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AKP’N‹N 
YOKSULLU⁄U KALICILAfiTIRMA, 
SADAKAYA ALIfiTIRMA 
STRATEJ‹S‹

ANAYASA RÖPORTAJLARI
Kim ‹çin, Nas›l Bir Anayasa?
Sendikac›lar, hhukukçular, öörgütler, aayd›nlar, ddernekler

anayasay› dde¤erlendiriyor... 

Yoksulluk Kader Değildir! 

““EEmmppeerryyaalliizzmmiinn vvee OOlliiggaarrflfliinniinn 
DDee¤¤iill

HHaallkk››nn AAnnaayyaassaass››””... 
“Halk BBiziz BBiz YYönetece¤iz”



Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
5 EEkim -- 111 EEkim

9 Ekim 1994'te, Dersim Ovac›k'›n Emirgan Deresi Mevkii’nde
biraraya gelen 4 müfrezeye mensup 46 gerillaya karfl›, oligarfli-
nin askeri güçleri taraf›ndan gerçeklefltirilen sald›r› sonucu ç›kan
çat›flmada, 13 gerilla flehit düflerken, flehitlerin kahramanl›¤› so-
nucu di¤er gerillalar kuflatmay› yarabildiler. 
Müfreze Komutan› Halil ‹brahim Ekicibil, 1972 Adana do¤um-
luydu, Elaz›¤ T›p Fakültesi ö¤rencisiyken mücadeleye kat›ld›. Ko-
mutan yard›mc›s› Yücel Çakmak, lise y›llar›nda devrimci oldu,
‘92’de gerillaya kat›ld›. 1973 Dersim do¤umlu Murat Er, Anka-

ra Liseli Dev-Genç’te ve sa¤l›k emekçilerinin mücadelesinde yerald›. 1965 Manisa do-
¤umlu Adnan Berber, Dev-Genç kadrolar›ndand›. ‘90 bafllar›nda SDB’lerde yeralm›flt›.
Adalet Yer Pertek'in Orcan Köyü’nden, 1970 do¤umlu Ali Çelik Ovac›k Yaylagünü
Köyü’nden, 1976 do¤umlu Tuncay Karaman Amasya Gümüflhac›köy’den, Zeynel K›-
z›lkaya Malatya’dan, Ayd›n Bulmak Elaz›¤ ve Malatya’da gençlik mücadelesinden,
Hatice Y›ld›z Çemiflgezek Axtük Köyü'nden, Mehmet Ali AYDIN Ankara’dan, hem-
flire Elâ Necla Çavumirza Diyarbak›r’dan, P›nar Güngör Hozat'›n K›rnik Köyü'nden
gerillaya kat›larak, umudun bayra¤›n› Dersim da¤lar›nda dalgaland›r›yorlard›. 

MMuurraatt EERR
((MMuussttaaffaa))

HHaalliill ‹‹bbrraahhiimm
EEKK‹‹CC‹‹BB‹‹LL ((VVeehhbbii))

YYaallçç››nn ÇÇAAKKMMAAKK
((YYüücceell))

MMeehhmmeett AAllii
AAYYDDIINN ((UU¤¤uurr))

PP››nnaarr GGÜÜNNGGÖÖRR
((HHaattiiccee))

AAllii ÇÇEELL‹‹KK
((‹‹bbrraahhiimm))

NNeeccllaa
ÇÇAAVVUUMM‹‹RRZZAA ((EEddaa))

TTuunnccaayy
KKAARRAAMMAANN ((AArriiff))

AAyydd››nn BBUULLMMAAKK
((CCaavviitt))

HHaattiiccee YYIILLDDIIZZ
((BBeehhiiyyee))

AAddnnaann BBEERRBBEERR
((AAkk››nn))

ZZeeyynneell
KKIIZZIILLKKAAYYAA ((VVeeddaatt))

AAddaalleett YYEERR
((HHaammiiyyeett))

Che GUEVARA
“Che, bugün tüm ezilenler, tüm sömürülen-

ler, tüm yurtsever ve demokratik güçler
için, tüm devrimciler için sürekli ve yenil-
mez bir simgeye dönüfltü."
Castro, yoldafl› Che’yi bu sözlerle tan›ml›-
yordu bir anma töreninde. Che’nin yaflam›,
yüre¤i halklarla, sosyalizmle birlikte çar-

pan herkes için gerçekten bir simge, bir ör-

nekti. Che, 1928'de Arjantin'in Rossario
kentinde do¤du. 1949'da bir arkadafl›yla
birlikte bütün Latin Amerika'y› içine alan bir

tura ç›kt›. Bu yolculuk, onun için netleflme demekti. Devrimden baflka bir çözü-

mün olmad›¤›n› gördü yol boyunca. 1955’te Küba gerilla hareketinde yeralma-

ya karar verdi. Küba’n›n Sierra Maestra da¤lar›nda Batista diktatörlü¤üne karfl›
devrim ve sosyalizm için savaflt›. Küba’da sosyalizmin inflas›nda görevler üstlen-

dikten sonra, baflka ülkelerin devrim mücadelesine katk›da bulunmak için yolla-

ra düfltü. Bolivya’da gerilla savafl›n› bafllatt›. 9 Ekim 1967’de, Bolivya da¤lar›nda
ABD iflbirlikçileri taraf›ndan katledildi. Devrimcilere devrimin coflkusunu, inanc›-
n›, devrim için savaflma kültürünü miras b›rakt›. 

Behice BORAN 
1910’da Bursa'da do¤du. 1962'de Türkiye
‹flçi Partisi'ne girdi. 1970’den itibaren par-
tinin genel baflkanl›¤›n› yapt›. T‹P, Türkiye
solunda reformizmin ana kayna¤› olsa da,
kapitalizme karfl› sosyalizmi, faflizme karfl›
demokrasiyi savunmakta kendi anlay›fl›
içinde ›srarl› oldu. Boran, 12 Eylül cuntas›n-
dan sonra ç›kt›¤› yurtd›fl›nda 10 Ekim
1987’de öldü. 

Hikmet KIVILCIMLI
1902’de Makedonya’n›n Prifltine Kasabas›’nda do¤du.
Ö¤renciyken sosyalizme sempati duydu. Kurtulufl Sa-
vafl›’na kat›ld›. 1925'te TKP Merkez Komitesi’ne seçil-
di. Sosyalist faaliyetleri nedeniyle onlarca y›l›n› hapis-
hanelerde geçirdi. 12 Mart Darbesi’nden sonra yurtd›-
fl›na ç›kt›. Arkas›nda sosyalizme adanm›fl bir hayat b›-
rakarak 11 Ekim 1971'de Belgrad'da öldü.

‹stanbul Sultançiftli¤i’nde
kald›klar› evde 8 Ekim
1994 gecesi polis taraf›n-
dan katledildiler. ‹kisi de
Dersimli’ydi. Güler 1974,
‹bifl, 1971 do¤umluydu. ‹ki-
si de tekstil iflçisiydi. ‹flçi s›-
n›f› içinde bafllad›klar› mü-

cadelelerini savaflç› olarak sürdürerek ölümsüzlefltiler.

GGüülleerr CCEEYYLLAANN‹‹bbiiflfl DDEEMM‹‹RR

Ölüm mangalar› taraf›ndan Adana Yüre¤ir’de bulun-
du¤u eve düzenlenen bask›nda katledildi. Tarih 5
Ekim 1999’du. ‹nfazc›lar, ayn› operasyonda Murat
BEKTAfi adl›, devrimci hareketle ilgisi olmayan bir ifl-
çiyi de katlettiler. 
1977 Hatay-Samanda¤ do¤umlu Erdinç, 1995’de
harekete kat›ld›. Katledildi¤inde SPB üyesiydi. EErrddiinnçç AARRSSLLAANN



AKP’nin yoksuluk stratejisi 44

Halk› yoksullu¤a mahkum etmek

dinin emri mi? 66

Sadakan›n devlet taraf›ndan ....                      99

“Türkiye Malezya olur mu, olmaz m›?”     1122

fiimdi Ramazan reklamlar› 1155

Haklar ve Özgürlükler Cephesi

Oligarflinin Anayasa’s›n›n Karfl›s›na 1166

Demokratik kurumlar›n görevi... 2200

AKP kendi YÖK’ünü istiyor!      2222

GGeennççlliikk:: Bilim h›rs›zl›¤›, intihal,

Anti-Demokratik uygulamalar ... 2244

Anayasa röportajlar›                   2266

Emekli albay›n itiraflar›, ya anlatmad›klar›? 3344

EEmmeekk:: Novamed iflçilerinin grevi

1. y›l›nda 3366

‹kitelli Temel Haklar’a sald›r›        3388

Çiçek hakk›nda suç duyurusu    3399

Ulucanlar Katliam›n› Unutmad›k...          4400

Cuntaya karfl› gösteriler       4411

YYuurrttdd››flfl››:: Avrupa ›rkç› yasalarla

kuflat›l›yor 4422

Türkiyeli ve Irakl› örgütler aras›nda

dayan›flma anlaflmas› 4433

Solda flizofrenik teoriler              4444

Y›kt›rmayaca¤›z evlerimizi...            4477

Halk›m›z›n onurlu ayd›nlar› an›ld›    5500

‹Ç‹NDEK‹LER Ça¤r› / ‹lan

HHaayyaatt››nn ‹‹ççiinnddeekkii TTeeoorrii                        3300
Anayasa ve Sistem- 2

SSiiyyaasseettttee ‹‹LLKKEE                       1199
Her cephe, kendi kavram›yla konuflur 

SSoorruunnllaarr // ÇÇöözzüümmlleerr           1144
Yoksulluk karfl›s›nda kapitalizm ve...

DDee¤¤iinnmmeelleerr                                       4488
Baflbakan›n dan›flman› konufluyor

YYiittiirrddiikklleerriimmiizz 5511

ÖÖzzggüürr

KKaarraaddee--

nniizz’’iinn SSeessii

GGaazzeetteessii’’nniinn

2200.. SSaayy››ss››

ÇÇ››kktt››........ 

HÖC HHalk AAnayasas› TTasla¤›’na iiliflkin 

bas›n aaç›klamalar›

1)    TTaarriihh:: 30 Eylül Pazar 
SSaaaatt::15.00

YYeerr:: Kad›köy ‹skele Meydan› 

2)   TTaarriihh:: 6 Ekim Cumartesi
SSaaaatt:: 15.00

YYeerr:: Bak›rköy Özgürlük Meydan› 

Grup Yorum

Konser

TTaarriihh:: 13 Ekim

Cumartesi

SSaaaatt:: 20.00

YYeerr:: Fuar Aç›k Hava Tiyatrosu

‹zmir

DDüüzzeennlleeyyeenn:: Do¤ançay

Yard›mlaflma ve Dayan›flma

Derne¤i

EERRCCAANN 

KKAARRTTAALL

DDAAVVAASSII

TTaarriihh::

0044..1100..22000077

SSaaaatt:: 1100..0000

YYeerr:: DDGGMM --

‹‹sstt.. 77.. AAssll.. CCzz

Sahibi ve Yaz›iflleri Müdürü:

Halit Güdeno¤lu

Adres: Katip Mustafa Çelebi Mah.
Billurcu Sok. No: 20/ 2 
Beyo¤lu/ ‹STANBUL

Telefon-Faks: 0212 251 94 35

Ofset Haz›rl›k: Ozan Yay›nc›l›k

Adres: Merkez Mah. Abidei Hürriyet
Cad. Atlas Apt. No: 155-157 
Kat: 5/14 fiiflli/ ‹STANBUL

Tel: 0212 241 26 41

Faks: 0212 241 11 16

Yurtd›fl› Büro: Vak›f EFSANE
Pieter de Hoochstr. 30
3021 CS Rotterdam/NEDERLAND

‹nternet Adresi: www.yuruyus.com
Mail Adresi: info@yuruyus.com

ISSN: 1305-7944

Hesap No: 1051 - 1637885 Sevtap
Türkmen / Türkiye ‹fl Bankas› fiiflli fib.

Bask›: ASPAfi Pazarlama-Evren Mah.
Gülbahar Cad. No: 7 
Ba¤c›lar/ ‹ST. Tel: 0 212 655 88 64
Da¤›t›m: Merkez Da¤›t›m Pazarlama
San. ve Tic. A.fi. Tel: 0 212 354 37 67

Haftalık Süreli Yerel Yayın
Fiyatı: 1 YTL

Avrupa: 4 Euro
Almanya: 4 Euro
Fransa: 4 Euro
‹sviçre: 6 Frank

Hollanda: 4 Euro
‹ngiltere: £ 2.5
Belçika: 4 Euro
Avusturya: 4 Euro

AAnnaaddoolluu FFeeddeerraassyyoonnuu

GGeelleenneekksseell HHAALLKK fifiÖÖLLEENN‹‹

TTaarriihh:: 7 Ekim 2007  SSaaaatt:: 14.00

YYeerr:: Ezg.i Center Stolberger Str. 317 Köln

Gençlik FFederasyonu 

38. YY›l KKutlamas› 

TTaarriihh:: 6 Ekim 2007 SSaaaatt:: 18.30

YYeerr:: Sibel Yalç›n Park›



A
KP’nin yoksulluk

stratejisi, yyookkssuulllluu¤¤uunn

kkaall››cc››llaaflfltt››rr››llmmaass›› vvee kkaann››kk--

ssaatt››llmmaass›› olarak ifade edi-

lebilir. Gerçekte bu, sade-

ce ülkemizde yaflanan bir

süreç olmay›p, dünyan›n emperya-

lizmin hakim oldu¤u her köflesinde

yaflanan bir süreçtir. Yoksulluk tüm

dünya çap›nda büyüyor ve dünya

çap›nda benzer yöntemlerle yoksul-

luk kan›ksat›lmaya çal›fl›l›yor. Em-

peryalizmin iflbirlikçisi bir parti ola-

rak iktidara gelen ve emperyalizmin

politikalar›n› uygulayan AKP de ay-

n› fleyi yapmaya çal›fl›yor. AKP bu-

nu daha çok islamiyete özgü gele-

nekleri ve de¤erleri kullanarak yap-

maya çal›fl›rken, baflka ülkelerde de

yoksullu¤u kurumlaflt›ran baflka

araçlar devreye sokuluyor. AKP ve

tüm sömürücüler, yoksullu¤u kkaaçç››--

nn››llmmaazz vvee ççöözzüülleemmeezz bir sorun ola-

rak kabul ettirmek istiyorlar. 

A
KP, iktidar koltu¤una oturdu-

¤undan bu yana zengini daha

zengin, yoksulu daha yoksul yapan

bir ekonomik politika izliyor. Tekel-

lerin kazançlar›na ve ülkemizdeki

yoksullu¤un boyutlar›na iliflkin ra-

kamlar bunun tart›fl›lmayacak kadar

aç›k oldu¤unu gösteriyor. Ve fluras›

da aç›k ki, AKP’nin iktidara gelme-

sini “çevrenin merkezi ele geçirme-

si” gibi söylemlerle de¤erlendiren-

ler yan›l›yordu. AKP yönetiminin

“kökeni”nin hiçbir önemi yoktu bu

dünyada. Kim ad›na iktidar oldukla-

r› ve kime hizmet edecekleri önem-

liydi. ‹flte, zenginlerin hizmetinde-

ler. Yoksullara verdikleri tek fley

ise ssaaddaakkaa.

B
ugün emperyalistler ve on-

lar›n iflbirlikçileri aç›s›ndan

k›smen yeni bir yöntem olarak

yoksullu¤u hafifletmeyi amaç-

layan de¤il, tam tersine yyookkssuull--

lluu¤¤uu ddeerriinnlleeflflttiirreenn,, kkaall››cc››llaaflfltt››--

rraann ve deyim yerindeyse ku-

rumlaflt›ran politikalar sözkonu-

sudur. Bunun bir yan›, kuflkusuz

uygulanan pervas›z sömürü ve

talan politikas›d›r. Emperyalist

tekellerin dünya çap›ndaki per-

vas›zl›¤›, dünya çap›nda yoksul-

lu¤u bugüne kadar görülmemifl

boyutlara ulaflt›rmaktad›r. Öte yan-

dan tüm iflbirlikçi iktidarlar, açl›¤›n

ve yoksullu¤un bu boyutlar›n› ““iikkttii--

ddaarrllaarr››nn›› ssüürrddüürrmmeenniinn bbiirr aarraacc››

oollaarraakk kkuullllaannmmaa”” politikas›n› gelifl-

tirmifllerdir. 

A
KP’nin emperyalist tekellerin

isteklerini harfiyen yerine geti-

rebildi¤i, onlar›n isteklerini karfl›lar-

ken kendilerinin de palazland›¤› bir

sistemi mümkün oldu¤unca uzun

süre ve mümkün oldu¤unca az mu-

halefetle karfl›laflarak sürdürmek is-

tiyor. AKP’nin yyöönneettmmee ttaarrzz›› flu-

dur: Emperyalistlerden ve iflbirlikçi-

lerden gelecek her türlü iste¤i yerine

getirmek. Halk› ise sürü gibi güt-

mek. Böyle bir düflünceyi iktidar

yapmak, böyle bir düzeni sürdür-

mek için insanlar›n bbeeyyiinnlleerriinniinn

kköölleelleeflflttiirriillmmeessii gerekir. Ve iflte tam

bu noktada aaççll››kk,, bbeeyyiinnlleerriinn kkööllee--

lleeflflttiirriillmmeessii iiççiinn dünyan›n bugüne

kadar tan›d›¤› en etkili aarraaççtt››rr.. ‹nsa-

n› “terbiye” etme arac›d›r. Kitleleri

y›lg›nl›k içine sürükleme arac›d›r. 

T
arihsel olarak açl›k, yoksulluk

bilindi¤i gibi, halk isyanlar›n›

do¤uran nedenlerin bafl›nda gelir.

Fakat yine tarihte örnekleri görüldü-

¤ü gibi, büyük yoksulluklar, büyük

yozlaflmalara ve çürümelere de kay-

nakl›k edebilir. ‹flte bugün AKP gibi

partiler, islami kültürü de kullana-

rak, yoksullu¤u, ““kkaaddeerriinnee rr››zzaa

ggöösstteerreenn”” bir kültürün gelifltirilip

yayg›nlaflt›r›lmas› için kullanmaya

çal›fl›yorlar. 

S
özde tüm bu iftar çad›rlar›, yok-

sul semtlere tafl›nan yard›m pa-

ketleri, hay›rseverlikler, yoksulu se-

vindirmek için yap›l›yor. Ama her-

kes biliyor ki, amaç siyasi ve ekono-

mik rantt›r, reklamd›r, amaç örgüt-

lenmektir, amaç toplumu kuflatmak-

t›r ve amaç, halk› sadakaya al›flt›r›p,

dilencilefltirerek düflürmektir. Her

sözlerinin bafl›nda, haktan, adalet-

ten, dinden, müslümanl›ktan, hay›r-

dan, yard›mseverlikten sözederler,

ancak tepesinde kendilerinin olduk-

lar› düzenin bu kavramlarla bir ilgi-

si yoktur. AKP tekellere, sömürüye

karfl› de¤ildir. Hatta o tekelci, o sö-

mürücü zekat›n›, fitresini veriyorsa,

o makbul bir sömürücü bile say›l›r.

Yoksullara böyle yiyecek da¤›tma-

n›n, lütfetmenin a¤ababas› ppaaddiiflflaahh--

llaarrdd››rr. Padiflahlar kimdir? Tanr›n›n

yeryüzündeki temsilcisi... ‹ftar çad›-

r› kuran belediye baflkanlar›, patron-

lar, bakanlar ve bizzat baflbakan da

kendilerini padiflah gibi görüyor ol-

mal›lar. K›sacas›, bu iliflkiler içinde

saltanat kültürü yeniden üretil-

mekte, halk, reaya, baflka deyifl-

le “padiflah›n kulu” olarak gö-

rülmekte ve verilenle yetinmesi,

sadece ve sadece “flükür” etme-

si dayat›lmaktad›r. 

A
KP, kitlelerin yoksulluk

karfl›s›ndaki klasik hoflnut-

suzlu¤unu ve tepkisini sadaka

ve dini geleneklerle törpüler-

ken, kapitalizm ve emperyalizm

de bundan son derece memnun-

lar. Öfkesi törpülenmifl bir yok-

sulluk, kitleleri ççüürrüüttüürr vvee

uuyyuuflflttuurruurr. Kitleleri, öfkelen-

meye ve isyan etmeye takat›
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AKP’nin Yoksulluk
Stratejisi

Böyle bir düzeni sürdürmek
için insanlar›n beyinlerinin kö-
lelefltirilmesi gerekir. Ve iflte
tam bu noktada açl›k, beyinle-
rin kölelefltirilmesi için dünya-
n›n bugüne kadar tan›d›¤› en

etkili araçt›r.



kalmam›fl, moralmen çökmüfl bir

toplulu¤a dönüfltürür. Her durumda

kazanan düzendir. 

B
öyle bir dünya düzeninde “is-

lamc›l›k” ve onun bir parças›

olarak tarikatlar, kapitalizmle bü-

tünleflmifl fleyhler ve hocalar, sömü-

rücüler için bulunmaz bir nimettir.

ABD’nin “yeflil kuflak”tan sonra

›l›ml› islam› gelifltirmesi tesadüf de-

¤ildir. “Yeflil kuflak”, islamc›l›¤›n

sosyalizme ve ulusal-sosyal kurtu-

lufl hareketlerine karfl› militan bir

çizgide kullan›lmas›yd›. “Il›ml›

islam” ise yoksullara karfl›, yok-

sullu¤un do¤uraca¤› tepkileri

sistem içinde tutmak için kulla-

n›l›yor. Kuflkusuz bölgesel ve

uluslararas› çapta baflka ifllev ve

misyonlar› da olacakt›r. Ama

Pakistan’dan Türkiye’ye en et-

kili kullan›m alanlar›ndan biri-

nin yoksullar› denetim alt›nda

tutmak oldu¤u aç›kt›r. Büyük bir

açl›¤›n yafland›¤› Pakistan’da ta-

rikatlar›n kurdu¤u medreseler,

camiler, imaretler, yoksullar›n

ekmek ve yemek bulabildikleri

tek yerdir. Neticede ülkemizde

de yoksullaflman›n derinleflmesi ve

yayg›nlaflmas›na paralel olarak ben-

zer sonuçlar›n ortaya ç›kmas› kaç›-

n›lmazd›r. Bugünlerde bir hayli re-

vaçta olan Malezya’dan bir örnek

yerinde olacakt›r. Bir gazetecinin

röportaj yapt›¤› Halkla ‹liflkiler Bö-

lümü fiefi ‹dris bin Hüssein yoksul-

larla iktidar›n iliflkisini bak›n nas›l

anlat›yor:

“Yoksul insanlar› bulup onlara

küçük fonlar veriyoruz. Karfl›l›¤›nda

özel merkezlerimizde islami e¤itim

al›yorlar. Camiye gitmek flart de¤il,

ama fon almaya devam etmek için o

ee¤¤iittiimmii almalar› flart. Onlara yafla-

ma flans› veriyoruz.” (Aktaran Ece

Temelkuran, 26 Eylül Milliyet)

‹
slamc› olma karfl›l›¤›nda “yaflama

flans›”... Böyle bir politika elbette,

ancak insanlar› aç, yoksul, çaresiz

b›rakt›¤›n›z koflullarda uygulanabi-

lir. YYookkssuull bb››rraakk,, tteesslliimm aall.. Ve bu

politikay› uygulayabilen iktidarlar,

kendileri için en tehlikeli olabilecek

kesimleri, yani açlar›, kendilerine

yedeklemifl olmaktad›rlar. 

‹
flte kurulan çark budur. Yoksullu-

¤u kal›c›laflt›ran ve kurumsallaflt›-

ran emperyalist politikan›n özü bu-

dur. ““YYookkssuulllluukk kkaaddeerr ddee¤¤iillddiirr”” ssöö--

zzüü,, solun klasik ve fakat y›llard›r da

pek de kullan›lmayan slogan›d›r.

Oysa bugünü tam ifade eden bir söz-

dür. Evet, bugün yoksullu¤u kader

olarak kabul ettirmek politikas›, ik-

tidardad›r. Yoksullu¤un “kan›ksat›l-

mas›na ve kal›c›laflt›r›lmas›na” kar-

fl› mücadeleyi gelifltirebilecek tek

güç soldur ve bu mücadelede dinin

etkisi alt›ndaki açlara, yoksullara

b›kmadan yoksullu¤un kader olma-

d›¤›n› anlatmak durumunday›z.

B
ugün en önemli tehlike, insanla-

r›n giderek daha fazla dine inan-

malar› de¤il, dini inançlar›n›n kulla-

n›larak yoksullu¤a raz› hale getiril-

meleridir. Bu anlamda mücadele di-

ne de¤il, dincilere, halk›n inançlar›-

n› kapitalizmi sürdürmek için istis-

mar edenlere yönelmek durumunda-

d›r. Saf dindar müslüman›n kimseye

zarar› yoktur. Çünkü o Allah’tan

gerçekten korkar. Fakat öteki, istis-

marc›lar, kapitalistlerin iflbirlikçisi

olanlar, b›rak›n korkmay›, Allah’›

kullan›rlar. Yapt›klar› budur. ‹nanç-

lar› kullanarak büyük vurgunlar vu-

ruyorlar, inançlar› kullanarak ülke-

mizi emperyalizmin hizmetine ko-

fluyorlar ve inançlar› kullanarak hal-

k› vurgunlar, ba¤›ml›l›k, adaletsizlik

karfl›s›nda sessizlefltiriyorlar. Boz-

mam›z gereken oyun budur.

‹
flini bileceksin. Böyle düflünüyor

AKP’nin tüccar kafas›. Bilemi-

yorsan, afla¤›lan›r, horlan›rs›n. Aç›k-

ça söyleseler de söylemeseler de,

her yoksul, afla¤›lanmaya, cezalan-

d›r›lmaya müstahakt›r diye düflünü-

yor "köfleyi dönenler." Yoksullu¤u

halk›n yüzüne ac› bir tokat gibi çar-

p›yorlar. Ve bu tokat o kadar çok

çarp›yor ki, insanlar›n yüzüne, onu

da kan›ksat›yorlar. ‹nsanlar, yoksul,

aç oldu¤u için neredeyse cezaland›-

r›l›yor. Bu afla¤›lama, emperyalistle-

rin, Bushlar’›n politikas›d›r ve Tay-

yipler arac›l›¤›yla uygulanmaktad›r. 

Y
oksulluk, kapitalizm koflul-

lar›nda flu veya bu partinin

politikalar›n›n sonucu de¤il, sis-

temin yap›sal bir parças›d›r.

Baflka bir deyiflle yoksulluk ka-

pitalizmde ““oollmmaazzssaa ooll--

mmaazz””d›r. Kapitalizmin en gelifl-

kin oldu¤u ülkelerde bile, bo-

yutlar› ve ölçüleri de¤iflse de bir

yoksulluk vard›r. Marks’›n de-

yimiyle yoksulluk ““ffaaaall eemmeekk

oorrdduussuunnuunn hhaassttaanneessii,, yyeeddeekk

ssaannaayyii oorrdduussuunnuunn ssaaffrraass››””d›r.

Yoksulluk hemen tüm ülkelerde

iflsizli¤in, yani kapitalistin gö-

zünden “yedek iflgücü ordu-

su”nun büyümesiyle birlikte bü-

yür, yayg›nlafl›r. Ki bu anlamda bu-

gün sadece yeni-sömürgelerde de-

¤il, bizzat emperyalist ülkelerde de

yoksullaflma sorunu gündeme gir-

mifltir. Fakat kapitalizm, ayn› za-

manda açl›¤›, iflsizli¤i, yoksullu¤u

kendi içinde s›n›rlayan mekanizma-

lara da sahipti. Bugün art›k bu me-

kanizmalar gittikçe devre d›fl› b›ra-

k›lmakta ve yoksulluk giderek dün-

yan›n, halklar›n yaflam›n›n günde-

mine daha fazla yerleflmektedir. 

B
ütün bunlar›n neticesi olarak di-

yebiliriz ki, bugünün dünyas›n-

da; bbiirr;; yoksullu¤a dair söyleyecek

sözü olmayanlar›n hiçbir sözü yok

demektir. ‹‹kkii,, yoksullu¤a karfl› çö-

zümü olmayanlar›n siyasi olarak bir

iddia sahibi de olmalar› mümkün

de¤ildir. Ve üüçç;; yoksullu¤a karfl›

mücadeleyi örgütlemek, s›n›flar mü-

cadelesini örgütlemektir. Yoksullu-

¤a karfl› ekonomik, ideolojik, pratik

her alanda mücadelesi olmayanlar,

mücadele arenas›nda bir güç ola-

maz, görevlerini yerine getirmifl sa-

y›lmazlar.  

Say›: 124 5GÜNDEM

Yoksullu¤a dair söyleyecek 
sözü olmayanlar›n hiçbir sözü
yok demektir. ‹ki, yoksullu¤a
karfl› çözümü olmayanlar›n si-
yasi olarak bir iddia sahibi de

olmalar› mümkün de¤ildir.



AKP iktidar› soyuyor, sat›yor,

emperyalist tekellere peflkefl çeki-

yor, sonra halk›n yoksullu¤unu da

‘iftar çad›rlar›’, ‘yard›m’ ad› alt›nda

sömürerek oya çeviriyor.

Bunlar› yaparken AKP’nin temel

dayanak noktas›n› ‘‘ddiinn’’ oluflturu-

yor. Din tüccarlar›n›n yaratt›¤› tab-

lonun anlam› fludur: ““SSiizz ffaakkiirr kkaa--

ll››nn,, ddaahhaa ddaa yyookkssuullllaaflfl››nn,, bbiizz ççaall››pp

çç››rrppaarraakk,, ssooyyaarraakk ssaattaarraakk zzeennggiinn--

lleeflfleelliimm,, ssoonnrraa ssiizzee ssaaddaakkaa vveerreerreekk

sseevvaapp kkaazzaannaall››mm””......

Halk› “iftar” çad›rlar›n›n kuy-

ruklar›nda dilenci gibi bekleten din

bezirganlar›n›n anlay›fl›d›r bu. Bu

utan›lacak görüntüleri, halk› yoksul

b›rakmak marifetmifl gibi uzun

uzun TV’lerde, bas›nda kullanmak-

tad›rlar. Öyle ki, sanki kendileri ik-

tidarda de¤illerdir, sanki halk›n

yoksullu¤unun, açl›¤›n›n sorumlusu

baflkalar›d›r da, kendileri de yoksul,

aç b›rak›lm›fl halkla varl›klar›n›

paylaflarak dayan›flma içine girmek-

tedirler!..

Oysa o iftar çad›rlar›n›n önünde

s›raya girmifl kitleler, bu düzenin

yoksula yapt›¤› yard›m›n de¤il, ada-

letsizli¤inin belgesidir. Ayr›ca ki-

min paras›yla kime yard›m ediyor-

sun, o belediyelerin geliri do¤rudan

halk›n paras› de¤il midir, Melih

Gökçekler, Kadir Topbafllar al›nteri

ak›t›p kazand›klar› paralarla m› hal-

ka iftar çad›rlar› kurmaktad›rlar?

Hay›r, din bezirgan›, halktan ççaall››--

yyoorr ve çok küçük bir k›sm›n› tekrar

vererek halk› kand›r›yor...

Halk› yoksul ve aç b›rak›yor,

sonra bunu dini kullanarak halk›n

gözünde meflrulaflt›r›yor. Dinci ege-

menler yüzy›llard›r böyle yöneti-

yorlar. Dikkat edilirse, dinin ege-

men oldu¤u ülkelerin tamam› hal-

k›n yoksul b›rak›ld›¤›, yoksullu¤un

sonucu olarak ayn› zamanda e¤itim-

siz b›rak›ld›¤› ülkelerdir. Ülkemiz-

de de tarikatlar›n daha çok örgütlü

olduklar› yerler, yoksullu¤un, e¤i-

tim oran›n›n düflük oldu¤u yerlerdir.

DDiinniinn SSöömmüürrüü AArraacc›› OOllaarraakk 

KKuullllaann››llmmaass››nnaa KKaarrflfl›› 

ÇÇ››kkmmaakk,, EEnn BBaaflflttaa 

MMüüssllüümmaannllaarr››nn GGöörreevviiddiirr......

Hiç duydunuz mu, örne¤in ca-

milerdeki vaazlarda ya da tarikat

fleyhlerinin konuflmalar›nda, “siz

yoksul kalmal›s›n›z, siz aç kalmal›-

s›n›z, dinimiz sizin yoksul kalman›-

z› buyurmufltur”... Hay›r, hiçbir din

halk›n bir kesiminin yoksul, bir ke-

siminin aç, sömürücü bir avuç az›n-

l›¤›n ise her türlü zenginli¤e sahip

olmas›n› ö¤ütleyemez... Kendi dö-

nemleri ve koflullar› içinde halk›n

çeflitli sorunlar›na, hatta yoksullu-

¤una ‘çözümler’ üreterek gündeme

gelmifl olan dinler, süreç içerisinde

egemen s›n›flar›n elinde halka karfl›

bask›n›n, sömürünün meflrulaflt›r›l-

d›¤› araçlar haline getirilmifltir.

Örne¤in tekkeler, zaviyeler,

medreseler ilk ortaya ç›kt›klar› dö-

nemlerde ekonomik, sosyal, hatta

e¤itim boyutuyla çeflitli roller üst-

lenmifllerdir. Toplumsal örgütlen-

menin bir arac› olarak de¤erlendiril-

mifllerdir.

O koflullarda dayan›flma yan› da

olan bu örgütlenmeler, süreç içeri-

sinde halk›n dini duygular›n›n sö-

mürüldü¤ü, halk›n adaletsizliklere,

haks›zl›klara karfl› tepkilerinin eri-

tildi¤i örgütlenmeler haline gelmifl-

tir. ‘Sadakayla’ yetinen, hakk›n›

aramayan bir halk yaratmay› amaç-

lam›fl ve bunu önemli oranda baflar-

m›fllard›r.  Ki bu ifllevleriyle sömü-

rücü egemen güçler taraf›ndan da

kullan›lm›fl, iflbirli¤i yap›lacak ke-

simler olarak oligarflik yap› içinde

yer edinmifllerdir.

Bu geliflim seyri içinde din saf

bir inanç olmaktan, tarikatlar› ‘ina-

nanlar›n tanr›yla bütünleflmelerinde

yol gösteren’ kurumlar olmaktan

ç›km›fl, egemenlik arac› haline gel-

mifltir. Öyle ki, birçok düzen partisi

tarikatlar›n deste¤ini alarak iktidar

koltu¤una oturmufltur. Özellikle 12

Eylül’den itibaren bu tablo daha be-

lirleyici bir duruma gelmifltir.

Bu yan›yla tarikatlar›n ““ppoolliittiikkaa--

nn››nn iiççiinnddee oollmmaadd››¤¤››”” söylemleri de

yaland›r. Tersine her zaman siyase-

tin do¤rudan içinde olmufllard›r.

12 Eylül’den itibaren ANAP,

DYP,  RP-SP, AKP, MHP... gibi  ik-

tidar koltu¤una oturan partilerden

arkas›nda tarikat deste¤i olmayan

yoktur. Güya ‘laik’ geçinen Ece-

vit’in DSP iktidar› döneminde Fet-

hullah Gülen ile iliflkilerinin bas›na

yans›yan boyutu bile, bu durumun

boyutlar›n› göstermesi aç›s›ndan

çarp›c›d›r.

Tarikatlardan kimilerinin destek

verdikleri partiler flöyledir:

Kadiriler, geçmifl y›llarda MSP

ile yak›nken, 12 Eylül sonras› DYP

yak›nlaflt›. 1995'te DYP'yi destekle-

di. Bu nedenle 28 fiubat sürecinde

askerlerin gündeme getirmedi¤i ce-

maatlerden biriydi. Yine, 1980 son-

ras› hem ticari, hem siyasi olarak

palazlanan Fethullahç›lar, RP’den

ANAP’tan DYP’ye, DSP’den

AKP’ye kadar birçok düzen partisi-

ni desteklemifltir. Fethullahç›lar’›n

ABD’yle iliflkileri de bu yükseliflle-

rinde belirleyici önemdedir. Siyasi

tercihleri ç›karlar›na göre s›k s›k de-

¤iflmektedir. Cemaat, 28 fiubat süre-

Halk› Yoksullu¤a Mahkum
Etmek D‹N‹N EMR‹ M‹?

YYookkssuulllluukk
kkaaddeerr

ddee¤¤iillddiirr
Hiçbir din “çal›flan›n hakk›n› vermeyin,
adaletsiz olun” diyemez. Böyle olmas›
dinin kendi örgütlenme mant›¤›na,
misyonuna da ayk›r›d›r. 
Hangi ayet, hangi hadis, din bezirgan-
lar›n›n, kapitalist sömürü düzeninin
parças› olmas›n›, emperyalizmin iflbir-
likçileri olmas›n› aç›klayabilir? Hangi
ayet, milyonlar›n açl›¤›n›, halk›n eme-
¤inin çal›nmas›n› meflrulaflt›rabilir?
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cinde Erbakan'a cephe alarak as›l si-

yasi tercihlerinin her koflulda ç›kar-

lar›ndan ve ç›karlar›n›n da

ABD’den yana oldu¤unu gösterdi-

ler. Süleymanc›lar, 1970'ten itibaren

AP'yi desteklediler. MSP ile de dir-

sek temas› içinde oldular. Daha son-

ralar› seçimlerde DYP ve ANAP'›

desteklediler.

Menzilciler, MHP, FP ve BBP'ye

yak›n durdu, ama ç›karlar› gerektir-

di¤inde DYP'yi de destekledi, ‹sma-

il A¤a Cemaati, ANAP’tan millet-

vekili ç›kard›, Saadettin Tantan’›

destekledi...

Yukar›da özet bir listesini verdi-

¤imiz, tarikat-düzen partileri ba¤-

lant›s›, halk›n tarikatlar arac›l›¤›yla

nas›l kapitalist sisteme yedeklendi-

¤inin de göstergesidir.

Tarikatlar halk üzerindeki etkile-

rini kullanarak, bunu adeta pazarla-

yarak paraya, koltuk ve kariyere çe-

virirler. Düzen partileriyle kurduk-

lar› iliflkiler de bu çerçevededir. Dü-

zen partileri için oy deposudurlar,

ayn› zamanda halk›n gözünde kapi-

talizmin sömürü düzenini meflrulafl-

t›rmaktad›rlar. Bu yanlar›yla düzene

hizmet etmekte, karfl›l›¤›nda da

maddi, örgütsel güç elde etmekte-

dirler.

Din bezirganlar›, ‘yoksulluk da,

varl›k da tanr›dan gelir’ derler. Oy-

sa düzene bak›n ki, yoksulluk hep

eme¤iyle geçinen halka gelirken,

zenginlik ise hep sömürücü egemen

s›n›flarad›r. Peki bu adaletsizli¤in

tanr›yla, dinle ne alakas› var?

Yoksullu¤umuzun kayna¤›n› ve

dolay›s›yla egemenlerin zenginli¤i-

nin kayna¤›n› sorgulamayal›m ister-

ler. Adaletsizli¤i, haks›zl›¤›, soygu-

nu, talan›, h›rs›zl›klar›, sömürü dü-

zenlerini görmezden gelmemizi is-

terler.  Oysa kapitalist düzenin sö-

mürü sistemi, dini olarak da aklana-

maz. Dinler ortaya ç›kt›klar› tarih-

sel koflullar›n bir sonucu olarak sö-

mürüyü eflitsizli¤i onaylayan bir

muhtevaya sahip olsalar da, kültürel

sosyal olarak adaletsizli¤e boyun

e¤meyi ö¤reten din olamaz. Bunu

telkin eden, din bezirganlar›d›r.

Bunlar din ad›na, halka, yoksul-

lu¤u kader olarak kabul etmelerini

ö¤ütlerler. Oysa halk›n yoksullu¤u-

nun kayna¤› düzenin adaletsizli¤i-

dir. Bu adaletsizli¤i gizlemenin yo-

ludur, ‘kader’ söylemi... Sormak ge-

rekir; ““YYookkssuulllluukk kkaaddeerrddiirr”” fleklin-

de bir ayet mi var?

Hiçbir dinde “fakir fakir kala-

cak” diye tan›mlama olmaz. Din be-

zirganlar› ““bbeeflfl ppaarrmmaa¤¤››nn bbeeflflii bbiirr

oollmmaazz”” diye adaletsizli¤i meflrulafl-

t›rmaya çal›flsa da, hiçbir din ““ççaall››--

flflaann››nn hhaakkkk››nn›› vveerrmmeeyyiinn,, aaddaalleettssiizz

oolluunn”” diyemez. Böyle olmas› dinin

kendi örgütlenme mant›¤›na, mis-

yonuna da ayk›r›d›r. 

Hangi ayet, hadis din bezirganla-

r›n›n, kapitalist sömürü düzeninin

parças› olmas›n›, emperyalizmin

iflbirlikçileri olmas›n› aç›klayabilir

acaba? Hangi ayet, milyonlar›n açl›-

¤›n›, halk›n eme¤inin çal›nmas›n›

meflrulaflt›rabilir? Böyle bir ayet,

hadis yoktur. Dolay›s›yla din bezir-

ganlar›n›n düzenini aç›klaman›n di-

ni bir temeli olamaz.

K›sacas›, emperyalizmin ege-

menli¤inin, kapitalizmin soygun ta-

lan düzeninin dinle aç›klanacak ya-

n› yoktur. Dolay›s›yla yoksullu¤u-

muz da dinle mazur gösterilemez.

Yoksullu¤umuzun kayna¤› sömürü

düzenleridir, sömürü düzenlerine

karfl› mücadele etmek her aç›dan

meflrudur.

Tüm dinlerde bir flekilde, adalet-

sizli¤e, zalime, zulme karfl› sessiz

kal›nmamas› ö¤ütlenmektedir. Kim-

dir peki bugünkü yoksullu¤un, açl›-

¤›n sorumlusu zalim zorba?.. ‹flte,

inanan, inanmayan tüm yoksul hal-

k›n sormas› gereken ssoorruu bbuudduurr..

Zalimi ve zorbay› bulmak için

halk›n yoksullu¤u üzerinden zen-

ginleflenlere bakmak gerekir. Bak›n

neredeyse tüm ttaarriikkaattllaarr bir hhooll--

ddiinngg durumuna gelmifltir. fieyhler,

ünlü “hoca”lar tekelci burjuvalar gi-

bi lüks mercedeslerden inmemekte,

villalarda yaflamaktad›rlar. Halka

“bir lokma bir h›rka”yla yetinmeyi

ögütleyenler böyle yafl›yorlar iflte.

Bu tablo içinde yoksula yönelik ne

vard›r? Bunca yoksullu¤un açl›¤›n

yafland›¤› bir ülkede, tarikatlar nas›l

holdingleflebilmektedirler? Ekono-

minin basit kural›d›r, birileri zen-

ginleflirken birileri yoksullafl›yorlar-

sa, orada yoksulun hakk›n›n yenme-

si vard›r. Yani sömürü vard›r, ‘ha-

ram’ vard›r.

Herhangi bir dinin adaleti, can›

ç›kana kadar çal›flanlar›n aç kalma-

s›n›, bunun karfl›l›¤›nda hiç emek

harcamayanlar›n dünyan›n mülkü

üzerinde tepinmesini nas›l mümkün

k›lmaktad›r?

Evet tüm bu tablolar din ad› al-

t›nda meflrulaflt›r›l›yorsa, burada di-

nin bu tarz sömürü arac› olarak kul-

lan›lmas›na izin vermemek gerekir.

Ki, bu öncelikli olarak dine saf, ç›-

kars›z bir inançla inananlar›n so-

rumlulu¤udur.

AAKKPP’’nniinn NNeeddeenn YYookkssuulllluu¤¤aa

ÇÇöözzüümm ÜÜrreetteecceekk BBiirr

EEkkoonnoommiikk PPrroojjeessii YYookkttuurr??

Sorgulanmas› gereken di¤er bir

yan, neden yoksullu¤a karfl› bir pro-

je üretilmedi¤idir. Adeta yyookkssuulllluu--

¤¤uunn ssüürrmmeessii iisstteennmmeekktteeddiirr.. Yok-

sulluk sürecek, din bezirganlar›

yoksulluk üzerinden örgütlenecek-

ler... Bu nedenle halk› yoksul ve

e¤itimsiz b›rakmak dini düzenlerin

bilinçli tercihleridir ayn› zamanda.

Di¤er yandan söylemleri ne

‹ftar çad›rlar›n›n önünde, birazdan da-
¤›t›lacak yeme¤i bekleyen bu insanla-
r›n resmi; bu düzenin yoksula yapt›¤›
yard›m›n de¤il, adaletsizli¤in resmi-
dir... Kald› ki; kimin paras›yla kime
yard›m ediyorlar? O belediyelerin pa-
ras› zaten halk›n paras› de¤il mi?
Çald›¤›n›z›n küçük bir bölümünü iftar
çad›rlar›na harcay›p h›rs›zl›¤›n›z› ve
günahlar›n›z› örtbas ediyorsunuz ha?!
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olursa olsun, emperyalizm-kapita-

lizm d›fl›nda bir ekonomik sistem

düflünceleri yoktur. Tersine sömürü-

yü, soygunu daha üst boyutlarda

sürdürmektir projeleri. Bunu yapar-

ken dini de kullanarak tepkileri de

etkisizlefltirmektedirler.

Ekonomi dedikleri halka ait her

fleyi sat›p, büyük k›sm›n› emperya-

list ve oligarflik tekellerle kendileri-

nin kasalar›na ak›t›rken, küçük bir

k›sm›yla da halka iftar çad›rlar› kur-

mak, seçim zamanlar› kömür vb.

da¤›tarak halk›n oylar›n› sat›n al-

maktan ibarettir. Yüksek faizlerle

emperyalist sermayenin ülkeye ge-

liflini sa¤lay›p, emperyalist tekelle-

rin de ülkeyi soyup ya¤malamas›na

göz yummakt›r ekonomiden anla-

d›klar›... IMF’nin talimatlar›yla ül-

kenin varolan üretimini de ya yo-

kolmaya terketmek veya özellefltir-

me ad› alt›nda satmakt›r ekonomi-

den anlad›klar›. Bunlar nas›l dine

inanmaktad›rlar ki, nas›l bir ‘Allah

korkusu’ tafl›maktad›rlar ki, halk›n

yoksullu¤uyla, açl›¤›yla alay eder-

cesine tek dertleri kasalar›n› doldur-

mak oluyor? 

Sonuçta aç›k olan fludur ki, ülke-

de üretimi art›racak, ülkedeki geliri

art›racak ve gelirin adaletli bir fle-

kilde da¤›l›m›n› sa¤layacak bir eko-

nomik programlar› yoktur. Halk›n

ürettiklerinin emperyalist tekellerin

kasalar›na, iflbirlikçi tekellerin, tefe-

ci tüccar›n kasas›na akmas›n› engel-

leyecek, h›rs›z›, soyguncuyu, talan›

engelleyecek bir ekonomik prog-

ramlar› yoktur...

Özcesi, halk›n yoksullu¤una bir

çözümleri yoktur. Elbette ki, bunun

nedeni ne saf haliyle dindir, ne de

bunu ak›l edememeleridir. Tersine

kafalar›n›n halk›n yoksullu¤unun

giderilmesine de¤il, kendilerinin ve

tekellerin kasalar›n› doldurmaya ça-

l›flmas›ndand›r. Dini nas›l sat›p pa-

raya çeviririz, emperyalizmin ve te-

kellerin hizmetine nas›l sunar›z diye

düflünmelerindendir.

BBiirr HHaallkk BBööyyllee MMii 

YYöönneettiilliirr??

Halk›n büyük bölümünün açl›¤a

yoksullu¤a mahkum edildi¤i, mü-

hendislerin bile üçte birinin yoksul-

luk s›n›r›n›n alt›nda yaflad›¤› bir ül-

ke tablosudur karfl›m›zdaki...

Peki, bu durum nas›l oluflmakta-

d›r, halk›n sorunlar›yla ilgilenmek

ad›na ne yap›lmaktad›r? 

Dikkat edilirse, din bezirganlar›

zulüm, bask›, adaletsizlik dedikleri

zaman türbandan, inanç özgürlü-

¤ünden sözederler. Sanki bask›n›n,

zulmün, adaletsizli¤in tek biçimi

budur... Peki neden halk›n eme¤inin

zorla ele geçirilmesinden... neden

iflçilerin sigortas›z zorla fazla mesai

yapt›r›larak, düflük ücretlere mah-

kum edilerek çal›flt›r›lmas›ndan, ifl

yaflamlar›nda can güvenliklerinin

olmamas›ndan... sözetmezler? Ne-

den islamc› bir partinin iktidar›nda

memurlar, iflçiler yasal haklar› olan

grev hakk›n› kullanmak istedikle-

rinde, tehditlere, sald›r›lara maruz

kal›rlar? Neden, tekellere astrono-

mik rakamlarla sömürü pastas›ndan

pay ak›t›l›rken, kendilerine gemiler

al›p, fabrikalar kurarken, yoksul ifl-

çinin memurun açl›ktan kurtulmak

için istedi¤i ücretler fazla bulunur?

Bunlar›n dinle izah edilecek bir ya-

n› var m›d›r?

E¤er bir din, düzenin adaletsizli-

¤ine, halk›n ezilip sömürülmesine

karfl› ç›km›yorsa, sömürünün olma-

d›¤›, herkesin eme¤inin karfl›l›¤›n›

alabildi¤i bir ekonomik sistem ö¤üt-

lemiyorsa, halk›n sorunlar›na çözüm

aram›yorsa, o zaman bu nas›l bir

hakkaniyet anlay›fl›d›r? Tayyipler’in

din anlay›fl›, emperyalizme, tekellere

hizmet eden, ceplerini yoksulun

eme¤iyle doldurmay› meflru gören

bir din anlay›fl›d›r. 

Din bezirganlar› için din de ssaatt››--

ll››kk bbiirr mmeettaa durumundad›r. Dini sa-

tarak servete çevirmektedirler ve

dinle ilgileri de bundan ibarettir.

BBuu aannllaayy››flfl nnaass››ll bbiirr hhaallkk yyaarraatt--

mmaakkttaadd››rr?? ‹ftar kuyruklar›na bak›n,

bir poflet yiyecek için oylar›n›

AKP’ye satan kitlelere bak›n, din be-

zirganlar›n›n yaratmak istedikleri

halk tipini görün. Halk›m›z›n bu düfl-

künlü¤ü kabullenmesine engel olma-

l›y›z.

Eme¤inin karfl›l›¤›n› aramayan,

hakk›n› bilmeyen, sadakay›, dilen-

meyi meflru gören, kiflili¤i, gururu

ezilmifl, onuru k›r›lm›fl bir halk ya-

ratmak istemektedirler. Elbette, an-

cak böyle bir halk yaratmay› baflard›-

¤›nda, düzenlerinin kal›c›laflabilece-

¤ini düflünmektedirler. Halk› yoksul

b›rakarak, kendilerine muhtaç hale

getirdiklerinde ele geçirdikleri ola-

naklarla halk› kendilerine kul haline

getirebileceklerini düflünmektedirler.

Bu nedenledir ki, halk için tek

örgütlenme kanal› olarak tarikatlar›

b›rakmak istemektedirler. Halk›n

dernekler, sendikalar tarz›nda hak-

lar›n› arad›¤› örgütlenmeleri engel-

lemektedirler. Bugün için tarikatlar

d›fl›ndaki tüm örgütlenmeleri aç›k-

tan yasaklayamamalar› koflullar›n

gere¤idir, aksi halde olanak bulduk-

lar›nda tüm bu örgütlenmeleri ka-

patmaktan çekinmeyeceklerdir. Fa-

kat elbette bugün de bu örgütlenme-

lerin varl›¤›na sayg› gösterdikleri

düflünülemez. Bugün de çeflitli yön-

temlerle, dernekleri çal›flamaz hale

getirmeye çal›flmakta, f›rsat›n› bul-

du¤unda kapatmaktad›rlar. Sendi-

kalar› tabela sendikas› haline getir-

meye çal›flmakta, Emekli-Sen örne-

¤inde oldu¤u gibi f›rsat›n› buldukla-

r›nda kapatmaya yönelmektedirler.

Din bezirganlar› halka, gerçekte

sorunlar›n›n çözümü olmayan ve

ço¤unlukla da “öteki dünya”ya dair

hayallerle kendilerini kand›rmay›

ö¤ütlerler. Halk›n sorunlar›n›n sev-

giyle, herkesin ahlakl› olmas›yla

çözülece¤ini ö¤ütler. Sistemden

kaynakl› sorunlar›n, halk›n içindeki

bireylerin tek tek niyetleriyle çözül-

meyece¤i aç›kt›r. Dahas› ahlaks›z-

l›k, bencillik gibi nitelikler de kifli-

lerin içinde do¤ufltan olan fleyler de-

¤il, iiççiinnddee yyaaflflaadd››kkllaarr›› ddüüzzeennddeenn

edindikleri düflünce ve davran›fllar-

d›r. Bu yan›yla sistemi de¤ifltirecek

bir mücadele olmad›¤› sürece, hiç-

bir zaman kifliler kendili¤inden ah-

lakl› ve sevgi dolu olmayacakt›r.

Bu gerçekler ›fl›¤›nda, halk› din

bezirganlar›n›n ideolojik etkisi al-

t›ndan kurtararak, yoksullu¤a karfl›

mücadele içinde örgütlemek dev-

rimcilerin önündeki görevdir.
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Anayasada devletin

“sosyal bir hukuk devleti” oldu¤u

söylenir. Ve bundan hareketle de,

gelir da¤›l›m›ndaki dengesizliklerin

giderilmesine ve yoksul kesimlerin

desteklenmesine yönelik sosyal po-

litikalar›n “sosyal bar›fl›n(!) korun-

mas› aç›s›ndan” önemli oldu¤u

vurgulan›r. Halk aras›nda Fak- Fuk-

Fon olarak da bilinen “Sosyal Yar-

d›mlaflma ve Dayan›flmay› Teflvik

Fonu”, resmi olarak bu amaçla ku-

ruldu¤u iddia edilen bir kurumdur.

Sosyal Yard›mlaflma ve Daya-

n›flmay› Teflvik Fonu, 2299 MMaayy››ss

11998866’da, Turgut Özal döneminde

TBMM’de kabul edilen bir yasayla

kuruldu. 3294 say›l› kanunla olufltu-

rulan fonun kurulufl amac›nda flöyle

denilmekteydi:

“Fakru zaruret içinde ve muhtaç

durumda bulunan vatandafllar ile

her ne suretle olursa olsun Türki-

ye’ye kabul edilmifl veya gelmifl ki-

flilere yard›m etmek,

Sosyal adaleti pekifltirici tedbir-

ler alarak gelir da¤›l›m›n›n adilane

bir flekilde tevzi edilmesini sa¤la-

mak,

Sosyal yard›mlaflma ve dayan›fl-

may› teflvik etmek.”

Sosyal Yard›mlaflma ve Daya-

n›flmay› Teflvik Fonu (SYDTF),

bunlar›n yan›s›ra amaçlar› aras›nda

daha ileri “hedefler” de sayar. Sos-

yal politikalar oluflturmak, bunlar›

uygulamaya geçirerek yyookkssuulllluukkllaa

mmüüccaaddeellee eettmmeekk ve yyookkssuulllluu¤¤uunn

kkuuflflaakkllaarraarraass›› ttrraannssffeerriinnii engelle-

meyi hedeflemek bunlar›n en önem-

lileridir.

TTeemmeell ‹‹nnssaann HHaakkllaarr››nn››

‘‘SSoossyyaall YYaarrdd››mm’’ OOllaarraakk 

GGöörreenn DDüüzzeenn

Sa¤l›k, e¤itim, bar›nma, temel

insan haklar›d›r. Bunlar, insanca ya-

flam›n olmazsa olmazlar›d›r. Halk-

tan yana bir devlet bunlar› anayasal

güvence alt›na al›r. Oysa oligarflik

düzen bunlar› temel insan hakk› ol-

maktan çoktan ç›karm›flt›r. E¤itim

ppaarraall››dd››rr.. Sa¤l›k ppaarraall››dd››rr.. Herke-

se bar›nma hakk›n› geçelim, evler,

içinde oturan halk›n bafllar›na y›k›l-

maktad›r. 

Temel insan haklar›n› ortadan

kald›ran bu sistem, e¤itim, sa¤l›k ve

di¤er temel haklar› ssoossyyaall yyaarrdd››mm--

llaarr olarak görmektedir. Sözde bu

sosyal yard›mlar›n etkin bir flekilde

yürütülmesine katk› sa¤lamak için

sosyal politikalar olufltururlar. Her

fleyi paral› hale getiren bu düzenin

üretece¤i politika sosyal bir politika

de¤il, sömürü, soygun ve zulüm po-

litikas›d›r.

Anayasada sözü edilen “sosyal

devlet”, kapitalizmin sosyalist dev-

let karfl›s›nda, onunla rekabet ede-

bilmek için gelifltirdi¤i bir kavram-

d›r. Fakat hiçbir devlet, sosyalist

devlet kadar sosyal olamaz. Bu bir

yana, oligarfli, anayasas›nda yer

verdi¤i türde bir “sosyal devlet” de

olamaz. Çünkü bunun için halk›n

temel haklar›n› asgari düzeyde kar-

fl›lamal›d›r. Halk›n bebeklikten ölü-

müne kadar birtak›m sosyal güven-

celerinin olmas› gerekir. Ancak oli-

garflinin devleti, kendisinde böyle

bir yükümlülük görmüyor. Tersine

varolan sosyal haklar dahi bir bir

gasbedilmektedir. Emeklilik hakk›-

n›n mezarda emeklili¤e dönüfltürül-

mesinden sa¤l›¤›n büyük oranda pa-

ral› hale getirilmesine, iflçiler ve

memurlar için ç›kar›lan kölelik ya-

salar›na kadar yaflananlar bunun ör-

nekleridir. 

‹nsanlar› ekonomik imkanlar-

dan, sosyal haklar›ndan mahrum

edip, hheerr flfleeyyee mmuuhhttaaçç hale getiren

bir düzende yafl›yoruz. Öyle bir dü-

zen ki, yoksulu hergün artar, aflevle-

rinde, Ramazan aylar›nda kurulan

iftar çad›rlar›nda açlar›n oluflturdu-

¤u kuyruklar her gün daha fazla

uzar. Çöpten yiyecek toplayan in-

sanlar›m›z›n görüntüleri iissttiissnnaa ol-

maktan ç›km›flt›r. Mutfa¤›nda afl

kaynamayan, kaynayan tencerelere

et konulamayan evlerin say›s› mil-

yonlarcad›r. Öyle bir düzen ki,

emekçi halk›n ve çocuklar›n›n hiç-

bir sa¤l›k güvencesi bulunmamakta,

hastane kap›lar›nda sürünen insan-

lar olmaktan kurtulamamaktad›rlar.

Öyle bir düzen ki, insanlar›n en do-

¤al haklar›ndan biri olan bar›nma

hakk› çok görülmektedir. 

E¤itim insanlar›n temel hakla-

r›ndan biri olmas›na ra¤men, AKP

iktidar› e¤itimi hemen her düzeyde

paral› hale getirebilmifltir. Paral› ol-

mayan okullar›n hali ise içler ac›s›-

d›r. Ayn› okul içinde paral›lar ve pa-

ras›zlar ayr›m›n› yapabilen bir anla-

y›flla e¤itim verilmektedir.

Ve tüm bu haklar› halk›n elinden

alan devlet, hemen arkas›ndan bu

kez de “Sosyal Yard›mlaflma ve Da-

yan›flmay› Teflvik Fonu”yla sahneye

““kkuurrttaarr››cc››,, kkeerriimm,, yyaarrdd››mmsseevveerr””

ddeevvlleett rolüyle ç›kmaktad›r. 

Bu kurulufl, esas olarak Dünya

Bankas›’n›n yeni sömürge ülkelerde

artan yoksullu¤a karfl› halk›n tepki-

lerini yumuflatmak için oluflturul-

mas›n› önerdi¤i kurumlar›n bir ör-

ne¤idir. 2000’li y›llar›n bafl›ndan

itibaren IMF’nin dayatmalar› nede-

niyle ülkemizdeki tüm fonlar kapa-

t›ld›¤› halde kapat›lmayan tek fon

budur. Çünkü yoksullu¤un artt›¤›,

açlar›n say›s›n›n onmilyona dayan-

d›¤› bir ülke tablosunda, açl›¤›n tep-

kisini yumuflatmas› için kurulan ve

Dünya Bankas›’n›n teflvik etti¤i bir

kuruluflu kkiimmssee kkaappaattmmaazz.. Kapa-

t›lmad›¤› gibi, ayn› ifllevi yüklenen

vak›flar›n say›s› daha da artm›flt›r.

Bir yandan halk›n en temel hak-
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lar›n› elinden alan devlet, öte yan-

dan bu kurulufllar sayesinde bu kez

de koruyucu devlet olarak ortaya ç›-

k›p “sosyal yard›m”larla gönülleri

fethetmeye soyunmaktad›r. Bu fo-

nun yard›mlar›n› balland›ra ballan-

d›ra anlatmak, bu yüzden oligarfli-

nin hükümetlerinin en sevdi¤i ifller-

den biridir. Fonu en fazla kullanan

hükümet olmakla övünüp bunun

üzerinden propaganda yapmaktad›r-

lar. Oysa bir iktidar için bu, yani bu

kadar çok insan›n bu tür fonlara ih-

tiyaç duymas›, ÖÖVVÜÜNNÜÜLLEECCEEKK

de¤il, UUTTAANNIILLAACCAAKK bir sonuçtur. 

YYookkssuulllluukk AAççll››kk,, 

‹‹flflssiizzlliikk,, TTeemmeell HHaakkllaarrddaann 

YYookkssuunnlluukkttuurr

Yoksulluk rakamlar›n›n her ge-

çen gün büyüdü¤ü bir ülkede yafl›-

yoruz. OOnnüüçç mmiillyyoonn ddöörrtt--

yyüüzzbbiinn’’ddeenn fazla insan›n

yoksul oldu¤u için yyeeflfliill kkaarrtt

ald›¤›, Fak Fuk Fon’dan yar-

d›m alan insanlar›n say›s›n›n

10 milyona ulaflt›¤› bizzat

devlet kurumlar›n›n verilerin-

de ifade edilmektedir. Reel

gelirlerin her geçen gün düfl-

tü¤ü, buna karfl›l›k gayri safi

milli has›lan›n (GSMH) artt›-

¤›yla övünüldü¤ü bir ülke bu-

ras›. GSMH’n›n kimlere nas›l

da¤›t›ld›¤›, kimin kasalar›n›n nas›l

doldu¤u dünyadaki en zenginler lis-

tesine giren Türkiyeli tekelci burju-

valar›n say›s›nda aç›¤a ç›kmaktad›r.

Birilerinin kasalar›n› dolduran

GSMH, yoksullar›n sadece say›s›n›

art›rmaktad›r.

Sosyal yard›mlaflma fonundan

yararlanan insanlar›n say›s›n›n her

geçen y›l nas›l artt›¤›n› gösteren

tablo ülkemizdeki yyookkssuulllluu¤¤uunn aarr--

tt››flfl››nn››nn da resmidir ayn› zamanda.

1997 - 22 mmiillyyoonn 334488 bin kifli 

yard›m ald›

1998 - 22 mmiillyyoonn 779933 bin kifli,

1999 - 44 mmiillyyoonn 661199 bin kifli,

2000 - 55 mmiillyyoonn 993333 bin kifli,

2002 - 66 mmiillyyoonn 330000 bin kifli

Bu say› son-

raki y›llarda da

artmaya devam

etmifltir. 

"Yoksullu¤un

ku fl a k l a r a r a s ›

transferini en-

gellemenin" he-

deflendi¤i söyle-

nirken, yoksullu-

¤un gerçekte y›l-

lar içinde nas›l

artt›¤›n› bu ra-

kamlar aç›kça

ortaya koyuyor.

Bir fleyi ifade et-

mek yetmez, onu

gerçeklefltirmek

gerekir. Yoksul-

lu¤u yok etmek

için de halk için

kurulmufl olan

bir yönetim olmak gerek. AKP ve

di¤erleri halk için de¤il, tekeller

için kurulan partiler olduklar› için-

dir ki, ald›klar› tüm önlemler de te-

kellerin ç›kar›nad›r. Böyle olunca

da yapt›klar› hiçbir uygulama yok-

sullu¤u kald›ran de¤il tersine daha

da art›ran olmaktad›r. Zira halk›n ç›-

kar› ile tekellerin ç›kar› taban taba-

na z›tt›r.

Bu rakamlar sadece fonlardan

yard›m alan insanlar›n say›s›n› gös-

termektedir. Yoksullar›n ve açlar›n

gerçek say›s›n› de¤il. Bugün birçok

araflt›rma, ülkemizde yoksul say›s›-

n›n 20 milyonu aflt›¤›nda hemfikir-

dir. 

Bunun tart›fl›lmaz göstergelerin-

den biri de aaflfleevvlleerriinnddeenn yyaarrdd››mm

aallaann insanlar›n say›s›d›r:

1997 y›l›nda 4 bin 250 kifli olan

bu rakam, 2001 y›l›nda 4433 bbiinn 116699

kkiiflfliiyyee, 2006 y›l›nda ise 226699 bbiinn 660055

kifliye ç›km›flt›r. On y›lda yyüüzzddee

770000 civar›nda bir art›fl! Bu, ülke-

mizdeki açl›¤›n tablosundan baflka

bir fley de¤ildir. 

Bu tablonun bir di¤er göstergesi

olarak D‹E verilerine de bakmakta

yarar var; 2002 y›l›nda yap›lan arafl-

t›rmada 992266 bbiinn kkiiflfliinniinn g›da yok-

sullu¤u çekti¤i aç›klanm›flt›r. Yani

resmi rakamlara göre ülkemizdeki

aç say›s›d›r bu. Yine bu verilere gö-

re, 1188 mmiillyyoonn 444411 kifli gg››ddaa vvee gg››ddaa

dd››flfl›› yyookkssuulllluukk çekmektedir.

Bu say›lar her geçen gün büyü-

yor; çünkü, açl›¤› yaratan koflullar

sürekli a¤›rlafl›yor. Özellefltirme po-

litikalar›na paralel olarak sürekli ar-

tan iflsizlik rakamlar›, yoksul insan

say›s›n› art›ran etkenlerin bafl›nda

gelmektedir. Özellefltirmelerle övü-

nen devletin buna karfl›l›k yaratt›¤›

iissttiihhddaamm hemen hemen yyookk düze-

yindedir. Üretime yönelmeyen, ta-

mamiyle borsada dönen paralar ve

al›nan borçlar üzerinden yürüyen

bir ekonomide, istihdam koflullar›-

n›n oluflmas› da mümkün de¤ildir.

Tar›mda yaflanan durum da bundan

farkl› de¤ildir. Ürünü yok pahas›na

elinden al›nan, söz verilen destekle-

me yard›mlar› bir türlü verilmeyen,

mazotundan, gübresine girdi fiyat-
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FFoonnllaarr,, YYeettkkiilliilleerriinniinn DDee
KKeesseelleerriinnii DDoolldduurrdduu¤¤uu YYeerrlleerrddiirr!!

Fakirlere yard›m ad› alt›nda oluflturulan ffoonn veya vvaakk››ff

türü kurumlar sadece oligarflinin iktidar›n› sa¤lamlaflt›rma,

açl›k ve yoksullu¤u kan›ksat›p, devleti müflfik gösterme ifl-

levini görmezler. Bu kurumlar ayn› zamanda birileri için

aarrppaall››kk’t›r. Suyun bafl›n› tutanlar›n kendi kasalar›n› dol-

durdu¤u, fakirlere yard›m gerekçesiyle toplanan paralar›n

ve malzemelerin birilerine ak›t›ld›¤› yerlerdir. Bu konular-

da yaflanan yolsuzluk, rüflvet haberleri hemen her dönem

ç›kar ortaya. Ve bunlar›n ço¤unun da k›sa sürede üstü ka-

pat›l›r. Yani halk› susturmak için oluflturduklar› kurumlar-

dan bile arpal›k olarak faydalanmaya, oralarda dahi bir an-

lamda halk› soymaya devam ederler.

Çünkü bu düzen soygun ve talan düzenidir. Bu düzenin

halka yard›m diye bir amac› yoktur, olamaz. Bu düzen hal-

k› ancak ve ancak sömürülecek insanlar olarak görür. Ya

da kendilerinin daha kaba tabiriyle halk› ““yyoolluunnaaccaakk kkaazz””

olarak görürler



lar› her geçen gün artan köylülerin

durumu da iflsiz kalan di¤er emekçi-

lerden farkl› de¤ildir. Onlar›n da ai-

leleriyle birlikte içine sürüklendik-

leri yoksulluklar› büyümektedir.

Yirmi milyona yaklaflan “yok-

sulluk s›n›r›”nda yaflayanlar›n say›-

s›, çok genifl bir nüfusun yoksulluk

yan›nda sosyal haklardan yararlana-

mad›¤›n›n da ifadesidir. Yoksul halk

y›¤›nlar› e¤itim, sa¤l›k, bar›nma

baflta olmak üzere insanca yaflam

koflullar›ndan mahrumdur. 

Bu durumu kapatmak, çeliflkileri

yumuflatmak, devletin ne kadar

müflfik oldu¤unu göstermek için g›-

da yard›m› yapar gibi, sa¤l›k yard›-

m›, e¤itim yard›m›, bar›nmayla ilgi-

li yard›mlar yap›lmaktad›r.

‹flte Sosyal Yard›mlaflma ve Da-

yan›flma Genel Müdürlü¤ü`nün

2006 Faaliyet Raporu`na göre, AKP

hükümetinin yard›mlar›:

KKöömmüürr YYaarrdd››mmllaarr››:: 2005 y›l›n-

da 11..777733..662288 aaiilleeyyee 1.351.514 ton

kömür da¤›t›ld›. Kömür yard›mla-

r›ndan en büyük pay› 291.305 ton

ile Do¤u Anadolu Bölgesi ald›. 

SSaa¤¤ll››kk YYaarrdd››mmllaarr››:: Fondan

11..776611 kkiiflflii için 3.460.474.41 YTL

kaynak aktar›ld›. 

GG››ddaa YYaarrdd››mmllaarr››:: Fonun katk›-

s›yla iflletilen toplam 4400 aaflfleevviinnee

2006 y›l›nda 3344..446688 kifli için toplam

4.937.500 YTL yard›m aktar›ld›.

EE¤¤iittiimm YYaarrdd››mmllaarr››:: 2006 y›l›n-

da fondan MEB`e 660011..775500 öö¤¤rreennccii

iiççiinn 152 milyon YTL`lik kaynak

aktard›... Yüksek ö¤renim burslar›

için fondan 2006 y›l›nda 4455..880077 öö¤¤--

rreenncciiyyee toplam 58 milyon YTL tu-

tar›nda burs ödemesi yap›ld›.

BBaarr››nnmmaa YYaarrdd››mmllaarr››:: 415 kifli-

ye 919.900 YTL kaynak aktar›ld›.

AAKKPP’’nniinn PPoolliittiikkaass››::

‹‹nnssaannllaarr›› MMuuhhttaaçç HHaallee 

GGeettiirr,, SSaaddaakkaa VVeerr!!

Yukar›da da belirtti¤imiz gibi,

hemen her hükümet, kendi döne-

mindeki sosyal yard›mlar›n fazlal›-

¤›ndan kendine pay ç›kararak övü-

nür. Oysa bbiirriinncciissii;; bu sosyal yar-

d›mlar öyle söylendi¤i gibi kiflilerin

ve ailelerin dahi sorununu çözücü

boyutlarda de¤ildir, temel ihtiyaçla-

r› karfl›lamaktan çok uzakt›r. ‹‹kkiinnccii--

ssii;; bu yard›mlar, köklü bir çözümü

de¤il, durumu; yoksullu¤u, açl›¤›,

sömürüyü meflrulaflt›rmay› amaçlar.

ÜÜççüünnccüüssüü;; sosyal yard›mlar›n faz-

lal›¤› yoksullaflman›n ve sömürü-

nün fazlal›¤›n› gösterir. Devlet ken-

di yaratt›¤› iflsizli¤i, açl›¤›, yoksul-

lu¤u, yoksunlu¤u “sosyal yard›m”

ad› alt›nda örtmeye çal›fl›r. Yani

yoksullu¤u yaratan, insanlar› muh-

taç hale getiren devlet, sonra da on-

lara yard›m diye sadaka da¤›t›r.

Halk›n genifl bir kesimini dilenci

haline getiren ve uluorta her yerde

halk› f›rçalamaktan afla¤›lamaktan

geri kalmayan AKP iktidar›n›n te-

melini oluflturmaktad›r bu fon yar-

d›mlar›. Böylece yaratt›klar› tablo-

yu gizlemekle kalmamakta, en yar-

d›msever hükümet payesini kendi-

lerine vermeye, halk›n artan yoksul-

lu¤una, açl›¤›na karfl› olas› tepkileri

de yine bu fonlar sayesinde kontrol

alt›na almaya çal›flmaktad›r. Bu ko-

nuda ‹slami motifleri kullan›p hal-

k›n dayan›flma duygular›n› da sö-

müren AKP iktidar›, çeflitli resmi

vak›flar ve tarikat kurumlar› eliyle

de bu sadaka sistemini yayg›nlaflt›r-

maktad›r. Bu vak›flar›n ve Fak Fuk

Fon denilen sistemin yard›mlar›n›n

hepsi de gerçekte hhaallkk››nn ss››rrtt››nnddaann

ç›kan yard›mlard›r. Halktan çeflitli

biçimlerde; dolayl› veya do¤rudan

vveerrggiilleerr,, makbuz karfl›l›¤› al›nan

yard›mlar gibi yollarla toplanan pa-

ralar›n bir k›sm›, halk›n en yoksul

olan kesimlerine aktar›larak, do¤a-

bilecek tepkiler önlenmeye çal›fl›l-

maktad›r. 
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Fon SSoygunu
Yoksula ddiye ttopluyorlar,  bbütçe aaç›klar›n›

kapat›yorlar

Yard›m amaçl› kurulan Fak Fuk Fon’un gelir kaynaklar› yasada flöyle

belirtiliyor: Bakanlar Kurulu taraf›ndan belirlenen bir ödenek ve bunun

yan› s›ra halk›n ödedi¤i vergiler, trafik cezalar›n›n yar›s› ve RTÜK reklam

gelirlerinin yüzde 15 ile baz› kurumlar›n gelirlerinden yap›lan kesintiler

ile ba¤›fllar.

Bu gelirlerin bir k›sm› gerçekten ihtiyac› olan yoksul insanlara ulafl›r-

ken, fon kaynaklar›n›n yolsuzluklarla, çeflitli oyunlarla iç edilmesi de sü-

rekli tart›flma konusu olmufl ve bu konuda aç›¤a ç›kan çeflitli yolsuzluklar

vard›r. Fakat esas yolsuzluk bizzat ddeevvlleettiinn kkeennddiissii ttaarraaff››nnddaann yap›lmak-

tad›r. Fonun gelirinin çok kküüççüükk bbiirr bbööllüümmüü yoksul insanlara yard›m

amac›yla da¤›t›l›rken trilyonlar› bulan gelirinin esas k›sm› ise bbüüttççee aaçç››kk--

llaarr››nn››nn kkaappaatt››llmmaass››,, ddeevvlleettiinn ççeeflfliittllii iihhttiiyyaaççllaarr››nn››nn kkaarrflfl››llaannmmaass›› ama-

c›yla kullan›lmaktad›r. 1995 y›l›nda fonun yyüüzzddee 7788’’lliikk bbööllüümmüü bbüüttççee

aaçç››kkllaarr››nn››nn kkaappaatt››llmmaass›› amac›yla kullan›labilmifltir. Bu da yoksullar için

diye kurulan bir kuruluflun soyulmas›, talan edilmesinden baflka bir fley de-

¤ildir. Yani soyularak yoksullaflt›r›lan insanlara bir de bu flekilde sözde

kendileri için kurulan bir fon eliyle ikinci bir soygunu yaflatmaktad›rlar.
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Son günlerin güncel tart›flmas›

“Türkiye’nin Malezya olup olmaya-

ca¤›”! Tart›flmay›, bir yan›yla eski

ABD D›fliflleri Bakan› Richard Hol-

brooke’un Türkiye ile Malezya’y›

““ddüünnyyaaddaakkii iikkii ››ll››mmll›› ‹‹ssllââmm üüllkkeessii

oollaarraakk” örnek göstermesi bafllatt›.

AKP’nin islamc› damgal› her girifli-

mi art›k akla ‹ran ya da Malezya’y›

getiriyor. Bugünlerde neredeyse bü-

tün burjuva bas›n Malezya dizileri

yap›yor. 

Bu tür tart›flmalar ülkemizde

s›kça baflvurulan bir yöntemdir;

“Türkiye Arjantin olur mu?”, “Tür-

kiye ‹ran olur mu?”... 

Bu tart›flmalarda ön kabul Türki-

ye’nin bu ülkelerden “her aç›dan”

daha iyi, daha mükemmel oldu¤u-

dur. Di¤er ülkelerle kk››yyaass içinde ül-

kemizdeki sistem meflrulaflt›r›l›r.  

Acaba Türkiye Malezya’dan iyi

mi, acaba Türkiye Arjantin’den iyi

mi, acaba Türkiye ‹ran’dan daha m›

iyi?.. Ve neye göre iyi, neye göre

kötüdür... Bu sorular yoktur tar-

t›flmalar›n içinde. Tart›flman›n yü-

rütülüfl biçimi bu sorular›n gün-

deme getirilmemesi üzerine fle-

killenir.

Oysa gerek tart›flt›klar› konu

aç›s›ndan, gerek genel ekonomik-

siyasi yap›s› aç›s›ndan Türkiye

sözü edilen ülkelerle k›yasland›-

¤›nda ya ayn› durumdad›r, ya ki-

mi aç›lardan daha kötü durumda-

d›r, ya da farkl›l›klar görecedir.

Mesela, Türkiye ile ekonomik

olarak Arjantin k›yaslan›r, özünde

halk aç›s›ndan her iki ülke aras›n-

da bir fark yoktur, her iki ülkenin

halk› da üç afla¤› befl yukar› ayn›

ekonomik yoksullu¤u, açl›¤› ya-

flamaktad›r. Fakat burjuvazinin

tart›flmas›ndan “bizim durumu-

muz Arjantin’e k›yasla iyi” sonu-

cu ç›kar›lmak istenir.

“Türkiye ‹ran olur mu?” tar-

t›flmas› da sistemi bir baflka aç›-

dan aklaman›n arac› yap›l›r. Sanki

Mad›mak katliam› Türkiye’de de¤il

de ‹ran’da yaflanm›fl, sanki bu katli-

am yaflan›rken k›l›n› k›p›rdatmadan

seyreden Türkiye devleti de¤il de

‹ran devletiydi! Sanki Hizbullah’›

Türkiye örgütleyip kullanmam›fl...

Evet dini aç›dan Türkiye ‹ran de¤il-

dir, fakat  dinin halka karfl› kullan›l-

mas› ihtiyac› do¤du¤unda, oligarfli

de  ‹ran’dan farkl› bak›fl aç›s›na sa-

hip de¤ildir...

Bunun yan›nda tart›fl›lmas› is-

tenmeyen baflka baz› aç›lardan da

Türkiye ‹ran de¤ildir. Mesela, ‹ran,

ABD emperyalizminin sömürgeci-

lik dayatmalar›na, tehdidine kendi

çap›nda tav›r alabilen bir ülkedir,

Türkiye’yi yönetenler ise ekonomik

olarak, siyasi olarak emperyalist te-

kellerin izni, onay› ve dahas› karar›

olmadan ad›m bile atamazlar... 

Fakat iflte tam bu noktada ‘Tür-

kiye ‹ran olur mu’ tart›flmas›, bu

gerçekleri halk›n gözünden sakla-

man›n bir arac›na dönüflür.

fiimdi tart›fl›l›yor, Türkiye

Malezya olur mu? Malezya’da

‘oruç tutmayanlar› yakalamak

için ekipler’ kuruluyormufl. Tür-

kiye’de ekipler kurulmuyor ama

farkl› bask› mekanizmalar› var.

Mesele fludur; tart›fl›lmas› gereken

fludur; ister do¤rudan faflist bir yö-

netim olsun, ister dincilik temelin-

deki bir fleriat yönetimi olsun; ken-

di bask› mekanizmalar›n› oluflturur,

onunla halk kitlesini sindirmeye,

uyuflturmaya çal›fl›rlar. Yöntemleri

farkl›, amaçlar› ayn›d›r. 

Ve bu noktada da fleriatç› bir

bask› düzeniyle faflist bir bask› dü-

zeni aras›nda bir tercih yapmak,

yanl›flt›r. ‹kisinin birbirinin karfl›-

s›ndaki konumu “tencere dibin ka-

ra...” misalidir.   

Malezya’da ya da ‹ran’da “dini

bask›” yap›l›yor da Türkiye’de din-

ci bask› ve sald›r›lar olmuyor mu?

Kim, Marafllar’›n, Çorumlar’›n, Si-

vaslar’›n, Gazi katliamlar›n›n ya-

fland›¤› Türkiye Cumhuriyeti’nin si-

cilinin Malezya’dan daha iyi oldu-

¤unu iddia edebilir?.. Veya kim, tür-

ban›n zorunlu hale getirildi¤i, haya-

t›n dinin boyunduru¤u alt›na al›nd›-

¤› Malezya’n›n daha iyi oldu¤unu

iddia edebilir?  

Ülkemizde bu konuyu ele alan-

lar›n önemli bir kesiminin ttaarrtt››flfl--

mmaa ttaarrzzllaarr›› Türkiye’nin mmeevvccuutt

hhaalliinnddeenn mmeemmnnuunn oollaannllaarr››nn tar-

t›flma tarz›d›r. Oysa bu ülkede fa-

flizm var. Türkiye’nin mevcut hali

memnun olunacak bir hal de¤ildir.

Ve bunu örten bir tart›flma tarz›, ül-

kemizdeki faflist, gerici güçleri

memnun eden bir tarzd›r.

Bu yanlar›yla düflünüldü¤ünde

“Türkiye ‹ran olur mu? Türkiye

Malezya olur mu?” tart›flmalar›-

n›n samimiyetsizli¤i, bu kesimle-

rin as›l rahats›zl›¤›n›n ne dini ge-

ricilik, ne ekonomik yoksulluk ol-

mad›¤› ortaya ç›k›yor... Bu ke-

simlerin as›l tart›flma konular›,

dinci ak›mlar, kendilerinin düze-

nine zarar verecek boyuta gelir

mi? Ekonomik krizler sömürü dü-

zenlerini etkileyecek boyuta s›ç-

rar m›?.. Biz yak›n tarihimizden

“Türkiye Malezya olur mu, olmaz m›” 

TARTIfiMASINDAK‹ TUZAK!

Türkiye Malezya olur mu, olmaz m›
veya “olsun-olmas›n” tart›flmas›, la-
iklik-fleriat tart›flmas›n›n bir devam›-
d›r. 

Bizi, bu tart›flmayla “faflizm ve fleriat-
ç›l›k” aras›nda s›k›flt›rmaya çal›fl›yor;
ikisinden birini seçmeyi dayat›yorlar. 

AKP, Genelkurmay’a (faflizme) karfl›
olma ad›na, kendi dini gericili¤inin
görmezden gelinmesini istiyor:

Genelkurmay ve müttefikleri ise, fleri-
at korkusuyla var olan faflizme r›za
göstermemizi istiyor. 

Biz ikisine de raz› de¤iliz;

‹kisine de mahkum de¤iliz. 

Faflizmin ve fleriat›n karfl›s›nda
ba¤›ms›zl›k ve demokrasi alternatifini
ortaya koyuyoruz. 
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de iyi biliyoruz ki, oligarflinin, me-

sela Hizbullah gibi bir fleriatç› ör-

gütlenmenin halka karfl› kullan›lma-

s›na itiraz› yoktur. Oligarflinin ön-

lem almaya çal›flt›¤› konu, Hizbul-

lah’›n iktidar›n› tehdit edecek bir

yola girmemesi, bu anlamda güç-

lenmemesidir. 

fifieerriiaattçç›› ggeerriicciillii¤¤iinn ggüüççlleennmmeessii--

nnee kkaarrflfl›› mmüüccaaddeellee eeddeenn ddee ddeevv--

rriimmcciilleerrddiirr.. Oligarfli do¤as› gere¤i

dini gericili¤i engellemek için bir

mücadele içinde olmam›flt›r. Tersi-

ne, ülkemizde dini gericilik devrim-

cilere, ilericilere, halka karfl› devlet

eliyle büyütülüp kullan›lm›flt›r.

Mesela, AKP’yi bugün destekle-

yen tarikatlar içinde olan Fethullah

Gülen’in bu derece güçlenmesinde,

genel olarak dinci gericili¤in geliflip

güçlenmesinde 12 Eylül Cunta-

s›’n›n ve sonra iktidar olan tüm dü-

zen partilerinin katk›s› büyüktür.

Türkiye’de oligarfli her zaman bir

sosyalist devrim korkusuyla yafla-

m›fl ve bunu engellemek için de di-

ni örgütlenmelerin önünü açm›fl,

desteklemifl, feodal kal›nt›larla ikti-

dar›n› flu veya bu düzeyde paylafl-

maktan kaç›nmam›flt›r.

Di¤er yandan, halk kitlelerini

dinle etkisizlefltirmek, düzenini din

ad› alt›nda halk›n gözünde meflru-

laflt›rmak da oligarflinin ifline gel-

mifltir. Bugün de durum burjuvazi

aç›s›ndan de¤iflmemifltir. Gericili¤e

karfl› aç›k bir mücadele içinde ola-

mamaktad›rlar.

Örne¤in, burjuvazi Diyanet ‹flle-

ri Baflkanl›¤›’n›n konumunu da tar-

t›flmaz. Neden bu kuruma bu kadar

büyük bütçeler ayr›ld›¤›n›, neden

çocuklar›m›z›n daha küçükten belli

kal›plara sokuldu¤unu tart›flmaz.

Ony›llarca alevilerin en do¤al inanç

ve ibadet özgürlüklerinin gasbedil-

mesini de tart›flmam›flt›r. Bugün de

tart›flm›yor. Laikli¤i bu yanlar›yla

gündemine almaz. Çünkü tüm bun-

lar ifline yarar. Alevili¤i kendisi için

sünnili¤i kullanmaya devam eder. 

Trabzon’da linç sald›r›lar› olu-

yor, onu destekliyor, halktaki gerici

duygular üzerine devrimcilere karfl›

linç sald›r›lar› örgütlüyor, dini geri-

cili¤i faflizmin kitle zemini olarak

kullan›yor. Bu yanlar›yla burjuvazi-

nin dine karfl› tavr› iikkiiyyüüzzllüü bir ta-

v›rd›r. Onun as›l derdi iktidar›n› ile-

lebet sürdürme derdidir. Bu yan›yla

da burjuvazi devrim tehlikesine kar-

fl› dini kkuullllaannmmaayyaa,, hatta gerekirse

de tteerrcciihh eettmmeeyyee devam edecektir.

Burjuvazi kendi sömürü düzenini

sürdürebildikten sonra, tercihleri

kendilerinin do¤rudan iktidarlar›n-

dan yana olsa da, dinci iktidarlarla

da uzlaflabilir. ‹‹rraann bunun da örne-

¤idir, ‹ran’da da burjuvalar vard›r

ve dini gerici düzenle “uyum için-

de” sömürülerini sürdürmektedirler.

Dolay›s›yla burjuvazi, ‘fleriat tehli-

kesi’nden yak›nacak durumda de-

¤il, tersine gericili¤in büyümesinin,

güçlenmesinin bafl ssoorruummlluullaarr››

aras›ndad›r ve ülkemizde hiçbir za-

man din salt “kulla tanr› aras›nda”

kalmam›flt›r. Tersine her zaman po-

litik amaçlar için kullan›lan bir araç

olmufltur.

Elbette, AKP gibi gerici, islami

kökenli bir iktidarla birlikte, fafliz-

min yan›nda dini zeminde halka uy-

gulanan bask›lar›n da artt›¤›, artaca-

¤› gerçektir. Bunu görmezden gel-

mek, kendini, halk› bu sald›r› karfl›-

s›nda silahs›zland›rmak anlam›na

gelecektir. Devrimciler ne dinin ik-

tidar arac› olarak kullan›lmas›na, ne

de ‘din tehlikesi’ korkusu yay›larak

mevcut faflist sistemin meflrulaflt›r›l-

mas›na izin veremezler. 

Ülkemizin ilericileri, demokrat-

lar›, emekçileri, faflizmin, gericili-

¤in hiçbir biçimi karfl›s›nda uyan›k-

l›¤› ve duyarl›l›¤› elden b›rakma-

mak durumundad›r. ‹ran ve Malez-

ya, kuflkusuz tüm ilerici güçlerin

gözönünde bulundurmas› gereken

ülkelerdir. Mesela, ‹ran’da yasak m›

koydular, “önemli de¤il, önemli de-

¤il, münferittir” tavr› tak›n›ld›. Sü-

reç islamc›l›¤›n egemenli¤i yönün-

de geliflti. Sonra bir referandum;

“islam› istiyor musunuz, istemiyor

musunuz?”... Tart›flma bitti. 

Humeyni, fleriat› mutlak hakim

hale getirmeden birkaç ay öncesin-

de bile “komünistler dahil, her kesi-

min örgütlenme hakk› olacak” diye

nutuk at›yordu. Takiyyecilik, isla-

m›n ruhuna ifllemifltir. ‹slamc›l›¤›n

demokrasiyle uzaktan yak›ndan il-

gisi yoktur. Hamas’a bak›n; “seçim-

le geldim, istedi¤imi yapar›m” ha-

vas›nda, ony›llard›r her türlü zulme

direnmifl bir halk›n üzerinde yeni

bir zulüm düzeni kurmaya çal›fl›yor.

Zihniyette AKP’nin de bir fark›

yoktur.  Malezya müslümanlar›n›n

dini lideri Nik Abdülaziz bak›n

AKP’yi nas›l de¤erlendiriyor:

“Ben burada, AKP’nin uygula-

d›¤› birçok stratejiyi örnek al›yo-

rum. Yavafl ve derinden ilerliyorlar.

Orduyla ve AB’yle dengeyi kuruyor-

lar, kimseyi fazla sinirlendirmiyor-

lar. Çok iyi düflünülmüfl, diplomatik

bir stratejileri var. Ben onlar›nkini

Hz. Muhammed’in diplomasisine

benzetiyorum. 

Müslümanlar ve gayri müslimler

Hudeybiye Anlaflmas›’n› imzalarken,

Hz. Muhammed ilk önce ‘Bismilla-

hirrahmanirrahim’ kelimesini kul-

lanmak istemifl. Fakat gayri müslim-

ler itiraz edince, antlaflma, ‘Tan-

r›’n›n ad›yla’ diye bafllam›fl. ‹mzas›-

n› da ‘Muhammed Resulahlah’ diye

de¤il ‘Muhammed’ olarak atm›fl.

AKP bu tarihi çok iyi özümsemifl ve

ayn› diplomatik yöntemi izliyor.

Umar›m Türkiye’de AKP sayesinde

alevlenen islam bilinci, laikli¤i yok

eder.” (26 Eylül 2007, Hürriyet)

Kuflku yok ki, fleriatç›l›k belli bir

güç kazand›¤›nda, -e¤er ki emper-

yalizmin deste¤i de varsa- AKP

içindeki düzen islamc›l›¤›n› da afla-

rak veya yan›na alarak, fleriatç›l›¤›

ad›m ad›m gerçeklefltirmeye soyu-

nabilir. Kimse, böyle bir ihtimal

için “olmaz” güvencesi veremez.

Ancak  s›n›flar mücadelesinde esas

olan “fleriat gelir mi, faflizm gider

mi?” diye spekülasyonlar yapmak

de¤il, emperyalizme, oligarfliye ve

onlara hizmet eden tüm güçlere ve

ideolojilere karfl› kesintisiz ve ka-

rarl› bir biçimde mücadele etmektir. 

Ülkemizde, faflizm de dini geri-

cilik de, halk›m›z›n s›rt›ndaki sö-

mürücü asalak bir yük olarak dur-

maktad›r, her ikisine karfl› da müca-

dele etmek görevimizdir.



Burjuvazi y›llard›r sosya-
lizmin “yoksullu¤u paylafl-
ma”, “yoklukta eflitlik” oldu-
¤u demaojisini yapt›. Peki
gerçek neydi?.. Somut ve
güncel bir örnekle bafllaya-
l›m: Kapitalistler, ‘90’lar›n
bafl›ndan itibaren ün-
lü faflist propaganda-
c› Göbels’in “bir ya-
lan ne kadar çok tek-
rarlan›rsa, o kadar
inand›r›c› olur” düs-
turuna ba¤l› olarak
sosyalizme dair söylenmedik
yalan b›rakmad›lar. Dev ile-
tiflim a¤lar›yla bu yalanlar›
b›kmadan binlerce kez tek-
rarlad›lar. Ama iflte bak›n,
daha geçti¤imiz günlerde es-
ki Demokratik Almanya s›-
n›rlar› içinde yeralan flehir-
lerde yap›lan bir anketin so-
nuçlar›, Demokratitk Alman
Cumhuriyeti vatandafllar›-
n›n yüzde 80’i aflk›n›n›n es-
ki düzeni kötü bulmad›¤›n›
gösteriyordu. Ve yine ayn›
anket, insanlar›n mutluluk
aç›s›ndan kendilerini o za-
man daha mutlu hissetti¤ini
gösteriyor. Öyle “sadece yafl-
l›lar sosyalizmi özlüyor” di-
ye çarp›t›lacak bir durum da
yoktu yani. 

Asl›nda kapitalizmin ve
sosyalizmin yoksulluk karfl›-
s›ndaki tav›rlar›n›n farkl›l›¤›
çok aç›kt›r: Sosyalizmde aç-
lar yoktur, kapitalizmde var-
d›r! O kadar. Hangi sistemin
üstün oldu¤unu göstermeye
sadece bu fark yeter. 

Dünya Bankas› 2004’te
aç›klad›¤› bir raporda, “Önü-
müzdeki 25 y›lda 2 milyar
kiflinin daha dünya nüfusu-
na kat›laca¤›n›” belirtiyordu.
Ama bu noktada önemli ol-
lan, bunlar›n yyüüzzddee 9977''ssii--
nniinn,, yeni-sömürge ülkelerde
ve elbette ki yyookkssuulllluukk iiççeerrii--

ssiinnddee do¤acak olmas›yd›.
Evet, yoksulluk ç›¤ gibi bü-
yüyor ve emperyalizmin, ka-
pitalizmin buna çözümü yok.
Olmayacak da. Dahas›, ola-
maz da. 

Sosyalizm, sadece Marks’

›n, Lenin’in kitaplar›nda ka-
lan bir “ütopya” de¤il, dün-
yan›n büyük bölümünde flu
veya bu ölçüde uygulanma-
ya bafllanm›fl bir gerçektir.
O, hala tarihin iflaret etti¤i
do¤rultudaki tek kapitalizm
alternatifidir. 

Ve kan›m›zca, bunun en
iyi fark›nda olan da bizzat
kapitalistlerin kendileridir.
E¤er öyle olmasayd›, “sosya-
lizm öldü” ç›¤l›klar›n› atma-
lar›n›n üzerinden yaklafl›k
20 y›l geçmifl olmas›na kar-
fl›n hala aç›k ve sinsice yön-
temlerle sosyalizme sald›r-
maya, sosyalizmi y›pratma-
ya çal›flmazlard›.  

Sadece Avrupa’n›n de¤il,
tüm dünyan›n üstünde hala
“o hayalet” dolafl›yor bizce. 

Gerçek flu ki, nas›l sosya-
lizmin birçok ülkede sürdü¤ü
dönemlerde, sa¤l›ktan konu-
ta e¤itime kadar birçok alan-
daki rakamlar, sosyalizmin
kapitalizm karfl›s›ndaki tar-
t›fl›lmaz üstünlü¤ünü kan›tl›-
yor idiyse, bugün de sosya-
lizmin y›k›l›p kapitalizmin
restore edildi¤i ülkelere bak-
mak yeter. Bu ülkelerin sos-
yalizm alt›nda nas›l iken, ka-
pitalizm koflullar›nda nnee hhaallee
ggeellddiikklleerriinnii görmek yeter.

Kapitalizmde de eflitlikten
sözedilir. E¤itimin, sa¤l›¤›n,

herkes için bir hak oldu¤u
yaz›l›r resmi antetli ka¤›tlar
üzerinde. Fakat gerçekte ka-
pitalizmde bu haklar, ancak
baz›lar› için gerçekten kulla-
n›labilir haklard›r. Sosyaliz-
min fark›, tüm bu haklar›
kullan›labilir k›lmas›d›r.

AKP Milletvekili Aziz Ak-
gül, 2003’de, restoranlarda-
ki, büyük yemekhanelerdeki
aarrtt››kk yyeemmeekklleerrii toplay›p

yoksullara
da¤ › tmak
amac › y l a
bir proje
bafllatm›fl-
t›. Zengin

sofralar›n›n
art›klar› yoksullara verile-
cekti k›sacas›. Bu baflka ül-
kelerde de uygulanan bir
yöntemdi ve ad›na “G›da
Bankac›l›¤›” denilmiflti.
AKP’li milletvekili bu “sada-
ka!” yöntemini de Kur’an’
dan de¤il, ABD’den alm›flt›.
ABD'de üç y›l öncesinde 225588
aaddeett gg››ddaa bbaannkkaass›› kurulmufl
bulunuyordu. Muhtemelen
bugün say›lar› artm›flt›r.  

Evet, kapitalizmin dünya
çap›nda yoksullu¤a üretti¤i
çözüm iflte bu: Art›k yemek-
ler! Savafl zamanlar›nda
“dut kurusu süpürge tohu-
mu” yerdi insanlar. Bir kuru
asker tay›n› için, bir arpa
ekme¤i için günlerce kuy-
ruklarda beklenirdi. 

fiimdi art›k bunlar kapita-
lizmin normali haline dönüfl-
tü. Yoksullar için yeni tüke-
tim kal›plar›, yeni “ürün”ler
var art›k ülkemizde de de¤il
mi; k›r›k peynir, k›r›k yu-
murta, k›r›k pirinç... bayat
ekmek, aç›k deterjan, aç›k
parfüm... ‹flte kapitalizmin
yoksullu¤a çözümü; at›k ye-
mekler, iftar çad›rlar›, g›da
destek kredileri... Yani, kapi-
talizmin çözümü yok. Kapita-
lizmin bu konudaki politikas›
art›k çözümsüzlük! Açl›¤›n
olmad›¤› bir dünya, sosya-
lizmde!

Yoksulluk karfl›s›nda
kapitalizm ve sosyalizm

Sorunlar // ÇÇözümler
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Geçen say›m›zda, “flimdi rek-

lamlar” demifltik ve o bafll›¤›n alt›n-

da demifltik ki; “Reklam, burjuvazi-

nin daha fazla kar elde etmek için,

oollttaayyaa ttaakktt››¤¤›› ssoolluuccaanndd››rr..””

Ortal›kta -reklamlar dünyas›nda-

bugünlerde daha farkl› türde solu-

canlar dolafl›yor. Geçti¤imiz birkaç

hafta içinde o yaz›m›zda örnek ola-

rak pek kullanmad›¤›m›z bir reklam

türü s›k s›k ç›kt› karfl›m›za. 

Ramazan reklamlar›yd› bunlar.

Din sosuna bulanm›flt›. ‹nsanlar›n

“inançlar›na” hitap ederek pazarl›-

yordu ürününü. 

*

Televizyonlarda, tüm yiyecekler,

iiffttaarr ssooffrraass›› bbaa¤¤llaanntt››ss››yyllaa pazarla-

n›yordu mutlaka. 

*

Hemen her reklamda fonda ha-

fiften ezanlar duyuluyordu. 

*

Mutlu mesut, orucunda nama-

z›nda anne baba çocuklar, dedeler

ve ninelerle “çekirdek” aileler vard›

hep: Ve elbette onlar, hep birlikte

Ülker Cola içecekler, sucuklar yiye-

cekler, üstüne minarelerin ›fl›klar›na

baka baka Algida dondurma tükete-

ceklerdi... 

*

Ramazan oonnbbiirr aayy››nn ssuullttaa--

nn››’yd›; Tansafl indirimi de Rama-

zan’›n sultan›!... Ve yetiflen al›yor,

alan Ramazan’› doya doya yafl›yor-

du... Böyleydi iflte; Tansafl indiri-

minden yararlanmayanlar›n orucu-

nun kabul edilmeyece¤ini bile iddia

edebilirlerdi belki... 

Ne de olsa ticaretti bu. Kar için

her fley mübah, her yol geçerliydi. 

*

Gazeteler de Ramazan ay›n›n

sundu¤u bu ticari imkandan fayda-

lanacaklard› elbette.

Hepsi önce “dini bütün” birer

sayfa yapmal›yd›lar. O sayfalarda

sahabelere iliflkin menkibeler, bir

din yetkilisinin oruçla ve islamla il-

gili sorular› cevaplayaca¤› bir bö-

lüm olmal›yd›... Hergün, sözkonusu

sayfan›n tiraj› ne kadar etkiledi¤i

ölçülmeliydi. Ama sadece bu yet-

mezdi.  

RRaammaazzaann pprroommoossyyoonnllaarr›› da

yapmak gerekirdi. Dua kitaplar›,

Kur’an mealleri, fleyhlerin hayatla-

r›n› anlatan ekler verilebilirdi... 

Bu bir gelenektir burjuva bas›n-

da. Hergün cinsellik satanlar, bir ay

boyunca, ayn› sayfalarda dinsellik

satarlar. Kuranlar, ayetler yay›nlar-

lar pespayelikleri yay›nlad›klar› sü-

tunlarda. Onlar için ikisi de birdir;

ikisi de gazeteye “tiraj” kazand›ra-

cak ttiiccaarrii malzemelerdir.

*

Kapitalizmin içindeki herkes

uyar bu modaya. ‹flte size çarp›c› bir

misal daha:

“Dünyaca ünlü modac›m›z Erol

Albayrak”, haz›rlad›¤› son kreasyo-

na ““DDuuaa”” ad›n› vermifl, Rotter-

dam’da düzenlenen defilede,

““DDuuaa”” kreasyonunun mini etekli

aç›k göbekli k›yafetlerini de fienay

Akay, fiebnem Schaafer, Ça¤la fi›-

kel gibi tan›nm›fl mankenler sun-

mufl. 

‹frat kelimesinin karfl›l›¤› bu ol-

sa gerek... Fakat islamc›lar›n bu if-

rata itirazlar› yok. 

Onlar ahlaks›zlar› türban tesettür

defilelerine ç›karmaktan bile hicap

duymayacak kadar kapitalizmin

kültürünü benimsemifller çünkü. Bu

yüzden bir modac›n›n “kreasyo-

nu”na dua ad›n› vermesine b›rak›n

k›zmay›, pragmatizmleriyle bir mo-

dac›y› da kendimize uydurduk diye

memnun bile olmufllard›r. 

Bu uç örne¤i b›rak›p baflka “nor-

mal” örneklerle devam edelim. 

*

Bayrampafla Belediyesi, Alman-

ya’n›n Rosenheim Kenti’nde 3 bin

kiflilik iftar çad›r› kurmufl... 

Bayrampafla Belediyesi’nin hiz-

metleri bununla s›n›rl› de-

¤il; “Ramazan boyunca if-

tarlar organize edecek

ekipte, 4 t›r, 2 otobüs, 3

minibüs, 3 otomobil ile 150 kifli ye-

ral›yor...”

Bu da “Ramazan ticareti”nin bir

baflka biçimi olsa gerek. Hem ziya-

ret, hem din ticareti!

*

“Dini” pazarlaman›n bir de ek-

ranlardan çarfl›ya pazara inen ör-

nekleri vard›. Misal:

“Pet’te zzeemmzzeemm ssuuyyuu piyasada! “

Evet, muhtemelen “yeflil serma-

ye”ye ait bir flirket, Ramazan’da

müslümanlara en büyük hizmeti su-

nuyor ve zemzem suyunu sunuyor-

du. Litresi 4 YTL.. Normal suyun

birkaç kat›yd› ama o kadar fark ola-

akt› art›k.. O kadar fark kutsall›k

fark›yd›... 

Acve marka hurmalar da ““PPeeyy--

ggaammbbeerr hhuurrmmaass››”” diye pazarlan›-

yordu ve onun fiyat› da normal hur-

malar›n üç-dört kat›yd›, o da nor-

maldi. 

*

Asl›nda “islamc› holdinglerin”,

MÜS‹AD üyesi yeflil sermayedarla-

r›n reklamlar›nda bu kadar din

imandan sözetmeleri bir yerde anla-

fl›l›rd›r. Nas›l olsa faiz haramd› ama

“reklam haram” diye bir ayet yoktu.  

Ama MÜS‹AD üyelerinin tersi-

ne TÜS‹AD üyelerinin ki biraz ga-

ripti. fieriatç›l›ktan flikayetçi olan

tteekkeellccii bbuurrjjuuvvaallaarr da, reklamlar›n-

da Ramazan’›, ezan›, namaz›, niyaz›

kullan›yordu. 

Çünkü para tatl›yd›. 

fieriatç›yla laiki reklamlar›n

dünyas› ne de güzel birlefltirmiflti ifl-

te. Kapitalist pazar, aralar›ndaki

tüm farkl›l›klar› yokedivermiflti. 

O halde sözümüzü flöyle ba¤la-

yal›m; tüm islamc› holdinglere, tüm

yeflil sermayeye, paran›n dini mille-

ti olmaz diyen tüm patronlara, ‘Ha-

y›r’l› Ramazan ticaretleri!

Say›: 124 15KÜLTÜR
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16 HALK ANAYASASI 30 EEylül 22007

Haklar ve Özgürlükler Cephesi

26 Eylül günü saat 11.00’da Meci-

diyeköy Kültür Merke-

zi’nde bir bas›n toplant›s›

yaparak “Emperyalizmin ve

Oligarflinin De¤il Halk›n

Anayasas›n› Yapal›m” kam-

panyas›n›n bafllad›¤›n› du-

yurdu. Halk Anayasas› Tas-

la¤›’n›n tan›t›ld›¤› ve tart›fl-

maya aç›ld›¤› toplant›ya Se-

vim Belli, Mihri Belli ve

Haluk Gerger konuflmac›

olarak kat›ld›lar. Aç›klama

HÖC Temisilcisi Özgür

Türk’ün aç›l›fl konuflmas›y-

la bafllad›. Türk kat›lan her-

kesi tart›flmaya davet etti. 

Türk’ün ard›ndan söz

alan Doç. Dr. Haluk Gerger

“genifl bir anayasa tart›flma-

s›n› yeniden yafl›yoruz. Üni-

versiteler, hukukçular ve de-

¤iflik kesimler bu tart›flmaya

flimdiden kat›lm›fl durumda-

lar. Biz bu tiyatroyu daha

önce de çok izledik. Silahla-

r›n ve postallar›n gölgesinde yap›-

lanlar›n› da izledik. Yüzde 92’lerle

kabul edildi¤i varsay›lan anayasala-

r› da gördük. Bu tart›flmalarda pek

çok konuda anlaflan hakim kesim-

ler, ›v›r z›v›r konularda fikir ayr›l›-

¤›na düflmüfl gibi görünüp, bilinçle-

ri çarp›tmaya, gerçekleri gizlemeye

yönelik bir oyunu sergiliyorlar. Oy-

sa biliyoruz ki temel meselelerde

anlafl›yorlar.(...) Ben umuyorum ki

halk›n dostlar› bugünden, bu top-

lant›dan itibaren konuflmaya, bu tar-

t›flmalara müdahil olmaya bafllaya-

caklard›r. Onlar›n sesine hepimizin

ihtiyac› var. Ve taleplerimiz var.

Öncelikle halk›n düflünce ve fikir

özgürlü¤ünün, örgütlenme hakk›n›n

tan›nmas›; sa¤l›k, e¤itim ve di¤er

sosyal haklar›n›n temini gibi konu-

lar›n tan›nmas› ve elbette ki en ge-

nifl tan›m›yla tüm hak ve özgürlük-

lerin eksiksiz uygulanmas›, taleple-

rimiz aras›ndad›r” diye konufltu. 

Hemen ard›ndan söz alan Sevim

Belli “flu s›ralar tart›fl›lan

anayasa halk›n anayasas› de-

¤il, devletin bizi nas›l yöne-

tece¤inin yasalar küresidir.

Ama anayasa halk›n kendini

nas›l yönetece¤inin yasalar

bütünü olmal›d›r. fiu anda

elimizde sosyalist sisteme

geçiflin bir aflamas› olarak

Halk Anayasas› Tasla¤› var.

Bu ülkede bizim de sesimizin

ç›kmas› laz›m. Çünkü bu ül-

kenin gücü biziz. Tart›flmala-

ra kat›l›n. Bu çal›flmaya eme-

¤i geçen tüm HÖC üyelerine

teflekkürler” dedi.

“Çok güzel bir taslak

olmufl” diyerek Halk

Anayasas› Tasla¤›n› iflaret

eden Mihri Belli: “Ben de

alt›na imza atabilirim. Sos-

yalizm nihai hedefimizdir.

Demokratik Halk Cumhuri-

yeti zorunlu bir aflamad›r.

Halk Anayasas› Tasla¤› bütün öz-

lemlerimizi içeriyor” diyerek

düflüncelerini ifade etti.

HAKLAR VE ÖZGÜRLÜKLER CEPHES‹ 
OL‹GARfi‹N‹N ANAYASASININ KARfiISINA 

HALKIN ANAYASASIYLA ÇIKIYOR

“Ben umuyorum
ki halk›n dostlar›

bugünden, bu
toplant›dan itibaren

konuflmaya, bu
tart›flmalara müda-

hil olmaya
bafllayacaklard›r.
Onlar›n sesine

hepimizin
ihtiyac› var.”

“Ben de alt›na
imza atabilirim.

Sosyalizm
nihai hedefimizdir.

Demokratik
Halk Cumhuriyeti

zorunlu
bir aflamad›r.

Halk Anayasas› Tas-
la¤› bütün özlemleri-

mizi içeriyor.”



HÖC ad›na aç›klama yapan Öz-

gür Türk: “Halk›n ihtiyac› olan ve

yüzy›llar›n özlemini yans›tan; bir

avuç sömürücü az›nl›¤›n de¤il, halk-

tan yana bir anayasan›n haz›rlanma-

s› gerekti¤i ortadad›r. Bu anayasa;

Seçimlerin, parlamentonun gös-

termelik olmad›¤›, 

Halk›n seçti¤i vekilleri görevini

yapmad›¤› takdirde vekillikten azlet-

me hakk›n›n oldu¤u,

Halk›n örgütlenmesinin önündeki

tüm engellerin kald›r›ld›¤›,

Halk›n adalet özlemini giderecek

bir yarg› sisteminin oturtuldu¤u,

Düflünce, inanç ve ifade özgürlü-

¤ünün oldu¤u ve bunun suç say›lma-

d›¤›,

Kürt halk›n›n kendi kaderini ta-

yin hakk›n› kullanabildi¤i,

Halk karfl›s›nda hiç kimsenin ay-

r›cal›kl› ve "dokunulmaz" olmad›¤›,

Okullar›nda halk için, bilimsel

e¤itimin yap›ld›¤›, 

E¤itimin, sa¤l›k hizmetlerinin,

bar›nma hakk›n›n paras›z oldu¤u

Temel hak ve özgürlüklerden hal-

k›n en genifl kesiminin tam olarak

yararland›¤› bir ülkeyi tan›mlamal›-

d›r.

K›sacas›, yap›lmas› gereken ana-

yasa; emperyalizme göbekten ba-

¤›ml› de¤il ba¤›ms›z bir Türkiye; te-

kellerin, toprak a¤alar›n›n, mafya çe-

telerinin de¤il, halk›n yönetti¤i bir

Türkiye iste¤imizin ifadesi olmal›-

d›r” dedi. 

Türk “Dördüncü bask›s› yap›lan

Halk Anayasas› Tasla¤›m›z› bugün-

den itibaren, halk›n tüm kesimlerinin

ilgisine, bilgisine ve de¤erlendirip

tart›flmas›na aç›yoruz. Emperyaliz-

min ve yerli iflbirlikçilerinin haz›rla-

yaca¤› bir anayasay› de¤il, halk›n

anayasas›n› sahiplenelim, o anayasa-

n›n uyguland›¤› bir ülke için müca-

dele edelim. Bu mücadele, hiç kim-

seyle s›n›rl› de¤ildir, yüre¤i insanl›k-

tan, yüre¤i halktan yana olan herke-

sin sorunudur” diye konufltu. Aç›kla-

ma Halk Anayasas› Tasla¤›’n› sahip-

lenme ça¤r›s›yla son buldu. 
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BBiirrççookk iillddee ggeerrççeekklleeflflttiirriilleenn

eeyylleemmlleerrllee HHaakkllaarr vvee ÖÖzzggüürrllüükk--

lleerr CCeepphheessii’’nniinn hhaazz››rrllaadd››¤¤›› HHaallkk

AAnnaayyaassaass›› TTaassllaa¤¤›› ttaann››tt››lldd››.. 

AANNTTAALLYYAA......

Antalya’da 25 Eylül’de Halk

Anayasas› Tasla¤› tan›t›m› yap›ld›.

K›fllahan Meydan›’da biraraya ge-

len HÖC’lüler, önlükler giyerek,

megafonla Halk Anayasas› Tasla-

¤›’dan maddeler okuyarak Tasla¤›

halka tan›tt›lar. 

Emperyalizmin ve oligarflinin de-

¤il halk›n anayasas›n› yapal›m deni-

lerek halka mücadele ça¤r›s› yap›ld›. 

‹‹ZZMM‹‹RR......

‹zmir Haklar ve Özgürlükler

Cephesi, 25 Eylül günü tarihi Ke-

meralt› Girifli’nde  bas›n aç›klama-

s› yaparak halk›n anayasas›n› iste-

diklerini duyurdular. 

Aç›klamada “Emperyalizmin ve

Oligarflinin  De¤il Halk›n Anayasa-

s›n› Yapal›m!” pankart› aç›l›rken,

Halk Anayasas› Tasla¤› tan›t›ld›.

Aç›klamay› okuyan Umut Durmaz

“Halk›n sorunlar›n› dikkate alma-

dan haz›rlanan, halk›n kat›l›m›yla

haz›rlanmayan hiçbir anayasa, bu-

gün hak ve özgürlüklerden bahse-

demez” dedi.

“Halk Biziz Biz Yönetece¤iz,

Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z, Em-

peryalizm ‹çin De¤il Halk ‹çin

Anayasa ‹stiyoruz” sloganlar›n›n

at›ld›¤› aç›klaman›n ard›ndan Ke-

meralt› Girifli’nde kitlesel olarak

Halk Anayasas› Tasla¤› kitab›n›n

tan›t›m› yap›ld›. Megafonla yap›-

lan konuflmalarda “halk›n anayasa-

s›na sahip ç›kmak, halk›n anayasa-

s› için mücadele etmek, ba¤›ms›z,

demokratik bir Türkiye için müca-

dele etmek demektir. Ba¤›ms›z ol-

mayan bir ülkede her fley emperya-

listler içindir, anayasalarda onlar

için yap›l›r” denildi. 1 saatlik tan›-

t›mda 36 Halk Anayasas› Tasla¤›

halka ulaflt›r›ld›.

‹zmir Haklar ve Özgürlükler

Cephesi Temsilcili¤i, 27 Eylül Per--

flembe günü de Konak Belediyesi

Kültür Sanat Merkezi’nde anayasa

tart›flmalar›na iliflkin bir bas›n top--

lant›s› düzenledi.

MMEERRSS‹‹NN......

Mersin Taflbina önünde 26 Ey--

lül’de HÖC’lüler AKP hükümetinin

haz›rlad›¤› anayasay› protesto etmek

ve Halk›n Anayasas›n› tan›tmak için

bir bas›n aç›klamas› yapt›lar.

“Emperyalizmin ve Oligarflinin

De¤il Halk›n Anayasas›n› Yapa-

l›m” pankart›n›n aç›ld›¤› aç›kla-

may› okuyan Hasan Biber “Ba-

¤›ms›z olmayan bir ülkede her fley

emperyalistler ve iflbirlikçileri

içindir. Anayasalar da onlar için

yap›l›r” diyerek tüm devrimci, de-

mokrat ve duyarl› halk› halk›n ana-

yasas›na sahip ç›kmaya, ba¤›ms›z-

l›k ve demokrasi mücadelesine

kat›lmaya ça¤›rd›.

Aç›klamadan sonra Halk Ana-

yasas› Tasla¤› da¤›t›ld›. Tar›m Or-

kam-Sen ve Partizan’›n da destek

verdi¤i  aç›klama “Kahrolsun Em-

peryalizm Yaflas›n Mücadelemiz,

Emperyalizm ‹çin De¤il  Halk ‹çin

Anayasa ” sloganlar›yla ile bitirildi.

HALKIN AANAYASASINI 
‹ST‹YORUZ!
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AADDAANNAA......

Halk Anayasa Tasla¤› 27 Eylül günü de

Adana’da yap›lan bas›n aç›klamas› ile hal-

ka tan›t›ld›. 

‹nönü Park›’nda yap›lan bas›n aç›kla-

mas›nda Halk ‹çin Anayasa isteyen pan-

kart ve dövizlerin tafl›nd›¤› aç›klamay›

okuyan fiemsettin Kalkan, Anayasa

tart›flmalar›nda halktan yana taraf olduk-

lar›n› söyledi.

Halk›n ve bas›n›n ilgisinin yo¤un oldu-

¤u aç›klama “Halk için Anayasa ‹stiyoruz,

Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z, Yaflas›n Ör-

gütlü Mücadelemiz” sloganlar› ve alk›fllar

eflli¤inde bitirildi. Aç›klaman›n sonunda

Halk Anayasas› Tasla¤› halka da¤›t›ld›. 

AANNTTAAKKYYAA......

Antakya’da ise, 27 Eylül günü Ulus

Meydan›’nda bas›n aç›klamas› düzenle-

yen HÖC’lüler “Anayasa bir ülkenin siya-

si, ekonomik ba¤›ms›zl›¤›n› gösteren ve o

ülkede yaflayan tüm halklar›n haklar›n›n

ve özgürlüklerinin verilmesi ve tüm ya-

flamsal ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas› demek-

tir. Emperyalizmin ve iflbirlikçilerinin ç›-

karlar›n› savunan anayasaya karfl› kendi

anayasam›zla ç›kal›m” dediler. Halk

Anayasas› için pankart dövizlerin

tafl›nd›¤› aç›klama sloganlarla sona erdi.

Aç›klaman›n ard›ndan Halk Anayasas›

Tasla¤› yaklafl›k halka da¤›t›ld›. Aç›kla-

maya SES Hatay fiube Baflkan› ve Yöne-

tim Kurulu Üyeleri de kat›larak destek

sundular.

UUfifiAAKK......

Haklar ve Özgürlükler Cephesi Uflak

Temsilcili¤i 28 Eylül günü yaz›l› aç›klama

yaparak “emperyalizmin ve oligarflinin

de¤il halk›n anayasas›”n› yapmaya

ça¤›rd›.

‹‹SSKKEENNDDEERRUUNN......

Haklar ve Özgürlükler Cephesi üyeleri

28 Eylül’de ‹skenderun Ayakkab› Boyac›--

lar Çarfl›s› Meydan›’nda bir aç›klamas›

yapt›lar. “Emperyalizmin ve iflbirlikçileri--

nin ç›karlar›n› savunan anayasaya karfl›

kendi anayasam›zla ç›kal›m” diyen ‹sken--

derun HÖC’lüler ad›na Canan Yabanc› so--

runlar›n sadece Halk Anayasas› ile çözüle--

bilece¤ini vurgulad›.

Haklar ve Özgürlükler Cep-

hesi 22 Eylül günü Taksim

Tramvay Dura¤›’nda bir bas›n

aç›klamas› yaparak anayasa tar-

t›flmalar›n›n gündemde oldu¤u

flu süreçte alternatif olarak ha-

z›rlad›¤› Halk Anayasas› Tasla-

¤›’n› tan›t›p sahiplenmeye ça-

¤›rd›. Saat 15.00’de bafllayan

aç›klamada “Emperyalizmin ve

Oligarflinin De¤il Halk›n Ana-

yasas›” pankart› aç›l›rken döviz-

lerde “Her Ulus Kendi Kaderini

Tayin Etme Hakk›na Sahiptir,

Halk› En ‹yi Savunacak Güç

Kendisidir” sloganlar›na ve

Halk Anayasas› Tasla¤›’n›n ka-

pa¤›n›n tan›t›m›na yer verildi.

S›k s›k “Halk Biziz Biz Yö-

netece¤iz, Halk›z Hakl›y›z Ka-

zanaca¤›z, Ne AB Ne ABD Ba-

¤›ms›z Türkiye” sloganlar› at›-

l›rken bas›n aç›klamas›n› oku-

yan Salih Ça¤›n Kul “haftalar-

d›r anayasada yap›lan de¤iflik-

likler tart›fl›l›yor. Henüz ortada

bütünlüklü bir taslak olmama-

s›na ra¤men hemen her gün

anayasa de¤iflikli¤i üzerine

aç›klamalar yap›l›yor. Denili-

yor ki, bu anayasa halk›n kat›l›-

m›yla olacak. Yine deniliyor ki,

önceki anayasalara göre bu

anayasa hak ve özgürlükleri

gözetecek. Böyle söyleyerek

halk› aldat›yorlar. Her iktidar

anayasay› de¤ifltirme vaadinde

bulundu. Birçok maddesi de-

¤ifltirildi de. Ancak milyonlarca

emekçinin hayat›nda köklü bir

de¤iflim olmad›. Çünkü halk›n

ç›karlar›n› içeren bir anayasa

hiçbir zaman gündemleri olma-

d›. Aksine anayasa üzerindeki

her de¤iflim halk› sömürenlerin

ifline yarad›” dedi.  Kul ard›n-

dan “Çaresiz de¤iliz. Çözüm-

süz de¤iliz. Emperyalizmin ve

iflbirlikçile-

rinin ç›kar-

lar›n› savu-

nan anaya-

saya karfl›

kendi ana-

yasam›zla

ç›kal›m. Ancak Halk Anayasas›

bizim sorunlar›m›z› çözebilir.

Halk Anayasas›, tüm ezilen

halklar›n ekonomik, siyasi, kül-

türel ç›karlar›n›n ifadesidir.

Halk Anayasas›, halk›n özgür

iradesidir. Türk, Kürt, Arap,

Laz, Çerkes, Gürcü... Alevi,

Sünni tüm milliyet ve mezhep-

ten halk›m›z› kendi anayasalar›

olan Halk Anayasas› Tasla¤›n›

sahiplenmeye ça¤›r›yoruz” di-

ye konufltu.

Aç›klaman›n yap›lmas›n›n

ard›ndan Tramvay Dura¤›’ndan

Galatasaray Lisesi’ne yürüne-

rek Halk Anayasas› Tasla¤› da-

¤›t›ld›. Türkiye Cumhuriyeti

kuruldu¤undan beri halk›n ç›-

karlar›n› koruyan, halk›n kat›l›-

m›yla yap›lan bir anayasa

yap›lmad›¤›n› vurgulayan

HÖC’lüler sürekli anayasalar›n

de¤iflti¤ini fakat halk için de¤i-

flen bir fley olmad›¤›n› yine hal-

k›n katledildi¤ini, aç kald›¤›n›,

sömürüldü¤ünü ve ülkemizin

emperyalizme peflkefl çekildi¤i-

ni halka anlatt›lar. Halk›n yo-

¤un ilgisiyle karfl›laflan

HÖC’lüler k›sa süre içinde 140

adet Halk Anayasas› Tasla¤›’n›

halka ulaflt›r›p çözümün “De-

mokratik Halk ‹ktidar›” oldu-

¤unu bir kez daha hayk›rd›lar.

“HALK BB‹Z‹Z BB‹Z
YÖNETECE⁄‹Z”
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15 Eylül’de, çeflitli sol kesimle-
rin kat›ld›¤› bir toplant›da, bir gru-
bun sözcüsü flöyle diyordu:

“Anayasan›n ss ii vv ii ll ll ii ¤¤ iinn ii  ga-
rantilemesi için akademik tart›fl-
malar yap›lmal›d›r. AKP taraf›n-
dan baflka yerlere çekiliyor. ...
Herkesin, her yerde anayasay›
tart›flmas› gerekiyor. Tart›fl›lmaz-
sa ss ii vv ii ll ll eeflfl tt ii rr ii ll eemmeezz.”

Bir gazetede, sol bir yazar “SSiivv ii ll
bir anayasa, ciddi bir ss iivv ii ll  tart›fl-
ma ortam›nda oluflabilir” diye ya-
z›yordu. Al›nt› Oral Çal›fllar’dan, fa-
kat benzeri sözler solun çeflitli ke-
simleri taraf›ndan da kullan›l›yor. 

Yukar›daki al›nt›lara tekrar bak›-
l›rsa görülür ki, asl›nda düflünceleri,
beyinleri, düzenin anayasa tart›fl-
mas›na ve kavramlar›na hapsol-
mufltur bafltan. 

““SSiivvii ll  aannaayyaassaa”” kavram›yla
tart›flan ilericiler, demokratlar, bil-
mek durumundad›rlar ki, bu kavra-
m› kullanmakla, hem anayasa tar-
t›flmas›n›n siyasal, s›n›fsal içeri¤i bo-
flalt›lmakta, hem de AKP’nin “de-
mokratikleflme” manevras›na ve
propagandas›na güç verilmektedir. 

Tüm devrimci, demokrat, ilerici
kesimlerin anayasa tart›flmas› süre-
cinde yeralmalar› gerekir. Ancak
tart›flmaya müdahil olunurken seçi-
len kavramlar, yöntemler, istedi¤i-

mizin tam tersi sonuçlar da
ortaya ç›karabilir. “Sivil anayasa”
kavram›n› kullanmak, böyle bir fley-
dir. 

Düzen cephesinde olanlar, dü-
zenin kavramlar›yla tart›fl›r, yok dü-
zen karfl›t›ysan, kendi kavramlar›n-
la tart›flmak durumundas›n. “Sivil
anayasa” kavram›, halk›n cephesi-
nin, solun kavram› de¤ildir. 

2000 y›l›nda da “Ayd›nlar, çe-
flitli DKÖ’ler ve sendikalardan olu-
flan bir ““SSiivv ii ll  AAnnaayyaassaa GGiirr ii flfl ii--
mmii””  kurulmufltu. Sözkonusu giri-
flim de o zaman, ayn› yeni oluflturu-
lan giriflim gibi, “12 Eylül Anaya-
sas›’n›n yerine demokratik, insan
haklar›na dayal›, farkl›l›klar› gö-
zeten, özgürlükçü ve sivil bir ana-
yasa... yap›lmal›d›r” diyordu. 

Bugün -dergimizde haberini bu-
labilece¤iniz- KESK, D‹SK,
TMMOB ve di¤er baz› kurumlar ta-
raf›ndan önerilen taslak da da ayn›
kavramlar -sivil yerine ça¤dafl kulla-
n›lm›flt›r-, ayn› yaklafl›m hakimdir.
Anayasa önerileri için seçilen adlar,
kullan›lan kavramlar, daha bafltan
düzenin manevralar›n›n, çizdi¤i ide-
olojik çerçevenin d›fl›na ç›k›lamad›-
¤›n› göstermektedir. 

Ama en az bunun kadar önemli
bir yan da, anayasay›, burjuvazi
gündemde tuttu¤u sürece aç›kla-

malarda, giriflimlerde bulu-
nup, burjuvazi kendi gün-
deminden ç›kar›r ç›kar-
maz, demokratik kurumla-
r›n da da gündeminden ç›-
karmas›d›r. 

Mesela, yukar›da ad› geçen giri-
flim 2000’den bu yana ne yapt› bu
konuda? Ortaya koydu¤u önerile-
rin ne kadar pefline düfltü?

Bir ›srar ve takipçilik olmad›¤›n-
da, bu tarz giriflimler, bir yerde ya-
sak savmaya dönüflüyor. Yasak sa-
v›ld›¤› için de, ideolojik, politik aç›-
dan da alabildi¤ine öözzeennssiizz ve ii ll--
kkeessiizz bir flekilde ele al›n›yor. 

Sonuçta ortaya ç›kan önerilerin,
aç›klamalar›n birço¤una ““ssooll”” de-
meye bin flahit ister. Bu konuda ge-
lifltirilen politikalar›n hhaallkkttaann,,
eemmeekktteenn yyaannaa oldu¤unu gösteren
göstergeler de ya yoktur ya da yok
denecek kadar azd›r, belirsizdir. Dü-
flüncelerin burjuva ideolojisinin et-
kisinden kurtulamad›¤›, politikala-
r›n oligarflinin icazet s›n›rlar›ndan
ç›kamad›¤› noktada, baflka bir so-
nuç da beklenemez zaten. 

Bu anlamdad›r ki, tüm sol, ileri-
ci, devrimci, demokrat güçleri, ana-
yasa tart›flmas› sürecine düzenin
anayasas› de¤il, hhaallkk››nn aannaayyaassaass››
ppeerrssppeekkttiiffiiyyllee kat›lmaya; buna
uygun kavramlar, yöntemler ve
araçlar kullanmaya ça¤›r›yoruz. 

Demokrasiyi, ba¤›ms›zl›¤› he-
defleyenler, demokrasiyi ve ba¤›m-
s›zl›¤› yokedenlerin çizdi¤i anayasa
tart›flmas› çerçevesine hapsolma-
mal›d›r.

Siyasette

‹LKE Her cephe, kendi
kavramlar›yla 

konuflur

‹zmir’in Yamanlar Mahalle-

si’nde polis halka yönelik terör es-

tirmek istedi, fakat halktan gördü¤ü

sert tepki üzerine mahalleden ayr›l-

mak zorunda kald›.

23 Ekim 2007 Pazar günü polis

yoldan geçen mahalle gençlerinden

birisine keyfi bir flekilde kimlik sor-

du. Gencin kimli¤inin olmad›¤›n›

söylemesi üzerine gözalt›na almak

istedi. Bunun üzerine olaya müda-

hale eden ma-

halle esnaf›na

polisin gaz s›k-

mas› üzerine

olaylar patlak verdi. Halk›n evlerin-

den inerek polise yönelmesi üzerine

olay yerine çok say›da polis ekibi

geldi. Halk›, “art›k hiçbir fley eskisi

gibi olmayacak”, “siz göreceksiniz”

fleklinde tehdit eden polislere halk›n

tepkisi sert oldu. ‹çlerinde Yamanlar

Temel Haklar çal›flanlar›n›n da bu-

lundu¤u mahalle halk›n›n, gereken

cevab› vermesi sonucu, polis hiçbir

sonuç alamadan olay yerini terk etti.

KEYF‹ KK‹ML‹K SSORMAYA 
YAMANLAR HHALKININ ÖÖFKES‹

Yurtsever Cephe'nin Bolu ‹l

Temsilci¤i'nin bulundu¤u daire

kimli¤i belirsiz kiflilerce benzin dö-

külüp yak›lmak istendi. Benzin dö-

kerek kap›y› tutuflturan kifliler, olay

yerinden uzaklafl›rken, gürültüye

uyanan apartman sakinleri, yanan

kap›y› kendi imkanlar› ile söndür-

dü. Yak›lmak istenen kap›n›n metal

olmas› yang›n›n büyümesini engel-

ledi. 

YURTSEVER CEPHE’N‹N 
BOLU ‹L TEMS‹LC‹L‹⁄‹’NE 

SALDIRI 



Anayasa tart›flmas› s›radan bir

tart›flma de¤il, AKP’nin gündeme

getirdi¤i anayasa de¤iflikli¤i tart›fl-

mas› çerçevesinde, KESK, D‹SK,

TMMOB, TÜRMOB, TTB, TDB

ve TEB taraf›ndan bir anayasa tasla-

¤› haz›rlanarak aç›kland›. 

Yeni bir anayasa için biraraya

gelen birlik kendilerini flöyle tan›m-

l›yor: ““SSoossyyaall--KKüüllttüürreell--EEflfliittlliikkççii,,

ÇÇaa¤¤ddaaflfl BBiirr AAnnaayyaassaa ‹‹ççiinn DDeemmookk-

rr aattiikk GGiirriiflfliimm..””

Giriflim, haz›rlad›klar› tasla¤› da

halka ““ÖÖzzggüürr vvee DDeemmookkrr aattiikk BBiirr

TTüürrkkiiyyee YYoolluunnddaa YYeennii AAnnaayyaassaa””

slogan›yla sundu. 

Adland›rmalarda hemen dikkati

çeken iki nokta vard›r; bunlardan

bbiirriinncciissii, emperyalizme ve ba¤›m-

s›zl›¤a dair hiçbir vurgu olmamas›-

d›r. Kuflkusuz unutmufl de¤iller. Bu

bir tercih, ama yanl›fl bir tercihin so-

nucudur. Bu tercih, ba¤›ms›zl›k ve

demokrasiyi birbirinden koparan bir

anlay›fla tekabül etmektedir ve te-

mel yan›lg›s› da budur. Ba¤›ms›z ol-

mayan bir ülkede demokrasi de ola-

mayaca¤›n› göremedikleri için ha-

z›rlad›klar› anayasa tasla¤›ndaki öz-

gürlük, eflitlik, demokrasi söz ve ta-

leplerinin de alt› bofltur.

Yukar›daki adland›rmalarda dik-

kat çeken iikkiinnccii nokta; sistemi zor-

layacak hiçbir kavramlaflt›rmaya

yer verilmemifl olmas›d›r. Ne de-

mokratik bir cumhuriyet, ne de halk

için bir demokrasi tan›mlanmas›

sözkonusu de¤ildir. 

Haz›rlan›fl›nda birçok ö¤retim

üyesinin de yerald›¤› 16 sayfal›k

tasla¤›n amac› “evrensel ilkelere

uygun... Türkiye co¤rafyas›n›n biri-

kimi ve mozai¤iyle bar›fl›k, demok-

ratik, sosyal, tüm kurallar›n›n teme-

lini ‘insan›n onuru’ve hukukun ege-

menli¤i’ne dayand›ran bir anayasa-

n›n kazan›lmas›na katk›da bulun-

mak” olarak aç›klanm›fl. 

Ama bu muhtevayla, bu üslupla,

bu siyasi çekingenlikle ve böyle bir

oportünizmle, bu taslak, halklar

cephesinden herhangi bir fleyin ka-

zan›lmas›na hizmet edemez. 

NNiiççiinn eeddeemmeezz?? Çünkü:   

Maddeler incelendi¤inde görü-

len fludur; taslak, halktan yana de-

¤il, ddüüzzeenniiççii bir anayasa anlay›fl›y-

la yaz›lm›fl ve flekillendirilmifltir...

Yukar›da adlar› s›ralanan kesimler,

kendi üyelerinin, emekçilerin ç›kar-

lar›n› dahi aç›k bir flekilde savuna-

mam›fllard›r. 

Düzenin kabul edebilece¤i bir

anayasa nas›l yap›l›r sorusuna kafa

yoruyorlar. Yapt›klar›n› halka onay-

latma de¤il, düzene onaylatma pe-

flindeler... O zaman önce flu sorunun

cevab›nda net olunmal›d›r: AAnnaayyaa-

ssaa iiççiinn kkiimmddeenn oonnaayy aall››nnaaccaakk??

HHaallkkttaann mm››,, oolliiggaarrflfliiddeenn mmii?? Dev-

rimciler, demokratlar, ilericiler hiç

kuflku yok ki, düzenin sahiplerinin

de¤il, halk›n onay›n› esas al›rlar. 

Demokratlar›n görevi, oligarflinin
anayasas›na ambalaj m›, 
ambalaj› söküp atmak m›?

Taslakta ““ssiivviill aannaayyaassaa”” tan›m›

da elefltirilerek bunun yerine ““ççaa¤¤-

ddaaflfl aannaayyaassaa”” tan›m›n›n kullan›lma-

s›n›n daha yerinde olaca¤› belirtili-

yor... “Sivil” ya da “ça¤dafl”! Ne

anlat›yor bunlar? Bir fley söyledik-

lerini, muhalefet ettiklerini san›yor-

lar ama maalesef bunda da yan›l›-

yorlar. Yan›ld›klar›n› Dengir Mir F›-

rat gösterdi zaten. fiu aç›klamay›

yapt›:

“Sivilin bilimsel karfl›l›¤› uuyyggaarr

demektir. Yani uygar bir anayasa

diyoruz biz."

“Uygar anayasa” denilmesiyle,

ad› geçen demokratik kurulufllar›n

talebi karfl›lanm›fl oluyor. Peki kar-

fl›lay›nca ne de¤ifliyor? Sivil veya

ça¤dafl denilmesiyle anayasan›n

hangi özelli¤i de¤iflmifl olur?

Sivil veya militarist, ça¤dafl ve-

ya uygar gibi nitelik belirtmeyen

hangi tan›m› kullan›rsan›z kullan›n,

bir fley de¤iflmeyecektir. Bu demok-

ratik kurumlar›n tan›m konusunda

belirtece¤i bir fley varsa, bu, ss››nn››ffssaall

bir tan›m olmal›d›r. Mevcut anaya-

san›n ambalaj›n› düzeltmekle u¤rafl-

mak da demokrat kifli ve kurumlar›n

görevi de¤ildir. Tam tersine, ilerici,

demokratik güçlerin görevi, oligar-

flinin anayasas›n›n faflist, gerici, em-

peryalist niteli¤ini gizlemek için

sard›¤› ambalajlar› parçalay›p, o

ambalaj›n iiççiinnddeekkiinnii göstermektir. 

Sivil, ça¤dafl gibi aldat›c› ve

yanl›fl tan›mlarla u¤raflmak yerine,

oolliiggaarrflfliinniinn aannaayyaassaass›› veya hhaallkk

aannaayyaassaass›› tan›mlar›n› kullanman›n

önemi de buradad›r. MMeevvccuutt oollaann

nneeddiirr,, ssiizz nnee iissttiiyyoorrssuunnuuzz?? ‹lerici,

demokrat güçlerin aç›kça cevap

vermesi gereken budur. 

Taslaktan bölümler aktarma-

ya devam ediyoruz; bu ülkedeki

Kürt sorununu ve çözümünü aç›kça

koymak yerine “Türk yerine yurttafl

denilebilir” önerisiyle sorun geçifl-

tiriliyor. 

“Meclisin dengelenmesi için Se-

nato’nun kurulmas›... Baflbakan’›n

parti baflkanl›¤›ndan, bakanlar›n

milletvekilli¤inden istifa etmesi...”

gibi tamamen burjuva politikas›n›n

ölçü ve kayg›lar› içinde, oligarflinin

parlamenter sisteminin sorunlar›na

“çözüm!” üretilmeye çal›fl›lm›fl. 

Demokratik bir muhalefeti tem-

sil etme iddias›ndaki demokratik
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� Demokratik kurumlar›n görevi
düzene anayasa be¤endirmek mi?



kitle örgütlerinin tasla¤›ndaki bir

maddede de flöyle deniyor:

“Toplum-devlet aras› denge ara-

y›fl›nda iktidar, ‘buyurma’dan çok,

‘‘yyöönneettiiflfliimm’’ anlay›fl›na dayand›r›l-

mal›, erklerin birbirine ba¤›ml›l›¤›

de¤il, iflbirli¤i ve karfl›l›kl› dengele-

me esas al›nmal›.”

Nedir ‘yyöönneettiiflfliimm’ anlay›fl›? Bu

kavram kimin kavram›d›r?.. Ve bir

soru daha: KESK ve D‹SK üyeleri-

nin kaçta kaç›, yukar›da aktar›lan

paragraf› anlay›p yorumlayabilir? 

Burjuvazinin ““yyaassaa ddiillii””, halk›n

anlamas›n› zorlaflt›r›c› bir dildir. Ve

burjuvazinin neden böyle yapt›¤›

bellidir; 16 sayfal›k tasla¤› haz›rla-

yan DKÖ’ler ve akademisyenler

burjuvazinin böyle bir dili tercihte-

ki amac›n› kuflkusuz bilirler. Burju-

vazi, politikan›n ve ülkeyi yönetme-

nin ““hhaallkk›› aaflflaann”” bir ifl oldu¤unu

empoze eder bu dil tercihiyle. 

Fakat ilerici, demokrat kurumla-

r›n böyle bir dil tercihi olabilir mi?

Kuflkusuz demokratik kurumla-

r›n tasla¤›ndaki bu dil de, onun dü-

zeniçi niteli¤inden ba¤›ms›z de¤il-

dir. Sözkonusu tasla¤›, emekçiler

için, halk için de¤il, egemen s›n›flar

için, burjuva politikac›lar için haz›r-

lam›fllard›r. Onlara seslenmekte, on-

lara “ak›l vermekte”dirler. Dil’i de

buna göre flekillenmifltir. 

Burjuvazi taraf›ndan “makul”

görülmek iste¤i ve kayg›s›ndaki de-

mokratik kurumlar, taslaklar›n›n her

maddesinde oligarflinin çizdi¤i s›-

n›rlar› aflmamay› temel alm›fllar. 

Mesela, “yarg›” bafll›¤› alt›nda

“tarafs›z, h›zl›, adil” bir yarg›, “si-

vil-askeri yarg› ikili¤inin terk edil-

mesini” istiyor, HSKY’ya yürütme

üyelerinin kat›l›m›na karfl› ç›k›yor,

Anayasa Mahkemesi’ne üye seçi-

minde karma sisteme geçilmesini

talep ediyor vs. Yani esasa, öze ilifl-

kin bir fley yok. Yarg›n›n niteli¤ini,

yani asl›nda düzeni tart›flm›yor. 

““HHaakk vvee ÖÖzzggüürrllüükklleerr”” bölümü-

nün ilk maddesi ise, bu tasla¤a yön

veren bak›fl aç›s›n› daha aç›k göste-

riyor bize. Deniyor ki orada: “Geli-

nen noktada insan haklar›, modern

dünyan›n ‘yeni ideolojisi’ konumu-

nu kazanm›flt›r. Dolay›s›yla, haklar

toplumunun ancak ‘insan haysiyeti’

temelinde kurulabilece¤i temel ilke

olarak al›nmal›.”

Modern dünyan›n yeni ideolojisi

diye bir fley yok. Modern dünyadan

kas›t, emperyalist ülkeler ise, onla-

r›n ideolojisi burjuva ideolojisidir.

Yani bu tasla¤› yazanlar›n, yukar›-

daki söylemi ald›klar› ideoloji. 

Kuflku yok ki, burjuvazinin söy-

lem ve kavramlar›yla ve oligarflinin

ihtiyaçlar› esas al›narak yaz›lan bir

taslak, burjuvazinin hhooflfluunnaa ggiiddeebbiilliirr..

Fakat halk›n ihtiyaçlar›na cevap ver-

meyece¤i kesindir. Sözkonusu tasla-

¤›n sonunda ggeerriiyyee kkaallaann soru fludur:

‹flçilerin, memurlar›n konfederasyon-

lar›n önerece¤i “anayasa tasla¤›” bu

mudur? Demokrat, ilerici kurumlar›n

istedi¤i de¤iflikliklerin kapsam› bu

kadar m›d›r? Ülkemizin en belli bafll›

demokratik kitle örgütlerinin ülkenin

ve halk›n gelece¤ine dair söyleyecek

sözü bu yüzeysel önerilerle, bu burju-

va çerçeveyle mi s›n›rl›d›r?

Say›: 124 21ANAYASA

fiimdilerde 12 Eylül Anayasa-

s›’na karfl› ç›kmak prim yap›yor...

Dün 12 Eylül’ün faflist anayasa-

s›’na destek verenler, bugün de-

mokratik anayasa savunucusu ke-

sildiler. Cuntan›n destekçilerinden

biri de Türk-‹fl’ti. Bugünkü anaya-

sa tart›flmalar›na iliflkin Türk-‹fl

ad›na yap›lan aç›klamada ise;

“Türk-‹fl, 12 Eylül döneminin

anti-demokratik anayasas›n›n, top-

lumun örgütlü kesimlerinin kat›la-

ca¤› demokratik bir tart›flma süre-

cinde, evrensel demokrasi ilkeleri-

ne, onaylanm›fl uluslararas› söz-

leflmelere uygun bir biçimde de¤ifl-

tirilmesinden yanad›r” deniyor.

Oysa Türk-‹fl, 12 Eylül günle-

rinde, cunta hükümetine kendi ge-

nel sekreteri Sad›k fiide’yi Çal›flma

Bakan› olarak veren bir “iflçi sendi-

kas›”yd›. Türk-‹fl, cuntan›n tüm ic-

raatlar›n›n ve dolay›s›yla 12 Eylül

Anayasas›’n›n da meflrulaflt›r›lma-

s›n› sa¤layanlardand›. 

Bugün “12 Eylül döneminin an-

ti-demokratik anayasas›”  diye ko-

nuflan Türk-‹fl, ayn› anayasa için o

zamanlar övücü aç›klamalar yap-

m›fl, iflçilere sand›¤a gitme ça¤r›s›

yaparak, 12 Eylül Anayasas›’n›

aç›ktan da desteklemiflti...

12 Eylül Anayasas› oylamas›

öncesinde, 4 Kas›m ‘82'de Türk-‹fl

Baflkan› fifieevvkkeett YY››llmmaazz televiz-

yonda flu aç›klamay› yap›yordu:

"‹flçi hak ve özgürlüklerinin k›s›t-

lanmayaca¤› yolunda verilen söz-

leri, 7 Kas›m'da halkoyuna sunula-

cak anayasa metni ve devlet ad›na

sürdürülen resmi tan›tma çal›flmas›

teyid etmifltir."

‘82 Anayasas›, o zaman Türk-

‹fl'e göre iflçi hak ve özgürlüklerini

k›s›tlam›yordu! Hiç de anti-de-

mokratik falan de¤ildi. 

Peki geçen bunca y›lda Türk-‹fl

12 Eylül tavr›ndan piflmanl›k duy-

du, cunta iflbirlikçisi tavr›n›n öze-

lefltirisini mi yapt›? Hay›r, böyle

bir fley olmad›. Dahas› Türk-‹fl, 12

Eylül’e destek verme misyonunu,

bugüne kadar da 12 Eylül’ü devam

ettiren iktidarlar› do¤rudan ve do-

layl› destekleyerek sürdürmüfltür.

Durum buyken Türk-‹fl’in 12

Eylül Anayasas›’na karfl› yapt›¤›

aç›klamalar samimi bulunabilir mi?

Örne¤in, Türk-‹fl’in izah etmesi

gerekmez mi? Cunta neden öteki

iflçi konfederasyonlar›n› kapat›r-

ken, Türk-‹fl’i kapatmam›flt›r? El-

bette ki, bu sorunun cevab› Türk-

‹fl’in cunta öncesi ve cunta döne-

minde oynad›¤› misyondad›r.

Türk-‹fl iflçi sendikas› olarak kurul-

mufltur, fakat özünde iflçilere karfl›

kurulmufltur. Bu misyonunu “bafla-

r›l›” bir flekilde yerine getirdi¤i

için de oligarflinin gözünde her za-

man itibarl› bir sendika olmufltur... 

Türk-‹fl tutarl› ve inand›r›c› ol-

mak istiyorsa, öncesi bir yana, 12

Eylül karfl›s›ndaki tavr›n›n ve 12

Eylül Anayasas›’na deste¤inin hesa-

b›n› halka ve iflçi s›n›f›na vermelidir.

TÜRK-‹fi’in ‘Demokratik Anayasa’ Riyakarl›¤›
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AKP’nin anayasa de¤iflikli¤iyle

yeniden düzenlemek istedi¤i ku-

rumlar›n bafl›nda YÖK, Cumhur-

baflkanl›¤› ve Anayasa Mahkemesi

geliyor. Her üç kurum da, oligarfli

içi iktidar kavgalar›nda stratejik ku-

rumlard›r. AKP iktidar çat›flmas›nda

bu kurumlar› bir flekilde etkisizlefl-

tirmek ve kendi kullanabilece¤i ha-

le getirmek istemektedir. 

Bu çerçevede Cumhurbaflka-

n›’n›n yetkileri k›s›tlan›p, yasa ince-

leme süresi k›salt›larak, Anayasa

Mahkemesi’nin yap›s› ve karar or-

ganlar› de¤ifltirilerek (örne¤in Ana-

yasa Mahkemesi’nin meclis ço¤un-

lu¤una -yani iktidara- ba¤lanmas›),

AKP’nin hem içte güç kazanm›fl ol-

mas›, hem de emperyalist tekellerin

ç›karlar› do¤rultusunda daha h›zl›

hareket etmesinin koflullar›n›n olufl-

turulmas› hesab› yap›l›yor. 

YÖK üzerinde yap›lacak düzen-

lemelerle de, AKP, kkeennddii YYÖÖKK’’

üünnüü yaratmay› planl›yor. YÖK’ü,

bilimsel, demokratik e¤itimin önün-

de engel olan konumuyla birlikte

kald›rmak yerine denetimine almak

isteyen AKP, bu amac›na ulaflmak

için anayasa tasla¤›nda YÖK’ü BBaa-

kkaannllaarr KKuurr uulluu’’nnaa bbaa¤¤ll›› bir organ

haline getiriyor. 

Taslaktaki bu düzenlemeden an-

lafl›l›yor ki, YÖK’ün tekellerin ve

faflist düzenin ç›karlar› için düzen-

lenmifl mevcut ifllevine AKP’nin de

bir itiraz› yoktur. Bu yan›yla asl›nda

AKP, kkeennddii YYÖÖKK’’üünnüü,, kkeennddii

PP rrooff..’’llaarr››nn›› istemektedir. AKP’nin

YÖK’ü, bir yandan emperyalist ve

iflbirlikçi tekellere hizmet ederken

farkl› olarak bir yandan da flfleerriiaattaa

hizmet edecek. Sonuçta zaten ikisi

de ayn› kap›ya ç›k›yor.

AKP’nin anayasa tasla¤›n›n ge-

nel mant›¤› da budur. 12 Eylül tüm

kurumlar›yla ve elbette YÖK’üyle

de varl›¤›n› sürdürecek, fakat bu ku-

rumlar içinde AKP gücünü art›ra-

cakt›r. 

Örne¤in YÖK bugüne kadar ne-

ler yapm›flt›r ve AKP bunlar›n han-

gisine karfl› ç›kmaktad›r?

-- YYÖÖKK,, ö¤rencilerin örgütlen-

mesini, haklar› için mücadele etme-

sini engellemek için her türlü bask›-

y› uygulam›flt›r. YÖK’ün icraatlar›

aras›nda say›s›z soruflturmalar,

okuldan atma, uzaklaflt›rma cezala-

r›, ö¤rencilerin ekonomik-demokra-

tik talepli eylem ve faaliyetlerine

karfl› polisi üniversiteye sokmak ve

ö¤rencileri gözalt›na ald›rmak, tu-

tuklatmak, iflkence yapt›rmak, kat-

lettirmek... vard›r. 

AAKKPP,, bunlara karfl› m›d›r, ö¤ren-

cilerin örgütlenme ve haklar› için

mücadele etme özgürlü¤ünü savu-

nuyor mu? Anayasa tasla¤›nda bu

çerçevede bir düzenleme düflünüyor

mu? Hay›r! Bunlar yok AKP’nin

anayasa tasla¤›nda. Tersine AKP

devrimci-demokrat-ilerici ö¤renci-

ler üzerindeki bask›lar› yetersiz gö-

rüyor, art›r›yor. Dikkat edilirse,

AKP iktidar› döneminde ö¤rencile-

rin haklar› ve özgürlükleri için, ba-

¤›ms›zl›k için yapt›klar› eylemlere

sald›r›lar azalmam›fl artm›flt›r.

-- YYÖÖKK, okullar› e¤itim kurumu

olmaktan ç›kar›p ttiiccaarreetthhaanneelleerree

çevirmifltir. PPeekkii AAKKPP buna karfl›

m›d›r? Bunun cevab› da hay›r! Ter-

sine AKP tam bir ttüüccccaarr mant›¤›yla

e¤itim kurumlar›n› bütünüyle sat-

maktan yanad›r, bunun ad›mlar›n›

atmaktad›r, planlar› tüm e¤itim sis-

temini özellefltirmektir.

-- YYÖÖKK,, demokrat-ilerici ö¤retim

üyelerini okullardan atm›fl, okullar›

gerici-faflist ö¤retim üyeleriyle dol-

durmufltur... PPeekkii AAKKPP,, ne yapmak

istemektedir? Okullarda 12 Ey-

lül’ün yaratt›¤› gerici-faflist kadro-

laflmay› m› de¤ifltirecektir? Hay›r

bunlar› koruyacak, fakat dinci kad-

rolaflmay› artt›racak, kendi kadrola-

r›n› YÖK içinde etkili konumlara

getirecektir. Ki zaten flu anda da sü-

ren bir iktidar kavgas›d›r bu.

Öz olarak AKP, üniversiteleri

emperyalist ve iflbirlikçi tekellerin

ç›kar›na hizmet eden kurumlar ol-

maktan ç›kar›p, halk için bilim üre-

ten kurumlar haline mi getirecektir?

Bunun soru olarak gündeme getiril-

mesi bile gereksizdir. AKP de elbet-

teki mevcut sistemi sürdürecektir.

Sorular-cevaplar uzat›labilir. Fa-

kat ne kadar uzat›rsak uzatal›m,

AKP iktidar› döneminde e¤itimde

ve özel olarak da üniversitelerde

‘‘ddaahhaa iiyyii’’ bir fley bulmak imkans›z-

d›r. AKP’nin üniversiteler için yap-

t›¤› tart›flma, kendi kadrolar›n› yer-

lefltirme tart›flmas›n›n yan›nda ‘tür-

ban’ tart›flmas›d›r. Bugün AKP’nin

yapt›rd›¤› anayasa tasla¤›ndaki s›-

k›nt›n›n temel noktalar›ndan birisini

de bu oluflturmaktad›r zaten. Nas›l

bir formül bulunacakt›r da üniversi-

telerde türban serbest b›rak›lacak-

t›r? AKP’nin ‘demokratl›¤›’n›n s›-

n›rlar› ‘türbana serbestlik’ kadard›r.

Elbette sadece türbana serbestlik is-

temek, demokratl›klar›n› de¤il, ddiinn

ttüüccccaarr›› olduklar›n› göstermektedir.

AAKKPP,, YYÖÖKK’’ee KKaarrflfl›› 
TTeeppkkiilleerrii KKuullllaann››pp KKeennddii 
AAnnaayyaassaass››nnaa DDeesstteekk 
BBuullmmaayyaa ÇÇaall››flfl››yyoorr

AKP, “YÖK’ü de¤ifltiriyo-

ruz” havas› yaratarak, YÖK’e karfl›

tepkilerin gücünü de anayasa de¤i-

flikli¤i tart›flmalar›nda arkas›na al-

mak istemektedir.

YÖK bu aç›dan uygun bir mal-

zemedir; 12 Eylül kurumlar› içinde

en fazla teflhir olmufl kurumlardan-

d›r. Bu nedenle YÖK’e karfl› önem-

li bir tepki sözkonusudur. 12 Ey-

lül’den günümüze YÖK’ün kald›r›l-

mas› ö¤renci gençli¤in temel talep-

leri aras›nda olmufltur. YÖK’e karfl›

mücadelede birçok bedel ödenmifl-

tir. Bu yan›yla YÖK’ün kald›r›lmas›

tart›flmalar› halktan büyük destek

AKP Kendi YÖK’ünü ‹stiyor!

Aralar›ndaki kavga, üniversi-
telerdeki hak ve özgürlükleri
geniflletmek, ö¤renci gençli-
¤in gelece¤ini güzellefltirmek
için de¤il; iktidar kavgas›!



alacak bir tart›flmad›r. Keza türban

nedeniyle ö¤rencilerin okullara

al›nmamas› da YÖK’e yönelik tep-

kilere eklenmifltir. K›sacas›

YÖK’ün kald›r›lmas› ‘demokratik-

leflme’ görüntüsü aç›s›ndan temel

konulardand›r. Ve AKP, YÖK’e kar-

fl› bu birikimi, kendi iktidar kavga-

s›nda ve anayasan›n de¤ifltirilme-

sinde kullanmak istemektedir. 

AKP’nin YÖK ile çat›flmas›n›n,

daha do¤rusu YÖK’ü ele geçirme

operasyonunun aleni hale gelmesi

Van Yüzüncü Y›l Üniversitesi Rek-

törü Yücel Aflk›n’›n tutuklat›lma-

s›yla olmufltu.

O dönemde, 30 Ekim 2005 tarih-

li Yürüyüfl’te bu çat›flmaya solun

müdahalesi aç›s›ndan flunlar› söyle-

mifltik: “Bu çat›flmaya ne YÖK ne

de AKP cephesinde yeralarak ya da

bu sonucu do¤uracak bir üslup ve

tav›r belirleyerek müdahale edile-

mez. Tersine, her iki kesimin de ger-

çek yüzünü gösteren, çat›flman›n ni-

teli¤ini ortaya koyan ve alternatifi-

mizi öne ç›karan bir müdahalede

bulunmal›y›z...

Oligarfli içi çat›flmalardan fay-

dalanmak ile, bu kesimlerden birine

yedeklenmek aras›ndaki çizgi kal›n

çizilmezse, 28 fiubatlar’da, Susur-

luk’ta yap›lan yanl›fllar tekrarlana-

cakt›r. ”

Evet, anayasa odakl› çat›flma

aç›s›ndan da durum öz itibariyle de-

¤iflmemifltir, AKP-YÖK çat›flmas›

ayn› içerikte devam etmektedir.

Fark o günden bugüne AKP’nin bu

çat›flmada yeni mevziler kazanm›fl

olmas› ve aannaayyaassaa ççeerrççeevveessiinnddee ddee

bu mevziyi güçlendirmeye çal›fl›yor

olmas›d›r.

Bu yan›yla solun, devrimci-de-

mokrat, ilerici ö¤rencilerin, ö¤renci

ve ö¤retim üyesi örgütlülüklerinin

görevi, bu çat›flmada, taraflardan bi-

risine yedeklenmek, birisinin zemi-

ninde hareket ederek “k›smi kazanç-

lar elde etmeyi hedeflemek” olamaz.

Bu yaklafl›m tarz› oligarfli içi çeliflki-

lerden yararlanamaz, tersine kendi-

sini kulland›r›r. AKP’nin YÖK’ü za-

y›flatmas› da, YÖK’ün AKP karfl›-

s›nda konumunu korumas› da üni-

versiteleri ‘iyilefltirecek’, gençli¤e

haklar›n›, özgürlüklerini kazand›ra-

cak geliflmeler de¤ildir.

Yap›lmas› gereken, anayasa tar-

t›flmas› çerçevesinde de YYÖÖKK’’üünn

ttüümm ssoonnuuççllaarr››yyllaa ttaammaammeenn kkaalldd››-

rr››llmmaass››nn›› yüksek sesle istemek, bu-

nun için mücadele etmek, hhaallkk iiççiinn

aannaayyaassaa talebinin bir parças› olarak

hhaallkk iiççiinn bbiilliimm,, hhaallkk iiççiinn üünniivveerrssii-

ttee talebini yükseltmek, gençli¤i bu

talep etraf›nda birlefltirmektir. 

Say›: 124 23AKP/YÖK

GGaazzii,, AAkkddeenniizz,, AAttaattüürrkk,, DDookkuuzz

EEyyllüüll,, TTiiccaarreett,, ‹‹nnöönnüü,, ‹‹ssttaannbbuull,,

OODDTTÜÜ gibi üniversitelerde yap›lan

bir araflt›rma gençli¤in dünyas›n›,

beklentilerini ortaya koydu. Hürriyet

Gazetesi Yazar› Y›lmaz Özdil’in, 22

Eylül tarihli yaz›s›nda aktar›lan arafl--

t›rman›n rakamlar›, gençli¤in hayal--

lerinin de nas›l çal›nd›¤›n› gösterme--

si yan›yla çarp›c›d›r... 

Araflt›rman›n ortaya koydu¤u ra--

kamlardan baz›lar› flöyle:

“PPaarraass››zzll››kkttaann flfliikkaayyeett eeddeenn--

lleerr””iinn oorraann››:: YYüüzzddee 9900..

ÜÜllkkeeddeekkii ggeelliirr ddaa¤¤››ll››mm››nn›› aaddaalleett--

ssiizz bbuullaannllaarr››nn oorraann››:: YYüüzzddee 9977..

““ÜÜllkkee ddeemmookkrraattiikk ddee¤¤iill"" ddiiyyeenn--

lleerriinn oorraann››:: YYüüzzddee 9900..

""EEflfliittlliikk yyookk”” ddiiyyeennlleerr,, yyüüzzddee 9988..

1100’’ddaa 88’’ii ssoossyyaall yyaaflflaanntt››ss›› oollmmaa--

dd››¤¤››nn›› ssööyyllüüyyoorr

1100’’ddaa 99’’uu iiflfl bbuullaammaayyaaccaa¤¤››nn››

ddüüflflüünnüüyyoorr

YYüüzzddee 7755’’ii mmeevvccuutt kkooflfluullllaarrddaa

eevvlleenneemmeeyyeeccee¤¤iinnii ddüüflflüünnüüyyoorr

DDeepprraassyyoonnddaayy››mm,, aassaabbiiyyiimm,,

mmuuttssuuzzuumm,, ddiiyyeennlleerriinn oorraann››,, yyüüzzddee

5555--7711 aarraass››nnddaa......

KKaarraammssaarr››mm ddiiyyeennlleerr,, yyüüzzddee 6655..

ÖÖ¤¤rreenncciilleerriinn 1100’’ddaa 66’’ss›› ssiinnee--

mmaayyaa ggiiddeemmiiyyoorr.. YYüüzzddee 44’’üü hhaayyaa--

tt››nnddaa bbiirr kkeezz bbiillee ssiinneemmaayyaa ggiittmmee--

mmiiflfl,, hhiiçç ttiiyyaattrrooyyaa ggiittmmeeyyeennlleerriinn

oorraann››,, yyüüzzddee 2233..

OOkkuudduu¤¤uu mmeessllee¤¤ii bbee¤¤eennmmeeyyeenn--

lleerriinn oorraann››,, yyüüzzddee 6677..

UUmmuudduumm yyookk ddiiyyeennlleerr,, yyüüzzddee

8822........ ""HHaayyaalllleerriimm,, ggaalliibbaa hhaayyaall

oollaarraakk kkaallaaccaakk......"" ddiiyyee ddüüflflüünneennlleerr

iissee:: YYüüzzddee 8844..

YYüüzzddee 3322’’ssii ""hhaayyaatt››nn ddee¤¤eerrii

yyookk"" ddiiyyoorr..

Evet, bu tablo kimin tablosudur,

bu tablonun sorumlular› kimdir?

Bu tablonun sorumlusu düzen--

dir... Emperyalist--

lerdir, iflbirlikçi te--

kellerdir, IMF’dir,

ordusuyla, polisiyle, tefecisiyle,

tüccar›yla bu ülkeyi y›llard›r soyan--

lard›r. Ve özellikle 12 Eylül’den bu

yana gençli¤in üzerinde demokle--

sin K›l›c› gibi sallanan YÖK’tür...

Ve en yak›n dönemdeki sorumlusu

AKP’dir...

AKP iktidar›, sanki kendisi bu

tablonun yarat›c›lar›ndan de¤ilmifl

gibi, pembe tablolar çizmeye de--

vam ediyor. B›rak›n pembe tablolar

anlatmay›, halk› kand›rmay› b›ra--

k›n... Sizin çocuklar›n›z Amerika--

lar’’da okusunlar, gemileri, fabrika--

lar› olsun, en lüks ürünleri tüketsin

diyedir gençli¤in ödedi¤i bu be--

del... Ve fakat unutmay›n ki, bir gün

soracakt›r bunun hesab›n›...

GGeennççllii¤¤iinn ddüünnyyaass››::

““UUmmuudduumm yyookk””:: 

YYüüzzddee 8822

““HHaayyaalllleerriimm,, ggaalliibbaa 

hhaayyaall oollaarraakk kkaallaaccaakk””::

YYüüzzddee 8844

BBuu ttaabblloo;; aannaayyaassaass››yyllaa

YYÖÖKK’’üüyyllee 1122 EEyyllüüll’’üünn 

vvee 1122 EEyyllüüll’’üü 2244 yy››lldd››rr

ssüürrddüürreenn AANNAAPP’’ttaann

AAKKPP’’yyee kkaaddaarr ttüümm 

ddüüzzeenn ppaarrttiilleerriinniinn 

yyaarraatttt››¤¤›› ttaabblloodduurr......

GENÇL‹⁄‹N HHAYALLER‹N‹ DDE ÇÇALDILAR
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AKP iktidar›n›n yeni iktidar dö-
nemi icraatlar›n›n bafl›na “sivil bir
anayasa” yapmay› koyarak bunu
kamuoyunda tart›flmaya açmas›n-
dan bu yana üniversitelerle-AKP
iktidar› aras›nda suni bir tart›flma
bafllad›. Özellikle üniversitelerde
inanç özgürlü¤ü kapsam›nda dar-
laflt›r›lan ve darlaflt›r›ld›¤› kadar
da k›s›rlaflt›r›lan bir tart›flma YÖK,
AKP iktidar›, Cumhurbaflkan› ara-
s›nda sürüp gidiyor. Temelini üni-
versitelerde kimin söz sahibi ola-
ca¤›n›n belirlenmesi –siz onu rant-
tan büyük pay› kimin alaca¤›n›n
belirlenmesi olarak okuyun- olan
bu ç›kar çat›flmas› özellikle türban
konusunda t›kanm›fl durumda.

Genelkurmay’›ndan Cumhur-
baflkan›’na, Baflbakan’›ndan Milli
E¤itim Bakan›’na, YÖK’ünden üni-
versite rektörlerine kadar herkes
bir fleyler söylüyor ve konuyu hal-
k›n gündemine suni olarak soku-
yorlar. Sanki üniversitelerin baflka
sorunu yokmufl, tüm problemleri
halledilmifl gibi yine sahte bir laik-
anti-laik tart›flmas› üniversiteler
cephesinde türban sorunu üzerin-
den yarat›lmaya çal›fl›l›yor. Böyle-
likle üniversitelerin gerçek sorun-
lar› unutturulmaya çal›fl›l›yor.

Üniversitelerin hali asl›nda çok
saklanamayacak bir gerçektir. Ül-
kemizde üniversite e¤itimi o ka-
dar gerileflmifl ve yozlaflm›flt›r ki
en üst kademesinden en alt kade-
mesine kadar hepsi bu pislikten
nasibini alm›flt›r. ODTÜ’de patlak
verip gerçek boyutlar› ortaya ya-
vafl yavafl ç›kan son skandal da
bunun aç›k bir kan›t›d›r asl›nda.

Dünyan›n en ünlü bilim dergile-
rinden Nature’da yay›mlanan ve
Türk akademisyenlerinin imzalar›-
n› tafl›yan 67 makalenin çal›nt› ol-
du¤unun ortaya ç›kmas› üzerine

patlak veren skandal asl›nda ülke-
miz e¤itim sisteminin bir yans›ma-
s›ndan baflka bir fley de¤ildir. Bafl-

ta ODTÜ olmak üzere, Diyarbak›r
Dicle, ‹çel Mersin ve Çanakkale 18
Mart Üniversiteleri’nin ad›n›n ka-
r›flt›¤› intihal skandal›, yeni rastla-
d›¤›m›z bir durum olmamakla bir-
likte bu kadar yayg›n olmas› YÖK
ve onun yönetimindeki üniversi-
teler sisteminin yozlaflmada geldi-
¤i son noktay› gözler önüne ser-
mektedir.

Bu yaflananlar ve ortaya ç›kan
gerçekler ülkemiz üniversiteleri
için münferit olaylar de¤il siste-
min gerçek özüdür. Haf›zalar›m›z›
zorlayacak olursak bundan 3 sene
önce de üniversitelerimizin bafl›n-
da bulunan birçok rektör ve deka-
n›n profesörlük tezlerinin inti-
hal(çal›nt›) oldu¤u ortaya ç›km›flt›.
Bu rektör ve dekanlar›n tüm ün-
vanlar›n›n geri al›n›p, üniversite-
lerden at›lmalar› gerekirken, hala
üniversitelerin bafl›nda yöneticilik
görevlerini sürdürmekteler. K›sa-
cas› böyle idarecilerin yönetti¤i
üniversitelerde intihal do¤al bir
sonuçtur. 

12 Eylül 1980 askeri darbesinin
ard›ndan gerici ve faflist kadrola-
r›n üniversite idaresinde hakim ol-
mas›yla birlikte h›zla yaflanan bir
sürecin sonuçlar›n› yafl›yoruz as-
l›nda. YÖK idaresindeki üniversi-
teler; bilim adamlar› de¤il, gençli-
¤in dinamizmini öldürecek psiko-
lojik savafl uzmanlar› ve kasalar›n›
doldurmaya bakan rantiyeler ta-
raf›ndan yönetilmektedir. 

Ö¤rencilerin manevi geliflimi
aç›s›ndan da gelifltirici de¤il aksine
yozlaflt›r›c›, bencillefltirici bir etkisi
vard›r YÖK üniversitelerinin. Yö-
neticileri bilim h›rs›zl›¤› yapan,
kendi ceplerini doldurmay› düflü-
nen üniversitelerin ö¤rencileri de
pek farkl› olamayacakt›r. Mesela

yap›lan bir araflt›rmaya göre 12
Eylül öncesi üniversite gençlerinin
ideallerini halk ve vatan sevgisi,

ba¤›ms›zl›k, demokrasi süsler-
ken YÖK üniversitelerinin ma¤-
duru olan gençlerin ideallerini
sadece daha fazla para kazan-
mak süslüyor. 

Düflünün, size bilimsel bilgi
ö¤retmesini bekledi¤iniz ya da
bilim eti¤i konusunda size örnek
olmas› gereken koskoca prof.lar,

dekanlar, rektörler o ünvanlar›
alabilmek için yapmad›klar›n› b›-
rakmam›fllar. Suçlar› ortaya ç›k-
mas›na ra¤men de hala görevle-
rindeler. Koltuklar›nda rahatça
oturuyorlar. Bizim as›l tart›flma-
m›z gereken noktalar bunlard›r.
Yoksa haftalard›r yaygara kopar›l-
d›¤› gibi türban sorunu de¤ildir.
Zaten dikkat edecek olursak yay-
gara koparanlar da tart›flmay› öne
ç›karanlar da bu pisli¤in içindedir-
ler.

Sorun sadece bilim h›rs›zl›¤› da
de¤ildir. Birçok üniversitede pat-
lak veren yolsuzluklar, rektör, de-
kan ve idarecilerin h›zla artan mal
varl›klar›, daha sayamayaca¤›m›z
binlerce türlü pislik dönmektedir
YÖK üniversitelerinde. ‹haleler
üniversite yönetimine yak›n flir-
ketlere verilir, tonla paran›n nas›l
ve nereye gitti¤ini ise kimse bil-
mez!

Bizim, yani üniversite gençli¤i-
nin as›l sorunu türban sorunu de-
¤ildir. YÖK’ün yokedilip Demokra-
tik Halk Üniversiteleri’nin yarat›l-
mas› sorunudur. Üniversitelerimi-
zin ve gençlerimizin e¤itiminin
AKP ve YÖK zihniyetinin yöneti-
minden kurtar›lmas› sorunudur.
Türban takan genç k›zlar›m›z için
de böyledir bu. Ancak Demokratik
Halk Üniversiteleri’nde herkes
inanc›n›n gereklerini rahatça yafla-
yabilece¤i bir ortama kavuflabilir
çünkü. Peki, bu tart›flmalar›n ne-
deni nedir?

Aralar›ndaki rant kavgas›n›
böyle maskelemeye çal›fl›yorlar.
AKP iktidar›n›n da iste¤i bu dönen
pislikleri temizlemek, üniversite-
leri demokratikleflmek, inanç öz-
gürlü¤ünü sa¤lamak, bilimsel ah-
lak› sa¤lamlaflt›rmak de¤il rant›

B‹L‹M HIRSIZLI⁄I, ‹NT‹HAL, ANT‹-DEMOKRAT‹K
UYGULAMALAR KISKACINDAK‹ ÜN‹VERS‹TELER;
VE SAHTE LA‹K ANT‹-LA‹K TARTIfiMALARI ‹LE
UYUTULMAYA ÇALIfiILAN GENÇL‹K...
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““BBuu yy››ll ddaa bbüüttççeeddeenn eenn bbüüyyüükk

ppaayy›› ee¤¤iittiimmee aayy››rraaccaakkllaarr››””n› söy--

leyen Baflbakan› OECD Raporu

tekzip ediyor.

Merkezi Paris'te olan Ekono--

mik ‹flbirli¤i ve Kalk›nma Teflki--

lat›'n›n (OECD) 2007 y›l› e¤itim

raporuna göre;

-Türkiye üye ülkeler aras›nda,

e¤itime pay ayr›lmas› konusunda

yüzde 10'un biraz

üzerinde oranla

son s›rada. Türki--

ye'yi yüzde 18 ile

Slovenya izliyor. 

-Türkiye lise mezunlar› s›rala--

mas›nda da yüzde 30'la sondan

3'üncü s›rada bulunuyor. 

-E¤itime, gayri safi milli has›--

ladan en fazla pay ay›ran ülkeler

aras›nda da Türkiye, sondan ikin--

ci s›rada bulunuyor. Türkiye'de

GSMH'nin yüzde 4'ü e¤itime har--

can›yor.

Ankara Gençlik
Derne¤i’nde 
Tan›flma Toplant›s›

Yo¤un bir yaz döneminden

geçerek okullar›n aç›lmas›yla

2007– 2008 e¤itim-ö¤retim y›--

l›na bafllayan Ankara Gençlik

Derne¤i, yeni dönem çal›flma--

lar›na bafllamak için yemekte

biraraya geldi.

Ankara Gençlik Derne--

¤i’nde verilen yemekte yeni

dönem çal›flmalar hakk›nda

konufluldu. Konuflmalarda

gençli¤in sorunlar›na, taleple--

rine sahip ç›k›laca¤› vurgulan--

d›.

Yenilen yeme¤in ard›ndan,

türküler söylenip halaylar çe--

kildi.

Üniversiteleri ticarethane ola-

rak iflleten AKP iktidar›, harçlara

bu y›l da zam yapt›.

Ö¤rencilerin, 2007-2008 e¤i-

tim-ö¤retim y›l›nda üniversitelerine

ödeyecekleri yüzde 5 zaml› “katk›

paylar›”, Resmi Gazete'nin 25 Ey-

lül tarihli say›s›nda yay›nlanarak,

31 Temmuz 2007 tarihinden geçer-

li olmak üzere yürürlü¤e girdi. 

Katk› kredisi almayan ö¤renci-

ler e¤er süresi içinde katk›

pay› miktar›n› ödemezlerse

kay›tlar› yap›lmayacak ve ye-

nilenmeyecek.

Bir yandan e¤itime bütçeden en

yüksek miktar› ay›rd›klar›n›n de-

magojisini yaparlar, bir yandan

harçlara zam yaparlar. Bir yandan,

e¤itim paras›z derler, bir yandan

okullara yard›m ad› alt›nda “ha-

raç” vermeyen ö¤rencileri okulda

teflhir ederler, “ikinci s›n›f” ö¤ren-

ci muamelesi yaparlar. fiimdilik

harçlara yüzde 5 zam, bakal›m de-

vam› nas›l gelecek?

ÜÜNN‹‹VVEERRSS‹‹TTEELLEERRDDEE 
YYEENN‹‹ ZZAAMM SSOOYYGGUUNNUU
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SSiibbeell YYaallçç››nn PPaarrkk››

OOkkmmeeyyddaann››//‹‹ssttaannbbuull

kendine yak›n holdinglerin cebi-
ne ak›tmakt›r.

Ne AKP’nin yönetti¤i ülke-
mizde, ne de YÖK ve onun zihni-
yetinin uygulay›c›s› rektörlerin
yönetti¤i üniversitelerimizde de-
mokrasinin zerresi yoktur. Üni-
versiteler y›llard›r bilim adam›
yetifltiremiyor. Dünya s›ralama-
s›nda ilk 500’e girebilen tek bir
üniversitemiz bile yoktur. Tüm
bunlar yetmezmifl gibi üniversi-
telerin bilimsel ahlak aç›s›ndan
dünyada sayg›nl›¤› da yoktur. Bu
sonucu yaratanlar önce bunun
hesab›n› vermek zorundad›rlar.

Bu ülkenin üniversiteleri k›fl-
laya çevrilmifl durumdad›r, de-
mokrasinin ‘d’si bile yoktur.

Bu ülkenin üniversitelerinde
gençlerimize anti-bilimsel, geri-
ci-floven e¤itim verilmektedir.

Bu ülkenin üniversiteleri bi-
lim h›rs›zl›¤›yla, intihallerle, yö-
neticilerinin yolsuzluklar›yla
an›lmaktad›r.

Tüm bu sayd›klar›m›z bugün
aksi iddia edilemeyecek kadar
ç›plak gerçeklerdir. ‹ktidardaki-
ler yani Genelkurmay’›yla,
YÖK’üyle, AKP iktidar›yla, Cum-
hurbaflkan›’yla tüm sömürücüle-
rin bizi sahte tart›flmalarla daha
fazla kand›rmas›na izin verme-
meliyiz. 

Ülkemiz üniversiteleri için
tek gerçek çözüm, onlar› emper-
yalist ve iflbirlikçilerinin kar ve
sömürü kap›s› olmaktan kurtar-
mak ve Demokratik Halk Üni-
versiteleri için mücadele etmek-
tir. Gerçek demokrasi ve gerçek-
ten bilimsel bir e¤itim anlay›fl›
bu tip üniversitelerde verilir. Biz-
lerin hak etti¤i üniversiteler de
bu tip üniversitelerdir. Gelece¤i-
mizi kimse bize alt›n tepside
sunmayacakt›r. Bunu hiç unut-
mayal›m. Kendi gelece¤imizi
kurmak, kendi üniversitelerimiz-
de e¤itim almak ancak onun için
mücadele edersek elde edebile-
ce¤imiz bir kazan›md›r. Aksi hal-
de Ne AKP iktidar› ne de onun
anayasas› bizim için hiçbir kaza-
n›m getirmeyecektir.

Gençlik Federasyonu

BAfiBAKANI OOECD 
RAKAMLARI DDA YYALANLADI



AKP hükümeti, yeni bir anayasa de¤iflikli¤ini günde-
me getirdi. Ancak, sanki bu tart›flma sadece “egemen
s›n›flar aras› bir tart›flma” gibi yans›t›l›yor. Tayyip Er-
do¤an’›n zihniyeti ise “herkes ifline baks›n” cümlesinde
somutlan›yor. Ona göre, anayasay› tart›flmak ve yap-
mak, sadece burjuva siyasetçinin ifli. 

Oysa, tam tersine, e¤er bu anayasayla bu ülke ve bu
halk yönetilecekse, söz hakk› herkesten önce halk›n ve
halk örgütlülüklerinindir. 

Bu say›dan itibaren YYüürrüüyyüüflfl sayfalar›nda anaya-
sayla ilgili yapt›¤›m›z röportajlara yer verece¤iz. 

Sendikac›lardan hukukçulara, çeflitli siyasal örgütler-
den ayd›nlara, derneklere kadar çeflitli kesimlere hem
AKP’nin gündeme getirdi¤i anayasa hakk›nda, hem ol-
mas› gereken anayasa hakk›nda sorular sorduk. Kim
için, nas›l bir anayasa tart›flmas›n› gündeme tafl›maya
çal›flt›k. Çünkü, bu sorunun sorulmad›¤› her tart›flma,
egemen s›n›flar›n anayasa gündemine eklenir. 

Bugün egemen s›n›flar, asl›nda 12 Eylül Anayasa-

s›’n› egemen s›n›flar›n yeni ihtiyaçlar› temelinde reviz-
yondan geçiriyorlar. Halktan, emekten yana hiçbir güç,
bu manevraya ortak olamaz ve olmamal›. 

Tüm ilerici demokrat güçler, anayasa mücadelemizi
kimseye yedeklenmeden kendimiz vermeliyiz. Yapt›¤›-
m›z röportajlar, sol güçlerin bu konuda birlikte bir poli-
tika üretmesine ve birlikte bir pratik gelifltirmesine hiz-
met ederse, amac›na ulaflm›fl olacakt›r. 

* 
Röportajlar›m›zda sordu¤umuz sorular, istisnalar d›-

fl›nda standartt›r; bu sorular› afla¤›da aktar›yoruz.
Okunuflu kolaylaflt›rmak için röportajlar›n içinde k›sal-
tarak kulland›¤›m›z sorular›n tam metni afla¤›dad›r:

SSoorruullaarr››mm››zz::
11 )) Bir anayasa sizce neleri içermeli ve bir anayasa

nas›l yap›lmal›?

22)) Sizce mevcut anayasa veya AKP'nin gündeme ge-

tirdi¤i anayasa, halk›n haklar›n› güvenceye al›yor, talep-

lerini karfl›l›yor mu? AKP bu anayasa de-

¤iflikli¤iyle neyi amaçl›yor?

33)) AKP'nin gündeme getirdi¤i

anayasan›n "ideolojisiz" oldu¤u iddi-

as›na ne diyorsunuz? Keza, anayasa-

n›n genellikle "demokratik, özgürlük-

çü" olmas›ndan söz ediliyor, ama ba-

¤›ms›zl›k meselesi tali planda b›rak›-

l›yor, siz anayasada ba¤›ms›zl›k ko-

nusunun yer almas› hakk›nda ne dü-

flünüyorsunuz?

44)) ‹lerici, demokrat güçlerin ana-

yasa tart›flmas› sürecine daha güçlü

bir flekilde müdahale edebilmesi için

neler yap›labilir? Örne¤in nas›l, han-

gi temelde biraraya gelinebilir? Hak-

lar ve Özgürlükler Cephesi'nin sun-

du¤u Halk Anayasas› Tasla¤›, "Ba-

¤›ms›zl›¤›, demokrasiyi ve uluslar›n

haklar›n› ve tüm halk›n özgürlü¤ünü

esas alan bir anayasa" olarak tan›mla-

n›yor. Bu temel tan›m, anayasa konu-

sunda birlikteli¤in zemini olabilir mi?

55)) Ülkemizde bugüne kadar ki

tüm anayasalar malum, sömürücü

egemen s›n›flar taraf›ndan yap›ld›.

Küçük burjuva diktatörlü¤ü için, oli-

garfli için anayasalar yap›ld›. Halk

için bir anayasam›z olmad›. Sizce

böyle bir anayasam›z›n olabilmesi

için ne yapmal›? Bunun yolu nereden

geçiyor?

NAYASA RÖPORTAJLARIAKim ‹çin, Nas›l Bir Anayasa?
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1982’den bu yana 12 Eylül Cun-
tas›’n›n haz›rlad›¤› bir anayasayla
yönetiliyor ülkemiz. 1982 Anaya-
sas›’n›n kabul edilmesinden bu ya-
na, de¤ifltirilmesi de hep gündem-
de oldu. 

Tüm düzen partileri, çeflitli dö-
nemlerde 12 Eylül Anayasas›’n›
de¤ifltirme vaadinde bulundu. 

Onlarca maddesi de¤ifltirildi de. 

Fakat ülkemizde hiçbir fley de-
¤iflmedi. 

Çünkü yap›lan de¤ifliklikler ya
göstermelikti ya da halk›n taleple-
ri de¤il, sömürücü s›n›flar›n talep-
leri do¤rultusunda yap›lm›fl de¤i-
flikliklerdi. 

...

En temel sorunlar›m›z; ülke-
mizin ba¤›ms›z olmay›fl›d›r. Ülke-
mizde demokrasinin olmay›fl›d›r.
Halk›m›z›n açl›¤› ve yoksullu¤u-
dur. 

... 

Emperyalizm ve oligarfli için ya-
p›lan anayasalarla hiçbir sorunu-
muz çözülemez, hiçbir talebimiz
karfl›lanmaz. 

Halk›n anayasas›n› yapal›m! 

...

Düzenin tüm güçleri, bizi sta-
tükonun d›fl›nda bir çare olmad›-
¤›na inand›rmaya çal›fl›yorlar.
Ama var! Halk Anayasas› Tasla¤›,
halk›m›za bu çareyi gösteriyor. 

Çarenin ad›, HALKIN ‹KT‹DA-
RI‘d›r. Halk›n iktidar›n›n kurulma-
s›, bugün yaflad›¤›m›z tüm sorun-
lar›n çözüm zemininin oluflmas›
demektir. 

Halk Anayasas› Tasla¤›, Ba¤›m-
s›z ve Demokratik Türkiye’nin na-
s›l infla edilebilece¤ini gösteriyor. 

Böyle bir sistemi kuflku yok ki,
egemen s›n›flar infla etmez. Böyle
bir ülke kendili¤inden gerçeklefl-
mez. Ba¤›ms›z Demokratik Türki-
ye’yi infla etme görevi halk›nd›r.
Ba¤›ms›z ve demokratik bir gele-
ce¤in ve buna uygun düflen bir
anayasan›n mimar›, ancak halk
olabilir. 

Kendi anayasam›z› yapal›m! 
Halk›n Anayasas›’n› yapal›m!

Halk Anayasas› Tasla¤›’n›n
“Dördüncü Bask› ‹çin Sunufl”
yaz›s›ndan

BBuu SSaayy››ddaa::

Mustafa ÇÇ›nar (BES Genel BBaflkan›)

Rasim ÖÖz (Avukat)

Alaaddin DDinçer (E¤itim-Sen GGenel BBaflkan›)
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11)
Bir anayasa

sizce nele

ri içermeli ve nas›l yap›lmal›?

MMuussttaaffaa ÇÇ››nnaarr:: Anayasa kiflinin

veya kiflilerin de¤il toplumun tüm

kesimlerinin ç›karlar›n› gözeten ol-

mal›d›r. Yasama, yürütme, yarg›n›n

birbirinden ay›ran kuvvetler ayr›l›¤›

ilkesi temelinde demokratik, ça¤-

dafl, eflitlikçi, özgürlükçü bir pozis-

yonda olmas› önemsenmelidir. 

22))
AKP bu anayasa de¤i

flikli¤iyle neyi amaçl›yor?

MMuussttaaffaa ÇÇ››nnaarr:: Madde olarak

anayasan›n 30-40 maddesini devre

d›fl› b›rakm›fl olmas› ya da daha da

daralt›lm›fl olmas› anayasay› zen-

ginlefltirmez. Ama flunu görmek ge-

rekiyor. Siyasi islam›n duygular›n›n

savunucusu pozisyonundaki AKP

iktidar› var olan islam›n kökleflme-

sine hizmet edecek tarzdaki yaklafl›-

m›n›n nüvelerini o anayasada bul-

mak mümkün. Yani kendi taban›n›

daha rahat bir atmosfere sokmak

içerisinde oldu¤u düflüncesindeyim.

33))
AKP'nin anayasas›n›n

"ideolojisiz" oldu¤u iddi-

as›na ve anayasada ba¤›ms›zl›k ko-

nusunun yer almamas›na ne diyor-

sunuz?

MMuussttaaffaa ÇÇ››nnaarr:: Anayasan›n bir

ideolojisi var. Egemen olanlar›n

ideolojisinin yans›malar›n› orada

bulmak mümkün. Yani uygulan-

makta olan IMF'nin, Dünya Banka-

s›'n›n, çok uluslu flirketlerin dayat-

malar›n›, ihtiyaçlar›n›n gizli dayat-

malar›n›n serpifltirilmiflli¤ini Neo-

liberal politikalar›n ihtiyac›na göre

dizayn edilmifl. Ba¤›ms›z, özgür-

lükçü bir anayasa de¤ildir. Ama

1982 Yasas› ile karfl›laflt›r›nca ileri-

sinde. Ama yetmez. '82 cunta Ana-

yasas›'na anayasa bile demek gerek-

miyor. Bir dayatman›n ürünüdür.

Kabul edilifli, yaflama geçirilifli çok

farkl›. Ama kendisini demokratik,

laik, sosyal, hukuk devleti diye ta-

n›mlayan bunu anayas›n›n 2. mad-

desine koyan aç›l›m bu anayasan›n

içerisinde yok. Yani devletin sosyal

pozisyonu rafa kald›r›lm›fl durum-

da. Sosyal taraflar›n katk›lar› gözet-

lenmemifltir. Sosyal boyutlar› gör-

meyen toplumdaki DKÖ'leri,

STÖ'leri, partileri, odaklar› alg›la-

yamayan, onlar›n yaklafl›m›n› dik-

kate almayan bir flekillenifl gelecek-

te de '82 Anayasas›’n›n ç›karm›fl ol-

du¤u rahats›zl›klar›n benzerini sü-

reç içerisinde yaflama geçirir diye

düflünüyorum.

44))
‹lerici, demokrat güçler

anayasa tart›flmas› süre-

cine birlikte nas›l müdahale ede-

bilir, Halk Anayasas› Tasla¤›, bir-

likteli¤in zemini olabilir mi?

MMuussttaaffaa ÇÇ››nnaarr:: Bugün sizin

yapm›fl oldu¤unuz çal›flmada oldu-

¤u gibi bir alternatif ortada dolafl-

mal›. Yani sonuca varabilmek ad›na

maddelerin üzerinden de¤il anaya-

san›n bütününü gören bir noktada

ele al›nmal›. Yani herhangi bir kitle

örgütü, herhangi bir sendika, her

hangibir parti var olan anayasan›n

birkaç maddesini genifl gündeme

getirebilir. Ama bu bizim ihtiyaçla-

r›m›z› gören bir nokta olmaz. Ana-

yasan›n bütününü gözeten buna yö-

nelik tasla¤›n› ortaya koyan ve bir

merkez oluflturan. Toplumsal bir

merkez oluflturan, toplumu anaya-

san›n merkezine koyarak oluflan

taslak ya da çal›flma birçok der-

nekleri, sendikalar› vb. biraraya ge-

tirir diye düflünüyorum. Ama müda-

hil olmak zorunday›z. Yar›n çok geç

olabilir. Bu boyutu ile tart›fl›l›r. Ama

alternatif olarak ortaya konulmufl

olmas› önemsenmesi gereken bir

ayr›nt›d›r.

Kendisinde müdahil olma hakk›

görenlerin de alternatif seçene¤i or-

taya konulmal›d›r. Ama bu ortaya

konulmuyorsa sadece belirli madde-

ler üzerindeki bir uzlafl› aray›fl› özü-

ne ters düfler. Böyle bir çal›flman›n

önemsenmesi gerekti¤ini düflünüyo-

rum. Bunun üzerinde ortaklafl›lmas›

gerekmeyebilir. Ama kim ne istiyor-

sa buna yönelik bir aç›l›m› da ortaya

sunmak durumundad›r. Kendi alter-

natifini ortaya koymad›¤›n sürece

var olan maddeler üzerinden tart›fl-

mak daralt›r diye düflünüyorum.

55))
Halk için bir anayasa-

m›z›n olabilmesi için ne

yapmal›? 

MMuussttaaffaa ÇÇ››nnaarr:: Demokratik,

eflitlikçi, ça¤dafl, bireyleri yurttafl

olarak gören, temel hak ve özgür-

lüklere aç›l›m sunan insan haklar›

temelinde demokratik güçlerin bir-

likteli¤i varolan salt anayasa için

de¤il varolan sald›r›lar› püskürtme-

nin de bir arac› olarak da her dö-

nemde ön koflul olarak önümüzde

duruyor. 

6))
Son olarak söylemek iste-

di¤iniz bir fley var m›?

MMuussttaaffaa ÇÇ››nnaarr:: 1982 cunta ana-

yasas›n›n bask›c›, otoriter yaklafl›-

m›n›n uza¤›nda halk›n temsiliyetini

esas alan, toplumsal uzlafl›n›n mut-

lak önemsenece¤i, sendikal hak ve

özgürlüklerin önündeki engellerin

kalkt›¤›, grev ve toplu sözleflmenin

yaflam buldu¤u bir anayasan›n ha-

yata geçirilmesi dile¤iyle, çal›flma-

lar›n›zda baflar›lar diliyorum. Ayr›ca

bir alternatifin sizler taraf›ndan

gündeme getirilmifl olmas›n›n

önemsenmesi gereken bir çal›flma

diye düflünüyorum.

BES GGen. BBaflk. MMustafa ÇÇINAR:
““HHaallkk››nn tteemmssiilliiyyeettiinnii eessaass aallaann bbiirr aannaayyaassaa......””

BBuuggüünn ssiizziinn
yyaappmm››flfl oolldduu¤¤uunnuuzz
ççaall››flflmmaaddaa oolldduu¤¤uu
ggiibbii bbiirr aalltteerrnnaattiiff
oorrttaaddaa ddoollaaflflmmaall››..
YYaannii ssoonnuuccaa vvaarraa--
bbiillmmeekk aadd››nnaa mmaadd--
ddeelleerriinn üüzzeerriinnddeenn
ddee¤¤iill aannaayyaassaann››nn
bbüüttüünnüünnüü ggöörreenn
bbiirr nnookkttaaddaa eellee

aall››nnmmaall››..
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11)
Bir anayasa sizce ne--

leri içermeli ve nas›l

yap›lmal›?

RRaassiimm ÖÖzz:: Bir anayasa öncelikle

faflizmin anayasas›n› ortadan kald›r--

mal›, iflçi s›n›f› baflta olmak üzere

emekçi halk›n gasbedilen haklar›n›

iade etmeli, o da yeterli de¤il evren--

sel düzeydeki kazan›lm›fl haklar›

daha da geniflletmeli ve bütünüyle

halk›n anayasas› olmal›. Sadece bir

s›n›f›n anayasas› olmamal›. Ama

AKP’nin getirece¤i anayasada bu--

nun sa¤lanaca¤› umudunda de¤iliz.

Bu getirilecek anayasada kamu çal›--

flanlar›n›n grevli toplu sözleflmeli

haklar› tan›nmal›. ‹flçi s›n›f›n›n

s›n›rlamas›z, hak grevi dahil genel

grev dahil bu hakk› tan›nmal› gü--

vence alt›na al›nmal›, sendikalar

üzerindeki bask› tamamiyle kald›--

r›lmal›. Sendikalara üye olmak üye--

likten ç›kmak noter flart›na ba¤l› ol--

mamal›. Baraj s›n›rlar› kald›r›lmal›.

Seçim yasas› en baflta de¤ifltirilme--

li. Her siyasi düflünce orada temsil

edilmeli. En baflta da Mustafa Sup--

hiler’i davet edip katledenler yoklu--

¤unda mahkum edilmeli. Devlet ko--

münistlerden, baflta Mustafa Suphi--

ler olmak üzere özür dilemeli. Ve

onlar›n katledildi¤ini ikrar etmeli.

Bugüne kadar 82 y›ld›r Türkiye Ko--

münist Partisi olmak üzere komü--

nist partiler yasakt›r. En baflta bu

yasaklar kald›r›lmal› iflçi s›n›f›n›n

partisinin de örgütlenmesine olanak

tan›nmal›. Burjuva demokrasisi ku--

rallar› içinde dahi bunu yapmak zo--

rundad›r, e¤er tabi demokratik bir

anayasa yapacaksa. 

22))
AKP bu anayasa de¤iflik--

li¤iyle neyi amaçl›yor?

RRaassiimm ÖÖzz:: Bence halka hiç so--

rulmuyor, kapal› kap›lar ard›nda

kendi planlar›n› yaflama geçirmek

istiyorlar. En baflta bu anayasa Tür--

kiye gerçe¤ini kabul etmeli. Türki--

ye devletinin resmi dili Türkçe ola--

bilir elbette ama bu ülkede yaflayan

halklar›n kendi kaderini tayin hakk›

dahil güvence alt›na al›nmal›, kül--

türleri dilleri serbest b›rak›lmal›,

gönüllü birliktelik teflvik edilmeli.

Bask› ve zorla fliddetle, üniter dev--

let yutturmacas› yap›lmamal›. 

33))
AKP'nin anayasas›n›n

"ideolojisiz" oldu¤u iddi--

as›na ve anayasada ba¤›ms›zl›k ko--

nusunun yer almamas›na ne diyor--

sunuz?

RRaassiimm ÖÖzz:: Bu en büyük kuyruk--

lu yaland›r. Bir s›n›f iktidardaysa o

kendi ideoljisini mutlaka koruyacak,

yaflama geçirecektir. Sermaye s›n›f›--

n›n iktidara getirdi¤i, Amerikan em--

peryalizminin iktidara getirdi¤i bir

iktidard›r AKP. Il›ml› islam modeli--

ni dünyaya örnek göstermektedir.

Yoksa demokratik anayasa yap›yo--

rum, sivil anayasa yap›yorum diye

aldat›yor. Kendileri kendi hesaplar›--

na gelecek biçimde kapal› kap›lar

ard›ndan böyle bir tasla¤› haz›rlad›--

lar. Sat›r sat›r sunuyorlar tart›fl›yor--

mufl gibi halk› insanlar› aldatacaklar.

Parlamentodaki ço¤unluklar›na da--

yanarak da bunu geçirecekler. Onla--

r›n ba¤›ms›zl›k diye bir derdi olma--

d›¤› aç›kt›r. Emperyalizmin deste--

¤iyle onlar›n onay›yla iktidara gel--

mifl bir siyasi parti var karfl›m›zda.

Amerikadan icazet almadan aday bi--

le olamad›lar, parti bile kuramad›lar.

Erdo¤an’›n bafldan›flman› olan adam

gitti al›n bunu tepe tepe kullan›n de--

di. Yani bunlardan ba¤›ms›zl›¤› bek--

lemek abesle ifltigal olur. Bu sadece

bir fleyle de¤iflecektir. ‹flçi s›n›f›n›n

güçlenmesi ve

kendisinin iktidara

gelmesiyle. 

44))
‹lerici, demokrat güçler

anayasa tart›flmas› süre--

cine birlikte nas›l müdahale edebi--

lir, Halk Anayasas› Tasla¤›, birlikte--

li¤in zemini olabilir mi?

RRaassiimm ÖÖzz:: Ortak bir cephe olufl--

turulmal›d›r. Bu da acilen yap›lma--

l›d›r. Çünkü önümüzde üç ay var.

Ocak ay›nda bunlar oldu bittiye ge--

tirip flöyle veya böyle bu anayasay›

geçirecekler. Ondan evvel ortak bir

cephede kendi aralar›nda tart›flarak

bir metinde netleflip birleflerek bu

kitlesel eylemlerle demokratik giri--

flimlerle iktidara tüm Türkiye halk›--

na göstermelidir. Bugün Türkiye so--

lu bu güçte midir? Maalesef de¤il--

dir, ama buna ra¤men tüm Türkiye

soluna düflen görev budur. Bence

birlikte olman›n önünde hiçbir en--

gel yoktur hatta buna zorunluluk

vard›r. Çünkü burada ç›karlar›m›z

ortakt›r. 

55))
Halk için bir anayasam›--

z›n olabilmesi için ne yap--

mal›? 

RRaassiimm ÖÖzz:: Bunun yolu Türki--

ye’de iflçi s›n›f›n›n daha da geliflip

güçlenmesi siyasi haklar› üzerinde--

ki bask›n›n kald›r›lmas› kendi ger--

çek öncü partisinin kurulmas›na izin

verilmesi, iflçi s›n›f› emekçi halk›n

örgütlenmesi ve burjuvaziye kendi--

ni dayatmas›d›r. Bu ülkede, emper--

yalizmin güdümü alt›nda olan bir

ülkede burjuva demokrasisini bile

beklemek fazlaca hayalcilik olur.

Av. RRasim ÖÖz: 
““OOrrttaakk BBiirr CCeepphhee OOlluuflflttuurruullmmaall››dd››rr””

Orkam-Sen: AKP Anayasas›’yla
Ormanlar peflkefl çekilecek

Tar›m ve Ormanc›l›k Hizmet Ko-
lu Kamu Emekçileri Sendikas› (Ta-
r›m Orkam-Sen) Genel Baflkan› Se-
zai Kaya, yapt›¤› aç›klamada AKP

taraf›ndan haz›rlanan anayasa tasla-
¤›n› kendi çal›flma alanlar› aç›s›ndan

elefltirerek flöyle dedi: "Haz›rlanan
anayasa tasla¤›nda tar›m ve tar›msal
nüfus yok say›l›yor. Ormanlar›m›z

yerli ve yabanc› sermayenin talan›na
aç›l›yor."

Tar›m ve tar›mdan geçinen nüfus

ile ilgili maddelere anayasa tasla¤›n-
da hemen hiç yer verilmedi¤ini be-
lirten Kaya, bunun ötesinde çok daha

vahim bir düzenlemeye dikkat çeke-
rek, yeni taslakta yer alan 131'inci
maddenin aynen kabul edilmesiyle
ormanlar›n ya¤ma, talan ve özellefl-
tirilmesinin önünün aç›laca¤›n› vur-
gulad›.
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11))
Bir anayasa siz-

ce neleri içermeli

ve nas›l yap›lmal›?

AAllaaaaddddiinn DDiinnççeerr:: Anayasalar re-

jimlere meflru dayanak sa¤larlar. En

bask›c› rejimlerin dahi birer anayasa-

lar› vard›r ama bunlar, bask›y› meflru-

laflt›rmaya yararlar. Anayasan›n nele-

ri içermesi gerekti¤i, nas›l bir anaya-

sa istenildi¤i ile ilgilidir. Bildi¤iniz

gibi 12 Eylül darbesi bile ilk ifl olarak

kendine meflru bir dayanak olarak 12

Eylül Anayasas›n› ç›kard›. Eflitsizlik-

leri ortadan kald›rmay›, insanlar›n

haklar›n› ve özgürlüklerini garanti al-

t›na almay› istiyorsan›z, anayasan›z›

da ona göre yapars›n›z. Bilindi¤i gibi

ülkemiz anayasalar› -1961 Anayasas›

ayr› de¤erlendirme konusu olmak

üzere- flimdiye kadar haklar› ve öz-

gürlükleri güvence alt›na almaktan

ziyade, onlar›n nas›l k›s›tlanaca¤›na

dair düzenlemelere yer vermifltir. 

Bize göre, sadece bireysel haklar

ve özgürlükler ile s›n›rl› bir yaklafl›-

m›n yetersiz kalaca¤›n› düflünüyoruz.

Öte yandan sadece siyasal eflitli¤i gö-

zeten bir eflitlikçilik de yetersiz ve ya-

n›lt›c› olur. Sosyal eflitsizlikleri göz

önünde bulundurarak, bunu telafi et-

meye yönelik sosyal haklar›n kap-

saml› bir flekilde düzenlenmesi gere-

kir. Böyle bir anayasa yapmak için de

sadece muktedirlerin de¤il, ttoopplluu--

mmuunn hheerr kkeessiimmiinniinn mmüüddaahhiill oollaaccaa¤¤››

bir süreç yaflanmal›d›r. Anayasa üze-

rinde çal›fl›l›rken toplumun çeflitli ke-

simlerinin, emekçilerin, kad›nlar›n ve

farkl› dezavantajl› gruplar›n talepleri-

nin yans›t›lmas› gerekir.

22))
AKP bu anayasa de¤iflikli-

¤iyle neyi amaçl›yor?

AAllaaaaddddiinn DDiinnççeerr:: 12 Eylül anaya-

sas› topluma giydirilmifl bir deli göm-

le¤idir ve flimdiye kadar de¤ifltirilme-

mifl olmas› büyük bir ay›pt›r. Ancak

burada önemli olan AKP’nin nas›l bir

de¤ifliklik öngördü¤üdür. Haz›rlanan

tasla¤›n s›r gibi saklanmas› bir gös-

terge olarak de¤erlendirilebilir. AKP,

seçimlerde ald›¤› yüksek oy deste¤i-

ne dayanarak yeni anayasa haz›rlama

sürecini tek bafl›na yürütmek niyetin-

de görünüyor. Bu ise son derece sa-

k›ncal› bir durumdur. AKP’nin hangi

s›n›fsal kesimlerin ç›karlar›n›n koa-

lisyonu oldu¤una bakt›¤›m›zda, yapa-

ca¤› anayasan›n halk›n haklar›n› gü-

venceye almas›n›, taleplerini karfl›la-

mas›n› beklemek güçtür. Bu haliyle

AKP’nin anayasa de¤iflikli¤inin,

AKP’nin modern laik ilke ve uygula-

malar›n yerini tedrici bir muhafaza-

karl›¤a b›rakmas›na yönelik düzenle-

meleri ile Türkiye’deki büyük serma-

ye ve küresel sermaye çevrelerinin

Neo-liberal taleplerinin yans›mas›

kaç›n›lmazd›r. 

33))
AKP'nin anayasas›n›n

"ideolojisiz" oldu¤u iddi-

as›na ve Anayasada ba¤›ms›zl›k ko-

nusunun yer almamas›na ne diyorsu-

nuz?

AAllaaaaddddiinn DDiinnççeerr:: Türkiye’de

anayasalar; 1924 Anayasas› hariç, as-

kerler taraf›ndan haz›rlat›ld›¤› için,

askeri “birinci güç” olarak öne ç›kar-

m›fl; anayasan›n koruyuculu¤u-kolla-

y›c›l›¤›n› da askeri güç odaklar›na

vermifltir. 

AKP’nin “sivil anayasa” söyle-

miyle gündeme getirdi¤i ve haz›rlatt›-

¤› taslak, yeni liberalizmin içinde yer

ald›¤›m›z sürecinde sermayenin ihti-

yaçlar›n› karfl›lamak üzere yap›lm›fl-

t›r. Yürürlü¤e girmesi halinde bu ana-

yasan›n, Türkiye Cumhuriyeti’nde

“sivillerce” haz›rlanm›fl ilk anayasa

olaca¤› do¤rudur. Ancak, içerik olarak

bak›ld›¤›nda ve içinde bulundu¤umuz

ekonomik ve siyasal koflullar da de-

¤erlendirildi¤inde, kapitalizmin dö-

nemsel koflullar›na ve sseerrmmeeyyee ççeevvrree--

lleerriinniinn iisstteekk vvee bbeekklleennttiilleerriinnee cceevvaapp

vveerreecceekk bir anayasa haz›rland›¤› gö-

rülmektedir. Bunun en aç›k kan›t›, ye-

ni anayasay› haz›rlatan siyasi kadro-

nun iktidarda bulundu¤u befl y›lda or-

taya koydu¤u pratiktir. Geçmifl AKP

iktidar› boyunca, Türkiye’de toplum-

sal s›n›flar aras›ndaki uçurum, Cum-

huriyet tarihinin hiçbir döneminde ol-

mad›¤› kadar sermaye lehine artm›fl-

t›r. Ba¤›ms›zl›k vurgusunun anayasa-

da yer almas› kaç›n›lmaz bir olgudur. 

44))
‹lerici, demokrat güçler

anayasa tart›flmas› süreci-

ne birlikte nas›l müdahale edebilir,

Halk Anayasas› Tasla¤›, birlikteli¤in

zemini olabilir mi?

AAllaaaaddddiinn DDiinnççeerr:: Türkiye’nin de-

mokratikleflmesini, ifade özgürlü¤ü,

sendikal örgütlenmenin önündeki en-

gellerin kald›r›lmas›, Kürt sorununun

demokratik çözümü, din ve vicdan öz-

gürlü¤ünü esas alan gerçek bir laiklik

anlay›fl›, emekçileri ve onlar›n haklar›-

n› koruyan, “Yurtta bar›fl dünyada ba-

r›fl” ilkesini savunan bir anayasa, an-

cak emek ve demokrasi güçlerinin

mücadelesiyle, aannaayyaassaann››nn yyaapp››ss››nnaa

mmüüddaahhaallee eeddeecceekk kkaaddaarr eettkkiinn bbiirr

mmüüccaaddeellee yyüürrüüttmmeessii ile mümkündür.

Anayasa tart›flmalar›nda ne sürecin d›-

fl›nda kal›nmal›, ne de genifl halk ke-

simlerini çeflitli söylemlerle yedekle-

meye çal›flan statükocu güçlerin yede-

¤ine düflülmelidir. Bu yüzden tart›fl-

malara daha bafltan müdahale etmek,

egemenlerin kendi anayasalar›n› onay-

latma manevralar›n› bozmak, baflta

sendikalar›m›z olmak üzere, tüm

emek ve demokrasi güçlerinin Türki-

ye’nin nas›l bir anayasaya ihtiyac› ol-

du¤unu belirlemek için vakit geçirme-

den bir ortaklaflma içine girmesi ge-

rekmektedir. Önemli olan böylesi bir

kolektif iradenin ortaya ç›kart›lmas›-

d›r. Bu aç›dan haz›rlanm›fl bir metin

üzerinden biraraya gelmek d›fl›nda da

seçenekler bulunabilir. 

55))
Halk için bir anayasam›z›n

olabilmesi için ne yapmal›? 

AAllaaaaddddiinn DDiinnççeerr:: Halk için bir

anayasan›n olmas›n›n en önemli ko-

flulu, hiç kuflku yok ki halk›n haklar›-

na sahip ç›kmas›d›r. Bu da örgütlü-

lükle mümkün olabilir. Dolay›s›yla

demokrasiden ve özgürlükten yana

olan güçlerin, örgütlenmeye a¤›rl›k

vermesi gerekti¤i belirtilmelidir. En

do¤ru ve hakl› düflünceler bile toplu-

ma mal edilemedikten sonra maddi

bir güce dönüflemez. 

E¤itim-Sen GGen. BBaflk. AAlaaddin DD‹NÇER:
““SSttaattüükkooccuu ggüüççlleerriinn yyeeddee¤¤iinnee ddüüflflüüllmmeemmeelliiddiirr””



Sevgili okurlar›m›z, merha-

ba! Anayasa konulu sohbetimize

devam ediyoruz. Geçen hafta

sözlerimizin sonunda reformist

ve oportünist kesimlerin anaya-

sa konusundaki yaklafl›mlar›n›

ele alarak devam edece¤imizi

belirtmifltik. Oradan bafllayal›m.

MMaazzlluumm:: Biz ‘97’de bunu

gündeme getirdi¤imizde solun bir

k›sm›, reformizm gördü bu çal›flma-

da. Bir k›sm› böyle bir program ve

tart›flman›n ““ddeevvrriimmddeenn ssoonn-

rraa”” yap›lmas› gerekti¤i gö-

rüflündeydi. Bu itirazlar›n bi-

limsel oldu¤u söylenemez.

Keza, bu itirazlar› herhangi

bir stratejik temele oturtmak

da mümkün de¤ildir. Çünkü

hiçbir strateji, böyle bir mü-

cadele arac›n› yads›-

maz.Yads›mas› için bir ne-

den yoktur. 

Devrim yapmadan, iktidar› al-

madan anayasa m› yap›l›rm›fl diyen

ler, öncelikle flunu gözönünde bu-

lundurmal›d›rlar: Anayasa bir an-

lamda bir örgütün, bir ülkenin, bir

halk›n pp rrooggrr aamm››nn››nn de¤iflik bir bi-

çimdeki ifadesidir. Örgütlerin bir

programa sahip olmalar› ne kadar

do¤al, mücadelenin geliflimi aç›s›n-

dan gerekli ve yararl›ysa, bir anaya-

sa tasla¤› ortaya koymak da o kadar

do¤al, gerekli ve yararl›d›r. 

Hiçbir parti, “program aç›kla-

mama gerek yok, iktidara gelince

progr am›m› yapar›m, aç›klar›m”

demedi¤ine ve diyemeyece¤ine gö-

re, bir anlamda, bir parti program›-

n›n de¤iflik bir alan ve biçimde orta-

ya konulmas› demek olan anayasa

tasla¤›na itiraz edilmesinin de bir

mant›¤› yoktur. 

Halk Anayasas› Tasla¤›’yla ya-

p›lan, bir halk iktidar›n›n program›-

na biçim vermektir. Ülkemiz solu-

nun bu noktadaki k›s›r ve flabloncu

çizgisinin en önemli nedenlerinden

biri, hiç kuflkusuz devrim hedefin-

den ve iddias›ndan yoksun olmakt›r. 

Çünkü sonuçta bu bir iiddddiiaadd››rr..

Böyle bir anayasan›n hayat bulabi-

lece¤i bir Türkiye’yi yaratma iddi-

as›d›r. 

Kuflku yok ki, iddian›n içi aalltteerr-

nnaattiiffllee dolar. ‹ddian›n bir yan›, her

koflulda kesintisiz mücadeleyse, bir

yan›, hayat›n her alan›n› kucaklaya-

cak alternatif düflünce ve politikalar

ortaya koymakt›r. Anayasa zemini

bu anlamda alternatifin bütünlüklü

olarak gösterilebilece¤i bir zemindir.

Anayasa, halk›n bizim ne yap-

mak istedi¤imizi, neyi hedefledi¤i-

mizi, niteli¤i tamamen de¤iflecek

olan bir iktidar›n –yani halk iktida-

r›n›n kendisine neler getirece¤ini

bilmesidir. “‹ktidar bilinci” dedi¤i-

miz olgu bunlar›n ad›m ad›m kitle-

lerin bilincinde flekillenmesi de¤il

midir zaten? K›sacas›, anayasa tar-

t›flmas›na devrimci cepheden yap›-

lan bir müdahale, bu düzeni tart›fl-

t›rm›fl, bu düzenin d›fl›nda alterna-

tifler oldu¤unu somutlam›fl olmak-

tad›r. 

ÖÖzzlleemm:: Sohbetimizin ilk bölü-

münde, Halk Anayasas› Tasla¤› ara-

c›l›¤›yla düzeni teflhir etmenin, eko-

nomik demokratik mücadelenin bir

parças› olarak düflünülmesi gerekti-

¤ini belirtmifltik. Konunun demok-

ratik mücadele aç›s›ndan nereye

oturdu¤unu da ben devam ettireyim

isterseniz. 

Halk Anayasas› Tasla¤›’na “re-

formist” oldu¤u gerekçesiyle

karfl› ç›kan mant›¤›n asl›nda,

ekonomik demokratik mücade-

leden tümüyle ççeekkiillmmeessii laz›m.

Niye? Çünkü e¤er böyle bir ana-

yasay› gündeme getirmek, kitle-

leri bu do¤rultuda mücadeleye

ça¤›rmak “geri” bir politikaysa,

reformizmse, mesela DGM’le-

rin, ACM’lerin kald›r›lmas›, F

Tiplerinin kapat›lmas›, 8 saatlik ifl-

günü, sendika grev hakk› gibi talep-

ler de düzeniçi, bu nedenle

geri, bu nedenle reformist-

tir...  

Böyle bak›lamayaca¤›

aç›kt›r. O zaman solda,

özellikle oportünizmin yak-

lafl›mlar›, dogmatikli¤in ve

flablonculu¤un yan›s›ra, so-

lun önemli bir bölümünün

demokratik mücadeleye

iliflkin de bir somutlu¤a sahip olma-

d›¤›n› gösteriyor. Sorun daha genel

anlamda demokratik mücadelenin

kavranamamas›d›r. 

Özellikle reformizmin, kimi ay-

d›nlar›n zaman zaman “küçümse-

me” amac›yla kulland›klar› ““hheerr flflee-

yyii ddeevvrriimmddeenn ssoonnrraayyaa bb››rraakkmmaa””

görünümünün bir nedeni de demok-

ratik mücadele  konusundaki bu so-

yutluktur. Halk Anayasas› gibi so-

mut bir giriflim ve propagandadan,

kitlelere “devrim ne getirecek?” so-

rusunun cevab›n› veren bir faaliyet-

ten taklitçi ve flabloncu anlay›flla

uzak durmak, demokratik mücade-

leyi s›¤laflt›rmak ve karikatürlefltir-

mektir. 

KKeemmaall:: Bir dergide flöyle yaz-

m›flt› mesela o zaman: “[Halk ana-

yasas›’n›n] Tek gerçek ifllevi, y›¤›n-

lar›n dikkatini gerçek siyasal hedef-

lerden hukuksal biçimlere, devrimci

çözümlerden anayasal hayallere

çekmek, böylece onlar›n bugünkü

geri bilincini pekifltirmektir." 

Bir di¤eri de flöyle diyordu: "...

Çünkü, mücadelenin önüne 'demok-

ratik anayasa talebi konursa daha

genifl bir kitle kat›l›m› sa¤layabilir;

ama kitlelerde faflist diktatörlükten

kurtulufllar›n›n 'demokratik anaya-

sa'yla yani burjuva demokrasisiyle
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gerçekleflebilece¤i hayali ve bilinci

gelifltirilmifl olunur." 

Bu tür itiraz ve elefltiriler, kayna-

¤›n› bir yan›yla flabloncu anlay›fllar-

dan al›rken, bir yan›yla da kitlelerin

siyasal durumunu yanl›fl de¤erlen-

dirmekten kaynaklan›yor. 

Mücadelenin devrimin arifesin-

de oldu¤u, kitlelerin bilinç düzeyi-

nin s›çramalarla do¤rudan kendi ik-

tidar›n› ister hale geldi¤i bir aflama-

da, kuflkusuz ihtilalin gerçeklefltiri-

lip iktidar›n ele geçirilmesinin d›-

fl›ndaki her türlü talep, hedef, müca-

deleyi geriletici bir ifllev üstlenebi-

lir. Fakat kimse o aflamay› yaflad›¤›-

m›z› iddia edemeyece¤ine göre,

mücadele, ekonomik, demokratik,

politik, ideolojik çok çeflitli kanal-

lardan ve biçimlerden geçerek geli-

flecektir. Mücadelenin seyri, küçük-

ten büyü¤e, basitten karmafl›¤a bir

seyir izler. Küçük talepler, büyük

taleplere evrilir. Demokratik müca-

dele do¤ru bir bak›fl aç›s›yla ele

al›nd›¤›nda, bir anayasa talebi de,

halk›n kendi iktidar› mücadelesine

hizmet eder. 

Solun önemli bir kesimi, ama

esas olarak da Marksist-Leninist ol-

du¤u iddias›ndakiler için faflizm so-

rununun bir ddeevvrriimm ssoorr uunnuu oldu¤u

aç›kt›r. Daha tam söylersek, fafliz-

min y›k›lmas› ve halk için demokra-

sinin inflas›, bir devrim sorunudur.

Bu çerçevede ele al›rsak, diyebiliriz

ki, halk için anayasa da devrim so-

runudur. Halk için demokrasiyi ta-

n›mlayan bir anayasan›n, faflizm y›-

k›lmadan hayata geçirilebilmesi

sözkonusu olamaz.

Fakat bu do¤rulardan ne sonuç

ç›karmal›y›z? Bundan ç›kan sonuç,

anayasan›n devrim öncesinde gün-

demimize al›nmamas› gerekti¤i mi-

dir?.. Elbette hay›r. Nas›l ki, “de-

mokrasi devrim sorunudur” deme-

mize ra¤men bugün haklar ve öz-

gürlükler mücadelesi veriyorsak,

anayasa meselesine de bu perspek-

tiften bakmak durumunday›z.

ÖÖzzlleemm:: Bu konudaki çeflitli ya-

z›larda de¤inildi¤i gibi, sonuçta ye-

ni bir anayasa, hele ki nitelik olarak

de¤iflik bir anayasa yapmak, ancak

bir alt üst olufl sürecinin sonucudur.

Bu noktada isterseniz ““kkuurr uuccuu

mmeecclliiss”” konusuna da k›saca de¤in-

sek iyi olur bence. Hani yeni anaya-

sa tart›flmalar›nda kimileri diyor ya,

bu meclis yapmas›n, kurucu bir

meclis yaps›n...  

MMaazzlluumm:: Evet, kurucu meclis

meselesi anayasalar›n yap›lmas› sü-

reçlerini daha netlefltirecektir.

Birçok tarihsel örnekte, nitelik ola-

rak yeni anayasalar›n yap›lmas›yla,

yeni bir devletin kuruluflu iiççiiççee ggeeçç-

mmiiflfl ssüürreeççlleerr olarak karfl›m›za ç›kar.

"Devlet kurmak, –ayn› zamanda ye-

ni bir– anayasa yapmak demektir.

K›saca, önce yürürlükte olan hukuk

düzenini y›karak, yerine yeni bir hu-

kuk düzeni kurmakt›r."

Bu arada bir yanl›fl anlafl›lma ol-

mamas› aç›s›ndan belirteyim. S›k

s›k anayasa de¤iflikli¤inden sözedi-

yoruz, ama farkl› farkl› de¤ifliklik-

ler var elbette; iki tür de¤ifliklik söz-

konusu; birincisi nniitteellii¤¤ii iittiibbaarr››yyllaa

tümüyle öncekinden farkl› bir ana-

yasa yapmak. ‹kincisi ise, mevcut

anayasa üzerinde baz› de¤ifliklikler

yapmak. ‹lki, köklü bir de¤iflikliktir,

ikincisi ise, k›smidir, bir tür reviz-

yondan geçirmek, "tadilat" yapmak-

t›r. ‹flte ““kkuurr uuccuu mmeecclliiss””lleerr genel-

likle birinci tür de¤iflikliklerde orta-

ya ç›karlar. 

Kurucu meclisler, esas olarak ih-

tilallerin veya farkl› türde geliflen

alt üst olufllar›n so-

nucu olarak kurulurlar. (Bunlar ol-

maks›z›n kurulan baz› meclislere de

“kurucu meclis” ad› verildi¤i ol-

mufltur fakat bunlar sadece ismen

böyledir, tarihi ifllev olarak de¤il.)

‹htilallerin, alt üst olufllar›n sonu-

cunda kurulan kurucu meclisler, ar-

t›k ""eesskkii,, kkeennddiilleerriinnddeenn öönncceekkii hhuu-

kkuukkaa bbaa¤¤ll›› ddee¤¤iillddiirrlleerr.."" Bu anlam-

da kurucu meclis, içerdi¤i s›n›fsal

bileflimin ideolojisine ve ç›karlar›na

paralel olarak, kurucu meclisin ku-

rulmas›n› mümkün k›lan toplumsal

hareketin hedeflerine ba¤l› olarak,

yeni bir hukuk sistemi kurar. Bu sis-

temin tteemmeell bbeellggeessii olarak bir ana-

yasa yapar.  

Kurucu meclisler, önceki huku-

ka ba¤l› de¤illerdir ama tarihte “ya-

sad›fl›” olarak da an›lmazlar. Çünkü

ihtilaller, kurulu düzeni altüst etme-

lerine, fliddete baflvurmalar›na ra¤-

men "hukuksuz" de¤illerdir, çünkü

kendi hukuklar›n› da yaparlar. Bu,

tarihsel olarak bir “kurulufl” süreci-

dir. Yeni anayasalar da bu sürecin

ürünü olurlar. 

Anayasalar, sistemin ana belge-

sidir. Ayn› zamanda sistemin iflleyi-

flinin de güvencesidir. Anayasalar›

de¤ifltirmeye kalk›flmak, bu nedenle

““eenn aa¤¤››rr”” hükümlerle cezaland›r›-

lan bir suç olarak görülmüfltür. fiu

da enteresand›r ki, sistemin en te-

mel yasas› olan anayasalar, en çok

yine bizzat sistemin efendileri tara-

f›ndan çi¤nenir. Kendi ihtiyaçlar›

de¤ifltikçe, anayasalarda da buna

paralel de¤ifliklikler yaparlar. Ama

muhalif güçler de¤ifltirmeye kalkar-

sa, o “suç”tur. Meflruluk ve yasall›k

meselesinin birçok durumda kar›flt›-

r›lmas›n›n nedenlerinden biri de iflte

bu durumdur. Fiili olarak iktidar

olan, kanuni olmayabilir. ‹htilal hü-

kümetleri böyledir genellikle. Ka-

nuni de¤illerdir fakat meflru olabi-

lirler. ‹htilaller sonucu kurulan ikti-

darlar, y›kt›¤› hukuk düzenine göre

kanuni say›lmaz. Fakat, bu hükü-

metler ihtilalle birlikte yeni kurduk-

lar› düzenin hukukunu yarat›r ve

böylelikle kanunileflirler. Bazen de

tersine, fiilen iktidar durumundaki-

ler, kanunidirler, ama meflru de¤il-

lerdir... Emperyalizm iflbirlikçisi ik-
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tidarlar bu konumdad›r. Bu anlam-

dad›r ki, onlar›n yapt›¤› bir anayasa

da meflru de¤ildir. Onu meflrulaflt›-

racak herhangi bir tav›r, halktan ya-

na, tarihin ileriye do¤ru geliflimin-

den yana bir tav›r olmaz. ‹flbirlikçi-

lerin anayasas› ne “sivil anayasa”

deyimleriyle, ne “kurucu meclis”

örtüsüyle meflrulaflt›r›lamaz.    

ÖÖzzlleemm:: Yani AKP’nin günde-

me getirdi¤i anayasa de¤iflikli¤iyle

ilgili “kurucu meclis yaps›n” sözle-

rinin bir anlam› yok anlafl›lan. Daha

do¤rusu kurucu meclis kavram›n›n

telaffuz edilmesi mevcut durumda

bir demagojiden ibaret... Zaten ki-

mileri de iflte “kurucu mecliste iflçi-

ler, memurlar da olsun, kurucu

meclis toplumsal uzlaflman›n ifade-

si olsun” fleklinde ortaya koyuyor-

lar ki, bu da bir çarp›tma.  

Çünkü, ortaya konuldu¤u gibi,

anayasa, sistemin niteli¤inden ba-

¤›ms›z olamaz. Anayasan›n “sis-

tem”le bu iliflkisi nedeniyledir ki,

sömürücü sistemlerde anayasalar›n

““ttoopplluummssaall uuzzllaaflflmmaa”” ürünü olmas›

da mümkün de¤ildir. Anayasalar›n

sunulmas›nda genellikle “sivil” vur-

gusunu bu söylem takip ediyor; top-

lumun her kesiminin uzlaflmas›ndan

sözedilip, halk oylamas›yla da ana-

yasan›n bir ttoopplluummssaall ssöözzlleeflflmmee’’ye

dönüflmüfl olaca¤› iddia ediliyor. 

Ç›karlar› birbirinden tamamen

ayr› kesimlere bölünmüfl, bu kesim-

lerin aras›ndaki çeliflkilerin uuzzllaaflfl-

mmaazz oldu¤u, hakim s›n›f›n tama-

men gericileflmifl oldu¤u toplumlar-

da, toplumsal uzlaflmadan sözedile-

mez. Sözedilmesi tamamen egemen

s›n›flar›n demagojisi olarak görül-

melidir. 

‹flçiler, köylüler ve burjuvalar,

ayn› toplumsal düzen içerisinde ye-

ral›rlar ancak ayn› zamanda varl›k-

lar› birbirini yyaaddss››mmaa üzerine ku-

rulmufltur. Bu anlamda da her iki

kesimin ç›karlar›n› birden yans›tan

bir anayasa yap›lmas› da mümkün

de¤ildir. Hukuk sihirbaz› da olsa,

kimse bunu beceremez. Çünkü bu

s›n›fsal olarak mümkün de¤ildir. 

Anayasalar bilindi¤i gibi, “Dev-

letin kuruluflunu, bireylerin hak ve

sorumluluklar›n› düzenler...” Peki

bir anayasa devletin kuruluflunu nnee-

yyee ggöörree belirleyecek? Kuflkusuz o

devletin s›n›fsal niteli¤ine göre. Ka-

pitalizmin hakim üretim biçimi ol-

du¤u bir toplumda, devletin kurulu-

flu da, bireylerin hak ve sorumluluk-

lar› da do¤al olarak kapitalist üreti-

min ihtiyaçlar›na ve özelliklerine

göre belirlenecektir. Bu noktada ne

bir “toplumsal uzlaflma”, ne de bir

“orta yol” söz konusu olabilir. 

KKeemmaall:: Buradan ç›kan sonuç

fludur; mevcut anayasay› revizyon-

dan geçirmek, düzenin devam›d›r.

E¤er niteliksel olarak yeni bir ana-

yasa hedefleniyorsa, bu bir devrim

sürecidir. Anayasa konusunda kü-

çük-burjuva ayd›nlar›n, reformist

kesimlerin yaklafl›mlar› da ilginçtir.

Küçük-burjuva ayd›nlar›n önemli

bir k›sm›, düzenin açt›¤› tart›flma

zemininde tart›flmay› ye¤liyorlar.

düzenin anayasas› zemininde “flu

olsun, bu olmas›n”dan öteye geç-

miyor yaklafl›mlar›. 

Reformizm gerçek bir anayasa

alternatifini gündeme sokmak, nite-

lik olarak temelden farkl› bir anaya-

say› savunmak yerine, politikas›n›,

egemen s›n›flar›n yapt›¤› anayasalar

üzerinde rötufllar yap›lmas›yla s›n›r-

lamaktad›r. Bu da onun vvaarroolluuflfl bbii-

ççiimmiinniinn bir sonucudur. Ba¤›ms›zl›k

dese, kamulaflt›rma dese, halk›n yö-

netimi dese, mevcut ordunun tasvi-

ye edilmesinden sözedip halk›n or-

dusu dese, bütün bunlar egemen s›-

n›flarla ““cceepphheeddeenn”” çat›flmaya gir-

mek; dolay›s›yla da

düzeniçi konumunu, düzenin icaze-

tini kaybetme riski demektir. Bu

yüzden halk›n ç›karlar›n› do¤rudan

dile getiren bir anayasa ortaya ko-

yup bunu savunmak yerine, düzenin

anayasas› üzerinde politika yapma-

y› daha ehven görüyorlar. 

Her konudaki sorun ve çözüm-

ler, mevcut sistemin içinde düflünül-

dü¤ünde anayasa için de böyle bir

yaklafl›m›n gelifltirilmesi do¤ald›r. 

Öcalan, ‹mral› savunmalar›nda,

“Kürt sorununun sonuçta bir dil ve

kültür özgürlü¤ü sorununa indirge-

nebilece¤i”ni söyledikten, ‘70’ler-

den itibaren sürdürülen fliddeti mah-

kum edip, zor’un art›k ömrünü dol-

durdu¤unu belirttikten sonra, ““aannaa-

yyaassaall eevvrriimm”” yolunu öneriyordu:

“Türkiye  Cumhuriyeti’nin tarihi

demokratik laik hareketlenmesi ba-

flar›ya gitmek zorundad›r. Demokra-

tik cumhuriyet sisteminde fliddete yer

olamaz.... Bar›fl içinde aannaayyaassaall eevv-

rriimm yyoolluu geçerlidir. Yirminci yüzy›l›n

sonu bunu böyle emretmektedir.” 

“Anayasal evrim yolu” teorisini

güçlendirmek için de yine Öcalan

taraf›ndan 1982 Anayasas›’n›n “te-

mel insan haklar›, özgürlükleri ko-

nusunda kapsaml› oldu¤u” belirtili-

yordu. Kuflkusuz, Öcalan’a bunlar›

söyleten, Kürt sorununun çözümü-

nü düzen içinde arama tercihidir.

Reformist legal partilerin mevcut

sistem içinde reformlarla demokra-

tikleflilebilece¤i düflüncesinin kay-

na¤› da ayn›d›r. Bundan önceki

“anayasa de¤iflikli¤i” tart›flmalar›n-

da oldu¤u gibi, bu de¤ifliklikte de

bu teorinin temelsiz oldu¤u görüle-

cektir. Dahas›, salt anayasa, salt dü-

zenin yasal s›n›rlar› içinde bir “ev-

rim”le bu düzenin niteli¤inin de¤ifl-

meyece¤i aç›kt›r. 

ÖÖzzlleemm:: Burada flunu net olarak

belirtmeliyiz ki, “anayasal evrim”

teorisi bizim gibi ülkelerde geçerli

de¤ildir. Çünkü “evrim”, o anayasa-

n›n niteli¤ini de¤ifltirmeyecektir.

Bugün de bir “de¤iflim”le karfl› kar-

fl›yay›z. Ama bu “evrim”in halk›n

lehine olmad›¤› aç›kt›r. 

Anayasa de¤iflikli¤i tart›flmas›
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Anayasa, sis-
temin niteli-
¤inden ba-
¤›ms›z ola-

maz. Anayasan›n “sis-
tem”le bu iliflkisi nede-
niyledir ki, sömürücü
sistemlerde anayasala-
r›n ““ttoopplluummssaall uuzzllaaflflmmaa””
ürünü olmas› da müm-
kün de¤ildir. 

Hayat›n

‹çindeki 

TEOR‹



bilindi¤i gibi büyük ölçüde “tür-

ban” meselesine indirgenmifl du-

rumda. Oysa bu de¤ifliklik, emper-

yalistlerin ihtiyaçlar›n›n karfl›lan-

mas› için gündeme geldi. AKP, bu

arada kendi iktidar›n›, taban deste-

¤ini güçlendirecek kimi de¤ifliklik-

ler de yapmak istemektedir.

AKP’nin bu anlamda yapmaya ça-

l›flt›¤› de¤ifliklikler en çok tart›fl›lan

yanlar olurken, iflin emperyalistler

boyutu hemen hemen hiç tart›fl›lm›-

yor. Çünkü düzenin tüm kesimleri

bu noktada hemfikirdirler. Bunda

bir sorun yok. Nitekim, anayasa de-

¤iflikli¤inin daha önce gündeme

geldi¤i 2000’lerin bafl›nda Cumhur-

baflkan› Necdet Sezer flu demeci

vermiflti: “Uluslararas› sözleflmeler

karfl›s›nda, Anayasa yeniden göz-

den geçirilerek evrensel standartla-

ra kavuflturulmal›d›r. ” (Yeni Biny›l,

30 Haziran 2000) 

fiimdi AKP’nin yapt›¤› da budur.

Yap›lan bu oldu¤u için, iflin bu yan›-

na iliflkin egemen s›n›flar cephesin-

de bir ayr›l›k, bir çeliflki yok. 

“Evrensel standartlar”dan kaste-

dilenler malum; Kopenhag Kriterle-

ri, TAHK‹M, MAI gibi anlaflmalar,

kapitülasyonlar, gümrük duvarlar›-

n›n kald›r›lmas›, emperyalist tekel-

lere yat›r›m ve karlar›n› d›flar› ç›kar-

ma kolayl›¤› sa¤lanmas›, anayasa

ve yasalardaki ulusal s›n›rlamalar›n

kald›r›lmas› ve benzerleridir. Dola-

y›s›yla bu anayasan›n ülkemiz ve

halk›m›z aç›s›ndan “12 Eylül Ana-

yasas›’ndan daha ileri” olaca¤› yö-

nünde hiçbir gösterge yoktur. Kald›

ki, bas›na yans›d›¤› kadar›yla flunu

da biliyoruz art›k; AKP tasla¤›nda,

haklar ve özgürlükler aç›s›ndan 12

Eylül Anayasas›’n›n ruhu da, biçimi

de korunmaktad›r. 

MMaazzlluumm:: O halde, e¤er anaya-

sa tart›flmas› sürecine müdahil ola-

caksak, ortaya gerçek bir aalltteerrnnaa-

ttiiffllee ç›kmam›z gerekti¤i aç›kt›r.

Halk Anayasas› Tasla¤›, bu anlamda

somutlanm›fl bir alternatiftir. Sol

aç›s›ndan, solun demokratik müca-

deleye ortak bir müdahalede bulun-

mas› aç›s›ndan da uygun bir zemin-

dir. Fakat solun kimi hastal›klar›,

subjektivizmi buna engel olmakta-

d›r. 

Hedefimiz devrimdir, sosya-

lizmdir. Solun birçok kesiminde de

hedef böyle ifade edilir. Ancak he-

defin böyle belirlenmesi ve ifade

edilmesi, “hedefimiz devrim ve sos-

yalizmdir” diyen güçlerin yapt›¤›

her fleyin otomatikman devrime ve

sosyalizme hizmet edece¤i anlam›-

na gelmez. ‹zlenen her politikan›n,

baflvurulan eylem ve mücadele bi-

çimlerinin, örgütlenme biçimleri-

nin, kullan›lan araçlar›n o hareketi

nereye, –devrime ve sosyalizme

mi?–  götürdü¤ünü özel olarak siya-

sal sonuçlar› itibariyle tahlil etme-

miz gerekir. 

Herhangi bir örgütlenme biçimi

önerisinin, Halk Anayasas› Tasla¤›

gibi bir mücadele arac›n›n herkes

taraf›ndan hemen ve oldu¤u gibi ka-

bul edilmesi pek mümkün de¤ildir.

Bu en az›ndan solun yap›s› itibariy-

le böyledir. Ancak, önemli olan, ol-

mas› gereken, böyle bir tart›flmaya

girmektir. Buna girme karar› veril-

di¤inde, birliklerin uzlaflma demek

oldu¤u hiç unutulmad›¤›nda, Türki-

ye solu, asgari anlamda ba¤›ms›zl›-

¤›, demokrasiyi, uluslar›n haklar›n›

esas alan bir anayasa üzerinde uzla-

flabilir. 

Biz bu noktada soyut tart›flmalar

de¤il, somut tart›flmalar yap›lmas›n-

dan yanay›z. Tart›flaca¤›m›z önce-

likle flunlar olmak durumundad›r:

Bu anayasas› tasla¤›, kitlelerin ta-

leplerine cevap ve-

riyor mu?.. Devrimci mücadeleyi

gelifltirme potansiyeli tafl›yor mu?..

Kitlelerin örgütlenmesinde bir s›ç-

rama basama¤› olabilir mi?.. Kitle-

lere somut bir hedef gösteriyor mu?.

E¤er Halk Anayasas› Tasla¤›

aç›s›ndan bu sorulara olumlu cevap

verilebiliyorsa, bu taslak, anayasa

konusunda birlikte mücadelenin ze-

mini olabilir. Elbette üzerinde tar-

t›flmalar, de¤ifliklikler de yap›labilir,

ama güncel ve somut anlamda

önemli olan, yukar›daki ifllevleri

yerine getirmesidir. Çünkü dedi¤i-

miz gibi, soyut ve flabloncu yakla-

fl›m, “anayasa, devrimi zafere ulafl-

t›rd›ktan sonra gündeme gelmeli”

derken, biz, devrimi zafere ulaflt›r-

mak için Halk Anayasas›’n›n müca-

deleyi gelifltirici bir araç olabilece-

¤ini söylüyoruz. “Devrimden sonra

olur” denilen bir anayasa, pekala

devrimi yak›nlaflt›ran bir rol de oy-

nayabilir. Bu tamamen bizim bunu

nas›l ele ald›¤›m›za, kitlelere nas›l

götürdü¤ümüze ba¤l›d›r.

KKeemmaall:: Anayasa sohbetimizi

burada toparlayarak noktalayal›m.

Ele ald›¤›m›z bölümleri özetlemek-

ten ziyade sonuç olarak flunu vurgu-

lamak istiyorum ben. Anayasa de¤i-

flikli¤i tart›flmas›n›n yap›ld›¤› bir

süreçte, do¤ru bir politikayla yer al-

mak için önce flunu netlefltirece¤iz:

Biz ne istiyoruz? 12 Eylül Cunta-

s›’n›n haz›rlad›¤› ‘82 Anayasas›'nda

baz› de¤ifliklikler mi, yoksa, mevcut

devletin ve iktidar›n niteli¤ini kök-

ten de¤ifltirecek, iktidar›n halkta ol-

du¤u bir sistemi tan›mlayan yepye-

ni bir halk anayasas› m›? Birincisini

isteyenler için, yap›lmas› gereken

tek fley, mevcut düzen partilerini,

AKP’yi biraz zorlay›p, onlar›n da

“makul” görece¤i önerilerde bulun-

mak, TÜS‹AD gibi çeflitli düzen ku-

rumlar›n›n önerdi¤i de¤ifliklikleri

desteklemektir. Ama e¤er bunu de-

¤il de, ikincisini, yani bir halk ana-

yasas›n› istiyorsak, bize halk›n

oluflturaca¤› bir kurucu meclis ve o

kurucu meclisin kurulmas› flartlar›n›

yaratacak bir ihtilal laz›md›r... 

Sonraki sohbetimizde buluflmak

üzere flimdilik hoflçakal›n.

Say›: 124 33TEOR‹

AKP’nin
haz›rlad›¤› bu
anayasan›n

ülkemiz ve halk›m›z aç›-
s›ndan “12 Eylül anayasa-
s›ndan daha ileri” olaca¤›
yönünde hiçbir gösterge
yoktur. O halde, e¤er 
anayasa tart›flmas› süre-
cine müdahil olacaksak,
ortaya gerçek bir alterna-
tifle ç›kmam›z gerekti¤i
aç›kt›r. 

Hayat›n

‹çindeki 

TEOR‹
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G e ç t i ¤ i m i z

günlerde de, 19

Aral›k 2000’de

Türkiye hapisha-

nelerine düzenle-

nen kanl› katli-

amla ilgili Zeki Bingöl’ün “Bay-

rampafla Cezaevi Gerçe¤i” ad›yla

yay›nlanan kitab›ndaki itiraflar›n›

okumufltuk.

fiimdi de Emekli Albay EErrddaall

SSaarr››zzeeyybbeekk “an›lar›”n› yazm›fl. Sar›-

zeybek’in an›lar›n› yazd›¤› kitab›-

n›n ad› ““‹‹hhaanneettii GGöörrddüümm””......

2006 y›l›nda, MHP’nin MYK

üyesi Emekli Korgeneral Altay To-

kat’›n Yeni Aktüel Dergisi’ne verdi-

¤i röportaj› hat›rlayal›m:

“Ben de bir, iki kritik noktaya

bomba att›rd›m. Meselem mesaj

vermek. Bat›’dan gelen memurlar,

hakimler iflin ciddiyetini anlam›yor.

Çok koordineli ve iyi çal›flt›k. Bak-

t›m, rastgele dolafl›yorlar. fiunlar

bir hizaya gelsin diye evlerine yak›n

iki yere att›rd›m. Öylece onlar› e¤it-

tim.”

Sar›zeybek’te kitab›nda kontr-

gerilla yöntemlerini nas›l kulland›k-

lar›n› anlat›yor. Kürt halk›na karfl›

oligarflinin yürüttü¤ü savaflta kul-

land›¤› yöntemler asl›nda s›r de¤il-

dir. Fakat bunlar›n bizzat bu savafl›n

yürütücüleri taraf›ndan itiraf edili-

yor olmas› önemlidir... Ki, Sar›zey-

bek’in kitab›nda anlatt›klar› bugün

de oligarflinin kulland›¤› yöntemler-

dir.

‹flte kitaptan bir bölüm:

""PPllaann››mm flfluuyydduu:: ‹‹kkii üüçç ggee-

cceeddee bbiirr,, 112200 mmmm''lliikk hhaavvaann

aayydd››nnllaattmmaa mmeerrmmiissiinnii iillççee

mmeerrkkeezzii üüzzeerriinnee aattaaccaakktt››mm..

SSoonnrraa,, öönncceeddeenn bbeelliirrlleennmmiiflfl

hheeddeefflleerriinn üüzzeerriinnee mmaakkiinneellii

ttüüffeekkllee aatteeflfl aaççaaccaakk,, ssoonnrraa ddaa

rrookkeettlleerrii aatteeflfllleeyyiipp,, flfleehhiirr üüzzee-

rriinnddee ttaamm bbiirr ççaatt››flflmmaa hhaavvaass››

yyaarraattaaccaakktt››kk.. EErrtteessii ssaabbaahh

hhaallkk››,, flfleehhiirr mmeeyyddaann››nnddaa ttoopp-

llaayy››pp,, mmuuhhtteemmeell bbiirr ççaatt››flflmmaa-

ddaa flfleehhrriinn vvee hhaallkk››nn nnee ddeennllii

zzaarraarr ggöörreebbiilleeccee¤¤iinnii,, bbuu nnee-

ddeennllee tteerröörriissttlleerriinn flfleehhrree ggiirr-

mmeessiinnee iizziinn vveerrmmeemmeelleerrii ggee-

rreekkttii¤¤iinnii aannllaattaaccaakktt››kk.. DDeeddii-

¤¤iimmiizz ggiibbii ddee yyaapptt››kk.. HHaaffttaaddaa

eenn aazz bbiirr kkeezz bbuu uuyygguullaammaa

fifieemmddiinnllii''ddee yyaapp››ll››rr oolldduu,, hheemm

ddee uuzzuunnccaa bbiirr ssüürree.. BBeellkkii ddee-

lliilliikk ddiiyyeecceekkssiinniizz aammaa ssoonnuuçç

aalldd››kk......””

Hay › r,

elbette ki,

delilik di-

ye aç›kla-

namaz bu durum. Sar›zeybek’in iti-

raf etmedi¤i k›sm›, bu yöntemin

kendisinin yarat›c›l›¤› olmad›¤›d›r.

Sar›zeybek’ler ABD’de kontrgerilla

savafl›n›n e¤itimini al›rlar. Dikkat

edilirse, ABD’nin Irak’ta kulland›¤›

yöntemlerle ayn›d›r. Halk› terörize

ederek, mücadeleye kat›l›m›n›, des-

tek vermesini engellemek... Neden

Sar›zeybek’ler halk› terörize eder-

ler, çünkü karfl›lar›nda yürütülen sa-

vaflanlar›n hakl›l›¤›n› bilirler, halk›n

bu hakl› savafl› destekleyece¤ini,

destekledi¤ini bilirler. Buna karfl›

baflka yolla mücadele edemezler.

Peki terör nedir, terörist kimdir?

Halk› terörize ederek siyasi hedefle-

rine ulaflmak isteyendir.

ABD Kara Kuvvetleri Komutan-

l›¤›’n›n yay›n› olan Kontrgerilla

Operasyonlar› adl› kitaptan:

““GGeerriillllaayyaa aakkttiiff ddeesstteekk vvee-

rreenn bbööllggeelleerr,, ppssiikkoolloojjiikk ffaaaallii-
yyeett aaçç››ss››nnddaann mmüükkeemmmmeell hhee-

ddeefflleerrddiirr..

......EEttkkiillii bbiirr hhaallkk vvee kkaayynnaakk
kkoonnttrrooll ffaaaalliiyyeettii vvee ppssiikkoolloojjiikk
ffaaaalliiyyeettlleerrllee hhaallkk››nn ggeerriillllaayyaa
ddeessttee¤¤ii aazzaalltt››llaabbiilliirr..””

‹flte Sar›zeybekler’in ald›klar›

e¤itimin özü. Psikolojik hareketten

kastedilen, tam da Sar›zeybek’in

anlatt›klar›d›r.

Sar›zeybek’ten aktarmaya de-

vam edelim:

""ÜÜllkkee yyaann››yyoorrdduu,, ggüünn ggeeçç-

mmiiyyoorrdduu kkii eeyylleemm oollmmaass››nn..
BBiirr aarraa ççaarreessiizz hhaallee ddüüflflttüü¤¤üü-

mmüüzzüü iittiirraaff eeddeebbiilliirriimm.. NNeelleerr
yyaappmmaadd››kk kkii,, aasskkeerrlleerrddeenn ssaa-

kkaallll›› ttiimmlleerr kkuurrdduukk,, bbuu ttiimmllee-

rree PPKKKK kk››yyaaffeettii ggiiyyddiirrddiikk,, yyooll
ggüüzzeerrggaahhllaarr››nnaa ggeecceeddeenn çç››kkaa-

rr››pp eemmnniiyyeett aallmmaayyaa ççaall››flfltt››kk..
BBiirr kkoonnvvooyy eemmnniiyyeettii iiççiinn,, yyüüzz-

EEmmeekkllii AAllbbaayy››nn ‹‹ttiirraaffllaarr››
YYAA AANNLLAATTMMAADDIIKKLLAARRII??

1000 operasyonlar›n sonuçlar›

parça parça ortaya ç›kmaya devam

ediyor. Karakollar›n bahçelerindeki

topraklardan insan kemikleri ç›k›yor.

Kayap›nar Beldesi Metropol

Kavfla¤›'nda bir orta refüje dökülen

harfiyat›n içinde çok say›da kemik

halk taraf›ndan farkedildi. D‹HA

muhabirinin haberine göre buraya

dökülen topra¤›n Diyarbak›r 7. Ko-

lordu Komutanl›¤›'nda yap›lan kaz›da ç›kan toprak oldu¤u ö¤renildi.

Peki 7. Kolordu mu sadece? Elbette ki hay›r, 7. Kolordu y›llarca giz-

lenmifl olup, bugün aç›¤a ç›kand›r. PPeekkii bbiinnlleerrccee kkaayy››pp nneerreeddee??

1000 OOPERASYONLAR PPARÇA
PARÇA GGÜNYÜZÜNE ÇÇIKIYOR



lleerrccee aasskkeerrii ggeecceeddeenn yyüürrüüttüüpp
kkrriittiikk yyeerrlleerrddee eemmnniiyyeett aallmmaa-

yyaa ççaall››flfltt››kk..""
Elbette ki, salt gerilla k›yafetini

emniyet almak için kullanmad›lar.

Gerilla k›yafetleriyle halka yönelik

terör estirerek, hem halk› terörize

etmeyi, hem de halk› gerilladan

uzaklaflt›rmay› hedeflediler.

Albay Tokat, Cem Ersever’in

devlet taraf›ndan öldürüldü¤ünü de

“ima” ediyor...

““CCeemm EErrsseevveerr''iinn tteeflflhhiissllee-

rriinniinn nnee ddeennllii ddoo¤¤rruu oolldduu¤¤uu-

nnuu bbiilliiyyoorruumm,, zziirraa ttaann››¤¤›› bbee-

nniimm.. AAmmaa nnee oolldduu,, CCeemm EErrssee-

vveerr ddoo¤¤rruullaarr›› ssööyylleeddii ddee nnee ooll-

dduu?? HHiiçç.. ÖÖllddüürrüüllddüü.. 9933''lleerrddee

ssööyylleemmiiflflttii CCeemm EErrsseevveerr aammaa

ddiinnlleeyyeenn oollmmaamm››flfltt››.. fifiiikkaayyeettii

ddee bbuuyydduu zzaatteenn.. ''BBiizzii ddiinnlleemmii-

yyoorrllaarr'' ddiiyyoorrdduu ööllddüürrüüllmmee-

ddeenn öönnccee.. YYöönneettiicciilleerr iissee

oonnuunn iiççiinn,, ''ççookk kkoonnuuflfluuyyoorr''

ddiiyyoorrllaarrdd››,, oonnuu ddiinnlleemmeeddeenn

vvee ddee aannllaammaaddaann.. AAnnllaadd››¤¤››-

mm››zz flfluu kkii,, oonnuu ssuussttuurrdduullaarr..

KKiimm?? KKoonnuuflflttuu¤¤uu zzaammaann zzaa-

rraarr ggöörreecceekk iinnssaannllaarr.. KKaattiill yyaa

ddaa kkaattiilllleerr ssiizzccee kkiimm oollaabbiilliirr??

TTeerröörrüü rraannttaa ççeevviirreennlleerr.."" Al-

bay, Ersever’i kimin öldürdü¤ünü

biliyor elbette. Ama söylemiyor. O

kelimeyi, “ddeevvlleett”i katil olarak te-

laffuz etmek istemiyor çünkü. 

Ayr›ca Sar›zeybek kitab›nda,

devrimci örgütlere karfl› MM‹‹TT,, jjaann-

ddaarrmmaa,, eemmnniiyyeett vvee GGeenneellkkuurrmmaayy

BBaakkaannll››¤¤››''nn››nn istihbarat birimleri-

nin uuyyuuflflttuurruuccuu kkuullllaannaann,, kkuummaarr-

bbaazz,, ffuuhhuuflfl yyaappaann vvee yyaapptt››rraannllaarr››,,

kkaarraannll››kk iiflfllleerrllee uu¤¤rraaflflaann herkesi is-

tihbarat eleman› olarak kulland›kla-

r›n› da söylüyor.

Evet, emekli albaylar, generaller

yaz›p anlat›yorlar bir fleyler. Ama

halk düflmanl›klar›n› itiraf etmiyor-

lar. Kiflisel hesaplaflmalar, kiflisel

“kahramanl›k” peflinde koflmalar

sonucu yazd›klar›, yaflananlar›n

binde biri bile de¤ildir.
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D›fliflleri Bakan› Ali Babacan’›n

uzaktan bir akrabas› bölgedeki çat›fl-

malarda yaflam›n› yitirmifl. Oligarfli-

nin tüm medyas› adeta bu haberin

üzerine atlad›, “Bu savaflta niye hiç

zenginler ölmüyor” sorusunun bas-

k›lanmas› alt›ndaki burjuvazi için bu

“bak›n... bakanlar›n yak›nlar› bile

ölüyor” deme f›rsat›yd›. Ayn› gün-

lerde Amerika’da bulunan Ali Baba-

can da görüflmelerinde “kendisinin

de terör sald›r›lar›nda yak›n akraba-

lar›n› kaybetti¤ini” söyleyerek bu

durumu bir f›rsat olarak gördüklerini

itiraf etmifl oldu.

Egemenler, kendi ç›karlar› için

yürüttükleri savafllarda halk çocuk-

lar›n› kulland›klar›n› gizlemek ister-

ler. Bu durum Türkiye oligarflisinin

Kürt ulusal hareketi ve devrimci ha-

reketlere karfl› yürüttü¤ü savaflta da

böyle olmufltur.

Ony›llard›r yürütülen savaflta

ölen, zengin çocu¤u, yönetenlerin ço-

cuklar› yoktur. Ordu’nun yüksek rüt-

beli subaylar› TV ekranlar›na ç›k›p

‘vatan için’ nutuklar› atarken, di¤er

yandan çat›flma bölgesine göndere-

cek general s›k›nt›s› çektiklerini ken-

di yazd›klar› kitaplarda itiraf etmifl-

lerdir. 

Bu nedenledir ki, Ali Babacan’›n

akrabas› oldu¤u iddia edilen kiflinin

çat›flmalarda ölmesi deyim yerin-

deyse oligarfliyi sevindirmifltir. Ölen

Erkut Babacan, Ali Baba-

can’›n ““bbaabbaass››nn››nn aammccaass››-

nn››nn ttoorruunnuu”” imifl. Ölmeden

önce Ali Babacan böyle bir akrabas›

oldu¤unu bile biliyor muydu acaba?

Bu da ayr› bir soru iflareti...

Fakat, “bakan yak›n›” bile olsa,

bu istisna bile olmayan durum ger-

çe¤in üzerini örtmeye yeter mi? Zi-

ra, çeflitli yerlerde kald›r›lan asker

cenazelerinde halk›n ‘ölen askerlerin

hep yoksul halk çocuklar› oldu¤u’nu

ifade eden tepkilerinin tamam› gizle-

nememektedir.

Halk›n bir bölümü bu yan›yla

gerçe¤in fark›ndad›r ve bugün halen

oligarflinin kand›rabildi¤i kesimi de

gerçe¤i er geç görecektir.

Bu yan›yla oligarfli halka karfl›

yürüttü¤ü savaflta zorlanmaktad›r.

Bu nedenledir ki, profesyonel ordu

vb. tart›flmalar›yla çözüm aray›fl›

içindedirler. Fakat bunun kal›c› bir

çözümü yoktur. Irkç›l›¤› büyütmek,

halk›n yoksullu¤unu kullanmak gibi

yöntemler de geçici çözümlerdir. 

Savafl oligarflinin savafl›, ölen ise

yoksul halkt›r. Oligarfli ne yaparsa

yaps›n bu aç›k gerçek onun demago-

jilerinin etkisizleflti¤i en zay›f nokta-

d›r.  Halk kitleleri er geç kendi safla-

r›n› seçmeyi mücadele içinde ö¤re-

necek ve oligarflinin düzeni için de-

¤il, kendi düzenleri için gireceklerdir

savafla... 

Wa s h i n g t o n

Post Gazetesi’nin

‘ele geçirdi¤ini’

söyleyerek yay›n-

lad›¤› belgelerle,

Amerikan askerle-

rinin sivil halk› öldürmek için özel

plan haz›rlad›¤› itiraf edilmifl oldu.

Yay›nlanan belgelerde geçen

Yüzbafl› Matthew Didier yeminli ifa-

desine göre, Amerikal› katiller, atefl-

leme kablosu, plastik patlay›c› ve as-

keri mühimmat› yem olarak bir yer-

lere b›rak›yor. Irakl›lar, cephaneli¤i

bulup almaya çal›flt›klar›nda “düfl-

man savaflç›” olarak görülüp öldürü-

lüyor. Ondan sonra da üzerlerine si-

lah b›rakarak, öldürülenlerin ‘dire-

niflçi’ oldu¤unu iddia ediyorlar.

““BBaassiittççee yyeemmii bbiirr yyeerrlleerree bb››rraakk››-

yyoorruuzz.. BBuunnuu ddüüflflmmaann›› yyookk eettmmeekk

iiççiinn kkuullllaannaaccaakkllaarr››nn›› bbiilliiyyoorruuzz..

SSoonnrraa oo nneessnneeyyii iizzlliiyyoorruuzz.. BBiirr kkiiflflii

bbuunnuu bbuulldduu¤¤uunnddaa aall››pp ggööttüürrmmeeyyee

ççaall››flfl››yyoorr.. OO zzaammaann bbiizz ssaalldd››rr››yyaa ggee-

ççiiyyoorruuzz..””

AABBDD’’NN‹‹NN UUYYGGUULLAADDII⁄⁄II 
KKOONNTTRRGGEERR‹‹LLLLAA YYÖÖNNTTEEMMLLEERR‹‹

Babacanlar ‹stisna Bile De¤il
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‹zmir’de sendikaya üye olmalar›

nedeniyle Akdeniz Selçuk Nakliyat

Kargo fiirketi taraf›ndan iflten ç›ka-

r›ld›klar› için 37 gündür oturma eyle-

mi yapan 5 iflçi, 20 Eylül günü faflist-

lerin tafll› sopal› sald›r›s›na u¤rad›.

‹fle sendikal› olarak geri dönmek

amac›yla Akdeniz Selçuk Nakliyat

Kargo fiirketi önünde oturma eyle-

mi yapan iflçilere akflam saat 19.00

s›ralar›nda sald›r›ld›. Faflistlerin dü-

zenledi¤i tafll› sopal› sald›r› esnas›n-

da, iflçilere destek veren Türkiye

Motorlu Tafl›t ‹flçileri Sendikas›

(TÜMT‹S) üyeleri de bulunmaktay-

d›. Birçok faflist sald›r›da da oldu¤u

gibi sald›r›ya u¤rayan iflçiler

gözalt›na al›nd›. Bir gün gözalt›nda

tutulan iflçiler savc›l›k taraf›ndan

serbest b›rak›l›rken sald›r›da TÜM-

T‹S ‹zmir fiube Baflkan› Cafer Kö-

mürcü, TÜMT‹S ‹zmir fiubesi Mali

Sekreteri Akif fiahin ve 3 iflçi yara-

land›. Yaral› sendikac›lar›n ve iflçi-

lerin Trafik Hastanesi’nde tedavi al-

t›na al›nd›¤› ö¤renildi. Sald›r›n›n

ard›ndan Akdeniz Selçuk Nakliyat

Kargo önü polis taraf›ndan abluka

alt›na al›nda. 

Yaşasın AAkdeniz
Kargo DDirenişimiz!

Akdeniz Selçuk Nakliyat Kargo

önünde TÜMT‹S üyelerinin çevik

kuvvet ablukas› alt›nda bekleyiflle-

rini sürdürdü¤ü belirtilirken 22 Ey-

lül günü saat 15.00’de ‹zmir Tüm-

Tis Sendikas› yapt›¤› bas›n aç›kla-

mas› ile Akdeniz Nakliyat Kargo ifl-

çilerinin direnifline yap›lan faflist

sald›r›y› protesto etti.

Sendika binas› önünde yap›lan

bas›n aç›klamas›nda  “Yaflas›n Ak-

deniz Selçuk Nakliyat Ambar› Di-

reniflimiz” pankart› aç›ld›. Aç›kla-

may› yapan ‹zmir Tüm-Tis Sendi-

kas› fiube Yönetim Kurulu Sekrete-

ri Haydar Dönmez 20 Eylül akflam›

saat 19.00’da iflyeri önünde bekle-

yen üyelerine tafl ve sopalarla sald›-

r›ld›¤›n› belirtti. Dönmez “Sald›r›da

flube baflkan›m›z ve birçok arkada-

fl›m›z yaraland›. Bu sald›r›larla biz-

lerin direniflini bitiremezler!” dedi.

Bas›n aç›klamas› “Yaflas›n Ör-

gütlü Mücadelemiz, Yaflas›n Akde-

niz Kargo Direniflimiz” sloganlar›

ile sona erdi.

Bu dünyan›n

adaletsizli¤ini,

dahas› bu dün-

yan›n kimin

dünyas› oldu¤u-

nu her gün gözü-

nüzün içine so-

karak anlat›rlar size...

Örne¤in siz hiç gördünüz mü,

devletler taraf›ndan öldürülen, bas-

k› gören veya örgütlenmeleri en-

gellenen, dernekleri kapat›lan pat-

ronlar... Tersine onlar her zaman

sözleri, aç›klamalar› neredeyse

‘yasa’ kabul edilenler olmufllard›r...

Buna karfl›l›k, iflçilerin emekçilerin

yaflam› tersidir... Çünkü düzen, pat-

ronlar›n düzenidir... Hele ki, emek-

çiler patronlar›na karfl› haklar›n› al-

mak için örgütlendilerse...

‹flte rakamlar bunu anlat›yor:

Uluslararas› Hür ‹flçi Sendikala-

r› Konfederasyonu (ICFTU), 2006

y›l›nda dünyada 144 sendikac›n›n

öldürüldü¤ünü aç›klad›. Konfede-

rasyon, sendikal hak ihlallerine

iliflkin yay›nlad›¤› y›ll›k raporunda,

2005’te 115 sendikac›n›n öldü¤ünü

hat›rlatarak, yaflanan art›fla dikkat

çekti. 

Dünyada en fazla sendikac› öl-

dürülen ülke sömürünün ve sömü-

rüye karfl› mücadelenin en yo¤un

oldu¤u ülkelerden birisi olan Ko-

lombiya... Bu ülkede 78 sendikac›-

n›n öldürüldü¤ünü söyleyen ICF-

TU Genel Sekreteri Guy Ryder,

dünyada katledilen sendikac›lar›n

say›s›n›n yüzde 25 civar›nda art-

mas›n›n flok edici oldu¤unu ifade

etti. 

ÖÖllddüürrmmeekk sseerrbbeesstt,, hheessaapp ssoo-

rraann yyookk...... 1994 ve 2006 aras›nda

ifllenen 1165 cinayetin sorumlula-

r›ndan sadece 56’s›n›n adalet önü-

ne ç›kar›ld›¤› ve 14’ünün mahkum

edildi¤i belirtildi. 

R a p o r d a

2006’da 138 ül-

kede 800’den

fazla sendikac›-

n›n yaraland›¤›

ya da iflkence

gördü¤ü, 5 bin

kadar›n›n gözalt›na al›nd›¤› ve

500’ünün de hapsedildi¤i belirtildi. 

Türkiye’de çok say›da iflçinin

sald›r›ya maruz kald›¤›n› belirten

konfederasyon, “tutuklama ve po-

lis fliddetine karfl› koymak zorunda

kalan grevcilerin oldu¤u Türki-

ye’de antisendikal sald›r› yayg›n”

ifadesini kulland›. 

Raporda, Asya’da Filipinler’de

33 sendikac›n›n öldü¤ü,  Suudi

Arabistan ve Birleflik Arap Emir-

likleri’nde sendikalar›n yasak oldu-

¤u, ABD’de milyonlarca iflçinin ör-

gütlenme hakk›ndan mahrum oldu-

¤u, Avrupa’da da sendikal özgürlü-

¤e gereken sayg›n›n gösterilmedi¤i

ve toplu görüflmeleri gerçekten cid-

diye alan flirketlerin say›s›n›n yüz-

de 10’dan az oldu¤u belirtildi.

İZMİR’DE İİŞÇİLERE FFAŞİST SSALDIRI

ICFTU: ‘2006 y›l›nda dünyada
144 sendikac› öldürüldü’
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20 Eylül’de Ankara 17. Asliye

Hukuk Mahkemesi’nde görülen

Emekli-Sen’in kapatma davas›nda

emekliler tüm Türkiye’den kitlesel

bir kat›l›m göstermifller,  sendika-

lar›n› sahiplenmifllerdi. 20 Ey-

lül’deki duruflmada “Hazine vekili

davaya gelmedi¤i için” dava düfl-

müfltü. Ancak ‹çiflleri Bakanl›¤›

avukat›, davan›n görüldü¤ü Ankara

17. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne

baflvuru yaparak, baflka bir durufl-

mas› oldu¤u gerekçesiyle davaya

kat›lamad›¤›n› bildirdi. ‹çiflleri Ba-

kanl›¤› avukat›n›n davan›n yeniden

görülmesini talep etmesi üzerine

mahkeme, avukat›n talebini yerin-

de buldu ve Emekli-Sen'in kapat›l-

mas›na iliflkin davan›n 9 Ekim

2007 tarihinde saat 09.15'te yeni-

den bak›lmas›na karar verdi. 

Emekli-Sen ise 4 Ekim 2007 ta-

rihinde Cumhurbaflkan›, TBMM

Baflkan›, Baflbakan,  ‹çiflleri Bakan›

ve Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Ba-

kan›’na tüm flube ve temsilcilikle-

rinden faks çekme, kapatmaya kar-

fl› imza kampanyas› ve çeflitli ey-

lemliklerle sendikalar›n› sahiplen-

mede kararl› olduklar›n› ve müca-

deleye devam edeceklerini gösteri-

yorlar. 

Tez-Koop-‹fl Sendikas› ‹stanbul

2 No’lu fiube Baflkanl›¤›, 20 Eylül

günü yapt›¤› oturma eylemiyle

Tüm Bel-Sen Genel Merkezi’nin

4’ü Tez-Koop-‹fl üyesi 8 çal›flan›n›

‘ekonomik s›k›nt›’ nedeniyle iflten

ç›karmas›n› protesto etti. 

Tüm Bel-Sen 1 ve 5 No’lu fiube

önünde biraraya gelen sendika üye--

leri “Sendikas›zlaflt›rmaya, Tafleron--

laflt›rmaya, Esnek Çal›flt›rmaya

Karfl› Örgütlen S›n›f Mücadelesi--

ni Yükselt” yaz›l› pankart açt›lar.

S›k s›k “Direne Direne Kazanaca--

¤›z” sloganlar› atan sendika üye--

leri ad›na Tez-Koop ‹fl ‹stanbul 2

No’lu fiube Baflkan› Reyhan Özka--

raca, Tüm Bel-Sen’in iflçilerin üc--

retlerini ödemedi¤ini vurgulayarak

iflçilerin haklar›n›n verilmesi gerek--

ti¤ini söyledi. Ankara’da Tüm Bel-

Sen önünde, iflten ç›kar›lan arka--

dafllar› için bir haftadan beri eylem

yapt›klar›n› belirten Özkaraca, 21-

22-23 Eylül tarihlerinde Tüm Bel-

Sen’in Trabzon’da yapaca¤› bafl--

kanlar kurulu toplant›s›na da

kat›larak oturma eylemi yapacakla--

r›n› söyledi. 

‹flten at›lan çal›flanlara destek

olan Tüm Bel-Sen 1 No’lu fiube Di--

siplin Kurulu Üyesi Ali Ifl›k ise aç›k--

lama yaparak 1987’den bu yana sen--

dikada oldu¤unu ve bugünkü du--

rumdan utanç duydu¤unu ifade etti.

Tüm Bel-Sen üyesi Süleyman

fiahin ise “çal›flanlar›n ifline son ve--

rilmesinden sendikay› yönetenler

utanmal› ve emekçilere hesap ver--

melidir” dedi.

“Emekliyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z!”

Tez-Koop-‹fl’ten 
Oturma EEylemi

Antalya Serbest Bölge’de kan

seti üreten Novamed medikal

fabrikas›nda çal›flan 81 kad›n, 26

Eylül 2006 y›l›ndan bu yana ta-

lepleri kabul edilmedi¤i için

grevdeler. 

Antalya Serbest Bölge’de Al-

man Novamed medikal fabrika-

s›nda greve ç›kan tamam› kad›n

81 iflçinin direnifli 366. gününe gi-

rerken grevci kad›n iflçilere ülke

ve ülke d›fl›ndan destek ya¤›yor.

26 Eylül’de Serbest Bölge’ye

sokulmayan yüzlerce demokratik

kitle örgütü üyesi, davul-zurnayla

halay çekip grevci kad›nlara des-

tek verdiler. Burada bir konuflma

yapan Türk-‹fl’e ba¤l› Petrol-‹fl

Sendikas› Genel

Baflkan› Mustafa

Öztaflk›n, Antal-

ya’n›n bir turizm

cenneti olmas›na

ra¤men Novamed’in bir sömürü

cehennemi oldu¤unu söyledi.

“Üretim yaparken maske takma

zorunlulu¤u varken, sendikal ör-

gütlenmenin ö¤renilmesiyle bir-

likte iflçilere konuflma yasa¤› ge-

tirilerek, maskeleri ç›kar›ld›. ‹flçi-

lerin birbirleriyle selamlaflmas›

bile yasakland›. Bu grev, haklar›n

ne kadar kullan›ld›¤›n›n çok iyi

bir örne¤idir. Tamam› kad›nlar-

dan oluflan ilk grev örne¤idir. No-

vamed’in kad›n iflçisi, örgütlenir-

ken iflveren ve aile bask›lar›n› tek

tek aflarak inatla direnerek, örgüt-

lenme baflar›s›n› göstermifltir” di-

yen Öztaflk›n grevin ücret de¤il

onur grevi oldu¤unu dile getirdi.

NOVAMED ‹‹fiÇ‹LER‹N‹N

GREV‹ 11. YYILINDA

NOVAMED’li KKad›nlar a

Destek

Malatya’da ise, 26 Eylül günü

Merkez Postane önünde,  HÖC’ün de

destek verdi¤i Malatya Dayan›flma

Platformu taraf›ndan bir y›ld›r grevde

olan Novamed’li 81 kad›n›n direnifline

destek vermek amac›yla bas›n aç›kla--

mas› yap›ld›. 

“1 Y›ld›r Grevdeler… Novamed’li

Kad›n ‹flçiler Yaln›z De¤ildir” pankar--

t›n›n aç›ld›¤› eylemde “Novamed ‹flçi--

si Yaln›z De¤ildir, Kapitalizme Hay›r”

sloganlar› at›ld›. Sevim Kaptan tara--

f›ndan yap›lan aç›klamada Nova--

med’li kad›n iflçilerin insanca flartlarda

çal›flmak, emeklerinin karfl›l›¤›n› al--

mak ve sendikal örgütlülüklerini koru--

mak istedikleri dile getirildi.

Aç›klaman›n ard›ndan direnen

kad›nlara dayan›flma faks› çekildi.



‹kitelli Temel Haklar;  mahalle-

lerindeki pislik yuvalar›na, çetelere,

uyuflturucu satanlara ve yozlaflmaya

karfl› mücadele etti¤i için bir kez

daha çetelerin silahl› sald›r›s›na u¤-

rad›. 

23 Eylül günü saat

22.00’de yaklafl›k 30 kiflilik

çeteci güruh ellerinde pom-

pal› silahlar›, sopalar› ve pit-

pull köpekleriyle ‹kitelli Te-

mel Haklar ve Özgürlükler

Derne¤i’ne sald›rd›lar.

Sald›r› esnas›nda içeride

bulunan üç Temel Haklar

üyesi yaraland›. Derne¤in

camlar› k›r›ld›, eflyalar› tah-

rip edilerek kullan›lmaz hale

getirildi. Sald›r› boyunca or-

tada olmayan polis halk›n ve üyele-

rin sald›r›y› duyup Temel Haklara

gelmeye bafllamas›yla ortaya ç›kt›.

Dernekte inceleme yapmak için

bekleyen polis avukatlar›n gelme-

siyle incelemede bulundu.

Ertesi gün ‹kitelli Temel Haklar

yapt›¤› yürüyüflle çetelerin sald›r›s›-

n› protesto etti. 24 Eylül günü der-

nek binas› önünde toplanan Temel

Haklar çal›flanlar› “Çeteler Halka

Hesap Verecek” pankart› açarak

300 kiflinin kat›l›m›yla bir yürüyüfl

gerçeklefltirdi. Yürüyüfl esnas›nda

çete sald›r›s›nda yeralan Cemal ...

adl› kiflinin evinin önünde durularak

sözü edilen kiflinin sald›r› da yeral-

d›¤› teflhir edildi. 

Eylem boyunca mahalle halk›n-

dan kimileri pencereden alk›fllarla

kimileri de soka¤a ç›k›p korteje ka-

t›larak destek sunarak derneklerini

sahiplendiler.

“Susma Sustukça S›ra Sana Ge-

lecek, Çeteler Halka Hesap Vere-

cek, Mahir Hüseyin Ulafl- Kurtulu-

fla Kadar Savafl, Kurtulufl Kavgada

Zafer Cephede” sloganlar›n›n at›ld›-

¤› yürüyüfl tek-

rar derne¤in

önüne gelinme-

siyle sona erdi.

Dernek binas›

önünde dernek çal›flan› Murat Trak

bir  aç›klama yaparak çeteleri, pislik

yuvalar›n› rahats›z etmeye devam

edeceklerini dile getirdi. 

Trak “Halk›m›z› açl›¤a ve sefa-

lete mahkum eden iktidar›n  yozlafl-

m›fl, benli¤ini yitirmifl bir

halk yaratma arzusunun kar-

fl›s›nday›z. Bunun içindir ki,

yozlaflma karfl›t› kampanya-

m›z süresi içinde kurumlar›-

m›z bas›lm›fl, çal›flanlar›m›z

tutuklanm›fl ve defalarca çe-

telerin sald›r›s›na maruz kal-

m›fl›zd›r. 

Bu düzenin sahipleri isti-

yor ki hiç kimse düflünme-

sin, Böyle bir toplum yarat›l-

d›¤›nda düzenleri devam

edecek. Bunun için çetelerin;

uyuflturucu sat›c›lar›n›n önü

aç›l›yor” diyerek sald›r›lanlar›n

kimden güç ald›klar›n› dile getirdi. 

Hiçbir sald›r›n›n mücadelelerini

y›ld›ramayaca¤›n›n vurguland›¤›

aç›klamaya ESP’de destek verdi.

Çetelerin sald›r›s› Temel Haklar

Federasyonu, Malatya Temel Hak-

lar ve Ankara Temel Haklar taraf›n-

dan yap›lan yaz›l› aç›klamalarla da

protesto edildi. 

Buca’da K›rtasiye 
Yard›m›

Buca Temel Haklar ve Özgürlükler

Derne¤i, bafllatm›fl oldu¤u yard›m kam--

panyas›na devam ediyor. Çal›flmalar›n›

Kuruçeflme Mahallesi’nde devam etti--

ren dernek, okullar›n aç›lmas› ile birlik--

te mahalle halk›n›n bir k›sm›na k›rtasiye

yard›m› yaparak destek olmaya çal›flt›.

E¤itim sisteminin bugün halk ço-

cuklar›na okumay› engelledi¤inin de

anlat›ld›¤› bu çal›flmalar s›ras›nda, der-

nek taraf›ndan haklar›n ancak birlik ve

dayan›flma içinde kazan›labilece¤i vur-

guland›.

‹dilcan KKültür

Merkezi’nden 

Çocuklara 

Yard›m

‹dilcan Kültür Mer

kezi okula giden 25 ço-
cu¤a k›rtasiye yard›m›n-
da bulunarak destek ol-
maya çal›flt›. 25 Eylül

günü  gerçeklefltirilen

yard›m bencilli¤in büyü-
dü¤ü günümüzde payla-
fl›m›n gereklili¤ini gös-

termek aç›s›ndan önemli. 

Uflak’ta Dayan›flma

Uflak Temel Haklar ve Özgürlükler

Derne¤i Giriflimi taraf›ndan yoksul çocuk--

lar için toplanan defter, kalem, eflofman,

çorap gibi okul eflyalar› Uflak Elmal›dere

Mahallesi ve köylerde da¤›t›ld›. Elmal›de--

re’de ve köylerde, daha önceden tespit edi--

len ailelere yard›mda bulunuldu.

***

Temel Haklar Dernekleri’nin bu çal›fl--

malar› tek bafl›na sorunun çözümü de¤il--

dir. Sorunlar›m›z ortak ve elbette çözümle--

ri de ortakt›r. Yeter ki bir araya gelelim, ör--

gütlenelim, sorunlar›n kayna¤›n› kurutmak

için birlikte mücadele edelim. 

‹K‹TELL‹ TTEMEL HHAKLAR’A SSALDIRI 
“Çeteler HHalka HHesap VVerecek”
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TAYAD’l› Aileler Sultanah-

met Adliyesi önünde biraraya ge-

lerek Adalet Bakanl›¤›’n›n 45/1

Say›l› Genelgesi’nin uygulanma-

mas›n›n sorumlular› hakk›nda suç

duyurusunda bulundu. 

“F Tipi Hapishanelerde ‘10 Sa-

atlik Sohbet Hakk›’ Gasp Edili-

yor! 45/1 Say›l› Genelge Uygu-

lans›n” yaz›l› pankart açan TA-

YAD’l› Aileler bas›n aç›klamas›

yaparak 22 Ocak 2007 tarihinde

yay›nlanan genelgenin bugüne ka-

dar uygulanmad›¤›n› ifade ettiler. 

TAYAD’l› Aileler ad›na aç›kla-

may› okuyan Nagehan Kurt, 2000

y›l›ndan genelgenin yay›nlanmas›-

na kadarki zamanda tutsaklar›n ve

ailelerinin ödedi¤i bedeli anlatt›.

Yay›nlanan genelgenin olumlu

bir ad›m olarak de¤erlendirilmesi

üzerine ölüm orucuna ara verildi¤i-

ni hat›rlatan Kurt, genelgede yer

alan ve F Tipi hapishanelerde tecri-

ti hafifletecek olan 10 saatlik sohbet

hakk›n›n birçok hapishanede haya-

ta geçirilmedi¤ine dikkat çekti.

Aç›klamada “Tutuklu ve Hü-

kümlülerin 10 Saatlik Sohbet

Hakk› Tan›nmal›” talebi dile geti-

rilirken, aç›klaman›n ard›ndan

TAYAD’l› Aileler, 10 saatlik soh-

bet hakk›n›n uygulat›lmamas›n-

dan sorumlu olan ve görevini kö-

tüye kullanan Cemil Çiçek ve Ce-

za ve Tevkifevleri Genel Md. Ke-

nan ‹pek’in yan› s›ra Edirne, Te-

kirda¤ 2 No’lu, ‹zmit 1 ve 2

No’lu, Sincan 1 ve 2 No’lu, Ada-

na Kürkçüler, Van, ‹zmir K›r›klar

2 No’lu F Tipi hapishaneleri 1.

müdürleri hakk›nda suç duyuru-

sunda bulundular.

*

Tutuklu Yak›nlar› Birli¤i (TU-

YAB) üyesi bir grup, Taksim

Meydan›'nda yapt›klar› eylemde,

'Hapishanelerdeki ‹nsanl›k D›fl›

Uygulamalara Son' yaz›l› pankart

açarak, F tipi hapishanelerde tec-

ritin sürdü¤ünü belirttiler. Grup

ad›na yap›lan aç›klamada, “tecrit

zulmüne 'dur' diyoruz. Bir an önce

keyfi disiplin cezalar› geri al›nma-

l›d›r" denildi.

Say›: 124 39HABER

SSUU CCEEMMEEVVLLEERR‹‹NNEE
ÜÜCCRREETTSS‹‹ZZ VVEERR‹‹LLSS‹‹NN

Sultanbeyli Cemevi Ka¤›tha-

ne’de bulunan ‹SK‹ Genel Mü-

dürlü¤ü önünde bir  bas›n aç›kla-

mas› yaparak cemevlerinin iba-

det yeri olarak kabul edilmesini

ve suyun ücretsiz olarak verilme-

sini istedi.

Kiliseyi, camiyi ibadet yeri

olarak kabul eden ve suyu ücret-

siz veren devlet 20 milyon aleviyi

görmezden gelerek cemevlerini

ibadet yeri olarak kabul etmiyor.

Bu durumu k›nayan Sultan-

beyli Cemevi ‹SK‹ Genel Mü-

dürlü¤ü ile 26 Eylül günü bir gö-

rüflme yapt›. Sultanbeyli Cemevi

Baflkan› Sadegül Çavufl görüflme

sonunda bir bas›n aç›klamas› ya-

parak cemevi yap›m› s›ras›nda

AKP’li belediyenin bask›lar›n›

anlatt›. 14 Eylül tarihinde de ce-

mevlerinin suyunun kesildi¤ini

söyleyerek “Alevilik kendine öz-

gü bir inançt›r ve alevilerin inanç

merkezi cemevleridir. Cami,

mescit, kilise, havra, sinagog gi-

bi cemevinin de ibadethane ola-

rak kabul edilmesini ve suyun

ücretsiz verilmesini istiyoruz”

dedi. 

‹‹SSMMAA‹‹LL TTÜÜRRÜÜTT 
VVEE ZZ‹‹HHNN‹‹YYEETT‹‹

Hrant Dink katliam›na övgüler di-

zen, Ogün Samastlar’›, Yasin Hayal-

ler’i kahraman ilan eden faflist kafal›

‹smail Türüt’ün “Plan Yapmay›n

Plan” flark›s›na tepkiler sürüyor. 

Trabzon Temel Haklar ve Özgür-

lükler Derne¤i 22 Eylül’de yaz›l› bir

aç›klama yaparak ‹smail Türüt’ü ve

onun zihniyetini protesto etti. Son

günlerde Karadeniz’de karanl›k bir

dalga yarat›lmak istendi¤ini dile geti-

ren Temel Haklar, TAYAD’l›lara yap›-

lan linç sald›r›s›n›n, Papaz ve Hrant

Dink cinayetlerinin bu karanl›k dalga-

n›n eseri oldu¤unun alt›n› çizdi. 

‹smail Türüt, bu dalgay› ranta çe-

virme derdinde. Türütler Ogünler’i,

Yasin Hayaller’i Yasin Sureleriyle kut-

sarlarken kendileri göbek büyütürler.

Ülkemizin gençlerinin mafla olarak

kullan›ld›¤› vurgulanan aç›klamada

“onlar hapishanede yatarken ‹smail Tü-

rüt nas›l özel jipiyle içi rahat cirit at›yor

memlekette? Bu nas›l ifl ‹smail Türüt?

“VATAN SATSA B‹R K‹fi‹- ANINDA

B‹TER ‹fi‹” demifl mesela. Vatan› satan

satana ‹smail Türüt. O fakir, demokrat

Ermeni ayd›n› m› vatana fenal›k yapt›

yoksa alt›ndaki jipi sana satan uluslara-

ras› tekeller mi?” diye soruldu.

Ülkemizin emperyalizmden ba-

¤›ms›z hiçbir karar alamad›¤› vurgul-

anarak Türütler zenginlefltikçe Kara-

deniz’in yoksullaflt›¤› ifade edildi.

“Karadeniz’i bu zihniyete teslim et-

memekte bizleri tan›mayanlar›n akl›-

n›n alamayaca¤› kadar kararl›y›z”

diyen Temel Haklar Türütlerin çabas›-

n›n bofluna oldu¤u ifade etti.

Milliyetçi e¤leniyor!

Çiçek Hakk›nda Suç Duyurusu
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fiakirpafla’da 
‹ftar YYeme¤i VVerildi

fiakirpafla Temel Haklar ve Öz-

gürlükler Derne¤i taraf›ndan, 22

Eylül günü mahalle halk›na bir if-

tar yeme¤i verildi. 

Mahalle halk›n›n dayan›flmas›

fleklinde haz›rlanan yemek, iftar

saatinde dernek önünde verildi.

Yemekten önce konuflma yapan

Dernek Baflkan› Mehmet B›ld›rc›n

“Biz, ‘komflusu açken, tok yatan

bizden de¤ildir’ diyenlerdeniz” di-

yerek bafllad› sözlerine. Ard›ndan

birlik ve dayan›flman›n her zaman

gerekli oldu¤unu ve bu yeme¤in

de bunun bir örne¤i olarak verildi-

¤ini söyledi. 

Beraberlik ve dayan›flman›n,

sorunlar›m›z› çözmenin en temel

dayana¤› oldu¤unu dile getiren

B›ld›rc›n, mahalledeki sorunlar›n

çözümünün de örgütlenmekten

geçti¤ini söyledi. B›ld›rc›n, ‘son

olarak halk›n anayasas›, halk›n so-

runlar›n›n çözümü temelinde olur.

Biz de haz›rlad›¤›m›z Halk Ana-

yasas› tasla¤›yla bu tart›flmalara

halk cephesinden taraf›z’ dedi.

Elliyi aflk›n insan›n beraber otur-

du¤u sofrada yenilen yemeklerin

ard›ndan anayasa üzerine ve ma-

halle sorunlar›na iliflkin yap›lan

sohbetlerle yemek sona erdi.

Trakya Kültür Merkezi

Etkinliklerini Sürdürüyor

Babaeski’de faaliyetlerini sür-

düren Trakya Kültür Merkezi, Ti-

yatro Toplulu¤u ilk gösterimini 18

Temmuz 2007  “Kültür Gecesi” et-

kinli¤inde yapt›¤› “Seni seviyo-

rum” adl› oyunu yo¤un istek üzeri-

ne 23 Eylül günü ikinci kez sahne-

ledi. Oyun bitiminde Trakya Kül-

tür Merkezi oyuncular› uzun süre

alk›flland›. Sahnelenen oyunda “ti-

yatro oyunu sahnelemeye çal›flan

bir tiyatro yönetmeninin bafl›ndan

geçen trajik-komik durumlar” an-

lat›l›yordu.

U l u c a n l a r

flehitleri, Anka-

ra’da Ulucanlar

Hapishanesi ve

mezarlar› ba-

fl›nda an›l›rken

katliam bir kez daha lanetlendi.

Al›nteri, BDSP, DHP, ESP, HÖC,

Kald›raç, Partizan ve ÇHD üyeleri

26 Eylül’de saat 12.00’de Ziraat

Bankas› Hamamönü fiubesi önünde

biraraya geldiler.

“Ulucanlar fiehitleri Ölümsüzdür,

Unutmad›k Unutturmayaca¤›z” pan-

kart› arkas›nda Ulucanlar

Hapishanesi’ne yüründü.

Zulme bafle¤meyen 10

flehit için sayg› duruflunun

yap›ld›¤› anmada sözalan

HÖC’lü Eray Destegül;

“yoldafllar›m›z›n an›s›

önünde sayg›yla e¤iliyor,

onlar›n bizlere b›rakt›klar›

mücadelelerini daha ileriye

tafl›yaca¤›m›za söz veriyo-

ruz” dedi.  

ÇHD Genel Merkez

Sekreteri Av. Selçuk Koza-

¤açl›’da konuflmas›nda:

“ÇHD; avukatlar›n› yapma onurunu

tafl›d›¤› bu kararl› ve fedakar muha-

lefetin ac›mas›zca katledilmesinin

sorumlular›n›, var oldu¤u sürece

kovuflturacak ve izleyecektir. Katle-

dilen dostlar›m›z›n an›s› ve bugün

sahip ç›k›ld›¤›ndan emin oldu¤u-

muz mücadeleleri bize bu gücü ver-

mektedir” dedi.

Koza¤açl›’dan sonra HÖC’lü bir

aile ve ayn› zamanda o dönem Ulu-

canlar Hapishanesi’nde ggaarrddiiyyaann

olarak görev yapan MMeehhmmeett YY››ll--

mmaazz söz alarak flunlar› söyledi:

“26 Eylül günü bir asker dayana-

mam›fl herhalde bize geldi ‘burada

çok büyük bir haz›rl›k var’ dedi. D›-

flar›da da bizi gözalt›na ald›lar. Sa-

baha karfl› da katliam yapt›lar.”

Konuflmalar›n ard›ndan hapisha-

nenin kap›s›-

na k›z›l karan-

filler b›rak›ld›

hep birlikte

K a r fl › y a k a

Mezarl›¤›’na

gidildi.

fifieehhiittlleerriinn HHuuzzuurruunnddaayy››zz

Karfl›yaka Mezarl›¤›’nda tekrar

kortejler oluflturularak ‹smet Ka-

vakl›o¤lu, Mahir Emsalsiz ve Ön-

der Gençarslan’›n mezar› bafl›na yü-

ründü. Sayg› duruflundan sonra

HÖC’lü ailelerden Zeynep

Yayla “Direnmezsek haklar›-

m›z› alamay›z. Evlatlar›m›z

bize gösterdi” diyerek duy-

gular›n› paylaflt›. fiehitlerle

hapishanede kalm›fl olan Fer-

hat Mete’de ‹smet Kavakl›-

o¤lu’nu anlatan bir konuflma

yapt›. 

80 kiflinin kat›ld›¤› anma

“Yaflas›n Ulucanlar Direnifli-

miz, Katil Devlet Hesap Vere-

cek, Yaflas›n Devrimci Daya-

n›flma” sloganlar›yla sona erdi.

Ankara’daki bir anma da

Ankara Temel Haklar ve Özgürlük-

ler Derne¤i’nde verilen yemekle

gerçeklefltirildi. Saat 15.00’da 40

kiflinin kat›ld›¤› yemekte katliam›

ve direnifli anlatan konuflmalar ya-

p›ld›.

ULUCANLAR KKATL‹AMINI
UNUTMADIK UUNUTMAYACA⁄IZ!
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Myanmar'da askeri yönetime karfl›, pet-

rol fiyatlar›na yüzde yüz zam yap›lmas›

üzerine, Budist rahip ve rahibeler öncülü-

¤ünde bafllat›lan gösteriler sürüyor.

Rahipler öncülü¤ünde yap›lan son gös-

teriye yüzbine yak›n kat›l›m olurken, yöne-

tim gösterilere sald›rd›; sald›r› sonucunda 5

kifli öldü, yüzlerce kifli yaraland›. Bu gelifl-

melere ra¤men göstericiler eylemlerini sür-

dürüyor. 

ABD’de General Motors fabrikalar›nda

görüflmelerin sonuçsuz kalmas› üzerine

UAW sendikas› 25 Eylül günü saat

17.00’dan itibaren grev ça¤r›s› yapt›. 

Detroit merkezli üç otomobil flirketi,

General Motors, Ford ve Chrysler geçen

y›l 15 milyar dolar› bulan kay›plar›n› telafi

etmek ve TOYATA ile rekabet ad›na, mali-

yetleri düflürmeye çal›fl›yor. Bunun temel

yolunu ise iflçilerin emeklilik, sa¤l›k sigor-

tas› vb haklar›n› gaspetmek olarak görüyor.

General Motors'un Birleflik Otomotiv

‹flçileri Sendikas› üyesi 73 bin çal›flan› var.

GGrreevvccii ‹‹flflççiilleerree PPoolliiss SSaalldd››rrdd››
Paris’in Kuzey Gar›’nda 21 Eylül günü,

grevde olan tafleron temizlik flirketi çal›-

flanlar›na polisin sald›r›s› üzerine çat›flma

yafland›. Polisin sald›r›s›nda 10 kifli yara-

land›.

Polisin yasal eylem yapan grevcilere

sald›rd›¤›n› belirten CGT, Sud-Rail, CFTC

ve CFDT sendikalar› ortak aç›klama yapa-

rak polisin sald›r›s›n› protesto ettiler.

Lopez Bir Y›ld›r 
Halen Kay›p

Arjantin'de faflist cunta döneminde görev

yapan baz› iflkenceci polislerin yarg›land›¤›

davalarda tan›kl›k yapan, 77 yafl›ndaki iflçi

emeklisi Jorge Julio Lopez’in bir y›l önce

kaybedilmesine karfl› tepkiler büyüyor.

Lopez verdi¤i ifadeyle, eski polis yetki-

lisi Miguel Etchecolatz'›n geçen y›l hüküm

giymesini sa¤lam›flt›. 

18 Eylül günü, baflkent Buenos Aires'te

düzenlenen gösteriye binlerce kifli kat›larak

Lopez’in unutulmayaca¤›n› gösterdi.

Fransa’da Hümanite fienli¤i Yap›ld›
Her y›l eylül ay›nda FFrraannss››zz KKoommüünniisstt PPaarr--

ttiissii taraf›ndan düzenlenen Hümanite fienli¤i bu

y›l da yüzbinlerce kiflinin kat›l›m›yla gerçekleflti.

DHKC’nin de stand açt›¤› flenlik üç gün sürdü.

fienlikte paneller, sergiler ve sanatsal etkinliklerin yan› s›ra kon-

serler düzenlendi. Frans›zlar’›n gündeminde, Frans›z burjuvazisinin

Sarkozy ile birlikte emekçilere karfl› bafllatt›¤› yeni sald›r› vard›.

DHKC stand› büyük bir bulvar üzerine kurulmufltu. Frans›zca

“Tek alternatif sosyalizm” ve “Faflizme, emperyalizme ve kapitaliz-

me karfl› mücadele etmek için birleflelim” pankartlar› ve Mahir ile

Che’nin büyük boy posterleri ile donat›lan stand görselli¤i ile ilgi

uyand›r›yordu. fienlikte binlerce bildirinin da¤›t›lmas›n›n yan›nda,

stand› ziyarete gelenlere Türkiye’de, ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sos-

yalizm için mücadele eden devrimciler anlat›ld›.

‹talyan Milletvekili’nden Soru

‹talya’da 2004 y›l›ndan bu yana tutuklu bulu-

nan AAvvnnii EErr ve ZZeeyynneepp KK››ll››çç için; koalisyon

hükümetinde yer alan Rifondazione Comunista

Partisi milletvekili Francesco Saverio Caruso,

Adalet Bakan›’na yaz›l› bir soru önergesi verdi. 

Sorusunda “Er ve K›l›ç, Türkiye devletinin

bask›c› politikalar›na ve özellikle F tipi hapisha-

neler konusunda muhalif bilgilendirme faaliyeti

nedeniyle, 20 Aral›k 2006 tarihinde sonuçlanan

davada 7 ile 5 sene ceza ald›lar” diyen Caruso,

ayn› olayda Türkiye ve Avrupa’da tutuklanan di¤er kiflilerin tama-

m›n›n serbest b›rak›ld›¤›n› belirterek çeliflkiye dikkat çekiyor. 

Milletvekili ayr›ca; “Adalet bakan› Clemente Mastella’n›n Zey-

nep K›l›ç’›n Almanya’ya, Avni Er’in de Türkiye’nin iade talebini

imzalad›¤›n›” belirterek, Türkiye’de halen iflkencenin sürdü¤ü ge-

rekçesiyle, iadelerine karfl› ç›karak, flunu belirtti: “Uluslararas› in-

san haklar› kurumlar›n›n ve Uluslararas› Af örgütünün verilerine

göre bu ülkede iflkence halen sistematik flekilde uygulan›yor. (…)

Türkiye devleti Avni Er’i, 2000 y›l›nda Brüksel’de Avrupa Par-

lementosu’nda Türkiye D›fliflleri Bakan›’n› protesto etmekle suçlu-

yor. Bu protestoda 1999 y›l›nda Ankara hapishanesine yap›lan as-

keri operasyonda iflkenceyle katledilen 10 siyasi tutsa¤›n foto¤raf-

lar› gösterildi. ... Bakan, Avni Er ve Zeynep K›l›ç için, uluslararas›

hukukunun iflkence veya insanl›k d›fl› muamele yasa¤›... kural›n›

ihlal etme tehlikesi durumunda iadelerin yasaklanmas›n› öngören

Avrupa toplulu¤u ve uluslararas› hukuk ayg›t›na dayanmay› uygun

bulmuyor mu?”

BBeerrlliinn’’ddee GGööçç YYaassaass››nnaa KKaarrflfl›› 

TTeeppkkiilleerr

Anadolu Federasyonu Berlin Temsilcili¤i haf-

tada bir Kreuzberg pazar›nda açt›¤› Federasyon

pankart› önünde göç yasas›na karfl› bilgilendirme

yapt›lar. Ayn› eylemde, 5 Ekim Cuma günü saat

15:00’da SPD önünde SPD’nin ikiyüzlülü¤ünü

teflhir edeceklerine iliflkin el ilanlar›n› da¤›tt›lar.

Cuntaya Karfl› Gösteriler

General Motors’da Grev
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Son y›llarda, tüm emperyalist ül-

kelerde ›rkç›l›k bilinçli olarak t›r-

mand›r›l›yor. Emperyalizm, özellik-

le 11 Eylül’den itibaren “yabanc›

düflman›l›¤›” zemininde kendisine

kitle deste¤i yaratmaya çal›fl›yor... 

“Güvenlik” bahanesiyle, halkla-

r›n› korkutarak, ülkelerindeki ya-

banc›lara yönelik arka arkaya ›rkç›

yasalar ç›karmaya bafllad›lar.

Almanya’n›n ›rkç› yasalar›n›n

arkas›ndan, Fransa’da da göçmenle-

re yönelik ayn› içerikte ›rkç› yasalar

ç›kar›ld›.

Fransa meclisi, bir süredir tart›-

fl›lan Göç Yasas›’n› 21 Eylül günü

yap›lan oturumda onaylad›. Muha-

lefetin aleyhte oy kulland›¤› yasa,

buna karfl›n kabul edildi. Irkç› yasa-

ya göre; “Fransa’ya yerleflmek iste-

yen göçmenlerin efl ve di¤er akraba-

lar›n›n, Frans›zca bildiklerini ve

ekonomik durumlar›n› kan›tlamala-

r› gerekecek. 16 yafl›ndan büyük

olan tüm aile üyeleri, bulunduklar›

ülkede s›nava tabi tutulacak. Fran-

s›zca’yla ilgili sorular›n olaca¤› s›-

navda ayn› zamanda Frans›z de¤er-

leriyle ilgili sorular da yer alacak.

Baz› akrabalardan kan ba¤lar›n› ka-

n›tlamalar› için DNA testi istenebi-

lecek. Testin masraflar› ise baflvuru

sahipleri taraf›ndan karfl›lanacak.”

Bunun yan›nda di¤er emperya-

list Avrupa ülkelerinde de de¤iflik

düzeylerde ›rkç›l›k gelifltirilmekte,

koflullar› bulundu¤unda yasalaflt›r›l-

maktad›r.

Irkç›l›k ve faflizm, halk kitleleri

içinde kendili¤inden geliflmemekte-

dir. Kapitalist sistemin sonucu ola-

rak kitleleri iflsizli¤e, yoksullu¤a

mahkum eden emperyalizm, halk

kitlelerinin tepkisini de, ›rkç› ze-

minde yine kendisine, sömürgecili-

¤e kitle taban› oluflturmakta kullan-

maktad›r...

Bu nedenledir

ki, son y›llarda

›rkç›l›k, devlet

politikas› olarak

gelifltirilmektedir.

Emperyalist ülkelerin faflizmi ta-

rihin sayfalar›nda b›rakt›¤›na ina-

nanlar, emperyalist ülkelerde arka

arkaya ç›kan yasalara bakmal›d›rlar

ve düflünmelidirler...

San›ld›¤› gibi, bu ülkelerde fa-

flizmin yükselifli, iktidara gelen A

veya B partisiyle s›n›rl› olaylar de-

¤ildir. Bu partilerin iktidara geliflle-

ri de, sözkonusu yasalar›n ç›kar›l-

mas› da sonuçtur. As›l olan bu ülke-

lerdeki ve dünya genelinde emper-

yalist tekellerin ihtiyaçlar›d›r. em-

peryalist tekellerin ihtiyaçlar› için-

dir ki, bugün emperyalist ülkeler

yerleflik hak ve özgürlükleri rafa

kald›rmakta, alevi, yabanc› düfl-

manl›¤› içeren yasalar ç›karabil-

mektedirler.

Bu haliyle emperyalist ülkeler,

bilimsel düflünceyi unutanlara yeni-

den bilimi ve bilimsel düflünme

yöntemini hat›rlat›yorlar... Evet, bi-

limsel düflüncenin gücüyle, y›llard›r

emperyalizm gerçe¤ini anlatt›k.

Emperyalizmin o zaman için gizli

olan yüzünü teflhir ettik. Emperya-

list sistem ikiyüzlüdür, bir yüzü

“burjuva demokrasisi” iken ikinci

yüzü faflizmdir. Bugün yaflananlar

bu de¤erlendirmeleri do¤rulayan ki-

mi örneklerdir. Ki çok daha fazlas›-

n›n yaflanaca¤›ndan kimsenin kufl-

kusu olmamal›d›r...

Emperyalizmin ›rkç› sald›r›lar›-

n›n politik hedefi as›l olarak kendi

halk›d›r. Kendi halk›n› faflist, ›rkç›

bir zihniyetle yeniden flekillendir-

mektir. Bu yan›yla ›rkç›l›¤›n t›r-

mand›r›lmas›n›n, göçmenlerle s›n›r-

lanamayacak amaçlar›n›n olmas›,

emperyalizmin do¤as›na uygun ola-

n›d›r. Bu, klasik bir bbööll--yyöönneett poli-

tikas›d›r. ““YYeerrllii”” ve ““yyaabbaanncc››””

halklar birbirine düflürülecek, her

iki halk›n tepkileri sisteme de¤il,

birbirlerine yönetilecek ve emper-

yalist tekeller düzenlerini rahatça

sürdürebileceklerdir. ‹flte bu yüzden

tüm “yabanc›” kökenliler ve Avrupa

halklar›, ›rkç›l›¤a karfl› birlikte mü-

cadele etmek durumundad›rlar. 

Elbette emperyalizm her istedi¤i

politikay› hayata geçirebilir diye bir

kural yoktur. Tarihte ise onlarca ör-

ne¤i mevcuttur. Emperyalizmin po-

litikalar›n› hayata geçirmesinin

önündeki engel, halklar›n örgütlü,

birleflik ve militan mücadelesidir.

Halklar bunu önünde sonunda bafla-

racakt›r. 

Avrupa IRKÇI Yasalarla Kuflat›l›yor
� AAllmmaannyyaa:: GGööççmmeenn yyaassaass››

� FFrraannssaa:: GGööççmmeennlleerree DDNNAA tteessttii

� AABBDD:: IIrrkkçç›› yyaarrgg››llaammaa

ABD’de Irkç› Yarg›lama
Geçti¤imiz günlerde, ABD’de

de, zencilere yönelik ›rkç› sald›r›-

lara yenileri eklendi. ABD’nin Lo-

uisiana Eyaleti’nde 6 zenci lise ö¤-

rencisinin, “adam öldürmeye te-

flebbüs” gerekçesiyle, s›rf zenci ol-

duklar› için tutuklanarak 15 y›la

kadar hapis cezas› istemiyle yarg›-

lanmas›, 20 Eylül günü ülke çap›n-

da binlerce kiflinin kat›ld›¤› göste-

rilerle protesto edildi. Protestocu-

lar lisede meydana gelen kavgadan

dolay› zenci ö¤rencilerin tutuklan-

mas› ve haklar›nda ceza istenmesi-

nin “ö¤rencilerin deri renginden”

kaynakland›¤›n› söylediler.

Irkç› Gösteriye Müdahale 
Hollanda’n›n baflkenti Amster-

dam’da faflist Milliyetçi Halk Ha-

reketi (NVB)’nin düzenlemek is-

tedi¤i yürüyüfle anti-faflistler mü-

dahale etti. NVB, Baarsjes sem-

tinde bulunan savafl an›t›n›n cami

inflaas› nedeniyle baflka yere tafl›n-

mas›n› protesto etmek istiyordu. 

Anti-faflistler ve mahalledeki

gençlerin, faflistlere müdahalesi

ile  Surinam Meydan›’nda ç›kan

çat›flmada, polisler araya girerek,

NVB’lileri alandan ç›kard›lar.

Olayda 3 NVB’linin yaraland›-

¤› 6 kiflinin de gözalt›na al›nd›¤›

ö¤renildi.



Geçti¤imiz günlerde Türkiyeli

devrimci örgütlenmelerle, Irak dire-

nifl örgütleri aras›nda bir toplant›

yap›ld›. Toplant›ya; Türkiye’den

Haklar ve Özgürlükler Cephesi,

Türkiye Komünist Partisi ve Hal-

kevleri kat›l›rken, Irakl› direnifl ör-

gütlerinden Irak Baas Partisi, Irak

Komünist Partisi Halk Birli¤i, Ulu-

sal Ba¤›ms›zl›k Hareketi, Kürdistan

Özgürlük Ve Adalet Partisi temsilci-

leri kat›ld›lar. Ayr›ca toplant›da

Akademik Birlik Hareketi ad›na da

konuflma yap›ld›. Toplant›ya kat›lan

Irakl› örgüt temsilcileri IIrraakk UUlluussaall

TTüümm AArraapp ((PPaannaarraabb)) vvee MMüüssllüü--

mmaann CCeepphhee ad›yla bir cephe örgüt-

lenmesi kurduklar›n› anlatt›lar. Söz

konusu Cephe’nin kurulufl ilkeleri

flu flekilde aç›kland›:

“a) Ulusal Irak direniflinin, Irak

halk›n›n meflru temsilcisi oldu¤unu

kabul etmeleri. (Halk›n yüzde sek-

seni direnifli destekliyor.)

b) Bütün iflgalcilerin tamamen

ve koflulsuz çekilmesi.

c) Irak halk›n›n kay›plar›n›n kar-

fl›lanmas›. Bir milyondan fazla in-

san öldü. Devlet ortadan kald›r›ld›.

Konutlar yok edildi. ‹flgalden önce-

ki abluka nedeniyle de bir milyon

yediyüzbin insan›m›z öldü. Yani üüçç

mmiillyyoonnaa yak›n insan›m›z katledildi.

d) ‹flgalde ortaya ç›kan ekono-

mik, siyasi tüm yap›lar ortadan kal-

d›r›lmal›d›r. 

e) Bütün tutsaklar›n koflulsuz

serbest b›rak›lmas›. Uluslararas› ya-

san›n 1990'dan beri Irak'a dayatt›¤›

konseptin ortadan kald›r›lmas›.

f) ‹flgalde ortaya ç›kan iflbirlikçi-

lerin teslim edilmesi, bunlar›n mah-

kemece cezaland›r›lmas›.

g) ‹flgalden önceki ulusal ordu-

nun yeniden kurulmas›. Baasç›l›k

karfl›t› tüm yasalar›n kald›r›lmas›.”

Anti-emperyalist bir zeminde bi-

raraya gelen örgütler emperyalizme

karfl› dayan›flmay› ve birlikte müca-

deleyi içeren çeflitli kararlar ald›lar.

Afla¤›da Türkiyeli örgütlerin ve

Irakl› cephenin ortak aç›klamalar›n›

sunuyoruz:

Ulusal, Tüm Arap ve Müslüman

Cephe, Türkiye’den üç örgütlenme-

nin temsilcileriyle (Türkiye Komü-

nist Partisi, Halkevleri ve Haklar ve

Özgürlükler Cephesi) ile toplant›

yapt› ve ayr›nt›l› tart›flmalardan

sonra flunlar üzerinde anlaflt›;

1- ‹ki taraf aras›nda, emperyaliz-

min dünyan›n her taraf›ndaki haki-

miyet ve iflgaline karfl› ortak görüfl

ve hedefler ve direnme yöntemleri

oluflturmak için dönüflümlü ziyaret-

ler ve s›k toplant›lar yapmak.

2- Uluslararas› ve bölgesel dü-

zeyde emperyalizmin-siyonizmin

projelerine karfl› durmay› ve diren-

meyi amaçlayan ortak politik faali-

yet ve uluslararas› bir sesin temelle-

rini atmak ve dünyan›n her taraf›n-

da, özellikle Irak, Lübnan ve Filis-

tin’de direnifli hedefleyen ve des-

tekleyen hareketleri yürütmek için

yöntemler gelifltirmek.

3- Dünyan›n her taraf›nda di¤er

halklar›n iradesini yok

etmeyi, haklar›n› çalma-

y›, ba¤›ms›zl›k ve iti-

barlar›n› yok etmeyi

amaçlayan emperyalist

projelere karfl› diren-

mek için Arap bölgele-

rinde ve tüm dünyada, özellikle La-

tin Amerika’da di¤er politik güçler-

le ve hareketlerle ve ulusal, tüm

Arap ve müslüman partilerle enter-

nasyonal bir cephe çekirde¤i olufl-

turmak için mutab›k olmak ve çal›fl-

mak.

4- Irak’ta, Lübnan’da ve Filis-

tin’de iflgale karfl› direnen ve direni-

fli destekleyen kültürel ve çift yönlü

çal›flmalarda bulunmak.

5- Türkiye’de, farkl› ülkelerde

ve Latin Amerika’da, Irak’taki ve

tüm dünyadaki direniflleri destekle-

mek için, ilk ad›mda emperyalizmin

projelerini durdurmaya ve sonra çö-

kertmeye yard›m edecek bilgi, bel-

ge, kültür ve medya deneyimleri de-

¤iflimi yapmak, çift tarafl› konfe-

ranslar, toplant›lar, seminerler dü-

zenlemek ve ortak faaliyetlerde bu-

lunmak.

IIrraakk UUlluussaall TTüümm AArraapp ((PPaannaarraabb))

vvee MMüüssllüümmaann CCeepphhee tteemmssiillcciilleerrii

TTüürrkkiiyyee KKoommüünniisstt PPaarrttiissii

HHaallkkeevvlleerrii

HHaakkllaarr vvee ÖÖzzggüürrllüükklleerr CCeepphheessii

Say›: 124 43IRAK

Türkiyeli ve Irakl› Örgütler 
Aras›nda Dayan›flma Anlaflmas›

Uluslararas› Af Örgütü IRAK raporu: 4.2 milyon kifli evini
terketti ve bunlardan 2 milyonu ülke d›fl›na göçetti 

Irak'taki iflgal nedeniyle yurtd›fl›na kaçan Irakl›-

lar'›n say›s›n›n 2,2 milyonu buldu¤u aç›kland›. ‹flgalci

milyonlarca Irakl›’y› topraklar›n› terketmek zorunda b›-

rak›yor. BM Mülteciler Yüksek Komiserli¤i'nin aç›klama-

s›na göre 1,5 milyon Irakl› Suriye, 750 bin kifli Ürdün, 150 bin

kifli M›s›r, 50 bin kifli ‹ran ve 20 bin kifli de Türkiye'de bulunuyor. Özellik-

le Suriye ve Irak’taki büyük mülteci kamplar›nda Irakl›lar son derece kötü

koflullarda ve yoksunluk içinde yafl›yorlar. 

Bat› Avrupa, ABD, Kanada, Yeni Zelanda ve Avustralya gibi uzak ülke-

lerden s›¤›nma isteyen Irakl› say›s› da 1 y›l içinde 2 kattan fazla artt›.

Koflullar ise her geçen gün kötülefliyor. Irak K›z›lay’›, aç›klamas›nda, son

aylarda evini terk etmek zorunda kalanlar›n say›s›n›n artt›¤›n› belirtiyor. 

‹fiGAL NEDEN‹YLE 22 MM‹LYON

K‹fi‹ ÜÜLKE DDIfiINA GÖÇ EETT‹
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““TTüürrkkiiyyee’’ddee DDeemmookkrraattiikk DDeevv--

rriimm GGeerrççeekklleeflflttii””!! Teori bu. 

Geçen y›llarda AKP’nin AB’ye

giriyoruz havas›yla peflpefle “AB’ye

uyum yasalar›”n›n ç›kar›lmas› üze-

rine, Melih Pekdemir gibi ÖDP’li-

ler, ““66 EEkkiimm''ddee yyuukkaarr››ddaann ''ddeevvrriimm''

oolldduu,, vvee ddeemmookkrraattiikk ddeevvrriimm ssüürreeccii

ttaammaammllaanndd››”” de¤erlendirmesi yap-

m›fllard›. AB’ye üyelik için mey-

danlara koflan Altanlar’›n görüflleri

de bu yöndeydi... Pek kimse ondan

böyle bir talepte bulunmasa da so-

lun ak›l hocal›¤›na soyunan Biri-

kimci Ömer Laçiner de geçti¤imiz

günlerde bir televizyon program›n-

da tekrarlad› bu teoriyi. 

Peki kim yapm›fl, Türkiye’de de-

mokratik devrimi? ““‹‹ssllaammcc›› AAKKPP

iikkttiiddaarr››”” yapm›fl. Nas›l yapm›fl,

““AABB’’nniinn iisstteekklleerrii ddoo¤¤rruullttuussuunnddaa

yyaassaallaarr›› ddee¤¤iiflflttiirreerreekk”” yapm›fl.

Ne güzel o zaman, demek ki, ar-

t›k ülkemizde faflizm yokedilmifl,

feodalizm tasfiye edilmifl. Emper-

yalizme ba¤›ml› de¤iliz, sömürge

de¤iliz art›k, oligarfli yok art›k.

AKP tüm bu sorunlar› çözmüfl. Ha-

liyle böylesi bir ülkenin art›k yok-

sulluk, açl›k sorunu da , emperyalist

sömürünün ortadan kalkmas›yla

azalm›fl olmal›. Demokratik Devrim

oldu¤una göre haklar ve özgürlük-

lerle ilgili bir sorun da kalmam›flt›r.

AKP öncülü¤ünde tüm bu sorunlar

çözülmüfltür art›k.

Yani sonuç olarak, bu teori do¤-

ruysa e¤er, art›k ülkemizde burjuva

demokrasisi var! Art›k bas›n istedi-

¤i gibi özgürce yazabiliyor, üzerin-

de bir bask› yok, art›k örgütlenme

özgürlü¤ü var, istedi¤iniz gibi ör-

gütlenebilir, propaganda yapabilir,

düzeni istedi¤iniz gibi elefltirebilir,

alternatifinizi halka anlatabilirsiniz,

bunun için halk› örgütleyebilirsiniz,

art›k istedi¤iniz gibi miting yapabi-

lir, yürüyüfller düzenleyebilirsiniz...

““YYaaflflaass››nn DDeemmookkrraassii””...... YYaaflflaass››nn

yyuukkaarr››ddaann ddeemmookknnrraattiikk ddeevvrriimmii

ggeerrççeekklleeflflttiirreenn AAKKPP...... Çok yaflay›n

siz AB’ci ‘sol’cular...

8 Mart’ta polis sald›r›s›na u¤ra-

yanlar, siz o gün hayal gördünüz,

asl›nda o gün öyle bir sald›r›ya ma-

ruz kalmad›n›z, hapishanelerdeki

tutsaklar siz asl›nda özgürsünüz,

kimse bu düzene karfl› mücadele et-

ti¤i için hapishanelere at›lm›yor ar-

t›k. Zaten bu ülkede 19 Aral›k gibi

bir katliam da olmad›¤› için, katlia-

m›n sorumlular› niye yarg›lanm›yor

diye sormak da anlams›z... 

Ankara’da ba¤›ms›zl›k mitingi

yapan gençlik, size sald›r› olmad›,

tutuklanmad›n›z, bu ülkenin hapis-

hanelerinde tecrit yok, iflkence ol-

muyor karakollar›nda, gözalt›nda

insanlar katledilmiyor, daha dün se-

çimlerde Ankara’n›n göbe¤inde in-

sanlar polisin cephede düflmana sal-

d›ran kinle sald›r›s›na maruz kalma-

d›, komaya girmediniz, kemikleri-

niz k›r›lmad›... 

Kürt halk›n›n ulusal haklar› ta-

n›nd›, kim ki Kürt sorunu var diyor-

sa, AKP-AB ittifak›yla gerçekleflti-

rilen “yukar›dan demokratik dev-

rimden bihaber” oldu¤u için böyle

düflünüyordur. 

Burjuva Demokratik Devrim,

bunlar› m› yapacak ki diye sorabilir

baz›lar›... Evet, burjuva demokratik

devrim bunlar› yapacakt›r. Yapma-

m›flsa orada burjuva demokratik

devrim aramak, ancak bir hayal

dünyas›nda yaflayanlar›n iflidir. El-

bette, burjuva demokratik devrim

olan ülkelerde her fley güllük gülis-

tanl›k olmaz, fakat faflizmle belirgin

farkl›l›klar içerir. En az›ndan bugün

Avrupa’da kendi halklar›na tan›d›k-

lar› haklar› içerir. Var m› böyle bir

fley ülkemizde? Yok! Öyleyse... 

fiimdi bunlara -Pekdemirler’e,

Laçinerler’e- burjuva demokratik

devrim nedir, demokratik devrim

neleri kapsar, demokratik devrim

neler gerçekleflirse tamamlanm›fl

say›l›r... sorular›n›n cevaplar›n› an-

latmaya kalkmakta gereksiz bir ça-

ba olur. Çünkü sorun ““tteeoorriikk”” de¤il

bizce, sorun, t›bbi bir vaka da say›-

labilir: Tam teflhis koymak gerekir-

se; ““flfliizzooffrreenniikk”” bir sorun.

Acaba Laçinerler, Pekdemirler

baflka ülkelerde mi yafl›yorlar? Ger-

çekten bunlar yaflad›¤›m›z toprakla-

ra aras›ra bile u¤ram›yorlar m›?

fiizofreninin tan›m› sözlükte

flöyle yap›l›yor: ““GGeerrççeekklleerrllee oollaann

iilliiflflkkiilleerriinn bbüüyyüükk ööllççüüddee aazzaallmmaass››,,

ddüüflflüünnccee,, dduuyygguu vvee ddaavvrraann››flfl aallaann--

llaarr››nnddaa öönneemmllii bboozzuullmmaallaarr››nn oorrttaa--

yyaa çç››kkmmaass›› ggiibbii bbeelliirrttiilleerr ggöösstteerreenn

bbiirr rruuhh hhaassttaall››¤¤››..””

Tan›m, tam olarak kimi solcula-

r›n durumunu tan›ml›yor. Zira tam

bir hayal dünyas›nda yafl›yorlar.

Halisünasyonlar görüyorlar. Ayn›

ülkede yafl›yoruz ve onlar bizim

görmediklerimizi, 70 milyonun gör-

mediklerini görüyor ve yafl›yorlar.  

Fakat maalesef ki, durum bir

hastal›k durumuyla ayn› belirtileri

gösterse de, flizofreni kadar zarars›z

bir durum de¤ildir. 

Çünkü bu kesimlerin “BDD ta-

mamlanm›flt›r” tespitleri, teoriyi

bilmemekten yap›lm›fl tespitler de-

¤il, bir tercih sorunu ve bir tercih

sonucudur. Küçük-burjuvazi, oli-

garflinin bask› ve terörü alt›nda, sos-

yalist sistemin y›k›l›fl› alt›nda çöke-

rek devrimi, sosyalizmi terketmifl,

düzene s›¤›nm›flt›r. Ve yeni olufltur-

du¤u düzen içi statükolar› savun-

mak için de bu teorileri ortaya att›-

lar.. 

Emperyalizmin flemsiyesi alt›na

giren, burjuvaziden demokrasi bek-

leyen, devrimi reddeden bu teoriler-

le, devrimi beyinlerden silmek iste-

diler. Uzlaflmac›l›¤›, düzen içili¤i

“devrimcilik, sosyalistlik” diye yut-

turmaya kalk›flt›lar. 

Emperyalizmi, dolay›s›yla em-

peryalizmin sömürüsünü kitleleri-

nin gözünde meflrulaflt›rd›lar.

Yani, teoride gördükleri halisü-

nasyonlar, sadece kendilerine zarar

vermekle kalmad›. 

Devrimci dinamikleri, devrimci

de¤erleri tahrip ettiler. Devrimciler

gördükleri haks›zl›¤a, zulme duyar-

SSoollddaa fifiiizzooffrreenniikk TTeeoorriilleerr



s›z olamazlar, dayan›flma duygusu

tafl›rlar... Oysa ne y›llard›r hapisha-

nelerde süren ölüm orucu direniflle-

rinde, ne sokaklarda devrimcilerin

sald›r›ya u¤ramas›nda, ne devrimci-

lerin katledilmesinde bu kesimler

devrimcilerin yan›nda olmam›flt›r,

adeta görmezden gelmifllerdir. Sol-

dan, sosyalizmden kopmufl gitmifl

bu tür kiflilerin hala sol ad›na, sos-

yalizm ad›na konuflabilmeleri ise,

ülkemiz solunun garabetlerinden ve

zaaflar›ndan biridir. 

Bugün solun ad› emperyalizmle

yanyana kullan›labiliyorsa, bu ze-

minde faflizm halk›n zihnini bulan-

d›rabiliyorsa, TÜS‹AD’c›lar “de-

mokrasi gücü” olarak ilan edilebili-

yorsa, bu AB’ci ak›ll› solcular›n

bunda pay› önemlidir. 

Devrimci mücadele, fedakarl›k

olmadan, örgütlü olunmadan yürü-

tülemez. Bu kavramlara kitlelerin

yabanc›laflmas›nda bu kesimlerin

pay› büyüktür. Emperyalizmin ide-

olojisinin, dilinin, kültürünün sol

saflara gelmesindeki tafl›y›c›lard›r...

ANAP’lar, AKP’ler bu kadar kolay

demokrasi savunucusu görünümü

alt›nda katliamlar›n› meflrulaflt›ra-

bildilerse, bunda bu kesimlerin pay›

büyüktür.

AB’ye Hay›r m› Evet mi sorusu-

na “havet” gibi saçma, bilimselli¤i

olmayan, burjuva ikiyüzlülü¤ü tafl›-

yan cevaplar böyle üretildi.

Liste uzay›p gidecektir... Ama

gerek yok. Sonuç olarak flunu belirt-

mek yeterli olacakt›r; asl›nda teori-

yi ne kadar bildikleri, çok sözettik-

leri Marks’› ne kadar kavrad›klar›,

dünyadaki geliflmeleri ne kadar tah-

lil edebildikleri tart›flmal›d›r; ony›l-

lard›r hemen hiçbir siyasi öngörüle-

rinin gerçekleflmemifl olmas›, bu

tart›flmal› durumun aç›klamas›n› da

yap›yor. 

Bir hayal dünyas›nda yaflad›kla-

r›, bu dünyaya göre teoriler ve poli-

tikalar ürettikleri için, o teori ve po-

litikalar, gerçek dünyada olup biten-

lere hiçbir zaman denk  düflmedi.

Bu “flizofrenik” teori üreticili¤ini

sürdürdükleri müddetçe de denk

düflmesi pek mümkün olmayacakt›r. 

Say›: 124 45TEOR‹LER

KCK Yöneticisi Murat Karay›-

lan,, “Abdullah Öcalan'a yönelik

olarak son dönemde artan sald›r›-

lar›n sürmesi durumunda hhaallkkllaarraa-

rraass›› kkiinn,, ççaatt››flflmmaa vvee ssaavvaaflfl››nn günde-

me gelmesinin kaç›n›lmaz olaca¤›n›

söyledi.” (21 Eylül 2007, Özgür

Gündem)

E¤er bu bir uyar›ysa, bu uyar›n›n

muhatab› oligarfli de¤ildir. Oligarfli-

nin halklar aras› çat›flma ç›kmas›n

diye bir kayg›s› yoktur. Tersine oli-

garfli halklar aras› çeliflkilerin derin-

leflmesinden güç kaybetmez, güç

kazan›r.

Kürt milliyetçi hareketi zaman

zaman yapt›¤› halklar aras› çat›flma-

ya kap› aralayan aç›klamalar›yla,

yanl›fl bir politika izlemektedir. Bu

tarz aç›klamalar, halklar aras›ndaki

güveni tahrip eden aç›klamalard›r.

Oligarfli bu aç›klamalar› kullan-

makta, flovenizmi, ›rkç›l›¤› körükle-

mektedir. fiovenizmin bu kadar

yüksek olmas›nda bu aç›klamalar›n

ve politikan›n hiç pay›n›n olmad›¤›

söylenemez. 

Kürt halk›n›n ve bütün olarak

tüm milliyetlerden halklar›m›z›n ç›-

karlar›n› savunan her ilerici, yurtse-

ver, flu sorular› sormak zorundad›r:

Halklar aras› çat›flma kimin ifline ge-

lir, kim halklar aras› çat›flma ister?

Oligarflinin korkusu mudur,

halklar aras› çat›flma? Hay›r, tersine

emperyalistlerin, oligarflilerin yö-

netme tarz›d›r. Dolay›s›yla böylesi

bir çat›flman›n ç›kaca¤› üzerine po-

litika yapman›n, bir halk›n ç›karla-

r›n› savunmaya tekabül etmedi¤i gi-

bi, di¤er yan›, bunun oligarfli için

bir tehdit olmad›¤› gerçe¤idir.

Halklar aras› çat›flmalara aç›k

kap› b›rakan her söz, Türk halk›nda

karfl› duygu ve düflünceler yarat›r-

ken, Kürt halk›nda da birlik ve da-

yan›flma duygular›n› tahrip edecek-

tir. Bu tür taktiklerin yarar›(!) k›sa

vadeli, fakat halklar aras› çat›flmay›

bu biçimde telaffuz etmenin tahri-

batlar› çok kal›c› ve telafisiz boyut-

larda olacakt›r. Bugün oligarflinin

Kürt halk›na karfl› savafl›na buldu¤u

destek bunun kan›t› olarak görül-

melidir. 

Politikam›z›n temelini, emper-

yalizme ve oligarfliye karfl› halklar›

birlefltirmek, birlikte mücadelesini

örgütlemek oluflturmal›d›r.

Kürt Milliyetçi Hareketin önderi

Öcalan’›n tutsakl›¤›ndan ve sa¤l›¤›-

na yönelik tehditlerden Türk halk›

veya ülkemizde yaflayan di¤er halk-

lar sorumlu de¤ildir.  

Tersine, Türk halk›n›n ç›kar› da

Kürt halk›n›n ulusal haklar›n›n ta-

n›nmas›ndad›r. Yurtseverlere düflen

görev de bunu Türk halk›na da an-

latmakt›r. Çat›flma tehditleri bunu

anlatman›n yolu de¤ildir. Bugüne

kadar, çat›flma tehditleriyle politik

gerçeklerin halklara anlat›labildi¤i-

nin örne¤i yoktur. Halklar aras› bir-

likteli¤in geliflmesi, ortak mücade-

lenin geliflmesi halklar›n politik

gerçekleri kavramas›n›n, ezenlerin

karfl›s›nda saflaflmas›n›n yoludur.

Bu zemin hem milliyetçi hareket

için, hem de devrimci hareketler

için halklar› kurtulufla götürmenin

tek yoludur. Bu yolun dinamitlen-

mesine hizmet edecek politikalar-

dan, söylemlerden kaç›nmak önem-

lidir.

Devrimcilerin, halklar›n Kürt

halk›n›n ç›karlar› için mücadele et-

me iddias›ndaki bir hareketten bek-

lentileri bu sözler de¤ildir. Halkla-

r›n birlikteli¤ine, dostlu¤una güve-

nilmeli inan›lmal›d›r. Oligarfli, bu

yan›yla halklar›n temsilcisi de¤ildir.

Ve halklar oligarflinin politikalar›-

n›n, savafl›n›n sorumlusu ilan edile-

mez.

Devrimcilerin, yurtseverlerin,

ilericilerin görevi halklar aras›nda

oligarflinin yaratt›¤› çeliflkileri çöz-

mek, birlikteli¤ini örgütlemektir.

Bu yan›yla Karay›lan flöyle di-

yebilmelidir: ““OOlliiggaarrflfliinniinn ppoolliittiikkaa-

llaarr›› nnee oolluurrssaa oollssuunn,, hhaallkkllaarr aarraass››

ssaavvaaflflaa iizziinn vveerrmmeeyyeeccee¤¤iizz””......

Halklar Aras› SSavafla GGeçit VVerilemez!



En kuytu köflelerde kalan bir ha-

yat›n içinde yaflamay› umut ediyor-

lard›. Öylesine muthaçlard› ki güle-

rek, doyas›ya yaflamaya...Ama, ha-

yat›n her an› zindan edilmiflti. fie-

hirlerin karanl›k sokaklar›nda kay-

bolmufl insan  seli, en ücra köfleler-

de bir yaflam mücadelesinde, zor-

luklar içinde var olmaya çal›fl›yor-

lard›. Yaflam koflullar›n›n zorlu¤u

alt›nda yani bir hayat› düfllemifllerdi

hep. Bu yüzdendi, flehirlerin k›y›-

s›nda köflesinde s›¤›na-

caklar› tu¤lalarla çevrili

barakalarda, yokluklar›n

içinde var olma mücada-

lesini sürdürmeleri.

Kimisi devletin ya-

k›p y›kt›¤›, harabeye

çevrilmifl köylerinin ac›-

s›n›, öfkesini ve kinini

sakl›yordu içinde gizli-

den gizliye. Di¤er kom-

flusu, tar›mc›l›¤a kota

uygulamas›ndan haber-

sizce, geride b›rakt›¤›

verimli topraklar›n› dü-

flünecek. Ve di¤erleri...

Fabrikalarda sabahtan akflama bo-

¤az toklu¤una çal›flarak sömürü dü-

zenin zorbal›¤›n› iliklerinde hisse-

decek. Ya da inflaatlarda çal›flarak,

kat kat binalar dikecek: “Böyle bir

kat evim olsun da baflka hiçbir fle-

yim olmas›n” diyecek kadar kendi-

ni bir düflle avutup duracak. 

Hepsinin ortak noktas› yoksul-

luk sanc›s›, hergün yüreklerini da¤-

layacak duracakt›. Gecekondu so-

kaklar›n›n yaz›n tozlu, k›fl›n çamur-

lu, la¤›m sular› üstlerine do¤rultula-

cak. Çöp arabas› bir iki sokak öte-

sinde geri dönerek girmeyecek ma-

hallelerine. Elektri¤i suyu günler

boyu kesilecek. Su ve elektrik fatu-

ras› kesmek için ise hiç gecikmeye-

cekler. Kenarda kalm›fl bir yaflam›n

en a¤›r yükü içinde, türlü türlü zor-

luklarla karfl›laflacaklard› her an.

Yoksul gecekondu mahallelerin-

den birinde yafl›yor, mahallenin en

tepesindeki kondu da oturan iflçi

Recep. Her sabah günefl do¤madan

düfler fabrika yollar›na. Babas› üç

tekerlekli, tahta el arabas›yla, po¤-

ça, böreklerin duman› tüte tüe çok-

tan iflçilerin geçece¤i yere yol al-

m›flt›r Recep’ten önce. Annesinin

ellerinde hala  y›rt›k bir önlük, bir

de i¤ne iplik okula gidecek olan kü-

çük kardefllerinin haz›rl›¤›n›n tela-

fl›nda çabalay›p duruyordu. Gece-

kondu sokaklar›ndan afla¤›dan yu-

kar›ya, ifl servislerinin fabrika geçifl

yolunun kenar›nda ufakl› büyüklü

gruplar halinde, yani bir sömürü gü-

nünü daha yorgun bedenleriyle kar-

fl›l›yorlar. Yol kenar›nda bekleyen

birkaç servis arabas› fabrikada san-

ki bütün ifller aksam›fl bir telaflla flo-

förler saatine bak›n›rken, afla¤›dan

soluk solu¤a koflturuyordu birkaç

emekçi. Servis arabalar›, minibüs-

ler, üst üste doluflmufl insan y›¤›n›y-

la “iflyeri”lerinin yolunu tutarlar. 

Recep elindeki gazeteyi kurca-

larken, bir aya¤› hala d›flarda olan

bir iflçi devam et diye komut verir

gibi ba¤›r›r, araba yol al›r. Yolda ifl-

çileri ala ala ilerlerken korna sesleri

birbirine kar›fl›r durur. Kiminin göz-

leri, yorgun ve uykusuz bedenlerine

yenik düfler. Fabrikaya kadar araba-

da uyuyakal›r. Recep yar› uykulu

gözlerini aç›p gazeteyi  okumaya

bafllay›nca,  birden gözü bir habere

tak›l›r, “24 mevsimlik iflçi feci fle-

kilde can verdi”...Araban›n cam›n-

dan d›flar›, yol kenar›nda birikmifl

emekçilere bakarak “iflte hepimizin

hali, bir dilim ekmek için yollara

düflmüflüz. Bu afla¤›l›k kapitalist

kirli düzen bizleri düflünmeden, bir

dilim ekme¤e ulaflmadan ölüme

mahkum etmifl” diyerek h›zl› h›zl›,

öfkeyle konuflmaya bafllar Recep.

Öfkeli konuflmalar bitmeden araba

fabrikaya yanafl›r. Yanafl›r yanafl-

maz da her sabah oldu¤u gibi “iflba-

fl› zili” çalar durmadan.

Akflam “Paydos zili”

çalana kadar 12 saat emek

harcayarak günün bütün

yorgunlu¤uyla, servis ara-

balar›n› t›kabasa dolduru-

larak geri evlerine do¤ru

araba yollar›na koyula-

cakt›.

Uzaktan bak›nca gece-

kondu sokaklar› bir baflka

görünür. Bir ifl dönüflü ak-

flam›nda, karanl›k sokak-

lar› ad›mlarken Recep

ad›mlar›n› h›zland›r›r, yi-

ne acep ne ola ki diye dü-

flünerek, sokaktaki kala-

bal›¤a yanafl›r. “Y›kt›rmay›z, baflka

gidecek yerimiz yok” seslerini du-

yunca mesele anlafl›l›r hemen. Re-

cepler’in komflusu Hasan amca, el-

leriyle sa¤› solu iflaret ederek: “Bu-

rada yaflayan insanlar›n hiç mi de-

¤eri yok, zaten binbir türlü dert ba-

fl›m›za musalat edilmifl. Bir de evle-

rimiz y›k›l›rsa sokaklarda yaflaya-

may›z.” Hasan amcan›n bu dert

yan›fl›na durmadan yenileri eklen-

di...Ve ayn› ortak noktalarda bir bü-

tün olarak bafla ç›kaca¤› gülen göz-

lerindeki birlik beraberli¤in anlaml›

ifadesiyle, kan›tlanarak gösteriyor-

lard›!. Direnece¤iz...y›kt›rmayaca-

¤›z evlerimizi, baflka yolu yok...

Recep bütün bu olanlar› bir bir

anl›yor. Göç yollar›na düfltükleri o

günü an›ms›yor. Zar zor yapt›klar›,

bu eve s›¤›nm›fllard› ancak. ‹fl dönü-

flü mum ›fl›¤›nda, k›fl›n ortas›nda ka-

ranl›k ve so¤uk oda da yanmayan

bir soba bafl›nda, k›vr›l›rken anl›-
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yordu yoklu¤un ne demek oldu¤u-

nu, yaflam›fll›¤›yla. Karanl›¤›n için-

de kalman›n ne oldu¤unu, ya¤mur

ve kardan dolay› çat›n›n sürekli

damlad›¤›n›, çaresizce her damlan›n

damlad›¤› yere çanak-tabak koydu-

¤unu...Bütün bunlar› tekrar an›msa-

y›nca, öyle bir öfkeyle kalkt› ki ma-

hallenin tepesindeki bofl arazide

buldu kendini. Yaz akflamlar› her

daim mutlaka birileri vard›r o çi-

menlik yerde. Her zamanki gibi de-

¤ildi bugün. Nas›l olsunlar ki zalim-

lerin zulmü dayanmaktayd› kap›la-

r›na. Yukar›dan, afla¤›ya bak›nca

gördükleri evlere devlet taraf›ndan

y›k›m karar› verilmiflti. Sahip ol-

duklar› en gerekli ihtiyaçlar›yd› ev-

leri. Hasan amca hurda toplaya-

rak....el arabas›yla sokak sokak,

çöplerden hurda aramakla tüketti

ömrünün ço¤unu. Ki ancak birkaç

tu¤layla çevrili derme çatma bara-

kas›na sahip olabildi. Ya akflama ka-

dar fabrikalarda çal›flan di¤erle-

ri?...Sömürü çarklar›n›n döndü¤ü

yerlerde bazen hiç uyumadan sa-

bahlara kadar emek harcayarak, ba-

fl›n› sokacaklar› gecekondular›n› ya-

p›p yerleflmifllerdi. 

Recep’in ayn› durumu yaflad›¤›

mahalleli halk›n›n bugünkü daya-

n›flmalar›n› görünce içi biraz rahat-

l›yor. fiimdiden haz›rl›kl› olmak la-

z›md›. Her an zalim düzenin zorba

güçleri, ifl makinalar›yla mahalleyi

basabilirler sinsice. ‹flten gelenler

y›k›m› duyar duymaz mahallenin en

tepesindeki alana kofluyor. Çolu¤u

çocu¤u, yafll›s›, genci, bütün halk

kol kola kenetleniyorlar adeta. 

Çok geçmeden elbirli¤iyle, bü-

yük bir titizlikle, her ihtimal hesap-

lanarak barikatlar kuruluyor. Ço¤u

kendi  varl›¤›n› bu ülkede yaflam›n

en güzel anlam›n› haf›zalar›na kaz›-

yacakt›. Zalim sömürücü düzenin

karfl›s›nda gururla barikatlaflacakt›

yürekleri. 

Gün ›fl›madan zulüm düzeninin

polisleri sar›yor gecekondu sokak-

lar›n›. Panzerler, ifl makinalar› dizi-

liyor arka arkaya. Siyonist  ‹sra-

il’den ithal gaz bombalar›, mermiler

ya¤d›r›l›yor halk›n üstüne. Faflist

namlular uzan›yor köfle bafllar›n-

dan. Ama geçit yoktu zulüm düze-

nin kolcular›na karfl›lar›nda duran

Filistinli yüreklerdi, t›pk› “Filistinli

küçük generaller” gibi, sapan›na sa-

r›lm›fl, onlar gibi yerini yuvas›n› ku-

ruyorlar. Hakl›n›n haks›zl›¤a karfl›

büyük gücüydü. Canla baflla dire-

nen zalime karfl› öfke seliydi. Yay›-

l›yordu Irak direniflinin hakl› coflku-

su gecekondu sokaklar›nda. Bir fla-

hin gibi at›l›yor analar, çocuklar›n›n

yuvas›na yanaflt›rm›yor sömürü zul-

münün polislerini. Y›kamazlard› ar-

t›k bu gücü. Geçemezlerdi hakl›n›n

yaflamlar›n› savunma mevzilerini.

Hep birlikte at›lan tafllar bir ç›¤ gibi

üstlerine y›¤›lm›flt›. Barikatlarda

yanan ateflin duman› isyan› duyu-

rurcas›na flehrin semalar›nda dolafl›-

yordu; suskun b›rak›lm›fl flehri kav-

gaya ça¤›r›yordu sanki. Koflmal›y›z,

kavgam›za koflmal›y›z diyordu. Öy-

le de oldu. Kofltular, ard›na bakma-

dan ulaflt›lar...Bir iken on oldular

sonra bin oldular, ard› s›ra umut

olup ço¤ald›lar. Y›kt›rmad›lar gece-

kondular›n›. Birlikte atan yürekle-

riyle, yumruklar›n› birlefltirerek ka-

zand›lar bar›nma haklar›n›.

Belki ço¤u ilk defa böyle gör-

kemli bir direniflin içinde gerçe¤in

ta kendisi, bilinçlerini daha da ay-

d›nlatacakt›. Ve iflçi Recep, fabrika

yolunda yol kenar›nda birikmifl

emekçilere umutla bakarak bir bü-

tün olman›n gücünü daha net göre-

cektir. Yüre¤indeki sevincin güzel-

li¤ini, çal›flt›¤› fabrikada, oturdu¤u

mahallede her daim her yerde ya-

n›nda gururla tafl›yacakt›. Hep o bir-

likte güç olup bar›nma hakk›n› sa-

vunduklar› günü hat›rlay›p umutla

bakacakt› hayata. K›y›da köflede de-

¤il hayat›n içinde olduklar›n› yar›n-

lara tafl›yacaklard›. Yoksullu¤un ol-

mad›¤› bir dünyay› bilinçlerinde ve

yüreklerinde bir çocuk büyütür gibi

emekle büyüteceklerdi!...

Say›: 124 47ÖYKÜ

12 Eylül Faflist Cuntas›’n›n ürünü

olan 1243 kiflinin yarg›land›¤› Dev-

rimci Sol Anadavas› devam ediyor.

Çeyrek as›rd›r devam eden dava 25

Eylül günü Üsküdar Adliyesi’nde gö-

rüldü. 100’ü aflk›n dosyan›n kay›p ol-

du¤u davada avukatlar dosyalar›n bu-

lunmas›n› istediler ve süre talep ettiler.

San›klardan Hayriye Gündüz, Fe-

ridun Osmana¤ao¤lu, Bora Bayo¤lu,

Kerim Peflkirli, Efkan fieflen, Nevzat

Çelebi, Mustafa Buran, Recep Ali

Sur, Hasan Do¤ruöz, Serhan Ar›ka-

no¤lu, Baki Öz, Ali ‹hsan Köse, Mus-

tafa Kamil Uzuner, Erdal Turgut kat›-

l›rken dava 12.02.2008’e b›rak›ld›. 

Mahkeme ç›k›fl›nda bir bas›n

aç›klamas› yapan HÖC’lüler 12 Ey-

lül Faflist Cuntas›’n›n AKP iktidar›y-

la devam

e t t i ¤ i n i

vurgulad›-

lar. “Dev-

rimci Sol

Anadavas›

12 Eylül

Hukuksuz-

l u ¤ u n u n

Devam›d›r”

yaz›l› pankart aç›l›rken s›k s›k “Ada-

let ‹stiyoruz, Devrimciler De¤il Cun-

tac›lar Yarg›lans›n” slogan›n› at›ld›.

Bas›n aç›klamas›n› okuyan Sezai De-

mirtafl “buras› Türkiye burada ikti-

darlar de¤iflir ama faflizmin hukuku

sürer. AKP iktidar› 12 Eylül anayasa-

s›n›n açt›¤› bu davay› sürdürmekte

›srar ediyor, di¤er taraftan da 12 Ey-

lül anayasas›n›n de¤iflmesi gerekti¤i-

ni söyleyerek ikiyüzlülü¤ünü ortaya

koyuyor. As›l yarg›lanmas› gereken

‘asmay›p besleyelim mi?’ diye fetva

veren cunta genarelleridir” dedi.   

DDEEVVRR‹‹MMCC‹‹ SSOOLL

AANNAADDAAVVAA’’SSII SSÜÜRRÜÜYYOORR
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Tekelci bburjuvazinin DDNA’s›

Güler Sabanc› demifl ki: “Laiklik ve de-

mokrasi DNA’m›za ifllenmifltir. ”

Göstermelik demokrasiyi dahi rafa kald›-

ran 12 Eylül Cuntas›’n› onun için mi  alk›flla-

m›flt›n›z?.. Yoksa, cuntalar› desteklerken

DNA’n›z farkl› m›yd›? Ya da o zaman

DNA’lar›n›z› izne mi göndermifltiniz?

Baflbakan Tayyip

Erdo¤an’›n dan›flman-

lar›ndan Hüseyin Tu¤-

cu, Referans Gazete-

si’ne söylefli vermifl.

Soruyu ““AAKKPP’’nniinn aahh-

llaakk››nn›› aannllaatt››rr mm››ss››-

nn››zz??”” fleklinde anla-

m›fl olacak ki, baflla-

m›fl ““ddeevvlleetttteenn iihhaallee aallmmaann››nn

iinncceelliikklleerrii””ni anlatmaya:

"" ‹‹nnssaann bbiirr flfleeyy yyaappaaccaakkssaa,,

bbiirr flfleeyy bbeecceerreecceekkssee,, bbaazz›› kkoonnuu-

llaarrddaa uuyyuummaa kkeennddiinnii hhaazz››rrllaa-

mmaakk zzoorruunnddaadd››rr.. ......TTaabbii bbuu aann-

llaammddaa iinnssaannddaa ggiittttii¤¤iinnddee,, oo iiflflii

aallmmaass›› vvee ssoo-

nn uu çç ll aa nn dd ›› rr -

mmaass›› iiççiinn ......

kkaarrflfl››ss››nnddaakkii

iinnssaannaa ggöörree

kkeennddiissiinnee ççee-

kkii ddüüzzeenn vvee-

rreecceekkttiirr.. ""

Anlatt›kça hoflu-

na gitmifl olmal› ki,

ahlak dersi vermeyi

sürdürmüfl; ““‹‹nnaannçç-

ss››zzllaarr ddaahhaa aahhllaakkss››zz

oolluuyyoorrllaarr””...... ‹nançl›-

s›, inançs›z› AKP’li-

nin ahlak› yukar›da

anlat›lan gibi oluyor. 

Dengir Mir Meh-

met F›rat da durumu

kurtarmak ad›na de-

mifl ki:““((......)) BBeenniimm mmiilllleettvveekkii-

lliimm bbuunnuu ssööyyllüüyyoorrssaa yyaallaann ssööyy-

llüüyyoorr.. ÇÇüünnkküü ssiisstteemmii bbiillmmiiyyoorr

ddeemmeekkttiirr..””

Bilmez olur mu yahu, adam

sistemi bilmese bu kadar güzel

anlatabilir mi?

değin elerm

FFaakkiirrlliikk 
iihhttiillaalllleerriinn 
vvee ssuuççllaarr››nn
aannaass››dd››rr.. 

((AArriissttootteelleess)) 

....

Baflbakan›n DDan›flman› 

Konufluyor

BAM TELİ çizgiler

En KKahraman

Gül

Gül, Do¤u’ya “sui-

kast ihbar›na ra¤men”

gitmifl. 

Ne büyük kahraman-

l›k! Yaln›z, hat›rlarsan›z,

bir karakolda gece kal-

mak istemifl de komutan-

lar›n “güvenli¤inizi sa¤-

layamay›z” demesi üzeri-

ne kalma-

m›flt›. 

H a n i

n e r e d e

k a h r a -

manl›k?!

O y s a

o kara-

kolda her gece ve her

gündüz askerler yok mu?

Onlar kurbanl›k koyun

mu?  

Bir yazar›m›z Medya

Markt adl› marketin aç›-

l›fl›nda ortaya ç›kan tab-

loyu yorumluyor: “Ben-

zer indirim AB’nin her-

hangi bir ülkesinde ya-

p›ld›¤›nda, böyle manza-

ralar yok.” (Yalç›n Do-

¤an, 26 Eylül Hürriyet) 

Öyle mi gerçekten? 

Oysa, ayn› günkü ga-

zetenin baflka bir sayfa-

s›nda Medya Markt’›n bu

tür aç›-

l›fllar› bir

yön tem

olarak her yerde uygula-

d›¤› ve baflka yerlerde de,

mesela Avrupa’n›n Berli-

ni’ndeki aç›l›flta da izdi-

ham yafland›¤› yaz›l›yor.

Polonya’da da aç›l›flta

ma¤azan›n yar›s› tahrip

olmufl.. Ama AB hayran-

l›¤›, böyle yanl›fllar yap-

t›r›yor insana... AB’ci,

otomatikman Avrupa’da

“böyle fleylerin” olmaya-

ca¤›n› düflünüyor.  

Ah azizim Avropa, Avropa... 
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Belediyelerde, devletin çeflitli kurulufllar›nda

birçok yemekhane “tadilat” dolay›s›yla kapal›...

AKP’li yetkililer bunun “kas›tl›” olmad›¤›n› söylü-

yorlar. Hepsinin tadilat zaman› nedense Rama-

zan’da gelmifl.. Takiyyecilik ruhlar›na ifllemifl... 

Desene adam gibi “Ramazan vesilesiyle kapat›-

yoruz, oruç tutmayanlar da yemek yiyemesin...”

ama demiyor, diyemiyor. Alavare dalavere takiyye! 

Yemekhanelerde ttadilat 

ya dda ttakiyyecilik

DD‹‹LL!!
Dil, üslup üzerine yazm›flt›k önceki haftalarda. Ge-

çen hafta solun çeflitli kesimlerinin kat›ld›¤› bir toplan-

t›da, flu veya bu grubu veya “kendini” temsilen  gelen

temsilcilerin kulland›klar› baz› kavramlar flunlard›:

Çavufl solculu¤u... sivil totalizmi... totaliter tehli-

ke... realitik düzlem... Realist olmak... elitizmin çeflitli-

li¤i... 

Bir k›sm›n› anlamad›k. Bir k›sm›n› kullan›ld›¤›

yerde yerine oturtamad›k.. Solun “dil yaras›” san›lan-

dan da büyük görüldü¤ü kadar›yla. 

AAmmeerriikkaann DDeemmookkrraassiissii 

NNeeyyee ““fifiookk”” OOlldduu??

2004'teki ABD baflkan aday› John Kerry'nin Florida

Üniversitesi'ndeki konuflmas› s›ras›nda bir ö¤renci de

konuflmak istemifl. Vay sen misin konuflmak isteyen,

ö¤renciye elektrikli flok silah› ile sald›r›p ö¤renciyi ön-

ce etkisiz hale getirmifl sonra tutuklam›fllar.

Neye u¤rad›¤›n› flafl›ran ö¤renci, ülkesindeki de-

mokrasinin nas›l bir fley oldu¤unu halen anlamaya çal›-

fl›yor olsa gerek!

Gazetelerin yazd›¤›na göre, savunmas›z bir ö¤renci-

ye “flok silah›” kullan›lmas› da, Amerikan toplumunu

“flok” etmifl... Bütün televizyon kanallar› elefltirmeye

bafllam›fl.. Onca iflgale, ABD askerlerinin yüzbinlerce

insan› katletmesini örtbas edip, bu küçük olay› “vay be

ABD ne kadar da demokrat” dedirtmenin vesilesi yap›-

yorlar anlafl›lan... fiov demokrasisi?!

Dar›s› BBafl›na!...

PPeerruu ddiikkttaattöörrüü, MRTA

militanlar›n›n katili Fujimori, tutuk-

land›¤› fiili taraf›ndan Peru’ya iade

edildi. fiimdi hapiste. 

Dar›s› tüm faflist diktatörlerin

bafl›na!

Mücadeleye Ça¤›r›yor!
Bu hafta da Yürüyüfl tan›t›m ve da¤›t›mlar› devam etti.  

AAnnttaallyyaa’da dergimizin da¤›t›m› 19-21-26 Eylül günle--

rine yay›ld›. 19 Eylül’de K›fllahan

Meydan› ve Kapal›yol’daki da¤›t›mda

15 dergi da¤›t›l›rken 21 Eylül’de okur--

lar›m›z bu kez yoksul gecekondu ma--

hallelerinden Hüsnü Karakafl’tayd›lar.

Yeni anayasa, e¤itim sistemindeki çü--

rüme ve gecekondu y›k›mlar›n›n anla--

t›ld›¤› tan›t›mda, 25 dergi halka ulaflt›--

r›ld›. 26 Eylül’de yine K›fllahan Mey--

dan›’na inen okurlar›m›z› taciz etmeye çal›flan sivil polisle--

rin çabalar›na ra¤men 25 dergi da¤›t›ld›. Okurlar›m›z›n ›s--

rar› ve halk›n sahiplenmesiyle polisin tacizleri sonuçsuz

kald›.

***

Dergi da¤›t›mlar›ndan bir baflkas›

da 22 Eylül günü AAnnkkaarraa Mamak’ta-

ki Mutlu Mahallesi’nde gerçekleflti-

rildi. “AKP patronlar›n iktidar› oldu-

¤unu göstermeye devam ediyor. AKP

paran kadar e¤itim politikas›n› sürdü-

rüyor. Paras›z e¤itim hakt›r. Yürüyüfl,

halk için e¤itim istemeye ça¤›r›yor!

Yürüyüfl, ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyalizm için mü-

cadeleye ça¤›r›yor…” fleklindeki megafonlu anonslarla

Mamak halk›na seslenen okurlar›m›z 24 dergi da¤›tt›lar.

***

Dergimizin da¤›t›m›n›n yap›ld›¤›

bir baflka Anadolu ili de ‹‹zzmmiirr. 23

Eylül günü Yürüyüfl okurlar› ‹zmir’in

Uzundere Köyü, Cennetçeflme ve Li-

montepe mahallelerindeydi. Burada

megafonla yap›lan anonslarda “Em-

peryalizmin ve oligarflinin anayasas›

de¤il halk anayasas›n› istiyoruz” de-

nildi. 54 derginin halka ulaflt›r›ld›¤› da¤›t›m akflam saatle-

rinde bitirildi. 

***

‹stanbul’un gecekondular›nda da

Yürüyüfl da¤›t›mlar› vard›. Okurlar›-

m›z bu hafta da ÜÜmmrraanniiyyee Esatpafla

Mahallesi'ndeydiler. Geçen hafta po-

lisin müdahalesinin yafland›¤› Esatpa-

fla Mahallesi’nde bu hafta da toplu

dergi da¤›t›m› yap›ld›. 18 Yürüyüfl

okuru önlükleriyle da¤›t›m yapt›lar.

Bir saat süren da¤›t›m s›ras›nda 53

adet dergi sat›ld›. Halk›n olumlu tepkilerinin görüldü¤ü

da¤›t›m s›ras›nda anayasa tart›flmalar› üzerinden sohbet-

ler edilerek, halk›n anayasas›n› yapal›m ça¤r›s› yap›ld›.

YYüürrüüyyüüflfl
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10 Ekim 1991’de ‹stanbul’da üç iflkencecinin
öldürülmesinden sonra, Merter’de çat›flmada flehit
düfltü. 1956 do¤umlu Hayri Koç, 1980'lerin so-
nunda çeflitli görevler üstlendi. At›l›m döneminde
SDB üyesi oldu. 

HHAAYYRR‹‹ KKOOÇÇ

7 Ekim 1999’da Tokat, Almus ‹lçesi Çamdal› Kö-
yü yak›nlar›nda gerillayla oligarflinin askeri güçleri
aras›nda ç›kan çat›flmada flehit düfltü. 
Ali R›za, 1976 Tokat do¤umluydu. 1993’te, Dev-
Genç’lilerle tan›flarak mücadeleye kat›ld›. 1997’de
Karadeniz Birli¤i’nde yerald›. 

AAllii RR››zzaa AAKKAASSLLAANN

3 Ekim'de çal›flt›¤› iflyerinden ‹stanbul polisi tara-
f›ndan gözalt›na al›nd›. Günlerce yo¤un iflkence-
lerden sonra 6 Ekim 1996’da bafl›ndan kurflun-
lanarak katledildi ve cesedi Esenler'de bir inflaa-
ta b›rak›ld›... 
‹smet, 1966 Dersim Pülümür do¤umluydu. Çeflitli
alanlarda görevler ald›. ‹‹ssmmaaiill GGÜÜVVEENNÇÇ

5 Ekim 2000’de, Ulucanlar katliam›n›n hesab›n›
sormak için bir eylem haz›rl›¤›ndayken tafl›d›¤›
bomban›n patlamas› sonucu ‹stanbul-Harbiye'de
flehit düfltü. 
Hüsamettin, 1975, Artvin-Hopa do¤umlu Laz milliye-
tindendi. 1990’da ‹stanbul Liseli Dev-Genç saflar›nda
mücadeleye at›ld›. Bir SPB’li olarak flehit düfltü.HHüüssaammeettttiinn CC‹‹NNEERR

5 Ekim
1994’te
gözalt›na
al›narak
kaybedil-
di. Dev-
rimci ‹flçi
Hareke-

ti'nin yöneticilerindendi. Mücade-
lenin zorluklar› onu y›ld›rama-
m›flt›. ‹flkenceciler çareyi onu
kaybetmekte buldular. 

LLüüttffiiyyee KKAAÇÇAARR

6 Ekim
1992’de
gözalt›na
al›nd› ve

kaybedil-
di. Y›ld›z
Üniversi-

tesi ö¤ren-
cisiydi. ‹YÖ-DER içinde yerald›.

Gençli¤in mücadelesinin yönetici
kadrolar›ndand›. ‹flkenceciler

karfl›s›nda boyun e¤medi. 

AAyyhhaann EEFFEEOO⁄⁄LLUU

OONNLLAARR HHAALLAA KKAAYYIIPP

10 Ekim 1992’de ‹stanbul Ac›badem’de bulun-
du¤u üs kuflat›ld›. Sultan direnerek flehit düfltü.
1969 Sivas Hafik do¤umlu Sultan, 1988’de bir
DEMKAD üyesi olarak mücadelede yerald›. 1990
Nisan’›nda yeralt›na geçti.

SSuullttaann CCEENN‹‹KK

HHAALLKKIIMMIIZZIINN
OONNUURRLLUU
AAYYDDIINNLLAARRII 
AANNIILLDDII

Devrimci ayd›nlar Ruhi Su ve Y›lmaz Güney ölümleri--

nin y›ldönümlerinde yap›lan etkinliklerle an›ld›lar. 

Halk ozan› Ruhi Su'nun ölümünün 22. y›l› olmas› nede--

niyle PSAKD Çi¤li fiubesi’nde düzenlenen anma etkinli¤i

saat 19.30’da fiube Baflkan› Türkan Do¤an’›n konuflmas›y--

la bafllad›. Konuflmas›nda Ruhi Su'nun sanatsal hayat›n›n

yan›nda emperyalizme karfl› siyasi durufluna da de¤inen

Türkan Do¤an’›n konuflmas› sonras›nda program fliir dinle--

tisi ve Çi¤li fiubesi’nin müzik grubu ''Yaren Türküler''in

Ruhi Su’nun türkülerini söylemesiyle sona erdi. 

***

‹zmir’de devrimci ayd›nlar›m›z için yap›lan bir baflka

etkinlik de Do¤ançay-Der taraf›ndan gerçeklefltirildi. 21

Eylül günü Y›lmaz Güney’in an›s›na “Umut” filmi göste--

rildi. Y›lmaz Güney Do¤ançay köylüleri için ayr› bir anlam

ifade ediyormufl. Eskiden bütün köy halk› filmlerin geldi¤i

günlerde haz›rlan›p aç›k hava sinemalar›na filmleri izleme--

ye giderlermifl. Bu sinemalar›n bafl filmleri ise Y›lmaz Gü--

ney’in filmleri oldu¤u için Y›lmaz Güney’in özellikle 35

yafl ve üzeri yafltaki köylüler için ayr› bir yeri var. Köylü--

ler, “O filmlerde kendimizi bulurduk. A¤aya, patrona karfl›

Y›lmaz Güney silah›n› çekti mi sanki kendimiz çekmifliz

gibi olurduk” diyorlar.

***

Trakya Kültür Merkezi’nde de Ruhi Su ve Y›lmaz Gü--

ney ayr› etkinliklerle an›ld›lar. 

“Duvar” filminin gösterimiyle ölümünün 23. y›l›nda

devrimci sanatç› Y›lmaz Güney an›ld›. Y›lmaz Güney’in

devrimci sanatç› kiflili¤ine ve halk›n› anlatt›¤› pek çok fil--

me vurgu yap›ld›. “47 y›ll›k ömrünün 13 y›l›n› hapishane--

de, 3 y›l›n› yurtd›fl›nda geçirerek ömrünün son an›na kadar

halklar›n kurtulufl umudunu yüre¤inde yaflatm›flt›r” denildi. 

Devrimci sanatç› Ruhi Su’da türkü dinletisi yap›larak

an›ld›. Ruhi Su’nun devrimci sanatç› kimli¤inin, hayat›n›n

anlat›ld›¤› etkinlik ilgiyle dinlendi.

***

Halk Ozan› Ruhi Su 22 Eylül günü 20.30’da ‹dil Kültür

Merkezi taraf›ndan düzenlenen bir etkinlikle an›ld›. Ruhi

Su’nun sesinden bir türküyle bafllayan anma Ruhi Su’nun

hayat›n› anlatan k›sa bir konuflma ile devam etti. Anmaya

Ruhi Su Dostlar Korosu da kat›ld›. Koro türkülerine baflla--

madan önce tarihiyle ilgili k›sa bir anlat›m yap›ld›. Ve

Dostlar Korosu dinleyenlerinde coflkuyla kat›ld›¤› Ruhi Su

türkülerini okumaya bafllad›. Ruhi Su’yla ilgili sinevizyon--

dan sonra ise s›ray› Grup Yorum ald›. Yorum Ruhi Su’nun

kendileri için ne anlam ifade etti¤ini belirterek “Hocam›z›n

yaratt›¤› de¤erlere hep ba¤l› kalaca¤›z” dedi. Yorum dinle--

tisinin ard›ndan anma sona erdi. 


