
Ufuk Uraslar’la kavgalar› sadece
bir i ç i k t i d a r k a v g a s › d › r. Yukar›da
s›ralananlar Ufuk Uras’›n da savunduklar›d›r ve demek ki bu noktada
Uras’la, bildiriyi yay›nlayanlar›n
aras›nda ciddi bir ideolojik fark yok
demektir. Bütün kavga parlamentoya girme takti¤inin biçimi ve zamanlamas› üzerineyse, bu ancak
taktik bir ayr›l›k olabilir. Ama hay›r,
bu bir iç iktidar kavgas› de¤il, bu
devrimi, devrimcili¤i savunma kavgas›d›r deniyorsa, o zaman iﬂte, yukar›da özetlenen tarihe ve yukar›da
alt› çizilen role iliﬂkin devrimci bir
muhasebeyle baﬂlan›lmal›d›r iﬂe.

Diyalekti¤in kural›d›r:
Ayn› çizgi, ayn› ülkede
ayn› sonuçlar› do¤urur!
Türkiye solundaki legalleﬂme,
sa¤c›laﬂma e¤ilimlerine iliﬂkin olarak 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-
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dur. Hep daha geriye gidildi. Türkiye soluna eylem biçimlerinden tutun sol içi iliﬂkilere kadar birçok
olumsuz gelenek empoze edildi.
“Biz geceleri rahat uyuyanlar›n
partisiyiz” sözü neyin ifadesiydi,
yeniden düﬂünülmelidir. Evet, geceleri rahat uyumay›, devrimi ve devrimcili¤i tasfiye etmeye, düzeniçileﬂmeye borçluydunuz. Risklerden
uzak kalabilmeyi, burjuvaziye yak›n, devrimcilere uzak durmaya
borçluydunuz. Yani asl›nda ﬂimdi
sizin sahip ç›kmaya çal›ﬂt›¤›n›z ﬂeyler, daha o günden tasfiye edilmiﬂti.
Parti Meclisi karar al›yor, bu
Parti Meclisi karar› çi¤neniyor, ama
o meclis kendi kararlar›n›n arkas›nda duram›yor. “Parti olmayan parti” iﬂte ancak böyle olunuyor. Örgütlerdeki “Stalinist disiplin” üzerine ahkam kesen ÖDP’nin teorisyenleri, ne diyor ﬂimdi?
ÖDP’nin en önemli sorunlar›ndan biri de budur. Yaﬂad›klar› onca
ﬂeye ra¤men, sanki hiç yanl›ﬂ yapmam›ﬂ gibidirler. Devrimci Yol’un
kendilerini “Türkiye solunun babas›” gibi gören zihniyeti, kültürü asl›nda onlar› hiç terketmedi.
Sanki o kadar teslimiyete kendileri yolaçmam›ﬂ, o kadar tasfiyelerden geçmemiﬂ, say›s›z öngörüsü ve
politikas› s›n›flar mücadelesinin kat› gerçeklerine çarp›p tuz buz olmam›ﬂ gibi, hala burunlar›ndan k›l ald›rm›yorlar. Baﬂka bir deyiﬂle, devrimle ilgili tüm hayallerini ve iddialar›n› kaybettiler, fakat küçük-burjuva gurur ve kibirleri hep yerinde
kald›.
Mesela ÖDP-DY’nin eski yönetici kadrolar›n›n Ahmet ‹nsel’le sürdürdükleri tart›ﬂma çok ilginçtir. ‹nsel, ÖDP içinde hala etkilerini sürdüren eski DY yöneticilerini, bir anlamda “dinazor” ilan edip emekliye
ayr›lmalar›n› istiyor ve onlar›n içinde bulundu¤u yap›lar› “keﬂiﬂhane”
ilan ediyor. ÖDP’liler bu tart›ﬂma
vesilesiyle bile olsa kendi geçmiﬂlerine ﬂöyle bir dönüp baksalar, asl›nda bu geçmiﬂte nas›l Ahmet ‹nsel leﬂmiﬂ olduklar›n› görürler. Evet,
parti içindeki bu iktidar kavgas›

gündeme gelmeden önce ÖDP teorisyenlerinin, yöneticilerinin üslubu
ve bak›ﬂ aç›s› ‹nsel’in üslubu ve bak›ﬂ aç›s›ndan farks›zd›. Devrimci
örgütleri tarikat, o örgütlerin üyelerini mürit diye nitelendirenler onlard›. Herkes geçmiﬂte kalm›ﬂ, bir tek
onlar yeni süreci kavram›ﬂ, onun
gere¤ini yapm›ﬂlard›. ﬁimdi ‹nseller
onlara karﬂ› benzer kavramlar› kullan›yor.
Ve ilginçtir, “yeni süreci” kavramak, “yeni aç›l›mlar” yapmak, nedense hep düzene daha fazla yanaﬂmak anlam›na geliyor. “Yeniden”
diye yola ç›k›p sonuç itibariyle devrimci cephede yeralan bir örgütlenmeyi tasfiye edip bir örgütü düzenin
kuca¤›na atanlar, bunlar›n hesab›n›
vermek zorundad›rlar. Bütün bu sürecin teorisini yapanlar, s a n k i h e r
ﬂey kendi d›ﬂlar›nda ve hatta kendilerine ra¤men yaﬂanm›ﬂ gibi, ﬂimdi ÖDP çizgisini eleﬂtirmeye, devrimci de¤erleri sahipleniyormuﬂ görünmeye çal›ﬂ›yorlar. Özeleﬂtiri yap›lmadan bunu yapmak, dürüstlük
de¤ildir.

“Solun birli¤i” denildi, klasik
DY tasfiyecili¤i ve grupçulu¤u sürdürüldü. Sol dalga denildi, parti binalar›n› açabilecek, afiﬂlemelerini
yapabilecek ufak bir esinti bile bulamad›lar. Varoﬂlar denildi, küçükburjuva limanlardan ç›k›lmad›.
Devrimden uzaklaﬂ›rken Mahir posterleriyle bunu gizlemeye, ruhsuzlu¤u, militanl›ktan uzaklaﬂmay›
Che pankartlar›yla perdelemeye çal›ﬂt›lar. Düzeniçilik, sonuç itibariyle
gizlenemez. Su akar, yata¤›na oturur; tekrar belirtmek gerekirse,
Ufuk Uras’›n parlamenterizmi ÖDP
sürecinin ve çizginin do¤al sonucudur. E¤er, bu bildiriyi yay›nlayanlar,
Ufuk Uraslar’a tav›r al›p, hiç muhasebesiz, özeleﬂtirisiz 11 y›ll›k
ÖDP’ye sahip ç›kacaklarsa, 3-4 y›l
sonra yeni bir Ufuk Uraslar’› olacakt›r. Muhasebeye giriﬂmeden,
devrimcilik nediri tart›ﬂmadan,
özeleﬂtiri yapmadan baﬂka bir sonuç
elde edilemez.
23 Eylül 2007

80 Y T L’lik maske ve üç can!
Tam da bu düzene uygun bir sonuçtur yaﬂanan... ‹ﬂçileri s›n›rs›z çal›ﬂt›r, s›n›rs›z sömür, fakat çal›ﬂma koﬂullar›nda yaﬂam güvencelerini sa¤lama... Elbette ne gerek var ki,
iﬂçinin yaﬂam›n› güvence alt›na almaya, ne de olsa ölen gider yerine yeni iﬂçi al›n›r, sorun biter... Egemenler için iﬂçinin 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 düﬂman demektir, burjuvazi ancak iﬂçinin haklar› için mücadele
etmesinden anlar demektir... Bu ayn› zamanda iﬂçi can›n›,
onurunu, gelece¤ini burjuvaziye karﬂ› kavga içinde koruyabilir demektir...

Sorunlar / Çözümler
Sosyal güvenlik, bir dönemdir kapitalist sistem içerisinde ad›m ad›m tasfiye
ediliyor.
Özellikle son 20 y›l, Avrupa’da olsun, ülkemizde olsun, sosyal haklar›n, sosyal
güvencelerin t›rpanlanmas›
dönemidir... Çünkü tekeller,
sosyal güvenli¤i maliyeti art›ran bir unsur olarak görüyor...
Özünde sosyal güvenlik,
kapitalizmin kâr mant›¤›na
ayk›r›d›r, kapitalizm ancak
sosyalizmle rekabet, sistemine karﬂ› bir mücadelenin
geliﬂmesi koﬂullar›nda sosyal haklar› zorunlu olarak
kabullenmiﬂtir. Fakat buldu¤u ilk f›rsatta da sosyal haklar› t›rpanlamaktan kaç›nmam›ﬂt›r... Bugün de ülkemizde ve emperyalist Avrupa’da yaﬂanan durum budur...
‹nsana de¤er vermeyen
sistemlerin insana yat›r›m
yapmas› da mümkün de¤ildir... Sömürü düzenlerinin
genel mant›¤› sömürülen kitlelerin ancak çal›ﬂma koﬂullar›n›n devam›n› sa¤layabilecek kadar hakla yetinmeleridir... Çal›ﬂabilecek kadar
beslenmelidirler, çal›ﬂabile-
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cek kadar sa¤l›klar›yla ilgilenilmelidir, çal›ﬂabilecek kadar dinlenmelidirler, çal›ﬂabilecek kadar bilgiye sahip
olmal›d›rlar... Bu düzenlerin
mant›¤›n›n özü emekçi kitlelerin sistemin devam›n› sa¤lamak için dünyaya gelmesi,
sistemin devam›n› sa¤lamak
için yaﬂamas›d›r... Aksi durumda yaﬂamlar›n›n da bir

SOSYAL
GÜVENL‹⁄‹N
TASF‹YES‹
de¤eri yoktur... Kapitalist
sistem bu nedenledir ki, kâr
için milyonlarca insan› yoketmekten, öldürmekten veya ölüme terketmekten çekinmemiﬂtir...
Sistemin bu mant›¤› içinde
insan ve insana yat›r›m olmaz. Bu mant›k sosyal harcamalar› kendisine ‘yük’ olarak görmektedir... ‹nsanlar›n
ihtiyaçlar›n›, insanlar›n yaﬂam›n› de¤il kâr›n› düﬂünmektedir... 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 rahat koﬂullarda yaﬂamas›, ihtiyaçlar›n› karﬂ›layabilmesi
için kullan›r. Bu sistem sosyalist 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 sosyal sorunlar›m›z›n çözümü
sosyalist sistemler içinde
mümkün olabilmektedir. Fakat bu demek de¤ildir ki, kapitalist sistem içinde de sosyal haklar elde edilemeyecektir. Bu demektir ki, kapitalist sistem içerisinde sosyal haklar ancak mücadele
ederek elde edilebilirler ve
ancak mücadele ederek, bedel ödeyerek korunabilirler...
Kapitalist sistem mant›¤›
gere¤i her zaman emekçilerin haklar›n› budamak, kâr›n› art›rmak için emekçilerin
haklar›na
sald›racakt›r.
Emekçilerin bunun karﬂ›s›nda mant›¤› haklar›n› korumak için örgütlenmek ve
mücadele etmek olmak durumundad›r...
Bugün bu sald›r› ‘sosyal
güvenlik’e yönelmiﬂ durumundad›r. Emekçilerin görevi de yüzy›llard›r bedeller
ödenerek kazan›lm›ﬂ haklar›
korumak için bedel ödemekten kaç›nmamakt›r.

SORUN/ÇÖZÜM
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G Ö Ç M E N YASASI’NA
KARﬁI MÜCADELE
A n a d o l u F e d e r a s y o n u`nun baﬂlatm›ﬂ oldu¤u “Yeni Göçmen Yasas›’na Hay›r” kampanyas› devam ediyor.
Almanya’n›n Köln ﬂehrinin Nippes Semti’ndeki halk pazar›nda 15 Eylül günü, ›rkç› Göçmen Yasas›’na yönelik yürütülen çal›ﬂmada yabanc›
göçmenlere karﬂ› ç›kart›lan son kanun
ve yasalar hakk›nda halka bilgiler verildi.
‹ki dilde da¤›t›lan bildirilere Türkiyeli 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 ediyor.
Ayr›ca Irkç›l ›¤a Karﬂ › Mü cadel e
D e r n e ¤ i 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 göçmenlerle yap›lan görüﬂmelerin ard›ndan semtte afiﬂleme yap›ld›.
11 Eylül Sal› ve 14 Eylül Cuma
günlerinde ise Anadolu Federasyonu
Berlin Temsilcili¤i 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 iliﬂkin 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 Köln’ün Nippes Semti’nde
kurulan pazarda Göçmen Yasas›’na
iliﬂkin halka bilgi verildi.
Anadolu Federasyonu Berlin
Temsilcili¤i’nin bir di¤er eylemi, 17
Eylül Pazartesi günü Göçmen Yasas›’n›n mimar› olan iktidar partisi CDU

Berlin’de ‹ﬂgale ‹ﬂgal Amerika’da
da p rotesto edildi
K a r ﬂ › Y ü rü y üﬂ
15 Eylül 2007 tarihinde Almanya'n›n baﬂkenti Berlin'de
militarizme, emperyalizme ve
Afganistan'da bulunan Alman
askerlerine karﬂ› bir yürüyüﬂ
düzenlendi.
De¤iﬂik parti ve sendikalar›n düzenledi¤i yürüyüﬂ, Alman 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 Parlamentosu’nun Afganistan'daki iﬂgal
ordusunu geri çekmesi için
düzenlenen yürüyüﬂ Alexanderplatz Meydan›’nda yap›lan
iki saatlik bir mitingin ard›ndan baﬂlad›.
Yaklaﬂ›k 8000 kiﬂinin kat›ld›¤› yürüyüﬂte, Tükiye’li
birçok kurumun yan› s›ra
Anadolu Federasyonu da yerini ald›.
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Irak ve Afganistan’da devam eden iﬂgal ve emperyalist
sald›r›lar 15 Eylül Cum a rte si
gün ü ABD’de de onbinlerce
kiﬂinin kat›l›m› ile protesto
edildi.
ABD baﬂkenti Washington’da yap›lan protesto gösterileri ile ABD birliklerinin
Irak’tan çekilmesi istendi. S›k
s›k iﬂgal karﬂ›t› ve Bush aleyine sloganlar at›lan yürüyüﬂ,
Beyaz Saray önünde baﬂlayarak 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›¤› müdahalede 189 gösterici gözalt›na
al›nd›.
Gösteriye kat›lanlar aras›nda; ö¤renciler, emekli asker
örgütlenmeleri ve Irak’ta ölen
askerlerin aileleri de vard›.

(Hristiyan Demokrat Birli¤i) Berlin Genel Merkez binas› önünde gerçekleﬂti.
Anadolu Federasyonu Berlin Temsilcili¤i ad›na Tuncay Y›lmaz’›n okudu¤u aç›klamada, ‘Eme¤imizle Var›z
Hakk›m›z› ‹stiyoruz’ ﬂiar› bugün Avrupa’da ve Almanya’da, göçmenlerin
mücadelesinde önemli bir duruﬂtur. Bu
hak gasplar›n›n mimar› ve uygulay›c›lar›ndan biri olan CDU’nun göçmenlere 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 görüﬂerek, Anadolu Federasyonu’nun faaliyetlerini 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›klamas›nda Anadolu Federasyonu pankart›yla birlikte, Almanca “Yeni Göç Yasas›na Hay›r” yaz›l› pankart aç›ld›.

BERL‹N IKAD’DA AÇILIﬁ
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 konuﬂmas›n›n ard›ndan, Anadolu Fererasyonu Berlin 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 Akkoç’a, yeni yönetim olarak görevi devral›rken, verdi¤i emek ve gösterdi¤i fedarkarl›ktan dolay›, bütün IKAD’l›lar ad›na bir demet
çiçekle teﬂekkür ediyoruz" diyerek konuﬂmas›n› bitirdi. Leman Akkoç ise, duygular›n› ifade 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› hay›rl› olsun ve baﬂar› dilekleriyle sona erdi.
Program içerisinde ayr›ca 7 E k i m ’de
Köln ’de An a d o l u F e d e r a s y o n u’nun her y›l
geleneksel olarak yapaca¤› H A L K ﬁ Ö L EN‹N‹N duyurusu da yap›ld›.
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BELÇ‹KA FEHR‹YE ERDAL’I
SABANCI DAVASI’NDAN YARGILAMA
KARARI ALDI
Belçika Yarg›tay›, Fehriye Erdal'›n, Sabanc› Eylemi Davas›’ndan Belçika’da yarg›lanmas›n›
içeren Gent Temyiz Mahkemesi’nin hukuka ayk›r› karar›n› 18
Eylül tarihindeki duruﬂmada onaylad›... Mahkemenin bu karar›n›
temyiz hakk› bulunmuyor...
Böylece Belçika devleti hukuka
ayk›r› bir karara daha imza att›. Bilindi¤i gibi Belçika hükümeti bir
süredir, ABD’nin ‘teröre karﬂ› mücadele’ ad› alt›nda devrimci, yurtsever, anti-emperyalist örgüt ve ülkelere karﬂ› yürüttü¤ü savaﬂ çerçevesinde ald›¤› kararlara uyum sa¤layan ad›mlar atmaktayd›...
Bu çerçevede devrimci örgütleri
yasad›ﬂ› ilan etmek, devrimcilere
karﬂ› komplolar kurmak, kendi yasalar›n› hiçe sayarak devrimcileri
tutuklamak gibi ad›mlar atmaktayd›. Fehriye Erdal’a iliﬂkin Brüksel
Yarg›tay›’n›n ald›¤› bu karar Belçika 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 daha önce de mahkemeye sunulmuﬂ, fakat mahkeme bu talebi
Belçika hukukuna ayk›r› olarak
de¤erlendirerek reddetmiﬂti. Belçika’n›n bu aç›dan yasalar› de¤iﬂmedi fakat emperyalizmin hukuku ç›karlar› gerektirdi¤inde nas›l e¤ip
büktü¤ünün göstergesi oldu bu karar.
Belçika devletinin Türkiye Devleti ile ç›karlar› sözkonusu oldu¤unda hukuk kelimesini nas›l da
unuttuklar›n›n karar›d›r bu... Devrimciler aç›s›ndan bu mahkeme kararlar›n›n belirleyici bir anlam›
yoktur... Devrimciler ne oligarﬂilerin ne de emperyalistlerin adaletlerinin olmad›¤›n›, hukuk anlay›ﬂlar›n›n kendi s›n›fsal ç›karlar› çerçevesinde ﬂekillendi¤ini bilirler... Fakat
di¤er yandan yine bilinir ki, hiçbir
emperyalist mahkeme gerçekte
devrimcileri yarg›layamaz... Devrimciler faﬂizmin mahkemelerine,
emperyalizmin mahkemelerine defalarca ç›km›ﬂlard›r, fakat bu mahkemelerde yarg›lanan de¤il, yarg›layan olmuﬂlard›r...

KNOKKE DAVASI’NA
DEVAM ED‹LD‹
13 Eylül günü Belçika’da tekrar görülmeye baﬂlanan DHKP-C davas›n›n bu ilk duruﬂmas›nda, savc›l›k
taraf›ndan davaya yeni dosyalar eklenmiﬂti.
Eklenen bu dosyalardan biri, Belçika Devlet Güvenli¤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

Say›: 123

Fiziken emperyalizmin, faﬂizmin gücü devrimcileri hapishanelere atmaya, tutuklamaya, mahkeme
karﬂ›s›na ç›karmaya yetebilmektedir... Fakat bu hiçbir
zaman faﬂizmin
devrimcileri
yarg›layabildi¤i anlam›na
gelmemektedir...
Sabanc›lar ’›n
avukat›
Fernand Schmitz, büyük dedektif havalar›nda “Fehriye Erdal’›n Belçika’dan ayr›lmad›¤›n› düﬂünüyorum. Sadece soka¤›n› de¤iﬂtirdi”
aç›klamalar› yap›yor... Bay Schmitz
boﬂuna seviniyor, evet sevinci Sabanc›lar’dan alaca¤› kuruﬂlar içinse
elbette bu amac›na ulaﬂabilecektir,
fakat hevesi devrimcileri yarg›lama, mahkum etme hevesi ise bu konuda yan›lmaktad›r... Schmitzler’in
beyinleri küçük düﬂünür, devrimcilere bedel ödeterek halka gözda¤›
vereceklerini san›rlar... ‹ﬂte tam da
burada yan›lmaktad›rlar... Sabanc›lar’dan hesap soranlar, bedel ödemekten kaçmad›klar› için buna cüret etmiﬂlerdir...

kanal› foto¤raf› yay›nlayarak, olay› savc›l›¤›n de¤erlendirmesiyle sundu.
Bunun üzerine, Kimyongür 14 Eylül günü yapt›¤›
aç›klamas›nda, Savc› Delmulle’ün kamuoyunu manipüle etmek amac›yla, bir foto¤raf›n› kullanmas›n› ve
bunu bas›na s›zd›rmas›n› teﬂhir etti. Kimyongür “Foto¤raf Sabra ve ﬁatilla katliam›n›n 20. y›ldönümünde,
bir heyet üyesi olarak gitti¤im Lübnan’da, 2002
tarihinde Filistin Mülteci
Kamp› Ain El-Hilwe’de
çekilmiﬂtir” dedi.
Kendisine hiçbir söz
hakk› tan›mayan VRT kanal›n› eleﬂtiren Kimyongür “bu seviyesiz medya
lincinin de sona ermesini
talep ediyorum” dedi.
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D‹L‹M‹Z H ALKIN VE
DEVR‹M‹N D ‹L‹ O LMALIDIR...
Bir devrimcinin faaliyetinin en
önemli k›sm›n› halk› örgütlemek, kitlelere bir ﬂeyler anlatmak oluﬂturmaktad›r.
Böyle olmas› da do¤al, çünkü düzene karﬂ› mücadelenin en önemli
k›sm› halk›n kazan›lmas›, örgütlenmesidir... ‘Bunu ne kadar baﬂarabiliyoruz, nas›l daha baﬂar›l› olabiliriz?’
sorusunun cevab›n› tart›ﬂ›rken, kitlelere nas›l ajitasyon-propaganda yapt›¤›m›z, bir konuyu nas›l anlatt›¤›m›z
bu cevab›n belirleyici yanlar›ndan birisini oluﬂturmaktad›r.

P ro p a g a n d a v e a j i t a s y o n d a
nas›l bir üslup
dil kullanaca¤›z?
Dilimize kayna¤› halk olmayan,
halka yabanc› kavramlar girebilmektedir... konseptler, varoﬂlar, Ceo’lar,
diasporalar, konjonktürler, paradigmalar, aktivistler...
Ve buna benzer yabanc› kelimeler
dilimizi bozmakta ve anlaﬂ›lmaz hale
getirmektedir. Elbette bir devrimci
öncelikle halk kitleleri taraf›ndan anlaﬂ›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 yanl›ﬂ kavran›yor demektir...
Neden bir devrimci bu yabanc›
kelimeleri kullanmaya ihtiyaç duyar... sorusu gündeme gelmektedir...
Bu kavramlar dilimize kendili¤inden gelip girmemektedir. Dilimizin
bozulmas›, kültürümüzün bozulmas›
düzenin sistemli çabas›n›n yaratt›¤›
sonuçlard›r. Sorun düzenin bu çabas›n› boﬂa ç›karma sorunudur. Bunu baﬂarman›n yolu ise, bu bilinçli çabay›
nedenleriyle anlamak ve önlem alman›n zorunlulu¤unu kavramakt›r.
Düzenin dilimize, kültürümüze
yönelik sald›r›s› yeni de¤ildir, bu yan›yla dilimiz, kültürümüz konusu da
gündemimizde geçmiﬂten bu yana
vard›r...
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“Tabii, bu dil, halk›n günlük yaﬂam›na kendili¤inden taﬂ›nmad›. Kendine ‘sanatç›’ diyen ﬂarlatanlar, kendilerini ‘spiker’ olarak pazarlayan
mankenler, bir mikrofonu ele geçirdi¤inde kendini dünyan›n yöneticisi sanan DJ'ler ve ‘Bat›’ hayran› ayd›nlar,
yazar, çizerler, bu yozlaﬂman›n baﬂ
aktörlerindendir.
Bilinçli, sistemli bir çabayla bireycileﬂtirilen, bencilleﬂtirilen halk
kesimleri -özellikle de gençlik- okuma yazma faaliyetlerinden uzak tutulmakta, dilini kullan›p geliﬂtirmekten,
hepsinden önce do¤ru bir tarzda kullanmaktan uzak b›rak›lmaktad›r. Kitab›n, okuman›n ‘sak›ncal›’, ‘tehlikeli’ gösterildi¤i bir ülkede baﬂka bir
sonuç da ortaya ç›kamazd› kuﬂkusuz... Hal böyle olunca elbette bu kesimler, 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, kültürünün somutland›¤› bir ﬂeydir. ‹ﬂte
bu nedenledir ki, bozulan yaln›z dil
de de¤ildir.
Dille birlikte bozulan halk›n kültürüdür. Kültürle birlikte halk›n kendisidir bozulan.
Zaten emperyalist kültür politikas›n›n amac› da budur ve dil bozuldukça amaç has›l olmaktad›r. ” (Kurtuluﬂ
17 Ocak 1998 say›: 64)
Evet, sorun da buradad›r, emperyalizmin amac› has›l olacak m›d›r,
yoksa bu amac›n önüne geçebilecek
miyiz?
Ülkemizde AB’ci, bat›c› ayd›nlar›n ne halk› örgütlemek, ne halk› ayd›nlatmak, ne de halk›n kültürünü, dilini geliﬂtirmek, güçlendirmek gibi
bir kayg›lar› yoktur. Özcesi bu kesimler halktan kopmuﬂ, halkla ilgisi
kalmam›ﬂ kesimlerdir. Oysa devrimcinin iﬂi tersine halklad›r. Halk› örgütlemek, devrim mücadelesine katmak, etkilemek, ona kurtuluﬂun yolunu göstermek, halka coﬂku, inanç,

moral, güç taﬂ›mak ... devrimcinin iﬂidir... bu yan›yla
devrimci e¤er bat› özentili
ayd›n› taklit etmeye baﬂlarsa, bu görevlerinden de
uzaklaﬂacak, halka yukar›dan bakan,
küçümseyen, geri gören, giderek halka inançs›zlaﬂan bir duruma düﬂecektir...
Bu ayn› zamanda bir kiﬂilik meselesidir. Baﬂkas›n›n kavramlar›n›
çalan, argo kullanan nas›l bir kiﬂiliktir? Her dilin kendi özü vard›r. O dilden 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 karakteristik özelli¤idir ki, sanki kendi dili,
topra¤›, tarihi yokmuﬂ gibi bat›y› taklit eder... bu tablo sadece ‘ayd›n’ kesimin tablosu de¤ildir, bu tablo ayn›
zamanda solun büyük bölümünde görünen bir tablodur. Halka yabanc›laﬂma, halka gitmeme, anlatmama ve giderek halk› suçlama solda inançs›zlaﬂman›n zeminlerinden birisidir.
Elbette dili, üslubu aktivistlerle,
paradigmalarla, konseptlerle sakatlanm›ﬂ olanlar halka ne anlatabilirler?
Bir süre sonra inançs›zlaﬂ›r, halka
k›zmaya baﬂlar. Sonra halk› suçlu görüp, ‘göbe¤ini kaﬂ›yan adam’ edebiyat›yla de¤erlendirir...
Devrimciler böylesi halka yabanc›laﬂm›ﬂ duruma düﬂemezler...
Kulland›¤›m›z dilde düﬂüncemiz
ﬂu olmal›d›r: Kim bunlar› anl›yor,
bunlar› kullanmaktaki amac›m›z nedir?
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› ﬂekillendiren olgu halka ne verdi¤imiz,
konuﬂmalar›m›zdan halk›n ne anlad›¤›, nas›l etkilendi¤i oldu¤unda sorun
kendili¤inden çözülmeye baﬂlayacakt›r... Elbette ki, çok daha yal›n, anlaﬂ›l›r konuﬂmak hiçte zor de¤ildir,
tersine kolay olan kendi dilimizi kullanmakt›r. Kitlelerin “bu nedir?” demedi¤i kelimeler yeralmal› konuﬂma
ve yaz›lar›m›zda...
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Bilmek Yabanc› Kelimelerle
Konuﬂmak De¤ildir, Bilmek
Anlaﬂ›l›r Ko nuﬂ abilmektir
Bat›c› ayd›n hastal›¤› bilmeden
konuﬂma hastal›¤›d›r, konuﬂmas› anlaﬂ›lmaz kelimelerle süslendi¤inde,
kimse anlamad›¤›nda kendisini biliyor san›r... Bu yan›yla kendisini tatmin eder... Oysa bilgi ancak, halk›n
yarar›na kullan›ld›¤›nda halk aç›s›ndan de¤erli hale gelir. Halk›n anlamad›¤› bilginin, halka ulaﬂmayan, halk›
e¤itmeyen, halk›n kavgas›na hizmet
etmeyen bilginin, bat›c› ayd›n›n kafas›nda hava atma arac› olarak bulunmas› bir anlam ifade etmez... Bat›c›
ayd›n, kendisini bilen kiﬂi sanarken,
edindi¤i bilgiyi iﬂlevli olarak kullanamama yan›yla da asl›nda cahildir...
Oysa, gerçekten bilen bir ayd›n,
bir devrimci, bilgisini halka taﬂ›yabilen, halk› bilgisiyle etkileyip yönlendirebilen, e¤itebilendir... Bu kiﬂinin
yabanc› kelime hastal›¤› olmaz, dilinde anlaﬂ›lmaz kelimelere ihtiyaç duymaz, anlaﬂ›lmaz kelimelerle büyüklük havas› yaratma ihtiyac› duymaz...
Kendisini hava atarak tatmin etmez,
buna ihtiyac› yoktur... Devrimcinin,
gerçek ayd›n›n mutlulu¤u halk›n kurtuluﬂ kavgas›na katk›s›d›r, bu kavgada harcad›¤› eme¤in sonuç yaratmas›d›r... Bu yan›yla mütevaz›d›r ve
gerçekten bilgedir...

Bi lm ek ; Uz un Ko nu ﬂ ma k
Uzun Yazmak De¤il,
Anlaﬂ›l›r Konuﬂmak
Anlaﬂ›l›r Yazmakt›r
Bir konuﬂma yapmak, bir yaz›
yazmak kimi zaman çok zor gelebilir.
Bunun do¤al bir yan› vard›r kuﬂkusuz, fakat dikkat edilmesi gereken
nokta, bu durumda duyulan heyecan›n ‘ﬂu konuﬂmay› yapsam da kurtulsam’, kolayc›l›¤›na neden olmamas›
veya tersinden ‘konuﬂmay› mümkün
oldu¤u kadar uzatarak bilgimi göstereyim’ çarp›kl›¤›na düﬂülmemesidir...
Heyecan as›l olarak, konuyu insanlar›n en iyi ﬂekilde anlayabilece¤i tarzda yapabilmeyi baﬂar›p baﬂaramaman›n heyecan› olmal›d›r... Bu heyecan
olmad›¤›nda konuﬂma amac›ndan
Say›: 123

uzaklaﬂ›r ve baﬂar›s›z olmaya mahkumdur... Öyle konuﬂmalar vard›r ki,
saatler sürer fakat kimse bu konuﬂmalardan bir ﬂey anlamaz ve s›k›l›r...
Konuﬂma dinleyici kitleye bir ﬂey
katmaz... Bu tür konuﬂmalar bolca
burjuva politikac›lar taraf›ndan yap›lmakta, uyuyan dinleyiciler TV ekranlar›na yans›maktad›r...
Veya tersinden k›sa ve öz konuﬂmak için konuyu anlaﬂ›l›r olmayacak
kadar k›saltmak da amaç de¤ildir...
Dedi¤imiz gibi amaç konuﬂman›n,
ajitasyon-propagandan›n kitleleri bilinçlendirmesi, etkilemesi, örgütlemesidir... Dolay›s›yla de¤erlendirmenin ölçüsü de budur...

Kulland›¤›m›z
dilde düﬂüncemiz
ﬂu olmal›d›r: Kim
bunlar› anl›yor,
bunlar›
kullanmaktaki
amac›m›z nedir?
Saatlerce halk kitlelerine hitap
eden ve halk kitlelerinin saatlerce
ayakta yorulmadan s›k›lmadan dinledi¤i Fidel Castro da, gerekti¤inde k›sa, öz, en geri halk kitlelerinin anlayabilece¤i tarza sahip olan Mao da bu
aç›dan baﬂar›l› önderlerdir... Bu noktada baﬂar›n›n ölçüsü halk kitlelerini
e¤itebilmektir...
Elbette ki, halk dedi¤imiz zaman,
dili hiçbir ﬂeyden etkilenmemiﬂ, en
sade dili kullanan kesimler olarak düﬂünmüyoruz halk›... Halkta, dönemlere göre farkl›l›klar göstermekle birlikte TV’lerden, internetlerden, magazin bas›ndan, burjuva bas›ndan, bat›c› ayd›ndan vb... etkilenmekte, dili,
kültürü bozulabilmektedir... Bu noktada halk› etkilemenin yolu, halka d›ﬂar›dan girmiﬂ, popüler hale getirilmiﬂ, yabanc› kelimelerin kullan›lmas›
kolayc›l›¤› de¤ildir, halk› burjuvazinin diliyle etkileyip örgütleyemeyiz...

Halk› ancak onun anlayabilece¤i,
içinde kendisini, geçmiﬂini, tarihini,
kültürünü, köklerini, yaﬂam›n›, ac›lar›n›, s›k›nt›lar›n›, sevinç ve mutluluklar›n›... bulabilece¤i bir dille, kendi
dilimizle etkileyebiliriz.
Hiçbir devrimci önder yoktur ki,
kendi halk›yla sömürgeci emperyalist
ülkelerden devﬂirilmiﬂ dille konuﬂmaya kalk›ﬂs›n, hiçbir baﬂar›l› devrim
yoktur ki, emperyalizme, burjuvaziye
ait dille, kültürle, ahlakla savaﬂmas›n...

E mp ery ali zmi n,
B ur ju v az i ni n D i li yl e
D ev r i m ci Mü ca d e l e
Anl at›lamaz
Dikkat edilirse bat›c› ayd›n›n diline bat› özentisi kelimeler girerken,
salt dilini de¤il, düﬂüncesini de etkilemektedir... Bat›c› ayd›n›n diline
yerleﬂen yabanc› anlaﬂ›lmaz kelimeler, düﬂünce sadeli¤ini, devrimci düﬂünceyi yoketmektedir... Böyle bir etkilenme içindeki ayd›n›n, “devrimcinin” halk› etkilemesi mümkün müdür?.. Halka ne anlatabilir, halka ne
verebilir?.. Dilinden devrimci kelimesini ç›kar›r, yerine aktivist kelimesini geçirir... Ne anlama gelir aktivist,
halk kitlelerine “aktivist olun” dendi¤inde halk bundan ne anlar?.. Nas›l
bir coﬂku duyacakt›r halk bu kelimelerden?.. Oysa elbette halk için devrimci kelimesi Mahirler’i, Ulaﬂlar’›,
Cevahirler’i, ‹brahimler’i, Denizler’i, Sabolar’›, Sinanlar’›, Niyaziler’i,
Kemal Pirler’i, Berdanlar’›, Ayçeler’i,
‹bilileri... ifade etmektedir... ‘Aktivisti’ 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 olsun, emperyalizmin amac› bu yan›yla
devrimci düﬂünceyi kafalardan silme
yan›yla has›l olmaktad›r...
Halk› aktivistlikle etkilemek, örgütlemek de¤iﬂtirmek mümkün de¤ildir, halk› ancak Mahir olarak etkileyebiliriz, halka ancak Mahirler’in
düﬂüncesiyle kurtuluﬂun yolunu gösterebilir, kurtuluﬂ umudunu taﬂ›yabiliriz...
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Haf›za
Gerçekler unu tulmas›n

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›, ‹stanbul’un, Ankara’n›n, koca koca ﬂehirlerin merkezlerinde, meydanlar›nda, üstelik güpegündüz ne insanlar 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 say›ld›... Masal anlatt›klar› ﬂurdan
belli ki, bunlar› devam ettiriyorlar.
Bu say›m›zda, bunlardan, bunlar›n “iilk”lerinden bir örne¤i anlataca¤›z size.

H
Mustafa Taylan Özgür, ODTÜ'lü
devrimci bir ö¤renciydi.
23 Eylül 1969’da ‹stanbul'da,
Beyaz›t Meydan›’nda, güpegündüz
ve herkesin ortas›nda katledildi.
Katledilen ilk devrimci de¤ildi Taylan Özgür; ancak ilk planl› kontrgerilla cinayetlerinden biriydi. Kontrgerilla o dönemde art›k örgütlenmiﬂti. CIA taraf›ndan NATO bünyesinde oluﬂturulan ve sonraki y›llarda "gladio" olarak an›lacak olan
kontrgerilla teﬂkilatlanmas› Avrupa
çap›nda tamamlanm›ﬂt› ve ülkemizdeki aya¤› da "Özel Harp Dairesi"
ad› alt›nda kurulmuﬂtu. Taylan; devletin r esmi bir g ö revlisi taraf›ndan
öldürülmüﬂtü ve o alenen cinayet iﬂleyen bir resmi görevlinin devlet taraf›ndan “ a l e n e n k o r u n m a s › ” aç›s›ndan da ilk’lerden biriydi.

H
Taylan, ODTÜ Sosyalist Fikir
Kulübü üyesiydi. Devrimci gençlik
içinde tan›nan ve sevilen biriydi. O
dönem birlikte mücadele etti¤i arkadaﬂlar›n›n anlat›m›yla “kitlelerin
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güvenini kazanmay›
bilen, özveri sahibi ve
diye
mücadeleden kaçmayan atak ve yi¤it bir kiﬂili¤i vard›.”
Sosyalist Fikir Kulübü taraf›ndan düzenlenen “köy çal›ﬂmalar›”na
kat›lm›ﬂt›. Ufkunda devrim olanlardand›.
Taylan, 6 Ocak 1969'da ODTÜ'yü ziyaret etmek isteyen ABD
elçisi Robert Komer'in makam arabas›n› yakan devrimci gençlerden
biriydi. Eylemi gerçekleﬂtiren çok
say›da ö¤renci vard› ama Kommer’in arabas›n› ateﬂe verenler, Si n a n Cemgil, Ta y l a n Ö z g ü r, Ula ﬂ
B a r d a k ç › ve ‹ b r a h i m S e v e n’di.
Bu eylem nedeniyle devrimci ODTÜ ö¤rencileri, Yusuf Arslan, Sinan
Cemgil, Taylan Özgür, Hüseyin
‹nan, Ulaﬂ Bardakç›, ‹rfan Uçar ve
Münir Aktolga aranmaya baﬂlad›lar.
Bu dönemlerinde illegaliteyle tan›ﬂt›lar.
Mustafa Taylan Özgür, 23 Eylül
günü sokak ortas›nda P olis M e m u r u ‹ h s a n Ç a k › c › taraf›ndan bir süre
kovaland›ktan sonra tabanca ile vurularak öldürüldü. Ama daha ilginç
ve önemli olan, Taylan'› vuran polisin üzerinde K o m e r ' i n a r a b a s › n ›
yakmaktan san›k olanlar›n listesi
de bulunmuﬂtu.
K›sacas›, Taylan da dönemin
gençlik önderlerinden, kadrolar›ndan biriydi. Ve kuﬂkusuz bunun
için de hedef al›nm›ﬂt›. Zaten Taylan Özgür’ün katledilmesinden
sonra da gençlik hareketini sindirmeye yönelik cinayetler devam
edecekti. (19 Eylül 1969'da Orman
Fakültesi ö¤rencisi M e h m e t C a n t e k i n, sadece dört gün sonra Ta y l a n Ö z g ü r, yaklaﬂ›k iki ay sonra, 9
Aral›k 1969'da Y›ld›z Devlet Mühendislik ve Mimarl›k Akademisi
ö¤rencisi M e h m e t B ü y ü k s e v i n ç,
14 Aral›k 1969'da da ayn› okulun
ö¤rencisi B a t t a l M e h e t o ¤ l u polisin 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.)

H
Polis Memuru ‹hsan Çak›c›
kontrgerillan›n tetikçilerinden biriydi. Bu cinayetten sonra, devlet taraf›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›nda ﬂöyle anlat›yordu:
“Taylan atak ve gözü pek bir arkadaﬂ›m›zd›. ODTÜ'lü devrimciler
içinde tan›nan ve sevilen birisiydi.

‘‹LK’lerden B‹R‹:
Katili devlet... Katili
koruyan yine devlet!
Bunlar Deniz'le birlikte ertesi gün
‹stanbul Üniversitesi'ne gidiyorlar.
Deniz o zaman aran›yordu. Deniz,
Dekan Tar›k Zafer Tunaya 'n›n odas›na gidiyor ve tabii polisler de onu
yakalay›p götürüyorlar. Onun götürülmesi s›ras›nda devrimciler aras›nda birisi havaya ateﬂ ediyor. Polis, Taylan'›n da içinde bulundu¤u
grubu kovalamaya ve ateﬂ edeni yakalamaya çal›ﬂ›yor. Bu ﬂekilde Be-
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yaz›t'›n önündeki ana caddeye geliyorlar. Sivil polisin birisi Taylan'›n
peﬂine düﬂüyor ve ara soka¤›n birisinde k›st›r›p beynine ateﬂ ediyor.
Polisin kimli¤i k›sa sürede anlaﬂ›ld›. Taylan'› bilinçli ﬂekilde ve önceden gözüne kestirerek öldürdü¤ü,
cinayetin gerçekleﬂtirilme biçiminden belli oluyordu... Cinayeti iﬂleyen sivil polis, bir görevle yurtd›ﬂ›na gönderildi..."
Profesör Dr. Ayd›n Aybay da konu üzerine yak›n dönemde bir gazeteye gönderdi¤i yaz›s›nda bu konuda ﬂunu ifade ediyordu:
1. Taylan Özgür 'ün katli tam bir
vahﬂettir. Görevli(!) failin, hemen
orac›ktan bir cipe atlay›p gitti¤ini
görmüﬂlerdi.

H
Görevli görevini yapm›ﬂ ve gitmiﬂti. Sonras›nda tan›klar ‹hsan Çak›c›’y› teﬂhis ettiler.
L a k i n , “teﬂhis” normal bir devlet iﬂleyiﬂi ve normal bir yarg› mekanizmas› içinde geçerli bir hukuki
yöntemdir. Ama devlet için zaten
“bilinmeyen” bir ﬂey yok ki, teﬂhise, tan›¤a ihtiyaç duyulsun.
Devlet Taylan Özgür’ün katilini
yarg›lama peﬂinde de¤ildi ki, teﬂhislere, tan›kl›klara itibar etsin.
Polis Memuru ‹hsan Çak›c›,
kimbilir nerede o günden beri? Bilinmiyor. Belki, Taylan Özgür’ün
öldürülmesinden sonra, bu ülkede
onlarca y›l baﬂbakanl›k yapm›ﬂ Demirel biliyordur, belki Ecevit biliyordur. Belki de “polisimiz görevini
yapt›, devletimiz de görevini yap›p
onu saklad›” deyip ötesini araﬂt›rmam›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 bulam›yor, fakat onlar her ay maaﬂlar›n› t›k›r t›k›r çekmeye devam ediyorlar.
“Devletin katili”, “devletin iﬂkencecisi” olmak böyle bir ﬂey iﬂte.
Say›: 123

‹lginçtir, birkaç ay önce bas›na
da yans›d›. Taylan Özgür’ün katledilmesinin televizyonlarda oynayan
'Hat›rla Sevgili' adl› dizide yeralmas› da “birtak›m güçler” taraf›ndan
engellenmiﬂti. Gazeteci Sina Kolo¤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 dizide yer almas› bir ﬂekilde sansüre
u¤ram›ﬂ.”
Düﬂünün, aradan 38 y›l geçiyor
ve devlet, hala cinayetinin hesab›n›
vermemiﬂ. Ve devlet, halâ cinayetini örtbas etme peﬂinde.

H
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 katledilmesinden üç y›l sonra, Cephe’nin yi¤it militanlar›ndan Koray
Do¤an da Ankara’da yine devletin
resmi polisi taraf›ndan ayn› ﬂekilde
öldürülecekti... Koray, soka¤›n ortas›nda pusuya düﬂürülüp öldürülecek
ve hiçbir polisten bu cinayetin hesab› sorulmayacakt›. Çünkü o zaman
art›k 1 2 M a r t C u n t a s › vard›.
Sonraki y›llarda iﬂlenen sokak
ortas› cinayetler de soruﬂturulmayacakt›. Çünkü art›k o zamanlarda da
“ c u n t a h u k u k u ” süreklileﬂtirilmiﬂ
olacakt›.
Asl›nda Taylan Özgür’den bugüne kadar gelen tüm örnekler ﬂunu
gösteriyor ki; devletin cinayet iﬂletip, katilleri de korumas›, “askeri”
yönetimlere özgü de¤il. Olay devlet
içine “yuvalanm›ﬂ” gizli örgütlerin
iﬂi de de¤il. ‹hsan Çak›c›’n›n patronu, amiri, “karanl›k güçler!” de¤il,
resmi ve aleni devletti. Çak›c›, amirinden ald›¤› emri yerine getirmiﬂti.
‹hsan Çak›c›’dan Ayhan Çark›nlar’a, Erhan Tunceller’e kadar da
mekanizma halen böyle iﬂlemekte...

K›sa Tarih
23 Eylül - 29 Eylül

23 Eylül 1993
Devrimci Sol Güçler Filistin Kurtuluﬂ Örgütü'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 Bayrampaﬂa'da Dursun Karataﬂ'›n Frans›z emperyalizmi taraf›ndan tutuklanmas›n› protesto etmek amac›yla gösteri düzenledi.
24 Eylül 1993
Ankara Demokratik Lise ‹çin Mücadele Komiteleri, 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›lmas›, 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 Kurulu üyeleri tutukland›. 27 Eylül’de Ankara’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 ‹stanbul’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 bayra¤› yakt›lar.
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değin m eler

Ama elbiseleri saklasalar da bir türlü m›zra¤›
çuvala s›¤d›ram›yorlar
yine de. Polislerin ifadeleri de çeliﬂkili.. Biri
ölüm “avukat görüﬂme
odas›nda” meydana geldi diyor; bir baﬂka polise göre de, ifadelerin al›nd›¤›
odada meydana geldi..

Polisin Klasik Yöntemleri
Nijeryal› Festus Okey, öldürüldü¤ünde kameralar kay›tta de¤ilmiﬂ!
Bunun üzerine savc›l›k
polisin ve Festus Okey’in ellerinde barut izi araﬂt›rmas›
yapm›ﬂ, ikisinde de rastlanmam›ﬂ.
Savc› olay› netleﬂtirmek
için bu kez elbise incelemesi
istemiﬂ. FAKAT; Festus Okey, hastaneye sevkedildi¤inde üzerinde bulunan k a nl› gömlek kay›p. Kim kaybetti? Nerede kayboldu? ﬁimdi bunun
için de ayr› bir soruﬂturma aç›lm›ﬂ..
Ülkemiz polisi, her infazdan sonra elbise kaybetmeyi iyi bilir. S›kl›kla yapt›¤› bir ﬂeydir çünkü.

Afetin hepsi yoksula!
Afrika’da sel...
Irak’ta kolera...
Endonezya’da deprem...
BAM TELİ çizgiler

*
N i j e r y a l ›
Okey’den sonra, Polonyal› Dariusz Witek de 19 Eylül günü,
tutuldu¤u ‹stanbul
Yabanc›lar ﬁube Müdürlü¤ü’nde “as›lm›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 pantolonunun astar k›sm›ndaki ipi kullanarak, kendini asmak suretiyle intihar
etti¤i belirlenmiﬂtir” denildi.
Nas›l bir pantolonsa art›k?!

Bu ne adaletsiz dünyad›r;
bu ne “düzeni” bozukluktur ki;
do¤al afeti de yoksulu vurur,
do¤al olmayan› da..

Örümcekli Modernlik
Cumhurbaﬂkan› Gül demiﬂ ki: “Baﬂörtüsüyle üniversiteye gitmek asl›nda modernleﬂmenin bir sonucu.”
B u r k a da san›r›z, modernleﬂmenin doru¤u.
*
Erdo¤an da Financial Times Gazetesi’ne
verdi¤i demeçte, “türban sorununu çözmek
birinci vazifemiz” 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...

‘Bovling’ ve ‘Türklük’
Sizin evinizde hala ‘Bovling’ salonu yok
mu yoksa? Yoksa siz ‘Türk’ de¤il misiniz
16 Eylül tarihli
Milliyet’te Beste Önkol imzal› bir haber:
“Bovling
eve girdi”!
Sonra ﬂöyle devam ediyor haber:
“Dünyada
ailece yap›lan
en yayg›n spor olan
bovlingle 1970’li y›llarda tan›ﬂan Türkler,
ﬂimdi evlerinde 90 bin
dolara bovling salonu
kurduruyor...”
Demek ki neymiﬂ;
Türkler koﬂa koﬂa evlerine bovling salonu

yapt›rmaktaym›ﬂ...
Ayr›ca haberden ö¤reniyoruz ki, “bovling’in anavatan› ABD’de 5
bin kiﬂiye bir
hat düﬂerken,
Türkiye’de 50
bin kiﬂiye bir
hat” düﬂüyormuﬂ..
Vah vah, bu geri
kalm›ﬂl›k durumundan bir an önce kurtulmal› Türkiye.
Mesela hemen her
köye bir bovling salonu kampanyas› baﬂlatabilirler...

‹nand›¤›n›z
gibi
yaﬂam›yor san›z,
yaﬂad›¤›n›z
gibi
inanmaya
baﬂlars›n›z.
Hz. Ömer
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GERÇEKLER‹N HALKA ULAﬁMASI
BM, yerlilerin haklar›n› tan›d›
BM Genel Kurulu’nda 14 Eylül günü yap›lan bir oylamada dünyada nüfusu 370 milyonu
bulan yerli halklar›n haklar›n› koruyan bir deklarasyon 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!

AÇIK SÖZ!

Anayasa y apmaya s oyunanlar; Evren k adar aç›k sözlü olun hiç de¤ilse:

“ Biz h iç bir z a ma n , hiç bir ye rd e y e ni A n a y a s a
1961 Anayasas›ndan daha fazla özgürlükler getirecek demedik. 1961 Anayasas› bize bol geldi, 12 Eyl ül ’ e bu bo ll u k iç i nd e oy nay a oy na ya g el d ik .”
(Kenan Evren’in 30 A¤ustos 1982 Afyon konuﬂmas›ndan)
“ Ki ﬂ i h a k l a r › y i n e e l e a l › n m a l › y m › ﬂ , b i z i m 1 9 6 1
Anayasam›z kiﬂi haklar›na daha fazla önem veren
b i r a n a y a s a y d › . 1 9 8 2 An a y as as › i se d ev l e ti g ü ç lü k › lan bir anayasad›r. ﬁimdi onlar tekrar 1961 Anayasas›n› istiyorlar... Her türlü düﬂünce üretimi korunm al › y m › ﬂ . ”
(29 May›s 1984 Manisa konuﬂmas›ndan)

‹ﬂbirlikçinin
Son Foto¤raf›
Bir hafta önce
Bush’la iﬂbirlikçili¤inin son foto¤raf›n›
çektiren ve bu foto¤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’deki evinin önünde öldürüldü...
Ebu Riﬂa’n›n öldürülmesinin ard›ndan ola¤anüstü
hal ilan eden iﬂbirlikçi polis kuvvetleri, iﬂgalcilerle birlikte 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 bulamaz. Bush korkmuﬂtur belki, ama üzülmez; tarihen
sabittir ki, hiçbir iﬂbirlikçinin kendi efendisinin gözünde de¤eri olmaz!
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ENGELLENEMEZ!
Yürüyüﬂ ülkemizin birçok ﬂehrinde yoksul gecekondularda ve ﬂehir merkezlerinde yap›lan toplu sat›ﬂlarla
halka ulaﬂt›r›lmaya devam ediyor.
*
13 Eylül 2007 günü A d a n a’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›.
*
A n t a l y a’da da yoksul gecekondu mahallelerindeydi
Yürüyüﬂ. Yürüyüﬂ yaz›l› önlüklerle 13 Eylül günü merkeze 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 çevresindeydiler. Yürüyüﬂ önlükleri giyerek “AKP Hükümeti
Halka De¤il Tekellere Hizmet Ediyor” baﬂl›¤›yla derginin tan›t›ld›¤› 20 dakika süren dergi sat›ﬂ›nda 20 dergi
Antalya halk›na ulaﬂt›r›ld›.
*
‹ z m i r ’de ise dergimizin halka ulaﬂmas›na tahammül
edemeyen polisin sald›r›s› vard›. 16 Eylül günü Narl›dere Mahallesi’nde megafonlar› ve önlükleri ile derginin
tan›t›m ve sat›ﬂ›n› yapan okurlar›m›z AKP polisinin sald›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 engellemek 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› tan›yoruz neden onlar› sürekli durduruyorsunuz sizin baﬂka iﬂiniz yok mu” diyen mahalle halk›ndan da destek bulamad›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› araçlar›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.
*
Ü m ra n i y e Esatpaﬂa Mahallesi’nde de dergi sat›ﬂ›nda 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 gerekçesiyle dövülerek gözalt›na al›nd›lar. Örnek Mahallesi Karakolu’na götürülen 5 okurumuz birkaç saat sonra serbest b›rak›ld›.
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yürüyoruz
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...

Mevsimler sonbahara dönüyor ve biz
hala bahar aylar› tad›nda sohbet ediyoruz
sizinle ve sonra, sonraki baharlarda ve yazlarda da devam edece¤iz sohbetimize.
Ne sonbaharlarda daldan düﬂen yaprakt›n›z, ne de kay›p giden y›ld›zlard›n›z bizim
için siz. Bizim için siz, da¤lar›n en yükseklerinde yaﬂayand›n›z ve bunun için de Simurg’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 gibiydiniz. Gözlerinize hayran olmayan y›ld›z kalmad›, gözbebeklerindeki inanc› ve
coﬂkuyu sevdiklerimiz.
Yüreklerimizi omuzlar›n›zda taﬂ›d›n›z,
kaç gece, kaç gündüz. Gelece¤e giden yolda ilk yürüyenlerimizdendiniz. Silahlar›m›za sar›l›r gibi sar›ld›n›z halk›m›z›n ac›lar›na, sevinçlerine. Mutlulu¤unuzu, 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. “ K›z›ldere ’nin yolu buradan
geçer gardaﬂ” dedi¤inde yüre¤inizin sesi, siz o sesin geldi¤i yere do¤ru
yöneldiniz ve Mahir olup dövüﬂtünüz ﬂiirler gibi. Omuzlar›n›z›, omuzlar›m›za yaslayarak, k›z›l bayraklar gibi dalgalanarak dövüﬂtünüz. Bizim ﬂafaklar böyle söktü Karadeniz de. Dövüﬂtünüz esirgemeden kendinizi, 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 yatars›n›z boylu boyunca, yüre¤imizin tam ortas›nda. Canik Da¤lar›, Toroslar, Dersim, Karadeniz Da¤lar› türkü söyler baﬂ ucunuzda. Nice vurulup ölmeyen 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¤larda, ﬂehirlerde. Ve yüreklerimize sevginizi serpiﬂtirmiﬂiz, yürüyoruz yürüdü¤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 çekiyoruz. 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 kavgaya devam ediyoruz sizden ald›¤›m›z güçle yoldaﬂlar.
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Sebahattin YAVUZ Songül KOÇY‹⁄‹T

Mustafa ‹ﬁER‹

29 Eylül 2004’
te Tokat ‹li Ya¤murlu Beldesi k›rsal alan›nda gerillalarla oligarﬂinin
askeri güçleri aras›nda ç›kan çat›ﬂSalih ÇINAR
Devrim A⁄IRMAN
mada ﬂehit düﬂtüler. 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 Karadeniz’in yoksul köylerinde.
Sebahattin Yavuz, aslen Erzincan-Kemahl› olup, Tokat Almus ‹lçesi Mescit Köyü’nde do¤up büyüdü. 1990 baﬂlar›nda mücadeleye 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 Köyü’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›ndayken devrimci harekete sempati duymaya baﬂlad›. 17 yaﬂ›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 ÇEMDER'in baﬂkan›yd›.

Ömer Faruk
BAYRAKTAR
‹stanbul Serencebey’de 2 Ekim
1979’da faﬂistler taraf›ndan
katledildi.

2 Ekim
1980'de cuntaya karﬂ› gerçekleﬂtirilecek
bir eylemin
haz›rl›klar› s›R›dvan SANCAR ras›nda elindeki bomban›n
patlamas› sonucu ﬂehit düﬂtü.
1956 Mardin Nusaybin do¤umluydu. Devrimci Sol'un yarat›lmas›na
kat›lan kadrolardan biriydi. 12 Eylül
Cuntas›’na karﬂ› direniﬂi örgütlerken
ölümsüzleﬂti.

23 Eylül 2007

