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12 Ekim - 1 8 Ekim
30 Eylül Pazar günü Parti’nin yönetici kadrolar›ndan Bedii Cengiz ölümsüzlü¤ünün 13. y›l›nda
Mersin’in Kazanl› Beldesi’nde mezar› baﬂ›nda an›ld›. Anmada Arap halk›n›n geleneklerine uygun olarak bahur yak›ld›. Anma sayg› duruﬂuyla baﬂlad›.
Bedii Cengiz’in hayat›n›, devrimci kiﬂili¤ini anlatan
konuﬂmalarla devam etti. Onun devrimci kiﬂili¤inden, ö¤reticili¤inden, paylaﬂ›mc›l›¤›ndan, emekçili¤inden söz edilen konuﬂmalar›n yap›ld›¤› anmada s›k s›k “Devrim ﬁehitleri Ölümsüzdür, Bedii
Cengiz Ölümsüzdür, Kahramanlar Ölmez Halk Yenilmez” sloganlar› at›ld›. Anma “Haydi Tenruh Ha
Cepha, Bize Ölüm Yok” marﬂlar›n›n okunmas›yla sona erdi.

BED‹‹ CENG‹Z ANILDI

29 Eylül 2005'te Tokat'›n Ya¤murlu Beldesi'nde saatlerce çat›ﬂarak ﬂehit düﬂen, Sebahattin
Yavuz, Songül Koçyi¤it, Mustafa ‹ﬂeri, Derya Devrim A¤›rman ile sa¤ ele geçirildikten sonra infaz
edilen Salih Ç›nar Armutlu’da ve Esenler’de yap›lan etkinliklerle an›ld›lar.
HÖC üyeleri, 29 Eylül günü Armutlu Cemevi
Bahçesi’nde Ya¤murlu ﬂehitlerini and›lar. Anmaya
kat›lan 200 kiﬂi “Kahramanlar Ölmez Halk Yenilmez” pankart›yla ve “Ya¤murlu ﬁehitleri Ölümsüzdür, Devrim ﬁehitleri Ölümsüzdür, Kahramanlar
Ölmez Halk Yenilmez” sloganlar›yla selamlad›lar
karanfil yürekli ﬂehitlerini.
Di¤er bir anma ise Esenler Temel Haklar’da gerçekleﬂtirildi. 29 Eylül günü “Ya¤murlu
ﬁehitleri Ölümsüzdür” pankart› ve ﬂehitlerin resimlerinin as›ld›¤› anmaya 60 kiﬂi kat›ld›.
Anmaya Salih Ç›nar’›n ailesi ve ÇEM-DER’liler de kat›ld›lar. ÇEM-DER’li bir iﬂçi Salih’in
emekçi yönüne de¤inen bir konuﬂma yaparak “ona lay›k olmal›y›z” dedi ve ﬂehitlerinin
an›s›na bir ﬂiir okudu.

YA⁄MURLU
ﬁEH‹TLER‹ ANILDI

FUAT ERDO⁄AN
‹SMET ERDO⁄AN
ELMAS YALÇIN ANILDI

28 Eylül 1994’te ‹stanbul Beﬂiktaﬂ Arzum Kafe’de ‹stanbul polisi taraf›ndan katledilen Elmas
Yalç›n, Av. Fuat Erdo¤an ve ‹smet Erdo¤an ölümlerinin 13. y›ldönümünde meslektaﬂlar› ve yoldaﬂlar› taraf›ndan an›ld›lar.
Devrimci Memur Hareketi, 28 Eylül’de saat
12.30’da Elmas Yalç›n’› Feriköy Helvac›dede Me-

zarl›¤›’ndaki mezar› baﬂ›nda and›.
Anmada, memurlar›n 12 Eylül sonras› ilk örgütlülükleri olan BEM-DER'in, BEM-SEN'in kurulmas›nda büyük eme¤i olan Elmas Yalç›n nezdinde tüm devrim ﬂehitleri için yap›lan 1 dk’l›k
sayg› duruﬂunun ard›ndan Tüm Bel-Sen 1 No’lu ﬁube Yöneticisi ‹brahim Sönmez bir konuﬂma
yapt›. Konuﬂman›n ard›ndan Grup Yorum ‘Bize Ölüm Yok’ marﬂ›n› ﬂehitler için söyledi. Anmaya
70 kiﬂi kat›ld›.
Ayn› gün ayn› saatte ÇHD’li avukatlar da katliam›n yap›ld›¤› yerde yapt›klar› anmada Elmas
Yalç›n ve ‹smet Erdo¤an’la birlikte katledilen, meslektaﬂlar› Av. Fuat Erdo¤an’›n resimlerini taﬂ›yarak meslektaﬂlar›n› unutmayacaklar›n› dile getirdiler.

Arslan B‹LG‹N

Tokat Turhal’da devrimci demokratik çal›ﬂmalar›yla biliniyordu.
15 Ekim 1996’da
kontrgerillan›n evlerine düzenledi¤i bask›nda annesi ve babas›yla
birlikte katledildi.

Arslan Bilgin veterinerdi. Devrimci Halk Güçleri’nin bölge koordinasyonunda çeﬂitli görevler ald›.

Dersim’de k›r gerilla
birli¤inde görevli olan
Bar›ﬂ, zaaflar›n› yenme konusunda umutsuzlu¤a düﬂtü¤ü bir
anda, 12 Ekim
1997’de, düzene
Bar›ﬂ BUDAK
dönmek ya da düﬂmana teslim olup ihanet etmektense, nöbet s›ras›nda intihar ederek aram›zdan ayr›ld›.

Eski baﬂbakanlardan
Nihat Erim’in
öldürülmesi eylemiyle
ilgili olarak gözalt›na
al›nd›. ‹ﬂkencede ser
verip s›r vermedi. 12
Ahmet KARLANGAÇ Ekim 1980’de gözalt›nda katledildi.
1957 Ad›yaman do¤umluydu. Devrimci hareketin önder kadrolar›ndand›. 12 Mart sonras› devrimci mücadeleye kat›lm›ﬂ ve birçok
görevler üstlenmiﬂti.
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ayyip Erdo¤an ve
Abdullah Gül, emperyalizmin merkezlerini ziyaret
ediyorlar durmaks›z›n. ‹kisi
ne ve genel olarak AKP
hükümetine emperyalizmin merkezlerinde ola¤an›n ötesinde bir ilgi gösterildi¤i aç›k. Emperyalist merkezlerdeki ilginin en
önemli boyutlar›ndan biri ise onlar›n
“islamc›” kimli¤i. Her ne kadar ülke
içinde AKP’liler “gömlek de¤iﬂtirdik... milli görüﬂçü de¤iliz... islamc›
de¤il muhafazakar demokrat›z” diye
birçok söylem geliﬂtirmiﬂ olsalar da,
emperyalizm cephesinde AKP’nin
seçimleri kazanmas›, “›l›ml› islam›n
zaferi” olarak tan›mland›.

T

l›ml› islam, ABD emperyalizminin ideologlar›n›n Taliban, Hizbullah, Hamas, Müslüman Kardeﬂler, El Kaide gibi “radikal” islami
hareketlerin geliﬂmesi karﬂ›s›nda,
emperyalizmle iﬂbirli¤ini sürdürecek güçleri destekleme ve iktidara
getirme politikas›n›n bir parças› olarak ürettikleri bir kavramd›r. Bu çerçevede, ›l›ml› islam, emperyalizmin
politikalar›n›n sürdürücüsü olan,
emperyalizmle birlikte kendi halk›na karﬂ› bask› rejimlerini sürdüren,
tekellere kap›lar›n› ard›na kadar
açan islam›n ad›d›r. Gerek ABD emperyalizmi, gerekse de Avrupa emperyalizmi, 1990’lar›n baﬂlar›ndan
itibaren uygulamaya baﬂlad›klar› bu
politikay›, 11 Eylül eylemlerinin ard›ndan çok daha sistemli ve yo¤unlaﬂm›ﬂ bir biçimde uyguluyorlar.
Emperyalizmle uyum içindeki “islami iktidarlar” politikas› baﬂar›
kazand›¤› ölçüde hem tekellerin
sömürüsü sürdürülmüﬂ, hem anti-Amerikan çizgideki islamc›
hareketler geriletilmiﬂ olacakt›r.

I

eçti¤imiz günlerde ABD
eski D›ﬂiﬂleri Bakan› Richard Holbrooke taraf›ndan dile
getirildi¤i gibi, “›l›ml› islam”
iktidar›n›n günümüzdeki en
gözde örnekleri ise Malezya ve
ülkemizdir. AKP’liler veya di¤er emperyalizm iﬂbirlikçisi kesimler ne kadar reddederse etsin; ülkemizdeki AKP iktidar›,
ABD’nin BOP projesinin ve bu-
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GÜNDEM

‘Yeﬂil Kuﬂak’tan ‘Il›ml›
‹slam’a; ROL AYNI
nun bir parças› olan “›l›ml› islam”
politikas›n›n bir ürünüdür.
BD emperyalizminin “›l›ml› islam” projesinin amac›, 1980’li
y›llarda yo¤un olarak hayata geçirdi¤i “Yeﬂil Kuﬂak” projesiyle temelde ayn›d›r. Amaç ayn› oldu¤u
gibi, a r a ç da ayn›d›r: ‹slam. Tek
fark, kullan›lan güçlerin niteli¤indedir. Yeﬂil Kuﬂak’ta a¤›rl›kl› olarak
daha radikal, hatta özellikle Afganistan’da oldu¤u gibi silahl› mücadeleye dahi baﬂvurabilecek nitelikteki islamc› güçler kullan›l›rken,
“›l›ml› islam” projesinde kapitalizmle ve emperyalist sistemle daha
fazla bütünleﬂmiﬂ, bütünleﬂti¤i ölçüde düzeniçileﬂip “›l›ml›laﬂm›ﬂ”
islami güçler kullan›lmaktad›r. AKP
iﬂte bu “islami güçler”den biridir;
emperyalizmin arad›¤› özelliklere
fazlas›yla sahiptir.

A

l›ml› islam politikas› çerçevesinde ABD kullanan, AKP kullan›lan konumunda olsa da kuﬂkusuz
karﬂ›l›kl› ç›karlar da sözkonusudur.
ABD emperyalizmi, AKP iktidar›
arac›l›¤›yla islam› ve çeﬂitli islamc›
çevreleri kendi sistemine yedeklemeye çal›ﬂmaktad›r. AKP bu anlamda emperyalizm için müslüman
halklar aras›na soktu¤u bir “ Tr u v a

I

Birçok düzen partisi dini
alabildi¤ine kullanm›ﬂt›r.
Fakat bugüne kadar hiçbir
düzen partisinin din istismarc›l›¤› da, AKP boyutlar›nda
olmam›ﬂt›r.
Halklar›n saf dini inançlar›
sat›lamaz. Bunlar inançlar›
sat›yorlar.

a t › ”, islam ülkeleri içinde ABD ad›na politika yapan bir t a ﬂ e ro n d u r.
Ve bu nitelikleri ABD’nin AKP’den
neleri bekledi¤ini yeterince aç›k biçimde göstermektedir. AKP’nin ise
bunun karﬂ›l›¤›nda as›l istedi¤i ve
bekledi¤i, iktidar için emperyalistlerin kendisini desteklemesidir.
AKP’nin ortaya ç›k›ﬂ›ndan beri de
emperyalizm bu deste¤i vermektedir. K›sacas›, ABD ve AKP’nin
“›l›ml› islam” çerçevesindeki iliﬂkisinde “alan raz›, veren raz›”d›r. Ve
al›n›p sat›lan ‹SLAM’d›r.
u kesimler, dini aç›kça sat›yor.
Dini basamak yap›p iktidar oluyorlar, dini basamak yap›p emperyalistlerin deste¤ini al›yorlar, dini basamak yap›p holdingleﬂiyorlar.

B

in tarihin hemen her döneminde
sömürücü egemen s›n›flar taraf›ndan kullan›lm›ﬂt›r: fakat herhalde
hemen hiçbir dönemde de bu kadar
aﬂa¤›l›k biçimlerde istismar edilmemiﬂ, bu kadar pervas›zca halklar›n
inançlar›yla oynanmam›ﬂt›r. Keza,
ülkemizde de Demokrat Parti’den
baﬂlayarak birçok düzen partisi dini
alabildi¤ine kullanm›ﬂt›r. Adalet
Partisi imam hatipler açarak, Milli
Selamet Partisi “islam ortak pazar›” gibi projeleriyle islamc›l›ktan ve
emperyalizm iﬂbirlikçisi islamc›
yönetimlerden her biçimde faydalanmaya çal›ﬂm›ﬂlard›r. Kendilerini 90’l› y›llarda “laiklik
savunucusu” olarak sunan düzen partilerinin liderleri, Demirel ve Türkeﬂler, Necmettin Erbakan’la iﬂbirli¤i yap›yor,
“müslümanl›¤› geliﬂtirmek, devlet dairelerinde ibadet koﬂullar›n› yaratmak” gibi hedeflerle,
hem kendi aralar›nda, hem de
Suudi merkezli islamc› örgütlerle anlaﬂmalar imzal›yorlard›.
Fakat yukar›daki k›yaslamaya
benzer biçimde söylemeliyiz ki,

D

7 Ekim 2007

bugüne kadar hiçbir düzen partisinin din istismarc›l›¤› da, AKP boyutlar›nda olmam›ﬂt›r.
alklar›n saf dini inançlar› sat›lamaz. Bunlar inançlar› sat›yorlar. Bugün ülkemizin her taraf›n› iftar çad›rlar› kaplam›ﬂt›r. Yoksullara
yard›m amac›yla m›? Hay›r!.. Din
pazarlamas› yap›yorlar yine. ‹slama,
cennet ve cehenneme samimiyetle
inanan, dinin emretti¤i gibi Allah’tan korkan bir müslüman, dini
bir “ç›kar arac›” haline getirmeyi
düﬂünmez. E¤er getiriyorsa,
orada art›k inanç, saf bir inanç
olmaktan ç›km›ﬂ, kirlenmiﬂ, ç›karlar›n kurban› haline getirmiﬂtir. Düzen islamc›l›¤› iﬂte budur.
KP’nin dinsel bir inançla ilgisi yoktur. AKP’ye oy veren kitlelerin bir kesimi,
AKP’nin alt kademelerdeki yönetici ve üyeleri için islam dininin, müslümanl›¤›n bir anlam›
vard›r; islam› sistem içinde daha
bask›n hale getirmesi do¤rultusunda AKP’den beklentileri de
vard›r. Fakat AKP yönetimi için
islamc›l›k, esas olarak iktidara
t›rmanman›n bir arac› olmuﬂtur. ‹ktidar olduktan sonra ise, iktidarda kalmak için islam› kullanmaya devam
ediyorlar.
l›ml› islam, yanl›ﬂ bir ﬂekilde “ﬂeriat kurallar› hafifletilmiﬂ islam”
gibi alg›lan›yor veya öyle tarif ediliyor. Fakat yukar›da da k›saca sözetti¤imiz gibi, kavram›n as›l sahiplerinin yapt›¤› tarif aç›s›ndan bak›l›rsa,
“›l›ml›l›k” as›l olarak kapitalizm ve
emperyalizm karﬂ›s›ndaki konumlan›ﬂla ilgilidir. ‹slami kurallar›n kapitalizme uydurulmas› bunun bir sonucudur.
l›ml› islam politikas›, emperyalizmin politikas› oldu¤u için, ülkemizdeki egemen s›n›flar blokunun
hiçbir kesiminin temelde buna itiraz› yoktur. Zaten gerek iﬂbirlikçi tekelci burjuvazinin gerekse de Genelkurmay’›n, AKP iktidar›na gösterdi¤i uyumun arka plan›nda da bu
vard›r. Aralar›nda çeliﬂkiler var elbette; ancak bu emperyalizmin temel politikalar›na uyum sa¤lamalar›na engel olacak boyutlarda de¤il-
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dir bugün için. ‹slam›n “›l›ml› islam
iktidar›” biçiminde hem ülke içinde,
hem Ortado¤u bölgesi genelinde
kullan›lmas›, tüm iﬂbirlikçilerin ç›kar›na oland›r. Genellikle “dinci”
iktidarlar›n dini kulland›¤› kabul
edilir; Oysa din, hemen tüm sömürücü iktidarlar›n kulland›¤›, iktidar›n›n bir parças› haline getirdi¤i bir
olgudur. Kullan›lan dinin mutlaka
ﬂeriatç›, kat› kurall› bir din olmas›
gerekmiyor; tersine, dini, laik ölçüler içinde ele alan iktidarlar da dini

AKP olsun, Fethullah ve
öteki tarikatlar olsun, dini
sat›yor, karﬂ›s›nda ekonomik,
siyasi güç elde ediyorlar.
Al›ﬂveriﬂin temeli bu... ‹slam ad›na, din ad›na halklar›n inançlar›n›n riyakarca istismar edilmesine
izin vermemek de bizim görevlerimiz aras›ndad›r.

çok yo¤un kullanabiliyor. 12 Eylül
Cuntas›’n›n kullanmas› örne¤inde
görüldü¤ü gibi... Çünkü, dinin,
mevcut iktidarlar› meﬂrulaﬂt›r›c›,
onlara do¤al bir kitle taban› kazand›ran bir iﬂlevi var. Bugün emperyalizmin “Büyük Ortado¤u Projesi!”yle birlikte islam›n kullan›lmas›
çok daha yayg›nlaﬂm›ﬂ, çok yönlü
hale gelmiﬂtir.
aﬂbakan Erdo¤an, Genelkurmay Baﬂkan› Hilmi Özkök ve
kuvvet komutanlar›n›n kat›ld›¤› bir
“terörle mücadele zirvesi” sonras›
yap›lan aç›klamada, “dinin hem te röre, hem irticaya karﬂ› panzehir
oldu¤u” dile getirilmiﬂti. ‹ r t i c a y a
k a rﬂ › di n ! Bu toplant›da al›nan kararda ﬂöyle deniyor: “Terörle mücadelede dinin birleﬂtiricili¤inden yararlan›lmal›d›r. Ancak bunun için
de din e¤itiminin kalitesi art›r›larak... safsata ve hurafelerden uzak
olunmal›d›r. ” Buradaki bak›ﬂ aç›s›,
ABD’nin “ﬁeriatç› El Kaide ve Taliban’a karﬂ› ›l›ml› islam” projesindeki bak›ﬂ aç›s›na uygundur. Dolay›s›yla, AKP’nin ülke çap›nda ör-
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gütlenip yayg›nlaﬂt›r›lmas›, iktidar›n›n pekiﬂtirilmesi, hem oligarﬂi,
hem de emperyalizmin ç›karlar›na
uygundur. Genelkurmay’›n da emperyalizmin denetim ve yönetimindeki bir “›l›ml› islam” politikas›na
hem Kürt sorunu özelinde, hem emperyalizmin bölgesel amaçlar› nezdinde köklü bir itiraz› yoktur.
ethullah Gülenler, Tayyip Erdo¤anlar, Abdullah Güller emperyalizmin Ortado¤u’yu ve müslümanl›¤›n “hakim din” oldu¤u ülkeleri denetim alt›na alma, kendi
politikalar›na tabi k›lma politikas›n›n aktörleridirler. Fethullah Gülen’in bir grubun çap›n›
aﬂan geniﬂlikte bir alanda faaliyet göstermesi de böyle mümkün olmaktad›r. Gülen’in okullar›yla ve di¤er kurumlar›yla faaliyetlerini yo¤unlaﬂt›rd›¤› ülkeler, ABD’nin öncelikle denetim alt›na almaya çal›ﬂt›¤› bölgelerdedir.
AKP
olsun,
Fethullah ve öteki tarikatlar
olsun, dini sat›yor, karﬂ›s›nda
ekonomik, siyasi güç elde ediyorlar. Al›ﬂveriﬂin temeli bu.
KP, bir yandan Genelkurmay’la, tekelci burjuvaziyle
dengeleri sürdürerek, ülkeyi güllük
gülistanl›k göstererek, emperyalizmin her istedi¤ini vererek iktidar›n›
sürdürmek istiyor. AKP’den demokratikleﬂme konusunda veya
Kürt sorununun çözümüne iliﬂkin
ve hatta baﬂta türban olmak üzere,
islamc› kesimlerin taleplerine iliﬂkin radikal, köklü, mevcut statükoyu de¤iﬂtirecek ad›mlar bekleyenler, hayal k›r›kl›klar› yaﬂayacaklard›r; AKP esas olarak emperyalizm
ve oligarﬂinin statükolar›n› temelde
koruyup, demagojik manevralarla
süreci götürmek istemekte, bu yöntemle iktidar›n› mümkün oldu¤unca
uzatmak istemektedir. Ve bunun
için de sahip oldu¤u en iyi ve en de¤erli malzeme, islamc›l›¤›d›r. AKP
dini tepe tepe kullanmaya, din sat›c›l›¤› yapmaya devam edecektir. ‹slam ad›na, din ad›na halklar›n
inançlar›n›n riyakarca istismar edilmesine izin vermemek de bizim görevlerimiz aras›ndad›r.
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Din Sat›c›s› Bir Parti: AKP
Baz› s›fat ve kavramlar, bazen,
partileri, kendilerine koyduklar› adlardan daha iyi tan›mlarlar. Ülkemiz
siyasetinin yak›n geçmiﬂinde, vatan
hainleri anlam›nda “ v at a n s at› c› l›¤›” çok s›k kullan›ld› mesela. Vatan› satanlar›n hiçbir ulusal duygusu,
kimli¤i yoktur. Ç›karlar› hangi emperyalistte ise, bu ülke s›n›rlar› içinde onun borazan›n› çalanlard›.
Mandac›yd›lar, ajand›lar, haindiler.
Burjuva siyasetin yak›n tarihinde
“ k e ndi ni sa t a n l a r ”a da çok rastland›. Kendini satanlar da kimliksiz,
kiﬂiliksiz, politikas›zd›lar. ‹nand›klar› hiçbir ideoloji ve politika yoktu.
Kim fazla para veya kim koltuk verirse, o partiden olabilirler,
TBMM’deki tüm partilerin rozetini
taﬂ›yabilirlerdi.
Ülkemiz burjuva siyasetinin
uzun y›llard›r kullan›lan kavramlar›ndan biri de din istism a rc›l›¤›’d›r.
Diyebiliriz ki ayr›ms›z tüm düzen
partileri bu s›fat› az veya çok haketmiﬂtir. Elbette içlerinde Erbakan liderli¤indeki Milli Selamet Partisi
(MSP) gibi, tüm varl›¤›n› din istismar›na oturtan, daha tam bir deyiﬂle
din üzer ine siyaset yapanlar› oldu¤u gibi, istismar› daha alt düzeyde
ve dolayl› yollarla yapanlar da vard›.
AKP, MSP çizgisi içinde ç›kan
bir parti oldu. Fakat baz› noktalarda
daha siyaset sahnesine ç›karken
kendilerinin “ f a r k l› ” oldu¤unu
aç›klad›lar. Mesela, aç›klad›klar› taahhütlerden biri “din üze rine si yaset” yapmayacaklar›yd›. Buna herkesi inand›rmak için “mil li gö r ü ﬂ
gömle¤ini ç›k a rd›k lar›n›” ilan ettiler. Ve bu taahhüt ve aç›klamalar›
nedeniyle de daha iktidar olmadan
önce tekelci burjuvazinin deste¤ini
kazand›lar. MSP’nin devam› olan
Fazilet Partisi içindeki “ye nilikçil e r ” diye alk›ﬂlad› onlar› burjuva
medya. “Yenilikçi”(!)lerin liderleri
konumundaki Tayyip Erdo¤an’›n,
Abdullah Gül’ün, Bülent Ar›nç’›n
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ne olduklar›n›, nas›l bir siyasi geçmiﬂten geldiklerini biliyorlard› elbette, ama bilmezden geldiler. Çünkü: Emperyalizmle ve oligarﬂik
güçlerle d a h a u y u m lu olaca¤›n›
vadeden bir “islamc› hareket” ç›km›ﬂt› ortaya, onu desteklemeliydiler. Nitekim desteklediler ve emperyalizmin, oligarﬂinin deste¤iyle
AKP’ye iktidar yolu aç›ld›...
Evet, yaz›m›z›n baﬂ›nda kavramlardan sözetmiﬂtik. Vatan sat›c›l›¤›ndan, kendini satanlardan, din istismarc›l›¤›ndan... ‹slami bir geçmiﬂten gelen AKP, verdi¤i sözü hiçbir zaman tutmad›. Tam tersine “din
üzerine siyaset” yapmakta Erbakan
hocalar›n› da ge r i de b› r a kt› l a r. Dini kullanmakta o kadar ileri gitti ki
AKP, art›k “din istismarc›l›¤›” kavram› AKP’nin bu konudaki politikas›n› ve konumunu izah etmeye yetmiyor. Din sa t› c› l› ¤› bu anlamda
AKP’nin prati¤ine en yak›n kavramd›r san›r›z.
Evet, din sat›c›l›¤›. Sat›yor ve
karﬂ›l›¤›nda bir ﬂeyler al›yor.
Bu ülkede “cenne t i n a n a hta r›n›” satan ﬂeyhler, düzen partileri de
görüldü, her derde deva muskalar
da sat›l›r bilindi¤i gibi. Türbelerde
dini inançlar kullan›larak umut sat›l›r. Ama AKP tüm bunlar› aﬂm›ﬂ bir
parti olarak, D‹N‹, b üt ü n o l a r a k
sat›l›¤a ç›karm›ﬂ bir partidir. Bu
yüzden din sat›c›l›¤› onu en iyi tan›mlayan kavramlardan biridir.
AKP, bugün dünyan›n birçok yerinde, emperyalistler taraf›ndan
“›l›ml› islam” partisi olarak görülüp
öyle muhatap al›n›yor. AKP, hem
ABD’ye, hem AB’ye dini sat›yor.
Bu iliﬂkiler içinde din “emperyalist
merkezlere” sat›l›yor.
Laikçilerin “demir a¤larla ördük ana yurdu dört baﬂtan” marﬂ›na, AKP’liler de bugünlerde “ift a r
çad›rlar›yla do n a tt›k yurdun dört
bir yan›n › ” marﬂ›yla cevap verebilirler. Evet, her ilde, her ilçede, her

meydanda kuruldu bu y›l çad›rlar.
Amaç yoksullara yard›m m›? ‹lgisi
yok. AKP dini sat›yor. Bu da “iç tük e t i m ”.
AKP’liler, biz din üzerinden siyaset yapm›yoruz diyorlar ama,
AKP’nin iktidar oluﬂundan bu yana
geçen yaklaﬂ›k 5 y›l› ﬂöyle bir canland›r›n
gözünüzün
önünde.
“Din”in tart›ﬂma konusu olmad›¤›,
dinin istismar edilmedi¤i, kah imam
hatipler, kah türbanl›lar, kah içkili
yerler, kah mayolu afiﬂler, kah kuran kurslar› diye diye, siyasetin hep
din üzerine ﬂekillendi¤ine tan›k olmad›k m›? AKP islamc› bir zeminde
ortaya ç›km›ﬂ, o zeminde örgütlenmiﬂ ve daha önemlisi, o zeminde olmas› nedeniyle, islamc› kimli¤i nedeniyle emperyalistlerin deste¤ine
mazhar olmaya devam etmektedir.
Bu nedenle AKP’nin “ d i n t ü c c a rl›¤›” zemininden ç›kmas›n› beklemek, hiç gerçekçi de¤ildir.

AKP, emperyalizmin
arad›¤› müslüman
türüydü
ABD Savunma Bakan› Donald
Rumsfeld imzal› bir belgede,
Rumsfeld’in yard›mc›lar›ndan " d aha ›l›m l›" Müslüm a nlar›n yetiﬂ mesi için neler yap›labilece¤i” konusunda görüﬂ istedi¤i belirtiliyordu.
ABD yöneticileri, 2000’lerin baﬂ›nda, “müslüman dünyas› ile Bat›
dünyas› aras›ndaki aç›¤› kapatmak
için Türkiye, Ürdün, Fas gibi ‘›l›ml›’ müslüman ülkelerden destek alman›n önemini” dile getirerek, bu
do¤rultuda politikalar geliﬂtirdiler.
AKP’nin ve onun lideri Tayyip
Erdo¤an’›n bir siyasi öngörüsü varsa e¤er, bu öngörü, emperyalizmin
arad›¤›n›n “›l›ml› müslümanlar” oldu¤unu görmesidir. Daha Erbakan’›n partisinden ayr›l›rken, emperyalizme “ a r a d› ¤› n›z müs lüm a n
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be n i m ” mesaj›n› vermiﬂtir. Bu aç›k
çeki de¤erlendiren emperyalizm de
“›l›ml› müslüman”lar› geliﬂtirme,
güçlendirme politikas› çerçevesinde
Tayyip ve partisine gereken deste¤i
sa¤lam›ﬂlard›r.
ABD ›l›ml› müslüman yetiﬂtirme
çabas›n› ›srarla ve kararl›l›kla sürdürüyor. Tüm bu politikalar çeﬂitli sonuçlar›n› da veriyor elbette. Türkiye’de Tayyip Erdo¤an liderli¤indeki
AKP’nin iktidara gelmesi ve Malezya’da da AKP’ye hem liderlik hem
çizgi olarak çok yak›n islamc› bir
partinin güçlenmesi, ABD’nin bu
politikalar›ndan ba¤›ms›z de¤ildir.
AKP hangi rolüyle, hangi konumu ve özelli¤iyle soyundu bu role?
Soruyu ﬂöyle de sorabiliriz;
AKP’nin öteki düzen partilerinden
farkl›l›¤› neydi ki, emperyalistlerin
daha büyük deste¤ine mazhar oldu?
‹ﬂte bu sorunun cevab›nda en
önemli yanlardan biri, AKP’nin “islami bir parti” olmas›yd›. AKP, di¤er düzen partilerinden farkl› olarak
Amerikan emperyalizminin Ortado¤u’da geliﬂtirmeye çal›ﬂt›¤› “›l›ml›
islam” plan› ve Büyük Ortado¤u
Projesi için biçilmiﬂ kaftand›.
K›sacas›, AKP’nin emperyalizmin deste¤ini almak için pazarlayabilece¤i tek ﬂeyi dindi. Nitekim, Fazilet Partisi’nden ayr›l›p yeni bir
parti olarak siyaset sahnesine ç›kt›klar› andan itibaren de sahip olduklar› bu en önemli ﬂeyi, pervas›zca ve deyim yerindeyse tepe tepe
kulland›lar.

Din sat›c›lar›n›n
en iyi al›c›s› ABD’dir
ABD, din pazarlamac›lar›n›n en
önemli al›c›s›d›r. Niye? Çünkü, Asya, Afrika, özel olarak Ortado¤u’da
geliﬂtirdi¤i politikalarda buna ihtiyac› var. ABD’yle AKP aras›ndaki
iliﬂkiler, Fethullah’›n ABD’de ikamet etmeye baﬂlamas›, hiçbir ﬂey tesadüf de¤il elbette. Bütün bunlar,
gerek emperyalistler, gerekse de iﬂbirlikçi AKP gibi partiler aç›s›ndan
iradi ve planl› geliﬂmelerin sonucu-
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dur.

Bu iki
foto¤raf
aras›nda b ir
çeliﬂki yok!

Bak›n, 2003
Ekim’inde Washington'da “ Ta ve
sav v u fu
Ame r i k a n p o lit i k a s›n d a ki pot a n si y e l rol ü n ü
a nla m a k ” ad›yla Tayyip Erdo¤an birinde ABD
toplant›lar dü- Baﬂkan›’yla gayet samimi. ÖtekinAfganistan’l›
mücahit
zenleniyor. Bu de
Hikmetyar’›n
dizinin
dibinde.
toplant›da Amerika’n›n islam di- Fakat Tayyip ayn› Tayyip.
nini ve dinci ör- Hikmetyar’›n dizinin dibine
de,
Hikmetyar
gütlenmeleri (ta- çöktü¤ünde
ABD’yle
çok
içli
d›ﬂl›yd›.
rikatlar›, vak›flaHikmetyar
bugün
de
ABD’yle
r›, islamc› partileri) nas›l kulla- yak›nlaﬂs›n, Tayyip de yak›nlaﬂ›r
nabilece¤i tart›ﬂ›- ve o zaman ne emperyalist dünya, ne iﬂbirlikçi burjuvazi, Tayyip’e itiraz etmez.
l›yordu.
Dün “mücahit” olarak görüp dizinin dibine çöktü¤ü
W a s h i n g - Hikmetyar, bugün Afganistan’da ABD iﬂgaline karﬂ›
ton'da “düﬂünce direnen güçlerin saf›na geçti¤i için, AKP hükümeti,
kuruluﬂu” Nixon Gulbeddin Hikmetyar’›n liderli¤ini yapt›¤› HizbiMerkezi taraf›n‹slami adl› örgütü “terör örgütü” ilan etti.
dan düzenlenen
Yani, Tayyip hep ayn› yerde; hep ABD çizgisinde.
toplant›lara kat›E¤er Tayyip’le Hikmetyar bugün yanyana gelmiyorlanlar aras›nda
larsa, Tayyip de¤iﬂti¤i için de¤il, Hikmetyar de¤iﬂti¤i
tarihçi Bernard
içindir.
Lewis, N a k ﬂi bendiler’in
yalistlerin neler bekledi¤ini de çok
ABD'deki liderlerinden ﬁeyh Musomut ortaya koyuyor:
hammed Hiﬂam Kabbani gibi isimler de vard›. Bizzat Nakﬂi lider,
“Tasavvufta baﬂ›ndaki liderden
“ABD baﬂ a rmak istiyorsa tasavmemnun olmayan halk›n, sultanla
vufçul a rla çal›ﬂ mal › " diyordu topsavaﬂma yoluna gitmesi yasakt›r;
lant›da.
ancak sultan›n veya günümüzde
devlet baﬂkan›n›n ‘daha iyi biri olKabbani’nin söyledikleri empermas› için’ dua eder...
yalizmin “›l›ml› islam” politikas›n›n
bir özetidir asl›nda.
Tasavvuf felsefesiyle yönetilen
halk, rejim ona ne derse ona göre
Kabbani “ABD’nin 1960'lardan
hareket edecektir....”
önce islamla ilgili bir problemi olmad›¤›n›, ﬂimdi ise “tasavvufçula‹slam›n en temel özelli¤i, emr›n m›, Vahabilerin mi destekleneceperyalizme ve iﬂbirlikçi iktidarlara
karﬂ› tepkiyi, öfkeyi, hoﬂnutsuzlu
¤i sorusuyla karﬂ› karﬂ›ya oldu¤udizginlemesi ve bunun anti-empernu” belirterek, ABD’nin ç›karlar›yalist bir mücadeleye yönelmesini
n›n Vahabilere karﬂ› t asav vufçula r ›
engellemesidir.
dest e kle m e kte oldu¤unu söylüyor.
Nitekim, hat›rlanaca¤› gibi, halPeki neden?
k›m›zdaki
anti-Amerikan duygular›n
Tasavvufçular diye adland›r›lan
alabildi¤ine
yükseldi¤i bir dönemde,
ama asl›nda pratik karﬂ›l›¤› “›l›m l›
Amerikan yönetimi, AKP’ ye “ T ü ris l a m ” olan bu kesim, ABD’ye ne
kiye kamuoyunda var olan antisa¤layacak. Kabbani, bunun da ceABD havay› giderme” görevi verivab›n› vererek, “tasavvuf felsefeyor ve AKP de, itirazs›z, geçmiﬂte
si”ni özelliklerini anlat›rken, asl›nda ›l›ml› islam projesinden emperhemen hiçbir hükümette görülmemiﬂ
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ölçüde ABD propagandas›na giriﬂiyordu. Keza yine Rice, 2005 ﬁubat’›nda ülkemize geldi¤inde AKP
yöneticilerine aç›kça “Kamuoyunuzu ikna edin” talimat› veriyor, “AKP
hükümetinden ‘stratejik iﬂbirli¤i’için
Türkiye kamuoyunu haz›rlamas›n›
beklediklerini” söylüyor ve elbette
“ikna etmezseniz...” diye de kapal›
kap›lar ard›nda tehdit ve ﬂantajlara
devam ediliyordu. “Deli¤e süpür ülmeyip kullan›lmay›” ola¤an gören
bir iktidar olarak AKP de halk›n gözünü boyamaya yönelik demagojik
manevralar›n›n d›ﬂ›nda, “stratejik
müttefiki”nin ç›karlar›n› savunmakta
görevini aksatm›yor.
Görevi, “aç›k yeﬂil kuﬂak”ta yeral›p, ABD’ye karﬂ› ç›kan güçlerin
boynuna dolan›p, onlar› bo¤makt›r.

Emperyalizm Dostu,
Halk Düﬂman›
Yeﬂil Kuﬂak Politikalar›
Yeﬂil kuﬂak, ABD’nin projesiydi
ancak, tüm iﬂbirlikçi, sömürcü islam ülkelerinin yönetimleri de bu
kuﬂak içinde büyük bir gönüllülükle
yer alm›ﬂlard›. Yeﬂil Kuﬂak politikas›n›n uyguland›¤› dönemde CIA'n›n
Ortado¤u Masas› ﬂefi olan Graham
Fuller, 2004 y›l›nda yay›nlanan bir
röportaj›nda ﬂöyle diyordu:
“Efendim, radikal ‹slam'›, siyasal ‹slam'› biz icat etmedik. Ayr›ca
bütün dünya radikal ‹slam'› Sovyetlere karﬂ› kullanmak istedi. Sadece
ABD de¤il. Bütün Arap dünyas›,
Avrupal›lar, herkes Sovyetler bir
hezimete u¤r as›n diye yard›m ettiler. Parayla, silahla... Her ﬂekilde...
Bütün ‹slam devletleri de komünizme karﬂ› Müslümanl›¤›n çok güçlü
bir duvar oldu¤unu anlam›ﬂlard›.”
(Vatan, 1/11/2004)
Bugün de böyledir asl›nda. Dünya halklar›n›n emperyalizme karﬂ›
her türlü zemindeki direniﬂini bast›rmak isteyenler, bu defa “›l›ml› islam”a güç ve destek veriyor.
Rol ay n › rol d ü r. Il›ml› islama
yüklenen misyon da sonuçta yine,
emperyalizmin bölgedeki politikalar›n›n sürdürülebilmesi için önün-
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deki engellerin temizlenmesi meselesidir.
Fuller, ayn› röportajda AKP’nin
ABD ve tüm emperyalistler için taﬂ›d›¤› anlam› da gayet aç›k biçimde
ortaya koyuyor. Fuller’e “AKP'yi
ni ye çok be ¤e ni yor su n u z ? ” diye
soruluyor:
“Bütün ‹slam dünyas›nda ‹slamc› partilerle diktatörlük aras›nda
müthiﬂ bir savaﬂ gibi bir partinin iktidara gelmesiyle art›k bir nevi siyasal ‹slam problemi için çözüm bulunmuﬂ oldu. AKP kökleri ‹slam'dan
ç›kan bir parti olmas›na karﬂ›n, çok
›l›ml› bir ‹slam gibi de olsa art›k entegre oldular. Türkiye'den hariç siyasal ‹slam normal bir parti haline
gelmedi.”
Il›ml› islam projesinin aktörü olman›n ölçüsü bellidir. Emperyalist
sisteme “ e n teg r e” olmak. Yani sisteme her aç›dan uyum sa¤lamak. Bu
uyum gösterildi¤inde, karﬂ›l›¤›nda
emperyalizmin deste¤i sa¤lanabiliyor.
Röportajdan bir aktarma daha
yapal›m. Eski C‹A’c›, ABD emperyalizminin politika üreten ak›l hocalar›ndan Fuller’e soruluyor:
- Yani AKP islam dünyas› için iyi
bir model olabilir mi?
“E¤er Türkiye'yi örnek görürlerse bu çok güzel olur. Bunu islamc›l›¤› çok sevdi¤im için söylemiyorum. Bilhassa ABD'ye, ‹sr ail'e karﬂ›, yaﬂad›klar› ﬂartlara laz›m. Bu
aﬂa¤›lay›c› bir tabir gibi görünebilir. Amac›m bu de¤il ama onlar›n da
realiteyi ö¤renmesi gerekir, siyasi
hayata iﬂtirak etmesi laz›m.”
Ölçü iyice netleﬂiyor.
‹slamc› olacak, fakat, evcil leﬂecek... “Realiteyi” ö¤renip, ona göre
davranacak. Il›ml› islam projesi, evcilleﬂmiﬂ, “realiteye” boyun e¤miﬂ
islamc›larla inﬂa edilecek sonuçta.
Fuller, AKP’yi oldukça aç›k biçimde tarif ediyor.
AKP’yi emperyalizm için önemli k›lan nedenleri ﬂöyle s›ralayabiliriz demek ki; Bi r i nci si, kökleri islamdan bir parti olmas›... ‹ k i n ci si;
ama islam›n evcilleﬂmiﬂ biçiminden

olmas›. Üçün cüsü, emperyalizmin
hükümranl›¤›na tereddütsüz boyun
e¤mesi... D ö rd ü ncüsü; islam dünyas›ndaki ABD ve ‹srail’e karﬂ› büyük öfkeyi törpülemesi..
Bunlar›n hepsi bir bütün elbette.
‹slamc› olmayan bir gücün, müslüman halklardaki büyük öfkeyi yat›ﬂt›rmas› mümkün mü? Ama islamc›
bir parti, ama islami bir tarikat,
müslüman din adamlar›, vak›flar,
bunu daha rahat ve kolayl›kla yapabilirler.
Dünyan›n birçok müslüman ülkesinde bugün halk›n inanc›, emperyalizmin hizmetine sokulmuﬂtur.
‹sminde adalet, islam, hakka hizmet
gibi s›fatlar, tan›mlar olan güçler,
emperyalizme hizmet ediyorlar. Ayn› ülkemizde Kurtuluﬂ Savaﬂ› döneminde " K u vay-› Mu h a m me di ye”
ad›yla örgütlenen "hilafete ba¤l›"
güçlerin, ‹ngiliz emperyalizmi ad›na savaﬂmas› gibi... Hilafet Ordusu'nun komutan› "elimde ferman,
gö¤sümde Kur’an, kalbimde iman"
diye savaﬂ›rken, inanç temelinde aldatt›¤› samimi müslümanlar da iﬂgalci emperyalistlerin hizmetinde
oldu¤unu bilmeden “din için, Allah
için, Kur’an için” savaﬂ›yordu. ‹ﬂte
bugün AKP’ye islamc›l›¤› temelinde oy veren kitleler de ayn› durumdad›r. Ve AKP yöneticileri de
" e l i m de
fer man,
g ö ¤ s ü m de
Kur ’an, kalbimde iman" diyen iﬂbirlikçi Hilafet Ordusu komutan› gibi, dini pazarlayarak emperyalizm
için politika yapmaktad›rlar.
AKP gibi islamc› partiler, tarikat olmaktan ç›k›p holdingleﬂmiﬂ
tarikatlar, “bizde sat›l›k din var,
kim en çok par ay› verecek” diye
ç›km›ﬂlar ortaya. Dünyevi ç›karlardan baﬂka bir ﬂey yok dünyalar›nda. Her tarikat bir holding olurken,
AKP yöneticilerinin çocuklar› bile
fabrikatör, armatör olurken, pazarlaman›n en baﬂ›nda hep din var. ‹lk
sermayelerini dini satarak biriktirdiler. Sonras› geldi. Allah de¤il
ama, emperyalizm “yürü ya kulum” dedi bunlara. Emperyalizmin
kullar›, din sat›c›lar›, “ h a k y o l u nd a ” de¤il; ABD yo l u n d a yürümeye devam ediyorlar.
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Devlet bir
kez
daha
“SUÇÜSTÜ”
yakalanm›ﬂt › r.
Devlet
içinde çete, bir g r u p p o l i s
olay›
de¤il; k a t l e d e n
DEVLETT‹R!
Hrant Dink’in katilinin
devlet oldu¤una dair onlarca kan›t ortaya ç›kt› ve halen daha fazlas› ortaya ç›kmaya devam ediyor. Ve elbette ki kan›tlar bunlarla s›n›rl› de¤ildir. Çeﬂitli kayg›
ve hesaplar›n sonucu mahkeme dosyas›na girebilen
kan›tlard›r bunlar. Dosyaya giremeyen kan›tlar devletin arﬂivlerindedir
ve y›llar sonra da olsa ortaya ç›kacakt›r kuﬂkusuz.
Hrant Dink’in katledilmesi talimat› verdi¤i iddias› ile yarg›lanan
san›klardan Erhan Tuncel ile Ramazan Akyürek’in (eski Trabzon Emniyet Müdürü, ﬂu anda terfi ettirilmiﬂ ve Emniyet Genel Müdürlü¤ü
‹stihbarat Daire Baﬂkan›d›r) yan›ndan ay›ramad›¤› her türlü kirli iﬂlerinde kulland›¤› anlaﬂ›lan Muhittin
Zenit aras›ndaki telefon konuﬂmalar›n›n da Hrant Dink davas› dosyas›na girdi¤i görüldü. Telefon görüﬂmesi H r a n t D i n k ’ i n k a t l e d i l m e sinden 1 saat 44 dakika sonra gerçekleﬂiyor.
Telefon görüﬂmelerinden kimi
bölümler ﬂöyle:
*
M.Z.: MSN’den görüﬂmemiz la z›m ya.
Erhan Tuncel: Biraz önce de
arad›lar da. Bi numaralar var da.
M.Z.: Belki bizimkiler aram›ﬂt›r... Biliyorsun ya konuyu..

be nle mual lakl› konu ﬂuyon. Ko yum . .. . n a
gebermiﬂse
ge ber m i ﬂ . O nu ki m g ebe r t ti
d i y e s o r g u l am › y o r u m . O k o nu da samim iyetim den ﬂü p he duyuyorsan o ayr› bi ﬂey.
(Bu cümle de devletin ve
tüm katillerinin ahlak›n›
yans›tmaktad›r. Bu düzene
karﬂ› mücadele edenler devletin bu yüzüne her yerde tan›k olmaktad›r.)
Erhan Tuncel: Bizimle
alakal› oldu¤unu zannetmiyorum, ama yapan›n da eline koluna sa¤l›k..
M.Z.: Öyle tabi can›m oras› öyle.
‹ﬂte bu telefon konuﬂmas›, h a l k a
karﬂ › savaﬂan devlet gerçe¤idir.
Devlet için, bu katliamlar, provakasyonlar, faili meçhuller veya
Hrant Dink’in katledilmesinde oldu¤u gibi ‘faili benim’ diye ba¤›rmalar bir yönetme biçimidir. Bu yönetme biçiminin siyasi literatürdeki
çok bilinen ad› FAﬁ‹ZM’dir.
Türkiye’de faﬂizm gerçe¤ini anlatan daha nas›l örneklere ihtiyaç
vard›r ki...
Bu konuﬂmalar sanki yeni aç›¤a
ç›k›yormuﬂ gibi davran›lmas› da
do¤ru de¤ildir.
Bu konuﬂmay› yapan polisin Erhan Tuncel ile iliﬂkisi alt› ay öncesinden aç›¤a ç›km›ﬂt› ve dergimizin
de 1 Nisan 2007 tarihli 98. say›s›nda aﬂa¤›daki ﬂekliyle yeralm›ﬂt›:
“ Di n k ’i n k at le d il d i¤ i 1 9 Oc ak
günü Tuncel ve M.Z. aras›nda yap›lan son konuﬂmalarda, polis
Tuncel’e soruyor:
“Al o, H ra nt Di nk ci nayet ini si z inki le r m i i ﬂle di? ”
M.Z . adl› p olis, so nra da ﬂunla r› soruyor Tuncel’e:
“O. han i teslim o lacakt›?..
Bana anl at t› ¤› n›z gi bi mi oldu
her ﬂey?.. Yasin mi yapt›?..."
*

Hrant Dink’in Katili DEVLET

(Görüldü¤ü gibi Erhan Tuncel
ile görüﬂen polis memuru say›s› tek
de¤ildir, konudan ilgili polislerin
hepsi haberdard›r)
M.Z.: O çocuk vard›.
Erhan Tuncel: He. O burdayd›
yani bi ç›k›ﬂ olmad›.
M.Z.: Neydi onun ad›.

Say›: 125

or taya çıkanlar
halka karşı
savaşan devlet
gerçeğidir
Erhan Tuncel: Zeynel vard› da..
Sonra bi tane daha ç›kt›. Benim bild i ¤ i m ﬂ ö y l e y a n i , p a y la ﬂ m a k i s te d i ¤im ﬂey ﬂöyle. Yani vurulma ﬂekli
b e ll iy d i , e ¤ er ö y le y se b u n la rl a a la kal›d›r da zannetmiyorum..
M.Z.: Ne o¤lum, direkt kafaya
s›km›ﬂlar..
Erhan Tuncel: Öldü mü?
M.Z.: Tabi can›m. Tek farkl›l›k.
kaçma yacakt› ama bu kaç t›.
...
M.Z.: Kardeﬂ ﬂimdi konuﬂtu¤umuzla o. Birbirinden farkl› yani.
Erhan Tuncel: Konuﬂtu¤umuz
f a r k l › d a h e r k e s i n hedef inde var d›...
(Kim burada sözü edilen
herkes? Elbette ki, devletin
katiller güruhu... Kim Hrant
Dink’i sözü edilen “herkes”in hedefi haline getirdi?
Elbette ki, ‹stanbul Vali Yard›mc›s›’n›n odas›nda tehdit
eden DEVLET, Hrant Dink’i
›rkç› bir kafayla televizyonlarda hedef gösteren DEVLET.)
M.Z.: Biliyorum ben. Sen ﬂimdi

HRANT D‹NK

9

Peki 6 ayda ne yap›ld› bu polise?
Bu konuﬂma aç›¤a ç›kt›¤›nda Bart›n’a tayin edildi. Arkas›ndan ise
polisin ismi gündemden düﬂtükten
sonra Bart›n’dan al›narak Ankara’ya tekrar Ramazan Akyürek’in
yani ekip baﬂ›n›n yan›na istihbarat
görevine al›nd›. Bu deneyimli istihbaratç›dan elbette yeni Hrant Dink
cinayetleri planlamas› beklenmektedir.
Herkesin gözleri önünde bir Ermeni ayd›n devlet taraf›ndan tehdit
edilmiﬂ, uyar›lm›ﬂ ve sonra katledilmiﬂ. Devlet bir yandan katliamdaki
rolünü gizlemeye çal›ﬂ›rken, di¤er
yandan katliamla vermek istedi¤i
mesaj›n etkisizleﬂmesini de engellemek istemiﬂ. Bunu yaparken bir
yandan katliam› eleﬂtiriyor görünürken di¤er yandan çeﬂitli biçimlerde
sehiplenmiﬂtir.
Gerek bu zemin ve gerekse devletin iç iktidar çat›ﬂmalar› katliama
iliﬂkin çeﬂitli bilgilerin de ortaya
ç›kmas›n› sa¤lamaktad›r. Katliama
iliﬂkin ortaya ç›kan ayr›nt›lar üzerine geliﬂtirilen devlet içinde katliama
karﬂ› ç›kan “Klikler”, “güç odaklar›” teorileri boﬂ teorilerdir. Devletin AKP’siyle, ordusuyla tavr›, katliam›n arkas›nda
durmakt›r. Bu
nedenle
katliam›
örgütleyen polisler
terfi ettirilmiﬂ, katille pozlar
çektirilmiﬂ, katilleri mahkemeye taﬂ›yan ring arac›n›n önüne “Ya Sev
Ya Terket” yaz›s› yaz›lm›ﬂt›r.
Bu ve bunun gibi geliﬂmeler
Hrant Dink’in katledilmesinden buyana yaﬂanmaktad›r. Tabloyu bütünlüklü olarak canland›r›n gözünüzde,
ülkemizde ilerici bir ayd›n› aylarca
süren haz›rl›kla katletmeyi planlayan ve bunu uygulayan, arkas›ndan
katliamda r olü olanlar› ödüllendir en, terfi ettire n b i r devlet... Bu
devletin yönetim biçimini tart›ﬂmak
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Demokrat G eçinen
Dindarlar
Hrant Dink’in katledilmesi davas›nda, dinci kesim içinde liberal,
demokrat geçinenler yoktu. Baﬂ›ndan beri de olmad›lar. Bu kesim
bugüne kadar katliama tav›r al›nan
hiçbir yerde de olmad›lar. Neden
yoklar?
Yoklar, çünkü Hrantlar’›n katledilmesi onlara çok “ters” de¤ildir. Demokrat görüntülerine karﬂ›n, geçmiﬂ kanl› tarihlerinin muhasebesini yapmam›ﬂlard›r. Maraﬂbile gereksiz olsa gerek... Çünkü ancak bu tür katliamlar› bir yönetim
biçimi haline getirmiﬂ bir devlet bu
kadar pervas›z davranabilir.

“Soruﬂturma-müfettiﬂunutturma-üstünü
örtme” o yununa
devam
Art›k devlet politikas› haline
gelmiﬂtir; “müfettiﬂ görevlendirdik.” Bu kliﬂe de “olay yarg›ya in tikal etmiﬂtir” kliﬂesinin bir benzeridir. Müfettiﬂ görevlendirmiﬂ, o zaman inanmal›y›z ki, konu emin ellerdedir! Bu eller, konular› örtmenin, aklaman›n uzman›d›r.
‘Müfettiﬂ görevlendirdik’ ayn›
zamanda, konu ile devlet ilgileniyor,
sizin art›k konuﬂman›za, konuyu takip etmenize gerek yok, daha özlü
ifadeyle, “konuyu kapat›n” talimat› yerine de geçmektedir.
Hemen, bir “müfettiﬂ atama” ve
bir de “savc›l›k incelemesi baﬂlatma” olay› daha yaﬂand›. ‹çiﬂleri Bakanl›¤› sanki yeni haberi oluyormuﬂ
gibi telefon görüﬂmesi için müfettiﬂ
görevlendirmiﬂ, Tekirda¤ Savc›l›¤›
da ring arac›n›n üzerine yap›ﬂt›r›lan
‘Ya sev ya terk et’ yaz›s› için soruﬂturma açm›ﬂ. Devletin bu “duyarl›l›¤›’ ve soruﬂturma açma, müfettiﬂ
atama h›z› da bu iﬂlemlerin konuyu
kapatmaya hizmet etti¤ini göstermektedir zaten. Aksi halde, halktan

lar’›n, Sivaslar’›n, Çorumlar’›n
muhasebesini yapmayan, halen
Mad›mak katliam›n› do¤rudan-dolayl› sahiplenen bir dindarl›¤›n,
halk›n katledilmesine, faﬂizmin
katliamlar›na tav›r almas› da düﬂünülemez zaten.
Gerçekten faﬂizme karﬂ› olan
sünni islam›n geçmiﬂinin muhasebesini yapmas› kendi inand›r›c›l›¤›, tutarl›l›¤› aç›s›ndan da zorunluluktur. Geçmiﬂin özeleﬂtirisini vermedikleri sürece faﬂizme-emperyalizme karﬂ› ald›klar› tav›rlar hem
yüzeysel ve hem de geçici olmaktad›r.
yana bir ad›m atmakta bu kadar h›zl› olmad›lar hiçbir zaman.
‹yi de peki bu komisyon neyi soruﬂturacak? Her ﬂey gözler önünde
iken, ‹çiﬂleri Bakanl›¤› ç›k›p, bu polislerin görevlerine son verilece¤ini
yarg›lanaca¤›n› neden söyleyemiyor. Telefon konuﬂmalar› tüm bas›nda yay›nlan›yor, mahkeme dosyalar›na girmiﬂ, telefon görüﬂmeleri 6
ay önce bas›na yans›m›ﬂ, ‹çiﬂleri
Bakanl›¤› halkla halen alay ederek,
müfettiﬂ görevlendirmekten bahsediyor. Soruﬂturma ad› alt›nda olay
unutturulacakt›r.
Örne¤in ‹çiﬂleri Bakanl›¤› Celalettin Cerrah için ne yapmay› düﬂünüyor? Celalettin Cerrah olay oldu¤u zaman hemen ç›k›p “planl› ol m a d › ¤ › n › ” aç›klam›ﬂt›. Telefon
görüﬂmeleri “ p l a n ” oldu¤unu alenen gösteriyor. Bu aç›klamay› neye
göre, hangi bilgilerle ve soruﬂturma
henüz sürerken neden yapma ihtiyac› duymuﬂtu. Bu soru çokça tart›ﬂ›ld›, ‹çiﬂleri Bakanl›¤›’n›n bu konuda
söyleyece¤i bir ﬂey neden yoktur?
Oyalamaya, kand›rmaya al›ﬂm›ﬂlard›r. Elbette bu cesareti bir yan›yla
da AKP’ye bugüne kadar verilen
destekten, AKP’nin bu olaylar içindeki pay›n› örtbas etmeye, aklamaya çal›ﬂan kesimlerden alm›ﬂlard›r.
Kendilerinin sorumlu tutulmayaca¤›n› planlamaktad›rlar.
Burjuva medya da ayn› u¤ursuz
rolü sürdürüyor. Örne¤in ATV haber, devlete katliamdaki pay›n› ört-
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bas etme deste¤ini, konuyu da¤›tmak için Hrant Dink davas›n›,
“Suikastten Ethen Mahçupyan’›n
haberi vard›, PKK’liler vurdurmuﬂ
olabilir” gibi saçmal›klar› haber haline getirerek veriyor. Kafa kar›ﬂ›kl›¤› yaratma, kontra haber yapma
politikas› devam ediyor.
Devlet bu zeminde kendisini
katliam›n sorumlulu¤undan kurtarmaya çal›ﬂmaktad›r. Buna izin vermeyece¤iz.

Halk›n Adalet Talebi
19 Ocak 2007 tarihinde Agos
Gazetesi Yaz› ‹ﬂleri Müdürü Hrant
Dink’in katledilmesi davas› 1 Ekim
günü Beﬂiktaﬂ 14. ACM’de görüldü.

Hrant Dink’in katledilmesi duruﬂmas›n› takip etmek ve katliam›
protesto etmek için 500 kiﬂi, duruﬂma günü mahkeme önünde topland›. Hrant Dink Davas›n› ‹zle me Komisyonu imzal› “Adalet ‹sti yoruz” slogan› yazan pankart açan,
“Hepimiz Ermeniyiz, Hepimiz
Hrant Dink’iz” dövizleri taﬂ›yan
kitle, katillerin korunmas›n› sloganlarla protesto etti. Kitle ad›na bir
aç›klama yapan sanatç› Orhan Alkaya, sorumlular›n cezaland›r›lmas›n›
istedi.
Halk›n adalet talebi ülkemizde
temel talepler içindedir. Adaletsizlik her yerde karﬂ›m›za ç›km›ﬂt›r.
Ony›llard›r, yüzy›llard›r biriken, tarihten bu yana gelen bir taleptir adalet talebi. Ve bize yaﬂad›¤›m›z sistem içinde hep yabanc› olmuﬂ bir
kavramd›r adalet. Çünkü egemenlerin, oligarﬂinin adaleti bizler için
hep adaletsizlik olmuﬂtur.
Bu yaﬂad›klar›m›zla bir kez daha
ö¤reniyoruz ki, adaleti ancak kendi
mücadelemizle elde edebilece¤iz

Say›: 125

Kitap Yakt›ran Kaymakam Terfi Ettirildi
EKMEK VE ADALET:
(SAYI 152 / 3 Nisan 2005)
“ An›nda böyle bir kay ma ka m› gö revden al ma yan l a r,
do lay l› olarak bu sözleri de
onay l› yorlar demek tir. So r u ﬂt u r m a a ç m› ﬂ ol m a l a r ›
gös t e r me lik t i r. ‹z le yin bu

kaymakam, ad› u n u t tu r u l duk tan son ra dev letin baﬂka et ki li yer le r i n de yi n e
karﬂ ›m› za ç›ka cakt›r. Çün kü, o dev letin adam›, in k a rc›, ›rk ç› ka f a s› n › t a ﬂ›yor.
Olig a rﬂi ondan dah a iyi si ni
mi bu l a c a k . ”

“Orhan Pamuk kitaplar›n›n yak›lma s› talimat›n› ver m e s i y le g ü n d e m e g e le n D i c l e
kaymakam› (eski Sütçüler

kaymakam› b.n) Mustafa Al t›np›nar terfi ettirilerek Vali
Yard›mc›s› oldu...”
(SABAH 30 Eylül 2007)

Y›llar önce yazd›klar›m›z kelimesi kelimesine AKP prati¤iyle
do¤ruland›. Fakat, bu bir gazetecilik baﬂar›s› de¤ildir, bunu bilmek
sistemi tan›makt›r. Sistemi tan›yanlar, sistemin neler yapabilece¤ini de
büyük oranda tahmin edebilirler.
Oligarﬂinin sisteminde, hizmetlerindeki baﬂar›lar›ndan dolay› terfi
ettirilir devlet memurlar›. Nedir bu
›rkç› kaymakam eskisinin hizmet
baﬂar›s›? Faﬂist bir kafa yap›s›na sahip olmas›ndad›r. Alt›np›nar’› Orhan Pamuk kitaplar›n› yakmaya
iten olay Orhan Pamuk’un Ermeni
soyk›r›m›na iliﬂkin sözleriydi.
Bu ülkede terfiler ya kitap yak›larak, ya katliamlarda, iﬂkencelerde
kendini ispatlayarak olur... Bunu
Mustafa Alt›np›narlar iyi bilirler. Bu
nedenle de kendilerini oligarﬂiye ispatlayacak örnekleri kaç›rmazlar.
Görüldü¤ü gibi devletin genlerini iyi
tan›maktad›rlar ve terfileri de yap›lmaktad›r.
Alt›np›nar tarz› terfi ettirilenleri
tek tek saymak imkans›zd›r, oligarﬂisinin politikac›lar›, bürokratlar› Alt›np›narlar’dan oluﬂmaktad›r. Bu yan›yla elbette ki, Alt›np›nar’›n terfisi
sürpriz de¤il, beklenendir.
Bu tür durumlarda yan›lanlar,
halen oligarﬂinin sistemini çözümleyememiﬂ olup, düzenli olarak her
gelen iktidara “demokrat” rolü biçmeyi politika yapma tarz› haline

getirenlerdir. Fakat onlar için de sorun de¤il, yan›lg›lar›yla ilgili bir sorumluluk taﬂ›mazlar. “AKP demokrat” derler, AKP’nin tüm faﬂist uygulamalar› s›rayla ortaya ç›kar, onlar “devlet içindeki kanatlar” teorisi
yapmaya devam ederler, yine bir
ﬂekilde AKP’yi kafalar›nda aklamay› baﬂar›rlar. Sonra AKP gider yerine baﬂka AKP gelir, bu kesimler
için durum de¤iﬂmez, ayn› politikay› yeni AKP’leriyle sürdürürler...
Oligarﬂi, iktidarda hangi parti
olursa olsun, faﬂizmi sürdürmek zorundad›r. Bu düzeni farkl› politikalarla ayakta tutabilece¤ine inanmaz. Onun içindir ki, Alt›np›narlar
gibilerine dayanmak ister. Düzenin
en etkili yerlerinde Alt›np›narlar oldukça kendisini güvende hisseder.
Oligarﬂinin tarihine bak›n, katliamc›lar›n›, iﬂkencecilerini, ›rkç›
kadrolar›n› daima bir ﬂekilde sahiplenmiﬂ, düzenin etkili yerlerine yerleﬂtirmiﬂtir. Kimisini harcamak zorunda kald›¤›nda da yerlerini yine
ayn› niteliklerde yeni kadrolarla
doldurmuﬂtur. Bu yan›yla sistemin
yap›s› hiçbir zaman de¤iﬂmemiﬂtir.
AKP ile de ayn› sistem sürmektedir.
Bunun kan›tlar›d›r, ﬁemdinliler,
Hrant Dink’in katilleri, linç sald›r›lar›n› örgütleyenler, uyuﬂturucu, fuhuﬂ çeteleriyle iliﬂkili hakimler...
hepsi ya yerlerinde durmaktad›r, ya
da terfi etmiﬂlerdir. Bunlar sistemin
sürdü¤ünün göstergeleridir.

HRANT D‹NK
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Sorunlar / Çözümler
Hrant Dink’in katledilmesi
ve sonras›nda yaﬂananlar
göstermiﬂtir ki, ülkemizde bu
katliamlar bir yönetme biçimidir. Bu yönetim biçiminin
literatürdeki ad› FAﬁ‹ZM’dir.
Peki bu yönetim biçimine
karﬂ› nas›l mücadele
etmeliyiz? Bu yönetim biçimine karﬂ›
mücadele etmemenin
bir yöntemi bu katliamlar› “devlet içindeki çetelerin iﬂi” olarak
görerek devleti aklama mant›¤›d›r.
Faﬂizme karﬂ› mücadele
etmemenin teorisyenlerinden
birisi olan Mehmet Altan’›n
konuya iliﬂkin söylediklerine
bakal›m;
“Bir tarafta bunlar› yapan
bir devlet var, korkunç bel geler var, ama bir taraftan
da bunlar› ortaya ç›karmak
i s t e ye n , e ng e l l e m ek i s t ey e n
devlet gözetiminde cinayet
iﬂlenemeyece¤ini
ispatla mak isteyen bir devlet var.”
(1 Ekim, Haber Türk ana haber)
Altan’a göre, polis M. Zenit ile Erhan Tuncel’in telefon konuﬂmas›n› aç›¤a ç›karan ikinci bir devlet oldu¤una güven duymal›y›z.
Neden, buna inanmal›y›z?
Bunun mant›kl›, inand›r›c›
bir cevab› yoktur.
Mehmet Altanlar’a göre
bu ülkede AB’ye girmeyi savunan herkes çok demokrat,
ülkemizdeki tüm sorunlar›n
demokratik yollarla çözülmesini savunanlard›r. Faﬂizme
karﬂ› mücadele edenler ise,
macerac›, “taﬂ devri”nde kalm›ﬂ solcular!!!
Bunlara göre AKP de “demokrasiyi isteyenler” saf›ndad›r. Öyle ya, AB’ye üyeli¤i

istedi¤ine göre... Oysa AKP’
nin söyledikleri gibi, katliamlar› engellemek, katilleri yarg›lamak gibi bir prati¤i olmuﬂ
mudur? Örne¤in Mehmet Altan, Ramazan Akyürek’i, M.
Zenit’i kimin terfi ettirdi¤ini,

mas› gereken, bir kelle al›p
as›l suç mekanizmas›n›n varl›¤›n› sürdürmesine gözyummak m›d›r? Fakat M.Ali Birand, bu sistemle burjuva bas›n olarak kurduklar› iliﬂkiyi
istemeden de olsa anlatmaktad›r bu cümlesinde. Birandlar’›n sistem içindeki
yerleri, sistemle kurduklar›
iliﬂki onlar› sistemin bütününü sorgulamaktan al›koymaktad›r. Sorgulamaya baﬂlad›klar›nda sorular›n varaca¤› yer tüm gerçeklerin aç›kça ortaya ç›kmas›d›r. Bu
gerçeklerin en temel noktas›, ülkemizdeki sistem gerçe¤idir, yeni sömürgecilik gerçe¤idir. Zira faﬂizmin yönetim biçimi olmas›
ülkemizdeki yeni sömürgecilik gerçe¤inin sonucudur. Birandlar ülkemizin sömürgeleﬂtirilmiﬂ olmas›na karﬂ› de¤illerdir, tersine emperyalizmin savunucusudurlar. Böyle
oldu¤u için de sistemi temelden sorgulamaktan bilinçli
olarak kaç›nmaktad›rlar.
Bu yaklaﬂ›m tarzlar›n›n
kendi mant›klar› içinde de
‘çete’ dedikleri, devletin katliamlar›na karﬂ› mücadele
edebilmeleri mümkün de¤ildir, olamamaktad›r. Soruna
yaklaﬂ›mlar›ndaki çarp›kl›k,
hemen devlet içinde “klikler”
teorileriyle suçluyu aklama
politikas›n›n parças› haline
gelmeleri, devlete ayn› politikalar› sürdürmesi için verilen deste¤e dönüﬂmektedir.
Bugüne kadar da böyle olmuﬂtur, kimi demokrat ilan
etmiﬂlerse, en büyük katliamlar onlar›n zaman›nda hayata geçirilmiﬂtir. Bu yan›yla
ya çok büyük bir yan›lg› içindedirler, ya da halk› yan›ltma oyununun parças›d›rlar.
Bu yöntemlerle faﬂizme
karﬂ› mücadele edilemeyece¤i
aç›kt›r. Olsa olsa destek olunabilir.

iki ayr› devlet mi
var?
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SORUN/ÇÖZÜM

Orhan Pamuk’un kitaplar›n›
yakt›ran kaymakam› kimin
terfi ettirdi¤ini neden sorgulamaz, bunlar› terfi ettiren
AKP de¤il midir? Kürt halk›na yönelik katliamc›, inkarc›
politikan›n sürdürücüsü AKP
de¤il midir? Hapishanelerde
tecriti, ölümleri sürdüren
AKP olmam›ﬂ m›d›r? Tüm
bunlara ra¤men nas›l bir demokratl›k
bulunabilir
AKP’de?
Yine Mehmet Ali Birand 1
Ekim tarihli yaz›s›nda “ me dyan›n üstüne gitmesi ve kelle istemesi gereken bir olayla
karﬂ› karﬂ›yay›z.” diye yaz›yor.
Ne demektir kelle istemek? Osmanl›’da Yeniçeriler
devletin kendilerine yönelmesine karﬂ›l›k, ‘kelle isterük’
sloganlar›yla padiﬂahl›k kap›s›na dayan›rlard›. Neden
kelle isterlerdi sadece? Bu
yeniçerilerin devletten en geri noktada alabilecekleri
ödündü. Direk devlete, saltanata yönelemeyeceklerine göre, kelleyle yetinmek durumundayd›lar. Padiﬂah yeniçerileri yat›ﬂt›rmak için birilerini feda eder, fakat sistem
de iﬂlemeye devam eder.
Ortada ciddi bir devlet suçu ve devlet gerçe¤i var. Kendisine ayd›n diyenlerin yap-

7 Ekim 2007

li, üniversite özerkli¤i ve bilimsel
özgürlük konusunda tavsiyede
bulunmaya çal›ﬂ›yor.

DO⁄RAMACILAR’IN TAYY‹PLER’‹N
TEKELC‹ PATRONLARIN
ÜN‹VERS‹TELER‹N‹ DE⁄‹L, DEMOKRAT‹K
HALK ÜN‹VERS‹TELER‹N‹ ‹ST‹YORUZ!
Ülkemizde özellikle 12 Eylül
askeri cuntas› sonras›nda kurulan
YÖK, üniversiteler sistemini baﬂtan aya¤a de¤iﬂtirmiﬂ ve sorunlar› iﬂin içinden ç›k›lmaz bir hale
sokmuﬂtur. Üniversiteler YÖK’ün
kuruldu¤u 6 Kas›m 1981 y›l›ndan
itibaren ö¤renciler için bir hapishane, tekeller için ise ucuz ve nitelikli iﬂgücü üreten fabrikalara
dönüﬂmeye baﬂlam›ﬂt›r.
6 Kas›m 1981 y›l› itibari ile
baﬂlay›p bugüne kadar h›zla devam eden üniversitelerin ticarileﬂtirilmesi sürecinin bir parças›n›
da buna karﬂ› ç›kacak güçlerin
sindirilmesi, seslerinin k›s›lmas›
ya da tümden üniversitelerden
tasfiye edilmesi oluﬂturmuﬂtur.
YÖK’ün göreve baﬂlamas›yla
birlikte k›sa sürede üniversite
içindeki muhalif seslere karﬂ› ö¤renci, ö¤retim üyesi ayr›m› yapmaks›z›n bir cad› av› baﬂlad›.
YÖK ve YÖK’ün hedef ve politikalar› cunta generalleri denetiminde onlar gibi düﬂünüp hareket
eden bir kurul taraf›ndan haz›rland›. Ve bu kurulun baﬂ›na da
daha sonra YÖK’ün kurulmas›ndan sonra ilk YÖK baﬂkan› olacak
kiﬂi olan ‹hsan Do¤ramac› getirildi. Ayr›ca Türkiye’nin ilk özel üniversitesi olan Bilkent Üniversitesi’nin sahibi ve hala da yöneticisi
O’dur.
Bugün AKP’nin ortaya att›¤›
Yeni anayasa tasla¤› ve bu kapsamda tart›ﬂt›rd›¤› “sivil anayasa”
tart›ﬂmalar›na bir ses de ‹hsan
Do¤ramac›’dan geldi.
Do¤ramac› "Türkiye'de ve
Dünyada Yüksekö¤retim Yönetimi" ad›yla yay›mlanan yeni kitab›nda, hükümete yeni anayasada
yer almas› için YÖK yasas›yla ilgi-

Say›: 125

Do¤ramac›’n›n kitab›nda üniversite yönetimini üstlenen rektörlerin seçilmesi konusundaki
görüﬂleri son derece ilginçtir:
“Rektörün, Yüksekö¤retim
Kurulu taraf›ndan kurulacak komisyonlar arac›l›¤›yla..., tercihen
üniversite d›ﬂ›ndan atanmas› ve
adayda akademik kariyer koﬂulu
aranmamas› uygun olacakt›r. Dolay›s›yla, söz gelimi, deneyimli bir
diplomat›n veya valinin rektör olmamas› için hiçbir neden yoktur.”(syf.55)
Do¤ramac› üniversitelerin baﬂ›na rektör diye iﬂletmeci ya da
gardiyan atanmas›n› savunmaktad›r aç›kça.
Kitab› incelemeye devam edelim; “Üniversiteler, özellikle devlet üniversiteleri, vatandaﬂlar›n
vergileri ile finanse edilmektedir.
O nedenle, hiç kuﬂkusuz, üniversitenin sahibi toplumdur. Toplumun temsilcisi de devlet ve seçimle gelen hükümetlerdir. Dolay›s›yla hükümetlerin üniversitelerin yönetimleriyle ilgilenmemesi söz konusu olamaz.”(syf. 7)
Do¤ramac› üniversitelerin toplumun mal› oldu¤unu söylüyor ancak toplumun üniversiteler üzerinde fikir beyan etmesinin önünü de “toplumun temsilcisi devlettir” diyerek baﬂtan kapat›yor.
Bu sayede ilerde bir gün yapmay›
planlad›klar› gibi tüm üniversiteleri paral› hale getirdiklerinde itiraz edilebilecek hiçbir dayanak
b›rak›lmamas›n› öneriyor.
Kitab›n ilerleyen sayfalar›nda
demokratik üniversite, üniversite
özerkli¤i, ö¤rencilerin yönetime
kat›lmas› gibi baﬂl›klar› görmek
bizleri ﬂaﬂ›rt›yor fakat sa¤ olsun
Do¤ramac› bu ﬂaﬂk›nl›¤›m›z› fazla

sürdürmüyor.
Bu kavramlar› sadece bilimsel
araﬂt›rmalar yaparken o da piyasa ihtiyaçlar›n› gözeterek
kullan›labilece¤ini aç›kl›yor.
Üniversitenin ekonomik ve
siyasi yönetim iﬂleri ve büyük oranda yapaca¤› bilimsel araﬂt›rmalar›n kapsam›n›
“mütevelli heyet” tabir edilen eski vali, diplomat, ﬂirket
yöneticisi gibi “uzman” yöneticilerin yapmas› gerekti¤ini
söyleyerek asl›nda ne kadar “demokrat” oldu¤unu üniversite bileﬂenlerini komple üniversite yönetiminden d›ﬂlayarak gösteriyor.
Ayr›ca kendi çocu¤u olarak da
gördü¤ü YÖK’ü de kitab›nda savunup yere gö¤e s›¤d›ram›yor.
YÖK’ün kuruluﬂundan bu yana
onlarca tabela üniversitesi aç›lm›ﬂt›r. Ayr›ca YÖK’ün üniversiteler üzerinde kurdu¤u anti-demokratik tahakküm yüzünden
kimse sesini ç›karamaz olmuﬂtur.
Yüzlerce ö¤retim görevlisi ve on
binlerce ö¤renci üniversitelerinden at›lm›ﬂt›r ve bu politika bugün hala tüm h›z›yla sürdürülmektedir.
Ülkemiz üniversiteleri ‹hsan
Do¤ramac›’n›n mimar› oldu¤u
YÖK zulmü alt›nda sorunlar yuma¤› içinde bo¤ulmaktad›r. Üniversiteler bilimsel e¤itime, toplumsal geliﬂme için yap›lacak
araﬂt›rma-geliﬂtirme faaliyetlerine hasrettir. Üniversiteler tamamen Tek Tipleﬂtirilmiﬂtir. Bu durumu de¤iﬂtirecek olan AKP’nin
yapmay› planlad›¤› üniversite reformlar› ya da Do¤ramac› gibi faﬂist kadrolar›n haz›rlad›¤› taslaklar de¤il gençli¤in Demokratik
Halk Üniversiteleri için mücadele
etmesidir. Zor ama güzel olan yol,
gençli¤i YÖK’süz üniversitelere,
demokratik ve bilimsel e¤itimin
verilece¤i üniversitelere kavuﬂturacak yegane yol budur. Halk için
e¤itim halk için bilim mücadelesini yükseltmek bizi eninde sonunda arzulad›¤›m›z üniversitelere
kavuﬂturacakt›r.

Gençlik Federasyonu

GENÇL‹K
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L‹SEL‹ GENÇL‹K: “YOZLAﬁMAYA, S‹V‹L
FAﬁ‹STLERE ‹Z‹N VERMEYECE⁄‹Z”
Ö¤renci gençlik hep düzenin
hedefi olmuﬂtur. Uyuﬂturucu, çete, yozlaﬂma batakl›klar›na sürüklenmek istenir, faﬂist sald›r›larla duyarl› yönü köreltilmek,
beyni teslim al›nmak istenir. Düzenin gençli¤i teslim alma noktas›ndaki hedeflerini hepimiz biliyoruz. Kald› ki yaﬂanan birçok
örnekte de bu kendini göstermektedir.
Bu y›l “Her okula bir polis”
uygulamas›na geçilmesi planlan›yor. Bu da gençli¤in sorunlar›na bir çözüm olarak sunuluyor.
Oysaki bugün her okulun önünde
zaten mutlaka polis vard›r. Özellikle devrimci demokrat ö¤rencilerin okudu¤u okullar›n önünden
polis ayr›lm›yor. Ancak gençli¤in
hiçbir sorunu çözülmedi bugüne
kadar. Aksine gençlik daha da
yozlaﬂt›, uyuﬂturucu kullan›m›
daha da artt›. Gençli¤in güvenli¤ini almak için duran polisler
tüm gençli¤in olmasa da serserilerin, uyuﬂturucu satanlar›n güvenli¤ini çok iyi al›yor, haklar›n›
yememek laz›m. Mesela buna bir
örnek yaﬂand› geçenlerde. Gazi
Mahallesi’nde ﬁair Abay Kunanbay Lisesi önünde bekleyen polis, kap› önünde bekleyen bir serserinin üzerini aram›ﬂ ve o serserinin üzerinde b›çak ç›kmas›na

14

ra¤men görmezden gelerek yine
serserinin cebine kendi elleriyle
b›ça¤› yerleﬂtirmiﬂtir. Birçok ö¤rencinin tan›k oldu¤u bu olay bile polisin ö¤rencilerin güvenli¤i
için durmad›¤›n›n bir göstergesi.
Konuyla ilgili aç›klama yapan
Liseli Gençlik “Bu durum çok
aç›k ve net bir ﬂekilde gösteriyor
ki polis, serserileri kovmak için
de¤il, gerçekleri hayk›ran, uyuﬂturucuya, yozlaﬂmaya, çeteleﬂmeye karﬂ› ç›kan devrimci gençli¤i engellemek için okul önlerinde beklemektedir. ‹ﬂte tüm bu
nedenlerden kaynakl› kendi güvenli¤imizi kendimiz alarak
uyuﬂturucuya, çeteleﬂmeye, yozlaﬂmaya, sivil faﬂistlere izin vermedik ve vermeyece¤iz” sözlerine yer verdi.
Polisin serserileri kollamas›na tepki gösteren Liseli Gençlik
27 Eylül günü okul ç›k›ﬂ› Gazi
ﬁair Abay Kunanbay Lisesi
önünde bekleyen sivil polis otosunu taﬂlay›p kovalayarak, daha
önce uyard›klar› serserileri de
döverek okuldan uzaklaﬂt›rd›lar.
Liseli Gençlik eylemleriyle ve
aç›klamalar›yla uyuﬂturucuya,
çeteleﬂmeye, yozlaﬂmaya, sivil
faﬂistlere izin vermeyeceklerini
ilan ediyor.

SALDIRILAR GENÇL‹⁄‹
YILDIRAMAYACAK
2 Ekim günü Ankara Üniversitesi
Cebeci Kampusü ‹letiﬂim Fakültesi
önünde masa açarak 6 Ekim’de ‹stanbul’da yap›lacak Dev-Genç’in 38.
y›l kutlama ﬂenli¤inin ça¤r›s›n› yapan ö¤rencilere ÖGB sald›rd›.
Masa açarak ﬂenli¤in duyurusunu
yapan Ankara Gençlik Dernekli ö¤rencilerin yan›na gelen ÖGB’ler masan›n kald›r›l›p farkl› bir yere aç›lmas›n› söylediler. Masay› kald›rmayacaklar›n› söyleyen Gençlik Derneklilere ÖGB dekan›n emri oldu¤unu, masay› kald›rmad›klar› taktirde
müdahale edeceklerini söylediler.
Yaklaﬂ›k bir saat sonra okuldaki tüm
özel güvenlik birimleri masaya do¤ru yürümeye baﬂlay›nca di¤er ö¤renci hareketleri ve masa çevresinde bulunan ö¤rencilerin masan›n önüne
geçerek masay› sahiplenmeleri üzerine ÖGB’lerle ö¤renciler aras›nda
k›sa süreli bir arbede yaﬂand›. Sald›r› sonras› ö¤renciler yapt›klar› konuﬂmalarla ÖGB sald›r›s›n› teﬂhir ettiler. “Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz, Masa Açma Hakk›m›z Engellenemez”
ﬂeklinde sloganlarla kararl›l›klar›n›
gösteren ö¤renciler 15.30’a masay›
kald›rd›lar. Gençlik Dernekliler bütün hafta boyunca ayn› yerde masa
açacaklar›n› belirttiler.

Halk Anayasas› Tasla¤›
Üniversitelilere Ulaﬂt›r›ld›

Ege Üniversitesi’nde
Tan›t›m Masas›

Adana Gençlik Dernekli ö¤renciler,
Halk Anayasas› Tasla¤›’n› Çukurova Üniversitesi ö¤rencilerine ulaﬂt›r›yorlar. 3
Ekim günü yap›lan taslak da¤›t›m›nda ö¤rencilerle yap›lan konuﬂmalarda, üniversite ö¤rencileri AKP hükümetinin haz›rlad›¤› anayasa tasla¤›n›n halk›n ihtiyaçlar›na cevap vermeyece¤ini düﬂündüklerini
dile getirdiler. Da¤›t›m boyunca 100 Anayasa Tasla¤› ö¤rencilere ulaﬂt›r›ld›.

‹zmir Gençlik Derne¤i, yeni e¤itim ö¤retim y›l›n›n baﬂlamas›yla Ege Üniversitesi’nde tan›t›m masas› açarak
üniversiteyi yeni kazanan ö¤rencilere yard›m etti.
Gençlik Gelecektir Dergisi’nin ve Boran Yay›nc›l›k’tan
ç›kan kitaplar›n sat›ld›¤›
standda müzik yay›n› da yap›l-
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d›. “Polis-‹dare
‹ﬂbirli¤ine Son,
Ö¤renciyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z, F Tipi Üniversite ‹stemiyoruz” yaz›l› dövizlerin as›ld›¤› tan›t›m masas›
okula yeni gelen ö¤rencilerin
yo¤un ilgisiyle karﬂ›land›.
Tan›t›m Masas› 17 Eylül
tarihinden beri 10.00-17.00 saatleri aras›nda aç›k oluyor.
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POL‹SE GÖRE
DERG‹ DA⁄ITMAK
SUÇ!
Ülkemizde Gençlik Gelecektir Dergisi’nin sat›ﬂ›n› ve tan›t›m›n› yapan Gençlik Federasyonu
‹stanbul Gençlik Derne¤i üyeleri
30 Eylül günü sald›r›ya u¤rad›lar. Dergilerinin da¤›t›m›n› yapan 3 kiﬂi saat 13.30 sular›nda
Gazi’de Zübeyde Han›m Mahallesi’nde polisler taraf›ndan durduruldu. Araçtan inen polisler
dernek üyelerini yanlar›na ça¤›rd›. Nedeni soruldu¤unda ise “ne
nedeni size bir de neden mi söyleyece¤iz, gelin diyorsak geleceksiniz” diyerek keyfiliklerini
gösterdiler. Ayn› keyfilikle davranan ve akrepten inen 7-8 polis
sald›rarak 3 kiﬂiyi gözalt›na almaya çal›ﬂ›nca dernek üyeleri
birbirine kenetlenerek slogan
atarak direndiler.
Sokak ortas›ndan yaka paça,
yerlerde sürükleyerek gerçekleﬂtirilmek istenen gözalt›na mahalle halk› tepki gösterdi. Dernek
üyelerini “bunlar› neden gözalt›na almaya çal›ﬂ›yorsunuz” diyerek sahiplendiler ve polisin elinden çekerek almaya çal›ﬂt›lar.
Ünal Çimen ve Derya Taﬂk›ran
polis taraf›ndan zorla akrepin içine bindirilerek gözalt›na al›n›p
karakola götürüldüler. Akrebin
içinde de dayak, küfür ve hakaretlerle baﬂlayan iﬂkence seanslar› karakolda tutulduklar› süre boyunca devam etti. Karakola getirdiklerinde de gözalt›na al›nan
devrimcilere dayak ve hakaretlerini sürdürdüler. Ünal Çimeni’in
üzerini soyarak hortumla vurdular ve tazyikli su s›kmakla tehdit
ettiler. Daha sonra gözalt›na al›nan iki kiﬂi savc›l›ktan ifadeleri
al›narak serbest b›rak›ld›lar.
Gençli¤i y›ld›rmaya yönelik bu
bask›lar amac›na ulaﬂamayacak.
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Dev-Genç’in 38. Yılı
Tüm Dev-Genç’lilere
Kutlu Olsun!
1960’lar›n sonlar›nda ö¤renci
gençli¤in kitlesel örgütlenmesi
olan Fikir Klüpleri Federasyonu’nun 1969 y›l›n›n 9-10 Ekim
günlerinde Ankara'da SBF'nin büyük amfisinde yap›lan ola¤anüstü
kurultay›, ülkemiz s›n›flar mücadelesinde bir dönüm noktas›na tan›k olacakt›.
‹ﬂte bu kongrede Mahir Çayan ünlü konuﬂmas›n› yaparak, Türkiye
devriminin önderli¤ini bir anlamda
tarih huzurunda tescil ettirdi.
Bu kongrede, Türkiye s›n›flar mücadelesi tarihinden bir daha asla silinemeyecek, yokedilemeyecek bir
isim, Dev-Genç do¤du.
Kongre, FKF’nin ad›n›n Türkiye
Devrimci Gençlik Federasyonu yani
k›saca DEV-GENÇ olarak de¤iﬂtirilmesi karar›n› ald›.
38 y›ld›r mücadelenin ortas›nda
Dev-Genç.
Türkiye gibi, siyasal sürecin ve
örgütlenmelerin cuntalarla, akla gelebilecek her türlü yasak ve bask›yla
kesintiye u¤rat›ld›¤› bir ülkede, bir
gençlik örgütlenmesinin 38. y›ldönümünün kutlanmas› baﬂl› baﬂ›na
önemli bir olayd›r.
Kuﬂku yok ki, burada daha önemli olan, bu y›ldönümünün, geçmiﬂte
kalan bir örgütlenmeye methiye de¤il, halen siyasal, ideolojik ve örgütsel varl›¤›n› tarihi gelene¤ine ba¤l›
olarak sürdüren bir örgütlenmenin
y›ldönümü olmas›d›r.
Kongrede yapt›¤› konuﬂman›n bir
bölümünde, Mahir Çayan, Che Guevara’n›n o ünlü “Ölüm nereden ve
nas›l gelirse gelsin, savaﬂ sloganlar›m›z kulaktan kula¤a yay›lacaksa...”
diye baﬂlayan sözleriyle militan bir
çizgiyi ifade ediyordu. O gün, Mahir
o sözleri söylerken, salonda “Mahir
bu sözleri söylememeliydi, yapma-

mal›yd›...” diye kendi kendine m›r›ldananlar da vard›. Onlar, aradan çok
geçmeden s›n›flar mücadelesinin ya
d›ﬂ›na düﬂecek, ya legalizmin, reformizmin batakl›¤›nda kulaç atmaya
baﬂlayacaklard›.
Dev-Genç’in do¤uﬂu, 1969
Ekim’idir, ama asl›nda bu süreç daha
geriye gider. Üniversite iﬂgallerinden
toprak iﬂgallerine, boykotlardan fabrika önlerindeki direniﬂlere uzar.
Dev-Genç, gençli¤in en geniﬂ kesimleriyle, emekçi halkla içiçe bir
mücadele gelene¤iyle do¤du ve bugüne kadar da ayn› gelene¤in içinde
geldi.
9-10 Ekim Kurultay›’nda tüzük
de¤iﬂiklikleri de yap›lm›ﬂt› ve o de¤iﬂikliklerde Dev-Genç’lilerin sosyalizm bi li mi ni eylem k› la vuzu kabul
ettikleri yaz›yordu.
Dev-Genç’liler, sonraki süreçte
Mahir’in dev rim için sa vaﬂ m a yan a
sos yalist den mez ﬂiar›n› bayrak edinerek sürdürdüler mücadelelerini.
Dile kolay 38 y›l.
38 y›l, amfilerde savunuldu bu
isim. 38 y›l, meydanlarda, kortejlerin
en önlerinde dalgaland›r›ld› DevGenç yaz›l› pankartlar. 38 y›l boyunca iﬂkencehanelerde, hapishanelerde
savunuldu Dev-Genç gelene¤i. DevGenç’li olman›n onuru ve gururu binlerce gencimize coﬂku verdi.
38 y›ld›r Türkiye halklar›n›n
gençli¤inin örgütüdür Dev-Genç.
Zafere kadar da iﬂçi, köylü, ö¤renci gençlik, o bayrak alt›nda kendi
sosyalist gelece¤ini kurmak için kavgaya devam edecek!
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HÖC’LÜLER HER YERDE
AYNI TALEBİ HAYKIRIYOR:
“SÖMÜRÜYÜ DE⁄‹L HALKI TEMEL ALAN B‹R ANAYASA”
Haklar ve Özgürlükler Cephesi’nin
26 Eylül günü, Mecidiyeköy Kültür Merkezi’nde düzenledi¤i
bas›n toplant›s›yla
duyurdu¤u “Emperyalizmin ve Oligarﬂinin De¤il Halk›n
Anayasas›n› Yapal›m” kampanyas›na
Anadolu’dan da ses
gelmeye devam ediyor.
HÖC’lüler bulunduklar› her yerde
AKP’nin anayasas›n› teﬂhir ederek
Halk Anayasas› Tasla¤›’n›n tan›t›m›n› yap›yor, halk› kendi sorunlar›n›n çözümü için mücadeleye ça¤›r›yorlar. Öte yandan HÖC’lüler yapt›klar› bas›n toplant›lar›yla da anayasa tasla¤›n› tart›ﬂmaya açt›klar›n›
duyurarak herkesi bu tart›ﬂma sürecine kat›lmaya davet ettiler.
ANKAR A : Ankara HÖC Temsilcili¤i, yapt›¤› eylemlerle anayasa
tart›ﬂmalar›n› halka taﬂ›maya devam
ediyor. 1 Ekim Pazartesi günü saat
17.00’de Yüksel Caddesi’nde aç›klama yapan Ankara HÖC Temsilcili¤i ad›na Eray Destegül “Elbette
çaresiz ve çözümsüz de¤il. Çözüm
halk anayasas›d›r, halk anayasas›
için mücadele etmektedir” diye konuﬂtu.
“Ba¤›ms›z Demokratik Türkiye
‹çin Halk Anayasas›” yaz›l› önlükleri giyen HÖC’lüler, daha sonra 1
saatte 133 tasla¤› halka ulaﬂt›rd›lar.
‹ S TAN B U L : HÖC’lüler halk
anayasas›n› halkla tart›ﬂ›yor, halka
tan›t›yor. 29 Eylül günü saat 15:30
da Okmeydan› Mercan Dü¤ün Salonu’nda 120 kiﬂinin kat›l›m›yla halk
toplant›s› gerçekleﬂtirildi. HÖC ad›-
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ruz” diye konuﬂtu.
Halk›n anayasas›ndaki maddeleri döviz halinde taﬂ›d›lar.
80 kiﬂinin kat›ld›¤›
aç›klamadan sonra
500 anayasa kitapç›¤› da¤›t›ld›.

na Asuman Akça ve Özgür Türk’ün
konuﬂmac› olarak kat›ld›¤› toplant›da AKP taraf›ndan yeni olarak sunulan anayasan›n asl›nda halk›n iradesinin onay› al›nmadan haz›rland›¤›, temel sorunlar›m›za hiçbir çözüm içermedi¤i dile getiririldi. Panele kat›lan bir dinleyici Halk Anayasas› Tasla¤›’n›n 3. Bölümü ile ilgili “halk iktidar›nda kararlar nas›l
al›nacak” sorusunu yöneltti. Bu sorunun tart›ﬂ›ld›¤› toplant›da halk
meclislerin iﬂleyiﬂi konuﬂuldu. Karﬂ›l›kl› soru ve cevaplarla süren toplant›da halk›n anayasaya ihtiyac›
tart›ﬂ›ld›.
30 Eylül günü Kad›köy ‹skele
Meydan›’nda
biraraya
gelen
HÖC’lüler halk›n sorunlar›n› oligarﬂinin çözemeyece¤ini vurgulayan bir aç›klama yapt›lar. Saat
15.00’te “Emperyalizmin ve Oligarﬂinin De¤il Halk›n Anayasas›n›
Yapal›m” pankart› açan HÖC’lüler
ad›na aç›klama yapan Kenan Eren
“AKP yönetimi alt›nda yap›lacak
bir anayasan›n da 12 Eylül Anayasas›’ndan temelde bir fark› olmayacakt›r... Bizler Haklar ve Özgürlükler Cephesi olarak halk›n sorunlar›nn çözümünün ancak halk›n yönetiminde söz sahibi oldu¤u bir sistemde mevcut olaca¤›n› söylüyo-

‹stanbul Ça¤layan, Nurtepe, Hasköy, Meﬂrepe, Piyale, Sar›yer, Esenler,
‹kitelli, Esenyurt,
Alibeyköy, Ba¤c›lar, Sar›gazi, 1 May›s, Gülsuyu, Sultanbeyli, Gebze, Pendik gibi birçok
ilçe ve mahallede el ilanlar› ve Halk
Anayasas› kitapç›¤› da¤›t›ld›, yaz›lamalar yap›ld›, afiﬂler as›ld›. Yap›lacak halk toplant›lar› için ça¤r›lar
yap›ld›. HÖC’lüler kap›-kap›, ev-ev
dolaﬂarak halk›n her kesimine ulaﬂmaya çal›ﬂ›yorlar. Yer yer polisin taciz ve engellemeleriyle karﬂ›laﬂan
HÖC’lüler çal›ﬂmalar›n› ›srarl› ﬂekilde sürdürdüler.
‹ ZM ‹ R : Haklar ve Özgürlükler
Cephesi’nin ‹zmir’de baﬂlatt›¤›
“Halk Anayasas›n› Yapal›m!” kampanyas› çerçevesinde Yamanlar’da
“Halk Anayasas›“ kitapç›¤›n›n tan›t›m› yap›ld›. Tan›t›mdan önce yap›lan bas›n aç›klamas› ile bu tart›ﬂmalarda biz de var›z mesaj› verildi.
“Emperyalizmin ve Oligarﬂinin De¤il Halk›n Anayasas›n› Yapal›m”
pankart›n›n aç›ld›¤› bas›n aç›klamas›nda s›k s›k “Halk ‹çin Anayasa ‹stiyoruz, Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z” sloganlar› at›ld›. Aç›klaman›n
ard›ndan polisin tüm tacizlerine
ra¤men megafonla anayasa tasla¤›n›n tan›t›m› yap›ld›. Girilen her ev
ve iﬂyerinin kap›s›nda polislerin
beklemesine ra¤men halk›n ilgisi
yo¤undu.
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AN TA L YA : Gerçe¤in sesini
hayk›ran her ses rahats›z eder polisleri, bu düzeni koruyanlar›. Antalya polisi de bu sesten rahats›zl›¤›n› Selekler Çarﬂ›s›’nda anayasa
tasla¤›n› da¤›tan HÖC’lülere sald›rarak gösterdi. 27 Eylül günü
halk anayasas› tasla¤›n›n tan›t›m›
ve sat›ﬂ›n› yapan HÖC’lülere önce
zab›talar sonra polis sald›rd›. Polisin Halk Anayasas› kitapç›¤›n›n
izinsiz oldu¤unu söyleyerek engeleme çabas›na karﬂ›n HÖC’lüler
K›ﬂlahan ve Selekler Çarﬂ›s›
önünde yap›lan tan›t›m ve sat›ﬂta
71 kitapç›¤› halka ulaﬂt›rd›lar.
28 Eylül günü de Haklar ve
Özgürlükler Cephesi Antalya
Temsilcili¤i taraf›ndan bas›n toplant›s› düzenlenerek “Halk Anayasas› Tasla¤›’n›n” tan›t›m› yap›ld›.
Saat 14.00’te E¤itim-Sen binas›nda yap›lan bas›n toplant›s›na
HÖC Antalya Temsilcili¤i ad›na
Züleyha Kurt, Antalya E¤itim-Sen
ﬁube Baﬂkan› Kadir Zeybek ve
Avukat Hüseyin Öztürk kat›ld›lar.
Konuﬂmac›lar 12 Eylül Anayasas›’n›n de¤iﬂmesi gerekti¤ini, yeni
yap›lacak anayasan›n da emekçilerden yana bir anayasa olmas› ve
emekçilerin söz yetki ve karar gücünün olmas› gerekti¤ini belirten
konuﬂmalar yapt›lar.
UﬁAK : Tirito¤lu Park›’nda
aç›klama yapan Uﬂak HÖC Temsilcili¤i halk anayasas› talebini
hayk›rd›lar. 30 Eylül günü saat
15.00’de aç›klama yapan HÖC’lüler daha sonra halkla sohbet ederek anayasalar›n› tan›tarak da¤›t›m›n› yapt›lar.
ADANA: Adana HÖC Temsilcili¤i anayasa tasla¤›n› mahalle
mahalle, ev ev dolaﬂarak tan›tmaya devam ediyor. 29 Eylül günü
Çakmak Caddesi’nde da¤›t›m yapan HÖC’lüler 1 Ekim günü ﬁakirpaﬂa’n›n Emekçiler Caddesi’ndeydiler. Girdikleri her iﬂyerinde iﬂçilere ve esnaflara anayasa
tasla¤›n› tan›tarak yaklaﬂ›k bir sa-
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atte 150 adet “Halk Anayasas›
Tasla¤›” da¤›tt›lar.
Adana’n›n Denizli Mahallesi’nde ise 1 Ekim günü kampanyan›n afiﬂleri as›ld›. Afiﬂleme yap›ld›ktan k›sa bir süre sonra afiﬂlerin
hepsinin söküldü¤ü görüldü. Afiﬂler polisler taraf›ndan indirilmiﬂti.
Adana polisi bu kez de afiﬂleri y›rtarak demokrasi mücadelesi verenleri engellemeye çal›ﬂ›yor.
HÖC’lüler ise y›rt›lan afiﬂlerin yerine yenilerini asarak seslerini halka ulaﬂt›rmakta kararl› olduklar›n›
gösterdiler.
M E RS‹N: 1 Ekim’de eylem
yap›lan yerlerden birisi de Mersin.
Saat 12.00’de Taﬂbina önünde yap›lan bas›n aç›klamas›n›n ard›ndan Halk Anayasas› Tasla¤›n› da¤›tan HÖC’lüler “Bar›nma Hakk›m›z, E¤itim Hakk›m›z, Sa¤l›k
Hakk›m›z ‹çin Emperyalizmin
De¤il Halk›n Anayasas›n› Yapal›m” diyerek halk›n anayasas›n›
yoldan geçenlere ve esnafa da¤›tt›lar. Eylem 600 tasla¤›n da¤›t›lmas›yla sona erdi.
2 Ekim Sal› günü saat 12.15’te
Mersin ‹stiklal Caddesi’nde, Ulu
Cami karﬂ›s›nda kampanyan›n
afiﬂlerini asan HÖC’lüler Mersin
polisinin sald›r›s›na u¤rad›lar. Y›lmaz Viraner ve Arzu Seçen afiﬂlerin izin belgesini göstermelerine
ra¤men yerlerde sürüklenerek, gözalt›na al›n›p Çarﬂ› Karakolu’na
götürüldüler. 5 saat süren gözalt›ndan sonra ifadeleri al›narak serbest b›rak›ld›lar.
H A TAY:
HÖC’lüler
1
Ekim’de Antakya Merkez AKP ‹l
binas› karﬂ›s› ve Orman dairesi
güzergah›nda ast›klar› afiﬂlerle
kampanyan›n duyurusunu yapt›lar. Ancak afiﬂlemenin yap›ld›¤›
yerlerde afiﬂlerin tümünün söküldü¤ünü gören HÖC’lüler yine ayn› yerde 2 Ekim’de afiﬂlerini asarak kararl›l›klar›n› gösterdiler. Sivil polisler araçlarla sürekli taciz
ederek korkutmaya çal›ﬂarak kam-
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panya çal›ﬂmalar›n› engellemek
istedi. 100 afiﬂi asan HÖC’lüler,
taciz ve korkutma çabalar›n› boﬂa
ç›kartt›lar.
‹ S K E N D E R U N : 3 Ekim
Çarﬂamba günü saat 17:30 civar›nda, ‹skenderun Mete Aslan
Bulvar›’nda, kampanya afiﬂlerini
asan Leyla Arac› ve Seval Arac›
gözalt›na al›nd›lar. Afiﬂlerine el
konulan HÖC’lüler para cezas›
kesildikten sonra serbest b›rak›ld›lar.
SAM SUN: Haklar ve Özgürlükler Cephesi, birçok yerde oldu¤u gibi Samsun’da da yapt›¤› bas›n toplant›s› ile Halk Anayasas›
Tasla¤›n› ve yürütece¤i kampanyay› tan›tt›.
30 Eylül Pazar günü Karadeniz Temel Haklar’da yap›lan toplant›ya HÖC Sözcüsü Hasan To¤an’›n yan› s›ra, OMÜ T›p Fakültesi doktorlar›ndan Hacer Örgülü,
OMÜ ö¤rencilerinden Hüseyin
Aktaﬂ, E¤itim-Sen üyesi Alaattin
Kahya ve Emekli-Sen Samsun
ﬁube Baﬂkan› Mustafa Bilge kat›ld›. Saat 13.00’te baﬂlayan toplant›da ilk sözü alan Hasan To¤an, “bu anayasalarda da somut
olarak ba¤›ms›z bir ülke olmad›¤›m›z görülmektedir” dedi.
To¤an’›n ard›ndan söz alan
OMÜ T›p Fakültesi doktorlar›ndan Hacer Örgülü ise; emperyalistler için haz›rlanan bir anayasada sa¤l›k hakk› gibi halk›n en temel haklar›n›n dahi tan›nmayaca¤›n›n, en fazla ka¤›t üzerinde göstermelik de¤iﬂikliklerin yap›laca¤›n›n alt›n› çizdi.
E¤itim-Sen üyesi ve Özgür
Karadeniz’in Sesi yazarlar›ndan
Alaattin Kahya bir anayasan›n
halka hizmet edebilmesi için birebir halk taraf›ndan yap›lm›ﬂ olmas› ve nihayetinde halk›n ihtiyaçlar›na cevap vermesi gerekti¤ini
ifade ederken Emekli-Sen ﬁube
Baﬂkan› Mustafa Bilge de ayn› ﬂekilde halk›n ihtiyaçlar›na cevap
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verecek bir anayasa olmas› gerekti¤inin alt›n› çizdi.
2 Ekim Sal› günü ﬂehir merkezindeki Gazi Caddesi’nin ara sokaklar›na, Çiftlik Postanesi karﬂ›s›na ve 100. Y›l Bulvar›’nda çeﬂitli yerlere kampanya afiﬂleri yap›ld›. Çiftlik Postanesi karﬂ›s›ndaki
afiﬂlerin söküldü¤ü ö¤renildi.
TRABZ O N : Kampanyaya bir
ses de Trabzon’dan geldi. Haklar
ve Özgürlükler Cephesi Trabzon
Temsilcili¤i 1 Ekim 2007'de,
Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde
bir bas›n aç›klamas› yaparak kampanyan›n duyurusunu yapt›. Konuﬂmac›lar “Evet bizce de yeni
bir anayasa laz›m ülkemize. Evet,
biz de yeni bir anayasa istiyoruz
ama yeni anayasa ba¤›ms›zl›¤›n
anayasas› olmal›d›r. Biz en baﬂta
emperyalizmin boyunduru¤unda
olmayan bir ülke istiyoruz ve anayasa bunun garantisi olmal›d›r, diyoruz” diyerek düﬂüncelerini dile
getirdiler.
MALAT YA: Haklar ve Özgürlükler Cephesi Temsilcili¤i 3
Eylül günü yapt›¤› eylemde ‘oligarﬂinin tarihi halka bak›ﬂ›n tarihidir’ dedi. Nurcan Hanbayat’›n
yapt›¤› aç›klamada açl›k, yoksulluk, demokrasi, ba¤›ms›zl›k tart›ﬂ›lmadan yani k›sacas› sorunlar›n
temeline inilmeden hiçbir ﬂeyin
de¤iﬂtirilemeyece¤i vurguland›.
“Halk Biziz Yöneten Biz Olaca¤›z” slogan›n›n at›ld›¤› aç›klamada polisin yönlendirmesiyle
provokatörler sahneye ç›karak
HÖC’lülere hakaret ettiler. Provokasyona gelmeyen HÖC’lüler
aç›klamaya devam ettiler. Anayasa
tasla¤›n› halka da¤›tan HÖC’lülere
ve halka polisler tacizde bulunarak
halk›n ilgisini k›rmaya çal›ﬂt›. Bunu baﬂaramay›nca da bas›n olarak
foto¤raf çekimi yapan HÖC üyesi
Adem Y›ld›z’a sald›rarak foto¤raf
çekimini engellediler. Polisin tüm
tahammülsüzlü¤ü ve tacizlerine
ra¤men 81 adet “Halk Anayasas›
Tasla¤›” da¤›t›ld›.
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Bir
Anayasa
Nas›l
Yap›l›r?

Sosyalizmde Halk›n Kat›l›m›
Faﬂizmde Kat›l›mc›l›k Oyunu

Haklar ve Özgürlükler Cephesi’nin haz›rlad›¤› Halk Anayasas›
Tasla¤›, ilk olarak 1997 Nisan›’nda
yay›nland›. Halk Anayasas› ilk
bask›s›nda, 200 bin adet bas›ld›.
Türkiye solunun ve ülkemizdeki
yay›nc›l›¤›n ölçüleri aç›s›ndan oldukça büyük bir rakamd› bu. Rakam, anayasa tasla¤›n› halka maletme anlay›ﬂ›n›n bir ürünüydü.
Halk Anayasas› Tasla¤›’n›n
‹kinci bask›s›, 2001 y›l› Haziran’›nda, üçüncü bask›s› ise bir seçim arifesinde, 2002 y›l› Ekim’inde yap›ld›.
Halk Anayasas› Tasla¤› geçti¤imiz günlerde ise dördüncü bask›s›n› yapt›. Bu bask›da da taslak,
120 bin bas›ld›; en geniﬂ halk kesimlerine ulaﬂt›r›labilsin, en geniﬂ
kesimlerde tart›ﬂ›labilsin diye...
Bu bir anlay›ﬂ meselesidir;
iktidar tüm imkanlar›na ra¤men,
b›rak›n tart›ﬂmay› geniﬂ kitleleri
maletmeyi; tam tersine, “herkes
kendi iﬂine baks›n” diyerek anayasa meselesini üç beﬂ akademisyen ve düzen partileri aras›nda s›n›rlamaya çal›ﬂ›yor. Fakat gerçek
ﬂu ki; düzen güçleri baﬂka türlü
de yapamaz. Hem AKP’nin, hem
gündeme getirdi¤i anayasan›n s›n›fsal niteli¤ine uygun olan budur. Neden böyledir? ‹ﬂte aﬂa¤›da
verilecek örneklerde bu sorunun
cevab› da görülmüﬂ olacak.
Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca yap›lan hiçbir anayasa halk
için yap›lmad›. Dolay›s›yla halk›n
kendi düﬂünceleri ve talepleri de
anayasa metinlerine yans›mad›.
En son 12 Eylül Anayasas› ‘82
y›l›nda cuntan›n anayasas› olarak
haz›rland› ve halka tehditle, çeﬂitli
korkularla ve “sivil yönetime”,
“demokrasiye geçme!” aldatmacas›yla onaylat›ld›. 1982 y›l›n›n 7 Kas›m’›nda yap›lan ve kat›l›m›n “mec-
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buri” oldu¤u referandumda Cunta
Anayasas›’na yüzde 91.3 oran›nda
“kabul” oyu ç›kt›. Geriye, bu yüksek oran›n “halk›n anayasaya onay›” anlam›na gelip gelmedi¤i sorusu
kald›. Evet, bu referandumla halk
“anayasa tart›ﬂmas›na, anayasan›n
yap›lmas›na kat›lm›ﬂ” m› say›lacakt›?
Bugün yine bir anayasa yap›m›
gündemdedir ve AKP iktidar› da
“halk›n kat›l›m›ndan”, “sivil anayasa”dan ve “referandum”dan sözetmektedir:
"En az üç-dört ay tart›ﬂ›lacak.
Tüm kurullar›n düﬂüncelerini ala c a¤›z , özgür lükle ri ar t› r› c› nit el ikte
taleplere aç›k olaca¤›z" diyor mesela AKP Genel Baﬂkan Yard›mc›s›
Dengir Mir Mehmet F›rat.
F›rat, bu demagojileri yapan ilk
burjuva politikac›s› de¤ildir, herhalde son burjuva politikac›s› da olmayacakt›r. Ve elbette bu sözler, bir aldatmacadan ibaret kalmaya devam
edecektir.
AKP b›rakal›m halk›n her kesiminin anayasa tart›ﬂmalar›na kat›l›m›n›, oligarﬂinin de¤iﬂik kesimlerinin kat›l›m›na bile aç›k olmad›¤›n›,
rektörlere yönelik “siz kendi iﬂinize
bak›n” ç›k›ﬂ›yla göstermiﬂtir.
Fakat, mesele salt “kat›l›m” meselesi de¤ildir. Tart›ﬂman›n özü kimin için anayasa yap›ld›¤› tart›ﬂmas›d›r. Kat›l›m da ancak bu noktada
bir anlam taﬂ›r. Anayasa kimin taleplerini, ç›karlar›n› yans›tacakt›r?
Dikkat edilirse, AKP’nin bu yan›yla
söyleyebildi¤i somut bir ﬂey yoktur.
Anayasa, tasla¤›n ortaya ç›kan
maddelerinden de anlaﬂ›laca¤› üzere, oligarﬂinin ve emperyalizmin ç›karlar›n› koruduktan sonra bu anayasay› kimin yapt›¤›n›n, kimin kat›ld›¤›n›n belirleyici bir önemi olabilir mi? Elbette ki, böyle bir durumda görünürde ‘anayasa tart›ﬂmalar›na herkesin kat›l›m›’ sa¤lansa bile, bu biçimsel, göstermelik bir

durumdur.
Halk›n anayasa
tart›ﬂmalar›na kat›l›m›, kendi ç›karlar›n› dile getiren bir
anayasa yapmas›
koﬂullar›nda bir anlam ifade edebilir ancak.
Örne¤in AKP, HÖC’ün haz›rlad›¤› Halk Anayasas› Tasla¤›’n›, tart›ﬂ›lan taslaklar içine alabilir mi?
Elbette ki hay›r! AKP, sanki tüm
anayasalar oligarﬂinin ç›karlar›n›
yans›tmak zorundaym›ﬂ gibi, kendi
anayasas›n›n tart›ﬂ›lmas›n› dayatmaktad›r.
Oysa tarihte ve günümüzde halk›n egemenli¤inin ifadesi olarak yap›lm›ﬂ anayasalar vard›r. Ve zaten
anayasalar ancak bir ülkedeki mevcut sistemi ifade eden metinlerdir.
Bu yan›yla sistemden ayr› anayasalar yap›lmas›, kimin kat›l›m› olursa
olsun mümkün de¤ildir.
‹ﬂte halk için yap›lan ve halk›n
kat›l›m›n›n da buna göre ﬂekillendi¤i iki anayasa örne¤i.

60 milyon nüsha.. 527 bin
miting.. 154 bin önerge..
Sovyetler Birli¤i’nin 1936 y›l›nda yapt›¤› anayasa tam bir halk kat›l›m› örne¤idir. Ülkemizde ve esas›nda tüm kapitalist ülkelerde halk›n kat›l›m›ndan sözetmek hiçbir
zaman bir demagojiden ileri gidemezken, Stalin yönetimindeki Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birli¤i,
1936’da tüm dünyan›n gözleri
önünde milyonlar›n kat›l›m›yla yapm›ﬂt› anayasas›n›.
Önce Stalin baﬂkanl›¤›ndaki özel
bir komisyon taraf›ndan yeni anayasa tasla¤› haz›rland›.
‹kinci ad›mda, bu taslak incelenmek üzere tüm halk›n bilgisine sunuldu. Halk beﬂ buçuk ay boyunca
tasla¤› tart›ﬂt›. Stalin’in dile getirdi¤i gibi, “ü lkemizde emekçilerin insanl›k tarihinin bu öneml i belgesi ni ince le yip t ar t› ﬂm ad› ¤› t ek bir kö ﬂ e k a lma d ›. B ütün So vy e t h a lk› de v
bir coﬂku ve gururla anayasa tasla ¤› n› se la m la d› ve on u o n a y l a d › . ”
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(Stalin, Çelik ‹rade, syf. 97)
Sosyalist ülkelerdeki halk kat›l›m›, tamamen sistemin niteli¤iyle ve
anayasa haz›rlamaktaki amac›yla ilgilidir. Sadece, gerçekten halk›n ç›karlar›n› savunan bir anayasa yapanlar bu düzeyde ve içerikte bir
halk kat›l›m›n› örgütleyebilirler.
So v yet ler ’ d e k i a n a y a s a t a s l a ¤ ›:
Bütün uluslar›n dillerine çevri l e rek 60 milyon nüsha da¤›t›ld›.
10 bin gazetede yay›nland›.
527 bin mitinge konu oldu.
Çeﬂitli kitle örgütleri, organ ve
alanlarda de¤erlendirildi ve bunlar›n sonucu olarak 154 bin de¤iﬂik lik önergesi gönderildi.
Ve tüm bu öneriler grupland›r›larak ele al›nd›, kimi öneriler elenirken, kimi öneriler do¤rultusunda
anayasada de¤iﬂiklikler yap›ld›.
Düﬂünebiliyor musunuz; milyonlarca nüsha, yüzbinlerce toplant›, yüzbini aﬂk›n önerge... Yeryüzünda baﬂka herhangi bir konuda, herhangi bir ülkede böyle bir tart›ﬂma
yo¤unlu¤u yaﬂanm›ﬂ m›d›r?
Bu düzeyde bir tart›ﬂma ve kat›l›m emperyalizmin ve oligarﬂinin
diktatör ilan etti¤i Stalin döneminde
yap›lmaktad›r. Hangi emperyalistkapitalist ülke böyle bir tart›ﬂma süreci içinde anayasa yapmay› göze
alabilir?
Sovyet örne¤i çok somuttur;
anayasay› halk›n yapmas›, böyle
olur. Halk kendi yönetti¤i düzenin
anayasas›n› yapmaktad›r. Bu bilinçle, bu coﬂkuyla kat›lm›ﬂt›r anayasa
sürecine.

Kat›l›m, halk örgütlü ise,
gerçek bir kat›l›md›r
Küba’n›n 1975 y›l›nda yapt›¤›
anayasa süreci de “kat›l›m” aç›s›ndan örnek anayasalardan biridir.
1974 Ekim’inde anayasa tasla¤›n›
haz›rlamak üzere parti ve hükümet
görevlilerinden oluﬂan bir karma
komisyon kuruldu.
Bu çal›ﬂma sonucunda elde edilen taslak 10 Nisan 1975’te tart›ﬂ›lmak üzere halka sunuldu.
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“ T üm Komünist Pa rt i ve G enç
K om ün is t B ir li¤ i üy e le r i, tüm iﬂ
kol l ar ›nda f aa li yet gös ter e n se ndi k a l a r, her sokakta Devrimi Savun ma K o m iteler i, U lu s al K ü çü k Ç if t çi ler Bi r li ¤i üyel er i , Kübal › Ka d›n lar Federasyon u deleg asyonu, ö¤ renci d ern ekleri , o rd u v e d›ﬂ iliﬂk i ler görevlilerinden oluﬂan tüm
halk taslak üzerinde tart›ﬂt›.
Baﬂka bir deyiﬂle 6.216.000 Kü bal›, taslak üzerinde tart›ﬂmak üzere oluﬂturulan toplant›lara kat›ld›.
Bu da tart›ﬂman›n ne kadar geniﬂ
boyutlara vard›¤› ve bu tart›ﬂmaya
halk›n gösterdi¤i ilginin boyutunu
göstermektedir...”
AKP böyle bir tart›ﬂma süreci
baﬂlatabilir mi? Elbette hay›r! Bunu
ne yapmak ister, ne de yapabilir.
Dikkat edilirse, Küba’da anayasa
tart›ﬂmalar› halk›n her kesiminin örgütlü oldu¤u, halk örgütlülükleri
arac›l›¤›yla yap›lm›ﬂt›r. Sosyalist
bir ülkede, halk bu örgütlülükleri
arac›l›¤›yla ülke yönetimine her
aﬂamada do¤rudan kat›l›r. Anayasa
tart›ﬂmalar› da bu örgütlülükler
içinde, halk›n tamam›n›n do¤rudan
kat›l›m›yla sa¤lanm›ﬂt›r. ﬁu da gözden ›rak tutulmamal›d›r ki; “ H a l k › n
tamam›n›n kat›l›m›na aç›k bir tar t›ﬂma” de¤ildir sözü edilen, “ h a lk›n tamam›n›n kat›l›m›n›n s a ¤ l a n d›¤› bir tart›ﬂma”d›r sözü edilen...
Faﬂist düzenlerin anayasalar›nda
da halk›n haklar›, özgürlüklerine
iliﬂkin göstermelik kimi maddeler
konur, fakat hemen di¤er bölümde
bu maddeyi boﬂa ç›karacak “ama”l›,
“fakat”l› maddeleri meﬂhurdur faﬂist düzenlerin anayasalar›n›n. Durum bu olduktan sonra halk›n anayasa yapma sürecine kat›l›m›ndan
sözedilebilir mi?
Olabilir ki, oligarﬂi anayasa
tart›ﬂmas›n› görünürde halka aç›k
hale getirebilir, bu durumda da hal-

k›n anayasa yapma sürecinde yerald›¤› söylenemez. H a l k › n ö r g ü t l ü
güçlerini da¤›t, yasakla, terörize
et, tutukla, katlet, engelle, sendi kalar› bask› alt›na al, fiili olarak
iﬂten atmalarla, sald›r›larla sendikalar›n örgütlenmesini engelle,
ö ¤ re n c i l e r i n p o l i t i k h e r f a a l i y e t i n i
bask›yla yoketmeye çal›ﬂ , d e r n e k l eri ka pa t . .. bu koﬂullar içinde halk
hangi zeminde anayasa tart›ﬂmas›
yürütecek, kendi ç›karlar›n› savunacak ve anayasada yeralmas›n› sa¤layacakt›r? Elbette ki, mevcut sistem
içinde halk›n anayasa yapma sürecine kat›l›m›na iliﬂkin her ﬂey demagojiden ibaret kalacakt›r.
Dikkat edilirse oligarﬂinin anayasa tart›ﬂmalar›n›n merkezinde
kendi ç›karlar› ve bunun çat›ﬂmas›,
tart›ﬂ›lmas› vard›r. Sosyalist sistemlerin anayasa süreçlerinde ise, az›nl›k bir sömürücü s›n›f›n ç›karlar›
üzerine tart›ﬂmalar› de¤il, milyonlar›n kendi anayasalar›n› yapt›¤› bir
tart›ﬂma vard›r.
Her ikisi de kendi mant›¤› aç›s›ndan tutarl›d›r. Oligarﬂinin anayasas›n›n amac›, sömürücü egemen s›n›flar›n düzenini korumakt›r. Dolay›s›yla, tart›ﬂma bu kesimler aras›nda yürümekte, halk bu tart›ﬂma sürecinde ya oligarﬂi içindeki çat›ﬂan
kesimlerden birisini desteklemeye
itilmekte ya da bu tart›ﬂma sürecini
izlemekle yetinmesi istenmektedir.
Sosyalist sistemlerde ise tersinin olmas› do¤ald›r. Çünkü, sosyalist sistemlerde asalak sömürücü kesimler
ya güçlerini büyük oranda yitirmiﬂ
durumdad›rlar, etkisizdirler ya da
tamamen mülksüzleﬂtirilerek, halk›n di¤er kesimleriyle aralar›ndaki
ekonomik
farkl›l›k ortadan
kald›r›lm›ﬂt›r. Dolay›s›yla tart›ﬂma
halk›n tart›ﬂmas›d›r, sürecin hedefinde halk›n ç›karlar›n›n savunucusu olan bir anayasay› yapmak vard›r: Bu anayasay› ise halk›n milyonlarla kat›larak yapmas›ndan daha do¤al bir ﬂey olamaz.
Sosyalist sistemdeki ve kapitalist sistemdeki anayasa yap›l›ﬂlar›
aç›s›ndan ﬂöyle bir farkl›l›k da dikkat çekicidir. Emperyalistler ve oli-
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garﬂiler kendi anayasalar›n›n b u rjuvazinin ç›karlar› için yap›ld›¤›n›
ço¤unlukla kabul etmez, bunun anlaﬂ›lmas›n› istemezler, hatta bunu
gizlemek için çarp›tmalara baﬂvururlar. Sosyalist sistemde ise tersine
olarak, anayasan›n iﬂçilerin, köylülerin, tüm emekçilerin anayasas› oldu¤u, yani anayasan›n s›n›fsal niteli¤i gizlenmez. Halk›n ç›karlar›n›
savunan ve burjuvalara karﬂ›, sömürüye, emperyalizme karﬂ› bir anayasa oldu¤u gizlenme gere¤i duyulmaz, aksine sosyalistler bunu övünerek tüm dünyaya ilan ederler.
‹ki farkl› anayasa yapma tarz›,
iki farkl› sistemi anlatmaktad›r...
‹ki farkl› anayasa yapma tarz›,
anayasalar›n s›n›fsal içeri¤inin bir
sonucu olarak ortaya ç›kmaktad›r.
Bir yanda milyonlar›n çok canl›
tart›ﬂma ortamlar› içinde yapt›klar›
anayasalar vard›r, ki bu anayasalar
halk anayasalar›d›r.
Bir yanda ise, emperyalist-oligarﬂik sistemlerin, darbelerle, egemen s›n›flar›n kendi aralar›ndaki ç›kar çat›ﬂmalar›yla, fakat halka karﬂ›
olan maddelerde büyük bir yetenekle uzlaﬂt›klar› anayasalar vard›r ki,
bunlar sömürü düzenlerinin, bir
avuç sömürücü asala¤›n ç›karlar›n›
koruyan anayasalar›d›r.
Bu koﬂullarda halk›n kat›l›m›n›
sa¤lamak, anayasay› yapma sürecinin demokratikleﬂmesi ve ortaya ç›kan anayasan›n da halk›n kat›l›m›
ve onay›ndan geçmiﬂ bir anayasa
oldu¤u anlam›na gelmez. Öyleyse,
halk›n gerçekten anayasa yapma sürecine kat›l›m›ndan sözetmek için,
o ülkede halk›n s›n›fsal zeminde örgütlenmiﬂ bir güç olarak kendi iktidar›ndan sözetmek gerekir. Emperyalist ülkelerde, oligarﬂik diktatörlüklerin ülkelerinde “demokrasi”,
sömürücülerin demokrasisidir; halk
için demokrasi de¤il. Bu anlamdad›r ki, onlar›n kat›l›mc›l›¤›, demokrasisi de burjuvazi içindir; halk için
de¤il!
Halk elbette anayasa tart›ﬂma sürecine kat›lacakt›r, fakat kendi anayasas›n›, HALK ANAYASASINI
yapmak için kat›lacakt›r.

Say›: 125

AKP’nin Anayasa Tasla¤›’ndan

 Milletvekili Emeklili¤i Güvencede
AKP’nin Anayasa Tasla¤›n›n 63. Maddesinden:
“ Milletvekillerine ödenecek ödenek ve yolluklar, kendilerine ba¤lan a n em e k l i a y l › ¤ › v e b e n z e r i ö d e m el er i n k es i l m e si n i g e r e k t i r m e z . ”
AKP anayasa tasla¤› bu haliyle, milletvekillerinin emeklilik durumunu
düzenleyen maddeyi 12 Eylül Anayasas›’ndaki içeri¤iyle korumaktad›r.
AKP Anayasa Tasla¤›’nda 12 Eylül ruhunu sadece halk›n örgütlenme
ve mücadele haklar›n› yokederek de¤il, ayn› zamanda milletvekillerinin
emeklilik maaﬂlar›n› her koﬂulda “güvence alt›na” alarak da koruyor. Oysa di¤er çal›ﬂanlar›n emekliliklerinde farkl› bir iﬂte çal›ﬂmalar› durumunda maaﬂlar› kesiliyor. Bu durumda milletvekilleri emekli olduktan sonra 8
bin YTL civar› milletvekilli¤i maaﬂ› ve 3 bin YTL civar›nda da emekli
maaﬂ›, toplam 11 bin YTL maaﬂ alacaklar.

 Kad›n Haklar› Yok
Kad›n Adaylar› Destekleme ve E¤itme Derne¤i Baﬂkan› Hülya Gülbahar, yeni anayasa tasla¤›nda kad›n-erkek eﬂitli¤inin ç›kar›ld›¤›n›, bu haliyle tasla¤›n, 1982 Anayasas›ndan bile geri oldu¤unu aç›klad›. Aç›klamada:
“Kad›nlar; çocuklar, yaﬂl›lar, engellilerle birlikte ‘korumaya muhtaç’
bir cins olarak tan›mlan›yor. ... Anayasa tasla¤›n›n hiçbir yerinde eﬂitlik
cümlesi yok. AKP program›nda da yoktu. Bu, eski anayasadan daha geriye götürüyor bizi. Ama kamuoyu sadece türban› tart›ﬂ›yor” denildi.

 12 Eylül’ün Ruhu da, Kendisi de Sürüyor?
12 Eylül Cuntas›n›n Anayasas›n›n haklar ve özgürlüklerle ilgili maddeleri öz olarak AKP anayasa tasla¤›nda da varl›¤›n› koruyor. Mevcut
anayasa tasla¤›ndaki hak gasplar› maddelerinin AKP tasla¤›na göre
düzenlenmiﬂ biçimleri:
“Temel hak ve hürriyetlerden hiçbiri, Devletin ülkesi ve milletiyle bö lünmez bütünlü¤ünü bozmaya ve insan haklar›na dayanan demokratik
ve lâi k Cum hu ri ye ti o rt ad an kal d› rm aya y ön elik e yl eml er b içi mi nd e
kullan›lamaz" deniliyor. Temel hak ve hürriyetlerin kullan›lmas›n›n savaﬂ, seferberlik, s›k›yönetim veya ola¤anüstü hallerde, k›smen veya
t a m a m e n d u r d u r u l a b i l e c e ¤ i v e a n a y a s a d a k i g ü v e n c e l e re a y k › r › t e d b i r l e r al›nabiliyor. ‹htiyaç duyuldu¤unda 'özel hayat›n gizlili¤i', 'konut
Haberleﬂme özgürlü¤ü ve gizlili¤i' ihlal edilebidokunulmazl›¤›’ ve ‘H
liyor.
Seyahat hürriyeti 'suç iﬂlenmesini önlemek', 'sa¤l›kl› ve düzenli
kentleﬂmeyi gerçekleﬂtirmek' ve ' g e ne l s a ¤l › ¤ › k or uma k ' gibi mu¤lak
ifadelerle s›n›rland›r›labiliyor.
' D e r n e k k u r m a ' , ' G ö s t e r i v e y ü r ü y ü ﬂ ' , ' S e n d i k a k u r m a ' , ve ‘ G re v '
haklar› "milli güvenli¤in, genel ahlak›n veya baﬂkalar›n›n hürriyetle r i n i n k o r u n m a s › ” amaçlar›yla s›n›rlanabiliyor.
Düﬂünceyi aç›klama ve yayma hürriyeti ile bas›n hürriyeti 'milli
güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenli¤i, savaﬂ k›ﬂk›rt›c›l›¤›n›n engellenmesi, her türlü ayr›mc›l›k, düﬂmanl›k veya kin ve nefret savunuculu¤unun
önlenmesi gibi gerekçelerle engelleniyor.

ANAYASA
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NAYASA RÖPORTAJLARI

Bu Say›da:

Kim ‹çin, Nas›l Bir Anayasa?

Röportajlar›m›zda sordu¤umuz sorular, istisnalar d›ﬂ›nda standartt›r; okunuﬂu kolaylaﬂt›rmak için röportajlar›n içinde k›saltarak kulland›¤›m›z s o r u l a r › n t a m
m e t n i aﬂa¤›dad›r:
1 ) Bir anayasa sizce neleri içermeli ve bir anayasa

nas›l yap›lmal›?
2) Sizce mevcut anayasa veya AKP'nin gündeme getirdi¤i anayasa, halk›n haklar›n› güvenceye al›yor, taleplerini karﬂ›l›yor mu? AKP bu anayasa de¤iﬂikli¤iyle neyi amaçl›yor?
3) AKP'nin gündeme getirdi¤i anayasan›n "ideolojisiz" oldu¤u iddias›na ne diyorsunuz? Keza, anayasan›n
genellikle "demokratik, özgürlükçü" olmas›ndan söz
ediliyor, ama ba¤›ms›zl›k meselesi tali planda b›rak›l›yor, siz anayasada ba¤›ms›zl›k konusunun yer almas›

Av. S erhan A r›kano¤lu: (‹st. ÇHD ﬁb. Bﬂk.)
P rof Dr ﬁebnem K orur Fincanc›
‹. H akk› Tombul (KESK Genel Bﬂk.)

hakk›nda ne düﬂünüyorsunuz?
4) ‹lerici, demokrat güçlerin anayasa tart›ﬂmas› sürecine daha güçlü bir ﬂekilde müdahale edebilmesi için
neler yap›labilir? Örne¤in nas›l, hangi temelde bir araya
gelinebilir? Haklar ve Özgürlükler Cephesi'nin sundu¤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›mlan›yor. Bu temel tan›m, anayasa konusunda birlikteli¤in zemini olabilir mi?
5) Ülkemizde bugüne kadar ki tüm anayasalar malum, sömürücü egemen s›n›flar taraf›ndan yap›ld›. Küçük burjuva diktatörlü¤ü için, oligarﬂi için anayasalar
yap›ld›. Halk için bir anayasam›z olmad›. Sizce böyle
bir anayasam›z›n olabilmesi için ne yapmal›? Bunun yolu nereden geçiyor?

‹st. ÇHD ﬁb. Bﬂk. Av. Serhan Ar›kano¤lu:
‘Anayasan›n haz›rl›k sürecinde AKP halk› d›ﬂlam›ﬂt›r.’
Bir ana1
)
yasa sizce
neleri içermeli ve
nas›l yap›lmal›?
S. A r › k a n o ¤ l u : Anayasalar öncelikle uzun ve zorlu toplumsal mücadeleler sonucu kazan›lm›ﬂ olan kiﬂi hak ve hürriyetlerini, örgütlenme özgürlü¤ünü,
düﬂünce ve ifade özgürlü¤ünü, siyasal özgürlükleri, ekonomik ve sosyal
adaletin gerçekleﬂmesine konu hükümleri içermelidir. Yine tüm bu
haklar›n eﬂit ve özgürce kullan›m›n›
güvenceye almal›d›r.
Bu nedenle toplumsal sözleﬂme
olarak nitelenen anayasalar; eﬂitlik,
özgürlük, ba¤›ms›zl›k ilkelerini ihtiva etmeli ve bunlar› hayata geçirecek
kurumlar›, ortamlar› oluﬂturmal›d›r.
Bunun için tüm demokratik kurum
ve kuruluﬂlar›n siyasal partilerin üniversitelerin ve bilimsel kurumlar›n,
sendikalar›n, dernekler ve meslek
odalar›n›n örgütlü örgütsüz tüm toplumsal yap›lar›n görüﬂ ve önerileri
zenginleﬂecek özgürlük-eﬂitlik-ba¤›ms›zl›k ilkelerine dayal› demokratik bir anayasa süreci yaﬂanmal›. Si-
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yasal iktidar bu yolu açmal›d›r.

bu anayasa de¤iﬂikli2 ) AKP
¤iyle neyi amaçl›yor?
S. A r › k a n o ¤ l u : ABD ve AB’nin
sürece uygun emperyalist politikalar›na uyumlu hale gelmek ve bu politikalar›n yeni uygulay›c›lar›na nefes
ald›rmak için anayasal düzenlemeye
ihtiyaç duyulmuﬂtur. AKP hükümeti
son seçimlerde ald›¤› %47 oy oran›na dayanarak islami seçmen taban›n›n beklentilerine ve siyasal islam
ideolojisine yeni mevziler oluﬂturmay› hedeflemiﬂtir.
Mevcut anayasada yer almayan
demokratik aç›l›mlar, Kürt sorununa
çözüm aray›ﬂlar›, eﬂitlik, özgürlükba¤›ms›zl›k ilkelerine dayal› hükümlerin yeni taslaklarda da karﬂ›l›k bulmas› beklenmemelidir.
AKP iktidar› geçmiﬂ 5 y›ll›k döneminde düﬂünce özgürlü¤ünün
önündeki önemli engel TCK’n›n 301
vb. maddelerini ›srarla korumuﬂ, seçim öncesi PVSK de¤iﬂtirip kazan›lm›ﬂ haklar› t›rpanlam›ﬂ, hak ihlallerine ve iﬂkence uygulamalar›na göz
yummuﬂtur. Böylece toplumun hak
ve özgürlük taleplerine bizzat AKP
iktidar› set oluﬂturmuﬂtur. Yine bu

dönemde tahkim yasas›, gümrük yasalar›, özelleﬂtirme yasalar› ve uygulamalar›, kentsel dönüﬂüm yasalar›
ve imar yasalar›ndaki düzenlemeler
ile uluslararas› sermayenin ülkemiz
üzerindeki hakimiyetine kolayl›klar
sa¤lam›ﬂt›r.
Ayn› ﬂekilde tart›ﬂ›lan taslaklarda
sosyal haklar, grev hakk›, sosyal devlet olgusu t›rpanlanm›ﬂ; çevre, tar›m,
k›y› ve ormanlar›n korunmas› anayasal güvenceden ç›kart›lm›ﬂt›r. Taﬂeronlaﬂt›rma politikalar›yla kamu çal›ﬂanlar›n› ve faaliyetlerini özel sektöre sunan, Kyoto Sözleﬂmesi’ni ABD
güdümünde imzalamayan, Avrupa
Sosyal ﬁart›’n›n “örgütlenme” ve
“toplu pazarl›k ve grev” hakk›yla ilgili maddelerine çekince koyan AKP
hükümetinin anayasa taslaklar›nda
seçim yasas›, siyasi partiler yasas› ve
seçim baraj›na iliﬂkin anti-demokratik hükümlere iliﬂkin hiçbir yenilik
getirilmemiﬂtir.
Anayasa çal›ﬂmalar›nda toplumsal
mutabakat›
hedeflemeyen
AKP’nin hedefi siyasal sistemi emperyalist politikalara uyumlu hale
getirip kendi ideolojisine ve kadrolar›na sistem içinde güç ve ayr›cal›k
katmakt›r. Geliﬂen politik süreç mev-
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cut siyasal kadrolar›n izledi¤i yöntemin de etkisiyle AKP’nin plan›na
uygun ortam sunmuﬂtur. Kald› ki bu
ortam ABD ve AB emperyalist politikalar› nezdinde geliﬂip yeﬂermiﬂtir.

AKP'nin
anayasas›n›n
3
)
"ideolojisiz" oldu¤u iddias›na ve anayasada ba¤›ms›zl›k konusunun yer almamas›na ne diyorsunuz?
S. A r › k a n o ¤ l u : Anayasan›n bizatihi kendisi ve duyulan de¤iﬂiklik ihtiyaçlar› ideolojiktir. Bu nedenle
AKP’nin tart›ﬂt›¤› taslaklar›n ideolojisiz oldu¤u aç›klamalar› as›l amaçlar›n›n gizlenmesine yöneliktir. Tart›ﬂmalar›n “türban” tan›m›na çekilmesi de ayn› ﬂekilde bir yan›lsama
yaratmaktad›r.

“Toplumsal
mutabakat›
hedeflemeyen
AKP’nin
hedefi siyasal
sistemi
emperyalist
politikalara
uyumlu hale getirip
kendi ideolojisine ve
kadrolar›na sistem
içinde
güç ve ayr›cal›k
katmakt›r.”

Ayn› ﬂekilde bu taslaklar›n “demokratik ve özgürlükçü” oldu¤u iddias› da samimi de¤ildir. Her ﬂeyden
önce anayasan›n haz›rl›k sürecinde
AKP halk› d›ﬂlam›ﬂt›r. Ülke içinde
iﬂverenler ile bunlara ba¤l› kuruluﬂlar ve yandaﬂ› bilim adamlar›ndan
görüﬂ alan AKP tasla¤›n ilk ﬂeklini
AB’nin onay›na sunmay› görev bilmiﬂtir. Kald› ki anayasalar›n demokratik ve özgürlükçü olmas›n›n yan›s›ra ba¤›ms›zl›¤› da içermesi günümüzde bir zorunluluktur. Emperyalist politikalar›n ve yay›lmac›l›¤›n s›n›r tan›mad›¤› günümüzde ba¤›ms›zl›k ilkesini anayasalarda yer almas›
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daha da önem kazanm›ﬂt›r.

‹lerici, demokrat güçler
4
)
anayasa tart›ﬂmas› sürecine birlikte nas›l müdahale edebilir,
Halk Anayasas› Tasla¤›, birlikteli¤in
zemini olabilir mi?
S. A r › k a n o ¤ l u : 12 Eylül’ün bilinen politikalar› ve uygulamalar› sonucu depolitize edilen ve apolitikleﬂtirilen halk kitlelerinin anayasal sürece kat›l›m›n› sa¤lamak ilerici-demokrat güçlerin ortak hedefi olmal›d›r. Bunun için öncelikle tüm demokratik güçler ve kurumlar anayasa çal›ﬂmalar›n› taban›na yaymal›,
içselleﬂtirip, sindirmelidir. Oluﬂturulacak çal›ﬂma gruplar› bu birikimleri
geniﬂ kitlelere ulaﬂt›rmal›d›r. Bunun
yan›s›ra tüm demokratik güçler-kurumlar ortak bir çal›ﬂma program›
belirleyip halk kitlelerinin ç›karlar›n›
gözeten anayasa metni ortaya ç›karmal›d›r.
12 Eylül’ün yaratt›¤› da¤›n›kl›¤›
ve apolitikleﬂmeyi aﬂmak için bu süreci bir f›rsat olarak de¤erlendirmek
mümkündür. Halktan yana ve demokratik güçlerin birlikteli¤ini anayasal sürece birlikte müdahil olarak
hayata geçirebiliriz.
Bu anlamda Haklar ve Özgürlükler Cephesi’nin ‘Halk Anayasas›
Tasla¤›’ öngörülü bir çal›ﬂma olarak
kabul edilebilir. Ancak hangi tasla¤›n ve içeri¤inin esas al›naca¤›n› ortak yap›lacak çal›ﬂmalar›n sonuna
b›rakmak uygun olur kanatindeyim.

için bir anayasam›z›n
5 ) Halk
olabilmesi için ne yapmal›?
S. A r › k a n o ¤ l u : Halk için anayasa yapmak halk›n do¤rudan siyasete
ve yönetime kat›lmas›yla mümkündür. Oysa halk kitleleri geçmiﬂten
günümüze siyasal yaﬂam›n d›ﬂ›na
itilmiﬂtir. Seçimden seçime oy kullanm›ﬂ olmas› halka bir ayr›cal›k gibi sunulmuﬂtur. Bu olumsuzluklardan kurtulman›n ve halk› siyasal
platforma çekmenin yolu örgütlü
toplum yaratmakla mümkündür. Bunun için hak arama kültürünü geliﬂtirip halk›n her alanda örgütlenmesinin önünü açmak demokratik siyasal
yaﬂam›n bir parças› haline getirmek
hedeflenmelidir. Böylece halk kitleleri haz›rlanacak yeni toplumsal sözleﬂmelerin bilinçli taraf› olabilir.

12 Eylül Anayasas›’n›n kabul ediliﬂinin üzerinden çeyrek as›r geçti. Anayasa de¤iﬂikli¤i ﬂimdi bir kez de AKP
hükümeti taraf›ndan gündeme getirilmiﬂ bulunuyor.
Neyi de¤iﬂtirecekler?
AKP yönetimi alt›nda yap›lacak bir anayasan›n da 12
Eylül Anayasas›’ndan temelde bir fark› olmayacakt›r.
Çünkü sorunlar›n temelleri
tart›ﬂ›lm›yor.
Ülkemizi onursuz, iﬂbirlikçi iktidarlar yönetiyor. Bu iktidarlar›n ulusal hiçbir de¤erleri yoktur. Bu iktidarlar, emperyalistlerin ve iﬂbirlikçilerinin hizmetindedirler. AKP
Hükümeti de emperyalistlerin ve iﬂbirlikçilerinin hizmetinde bir iktidard›r.
Dolay›s›yla, “yeni anayasa” derken, emperyalizmin
ve tekellerin ç›karlar›n› düﬂünüyorlar.
Ba¤›ms›z olmayan bir ülkede her ﬂey emperyalistler
ve iﬂbirlikçileri içindir. Anayasalar da onlar için yap›l›r.
Her maddesi, onlar›n sömürü
ve ya¤ma düzenini sa¤lamlaﬂt›rmay› amaçlar.
Ba¤›ms›z olmayan bir ülkede; açl›k, sömürü, yoksulluk son bulmaz. Halk›n talepleri de¤il, tekellerin ç›karlar› önde gelir. Ba¤›ms›z
olmayan bir ülkede; demokratikleﬂme de bir masaldan,
göz boyamadan ibarettir.
Emperyalizm ve oligarﬂi
için yap›lan anayasalarla hiçbir sorunumuz çözülemez,
hiçbir talebimiz karﬂ›lanmaz.
Halk›n Anayasas›n›
yapal›m! !

Halk Anayasas›
Tasla¤›’n›n “Dördüncü
Bask› ‹çin Sunuﬂ”
yaz›s›ndan
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KESK Gen. Bﬂk.: ‹smail Hakk› Tombul
“Hepimize Önemli Görevler Düﬂüyor ”
Bir anayasa sizce
neleri içermeli ve nas›l
yap›lmal›?

1)

‹. H. To m b u l : Anayasalar, esas
olarak teknik de¤il siyasi niteli¤i önde olan belgelerdir. Nas›l bir toplum
istiyorsan›z, nas›l bir toplumsal yaﬂam istiyorsan›z ona uygun bir anayasa tasarlamak durumundas›n›z.
Böyle olunca da anayasan›n, Türkiye’deki tüm toplumsal katmanlar›n
tart›ﬂma sürecine kat›ld›¤› ve taleplerinin dikkate al›nd›¤› bir tart›ﬂma
süreci içerisinde oluﬂturulmas› gerekir. Yani tart›ﬂma sadece meclis s›n›rlar› içinde yap›lacak kadar s›n›rl›
ve s›¤ olamaz. Esas olarak toplumun
tüm kesimlerinin tart›ﬂmaya kat›laca¤› ve sözlerini söyleyece¤i bunun
da dikkate al›naca¤› bir anayasa olmal›d›r.

2)

AKP bu anayasa de¤iﬂikli¤iyle neyi amaçl›yor?

‹. H. To m b u l : Mevcut anayasa
tart›ﬂmalar›na bakt›¤›m›zda bizim
çok ciddi eleﬂtirilerimiz var. Bir kere Türkiye’de 12 Eylül hukukundan
ve anayasas›ndan kopuﬂ gerçekleﬂmelidir. Ama 12 Eylül Anayasas› ya
da hukukundan kopuﬂ dedi¤imiz
olay tek baﬂ›na bireysel hak ve özgürlüklerle s›n›rl› bir tart›ﬂma da de¤ildir. AKP’nin haz›rlad›¤› ﬂu anda
kamuoyuna yans›yan tasla¤›n içeri¤ine bakt›¤›m›zda b›rak›n 12 Eylül
hukukundan ya da tahribat›ndan kopuﬂu tam da onun devam› ve onu biraz daha geliﬂtirecek bir anlay›ﬂla
haz›rlan›yor. AKP anayasas› esas
olarak, ekonomik aç›dan neo-liberal
politikalar›n uygulanmas›n›n önündeki engelleri kald›racak bir düzenleme içeriyor. ‹lk kez anayasaya piyasay› koruma ya da geliﬂtirme yasas› giriyor. ‹lk kez anayasaya özelleﬂtirmeler giriyor. Ama kamu
emekçileri aç›s›ndan yeni hiçbir ﬂey
getirilmiyor. Yani grev ve toplu pazarl›k hakk›n› b›rak›n, kamu emekçileri aç›s›ndan daha geri bir noktaya götürüyor. Toplu görüﬂmeyi ana-
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yasaya yaz›yor. Bu aç›dan bakt›¤›m›zda AKP anayasas› ekonomik anlamda neo-liberalizmi kutsayan ve
onun aya¤›na tak›lan k›s›mlar› kald›ran ama siyasal anlamda siyasal liberalizme bile denk düﬂmeyen kimi
düzenlemeler içeriyor. Bu aç›dan
AKP’nin haz›rlad›¤› anayasa bizim
için kabul edilemez bir nokta.

AKP'nin anayasas›n›n "ideolojisiz" oldu¤u iddias›na
ve anayasada ba¤›ms›zl›k konusunun yer almamas›na ne diyorsunuz?

3)

‹. H. To m b u l : Tam da bu konuda çok net bir ﬂey söylemek laz›m.
Haz›rlanan anayasan›n çok net bir
ideolojik tutumu var. Bu anayasa,
ekonomik aç›dan neo-liberal politikalar›n kutsand›¤› bir ideolojinin
eseridir. Yani toplumun haklar›n› teminat alt›na almak yerine, sermayenin taleplerinin önünü açacak özelleﬂtirme, piyasan›n geliﬂtirilmesi ve
korunmas› vb. gibi görevler üstlenirken, toplumun örgütlü kesimlerinin örgütlenmesindeki engelleri kald›rmayan mevcut anayasa tasla¤› bu
aç›dan bakt›¤›m›zda ideolojisiz de¤il bilakis çok net bir ideolojiye sahiptir. Bu ideoloji bizim tam da karﬂ›s›nda durdu¤umuz bir ideolojidir.
Biz KESK olarak mücadelemizi
Türkiye’nin özgür, ba¤›ms›z, demokratik, gerçekten laik bir ülkede
halklar›n kardeﬂçe yaﬂamas› üzerine
kurar›z. Böyle olunca da anti-emperyalist mücadeleyi önemseyen bir
ba¤›ms›zl›k tart›ﬂmas› her zaman
KESK’in de, Türkiye’nin de gündemindedir.

‹lerici, demokrat güçler
anayasa tart›ﬂmas› sürecine birlikte nas›l müdahale edebilir,
Halk Anayasas› Tasla¤›, birlikteli¤in zemini olabilir mi?

4)

‹. H. To m b u l : Bir kez daha alt›n› çizeyim. Birincisi, sosyal haklar›n, toplumun haklar›n›n teminat alt›na al›nmas›. E¤itim hakk›, konut
hakk›, sa¤l›k hakk›, güvenli gelecek
hakk› vb. ikincisi, çal›ﬂma yaﬂam›-

n›n demokratikleﬂtirilmesi gerekir.
Yani örgütlenme özgürlü¤ü, grev,
toplu pazarl›k vb. haklar› içeren.
Üçüncüsü; demokratikleﬂmenin di¤er alanlar› aç›s›ndan bakt›¤›m›zda
toplumun bütün renklerinin, kültür
ve kimliklerinin yaﬂamas›na olanak
sa¤layacak, hoﬂgörü içerisinde bir
anayasa öncelikle bu temeller üzerine oturmal›d›r. Bu, temel özgürlü¤ü,
eﬂitli¤i, ba¤›ms›zl›¤›, demokrasiyi
içeren bir yaklaﬂ›m içerisinde olmal›d›r. ﬁimdi burdan yola ç›karak laiklik meselesi de bizim aç›m›zdan
önemli. Yani Türkiye’nin din temelinde bir toplumsal modele gidiﬂ ya
da e¤ilimine dair de önemli engeller
oluﬂturan yani toplumsal bask›ya
karﬂ› bireyleri korumay› içerecek
yaklaﬂ›mlar olmal›d›r. Asl›nda bu
çerçeve Türkiye’deki emek ve demokrasi güçlerinin anayasa tart›ﬂmas›nda bir araya gelmelerini kolaylaﬂt›rabilecek asgari bir zemin
olabilir. Bu zemine dair bizim de
emek ve meslek örgütleriyle birlikte
haz›rl›¤›nda oldu¤umuz çal›ﬂmalar›m›z var. Bu çal›ﬂmalar› emek ve demokrasi güçleri ile paylaﬂarak bir
hem fikirlik yaratmak, bir toplumsal
karﬂ›l›k yaratmak zorunday›z.

Halk için bir anayasam›z›n
olabilmesi için ne yapmal›?

5)

‹. H. To m b u l : Halk için anayasan›n mevcut koﬂullar› yeterince ortada yok. ﬁimdi yap›lan tart›ﬂmalar
bizim aç›m›zdan emekten, halktan
yana bir anayasan›n yap›labilmesinin koﬂulu bu talebi toplumsallaﬂt›rmak ve bunun için mücadeleyi yükseltmekten geçiyor. Ama sonuç olarak anayasalar kurucu iktidarlar taraf›ndan yap›l›r. ‹ktidar organizmas›
kimin elinde ise do¤al olarak da
anayasaya rengini veren de onun hegomanyas›d›r. Burada sürdürdü¤ümüz mücadele ayn› zamanda bugünkü anayasan›n rengini etkileyecek
ve toplumsal alg›y› de¤iﬂtirecek bir
mücadele olmal›d›r. O söyledi¤iniz
de bir iktidar mücadelesinin ana konular›ndan birisidir.
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6)

Son olarak söylemek istedi¤iniz bir ﬂey var m›?

‹. H. To m b u l : Bu anayasa tart›ﬂmalar› bugün Türkiye’deki emek ve
demokrasi güçlerinin, devrimci-de-

mokrat güçlerin en temel konular›ndan birisi olmal›d›r. Yani önümüzdeki dönemde nas›l bir Türkiye toplumu istiyorsak ona uygun bir anayasa tart›ﬂmas› için sürece müdahil
olmal›y›z. Burada hepimize önemli

görevler düﬂüyor.
Burada, ayr›nt›larda ayr›lmak
yerine, asgari bir zemini oluﬂturarak
bunun üzerinden demokratik bir gücü birleﬂtirmeye ihtiyaç var. Bu dönemin temel ihtiyac› budur.

Prof. Dr. ﬁebnem Korur Fincanc›:
“Anayasalar her dönemin ve haz›rlay›c›lar›n›n
kendi rengini taﬂ›r”
Bir anayasa siz1
)
ce neleri içermeli ve nas›l yap›lmal›?
ﬁ. K. Fincanc›: Anayasalar san›r›m toplumsal uzlaﬂma amac›n› taﬂ›yan temel kurallar› içeren metinler
olarak tan›mlanabilir. En az›ndan
hukuk konusunda uzmanl›¤› olmayan biri olarak ben öyle alg›l›yorum.
Genel kurallar› kapsamas› gerekti¤ine göre de, ait oldu¤u o toplulu¤un
tüm aktörlerine eﬂit mesafede, aktörlerin tamam›n›n haklar›n› gözeten ve
bu aktörler aras›nda herhangi bir ayr›mc›l›k yapmayan tam bir uzlaﬂ› olmas› gerekmektedir.
Haz›rlanmas›nda da dolay›s›yla
tüm bu aktörlerin varl›¤›na ihtiyaç
duyulmaktad›r. Kendi gerçekli¤im
içinde ise bu süreci biraz daha farkl›
bir gözle görüyorum. Buna ütopya da
diyebilirsiniz. Uzlaﬂma kendi içinde
bir çat›ﬂmay› da do¤al olarak bar›nd›r›r. Toplumsal bir uzlaﬂmaya gereksinim duyulmas› çat›ﬂmalar›n varl›¤›ndan kaynaklanmaktad›r. Çat›ﬂmalar›
ortadan kald›racak bir sistem uzlaﬂma gereksinimini de ortadan kald›rabilir mi sorusunu sormadan edemiyorum. Bu da benim hayalim.

AKP bu anayasa de¤iﬂik2 ) li¤iyle
neyi amaçl›yor?
ﬁ. K. Fincanc›: Anayasalar her
dönemin ve haz›rlay›c›lar›n›n kendi
rengini taﬂ›r, taﬂ›mak zorundad›r.
Tarih boyunca ilk yasa metinlerinden baﬂlayarak yetki kimlerin, hangi s›n›flar›n elinde ise anayasal metinler de o s›n›flar›n haklar›n› güvence alt›na almay› hedefleyen metinlerdir.
AKP'nin sa¤l›k, e¤itim gibi alanlardaki politikalar›n›n oluﬂturulma-
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s›nda etkin rol oynayan aktörlerin
anayasal düzenleme için de geçerli
olmas› ﬂaﬂ›rt›c› de¤ildir. Egemen
burjuvazinin gereksinimleri do¤rultusunda haklar›n›n güvence alt›na
al›nmas› sözkonusu olsa gerekir.
Tasla¤›n tam metnini görmedi¤imiz
için tek tek yap›lan tart›ﬂmalar üzerinden yorum yapmak olanakl› de¤ildir. Gelinen noktada 1980 faﬂist
darbesinin ürünü olan ve o dönemde tüm demokratik haklar›n s›n›rland›r›lmas›n› gerektiren koﬂullar
bugün için geçerli olmayabilir, an-

‹lerici ve demokratik
güçlerin, tüm güçlerinden
ve yüklerinden ar›narak
bir araya geldi¤i,
oturup özgürce tart›ﬂabildi¤i,
her kavram›n üzerinde
yeniden düﬂünülüp
ﬂekillendirildi¤i bir
çal›ﬂma ola¤anüstü olurdu.
cak sistemin do¤as› gere¤i yetkiyi
elinde bulunduranlar›n haklar›n› gözeten bir metin zorunludur. Üretim
iliﬂkilerini rahatlatacak esnetmeler
olsa dahi tüm aktörlerin haklar›n›n
ayr›ms›z gözetilmesi bu sistem içinde mümkün de¤ildir.

AKP'nin anayasas›n›n
3
)
"ideolojisiz" oldu¤u iddias›na ve anayasada ba¤›ms›zl›k konusunun yer almamas›na ne diyorsunuz?
ﬁ. K. Fincanc›: Herhangi bir
anayasal metnin bu sistemde ideolojisiz olmas›n›n mümkün olamayaca¤›n› zaten belirttim. Ba¤›ms›zl›k
kavram› da, demokrasi ve özgürlük

tan›mlar› da ister istemez bu s›n›fsal
var oluﬂlar üzerinden ﬂekillenecektir.

‹lerici, demokrat güçler
4
)
anayasa tart›ﬂmas› sürecine birlikte nas›l müdahale edebilir,
Halk Anayasas› Tasla¤›, birlikteli¤in zemini olabilir mi?
ﬁ. K. Fincanc›: Solda yer alan
tüm oluﬂumlar› bir araya getirmekte
bunca zorlan›l›rken, nas›l bir uzlaﬂma oluﬂturulabilir sorusunu yan›tlamak gerçekten oldukça güç diye düﬂünüyorum. En az›ndan kendi ad›ma böyle söyleyebilirim. Ancak
böyle bir çal›ﬂman›n çok gerekli ve
de¤erli oldu¤u da muhakkakt›r. ‹lerici ve demokratik güçlerin, tüm
güçlerinden ve yüklerinden ar›narak
bir araya geldi¤i, oturup özgürce
tart›ﬂabildi¤i, her kavram›n üzerinde yeniden düﬂünülüp ﬂekillendirildi¤i bir çal›ﬂma ola¤anüstü olurdu.

Halk ‹çin bir anayasam›z›n
5)olabilmesi
için ne yapmal›?
ﬁ. K. Fincanc›: S›n›flar›n olmad›¤›, toplumu oluﬂturan tüm bireylerin s›n›fs›z sömürüsüz bir dünyada yaﬂad›¤› koﬂullar› yaratmak gerekir san›r›m, ama bu koﬂullarda bir
anayasal metne ihtiyaç olur muydu
acaba? ‹lk soruda sizinle paylaﬂt›¤›m hayalin bir parças› bu söylediklerim. Kolay olmad›¤› muhakkak,
ama insanl›k bugüne kadar pek çok
de¤er üretti ve geliﬂtirdi. Kendisine
yaraﬂ›r böyle bir hayali de gerçekleﬂtirecek gücü oldu¤unu düﬂünüyorum. Yoksa hepimizin yürüttü¤ü
mücadelelerin bir anlam› kalmazd›.
Verilen tüm emeklerin insanl›k de¤erlerini zenginleﬂtirdi¤ini düﬂünenlerdenim.
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Sevgili okurlar›m›z merhaba!
Bu hafta genel olarak ekonomi
politi¤in alt baﬂl›klar› olarak görülen ve biraz da bu nedenle genelde pek ilgi gösterilmeyen bir
konuyu ele alaca¤›z: Alt yap› ve
üst yap›. Fakat asl›nda bu konuyu iﬂlemekle, yine gündemimizde olan bir konuyu, anayasa konusunu tart›ﬂmaya da devam etmiﬂ olaca¤›z.
Çünkü, alt yap›-üst yap› meselesini kavramak, esas›nda
toplumsal de¤iﬂimin mant›¤›n› ve dinamiklerini de
kavramak demektir. Zaman
zaman çeﬂitli sorunlar› tart›ﬂ›rken diyoruz ki, ülkemizin ve halk›n temel nitelikteki tüm sorunlar›n›n çözümü, gelip ‹KT‹DAR sorununda dü¤ümlenir.
Halk Anayasas› Tasla¤›’n› okuyan arkadaﬂlar görmüﬂtür; taslak da
çözüm olarak ikt ida r› n nit el i¤i nin
de¤iﬂmesini öngörmektedir. ‹ﬂte bu,
bugün ele alaca¤›m›z konuya yani
alt yap›-üst yap› meselesine denk
düﬂmektedir. Çünkü iktidar de¤iﬂikli¤i dedi¤imiz ﬂey, önünde sonunda
alt yap›da ve üst yap›da bir de¤iﬂiklik demektir.

›n
t
a
y
Ha eki
‹çind R‹
TEO

Konu: Alt Yap›
ve Üst Yap› -1-

asl›nda içinde yaﬂad›¤›m›z toplumu tarif eden kavramlard›r.
Yani bilmedi¤imiz ﬂeyler olmay›p, hergün yüzyüze, iç içe oldu¤umuz yap›lar, kurumlar ve olgulard›r. Ama bunlar› somutlamadan önce ü retim iliﬂkilerine
birkaç cümleyle olsun de¤inmemiz laz›m. Çünkü alt yap›, üst
yap› onun içinde anlam kazanan
kavramlard›r.
“Üretim iliﬂkileri” kavram›,
Marx ve Engels’in kapitalist topluma yönelik incelemelerinin ilk sonuçlar›ndan
biridir. Marks ve Engels, bu
inceleme sonucunda “ sos yal yaﬂam›n temelini insanlar›n yaﬂamalar› için
gerekli olan maddelerin
üretilmesi sürecinde birbirleriyle kurduklar› iliﬂkilerin meydana getirdi¤ini” ortaya koydular.
Ü retim iliﬂkileri dedi¤imiz de özetle asl›nda üretim sürecinde insanlar
aras›nda kurulan bu iliﬂkilerdi.
Marks, üretim iliﬂkilerini ﬂöyle
anlat›r: “Üretim iliﬂkileri, toplumun
ekonomik yap›s›n› oluﬂturur. Hukuksal ve siyasal tüm üstyap› kuruluﬂlar› bu temelin üzerinde yükselir... ‹nsanlar›n yaﬂamlar›n› belirleyen bilinçleri de¤il, tersine, bilinçlerini belirleyen yaﬂamlar›d›r. Üretim iliﬂkileri, hukuksal dilde mülkiyet iliﬂkileri ad›n› al›r...”

Alt yap› de¤iﬂmeden
köklü de¤iﬂiklikler
mümkün olmaz!

Özlem : Konumuzun içeri¤ini
ve elbette önemini bir de ﬂu örnekle
aç›klayarak baﬂlarsak san›r›m daha
iyi olur. Ülkemiz tarihine çok yüzeysel olarak bakanlar, ony›llard›r
gündemde olan "demokratikleﬂme
paketleri"ne, AB’ye uyum için ç›kar›lan onca yasaya ra¤men, neden ülkemize demokrasinin bir türlü gelmedi¤ini anlayamaz. Gerçekten bunun tam aç›klamas›n› yapabilmek
için alt yap›, üst yap› nedir, devlet
ve iktidar nedir, bunlar› temel hatlar›yla da olsa bilmek gerek. Evet,
ne kadar yasa de¤iﬂtirirseniz de¤iﬂtirin, ülkemizde bir demokrasi olmayacakt›r. Bunun aç›klamas› ﬂudur; çünkü, burjuva demokrasisi
aç›s›ndan da, halk için demokrasi
aç›s›ndan da gereken alt yap›larla,
ülkemizdeki alt yap›, birbirinden
farkl›d›r da ondan.
Kapitalizmin kendi iç dinami-
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¤iyle geliﬂmedi¤i, d›ﬂa ba¤›ml› çarp›k bir yap›ya sahip oldu¤u bir ülkenin alt yap›s› do¤al olarak bir emperyalist ülkeden de, bir sosyalist
ülkeden de farkl›d›r ve yine bunun
sonucu olarak bu ülkelerdeki devlet, hukuk, anayasa gibi üst yap› kurumlar› birbirinden temel farkl›l›klar taﬂ›yacakt›r.
Haklar ve özgürlükler, kendi
baﬂlar›na, soyut olarak varolamazlar. Onlar mevcut alt yap›n›n ve bu
alt yap›n›n ifadesi olan devletin niteli¤ine göre biçimlenirler, s›n›rlar›
onlara göre belirlenir. Bu anlamda,
mesela bir anayasadan ne beklenip
beklenemeyece¤ini de bize gösterecek olan, alt yap› ve üst yap› meselesini kafam›zda somutlaﬂt›rmakt›r.
Toplumlar›n yap›s›nda bu “uyum” o
kadar önemlidir ki, mevcut düzenin
alt yap›s›yla s›n›fsal planda çeliﬂen
bir anayasay›, bu düzen içinde umamazs›n›z, umarsan›z, bu boﬂ bir
beklenti olur. Köklü bir de¤iﬂiklik
yapmak isteyen alt yap›s›yla, üst yap›s›yla bir de¤iﬂimi hedeflemek durumundad›r bu yüzden.

K e m a l : Evet, bu kavramlar›
ele alarak nereye varaca¤›m›z Özlem arkadaﬂ›n örnekleriyle somutlanm›ﬂ oldu. ﬁimdi kavramlar›n
kendisini açarak devam edelim.

M a z l u m : Alt yap› ve üst yap›,

Evet, bugün hukuk dilinde, günlük dilde kullan›lan “mülkiyet”in
biçimi asl›nda bize toplumun biçimini de verir. Üretim iliﬂkileri, insanlar›n üretim araçlar› karﬂ›s›ndaki
konumunu; yani üretim araçlar›na
kimin, tüm toplumun mu, belli bir
s›n›f›n m› sahip oldu¤unu, üretimin
bireysel mi, toplumsal olarak m›
gerçekleﬂtirildi¤ini, elde edilen ürünün nas›l paylaﬂ›ld›¤›n› gösteren bir
kavramd›r.
Marks yukar›daki tan›m› yaparken toplumlar› “de¤iﬂmez” bir statiklik içinde tarif etmiyor tabii. Sözlerini ﬂöyle sürdürüyor:
“‹nsanlar›n üretim yaparken
girdikleri toplumsal iliﬂkiler..; maddi üretim araçlar›n›n, üretim güçle-
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rinin de¤iﬂmesine uygun olarak de¤iﬂir ve geliﬂir. Bu demektir ki toplum de¤iﬂir. ‹lkel komünal toplum,
köleci toplum, feodal toplum ve kapitalist toplum böylesine birer üretim iliﬂkileri bütünleridir ve her biri
insanl›k tarihinin ayr› bir geliﬂme
aﬂamas›n› dile getirir. ”
Toplum de¤iﬂir. Bu, idealizmin,
metafizi¤in geçerli oldu¤u bir dönemde, son derece önemli bir bilimsel tespitti. De¤iﬂimin baﬂlad›¤› yer
ise, üretim biçimi ve iliﬂkileriydi,
Marks, buna “ekonomik temel” dedi; baﬂka bir deyiﬂle, alt yap›. Yani,
ü re t i m b i ç i m i v e ü re t i m i l i ﬂ k i l e r i ,
toplumun alt yap›s›n› oluﬂturuyor;
her ﬂey de bu alt yap› üzerinde ﬂekilleniyordu.
Üretim iliﬂkilerinin tümü, toplumun ekonomik yap›s›n›, yani baﬂka
bir deyiﬂle gerçek temelini oluﬂturur. Bu temel üzerinde hukuksal ve
siyasal bir üst yap› yükselir. Bu üst
yap›ya da belli toplumsal bilinç biçimleri tekabül eder. Maddi yaﬂam›n üretim biçimi genellikle toplumsal, siyasal ve düﬂünsel yaﬂam
süreçlerini belirler.
Marks, Ekonomi Politi¤in Eleﬂtirisine Katk›’da da diyor ki:
“1) Toplumun ekonomik temeli,
insanlar›n kendi aralar›nda mal
üretimi aç›s›ndan meydana getirdikleri ilgiler ve iliﬂkiler üzerine kurulmuﬂtur. Politik ve hukukî düzen,
dinsel ve filozofik kavramlar, ahlâk,
töreler ve âdetler, sanat, k›saca,
toplum bilinci ad›na ne varsa, hepsi
yavaﬂ yavaﬂ ortaya ç›karlar, birbiri
içine geçerekten, bu temel üzerinde
karmaﬂ›k bir üst yap› meydana getirirler. 2) Ekonomik temelde, yani
üretim iliﬂkilerinde bir de¤iﬂiklik oldu¤u zaman, üst yap›lardan meydana gelen büyük y›¤›n›n da er geç alt
üst olmas› kaç›n›lmazd›r. ”
Evet, bir özet yapal›m ﬂimdi isterseniz: Alt yap›, sosyo-ekonomik
temeldir; üretim iliﬂkilerinin tümüdür. Ve “hukuk düzeni, örf ve âdet,
inanç, ahlâk, düﬂünce gibi ﬂeyler de
toplumun üst yap›'lar›n› meydana
getirirler. ”
Üst yap›y› oluﬂturan bu unsurlar›n
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her biri kendince toplumun içinde
bulundu¤u maddi koﬂullar› yans›t›r.

Kemal: Alt yap› ile üst yap›
meselesinde en önemli konu ve en
tart›ﬂmal›, dolay›s›yla da yorumlara
en aç›k konu, bunlar›n birbirlerini
nas›l etkiledikleri, hangisinin hangi
koﬂullarda belirleyici oldu¤u konusudur. Bunun yanl›ﬂ kavranmas› veya yanl›ﬂ yorumlanmas›, toplumlar›n
tahlilinde de, siyasi mücadelede de
birçok sapmaya kaynakl›k etmiﬂtir.
Bu ikisi aras›nda temel olan,
“son tahlilde” belirleyici olan alt
yap›d›r. Bir kere bunu böyle kavramal›y›z. Ancak... bunu böyle kestirip atamay›z da. Baﬂka yönleri ve
özellikleri de var bu iki yap›n›n.
Alt yap› yani ekonomik iliﬂkiler,
ideolojisi, dini, ahlak›, siyaseti, kültürü, sanat› vb. birçok yan›yla toplumun üst yap› kurumlar›n› biçimlendirir. Ama bu üst yap› da, kendisini oluﬂturan alt yap› üzerinde etkide bulunur. Onun geliﬂimini h›zland › r › r v e y a y a v a ﬂ l a t › r.
‹dealistlerin, metafizikçilerin veya “sol”dan da ekonomistlerin meseleyi çarp›tt›¤› gibi her ﬂeyi alt yap› belirler, insan›n toplumsal geliﬂme üzerinde hiçbir etkisi olmaz gibi
bir düﬂünce yanl›ﬂt›r.
ﬁunu da belirteyim; alt yap› ile
üst yap›lar, insan toplumunun “birbirinden ayr›lmaz” iki parças›d›r.
Karﬂ›l›kl› olarak birbirleriyle sürekli bir etkileﬂim içindedirler. Fakat
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Alt yap› yani
ekonomik
iliﬂkiler, ideolojisi, dini, ahlak›, siyaseti, kültürü, sanat› vb.
birçok yan›yla toplumun
üst yap› kurumlar›n› biçimlendirir. Ama bu üst
yap› da, kendisini oluﬂturan alt yap› üzerinde
etkide bulunur. Onun
geliﬂimini h›zland›r›r
veya yavaﬂlat›r.

yine de yap›lar› birbirine benzemez.
Geliﬂme ve de¤iﬂme dinamikleri
farkl›d›r. Bu nedenle alt yap›daki
her de¤iﬂiklik “otomatikman” üst
yap›ya yans›maz, bu de¤iﬂim ve geliﬂim, toplumsal geliﬂmenin belli
yasalar›, karakteristik özellikleri
çerçevesinde ﬂekillenir.
Keza, belli bir alt yap› üzerinde
oluﬂan üst yap›n›n tek ve mutlak kal›plar› yoktur. Onun da kendi içinde
çeﬂitlili¤i vard›r.
Mesela; dinler, kendilerini meydana getiren ekonomik koﬂullar ortadan kalkt›ktan sonra da uzun süre
varl›klar›n› sürdürdüler. Alt yap› de¤iﬂti, fakat onlar hem kölecili¤e,
hem feodalizme, hem kapitalizme
ra¤men temelde fazla de¤iﬂmeden
devam etti... Öte yandan; ü re ti m
biçimi -yani alt yap›- esasta ayn›
kald›¤› halde, politik kurumlarda
boyutlu de¤iﬂiklikler olabilir; mesela kapitalist üretim biçimi alt yap›s›
üstünde, parlamenter demokrasi oldu¤u gibi, faﬂist devlet de olabiliyor. Veya kapitalizm, bir yandan
cumhuriyetin bir yandan da monarﬂinin temeli olabilmektedir. Ayn›
kapitalist temel üzerinde farkl› devlet biçimleri görülebilmektedir. K›sacas› alt yap› ile üst yap› aras›nda
kuﬂkusuz ve reddedilemez bir ba¤
olmakla birlikte, bu mutlak ve ﬂablonlara hapsolmuﬂ bir ba¤ de¤ildir.
Ekonomik temelle üst yap› aras›ndaki iliﬂkinin niteli¤i bu anlamda
oldukça önemli. Üst yap› kurumlar›
ve ö¤eleri, toplumun ekonomik koﬂullar›n› her zaman aç›kça ve dolays›z olarak yans›tmazlar; “Üst yap›lar zenginlerin ve fakirlerin, horlayanlar›n ve horlananlar›n, bilgisizlerin ve daha az bilgisizlerin ümitlerinden, korkular›ndan, tutkular›ndan, mutsuzluklar›ndan oluﬂan durumlar›n› anlat›r, aç›¤a vururlar.
Bunlar e¤itimle, çeﬂitli geleneklerle, iktidar›n ya da kamu oyunun
bask›s› ile ﬂartland›r›lm›ﬂlard›r.
Bunlar son derece karmaﬂ›k bir bütün meydana getirirler; her birinin
ayr› karakteri ve de¤iﬂik evrimi olmas›na ra¤men birbirlerine ba¤l›d›rlar ve karﬂ›l›kl› olarak birbirle-

TEOR‹

27

rinden etkilenirler. ”
Evet, al›nt›da güzelce özetlendi¤i gibi, demek ki karﬂ›l›kl› bir ba¤›ml›l›klar› oldu¤u gibi, karﬂ›l›kl›
bir özerklikleri de var alt ve üst yap›n›n. Peki toplumsal de¤iﬂim bu
çerçevede nas›l gerçekleﬂiyor? Bunu da Özlem arkadaﬂ›m›z anlatmaya devam etsin.

Özlem : Üretim iliﬂkileri de¤iﬂti¤inde do¤al olarak toplumsal sistem de de¤iﬂir. Buna paralel olarak
yavaﬂ veya h›zl› bir süreç içinde
ama mutlaka, üst yap› kurumlar›, siyasal, toplumsal düﬂünceler, yaﬂam
tarzlar› da de¤iﬂime u¤rar. Yani her
üretim tarz›, inançlar›, düﬂünceleri,
yaﬂam biçimi, teorisi, siyasi görüﬂleri ve tüm di¤er üst yap› kurumlar›yla kendine özgü bir toplum yarat›r. Köleci üretim tarz›n›n ﬂekillendirdi¤i toplum farkl›, kapitalist üretim tarz›n›n ﬂekillendirdi¤i toplum
farkl›d›r. F a r k › n a n a k a y n a ¤ › ü ret i m t a r z › d › r.
Bilindi¤i gibi, insano¤lu çok
uzun bir evrim sonucu bugünkü düzeye geldi. ‹lk zamanlar geliﬂme
çok yavaﬂt›. ‹nsan eme¤inin ürün
verme gücü oldukça azd›. ‹nsanlar›n tüm zaman›, günlük besinlerini
sa¤lamakla, avla, a¤açlardan yemiﬂ
toplamakla doluyordu. Hayvanlar›n
evcilleﬂtirilmesi, ekip biçme ve madenlerin kullan›lmas›yla ise, toplum
yap›s›nda h›zl› de¤iﬂiklikler oldu.
Yeni aletler bulundu, bilim geliﬂti,
eme¤in üretkenli¤i artt›...
Eme¤in üretkenli¤i artt›¤› oranda sosyal dönüﬂüm de h›zland›.
“Her yeni üretim biçimi, eme¤in
ürün verme gücünü art›r›yor ve bu
art›ﬂ bir düzeye ulaﬂt›ktan sonra art›k yeni bir toplum yap›s›n› gerektiriyordu.”
Yani, baﬂka bir deyiﬂle mevcut
üretim iliﬂkileri toplumsal geliﬂmenin, insan›n, bilimin, üretimin geliﬂmesinin önünde engel olmaya baﬂlay›nca, daha ileri bir üretim tarz›na
geçiliyordu. Köleci toplum feodal
topluma, feodal toplum kapitalist
topluma böyle dönüﬂtü. De¤iﬂimler
bu zorunluluk temelinde gerçekleﬂ-
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ti. Bu anlamda toplumsal düzenin
karakterini belirleyen, bir toplumsal
sistemden di¤erine geliﬂimi sa¤layan toplumun ü re t i m t a r z ›, yani
ekonomik yap›s›d›r.
Bu geliﬂimin seyri de kabaca
ﬂöyle olmuﬂtur; yeni geliﬂen üretim
iliﬂkisi, önceki üretim tarz›n› alt yap›da tasfiye ederek ad›m ad›m hakim üretim tarz› haline dönüﬂmüﬂtür. Mesela, kapitalist üretim iliﬂkileri, feodal üretim iliﬂkilerini alt yap›da tasfiye ederek hakim üretim
tarz› haline geldi. Alt yap›daki bu
de¤iﬂiklik, geliﬂmenin önünde bir
engel oluﬂturmaya baﬂlayan üst yap›da da, en baﬂta da devletin yap›s›nda ve iktidar›n niteli¤inde bir de¤iﬂimi zorunlu k›ld›. Burjuva demokratik devrimleri, z o r temelinde
asl›nda iﬂte bu de¤iﬂimi gerçekleﬂtirmiﬂlerdir. Feodal iktidarlar› y›km›ﬂ, kapitalizme uygun yeni bir
devlet ve iktidar kurulmuﬂ, alt yap›ya uygun olarak üst yap›da da de¤iﬂiklikler böylece gerçekleﬂmiﬂtir.

M a z l u m : Burada araya gireyim. Yaln›z sosyalizmde bu olay
farkl›d›r, yeni üretim tarz›n›n önceki üretim tarz› içinde geliﬂmesi önceki toplumsal geçiﬂlerde -yani ilkel
komünel toplumdan kölecili¤e, kölecilikten feodalizme, feodalizmden
kapitalizme geçiﬂlerde- oldu¤u gibi
cereyan etmez. Sürecin seyri tam
olarak böyle de¤ildir; ki buna çal›ﬂmam›z›n ileriki bölümünde tekrar
geliriz. Buyur sen devam et.
Özlem : Ben asl›nda esas olarak bitirmiﬂtim bu konuda anlatacaHer üretim
tarz›, inançlar›, düﬂünceleri, yaﬂam biçimi, teorisi, siyasi görüﬂleri ve tüm di¤er üst yap› kurumlar›yla kendine
özgü bir toplum yarat›r...
Fark›n ana kayna¤›
üretim tarz›d›r.
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¤›m›, son olarak ﬂunu ekleyelim. Bu
toplumsal dönüﬂümler, her alanda
ayn› h›zda, ayn› biçimde de olmaz.
Alt yap›yla üst yap›n›n fark› burada
karﬂ›m›za ç›kar. Keza, biraz önce de
belirtti¤imiz gibi, bilimin ilerlemesi, verimlili¤in artmas› ile birlikte,
insanlar aras›ndaki iliﬂkiler de
olumlu yönde geliﬂmiﬂ de¤il. Alt
yap› ve üst yap›lar bire bir, birbirine
paralel geliﬂmiyor çünkü.

K e m a l: Alt yap›-üst yap› iliﬂkisinde, insan düﬂüncesinin nas›l
ﬂekillendi¤i de hep tart›ﬂ›lan konulardan biridir. Yani insan düﬂüncesi
mi olaylar› belirliyor, olaylar m› insan düﬂüncesini... Daha tam bir soruﬂla; madde mi belirleyici, düﬂünce mi?..
Buna da çal›ﬂmam›z kapsam›nda
k›saca de¤inmiﬂ olal›m. ‹nsan›n düﬂüncesini ﬂekillendiren maddi yaﬂam koﬂullar›d›r, burada onu biçimlendiren bir z o r u n l u l u k vard›r, ama
bu mutlak de¤ildir. Burjuva yaﬂam
içinden birinin komünist olabilmesi
veya tersinden iﬂçi olarak yaﬂayan
birinin bir burjuva gibi düﬂünebilmesi, bu iliﬂkinin daha karmaﬂ›k ve
daha farkl› diyalektik mekanizmalar› oldu¤unu gösterir. Evet, iﬂçi, iﬂçi
oldu¤u için iﬂçi gibi düﬂünür; ancak
iﬂçi gibi düﬂündü¤ü için de yaﬂad›¤›
koﬂullar› de¤iﬂtirme mücadelesi içine girer. Belli bir bilinç düzeyine
ulaﬂt›ktan sonra ise kendi gelece¤inin, tarihinin oluﬂumunda bilinçlice
yer al›r. Bu noktadan itibaren kendi
koﬂullar›n› de¤iﬂtirmeye giriﬂmiﬂ
demektir. Düﬂünce iﬂte bu noktada
tarihin geliﬂimine etkide bulunarak,
üretim iliﬂkilerinin yeniden biçimlenmesinde rol oynayarak, alt yap›
üzerinde ﬂekillendirici bir rol de oynam›ﬂ olur...
Asl›nda düﬂüncenin gücüne, de¤iﬂtirici etkisine örnek, bizzat
Marksizm-Leninizm’in kendisidir.
Fakat burada ﬂu önemlidir; bu düﬂünce alt yap›dan ba¤›ms›z olarak
ortaya ç›km›ﬂ de¤ildir. Bir düﬂünce,
bir ideoloji, yani bir üst yap› ö¤esi
olarak Marksizm-Leninizm, kapitalist sosyo-ekonomik temel üzerinde
ortaya ç›kan bir düﬂüncedir.
7 Ekim 2007

Onun bir güç haline gelmesi ise
esas olarak kapitalizme vurdu¤u darbe nedeniyledir: Feodalizmin arkas›ndan gelen süreçte, kapitalizm tüm
dünyay› fethetmiﬂti adeta, “Kapitalist üretim biçimi o kadar baﬂar›l› idi
ki, burjuvazi onu insanlar aras›ndaki ekonomik ba¤lar›n ‘do¤al’ hali
olarak görüyor, eksiksiz bir model
say›yordu.” Burjuva teorisyenler, insanl›¤›n nihayet ideal üretim ve yönetim modelini buldu¤unun teorisini
yap›yorlard›. Ki, ortaya sosyalistler
ve Marksizm ç›kt›. “Ama bu toplum
düzeninin kötülüklerini ortaya koyan
ba¤›ms›z düﬂünce ve Marx ve Engels’in yönettikleri bilimsel eleﬂtiri, k›sa
sürede meydana koyuverdi ki, kapitalist sistemde üç beﬂ kiﬂinin çabucak zengin oluvermesi, ço¤unlu¤un
aﬂ›r› sömürülmesi sonucudur. Marksizm’in esasl› keﬂifleri, emekçi y›¤›nlara yavaﬂ yavaﬂ iﬂlemeye baﬂlad› ve
onlara en güç çat›ﬂmay› düzenlemek
ve yürütmek için gerekli olan bilinci
sa¤lad›...”
Bu ise bilindi¤i gibi, ekonomik
temelin de¤iﬂtirilmesine kadar varan mücadeleleri baﬂlatt›. Marks daha o zaman ﬂöyle demiﬂti: “Y›¤›nlara iﬂleyen teori, maddî bir güç haline gelir. ” E¤er teori do¤ruysa, tarihsel temele ve tarihin ilerleme yönüne uygunsa, o zaman o düﬂünce,
alt yap› üzerinde de¤iﬂtirici h›zland›r›c› bir etkide bulunabilir.
Ki, Engels’e göre de “ ideoloji,
maddi koﬂullar›n meydana getirdi¤i
bir üst yap› ürünü” dür. Üretim iliﬂkilerinin geliﬂim seyri içerisinde ﬂekillenen ideolojiler, belli bir noktadan sonra nesnel gerçeklikten kopar
ve kendi iç yasalar›yla geliﬂir. ﬁu
aç›kt›r; ideoloji, alt y a p › t a r a f › nd a n ü retilir, onun üzerinde oluﬂ u r. Fakat maddi koﬂullarla belirlenen düﬂüncenin, g ö reli bir b a ¤ › ms›zl›¤› vard›r. Üretim iliﬂkilerinin
belirleyicili¤inde geliﬂen düﬂünce,
bir süre sonra alt yap› d›ﬂ›ndaki birçok etkenin (ç›karlar, bireysel düﬂünceler, çevresel, kültürel faktörler
vs.) etkisiyle varolan nesnel gerçeklikten k›smen ba¤›ms›z olarak kendi iç dinami¤iyle geliﬂir. ‹deolojiler,
etkilendikleri altyap› d›ﬂ›ndaki bu
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etmenlerin niteli¤ine göre, bilimsel
veya bilim d›ﬂ› nitelik kazan›rlar.

M a z l u m : ‹sterseniz üst yap›n›n çeﬂitli ö¤eleri üzerinde biraz daha dural›m ﬂimdi. Üst yap›lar aras›nda özellikle önemli olanlar, politik kurumlard›r.
Bildi¤imiz gibi, insanl›¤›n ilk
döneminde, ilk toplum biçiminde
sömürü ve s›n›flar yoktu. Üretimdeki ilerleme, toplumu, ç›karlar› birbirine karﬂ›t s›n›flara ay›rd›; o zaman
insano¤lu, ezilenleri, sömürülenleri
denetlemek, onlar›n isyan etmesini
önlemek için bask› mekanizmalar›
kurdu, bu geliﬂim içinde bireylerin
ve gruplar›n haklar›n› kanun yoluyla belirleyen kurumlar geliﬂtirildi ve
böylece devlet dedi¤imiz yap› ortaya ç›kt›. Devlet ve onun kurumlar›n› oluﬂturan politik kurumlar, do¤rudan ekonomik koﬂullara ba¤l›d›rlar ve bu koﬂullardaki her de¤iﬂiklik, önünde sonunda bu üst yap›lar›
da do¤rudan do¤ruya etkiler.
Hukuk da bir üst yap› kurumu:
"Hukuk, insanlar›n üretim olay›n›
yürütmek için giriﬂtikleri iliﬂkileri
oluﬂturan toplumun ekonomik temeli üzerinde yer alan bir üst yap› kurumudur" diyor Engels.
Üretim araçlar›na ve iktidara yani devlete sahip olan egemen s›n›flar hukuku da belirliyorlar. Hukuku
belirleme gücü ellerinde oldu¤u için
de do¤al olarak hukuku kendi ç›karlar›na göre biçimlendiriyorlar. Bu
nas›l ﬂekilleniyor; hukuk, anayasas›yla, ceza yasalar›yla, yarg› mekanizmas›yla, mevcut düzeni sa¤lamlaﬂt›racak, mevcut düzene karﬂ› ç›‹ktidar› elinde tutan sömürücü egemen s›n›flar,
toplumun di¤er s›n›f ve
katmanlar›n›n kendi
aleyhlerine olan bir düzene karﬂ› verdikleri mücadeleyi bast›rmak, yok etmek için bu hukuku devreye sokuyorlar.
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k›ﬂlar› cezaland›r›p önleyecek bir
amaca göre ﬂekilleniyor. ‹ktidar›
elinde tutan sömürücü egemen s›n›flar, toplumun di¤er s›n›f ve katmanlar›n›n kendi aleyhlerine olan
bir düzene karﬂ› verdikleri mücadeleyi bast›rmak, yok etmek için bu
hukuku devreye sokuyorlar. Kapitalist sömürünün hukuku, bu sömürüyü korumak ve sürdürmek misyonunu üstleniyor yani k›sacas›.
Alt yap› da, üst yap› da kuﬂkusuz
dura¤an de¤il; ülkemizde, 1945’lerden bu yana çarp›k kapitalizm hakim olmas›na karﬂ›n, bu kapitalist
yap› kendi içinde geliﬂmiﬂ, de¤iﬂmiﬂtir. Hakim üretim tarz›, yani sosyo-ekonomik temel, dolay›s›yla alt
yap› niteliksel olarak de¤iﬂmemiﬂtir, ama kendi içinde niceliksel de¤iﬂimler geçirmiﬂ ve üst yap› kurumlar›n›n büyük bölümü de az veya çok, bu niceliksel de¤iﬂimlere
ayak uydurmuﬂtur. Anayasada
1971’de, 1982’de yap›lan de¤iﬂiklikler, hukuk ve yarg› sisteminde
1945’lerden bu yana yap›lan de¤iﬂiklikler, esas olarak sistemin ihtiyaçlar›na göre yap›lan de¤iﬂikliklerdir. Halk›n mücadelesinin etkisiyle
yap›lan kimi de¤iﬂiklikler ise hiçbir
zaman bütünü belirleyen bir düzeye
ulaﬂmam›ﬂt›r. Ulaﬂmas› da mevcut
alt yap›, hakim üretim tarz› sürdü¤ü
müddetçe mümkün de¤ildir.

K e m a l : ‹sterseniz

bugünkü
sohbetimizi ﬂöyle toparlayal›m:
Anayasay› de¤iﬂtirmek isteyen, üst
yap›da önemli bir de¤iﬂiklik yapmak istiyor demektir. Ama hukuk
öyle bir üst yap› kurumudur ki, alt
yap›da köklü bir de¤iﬂiklik yapmadan, hukukta da böyle köklü, niteliksel bir de¤iﬂiklik yapamazs›n›z.
Çal›ﬂmam›z›n devam›nda a¤›rl›kl› olarak sosyalist sistemde alt yap›, üst yap› iliﬂkilerinin nas›l biçimlendi¤ini ele alaca¤›z, ama yukar›da
eksik kalan kimi noktalar› da tamamlayaca¤›z. Önümüzdeki say›da
buluﬂmak üzere ﬂimdilik hoﬂçakal›n.
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Bu ne ikiyüzlülük!
Bir yanda infazlar, karakolda ölümler, iﬂkenceler, hapishanelerde tecritler sürecek,
Bir yanda “demokratik anayasa” ﬂovlar›
yap›lacak.

K a t l e dip, Te r ö r i s t ‹ l a n E t t i l e r!
Dersim’i Katlederek Sindiremeyeceksiniz!
“Güvenlik güçlerinin ‘Teslim ol’ ça¤r›s›
üzerine kaçmaya çal›ﬂan teröristlere, önce
uyar› ateﬂi aç›ld›...”
Sonra?!.. Sonras› infaz!
Hozat’taki infaz sonras›nda kullan›lan bu
sözler, kimbilir kaç bin
resmi aç›klamada kullan›ld›.
Dersim’in Hozat ‹lçesi Boydaﬂ Köyü’nde
B ü l e n t K a r a t a ﬂ ve R› za Çiçek 27 Eylül günü
saat 14.00 s›ralar›nda Amutka Karakolu yak›nlar›nda Özel Timler taraf›ndan tarand›lar. Bülent Karataﬂ
ölürken R›za Çiçek a¤›r yaraland›.
Köylülerin verdi¤i bilgiye göre
27 Eylül günü ar› kovanlar›ndaki
ballar› toplamaya giden Bülent Karataﬂ ve R›za Çiçek, bölgede bulunan özel timler taraf›ndan taran›p
Amutka Karakolu’na götürüldü.
Önce tarama sesi, daha sonra iki el
silah sesi duyduklar›n› belirten köylüler, daha sonra da askerler taraf›ndan “ cenazeleriniz var gelin al›n”
denilerek karakola ça¤›r›ld›lar.
Köylüler taraf›ndan karakoldan al›nan Bülent Karataﬂ ve R›za Çiçek
hastaneye kald›r›ld›, ancak Bülent
Karataﬂ kald›r›ld›¤› Elaz›¤ Araﬂt›rma Hastanesi’nde yaﬂam›n› yitirirken R›za Çiçek’in ise hayati tehlikesi devam ediyor.
Jandarma özel harekat timleri taraf›ndan yak›n mesafeden kurﬂunlanarak katledilen Karataﬂ’›n ve yaral› Çiçek’in vücudunda darp izleri
bulunuyor. Karataﬂ’›n bir omzunda
k›r›k ve kalça kemi¤inde dipçik izine benzer çürüklere rastland›.
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Dersim Temel Haklar katledilen
Bülent Karataﬂ’›n 2006 Aral›k ay›nda DHKP-C üyesi oldu¤u iddias› ile
gözalt›na al›n›p dava aç›ld›¤›n›, devrimcilerin dostu bir kiﬂi oldu¤unu
bildirdi. Bülent Karataﬂ 1997’de de
MKP’ye yard›m gerekçesiyle k›sa
bir dönem tutuklu kalm›ﬂt›. ‹ki de
çocu¤u olan Bülent Karataﬂ bir süre
önce tahliye edilmiﬂ, serbest b›rak›ld›ktan sonra da ‘Tuncay Baﬂçavuﬂ’
adl› bir askeri yetkili taraf›ndan “bizimle çal›ﬂacaks›n” denilerek tehdit
edilmiﬂti. Karataﬂ hakk›ndaki dava
ise hala devam etmekteydi.

Dersim Halk› ﬁehidini
Sahiplendi!
Jandarma Özel Harekat Timleri
taraf›ndan katledilen Bülent Karataﬂ, 29 Eylül akﬂam saatlerinde topra¤a verildi. Karataﬂ’›n tabutu k›z›l
bir beze sar›larak Hozatl›lar’›n
omuzlar›nda mezarl›¤a götürüldü.
Yürüyüﬂ esnas›nda halk kahvehanelerden evlerden ç›k›p cenazeye kat›larak öfkesini ortaya koydu. Y›llardan sonra ilk kez bir cenaze Ho-

zat’ta böylesine kitlesel sahiplenildi. Binlerce kiﬂinin kat›ld›¤›
cenaze törenine Dersim ve Hozat Temel Haklar ve Özgürlükler Dernekleri, DTP, EMEP,
ESP, ‹HD ve Tunceli Barosu
avukatlar›n›n yan›s›ra çok say›da demokratik kitle örgütü üyesi yerald›.
Karataﬂ'›n evinin önünde biraraya gelen binlerce kiﬂi cenazeyi sloganlar eﬂli¤inde omuzlarda taﬂ›yarak ilçe mezarl›¤›na
götürdü. Dersim halk› kontrgerilla katliam›na duydu¤u öfkeyi
“Bedel Ödedik Bedel Ödetece¤iz, Katil Devlet Hesap Verecek,
Bülent Karataﬂ Ölümsüzdür,
Analar›n Öfkesi Katilleri Bo¤acak, Dersim Faﬂizme Mezar
Olacak" sloganlar›yla hayk›rd›.
Burada k›l›nan namaz›n ard›ndan Karataﬂ için sayg› duruﬂu yap›ld›. Törende Dersim
HÖC Temsilcili¤i ad›na yap›lan konuﬂmada Bülent’in devrimcilerin dostu oldu¤u, dürüst,
onurlu bir insan olarak yaﬂad›¤› ve
katillerinden hesap sorulaca¤› belirtildi. Ailesine ve tüm Hozatl›lar’a
baﬂsa¤l›¤› dilendi. Karataﬂ'›n resimlerinin taﬂ›nd›¤› cenaze töreninde
Karataﬂ; annesinin, eﬂinin ve kardeﬂlerinin yakt›¤› a¤›tlar eﬂli¤inde
topra¤a verildi.

Halk›n Eli
K a ti ll er in Ya k a s › n d a
Özel timlerin sald›r›s›, 28 Eylül
günü cenaze töreni öncesinde Hozat'ta düzenlenen bir gösteriyle protesto edildi. Cumhuriyet Meydan›'nda yap›lan eyleme aralar›nda çeﬂitli parti ve demokratik kitle örgütleri temsilcilerinin bulundu¤u yüzlerce kiﬂi kat›ld›. DTP Milletvekili
ﬁerafettin Halis, Tunceli Belediye
Baﬂkan› Songül Erol Abdil, Tunceli
Barosu Baﬂkan› Özgür Ulaﬂ Kaplan’›n da kat›ld›¤› aç›klamada avukat Bar›ﬂ Y›ld›r›m taraf›ndan yap›lan konuﬂmada son dönemdeki geliﬂmeler anlat›ld›: “‹nsanlar›n yaﬂam haklar›na yönelik yo¤un ihlaller
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yaﬂanmaya baﬂlad›. Mazgirt, Ovac›k
Yeﬂilyaz› Köyü ve son olarak da buradaki olay bunun kan›t›d›r... Vuran
kolluk güçleridir ve biz gereken bütün hukuki iﬂlemleri yapaca¤›z."
Avukat Y›ld›r›m, olay sonras› tutanaklar›n da a s k e r l e r t a r a f › n d a n
tutuldu¤unu belirterek, "Kolluk
güçlerine dönük 'silah kullanma yasas›'nda önce ikaz sonra öldürücü
darbe olmadan yaralama hakk› veriliyor. Oysaki bölgede bu ﬂekilde
de¤il, direk hedef gözeterek ateﬂ
ediliyor” dedi. Eylemin ard›ndan
cenazeye kat›lmak için yola ç›k›ld›.
29 Eylül günü Sanat Soka¤›’nda
gerçekleﬂtirilen bir baﬂka eylemle
de katliam protesto edildi. Dersim
Temel Haklar ve Özgürlükler Derne¤i, DHP, ESP, KESK, ‹HD, Tunceli Barosu, DTP, EMEP, Ana-Der,
D‹SK’in kat›ld›¤› eylemde katliamc›lardan hesap sorulmas›n› istendi.
Aç›klama “Katil Devlet Hesap Verecek, Analar›n Öfkesi Katilleri Bo¤acak, Bülent Karataﬂ Ölümsüzdür”
sloganlar›yla bitirildi.

K a t l i a m a P rot est o l a r
29 Eylül günü yap›lan bir baﬂka
eylem de ‹stanbul’da Galatasaray
Lisesi önündeydi. "Bülent Karataﬂ'›n Katili Devlettir" pankart› açan
DHP’liler taraf›ndan katliam protesto edildi. Eylem s›ras›nda polis
DHP üyelerine sald›rarak 11 kiﬂiyi
gözalt›na ald›. Gözalt›na al›nan
DHP’liler ayn› gün serbest b›rak›ld›. Bu sald›r›n›n ard›ndan Taksim
Tramvay Dura¤›’nda çeﬂitli gruplar›n kat›l›m›yla katliam ve DHP’lilere yap›lan sald›r›y› protesto eden bir
eylem gerçekleﬂtirildi.
E laz › ¤’ da P rotesto - Hozat’taki
infaz, Elaz›¤ Haklar ve Özgürlükler
Cephesi taraf›ndan 1 Ekim günü
Elaz›¤ Hozat Garaj›’nda yap›lan bir
eylemle protesto edildi. Eylemde
“Katiller Halka Hesap Verecek” yaz›l› bir pankart aç›ld›. Sevcan Göktaﬂ taraf›ndan yap›lan aç›klamada
Dersim halk›n›n yaﬂad›klar› ﬂöyle
dile getirildi:
“ Daha önce köylerimiz yak›l›p
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boﬂat›ld›. ‹nsanlar›m›z›n geçim kayna¤› olan hayvanc›l›k yap›lamaz
hale geldi. Köyler bombalan›p, taranarak, evleri yak›l›p, y›k›larak öldürülen insanlar ve son süreçlerde
daha da yo¤laﬂan orman yang›nlar›yla köy halk›na yönelik bir sindirme ve tehdit politikas› sürdürülüyor.
Resmen Dersim halk›n›n hayat› çekilmez hale getiriliyor.”
Aç›klaman›n devam›nda yaralanan Ali R›za Çiçek’in ailesine katliam›n “ yanl›ﬂl›kla” yap›ld›¤› söylenirken, ayn› zamanda ailenin “ Temel Haklar’dan gelenler oluyor, onlar tehlikeli insanlar, onlara uyup ta
bir ﬂeyler yapmay›n” diye tehdit
edildi¤i belirtildi.
‹nfaz ‹zm i r ’de HÖC, DHP, ESP,
‹HD, Kald›raç, Köz, Partizan, HKM,
BDSP, YEKAD ile Tunceliler Kültür
ve Dayan›ﬂma Derne¤i üyelerinin
Konak Eski Sümerbank önünde yapt›klar› bas›n aç›klamas›yla da protesto edildi. 3 Ekim’de yap›lan aç›klamada “Yarg›l› Yarg›s›z ‹nfazlara Son
Yaﬂas›n Halklar›n Kardeﬂli¤i” pankart› aç›larak katliam›n sorumlular›n›n yarg›lanmas› istendi.
H Ö C ‹ st a nbul Tem sil ci li ¤i ise
2 Ekim’de yapt›¤› yaz›l› aç›klamada
“Yaﬂam hakk› çal›nm›ﬂ bir halk mücadele etmek zorundad›r! Ve bu mücadele katlederek, bask› ve iﬂkence
uygulayarak durdurulamaz” sözleriyle Bülent Karataﬂ’›n katledilmesini protesto etti.

‹nfazc› devletin hukuku
Bülent Karataﬂ ve R›za Çiçek,
Genelkurmay’›n resmi internet sitesinde yay›nlanan aç›klamada ve
Tunceli Valili¤i taraf›ndan yap›lan
aç›klamalarda “ t e r ö r i s t ” olarak
lanse edildiler.
Tunceli Valili¤i aç›klamas›nda,
Karataﬂ ve Çiçek önce 'terörist' ola-

rak ilan edilirken, “Örgüte yard›m ve
yatakl›ktan' yarg›lanm›ﬂ olmalar› ve
mahkemelerinin hala sürüyor olmas›” bu durumun kan›t› olarak gösteriliyor. Vali Mustafa Yaman imzal›
aç›klamada Jandarma Özel Harekat
Timleri taraf›ndan yak›n mesafeden
vurularak katledilen Karataﬂ ve Çiçek’in ‘dur’ ihtar›na uymad›¤› gerekçesiyle vuruldu¤u söyleniyor.
Hozat Cumhuriyet Savc›l›¤› da,
soruﬂturmaya iliﬂkin “gizlilik kara r › ” almakta gecikmedi. Böylelikle
infaz›n üzerini kapatmak için ilk
ad›m at›lm›ﬂ oldu.
Ama asl›nda aç›klamalar› bile,
kendilerini ele veriyor. “Terörist”
diyorlar ama mesela ateﬂ açt›¤›n› iddia edemiyorlar. Bak›n Valililk
aç›klamas›na: “ Hozat k›rsal›nda
yap›lan operasyonda 2 terör örgütü
mensubu ile karﬂalaﬂ›lm›ﬂ, güvenlik
güçlerinin 'dur' ihtar›na karﬂ›l›k teröristlerin engebeli ve s›k ormanl›k
alana kaçmalar› ve her türlü uyar›ya ra¤men kaçmaya devam etmeleri üzerine aç›lan ateﬂ sonucu 2 teröristten biri ölü, di¤eri ise yaral› olarak ele geçirilmiﬂtir.”
Silahs›z da olsa, kaçt› diye ateﬂ
aç›p öldürme yetkisine mi sahip sizin “güvenlik güçleriniz”?
Bülent Karataﬂ’›n DHKP-C davas›ndan yarg›lan›yor oluﬂu da,
onun teröristli¤inin kan›t› olarak sunuluyor ayn› valilik aç›klamas›nda.
Zaten R›za Çiçek’in de daha önce
cezaevinde yatt›¤› tespit edilmiﬂ...
Demek ki bu düzenin yarg› kararlar›n›n bir önemi yok. Hakk›nda öyle
bir iddia varsa, yeter!
Valilik diyor ki, “ B.K ve R.Ç,
ateﬂ edilerek etkisiz hale getirildi”
Demek bu devletin “etkisiz hale getirme” yöntemi bu.
Kuﬂaklar boyu katliamlar› yaﬂad› Dersim halk›. Yaﬂamaya devam
ediyor. Özel timlerin sald›r›s›nda
yaralanan Ali R›za Çiçek’in babas›
da 1994’te kontrgerilla taraf›ndan
gözalt›na al›n›p iﬂkence yap›ld›ktan
sonra katledilmiﬂti.
Ama sinmedi Dersim halk›. Sinmeyecek!
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k o ro oluﬂturmaktad›r.
CHP’si MHP’si
s›rayla DTP’yi
hedef alan aç›klamalar yapmakta gecikmediler.
Oligarﬂinin bu ç›k›ﬂ›, Kürt halk›na yönelik sald›r› politikas›n›n
devam›d›r. Ayn› zamanda oligarﬂinin Kürt sorununa çözümünün ne
oldu¤unun da göstergesidir. Oligarﬂinin Kürt halk›n›n taleplerine
cevab› susturma, yoksaymad›r.
DTP bu sald›r›larla kuﬂat›lmak
ve öyle ya da böyle tamamen etkisizleﬂtirilmek istenmektedir. Bu
nedenledir ki, adeta DTP’lilerin
Kürt halk›n›n taleplerine iliﬂkin
söyleyecekleri her sözcük takip
edilmekte, f›rsat kollanmaktad›r.
Y›llard›r Kürt halk›n›n taleplerini kanla bast›ran kendileri de¤ilmiﬂ gibi, her türlü kontra faaliyeti
örgütleyen kendileri de¤ilmiﬂ gibi,
terör edebiyat› üzerinden Kürt sorununu yoksaymaya devam etmektedirler.
Oligarﬂi için halklar›n talepleri
sözkonusu oldu¤unda, milletvekilli¤i, meclis dokunulmazl›¤› da bir
anlam ifade etmemektedir. Meclisteki milletvekillerinin bile tehditlerle, bask›yla, savc›lar göreve ça¤r›larak susturulmaya çal›ﬂ›ld›¤› bir
ülkede hak ve özgürlüklerin tart›ﬂ›lmas›, anayasan›n demokratik
olup olmad›¤›n› tart›ﬂmak, oligarﬂiden Kürt sorunu veya di¤er talepler
için çözüm beklemek görülece¤i
üzere anlams›zd›r.
Ayr›ca oligarﬂinin ka¤›tlara yaz›lmaya da ihtiyac› olmayan yasalar› vard›r, her türlü göstermelik
demokrasicilik oyunu an›nda bir
kenara b›rak›larak, tüm halk›n gözleri önünde faﬂizmi uygulamaktan
çekinmezler.
Büyükan›tlar’›n demokrasisinde konuﬂan sadece kendileri olacak, baﬂka kimsenin konuﬂmas›na
tahammülleri yoktur, an›nda savc›lar aç›ktan göreve ça¤r›l›r, savc›lar›n yeterli görülmedi¤i yerde, “iyi
çocuklar” göreve haz›r beklemektedir!

Büyükan›t’›n Hedefi DTP:

‘‹ﬂini Bitirin’
Genelkurmay Baﬂkan› Yaﬂar
Büyükan›t Harp Akademileri Komutanl›¤›'n›n e¤itim-ö¤retim y›l›
aç›l›ﬂ›nda bir konuﬂma yapt›. Konuﬂmas›nda üç temel nokta vard›:
1- DTP’nin iﬂini bitirin.
2- Üniter, ulusal ve laik devlet
yap›m›z var olma nedenimizdir.
3- TSK’n›n sistem içindeki rolünde bir sars›lma yoktur.
Büyükan›t ordu ad›na oligarﬂi
içi çat›ﬂmada geri ad›m atmad›klar›n›; yukar›daki aç›klamalar›n›n yan›s›ra, anayasa tasla¤› konusunda
da konuﬂacaklar›n› söyleyerek anlatt›.
Di¤er yandan ulus devlet, üniter
yap› vurgular› ve DTP’yi hedef
göstererek savc›lar› göreve ça¤›rmas› Kürt sorununun konuﬂulmas›na dahi tahammüllerinin olmad›¤›n› anlatmaktad›r.
Elbette bu ülkede yaﬂayan herkes bilir, Büyükan›t savc›lar› göreve ça¤›rm›ﬂsa, bu hemen ‘görev”i
alg›layan savc› veya savc›lar›n soruﬂturmalar açmas› anlam›na gelir.
Soruﬂturmalar, kimi zaman “aya¤›n› denk al” anlam›nda uyar› amaçl›
olup, kimi zaman ise daha ileri götürülür.
Büyükan›t’›n ve daha öncesinde
de AKP’li Dengir Mir Mehmet F›rat’›n a¤z›ndan oligarﬂi DTP’ye
“yasal zeminde politika yapacaksan benim istedi¤im s›n›rlara geleceksin, PKK’ye terör örgütü diyeceksin, Kürt halk›n›n taleplerini
benim çizdi¤im s›n›rlarda gündeme
getireceksin” demektedir.
Abdullah Gül’ün Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’ndeki
konuﬂmas›nda Kürt sorununa iliﬂkin aç›klamalar› da Büyükan›t’›n
aç›klamalar›n›n oligarﬂinin ortak
düﬂünceleri oldu¤unu gösteren bir
baﬂka örnek oldu.
Konu Kürt sorunu oldu¤unda,
oligarﬂinin tüm kesimleri t e k b i r
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Korucular›n Minibüsü
Ta r a n d › : 1 2 Ö l ü
ﬁ›rnak’›n Beytüﬂﬂebap ‹lçesi’nde
köy korucusu olduklar› aç›klanan kiﬂilerin minibüsüne silahl› sald›r› oldu,
12 kiﬂi öldü. Devlet, koruculara yönelik sald›r›n›n PKK taraf›ndan yap›ld›¤›n› iddia ederken, HPG “Beytüﬂﬂebap katliam›yla bir ilgilerinin olmad›¤›n› aç›klad›.”
DTP Eﬂbaﬂkan vekilleri Nurettin
Demirtaﬂ ve Selma Irmak da, yapt›klar› aç›klamayla koruculara yönelik
sald›r›y› k›nayarak olay›n iç yüzünün
aç›¤a ç›kar›lmas›n› istediler.

D i y a r b a k › r ’da
Yürüyüﬂe Gözalt›
29 Eylül tarihinde Diyarbak›r’daki
kitle örgütleri Öcalan’a destek amac›yla yürüyüﬂ yapmak istedi. Yürüyüﬂe
izin verilmemesi üzerine, “‹mral› Cezaevi Kapat›ls›n” pankart› açarak oturma eylemi yapan kitleye polis sald›rd›,
4 kiﬂi gözalt›na al›nd›.
Yürüyüﬂe DTP ve çok say›da kitle
örgütü kat›ld›.

D i y a r b a k › r ’da Konferans
Diyarbak›r'da 29 ve 30 Eylül tarihlerinde; Diyarbak›r Barosu ve Heincrich Böll Stiftung Derne¤i taraf›ndan,
“Türkiye'de Kürtler: Bar›ﬂ Süreci ‹çin
Temel Gereksinimler” isimli konferans düzenlendi.
Konferansta konuﬂan Diyarbak›r
Baro Baﬂkan› Sezgin Tanr›kulu, konferans›n Kürt sorununun çözümü konusunda ön aç›c› olmas› için, 'Konuk
de¤il Kürt sorununa evde çözüm arayaca¤›z' dedi. Heincrich Böll Stiftung
Derne¤i'nden Ulrike Dufner ise, çözüm için sadece silahlar›n susmas› de¤il onurlu bir yaﬂam gerekti¤ine vurgu
yapt›.
Konferansa içlerinde DTP milletvekilleri, Diyarbak›r Büyükﬂehir Belediye Baﬂkan› Osman Baydemir ve belediye baﬂkanlar›, kitle örgütleri temsilcileri, ayd›n ve yazarlar›n da bulundu¤u 500 kiﬂi kat›ld›.
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Gülsuyu Festival De¤erlendirmesi:

Bu tür organizasyonlar›
süreklileﬂtirmek bir ihtiyaç
Gülsuyu Mahallesi’nde 7 Eylül
2007’de ‘Yozlaﬂmaya, y›k›mlara,
y o k s u l l u ¤ a k ar ﬂ › m ah al l e m i z e s ah i p
ç›k›yoruz!’ ﬂiar›yla devrimcilerin öncülü¤ünde bir ﬂenlik düzenlenmiﬂti.
ﬁenli¤i düzenleyen devrimcilerin
ﬂenli¤e iliﬂkin ortak de¤erlendirmelerini özetleyerek yay›nl›yoruz:
“Gülsuyu mahallesinde ortak
olarak düzenlenen ilk festivalin örgütlenme ça¤r›s›ndan... festival an›na kadar bütünüyle de¤erlendirerek
gelecek senelerde daha iyi festivaller
örgütlemek istiyoruz.
Ortak örgütlenmesi yönüyle
olumlu bir ad›m olan festival için
ayr›m gözetmeksizin tüm devrimci
demokratik kurumlara ça¤r› yap›lm›ﬂt›r. Ö D P, DTP, E M E P, Al›nteri
kat›lmayacaklar›n› belirterek yer almazken Gülsuyu-Gülensu Güzel leﬂtirme Derne¤i, Pirsultan A b d a l
Derne¤i, Te m e l H a k l a r Ve Ö z g ü rl ü k l e r Derne¤i, HKM, PDD,
BDSP, PART‹ZAN, DHP, KÖZ,
DK, ESP VE SDP ça¤r›ya olumlu
cevap vererek yer alacaklar›n› belirtmiﬂlerdir. Temmuzda baﬂlayan toplant›lar›n 3.’sünden itibaren SDP de
yer alm›ﬂt›r.
Festivali örgütlerken mahallemizde yaﬂanan sorunlara dikkat çekmek, çözümlerini tart›ﬂmak, geniﬂ
bir çevreyi bir araya getirmek ve yitirtilmeye çal›ﬂ›lan de¤erlerimize sahip ç›kt›¤›m›z› göstermek istedik.
Ana temas›n› da mahallemizin temel
sorunlar›ndan olan yozlaﬂma, y› k › m l a r, yoksulluk oluﬂturdu.

(...) Kapsay›c› olmak
birli¤i geniﬂ
t u t m a k
önemliydi
bizim için. Bu yüzden tart›ﬂt›¤›m›z
konularda ilkesel tavizler olmad›¤›
sürece taraflar ortak paydada buluﬂmay› hedefledi. Önemli olan festivalin örgütlenmesinde emek harcayan
ve yapt›¤› iﬂi ciddiye almakt›... Ortak
iﬂ yapma kültürü de böyle geliﬂecekti. Ortak iﬂ yapma çabas› içinde istenilen ciddiyeti ve önemsemeyi göstermeyen ESP’ye uygulanacak yapt›r›m da festival komitesince tart›ﬂ›ld›. ... 4 toplant›ya kat›lmam›ﬂt›r ESP
ve de ald›¤› görevlere dair net bilgi
vermeyerek örgütlenme sürecini zora sokmuﬂ, bizleri oyalam›ﬂt›r. (...)
Bu nedenle komite taraf›ndan aç›klama istenmiﬂtir ESP’den. ESP ise
eleﬂtirilerin hakl› oldu¤u ancak baﬂka iﬂleri oldu¤u için gelemedikleri
gibi kabul edilemeyecek bir aç›klama yapm›ﬂt›r. Her kurumun yo¤un
iﬂleri aras›nda örgütlenmektedir bu
festival. (...) Bu nedenle özeleﬂtiri
samimi bulunmam›ﬂ, sonraki festivallerde de karﬂ›laﬂaca¤›m›z ciddiyetsizliklere de adaletli tav›r alabilmek için oy çoklu¤uyla, ESP festivali örgütleyen kurumlar aras›ndan ç›kar›lm›ﬂt›r. Karar›n ertesi günü ESP
karar› tan›mamaya, dayatmalara giriﬂmiﬂ, hatta örgütleyen kurumlara
hakaret eden boyuta getirmiﬂtir iﬂi.
Kararda ›srarc› olununca destekçi
kurum olmay› da istememiﬂ, tamamen festivalin d›ﬂ›nda kalm›ﬂt›r.
K›s›tl› imkanlarla örgütlenen festivalde görev ve sorumluluk, iﬂ yapma ve organizasyon örgütleyici 11
kuruma eﬂit yay›lamam›ﬂt›r.
Ortak iﬂ yapmada komiteleﬂmeye

Yozlaﬂma Karﬂ› Mücadele Ça¤r›s›
Gemlik Temel Haklar ve Özgürlükler Derne¤i bir süredir devam ettirdi¤i “Yozlaﬂmaya
ve Uyuﬂturucuya Karﬂ› Birleﬂelim” kampanyas› çerçevesinde afiﬂ ast›. Gerekli izinleri
al›nan afiﬂlere Gemlik Belediyesi’nin engel
olmaya çal›ﬂmas›na tepki gösteren dernek
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gidilmeyerek toplant›lar›n hantallaﬂmas›na neden olunmuﬂtur. Tart›ﬂmalar›n önemsiz ayr›nt›lara s›k›ﬂt›r›lmas› ESP‘nin toplant›lar› geciktirmesi gibi etken de eklenince festivalin kitle çal›ﬂmas› aya¤› zay›f kalm›ﬂt›r. Bu da kat›l›m›n istenilen
oranda olmamas› ﬂeklinde yans›d›.
Duyurusu çeﬂitli yöntemlerle daha
ilgi çekici yap›labilirdi örne¤in.
Festivalin amac›n› yans›tmada
kürsüden yap›lan konuﬂmalar yetersiz kald›.
‹lk defa ortak festival örgütlüyor
olman›n acemili¤ini görmek mümkün eksiklik ve olumsuzluklarda.
Eksiklerine ve olumsuzluklar›na
ra¤men yapt›¤›m›z festival çal›ﬂmas›
ilk defa mahallemizde bu kadar geniﬂ bir çevreyi organizasyonda bir
araya getirmesi aç›s›ndan önemli bir
deneyim say›labilir.
Bu tür organizasyonlarla gerçek
özveri, samimiyet, ortak iﬂ yapma
becerisinin yetkinleﬂece¤ini düﬂünüyoruz. Paneller, halk toplant›lar›, çocuk oyunlar›, tiyatrolar, konserler
be¤eni toplarken bunlar›n süreklileﬂmesinin de bir ihtiyaç oldu¤u, süreklileﬂtikçe kat›l›m›n da artaca¤› görüldü. Festival alan›nda standlar ilgi çekerken inisiyatif d›ﬂ› davran›ﬂlara
izin vermemedeki ›srar disiplinlili¤i
sa¤lad›.
Bu ilk festivalde emek ve özveri
gösteren kurumlarla ve deste¤ini sunan halk›m›zla daha güzel festivallerde buluﬂmak umuduyla...
Gülsuyu-Gülensu Güzelleﬂtirme
Derne¤i, Pirsultan Abdal Derne¤i
Maltepe ﬁubesi, Gülsuyu-Gülensu
Te m e l H a k l a r v e Ö z g ü rl ü k l e r
Derne¤i, HKM, PDD, BDSP,
PART‹ZAN, DHP, KÖZ, D K

üyeleri 27 Eylül günü belediye önündeki duvara yaklaﬂ›k 100 afiﬂ asarak çevreden geçen halka bildiri da¤›tt›lar. Polislerin ve belediyenin as›lan afiﬂleri engelleme,
esnaf› tedirgin etme çabalar›na karﬂ›n, Temel Haklar
üyeleri halka kampanyay› anlatarak, birçok esnaftan izin
al›p camlar›na afiﬂ asarak polisin ve belediyenin engelleme çabalar›n› boﬂa ç›kard›lar. Afiﬂ asma faaliyeti 28
Eylül günü de devam etti.
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diklerini duyurdu ve halk› yozlaﬂmaya karﬂ› mücadelede tutuklanan devrimcileri sahiplenmeye ça¤›rd›lar. Mahalle halk›n›n
yo¤un ilgisiyle karﬂ›laﬂan kitle yozlaﬂmaya izin vermeyeceklerini vurgulad›. Gazi Cemevi’nin önüne gelindi¤inde bas›n aç›klamas›n› okuyan mahalle halk›ndan
Ahmet Ateﬂ “Birle ﬂirsek, bir olursak, se si mi ze yeni
ses l er k a t a r s ak b a tak h a n e le ri , f u hu ﬂ y u va l a r › n›,
uyuﬂ tur u cu çetelerini mah a llemizden ko vabiliriz. Bu
so r u n h epimizin sor un ud u r ” dedi. Ard›ndan yozlaﬂmaya karﬂ› mücadelenin devam etti¤i vurgulanarak eyleme son verildi.

Gazi’de Yozlaﬂmaya Karﬂ› Yürüyüﬂ
Gazi Temel Haklar ve Özgürlükler Derne¤i, 30 Eylül günü mahallelerinde bir yürüyüﬂ yaparak halk› yozlaﬂmaya karﬂ› mücadeleye ça¤›rd›. Saat 18.00’da baﬂlayan eylemde “Uyuﬂtur ucuya-Kuma r a - F uh uﬂa, H›rs›zl›¤a, Çetelere Karﬂ› Mücadele Edelim” pankart›
aç›ld›. 300 kiﬂi hep bir a¤›zdan “Çe te ler Hal ka Hesap
Verecek! Gazi’de Çete ‹s temiyo ruz! Çetelerden Hesap Sorduk So r aca¤›z!” sloganlar›n› hayk›rd›.
Gazi Temel Haklar ve Özgürlükler Derne¤i önünden cemevine yürüyen kitle yol boyunca megafonlarla
mahallelerinde uyuﬂturucu, çete, fuhuﬂ, kumar isteme-

Çocuklar›m›za
Sahip Ç›kal›m

Malatya
PSAKD Aç›ld›

Yamanlar Temel Haklar “ Ç o c u k l a r›m›za gelece¤imize sahip ç›kal›m”
düﬂüncesiyle, dernekte 29 Eylül’de ço-cuklara yönelik film gösterimi yaparak
çocuklara neﬂeli anlar yaﬂatt›.
Adana’da bulunan Seyhan-Der’de
çocuklara yönelik çizgi film program›
düzenledi¤ini duyurdu. Her hafta sonu
düzenlenecek olan gösterimlerde ço-cuklara sosyal bir ortam yarat›l›rken,
çocuklar›n kültürel geliﬂimine de hiz-met etmek amaçlan›yor.

Uzun süredir Malatya’da haz›rl›klar›n› sürdüren P i r S u l t a n
A b d a l K ü l t ü r Derne¤i, 29 Eylül
günü aç›l›ﬂ›n› yaparak faaliyetlerinin baﬂlad›¤›n› halka duyurdu.

Çi¤li PSAKD Yoksullar›n
Dayan›ﬂmas›n›
Örgütlüyor
‹zmir’in Çi¤li Semti en fazla göç
alan yerlerin baﬂ›nda geliyor. ‹ﬂsizli¤in
ve yoksullu¤un da yo¤un olarak yaﬂand›¤› bir bölge durumunda. Her geçen
gün açl›k ve yoksullu¤a mahkum edilen halk›m›z için birlik ve dayan›ﬂma
bu günlerde daha bir önem kazan›yor.
Bu bilinçle hareket eden Pir Sultan Abdal Kültür Derne¤i çal›ﬂanlar› da oluﬂturduklar› ekiplerle mahalleyi gezerek,
ihtiyac› olan ailelere yard›mc› olmaya
çal›ﬂ›yor. Özellikle yaklaﬂan k›ﬂ nedeniyle baz› ailelere yakacak temin edildi, hasta ve rahats›zl›¤› olan baz› insanlara tedavi imkanlar› yarat›ld›. ‹htiyac› olan ö¤rencilere k›rtasiye ve giyecek yard›mlar› yap›ld›.
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Malatya Ataköy Mahallesi’nde bulunan dernek binas›nda
kurdele kesilmesiyle baﬂlayan
aç›l›ﬂta dernek baﬂkan› Abbas

U¤urlu bir konuﬂma yaparak tarih boyunca aleviler üzerinde uygulanan asimilasyona ve kanl›
katliamlara de¤indi.
U¤urlu konuﬂmas›n›, ça¤›n
H›z›r Paﬂalar›’na karﬂ› Pir Sultan
olmak ve onlara karﬂ› Pir Sultan
gibi durmak gerekti¤i söyleyerek
bitirdi.
Derne¤i sahiplenme ve yaﬂatma ça¤r›s› yap›lan etkinlik söylenen türkü ve deyiﬂlerle bitirildi.

İKM'den
Dönem Sonu
Şenliği
‹dil Kültur Merkezi, düzenledi¤i bir ﬂenlikle Okmeydan›
Sibel Yalç›n Park›'ndaki aç›k
hava etkinliklerini sona erdirdi.
ﬁenlik, 29 Eylül 2007 Cumartesi günü Sibel Yalç›n Park›'nda
yap›ld›. ﬁenli¤in baﬂ›nda ‹dil
Kültür Merkezi ad›na yap›lan
konuﬂmada "Bugün parktaki
son etkinli¤imizi yap›yoruz. Üç
ay boyunca film gösterimleriyle, konserlerle bir araya geldik.... Art›k bu sene için parktaki etkinliklerimize son veriyoruz, etkinliklerimize ‹dil Mültür
Merkezi’nde devam edece¤iz.
Sizleri kültür merkezimize de
bekliyoruz" denildi. Konuﬂma-

n›n ard›ndan etkinlik Yasemin
Göksu'nun verdi¤i konserle devam etti. Konserin ard›ndan ‹dil
Tiyatro Atölyesi son dönemlerde ülkemizde h›zla yay›lan yozlaﬂmaya karﬂ› haz›rlad›klar›
"Me¤ersem Neymiﬂ" isimli
oyunu sergiledi. Tiyatronun ard›ndan ise müzisyen ve tiyatrocu Bahariye Alpman türküleriyle gecenin süpriz konu¤u oldu.
Alpman'›n verdi¤i dinletinin ard›ndan ﬂenlik sona erdi.

7 Ekim 2007

bir al›nmal›”
dedi.
Te d b i r l e r
al›nmaya baﬂland›. DTP Genel Merkez binas›na saat 14.
30 s›ralar›nda s›k›lan kurﬂun, bu tedbirlerin bir parças› olmal›. Sald›rgan, Genel
Merkez’in önünde araçtan
iniyor, “ v a t a n h a i n l e r i ” diye ba¤›r›p, Büyükan›t’›n
sözlerini özetle tekrarlay›p,
kurﬂunu s›k›yor.
DEP’lilere 1994 baﬂlar›ndaki sald›r›lar›n iﬂaret fiﬂe¤i
de o zamanki Genelkurmay
Baﬂkan› Do¤an Güreﬂ’in
“PKK’liler Mecliste” aç›klamas› üzerine baﬂlam›ﬂt›.
Önce DEP’li milletvekilleri tutuklanm›ﬂ, üç ay sonra
DEP, Anayasa Mahkemesi
taraf›ndan kapat›lm›ﬂt›. Bugün de oligarﬂinin tüm kesimleri, DTP’ye karﬂ› kesin
bir mutabakat içindedirler.
DTP’ye kurﬂun s›kan sald›rgan›n yakalan›p hemen
birkaç saat içinde b›rak›lmas› da son derece ilginç ve
çarp›c›d›r. “Türk milliyetçisi
olarak sembolik bir tepki
verdim” diye ifade veren
sald›rgana düzenin gösterdi¤i hoﬂgörü, linç politikas›n›n
sürdü¤ünün de göstergesidir.

DTP’ye
Silahl› Sald›r›
Ank a r a
B a l gat’ta
bulun a n
D T P
Genel
Merkezi’ne 3 Ekim’de silahl› sald›r› düzenlendi. Bir el ateﬂ
edildi¤i sald›r›da yaralanan
olmad›.
DTP Genel Merkez binas›na kimli¤i belirsiz kiﬂi veya
kiﬂiler taraf›ndan yap›lan sald›r› esnas›nda ''vatan hainleri'' diye ba¤›rd›klar› bildirildi.
DTP Eﬂbaﬂkan Yard›mc›s› Mustafa Sar›kaya, parti
merkezine yap›lan silahl›
sald›r›n›n son dönemlerde
bölgede yaﬂanan yarg›s›z infazlarla ba¤lant›l› oldu¤unu
söyledi. Sar›kaya, sald›rganlar›n Genelkurmay Baﬂkan›
Yaﬂar Büyükan›t’›n aç›klamalar›ndan cesaret ald›¤›n›
söyledi.
Evet, Büyükan›t, “Ankara’da teröristlere kardeﬂ diyenler var. Böyle hazin bir
durum var. Bunun için ted-
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Devlet; halk› için tereddütsüz ﬂehit düﬂenlerin yüreklerinden korkmuﬂtur her zaman. Bu korku mezarlar›na yap›lan sald›r›larda da somutlanm›ﬂt›r.
Devletin ‘mezar korkusu’na birçok kez yer verdik sayfalar›m›zda.
Bazen ‘Öldüler Yenilmediler’ yaz›s›
bahane edilerek sald›r›lm›ﬂt›r mezarlar›m›za, bazen de “Bize Ölüm Yok”
yaz›s›. Ama gerekçe ne olursa olsun her sald›r› kendi
acizliklerinin eseri olmuﬂtur hep.
Daha önceleri de Dersim’de Emirgan Deresi’nde
ç›kan çat›ﬂmada ﬂehit düﬂen 13 DHKC gerillas›n›n
mezarlar›n›n kapa¤› sökülmüﬂ, anmalar›na kat›lanlar
tutuklanm›ﬂt›. ﬁimdi de tecrit zulmüne karﬂ› bedenini
silaha çevirerek 10 Eylül 2001’de Taksim’de feda eylemi gerçekleﬂtiren U¤ur Bülbül’ün mezar›n› yapt›rd›klar› gerekçesiyle, Zonguldak Gençlik Derne¤i üyeleri Günay Özarslan ile Gazel Güzel gözalt›na al›narak tutukland›. 24 Eylül günü Bart›n’daki Balamba
Mezarl›¤›’ndan polis taraf›ndan yerlerde sürüklenerek gözalt›na al›nan Günay Özarslan ile Gazel Güzel
“suç ve suçluyu övmek, polise mukavemet” gibi gerekçelerle tutuklanarak Bart›n Kapal› Hapishanesi’ne
götürüldü. Bart›n polisi “delil” olarak, U¤ur Bülbül’ün “Kahramanlar Ölmez Halk Yenilmez” yaz›l›
mezar taﬂ›n› sökerek mahkemeye götürdü.
Halk›m›z›n de¤erlerini hiçe sayarak mezarlara
sald›ran bu tahammülsüzlük, ölümlerimizden bile
ne kadar korktuklar›n›n bir göstergesi. Hiçbir sald›r›, hiçbir gözda¤› halk›n evlatlar›n› sahiplenmesine
engel olmad›, olmayacak.

ca¤›z, Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z” sloganlar› at›ld›.
HÖC ad›na Ferit Mutlu taraf›ndan yap›lan aç›klamada,
hukukun olmad›¤› bir ülkede sahte
belgelerle insanlar›n tutukland›klar›n›, yozlaﬂmaya karﬂ› mücadele eden
derneklerin bas›larak çal›ﬂanlar›n›n
tutukland›¤›n› hat›rlatt›.
Dosyaya gizlilik karar› verildi¤ini
sözlerine ekleyen Mutlu gizlilik karar›n›n dernek çal›ﬂanlar› ve avukatlar›
için oldu¤unu oysa bas›n›n polisin
verdi¤i bilgileri sayfalar›na ve ekranlar›na taﬂ›yarak komploya hizmet ettiklerini söyleyerek “bu komploya

KOMPLO DAVASINDA
HUKUKSUZLUK SÜRÜYOR
‹zmir HÖC Temsilcili¤i 1 Ekim
2007 Pazartesi günü Kemeralt› Giriﬂi’nde yapt›¤› bas›n aç›klamas› ile,
Buca Temel Haklar ve Özgürlükler
Derne¤i çal›ﬂan› Burak Demirci ve
‹zmir Gençlik Derne¤i çal›ﬂan› ‹leri
K›z›laltun’un polis komplosu sonucu
tutuklanmas› ve derneklere yönelik
bask›lar protesto edildi. Bas›n aç›klamas›nda “Komployla Tutuklananlar
Serbest B›rak›ls›n” pankart› aç›l›rken
“Komplolar› Boﬂa Ç›kard›k Ç›kara-

Adliye emanetinde
bir mezar taşı

son verilmesini, arkadaﬂlar›m›z›n derhal serbest b›rak›lmas›n›,
komplonun sorumlular›n›n cezaland›r›lmas›n› istiyoruz” dedi.
3 Ekim’deki mahkemeye ça¤r› da
yap›lan eylem Kemeralt›’nda komployu teﬂhir eden bildiri da¤›t›m› ve
konuﬂmalarla sona erdi.
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TAYAD Hak ‹hlalleri Raporunu Aç›klad›

TAYAD’l› Aileler TemmuzA¤ustos Hak ‹hlalleri Raporu’nu
aç›klamak üzere 29 Eylül günü Taksim Tramvay Dura¤›’nda bas›n
aç›klamas› yapt›lar. Aç›klamada “ F
Tipi Hapishanelerde 10 Saatlik Sohbet Hakk› Gasp Ediliyor 45/1 Say›l›
Genelge Uygulans›n” pankart› aç›l›rken s›k s›k “Genelge Uygulans›n,
Sohbet Hakk› Tan›ns›n” slogan›
at›ld›. Eylemde TAYAD Baﬂkan›

meye
Merhaba,
Tutsaklar›n
bile
Uzun zagerek Mektuplar›ndan:
mand›r yazay o k
›yordum
elbetF Tipi “Keyfilik m
sana.
Yazte. Örnemak
istemeBeyli¤i”
¤in sohbet
di¤imden, yogenelgesi,
¤unluktan
vs.
tam olarak
de¤il,
yazmama
uygulanmad›¤› gibi, sanizin verilmedi¤inden. Sloki böyle bir genelge yokgan atma nedeniyle verilen
muﬂ, hiç yay›nlanmam›ﬂ
3 ayl›k iletiﬂimden men cegibi davranmaya devam
zas› yeni (14 Eylül'de) bitti.
ediliyor. Hala "haftada
2,5 saat, bundan fazla
Bitimle birlikte senin 15
yapt›ramay›z, çünkü perA¤ustos tarihli mektubunu
sonel yok" noktas›ndalar.
ald›m... 6 Haziran tarihli
mektubuna verilmeme ka10 saat olarak uygularar› vermiﬂ Disiplin Kurulu.
yan hapishanelere Bakanl›k ek personel mi
Gerekli itiraz yollar›n› kultahsis etmiﬂ... gibi soruland›m.. Fakat dan›ﬂ›kl› ollara b›rak cevap almay›,
duklar›ndan sonuç de¤iﬂbunlar› soracak yetkili
medi. di¤erleri ise hiç ulaﬂbile bulam›yoruz.
mad›.
Engellenmek istenen
Ben çok iyiyim. Olmam
her ﬂeyde "dilekçe yaz"
gerekti¤i gibi. Onlar ne kadenilmesini de¤iﬂmez
dar acizse, biz o kadar güçlükural haline getirenler,
yüz. Çünkü bazen öyle ak›l
bu konuda verdi¤imiz dive insanl›k d›ﬂ› uygulamalarlekçeleri ise iﬂleme koyda bulunuyorlar ki, gerçekmuyor. Neden konmad›ten ﬂaﬂ›r›yor insan... Hala 22
¤›na dair resmi bir cevap
Ocak'› hazmedememenin s›bile vermiyor.
k›nt›s› var. Genelge uygulan5 Eylül 2007
m›yor. Hatta dayatmada buRabbena Hanedar
lunuyorlar. Etkinliklere kat›l-

S i n c a n F T ipi
Hapishanesi ‘nden
Disiplin Kurulu'nun
V›z Gelir ve mektuplar›m›z› sansürlemeye devam etti¤i gibi, "E¤itim
Kurulu" kararlar›yla da
Yürüyüﬂ dergilerini yasaklamaya devam ediyor
idare. ‹darenin ald›¤› kararlar›, yürüttü¤ü iﬂlemleri hukuk, yasalar, hak
ve özgürlüklere ayk›r›l›k
yönünden denetlemekle
görevli k›l›nan ‹nfaz Hakimli¤i, idarenin ald›¤›
bütün kararlar› ve yürüttü¤ü iﬂlemleri "yasa ve
usüle uygun" bularak gözü kapal› onaylamaya
devam ediyor. Yapt›¤›m›z itirazlar›n istisnas›z
tümü reddediliyor. ... anlayaca¤›n buradaki tablo
önceki aktard›klar›mdan
farkl› de¤il. Hak-hukuk
tan›mazl›kta, tecritte,
sansür ve yasaklardaki
›srarl› tutum, ayn› ﬂekilde sürdürülüyor. Akla ziyan uygulamalara her
gün bir yenisinin eklenmekte oldu¤unu belirt-
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Bakanl›¤› genelgeyi uygulamama
Mehmet Güvel k›sa bir konuﬂma
konusunda bir direnç gösteriyorsa
yaparak hapishanelerde ölüm orucu
bunun anlam› budur. Soruyoruz…
sürecinden bugüne kadar yaﬂanan
Dört duvar arkasüreci özetletutuklu ve
di.
“Dört duvar aras›ndaki hüküm- s›ndaki
hükümlülere sohTAYAD’l›
Aileler ad›na lülere sohbeti çok gören bir ik- beti, biraraya gelbas›n aç›kla- tidar, demokratik bir Anayasa- meyi çok gören
bir iktidar, demas›n› okudan nas›l söz edebilir?”
mokratik, temel
yan Nagehan
hak ve özgürlükKurt ise, F
leri
esas
alan
bir
Anayasadan nas›l
Tiplerinde insan haklar›n›n nas›l hisöz
edebilir?”
çe say›ld›¤›n› vurgulayarak ﬂunlar›
belirtti: “F Tiplerinde düﬂünmeyen,
Aç›klama alk›ﬂlar ve sloganlarla
üretmeyen, sorgulamayan, boyun
biterken TAYAD’l›lar haz›rlad›klar›
e¤en, kimliksiz insan tipi yarat›lmak
Temmuz A¤ustos 2007 - Hak ‹hlalleri Raporunu bas›na da¤›tt›lar.
istenmektedir... Bugün hala Adalet

Sincan Kad›n
Hapishanesi’nden
m›yor, ortak alana ç›km›yorsunuz"... Uygulamama gerekçeleri bu. Personel, yer ve
benzerini bile gerekçe olarak
getirmiyorlar. Burada farkl›
bir durum yok.
Ben de oturdum gelen
mektuplar› yan›tlamaya çal›ﬂ›yorum. 2 ayl›k bir iletiﬂim cezas› daha var. Muhtemelen hemen baﬂlat›rlar.
Ümit ‹lter'in Bolu F Tipi'ne
sürgün edilmesi nedeniyle
yapt›¤›m 10 günlük açl›k
grevini bahane ederek bu
cezay› verdiler. Burada cezalar› da ona göre ayarl›yorlar. Mesela ziyaretçin
s›k geliyorsa, ziyaretten
men, ziyaretçin az geliyor,
uzun aral›klarla geliyorsa,
mektup cezas› veriyorlar.
Ayr›ca Sincan F Tipi Özgür
Tutsaklar›nca haz›rlanan
Sincan F Tipi’nde sak›ncal›
bulunmayan V›zgelir, burada sak›ncal› bulunup verilmiyor.
16 Eylül 2007
Melek Serin
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Petkim’de İşçileri
İş Başı Yapmadı!
Petrol-‹ﬂ Sendikas› ile Petkim yöneti-mi aras›nda yürütülen toplu iﬂ sözleﬂme-si görüﬂmelerinin t›kanmas› üzerine Pet-kim iﬂçileri iﬂ b›rakt›lar.
‹ﬂbaﬂ› yapmayarak yemekhanede top-lanan iﬂçilere seslenen Petrol-‹ﬂ Sendika-s› Genel Baﬂkan› Mustafa Öztaﬂk›n,
görüﬂmelerde iﬂçilerin iﬂ güvencesini
sa¤lamaya çal›ﬂt›klar›n› aç›klad›.
Petrol-‹ﬂ Sendikas› Genel Mali Sekre-teri Ibrahim Do¤angül ise toplu sözleﬂme
sürecine iliﬂkin iﬂçilere bilgi verdi. Sen-dika olarak genel ücret zamm›na iliﬂkin
ek bir talepleri olmad›¤›n›, ancak Pet-kim'deki ücret adaletsizli¤ine yol açan
uygulamalara son verilmesini istedikleri-ni söyleyerek, “‹ﬂveren, bir y›ld›r asgari
ücret ile iﬂçi al›yor ve bunu yayg›nlaﬂt›r-mak istiyor. Toplu görüﬂmede as›l sorun
bu” diye konuﬂtu. Do¤angül, “Petkim
yönetimi, buray› satt›k ve yeni iﬂveren bu
yüksek ücretleri vermez diyor” dedi. Ba-kanl›¤›n ve iﬂverenin çözücü olmad›¤›n›
söyleyen Do¤angül, eylemlerini devam
ettireceklerini söyledi.

Sö zleﬂ m eli De¤ il

K a d ro l u Ç a l › ﬂ m a
E¤itim-Sen ‹stanbul ﬁubeleri Kad›köy
Eminönü ‹skelesi’nde bir eylem yaparak
sözleﬂmeli ö¤retmen politikas›n› protesto
etti. 29 Eylül günü saat 13.00’da yap›lan
eylem “Sözleﬂmeli Köle Olmayaca¤›z,
Sözleﬂmeli De¤il Kadrolu Çal›ﬂma, ‹nsanca Yaﬂam ‹stiyoruz” sloganlar›yla baﬂlad›.
Eylemde konuﬂan E¤itim-Sen 1 No’lu ﬁube Baﬂkan› Hasan Toprak iﬂsiz, ücretli,
sözleﬂmeli ö¤retmen say›s›n›n 2000 y›l›ndan sonra artarak 100 binlere ulaﬂt›¤›n›
söyleyerek taleplerini Milli E¤itim Bakanl›¤›’na bir kez daha iletmek için 5
Ekim’de ‹stanbul’dan hareket ederek 6
Ekim tarihinde saat 12.00’de MEB önünde olacaklar›n› söyledi. Eyleme kat›lan
sözleﬂmeli bir ö¤retmen de k›sa bir konuﬂma yaparak “ayn› mesle¤i yapt›¤›m›z arkadaﬂlar›m›zla aram›za duvar örülmemeli,
insanca yaﬂama hakk› istiyoruz” diyerek
sözleﬂmeli ö¤retmenli¤i protesto etti.

Say›: 125

EMEKL‹-SEN
KAPATILAMAZ!
Geçti¤imiz günlerde kapatma
davas› görülmüﬂ ve 9 Ekim’e ertelenmiﬂti. Emekliler ise sendikalar›na sahip ç›kmak için mahkeme
gününe kadar bir dizi eylemlik
yapacaklar›n› duyurdular.
1 Ekim günü saat 12.30’da
Edirne PTT önünde bas›n aç›klamas› düzenleyen Emekli-Sen
Edirne ﬁubesi iktidar›n EmekliSen üzerindeki bask›s›n› protesto
etti. Eyleme SES Edirne ﬁubesi,
D‹SK Tekstil-‹ﬂ Edirne ﬁubesi
ve Edirne Gençlik Derne¤i Giriﬂimi de destek verdi.
2 Ekim günü de Emekli Sen
‹stanbul ﬁubeleri eylemdeydiler.
Taksim Metro Ç›k›ﬂ›’nda bas›n
aç›klamas› yaparak imza stand›
açmak isteyen Emekli-Sen’lilere
polis izin vermeyerek engelledi.
“Emekli-Sen Kapat›lamaz“ pankart› aç›p dövizleri ve sloganlar›yla taleplerini hayk›ran

Emekli-Sen’liler, polisin engellemelerini de protesto ettiler.
3 Ekim günü ‹stanbul’un
birçok merkezi yerinde imza
standlar› aç›ld›. Taksim Metro ve
Mecidiyeköy’de stand izni verilmezken, Aksaray Metro, Kartal,
Ümraniye, Maltepe, Bak›rköy
meydanlar›, Haydarpaﬂa tren
istasyonu ve Karaköy alt geçidi
önünde aç›lan imza standlar›nda
“‹nsanca Yaﬂamak ‹stiyoruz,
Haklar›m›z› ‹stiyoruz, Sendika
Yasam› ‹stiyorum” yaz›l› önlükleri, dövizleri ve pankartlar›yla
emekliler taleplerini hayk›rd›lar.
Standlara halk›n yo¤un ilgisi
olurken polisin ve sivil faﬂistlerin kimi yerlerde tacizlerde
bulunduklar› da görüldü.

Sosyal-‹ﬂ Genel Kurulu Ya p›ld ›
Divan›n oluﬂturulmas› ve sayg› duruﬂuyla baﬂlayan Genel
Kurul’da aç›l›ﬂ konuﬂmas›n› D‹SK Ankara Bölge Temsilcisi Tayfun
Görgün yapt›. Görgün’ün ard›ndan Haklar ve Özgürlükler Cephesi
ad›na Ali Sinan Ça¤lar konuﬂtu. Ça¤lar, genel kurulun halklar›n mücadelesini geliﬂtirecek bir ad›m olmas› temennisini sunarken baﬂar›
dileklerini belirtti.
Konuﬂmalardan sonra gerçekleﬂen seçim sonucunda Sosyal-‹ﬂ
Ankara ﬁubesi yönetimi ﬂu isimlerden oluﬂtu; Baﬂkanl›¤a tek aday
olan Tahsin Osan seçildi. Yönetim kurulu ise Nesimi Turgut, Mehmet Özyaz›c›, Sabit Akkuﬂ ve ﬁeyda Akkuﬂ.
bas›n aç›klamas›yla bitiren iﬂçiler
ad›na Tez-Koop-‹ﬂ
Sendikas› 2 No’lu
ﬁube Baﬂkan› Rabia Özkaraca
yapt›¤› aç›klamada 15 Temmuz’da iﬂten ç›kard›¤› 8 kiﬂiyi
iﬂe almayan Tüm Bel-Sen Genel
Merkezi’nin bu karara onay vermesinin üzücü oldu¤unu dile getirdi. Tüm Bel-Sen’in bir mücadele örgütü olmas›na ra¤men savundu¤u ilkelerle ba¤daﬂmad›¤›n› kaydetti.

“Dayatma De¤il
Demokratik Tüm Bel Sen”
Tez-Koop-‹ﬂ ‹stanbul 2 No’lu
ﬁube üyeleri, Tüm-Bel-Sen’in iﬂten ç›kard›¤› 8 çal›ﬂan›n iﬂe geri
al›nmas› talebiyle 28 Eylül günü
Tüm Bel-Sen 1 ve 5 No’lu ﬁubeleri önünde önünde yapt›klar›
oturma eylemlerine devam ettiler. Tez-Koop-‹ﬂ üyeleri 20
Eylül’de baﬂlatm›ﬂlard› oturma
eylemini. Oturma eylemini bir
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AKP’nin Gecekondu Halk›na
Sald›r› ve Rant Projesi:

K E N T S E L DÖNÜﬁÜM
Gecekondu semtlerine yönelik
son dönemdeki sald›r›lar, “Kentsel
Dönüﬂüm Projesi” ad› alt›nda gerçekleﬂtiriliyor. Son bir kaç y›ld›r ad›
s›k s›k duyulan bir proje bu. Ad› s›k
duyuluyor ancak ne oldu¤u konusunda rivayetler muhtelif. Bu bulan›kl›k veya bilgi eksikli¤i, zaten bu
projenin bir parças›. Çünkü, amaçlar›yla ve sonuçlar›yla projenin gerçek yüzünün kamufle edilmesi gerekiyor. Fakat ne kadar kamufle edilirse edilsin, bugüne kadarki pratik,
projenin niteli¤ini ortaya sermiﬂ bulunuyor: Özetle; kentsel dönüﬂüm,
rant ve ya¤malaman›n, yoksullar› e t ki si z l eﬂ ti rme ni n a d› d› r. Tam
anlam›yla bir “talan ve ya¤ma”y› gerçekleﬂtirmeyi hedefleyen h a l k d ü ﬂ m a n › bir projedir.
Ülkemizin gecekondular›nda y›k›m sald›r›lar› hemen hiçbir dönem eksik olmam›ﬂt›r.
Oligarﬂi her y›k›mda düﬂman
bir ülkeye girer gibi kuﬂat›p iﬂgal eder gecekondular›. Burjuvazinin gecekondular› “düﬂman bir ülke” gibi görmesi, oralarda burjuvaziye ra¤men, burjuvazinin yasall›¤›n›n d›ﬂ›nda bir yaﬂam
kurulmuﬂ olmas›ndand›r. Burjuvazi,
sald›r›n›n sonucunda ya halk›n güçlü bir direniﬂiyle karﬂ›laﬂ›r ve geçici
olarak geri ad›m at›p, daha uygun
bir zamanlamayla yeni sald›r› planlar› kurar, ya da “zay›f” bir direniﬂse, halk› yaka paça sürükleyerek evlerinden d›ﬂar›ya atar, gözalt›na al›r
ve gecekondular kepçelerin alt›nda
yerle bir edilir... Geriye kalan; bar›nma hakk› zorla elinden al›n›p soka¤a at›lm›ﬂ yoksullard›r. Sald›r›, en
baﬂta, halk›n en temel hakk› olan
bar›nma hakk›nad›r.
Tablo kapitalizmin mant›¤›na
uygun oland›r, kapitalizmin mant›¤›nda insan yoktur, insan›n do¤al
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haklar› yoktur, para ve rant gördü¤ü
yerde insan› ac›mas›zca yoketme
üzerine kuruludur kapitalist sistem..
Gecekondu semtlerinin birço¤u,
ilk yap›ld›klar›nda ﬂehirlerin d›ﬂlar›ndayd›lar. Fakat kimi gecekondu
semtleri, geliﬂen büyüyen ﬂehirlerin
ortas›nda kald›lar; dün de¤ersiz
olan arsalar, de¤er kazand›. Ve belediyeler, tekelci burjuvalar, hükümetler, ﬂimdi buralara göz dikti.
Buralar›n ele geçirilmesi için,
yoksullar›n tekrar ﬂehir d›ﬂlar›na
at›lmalar› gerekir. Elbette, gecekondulara yönelik sald›r›n›n tek hedefi
rant da de¤ildir, bir yan› da yoksullar›n etkisizleﬂtirilmesi sorunudur.
Gecekondular›n oligarﬂiyi rahats›z
eden bu yönü, sefaletin, sömürünün, zulmün en yo¤un yaﬂand›¤›

yerler olmas›n›n do¤al sonucu olarak, düzene karﬂ› en büyük mücadele dinamiklerini bar›nd›rmas›ndand›r. Gecekondular›n y›k›lmas›ndaki
amaçlardan birisi de bu mücadele
dinamiklerini fiziksel, siyasal ve
sosyal aç›dan da¤›tmakt›r.
Oligarﬂinin düzeninin üretti¤i bir
sorundur gecekondulaﬂma. Bir yandan köylerdeki yaﬂam› ve üretimi
tahrip ederek, halk kitlelerini ﬂehirlere iﬂsiz aç kitleler olarak y›¤makta, ayn› zamanda ﬂehirlere y›¤›lm›ﬂ
milyonlarca iﬂsiz sayesinde iﬂçi ücretlerini, dolay›s›yla üretimin maliyetini düﬂürmektedir. Bunun sonucudur ki, halk sa¤l›ks›z yap›larda
bar›nma sorununu “çözmek” zorunda kalmaktad›r.
Fakat bu tablonun yarat›c›s› oligarﬂi, ne halk›n bar›nma ve di¤er
sorunlar›n› çözmek için bir yat›r›m
yapmakta, ne
de halk›n kendi sorunlar›na
en kötü koﬂullarda üretti¤i
çözümlere tahammül etmektedir. Oligarﬂinin gecekondulara
“çözüm”ü
halk› evsiz b›rakmakt›r.

G e c e k o n d u l a ﬂ m a , Halk
‹çin ‘Çözüm’, Oligarﬂi
‹çin ‘Sorun’dur
Ülkemizin büyük ﬂehirlerinin
neredeyse yar›dan fazlas›n›n “gecekondu” semtleri olmas› nedeniyle,
konu s›k s›k çeﬂitli zeminlerde tart›ﬂ›lmaktad›r. Burjuvazi, do¤al olarak
kendi sorunlar› ve ihtiyaçlar› temelinde ele al›yor sorunu. Kendi ihtiyaçlar› temelinde projeler üretiyor.
Ve iﬂte bu noktada, ilerici kimi kurumlar, ayd›nlar da sorunu burjuvazinin çizdi¤i s›n›rlar içinde tart›ﬂarak, bir yanl›ﬂ›n içine sürükleniyorlar. Halk›n bar›nma sorununu oligarﬂinin çizdi¤i s›n›rlar içinde tart›ﬂmak mümkün de¤ildir. Bu bak›ﬂ
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aç›s›, oligarﬂinin ç›karlar›yla halk›n
ç›karlar› aras›nda bir ortak nokta
aramaya denk düﬂer ki, böyle bir ortak nokta da bulunamayaca¤› için,
bu temelde üretilen düﬂünce ve politikalar›n alt› boﬂ kalacakt›r. Mesleklerini halktan yana yapan mühendisler, mimarlar, halktan yana
politika yapan meslek odalar› da,
halk›n sorunlar› ve ihtiyaçlar› temelinde projeler üretmelidirler.
Örne¤in, “Kentsel Dönüﬂüm
Projesi”ni eleﬂtirirken, eleﬂtiri ad›na proje içinde söz ve karar hakk›
istemek, asl›nda bu projeyi dolayl›
biçimde meﬂrulaﬂt›rmakt›r. Demokratik eleﬂtiri ve talep, oligarﬂinin
rant ve halk› tasfiye planlar›n›n
içinde karar hakk› talep etmek mi
olmal›d›r? Yoksa halk›n sorunlar›
temelinde bar›nma hakk›n› koﬂulsuz
savunan bir politika temelinde mücadele ve örgütlenmeyi önermek
mi? Devrimciler, demokratlar halka
hangisini önermelidir?
Soruna yaklaﬂ›m›n temelindeki
yanl›ﬂl›k, mesela Anayasa ve daha
baﬂka benzer konularda da oldu¤u
gibi, burjuvazinin s›n›rlar› içinde
düﬂünmek, o s›n›rlar içinde çözümler üretmeye çal›ﬂmakt›r. Bunun
kent ve konut sorunundaki yans›mas›, oligarﬂiye “uygulanabilir” çözümler önermektir. (‘Sürdürülebilir’ kalk›nma, ‘uygulanabilir’ çözümler... gibi kavramlar da yine son
y›llarda burjuvazi taraf›ndan yerli
yersiz her alanda kullan›lan kavramlard›r ve hiç kuﬂkusuz, nedensiz
de¤ildir; düﬂünceyi ve politikay›
düzen içine çeken kavramlard›r.)
Konut ve kent sorunlar› konusunda nedir “uygulanabilir çözümler?” Elbette, bir kent düzenlemesi
için onlarca proje üretilebilir. Fakat
milyonlarca halk›n bar›nma sorunu
varken, kentin düzenlenmesi sorunu
devrimcilerin, demokratlar›n önceli¤i ve sorunu olamaz. Öncelik halk›n bar›nma hakk›n›n savunulmas›
ve korunmas›d›r. “Kentlerin sorunlar›” dedikleri, esas olarak burjuvazinin yaﬂam ve üretim aç›s›ndan
kentte karﬂ› karﬂ›ya olduklar› sorunlard›r, b›rakal›m, bunu kendileri düSay›: 125

ﬂünsün. Bu, egemen iktidar›n sorunudur, bir iktidar gücü olmayan demokratik kitle örgütlerinin de¤il. ‹stanbul’un Etiler’indekiler, Ulusun’dakiler, ne halleri varsa görsünler, bizi ilgilendirmiyor. Bizim sorunumuz Gülsuyu, ‹kitelli, Küçükarmutlu, Sultanbeyli’dir.. K›sacas›,
bütün kenti düzeltmek bizim iﬂimiz
de¤il; biz konut hakk›yla, bar›nma
hakk›yla ilgiliyiz.
Keza e¤er amaç bir soruna -konut sorununa- çözüm ortaya koymaksa, bu çözümü ifade eden projelerin uygulanabilirli¤i, uygulanamazl›¤› halk›n veya halk örgütlülüklerinin sorunu de¤ildir. Oligarﬂinin kasalar›nda her türlü projeyi uygulayabilecek maddi güç mevcuttur. Sorun bu gücün halk›n en temel
ihtiyaçlar› için kullan›lmamas› sorunudur.
‹lericiler, devrimciler, düzenin
sorunlar›na çözüm üretmeye çal›ﬂmazlar. Düzen içinde emekçilerin,
yoksul halk›n taleplerini dile getiririrler. Bunu yaparken de kendilerini
düzenle s›n›rlamazlar. Demokratik
mücadele yürütürken bu perspektifle hareket etmelidir.
Burjuvazinin kabul edebilece¤i
çözümler ve politikalar üretmeye
çal›ﬂanlar, ço¤unlukla boﬂa kürek
çekerler. Çünkü burjuvazi bu tür
önerileri de pek kaale almaz, çünkü
kendi s›n›fsal ihtiyaçlar› temelinde
o projelerin alas›n› yapt›rm›ﬂt›r.
Önünde ciddi bir engel göremezse
de kendi projesini hayata geçirir.
Acaristanlar’› y›kamazlar ama karﬂ›lar›nda emekçiler varsa, pervas›zd›rlar.
Bizler, halkta sorunlar›n›n düzenle çat›ﬂmadan da çözülebilece¤i
gibi yan›lsamalar yaratamay›z. Hay›r, sorun aç›kt›r, oligarﬂi halk›n yaﬂam alanlar›n› kendisi için ranta çevirmek, halk›n mücadele dinamiklerini da¤›tarak ezmek için proje geliﬂtirmektedir. ‹ m a r p l a n › n a uymad›¤›, “sa¤l›ks›z” oldu¤u göstermelik gerekçelerdir. Evet, yolu soka¤›
düzgün de¤ildir ço¤unun, sa¤l›kl›
de¤ildir; fakat bunlar›n çözümümün
yolu da semtleri ve yoksullar› kald›-

r›p ﬂehir d›ﬂ›na atmak de¤ildir. E¤er
iktidar sorunu çözmek istiyorsa, gerekli bütçeyi karﬂ›lar, gecekondu
semtleri imara ve sa¤l›kl› yaﬂama
uygun hale getirilir. E s t e t i k mi, elbette gereken düzenleme yap›l›r.
Bunlar, hiç zor bir ﬂey de¤ildir.
Ama burjuvazi çözemez bu sorunlar›. ‹stanbul’u yüzde 70-80’i
imars›z veya imar planlar›na uygun
de¤ildir zaten. Burjuvazi, Dünya
Bankas›’ndan IMF’den kredi alacak
da çözecek! Çözemez. Bu kadar devasa bir sorunun çözümü, ancak
halk›n gücünü, iradesini katt›¤›n›zda kolaylaﬂ›r, ki bunu da bugünkü
iktidarlar›n yapmayaca¤›, yapamayaca¤› aç›kt›r.
Oligarﬂi bu yan›yla, kendi ç›kar›n›n savunucusudur, kendi hedefleriyle halk›n taleplerinin birlikte gerçekleﬂemeyece¤ini bilmektedir.
Halk› aldatman›n ve etkisizleﬂtirmenin politikas›n› üretmektedir. Bu
politikay› üretirken halk›n zay›fl›klar›na güvenmektedir. Halk›n en temel zay›fl›¤› ö rg üt s üz ve aldat›lmaya aç›k olmas›d›r. ‹ﬂte, ilerici,
demokrat kurumlar›n halk›n yan›nda tav›r alacak olanlar›n tav›rlar› bu
yan›yla da önem kazanmaktad›r.
‹lericilik, demokratl›k, halktan yana
olmaksa, o zaman halk› esas alarak,
halk için projeler üretilmelidir.
Bu bir mücadele zeminidir. Halk›n talepleri, ihtiyaçlar› vard›r, oligarﬂinin de ç›karlar› vard›r, halk›n
istekleriyle çeliﬂir. Çat›ﬂma bu noktada gündeme gelir. Hiç kimse bu
gerçe¤i yoksayarak politika üretemez. Bu mücadeleyi yumuﬂatma
görevi oligarﬂinin iﬂidir, solun görevi de¤il. Uzlaﬂmak, burjuvazinin
kabul edebilece¤i çerçeveye hapsolmak, h a l k › n h a k l › v e m e ﬂ r u t a l e p l e r i n d e n v a z g e ç m e k t i r. Vazgeçmemeliyiz. Yoksullar›n “bar›nma hakk›n›” her koﬂulda savunmak,
tart›ﬂ›lmazd›r. Yoksullar›n bar›nma
hakk›n› savunurken, burjuvazinin
ölçü ve kayg›lar›yla kendimizi s›n›rlamamal›y›z. Bizim bugünkü
önceli¤imiz “ ﬂ e h i r l e r i n s i l u e t i ”
de¤il, yoksullar›n vazgeçilmez haklar› olmal›d›r.
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Liberal yönetici
tipini ele alarak devam edelim. Liberal yöneticinin ilk
özelli¤i, her ﬂeyi alta
b›rakmas›d›r;
onun yönetici oldu¤u yerde, asl›nda alttakiler yönetir.
Onun yönetici oldu¤u yerde, üzerine gidilmedi¤i, sorunlarla ve sorunlar›n nedenleriyle çat›ﬂmaya girilmedi¤i için, sorunlar kronikleﬂir.
Elbette, liberal yöneticilik bir
sonuçtur. Neden liberal yönetici
olunur? As›l olarak çözümlenmesi
gereken budur. Liberallik, hepimizin en genel anlamda bildi¤i gibi,
zaaflar› görmezden gelmek, çevresinde yaﬂanan olumsuzluklara, devrimci mücadeleye ve örgütlenmeye
zarar verici geliﬂmelere karﬂ› duyars›zl›k, görmezden gelme, kar›ﬂmama durumudur... Liberal yöneticili¤i besleyen, büyüten, çeﬂitli zaaflard›r. Zaaflar, devrim hedefini bulan›klaﬂt›r›r, devrim hedefini kaybetmiﬂ bir yönetici, do¤al olarak devrimi engelleyen olumsuzluklara karﬂ›
mücadele etmez, örgütünü eksiklerden, zaaflardan koruma refleksini
gösteremez, varolan duyarl›l›klar›n›
ve devrimci refleksini de kaybeder.
Kongre Raporu’nda bu durum ﬂöyle
ifade edilmiﬂtir: “Kadro ve yöneticiler... stratejik hedeften uzaklaﬂt›¤›
noktada geçici olarak baz› baﬂar›lar elde etse de t›kanmaya, k›s›rlaﬂmaya mahkumdur.
Bürokratizmin, liberalizmin,
sekterli¤in, t›kan›kl›klar›n, verimsizli¤in, moral düﬂüklü¤ünün, olmazlar›n ve yoklar›n temel nedenlerini öncelikle burada aramak zorunday›z.”
Evet, ortaya ç›kan bu iki olumsuz tip yöneticili¤in nedenleri, kaynaklar› çok s›r de¤ildir. Devrimi büyütmek için örgütü büyütmek gerekir. Örgütü büyütmenin tek yolu,
kitleselleﬂmek, kitleleri devrim mücadelesi içinde e¤itmek, kadrolaﬂt›rmak ve bunlar› prati¤in görevlerini aksatmadan birlikte ele al›p yürütebilmektir. Stratejik hedeften kopan yönetici için, bunlar› birlikte ör-

Nas›l bir yönetici olmal›y›z sorusunun
cevab›, bunun bilincinde olmakt›r
Parti, uzun devrim mücadelesinde halklar›n klavuzudur. Ve bu öyle
bir mücadeledir ki, onlarca alanda,
yüzlerce birimde, binlerce eylemin
içinde sürer. Devrim mücadelesinin
bu niteli¤inden dolay›d›r ki, Partinin klavuzlu¤unu yerine getirebilmesi, her alandaki, her birimdeki
yöneticilerinin görevlerini yerine
getirebilmeleriyle mümkündür. Yönetici, bulundu¤u alan›n klavuzudur. Partinin politikalar›n› ve ›ﬂ›¤›n›
orada o temsil eder. E¤er o bulundu¤u alanda kendisinin ve yoldaﬂlar›n›n ve halk kitlelerinin yürüyece¤i
yolu ayd›nlatamazsa, bu, partinin
›ﬂ›¤›n›n oraya ulaﬂamamas› ve sonuçta da devrim yürüyüﬂünün yavaﬂlamas› demektir.
‹ﬂte biz, devrimci örgütlenme
içinde yöneticiler sorununu tart›ﬂ›rken, bunu tart›ﬂm›ﬂ oluyoruz. Devrimin zaferinin yak›nlaﬂmas›nda veya uzaklaﬂmas›nda yöneticilerin, en
genelde de kadrolar›n misyonu böylesine önemlidir. Devrimci mücadelenin karmaﬂ›k görevleri, ancak kolektif organizasyonlarla sürdürülebilir. Mücadelenin baﬂar›s›, bu kolektif yap› içinde herkesin kendi üstüne düﬂen görevleri yerine getirmesindeki baﬂar›yla do¤rudan ilgilidir. Bu yan›yla yöneticilerin ortaya
ç›kan olumlu ya da olumsuz tüm sonuçlar üzerindeki belirleyicili¤i tart›ﬂ›lmazd›r.
Yöneticinin bulundu¤u alandaki
rolü, suya at›lan bir taﬂ›n, suda yaratt›¤› hareketin dalga dalga yay›lmas›na benzer; yöneticinin ataca¤›
her olumlu ad›m, e¤itimde, örgütlenmede, kitle çal›ﬂmas›nda, eylemde, kadrolaﬂmada dalga dalga yay›l›p o alandaki geliﬂmeyi sa¤lar. Fakat unutulmamal›d›r ki, bunun tersi
de geçerlidir. Yöneticiden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk da
ayn› ﬂekilde dalga dalga o alanda
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yay›lacak ve tek bir kiﬂiden baﬂlayan olumsuzluk alana, birimdeki
tüm insanlara yay›lacakt›r. Bu anlamda, mücadelenin içinde bulundu¤u durum, örgütlenmelerimizin
gücü veya zay›fl›¤›, baﬂka etkenlerin yan›nda, hayat›n çeﬂitli alanlar›nda örgütlenmeyi, insanlar›, eylemleri nas›l yönetti¤imizle ilgilidir.
Nas›l yönetiyoruz, devrim mücadelesi içerisinde nas›l yöneticilerle karﬂ›laﬂ›yoruz? Buna hepimiz
tecrübelerimiz çerçevesinde zengin
cevaplar verebiliriz. Ancak biz sorunu belli karakteristik özellikler
çerçevesinde ele alarak ortaya koyaca¤›z. Genel olarak yönetici tipi ni üçe ay›rabiliriz. Birinci yöneti ci tipi, liberal yönetici tipidir. ‹ k i n ci yönetici tipi, despot yönetici tipidir. Üçüncü yönetici tipi, dev rimci yönetici tipidir.
Bunlar›n herbirini belirleyen karakteristik özellikler, hem onun
kendi kiﬂili¤ini, hem de yöneticili¤i
nas›l alg›lay›p bulundu¤u alanda
nas›l uygulad›¤›n› ortaya koyar. Birinci ve ikinci yönetici tipi, birbirinden farkl› gibi görünse de yaratt›¤›
sonuçlar aç›s›ndan esas olarak birbirine benzemektedir. Bu yan›yla
yöneticili¤i, devrimci yönetici tipi
ve di¤erleri biçiminde ikiye de ay›rabiliriz.

Yöneticinin bulundu¤u
a l a n d a k i ro l ü , s u y a a t › l a n
b i r taﬂ›n, suda yaratt›¤›
h a re k e t i n d a l g a d a l g a
yay›lmas›na benzer;
yöneticinin ataca¤› her
olumlu ad›m, dalga dalga
yay›l›p o alandaki
geliﬂmeyi sa¤lar. F a k a t
u n u t u l m a m a l › d › r ki,
b u n u n t e rs i d e g e ç e rl i d i r.
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gütlemek imkans›z hale gelir. Fakat
bu noktada kendini sorgulamayan
liberal yönetici, sorunun özünü bir
türlü göremez. Sorunu günlük pra ti¤in yo¤unlu¤una ba¤lar, zaman›n
yetersizli¤inden yak›n›r. Sürekli yo¤unluktan yak›nan liberal yönetici
tipinin, asl›nda prati¤in örgütlenmesinde eme¤i de s›n›rl›d›r. Görünürde
yönetici görünür, fakat örgütsel faaliyetin bütününde kendisinin eme¤i, üretti¤i politikalar, pratik müdahalesi ya s›n›rl›d›r ya da yok denecek kadar azd›r.
Kuﬂkusuz bu gerekçeler kabul
edilemez ve zaten do¤ru da de¤ildir.
Bu yöneticinin kadrolaﬂma d›ﬂ›nda
baﬂka hiçbir iﬂi olmasa da kadrolaﬂma yapmaz, yapamaz. Sorun bu
noktada, yöneticinin, yöneticili¤i
kavray›ﬂ› ve kendine iliﬂkin zaaflar›
sorunudur. Kadrolaﬂma yapmak, insan e¤itmek, emek harcamay›, sab›r
göstermeyi, zaaflarla mücadele etmeyi, denetlemeyi, prati¤i örgütlemeyi gerektirir. Oysa, liberal yönetici bunlardan kaçar, çünkü emek
harcamak, fedakarl›kta bulunmak,
art›k onun için yavaﬂ yavaﬂ yük haline gelmiﬂ, sonuç alaca¤›na inançs›zlaﬂm›ﬂ, kendine ve kitlelere güvenini kaybetmeye baﬂlam›ﬂt›r. ﬁuras› çok aç›kt›r ki, yönetici bu durumunu ne kadar gizlemeye çal›ﬂ›rsa
çal›ﬂs›n, alt›ndaki kadrolar, taraftarlar, onda bir sorunun varl›¤›n› görmekte gecikmezler. Çünkü, kendisi
inanmayan kadrolar› e¤itemez, kitleleri ikna edemez, inançl› kadrolar
yetiﬂtiremez ve devrimci prati¤i örgütleyemez. ‹nançs›zl›k, beynini
kemiren sorunlar, onun tüm çal›ﬂmalar›na, hatta günlük yaﬂam›na bir
ﬂekilde yans›yacakt›r. Do¤ald›r ki,
bu durumda baﬂar›s›zl›k kaç›n›lmaz
sonuçtur.
Bu yönetici tipinin temel zaaflar›ndan birisi, pratikteki baﬂar›s›zl›klar›n gerçek nedenlerini bulmaktan
kaç›nmas›d›r. Yukar›da s›ralanan
gerçek nedenler görülmedi¤inde
olumsuzluklar sanki kaç›n›lmazm›ﬂ,
kadermiﬂ gibi süreklileﬂir. Eleﬂtiriler karﬂ›s›nda ise, kendini görme,
gerçe¤i görme ve de¤iﬂtirme yerine
g e r e kçe cil i k ve g e ç i ﬂ t i r m e c i l i k
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gündeme gelir.

Yönetici kolektif yaﬂam›
ö r g ü t l e y e re k y ö n e t i r
Yönetici e¤itmiyor, örgütlemiyor, müdahale etmiyorsa, yo¤unlaﬂm›yor, üretmiyorsa, zaman›n› ne ile
dolduruyor sorusu gündeme gelir?
Burada görüntü ne olursa olsun, zaman›n› as›l olarak düzenle, düzen
hayalleriyle dolduruyordur. Duygu
ve düﬂüncede devrimcilikten uzaklaﬂ›ld›¤›nda, d u y g u l a r ve düﬂünce l e r de düzeniçileﬂir. Düzeniçilik,
devrimci saflara çok çeﬂitli biçimlerde yans›r. Bu yans›malar›n derinleﬂmesine paralel olarak görüntüdeki devrimcilik alttan alta oyulur, düzen onun beynine ve yüre¤ine sinsice yerleﬂir. Bir zaman sonra görünürdeki devrimcilik de sars›lmaya,
yalpalamaya baﬂlar. Düzen art›k
kendini pratikte de daha aç›k ifade
etmeye baﬂlar.

Peki güç nedir bu
noktada? Güç devrimdir.
ML ideolojinin kendisidir.
Devrimi büyütmeye hizmet
et meyen hiç bi r i zah›n,
gerçekte bir de¤erinin
olmad›¤›n› kavra mak ve
sorunlar›m›za, devrimi
b ü y üt ec ek ç öz ü m le r
üretebilmektir.
Fakat yine de sorun henüz tüm
ç›plakl›¤›yla ortaya ç›km›ﬂ ve tüm
ç›plakl›¤›yla kabul edilmiﬂ de¤ildir.
Sorun, “düzen” diye ifade edildi¤inde, pek çok yönetici, böylesi bir durumu kendisinden uzak görür. Asl›nda hala sorundan ve kendinden kaç›ﬂ
söz konusudur. Oysa, aç›kt›r ki, o
güne kadar onlarca yap›lmayan, unutulan, olmas› gerekti¤i gibi düﬂünülmeyen, uygulanmayan iﬂlerin alt›nda, devrimin yerine düzenin geçmiﬂ
olmas› vard›r. Bu yan›yla öncelikli
sorun bu yöneticinin kendisine devrimci ölçülerle bakmas›n› sa¤lamakt›r. Düzen, bu yöneticide devrimci
ölçüleri de tahrip etmiﬂ, yerine düzen

ölçülerini geçirmiﬂtir. Devrimci ölçülerle bakmad›¤› için kendindeki
zaaflar›, eksiklikleri bulamaz, daha
kötüsü de meﬂru görür. Bu yan›yla
devrimci bir muhasebenin yap›larak
gerçeklerin ortaya ç›kar›lmas› temel
önemdedir.
Düzen, yöneticinin yaﬂam›na çok
çeﬂitli biçimlerde yans›r. ‹ﬂlerin aksamas› ilk göze çarpand›r. Bunu, yöneticinin kendi yaﬂam›n› kurmas›,
alttaki insanlarla ilgilenmemesi, alttaki insan›n yaﬂam›n›, prati¤ini yönlendirmemesi, e¤itmemesi izler. Bu
durumda ço¤unlukla alttaki insanlar
da bir ﬂekilde “kendi yaﬂamlar›n›”
kurarlar ve böylelikle örgütlülük ve
örgütsel yaﬂam›n vazgeçilmezi olan
kolektivizm felç edilmiﬂ olur. Bu zay›f nokta, devrimin zay›f noktas›
olacakt›r, bu noktadan giren burjuva
ideolojisi giderek daha fazla yer iﬂgal edecek, ad›m ad›m büyüyen düzen, ayn› zamanda düﬂünce tarz›n›
da de¤iﬂtirdi¤i için, ortaya ç›kan düzen tablosu ne kadar büyük ve çarp›c› olursa olsun görülemeyecektir.
Kurulan bu yaﬂam devrimci bir yaﬂam de¤ildir elbette. Bu “özerk” yaﬂamlar, art›k onlar›n devrimcili¤ini
kuﬂatan çürümüﬂ bir kabuktur, bu
kabuk parçalanmadan devrimci bir
sonuç yaratmak mümkün olmaz.
Bu noktada ikinci yönetici tipinin, despot yönetici tipinin özelliklerine geçebeliriz. O sadece emir
verir, emir ve talimatla yönetmek
ister; kendisi emek harcamaz, alan›na yo¤unlaﬂmaz, ço¤unlukla alan›na vak›f bile de¤ildir, sorunlar› bilmez, hem yo¤unlaﬂmad›¤›, hem bilmedi¤i için alan›n›n sorunlar›na
iliﬂkin çözümler ve do¤ru politikalar da üretemez.
Böyle bir yönetici de do¤al olarak kitlelere moral ve güven veremeyecek, taraftarlar› devrim için
coﬂkuyla harekete geçiremeyecek,
mücadeleyi kitleselleﬂtiremeyecektir. Mücadelede hedefsizlik, stratejik düﬂünmeme, plans›zl›k, programs›zl›k gibi zaaflar bu yönetici
için de geçerlidir. Mesela, genellikle kendisini olmas› gereken, ideal
yönetici olarak gördü¤ü için eleﬂti-
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riye aç›k olmaz. Genel perspektifleri, talimatlar› kendi prati¤ine uygulamaz, onlar›n hep baﬂkalar› için oldu¤unu düﬂünür; do¤rudan kendisine yöneltilmiﬂ olan eleﬂtirileri ise
tepkiyle karﬂ›lar.
Böyle bir yöneticinin prati¤i de,
“ yok” lardan, “ olmuyor” lardan kurtulmaz. Çünkü her ﬂeyi haz›r bekler.
Mükemmel kadrolar ister, birlikte
çal›ﬂt›¤› insanlar› be¤enmez, haz›r
kitleler ister, örgütlemek gerekti¤ini, kitleleri e¤itecek olan›n kendisi
oldu¤unu düﬂünmez. Teorik olarak
bunu kabul etse bile, pratikte kendi
koﬂullar›n›n buna uygun olmad›¤›n›
düﬂünür. Devrimci teori için, “do¤ ru ama bizim koﬂullar›m›zda...” diyerek, sanki devrimci teorinin de
baﬂka koﬂullar, baﬂka kiﬂiler için
üretilmiﬂ oldu¤unu san›r.
Kendi çal›ﬂma tarz›n›, insan iliﬂkilerini, adalet ölçülerini, yaﬂam›n›,
disiplinini, program›n› gözden geçirmez, bunlar›n kitlede, birlikte çal›ﬂt›¤› insanlarda yaratt›¤› etkiyi düﬂünmez. Oysa, ortaya ç›kan olumsuzluklardaki kendi pay›n› görmeyi
baﬂard›¤›nda, düzeltme gücünü de,
perspektifini de bulacakt›r. Devrimci, bilimsel düﬂünendir, bilimsel
yöntemlerle prati¤e bak›ld›¤›nda
sorunlar›n zeminleri de ortaya ç›kar›labilecek ve aﬂ›labilecektir.
Devrimcili¤i aﬂ›nm›ﬂ yönetici tipi adalet ve ahlak ölçülerini bulundu¤u alanda uygulayamaz. ‹nsan›n
beynini burjuva ideolojisinin yönlendirmeye veya en az›ndan etkilemeye baﬂlad›¤› yerde, kaç›n›lmaz
olarak ortaya adaletsizlikler, bencillikler ç›kacakt›r. Hiçbir “dikkat”,
bunun aç›¤a ç›kmas›n› engelleyemez. Bu burjuva ideolojisinin do¤as›na uygun oland›r, sosyalizme ise
tersdir. Sosyalizm adaletli bir düzendir. Devrimci yönetici sosyalizmi sadece söylemde savunmakla
yetinmez, sosyalizmin de¤erlerini
kendi prati¤inde uygular.
Liberal ve despot yönetici tipleri, teorik olarak ne kadar çok bilirse
bilsinler, ideolojik olarak zay›ft›rlar.
Bu zay›fl›k, kendi baﬂar›s›zl›klar›yla bütünleﬂti¤inde inançs›zl›k ortaya
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ç›kar. Fakat devrimcilik ve yöneticilik, as›l olarak zaaflar, eksiklikler
karﬂ›s›ndaki tav›rda s›navdan geçer.
Devrim, mükemmel kadrolar ve yöneticilerle de¤il, fakat zaaflar›na
karﬂ› radikal olan, kendisini sürekli
olarak geliﬂtiren, yenileyen yöneticilerle örgütlenecektir. De¤ilse, sürekli ayn› zaaflar› tart›ﬂan, tart›ﬂt›ran, sürekli olarak olumsuz prati¤i
tekrarlayan, düﬂünce ve eylemini
büyütemeyen yönetici devrimi geliﬂtiremez.

Devr imcilik ve yöneticilik,
a s › l o l a r a k z a a f l a r,
eksiklikler k a r ﬂ › s › n d a k i
t a v › r d a s › n a v d a n g e ç e r.
Devrim, mükemmel
k a d ro l a r, ideal
yöneticilerle de¤il, fakat
zaaflar›na karﬂ› radikal
olan, kendisini
s ü r e k l i o l a r a k g e l i ﬂ t i r en,
yenileyen yöneticilerle
ö r g ü t l e n e c e k t i r.

Bir yöneticinin kendini “ideal,
eksiksiz yönetici” olarak görmesinin
yanl›ﬂ oldu¤u kadar, yöneticilerin ald›¤› sorumluluklar›n alt›ndan kalkamayacaklar›n› düﬂünmeleri de yanl›ﬂt›r. Bu noktada, burada s›ralananlara da bak›p, “ben olmas› gereken
yönetici tipinde de¤ilim” diye düﬂünmek, geliﬂmek ve geliﬂtirmek
aç›s›ndan bir ﬂey ifade etmemektedir, önemli olan ve ihtiyaç olan, varolan yöneticilerimizin kendilerini
yenilemeleri, devrimci yönetici tipini kendi kiﬂiliklerinde ve pratiklerinde hayata geçirebilmeleri ve kendilerinin d›ﬂ›nda da yeni yeni devrimci
yöneticiler yetiﬂtirebilmeleridir.

Yö n e t ic i k e n d i s i n i d ev r i mi
n e k a d a r geliﬂtirip
g e l i ﬂ t i r emedi¤iyle
de¤erlendirir
Bir yönetici için, baﬂar›s›n›n ve
devrimcili¤inin ölçüsü, yapt›¤› ve
yapamad›¤› iﬂler, sa¤lad›¤› ve sa¤-

layamad›¤› geliﬂmeler, yetiﬂtirdi¤i
ve yetiﬂtiremedi¤i insanlard›r. Bunlar somut ölçülerdir; yönetici, bu ölçüler ortadayken, “ama ben öyle
de¤ilim ki” söylemiyle kendini savunamaz. Partili bir yönetici böyle
bir savunmaya girmemeli de zaten.
O yap›lmayan her iﬂte, eksikli¤i önce kendinde arayarak baﬂlamal›d›r
de¤erlendirmeye. Buradan baﬂlad›¤›nda gerek alan›ndaki eksiklik ve
yetersizliklerle, gerekse de kendindeki eksiklik ve yetersizliklerle savaﬂabilecek gücü, örgütünden, ideolojisinden, yoldaﬂlar›ndan bulacakt›r.
Güç örgüttür. Güç devrimdir.
Güç sosyalizmdir. Güç MarksistLeninist ideolojinin kendisidir.
Devrimi büyütmeye hizmet etmeyen hiçbir izah›n, gerçekte bir de¤erinin olmad›¤›n› kavramak ve sorunlar›m›za, devrimi büyütecek çözümler üretebilmektir. Bu bir yaklaﬂ›m tarz›d›r. Bu yaklaﬂ›m tarz› benimsendi¤inde, ayn› sorunlar gözümüze farkl› görünecek, çözümsüz
gibi görünen sorunlar çözülür hale
gelecektir.
Baﬂtan itibaren sayd›¤›m›z
olumsuz sonuçlar›n ortaya ç›kmas›n› engelleyecek olan devrimci yö neticiliktir. Devrimci yönetici kiﬂili¤iyle, yaﬂam›yla, eylemi ve çal›ﬂma tarz›yla farkl›d›r.
Bu farkl›l›klar›n ana baﬂl›klar›n›
ﬂöyle s›ralayabiliriz; devrimci yönetici, hedefleri konusunda nettir.
Bu hedeflere ulaﬂmak için yap›lmas› gerekenler kafas›nda aç›k ve nettir. Alan›n›n, bölgesinin sorunlar›na
vak›ft›r ve alan›n›n kendi koﬂullar›n› gözeten bir çal›ﬂma plan› vard›r.
Devrimci yönetici, çal›ﬂt›¤› alan ve
bölge neresi, kim yaﬂar, ne tür çeliﬂkileri vard›r, bunlara vak›ft›r. Bunlar› ö¤renmeden örgütlenme yap›lamayaca¤›n› bilir, bu nedenle bir
yandan çal›ﬂt›¤› alan› h›zla tan›r, çal›ﬂma program›n› ç›kar›r. Bu insanlara nas›l gidecek, nas›l e¤itecek,
elimizdeki insan malzemesi nedir,
daha nitelikli hale nas›l getirilir?
Bütün ayr›nt›lar› planlar. Her ﬂeyden önce kitle çal›ﬂmas› yapacak in-
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sanlara kitlelerin kim oldu¤unu, ne
istediklerini, gerçekler konusunda
onlar› nas›l ayd›nlataca¤›m›z›, nas›l
bir üslup kullanaca¤›m›z› anlat›r
e¤itir. Yani kitleleri e¤itmek için yola ç›kan insanlar ne yapacaklar›n›
bilir hale gelirler. Kitle çal›ﬂmas›na
gönderilen insanlar›n neyi nas›l anlataca¤›n›, ne yapaca¤›n›, nas›l bir
çal›ﬂma yürütece¤ini ayr›nt›lar›yla
planlamayan yönetici, en temel görevlerinden birini yerine getirmiyor
demektir.
Hedefleri belirlemek, yap›lmas›
gerekenleri planlamak, yo¤unlaﬂmak, alan›yla ilgilenmek, düﬂünmek ve üretmek; öncelikle devrimi
isteme sorunudur. Devrimci yöneticinin fark› da iﬂte bu noktada ç›kar
ortaya. O devrimi isteyendir ve herﬂeyi ona tabi k›lacakt›r.
Hareketin kadro ve yöneticilerinin kitleleri örgütlemekten, e¤itmekten baﬂka bir yo¤unlu¤u olamaz. Onun gecesi ve gündüzü bunlarla doludur, e¤itir, ö¤renir, denetler, yanl›ﬂ yapmas›na izin vermez,
kimin nerede ne yanl›ﬂ yapaca¤›n›
bilerek zaman›nda uyar›r. Bilmiyorsa ö¤renir, o hep bir e¤itim faaliyeti
içerisindedir.
Elbette ki, tüm yöneticiler zamanlar›n› bir ﬂekilde doldurmaktad›r. Fakat devrimci yönetici faaliyetlerini, belirledi¤i hedeflere ulaﬂacak tarzda biçimlendirir. Devrimci pratik hep bir sonuca hizmet etmek durumundad›r. Günlük faaliyetin tüm ayr›nt›lar›n› hedeflerine
ulaﬂmak için örgütler ve sonuç al›r.
Sonuç al›nmad›¤› yerde, sorgular,
eksikli¤i araﬂt›r›r ve ›srar eder. Bu
do¤al olarak zaman ve emek sorunudur. Devrimci yöneticinin belirleyici özelli¤i kitlelere, alt›ndaki insanlar› e¤itmeye zaman ve emek
harcamaktan yorulmamas›d›r. Bu
zaman› ay›ran yönetici, sonucunu
da alacak, yeni kadrolar yetiﬂecek,
iliﬂkiler geniﬂleyecek ve hep ﬂikayet
edilen zaman darl›¤›, pratik yo¤unluk gibi etkenler ad›m ad›m ortadan
kalkacak, yo¤unluk çok daha büyümeye yönelecektir.
Devrimci yönetici için zaman

Say›: 125

s›k›nt›s› diye bir sorun yoktur. Tersine, prati¤in içinde bo¤ulma, kitleleri örgütlememenin, kitleleri kadrolaﬂt›rmaman›n sonucudur. Yönetici tek baﬂ›na her iﬂe koﬂturmaya çal›ﬂan, pratikte bu sorunlar içinde bo¤ulan yönetici de¤ildir. Bu bir kapand›r, k›s›r döngüdür. Devrimci
yönetici pratik içinde koﬂturdu¤unda, kendisiyle birlikte insanlar› da
hareketlendirir, bireysel de¤il kolektif bir çal›ﬂma yürütür, planlamas›yla, program›yla, eme¤i ve enerjisiyle örgütlülü¤e dinamizm kazand›r›r. Pratik içindeki e¤itimi, teorik

Zay›f yönetici, kendi
v a r l › ¤ › n › v e g ö r e vi n i ,
stratejiyle
b ü t ü n l e ﬂ t i reme ye n
y ö n e t i c i d i r ; ... kendisini de,
baﬂkalar›n› da
g e l i ﬂ t i r e mez .
Devrimci yönetici ise,
s t r a t e j i k g ö reve kilitlenir,
ö ¤ re n i r, geliﬂir, geliﬂtirir...
e¤itimle besler, hedef olarak belirledi¤i insanlar› kadrolaﬂt›r›r. Devrimci yönetici, kendi yapt›¤› görevleri
yeni kadrolar yetiﬂtirerek onlara da¤›tmay› baﬂard›¤›nda, örgütün büyüyece¤ini, devrim hedefine yürüyüﬂün h›zlanaca¤›n› bilir, bu nedenle kadrolaﬂma faaliyetinden ﬂu veya
bu nedenle vazgeçmez, kadrolaﬂma
hedefinden vazgeçmenin devrimden vazgeçmek oldu¤unun bilincindedir. “Bir yöneticinin öncelikli görevi, kadro yetiﬂtirmektir. Kadro yetiﬂtirmeyen, yetiﬂmesi için emek vermeyen bir yönetici, devrimci bir yönetici, bir önder de¤il, olsa olsa olsa bir bürokratt›r. ” (Kongre Raporu’ndan)
Kitle çal›ﬂmas›nda ve kadrolaﬂmada ›srar›n devrimde ›srar oldu¤u
aç›kt›r; devrimci yöneticili¤in en
önemli ölçütlerinden biri bu anlamda kadrolaﬂmay› gerçekleﬂtirmede
önüne ç›kacak engelleri aﬂma iradesinde gösterir kendini.
Devrimci yönetici bu noktada

hayalci de¤ildir, bilimsel düﬂünür.
Bilimsel gerçeklerle hareket eder.
Kadrolaﬂma sorununun, kitleleri örgütlemenin, “boﬂ zamanlara” havale edilerek veya kendili¤indencili¤e
b›rak›lm›ﬂ bir pratikle çözülmeyece¤ini bilir. Gerçekçi ve fakat ayn›
zamanda bilimsel düﬂüncenin sonucu olarak, kitlelerdeki, sempatizanlardaki dinamikleri de bilir, kitlelere, yoldaﬂlar›na güvenir. Aç›kt›r ki,
ancak bu güvenle, bu kararl›l›kla,
bu planl›l›kla hareket edilirse, kadrolaﬂmadan sonuç al›nabilir.
Zay›f yönetici, kendi varl›¤›n› ve
görevini, s t r a t e j i y l e b ü t ü n l e ﬂ t i remeyen yöneticidir; Stratejik hedefle bütünleﬂmeyen yönetici, kendisini de, baﬂkalar›n› da geliﬂtiremez,
yetkinleﬂtiremez, kapasitesini art›ramaz; giderek en basit sorunlar dahi çözülemez hale gelir. Devrimci
yönetici bu yan›yla, stratejik göreve
kilitlenir, ö¤renir, geliﬂir, geliﬂtirir;
onun için alt›ndan kalk›lamayan görev olamaz. Devrimci bir yönetici,
stratejik hedefine ba¤l› olarak, daima yeni ve daha büyük görevlere
aday olmay› hedefler, yeni görevler
üstlenmesi gerekti¤inde bunu
“ y ü k ” de¤il, devrime katk›s›n›n büyümesi olarak düﬂünür. Onun üstlenece¤i görevlerde yetki, konum de¤il, devrime karﬂ› sorumluluk esast›r; “Sorumluluk duygusu ve hareketi sahiplenmedeki yüksek bilinç,
yetkilerle, konumlarla k›yaslanamaz ve yer de¤iﬂtiremez”.
Devrim sorumlulu¤uyla hareket
eden bir yönetici, insanlar›n eksik
ve zaaflar›na karﬂ› ne liberal ne de
despottur. O devrimi istedi¤i için,
devrimci yaﬂam ve iliﬂki tarz›n› esas
ald›¤› için, eleﬂtiren, e¤iten ve düzeltendir. Eksikli insanla iﬂ yapmas›n› bilen, iﬂ yaparken e¤itendir.
‹dealist de¤ildir; tornadan ç›km›ﬂ
insanlar beklemez, ama eksiklikleri
de oldu¤u gibi kabul etmeyip, de¤iﬂtirmeyi, e¤itmeyi, geliﬂtirmeyi
hedefler. Örgütlülük ve devrim de
böyle geliﬂir. Devrim mücadelemizi
devrimci yöneticileri ço¤altarak baﬂar›ya ulaﬂt›rabiliriz. Her kadronun
hedefinde, devrimci bir yönetici olmak yeralmal›d›r.
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Belçika DHKP-C
Davasına Devam Edildi
Belçika’da görülen DHKP-C
Davas›’na 27 ve 29 Eylül tarihlerinde devam edildi.
27 Eylül tarihli duruﬂmaya san›klardan ﬁükriye Akar, Musa
Aﬂo¤lu ve Bahar Kimyongür kat›ld›lar. Avukatlar savunmalar›nda ﬂu
noktalara dikkat çektiler:
- Anvers Temyiz Mahkemesi’nde görülen davan›n alt mahkemede görülmesi gerekti¤i, AB hukukuna göre olsun, Belçika hukukuna göre olsun, san›klar›n iki mahkeme hakk› oldu¤u, davan›n bir üst
mahkeme olan temyiz mahkemesinden baﬂlat›lmas›yla san›klar›n iki
aﬂamal› yarg›lanma haklar›n›n ellerinden al›nm›ﬂ oldu¤u,
- Siyasi davalar›n bir jüri huzurunda A¤›r Ceza Mahkemesi taraf›ndan görülmesi gerekti¤i,
- Türkiye’den davaya iliﬂkin

dosyalar›n getirtilmesi,
-Türkiye’nin müdahil olarak davadan ç›kart›lmas›, Türkiye’nin müdahil olma hakk›n› elde etmesi için,
san›klar›n Türkiye’ye bire bir zarar
vermiﬂ olmas› gerekti¤i vurguland›.
Türkiye Devleti’nin avukat›
Vincke ise müdahil olmas›n›n hakl›
nedenlere dayand›¤›n› iddia etti.
Savc› Johan Delmulle ise, Türkiye’nin davaya müdahil olmas›n›n
sak›ncas› olmad›¤›n› söyledi.
Mahkeme önünde, 60 kiﬂilik kitle toplanarak, konuﬂmalar yap›ld› ve
sloganlar at›ld›. Gösteride, üniversite profesörü Lieven De Cauter, Flaman Attac Baﬂkan› Eric Gohman,
Senatör Josy Dubie, Belçika Emek
Partisi temsilcileri, ABVV sosyalist
sendika delegeleri, TAYAD Komite
üyeleri, K›z›l Yard›m temsilcileri,
VSB (Sosyalist Flaman Hareketi)
üyeleri yer ald›lar.
Davaya 29 Eylül günü de devam

Niyazi Özer’i Kaybettik
‹sviçre’nin Zürich ﬂehrinde ailesiyle birlikte
yaﬂamakta olan Cephe taraftar› Niyazi Özer yakaland›¤›
kanser hastal›¤› sonucu 28 Eylül Cuma akﬂam› yaﬂam›n›
yitirdi.
Pazar günü ö¤leden önce defin iﬂlemleri yap›lan
Niyazi Özer için ayn› gün saat 14.00’te ‹sviçre TAYAD
Komite taraf›ndan Zürich UN‹A Sendikas›’nda bir anma
toplant›s› düzenlendi. Pazartesi günü ise gerekli yasal
iﬂlemler tamamland›ktan sonra topra¤a verilmek üzere
ailesi ile birlikte memleketi Dersim’e u¤urland›.
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edildi. Duruﬂmada Federal Savc›
Johan Delmulle, Türkiye oligarﬂisi
yanl›s› tutumunu sürdürdü. Davan›n
temyizde baﬂlamamas› ve iki aﬂamal› olmas› taleplerinin “hukuki”
zemininin henüz olmad›¤›n› söyledi ve “kanun parlamento taraf›ndan
onayland›, ancak kral henüz imzalamad› ve yürürlükte de¤il” dedi.
Davaya Türkiye’nin müdahil olmas› istemini yineledi.
San›k avukatlar› mahkemeye
“iki aﬂamal›” bir davan›n hukuki zorunlulu¤unu kan›tlamak için ek bir
belge sundular. Savc›n›n san›klar lehine olan bölümleri araﬂt›rmad›¤›n›
tarafl› davrand›¤›n› vurgulad›lar.
Hakim bu noktalar ile ilgili karar›n› 26 Ekim tarihinde aç›klayaca¤›n› söyleyerek, duruﬂmay› kapatt›.
Mahkeme, san›k avukatlar›n›n
talep etti¤i gibi, yetkisizlik karar›
verirse, dava ileriki bir tarihte birinci mahkemede veya A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde sürdürülecek. Aksi
taktirde, dava 8 Kas›m’da devam
edecek.

Tan›yanlar›n sevdi¤i ve sayd›¤› Niyazi Özer, 11 Ekim
1960 Dersim Çemiﬂgezek, Akçap›nar Köyü do¤umluydu. 1985 y›l›nda ekonomik nedenlerle ‹stanbul’a
çal›ﬂmaya gitti. Burada taﬂocaklar›nda ve ‹stanbul Fatih
Belediyesi’nde temizlik iﬂçisi olarak çal›ﬂmaya baﬂlad›.
Çal›ﬂt›¤› iﬂyerinde devrimcilerle tan›ﬂt›. 1995’te tutukland› ve 8 ay kadar tutuklu kald›.
Niyazi Özer yurtd›ﬂ›na ç›kt›ktan itibaren de mücadele içinde oldu. Bir Cephe taraftar› olarak üzerine düﬂen
sorumluluklar› yerine getirmek için elinden gelen çabay›
sarfetti. Hemen tüm toplant›, yürüyüﬂ, gösteri vb. etkinliklerde onu görmek mümkündür. Yaklaﬂ›k iki y›ld›r sürmekte olan kanser hastal›¤›na ra¤men aya¤a kalkabildi¤i, yürüyebildi¤i sürece hemen tüm etkinliklere
kat›lmaktan yine geri durmam›ﬂt›r. Kararl›l›¤›yla, mütevazili¤iyle, arkadaﬂlar›na, hareketine ba¤l›l›¤›yla Cephe
arkadaﬂlar› d›ﬂ›nda farkl› siyasi çevrelerden de hemen
herkesin sevgi ve sayg›s›n› kazanm›ﬂt›.
Hastal›¤› a¤›rlaﬂt›¤›, d›ﬂar› ç›kamad›¤› veya hastaneye yatmak zorunda kald›¤› dönemlerde dahi kendisini
ziyarete gelenlere hep d›ﬂar›da ne olup bitti¤ini sorar,
tüm arkadaﬂlar›na selam söylemeyi unutmazd›. Son nefesini verirken de son sözü yine “Arkadaﬂlara selam söyleyin” olmuﬂtur. Selam›n› ald›k Niyazi! Örnek bir taraftar olarak seni hep hat›rlayacak, mücadelemizde
yaﬂataca¤›z.

7 Ekim 2007

Sald›r›lar, Ölüler ve Sessizlik!
Ayn› gün iki sald›r› haberi ç›kt›
kimi gazetelerde.
‹ki sald›rgan güç ayn› gün sald›rd›lar. Biri ABD ve Irak halk›yd›
hedefindeki ve di¤eri ‹srail, onun
hedefinde Filistin halk› vard›.
Her iki olay da ne TV’lerin ana
haber bültenlerine girdi, ne gazetelerin ön sayfalar›nda yer buldu kendine.
Bunun iki nedeni var, birincisi
bas›n›n ABD ve ‹srail’in sald›r›lar›na verdi¤i gizli-aç›k destek ve ikinci neden her gün onlarca ölüyor
oluﬂumuz. Irak’ta, Filistin’de, Türkiye’de ölümlerimiz burjuvazi nezdinde haber de¤eri bile taﬂ›m›yor
art›k.
‹srail ve ABD helikopterleri halk›n üzerine sald›r›yor ve katlediyor.
Haber oldu¤unda bile so¤uk, s›radan haberler yap›l›yor. “Gazze’ye
hava operasyonu...” oluyor örne¤in
ismi, devam› “11 ölü”... Öldü diye
haber yap›lanlar insan, o insanlar
da dünyaya yaﬂamaya geldiler, yaﬂam alanlar›n› savunmak isterken
bir iﬂgalci gücün ad› ‘hava operasyonu’ dedikleri sald›r›da öldüler...
Ayn› haber ayn› gün Irak’ta, ölü
say›s› bile belli de¤il, ABD’nin nas›l öldürdü¤ü bile belli de¤il, kimi
iddialara göre;
Amerikan helikopterlerinden
aç›lan ateﬂte, aralar›nda kad›n ve
çocuklar›n bulundu¤u 10 kadar kiﬂi
öldü.
Bir baﬂka iddia, 11 kiﬂinin öldü¤ü bask›nda 7 kiﬂi de yaraland›.
Hastane yetkilileri ise hastaneye
13 ceset getirildi¤ini söylüyor. 2'si
kad›n, 4'ü çocuk 7'si de erkek.
Amerikan ordusu aç›klama yapma gere¤i duymuyor. Onlar öldürdükleri için kimi zaman toptan
aç›klama yap›yor, kimi zaman aç›klama yapm›yor. Yeni ölüm planlar›
kuruyor onlar. Öldürdükçe dolar
kazan›yorlar ve insanl›klar›n› kaybediyorlar. ‹nsanl›klar›n› yitirdikçe
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halklar› daha fazla katlediyor, daha
fazla rüyalar›nda dolarlar görüyorlar...
Kimileri halklar›n kan›n› döken
askerleri protesto ediyor, fakat askerleri halklar› katletmeye gönderen tekellere övgüler düzüyorlar.
Dünyay› bir ahtapot kollar› gibi saran, iliklerine kadar sömüren, doymad›¤›nda yüzbinlerce, milyonlarca öldüren dev tekelleri yoksayarak
nas›l aç›klanabilir Irak’ta ve Gazze’de ölenler?
Tüm dünyay› kendisine köle
yapmaya çal›ﬂan emperyalist ve iﬂbirlikçi tekeller görülmeden, bu
ölümler ve bu ölümlerin haber de¤eri bile taﬂ›mamas› nas›l izah edilebilir?
Tekeller üç-beﬂ tane iﬂkenceci,
katili ç›kar›yor TV ekranlar›na,
“tüm sorumluluk bunlarda” demeye getiriyorlar. Tepkinizi üç-beﬂ askere yöneltin, fakat onlar› oraya
katletmeye gönderen mekanizmay›
görmezden gelin, bu mekanizmaya
karﬂ› mücadele etmeyin diyorlar.
Halk›n kan›n›n döküldü¤ü topraklara, petrol ç›karmak için üﬂüﬂen
asalaklar› görmezden gelmemiz isteniyor bizden.
Hay›r, tekellere öfkemiz o ölüm
saçan helikopterleri kullananlardan
daha fazlad›r. Biliyoruz ki, tekeller
yeryüzünden silinmedi¤i sürece
Iraklar’da, Filistinler’de, Afganistanlar’da, Türkiyeler’de, Afrika,
Asya, Latin Amerikalar’da milyonlar ölmeye devam edecek. Emperyalist ve iﬂbirlikçi tekellere karﬂ›
mücadelemiz, milyonlar›, milyarlar› yaﬂatma mücadelesidir. Her kim
ki, emperyalist ve iﬂbirlikçisi tekelleri meﬂrulaﬂt›rmaya çal›ﬂ›yor, onlar›n katliamlardaki paylar›n› aklamaya, yoksaymaya çal›ﬂ›yor, en iyi
ihtimalle kördürler, de¤ilse bilinçli
olarak tekellere hizmet ediyordurlar.
Gazze’de ve Irak’ta katleden
emperyalistleri lanetliyoruz.

K›sa... K›sa...
DNA Testi Reddedildi
FRANSA senatosunun hukuk
iﬂleri komisyonu, geçen hafta
mecliste kabul edilen yeni göçmen tasar›s›n›n görüﬂüldü¤ü
toplant›da 'aile birleﬂmesi ilkesi'nden yararlanarak ülkeye gelen göçmenlerden DNA testi istenmesine olanak sa¤layacak
yasa tasar›s›n›n ilgili maddesini
oylama sonucu reddetti. Göçmenin ailesini Fransa'ya sokabilmek içinse asgari ücretin 1.5
kat›n› kazand›¤›n› ve gelecek aile bireyleri için kafi büyüklükte
konutta oturdu¤unu kan›tlamas›n› mecbur k›l›yor.

‘Misilleme Komitesi’
Harekete Geçti
Fransa Cumhurbaﬂkan› Nicolas
Sarkozy’nin “anti-sosyal politikas›na karﬂ›”, alt› sol partinin
bir araya gelmesi ile oluﬂturulan ‘Misilleme Komitesi’ Komünist Parti binas›nda bas›n toplant›s› düzenleyerek eylem ça¤r›s›nda bulundu. Komitede
Sosyalist Parti (PS), Fransa Komünist Partisi (PCF), Vatandaﬂ
ve
Cumhuriyetçi
Hareket
(MRC), Alternatifler, Mart-Cumhuriyetçi Sol ile Vatandaﬂ Anlaﬂmas› bulunuyor.

Almanya
Almanya’da Federal Asayiﬂ Dairesi’ni y›llarca Naziler’in yönetti¤i aç›¤a ç›km›ﬂ. Peki Almanya
Federal Asayiﬂ Dairesini ﬂimdi
kimler yönetiyor? Demokratlar
m›? Demokratlar yönetti¤i için
mi Almanya’da ›rkç›l›k bunca
yayg›nlaﬂ›yor, devrimcilere ve
göçmenlere karﬂ› bu kadar yayg›n tutuklamalar bask›lar yaﬂan›yor. Almanya’n›n Nazi ruhu
hiçbir zaman kaybolmam›ﬂt›r.
Nazileri iktidar yapan tekelleri
varl›¤›n› sürdürdü¤ü sürece de
tüm polis teﬂkilatlar›n› Nazi
ruhlular yönetmeye devam
edecektir.

YURTDIﬁI
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Yüre¤imde
yetim bir s›z›
Bu yama tutmaz düzenin yetimhanelerinden bildik, tan›d›k bir
manzara yaﬂan›yor iﬂte ﬂu anda yine.
Saat dokuzu geçmiﬂ. Gece bekçisi elinde “cennetten ç›kma” sopas›yla dolaﬂ›rken gördü onlar›n uyumad›¤›n›.
“Aç” dedi, “aç ellerini”! Yine
dövecekti.
“Aç›n ellerinizi ulan! Düz aç›n,
yan tutmay›n... Sonra kafan›za vurmay›m ha” diyordu.
Sabah akﬂam dayak yiyip aﬂa¤›lanan çocuklar, art›k a¤lamamay› da
ö¤renmiﬂti. Küçük çocuklara a¤lamamay› ö¤retmek pek de zor olmam›ﬂt› onlar aç›s›ndan. Naylon terliklerle baﬂlayan dayak fasl›, a¤lad›kça
ﬂiddeti artan bir iﬂkence oluyordu.
Sopalar›n üstünde “cennetten ç›kma”, “baklava” gibi çeﬂit çeﬂit isimler yaz›yordu. Daya¤› kutsal veya
tatl› bir ﬂey gibi görüyorlard› demek
kendi ruh dünyalar›nda.
Dayak cennetten ç›kmayd› ve
yedikçe ak›llan›rd› insan. Hele de
ne idü¤ü belirsiz veletlere cennetin
yollar›n› ö¤retmek laz›md›. Ama
e¤er öteki sopay› alm›ﬂsa eline onun
da laf› haz›rd›: “Baklava baldan
tatl›d›r, yedikçe a¤z›n› balland›r›r,
aç bakay›m elini...”
Açmad›¤› zaman elini hedefleyen sopan›n kafana yönelece¤ini bilirsin. Sopan›n kafandaki yak›c› ac›s›ndan çok, aﬂa¤›lanman›n ac›s›n›
duyars›n. “Aç diyoruz ulan! Burada
eﬂek baﬂ› m› var, .... kodu¤umun evlad›..”
E¤er bu durum biraz daha uzarsa, terlikler, sopalar aradan ç›kar,
yerini tekmeye, tokada b›rak›r.
H›rs›n› alamayan “görevli”, küçük çocu¤u büyük bir maharetle havaya kald›r›p yere f›rlat›r. Bu hareket görevliler aras›nda oldukça revaçtad›r, özellikle de akﬂamlar›.
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Akﬂamlar› fazla
kimse olmad›¤›ndan çocuklar iki katl› ranzalar›n
üstünde koﬂup oynarlar, kimi dolaplar›n üstüne ç›karlar. Hiçbir zaman
ranzadan düﬂüp k›r›lmasa da kollar›
bacaklar›, akﬂamlar› görevli taraf›ndan k›r›lan kol bacak olursa, sabah
bu olay korkudan dolay› “yataktan
düﬂtüm” olur.
Kollar› k›r›l›r, yataktan düﬂtüm,
bacaklar› incinir, yataktan düﬂtüm,
yüzleri gözleri morar›r, yataktan
düﬂtüm...
Her zaman, her haraketlerinde
dayak yiyen çocuklar, korkudan ni-

ye, ne için, neden hep
dayak yediklerini bile
sorgulayamaz hale
gelirler. Soru soramazlar. Çünkü dayak
yetimhanedeki çocuklar için hergün
anlams›zca yedi¤i bir
ﬂeye dönüﬂür. Çocuk,
yetimhanenin baﬂka
türlü olabilece¤ini
düﬂünmez, düﬂünemez bile. Büyüklere
karﬂ› gelinmez.
Bundand›r iﬂte,
k›r›lan kolun görevli
taraf›ndan k›r›ld›¤›n›
hiçbir çocuk söyleyemez.
Yetimhanelerde dolap demirleri de ço¤unlukla
e¤ik büküktür. Neden bilir misin? Çünkü “cennetten ç›kma”
sopalar›n çocuklar› susturamad›¤› yerde onlar devreye girer
de ondan. Vururken s›zlamayan yüreklerden geriye, sabaha
kadar kan k›z›l› s›zlayan eller,
moraran vücutlar kal›r. Belki
insan›n utanmad›¤› yerlerde demir utan›r.
Yetimsen zaten, ezilmeyi, sömürülmeyi, kiﬂiliksizleﬂtirilmeyi hak
etmiﬂsindir!
Bir de ne haddine senin yemek
be¤enmemek mesela. Ne haddine
dersini anlayamamak, ayr› bir emek
istemek... Anlamakta zorlan›yorsan
gerekmez, anlama, okuma! Bir
“piç” okumasa ne kaybeder memleket?! K›rk kiﬂiden k›rk›n› da kurtaracak de¤iliz ya... Bir tanesi vatana
millete hay›rl› olsun yeter; gerisi
gitsin h›rs›z olsun, u¤ursuz olsun...
oros... peze... olsun, ne olursa olsun..
Susmak zorundad›r hep çocuklar. Ya yalakal›k yap›p görevlilerin
peﬂinde dolanmak, ya da aﬂa¤›lanmamak için susmak zorundad›r.
Yemek yerken kaﬂ›ktan baﬂka
ses istenmez. Do¤ru ya; görevlilerin
çok sevdi¤i benzetmeyle; sen yeme¤i nerenle yiyorsun, a¤z›nla yiyorsan sesi nerenle ç›kar›yorsun?!
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Genelde her yemekte iki üç kere
uyar›l›r çocuklar. Bahaneye gerek
yok, hakaretin, daya¤›n zemini her
daim haz›r zaten. Tekrardan sesi
ç›km›ﬂsa, çocu¤un kafas› tabldot
tepsisinin içine de sokulur, masaya
da vurulur.
Hani baz› durumlarda denir ya;
yeme¤imiz zehir oldu, yiyemedik
diye... Görevliler de ses ç›kt› diye
bahane yap›p yemeklerini b›rak›p
dayak atar, sonra da çocuklar› suçlarlar yeme¤imizi zehir ettiniz diye... As›l zehir iﬂte o zaman olur.
Çocukluktan duyars›zl›k tohumlar›
ekilir yüreklere... Arkadaﬂ›n dayak
yerken bakmayacaks›n! Arkadaﬂ›n›n ac›s›n› paylaﬂmayacaks›n. Ve elbet, sormayacaks›n neden hep dayak yiyoruz diye... Kaderin böyle,
al›ﬂacaks›n. Dünyan›n düzeni böyle
kurulmuﬂ, böyle yaﬂayacaks›n...
“Dön çabuk önüne, yeme¤ini ye”!
Evet, arkadaﬂ›n dayak yerken ald›rmadan yemek yemek zorunda kalmak ö¤retilir orada.. Hele bir b›rak
da kalk bakal›m yemekten; as›l dayak nas›l at›l›rm›ﬂ, dayak nas›l yenilirmiﬂ, o zaman ö¤renirsin.
Sistematik bir ﬂekilde küçücük
yürekler, tap taze beyinler nas›l da
köreltilip kirletiliyor bak da gör.
Bir zaman sonra, “bana ne kardeﬂim, o da konuﬂmasayd›” dersin.
“‹ki dakika çenesini tutup sessiz kalamad›” diye arkadaﬂ›n› suçlars›n...
“Yaramazl›k yapt› daya¤›n› yedi”
diye görevliyi hakl› görürsün hatta.
Arada bir çocuklar için düzenlenmiﬂ konserlere, pikniklere, tiyatrolara götürülür çocuklar. Çocuk
haklar›ndan bahsedilir zoraki götürülüp s›ra olup bekletildikleri törenlerde. Broﬂürlerden, kitapç›klardan
birkaç madde okurlar; “Çocu¤um
haklar›mla var›m” diye...
Oysa sözün gerçe¤i öyle de¤il.
Yetimim; aﬂa¤›lanmamla var›m!.. Aﬂa¤›lan›yorum, çünkü yetimim!
Evet, böyle yazar hayat›n kitab›nda. Oralardaki görevlilerin kutsal kitab›nda da ne yazd›¤›n› bilmiyoruz ama a¤›zlar›ndan dökülen
hep ﬂu sözlerdir: “Piçlerini do¤u-
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rup do¤urup yollam›ﬂlar buraya,
yedirip içiriyoruz, giydiriyoruz, daha ne istiyorlar... Analar›, babalar›
bakmad› biz bak›yoruz, öz anne özken dövüyor, ben mi dövmeyecem!”
Çal›ﬂkan veya yalakaysan, eh
iﬂin biraz kolay say›labilir. Ama yok
yaramazsan, asiysen, dik baﬂl›ysan,
hep haks›z sensindir.
Küçükten budan›r çocuklar›n
dallar›. Yeﬂermesin paylaﬂ›m›n,
do¤runun, hakl›n›n, adaletli olman›n, erdemli olman›n, dost canl›s›
olman›n, insan olman›n o güzel dallar›, uzamas›n diye kesilir. Duyars›z, aﬂa¤›lanm›ﬂ, bireyci, ç›karc›,

f - ) A n a l › ¤ › n v e ç o c u k b ak › m › n›n toplumsal bir iﬂ ve görev
oldu¤unun bilinciyle çocuk
b ak ›m › iç in k r e ﬂ l er , ç oc u k b a k › m y u v a l a r› v b . k u r u l u r .
h - ) Ç o cu k l a r i ﬂ ç i o l a r a k ç a l › ﬂ t › r ›l a m a z . Ç o c u k e m e ¤ in i n k u l l a n › m› y a sa k t › r . Ö¤ r e n i m g ö r e n ç o cu k l a r e ¤ i t i m p r o g r a m l a r › d › ﬂ › n d a ç a l › ﬂ t › r › l a m a zl a r .
›-) ... Gelece¤in toplumunun
mimar› olacak gençler için
t ü m i mk a n l a r se f e r b e r e d i l e r ek , onl ar ›n sa ¤l›k l› , ü r etk en,
y u r t s e v e r i n s a n l a r o l a ra k y e ti ﬂt ir ilmel er i iç in her t ür lü ko ﬂul sa¤lan›r.
Halk Anayasas› Tasla¤›’ndan

kaypak bir kiﬂili¤i yaratmak için
döner yetimhanenin çarklar›.
ﬁimdi sen diyeceksin ki, hep bu
kötülükler bunlar› m› buluyor? Diyeceksin ki, hiç mi gülmez bu çocuklar›n yüzü?
Evet, arada güler yüzler. Çocuktur, çocuk ruhunu vurur d›ﬂar›. Ama
çocuklar›n yüzündeki hiçbir gülüﬂ,
yetimhanelerin gerçe¤ini örtmez
ki.. Ki sana anlatt›klar›m içinde “git
oros... ol”! diye kovulan k›z çocuklar› yok. Irz›na geçilen küçük erkek
ve k›z çocuklar›n› da anlatmad›m
henüz. Yaﬂam›n en büyük sillesini
yemiﬂ çocuklar›n yaralar›n›n her
gün nas›l deﬂildi¤ini, kurbanlar›n
yaralar›n› deﬂerek iﬂkence yapan bir
iﬂkencecinin zalimli¤inin bu siste-

min zalimli¤i yan›nda bir hiç kald›¤›n› da anlatmad›m say›l›r. Güldüler
mi güzel gülerler çocuklar, içten gülerler, saf gülerler; ki tutsaklar›n çocuklar›yla yetimhanelerin çocuklar›
istisnad›r bunda. Ac›yla gülerler onlar, hüzün yerleﬂiktir gülüﬂlerinin
içine... Herkes ac›s›n›, yürekteki s›z›s›n› bir yere kadar saklar.
Çocuklar›m›za sahip ç›kmad›¤›m›z, ç›kamad›¤›m›z kadar bizim de
ac›m›z bu ac›. Utanç bizim de utanc›m›z. Hangi halk çocuklar›na sahip
ç›kamayacak kadar çaresiz olur ki..
Unutmay›n ki, her k›r›lan dal,
e¤er güzel bir toprak bulursa, yine
de yeﬂerir, çiçekler açar.
O toprak niye bu güzelim ülke
olmas›n...

ÇOCUK
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değin m eler
Polis Polise Karﬂ›
Madrid'te 28 Eylül’de polislerin maaﬂlar›na zam iste¤iyle yapt›¤›
gösteriyi, yine
polisler da¤›tt›.
Dar›s› ülkemiz polisinin
baﬂ›na...
Diyeceksiniz ki, “12 Eylül öncesine mi
dönmek istiyorsunuz?”
Evet, polisler de herkes gibi örgütlenebilsin, derne¤ini
kurabilsin, eylem yapabilsin.

BAM TELİ çizgiler

Ama
ülkemizdeki polisler maﬂallah,
haklar›
için de¤il, ellerinde silahlarla
“kana kan intikam” diye
ç›k›yorlar caddelere.
Belki bir gün beyinlerini
›rkç›, dinci ﬂartlanmalardan
kurtar›p, haklar›n›, insan olman›n onurunu savunmak da ak›llar›na gelir ve ve
onun için ç›karlar meydanlara.
Onun için cop yerler ve
anlarlar, bizzat tecrübe etmiﬂ
olurlar ki, coplar haklar› için
yürüyenleri y›ld›ramaz.

Lavlar›n alt›nda kalan bile
NATO’ya sar›lmaz!
1 Ekim’de Yemen'de bir
yanarda¤ patlad›. Yemen'in
Cebel Ettayrr Adas›’nda
bulunan yanarda¤ faaliyete
geçerek, lav ve kül püskürttü. Denizde oldu¤u san›lan 9 kiﬂi kayboldu.
Ajanslar, olay üzerine Yemen hükümetinin adada
arama kurtarma çal›ﬂmalar›
için, bölgede filosu bulunan NAT O ' d a n yard›m is-

tedi¤ini belirtiyor.

Gerçek ﬂu
ki, NATO,
dünya için, en az deprem
kadar, yanarda¤ patlamas›
kadar, sel kadar tehlikeli ve
y›k›c› bir afettir. Yemen’in
durumu bir afetten kurtulay›m derken, baﬂka bir afete
yakalanman›n trajik bir örne¤i olsa gerek... Yemen,
yine de ne olursa olsun,
sokmamal› deriz topraklar›na NATO’yu.

Tayyip Demokrasisinden
Bir Örnek Daha:
KADER baﬂkan› Hülya
Gülbahar, Baﬂbakan’dan
siyasette kad›n say›s›n›n
artt›r›lmas›n›
isteyerek
“Ruanda’da bile kota var”
diye ekliyor.
Baﬂbakan’›n cevab›:
- “Sen Ruanda m› olmak istiyorsun? Buyur Ruanda ol!”
*
Bu da Avrupa Demokrasisi’nden bir “demokratl›k” örne¤i.
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Baﬂkan›
Rene Van der Linden, Abdullah Gül’ün “ Av r u p a

Konseyi de mokrasi
okulunun
en sayg›n
mezunu”
oldu¤unu belirtmiﬂ.
Demek ki y›llard›r
AKP’nin ve hükümetin yöneticilerinden biri olarak
301. maddeyi bile kald›rmayan, linçleri onaylayan,
bölgede Kürt halk›na karﬂ›
zulmü sürdüren Abdullah
Gül, AB’nin demokrasi
okulundan mezun ha!
AB de yak›nda eskiden
ABD’nin yapt›¤› gibi, diktatörlere diploma vermeye
baﬂlayacak anlaﬂ›lan.

“E¤er
olaylar›n
görünüﬂü ile
özü örtüﬂseydi,
zaten her türlü
bilim gereksiz
olurdu.”
Marks
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A B ’ n i n G re v h a k k › n a s a y g › s ›
Alman Demiryollar› ‹ﬂletmesi, makinistlerle yap›lan
toplu sözleﬂme görüﬂmelerinde t›kan›kl›k ortaya ç›kmas›
üzerine, grev ihtimaline karﬂ›, komﬂu ülkelerden m a k in i s t k i r a l a m a k üzere haz›rl›klara baﬂlam›ﬂ.
Trenlerin en az›ndan yar›s›n›n seferde kalmas›n› amaçl›yormuﬂ iﬂletme...
Haklar ve özgürlüklere sayg›s›yla övünen Avrupa
demokrasisine bak›n ne durumda?!
Grev hakk›na bile sayg›s› kalmam›ﬂ!

Büyükan›t Kiiiim,
P romete Kim?
Büyükan›t, Harp Akademileri Komutanl›¤›’nda yapt›¤› konuﬂmada, akademilileri k a r a n l › k l a r a a y d › n l › ¤ › t a ﬂ › y a n P romete’ye benzetmiﬂ.
Mübala¤a olur da bu kadar› biraz fazla.
‹ﬂ, iﬂbirlikçi, katliamc› subaylarla Promete’yi birbirine benzetmeye gelince, teﬂbihte de hata olur.
Promete her ﬂeyi göze alarak tanr›lar›n kendinden
saklad›¤› ateﬂi çal›yor... Zincirlere vuruluyor, ci¤eri
kartallara yediriliyor... O bunlara ra¤men yine halk›n
hizmetinde, yine ayd›nl›¤›n taﬂ›y›c›s›..
Peki ya o akademinin subaylar›...
Zulüm, katliam politikalar›n›n sürdürücüsü...
Karanl›¤›n koruyucusu ve sürdürücülerini Promete’ye benzetmekle gerçe¤i tam tersine döndürüyor Büyükan›t. Promete’yi en az›ndan bildi¤ine göre demek ki
z›r cahil de¤il, ama kör cahil!

AKP’liler bunlarla ö vünebilir misiniz?
1 Ekim Dünya Çocuk Günü nedeniyle haz›rlanan Çocuk Vakf›'n›n yay›mlad›¤› "Türkiye'nin Çocuk Gerçe¤i"
raporuna göre,
- Her 4 çocuktan biri yoksul.
- 5 çocuktan biri çal›ﬂ›yor.
- Türkiye çocuk pornografisi konusunda riskli ülkeler
aras›nda yer al›yor.
- Son 5 y›lda çocuk suçlar›nda art›ﬂ oldu.
- Çocuk ihmali ve istismar› yayg›nlaﬂt›...
- Bebek ve 5 yaﬂ alt› ölümleri hâlâ yüksek.
- 0-18 yaﬂ sa¤l›k güvencesi sa¤lanamad›.
- Korunmaya muhtaç çocuk say›s› artt›.
AKP’lilerin belki haberi yoktur, son bir not:
TBMM’de kurulan Sokak Çocuklar›n›n Sorunlar›n›n
Araﬂt›r›lmas› Komisyonu Raporu -Tüm komisyonlar›n
raporlar› gibi- ask›da kald›!
Tekrar soruyoruz, yukar›daki rakamlar ve gerçeklerle
övünebilir misiniz?

Say›: 125

YÜRÜYÜﬁ:
“YOKSULLU⁄UMUZ KADER DE⁄‹L”
A d a n a’n›n Süleyman Vahit Caddesi üzerinde 28 Eylül günü yap›lan Yürüyüﬂ Dergisi sat›ﬂ›nda, okurlar›m›z
halka kendi anayasam›z› yapal›m ça¤r›s›nda bulundular. Dergimizin da¤›t›m› yaklaﬂ›k 3 saat sürdü.
***
‹ z m i r’de 30 Eylül günü Çi¤li Güzeltepe Mahallesi’nde yap›lan sat›ﬂta
‹zmir polisi yine bildik
engellemelere baﬂvurdu.
Yürüyüﬂ okurlar›na ‘çevreyi kirlettikleri’ gerekçesiyle 58’er YTL para cezas› kesti. Ancak okurlar›m›z›n halka ulaﬂmas›n›
engelleyemediler.
***
B u r s a’da Yürüyüﬂ okurlar› bu hafta da Gemlik sokaklar›nda, mahallelerde halka dergimizi ulaﬂt›rmaya
devam ettiler. 28 Eylül günü Hamidiye ve Eﬂref Dinçer
mahallelerinde yaklaﬂ›k bir buçuk saat içinde 24 dergiyi halka ulaﬂt›rd›lar.
***
‹ s t a n b u l’da ise okurlar›m›z Gülsuyu’ndayd›.
Gecekondulardaki emekçi
halk›m›za yoksullu¤un
kader olmad›¤›n› dergimiz
arac›l›¤›yla anlatan okurlar›m›z 30 Eylül günü
yaklaﬂ›k 2 saat boyunca
duyurularla birlikte yapt›klar› sat›ﬂta 52 dergiyi
halka ulaﬂt›rd›lar.

Polisin Gazi Mahallesi Korkusu!
2 Ekim günü Gazi Mahallesi’nde Özel Harekat
Timleri ve polis ekipleri gün boyunca mahallede terör
estirdi. Gazi Mahallesi ve çevresinde, mahalle giriﬂ
ç›k›ﬂlar›nda araçlar durdurulup arand› ve helikopterlerle havadan arama yap›ld›.
Gece yo¤unlaﬂan aramalarda helikopterdeki projektörler arac›l›¤›yla ayd›nlat›lan bölgenin polis ve
özel timlerce aranmas› dikkat çekti.
Akrepler, helikopterler, özel timler ‹stanbul polisinin Gazi’den rahats›zl›¤›n›n, duydu¤u korkunun da
ifadesi. Devrimcilerin faaliyeti yo¤unlaﬂt›¤›nda polislerin de Gazi’deki terörü art›yor. Devrimciler
yozlaﬂmaya karﬂ› mücadele ediyorlar polisin iﬂi ise
devrimcilerle...

DE⁄‹NMELER
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Bu Adalet Mi?
Bursa'n›n Nilüfer ilçesi Çal› beldesi Yaylac›k Köyü yak›nlar›ndaki
Özay Yatak Fabrikas›'nda 29 Aral›k
2005 tarihinde ç›kan yang›nda, biri
hamile 5 kad›n iﬂçi Ayﬂe De niz d alan, Gül den Çi çek, Za r i fe Dö düﬂ,
Sevgi Sesli ve Nec la Öz ve r en yaﬂam›n› yitirmiﬂ 5 iﬂçi de yaralanm›ﬂt›.
Bu aç›k katliama iliﬂkin görülen
davada, patrona önce “ t e db i rsiz lik
ve dik k a t siz lik son ucu ölüme sebe bi yet verm e k ” t e n suçu sabit görülerek, 10 y›l hapis cezas› verildi,
ancak ayn› mahkeme, bu cezay› sadece, evet sadece 182 bin YTL para
cezas›na çevirdi!
Ne tedbirsizli¤i, bilinçli, planl›
katliam: ‹ﬂçiler çal›ﬂmadan kaçmamalar› için fabrikaya kilitlendiler ve
bu nedenle yang›nda kurtulamad›lar.
5 ki ﬂi nin ölümü ve 5 ki ﬂi n i n
ya r a l a nm a s› na 182 bin Y T L “ceza”. Ve bu n u n a d › ADA L E T !
Ne d i r A d alet?
Sözlük anlam›yla, “ h e rkese hak
e t t i ¤i n i v e r m e , h u k u k a , h a k k a
uy g u n luk”...
Peki herkesin hak etti¤ini neye
göre belirliyor? Neye göre; bu katil
patrona ve onun gibilere para cezas› verirken, basit h›rs›zl›klar› bile
büyük hapis cezalar›yla cezaland›r›-

yor?..
Canal›c›
nokta buras›d›r. Bize adalet, hak diye anlatt›klar› bu düzenin “adalet
terazisi”, herkesi eﬂit olarak tartmamaktad›r. Bu düzenin “adalet”i düzenin as›l sahibi olan, zenginlere
çal›ﬂmaktad›r. Özcesi, d ü ze n i n
a d a le t i , y o k s u la ce z a , z e n gi n e
ödüld ü r.
Yarg› sistemi, tarihten günümüze sömürü düzenlerini meﬂrulaﬂt›rman›n önemli araçlar›ndan olmuﬂtur. Sömürü düzenleri, mahkemelerinin herkese eﬂit davrand›¤›n›, herkese adalet da¤›tt›¤›n› yaymak ister.
Fakat özünde tersine, sömürü düzeninin sorunsuz iﬂlemesini sa¤layacak düzenlemeler, hukuk ad› alt›nda
yaz›l› hale getirilir ve tüm “ a d a letsiz likl e r ” , “ h u k u k ” denilerek “hh uk uk u n ü s t ü n lü¤ ü ” denilerek meﬂrulaﬂt›r›l›p, halka kabul ettirilir.
Adeta hukuk dedikleri, yarg› karar›
dedikleri dokunulmaz, do¤aüstü bir
güçtür.
‹ﬂte, yaﬂanan bunun bir örne¤idir. Ne olmuﬂtur? Bir fabrikada
yang›n ç›km›ﬂ, konu mahkemelere
taﬂ›nm›ﬂ, mahkemeler sorunu “çözmüﬂ”tür! Dolay›s›yla, bundan sonra
da fabrikalar›n iﬂçilerinin can güvenli¤i için yat›r›m yapmalar›na,
yani “fuzuli masrafa” gerek yoktur,
bundan sonra da iﬂçiler çal›ﬂma ko-

Öldüren Metan Gaz› M›
Taﬂeronluk Mu?
Adana Büyükﬂehir Belediyesi'ne ait Kuzey At›k Su
Ar›tma Tesisi’nde çal›ﬂan iﬂçiler, temizlemek için girdikleri çamur istasyonunda metan gaz›ndan zehirlendi. Olay
3 Ekim günü saat 17.30 s›ralar›nda meydana geldi. Tesiste çal›ﬂan Selahattin Gö¤ebakan, Faruk Yeﬂil, Tümer Toygun, Cumali R›za Göçen ve
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ﬂullar›ndan dolay› ölmeye devam
e d e c e k l e r d i r.
Bundan önce de
say›s›z defalar öldükleri ve ölümlerinden kimsenin sorumlu tutulmad›¤› gibi...
Sistem bu yan›yla iﬂlemeye devam etmiﬂ olacakt›r.
‹ﬂ çi n i n Ö l ü m ün e P a r a C e za s›
Ver e n A d a l e t K ö le ci Dü ze n i n
A d a le ti d i r !
H a mmur abi yasalar › nda; “baﬂkas›n›n kölesini yar alayan ya da
hayvan›na zarar veren, sahibine
ödenecek ufak bir para cezas› ile
cezal a n d›r›l›yordu. Bir baﬂ kas›n › n
kö le si n i n ö l d ü r ü l me s i h a l i n de,
suçlu, ölen kö lenin sahibine bir
kö le veriyordu” (‹lkel Köleci Feodal Toplum syf:69)
Köleci toplumdan günümüze
geçen binlerce y›l, sömürünün biçimlerini elbette devasa boyutlarda
de¤iﬂtirmiﬂtir, fakat mant›ktaki benzerlik ilginçtir. Köle sahibi için köle parayla ölçülen bir metad›r, kapitalist için de iﬂçi parayla ölçülen bir
metad›r. ‹ﬂçi mi ölmüﬂtür, önemli
de¤ildir, ödenir paras› ve biter. Devlet halka yönelik katliam m› yapm›ﬂt›r, önemli de¤ildir, ödenir paras› ve biter. Düzenin yarg› sisteminde; iﬂçisiyle, köylüsüyle halka karﬂ›, egemen s›n›flar taraf›ndan iﬂlenen suçlar›n, “patronlar› sarsmayacak düzeyde para cezas›”ndan baﬂka bir karﬂ›l›¤› yoktur.

Kemal Ba¤atar isimli iﬂçiler, her zaman yerine getirdikleri gibi çamur istasyonunda temizlik yapmaya baﬂlad›ktan sonra gazdan zehirlendiler.
Tesis çal›ﬂanlar› taraf›ndan Hastaneye kald›r›lan iﬂçilerden Selahattin Gö¤ebakan, Faruk Yeﬂil ve Tümer
Toygun hayatlar›n› kaybetti. Di¤er yaral› iﬂçilerin tedavileri devam ederken, olay› duyarak hastaneye ak›n
eden iﬂçilerin yak›nlar› tesis yetkililerine tepki göstererek ölümlerin tesiste gerekli güvenlik önlemlerinin
al›nmamas› sonucunda gerçekleﬂti¤ini belirtti.
Tesisin bulundu¤u Akdeniz Mahallesi halk›, ar›tma
tesisine do¤ru bir proesto yürüyüﬂü düzenledi.
Mahalleliler, "Bu Senin Eserin Aytaç Durak" ,
"Ar›tma Tesisi Kapanacak!" sloganlar› att›.
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