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Yitirdiklerimiz
19 Ekim - 25 Ekim

Gazi ARACI

Selhan TOP

20 Ekim 2003’de Çorum'un ‹skilip ‹lçesi'ne
ba¤l› Ferhatl› köyü yak›nlar›nda devrimcilerle
jandarma birlikleri aras›nda ç›kan ve yaklaﬂ›k
yar›m saat süren çat›ﬂmada ﬂehit düﬂtüler.
Gazi ve Selhan, bir görev nedeniyle içinde bulunduklar› gruptan ayr›larak sözkonusu bölgeye gitmiﬂlerdi.

Gazi, 1980 Çorum Ferhatl› Köyü do¤umluydu.
Ankara’da liselilerin, Mamak gecekondu halk›n›n mücadelesi içinde yeralarak, sonra gerillaya kat›ld›. Son nefesini bir savaﬂç› olarak yine do¤du¤u köyün yak›nlar›nda verdi. ﬁehit düﬂt¤ünde Grup Komutan›’yd›. Selhan, 1977 Çorum do¤umluydu. Mesle¤i oto elektrikçilikti. Çorum’da mücadelenin her alan›nda yerald›. ‹ﬂkenceler yaﬂad›. Gerillaya kat›lmak istedi ve
memleketinin da¤lar›ndaki birliklere kat›ld›.

23 Ekim 2001’de ‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü’nde iﬂkencede katledildi. “Hücrede intihar etti” diye
aç›kland›.
Lise y›llar›nda devrimcilere sempati
duymaya baﬂlad›. 1987'de DiyarbaYunus GÜZEL
k›r Dicle Üniversitesi ö¤rencisiyken
örgütlülü¤e kat›ld›. Diyarbak›r Komitesi’nde yer ald›. Sonraki y›llarda Hatay ve Adana’da sorumluluklar üstlendi, milis çal›ﬂmalar› yürüttü. Son olarak,
‹stanbul’da yerald›¤› ekibin komutan›yd›.

Dersim-Hozat do¤umlu, Alevi, Kürt
milliyetinden bir
devrimciydi Kamer. 1991’de milis
örgütlenmesi içinde
yer ald›. 1994’te
Kamer GÜNEﬁ
tutsak düﬂtü.
1995’te özgürlü¤üne kavuﬂup milis örgütlenmesi faaliyetini sürdürürken kontrgerilla taraf›ndan 24 Ekim 1996’da kaç›r›l›p katledildi.

Mustafa KAMACI
25 Ekim 1989’de bir
trafik kazas›nda yaﬂam›n› yitirdi.

1963, Kars Sar›kam›ﬂ do¤umlu
Bak›r, 1983’de
YTÜ ö¤rencisiyken
mücadeleye kat›ld›. EMEKAD’da,
DEMKAD’da kaTülin Ayd›n BAKIR
d›nlar›n örgütlenmesi faaliyetlerinde, EMO bünyesinde mimar ve mühendislerin devrimci mücadelesinde yerald›. 24 Ekim 1999’da kanser hastal›¤› onu aram›zdan ald›.

Tarih Yazanlar›n
Kaleminden

O s›ralarda üniversitede gerçek anlam›yla örgütlü yap›lar
yoktu. Çevreler vard›. Ö¤renci kitlesi kar›ﬂ›kt›. Bunun için tüm çevreleri tan›maya
çal›ﬂ›yordum. Kriterim ﬂuydu; ne kadar sözlerinde duruyorlard›.
Yani söylediklerini yapiyorlar m›yd›? Ve bakt›mki iliﬂkide oldu¤um insanlar buna riayet etmiyorlard›. Mesela eyleme ça¤›r›yorlar, ama kendileri gelmiyor ya da eylem an›nda polis gelince kaç›yorlar... Ya da farkl› ﬂekillerde söylediklerine ters düﬂüyorlar.
Bunun için, bunlar arad›¤›m insanlar de¤il diyordum. Bu arada
olan tüm eylemlere kat›l›yordum. Tek bir tanesine bile gitmemezlik etmiyordum. Tan›d›k, kendine Dev-Yolcu diyen bir çocuk
vard›. Birilerini di¤er çevrelerle birlikte çok eleﬂtiriyordu. Ben,
“eleﬂtirdiklerine göre eleﬂtirdikleri insanlar ya onlardan kalitesiz
ya da gerçek devrimciler olabilirdi”, diyordum. Gerçi onlardan
daha kötü olacaklar›na ihtimal tan›m›yordum. Bunun için eleﬂtirdikleriyle tan›ﬂmak istiyordum. Onlara Dev-Genç'li diyorlard›.
Uzun bir süre sonra onlar› bularak tan›ﬂt›m. Ve yaklaﬂ›k 3 ay
onlar› da gözledim. Bu arada asl›nda sürekli onlarla olmak istiyordum. Baz› arkadaﬂlar (Hatayl› komﬂular›m›z) bana “kiminle
dolaﬂt›¤›n› biliyor musun!” diyorlar, ben de “kiminle dolaﬂ›yor
muﬂum?” deyince “bunlar Dev-Genç örgütündenmiﬂ” diyorlard›.
Ben de “daha iyi ya -diyordum- bunlar örgütmüﬂ!..” Bu, devletin gençlikte yaratt›¤› örgüt fobisinin yans›mas›yd›.
Arkadaﬂlar› -Dev-Gençlileri- anlamaya çal›ﬂ›yordum. ﬁunu iyice
görmüﬂtüm. Bu insanlar söylediklerini yapmaya samimi bir ﬂekilde çaba sarfediyorlard›. Aralar›ndaki iliﬂkiler sevgiyle yo¤rulmuﬂtu. Dayan›ﬂma, paylaﬂma ve sayg› iliﬂkilerin temelini oluﬂturuyordu. Bu da benim bulmak istedi¤im ﬂeydi. Kendimi onlardan hissediyordum. Gerçi daha örgütlü de¤ildim. Ayr›ca beni kabul edecekler mi? diye bir korkum da vard›. Bana kitap getiriyorlardi. K›sa bir sürede okuyup yenilerini istiyordum. ‹liﬂkim
1988'in baﬂlar›nda baﬂlam›ﬂt›. Yaz tatili gelince eve gitmek istemedi¤imi arkadaﬂlara söyleyince “yok -dediler- seninle orda da
görüﬂürüz”. Ben kal›p kendimi geliﬂtirmek istiyordum. Yaz tatilinde onlarla görüﬂtüm. Yine kitap verdiler. ‹kinci s›n›fa baﬂlay›nca iliﬂkilerimi daha da yo¤unlaﬂt›rd›m. Savunmalar› istedim.
Okudum. Sonra bir gün ..... arkadaﬂ e¤er korsan gösteri yap›l›rsa kat›l›p kat›lmayaca¤›m› sordu. Evet kat›l›r›m dedim. ‹yi düﬂün dedi, bir gün sonra dedim ki “ben iyi düﬂündüm, düﬂünülecek bir ﬂey yok!..” Gerçekten can at›yordum bana bir görev versinler diye. ‹lk korsan›m›z› alt› kiﬂi yapt›k... Gösteriyi hat›rlad›¤›m kadar›yla ünlü 1 A¤ustos Genelgesi’ne karﬂ› yapm›ﬂt›k. Diyarbak›r’da ilk korsan gösteriydi. daha sonra uzun bir süre bizden baﬂka kimse korsan yapamayacakt›. 1989'un ikinci yar›s›nda art›k bir Dev-Gençli’ydim...

Erdinç A rslan An›ld›
KAYIP

Düzgün TEK‹N

21 Ekim
1995’de sivil polisler taraf›ndan
kaç›r›larak kaybedildi.

D‹SK, Tekstil Sendikas› 2 No'lu ﬁube delegesi, devrimci bir
iﬂçiydi. Bir haftad›r sivil polislerin takibindeydi. O gün iﬂyerine gitmek üzere ç›kt›
ve bir daha kendisinden haber al›namad›.

20 Ekim
1994’de Fransa’da bir halk
düﬂman›n açt›¤›
ateﬂ sonucu katledildi. 1963 Erzincan Refahiye doYüksel BABACAN
¤umlu olan Yüksel, mücadeleye 1979’da kat›ld›, cunta
y›llar›nda bir süre tutsak kald›. 1986’da
yurtd›ﬂ›na ç›kt›, hareketi buldu, mücadelesini yurtd›ﬂ›nda sürdürdü.

5 Ekim 1999’da Adana’da katledilen Erdinç Arslan memleketi Samanda¤ Tekebaﬂ› köyünde an›ld›.
5 Ekim’de, Erdinç Arslan’›n ailesiyle birlikte köydeki
Mezarl›¤a kadar “Kahramanlar Ölmez Halk Yenilmez” yaz›l› pankart aç›larak, flamalar ve Erdinç’in resimleriyle birlikte yüründü. Anmada, sayg› duruﬂundan sonra, ﬂiirler okunup,
marﬂlar söylenip Erdinç Arslan’›n hayat›, mücadelesi anlat›larak, mücadelesini sürdürme sözü verildi. Törenin ard›ndan,
Ölüm Orucu ﬂehidi Yusuf Kutlu’nun babas› Ali Kutlu, Erdinç
Arslan ve halk u¤runa canlar›n›
feda edenler için kur’an okudu.
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¤er yeni bir anayasa
sözkonusu ise, temel iki
tart›ﬂma konusu olmas› gerekir: Birincisi; bu yeni
anayasan›n neleri içerdi¤i;
ve buna ba¤l› olarak da
ikincisi; bu anayasayla nas›l bir ülke
tablosunun ortaya ç›kaca¤›d›r. Fakat, ülkemizde bugün hükümet taraf›ndan yeni bir anayasa gündeme
getirilmiﬂ olmas›na karﬂ›n, bu muhtevada bir tart›ﬂma yoktur. Tam tersine tart›ﬂma esasa iliﬂkin olmayan
birkaç noktaya hapsedilirken, gerçekte halk yeni bir anayasa yapma
sürecinin tamamen d›ﬂ›nda tutulmaktad›r. Bu ülkede biz yaﬂ›yoruz;
anayasayla bizim ülkemiz yönetilecek. Biz yönetilece¤iz; öyleyse bu
anayasada “bizim de” de¤il, en baﬂta bizim söz ve karar hakk›m›z olmal›d›r. Ülkemizi ve halk›m›z› ilgilendiren anayasay›, biz yapmal›y›z.

E

nayasalar, her ülkenin temel siyasal ve hukuksal metinleridir.
Bu anlamda, anayasa de¤iﬂiklikleri
de hiçbir ülkede durduk yerde gündeme getirilmez. Bugün e¤er AKP
bir anayasa de¤iﬂikli¤i gündeme getiriyorsa, bu da bir ihtiyac›n ürünüdür. Fakat bu ihtiyac›n ne oldu¤unu
Türkiye halk› bilmiyor. ‹htiyac›n ne
oldu¤unu bilenler, kapal› kap›lar ard›nda anayasay› da ﬂekillendirenlerdir. Anayasa de¤iﬂikli¤inin temel
nedeni, emperyalizmin ve iﬂbirlikçilerinin de¤iﬂen ihtiyaçlar›d›r.
AKP’nin de bu zeminde anayasa
de¤iﬂikli¤i paketine oligarﬂi içi iktidar kavgas›na ve islamc› taban›n istismar›na, gerici kadrolaﬂmaya
yönelik düzenlemeler katmak
istemesi de de¤iﬂikli¤in di¤er
yönüdür. Dolay›s›yla, egemen
s›n›flar aras›ndaki anayasa tart›ﬂmalar›n›n çerçevesi de bunlarla belirlenmektedir. Bu, bizim tart›ﬂmam›z de¤ildir. YÖK
üzerinde hangi kesimin daha etkin olaca¤›, yasama, yürütme
üzerinde oligarﬂi içi dengelerin
nas›l kurulaca¤› bizim tart›ﬂmam›z de¤ildir. Bizim tart›ﬂmam›z, emperyalizmin ve iﬂbirlikçilerin ç›karlar›n›n karﬂ›s›na
halk›n ç›karlar›n› ç›karmakt›r.
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GÜNDEM

12 Eylül Anayasas›
ve Halk›n Anayasas›
vermektedir.
2 Eylül Anayasas›’n›n çerçevesini belirleyen de yine emperyalistlerin ve iﬂbirlikçilerin ihtiyaçlar›yd›. Sömürücülerin önünü her aç›dan düzlemeliydiler. 12 Eylül cuntayla yapt› bunu. AKP, demokrasi
KP’nin bir anayasa de¤iﬂikli¤igörünümü alt›nda yap›yor. 12 Eylül
ni gündeme getirmesindeki bebu de¤iﬂiklikleri ABD deste¤iyle
lirleyici ihtiyaç do¤ru tespit edilirse,
yapt›, AKP ise ABD ve AB desteboﬂ beklentilere de girilmez. Em¤iyle... Emperyalistlerin ve yerli iﬂperyalizmle girilen iliﬂkiler, düzenin
birlikçilerin ç›karlar› ve dönemin
hukuksal iﬂleyiﬂini zorlamaktad›r
koﬂullar›, bugün bir cuntay› gerekart›k. Emperyalistlerle yap›lan antirmiyor; isteklerini demokrasi gölaﬂmalara uygun gerçekleﬂtirilen
rünümü alt›nda yerine getirebiliyorya¤ma ve peﬂkeﬂ uygulamalar›, zalar. Burjuva toplumlarda, yasalar
man zaman mevcut hukuktan geri
tart›ﬂ›l›rken, gerçek nedenler ve ihtidönmektedir. AKP’nin haz›rlad›¤›
yaçlar ortaya konulmaz, tersine bu
yeni anayasayla bu çeliﬂki de büyük
düzenlemeler “kitlelerin ihtiyaçlaölçüde çözülmüﬂ, anayasa, emperr›n›” karﬂ›lamak için yap›l›yormuﬂ
yalizme ba¤›ml›l›¤› daha pekiﬂmiﬂ
gibi bir propaganda süreci iﬂletilir.
bir ülkenin bu koﬂullar›na uygun
Bugün de demokrasicilik oyunu
hale getirilmiﬂ olacakt›r. Bir dönem
içinde benzer bir propagandayla
önce Yarg›tay Baﬂkan› Sami Selçuk,
karﬂ› karﬂ›yay›z.
oligarﬂinin sorununu ﬂöyle ortaya
2 Eylül Anayasas› neydi? Toplukoymuﬂtu. “Anayasa gere¤i bir
mu ne hale getirdi? Emperyalizmaddeyi de¤iﬂtiriyorsunuz, bir baﬂmi
nas›l savundu? Gericili¤in yollaka maddeden yeni bir sökük ortaya
r›n›
nas›l açt›? Sözkonusu anayasaç›k›yor. Bunu böyle yapamazs›n›z.
n›n
kabul
edildi¤i 1982’den bu yana
Bu anayasas›n›n neresini düzeltegeçen çeyrek as›r boyunca, bu soruceksiniz?..” AKP, gerek ekonomi
lar›n cevaplar›n› tüm ç›plakl›¤›yla
politikalar, gerekse de hukuki sisyaﬂad›k. 25 y›l boyunca yaﬂad›¤›m›z
tem aç›s›ndan iﬂte bu ihtiyaca cevap
zulüm, emperyalizme ba¤›ml›l›k, yoksulluk, sefalet, kültürel
yozlaﬂma, bu cevaplar›n içindedir.
AKP yürütmenin ala2 Eylül Cuntas›’n›n en
bildi¤ine güçlendirildi¤i faﬂist
önemli nedenlerinden biri 24
devleti savunmakta, 12 EylülcüOcak Kararlar›’n›n uygulanmaler’le hemfikirdir, ayn› ideolos›n›n koﬂullar›n› yaratmakt›.
jik kulvardad›r... 12 Eylül cunAnayasa ve öteki düzenlemeler
de buna göre ﬂekillendirildi. Butayla yapt› bunu. AKP, demokgün 24 Ocak Kararlar›’n›n manrasi görünümü alt›nda yap›yor.
t›¤› s ü reklileﬂmiﬂ bir politika
12 Eylül bu de¤iﬂiklikleri ABD
durumundad›r. AKP de ayn› ihdeste¤iyle yapt›, AKP ise ABD
tiyaca cevap veriyor. Özelleﬂtirve AB deste¤iyle...
melerin önündeki engellerin
kald›r›lmas›, tekellerin dizginDolay›s›yla, biz onlar›n anayasa tart›ﬂmas›na dahil olmak yerine, emperyalizmin ve oligarﬂinin anayasas›n›n karﬂ›s›na halk›n anayasas›yla
ç›kmak durumunday›z. Do¤ru saflaﬂma, do¤ru tart›ﬂma budur.
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14 Ekim 2007

sizce özgürleﬂtirilmesi için yap›l›yor bu anayasa da... “Bireyi esas
olan bir anayasa yap›yoruz” sözleri, “evrensel hukuk” söylemleri boﬂ
laflard›r. Fakat buna ra¤men AKP
konusundaki yan›lg› sürüyor çeﬂitli
kesimlerde. AKP’den çeﬂitli beklentiler sürüyor. Düzeniçi beklentilerden kopamayan, bu zeminde siyaset
yapanlar, AKP’nin gerçekten 12 Eylül Anayasas›’n› ﬂu veya bu ölçüde
demokratikleﬂtirebilece¤i düﬂüncesini taﬂ›yorlar hala. Bu, Türkiye gerçe¤ini görememektir. AKP’nin demokrasiyle bir ilgisi yoktur. Özü faﬂisttir. Ortaya koyaca¤› anayasa,
bu özün ifadesinden baﬂka bir
ﬂey olmayacakt›r. Zaten AKP
anayasas›ndan yans›yan bölümlerden de görülüyor ki, faﬂist
devletin güçlendirilmesi AKP
için de geçerlidir; AKP’nin istisna olarak ﬂu veya bu kuruma
“özerklik” istedi¤ine tan›k olunursa, bilinmelidir ki, bu da esas
olarak oligarﬂi içi çeliﬂkilerden
kaynakl› olacakt›r ve oligarﬂi içi
güç dengesinde kendi lehine bir
durum yaratmak için özerkli¤i
savunacakt›r. De¤ilse, AKP yürütmenin alabildi¤ine güçlendirildi¤i faﬂist devleti savunmakta,
12 Eylülcüler’le hemfikirdir, ayn› ideolojik kulvardad›r.
nayasalar; burjuvazinin s›n›f
egemenli¤ini sürdürme biçiminin faﬂizm mi, burjuva demokrasisi
mi veya farkl› bir biçim mi oldu¤unu gösteren en temel siyasal belgelerden biridir. AKP’nin bas›na yans›d›¤› kadar›yla anayasa tasla¤›na
bakanlar›n ilk görece¤i, 12 Eylül
anlay›ﬂ›n› sürdürüyor oluﬂudur. Yani, AKP anayasas› da, ülkemizde
oligarﬂinin egemenli¤inin faﬂizm
olarak sürmesinin yeni, de¤iﬂmiﬂ(!)
belgesi olman›n ötesinde bir nitelik
taﬂ›mayacak. ‹ﬂte butün bu somut
olgular alt alta dizildi¤inde, ülkemizin devrimcilerinin, demokratlar›n›n ne yapmas› gerekti¤i de ortaya
ç›kmaktad›r.

müdahale etmeliyiz. Bu noktada;
Haklar ve Özgürlükler Cephesi’nin
sundu¤u Halk Anayasas› Tasla¤›,
solun bu alandaki mücadelesi ve
müdahalesi için bir araç olarak neden görülmesin? Bu tasla¤›n eksiklikleri olabilir, geliﬂtirilmesi gereken yönleri olabilir, tasla¤› sunanlar,
böyle bir tart›ﬂmaya da aç›klar zaten. Ama esas olan ortaklaﬂa sahip
ç›k›lan bir alternatifle burjuvazinin
karﬂ›s›na ç›kmakt›r. Görev, devrimci, sosyalist bir alternatifi güçlü bir
ﬂekilde öne ç›karmak, anayasa üzerinden geliﬂtirece¤imiz mücadeley-

Türkiye solu
yönetmeye haz›r de¤ildir. Politik olarak haz›r olmad›¤› gibi,
ruhen de haz›r de¤ildir. Devrimi,
halk› iktidar olarak görmek, bugün sol kesimlerin birço¤unun
tahayyülünü bile aﬂmaktad›r. Oysa devrim ve sosyalizm mücadelesi, fiilen bir iktidar mücadelesidir. ‹ktidar iddias› taﬂ›mayan,
nas›l yönetece¤ini bilmeyen bir
sol, kitleleri bir idealin ard›nda sürükleyemez.

A

le, devrim cephesinin saflar›n› büyütmektir.

ürece, AKP anayasas› üzerine
“ﬂuras› ﬂöyle olsun” ﬂeklinde de¤il, kendi alternatifimizmle, anayasalar›n s›n›fsal niteli¤ini tart›ﬂarak

u noktada, faﬂizm koﬂullar›nda
“demokratik bir anayasa olur
mu?” gibi soyut, ﬂabloncu ve Halk
Anayasas›’n›n anlam›n› ve misyonunu görmekten uzak yaklaﬂ›mlar
aﬂ›lmal›d›r. Kimsenin düzeniçi anayasal hayaller kurdu¤u veya böylesi
hayalleri besledi¤i yok. Tam tersine
bu tür düzeniçi hayallerle, bir de bu
zeminden mücadele ediyoruz. Burjuvaziden hiçbir ﬂey istenmez did e v r i m”
yenlerin yapaca¤› tek ﬂey, “d
kelimesini tekrarlay›p durmak, ekonomik-demokratik mücadele ve örgütlenmeye dair her ﬂeyden elini
aya¤›n› çekmektir. Böyle bir mant›¤›n kuﬂkusuz halklar›n mücadelesini geliﬂtirmekle, halklar› bilinçlendirerek devrime kanalize edebil-
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mekle ilgisi yoktur. “Burjuvaziden
hiçbir ﬂey istenmez” s›¤l›¤› içinde
kitlelere sorunlar›n›n bu düzen içinde çözülemeyece¤ini gösteren bir
pratikten uzak duranlar, anarﬂizmin,
fokoculu¤un kitleden, devrim perspektifinden uzak prati¤ini tekrar etmiﬂ olurlar sadece.
ürkiye solunda ilk kez, halk iktidar›n› bu kapsamda ve bu somutlukta tan›mlayan bir çal›ﬂma ortaya konulmuﬂtur. Solda bir benzeri,
ayn› rolü üstlenebilecek bir baﬂka
haz›rl›k en az›ndan bugün için yoktur. Kabul edilsin veya edilmesin, görülsün veya görmezden
gelinsin, Türkiye devrimci hareketinin tarihinde bu bir ilktir.
“Biz nas›l yönetece¤iz?”, “Biz
nas›l bir ülke inﬂa edece¤iz?”;
bunun cevab›yla gidiyoruz halka. Bu, devrim isteyenler için
büyük bir güçtür. Biz devrimci,
demokratik bir anayasadan sözediyoruz. Böyle bir anayasan›n nas›l ve hangi koﬂullarda
gerçekleﬂebilece¤ini ortaya koyuyoruz. Halk Anayasas›, bu
anlamda en yal›n haliyle, devrime bir davettir; halka kendi iktidar›n› kurmas› için bir ça¤r›
ve önderliktir. Bu anlay›ﬂla
anayasay› ortaya koyuyor ve en
yüksek sesimizle, ba¤›ms›zl›¤›n, demokrasinin böyle mümkün olaca¤›n› hayk›r›yoruz.
lkemiz solu iktidar iddias›ndan
uzaklaﬂm›ﬂt›r; bunun do¤al uzant›s› olarak da Türkiye solu yönetmeye haz›r de¤ildir. Buna politik
olarak haz›r olmad›¤› gibi, ruhen de
haz›r de¤ildir. Devrimi, halk› iktidar
olarak görmek, ne yaz›k ki bugün
sol kesimlerin bir ço¤unun tahayyülünü bile aﬂmaktad›r. Oysa devrim
ve sosyalizm mücadelesi, genel olarak s›n›flar mücadelesi, fiilen bir ik t i d a r mücadelesidir. Kavgan›n oda¤›nda iktidar vard›r. ‹ktidardan sözetmeyen, iktidar iddias› taﬂ›mayan,
nas›l yönetece¤ini bilmeyen bir sol,
hiçbir koﬂulda kitleselleﬂemez, kitleleri bir idealin ard›nda sürükleyemez. Emperyalizmin ve oligarﬂinin
anayasas›n›n karﬂ›s›na, ba¤›ms›z,
demokratik ve sosyalist bir Türkiye’yi nas›l yarataca¤›m›z›, nas›l yönetece¤imizi somutlayarak ç›kal›m.

T

Ü

GÜNDEM

5

12 EYLÜL ANAYASASI DE⁄‹ﬁM‹YOR!
AKP’nin haz›rlad›¤› anayasan›n
tüm ayr›nt›lar› henüz netleﬂmiﬂ de¤il; s›n›rl› tart›ﬂmalar içinde bugünkü kimi düzenlemelerin yar›n de¤iﬂmesi de ihtimal dahilinde. Ancak
bunlar, AKP anayasas› hakk›nda genel bir hüküm vermemize engel de¤il; çünkü AKP’nin nas›l bir anayasa yapmaya niyetlendi¤i ana hatlar›yla zaten ortaya ç›km›ﬂ durumda.
AKP, 12 Eylül Anayasas›’n›
var eden hiçbir politikay›, o zihniyeti tart›ﬂmaya açmad›¤› gibi,
esas olarak o zihniyeti devam ettirdi¤ini göstermeﬂtir. O kadar ki,
genel sistemati¤i ve biçimi bak›m›ndan dahi, AKP tasla¤›, 12 Eylül Anayasas›’n› esas alarak haz›rlanm›ﬂt›r.
Dolay›s›yla, AKP anayasas›n›
tart›ﬂ›rken bir “de¤iﬂiklik” olarak
de¤il, 12 Eylül Anayasas›’n›n emperyalistlerin ve iﬂbirlikçilerin ihtiyaçlar› temelinde yeniden gözden
geçirilmesi olarak ele almak gerekir. AKP, bu arada “sivil anayasa”
söylemleriyle, hak ve özgürlüklere
dair ortaya at›lan kimi “k›r›nt›larla”,
“militarist” cunta anayasas›na makyaj yapmay› da ihmal etmemektedir.
Bu anlamda, 12 Eylül Anayasas›’n ›n ü lk em ize n e ge tir di ¤ in i, ül ke m iz i n s i ya s a l, e k on o mi k, s o s y a l
yaﬂa m› n› n as› l etk ile di ¤i ni , t em el
niteliklerinin neler o l d u ¤ u n u h at › r l a r s a k ; AKP anayasas›n›n ne getirece¤ini de az çok görmüﬂ oluruz.

1961 Anayasas›’n›n
Suçlu ‹lan Edilmesi,
Yeni Anayasa’n›n
Niteli¤ini de Belirlemiﬂti!
12 Eylül savc›lar› taraf›ndan haz›rlanan Devrimci Sol iddianamesinin bir bölümünde ﬂöyle deniyordu:
“Anayasadaki [1961 Anayasas›
kastediliyor] hak ve özgürlükler sadece suç örgütlerinin ve militanlar›n›n hak ve özgürlü¤ü haline gelmiﬂ,
masum milletimiz en do¤al hakk›
olarak gördü¤ü korkusuz, endiﬂesiz
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özgürlüklerine en büyük tepkiyi
gösterenlerin baﬂ›nda da, sonraki
y›llar›n “demokrat”› Demirel geliyordu; o dönemde “DEM‹REL, “ b u
anayasa ile devlet yönetilmez” diyerek bask› ve terörü meﬂrulaﬂt›racak
bir anayasaya ve yasalara gereksinme duydu¤unu gizleyemiyordu.”
Demireller hiç kuﬂku yok ki,
bunlar› söylerken tekeller ad›na konuﬂuyorlard›. Nitekim, onlar›n
isteklerini, 12 Eylül Cuntas› yerine getirecekti. Cuntan›n lideri
Evren, “bu elbise bol geliyor”
dedikten sonra, “Türkiye’nin üstüne tam oturan bir elbise dikmeden gitmek yok” demiﬂti. 12 Eylül Anayasas›’n›n Türkiye’nin
üstüne “tam oturdu¤u” mu, yoksa, Türkiye’yi bir cendere içine mi
ald›¤› elbette, tarih içinde görülecekti. Fakat asl›nda, cunta ﬂefi Evren’in çok farkl› bir iddias› da olmam›ﬂt›. O bir faﬂist diktatörün burnu
büyüklü¤ü içinde “Biz hiçbir zaman yeni anayasa 1961 Anayasas›ndan daha fazla özgürlükler getirecek demedik.” demiﬂti bir konuﬂmas›nda.
Aradaki fark› anlamak aç›s›ndan
kald›r›lan 1961 Anayasas›’n›n baz›
önemli özelliklerini hat›rlatal›m:
“1961 Anayasas›’yla üniversitelerin idari-mali-bilimsel yar› özerkli¤e kavuﬂmas›, TRT’nin, Anayasa
Mahkemesi’nin, yürütmenin s›k› denetiminden uzaklaﬂt›r›lmas›, biçimsel de olsa örgütlenme özgürlü¤ünün tan›nmas›, bas›n ve yay›n üzerindeki sansürün k›smen kald›r›lmas›, sendikalar, dernekler yasas›
vb. emekçi halk›m›z›n düﬂünce dünyas›n›n geliﬂtirilmesi için bilinen
olanaklar› yaratm›ﬂt›r. ”
12 Eylül Anayasas› iﬂte bütün
bunlar› olabilecek en bask›c› bçimlerde yeniden düzenlemiﬂtir ve AKP
Anayasas›, bu noktada 1961 Anayasas›’n›n de¤il, 12 Eylül’ün mirasc›s›d›r. Özgürlük, demokrasi laf›n› dilinden düﬂürmeyen AKP’nin bu tercihi, yani 12 Eylül Anayasas›’n›

AKP, Hem Muhtevas›yla,
Hem Biçimiyle 12 Eylül
Anayasas›’n› Devam
Ettiriyor
yaﬂama hak ve özgürlü¤ünü dahi
arar hale gelmiﬂtir. ”
Asl›nda 1961 Anayasas›’n›n ipi
çok daha önceden çekilmiﬂti.
Neredeyse 1961 Anayasas› yürürlü¤e girdi¤inden itibaren oligarﬂinin büyük bir kesimi “ b u a n a ya s a
bize bol, bu özgürlükler fazla” demeye baﬂlad›lar. Nisbi haklar ve özgürlükler içerdi¤i, tekellerin önünde
pürüzler ç›kard›¤› ve aç›k faﬂizmin
uygulanmas› aç›s›ndan “sorunlu”
oldu¤u gerekçesiyle, 1961 Anayasas›’na hiçbir zaman tahammül edemeyen oligarﬂinin sözcüleri, onun
“kiﬂi hak ve özgürlüklerini” düzenleyen maddelerine ﬂiddetle sald›rd›lar ve krizlerin sorumlusu olarak
1961 Anayasas›’n› gösterdiler.
Oligarﬂi, iktidara tam olarak hakim oldu¤u 1965’ten hemen sonra,
anayasan›n demokratik hükümler
taﬂ›yan maddelerine uymamaya
baﬂlad›. Kemalistler, ilericiler ve
devrimciler, devlet mekanizmas›ndan ve hayat›n di¤er alanlar›ndan
tasfiye edilirken, Dan›ﬂtay, Anayasa
Mahkemesi gibi kurumlar›n kararlar› fiili olarak tan›nmamaya baﬂland›. Daha sonra ise, 12 Mart Cuntas›, 1961 Anayasas›’n› büyük ölçüde budad›, ancak tümüyle ortadan
kald›ramad›.
1961 Anayasas›’n›n k›smi hak ve
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model almas›, onun as›l niyetini de
gösteriyor.
Bugün bir anayasa yapmaya soyunan Erdo¤an’la Evren aras›ndaki
en önemli fark da bu belki. AKP
anayasas›yla 12 Eylül Anayasas›’n›n en önemli farklar›ndan biri
“anayasay› yapt›ranlardan” birinin
aç›ksözlülü¤üne karﬂ›n, ötekinin riyakarl›¤›... Evren, daha özgürlükçü
olacak demedim ki derken, Erdo¤an
tam tersine, durmaks›z›n özgürlüklerden sözediyor. Fakat anayasalar
ortada; aç›k sözlünün de, riyakar›n
da yapt›¤› ayn› kap›ya ç›k›yor.

12 Eylül A n a y a s a s › ’ n › n
asli niteli¤i, aç›k faﬂizmi
kurumsallaﬂt›rmas›d›r
Cuntan›n hizmetindeki “bilim”
adamlar›n›n haz›rlad›¤›, cuntan›n
seçti¤i bir meclisin tasdikinden geçen ve cuntan›n bask›yla, tehditle,
“demokrasiye geçme” demagojileriyle halka da “onaylatt›rd›¤›” 12
Eylül Anayasas›, Türkiye'de aç›k
faﬂizmin kurumsal hale getirilmesinin belgesidir. Her maddesine sinen amaç budur.
12 Eylül Anayasas›, emperyalizmin ve yerli iﬂbirlikçi tekellerin ç›karlar›n› mümkün oldu¤unca uzun
bir süre güvence alt›na almay›
amaçlayan; bu amaçla, devleti güçlendirip, merkeziyetçi yan›n› pekiﬂtiren, halk iradesinin ﬂu veya bu
oranda yans›yabildi¤i yasama kurumlar›n›n gücünü en aza indiren,
MGK gibi, yasama d›ﬂ›ndaki organlara do¤rudan yönetim gücü veren
bir anayasad›r.
Cunta anayasas›, tüm temel haklara esas olarak yasaklay›c› ve s›n›rlay›c› bir anlay›ﬂla yaklaﬂm›ﬂt›r. Bu
aç›dan burjuva demokrasilerinin genel normlar› da 12 Eylül Anayasas›’nda geçerli olmam›ﬂt›r.
Devrimci Sol Ana Davas›’nda
yarg›lanan tutsaklar, 12 Eylül Anayasas›’n›n haz›rlanma ve onaylan›ma sürecinde çeﬂitli aç›klamalar›yla
bu anayasan›n niteli¤ine iliﬂkin tespitlerini aç›klam›ﬂlard› o zaman. S›k›yönetim mahkemelerine “dilek-
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çe” biçiminde verilen bu bildiriler,
o gün nas›l ve ne amaçla bir anayasa yap›ld›¤›n› aç›k bir biçimde ortaya koyuyordu; ki sonradan o dilekçelerde tespit edilenlerin hepsi bir
bir kan›tlanacakt›.
Ama bugün aç›s›ndan daha önemil ve çarp›c› olan, 12 Eylül Anayasas› için yap›lan tesbitlerin bugün
gündemde olan AKP anayasas›na
da ne kadar denk düﬂüyor oluﬂudur.
12 Eylül Anayasas›’n›n haz›rlan›ﬂ› ve onaylatt›r›l›ﬂ›, onun niteli¤i
hakk›nda da az çok bir fikir veriyordu.
“Cunta Anayasas›’n›n aç›kça
görülen iﬂlevi. faﬂist uygulamalar›n
yasal zemine oturmas›n› sa¤lamakt›r. Böyle bir Anayasa, do¤al olarak
halk›n özgür iradesine, çeﬂitli s›n›f
ve tabakalar›n -oligarﬂi d›ﬂ›- özlem
ve taleplerine göre ve burjuva demokrasisinin yasall›k zemininde
oluﬂturulamazd›. Cunta da gerekeni
yapt› ve yüzsüzce Anayasan›n haz›rlan›ﬂ› ve yürürlü¤e konuluﬂunu oldu
bittiye getirdi.” (Dava Dilekçeleri1, syf. 22)
AKP’nin anayasa konusunda izledi¤i yöntemle ne kadar benzeﬂiyor
de¤il mi?.. Gerçekte anayasa aç›kça
bir oldu bittiye getirilmek isteniyor.
“Türban” tart›ﬂmalar›ndan oluﬂan
bulan›k ortamda, tekellerin ihtiya c › n › k a r ﬂ › l a m a k için düzenlenen
as›l bölümler halktan kaç›r›l›yor.
12 Eylül Anayasas›’n›n “aç›k faﬂizmi kurumsallaﬂt›ran” bölümlerinin d›ﬂ›ndaki bölümleri de ayn› nitelikteki maddeleri içeriyordu:
“Tekellerin ve emperyalizmin ç›karlar› çok aç›k maddelerle güvence alt›na al›nmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Belirli bir ekonomik strateji (IMF’ye
ba¤›ml›) Anayasa hükmü haline getirilmiﬂtir. Ekonomik kriz zamanlar›nda grevler yasaklanarak, ücretler dondurularak, ya da zorla çal›ﬂt›r›larak, ola¤anüstü hal ilan›yla tekeller için çözüm formülleri yarat›lm›ﬂt›r. ” (“Cunta Anayasas›, ‹nsan
Haklar›na, Özgürlüklere Demokrasiye Düﬂmand›r” baﬂl›kl› dilekçeden, Dava Dilekçeleri, syf. 92)

12 Eylül Anayasas›, onlar›n eseriydi.
Anayasay› haz›rlamak üzere Prof.
Orhan Ald›kaçt› baﬂkanl›¤›ndaki 15
üyeli anayasa komisyonunu kuran
onlard›. Anayasay› onaylayacak
Dan›ﬂma Meclisi’ni seçen de onlard›.
Anayasa’n›n neredeyse her maddesini dikte ettiren de onlard›. Öyle ki
Evren, bu dikte ettirme iﬂini sonraki
y›llarda “ça¤›r›p dedim ki... böyle
yaz›n” diye s›k s›k anlatacakt›. Fakat
generallere de bir dikte ettiren vard›.
Cuntaya dikte ettirenler, cuntay›
iﬂbaﬂ›na getirenlerdi; yani ABD
emperyalizmi ve iﬂbirlikçi tekelci
burjuvazi...
12 Eylül’ün iﬂbaﬂ›na getirilmesinin nedenlerinden biri bilindi¤i gibi, IMF taraf›ndan dikte ettirilen 24
Ocak Ekonomik Kararlar›’n›n “sivil” iktidarlar arac›l›¤›yla uygulanamamas›yd›.
Cunta iﬂbaﬂ›na gelir gelmez iﬂçilerin ücretlerinin dondurulmas›n›,
grev hakk›n›n yasaklanmas›n›, tekellerin istedi¤i kur, faiz, enflasyon
ve benzeri düzenlemelerin yap›lmas›n› içeren bu kararlar› yürürlü¤e
koymuﬂ; 12 Eylül Anayasas›’n› da
emperyalistlerin bu tür ekonomik
programlar›n›n her zaman uygulanabilmesine imkan verecek maddelerle donatm›ﬂt›.
Bugün AKP de benzer bir durumla, benzer bir ihtiyaçla karﬂ› karﬂ›yad›r. Uluslararas› Tahkim’in kabul edilmesinden AB’ye uyum yasalar›na, emperyalistlerle imzalanan
bir dizi uluslararas› anlaﬂmaya kadar,
emperyalizmle iliﬂkilerde bu sürede
önemli de¤iﬂiklikler olmuﬂtur. Elbette bu de¤iﬂiklikler emperyalist tekellerin lehinedir ve mevcut anayasa bu
haliyle de¤iﬂmelerin gerisinde kalm›ﬂt›r. ﬁimdi anayasa da emperyalistlere baﬂka alanlarda verilen taahhütlere uygun hale getirilecektir.
Asl›nda Kurtuluﬂ Savaﬂ› anaya-
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AKP anayasas›, onlar›n eseri olacak.
Bakmay›n siz “kat›l›mc›l›k” masallar›na. Anayasay› haz›rlamak üzere
komisyonu kendileri seçip görevlendirdiler. Eh, TBMM’nin büyük k›sm›n› da bizzat üçünün belirledi¤i biliniyor. Erdo¤an, anayasa konusunda
“tart›ﬂ›lacak” iddias›na karﬂ›n, s›k
s›k kendini tutamay›p, ﬂunu ﬂöyle
yapaca¤›z, bunu böyle yapaca¤›z diye demeçler veriyor. Fakat AKP’ye
de bir dikte ettiren var. AKP’ye bu
anayasay› yazd›ranlar, AKP’yi iﬂbaﬂ›na getirenlerdi; yani ABD ve AB
emperyalizmi ve iﬂbirlikçi tekelci
burjuvazi...
sas› hariç, Osmanl›’da sonraki dönemlerde yap›lan anayasalar, hep
bu niteli¤i taﬂ›m›ﬂlard›r: “Türkiye'de burjuva demokratik devrim
yap›lmad›¤› için, burjuva anlamdaki hak ve özgürlükler kurumsallaﬂmam›ﬂt›r. ... Tanzimattan bu yana bu
tür bat›l›laﬂma çabalar› sonras›,
getirilen anayasalar, reformlar ve
demokratik haklar, hep sömürgeci
kapitalist devletlerin ve emperyalist
devletlerin ç›karlar›na hizmet etmiﬂtir: Onlar›n sömürülerini koIaylaﬂt›rmaya yaram›ﬂt›r. ” (Agk.)

F a ﬂ i z m i s ü r d ü ren ler, b u n a
uygun bi r anayasayla
yöneteceklerdir!
Anayasalar›n haklar ve özgürlükler boyutuna, siyasi boyutuna
geldi¤imizde de, farkl› bir durum
sözkonusu de¤ildir. 12 Eylül Anayasas›’n›n baﬂl›ca özellikleri; aç›k
faﬂizmi kurumsallaﬂt›rmas›, yürütme erkinin ön plana ç›kar›lmas›,
haklar ve özgürlüklerin adeta kullan›lamaz hale getirilmesidir.
Peki bu nitelikler ortadayken;
1982 Anayasas›’ndan kayna¤›n›
alan polisin jandarman›n “adam öldürme” yetkisi tart›ﬂ›l›yor mu? Ayn›
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anayasadan kayna¤›n› alan grev
yasaklar› tart›ﬂ›l›yor mu? Ola¤anüstü hal ilan›, s›k›yönetim uygulamalar› tart›ﬂ›l›yor mu? Hay›r!
Peki, 12 Eylül Cuntas›’n›n faﬂizmin kurumsallaﬂt›r›lmas› amac›yla gündeme getirdi¤i kurumlar
tart›ﬂ›l›yor, onlar›n tasfiyesi gündeme getiriliyor mu? Yine hay›r; sadece YÖK hariç. Onun da art›k “demokrasi” kayg›s›yla de¤il, AKP’nin
üniversiteleri ele geçirme, kadrolaﬂma ve kendi taban›n›n taleplerini istismar etme amac›yla gündeme getirdi¤i çok aç›k.
AKP’nin anayasa tasla¤›na iliﬂkin bas›na yans›yan son bilgilerden
birinde deniyor ki; “AKP yönetiminin Hakimler ve Savc›lar Yüksek
Kurulu, Dan›ﬂtay ve Ya rg›tay üyelerinin seçiminde hükümetin rolünü
ve a¤›rl›¤›n› art›rmaya karar verdi¤i belirtilmektedir.” (11 Ekim 2007,
Hürriyet)
Burjuva bas›nda dahi “sivilleﬂme
dedikleri kadrolaﬂmadan baﬂka bir
ﬂey de¤il” yorumlar›na yol açan bu
geliﬂme, esas›nda AKP’nin 12 Eylül’ün anlay›ﬂ›n› sürdürdü¤ünü göstermektedir. 12 Eylül de özellikle bu
tür kurumlar›n nisbi özerkliklerini
yokeden düzenlemeler getirmiﬂti.
Faﬂist devlette bütün kuvvetler
tek bir elde, tek bir konseyde veya
hükümet gücünde toplan›r. Bu faﬂizm aç›s›ndan karakteristik bir
özelliktir. Faﬂizm devlete en yüksek
de¤eri verir. Bunun pratikteki yans›mas›, yürütme gücünün her ﬂeye
egemen k›l›nmas›d›r. Bak›n yine 25
y›l önce verilen o dilekçelerden k›sa
bir al›nt› yapal›m, deniyordu ki o
zaman: “1982 Anayasas›'n›n baﬂl›ca özelli¤i, bütün kuvvetlerin cumhurbaﬂkan› ve hükümete ba¤lanmas› ve bunlara ba¤l› olarak ordu ve
polisin en yüksek güce kavuﬂturulmas›yd›...
‹ﬂte, buna uygun olarak parlamento, yani yasama tali plana itildi;
yarg› yürütmeye ba¤land›.”
AKP’nin 12 Eylül çizgisinde yürüdü¤ü san›r›z ﬂimdi daha somuttur.
Çünkü AKP’nin yapmaya çal›ﬂt›¤›
da ayn›d›r. AKP, sadece “iktidar gü-

cünün paylaﬂam›” noktas›nda ordunun gücünü bir yere kadar s›n›rlamaya çal›ﬂabilir; ama halklara karﬂ›
ordunun gücünün s›n›rs›z kullan›m›
konusunda 12 Eylül generallerinden
de, bugünkü generallerden de farkl›
düﬂünmemektedir. Farkl› düﬂünmesi için bir neden de yoktur. Çünkü
AKP emperyalizmin ve iﬂbirlikçi tekelci burjuvazinin iktidar›d›r. Onlar›n siyasal, ekonomik ihtiyaçlar›
neyse, AKP de ona göre düﬂünecek,
yapaca¤› anayasay› ona göre ﬂekillendirecektir.
Kimileri, anayasa üzerinden geliﬂtirilen yo¤un demokrasi propagandas› alt›nda, 12 Eylül cuntas›n›n
haz›rlad›¤› “militarist” bir anayasayla, AKP’nin haz›rlayaca¤› “sivil” bir anayasan›n ayn› olamayaca¤›n›, bu ayr›m›n az da olsa bir fark
yarataca¤›n› düﬂünebilirler.
Yan›l›rlar. Bunun görülmesi için
ﬂu bilgiyi de aktarmakta yarar var.
12 Eylül Anayasas›’n›n ve hapishanelerde zulme dayanak oluﬂturan
Tek Tip Elbise (TTE) yasas› gibi
cunta döneminde ç›kar›lan yasalar›n
bir ço¤unun haz›rl›¤› CHP ve AP
hükümetleri döneminde yap›lm›ﬂt›r.
Faﬂist bir anayasan›n çerçevesi, bizzat Demirel ve ekibi taraf›ndan çizilmiﬂti. Fakat, halk›n mücadelesinin o gün ulaﬂm›ﬂ bulundu¤u boyut
nedeniyle, ne AP, ne de CHP bunlar› yasallaﬂt›ramad›lar, oligarﬂiye bu
anlamda tam hizmet veremediler ve
alaﬂa¤› edildiler. Yani olay›n “sivil”
veya “asker” meselesi olmad›¤› daha o zamandan görülmüﬂtür. Mesele, sivil veya asker, anayasa yapmaya soyunanlar›n hangi s›n›f›n hizmetinde oldu¤u, kimin ç›karlar›n›
savundu¤udur.
Faﬂist cunta, haz›rlad›¤› anayasay› 7 Kas›m 1982’de göstermelik
bir referandumla halka kabul ettirme manevras›n› gerçekleﬂtirdi.
AKP de anayasa haz›rl›¤›n› benzer
bir manevrayla tamamlamay› düﬂünüyor. Fakat 12 Eylül Anayasas› yeterince kan›tlam›ﬂ olmal›d›r ki, ne
göstermelik tart›ﬂmalar, ne halka
“onaylatmalar”, faﬂist bir anayasay›
demokratik hale getirmez.
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HALKIN SES‹NDEN
HALK ANAYASASI’NDAN
KORKUYORLAR! SALDIRIYORLAR!
‹S TANBUL

Haklar ve Özgürlükler Cephesi’nin bir süredir yürüttü¤ü “Emperyalizmin ve Oligarﬂinin De¤il Halk›n Anayasas›n› Yapal›m” kampanyas› baﬂta ‹stanbul olmak üzere
Anadolu’nun dörtbir yan›nda coﬂkuyla sürerken, halk›n yo¤un ilgi
gösterdi¤i görülüyor.
AKP hükümeti emperyalizmin
ve oligarﬂinin ç›karlar› do¤rultusunda anayasa de¤iﬂikli¤i yapmaya haz›rlan›rken, HÖC’lüler de bulunduklar› her yerde gündeme getirilen
anayasay› teﬂhir ederek, Halk Anayasas› Tasla¤›’n› ülkemizin dört bir
yan›nda tart›ﬂt›r›yor. Anayasa tasla¤›yla birlikte sistemi tart›ﬂmaya-tart›ﬂt›rmaya baﬂlayan kampanya bu
hafta de¤iﬂik illerde yap›lan panellerle, bas›n aç›klamalar›, halk toplant›lar›, afiﬂler ve Halk Anayasas›
Tasla¤›’n›n da¤›t›mlar›yla her gün
yeni insanlara, yerlere ulaﬂ›yor.
Bu düzen hiçbir sorunumuzu çözemez, çözüm kendi ellerimizde
kendi iktidar›m›zdad›r diyor Halk
Anayasas›. Ve iﬂte tam da bu yüzden
sald›r›ya u¤ruyor. Halk›n sesi yükseldikçe, Halk Anayasas› daha fazla
insana ulaﬂt›kça, AKP polisinin rahats›zl›¤› art›yor ve pervas›zca sald›r›yor. Sald›r›lar halk›n sorunlar›n›n çözümünü görmesine yöneliktir.
HÖC’ün 26 Eylül’de baﬂlatt›¤›
kampanya da bu hafta sald›r›lar ön
plana ç›kt›. Ancak hiçbir sald›r› hakl› ve meﬂru olan bu sesin yükselmesine engel olamayacak...

Say›: 126

Bak›rköy Özgürlük Meydan›’nda yaklaﬂ›k 150 kiﬂinin kat›l›m›yla gerçekleﬂtirilen bas›n aç›klamas›nda kampanyan›n slogan› olan
“Emperyalizmin ve Oligarﬂinin De¤il Halk›n Anayasas›n› Yapal›m”
pankart› aç›ld›. 7 Ekim’de saat
15.00’te “Halk Biziz Biz Yönetece¤iz, Ne ABD Ne AB Tam Ba¤›ms›z
Türkiye” sloganlar›yla baﬂlayan
aç›klamay› okuyan Nurcan Temel
“Bizler Haklar ve Özgürlükler Cephesi olarak halk›n sorunlar›n›n çözümünün ancak halk›n yönetimde
söz sahibi oldu¤u bir sistemde mevcut olabilece¤ini söylüyoruz. Halk›n
anayasas› için mücadele edelim” diye konuﬂtu. Aç›klamadan sonra yap›lan tasla¤›n da¤›t›m›nda özellikle
orta yaﬂ kesiminden insanlar›n Halk
Anayasas› Tasla¤›’n› ilgiyle incelemeleri dikkat çekti. Bir saatte 1500
tasla¤›n da¤›t›m› gerçekleﬂtirildi.
Kampanya kapsam›nda hafta boyunca ‹stanbul’da baﬂta yoksul gecekondu mahalleleri olmak üzere
farkl› günlerde ve pekçok mahallede taslak kitapç›klar›n›n da¤›t›ld›¤›,
halk toplant›lar›n›n yap›ld›¤› ve
kampanya afiﬂlerinin as›ld›¤› ö¤renildi.

H a l k Topl a n t› lar › , S t a n dl a r,
K a h ve Ko n u ﬂ m a l a r › . . .
H a l k A n a ya sas› Ta r t› ﬂ› l›y o r
7 Ekim Pazar günü saat 20.00’de
Mustafa Kemal Mahallesi’nde halk
anayasas›yla ilgili bir halk toplant›s›
düzenlendi. Anadolu Temel Haklar
Derne¤i’nde düzenlenen toplant›ya
konuﬂmac› olarak Tem e l H a kl a r ve
Öz g ü rl ü kl e r D e r n e kle r i F e de r a syonu Baﬂ k a n› Asu m a n Akça ve
G ü liz a r Öz pol a t kat›ld›. Asuman
Akça konuﬂmas›nda polisin Ferhat
Gerçek isimli genç bir Yürüyüﬂ
okurunu s›rt›ndan vurmas›n› ve var

olan sistemde, insanlar›n hayat›n›n
hiçe say›ld›¤›n›, ayn› ﬂekilde iﬂçisinden köylüsüne, memurundan ö¤rencisine halk›n her kesimini ifade
eden bir anayasan›n ancak sosyalist
bir sistemde uygulanabilece¤ini anlatt›.
Okmeydan›’nda da perﬂembe ve
cumartesi günleri Dikilitaﬂ ve sa¤l›k
oca¤›n›n önünde standlar aç›larak
anayasa tasla¤›n›n da¤›t›m› gerçekleﬂtirildi.
5 ve 7 Ekim’de ise Okmeydan›
Temel Haklar Derne¤i’nde yaklaﬂ›k
140 kiﬂinin kat›ld›¤› halk toplant›lar›nda Halk Anayasas› Tasla¤›’ndan
bölümler okunup tart›ﬂ›ld›.
‹stanbul’da kampanyan›n coﬂkuyla sürdü¤ü yerlerden biri de
Esenyurt idi. Hafta baﬂ›ndan itibaren h›z kazanan kampanyan›n, özellikle de Talatpaﬂa, Yeﬂilkent, Örnek
mahallelerinde ve kahvelerde yap›lan sohbetlerde Halk Anayasas› Tasla¤›’n›n tan›t›ld›¤› ve halka ulaﬂt›r›ld›¤› ö¤renildi.

AN KARA
Da ¤›t›m a E ngelle me 11 Gözalt›
Hüseyin Gazi halk›na Halk Anayasas› Tasla¤›’n› da¤›tan Ankara
HÖC üyelerinin da¤›t›m› polis taraf›ndan engellendi. “Ba¤›ms›z Demokratik Türkiye ‹çin Halk Anayasas›” yaz›l› önlükleri giyen HÖC’lüler Ba¤›ms›z Türkiye ﬂiar›n› hayk›rd›klar› için sald›r›ya u¤rad›. 8 Ekim
günü yap›lan saat 16.00’da yap›lan
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da¤›t›mda Dilan Soysal, Umut ﬁener, Can Bilen, Erdinç Ero¤lu, Tuncer Gümüﬂ, Sad›k ﬁenbaba, Celal
Elmac›, ﬁahan Uyan›k, U¤ur Eyilik,
Bilgehan Karpat ve Necati Erbasan
gözalt›na al›nd›lar.

E k i n S a n a t M e r k e zi’nde
A n a ya s a P aneli
9 Ekim günü de panelde vard›.
Ekin Sanat Merkezi’nde saat
12.00’de baﬂlayan panel HÖC üyesi
M e h met Ya ﬂ a r’›n yapt›¤› konuﬂmayla baﬂlad›. ÇHD Ge nel Sekr ete r i Av. Sel ç u k K o z a ¤aç l› Halk
Anayasas› Tasla¤›’ndan iktidar›n
neden rahats›z oldu¤unu ortaya
koydu. ‹HD Genel Baﬂ k a n› Hüs n ü
Ö nd ü l ise “Ben tasla¤› inceledim.
Bu tür çal›ﬂmalar›n de¤eri yads›namaz ve yasaklarla gerçeklerin üstü
örtülemez. Arkadaﬂlar›n haz›rlad›¤›
metin benim de durdu¤um yerden
bak›yor. HÖC’ün haz›rlad›¤› taslak
nas›l ezilenlerin haklar›na göre düzenlenmiﬂse AKP’nin haz›rlad›¤›
taslak da Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleﬂmesi’ndeki haklar ile s›n›rland›r›lm›ﬂt›r” diye konuﬂtu.
Anayasa tart›ﬂmalar›yla ilgili
belli noktalara dikkat çeken Av. Hüse yin Bi çen ise AKP nin haz›rlad›¤›
tasla¤›n ideolojisiz ve sivil oldu¤u
belirtti. ﬁa i r M e h m e t Ö z e r ise konuﬂmas›nda en güzel ﬂeyin “yasas›zl›k” oldu¤unu vurgularken Ta r › m O r k a m - S e n G e nel Baﬂ k a n ›
Se z a i K a y a “Hepimizin bir söz
hakk› vard›r. Ben de Halk Anayasas› tasla¤›n› inceledim. Olmas› gereken, halk›n gözünden bak›lan bir
taslak olmuﬂ” sözleriyle HÖC’ün
tasla¤›n› de¤erlendirdi.

‹ ZM ‹ R
HÖC ‹zmir Temsilcili¤i 4 Ekim
günü Alsancak Kültür Merkezi’nde
bir panel düzenledi.
HÖC Temsilcisi Se ma Koç’un
konuﬂmas›yla baﬂlayan panelde konuﬂmac›lardan Av. Be hiç Aﬂ c› “‹stedi¤imiz ülkeye, istedi¤imiz anayasaya da bir gün mutlaka kavuﬂaca¤›z, buna birlikte emek harcayarak
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ulaﬂaca¤›z” diye konu- ﬂurken
Dokuz Ey lül Üniv e r site si T › p
F a k ü l t e si’nden kat›lan P rof.
D r. ‹z ge Gün a l “bu tart›ﬂmalarla birlikte nas›l bir anayasa
istedi¤imizi, nas›l bir ülke istedi¤imizi somutlayarak devam
ettirelim” dedi. ﬁe h i r P l a n c›s›
ve Do ¤al ve Kült ü r el Çevr e
‹çin Ya ﬂam Gir i ﬂi mi Söz cü sü
Tu ncay Ka r a ç o rlu ise “mücadelelerle kazan›lm›ﬂ haklar
anayasa de¤iﬂikli¤i ile gasbedilmeye çal›ﬂ›lmaktad›r” diye
konuﬂtu. DE Ü. Güzel San a tl a r F ak ü l te si Sine m a - T V. Bölüm Baﬂ k an › P r o f . D r. O ¤ u z A d a n › r da
AKP’nin baﬂörtüsünü anayasaya
sokma çabalar›n› eleﬂtirdi.
DE Ü. Gü zel Sa n a tl a r F a k ü ltesi
Ö¤ r etim Gö r evlisi Bur a k B a k › r
‘anayasa sokaklarda yap›l›r’ diyerek
istedi¤imizin mücadeyle kazan›laca¤›n› söyledi. 150 kiﬂinin kat›ld›¤›
ve dinleyicilerin soru ve cevaplar›yla renklenen panel ilgiyle dinlendi.
‹zmir’de yap›lan bir baﬂka eylem
ise 6 Ekim günü Bornova Metro
Dura¤›’nda oldu. Burada halka
aç›klama yapan Fatma Alan “halk›n
kat›l›m›yla haz›rlanmayan hiçbir
anayasa, bugün hak ve özgürlüklerden bahsedemez” diye konuﬂtu.
Aç›klaman›n ard›ndan yap›lan halk
anayasas› tasla¤›n›n da¤›t›m›nda
100 kitapç›k halka ulaﬂt›r›ld›.

ANTAL YA
HÖC Antalya Temsilcili¤i de 6
Ekim’de Antalya SMMO’nda bir
panel düzenledi.
Ant a lya Tem e l H a k l a r Baﬂ k a n›
Z ü ley h a K u r t ’un konuﬂmas›yla
baﬂlayan panelde H a c› Bekt a ﬂi Veli
D e r ne ¤i Baﬂ k a n› Zeyn e l C a n, Av.
M ü n i p E r miﬂ haz›rlanan anayasan›n AKP’nin anayasas› olaca¤›n›
vurgularlarken E¤itim-Sen An t a lya
ﬁube Baﬂk a n › K a d i r Zeyb e k ise
anayasa de¤iﬂikli¤iyle BOP’un
AB’nin önündeki engelleri ay›klaman›n hedeflendi¤ini anlatt›. Av.
G üven Öza t a AKP anayasas›n›n 12
Eylül Anayasas›’ndan nisbeten

olumlu göründü¤ünü söylerken Av.
Na zan ﬁent ü r k T ü r k k a yn a ¤› ise
AKP’nin adaletsizlik, sa¤l›k, e¤itim
gibi halk›n hiçbir sorununu çözemeyece¤ini belirtti. Son konuﬂmac› Av.
Be hiç Aﬂc› idi. Aﬂc› anayasay› kimin yapt›¤›n›n de¤il iﬂlevinin, kime
hizmet etti¤inin önemli oldu¤una
vurgu yapt›. Panel soru cevap ﬂeklindeki tart›ﬂmalarla devam etti.
DKÖ’lerin neler yapmas› gerekti¤inin tart›ﬂ›ld›¤› panele yaklaﬂ›k 120
kiﬂi kat›ld›.

UﬁAK
Kampanya çerçevesinde düzenlenen panellerden biri de 5 Ekim
Cuma günü Uﬂak’ta gerçekleﬂti.
E¤itim-Sen toplant› salonunda yap›lan panel, Uﬂak Gençlik Derne¤i
müzik grubunun dinletisiyle baﬂlad›. HÖC ad›na Ze lih a K oyup› n a r
konuﬂurken, E¤itim-Sen ad›na konuﬂan Tu fan Bi c a n tart›ﬂman›n tüm
halk kesimlerine taﬂ›nmas› gerekti¤ini belirterek Halk Anayasa Tasla¤›’n› olumlu bulduklar›n› ve destek
sunacaklar›n› dile getirdi. Av. Be hiç
Aﬂ c› ise yeni denilen anayasan›n
halk›n sorunlar›n› çözemeyece¤ini
vurgulad›.

G e n ç l i k D e r n e ¤i’ne Bas k › n
H a l k A n a y a s a s›’na El Koy m a
9 Ekim günü ise Uﬂak Gençlik
Derne¤i Güvenlik ﬁube polisleri taraf›ndan arand›. Saat 12.00’de Ankara 7. A¤›r Ceza Mahkemesi’nin
Halk Anayasas› kitapç›¤›na “eel koym a” karar› oldu¤unu söyleyen polisler dernekte bulunan 150 tasla¤a
14 Ekim 2007

el koydu. Bask›n ve el koyma ile ilgili aç›klama yapan Uﬂak Gençlik
Derne¤i iktidar›n Halk Anayasas›
Tasla¤›’ndan duydu¤u rahats›zl›¤›
dile getirdi. Her koﬂulda gerçeklerin
halka ulaﬂaca¤›na vurgu yap›lan
aç›klamada el koyma karar› ve bask›n protesto edildi.

BURSA
Da¤› t› m a P olis Enge li:
S al d › r › v e G ö zal t ›
Bursa HÖC Temsilcili¤i taraf›ndan 7 Ekim 2007 tarihinde Heykel
Merkez’de yap›lan bas›n aç›klamas›ndan sonra da¤›t›m› yap›lmak istenen Halk Anayasas› Tasla¤› polis
taraf›ndan engellendi.
Polis, Halk Anayasas› Tasla¤›’n›
da¤›tmak isteyen HÖC’lüleri “Toplatma karar› var” diyerek engellemek istedi. Karar› görmek isteyen
HÖC’lülere verilen cevap ilginçti:
“Toplatma karar› henüz elimizde
yok. Ancak toplatma karar› oldu¤u
için
da¤›tamazs›n›z.”
Ancak
HÖC’lüler karar›n kendilerin tebli¤
edilmedi¤ini bu nedenle da¤›t›ma
engel olunamayaca¤›n› söylediler.
Da¤›t›ma baﬂlayan HÖC’lülere sald›ran polis Serkan ﬁenol, Bulut
Yayla, Deniz Ekrem’i gözalt›na alarak Bursa Muammer Sencer Polis
Karakolu’na götürdü. Polisin sald›rganl›¤› bununla da bitmedi. Gözalt›na al›nanlar› sahiplenmek için karakol önüne gelen aileler ve arkadaﬂlar›ndan Mustafa Çilo¤lu, Deniz
Balaban, Bilal Uzun, Cemre Çilo¤lu, Tuncel Ayaz, Gülcan ﬁenol ve
Hasan Tuna Mehmeto¤lu’na dipçiklerle sald›rd›.
Polisin sald›r›s› 8 Ekim günü
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Büyükﬂehir Belediyesi önünde yap›lan aç›klamayla protesto edildi.
Bursa HÖC Temsilcili¤i taraf›ndan
yap›lan aç›klamada Bilal Uzun
“AKP iktidar› anayasa tart›ﬂmalar›n›n herkese aç›k oldu¤unu, bu tart›ﬂmalara çok geniﬂ bir yelpazede herkesin kat›labilece¤ini söylüyordu”
sözlerini hat›rlatarak AKP’nin demokrasisinin bu oldu¤unu, ikiyüzlülü¤ün aç›¤a ç›kt›¤›n› söyledi. Aç›klama sloganlarla sona erdi

M E R S‹N
Bas k › n , E l K o y m a , G ö zal t ›
10 Ekim 2007 Perﬂembe günü
Mersin Temel Haklar ve Özgürlükler Derne¤i bas›ld›, içerde bulunan 4
kiﬂi yaka-paça gözalt›na al›nd›. Ayn›
gün anayasa taslaklar›n›n Mersin’de
da¤›t›m›n› yapan 2 kiﬂi gözalt›na
al›nd›.
Halk Anayasas› kitapç›klar›na el
konulurken, gözalt›lar akﬂam saatlerinde serbest b›rak›ld›.

HATAY
Hatay HÖC Temsilcili¤i de 6
Ekim’de SES Antakya ﬁubesi’nde
bir panel gerçekleﬂtirdi.
HÖC Temsilcili¤i ad›na Enis
Aras’›n konuﬂmas›yla baﬂlayan panelde sözalan Av. Mev lüt Yeﬂild a ¤,
güvenlik kayg›lar›yla haklar ve özgürlüklerimizin çözülemeyece¤ini,
mevcut yasalar›n hak ve özgürlüklerimizi nas›l s›n›rlad›¤›n› ifade etti.
Av. Ali Ha b i p de demokrasi, özgürlük ve toplumsal adalet oldu¤unda ancak o anayasan›n halk›n anayasas› olaca¤›n› söyleyerek AKP
anayasas›n›n bundan çok uzak oldu¤unu söyledi.
SES H a tay ﬁube Sek r ete r i D r.
Ahmet A r a s ise AKP’nin sa¤l›k politikalar›ndan hareketle bu düzende
sorunlar›n çözülemeyece¤ini tek çarenin sosyalizm oldu¤unu belirtti.
Son olarak dia gösterimi eﬂli¤inde konuﬂan E¤i tim-Sen Sa m a n d a ¤
ﬁ u b e B a ﬂ k a n › C ü n e y t K a y › k ç›
Halk Anayasas› Tasla¤›’n› desteklediklerini bu tasla¤›n halk›n tüm kesimlerini birleﬂtirmenin arac› oldu-

¤unu belirterek konuﬂmas›n› bitirdi.

Bas k › n , E l K o y m a , G ö zal t ›
Hatay Temel Haklar ve Özgürlükler Derne¤i de 10 Ekim Çarﬂamba günü ‘arama’ gerekçesiyle bas›ld›. 1 kiﬂi ifadesi al›nmak üzere Hatay Emniyet müdürlü¤üne götürülürken aramalarda Halk Anayasa
Taslaklar›na el konuldu.

ADANA
Adana HÖC Temsilcili¤i 6
Ekim’de bir panel düzenledi. Adana Ziraat Mühendisleri Odas›’nda
yap›lan panelde ‹ l k H a b e r G a ze tesi Ge nel Ya y›n Yö n e t me n i M u r a t
Y›ld›z bas›n özgürlü¤üne, bas›n çal›ﬂanlar›n›n hak ve özgürlüklerine
de¤inerek yeni haz›rlanan Anayasa
Tasla¤›’dan rahats›zl›¤›n› ve gazetecilerin u¤rad›¤› cezalar› örnekler
verdi. Av. Gülﬂen Batt a l ise “ﬂu
anda AKP iktidar›n›n haz›rlam›ﬂ oldu¤u anayasada halk›n hiçbir kat›l›m› yoktur” diyerek halk›n kat›l›m›na vurgu yaparken A d a n a Temel
H a k l a r Baﬂ k a n › ﬁem set t i n K a lk a n da önce emperyalizmle ba¤›ml›l›k iliﬂkilerine son verilmesi gerekti¤ini söyledi.
Adana’da yay›n yapan Radyo
Akdeniz’de Haklar ve Özgürlükler
Cephesi’nin kamuoyuna sundu¤u
Halk Anayasas› Tasla¤› 7 Ekim’de
yap›lan bir programla tan›t›ld›.
8 Ekim Pazartesi günü Adana’n›n Denizli Mahallesi’nde 160
Halk Anayasas› Tasla¤› da¤›t›ld›.
11 Ekim’de bask›n, el koyma ve
gözalt›lar protesto edildi. Adana
‹nönü Park›’nda toplanan HÖC üyeleri “Halk ‹çin Anayasa Mücadelemiz Engellenemez” sloganlar› atarak ‹nönü Park›’ndan AKP ‹l binas›
önüne kadar yürüdüler. Gözalt›lar›n

HALK ANAYASASI

11

serbest b›rak›lmas›n›n istendi¤i eyleme ESP’de destek verdi.

E L AZ I ⁄
Bas k › n , E l K o y m a , G ö zal t ›
Halk Anayasas› Tasla¤› için Ankara Sulh Ceza Mahkemesi’nden
al›nan toplatma karar›na istinaden
Elaz›¤ Temel Haklar ve Özgürlükler
Derne¤i, 11 Ekim günü saat 14.15
s›ralar›nda polisler taraf›ndan bas›ld›. 395 adet Halk Anayasas› Tasla¤›’na el konuldu. Elaz›¤ Temel Haklar Baﬂkan› Hüseyin Çelik ve dernek üyesi Sevcan Göktaﬂ gözalt›na
al›nd›.

DE RS‹M
Bas k › n , E l K o y m a , G ö zal t ›
Elaz›¤ Temel Haklar Derne¤i’
nin polis taraf›ndan aranmas›n›n ard›ndan Dersim Temel Haklar Derne¤i de TEM ﬁube ve Güvenlik ﬁube polisleri taraf›ndan arand›.
Ankara 7. Sulh Ceza Mahkemesi’nin verdi¤i toplatma karar› gerekçe gösterilerek saat 15:00’te polisler
taraf›ndan arama yap›ld›. Çok say›da Halk Anayasas› Tasla¤›’na ve foto¤rafa el konuldu. Polis arama izni ç›karabilmek amac›yla; “Dersim
Temel Haklar Derne¤i’ne bir kiﬂi taraf›ndan Halk Anayasas› getirdi¤inin telefonla ihbar› edildi¤i” yalan›na baﬂvurdu.

MALAT YA
Kampanya çal›ﬂmalar› 6 Ekim’
de Halk Anayasas› Tasla¤›’n›n da¤›t›m›yla devam etti. Cemal Gürsel
Mahallesi’nde yap›lan da¤›t›mda
200 kitapç›k da¤›t›ld›.

TRABZ O N
‹zinli Afi ﬂe Gözal t›
Kampanyaya bir tahammülsüzlük de Trabzon polisinden geldi. 7
Ekim’de kampanya afiﬂlerini asan
HÖC’lü Çetin Güven, Mehmet Baﬂba¤ ve Zeynep Erdu¤rul gözalt›na
al›nd›. Ancak halka ulaﬂmakta ›srar
eden HÖC’lüler sökülen yerlere ye-
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niden afiﬂlerini ast›lar. Sald›r›lar› protesto eden Trabzon
HÖC Temsilcili¤i çal›ﬂmalar›n›
hiçbir ﬂeyin engelleyemeyece¤ini aç›klad›.

ART V‹N
Artvin HÖC Temsilcili¤i de
8 Ekim Pazartesi günü Sümerbank kavﬂa¤›nda yapt›¤› eylemle kampanyay› Artvin’e taﬂ›d›. Aç›klamada Halk Anayasas›’n›n ba¤›ms›z bir ülkede
gerçekleﬂece¤i belirtildi.

SAMSUN
6-7 Ekim’de Çiftlik ve Lozan
caddelerinde dolaﬂan HÖC üyeleri
megafonla sesli ajitasyon yaparak,
Anayasa Tasla¤›’n›n da¤›t›m›n› yapt›lar.
8 Ekim Pazartesi günü de afiﬂlemeler yap›ld›. Saat 10.00 civar›nda
OMÜ E¤itim Fakültesi alt geçidine
ve Ankara Yolu Köprüsü’ne yap›lan
afiﬂlerin ö¤renciler ve halk›n dikkatini çekti¤i gözlendi.

zarlar›ndan Ah m e t U f u k E rk a n yapanlar›n “sivil” olmas›n›n anayasan›n da sivil olaca¤› anlam›na gelmedi¤inin alt›n› çizdi. ﬁovenizmin k›ﬂk›rt›lmas›na da de¤inen Erkan, kendi özleminin özgürlükçü, s›n›rlar›n
olmad›¤› bir anayasa oldu¤unu belirtti.
Haber Gazetesi’nde iﬂçi olarak
çal›ﬂan Yu suf Dilb e r de anayasan›n
kim için haz›rland›¤›n›n önemli oldu¤unu vurgulayarak, Halk Anayasas›'n› tart›ﬂmak gerekti¤ini belirtti.

‹ S K E N D E RUN

K ar a de niz Tem e l H a kl a r ’a
P o lis Ba s k › n ›

‹s k e nder u n Tem e l H a kl a r ’a
P o lis Ba s k › n ›

9 Ekim Sal› günü 11.30 civar›nda, herhangi bir karar› gösterme gerekçesi dahi duymayan polis, kap›y›
zorlayarak derne¤e girdi. TEM ve
Güvenlik ﬁube'ye ba¤l› 10 sivil polis “arama” ad› alt›nda derne¤i alt
üst etti. Ancak bunlardan sonra gösterilen kararda da; Halk Anayasas›
Tasla¤›'n›n toplatmas›n›n ç›kt›¤› ve
bu nedenle de savc›l›¤›n arama izni
verdi¤i ö¤renildi. Yaklaﬂ›k yar›m
saat süren “arama” sonras›nda polis
çok say›da tasla¤a da el koydu.
Karadeniz Temel Haklar üyeleri
ise bu ve benzeri sald›r›lar›n meﬂru
mücadelelerini engelleyemeyece¤ini vurgulad›lar.
Bask›ndan hemen bir gün sonra
panel düzenlendi. E¤itim-Sen Samsun ﬁubesi’nde yap›lan panelde
Samsun HÖC ad›na konuﬂan Sa d › k
T ü r k son sald›r›lar hakk›nda bilgi
verirken, Haber Gazetesi köﬂe ya-

Halk Anayasas› tart›ﬂmalar›na
tahammülsüzlük son günlerde tüm
h›z›yla art›yor. 10 Ekim Çarﬂamba
günü saat 15.45 civar›nda ‹skenderun Temel Haklar ve Özgürlükler
Derne¤i’ne gelen polisler, burada
da ellerinde bulunan Halk Anayasas› Tasla¤›’n› toplatma karar› ile tüm
taslaklara el koydular. Amaçlar› sadece taslak toplama olmas›na ra¤men polisler kendilerine verilen
yetkiyle amaçlar› d›ﬂ›na ç›k›p dernekte bulunan misafirlere üst aramas›, küfür, tehdit ve kimlik sormayla gerçek yüzünü bir kez daha
gösterdi.

BABAES K ‹
Babaeski’de 11 Ekim Perﬂembe
günü Halk Anayasas› Tasla¤›’n›n
da¤›t›m› yap›ld›. Halk›n yak›ndan
ilgisiyle karﬂ›laﬂ›lan da¤›t›mda 200
taslak halka ulaﬂt›r›ld›.
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Bahçelievler ’ d e D e r g i D a ¤ › t a n O k u r l a r › m › z a S a l d › r › ... Keyfi Dernek Bask›n›...

POL‹S‹N ÖLDÜRME ÖZGÜRLÜ⁄Ü MÜ VAR?
‹stanbul Polisi Yenibosna’da her
hafta yapt›klar› gibi bu hafta da dergimizin da¤›t›m›n› yapmak isteyen
okurlar›m›z› kurﬂun ya¤muruna tuttu. 7 Ekim günü saat 14.00 s›ralar›nda toplu dergi da¤›t›m› yapan
okurlar›m›z yaklaﬂ›k bir saatlik da¤›t›m boyunca sürekli polisin sald›r› ve tacizleriyle karﬂ›laﬂt›lar. Dergi
da¤›t›m› yapan okurlar›m›zdan birini gözalt›na almak isteyen polise
karﬂ› okurlar›m›z›n gözalt›na al›nmak istenen arkadaﬂlar›n› sahiplenerek izin vermeyeceklerini söylemesi üzerine polis okurlar›m›za
tekmelerle joplarla sald›rd›.
Okurlar›m›z›n kararl›l›klar›n›
gören polis burada gözalt›na almayarak sizi takip edece¤iz dedi. Takip s›ras›nda polisler
okurlar›m›z›n yan›na ekip otosuyla yanaﬂarak “hepinizi tan›yoruz, hepinizi öldürece¤iz” diye ba¤›rd›lar. Okurlar›m›z bundan k›sa bir süre sonra tekrar
sald›r›ya u¤rad›lar.

Polis Yür ü yüﬂ O k u rlar › n a
K u rﬂun Ya¤ d › rd›
Dergi sat›ﬂ›n› bitirmek üzere
olan okurlar›m›z› tekrar durduran
polis dergilere el koymak istedi.
Okurlar›m›z›n buna izin vermemesi
üzerine tekrar bir arbede yaﬂand› bu
s›rada polisler silahlar›n› çekerek
havaya ve olay yerinden uzaklaﬂan
okurlar›m›z›n üstüne kurﬂun ya¤d›rd›lar. Polisin sald›r›s› s›ras›nda
HÖC’lü Ferhat Gerçek s›rt›ndan vuruldu. HÖC’lüler Ferhat’a yard›m
etmek için gittiklerinde polis hala
havaya kurﬂun s›k›yordu. Yolun ortas›nda kurﬂunlanm›ﬂ halde yerde
yatan Ferhat’a yard›m etmeye çal›ﬂan HÖC’lüler sadece yaral› arkadaﬂlar›na yard›m etmek istedikleri
için polis taraf›ndan feci ﬂekilde dövülerek gözalt›na al›nd›lar. Ferhat
Gerçek kanlar içinde yerde yatarken
polis, ona yard›m etmek isteyen, su
götüren halktan insanlara da sald›rarak uzaklaﬂt›rd›. Yaklaﬂ›k 45 dakika boyunca ambulans bekliyoruz
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“Bu sald›r›n›n hedefi sadece
Yürüyüﬂ okurlar› veya Bahçelievler Temel Haklar ve Özgürlükler Derne¤i çal›ﬂanlar›
de¤ildir. Bu sald›r›, tüm halk›m›z› hedef alm›ﬂt›r. Bu sald›r›
özgür, ba¤›ms›z ve halk›n adaletinin sa¤land›¤› bir ülkede
yaﬂama umudumuza, bunun
için gösterdi¤imiz iradeye, kararl›l›¤a ve örgütlü mücadelemize yöneliktir.”
Temel H aklar Federasyonu

bahanesiyle yerde yatan Ferhat’a
müdahale edilmesine izin vermeyen
polis mahallede terör estirdi.

O k u rlar ›m›z › K u rﬂ u nlay a n
P o lis S u ç l u y u D e r n e k t e
A r ›yor!
Sald›rmalar›n›n ard›ndan olay›n
geçti¤i yerde y›¤›nak yapan ve mahallede terör estiren polise HÖC’lüler soka¤a barikat kurarak, taﬂlar›yla karﬂ›l›k verdiler. Burada HÖC’lülerle polis aras›nda yaﬂanan çat›ﬂman›n ard›ndan polis soka¤a girerek mahalledeki insanlara sald›rd›.
Soka¤›n alt›nda aç›lan pazara da giren polis rastgele insanlara coplarla
sald›rd›, gaz bombas› att›. Pazar yerinde buray› 5 dk içinde boﬂaltacaks›n›z diyen polis, mahalledeki esnaflar› da gözalt›na ald›. Daha önce
demokrat olarak bilinen ve çetelerin
sald›r›s›na u¤rayan bir kahvede oturanlar da polis taraf›ndan tartakland›. Polis, sald›r› ve çat›ﬂman›n ard›ndan sokakta bulunan Bahçelievler

Temel Haklar ve Özgürlükler Derne¤i’ni abluka alt›na ald›. Dernek için
savc›l›ktan arama karar› ç›kartt›¤›n›
söyleyen polise dernek üyeleri avukat›m›z gelene kadar kap›y› açmayaca¤›z dediler. Polis derne¤in kap›s›n›
k›rmakla tehdit etti¤i s›rada HÖC’lüler “Katil Polis Mahallemizden Defol” sloganlar›yla polisin pervas›zl›¤›n›n iﬂkencecili¤inin hesab›n› sormak ve Temel Haklar Derne¤i’ni sahiplenmek için polisin ablukaya ald›¤› derne¤in önüne gelerek hesap
sorma kararl›l›klar›n› gösterdiler.
Avukatlar eﬂli¤inde dernekte arama yapan polis arama gerekçesi
olarak “dernekte silahl› adam olmas›”n› gösterdi. Sokak ortas›nda silahs›z, savunmas›z insanlar›
arkalar›ndan kurﬂunlayan polis,
hem insanlar› kurﬂunluyor hem
de sanki suçlu ordaym›ﬂ gibi derne¤i basmaya kalk›yor!

“ K atil Po lis Mah a lle d e n
Defol”
Polis dernekteki araman›n ard›ndan olayla ilgili bas›n aç›klamas›
yapmak isteyen HÖC’lülere ve Temel Haklar üyelerine aç›klama yapt›rmayacaklar›n› söyledi. Kitlenin
kararl›l›¤› karﬂ›s›nda geri ad›m atmak zorunda kalan polisin derne¤in
önünden çekilmesinin ard›ndan derne¤in önünde toplanan yaklaﬂ›k 150
kiﬂilik kitle burada büyük bir öfkeyle att›klar› sloganlarla sald›r›y› protesto ettiler. “Gözalt›lar Serbest B›rak›ls›n, Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z, Polis ‹nsan Kurﬂunluyor” yaz›l›
dövizlerin aç›ld›¤› eylemde yap›lan
konuﬂmada “polis güpegündüz insan vuruyor sonra da derne¤imize
suçlu muamelesi yap›yor” denildi.
Ferhat’›n 16 yaﬂ›nda bir genç oldu¤unu belirterek, tüm halk› ve demokratik güçleri polisin pervas›zl›¤›, katliamc›l›¤› karﬂ›s›nda duyarl›
olmaya ve tepki göstermeye ça¤›rd›. Polis sald›r›s›nda 16 kiﬂi gözalt›na al›nd›. Polis gece yar›s›na kadar
mahallede bekledi.

POL‹S TERÖRÜ
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POLİS SALDIRISI
EYLEMLERLE
PROTESTO EDİLDİ
Ferhat Gerçek’in 7 Ekim günü
Yenibosna’da Yürüyüﬂ Dergisi da¤›t›rken polis taraf›ndan s›rt›ndan
vurulmas› ‹stanbul’da yap›lan eylemlerle protesto edildi. 7 Ekim günü, sald›r›n›n oldu¤u akﬂam saat
20.00’de Okmeydan› Sa¤l›k Oca¤›
önünde toplanan Temel Haklar Federasyonu üyeleri, yaﬂanan sald›r›
ile ilgili bir bas›n aç›klamas› düzenledi. "Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz"
yaz›l› dövizler açan ve “Yürüyüﬂ
Susturulamaz” sloganlar› atan Federasyon üyeleri hak ve özgürlükler
mücadelesi verenler üzerindeki bask›lara son verilmesini istedi.

F e rhat’› Vu r a nl a r
Tu t u k l a n s›n!
8 Ekim günü Temel Haklar Federasyonu taraf›ndan 3 ayr› yerde
yap›lan eylemlerle de polisin katliamc› yüzü teﬂhir edildi. Temel Haklar Federasyonu üyeleri ‹lk olarak
saat 12.30'da Bahçelievler Temel
Haklar Derne¤i önünde toplanarak
buradan sloganlarla Ferhat’›n polis
taraf›ndan vuruldu¤u yere do¤ru
yürüyüﬂe geçtiler. “16 Yaﬂ›ndaki
Ferhat Gerçe¤i Vuranlar Tutuklans›n Polis Terörüne Son” yaz›l› pankartlar› Yürüyüﬂ Dergisi’nin kapaklar›n›n ve Ferhat’›n resimlerinin bulundu¤u dövizler taﬂ›yan Temel
Haklar Federasyonu üyelerinin önü
soka¤›n baﬂ›na barikat kurmuﬂ olan
polisler taraf›ndan kesildi. Ferhat’›
vuranlar O’nun sahiplenilmesini de
engellemeye çal›ﬂ›yorlard›. Ancak
Temel Haklar Federasyonu üyelerinin kararl›l›¤› ile dernek üyeleri
Ferhat’›n vuruldu¤u yere kadar giderek burada bir bas›n aç›klamas›
yapt›lar. Yürüyüﬂ ve aç›klama boyunca s›k s›k “Halka Kurﬂun S›kanlardan Hesap Sorulsun, Gözalt›lar
Serbest B›rak›ls›n, Yürüyüﬂ Susturulamaz, Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z” sloganlar›n› atan Temel Hak-
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lar Federasyonu üyeleri ad›na Fatma Aygün’ün okudu¤u aç›klamada
yaﬂanan olay özetlenerek “Ferhat
vuruldu¤unda satt›¤› derginin kapa¤›nda ‘AKP dini emperyalizme sat›yor’ yazmaktayd›. AKP’nin polisi
bu gerçe¤in halka ulaﬂt›r›lmas›n›
engellemek için Ferhat’› vurdu!”
dedi. Polisin gözalt›na ald›¤› kiﬂilere komplo haz›rlad›¤›n› da belirten
Aygün, “Yürüyüﬂ Dergisi halka gerçekleri ulaﬂt›rmak için ç›k›yor. Halka gerçekleri ulaﬂt›ran Yürüyüﬂ
Dergisi’ni satmaya devam edece¤iz” dedi. E¤itim-Sen 1 No’lu ﬁube,
ESP ve KÖZ’ün de kat›larak destek
verdi¤i, polis ablukas› alt›nda yap›lan eylemin ard›ndan Temel Haklar
Federasyonu üyeleri ellerinde Yürüyüﬂ Dergisi ile sat›ﬂ yapmaya baﬂlad›lar. “Arkadaﬂ›m›z Ferhat Gerçek Yürüyüﬂ Dergisi sat›ﬂ› yapt›¤›
için polis taraf›ndan kurﬂunland›.
Susmayaca¤›z!” ﬂeklindeki duyurularla sat›ﬂ yapan okurlar›m›z sald›r›
tehditleriyle engellenmeye çal›ﬂ›ld›.
Toplu dergi sat›ﬂ› yar›m saat sürdü.
***
Temel Haklar Federasyonu üyeleri mahallede gerçekleﬂtirdikleri
eylemin ard›ndan saat 15.00’de de
Ferhat’›n tedavi gördü¤ü Bak›rköy
Ruh ve Sinir Hastal›klar› Hastanesi’ndeydiler. Hastane giriﬂinde yapt›klar› eylemde ayn› pankart ve dövizleri açan Federasyon üyeleri eyleme slogan ve alk›ﬂlarla baﬂlad›lar.
Hastanedeki eyleme orada bulunan
halktan insanlar da kat›larak veya
d›ﬂardan alk›ﬂlarla destek verdiler.
Etraftaki insanlar›n ilgiyle izledi¤i
eylemde yap›lan aç›klamada Ferhat’›n yan›na kimsenin giremedi¤ini belirterek, ablukan›n kald›r›lmas›n› istediler.
Vurdular, gözalt›nda de¤il diyorlar, polis ablukas›nda tutuyorlar, bas›n yoluyla olay› kapatmaya, komplolar kurmaya çal›ﬂ›yorlar. ‹ﬂte Tür-

kiye’de polisin pervas›zl›¤›n›n çok
net bir örne¤i!

G ö zal t › l a r S e r b e s t
B›r ak›l s›n
Temel Haklar Federasyonu üyeleri hastane önünden gözalt›ndaki
arkadaﬂlar›na destek olmak için adliye önüne gittiler. Adliyenin karﬂ›s›ndaki yolda pankart ve dövizlerini
açan Federasyon üyeleri sloganlarla, marﬂlarla, halaylarla arkadaﬂlar›n›n mahkemeye ç›kar›lmas›n› beklediler. Burada da yaklaﬂ›k yedi saat
süren bekleyiﬂ s›ras›nda Federasyon
üyeleri s›k s›k “Ferhat’› Vuranlar
Yarg›lans›n, Gözalt›lar Serbest B›rak›ls›n” sloganlar› att›lar. Yedi saatlik bekleyiﬂin sonunda gece geç
saatlerde gözalt›nda bulunan 3’ü
ESP’li 16 kiﬂi serbest b›rak›ld›.

Y ü r ü yüﬂ Sus t u r u l a m a z ,
Po lis Ter ö r üne Son
Haklar ve Özgürlükler Cephesi’nin 9 Ekim günü saat 13.30’da
Taksim Tramvay Dura¤›’nda yapt›¤› bas›n aç›klamas›yla da polis terörü protesto edildi. “Ferhat Gerçek
Dergi Da¤›t›m› S›ras›nda Vuruldu.
Polis Terörüne Son!” yaz›l› pankart
açan HÖC’lüler ellerinde “Yürüyüﬂ
Susturulamaz, Polis Terörüne Son”
yaz›l› dövizler taﬂ›d›lar. Sloganlar
ve alk›ﬂlarla baﬂlayan eylemde
HÖC ad›na Gözde Buldu aç›klamay› okudu. Aç›klamada “Emperyalizmle olan iﬂbirlikçiliklerini gizlemek için halka gerçeklerin anlat›lmas›n› engellemeye çal›ﬂmaktalar.
Bu amaçla halk›n ve hakl›n›n sesi
Yürüyüﬂ Dergisi’ni de susturmak
istiyorlar. Suçlu olan pervas›zca sald›ran kolluk güçleridir. Suçlu olan
onlara bu yetkiyi ve izni veren AKP
hükümetidir” denildi.
Aç›klamada Ferhat Gerçek’in
vuruldu¤u gün gözalt›na al›n›p iﬂkenceden geçen ve önceki gece serbest b›rak›lanlar da vard›.
Gözalt›na al›n›p serbest b›rak›lanlardan ve kaburga kemi¤i k›r›l›p
dala¤›nda y›rt›lma olan Mustafa
Kaya Ferhat’›n vuruldu¤u sald›r›y›
14 Ekim 2007

anlatarak “yerde yatan yaral› bir
insana yard›m etmek suçsa ben
bu suçu her zaman iﬂlerim. Yaral› bir insana yard›m etmek insani
bir görevdir” sözleriyle konuﬂmas›n› sürdürdü. Ald›¤› darbeler
nedeniyle hastanede kalan Kaya’n›n eylemde sa¤l›¤› nedeniyle
konuﬂmakta zorluk çekti¤i görüldü.
Onun ard›ndan yine gözalt›nda yaralanan Bülent Kemal Y›ld›r›m bir
konuﬂma yaparak yaﬂad›klar›n› anlatt›. Ferhat’› polisin vurdu¤unu,
bunu gördüklerini belirten Y›ld›r›m,
polisin delilleri yoketmeye çal›ﬂt›¤›n› da sözlerine ekledi. Y›ld›r›m polisin sokaktaki mermi kovanlar›n›
hemen toplad›¤›n› belirtti. Eylem
alk›ﬂlar ve sloganlarla sona erdi.

F e r h a t G e r çek Üze r i n d e k i
Polis Ab lu k a s› Kal d›r › ls›n
HÖC’lüler 11 Ekim günü Ferhat’›n kald›¤› Bak›rköy Ruh ve Sinir Hastal›klar› Hastanesi önünde
bir aç›klama yaparak Ferhat taburcu
olana kadar hastane önünde oturacaklar›n› aç›klad›lar. “Polis Ferhat

Gerçek’i S›rt›ndan Vurdu Ferhat’›
Vuranlar Derhal Tutuklanmal›d›r
Polisin ‹nsan Öldürme Özgürlü¤ü
Mü Var” pankart›n›n aç›ld›¤› aç›klamada “Ferhat’› Vuran Polis Tutuklans›n ve Ferhat Gerçek Üzerindeki
Polis Ablukas› Kald›r›ls›n” dövizleri taﬂ›nd›. “Suçu ve suçluyu biliyor
ve adalet istiyoruz” denilen aç›klamadan sonra ikiﬂerli ekipler halinde
ve polis eﬂli¤inde Ferhat ziyaret
edildi. Ziyaret için yan›na girdi¤imiz Ferhat olay an›n› ﬂu ﬂekilde anlatt›: “Dergi sat›yorduk. Polisin bir
tanesi geldi, dergiye bakmak istedi.
Bizim arkadaﬂlar da dergiyi verdi.
Kimlik istediler. Biz kimliklerimizi
göstermedik. Sonra polisin bir tanesi arkadaﬂa tokat att› kimlik göstermedi diye. Orada tart›ﬂma ç›kt›. Polis copla arkadaﬂlara vurmaya baﬂlad›. Ben de aradan ç›kay›m derken

polis eteﬂ etti. D›ﬂar› da bekleyen
arkadaﬂlar da iyi olsunlar, beni
düﬂünmesinler” dedi. Ard›ndan
polisin sürekli soru sordu¤unu
söyleyen Ferhat’›n moralinin iyi
oldu¤u gözlendi. HÖC’lülerin ise
hastane önünde bekleyiﬂleri hala
sürüyor.

“Demokratik Kurumlara
Yönelik Sald›r›lara Son”
9 Ekim günü Taksim Tramvay Dura¤›’nda yap›lan bir baﬂka eylem de saat
19.00’da demokratik kitle örgütleri taraf›ndan gerçekleﬂtirildi. BDSP, Devrimci
‹ﬂçi Partisi Giriﬂimi, EHP, Ezilenlerin
Kurtuluﬂu, ESP, Kald›raç, ODAK, SDP,
TÖP, HÖC, HKM, DHP, Mücadele Birli¤i, Anarﬂist Komünist ‹nisiyatifi ve
Partizan’›n düzenledi¤i eylemde “Demokratik Kurumlara Yönelik Sald›r›lara
Son” pankart› aç›larak demokratik kurumlara yönelik artan polis terörü protesto edildi.

ard›ndan derginin
tan›t›m ve sat›ﬂ›
yap›ld›. Tan›t›m
s›ras›nda yap›lan konuﬂmalarda po-lis terörü anlat›ld›.
***

SALDIRIYA ANADOLU’DA PROTESTO EYLEMLER‹
ANTA LYA HÖC Temsilcili¤i
taraf›ndan 7 Eylül akﬂam› saat
18.30’da K›ﬂlahan Meydan›’nda
yap›lan bas›n aç›klamas›nda ellerde
Yürüyüﬂ Dergisi taﬂ›narak ve “Yü-rüyüﬂ” yaz›l› önlükleri giyilerek
Yürüyüﬂ Dergisi sahiplenildi. Ey-lemde HÖC ad›na konuﬂan M. Ali
U¤urlu “sald›r›lar bask›lar bizi y›l-d›ramayacak” dedi. Aç›klamaya
E¤itim-Sen Antalya ﬁubesi de des-tek verdi.
***
ANKARA HÖC Temsilcili¤i de
8 Ekim günü saat 13.00’te Yüksel
Caddesi’nde polis sald›r›s›n› protes-to etmek için bir bas›n aç›klamas›
yapt›. “Polis Terörüne Son” pan-kart›n›n aç›ld›¤› eylemde “Yürüyüﬂ
Dergisi Susturulamaz, Halk›z Hak-l›y›z Kazanaca¤›z” yaz›l› dövizler
taﬂ›nd›. Alk›ﬂlarla baﬂlayan eylemde
Say›: 126

Ankara HÖC Temsilcili¤i ad›na
Eray Destegül; “Demokrasi paket-leri de ç›karsalar, anayasa da de¤iﬂ-tirseler ülkemizi emperyalistler yö-nettikçe de¤iﬂen bir ﬂey olmayacak-t›r. Bizler bu gerçekli¤inin bilincin-de olarak mücadelemize devam
edece¤iz” dedi.
***
‹ Z M ‹ R HÖC Temsilcili¤i’nin 9
Ekim 2007 Sal› günü saat 15.00’de
Kemeralt› giriﬂinde yapt›klar› bas›n
aç›klamas›nda “Bask›lar, Gözalt›lar,
Kurﬂunlar Bizi Y›ld›ramaz Polis Te-rörüne Son!” pankart› aç›ld›.
Aç›klama yapan Yurdagül Gümüﬂ,
“AKP iktidar›, iﬂbirlikçi ve ülkeye
ihanet eden gerçek yüzünün teﬂhir
edilerek halka ulaﬂt›r›lmas›na ta-hammül edemedi¤i için ç›kard›¤›
polis yasas› ile polisi yan›na koru-ma yapm›ﬂt›r” dedi. Aç›klaman›n

BURSA HÖC Temsilcili¤i de
11 Ekim günü Heykel’de yapt›¤›
bas›n aç›klamas› ile Ferhat Ger-çek’in polis taraf›ndan vurulmas›n›
protesto etti. HÖC ad›na yap›lan
aç›klamada; “Yap›lan, sald›r› ger-çekleri gizlemek içindir” denildi.
Aç›klaman›n ard›ndan polis HÖC’
lülere sald›rarak provokasyon yarat-maya ça-l › ﬂ t › .
HÖC’lü-ler polis
taraf›ndan tek-me tokat
sald›r›ya
u¤rad›lar.
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“Bu bizim nezdimizde tüm
demokratik kamuoyuna bir gözda¤›”
Ya s i n Ta y l a n
(Yürüyüﬂ okuru,
olay›n tan›klar›nd a n ): Geçmiﬂten bugüne
belli bir süredir yozlaﬂmaya
karﬂ› bir çal›ﬂma yürütülüyor. Biz
çok bat›yoruz gözlerine, onlar›n hu-zur ve refah›n› bir ﬂekilde rahats›z
ediyoruz. Neden çünkü uyuﬂturucu-yu rahat satam›yorlar, fuhuﬂu rahat
yapam›yorlar. Halk›m›z destek veri-yor. Mahalledeki insanlar bize destek
veriyor. Bugünkü olay ise tamamen
planlanm›ﬂ bir ﬂeydi bence. Periyo-dik olarak yani her hafta, iki haftada
bir mahallemizde dergi sat›ﬂ› yap›l›-yor. Bu dergi yasal olmas›na ra¤men
bugün buna müdahale edildi. Müda-hale edilmesinin gerekçesine de hiç-bir ﬂey bulamad›lar. Çünkü yasal.
Kendileri de biliyor. Nas›l bizi engel-leyebilirlerdi? Arabay› üstümüze sü-rerek arkadaﬂlar›m›z› ezerek. Tabi o
esnada da do¤al olarak arkadaﬂlar
müdahale ediyorlar ve içlerinden bir
tane polis ç›kt› silah›n› çekti sizleri
tek tek vuraca¤›z dedi. Tan›yoruz he-pinizi dedi. Tabiki tan›yorlard›r biz
bu mahallede oturuyoruz, burda yaﬂ›-yoruz y›llard›r.
Olay s›ras›nda dergiye el koymak
istediler tabi biz de müdahale ettik.
Dergiyi vermek istemedik. O esnada
ilk silah›n› çekip tehdit eden polis
ateﬂ etmeye baﬂlad›. Sonra hepsi bir-den ateﬂ etmeye devam ettiler. Ateﬂ
edince arkadaﬂ›m›z vuruldu. Yaral›
arkadaﬂ› birileri kucaklay›p da yolun
kenar›na getirmek istedi. Arkadan da
onlar› sürekli copluyorlard›, dipçik
filan vuruyorlard›. ‹ﬂte götürmesin
gebersin diyorlard›. Yaral› arkadaﬂa
müdahale eden insanlar vard› sokak-ta halktan insanlar, evlerden inenler,
sokaktan geçenler. Halk baya¤› bir
tepki gösterdi. Daha sonra derne¤in
bulundu¤u soka¤a silahla gaz bom-balar›yla sald›r› oldu.Yaklaﬂ›k 10-15
esnafa da sald›rm›ﬂlar. Ambulans›n
ça¤r›lmas›na polisler müdahale etti.
Öldürmeye yönelikti yani. Ki zaten
ilk baﬂta belliydi. Söyledi¤i ﬂuydu
sizleri tek tek yakalay›p öldürece¤iz
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diyordu. Halk› y›ld›rmaya insanlar›
korkutmaya çal›ﬂ›yorlar. Ama kendi-leri teﬂhir oldu. Haks›z olduklar›n›
halk biliyor. Burada mahallede olan
insanlar› y›ld›rmaya yönelik olan bir
politikad›r. ‹nsanlar›m›z y›lmayacak.
Biz mahallede fuhuﬂu da istemiyo-ruz, esrar› da istemiyoruz, kumar› da
istemiyoruz. Dergimiz yasal olan bir
dergi. Tüm insanlara ulaﬂt›rmaya ça-l›ﬂ›yoruz. Halk›m›za ulaﬂt›rmaya ça-l›ﬂ›yoruz. Çünkü do¤rular› yaz›yor.
Onlar da bunu sindiremiyorlar.

nül rahatl›-¤›yla dola-ﬂ›rken bur-daki bunlara karﬂ› olan, birlik üreten
insanlar› buradan yoketmek gibi bir
amaçlar› var. Bu halk›n mücadelesi-ne yönelik bir sald›r›d›r. Biz istedi¤i-miz dergiyi bile özgürce alam›yoruz,
satam›yoruz. Sonunda yasal olan bir
dergi bundan niye bu kadar rahats›z-l›k duyuyorlar? Biz bu ülkede bir
dergi sat›ﬂ› bile yapamayacaksak,
dergi satt›¤›m›z için vurulacaksak bu
ülkede nas›l demokrasiden bahsedili-yor?

Gürkan Gülsoy (Yürüyüﬂ
o k u r u ): Bütün polisler ateﬂ ediyor--

Dede Altun (Bahçelievler Tem e l H a k l a r B a ﬂ k a n Ya r d › mc›s›): Bizim derne¤imizin daha ön--

du. Acayip bir ﬂekilde silah sesleri
vard›. Daha sonra geldi¤imizde arka-daﬂ› yerde gördük. Bir arkadaﬂ eliyle
bask› yap›yordu ki kanama dursun
diye. O esnada bir ekip arabas› yani
ambulans geldi ve bu ekip arabas›n›
oraya sokmad›lar. Polisler sokmad›-lar. Biz 112’yi tekrar tekrar arad›k.
Gelemiyoruz da demiyorlar ama bir
yandan da
Biz bu ülkede bir bekliyor-lar. Yani
dergi sat›ﬂ› bile
polisin
y a p a m a y a c a k s a k , sokmad›¤›
dergi satt›¤›m›z
çok bel-i ç i n v u r u l a c a k s a k liydi. Bir
yandan da
bu ülkede nas›l
polis orda
demokrasiden
sald›r›yor-bahsediliyor?
du tekrar-dan. Yani
yerde yatan arkadaﬂa müdahale eden
insanlara sald›r›yordu. Sadece yaral›-ya müdahale eden arkadaﬂlar›. Mü-dahale eden herkesi gözalt›na ald›lar
yaral› da orda yerde kald›.
Daha sonra da dernek önünde tek-rardan bir sald›r›da bulundular. Bu
planl› bir ﬂeydi. Bunun kan›t› da bir
kere direk insanlar›n üzerine kurﬂun
s›kt›lar ve söylüyorlard› zaten öldü-rece¤iz diye. Sat›ﬂ›n baﬂ›ndan beri
sürekli sataﬂ›yorlard› yani olaylar ç›-karmaya çal›ﬂ›yorlard›. Planl› bir
ﬂeydi yani.
Bunlar› daha önce de yaﬂad›k biz.
Yani buradaki esrarc›lar, h›rs›zlar gö--

ce burada yapm›ﬂ oldu¤u çal›ﬂmalar
var. Uyuﬂturucuyla fuhuﬂla ilgili. Da-ha önce de derne¤imize yönelik bu-nunla ilgili sald›r›lar olmuﬂtu. Polis
yeni bir komplonun peﬂinde. Çünkü
planl› bir sald›r›. Geçen hafta da sa-t›ﬂ oluyor ama böyle bir olay engelle-me yok.
Sonuçta derne¤imizin mahallede
yaratm›ﬂ oldu¤u bir etki var. Uyuﬂtu-rucuya, fuhuﬂa, yozlaﬂmaya karﬂ›
vermiﬂ oldu¤u bir mücadele var. Ya-ni çetelere karﬂ› verdi¤imiz mücade-le var. Yani polisin direk derne¤imize
sald›rmas› hedef göstermesi derne¤in
önüne çevik kuvveti y›¤mas›. Arama
karar›nda “derne¤in içinde silahl› ki-ﬂiler var” denmesi yeni bir komplo-nun göstergesi bunlar. ‹çerde silahl›
kimse olmad›¤›n› onlar da iyi biliyor.
Sonuç olarak ﬂunu diyebiliriz yani
haklar ve özgürlükler mücadelesi
verdi¤imiz için çeﬂitli bask›lara ma-ruz kal›yoruz.
Ülkemizin son sürecine bakt›¤›-m›zda Dersim’de yap›lan katliam
olay›nda polisin yetkilerini geniﬂlet-meye yönelik ç›kar›lan yasada zaten
polise vurma yetkisi veriliyor. Polis
de bu konuda pervas›z davran›yor.
Yasal olan bir dergiyi da¤›tan okuyan
kiﬂilere bu ﬂekilde direk hedef göze-terek ateﬂ etmesi polisin niyetinin ne
oldu¤unu ortaya koyuyor. Bu bizim
nezdimizde tüm demokratik kamu-oyuna bir gözda¤›.
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Bülent Karataﬂ’›n ‹nfaz Edildi¤i Kesinleﬂti!
Ali R›za Çiçek
Av u k a t › y l a g ö rüﬂtü:
Bülent
Bülent KARATAﬁ
Karataﬂ’›n nas›l
infaz edildi¤ini
anlatt›:
Dersim Hozat ‹lçesi Boydaﬂ Köyü
yak›nlar›nda 27 Eylül 2007 günü Özel
Timler
taraf›ndan
katledilen
Bülent
KARATAﬁ’›n yan›nda bulunan ve a¤›r
Ali R›za Ç‹ÇEK yaral› olarak hastaneye kald›r›lan R›za Ç‹ÇEK yo¤un bak›m alt›nda oldu¤u
Diyarbak›r Askeri Hastanesi’nde
Avukat› Hüseyin Aygün’e yaﬂad›klar›n› anlatt›;

“ B ü l e n t K a r a t a ﬂ ’ l a odun topla mak için ormana gittik . Bu s›rada
k a r m a s k e l i j a n d a r m a Öz e l H a r e ka t Timleri yan›m›za gelip burada
n e ya p t › ¤ › m › z › s o r u p, k i m l i k l e r i m i zi ald›lar. Kimliklerimizi kontrol
edip akﬂam a kalm adan gidin dedi ler. Bunun üzerine biz de odun mot o r u mu z u a l › p g e l e l i m d e di k . K › sa
bir aradan sonra tekrar gelip kim li k le r i te l s iz a ra c ›l ›¤ › ile G B T s o ruﬂturmas›na soktular. Sonra Bülent Karataﬂ’› benden ay›rarak
baﬂka bir yere götürdüler. Bana
üze r imdeki le ri ç› kar ›p soyunmam›
söylediler. Üzerimdekileri ç›kar d›ktan sonra, koﬂarak uzaklaﬂma m› söylediler, ben bunu kabul etm e yi nc e s il a h› n di pç i¤ i i l e v ur du l a r. Bu arada yak›nlardan silah sesi geliyordu. Daha sonra beni diz
üstü yere yat›rd›lar Tim komutan›
silah›n› bana do¤rultarak gö¤sü me ateﬂ etti. Kendime geldi¤imde
hastanedeydim.”
Zaten Adli T›p Raporu’yla ortaya ç›kan aç›k infaz, Ali R›za Çiçek’in anlat›m›yla netleﬂmiﬂtir.
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K a t l i a m c › l a r › n Yalan› T › b b i
O l a r a k D a Aç›¤a Ç›km›ﬂt›r
Bu infaz gerçe¤ini olaya iliﬂkin
inceleme yapan CHP Heyeti de kabul etmiﬂti. Heyet Elaz›¤ F›rat T›p
Hastanesi’nde Ali R›za Çiçek’i ziyaretleri s›ras›nda yapt›klar› aç›klamada “Medyaya yans›yan, gençle rin 'dur' ihtar›na kaçarak yan›t
v e r d i ¤ i ﬂe k l in d ey d i. A m a b a ﬂ h e kim, görüﬂmeleri mizde kurﬂunun
ön den g el di ¤i ni sö yle di . Ka ça n i n san s›rt›ndan vurulur” diyerek infaz› do¤rulam›ﬂlard›.
Peki bu aç›k katliam karﬂ›s›nda
savc›lar hakimler katilleri mi gözalt›na al›p tutuklad›lar, hay›r Türkiye’de bunun tersi olur her zaman,
yine rutin iﬂlemiﬂ, katledilmeye çal›ﬂ›lan Ali R›za Çiçek tutuklanm›ﬂt›r. Elaz›¤ Sulh Ceza Hakimli¤i taraf›ndan “örgüt üyeli¤i” gerekçesiyle tutuklanan Ali R›za Çiçek’in,
hangi örgüte üye oldu¤unu belirtme
gere¤i de duymam›ﬂlard›r. R›za Çiçek hastanede tek baﬂ›na tutuluyor
ve ailesiyle bile görüﬂtürülmüyor.
Herkes görmelidir, bu düzenin
adaletini! Bu ülkenin savc›lar› hakimleri diploma al›rlarken, katliamc›lar› aklama görevi için yemin etmiﬂ olmal›d›rlar.
Peki nedir Ali R›za’n›n suçu da
tutuklanm›ﬂt›r, görülmektedir ki,
tek suçu vücuduna s›k›lan kurﬂuna
ra¤men ölmemiﬂ olmas›d›r, baﬂka
suça ne hacet!

B i r Ül k en i n Sa vc › s› Böy l e
Yalan Söylerse Halk Kime,
Nas›l Güvenecek?
Bak›n, bir savc› katliam› nas›l
aklamaya çal›ﬂ›yor? Katil, gidip
aleni infaz yap›yor, mesle¤ine ve
kiﬂili¤ine sayg›s› kalmam›ﬂ bir savc› ç›k›yor, katilin pisli¤ini temizlemeye soyunuyor.
Halk›n Hukuk Bürosu avukatlar›ndan Av. Bark›n Timtik, Tunceli

Barosu avukatlar›ndan Av. Hüseyin
Aygün, Av. Aliﬂer Dönmez ve Dersim Temel Haklar üyelerinin oluﬂturdu¤u grup Karataﬂ’›n ailesine taziye ziyaretinde bulunmak ve hukuki süreci takip etmek için Hozat’a
gidiyor.
‹lk olarak soruﬂturmay› yürüten
Hozat Savc›s›’yla görüﬂen avukatlar, savc›ya R›za Çiçek’in olay’›n
ma¤duru oldu¤u halde suçlu muamelesine tabi tutuldu¤undan bahsedince savc›, R›za Çiçek’in ﬂüpheli durumda oldu¤unu ve kendisi
hakk›nda yakalama emri düzenlendi¤ini söylüyor. Savc›, olay yerine
askerlerce helikopterle götürüldü¤ünü, olay yerinin may›nl› arazi oldu¤unu, köylülerin bu bölgeye girmediklerini bu nedenle de bu kiﬂilerin ﬂüpheli durumda olduklar›n›
söylüyor.
‹ﬂte avukatlara aleni yalan söyle-

Ölümüze de dirimize de
kapal› cemevi hangi inanca
hizmet edebilir?
Bülent Karataﬂ’›n cenazesi ailesi taraf›ndan 27 Eylül günü Elaz›¤ Cemevine
götürüldü. Cemevi baﬂkan› Cafer Yeﬂil ise
‘teröristi’ cemevine almam, ‘olay ç›kar’
diyerek cenazeyi almad›.
Edenilen bilgiye göre; cenazenin cemevine götürülmesi öncesinde Cemevini jandarma ar›yarak “ Bülent Karataﬂ diye birinin cenazesi gelecek o cenazeyi almay›n
olay ç›kar” diye tehditlerde bulunuyor.
Cemevine cenaze almayan Cafer
Yeﬂil’in, bu ilk kez halka cemevi
kap›lar›n› kapat›ﬂ› de¤ildir. Daha önce de
Elaz›¤ Temel Haklar Derne¤i, halk›m›z›n
bir gelene¤i olan Aﬂure’yi Cemevi’nde
yapmak için gidiyor. Ama yine Cafer Yeﬂil
isimli ﬂah›s “ olay ç›kar” gerekçesiyle izin
vermiyor.
Peki soruyoruz; Cafer Yeﬂil’in de¤erleri var m›d›r? Halka kapatt›¤› cemevini
kime açmaktad›r?
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yen bir savc›. Katillerin suç ortakl›¤›n› üstleniyor, yalan söylüyor, soruﬂturma için gizlilik kayd› koyuyor
ki, istedikleri gibi katlettiklerini
gizleyebilsinler, delilleri karartabilsinler!..
Oysa Hozat Belediye Baﬂkan›
Cevdet Konak, olay yerinin köylülerin k›ﬂl›k odun ihtiyaçlar›n› karﬂ›lad›klar› ve köylülerce sürekli gidilen bir yer oldu¤unu, bölgenin girilemez oldu¤una iliﬂkin bir uyar›n›n
bulunmad›¤›n› söylüyor. Ve zaten
Ali R›za’n›n
da anlatt›¤›
gibi, bilinçli
planl›
infaz
gerçekleﬂtiriliyor.

B ü l e n t K a r a t a ﬂ ’ › n Ailesi
J ‹ T E M Ta r a f › n d a n Te h d i t
Edildiklerini Söylüyor

r›n› belirttiler.

Bülent Karataﬂ’›n ailesine baﬂsa¤l›¤› ziyaretinde bulunan grup, aile ile olay›n seyri üzerine konuﬂup
bilgi ald›. Aile de, o bölgeden k›ﬂl›k
odun ihtiyac› için herkesin a¤aç
kesti¤ini, Bülent’in de o gün, daha
önceden tespit ettikleri kara petek
bal› kovanlar›n› almak için at›, motoru ve h›zar›yla birlikte evden ç›kt›¤›n› söyledi.
Aile, daha önceden de evlerinin
sürekli olarak polis ve asker gözetiminde oldu¤unu, Bülent’in tehdit
edildi¤ini söyledi. Bülent Karataﬂ’›n eﬂi Güler Karataﬂ, eﬂinin
olaydan yaklaﬂ›k 15 gün önce J‹TEM taraf›ndan tehdit edildi¤ini
söyledi.
Avukatlar ve Temel Haklar üyeleri bu durumun takipçisi olacakla-

Katliamla ilgili Malatya’da 7
Ekim’de Merkez PTT önünde
HÖC, DHP, ESP, PART‹ZAN, TKP
ve PSAKD taraf›ndan bir bas›n
aç›klamas› yap›ld›. Aç›klamaya
SES, E⁄‹T‹M-SEN ve DTP de destek verdi.
“Katliamlara, Ajanlaﬂt›rmala ra, Bask›lara Karﬂ› Susmayaca ¤›z!” yaz›l› pankart›n aç›ld›¤› ve
“Katil Devlet Hesap Verecek, Bü lent Karataﬂ Ölümsüzdür, Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz” yaz›l› dövizlerin taﬂ›nd›¤› aç›klamada s›k s›k
“ B ü l e n t K a r a t a ﬂ Ö l ü m s ü z d ü r,
Kahrolsun Faﬂizm, Yaﬂas›n Mücade lemiz, M ‹T J‹ TE M Kontrger il la
D a ¤ › t › l s › n , B a s k › l a r, K a tl i a m l a r
Bizleri Y›ld›ramaz” sloganlar› at›ld›. Aç›klamaya 60 kiﬂi kat›ld›.

‹ZM‹R POL‹S‹ UMUDUN
TÜRKÜLER‹NDEN KORKUYOR
Grup Yorum’un 13 Ekim günü ‹zmir’de yapaca¤›
konserin afiﬂlerini asan HÖC’lülere polisler sald›rarak
umudun türkülerinden olan korkular›n› bir kez daha
gösterdiler.
5 Ekim günü Bornova’da konser afiﬂlerini asmak isteyen Dursun Göktaﬂ ve Ümit Çobano¤lu’na polis engel
olamay›nca gözalt›na alarak HÖC’lüleri Bornova Merkez Karakolu’na götürdü. 3 saat süren gözalt›n›n ard›ndan HÖC’lülere 119 YTL para cezas› kesildi.
Gözalt›na ra¤men konser çal›ﬂmalar›n› sürdüren
HÖC üyeler, bu kez 7 Ekim günü sabah saatlerinde afiﬂleri asmaya baﬂlamadan önce yine polis engeline tak›ld›. Polis, HÖC’lülere afiﬂleri asmadan önce para cezas›
kesilmek istedi. Hukuk polisin umurunda de¤il. Alenen
kendisine göre ‘kanunu ihlal’ edecek herhangi bir ﬂey
yap›lmadan bile ceza kesmeye çal›ﬂan polislere tepki
gösteren HÖC’ lülere verilen cevap da ilginçti. “Biz suç
iﬂlenmeden engelliyoruz. Siz kesin afiﬂ asacaks›n›z.”
‹stedi¤imi yapar›m k›l›f›n› haz›rlar›m rahatl›¤›yla davranan polis HÖC’lüleri gözalt›na al›p çal›ﬂmalar›n›
engellemeye çal›ﬂt›.
9 Ekim günü konser afiﬂlerini Çi¤li Güzeltepe Mahallesi’nde asan HÖC’lüler yine polisin sald›r›s›na
maruz kald›. Yasal bir konsere dahi tahammül edemeyen ‹zmir polisi ‘Sizi linç ettirmek laz›m, do¤uya götürüp kafan›za s›kmak laz›m’ tehditleriyle tescilli olan iﬂkenceciliklerini ve düﬂmanl›klar›n› sergilediler.
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“Komplolar› Boﬂa Ç›kartaca¤›z”
‹zmir’de 9 Haziran günü polisin
komplosu ile tutuklanan ‹zmir
Gençlik Derne¤i ve Buca Temel
Haklar ve Özgürlükler Derne¤i çal›ﬂanlar› olan ‹leri K›z›laltun ile Burak Demirci’nin mahkemesi, 3
Ekim Çarﬂamba günü görüldü. Fakat K›r›klar F Tipi Hapishanesi’nden mahkemeye getirilmeyen Burak
Demirci ve ‹leri K›z›laltun kimlik
tespiti yap›lmad›¤› gerekçesi ile dava 23 Ocak 2008’e
ertelendi.
Avukatlar, “Memura karﬂ› direnme” gerekçesiyle
mahkemeye getirilmedikleri ileri sürülen K›z›laltun
ve Demirci’nin onursuz aramaya karﬂ› ç›kt›klar› için
getirilmediklerini dile getirdiler. 3.5 ayd›r polisin
kurdu¤u komplo sonucu tutukluluklar› süren K›z›laltun ve Demirci için ‹zmir HÖC Temsilcili¤i, adliye
önünde ‘Komployla Tutuklananlar Serbest B›rak›ls›n’
pankart› açarak bir bas›n aç›klama yapt›. Aç›klamay›
yapan Ferit Mutlu ‘Biz devrimci-demokratlar olarak
tutuklanan arkadaﬂlar›m›z›n derhal serbest b›rak›lmas›n› ve komplonun gerçek sorumlular›n›n cezaland›r›lmas›n› istiyoruz’ diye konuﬂtu. “Komplolar› Boﬂa
Ç›kartaca¤›z, Tutuklananlar Serbest B›rak›ls›n” sloganlar›n›n at›ld›¤› aç›klamada HÖC’lüler adalet taleplerini yinelediler.

14 Ekim 2007

racak, kimin ç›kar›na olacak?
Halk›n m›? Yoksa bir avuç egemenin mi? Bunu cevaplamak için
devletin niteli¤ine bakmak yeti-

ma mücadelesinin en ön saf›ndayd›. ‹ﬂte tüm bu nedenler
YÖK’ü daha önemli k›l›yordu
cuntac›lar›n gözünde. YÖK kuru-

Gençlik Anayasa Tart›ﬂmalar›na Nas›l Bakmal›?
Günlerdir ülkemiz gündeminin ana maddesini anayasa tart›ﬂmalar› oluﬂturuyor. YÖK’te bu
tart›ﬂmalar›n baﬂ›ndan beri bir
taraf olmuﬂtur.
Erdo¤an Teziç, 82 Anayasas›’na, yani iktidarlar›na dokunulmamas›n› istemektedir. AKP iktidar› ise demokratikleﬂme söylemlerini kullanarak, iktidar çat›ﬂmas›nda kendini güçlendirmenin hesab›ndad›r. YÖK’ü kald›rmay› de¤il, kendi YÖK’ünü istemektedir.
ﬁimdi ise bu ülkenin gelece¤i
olan bizler; gençlik ve halk için
haz›rland›¤› söylenen bu anayasa üzerine sözümüzü söylüyoruz.
Evet, ortada anayasa tart›ﬂmalar› var ve her kafadan bir ses
ç›k›yor, ama esas sorun ﬂu ki; bu
anayasa ile hayatlar› düzenlenecek olan ço¤unluk, yani halk tart›ﬂmalardan uzak tutulmaya çal›ﬂ›l›yor. Ve kuﬂkusuz en uzak
tutulmaya çal›ﬂ›lan kesim gençlik. Çünkü biliniyor ki, anayasa
tasla¤›n› en çok tart›ﬂacak ve
sorgulayacak olan gençlik. Tabi
anayasan›n kime hizmet etti¤i,
kim için yap›ld›¤›, halka ne yarar
sa¤layaca¤›, niteli¤i tart›ﬂ›ls›n istenmiyor. Sadece referandum
geldi¤inde onaylans›n. ‹ﬂte bu
ülkedeki demokrasi anlay›ﬂ›.
‹ﬂte böylesi bir süreçte gençli¤e düﬂen bu anayasa tart›ﬂmalar›n›n olabildi¤ince içinde olmak, sorgulamak ve sorgulatmakt›r. Yap›lmas› planlanan
anayasan›n bizim için anlam› nedir, ne olmal›d›r?
Öncelikle hiçbir kafa kar›ﬂ›kl›¤›na yer b›rakmayacak bir gerçeklikle baﬂlayal›m. Kim için
anayasa? Yani ç›kar›lacak anayasa kimin hayat›n› kolaylaﬂt›-

Say›: 126

yor. Evet devletin niteli¤inden
ba¤›ms›z bir anayasa tart›ﬂmas›
boﬂa zaman kayb›ndan baﬂka bir
ﬂey de¤ildir. Faﬂizmle yönetilen
bir ülkede oldu¤umuz gerçe¤i
bu tart›ﬂmalar sürecinde de gözden kaçmamas› gereken bir olgu. Düﬂününki her yan›yla faﬂizmin kurumsallaﬂt›¤› bir ülkede
özgürlükçü bir anayasadan bahsediliyor. Ve taslaktan yans›yanlara bakt›¤›m›zda da 12 Eylül’ün
bütün bask› kurumlar› varl›klar›n› sürdürüyor. Buna ra¤men ç›k›p bir “sivil anayasa”dan bahsedebiliyorlar.
Tart›ﬂman›n YÖK aya¤› ise
ayr› bir çeliﬂki. Yine kamuoyuna
yans›yan tasla¤a bak›yoruz,
evet isim olarak YÖK kalkm›ﬂ
ama yerine Üniversiteleraras›
Koordinasyon Kurulu (ÜKK) gelmiﬂ. Biz bu politikaya çok yabanc› de¤iliz asl›nda. DGM’yi kald›rma propagandas› yap›p sadece ismini ACM olarak de¤iﬂtirdiler. ﬁimdi de YÖK’ün sadece ismini de¤iﬂtirerek ‹slamc›lar›n
YÖK’ünü yarat›yorlar. Özde
gençlik aç›s›ndan de¤iﬂen bir ﬂey
olmayacak. Çünkü ülkemiz ﬂartlar›nda bask›, zulüm politikalar›
ve kurumlar› olmaks›z›n adaletsiz düzenlerini sürdüremiyorlar.
YÖK bu noktada ö¤renci
gençli¤in var olan dinamiklerini
kontrol ve ö¤renci muhalefetini
bast›rma noktas›nda ortaya ç›km›ﬂ 12 Eylül’ün bask› araçlar›ndand›r. Çünkü 12 Eylülcüler cuntay› yaparken de, faﬂizmi kurumsallaﬂt›r›rken de halk› sindirme, sömürme politikalar›na engel olabilecek en tehlikeli kesimlerden birinin gençlik oldu¤unu biliyordu. Çünkü 80 öncesinin en örgütlü gücüydü gençlik
ve halk›n her kesiminin hak ara-

lur kurulmaz O’na yüklenen misyonda belli oldu. Aç›ld›¤› tarihten itibaren binlerce ö¤renciyi,
ö¤retim görevlisini okullar›ndan
atan, bir o kadar›n› uzaklaﬂt›ran
ve milyonlarca ö¤renciye çeﬂitli
boyutlarda cezalar veren YÖK,
hala ayn› bask› zihniyetiyle ö¤rencilerin üstünde bir karabasan
misali varl›¤›n› sürdürüyor. Ve
bu noktada yine karﬂ›m›za devletin niteli¤i gerçe¤i ç›k›yor. Evet
devletin niteli¤i de¤iﬂmedikçe
YÖK gibi bilimin ve halk›n düﬂman› kurumlar varl›¤›n› sürdürecektir. Bu düzende hiçbir iktidar YÖK’ten vazgeçemez. En
fazla ismini de¤iﬂtirebilir.
Oysa YÖK, ö¤renci gençli¤in
hep en temel gündemiydi. Biz
YÖK’ün kuruluﬂundan bugüne
her y›l, YÖK kald›r›ls›n talebini
hayk›rd›k. YÖK’ü kald›rmak isim
de¤iﬂtirmek de¤ildir, bizim kald›rmak, y›kmak istedi¤imiz YÖK
zihniyetidir. Bunun yolunun da
mücadelemizi
büyütmekten
geçti¤i bilincindeyiz.
Bu y›l da YÖK’ün kuruluﬂ
y›ldönümü olan 6 Kas›m tarihi
yaklaﬂ›yor. Ve biz ülkenin devrimci gençli¤i olarak yine o tarihte YÖK’e karﬂ› oldu¤umuzu
hayk›raca¤›z. Tüm üniversite ve
lise gençli¤ini YÖK’ün kald›r›l›p
demokratik üniversiteler ve liselerin kurulmas› mücadelesinde yerini almaya ça¤›r›yoruz
YÖK’E HAYIR
HALK ‹Ç‹N B‹L‹M. HALK ‹Ç‹N
E⁄‹T‹M
NE YÖK NE AKP, DEMOKRAT‹K
ÜN‹VERS‹TE
GENÇL‹K FEDERASYONU

GENÇL‹K
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NAYASA RÖPORTAJLARI

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›

Bu Say›da:
Atilla Dorsay (Sinema Eleﬂtirmeni)
Süleyman Çelebi (D‹SK Genel Bﬂk.)
R›za G ürünlü (Divri¤i Kültür Derne¤i Baﬂkan›)

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?

Atilla Dorsay (Sinema Eleﬂtirmeni):
“ ‹ﬂte Üzerinde Tart›ﬂ›lacak Bir ﬁey”

1)

Bir anayasa sizce
neleri içermeli
ve nas›l yap›lmal›?
Atilla Dorsay: Türkiye Cumhuriyeti sonuç olarak demokratik,
laik ve sosyal bir devlettir. Bu temel niteliklerin
de¤iﬂmemesi gerekti¤i düﬂüncesindeyim. Yeni bir anayasa, özellikle devletle bireyin iliﬂkileri alan›nda ça¤daﬂ bir bak›ﬂ getirmeli. Bizde
egemen olan görüﬂe göre, devlet kutsald›r, Kemal Tahir’in deyimiyle devlet anad›r, hep al›r, hem korunmas›
gerekir, hep sayg› duyulmas› gerekir,
hep vatandaﬂ devlete tabidir ve her
ﬂey devlet içindir. Oysa modern anayasalarda, modern rejimlerde devlet
sadece bir araç olarak düﬂünülüyor.
Çünkü devlet bireyin mutlulu¤unu,
haklar›n›, ça¤daﬂ birey olma durumunu, sa¤l›¤›ndan çal›ﬂma koﬂullar›na,
sosyal güvencesinden özgürlüklerine
her ﬂeyini sa¤lamas› gereken bir araç
olarak görülüyor. Dolay›s›yla anayasa bu daha modern bak›ﬂa hizmet etmeli ve geleneksel anayasalar›m›zda
oldu¤u gibi vatandaﬂ› ve bireyi devlete tabi olarak göstermemeli.
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2)

AKP
bu
anayasa
de¤iﬂikli¤iyle neyi
amaçl›yor?
Atilla Dorsay:
Anayasay› getirip türban meselesine ba¤layanlara hem k›z›yorum,
hem de hak veriyorum. Çünkü
ben de özgürlüklerin sonsuza dek kullan›lmas›ndan yanay›m, hele okuma
gibi kutsal bir hakk›n s›rf baﬂ örtüsü
ya da türban yüzünden insanlardan
esirgenmesine karﬂ›y›m. Ama ne yaz›k
ki karﬂ› taraf bunu son derece ideolojik biçimde kullan›yor. AKP’nin ﬂu
anda bir geri ad›m atmas› ve türban
konusunu anayasadan ç›kartmas› laz›m. Ancak bu ﬂekilde bu anayasa di¤er konular üzerinde yo¤unlaﬂan sa¤l›kl› bir tart›ﬂma ortam›na kavuﬂur.
Öyle bir izlenim uyan›yor ki, sanki
her ﬂey üniversitelere türban ve giyim
özgürlü¤ü getirmek için tezgahlanm›ﬂ.
Oysa öyle de¤il, öyle olmad›¤›na
inanmak istiyorum. Ayr›ca ça¤daﬂ bir
anayasa ihtiyac› da aç›k. Onun için, bu
izlenimin giderilmesi ve türban›n ﬂimdilik anayasa ile ba¤lant›l› olarak ele

al›nmamas› ﬂart.

3)

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

Atilla Dorsay: Anayasa gibi bir
ülkenin gelece¤ine ﬂekil verecek bir
metnin ben ideoloji demeyeyim ama
herhangi bir felsefeden yoksun ol-mas› mümkün de¤il. Her anayasan›n
bir temel felsefesi olur. Buna isterse-niz ideoloji de diyebilirsiniz. ﬁimdiki
anayasan›n
Türkiye’yi
Kema-lizm’den, Atatürkçülük’ten uzaklaﬂ-t›rma çabas›na girece¤i iddia ediliyor.
Kemalizm tek baﬂ›na bir ideoloji mi?
Yani bugün komünist ideoloji diyo-ruz, kapitalist ideoloji diyoruz, acaba
Kemalizm de ayn› güçte bir ideoloji
mi? Kemalizm asl›nda bir felsefe. Do-lay›s›yla ben anayasan›n ille de Ke-malist ideoloji do¤rultusunda de¤il,
ama en az›ndan Kemalist felsefeyi
yads›mayan, temelde ona sahip ç›kan
bir metin olmas›n› arzu ederim kendi
ad›ma. Yani ad›na ister ideoloji deyin,
isterseniz de baﬂka bir ﬂey, ama mut-laka bir düﬂünceden beslenir her ﬂey.
Belli bir çevrenin tersine, ben ba¤›ms›zl›k konusunu çok önemsemiyorum. Çünkü ba¤›ms›zl›k bugün dünyada ‘20’lerde ‘30’larda oldu¤u kadar
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önemsenen bir kavram de¤il. Çünkü
ekonomi art›k tümüyle global bir nitelik ald›. Böyle bir ortam içinde, biz
ekonomik ba¤›ms›zl›¤›m›z› koruyal›m, hiçbir ülkeye ba¤›ml› olmayal›m
demenin çok anlam› oldu¤unu sanm›yorum. Yani burdaki idealist bak›ﬂa
tabi ki ben de sempatiyle bak›yorum,
ama bunun hiçbir gerçekçi yan› yok.
O y›llarda devletlerin üye oldu¤u
uluslararas› siyasal, askeri, ekonomik,
hukuksal kuruluﬂlar yoktu. Bugün
BM’den NATO’ya, A‹HM’den Lahey
Yüksek Mahkemesi’ne, IMF’den
uluslararas› kredi kuruluﬂlar›na, ayr›ca sermayenin son derece evrenselleﬂmesine ve nerdeyse ulusal banka/yabanc› banka gibi ayr›mlar›n silinmesine varan bir globalizasyon dönemi
içindeyiz ve bu kuruluﬂlar›n ço¤una
da üyeyiz. O zaman, ba¤›ms›zl›k kavram›n› en az›ndan 20-30’lar mant›¤›yla ele alamazs›n›z. Al›rsan›z, bu sizi
hiçbir yere götürmez.

4)

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

Dolay›s›yla anayasa
bu daha modern bak›ﬂa
hizmet etmeli ve gele neksel anayasalar›m›zda
oldu¤u gibi vatandaﬂ› ve
b i reyi de vlete ta bi
olarak göstermemeli.
Atilla Dorsay: Ben bu dönemde
herkesin konuﬂmas› gerekti¤ine ve
bunun mümkün oldu¤u kadar organize bir biçimde olmas› gerekti¤ine inan›yorum. Hükümetin karﬂ›s›ndaki
güçlerin ister muhalefetteki partiler
olsun, ister sendikalar olsun ister sivil
toplum örgütleri olsun, mümkün oldu¤u kadar bu dönemde birleﬂerek biraraya gelerek ortak ﬂeylerde anlaﬂmalar›n› ve ortak metinler önermelerini bekliyorum. O zaman daha güçlü
olacaklar. Birbirine ters düﬂmeyen,
birbirlerine benzer görüﬂleri savunan
örgütlerin biraraya gelmesi o kadar
zor bir iﬂ de¤il asl›nda.
Haklar ve Özgürlükler Cephesi'nin sundu¤u Halk Anayasas› Tasla¤› yeni elime geçti ve o kadar hoﬂuma
gitti ki. Bu konudaki fikirlerinizi ba-

s›l› bir kitapç›¤a dönüﬂtürmüﬂsünüz.
‹ﬂte üzerinde tart›ﬂ›lacak bir ﬂey. Bu
anayasa dolay›s›yla çeﬂitli kavramlar,
düﬂünceler ve ilkeler üzerinde yeniden bir tart›ﬂma olabilir. Ama temelde
bu somut öneri güzel bir öneri tabi.
Taslaktaki tan›ma da karﬂ› ç›kmak
mümkün de¤il. Çünkü an›lan her ﬂey
bizim de inand›¤›m›z ﬂeyler. Ama ayr›nt›larda farkl›l›k olabilir. Yeter ki
her ﬂey yeterince tart›ﬂ›ls›n, farkl›
platformlarda ele al›nabilsin.

5)

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

Atilla Dorsay: Böyle bir dönemde yeni bir anayasa yap›lmas› çok
önemli. Çünkü sonuç olarak bu anayasa önümüzdeki uzun y›llar› etkileyecek. Dolay›s›yla, gerek örgütler,
gerek kurumlar, gerekse bireyler düzeyinde çok dikkatli ve uyan›k olmam›z ve bu konularla çok ilgili olmasak da, bir kereli¤ini de olsa ilgi duymam›z, politize, sorumluluk sahibi
bireyler olarak bu tart›ﬂmalar› izlememiz ve e¤er mümkünse kat›lmam›z gerekiyor diye düﬂünüyorum.

D‹SK Gen. Bﬂk. Süleyman ÇELEB‹:
“Emekten Yana Yeni Bir Anayasa ‹stiyoruz!”

1)

Bir anayasa sizce neleri içermeli ve nas›l yap›lmal›?
Süleym a n Ç eleb i : Yeni
anayasa, iﬂçi s›n›f›n›n,
emekçilerin uluslararas› bo-yutta mücadelesiyle kazan›l-m›ﬂ, evrensel nitelik kazanarak
uluslararas› insan haklar› belgele-rine girmiﬂ ve bugün küresel serma-yenin tehdidi alt›nda bulunan, özgür
sendika, özerk toplu sözleﬂme, grev,
sosyal güvenlik, sa¤l›k, e¤itim, iﬂ, ko-nut, çevre hakk› vb. kazan›mlar baﬂ-ta olmak üzere ekonomik ve sosyal
haklar›; Türkiye’nin demokratikleﬂ-mesini, iﬂyerinde, sendikada, siyasal
partilerde, devlet yönetiminde de--

Say›: 126

mokrasinin iﬂlerlik
kazanmas›n›; eﬂit-li¤i, özgürlü¤ü,
toplumun her
alan›nda hedef-leyen, bir anaya-sa olmal›d›r.
Ça¤daﬂ,
de-mokratik bir anayasa-n›n nas›l yap›lmayaca¤›n›
AKP iktidar› çok aç›k bir ﬂekilde gös-termiﬂtir. Ad›na, toplumsal sözleﬂme
de denilen anayasalar, kapal› kap›lar
arkas›nda haz›rlanan, kimsenin sahip
ç›kmad›¤›, dayatmalar içeren tarz ve
yöntemlerle yap›lamaz. Yeni anayasa,
bu konuda sözü olan herkesin sözünü
özgürce söyleyebildi¤i, tart›ﬂabildi¤i,

müdahil oldu¤u bir süreçte
haz›rlanmal›d›r. Bunun için
öncelikle düﬂünce özgürlü¤ü-nün, örgütlenme ve toplanma
özgürlü¤ünün önündeki bü-tün engeller, k›s›tlamalar kald›r›lmal›-d›r. AKP iktidar› bunlar› derhal kald›-rarak samimiyetini göstermelidir.

2)

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

Süleyman Çelebi: Mevcut 12 Eylül Anayasas›’n›n ve AKP’nin gündeme getirdi¤i anayasan›n halk›n taleplerini karﬂ›lamad›¤›, halk›n haklar›n›
güvence alt›na almay› b›rak›n, hasbelkader var olanlar› ortadan kald›rmay›
hedefledi¤i aç›kt›r. AKP, bu anayasa
de¤iﬂikli¤i ile kendi siyasal projelerini ve her alanda bütünleﬂti¤i küresel
sermayenin neoliberal politikalar›n›
engelsiz hayata geçirebilmeyi hedef-
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lemektedir.

3)

AKP'nin anayasas›n›n "ideolojisiz" oldu¤u iddias›na ve
Anayasada ba¤›ms›zl›k konusunun yer
almamas›na ne diyorsunuz?
Süleyman Çelebi: AKP’nin gündeme getirdi¤i “ideolojisiz anayasa”
fikrinin esasen, laik, sosyal hukuk
devleti formülasyonunda ifadesini bulan, ayd›nlanma, ça¤daﬂlaﬂma yönelimi içeren cumhuriyetin kuruluﬂ de¤erleri ile bir tür hesaplaﬂma niyetini
içerdi¤ini düﬂünmekteyiz.
Yeni anayasan›n “demokratik, özgürlükçü” olmas›, beklenen ve kula¤a
hoﬂ gelen özellikler. Yeni anayasa neyi özgürleﬂtirecek? Özelleﬂtirmeleri,
çevrenin, ormanlar›n, tabi kaynaklar›n
talan›n›, sa¤l›¤›n, e¤itimin, sosyal güvenli¤in piyasalaﬂt›r›lmas›n›, ticarileﬂtirilmesini mi özgürleﬂtirecek? Türkiye’nin ucuz emek cenneti olmas›n› m›
özgürleﬂtirecek? Bu ba¤lamda, kendi
içine kapanan, kendini izole eden bir
ulusalc›l›k veya ›rkç› milliyetçilik anlay›ﬂ› d›ﬂ›nda “küresel sald›r›ya karﬂ›
küresel direniﬂ” ﬂiar›nda ifadesini bulan, uluslararas› dayan›ﬂma ve kiﬂilikli
d›ﬂ politika perspektifini içeren bir ba¤›ms›zl›k anlay›ﬂ›n›n anayasada yer
almas›n›n önemli oldu¤unu düﬂünüyorum.

4)

‹lerici, demokrat güçler
Anayasa tart›ﬂmas› sürecine birlikte nas›l müdahale edebilir. Halk Anayasas› Tasla¤›, birlikteli¤in zemini olibilir mi?
Süleyman Çelebi: Biliyorsunuz,
D‹SK, KESK, TMMOB, TÜRMOB,
TTB, TDB ve TEB 12 Eylül 2007 tarihinde yapt›¤› bir toplant› ile “eﬂitlikçi, özgürlükçü, demokratik, laik sosyal hukuk devleti perspektifini koruyan, emekten yana bir anayasa”n›n
ilerici, demokrat, emekten yana tüm
toplum kesimleri ile Türkiye’nin her
yan›nda tart›ﬂ›lmas›n› sa¤lamak üzere
bir platform oluﬂturduk. Bu platform
içinde ülkemizin çok sayg›n bilim insanlar›ndan oluﬂan bir bilim kurulu da
çal›ﬂmalar›na baﬂlam›ﬂt›r.
Bu platformun amac›, yeni anayasay› tüm toplum kesimlerine tart›ﬂt›r-
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mas›n›n yan› s›ra evrensel ilkelere uygun, herhangi bir kiﬂi, kurum ya da
de¤ere kutsall›k atfetmeyen, Türkiye
co¤rafyas›n›n birikimi ve mozai¤iyle
bar›ﬂ›k, demokratik, sosyal, tüm kurallar›n›n temelini “insan›n onuru” ve
“hukukun egemenli¤i”ne dayand›ran
bir anayasan›n kazan›lmas›na katk›da
bulunmakt›r. Bu amaçla hareket eden
platformumuz 3 Ekim 2007’de yapt›¤› toplant›s›nda yeni bir anayasan›n
hangi yöntemle, hangi ilkelerle haz›rlanmas› gerekti¤i, bu tart›ﬂmalar›n
tüm toplum kesimleri ile hangi formlarda yap›labilece¤ini tart›ﬂm›ﬂt›r. San›r›m, toplumsal mücadele dinamiklerine ve deneyimine sahip örgütlerden oluﬂan bu platform, bu tart›ﬂma
formlar›n› önümüzdeki günlerde tüm
toplum kesimleri ile paylaﬂacakt›r.

5)

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

Süleyman Çelebi: Biliyorsunuz,
Türkiye’ye 12 Eylül’de bir deli gömle¤i giydirilmiﬂtir. Bütün mesele bu deli
gömle¤inden nas›l kurtulaca¤›m›zd›r.
Bu deli gömle¤ini giydirenler, Türkiye’nin gelece¤ini ipotek alt›na alm›ﬂlar,
demokratik hak ve özgürlüklerin önünü
t›kam›ﬂlard›r. Bugün bask›lar›n, yasaklar›n, siyasal gericili¤in, ›rkç›l›¤›n, her
çeﬂit milliyetçili¤in yükselmesinin ard›nda 12 Eylül anlay›ﬂ› ve 12 Eylül
Anayasas› vard›r. Demokratlar, ilericiler, sosyalistler o günün zindanlar›ndan,
mahkemelerinden baﬂlayarak, bugüne
dek bu gerici – yasakç› – Türkiye’nin
geliﬂiminin önünü t›kayan, 12 Eylül
Anayasas›’n›n de¤iﬂtirilmesi için mücadele etmiﬂlerdir. 12 Eylülcüler’in en büyük sillesini yemiﬂ, Türkiye sendikal
hak ve özgürlükler mücadelesinin
önemli bir emek örgütü olan D‹SK, yasakç› 12 Eylül Anayasas›’na karﬂ› da
mücadelesini hiç ara vermeden sürdürmüﬂtür.
Bugün nihayet bu anayasan›n de¤iﬂtirilmesi konusu Türkiye’nin gündemine eskiye oranla daha fazla taﬂ›nm›ﬂt›r. Bu sorunun gündeme getirilmesinde bütün ilericilerin, demokratlar›n, sosyalistlerin pay› vard›r. Bu
küçümsenmemelidir. Ancak bugün bu
anayasan›n “kimler taraf›ndan, nas›l

ve niçin de¤iﬂtirilmesi gerekti¤i tart›ﬂmas›” önemlidir. Son seçimlerin kazan›mlar›ndan al›nan güçle, kendileri
için bir anayasa yapma hakk› kimseye
verilmemiﬂtir. Anayasa toplumsal bir
mutabakat metnidir; dolay›s›yla, yeni
bir anayasa haz›rl›¤›nda mutabakatlar› gözeten, kat›l›mc› bir süreç izlemek
zorundad›r. Bu nedenle yeni anayasa
bütün toplum kesimlerini kapsayan,
kat›l›mc›, ço¤ulcu ve ﬂeffaf bir süreçte haz›rlanmal›d›r.
Sonuç olarak aileleriyle birlikte
milyonlarca üyeye sahip olan biz demokratik emek ve meslek örgütleri
yeni anayasan›n toplumun ayd›nl›k
gelece¤inin sa¤lamas› yolunda hem
tart›ﬂacak hem de en geniﬂ kesimlerde
tart›ﬂ›lmas›n› sa¤layaca¤›z.
Evet, Özgür Ve Demokratik Bir
Türkiye Yolunda, Eﬂitlik, Adalet Taleplerimizi ‹çeren Emekten Yana Yeni
Bir Anayasa ‹stiyoruz!

Halk Anayasas›
Tasla¤›’ndan
Madde 30- Düﬂünce ve Bas›n
Özgürlü¤ü
a-) Anayasaya ve halk›n ç›karlar›na ayk›r› olmamak
kayd›yla, her vatandaﬂ›n düﬂüncelerini, tüm bas›n, yay›n
araçlar›n› kullanarak serbestçe aç›klay›p yaymak ve herkese aç›k olan kaynaklardan
hiçbir sansüre u¤ramadan
bilgi edinmek hakk› vard›r.
b-) Herkes bilim ve sanat›
serbestçe ö¤renme ve ö¤retme, aç›klama, yayma ve bu
alanlarda her türlü araﬂt›rma
yapma hakk›na sahiptir. Demokratik Halk Cumhuriyeti,
bilimsel araﬂt›rmalar› destekler ve teﬂvik eder.
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R›za GÜRÜNLÜ (Divri¤i Kültür Derne¤i Bﬂk.):
“Hep Söyledi¤imiz ﬁey Tam Ba¤›ms›z Bir Ülke”

1)

Bir anayasa sizce
neleri içermeli ve
nas›l yap›lmal›?
R › z a G ü r ü n l ü : Bir anayasa baﬂta özgürlükçü, insan
haklar›ndan yana, demokrasiden yana, sosyal adaletten yana
olmal› diye düﬂünüyorum. Bir ülkenin ba¤›ms›zl›¤›n› ön plana ç›karmal›, insan haklar›ndan, demokrasiden, iﬂçiden, memurdan, emekten yana, daha çok ezilen, sömürülen insanlardan yana bir anayasa olmal›. Ve bu
anayasa haz›rlan›rken de tüm demokratik kurumlar iﬂçi sendikalar›, demokratik kitle örgütleri, sivil toplum
örgütleri biraraya gelip yap›lmal›. Yani 5 tane profesörün biraraya gelerek
yapt›¤› anayasan›n ben sa¤l›kl› olaca¤›na inanm›yorum.

2)

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

R › z a G ü r ü n l ü: ﬁu anda çok tart›ﬂ›l›yor kamuoyunda ama net bir bilgi, bir
done yok detay yok. Getirmiﬂ oldu¤u
yasalarla
birlikte
bakt›¤›m›zda
AKP’nin haz›rlayaca¤› bir anayasan›n
ben çok özgürlükçü, demokrasiden yana insan haklar›ndan yana olaca¤›n› bir
birey olarak düﬂünmüyorum. En son
seçimde yüzde on baraj sistemini antidemokratik bir oluﬂumu fazla kendisine demokrat ayd›n diyen bir partinin
önce demokratik davranmas› gerekiyor. ‹ﬂte bu geliﬂmelere bakt›¤›m›zda
nas›l bir anayasa yapaca¤› da biraz
ﬂekliyle ortaya ç›k›yor.

3)

AKP'nin anayasas›n›n "ideolojisiz" oldu¤u iddias›na ve
Anayasada ba¤›ms›zl›k konusunun yer
almamas›na ne diyorsunuz?
R › z a G ü r ü n l ü: AKP’nin ideolojisiz demesinin sebebi biliyorsunuz ülkemizde laik anti-laik ayr›ﬂ›m› iﬂte baﬂörtüsü meselesi sürekli gündemde
sanki ülkenin baﬂka bir meselesi yokmuﬂ gibi. Bunlar da bu k›skaç içerisinde iﬂte sürekli böyle eleﬂtiriler yönel-

Say›: 126

tildi¤i için yok biz
iﬂte demokratik
bir anayasa yap›yoruz, içinde ideolojik
temel olarak
hiçbir ﬂey yok
diyorlar. Ben
inanm›yorum çünkü siyasi partilere
bakt›¤›m›zda y›llardan beri hep ç›karlar› do¤rultusunda hareket etmiﬂlerdir.
Ben inan›yorum ki bu AKP’nin yapt›¤› anayasa içerisinde ideolojik anlamda, yani 12 Eylül’den bu yana beslendikleri ideolojik yap›lar›n› mutlaka
egemen k›lacaklard›r. Zaten hep söyledi¤imiz ﬂey tam ba¤›ms›z bir ülke
diye. Ama maalesef biz sürekli AB,
ABD ikilemi aras›nda gidip gelmiﬂiz.
Hep ba¤›ml› olmuﬂuz. Yani bunlar›n
da ba¤›ms›zl›k düﬂüncelerini ön plana
ç›karmalar›n› beklemek biraz da hayalcilik olur aç›kças›.

4)

‹lerici, demokrat güçler
Anayasa tart›ﬂmas› sürecine
birlikte nas›l müdahale edebilir, Halk
Anayasas› Tasla¤›, birlikteli¤in zemini
olabilir mi?
R › z a G ü r ü n l ü : Sadece Haklar ve
Özgürlükler Cephesi’nin de¤il tüm
demokratik, ayd›n ça¤daﬂ ilerici unsurlar›n biraraya gelerek demin söyledi¤im gibi demokratik kitle örgütleri,
sivil toplum örgütleri yani halktan yana emekten yana özgürlüklerden yana
neler yap›labilir? Çünkü bizim bu
bahsetti¤imiz kriterler içerisinde bir
sürü hukukçumuz, ayd›n›m›z var, ilerici insanlar›m›z var. Biraraya gelip
ortak bir çal›ﬂma yap›l›p bir metin haz›rlan›p belki anayasaya bir katk› olur
mu olmaz m› ya da o anayasa kabul
edilir mi edilmez mi o konuda bir ﬂey
söylemek mümkün de¤il ama ben
do¤ru olaca¤›na inan›yorum. Elbette
ki bu ülkenin vazgeçilmez en büyük
unsuru ba¤›ms›z olmas›. Y›llardan beri biz düﬂünce olarak bunu savunmuﬂuzdur. Tam ba¤›ms›z Türkiye diye.

Do¤ru olur diye düﬂünüyorum. Ama
dedi¤im gibi sadece bir kurumun veya bir demokratik kurumun de¤il de
tüm düﬂüncelerin özgürce tart›ﬂ›ld›¤›
emekten yana insan haklar›ndan, demokrasiden yana bir anayasa tasla¤›
haz›rlanabilir diye düﬂünüyorum. Yani sorunuzdaki gibi ‘ba¤›ms›zl›¤› demokrasiyi uluslar›n haklar›n› ve tüm
halk›n özgürlü¤ünü esas alan’ temelde birleﬂme olabilir tabi. Neden olmas›n? Niye yani birleﬂilmesin bunu Ahmet veya Mehmet’in yapmas›ndan ziyade böyle bir düﬂüncenin bu ülke
için faydal› olan bir düﬂüncenin ortak
noktas›nda birleﬂmek. Belki buna baﬂka ﬂeyler de eklenebilir. Di¤er demokratik kurumlarla biraraya gelindi¤inde. Belki di¤erleri de baﬂka ﬂeyler katabilir. Tüm bizim bahsetti¤imiz unsurlar›n biraraya gelmesi demokratik
kurumlar›n, demokrasiden insan haklar›ndan yana, evrensel düﬂünebilen
de¤erlere sahip ç›kan demokratik kitle örgütlerinin sivil toplum örgütleri
biraraya gelerek böyle bir taslak haz›rlanabilir diye düﬂünüyorum.

5)

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

R › z a G ü r ü n l ü : Biraraya gelip bir
taslak haz›rlamam›z, anayasay› yapanlar›n da bu ülkede halk›n dediklerini
dinlemesi laz›m. Biz bütün demokratik kurumlar biraraya gelip bir bask›
unsuru oluﬂturdu¤umuzda dinleyeceklerdir, dikkate alacaklard›r. Ancak o
zaman bir halk anayasas› olabilir. Mesela bugün haberlerde izledim Mili
E¤itim Bakan›, Diyanet’ten sorumlu
devlet bakan› bir komisyon biraraya
gelmiﬂler alm›ﬂ olduklar› karar ﬂu: Üç
tane taslak üzerinde netleﬂmiﬂler. Birincisi din dersi sadece dini ö¤retmeli
ve bütün ö¤renciler buna girmeli
vs…en sonunda da biz bunu haz›rlad›k buna karar verecek olan Recep
Tayyip Erdo¤an diyorlar. E ﬂimdi bir
tek kiﬂinin karar verdi¤i bir anayasan›n halk anayasas› olmas› mümkün
mü de¤il mi?
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TAYAD’l›lar Beraat E tti!
Peki Linççiler Cezaland›r›lacak M ›?

Katillerin
bayrakl›
posterleri

Linç sald›r›s›na maruz kald›klar›
halde, haklar›nda izinsiz pankart
açmaktan dava aç›lan TAYAD’l›lar,
Trabzon 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 6 Ekim’de yap›lan duruﬂmada beraat ettirildiler.
L ü t f e t m i ﬂ l e r ! A s ›l s iz l in ç ç il e ri ni zin ne olac a¤›n› s öyleyi n!..
Hat›rlanacakt›r, 6 ve 10 Nisan
2005 tarihlerinde Trabzon’da F tipi
hapishaneler ve tecritle ilgili bildiri
da¤›tmak gibi en meﬂru ve yasal
haklar›n› kullanan TAYAD’l›lara
karﬂ› linç sald›r›s› gerçekleﬂtirilmiﬂti. TAYAD’l›lar hem sald›r›ya
u¤ram›ﬂ, hem yasal haklar›n› kulland›klar› halde tutuklanm›ﬂ ve hem
de haklar›nda davalar aç›lm›ﬂt›.
ﬁimdi oligarﬂinin adaletten yoksun, linççilerin orta¤› mahkemeleri,
TAYAD’l›lar› bir “suç”tan beraat
ettirmiﬂler. Fakat elbette, bu ülkenin mahkemelerinin hem sald›r›p,
katledip ve hem de katlettiklerini,
sald›rd›klar›n› a¤›r hapislere mahkum etti¤i say›s›z davalar› vard›r.
TAYAD’l›lara da pekala bunu yapabilirlerdi. Fakat linç sald›r›lar›n› nas›l örgütledikleri alenileﬂti¤inden,
teﬂhir oldu¤undan bunu yapamad›lar.
Trabzon linç sald›r›s› ülkemizdeki sistemi çarp›c› olarak gösteren

Trabzon'daki Santa Maria Kilisesi Rahibi Andrea Santoro'yu katletmekten yarg›lanan O.A.’n›n ald›¤› 18 y›l 10 ay a¤›r hapis cezas› Yarg›tay 1. Ceza Dairesince onand›.
Karar›n ard›ndan, bu katilin de
hapishanede elinde Türk bayra¤›yla, ayn› Hrant Dink’in katili O.S. gibi verdi¤i poz bas›na verildi. Kim
bu ﬂovenist katillere Türk bayra¤›n›
yak›ﬂt›rarak ellerine tutuﬂturup resimlerini çekmektedir?
Bu katilleri kullanan düzen, ellerine bayrak tutuﬂturup resimlerini
çekerek katliam›n› üstlenmektedir.
O.A’n›n babas› da Hikmet A. da
karar›n onaylanmas› üzerine ﬂaﬂk›nl›¤›n› "Böyle bir karar beklemiyor du k. Cezada indirim i b e k l i y o r d u k "
diyerek ifade ediyor. Elbette ceza
indirimi bekleyecek, mahkemeler
bilmemezlikten gelseler de baba
o¤lunun devlet nezdindeki itibar›ndan emin. Sitemi alt› üstü bir papaz
vurmuﬂ olan çocu¤unun 8.5 y›l hapishanede yatacak olmas›na; “ Müf tü ’ yü v u rsay d › 3 y ›l son ra ç› kar d ›
çocuk mahpu stan. Papaz›n özelli¤i
neydi?” (Vatan, 05.10.2007)
O.A’n›n babas› as›l olarak sistemi tan›yor fakat hesaba katamad›¤›
ara s›ra sistemin de “mecburiyetlerle” hareket etti¤i.

bir örnekti.
Bu ülkenin baﬂbakan›ndan, bakanlar›na, burjuva partilerinin baﬂkanlar›na, polis teﬂkilat›ndan, ordusuna, yarg›s›ndan, belediye baﬂkanlar›na, burjuva bas›n yay›n organlar›na hemen tümü linç sald›r›lar›n›
onaylad›, destek verdiler. Hukuk,
hak, yasa gibi bir kayg›lar› olmad›¤›n› dünyaya ilan ettiler. Mahkeme
kararlar› o süreçte al›nan tavr›n sonuçlar›n› gidermemektedir. E¤er
oligarﬂinin mahkemeleri gerçekten
adalet uyguluyor olsalard›, TAYAD’l›lar› beraat ettirmekle s›n›rlamazlard› kararlar›n›. TAYAD’l›lar›n
yasal haklar›n› kulland›klar› zaten
bilinen gerçekti, as›l olarak linç sald›r›lar›n› örgütleyenleri, kat›lanlar›
ve destekleyenleri yarg›larlard›. Fakat bunu yapmamaktad›rlar, yapmayacaklard›r. Bu nedenledir ki,
“TAYAD’l›lar beraat ettiler, fakat
linççiler ne olacaklar?” sorusu ortada durmaktad›r. Öyle ya, kendi
içerisinde tutarl›l›k taﬂ›yan bir hukuk, ortada suç olmad›¤› halde, sald›r›ya u¤rayan TAYAD’l›lar›n neden ve nas›l sald›r›ya u¤rad›¤›n›,
sald›r›y› kimlerin örgütleyip kimlerin gerçekleﬂtirdi¤ini araﬂt›rmaz
m›?
Hukuk faﬂizmin hukukuysa
araﬂt›rmaz.

ESP’lilere Sald›r› ve Protesto

AKP’nin ‹nançlara Sayg›s›

6 Ekim’de Ankara Yüksel Caddesi’nde
At›l›m Gazetesi satan ve ekim ay›nda yap›lacak mahkemeyle ilgili bildiri da¤›tan 5
ESP’li gözalt›na al›n›rken, ayn› gün ESP
bürosu da bas›larak 2 kiﬂi daha gözalt›na
al›nd›.
Sald›r›lar, içlerinde ESP ve HÖC’ün de
bulundu¤u kitle örgütleri taraf›ndan bas›n
aç›klamas› yap›larak protesto edildi. Bas›n
aç›klamas› alk›ﬂlar ve “Devlet Terörüne
Son”, “Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz”, “Gözalt›lar Serbest B›rak›ls›n”, “Yaﬂas›n Devrimci Dayan›ﬂma” sloganlar› ile sona erdi. Eyleme yaklaﬂ›k 80 kiﬂi kat›ld›.

TAYAD’l›lar, 9 Ekim günü Sultanahmet
Adliyesi
önünde
yapt›klar›
bas›n
aç›klamas›nda, feda eyleminde ﬂehit düﬂen
U¤ur Bülbül’ün mezar taﬂ›n›n Bart›n polisleri
taraf›ndan sökülmesini protesto ettiler.
Bart›n’da U¤ur Bülbül’ün mezar›n›
yapt›r›rken, Zonguldak Gençlik Derne¤i üyeleri Günay Özarslan ve Gazel Güzel gözalt›na al›narak tutuklanm›ﬂ,
ﬂehitlerin mezarlar›ndan da korkan Bart›n polisi ise, U¤ur Bülbül’ün
mezar taﬂ›n› sökerek mahkemeye delil olarak getirmiﬂti.
TAYAD’l›lar›n 'Kahramanlar Ölmez Halk Yenilmez' pankart›
açt›¤› aç›klamadan sonra TAYAD Baﬂkan› Mehmet Güvel, Sultanahmet Adliyesi'nde Bart›n Emniyet Müdürlü¤ü'ne ba¤l› polisler hakk›nda suç duyurusunda bulundu.

HABER

14 Ekim 2007

Diri Diri Yakmak Serbest,
Konuﬂmak Yasak
Abdullah Gül, Avrupa Konseyi
Parlamenterler Meclisi Toplant›s›
için Strasbourg'da bulundu¤u s›rada, Türkiye kökenli kitle örgütleri
yöneticileriyle de toplant› yapt›.
Toplant›ya kat›lanlardan Alevi
Birlikleri Federasyonu Baﬂkan› Durak Aslan, alevilerin "cemevlerinin
yasal statüye kavuﬂturulmas›", "zorunlu din derslerinin kald›r›lmas›",
"anayasa haz›rl›k çal›ﬂmalar›nda
alevilerin de görüﬂlerinin al›nmas›"
gibi taleplerini dile getirdikten sonra, Abdullah Gül için netameli bir
konuya daha de¤indi. Durak, “35
insan›m›z›n vahﬂice yak›ld›¤› Mad›mak Oteli ﬂimdi kebapç› olarak hizmet veriyor. Mad›mak Oteli'nin müzeye dönüﬂtürülmesini talep ediyoruz" dedi. Sen misin Mad›mak Oteli’nin kebapç› olmas›na itiraz edip
de müze yap›lmas›n› gündeme getiren? Milli Görüﬂçü islamc›larla faﬂistler Durak Aslan’a küfürlü sald›r›da bulunuyorlar. Abdullah Gül ise
sald›r›ya karﬂ› ç›kmak yerine, " B i rbirimizin farkl›l›klar›na tahammül
edelim, sayg› gösterelim" nakaratlar›yla yandaﬂlar›n› “teskin” ettikten
sonra dönüyor Durak Aslan’a diyor
ki:"Bu tür konuﬂmalar› geniﬂ kit leler önünde de¤il, heyetler aras›n d ak i g örü ﬂmelerde yapar san ›z da ha iyi olur."

AB yetkililerinin
öve öve yere gö¤e s›¤d›ramad›¤› Gül, sözleriyle dinci-faﬂistlerin tavr›n› asl›nda meﬂru gördü¤ünü de anlatm›ﬂ oluyor.
ﬁimdi bu konunun kapal› kap›lar
arkas›nda heyetlerle konuﬂulacak
nesi var? Orada 37 alevi ayd›n, tüm
dünyan›n ekranlardan naklen izledi¤i gibi alenen, devletin izleyicili¤i
ve deste¤i alt›nda yak›larak katledildi. Sanki ülkenin en büyük askeri s›rr›! Alenen yak›yorsunuz, bu
katliam yerinin piﬂkince kebapç›
olarak çal›ﬂmas›na izin veriyorsunuz, bunlarda bir sorun görmüyorsunuz da, bunun bir toplant›da konuﬂulmas›ndan rahats›zl›k duyuyorsunuz. S›k›nt› belli, bas›n›n önünde,
dünyan›n gözleri önünde, Mad›mak’ta yak›lanlar için, yand›klar›
mekan›n kebapç› olarak iﬂletilmesi
için verebilece¤i bir cevab› yoktur.
Kapal› kap›lar arkas›nda konuﬂulmal› ki, terslesin, sustursun...
Gül’ün ‘geniﬂ kitleler önünde konuﬂmayal›m’ uyar›s›n›n gerçe¤i’ bu
tür konular› konuﬂmay›n, gündeme
getirmeyin’dir.
*
Mad›mak Oteli’nde 37 ayd›n diri diri yak›ld›¤›nda, o zaman Abdullah Gül’ün de içinde bulundu¤u Fazilet Partisi katliamc›lar› sahiplenmiﬂlerdi. Bu sahiplenme sonraki

y›llarda
da sürdü. Katliam san›klar›ndan birinin Avrupa’da
gözalt›na al›nd›¤›n›,
Türkiye’nin bu kiﬂinin iade dosyas›n› geciktirerek serbest b›rak›lmas›n›
sa¤lad›¤›, katliam san›klar›ndan birinin Kadir Topbaﬂ’›n yan›nda çal›ﬂt›r›ld›¤›n› biliyoruz. Bu örnekler,
AKP’nin katliamc›lar› alenen sahiplendi¤inin aç›k hale gelmiﬂ örnekleridir. Yans›yanlar bunlar, yans›mayanlar› düﬂünün.
Elbetteki, salt Abdullah Gül ve
AKP de¤il, düzenin tüm güçleri bu
katliam›n arkas›ndad›rlar. Zaten,
oligarﬂinin tüm kesimlerini biraraya
getiren kimi temel konular vard›r.
Bunlar; devrimcilere, sosyalizme,
Kürt halk›na, di¤er milliyetlere, alevilere ve di¤er inançlara düﬂmanl›kt›r. Bu nedenledir ki, Abdullah
Gül’ün alevileri susturma, katliam›
savunma tavr›na di¤er düzen partilerinden de kayda de¤er bir tepki
gelmemiﬂtir.
‘Kebap’ç›n›n orada tutulmas›
için 14 y›ld›r tüm iktidarlar taraf›ndan gösterilen ›srarl› bir kararl›l›k
da Sivas katliam›ndaki oligarﬂik ittifak› kan›tlam›yor mu?

TOPBAﬁ ‹ST‹FA

Sivas’ta katledilen ayTopbaﬂ’tan Mad›mak’›n Katilini
d›nlar›m›z›n aileleri ve Ankara Mamak Pirsultan Abdal
Himaye Etmesinin Hesab› Soruldu
Kültür Derne¤i, Sultanbeyli
k atl iam sa n›¤ ›n › 3 y› l Pir Sultan Abdal Kültür Derne¤i’nin de kat›l›m›yla 4
d›r memur olarak iﬂe
Ekim günü ‹stanbul Büyük ﬁehir Belediyesi önünde bir
al ›p çal ›ﬂt›r m› ﬂ, bunu
bas›n aç›klamas› yaparak Belediye Baﬂkan› Kadir Topyaparak hem katliam
baﬂ’›n Sivas katliamc›s› ‹hsan Çakmak’› yan›nda
san›¤› aranan suçluçal›ﬂt›rd›¤› için görevden al›nmas›n› istedi.
yu gizleyerek, hemde
Eylemde, “Sivas Katliam› San›klar›n› Belediyede
d ev let k ad eme sind e ç al›ﬂt› r›p d ev letin k asas›n d a ma aﬂ
Çal›ﬂt›ran Kadir Topbaﬂ ‹stifa” “ Sivas Katliam›n›
vererek suç iﬂlemiﬂtir” dedi.
Unutmak ‹hanettir” pankartlar› taﬂ›n›rken, PSAKD
Eylem “Si vas› Unutma Un u t t u r m a ” , “ Mad›mak
Mamak ﬁube Baﬂkan› Mustafa Karabudak “görülüyor
Oteli Müze Yap›ls›n”, “Yaﬂas›n H a lklar›n Kardeﬂli¤i”
ki, devlet katillerine yine sahip ç›km›ﬂt›r. Ankara 11.
sloganlar› ile sona erdirildi.
A¤›r Ceza Mahkemesi taraf›ndan beﬂ y›ld›r aranan

Say›: 126
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2000-2007 Ölüm Orucu

B ü y ü k D i r eniﬂ’i mi zle
Kazand›¤›m›z DEVR‹M’dir
20 Ekim 2000’de baﬂlad› Büyük
Direniﬂ. 2001’in 20 Ekim’inde, direniﬂe baﬂlanmas›n›n 1. y›ldönümünde, direniﬂ hala sürüyordu.
Kimse beklemiyordu bu kadar uzun
sürmesini, bu kadar çok ﬂehit verilmesini haz›r de¤ildi geniﬂ bir kesim... 2002’in 20 Ekim’inde direniﬂ
hala sürüyordu. ﬁaﬂk›nd› yine
birçok kesim. Fakat bu defa ﬂaﬂk›nl›k, direniﬂin bu kadar uzun sürmesinden çok, bu kadar a¤›r bask›lara,
böyle bir kuﬂatmaya ve bir siyasi
hareketin “tek baﬂ›na” kalmas›na
ra¤men hala sürebilmesiydi...
2003’ün 20 Ekim’inde yine hala sürüyordu direniﬂ... 2004’ün, 2005’in,
2006’n›n 20 Ekimleri’nde de sürüyordu.
2006’n›n 20 Ekim’i, direniﬂin 7.
y›l›yd›. 7 y›ld›r yaﬂad›¤›m›z 20
Ekimler’den farkl› olarak 2007 20
Ekim’ine direniﬂi bitirmiﬂ olarak giriyoruz. Büyük Direniﬂ, faﬂizmin
tecrit politikas›nda gedikler açarak
22 Ocak 2007’de sona erdirildi.
Baﬂlarken de, sürerken de çok
tart›ﬂ›ld› Büyük Direniﬂ; üzerine
çok ﬂey söylendi. Fakat bugünden
söyleyebiliriz ki, direniﬂin 7 y›ll›k
süre içinde geliﬂtirdi¤i politikalar,
ortaya ç›kan pratik ve siyasi sonuçlar, bu tart›ﬂmalar›n önemli bir bölümünü sonuçland›rd›. “Direnmek
gerekli miydi?” sorusundan tutun
da “baﬂka biçimde direnilemez miydi?” sorusuna kadar, birçok soru,
hayat›n içinde cevap buldu.

D i re nm e de n s os ya l i z m
düﬂüncesini ülkemizde
yaﬂatamazd›k
2000-2007 Ölüm Orucu Direniﬂi, Türkiye ve dünya devrim tarihinde bilinen benzer tüm örneklerin
ötesine geçen bir direniﬂtir. Yay›ld›¤› zaman dilimiyle, ﬂehitlerinin sa-
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y›s›yla, hapishaneleri ve d›ﬂar›y›
birleﬂtirmesiyle, tutsak yak›nlar›n›n
ilk ölüm orucundan tahliye olanlar›n ilk kez ölüm orucunu sürdürüp
ﬂehit düﬂmelerine kadar onlarca
“ilk”i bünyesinde bar›nd›rmas›yla
eﬂsiz bir direniﬂ oldu¤u tart›ﬂmas›zd›r. Zorlu, kahramanl›klarla, ihanetlerle dolu bir süreçtir. Böylesi bir
süreci göze almak çok zordur, biz
göze ald›k ve kurtuluﬂ mücadelemizin karﬂ› karﬂ›ya kald›¤› bu büyük
kuﬂatmadan aln›m›z›n ak›yla ç›kt›k.
Bunu, devrime ve halk›m›za karﬂ› duydu¤umuz s o r u m l u l u k d u y g u s u y l a , Marksizm-Leninizm’e,
sosyalizme sars›lmaz inanc›m›z ve
ba¤l›l›¤›m›zla, can›m›z› halk›m›z›n
kurtuluﬂu u¤runa feda etmekten kaç›nmayan halk sevgimizle, halk›
açl›¤a mahkum eden, ezen, katleden, gençlerimizin umutlar›n› çalan,
çürümüﬂ, dejenere olmuﬂ bir avuç
asala¤›n oligarﬂik düzenine duy du¤umuz kinimizle baﬂard›k.
Direniﬂler tarihi, kahramanl›klarla, fakat ayn› zamanda ihanetlerle de dolu bir tarihtir. Böyle bir tarihi yaratmak kadar, bunu göze alarak
direniﬂi örgütlemek de üst düzeyde
bir siyasi irade ve cüret gerektirir.
Fakat bu zorluklar›, riskleri göze almadan, böylesi zorlu süreçlerde
kendine güvenle, halka, kadrolara,
Marksist-Leninist ideolojiye güvenle hareket edilmeden, devrimin zorlu görevlerini omuzlamak ve alt›ndan kalkmak mümkün de¤ildir.
Bu direniﬂe, devrim düﬂlerimizin, devrim umudumuzun, emperyalizm ve oligarﬂinin tecrit ve teslim alma sald›r›s› alt›nda ezilmemesi için girdik.
Böyle bir direniﬂe karar verirken, Türkiye devrimci hareketinin
seferber edebilece¤i büyük kitleler,
büyük askeri güçleri yoktu. Bu anlamda direnmek, tarihsel bir sorum-

luluk oldu¤u kadar, zor bir görevdi.
Bu zorlu sürece girme karar› almak,
direniﬂin ilerleyen aﬂamalar›nda
“yaln›z” b›rak›labilece¤imiz ihtimaliyle birlikte düﬂünüldü¤ünde, büyük riskleri ve bedelleri göze almay› gerektiriyordu. Devrimci hareketin tarihine, tecrübesine, geleneklerine sahip olmayan herhangi bir hareketin bunlar› göze alabilmesi zordu. Farkl›yd›k; farkl›l›¤›m›z emperyalizmin-oligarﬂinin ideolojik, fiziki sald›r›lar› karﬂ›s›nda teslim olmama gelene¤ini yaratan ﬂehitlerimizde, teslimiyeti ve statükoculu¤u
reddeden ideolojimiz, önderli¤imiz
ve bu ideolojiyi can› pahas›na savunabilecek kadrolar›m›z ve kitlemizin varl›¤›ndad›r. Farkl›l›¤›m›z devrimci çizgimizde ve tarihsel geliﬂimimizdedir.
Bu nedenledir ki, emperyalizm
ve oligarﬂi, hapishaneler özelinde
devrimi teslim alma program›n›
gündeme getirdi¤inde, biz direniﬂ
diyebildik. Sald›r›n›n politik özünü,
tecrit politikas›n›n amaçlar›n›, bunun karﬂ›s›nda durman›n zorunlulu¤unu çözümleyebildik. Ya direnerek
devrimi yaﬂatacak, ya devrim düﬂüncesinin halk kitleleri ve devrimci kadrolar nezdinde büyük darbeler
yemesini seyredecektik. Bunlardan
birisini seçmek zorunda oldu¤umuz
aç›kt› ve devrimci bir hareket için
de, böyle bir durumda “iki seçenek”
olmayaca¤›n›, tek seçene¤in direnmek oldu¤unu bildi¤imiz için direndik ve kazand›k.
Sald›r› gündeme geldi¤inde, sald›r›y› hapishanelerde gö¤üslemekle
yüz yüze olan ve kendisini devrimci, sosyalist, Marksist-Leninist olarak tan›mlayan tek güç biz de¤ildik,
fakat prati¤in de gösterdi¤i gibi,
emperyalizmin ideolojik-politik sald›r›lar›na teslim olmayan, devrim
için hiçbir bedeli ödemekten kaç›nmayan, Marksist-Leninist bir bak›ﬂ
aç›s›yla süreci ve görevlerini tahlil
edebilen, direniﬂe önderlik edebilecek güç bizdik. Dolay›s›yla, bu sald›r› dalgas› önünde barikat olma görevi, tarihin ve misyonumuzun bize
yükledi¤i görevdi. Bu görevi üstlenmekten çekinmedik.
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Böyle bir görevin alt›na girmekten ﬂu ya da bu nedenle kaç›nanlar›n
tek yanl›ﬂlar› elbetteki bu de¤ildi. Bu
noktada ortaya ç›kan yanl›ﬂ politika
ve kararlar, bir sonuçtur; zaaf daha
derinlerde, emperyalizmin ve oligarﬂinin gücünü mutlaklaﬂt›ran, emperyalist AB ülkelerinden demokratikleﬂme ve dolay›s›yla F Tipleri için
ad›m atacaklar›n› bekleyen ve bu nedenle hapishane koﬂullar›n›n “uluslararas› standartlara” uygun hale
getirilmesini politika olarak savunan
anlay›ﬂtayd›. Zaaf, emperyalizmin
ideolojik etki alan›na girmesi, devletle çat›ﬂmama politikas›n› savunmas› sonucunda peﬂinen devletin F
tipi sald›r›s›na tav›r almayaca¤›n›
aç›klayan anlay›ﬂlardayd›.
Emperyalizm ve oligarﬂi, 1980
12 Eylül’ünden baﬂlatt›klar›,
1990’larda sosyalist sistemin y›k›lmas› üzerinden sürdürdükleri askeri, ideolojik sald›r›lar sonucunda,
solun çeﬂitli kesimlerini geriletmiﬂ,
düzeniçileﬂtirmiﬂ, eski çizgilerinden
vazgeçirebilmiﬂti. Tecrit sald›r›s›yla, tüm devrimci güçleri teslim olma
zeminine çekmeyi hedefliyordu.
Direniﬂ, emperyalizmin ve oligarﬂinin ülkemizdeki devrimci hareket üzerine geliﬂtirdi¤i bu politikalar› bozmuﬂ, Marksist-Leninist
ideolojinin gücünü göstermiﬂ ve sonuçta devrim ve sosyalizmin güçlenmesini sa¤lam›ﬂt›r. Diyebiliriz
ki, ideolojik planda emperyalizmin
ve oligarﬂinin tecrit sald›r›s›ndaki
hesaplar› bozuldu¤u gibi, ülkemiz
ve dünya solu, bu direniﬂten ideolojik olarak daha güçlenmiﬂ olarak
ç›km›ﬂt›r.

D i re n m e d e n d e v r i m
i d d i a m › z › s ü r d ü re m e z d i k
Sald›r› örgüt anlay›ﬂ›nayd›, halk›n örgütlü olmas›nayd›; birey olmam›z dayat›l›yordu. Bir yandan
devrimci tutsaklara bu sald›r› yap›l›rken, di¤er yandan örgüt olmak,
örgütlü olmak karalan›yor, birey olman›n “yaﬂaman›n tek yolu oldu¤u” anlat›l›yor, örgütlerin insanlar›
zorla ölüme gönderdi¤i, insanlar›
kulland›¤›, örgütlerin kiﬂilerin ira-
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delerini yoketti¤i demagojileriyle
adeta ideolojik bir bombard›man
sürdürülüyordu. Propagandalar›n
hedefi devrimciler, devrimci örgütlerin kitleleri ve genel olarak halkt›.
Bu sald›r› karﬂ›s›nda, örgüt olman›n meﬂrulu¤unu savunduk, direniﬂimizle emperyalizm ve oligarﬂilerin sald›r›lar› karﬂ›s›nda ancak
örgüt olundu¤unda, örgütlü davran›labildi¤inde direnilebilece¤ini ve
kazan›labilece¤ini gösterdik.
Emperyalizmin “sivil toplumculu¤u”, “ak›ll› solculu¤u” dayatmas›n›n karﬂ›s›nda, halk›m›z için, ülkemiz için, ba¤›ms›zl›k ve sosyalizm
için canlar›m›z› feda ederek duruyorduk. Kuﬂkusuz, biz ö r g ü t ü savunurken, halklar›n kurtuluﬂ umudunu savunmuﬂ oluyorduk; buna
karﬂ›l›k, emperyalizmin bu sald›r›lar›na teslim olup bireycili¤i, ak›lc›
solculu¤u, sivil toplumculu¤u savunanlar da yine kuﬂku yok ki, emperyalist sistemin egemenli¤ini, sömürü düzenlerinin sürmesini, halklar›n
köleli¤e mahkum ediliﬂini ister istemez savunmuﬂ oluyorlard›. F Tiplerine karﬂ› direniﬂ sürecinde yaﬂanan
a y r › ﬂ m a buydu.
“Parti ve örgüt nedir; parti ve
örgüt s trat ejinin ha yat a ge çmesi
için, devrim için bir araçt›r.” (Dursun Karataﬂ, Kongre Belgeleri I)
Örgütsüzleﬂmek, birey olmak bu
stratejik araçtan yoksun kalmak ve
stratejik hedeften uzaklaﬂmakt›; örgütü korumak ve güçlendirmek ise
bu stratejik araca sar›lman›n yan›nda onu büyütmek anlam›na geliyordu. Biz ikincisini hayata geçirdik.
S›n›flar mücadelesi sert ve ac›mas›zd›r. Çat›ﬂman›n taraflar›n› saflaﬂt›r›r ve iradelerini s›navdan geçirir. Bu s›navlardan baﬂar›yla geçilerek mücadelenin önümüze koydu¤u
yeni görevlere aday olabiliriz. Bu
sald›r› dönemlerinden devrimci irade ve kararl›l›kla, politika ve taktiklerde ustal›k ve do¤rulukla, devrimci sonuçlar yaratarak ç›k›lmad›¤›nda, s›n›flar mücadelesi içinde etkisizleﬂmek ve hatta bir noktada tutunmak baﬂar›lamad›¤›nda da s›n›f-

lar mücadelesinin d›ﬂ›na düﬂmek
kaç›n›lmazd›r.
F Tipi sald›r›s› karﬂ›s›nda direniﬂ
karar› almak veya direnmekten kaçmak, kuﬂkusuz bir anda ortaya ç›km›ﬂ tav›rlar de¤ildi. Direnme tavr›
bir tarihi sürecin devam› olarak ortaya ç›km›ﬂ ve bu tarihsel süreci ileriye taﬂ›yan bir tav›rd›r. Bedreddinler’den, Pir Sultanlar’dan, K›z›ldereler’den, 12 Temmuz ve 16-17 Nisanlar’dan, Buca, Ümraniye, Ulucanlar direniﬂlerinden, 84 ve 96
Ölüm Oruçlar›’ndan ve onlarca direniﬂten gelen bir sürecin devam›d›r. Yine direnme tavr›n› ortaya ç›karan ideolojik çizgi tüm bu süreçler içinde s›nanarak, do¤rulu¤unu
yaﬂamda kabul ettirerek oluﬂmuﬂ bir
çizgidir. Tüm bunlar direnme tavr›n›n, direniﬂin y›llara yay›lmas›na
ra¤men kararl›l›kla sürdürme iradesini ortaya ç›karm›ﬂ ve zafer kazanm›ﬂt›r.
Ülkemiz s›n›flar mücadelesi
içinde ﬂu veya bu biçimde yeralan
her siyasi hareket, bu direniﬂ sürecindeki politika ve tav›rlar›yla, direniﬂ içindeki ve d›ﬂ›ndaki varl›klar›yla, direniﬂi yok sayan veya gündemine alan yaklaﬂ›mlar›yla, k e n d i
sonuçlar› n› da yaratm›ﬂt›r. Bu sonuçlarla yüzleﬂmekten, direniﬂ sürecindeki politikalar›n›n muhasebesinden kaçanlar, kendi gerçeklerinden kaçm›ﬂ olacaklard›r.
Yaﬂanan bu uzun direniﬂ sürecinin nedenlerinin ve sonuçlar›n›n
muhasebesini yapmayanlar veya
yapmaktan ›srarla kaç›nanlar, ﬂu veya bu etken alt›nda sürecin tümüne
vak›f olamayanlar, kendilerine en
baﬂta ﬂu soruyu sormal›d›rlar: Peki
b u d i re n i ﬂ o l m a s a y d › n e o l u r d u ?
Bu sorunun cevab›, direniﬂin sonuçlar›n› anlamak aç›s›ndan son derece
belirleyicidir.
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Ne olurdu sorusunun cevab›n›
spekülatif bir cevap olmaktan ç›karmak için, emperyalizmin ve oligarﬂinin tecrit politikas›n› nas›l tüm ülkelere, nas›l her ülkede hayat›n her
alan›na yayd›¤›n› hat›rlayal›m. Her
ülkenin, her halk›n, her emekçi kesimin, tek tek her insan›n birbirinden tecrit edildi¤i, tüm toplumun
örgütsüzleﬂtirildi¤i, toplumda dayan›ﬂman›n ve birlikteli¤in yokedildi¤i bir tabloyu düﬂünün. ‹ﬂçilerin
haklar›n› aramak için grev bile yapamad›¤›, biraraya gelemedi¤i, gecekondulular›n bar›nd›klar› konutlar› birlikte savunamad›¤›, ö¤rencilerin boykot yapamad›¤›, yürüyemedi¤i, köylünün sesinin tamamen
bo¤uldu¤u, kimsenin meydanlara
ç›kamad›¤›, her koyunun kendi baca¤›ndan as›ld›¤›, ülkemizin emperyalizm taraf›ndan talan edilmesinin
seyredildi¤i, burjuvazinin ideolojik,
kültürel dayatmalar›n›n zehirli bir
a¤ gibi her yan› sard›¤› bir ülke tablosu düﬂünün... ‹ﬂte direniﬂ olmasayd› ne olurdu sorusunun cevab›
bu tablodur. 122 ﬂehitle, yüzlerce
sakatla böyle bir tablonun ortaya
ç›kmas›na izin vermeme iradesi
gösterilmiﬂtir. Tüm bunlar›n karﬂ›s›nda direnenler oldu¤u ve olaca¤›
gösterilmiﬂ, emperyalizmin, oligarﬂinin gücü ne kadar büyük görünürse görünsün, bunlara karﬂ› direnilebilece¤i ve kazan›labilece¤i kan›tlanm›ﬂt›r.
Bunlar›n baﬂar›lmas›n›n büyük
bedellere -en baﬂta 122 ﬂehide- maloldu¤u do¤rudur. Fakat, siyasal
olarak sa¤a savrulan, örgütsel olarak direnemez hale gelen tüm örgütlenmelere bak›n; sosyalist solun
tasfiye edilebildi¤i ülkelere bak›n;
bu sonucu yaratan süreçler, bedel
ödemekten kaç›nmak ve bunun için
de direnmemekle baﬂlam›ﬂt›r. Biz
buna izin vermedik. Büyük Direniﬂ,
emperyalizmin ve oligarﬂinin, devrimi, sosyalizmi, devrimci hareketleri tasfiye plan›n›n karﬂ›s›nda, tüm
dünya halklar›na aﬂ›lmaz bir barikat
kazand›rm›ﬂt›r. Bu barikat›n üzerinde devrim ve sosyalizm bayra¤› dalgalanmaktad›r.
Büyük Direniﬂ, emperyalizme

28

BÜYÜK D‹REN‹ﬁ

ve oligarﬂiye karﬂ› savaﬂ›m›zda
halklar›n eline etkili bir silah vermiﬂtir. Bu silah, feda kültürüdür.
Feda emperyalizme ve oligarﬂiye
karﬂ› büyük bir güçtür. Feda, düﬂmana darbe indirme gücüdür. Fakat, feda salt askeri anlamda de¤il, ayn› zamanda emperyalizme
ve oligarﬂiye ideolojik anlamda
darbe indirme gücüdür.
Emperyalizmin halkta ve devrim
saflar›nda yaratmaya çal›ﬂt›¤› temel
sonuçlardan birisi, bencilli¤i hakim
k›lmakt›r. Sistem bencilli¤i kitlelere
benimsetmek için her olanaktan yararlanmaktad›r. Çünkü bilinir ki,
bencilleﬂtirilmiﬂ kitleler örgütlenemez, biraraya gelemez, mücadelenin gerektirdi¤i fedakarl›klarda bulunamaz, toplumsal kurtuluﬂ fikri
peﬂinde gidemez. O, sistemin kendine sundu¤u “ o l a n a k l a r › ” de¤erlendirerek “bireysel kurtuluﬂ” peﬂinde beyhude bir koﬂuﬂturmaca
içinde yaﬂam›n› tüketir. Feda, bencilli¤in yerine “biz”i can› pahas›na
savunmakt›r. Büyük Direniﬂ, bu büyük ideolojik sald›r› karﬂ›s›nda biz’i
yaﬂatm›ﬂ ve büyütmüﬂtür. Bu yan›yla feda sosyalizmin somutlanm›ﬂ
halidir. Fedada öyle büyük bir kararl›l›k gösterilmiﬂtir ki, oligarﬂi,
sonunda direniﬂini k › r a m a y a c a ¤ › n ›
ve yenemeyece¤ini kabul etmek
zorunda kalm›ﬂt›r.
Direniﬂin bitirilmesinin zemini
olan, tecritte gedik açan genelge,
ayn› zamanda oligarﬂi aç›s›ndan bunu da ifade etmektedir. Genelgeyle
direniﬂi 7 y›l boyunca k›ramad›klar›n› itiraf ve direniﬂin iradesini aﬂamayacaklar›n› kabul etmiﬂlerdir.
Kuﬂku yok ki, direniﬂin yenilgi
koﬂullar›nda oligarﬂinin sald›r›lar›
salt tecritle de s›n›rl› kalmayacakt›.
Oligarﬂi direniﬂimizi yoketmek için
say›s›z yöntemler denedi, direniﬂin
çevresindeki güçleri direniﬂin karﬂ›s›na dikmeye çal›ﬂt›. Bunlarda kabul etmeliyiz ki k›smen belli sonuçlar da elde etti. Fakat y›llara yay›lan
kararl›l›k sonucunda, çat›ﬂma çeﬂitli
aﬂamalardan geçerek bir sonuca
ulaﬂt›¤›nda, oligarﬂi tecriti kabul etmek zorunda kald›. Direniﬂe son ve-

rilmesi için ç›kar›lan genelgenin
pratikteki anlam› da budur. Direniﬂin kararl›l›¤› ve son aﬂamas›ndaki
etkili sahiplenilmesi karﬂ›s›nda, oligarﬂi tecriti kabul ederek, tecritte
gedikler açan genelgeyi yay›nlad›.
Bugün F Tipi hapishanelerde genelgenin uygulan›p uygulanmamas›
konusunda bir mücadele halen sürmektedir. Direniﬂin iradesini aﬂamad›¤›n›, tecriti kabul etmek durumunda kalan oligarﬂi, direniﬂin kazan›m›na karﬂ› beklenece¤i gibi tahammülsüzdür. Karﬂ›-devrim cephesinin bu tavr› karakteristiktir ve
bizim için hiç ﬂaﬂ›rt›c› de¤ildir. Mücadele bu noktada sürecektir; ancak
direniﬂin kazan›m›yla, tecrit zeminindeki çat›ﬂmada oligarﬂi “devrimi
tasfiye etme” hedefinden uzaklaﬂt›r›lm›ﬂ, oligarﬂinin bu hedefi direniﬂin politik kazan›mlar›yla etkisizleﬂmiﬂtir. Daha aç›k ve net olarak,
oligarﬂinin F Tipleri ve tecritle gündeme getirdi¤i teslim alma sald›r›s›
püskürtülmüﬂtür.
Elbetteki, direniﬂ olmasayd› bugün bunlar› de¤il, direnmemenin
yaratt›¤› sonuçlar› tart›ﬂ›yor olacakt›k. Olas› bir direnmemenin yarataca¤› tahribatlar› bugün tüm boyutlar›yla kestirebilmek bile mümkün
de¤ildir. Büyük Direniﬂ ve onu
mümkün k›lan politik irade buna
izin vermemiﬂtir. Direniﬂimiz, sald›r›y› püskürtürken, önemli siyasal,
ideolojik, ahlaki sonuçlar yaratm›ﬂt›r. Bu sonuçlar bugünden yar›na süren mücadele içinde tüm boyutlar›yla ortaya ç›kacakt›r.
Halk›m›z, Büyük Direniﬂ’le dünya devrimler tarihine geçecek bir
destan yaratman›n onuruna, Türkiye
devrimci hareketi ise karﬂ›-devrimin
sald›r›lar› karﬂ›s›nda eﬂine ender
rastlan›r bir direniﬂi gerçekleﬂtirmenin gururuna sahiptir bugün.
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7 Direniﬂ Y›l›n›n
K›sa Tarihçesi
ﬁu anda 18 yaﬂ›nda ve üniversiteli olan bir devrimci, bu direniﬂ
baﬂlad›¤›nda henüz 11 yaﬂ›ndayd›
ve ilk okul s›ralar›ndayd›.
Uzundu Büyük Direniﬂ. Herhangi bir eylemin ölçüleriyle k›yaslanamayacak kadar çok uzun. Bu yüzden, herhangi bir eylem, tekil bir
olay gibi, herhangi bir y›ldönümü
gibi, bir ç›rp›da anlatmak zordur
Büyük Direniﬂ’i. Siyasi yorumlar
içinde neler yaﬂand›¤›n› tam aktarabilmek zordur. Bu nedenle özellikle
bu süreci yeterince bilmeyen genç
okurlar›m›z için, genelde de tüm
okurlar›m›z›n hat›rlamas› için, 7 y›la yay›lan Büyük Direniﬂ’in özet bir
tarihçesini sunuyoruz sizlere.

Â 2000

– 20 Ekim - D H K P- C, T K P ( M L )
ve T K ‹ P’den 816 tutuklu ve hükümlü, süresiz açl›k grevine baﬂlad›.
– 14 Kas›m - TAYAD’l› Aileler,
ölüm orucuna baﬂlad›.
– 19 Kas›m - Süresiz açl›k grevi,
ölüm orucuna dönüﬂtürüldü.
– 29 Kas›m - 2. Ölüm Orucu
Ek i p l e ri ölüm orucuna baﬂlad›.
– 7 Aral›k - Ayd›nlar, sanatç›lar açl›k grevine baﬂlad›.
– 9 Aral›k - Bir grup ayd›n ve milletvekili, direniﬂteki tutuklular›n
temsilcileriyle görüﬂtü.
11 Aral›k - Ecevit direniﬂe karﬂ›
sald›r› iﬂaretini verdi.
12 -13 A r a l › k - Polis, K›z›lay’da tutuklu ailelerine sald›rd›. Ölüm orucuyla ilgili haberlere s a n s ü r uygulanmaya baﬂlad›.
15-16 Aral›k - ‹ktidar, görüﬂmeleri
keserken, zorla müdahale tehditleri
yapt›. Direniﬂçiler, sald›r› olursa
kendilerini yakacaklar›n› aç›klad›lar.
19 A r a l › k : Devrimci tutsaklar›n
Say›: 126

bulundu¤u hapishaneler
yak›l›p y›k›larak, 28
tutsak katledildi. Tutsaklar F Tipleri’ne sevkedildi.

Â 2001
3 Ocak - Gültekin Koç, ﬁiﬂli Emniyet Müdürlü¤ü’nde feda eylemi
gerçekleﬂtirdi.
Ocak - Direniﬂçilere zorla besleme
uygulanmaya baﬂland›.
11-13 ﬁubat - TAYAD’l›lar A n k a r a y ü r ü y ü ﬂ ü y l e sessizli¤i bozdular.
2 1 M a rt - F Tiplerinde ilk ölüm orucu ﬂehidi verildi: Cengiz SOYDAﬁ.
11 May›s- 4. Ekipler ölüm orucuna
baﬂlad›.
20 May›s - Zorla müdahale sonucu
sakat b›rak›lanlar›n say›s› 40’› aﬂt›.
1 H a z i r a n - Direniﬂi tahliyelerle
k›rma politikas› sonucu tahliye edilenlerden Sevgi Erdo¤an ve Gökhan Özocak, ölüm orucunu d›ﬂar›da da sürdürdüklerini aç›klad›lar.
3 Hazi ran - 5. Ekipler ölüm orucuna baﬂlad›.
4 Haziran - TAYAD’l› Aileler’in
2. Ekibi, ölüm orucuna baﬂlad›.
Temmuz - Hapishanelerden tahliye
edilen onu aﬂk›n devrimci tutsak,
ölüm orucunu Armutlu’da sürdürdüklerini aç›klad›lar.
10 Eylül- U¤ur Bülbül Taksim’de feda eylemi gerçekleﬂtirdi.
24 Eylül - ﬁehitlerin say›s› 72’ye
ulaﬂt›.
26 Eylül - 7. Ekipler, ölüm orucuna
baﬂlad›.
5 K a s › m - A r m u t l u ’ d a k a t l i a m;
Armutlu’daki direniﬂ evlerine sald›ran polis, biri ölüm orucu direniﬂçisi
dört kiﬂiyi katletti.
29 Kas›m - ‹stanbul, Ankara, ‹zmir,
Antalya Baro baﬂkanlar›, “üç kap›
üç kilit aç›ls›n ” ça¤r›s›nda bulundu.
A ra l › k - Sami Türk üç kap› üç kilit
önerisinin “kabul edilemez” oldu¤unu aç›klad›.

2001 y›l› tamamland›¤›nda
d i re n i ﬂ i n ﬂ e h i t l e r i n i n s a y › s ›
82’ye ulaﬂm›ﬂt›.

Â 2002
16-17 ﬁubat - TAYAD’l› Aileler
A n k a ra K › z › l a y ’ da tecrite son verilmesini istediler.
1 4 M a rt - TAYAD’l› Aileler “ Tecrite Hay›r” baﬂl›kl› imza kampanyas›
baﬂlatt›lar.
9, 10, 16, 21, 31 Mart - Beﬂ ölüm
orucu direniﬂçisi peﬂpeﬂe ﬂehit düﬂtü.
2 9 M a r t - TAYAD imzalar›n say›s›n›n 15 bine ulaﬂt›¤›n› aç›klad›.
1 May›s - 8. Ekip, ölüm orucuna
baﬂlad›.
28 May›s - DHKP-C ve TKEP/L d›ﬂ›ndaki siyasi hareketler, ölüm orucunu b › r a k t › k l a r › n › aç›klad›lar.
15 Te m m u z - TAYAD’l›lar, toplad›klar› 110 Bin ‹mza y› meclis, bakanl›k ve AB’ye ilettiler.
3 A¤ustos - Erken seçim karar› nedeniyle Adalet Bakanl›¤›’na Sami
Türk yerine Aysel Çelikel atand›.
11 A¤ustos - TAYAD’l› Aileler, süresiz açl›k grevine baﬂlad›lar.
28-29 Eylül - TAYAD’›n organizasyonuyla “Hapishanelerde Yaﬂam ve
Sa¤l›k Koﬂullar›” kurultay› yap›ld›.
28-29 Kas›m - TAYAD’l› Aileler
tecrit konusunda taleplerini iletmek
için T B M M ’ye gitti.
30 Kas›m - 9 . Ö l ü m O ru c u Ekibi
direniﬂe baﬂlad›.

2002 y›l› tamamland›¤›nda
d i re n i ﬂ i n ﬂ e h i t l e r i n i n s a y › s ›
103’e ulaﬂm›ﬂt›.
- devam edecek-
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Zaferi sizle kazand›k
Nihai zafere
sizle yürüyece¤iz
Büyük destan›m›z›, size, halk›m›za söz verdi¤imiz gibi, zaferle
sonuçland›rd›k.
‹lk gün baﬂlad›¤›m›z kadar de¤iliz art›k. Siz yoksunuz. Siz, yüzyirmiiki yoldaﬂ›m›z›n, siper yoldaﬂ›m›z›n fiziki yoklu¤unu yaﬂ›yoruz.
En önde koﬂanlar›m›z, en cüretli, en
fedakarlar›m›z, en de¤erlilerimiz,
bugün aram›zda de¤ilsiniz. Bu yoklu¤un, bu ayr›l›¤›n, ödedi¤imiz bu
a¤›r bedelin hüznünü yaﬂ›yoruz.
Ama bir yan›m›z hüzünken, bir yan›m›z tepeden t›rna¤a onur ve gururdur. Ki o da sizin sayenizdedir.
Siz, Türkiye ve dünya halklar›n›n son dönemde içinde yerald›¤› en
büyük kavgalardan birinin bayraktarlar›yd›n›z. Lay›k›yla yerine getirdiniz bu görevi.
Canlar›n›z pahas›na da olsa, yeni
yüzy›l› ezilen halklar›m›z›n umudunu büyüten, direncini güçlendiren,
yar›nlara daha güçlü, daha sa¤lam
ad›mlarla yürümesini sa¤layan bir
destan›n yaz›c›lar›s›n›z siz. Bütün
de¤erlerin tersyüz edildi¤i bir dünyada, emperyalizme biat etmenin,
halk›na, ideallerine ihanet etmenin
tek yol olmad›¤›n›, bireycili¤in ve
bencilli¤in tek geçer akçe olmad›¤›n› gösteren destan›n yaz›c›lar›s›n›z.
‹çinizden birinin, F›rat Tavuk’un
dedi¤i gibi t›pk›, göçmen kuﬂlar
tekrar geldiler mevsimler sonra. ‹lk
günkü kadar olmad›¤›m›z› gördüler.
Ama ayn› anda ne kadar onurlu ve
gururlu oldu¤umuzu, ilk günden
çok daha güçlü oldu¤umuzu gördüler. Gücü sizden ald›k.
Gönüllülük yaz›lar›n›zdaki, ﬂiirlerinizdeki, son mektuplar›n›zdaki
sözlerinizin gücünü ﬂimdi daha iyi
görüyoruz. Her ﬂeyi nas›l da büyük
bir isabetle, nas›l bir aç›kl›kla, sanki
geçmiﬂe bakar gibi gelecekte olacaklar› anlatm›ﬂs›n›z bize.
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Biz kazanaca¤›z diye
bitirmiﬂtiniz
yüzlerce
mektubu,
aç›klamay›,
örgütsel yaz›y›. Aynen
öyle oldu iﬂte. Biz kazand›k.
20 Ekim 2000'den bugüne düﬂenlerimizi, dünya halklar›n›n, halk›m›z›n direniﬂler tarihinin en onurlu yerine u¤urlad›k. "Yolunuz aç›k
olsun" dedik yola ç›kan her yoldaﬂ›m›za. Yürüdüler günler, haftalar,
aylar boyu. Yürüdüler ve düﬂtüler;
düﬂtükleri yerden devral›nd› bayrak. Gözleri arkada kalmad› düﬂenin. Biliyorlard› zaten, söylemiﬂlerdi son mektuplar›nda. Bayra¤›n
devral›naca¤›ndan ve elbette zaferin
kazan›lanaca¤›ndan emindiler.
Onlar halk›m›z›, geride kalanlar
onlar› yan›ltmad›. Biz kazand›k.
Kazand›¤›m›z› avukat›m›z Behiç Aﬂc› ilan ederken neler yaﬂad›¤›m›z› tahmin edersiniz. Onun el
sallay›ﬂ›yla sanki bir baﬂlang›ç dü¤mesine bas›ld›, sanki 7 y›l bir film
ﬂeridi gibi geçti gözlerimizin önünden, anlatmak için kelimeler yetmez. Nas›l bir coﬂku, nas›l bir onur
f›rt›nas› içinde oldu¤umuzu nas›l
anlatabilirim bilemiyorum.

Yaﬂad›n m› yo¤unlu¤una yaﬂayacaks›n diyordu ﬂair. Ve hayat› o
kadar yo¤un ancak biz yaﬂar›z biliyorsunuz de¤il mi? Birbirine taban
tabana z›t iki duyguyu ayn› anda yaﬂayabilmek de bize özgü olsa gerek.
‹ﬂte o gece öyle bir geceydi. O gece
ekranlarda o el sallamas›n› gördü¤ümüzde hücrelerde, derneklerde,
kondular›m›zda ve bulundu¤umuz
her yerde, yaﬂad›¤›m›z coﬂkuyu, gururu nas›l anlatabilece¤imizi bilemedi¤imiz gibi, o an duydu¤umuz
hüznün büyüklü¤ünü de nas›l anlatabilece¤imizi bilmiyoruz.
Ama biliyoruz ki, o güzel günler,
u¤runa dövüﬂtü¤ümüz o gelecek,
ancak ac›, kan ve gözyaﬂ› içinden
d o ¤ a r. O günlerin güzelli¤i, de¤erli
oluﬂlar›, ayn› zamanda ödedi¤imiz
bedellerin a¤›rl›¤›ndan de¤il midir

zaten! ‹ﬂte o a¤›r bedellerin, ateﬂlerin, ac›n›n, can ve kan›n içinden süzülüp gelen o güzel, o anlaml› an›n
coﬂkusunu gururunu ve kederini ayn› anda yaﬂad›k. Zafer halay›m›z›n
coﬂkusunda omuz baﬂ›m›zda fiziki

Yazgülü Güder Öztürk,
F›rat Tavuk, Ali Ateﬂ,
Aﬂur Korkmaz, Özlem
Ercan, ﬁefinur Tezgel,
Nilüfer Alcan, Gülser
Tuzcu, Seyhan
Do¤an, Mustafa
Y›lmaz, Cengiz
Çal›koparan, Murat
Ördekçi, Ahmet ‹bili,
Alp Ata Akçayöz,
Ercan Polat, Umut
Gedik, R›za
Poyraz, Fidan
Kalﬂen, ‹lker
Babacan, Fahri
Sar›, Sultan Sar›,
Murat Özdemir,
‹hsan Özkan, ‹rfan Ortakç›, Hasan
Güngörmez, Yasemin Canc›,
Berrin B›çk›lar, Halil Önder, Cafer
Dereli, Gültekin Koç, Cengiz
Soydaﬂ, Adil Kaplan, Bülent
Çoban, Gülsüman Dönmez,
Nergiz Gülmez, Fatma Ersoy,
Abdullah Bozda¤, Tuncay Günel,
Celal Alpay, Erol Evcil, Murat
Çoban, Canan Kulaks›z, Gürsel
Akmaz, Endercan Y›ld›z, Sibel
Sürücü, ﬁenay Hano¤lu, Hatice
Yürekli, Kaz›m Gülba¤, Erdo¤an
Güler, Sedat Karakurt, F. Hülya
Tümgan, Hüseyin Kayac›, Tayyar
Bektaﬂ, U¤ur Türkmen, Veli
Güneﬂ, Aysun Bozdo¤an, Zehra
Kulaks›z, Gökhan Özocak, ‹smail
Karaman, Ali Koç, Sevgi
Erdo¤an, Muharrem Horoz,
Osman Osmana¤ao¤lu, Hülya
ﬁimﬂek, Gülay Kavak,

14 Ekim 2007

varl›¤›n›z› görememenin hüznünü
yaﬂamamak mümkün de¤ildi; yüre¤e söz geçmez iﬂte.
Evet, avukat›m›z Behiç, bir ana
ve bir tutsak yoldaﬂ›m›z, Gülcan Gö-

U¤ur Bülbül,
Ümüﬂ
ﬁahingöz,
‹brahim Erler,
Abdülbari
Yusufo¤lu,
Zeynep Ar›kan
Gülba¤, A.R›za
Demir, Ayﬂe
Baﬂtimur,
Özlem
Durakcan, Ali
Ekber Bar›ﬂ,
Arzu Güler,
Sultan Y›ld›z,
Bülent Durgaç,
Bar›ﬂ Kaﬂ, Nail
Çavuﬂ, Eyüp
Samur,
Muharrem Çetinkaya, Tülay
Korkmaz, Ali Çamyar, Zeynel
Karataﬂ, Lale Çolak, Yusuf Kutlu,
Yeter Güzel, Do¤an Tokmak,
Tuncay Y›ld›r›m, Meryem Altun,
Okan Külekçi, Semra Baﬂyi¤it,
Fatma Bilgin, Birsen Hoﬂver,
Gülnihal Y›lmaz, Fatma Tokay
Köse, Hamide Öztürk, Serdar
Karabulut, ‹mdat Bulut, Zeliha
Ertürk, Feridun Yücel Batu,
Feride Harman, Berkan Abatay,
Özlem Türk, Orhan O¤ur, Yusuf
Arac›, ﬁengül Akkurt, Muharrem
Karademir, Günay Ö¤rener, Ümit
Günger, Selma Kubat, Ali ﬁahin,
Hüseyin Çukurluöz, Bekir Baturu,
Semiran Polat, Salih Sevinel,
Selami Kurnaz, Sergül Albayrak,
Faruk Kad›o¤lu, Eyüp Beyaz,
Serdar Demirel, Fatma Koyup›nar

Say›: 126

rüro¤lu ve Sevgi Saymaz’la birlikte
devralm›ﬂt› bayra¤›n›z›. 22 Ocak
günü direniﬂ iradi olarak bitirilmiﬂti
ve o sedyede götürülürken el sall›yordu. O an da¤dan kopup inen bir
ç›¤›n üzerindeydik sanki. Ayaklar›m›z›n yere bast›¤›n› hissetmedik bir
süre. Düﬂüncelerimiz, duygular›m›z
çok güçlü ama o oranda da karma
kar›ﬂ›kt›. Bir gülüyordu yüzümüz,
bir gülüﬂümüz donuyordu yüzümüzde. ‹bili’nin gülüﬂünde karar
verdik en son. Öyle olmal›yd›k o
an. ‹bili’nin yüzünü hat›rlay›nca,
kendili¤inden kurudu yaﬂlar, donan
gülüﬂler ›s›n›verdi ‹bili’nin gülüﬂü
gibi. Bu zaferin gülüﬂüydü ve ‹bili
daha direniﬂin ilk günü zaferi müjdelemiﬂti gülüﬂüyle.
‹nsanl›k tarihine alev alev yanan
bedenlerinizle, açl›ktan eriyen hücrelerinizle, canlar›n›zla kaz›d›¤›n›z
bu destan›n gururunu, umudumuzu
büyüten zaferimizin coﬂkusunu size
borçluyuz.
Türkiye ve dünya devrimci hareketi, halk›n›z ve vatan›n›z için kendinizi tereddütsüz sunuﬂunuzu, düﬂman›n onlarca direniﬂ k›rma yöntemine karﬂ›l›k, iradenizle, yarat›c›l›¤›n›zla ölebilme iradenizi, devrim
hareketlerinin en de¤erli tecrübeleri
aras›na yazd›.
Türkiye devrimi için ne büyük,
ne par›lt›l› ve politik olarak ne kadar güçlü bir miras b›rakt›n›z. Art›k
direniﬂ taktiklerinin tart›ﬂ›ld›¤› her
yerde “sizin gibi...” direnmek tart›ﬂ›lacak. Kuﬂatmalar alt›nda “siz”
hat›rlanacaks›n›z. Kurﬂun ya¤murlar› alt›nda, belki alevler içinde son
hat›rlanan yine siz olacaks›n›z.
“2000-2004 Büyük Direniﬂi,
kendinden önce yarat›lan bütün de¤erleri bünyesinde toplayan, geliﬂtirip kökleﬂtiren... Marksizm-Leninizm silah›na daha fazla sar›lan ve
ölüme meydan okuyan bir ruhla dikilen bir direniﬂtir. Bu, Türkiye devrimi için büyük bir mirast›r. Türkiye
devrimi bu miras›n üzerinde yükselecektir. ” (DS, say›: 19) Siz b›rakt›n›z bu miras› bize.
Sizin yolunuzda olaca¤›z hep.
122 y›ld›z olarak sizler, hep yolu-

muzu ayd›nlatmaya devam edeceksiniz.
Denir ki, gökyüzünde sevdal›lara yolunu, yönünü gösteren bir y›ld›z vard›r; ki o gökyüzünün en parlak y›ld›zlar›ndand›r. Denir ki, ne
kadar koyu karanl›k olursa olsun,
nice f›rt›nalar olursa olsun, o y›ld›z,
sevdal›lara yolunu gösterir...
‹ﬂte sizler, bizim için o y›ld›z gibisiniz. Ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve
sosyalizm sevdal›lar› olarak Türkiyeli devrimcilerin yolu sizinle hep
›ﬂ›k içinde olacak. Bundan sonra
hiçbir karanl›k bizi korkutmayacak,
hiçbir karanl›k bizi yolumuzdan al›koyamayacak. Çünkü siz vars›n›z!
Bizi yoketmek istediler. Yokedemediler, yok saymak istediler. Bize
de, “di¤erleri” gibi Marksizm-Leninizm’den, sosyalizmden vazgeçmemizi, orak çekiçleri bayraklar›m›zdan ç›karmam›z› dayatt›lar.
E¤er vazgeçseydik, o zaman bizi
ne yoketmeye çal›ﬂmalar›na, ne yok
saymalar›na gerek kalmazd›. Çünkü
o zaman biz kendi kendimizi yoketmiﬂ olurduk zaten. Kendimizi, kendimiz yok saym›ﬂ olurduk. Var›z dediniz; düﬂüncelerimizle, inançlar›m›zla, iddiam›zla, hedeflerimizle
var›z dediniz; var›z ve varolaca ¤›z!
‹ﬂte b›rakt›¤›n›z mirasla vars›n›z;
sizinle dalgalan›yor sosyalizmin k›z›l bayra¤›. Devrime yürüyen kortejlerin bayraklar›nda siz dalgalan›yorsunuz. ﬁimdi siz bizim onurlu
geçmiﬂimizsiniz. Fakat siz ayn› zamanda gelece¤imizin en güçlü, en
görkemli temsilcileri olarak aram›zdayd›n›z. “ﬁehitlerimiz gelece¤i m i z d i r ” sözü, sizin aln›n›zdaki y›ld›zda ve a¤z›n›zdaki devrim ve sosyalizm ﬂiarlar›nda somutland›. Siz,
geleceksiniz.
“Bugünlerden geriye bir yar›na
gidenler kal›r, bir de yar›nlar ad›na
direnenler” diyen ﬂair hakl›yd›. ‹ﬂte
19 Aral›k sabah›n›n o karabasan›ndan, F Tipi hücrelerin zindan›ndan,
y›llara yay›lan o karanl›k günlerden
geriye bir biz kald›k bir de siz. Ayn›
kortejde sosyalizme do¤ru yürüyüruz iﬂte yine.
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Sevgili Yürüyüﬂ okurlar›, hepinizi selamlayarak baﬂl›yoruz
sohbetimize. Duymuﬂ, izlemiﬂsinizdir, bu hafta çeﬂitli yerlerde
Yürüyüﬂ okurlar›na dergi satarken sald›r›lar oldu. Bizim anlatt›klar›m›z sistemin ö¤retmedikleri, bizim gösterdiklerimiz sistemin göstermedikleridir. Ve
kuﬂkusuz tahammülsüzlükleri
bunad›r. Devam edece¤iz anlatmaya. Kervan yürüyecek diyerek sohbetimize geçelim. Geçen haftaki bölümde de¤inemedi¤imiz bir yan vard›, ilkin onu
ele alal›m. Sorumuz ﬂu: Belli
bir toplumsal yap› içindeki alt
yap› ve üst yap›lar homojen
midirler? Yani kapitalist bir
toplumda veya içinde bulundu¤umuz toplumda üst yap›dan, alt yap›dan sözederken homojen yap›lardan m› sözetmiﬂ oluyoruz?.. Buyur Özlem.
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Konu: Alt Yap›
ve Üst Yap› -2-

Yeni bir ekonomik
temel üzerinde
yeni bir toplum!

Özl em: Her sosyo-ekonomik
formasyonun belirli bir alt yap›s› ve
buna denk düﬂen bir üst yap›s› vard›r. Dolay›s›yla her üst yap›, belli
bir alt yap›n›n, ekonomik temelin
damgas›n› taﬂ›r. Fakat bu, onlar›n
homojen oldu¤u anlam›na gelmez.
Baﬂka bir deyiﬂle, bir toplumdaki hakim fikirler, hakim s›n›f›n fikirleridir. Fakat, hakim olmayan s›n›flar›n fikirleri, kültürleri, ahlaklar› da vard›r ve onlar da neticede o
üst yap›n›n bir parças› durumundad›rlar. Ki bu durumda üst yap› iki
parçal› bir görünüme kavuﬂur. Tüm
sömürücü toplumlarda üst yap›da
bu “ikilik” vard›r.
Kapitalist toplumu meydana getiren iki temel s›n›f –burjuvazi ve
proletarya– aras›nda antagonist (uzlaﬂmaz) çeliﬂkiler vard›r ve bu uzlaﬂmazl›k kendini ister istemez üst
yap›da da gösterir. Toplumu oluﬂturan iki s›n›f›n ve baz› ara katmanlar›n siyasi, moral, felsefi, kültürel
görüﬂleri aras›nda da üst yap›da ﬂiddetli bir mücadele cereyan eder.
Üst yap›da iki parçal› biçimde kendini gösteren ideolojiler de uzlaﬂmazd›rlar ve bu neredeyse buna
ba¤l› olarak tüm üst yap›daki bölün-
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melerin ve çat›ﬂmalar›n da kayna¤›n› oluﬂturur.
Kapitalist toplumda, burjuva üst
yap›, kapitalizmin ekonomik te meline hizmet ederken, üst yap›da
proletaryaya ait olan düﬂünce ve kurumlar, kapitalizmin ekonomik temelinin yokedilmesine yöneliktir.
Çal›ﬂmam›za baﬂlarken Yürüyüﬂ’e
sald›r›lardan sözedildi mesela. ﬁimdi anlatt›klar›m›z› kafas›nda yeterince somutlayamayan arkadaﬂlar
için bu somut örnek üzerinden hareket edelim. Polisin de ba¤l› oldu¤u
devlet, bir üst yap› kurumudur. Ve
bu üst yap›, bu ve benzeri tüm durumlarda aç›kça kapitalist ekonomik temelin hizmetindedir. Kapitalist üst yap›n›n bir parças› olan tüm
ideolojik düﬂünceler ve ayg›tlar›n
da ayn› ﬂekilde kapitalist ekonomik
temelin hizmetinde oldu¤unu çok
rahatl›kla görebiliriz. Dergi da¤›tan
insanlar, yine bir üst yap› kurumu
olan bu ideolojik ayg›tlar taraf›ndan
“terörist” olarak nitelendirilmiﬂ ve
toplum nezdinde suçlu ilan edilmek
istenmiﬂlerdir... Polisi, medyas›yla
ideolojileri ve demagojileriyle karﬂ›m›zdaki çarp›k kapitalizmin üst
yap›s›d›r. Fakat iﬂte, ayn› toplumsal
yap›n›n üst yap›s› içinde burjuvaziyle antagonist çeliﬂki içinde olan
proletaryan›n -yani biz devrimcilerin- ideolojisi de var.

Toplumu oluﬂturan s›n›flar
aras›nda uzlaﬂmaz çeliﬂkilerin
varoldu¤u tüm toplumlarda, üst
yap›larda bu karﬂ›tl›k kaç›n›lmazd›r. Sadece sosyalist toplumda, s›n›flar tasfiye edildi¤i ölçüde üst yap› giderek homojenle ﬂ i r. Sosyalizmin üst yap›s› da,
tüm toplumsal yap›larda geçerli
olan ﬂu kural›n d›ﬂ›nda de¤ildir;
sosyalizmin üst yap›s›, sosyalizmin ekonomik temelinin geliﬂmesine ve pekiﬂmesine hizmet eder.

Alt yap›daki homojenlik
meselesine gelince; alt yap›lar›n oluﬂum ve geliﬂimi bak›m›ndan bunu ﬂöyle tarif edebiliriz. Alt yap›, bir toplum biçiminin baﬂlang›ç aﬂamas›nda
homojen de¤ildir, o toplumsal
yap› kendi içinde güçlenip pekiﬂtikçe homojenleﬂir; ancak bu toplum
biçimi de, kendi sonuna yaklaﬂt›¤›
süreçte homojenli¤ini kaybetmeye
baﬂlar. Örneklersek; feodal üretim
iliﬂkileri, köleci üretim iliﬂkilerinin
içinde do¤muﬂtur. Dolay›s›yla köleci üretimin sonuna do¤ru alt yap›
art›k homojen olma özelli¤ini kaybetmiﬂtir. Feodal üretim iliﬂkilerine
geçildi¤inde bir süre köleci üretimin kal›nt›lar› varl›¤›n› sürdürse de,
bir noktada onlar da tasfiye edilir ve
alt yap› homojen bir nitelik kazan›r.
Fakat feodal toplumun belli bir aﬂamas›nda da bu kez alt yap›da kapitalist üretim iliﬂkileri uç vermeye
baﬂlar ve alt yap›n›n homojen niteli¤i yine bozulur... Bu toplumlar›n
seyri boyunca böyle ﬂekillenir.

K e m a l : Ancak... Evet burada
ancak diyerek araya gireyim. ‹ﬂte bu
noktada sohbetimizin ilk bölümünde Mazlum arkadaﬂ›n belirtti¤i konuya geliyoruz: Sosyalist toplumun
farkl›l›¤›na... ‹lkel komünal toplumdan kölecili¤e, kölecilikten feodalizme, feodalizmden kapitalizme
geçiﬂi anlat›rken, bunun sosyalizmde farkl› oldu¤unu belirtmiﬂtik.
Farkl› olan, önceki toplum biçimlerinde birbirine geçiﬂlerde, yeni üretim tarz›n›n önceki üretim
tarz› içinde geliﬂmesi idi. Daha tam
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bir anlat›mla, ilkel komünal toplum
içinde kölecilik, kölecilik içinde feodalizm, feodalizm içinde de kapitalizm geliﬂmiﬂti. Alt yap›da gerçekleﬂen bu de¤iﬂime daha sonra üst
yap› da ayak uydurmuﬂtur.
Kapitalizmin proletaryay› yaratmas› ve de üretimin alabildi¤ine
toplumsallaﬂm›ﬂ olmas› nedeniyle
sosyalist üretimin koﬂullar› haz›rlanm›ﬂt›r ama sosyalist üretimin
kendisi yoktur ortada. Kapitalizmin
feodalizmin içinde geliﬂmesi gibi,
sosyalist üretim iliﬂkileri kapitalizm
içinde geliﬂmez. ‹ﬂte bu noktada üst
yap›n›n sosyalizmin kuruluﬂuna özgü rolü girer devreye. Evet Mazlum, bu konuyu ilk açan olarak sözü
sana b›rak›yorum.

M a z l u m : Çal›ﬂmam›z›n ilk
bölümünde, Kemal arkadaﬂ›n da hat›rlatt›¤› gibi, alt yap› ve üst yap›
aras›ndaki iliﬂkinin sosyalizmde önceki toplumsal geçiﬂlerden farkl› oldu¤unu belirtmiﬂtik. Kapitalizmden
sosyalizme geçiﬂte üst yap›n›n rolü,
önemli ölçüde de¤iﬂir.
ﬁöyle ki, önceki toplumlarda - ki
buna kapitalizm de dahildir-, ekonomik evrim insan iradesinden ba¤›ms›z olarak iﬂlemiﬂtir. Sosyalizm,
bu aç›dan yeni bir toplumsal ﬂekillenmenin, yeni bir tarihi dönemin
önünü açm›ﬂt›r. Ekonomi-politika,
a l t y a p › - ü s t y a p › , ü retim iliﬂk ileriü retici güçler aras›ndaki iliﬂki ve
çeliﬂkiler, sosyalizmde di¤er toplum
biçimlerinden daha farkl› bir iﬂleyiﬂ
niteli¤i kazan›rlar. Nas›l diyeceksiniz. En baﬂta ﬂunu belirteyim: Sosyalizm, alt yap›-üst yap›n›n, ekonomi-politikan›n, üretici güçler-üretim iliﬂkilerinin karﬂ›l›kl› ba¤›ml›l›klar› çerçevesinde ve ikincilerin
yönlendiricili¤inde, farkl› bir toplumsal örgütlenmedir.
Bütün toplum biçimlerinde ekonominin, alt yap›n›n ve üretici güçlerin itici dinamik olmas›, sosyaliz m i n k u r u l u ﬂ s ü recin de b i r i s t i s n a
o l a r a k tersine dönmüﬂtür. S›n›fs›z
topluma geçiﬂ süreci, ekonomik
kendili¤indenci bir süreç de¤il, bilinçli, iradi bir süreç olarak ﬂekilleSay›: 126

nir. Bunun için geçmiﬂ toplumlardan miras kalan maddi ve manevi
her ﬂeyi, iliﬂkileri, gelenekleri, yasalar›, kültürel de¤er ve al›ﬂkanl›klar›, devrimci tarza ve iradi bir sürece dönüﬂtürmek gerekiyor.
Elbette burada bir yanl›ﬂ anlama
olmamas› için ekleyeyim. Bu yeni
sosyalist toplum da kuﬂkusuz, sosyalist bir ekonomik temel üzerinde kurulacakt›r. Yani alt yap›y›, ekonomik temeli yok sayan, d›ﬂlayan
bir geliﬂim ve de¤iﬂim sözkonusu
de¤ildir ve böyle bir geliﬂim ve de¤iﬂim de zaten mümkün de¤ildir.
Toplumsal yasalar, bunun mümkün
olmad›¤›n› gösterir bize. Yani alt
yap›da temel de¤iﬂiklikleri yapmadan sosyalist bir üst yap› zaten inﬂa
edemezsiniz. Fakat bu geçiﬂ sürecinde üst yap›da baﬂta ideoloji ve
devlet olmak üzere, geliﬂmenin
önünde giderler.
Marks bunun mümkün olabilmesini ﬂöyle izah eder: Sosyalist devrim, eski toplumu bölümlere ay›ran
s›n›f çat›ﬂmalar›na ve sosyal uyuﬂmazl›klara son vererek, toplum bilincinin yüksek bir düzeye ulaﬂmas›
imkan›n› sa¤lar. Bu da insano¤lunun uzun tarihi dönemler boyunca
ilk defa olarak, toplum bilincini
yans›tan her ﬂeyde kökten bir de¤iﬂmeye kavuﬂmas› yolunu açar.

K e m a l : Aynen devrimin kendisi gibi, sosyalizmin kuruluﬂunda,
toplumsal dönüﬂümün sa¤lanmas›nda da “determinist” bir süreç sözkonusu de¤ildir. Baﬂka deyiﬂle, k e n d i t›n
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Sosyalist devrim, s›n›f çat›ﬂmalar›na ve
sosyal uyuﬂmazl›klara
son vererek, toplum bilincinin yüksek bir düzeye
ulaﬂmas› imkan›n› sa¤lar.
Bu da insano¤lunun uzun
tarihi dönemler boyunca
ilk defa olarak, toplum bilincini yans›tan her ﬂeyde
kökten bir de¤iﬂmeye kavuﬂmas› yolunu açar.

li¤indencili¤e yer yoktur. Sosyalizm, iradi, politik müdahalelerle,
kültür devrimiyle, bölüﬂümü ve
mülkiyet iliﬂkilerini sosyalistleﬂtirerek ilerleyen, üretim güçlerini dönüﬂtüren bir geçiﬂ toplumudur.
Biny›llar›n oluﬂturdu¤u toplumsal ﬂekillenmeleri, üst yap› kurumlar›n› birkaç on y›lda de¤iﬂtirmek
mümkün olmayaca¤›na göre, sosyalizmin hem alt yap›da, ama özellikle de üst yap›da inﬂas›n›n çok uzun
vadeli, iradi bir sürece yay›laca¤›
aç›kt›r. Sadece maddi koﬂullar›n ve
üretici güçlerin de¤iﬂmesiyle insanlar, toplumlar sosyalistleﬂmiyor. Bu
anlamda bu sürecin kendili¤indenli¤e b›rak›lmas› da, bunun ters ucu
olarak a ﬂ › r › b i r iradecilikle geliﬂtirilmeye çal›ﬂ›lmas› da olumsuz sonuçlar verecektir.

M a z l u m : Alt yap›daki de¤iﬂimin üst yap›daki de¤iﬂimi de kendili¤inden sa¤layaca¤› ﬂeklindeki düﬂünce, ekonomist bir düﬂüncedir. 2.
Enternasyonal oportünistlerinden
SBKP’nin revizyonist yönetimlerine kadar bu düﬂünce kendini çok
çeﬂitli zamanlarda ve biçimlerde
göstermiﬂtir.
SBKP revizyonizminde Marksizm-Leninizm’in üzerine ekonomist bir örtü örtülmüﬂtür. Ekonomik
alt yap›n›n dönüﬂtürülmesiyle sosyalist dönüﬂümün sa¤lanaca¤› beklenmiﬂtir. Ekonomik geliﬂmenin
önemli, gerekli, zorunlu oldu¤u tart›ﬂmas›zd›r. Zaten burada tart›ﬂ›lan
da bu de¤ildir. Ama ekonomik geliﬂme, “her ﬂey” say›l›nca ve üstelik
bu emperyalizmle rekabet içinde
“ekonomik büyümeyi sa¤layal›m da
nas›l olursa olsun" anlay›ﬂ›yla sürdürülünce, Marksizm’i Marksizm
yapan baz› ﬂeylerden sapmalar gündeme gelmektedir ve nitekim Sovyetler Birli¤i'nde olan da budur.
Ekonomik geliﬂme, sosyalist insan›n geliﬂimi arka plana at›larak,
sosyalist paylaﬂ›m, bölüﬂüm, ahlak
ilkeleri gözard› edilerek, siyasal düzeyde ülke yönetiminde kolektivizm önemsenmeyerek gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Bu politika, büyük ölçüde
Marksizm’in, ekonomistçe yoru-
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mundan kaynaklanm›ﬂt›r.
Ekonomistler, reformistler, politikalar›n› hakl› ve geçerli göstermek
için Marks’›n, Engels’in belli dönemler için söyledikleri sözleri genelleﬂtirmiﬂlerdir. ﬁuras› aç›k ki
Mark ve Engels’in içinde bulunduklar› koﬂullar aç›s›ndan da sürecin
geliﬂiminde determinist yan a¤›rl›k
taﬂ›m›ﬂt›r. Kapitalizmin henüz emperyalizme dönüﬂmedi¤i, krizlerinin henüz devrevi nitelik taﬂ›d›¤›,
henüz “geliﬂtirici” özelliklerini tümüyle kaybetmedi¤i bir süreçte
baﬂka türlü de olamazd› elbette.
Marks ve Engels, kapitalizmi incelerken, öncelikli ve a¤›rl›kl› olarak onun ekonomik yönlerini inceleyip, geliﬂmenin ekonomik yasalar›n› ç›kard›lar. Kapitalizmin siyasal,
kültürel sonuçlar›n› incelemek ancak bundan sonra mümkün olabilirdi çünkü. S›n›f çeliﬂkilerinde de (temel bu oldu¤u için) bu yöne a¤›rl›k
verdiler. Marks’›n bu ele al›ﬂ›, çeﬂitli kesimlerde özellikle ilk dönemlerde alt yap›n›n tek baﬂ›na belirleyici oldu¤u, üst yap›n›n önemsiz oldu¤u ﬂeklinde yan›lsamalara yol açt›. Keza, kapitalizmde as›l çeliﬂkinin art›k de¤er sömürüsünde ortaya
ç›km›ﬂ oldu¤unun belirtilmesi de,
ayn› ﬂekilde üst yap›daki iliﬂki ve
çeliﬂkilere yeterince önem verilmemesi biçiminde sonuçlara yolaçt›.
Bu anlay›ﬂlar da ekonomik çeliﬂkinin çözümünün tüm di¤er çeliﬂkilerin çözümünü kendili¤inden getirece¤i, ekonomik temelin de¤iﬂmesiyle tüm toplumun “otomatikman”
de¤iﬂece¤i anlay›ﬂlar›n› do¤urdu.
Ki bu anlay›ﬂ, çeﬂitli ülkelerde sosyalizmin inﬂas› s›ras›nda görülen
çeﬂitli sapmalar›n ve hatalar›n da
kayna¤› olmuﬂtur.
Bu da sosyalist insan yaratma ve
proleter kültür devrimine önem vermemeyi getirdi. Kuﬂkusuz, her ülkenin sosyalist inﬂay› gerçekleﬂtirece¤i
koﬂullar, bu noktada karﬂ›laﬂaca¤›
engeller ayn› olmayacak, dolay›s›yla izlenecek yollar da ayn› olmayacakt›r. Fakat toplumlar›n geliﬂmesinin yasalar› itibariyle evrensel ortak
özellikleri de olacakt›r. Bu aç›dan
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bak›ld›¤›nda, revizyonizmin hakim
oldu¤u ülkelerdeki zay›fl›klar› daha
iyi görebiliriz. Emperyalizmin kuﬂatmas› alt›ndaki bir ülkenin zorluklar›, gerçeklikleri yok say›lamaz.
Fakat öte yandan ideoloji unutulup, bu “gerçekli¤e” teslim olunup
sosyalist hedeflerden vazgeçilemez.
Çünkü “gerçekçilik” ad›na bu hedeflerden vazgeçmek, asl›nda o ülkeleri emperyalizm karﬂ›s›nda daha
da zay›f düﬂürmüﬂtür. Toplumun
ideolojik dönüﬂümü, yani üst yap›daki de¤iﬂim ve geliﬂmeler önemsenmedi¤i için, alt yap›yla üst yap›
aras›nda bir uyum kalmam›ﬂ, ekonomide sosyalist üretim iliﬂkileri hakimken, yönetim sosyalist bir yönet i m, halk, sosyalist bir ha l k olmaktan uzaklaﬂt›r›lm›ﬂ, sonuçta bu ve
benzeri birçok nedene ba¤l› olarak
karﬂ›-devrimler karﬂ›s›nda bir direniﬂ dahi geliﬂmemiﬂtir. Alt yap›da
sosyalizmin ekonomik temelini güçlendirmeyi bir yana b›rak›p salt
“ideolojik” çabalarla sosyalizm
ayakta tutulamayaca¤› gibi, salt alt
yap›daki geliﬂmelerle yetinip insan
unsurunu, ideolojiyi gözard› ederek
de sosyalist bir ülke yarat›lamaz. Birincisi, idealist, ikincisi ekonomist
bir bak›ﬂ aç›s›d›r ve her ikisi de sosyalist inﬂan›n önündeki engellerdir.

K e m a l: Tart›ﬂman›n bu noktas›nda ﬂunu belirtebiliriz art›k; sosyalist bir anayasa, ekonomisiyle,
e¤itimiyle, kültür politikalar›yla,
hak ve özgürlüklere, yönetime kat›lma biçimine kadar, alt yap›da ve
üst yap›da tam bir sosyalist geliﬂimin hukuki zemini demektir. Sosyalist bir anayasaya bakt›¤›n›zda,

Salt ‘ideolojik’
çabalarla sosyalizm ayakta
tutulamayaca¤›
gibi, salt alt yap›daki geliﬂmelerle yetinip insan
unsurunu, ideolojiyi gözard› ederek de sosyalist bir
ülke yarat›lamaz. Birincisi,
idealist, ikincisi ekonomist bir bak›ﬂ aç›s›d›r.
t›n
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bir toplumun çok yönlü geliﬂimini
ve dönüﬂümünü görebilirsiniz.
HÖC’ün haz›rlad›¤› Halk Anayasas› da, asgari ölçülerde bu kapsamdad›r. Orada hem alt yap›daki ekonomik dönüﬂümlerin, hem üst yap›daki de¤iﬂimlerin bütünlüklü bir ﬂekilde ele al›nd›¤› görülür.

Özlem : Ben burada ﬂunu da
ekleyeyim isterseniz. Konumuza
denk düﬂüyor. Hat›rlanaca¤› gibi bir
dönem “sosyalist demokrasi” tart›ﬂmas› oldukça yo¤undu. “Sosyalist demokrasi” denilince de o zaman daha çok “ tek partililik çok
partililik, tek seslilik çok seslilik”
çerçevesinde yap›l›yordu tart›ﬂma.
Asl›nda konu bununla s›n›rl› de¤ildi. Sosyalist demokrasi tart›ﬂmas›
tek parti çok parti tart›ﬂmas› de¤il,
s i s t e m t a r t › ﬂ m a s › d › r. “ ‹lk kez egemen s›n›f olarak örgütlenen proletarya, sosyalist demokrasiyi alt yap›da ve üst yap›da yeni bir iliﬂkiler
bütünü yaratma sorunu olarak alg›lar. Sosyalizm, yeni bir iktisadi ﬂekillenmenin üzerinde toplumun yeniden örgütlendirilmesidir.”
Devrimci Halk ‹ktidar›, toplumu
nas›l yönetecek, yönetimi hangi
araçlarla gerçekleﬂtirecek, kitleleri
yeni toplumsal yap›n›n kuruluﬂuna
nas›l katacak, yeni toplumun hukuku, anayasas›, meclisi ve tüm di¤er
üst yap› kurumlar› nas›l ﬂekillenecek, bunlar sosyalist demokrasinin
kapsad›¤› düzenlemelerdir.
Yani biraz önce belirtildi¤i gibi,
alt yap›n›n yok say›lmas› sözkonusu
de¤il elbette. Sosyalist demokrasinin
maddi temeli, alt yap›da, ekonomide
(tar›m›, sanayisiyle) kolektif mülkiyet ve onun üzerine oturan yeni toplumsal iliﬂkiler sistemati¤idir.
Peki üst yap›da?.. Kolektif mülkiyeti esas alan alt yap›, kapitalist
bir toplumda mümkün olmayan,
ak›ldan bile geçirilmeyen birçok ﬂeyi mümkün hale getirecektir. “Burjuvazinin emekçilerin kullan›m›na
kapad›¤› bas›n-yay›n kurumlar›, sanatsal-kültürel etkinlikler, e¤itim
olanaklar› vb. ile tüm bunlardan ya rarlanma hakk›n›n eﬂitlenmesi, f›rsat eﬂitli¤inin yarat›lmas›, proletar14 Ekim 2007

ya ve di¤er emekçileri düﬂünsel
yönden de geliﬂtirerek sosyalist demokrasiye sahip ç›kmaya ve onun
s›n›rlar›n›n geniﬂletilmesi için gerekli ortam› yaratmaya yol açacakt›r.” (Yeni Çözüm, say›: 30, Sosyalist Demokrasi...)
Bütün bunlar olmuyorsa zaten,
halk›n yönetime kat›l›m› diye bir
ﬂeyden de sözedilemez. Ülkemizdeki oliarﬂik iktidar›n veya di¤er kapitalist yönetimlerin halk›n kat›l›m›
üzerine söylediklerinin alt› bu nedenden dolay› boﬂtur. Geniﬂ halk
kitleleri aç›s›ndan gerçek anlamda
bir yönetime kat›lma olay›, bu nedenle gerçekleﬂemez.
Sosyalist toplum, burjuva hak ve
özgürlüklerinin ka¤›t üzerindeki
varl›¤›n›n aksine, bu haklar›n emekçi halk taraf›ndan eﬂitçe kullan›labilmesi için gerekli m ad d i k o ﬂ ul l ar › (yani alt yap›y›), hukuki düzenlemeleri, anayasay›, yasalar› (yani üst
yap›y›) düzeneyerek ve di¤er üst yap› de¤iﬂikliklerini gerçekleﬂtirerek
haklar›, özgürlükleri somutlaﬂt›r›r
ve güvenceye al›r.

M a z l u m : Yavaﬂ yavaﬂ konumuzun sonuna geliyoruz san›r›m.
Son olarak ﬂunu ekleyeyim ben. Tarihsel materyalizm, bu iki kavramla
–alt yap› ve üst yap›–, toplumsal yap›daki tüm iliﬂkilerin kolayl›kla anlaﬂ›labilmesi için adeta bir anahtar
sunmuﬂtur emekçilere.
Marks, bu anahtar›n devrim kap›s›n› nas›l açt›¤›n› bir kitab›nda ﬂu
ﬂekilde anlat›yor: “Sosyal ve politik
yaﬂam›, yani genellikle toplumun
kafa yap›s› sürecini tayin eden ﬂey
maddî yaﬂam›n üretim biçimidir.
(...) Toplumun maddî üretim güçleri, o günkü üretim iliﬂkileriyle, yani
bir hukuk deyiminden baﬂka bir ﬂey
olmayan ve o zamana gelinceye kadar ba¤r›nda sesleri ç›kmadan bar›nd›klar› mülkiyet iliﬂkileriyle çeliﬂme durumuna gelirler. Bu iliﬂkiler, üretici güçerin geliﬂmesi durumundan ç›k›p, bir geliﬂmeyi köstekleyen ayakba¤› durumuna düﬂerler,
iﬂte o zaman bir sosyal devrim dönemi aç›l›r. Ekonomik temeldeki de¤iﬂim, önünde sonunda, bütün üstSay›: 126

yap›y› altüst eder. ” (Ekonomi Politi¤in Eleﬂtirisine Katk›)
Toplumsal yap›daki bu iﬂleyiﬂin,
bu geliﬂim yasalar›n›n fark›nda ve
bilincinde
olmayan
insanlar,
“inançlar›n›n, âdetlerinin ve içinde
yaﬂad›klar› sosyal düzenin, altyap›n›n ﬂöyle ya da böyle bir yans›mas›ndan baﬂka bir ﬂey olmad›¤›n›n”
fark›nda olamazlard› kuﬂkusuz. Ancak bunun bilincine var›ld›ktan sonra, insanl›¤›n alt yap› ve üst yap›y›
etkilemeye, de¤iﬂtirmeye yönelik
bilinçli eylemi sözkonusu olmuﬂtur.
Devrim ve sosyalizm mücadelesi de
iﬂte bu “bilinçli eylem”in ifadesidir.
Devrim mücadelesi ve sosyalizmin
inﬂas›, ezilenlerin, toplumsal geliﬂme yasalar›n›n bilincinde olarak tarihin geliﬂim seyrine müdahale etmeye çal›ﬂmalar›d›r bir bak›ma. Ve
bu müdahale imkan›n› bize gösteren
toplumsal yasalar›n baﬂ›nda da, alt
yap›yla üst yap› aras›ndaki zorunlu
uygunluk yasas› gelir.
Burada hemen ﬂunu da belirtmeliyim ki; insanlar›n toplumsal geliﬂmenin, diyalekti¤in geliﬂme yasalar›n› keﬂfetmiﬂ olmalar›, bu yasalar›n art›k geçersiz k›l›nabilece¤i anlam›na gelmez. Mesela, sosyalizmin inﬂas›nda “üst yap›”n›n rolü de
belli bir dönem için öne geçmiﬂ olsa bile, bu inﬂa süreci de neticede
ekonomik yasalara, toplumsal geliﬂme yasalar›na, diyalekti¤in yasalar›na tabidir.
Her sosyo-ekonomik yap›da, alt
yap›yla üst yap› aras›nda belli bir
uygunluk oluﬂur. Fakat bu uygunluk
s›n›fl› toplumsal yap›larda geçici ve
izafidir. Çünkü en ‘uygun’ oldu¤u
dönemde bile üst yap›da ayk›r› un-

Sosyalist bir
anayasa, ekonomisiyle,
e¤itimiyle,
kültür politikalar›yla, hak
ve özgürlüklere, yönetime
kat›lma biçimine kadar,
alt yap›da ve üst yap›da
tam bir sosyalist geliﬂimin hukuki zeminidir.
t›n
Haya ki
e
‹çind ‹
TEOR

surlar vard›r. ‹kincisi bu uygunluk,
o toplumsal yap›n›n kaç›n›lmaz çeliﬂkileri sonucunda bozulur... Fakat
önünde sonunda alt yap› ve üst yap›
aras›nda bir uygunluk da oluﬂmak
zorundad›r. Ya evrim yoluyla veya
alt üst oluﬂlar yoluyla, yeni bir
uyum oluncaya kadar mücadele ﬂiddetlenerek sürer.

K e m a l : Yürüyüﬂ’ün geçen say›s›nda SSCB ve Küba Anayasas›’n›n yap›lmas› süreçlerine dair baz› bilgiler vard›. Yeni toplumun hem
hukuki üst yap›s›n› görmek, hem de
iliﬂkilerini kavramak aç›s›ndan güzel bir örnek oluﬂturuyorlar. Halk›n
iktidar›nda bir anayasa yap›ld›¤›nda
öyle yap›lacak. Örneklere dikkat
edildi¤inde görülür ki, bir anayasan›n yap›l›ﬂ biçimiyle muhtevas› aras›nda çok yak›n ve paralel bir iliﬂki
vard›r. Anayasan›n içeri¤i demokratik ise, yap›l›ﬂ› da öyle olur ve tersi
de geçerlidir.
Üst yap›n›n içerdi¤i hukuk, kültür, düﬂünceler, siyasi, hukuki, moral, estetik, dinsel ve felsefi görüﬂlere, ayn› zamanda s o s y a l b i l i n ç
f o r m l a r › da denir. Üst yap›n›n siya si ve hukuki formlar›, alt yap›y›,
mevcut üretim iliﬂkilerini daha dolays›z olarak yans›t›rlar. Sanat, fel sefe gibi alanlardaki yans›ma ise,
daha dolayl›d›r. Bu anlamda siyasi
ve hukuki formlardan biri olan anayasalar da, mevcut üretim iliﬂkilerini daha dolays›z yans›t›r. Sistemin
alt yap›s›yla, ekonomik temeliyle
çeliﬂen bir anayasa bu nedenle olamaz. Tersinden, e¤er ekonomik temel de¤iﬂmiﬂse, siyasi iktidar ve
toplumsal yap›n›n niteli¤i de¤iﬂmiﬂse, yap›lan ilk iﬂlerden biri de bu de¤iﬂimi yans›tan yeni bir anayasa
yapmak olur. ‹htilallerin ard›ndan
ihtilal iktidarlar›n›n yapt›¤› ilk iﬂin
anayasa de¤iﬂikli¤i olmas›n›n nedeni de buradad›r. Evet sevgili okurlar›m›z, “bbizim ilk iﬂlerimizden biri
de böyle bir a n a y a s a y › y ü r ü r l ü ¤ e
k o y m a k o l a c a k ” diyerek sohbetimizi noktal›yorum. Sonraki konumuzda buluﬂmak üzere ﬂimdilik
hoﬂçakal›n.

TEOR‹
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Kürt Hareketini Kuﬂatma Politikas›
Oligarﬂi, tam bir ittifak içinde
Kürt ulusal hareketini bo¤mak istiyor. DTP’ye yönelik bask›lar da, bu
politikan›n bir parças› olarak yayg›nlaﬂt›r›l›yor ve klasik terör edebiyat› ile DTP kuﬂat›lmak isteniyor.
Oligarﬂi, bir yandan s›n›r ötesi
operasyon tehditlerini gündemde
tutarken, bir yandan DTP’lilere karﬂ› “PKK’ye terör örgütü deyin”
dayatmas› içine giriliyor. Bir yandan Gündem Gazetesi’ne aylarca
kapatma cezas› veriyor, di¤er yandan kendilerine ba¤l› tüm bas›n yay›n kuruluﬂlar› arac›l›¤›yla ﬂovenizm k›ﬂk›rt›l›yor, bölgede “ yasak
bölge” uygulamas› geniﬂletiliyor.
Birisi ç›k›yor, s›n›rötesi operasyonu referanduma götürmekten, di¤eri s›n›r ötesi operasyon karar›n›n
hemen al›nmas›ndan sözediyor.
Sanki ilk defa asker cenazeleri
kald›r›l›yormuﬂ, sanki ilk defa yoksul askerler ölmüﬂ gibi, tüm gazeteler ayn› mahﬂetlerle ﬂovenizmi k›ﬂk›rt›yor. Ne zaman bu savaﬂta zenginlerin, burjuvazinin ve yönetenlerin çocuklar› öldü ki?! Oligarﬂi, her
zaman yoksul çocuklar›n›n kan›
üzerinden sürdürdü bu politikay›.
Oysa sormak gerekiyor; sizin
nas›l bir sisteminiz var ki, ony›llard›r bir halk›n sorununu çözmüyorsunuz? Dönüp dolaﬂ›p “terör” edebiyat›yla k a t l e t me d›ﬂ›nda bir politika üretemiyorsunuz! Ve bu nas›l
bir “terör sorunu”dur ki, ony›llard›r
onca bask›ya, infazlara, faili meçhullere ra¤men, bir halk hareketi sürüyor, ony›llard›r binlerce kiﬂilik bir
gerilla gücü varl›¤›n› sürdürüyor.
Fakat oligarﬂi gerçe¤i gösterecek
sorulardan uzak durmakta, ezerek
yoketme politikas›nda ›srar etmekte, s›n›rötesi operasyon ç›¤l›klar› atmaktad›r.
Bu sald›r› politikas›ndan ne
umuyorsunuz? ‹lk defa m› deniyorsunuz bu politikay›? Aç›k olan gerçek ﬂudur ki, oligarﬂi katliam d›ﬂ›nda halk›n hiçbir sorununa çözüm
üretmemektedir.
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DTP’ye Kuﬂatma
Oligarﬂinin Kürt halk›n›n ulusal
taleplerini bo¤ma sald›r›s›n›n temel
hedeflerinden birisi DTP oldu.
DTP’nin meclise girmesi oligarﬂi
için sindirilmesi zor bir durumdu.
Halk›n politika yapma hakk›na hiç
bir zaman sayg› duymad›lar, bu
hakk› hiçbir zaman kulland›rmak istemediler.
Oligarﬂi DTP’yi Kürt halk›n›n
taleplerini savunma çizgisinden
kendi çizgisine çekmek için bir
kampanya baﬂlatm›ﬂ ve tam bir seferberlik halinde kampanyay› sürdürmektedir.
Hükümet ad›na DTP’lileri tehdit
eden Cemil Çiçek, ﬂöyle diyordu
geçti¤imiz günlerde: “ DTP’ye bir
ﬂa n s ve r i l di ﬂ u ve y a bu b i ç i mi n de ,
ter ör ö rgütü ne tav›r alm ak y er ine
ili ﬂki sürdüre re k kendi va rl ›kl ar› n›
sürdüreceklerini san›yorlar... Herkesin akl›n › baﬂ›na almas› gere kir.”
Cemil Çiçek’in dilinde, milletvekili seçilmek de oligarﬂinin “bir
ﬂans vermesi” oluyor. Demokrasicilik oyununu bile sürdüremiyor ve
halk›n oylar›yla seçilmiﬂ milletvekillerini tehdit ediyor.
Genelkurmay da aç›klamas›yla
bu politikada yerini alarak; “Terör
Ankara’da, hem de mecliste” diyor
ve arkas›ndan DTP binalar› kurﬂunlanmaya baﬂl›yor.
Oligarﬂinin sözcüleri sald›r›y›
baﬂlat›yorlar ve bu sald›r› politikas›
çeﬂitli alanlarda sürdürülüyor. DTP
binalar›n›n kurﬂunlanmas›, DTP’lilerin gözalt›na al›n›p tutuklanmalar›
bu politikan›n bir parças›d›r. Bu politika çerçevesinde, Adana’n›n Yüre¤ir ilçesine ba¤l› Yakap›nar beldesi Belediye Baﬂkan› Osman Keser
ile 4 DTP’li tutukland›. Diyarbak›r
Ba¤lar beldesinde Öcalan için gösteri yapt›¤› öne sürülen 17 DTP’li
tutukland›. DTP’nin Genel Merkez,
‹stanbul Aksaray ilçe ve de¤iﬂik il
ve ilçe binalar› silahl›, taﬂl› sald›r›lara u¤rad›. DTP binalar›n› kurﬂun-

layanlardan mahkemeye ç›kar›lanlar›n hiçbirisi tutuklanmad›.
Ne demektir
bu? DTP’ye silahla sald›rmak serbest. Sadece serbest
de¤il, ödüllendirilecektir de kuﬂkusuz. Oligarﬂi silahl› sald›rganlar›n›
kahraman ilan etme gelene¤ine sahiptir.
DTP kuﬂatmas›n›n en etkili
ayaklar›ndan birisini oligarﬂinin bas›n yay›n kuruluﬂlar› oluﬂturmuﬂtur.
‹stisnalar hariç hemen tüm ‘etkili’
kalemler, DTP’ye ne yapmas› gerekti¤ini dikte etmeye çal›ﬂm›ﬂt›r.
Örne¤in Hürriyet Gazetesi’nden
Fatih Çekirge 8 Ekim tarihli yaz›s›nda; Ermeni soyk›r›m› tasar›s›na
karﬂ› lobi faaliyeti yürütmeye giden
heyete kat›lmay›, DTP’lilere “sami miyet göstergesi” olarak dayat›yor:
“Sa mimiy et Filtre si. . E¤e r Türk iye
par t isi yse ni z.. .. B u va t an› , bu bay r a ¤ › v e b u m i l le t i s e v i y o r s a n › z . . . o
heyete gönüllü olarak kat›lmal›s › n› z . ”
Tam bir kuﬂatma ve dayatmad›r.
Birincisi, DTP oligarﬂiye samimiyetini ispatlamak zorunda m›d›r? Fakat hay›r, oligarﬂi kendisine güven
verilmesini istemektedir. Nas›l güven verilecektir? Türkiye oligarﬂisinin ç›karlar›n› savunmak için gönüllü olacak ve ABD’ye giderek Ermeni soyk›r›m›n› inkar politikas›
çerçevesinde çal›ﬂacaks›n.
Elbette ki, kendini ispat çizgisine geriletilecek bir DTP’ye, kendini
yeni politik ad›mlarla ispatlama dayatmalar› peﬂinen haz›rd›r ve as›l ispat noktas› da Kürt halk›n›n ulusal
kimli¤inden ve taleplerinden vazgeçme noktas›d›r.
Nitekim, di¤er birçok köﬂe yazar›n›n DTP’ye dayatmas› “PKK’ye
terör örgütü deyin” noktas›ndad›r.
Bu, köﬂe yazarlar›ndan baﬂbakan›na hepsinin ortak noktas›d›r. Çünkü bu ayn› zamanda oligarﬂi için
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Kürt halk›na karﬂ› yürüttü¤ü savaﬂ›
meﬂrulaﬂt›rma ve Kürt halk›n›n mücadelesini yaln›zlaﬂt›rma zeminidir.
DTP’ye “benim meclisimde isen,
yasal zeminde politika yapmak istiyorsan Kürt sorununu inkar zemininde yapacaks›n”, “K ür t s oru nu”
de¤il, “ t e r ö r s o r u n u ” diyeceksin
dayatmas›d›r.
Bu arada AB’nin; “ulusal soruna” çözümü ve demokrasi anlay›ﬂ›n› göstererek, 17 Batusuna yöneticisini tutuklamas›, CHP Genel Baﬂkan› Baykal’a ilham kayna¤› oldu,
“ ‹ s pa ny a BA S K ’ l a i l i ﬂ k i s i n i ke s meyen siyasileri tutuklad›”, diyerek belki de ilk defa BASK’› örnek
olarak gösterdi. “Biz de DTP’lileri
tutuklayal›m” diyordu Baykal. Bu
da Baykal tarz› “BASK modeli tart›ﬂmas›”yd›.
Oligarﬂi öyle bir seferberlik halindedir ki, hukuk, yasall›k kimsenin umurunda de¤il; Ertu¤rul Özkök, adeta salyalar›n› ak›tarak ﬂunlar› yaz›yordu mesela; “Sözkonusu
o l a n . .. B ö l g e d e se ç i m i k a y b e t m i ﬂ ,
bir cani güruhu ise, bu pabucu b› r a k ma y› z .
K im s e ya nl ›ﬂ h e s a p y a p m a s › n. . .
korkmay› n ç oc ukla r›m›z , bu ordu -

m u z, s an d ›k ta n sö kü p a tt› ¤ › o pe s paye güruha da¤lar› dar edecek tir.” (9 Ekim 2007 Hürriyet)
“DTP PKK’nin uzant›s›d›r” korosunun kaleminden kan daml›yor.
AKP’nin Kürt halk›ndan ald›¤› oylar›, Kürt hareketinin kitle gücünün
gerilemesi olarak görüyorlar ve baﬂl›yor katliamc› a¤›zla konuﬂmaya.
Oysa hepsi biliyor ki, Kürt halk›n›n
talepleri y›llard›r her türlü zulme
ra¤men yokedilememiﬂtir, yokedilemez de. Bir halk›n taleplerini ilelebet bask› ile ezerek bast›rmak
mümkün de¤ildir.

Burjuva Bas›nda
ﬁovenizmi Körükleme
Ya r › ﬂ ›

9 Ekim tarihli Hürriyet, manﬂetinde “O ﬂehitlerimizin hesab› sorulacak...” diyerek, ﬂovenizmi k›ﬂk›rtma yar›ﬂ›nda en baﬂtayd›, fakat
di¤er burjuva bas›n ve TV’ler de
ondan geri kalm›yordu. Mesela
hepsi bir anda ölen askerlerin yoksulluklar›n› keﬂfetmiﬂlerdi.
“G ab ar ﬂ e hid i Me hme t ve a il e si
için ‘yoksul’ kelimesi yetersiz kal›r”... Milliyet Gazetesi, 11 Ekim günü askerlerin yoksullu¤unu bu
sözlerle manﬂete taﬂ›d›.
Askerlerden birinin iki
küçük çocu¤unun yoksullu¤u, burjuva medyan›n bir di¤er istismar
malzemesiydi. Güneﬂ
ve Zeliha adl› çocuklar
için bir banka hesab›
açt›r›ld› hemen ve sorun çözüldü!!!
CHP de bayramda
Ölülerimize Bile Sayg›s›
18 askerin ailelerini ziyaret edip Baykal’›n
Olmayanlar›n Ahlaklar› Yoktur
mektubuyla birlikte aiKato Da¤›'nda iki hafta önce ç›kan çat›ﬂmada
lelere 1500’er YTL pakatledilen Nazan Bayram, Sabine Friedmann Kara verecekmiﬂ.
yalar, Hamit Bayram, Zeki Gökberk, Hakan TurBir yandan ﬂovenizgut, Adnan Mamo, Esat Güler, Fehim Süleyman
mi körüklerken bir
ve ‹hsan Tekeﬂ isimli HPG gerillalar›n›n›n
yandan da ﬂovenizm
bedenlerine iﬂkence yapt›lar, cenazeleri aç›k araüzerinden politika yapzide b›rakt›lar.
maktad›rlar.
Halk›n
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yoksullu¤unu, hem ölüme gönderirken ve hem de ölümleri sonras›nda
da kullanmaktad›rlar. Bunun d›ﬂ›nda halk›n yoksullu¤uyla, ölüme
gönderdikleri askerlerin veya ailelerinin yoksullu¤uyla ilgileri yoktur.
Dönem dönem bas›na sakat kalm›ﬂ
askerlerin durumlar› yans›m›ﬂt›r ve
görülmüﬂtür ki, oligarﬂi kendisinin
mülkiyet ç›karlar›n› korumak için
ölen ve yaralanan askerlere bile
masraf› “ f u z u l i m a s r a f ” olarak
görmektedir.
ﬁovenist k›ﬂk›rtman›n bir di¤er
aya¤› ise meydanlardayd›. Kürt hareketinin karﬂ›s›na “kitle tepkisi” ç›karma politikas› çerçevesinde, oligarﬂi gerici sendika ve örgütlerini
harekete geçirdi. Kamu-Sen’in üç
beﬂ yerde, valiliklerin, kaymakaml›klar›n, bilimum gerici faﬂist örgütlerin deste¤iyle örgütledi¤i üç-beﬂ
c›l›z miting, Hürriyet’e manﬂet oldu: “ Teröre karﬂ› Türk isyan›...”
Burjuva bas›n o kadar ﬂirazeden
ç›kt› ki, Zeytinburnu’nda meydan
ortas›nda havaya ateﬂ eden birini
“teröre karﬂ › tepki için havaya ateﬂ
açt›” diye verdi. Hani “ m a g a n d a ”yd› onlar? Ç›karlar›n›za hizmet
etti¤inde “magandal›k” da meﬂru
ve mübah anlaﬂ›lan...
ﬁiﬂli Ayaza¤a’da ise 17 yaﬂ›ndaki f›r›n iﬂçisi E.Ç., cep telefonundan
Kürtçe ﬂark› dinledi diye linç edilmeye kalk›l›yor; polis geliyor,
E.Ç.’ye çelik yelek giydirip “PKK
s empatizan › olmak , halk› galeyan a
getirmek”ten gözalt›na al›yor, linççi sald›rganlardan ise gözalt›na al›nan yine yok...
Kürt halk›na, Kürt hareketine
sald›r›da, devrimcilere sald›r›da oligarﬂinin bas›n yay›n kuruluﬂlar›n›n
gerçek “demokrasi” ölçüleri ortaya
ç›k›yor.

S›n›r Ötesi Operasyon
Gündemin temel tart›ﬂmalar›ndan biri, s›n›rötesi operasyon. Operasyon yap›p yapamayacaklar› bir
yana, bu politikan›n gündeme getirilmesi oligarﬂinin mant›¤› aç›s›ndan önemlidir. Kald› ki, daha iki
hafta önce Irak’la yap›lan anlaﬂma-
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larda ABD’nin talimat›yla “ s › n › r
ötesi operasyon” gündem d›ﬂ› b›rak›lm›ﬂ, Türkiye imzalanan anlaﬂmada “s›cak takip”ten vazgeçmiﬂti.
Öyle bir hava yarat›lmaktad›r ki,
sanki s›n›r ötesi operasyon yapamad›klar› için Kürt sorunu halen varl›¤›n› sürdürmektedir. Oysa hepsi biliyor ve söylüyor, “ bu gün e ka d a r
24 s›n ›rö te si op er asyo n yap t› k am a
çözemedik”. Fakat, bir politika olarak bunu gündemde tutmaya devam
ediyorlar. Genelkurmay t›rmand›rd›¤› ﬂovenizm dalgas›n› f›rsat bilerek, Hakkari, Siirt ve ﬁ›rnak'›n bir
bölümünde ilan etti¤i geçici güvenlik bölgesini geniﬂletiyor. Oligarﬂi
de biliyor ki, Kürt sorunu katliamlarla çözülemeyecektir.

Kara Kuvvetleri Komutan› Orgeneral ‹lker Baﬂbu¤, bu gerçe¤i
“2 4 y ›ld›r b ölüc ü örgü te ka t›l›mla r› e n ge ll em e k te b aﬂa r ›s› z o ld u k ”
diyerek ifade etmektedir. Fakat yine
Kürt halk›n›n taleplerini bast›rma
d›ﬂ›nda düﬂünmedi¤i için gerçe¤i
bütünüyle görmüyor. Halk›n mücadeleye kat›l›m›n› ekonomik önlemlerle çözebilece¤ini san›yor ve hükümeti suçluyor. Oysa baﬂar›s›zl›¤›n›z askeri de¤il, politiktir. Bir düﬂünün bakal›m neden baﬂar›s›zs›n›z;
katlettiniz, ilhakta, imhada, asimilasyonda ›srar ettiniz... Kürt halk›n›
ezdiniz, aﬂa¤›lad›n›z ve buna devam
etmektesiniz. Bunlar›n karﬂ›l›¤›nda
size teﬂekkür etmelerini mi bekliyordunuz?.. Ulusal sorun
çözülmedi¤i müddetçe, ulu-

sal talepler ve bu talepler do¤rultusunda devrimci veya milliyetçi
perspektiften bir mücadele de mutlaka olacakt›r...
Ne generallerin ne de oligarﬂinin
di¤er kesimlerinin katliam ve asimilasyon d›ﬂ›nda bir politikalar› yoktur. Bu gerçek mevcut durumda çok
daha kesin haliyle ortaya ç›km›ﬂt›r.
Aralar›ndaki bir ayr›l›k varsa, bu,
inkar, imha ve asimilasyonda de¤il,
bunu nas›l baﬂarabiliriz noktas›ndad›r. Bir k›sm›, asal›m, keselim politikas› izlerken, bir k›sm›, PKK’yi
yaln›zlaﬂt›ral›m, di¤er kesimleri düzen içine çekelim, sonra as›p keselim; PKK’yi imha ettikten sonra gerisini düzen içinde eritiriz diye düﬂünmektedir. Fakat hepsi Kürt sorununu çözmeyi düﬂünmemekte ortakt›r.

Siyasette

‹LKE
Ülkemizde kendine demokrat
demeyen yoktur neredeyse. Gelin
görün ki, asgari düzeyde demokratl›¤›n gereklerinin yerine getirilmesi
bile, böylesi dönemlerde rafa kald›r›labilmektedir. Bak›n mesela:
“ D T P b i t m i ﬂ t i r, ç ü n k ü . . S il a h l › ﬂ i d d e t u y g u l a y a n b i r t er ö r ö rg ü t ü n e b i r t ü r l ü t e r ö r
ö r g ü t ü b i l e d i y e m e d i l e r. . . ”
(Ahmet Hakan 11 Ekim Hürriyet)
“Türkiye beklenmedik bir
demokratik terbiye ile kucak
a ç t › o n l a r a . . . a m a o n l a r. . . b öl ü c ü t e r ö r ö rg ü t ü n e h a l a ‘ t e r ö r ö rg ü t ü ’ d e m i y o r l a r. ” (Bekir Coﬂkun 9 Ekim Hürriyet)
Buraya iki örnekle aktard›¤›m›z
tav›r, bu iki yazara ait olmay›p genel bir yaklaﬂ›m› sergilemektedir.
Demokrat geçinen birçok köﬂe yazar›n›n DTP için hemfikir oldu¤u
nokta; mecliste olmalar› bir hak de¤il, onlara oligarﬂinin lütfudur, bunun gere¤i PKK’ye terör örgütü diyerek oligarﬂinin; Kürt halk›n›n taleplerini bo¤ma politikas›na koﬂulsuz destek vermektir. Hemen hepsi
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a¤›z birli¤i etmiﬂçesine
DTP’ye bunu dayatmaktad›r.
Elbette bu durumda sormak gerekir:
- Tüm engellemelere
ra¤men meclise halk›n oylar›yla giren milletvekillerinin bile özgürce
düﬂüncelerini aç›klama haklar›na
sayg›n›z yoksa, s i z i n d e m o k r a s i n i z d e kim konuﬂabilecek?
- S i z i n d e m o k r a s i n i z , herkesin oligarﬂinin ç›karlar› do¤rultusun-

Oligarﬂinin
demokrasi
“ilkeleri”
da özgürce konuﬂtu¤u bir demokrasi midir?
- S i z i n d e m o k r a s i a n l a y › ﬂ ›n › z d a ; milletvekili, oyunu ald›¤›
halk›n taleplerini mi gündeme getirmelidir, yoksa oligarﬂiye kendisini
ispatlamakla m› yükümlüdür?
- S i z i n demokrasi anlay›ﬂ›n›zda;
Kürt sorununun çözümü, Kürt halk›n›n tüm taleplerinden vazgeçerek, oligarﬂinin katletme politikas›n›n arkas›nda haz›rola geçmesi midir?

- S i z i n demokrasinizde halk›n
politika yapma hakk› var m›d›r,
yoksa oligarﬂinin diliyle konuﬂmayanlara politika yasak m›d›r?
- S i z i n demokrasinizde de;
DTP’liler tutuklanmay› haketmiﬂ
midir?
- Neden DTP’ye politika dayatmak yerine yasal bir partinin, terörize edilmesine, kurﬂunlanmas›na,
üye ve yöneticilerinin tutuklanmas›na sesiniz ç›km›yor? Yoksa siz sadece halk›n haklar›n› savunmak için
eline ald›¤› silahlara m› karﬂ›s›n›z,
DTP’lere s›k›lan kurﬂunlar› savunuyor musunuz?
- S i z i n demokrasinizde her türlü alternatif kurﬂunlanacak, coplanacak suç mu? Mesela seçim çare
de¤il demek, mesela oligarﬂinin
anayasas› d›ﬂ›nda bir anayasa savunmak suç mu?
Peki sizin, asal›m keselim diyenlerden politik farkl›l›¤›n›z nerede
kald›? Bak›n demokratl›¤›n›z nas›l
faﬂizmle ayn› noktada buluﬂuyor.
Demek ki aran›zda fazla mesafe
yokmuﬂ öyle mi?
Tam da böylesi bir dönemde,
DTP’nin yasal ve meﬂru politika
yapma hakk›n› savunmayan, baﬂka
koﬂullarda ne yaparsa yaps›n demokrat de¤ildir...
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Sorunlar / Çözümler
ﬁemdinli’de Umut Kitabevi’ni bombalayan “iyi çocuklar”›n davas›n›n askeri mahkemeye gönderilmesi karar›
al›nm›ﬂt›.
Geçen hafta, Van 3. A¤›r
Ceza Mahkemesi; aç›klad›¤›
gerekçeli karar›nda “iyi çocuklar” Ali Kaya ve Özcan ‹ldeniz’in, “terör le
mücadele”
çerçevesinde
k›rtasiyeyi bombalad›klar›n›
söylüyor: "(Sa n›klar)... Ali Kaya ile Özcan ‹lden i z. . . id d ia n a m ed e k i a t › l› ey l e m l e r i . . . Te r ö r l e M ü c a d e l e
görevleri kapsam›nda ger çekleﬂtirmi ﬂtir."

ne bakarak, devletin halk›n
üzerine bomba atmakta özgür oldu¤unun savunulmas›d›r. Karar, bizlere diyor ki,
“Terörle mücadele kapsa m› nd a si z le ri b o mb al a y ab i li riz, katledebiliriz...” Ve bundan dolay› kimseye hesap
vermeyiz, cezaland›r›lma-

yemeyenlerdir. Oysa sistem
halka karﬂ› savaﬂ› alenileﬂtirerek, meﬂrulaﬂt›rarak yürütmek istemektedir.
Büyükan›t’›n “iyi çocuklar” sahiplenmesinin mant›¤› buydu. Ve bu kararla oligarﬂi, sadece bombac›lar›n›
de¤il, uygulanan politikay›
sahiplenmiﬂ, yeni Ali Kayalar’›n önünü açm›ﬂt›r. Bu,
biz kontrgerilla devletiyiz itiraf›d›r.
Bu
karar,
AKP’sinden, TÜS‹AD’›na, Genelkurmay’›na sistemin
bütününü
ifade etmektedir
ve oligarﬂi içinde
kimse bu karara
muhalif de¤ildir.

halk› bombalaman›n
ad› ‘terörle mücadele’

Böylesi bir karar, asl›nda
itiraft›r, devam›n›, hiyerarﬂik olarak, “iyi çocuklar”›n
tüm üst rütbelilerinin yarg›lanmas› ve bu bombalama
talimat›n› verenlerin cezaland›r›lmas› oluﬂturmal›yd›.
Fakat bu en az›ndan hukuktan bahsedebilecek bir sistemde böyle olurdu. Mevcut
kararda ise olan bu de¤ildir.
Olan, halk›n gözünün içi-

y›z. Yasa m›? Boﬂ verin yasay›... Adalet mi? Boﬂ verin
adaleti...
Peki bu kimin adaletidir?
Susurluk düzeninin adaletidir... ﬁimdi soral›m: Susurluk’ta bin operasyon yapmakla, yani binlerce insan›
katletmekle, kaybetmekle
övünenler, neden yarg›lanmad›lar, neden ödüllendirildiler? Bunun cevab›, iﬂte bu
mahkeme kararlar›nda alenileﬂmektedir. Susurluklar’›n s›rf aç›¤a ç›kt› diye tekrarlanmayaca¤›n› sananlar
sistemi tan›mayan, çözümle-

Beytüﬂﬂebap’ta TBMM Heyeti engellendi;

G‹ZLENEN NE ?
ﬁ›rnak Beytüﬂﬂebap'a ba¤l› Beﬂa¤aç Köyü’nde 29
Eylül'de 12 köylünün öldürülmesiyle ilgili olarak; içinde DTP Milletvekili Ak›n Birdal’›n da bulundu¤u
TBMM ‹nsan Haklar›n› ‹nceleme Komisyonu olay yerinde inceleme yapt›.
TBMM Heyeti incelemelerinde birçok engelle karﬂ›laﬂt›. Görüﬂmelerde ç›kar›lan engeller, korucubaﬂ› ‹hsan
Acer’in köylüler üzerinde aç›k olarak bask› yapmas›,
sald›r› ile ilgili PKK’yi suçlayan köylülerin ezberletilmiﬂ ifadeler veriyor izlenimi uyand›rmas› ve birbirleriyle anlat›mlar›nda çeliﬂmeleri, “gizlenen ne” sorusunu
ortaya ç›kard›.

Say›: 126

ﬁimdi sorma zaman›d›r,
görev icab› daha neler yap›lm›ﬂ ve yap›lmaktad›r?
Bir mahkeme, halk›n üzerine bomba at›lmas›n› görev
sayan bir karar alabiliyorsa,
bu düzende kimden nas›l
adalet bekleyebilirsiniz ki?
ﬁemdinli Davas›’n›n askeri mahkemeye devredilmesine iliﬂkin karar›n gerekçesi,
bu ülkede bu düzen içinde sorunlar›n neden çözümsüz oldu¤unun resmi belgesi niteli¤indedir.

Sald›r›da o¤lu ölen Mustafa Acer isimli köylünün,
DTP Milletvekili Ak›n Birdal ile görüﬂtükten sonra, gazetecilere bilgi vermesine ve gazetecilerin köylüye soru
sormalar›na yine Korucubaﬂ› ‹hsan Acer müdahale ederek engel oldu. Bunun üzerine k›sa süreli tart›ﬂman›n
yaﬂanmas›n›n ard›ndan korucubaﬂ›, Mustafa Acer'i görüﬂme yerinden uzaklaﬂt›rd›. Görüﬂmeler boyunca Korucubaﬂ› ‹hsan Acer, heyetin yan›ndan ayr›lmad›.
Yine sald›r› sonras›nda olay yerine askeri helikopter
inmesi soru iﬂaretleri oluﬂturmuﬂtu. Heyetin yapt›¤› görüﬂmede, askeri yetkililer olay yerine helikopterin indi¤ini kabul etmekle birlikte, kimleri almak için veya ne
amaçla geldi¤ine dair bilgi verilmedi, DTP’li Birdal, askeri yetkilinin ifadesinin çeliﬂkili oldu¤unu söyledi.
Heyet, görüﬂmeler sonucunda net bir sonuca ulaﬂamad›klar›n›, olayda soru iﬂaretleri oldu¤unu aç›klad›.
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Emekli-Sen Kapatıldı
‹çiﬂleri Bakanl›¤› taraf›ndan Emekli-Sen’in kapat›lmas›yla ilgili aç›lan dava sonuçland›. 9 Ekim günü 17. Asliye
Hukuk Mahkemesi’nde görülen dava da mahkeme taraf›ndan, sendikan›n yasal olmad›¤› gerekçesiyle EmekliSen’in kapat›lmas›na karar
verildi. Daha önceki duruﬂmada ‹çiﬂleri Bakanl›¤› avukat›n›n duruﬂmaya kat›lmamas› nedeniyle düﬂen dava,
avukat›n tekrar baﬂvurusu üzerine yeniden aç›lm›ﬂt›.
Mahkeme hukuksuzlu¤unu sürdürerek Emekli-Sen’in
kapat›lmas›na karar verdi. Duruﬂman›n çok k›sa sürmesi dikkat çekerken sendikalar›n›n kapat›lmas›na karﬂ› ç›kan Emekli-Sen üyeleri de mahkemeyi izlemek ve sendikalar›n› sahiplenmek için adliye önündeydiler.
Saat 8.30’da Gençlik Park› Opera giriﬂinde toplanan
Emekli-Sen üyeleri “Emekli-Sen Kapat›lamaz” pankart› açarak kortejler halinde adliyeye do¤ru yürüyüﬂe geçtiler. D‹SK Genel Baﬂkan› Süleyman Çelebi, KESK Genel Baﬂkan› ‹smail Hakk› Tombul ile D‹SK ve KESK'e
ba¤l› sendika yöneticileri de kat›ld›. Adliye önünde
Emekli-Sen Genel Baﬂkan› Veli Beysülen bir aç›klama
yaparak: “Her ﬂeye ra¤men biz bu mücadeleye baﬂ koyduk, dolay›s›yla ça¤ d›ﬂ› kalm›ﬂ kafalara, örümcek kafal›lara Emekli-Sen’in kapat›lamayaca¤›n› söyleyece¤iz”
dedi.
Duruﬂma sonunda Emekli-Sen’in kapat›lmas› üzerine Emekli-Sen’in avukat› Süleyman Beysülen ise kara-

Malatya E¤itim-Sen’de
5 Ekim Etkinli¤i
5 Ekim Dünya Ö¤retmenler
Günü vesilesiyle Malatya E¤itim-Sen, sendika binas›nda bir
etkinlik düzenledi. HÖC’ün de
kat›ld›¤› etkinli¤e ö¤retmen ve
ailelerin yan› s›ra birçok demokratik kitle
örgütü de kat›ld›. Sayg› duruﬂunun yap›ld›¤›
etkinlikte Malat-
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r› Yarg›tay’a götürecek- Emekli-Sen stand›na
lerini belirtti. Karar d›- 'faﬂist' sald›r›
ﬂardaki
Emekli-Sen
D‹SK'e ba¤l› Emekli-Sen
üyeleri taraf›ndan bü- hakk›nda ‹çiﬂleri Bakanl›¤› ta-yük bir öfkeyle, yuhala- raf›ndan aç›lan kapatma davas›
malarla ve “Gün Gele- yap›lan eylemlerle protesto
cek Devran Dönecek edildi. Emekli Sen üyeleri, Em-AKP Halka Hesap Ve- niyet Müdürlü¤ü'nden izin al›-recek”
sloganlar›yla narak Türkiye'nin birçok ilinde
karﬂ›land›.
ve ‹stanbul'da da Bak›rköy, Tak-Sendika
Baﬂkan› sim, Kartal, Maltepe, Kad›köy,
Veli Beysülen mahkeÜmraniye, Mecidiyeköy ve Ak-me sonunda yapt›¤›
saray gibi semtlerde stand aça-aç›klamada “siyasi bir
rak sendikalar›n›n kapat›lma-kararla karﬂ› karﬂ›yamas›n› istedi.
y›z” sözleriyle karar›
Aksaray’da aç›lan standa
de¤erlendirirken ‹.Hakk› Tombul ise karar› bir formalar›nda ‹stanbul Büyükﬂe-hukuk katliam› olarak hir Belediyesi yazan bir grubun
nitelendirdi. D‹SK Ge- sert bir ﬂekilde müdahale etti¤i-nel Baﬂkan› Süleyman ni bildirdi. Sald›r›ya tepki gös-Çelebi de yapt›¤› ko- teren Aksaray 3 No’lu Baﬂkan›
nuﬂmada "Ka¤›t üstün- Rahime Bayrak sald›r›ya u¤ra-de kararlar al›nabilir d›klar›nda polisin sadece izle-ama siz toplumun gü- mekle yetindi¤ini söyledi. Olay›
cüsünüz. ﬁimdi Emek- protesto etmek amac›yla Bü-li-Sen yeniden aç›lm›ﬂ- yükﬂehir Belediyesi'ne giden ve
t›r, yeniden mücadele- belediye yetkililerine anlatan
ye baﬂlam›ﬂt›r" diye Bayrak, yaral› olmad›¤› için
konuﬂtu.
“Yaﬂas›n devlet yetkililerinin sald›r›yla
D‹SK Yaﬂas›n Emekli- ilgilenmemelerini eleﬂtirdi.
Sen, Yaﬂas›n Örgütlü
Mücadelemiz, EmekliSen Kapat›lamaz” sloganlar›n›n at›ld›¤› eyleme TAYAD’l› Aileler’in de bulundu¤u birçok sendika ve
DKÖ’ler de destek verdi.

ya E¤itim-Sen ﬁube Baﬂkan› Erdo¤an Canpolat “E¤itimde yaﬂanan s›k›nt›lar elbette Türkiye’de yaﬂanan di¤er s›k›nt›lardan ba¤›ms›z de¤ildir. Ancak
e¤itim sisteminin yaﬂad›¤› s›k›nt›lar›n dün ortaya ç›kmad›¤›n›,
y›llard›r sürdürülen bilinçli politikalar›n bir birikimi olarak bu
günlere gelindi¤ini de biliyoruz”
diyerek örgütlü mücadele
etmenin gereklili¤ine de¤indi.
Konuﬂmalar›n ard›ndan verilen yemekte anayasa tart›ﬂ›ld›.
HÖC’lüler de Halk Anayasas›
Tasla¤›’n› dile getirerek tart›ﬂmalarda bir alternatif sundular.
200 kiﬂinin kat›ld›¤› etkinlik
müzik dinletisiyle sona erdi.

B u r s a ’ d a T Ü M T ‹ S ’ l i l e re
Bask›lar S ü r ü y o r
Bursa’da bulunan Süper Kargo
patronu, iﬂyerinde Türkiye Motorlu
Taﬂ›t ‹ﬂçileri Sendikas›(TÜMT‹S)’n›n
yetki kazanmas› üzerine iﬂçileri iﬂten
atmaya baﬂlad›. ‹ﬂçilerin sendikalaﬂmas›n› gerekçe yapan iﬂveren, sendikal› 4 iﬂçiyi iﬂten ç›kararak sendikal
örgütlülük yap›s›n› k›rmaya çal›ﬂ›yor.
TÜMT‹S Merkez Kurulu'ndan yap›lan
aç›klamada, Süper Kargo iﬂvereninin
ﬂikayeti üzerine önceki gün 9 sendika
üyesi iﬂçinin ve Bursa ﬁube yöneticilerinin gözalt›na al›n›p akﬂam geç saatlerde sal›verilmesinin ard›ndan 20
sendika üyesi iﬂçi ve yöneticinin de
gözalt›na al›nd›¤› bildirildi.
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Kentsel Dönüﬂüm’e
P ro te s to
Fatih Sultan Mehmet, Baltaliman›,
Karanfil Dere halk› 7 Ekim günü Armutlu Son Durak’ta yapt›klar› aç›klama ile
y›k›mlara izin vermeyeceklerini dile getirdiler. 15 gün önce 31 ev için y›k›m tebligat› gönderildi¤ini, daha önce birkaç
kez evlerine y›k›m ekiplerinin geldi¤ini
söyleyen Armutlu halk› yapt›¤› eylemle
AKP’nin kentsel dönüﬂüm projesi ad›yla
halka sald›r›s›n› protesto etti. Aç›klamada “Yol Bahanesiyle Evlerimizin Y›k›lmas›na ‹zin Vermeyece¤iz ve Kentsel
Dönüﬂüm Projesi Sürgün Projesidir”
pankart› aç›l›rken “Bar›nma Hakk›m›z
Engellenemez, Y›k›mlara Karﬂ› Gücümüz Birli¤imizdir” sloganlar› at›ld›.
200 kiﬂinin kat›ld›¤› eylemde bas›n
aç›klamas›n› okuyan Devrim Sönmez
“Bize iﬂgalci diyenler, Acarkent’in kaçak villalar›n› da y›ks›nlar. Sar›yer’de
bo¤az› iﬂgal eden yüzlerce kaçak villay›
da y›ks›nlar. ‹stanbul’un bütün gecekondu mahallelerine sesleniyoruz y›k›mlara
karﬂ› gücümüz birli¤imizdir birleﬂerek
mücadele edelim” diye konuﬂtu.

Temel Haklar’da
‹ftar Yemekleri
5 Ekim Cuma akﬂam› Anadolu Temel Haklar ve Özgürlükler Derne¤i’nde
iftar verildi. ‹ftar yemekleri gündüzden
mahalle halk›n›n elbirli¤i ile haz›rland›.
150’ye yak›n kiﬂinin kat›ld›¤› iftar yeme¤ine hep birlikte oturup yemekler
yenildikten sonra sohbetler edildi.
Yine ayn› gün Eyüp Temel Haklar’da iftar yeme¤i vard›. Halk›m›z›n
de¤erleri aras›nda yer alan iftar yeme¤ine 50 kiﬂi kat›ld›. Hep birlikte yenen yeme¤in ard›ndan dernek etkinliklerinin
sürece¤i duyurusu yap›ld›.
5 Ekim’de Okmeydan› Temel Haklar
Derne¤i’nde de iftar yeme¤i verildi.
100’e yak›n insan yeme¤e kat›ld›. Yemekte konuﬂan Dernek Baﬂkan› Musa
Aykanat, “halk›m›z›n gelenekleri, göreneklerinden olan iftar yemekleri dayan›ﬂmam›za ve birlik, ber aberli¤imize de
vesile olmaktad›r” dedi.
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Yazar Mehmet Uzun
Yaﬂam›n› Yitirdi
Uzun süredir mide kanseri te-davisi gören, Kürt dilinin ve ede-biyat›n›n ustalar›ndan Mehmet
Uzun Diyarbak›r'da yaﬂam›n› yi-tirdi.
Mehmed Uzun, 1953’te Sive-rek’te do¤du. 1977 y›l›ndan beri
‹sveç'te yaﬂayan Uzun’un, Kürt-çe, Türkçe ve ‹sveççe yazd›¤› ki-taplar› yirmiye yak›n dilde yay›n-land›.

Hakk›nda Türki-ye’de çok say›da dava
aç›lan Uzun, "Aﬂk Gi-bi Ayd›nl›k Ölüm Gi-bi Karanl›k" roman›
ve "Nar Çiçekleri"
adl› deneme kitab› ile
ilgili olarak 2001 ba-har›nda yarg›land›.
Uluslararas›
Pen
Klüp'te çal›ﬂmalar yürüten Meh-met Uzun, edebiyatta ve özgür-lükler alan›nda pek çok ödüle la-y›k görülmüﬂtü.

SeyAdana’
h a n
n›n Deniz- BAZ ‹STASYONUNA HALK TEPK‹S‹
Sosyal
li/ Narl›ca
Kültür ve Sanat Derne¤i çal›ﬂan›na
Mahallesi 27 May›s Caddesi 94
“Sen provokatörlük yap›yorsun.
No’lu Sokak’ta 5 Ekim tarihinde bir
Halk› galeyana getiriyorsun. Sana
eve baz istasyonu kurulmak istendi.
ceza kesece¤im. Gözalt›na al›r›m”
Mahalle halk› bu durumu mahallediye tehdit etmeye baﬂlad›. Halk
de kurulu bulunan Seyhan Sosyal
Seyhan-Der ve ﬁakirpaﬂa Temel
Kültür ve Sanat Derne¤i çal›ﬂanlar›Haklar çal›ﬂanlar›n› sahiplendi. Seyna bildirdi. Mahalle halk›yla baz ishan-Der ad›na Hasan Kutlu yapt›¤›
tasyonu kurduran eve giderek ev saaç›klamada “Baz istasyonu insan
hibiyle konuﬂmak isteyen dernek çasa¤l›¤›na zararl›d›r. Bu bilimsel olal›ﬂanlar›n›n karﬂ›s›na polis ç›kt›.
rak da kan›tlanm›ﬂt›r. Bu istasyonuHalk›n›n tepkisini yat›ﬂt›rmak isnun buraya kurulmas›n› istemiyoteyen polis ‘baz istasyonunun bir zaruz. Derhal kald›r›lmas›n› istiyoruz”
rar› yok’ demagojisine baﬂvurdu, andedi. Halk “Baz ‹stasyonu ‹stemiyocak baﬂar›l› olamad›. Bunun üzerine
ruz” slogan›yla tepkisini dile getirdi.
aran›zda provokatörler var diyerek

SERKAN’I ÖLDÜREN AKP’N‹N SA⁄LIK
POL‹T‹KASIDIR
Henüz 5 yaﬂ›ndayd› Serkan Karabucak. ‹stanbul-K›raç Beldesi’nde oyun oynarken 22 Eylül günü
kuduz bir köpek taraf›ndan ›s›r›ld›.
Ve ailesi tam 13 gün boyunca hastane hastane gezdirdi küçük Serkan’›.
Ancak hiçbir hastane ona bakmad›.
Doktorlar kuduz olmas› ihtimaline
karﬂ› müdahale edemeyeceklerini
söyleyerek ölüme terk ettikleri Serkan Karabucak 2 Ekim günü yaﬂam›n› yitirdi. Karabucak ailesi çocuklar›n›n ihmal sonucu yaﬂam›n› yitirdi¤ini söyleyerek yetkililere tepkili.
Konuyla ilgili 6 Ekim günü bas›n
aç›klamas› yapan Esenyurt Temel
Haklar ve Temel Haklar Federasyonu, Serhat’›n ölümünden AKP’nin
sa¤l›k politikas›n›n sorumlu oldu¤u-

nu ifade etti. Saat
15.00’te K›raç Belediyesi önünde yap›lan
aç›klamada Serhat Karabucak’›n resmi ve “Serhat’› Öldüren AKP’nin Sa¤l›k Politikas›d›r”
pankart› taﬂ›nd›. Halk›n da destek
verdi¤i aç›klamada “Serhat’›n Ölümünden AKP Sorumludur, Sorumlular Yarg›lans›n, Serhat’›n Ölümü
Cinayettir” sloganlar› at›ld›.
Esenyurt Temel Haklar yapt›¤›
aç›klama “Serkan’› öldüren kuduz
de¤il, yoksullar›n kondular›n› baﬂ›na
y›karak onlar›n bar›nma hakk›n›
gasp eden, yoksul çocuklar› e¤itim
ve sa¤l›k gibi temel haklar›ndan
mahrum b›rakan AKP iktidar›d›r”
sözlerine yer verildi.

HABER
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CHE Bizimle!
Toplumsal bilincin
tohumlar›n› a tan k omutan a n›ld›
9 Ekim 1967’de Bolivya’da katledilen Che Guevera, 40. ölüm y›ldönümünde Küba’da düzenlenen törenlerle an›ld›.
Onbinlerce Kübal›, Santa Clara’da, Ernesto Che Guevera’n›n mezar›n›n bulundu¤u yerdeki an›t önünde düzenlenen törene kat›ld›. Sa¤l›k durumu nedeniyle törene kat›lamayan C a s t ro, gazetede yay›nlanan ve törende okunan yaz›s›nda,
Che’nin gerek Latin Amerika gerekse
tüm dünyada toplumsal bilincin tohumlar›n› att›¤›n› belirtti.
Eski gerilla komutanlar›ndan Valdes ise
konuﬂmas›nda, “Komünist ideallerimiz den hiçbir zaman vazgeçmeyece¤iz”,
“Küba asla Yankilerin postallar› alt›nda
ezilmeyecek” vurgusu yapt›.
*
Gençlik Che’yi And›: Kocaeli Gençlik
Derne¤i de Che için bir anma düzenledi.
Kocaeli Tunceliler Derne¤i’nde düzenlenen anmada “ baﬂta Che olmak üzere devrimci önderlerin resimlerinin k›yafet ve tak›lara bas›larak markalaﬂt›r›lmaya çal›ﬂ›ld›¤›na” dikkat çeken Kocaeli
Gençlik Derne¤i Baﬂkan› Emre Duran,
amaçlar›n›n gençli¤in yozlaﬂmas›n› engellemek oldu¤unu belirtti. Anma, "El
Che" isimli belgeselin gösterilmesi ile
devam etti.

Irkç› gösterilere tepki
Irkç› ‹sviçre Halk Partisi'nin (SVP)
Bern sokaklar›nda yapmak istedi¤i yürüyüﬂü engellemek isteyen eylemcilere, polis gözyaﬂart›c› bombalarla sald›rarak çok
say›da kiﬂiyi yaralad› ve 43 eylemcinin tutukland›¤› bildirildi... SVP'nin seçimler
için, göçmen karﬂ›t› kampanya yürüttü¤ü
belirtiliyor.
Almanya’da da polis ›rkç›l›k karﬂ›tlar›na sald›rd›... 8 Ekim’de, Krefeld’de polis,
“uyar› nöbeti” ad›yla eylem yapan Naziler’e dokunmazken, Naziler’i protesto edenlere sald›rd› ve 42 kiﬂiyi gözalt›na ald›.
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Köln’de Halk ﬁöleni
Almanya’n›n Köln ﬂehrinde geleneksel olarak düzenlenen Anadolu Federasyonu
Halk ﬁöleni’nin 4’üncüsü 7
Ekim Pazar günü yap›ld›.
Anadolu Federasyonu ve
Anadolu Federasyonu Gençlik
Komisyonu
temsilcilerinin
mücadeleye kat›l›m ça¤r›lar›
içeren konuﬂmalar›yla baﬂlayan ﬂölende Köln Anadolu
Kültür Evi ﬂiir grubu be¤eni
toplad›.

Geceye Mikail Aslan, Aynur Do¤an türküleriyle
kat›l›rken, Anadolu Federasyonu’nun çal›ﬂmalar›n› konu alan
bir sinevizyon gösterimi de yap›ld›.
Halk ﬂölenine yaklaﬂ›k 1200
kiﬂi kat›l›rken, ﬂölen kitlenin
yo¤un alk›ﬂ ve sloganlar› eﬂli¤inde sahneye ç›kan Grup Yorum’un konseriyle sona erdi.

Ilse Schwipper
Yaﬂam›n› Yitirdi

1937 do¤umlu Ilse Schwipper, 1970’li y›llarda, anti-emperyalist eylemlerinden dolay›
3,5 y›l› tecritte olmak üzere 8
y›l tutsak kald›.
Schwipper, içinde yerald›¤›

Las Loccas isimli feminist grubun d›ﬂ›nda, Türkiye’de sürdürülen ölüm orucu direniﬂiyle ilgili Avrupa’da düzenlenen birçok eyleme kat›lm›ﬂ, Türkiye’ye giden heyetlerde yer
alm›ﬂt›. Ilse Schwipper, halklar›n mücadelesinde
yaﬂamaya
d e v a m
edecektir.

“Asimilasyon ve
Gasplara Hay›r”

SPD Önünde
P rotesto

Avusturya Anadolu Federasyonu (AFA) 2006 y›l›ndan
beri yürürlükte olan ‘yabanc›lar yasas›’na karﬂ› bir kampanya baﬂlatarak konuyla ilgili
afiﬂler arac›l›¤›yla mücadele
ça¤r›s› yapt›.
Afiﬂlerde Türkçe ve Almanca olarak; “Entegrasyon ad›
alt›nda asimilasyon ve hak
gasplar›na hay›r, Aile birleﬂimi önündeki engeller kald›r›l ma l›, Her ke se ko ﬂu lsuz ot ur ma ve çal›ﬂma hakk›, Herkese
koﬂulsuz seçme ve seçilme
hakk›, Ö¤renci harçlar› kald› r›lmal›” talepleri öne ç›kar›ld›.

Anadolu Federasyonu Berlin Temsilcili¤i, 5 Ekim günü
hükümet orta¤› SPD’nin (Almanya Sosyal-Demokrat Parti)
Berlin Genel Merkez binas›
önünde protesto gösterisi düzenledi.
Seçim döneminde göçmenlerin deste¤ini almaya çal›ﬂan
SPD, Göçmen Yasas› meclise
geldi¤inde kabul oyu vermiﬂti.
Protesto gösterisinde SPD’
li bir görevli ile görüﬂme yap›larak ›rkç› yasaya tepkiler dile
getirildi ve Anadolu Federasyonu’nun yasaya iliﬂkin haz›rlad›¤› bir dosya verildi.

Berlin’de yaﬂayan Alman
Antifaﬂist ve militan Ilse
Schwipper, 26 Eylül günü a¤›r
bir hastal›k sonucunda yaﬂam›n› yitirdi.
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Bushlar Her Tanr›y› Kullan›r, Tek Tanr›ya Tapar:

“DOLAR TANRISI”

“‹ftar verme” modas› sürüyor...
Dini sömüren sömürene, ortal›k din
tüccarlar›ndan geçilmiyor. Revaçtaki din müslümanl›k. Müslüman halk›n üzerine bombalar› ya¤d›r›rken,
dini bayramm›ﬂ, ramazanm›ﬂ, oruçmuﬂ dinleme, sonra utanmadan ç›k
iftar ver. Bu iftarc› Bush.
Elbette ki, iftar da Bushlar için
‹slami ülkelere biçim verme program›na hizmet edecek bir unsurdur.
Dolay›s›yla Bush iftar konuﬂmas›nda, ‹slami ülkelere nas›l biçim vermeyi planlad›klar›n› da anlat›yor.
“Radikal unsurlar ‹slam’› ve Müs lümanlar› temsil edemez” peki kim
temsil eder, “›l›ml› islam” yani iﬂbirlikçi islamc›l›k!..
Elbette, din tüccarlar›, bir yandan iftar çad›rlar› kurup dini satarken, ticaretini yapt›klar› dinin kendileri için zarars›z olan›n› tercih
ediyorlar. Emperyalizm için zarars›z iﬂbirlikçi dinin ad› ‘Il›ml› ‹slam.’
Kimler yok ki Bushlar’›n “geleneksel” iftar yeme¤inde; “ülkeye
k a t k › y a p m ›ﬂ o l a n A me ri k al› M ü s lüman kad›nlar” , haliyle Bush kendisi ve eﬂi Laura Bush, D›ﬂiﬂleri Bakan› Condoleezza Rice, Baﬂkan
Yard›mc›s› Dick Cheney, ‹ç Güvenlik Bakan› Michael Chertoff ile
müslüman lider ve büyükelçiler.
Tüm iﬂbirlikçi islamc›lar› toplam›ﬂ iftara ve buyurmuﬂ efendi:
“ A B D ' n i n I r a k , Afganistan ve
Lübnan'da hürriyet isteyen Müslü ma n la ra d es te k ve rd i¤in i v e dün ya n›n her yerinde zorluklarla karﬂ›
karﬂ›ya olan Müslümanlar›n ya n›nda olduklar›n›” belirtmiﬂ.
Ve devam›nda kimlerin müslüman olup olamayaca¤›na da karar
vererek, “ ﬂiddet ve kaosa inanan
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radikal unsu rlar›n islam'› ve müslüman lar› temsil etmedi¤ini, b aﬂa r›l› olamayacaklar›n›” söylemiﬂ.
Oysa ayn› Bush, Irak iﬂgali için
“Haçl› Seferi”ne ç›kt›klar›n› söylemiﬂti. Dinin tüccar› hristiyana hristiyanl›¤›, müslümana müslümanl›¤›
sat›yor. Bunda bir çeliﬂki yok. Emperyalizminden oligarﬂisine hepsinin bir tüccardan baﬂka bir ﬂey olmad›¤›n› görebilmek, her iki politikan›n birbiriyle uyumlu oldu¤unu
anlamaya yetiyor.
Bush nas›l bir islam istiyor?
Bir önceki say›m›zda da belirtti¤imiz gibi ABD emperyalizminin
islama biçti¤i rol de¤iﬂmemiﬂtir.
Bush’un derdi kendisine karﬂ› olan
dinledir, iste¤i dini iﬂbirlikçisi haline getirmek ve halklar› sömürgeleﬂtirirken kullanmakt›r. Bugün emperyalizmin, müslümanlar› kullanma politikas›ndaki iﬂbirlikçileri
Karzailer, Tayyipler, Malikiler’dir.
Dolay›s›yla Bush’un “müslümanlar›” bunlard›r.
Oysa sen kimsin, hangi hakla
karar veriyorsun kimin müslümanl›¤›n›n ne kadar gerçek olup olmad›¤›na? Müslüman halklar›n baﬂ›na

ölüm ya¤d›ran Bush, sonra ç›k›yor,
“ si zi onl a r de¤i l , bun la r te msi l ede bilirler” diye fetva veriyor.
Öz olarak, “Ne olursan›z olun
ama iﬂbirlikçim olun, ülkenizi ba na peﬂkeﬂ çekin” diyor. Dinci olun,
laik olun, müslüman veya hristiyan
olun, tekelci veya feodal olun, diliniz, dininiz, düﬂünceniz, milliyetiniz... farketmez, hepsinin iyisi iﬂbirlikçi olan›d›r, hepsinin kötüsü, ABD
emperyalizmine karﬂ› ç›kan›d›r.
ABD, bu bak›ﬂ aç›s›yla dünyay› ﬂekillendirmek istiyor. Tüm söylemleri, politikalar›, destekledikleri iktidarlar veya karﬂ› ç›kt›klar› güçler
hep bu politikalar› ekseninde ﬂekilleniyor. Bir yandan müslüman halklar›n yaﬂad›¤› topraklar› iﬂgal ederek, yüzbinlercesini, milyonlarcas›n› katledip, göçettirirken bir yandan
Beyaz Saray’da iftar vermenin
mant›¤› buradad›r.
E¤er, emperyalist efendi birilerini destekliyorsa, bilece¤iz ki, emperyalizmin deste¤ini alanlar en az
Bushlar kadar halklara düﬂman, iﬂbirlikçilerdir. Ve bu kesimler ne
müslüman halklar› ne de baﬂka bir
halk kesimini temsil edemezler.

Din, ticaret ve siyaset
Tayyip Erdo¤an AKP Ankara ‹l Örgütü’nün düzenledi¤i toplant›da
yapt›¤› konuﬂmada; AKP’lilerden, bayramda gittikleri yerlerde referandumu anlat›p evet oyu istemeleri talimat› verdi. AKP’nin referandum slogan› da ﬂöyle: “Bayram›n›z hay›rl› olsun, oyunuz evet olsun”... Ayn› AKP
kafas› Erzurum’da “yard›m” da¤›tt›klar› halktan, yard›m almalar› için
Fatiha okumalar›n› istiyor.
Her ﬂey sat›l›k ve bunlar sat›ﬂ›n çeﬂitleri... Yard›m diyor dincili¤i
büyütmek için kullan›yor, dini politika malzemesi olarak kullan›yor.
Bunlar›n, islamla da ilgileri kalmam›ﬂt›r. ‹slam› kapitalizme uyduruyorlar.
Emperyalist sistemle çat›ﬂmak yerine sisteme uyum sa¤layarak islam›
yaﬂatma politikas›. Yaﬂa ve yaﬂat, islamc›l›¤› yaﬂatmak istiyorsan, kapitalizmi en iyi koﬂullarda yaﬂatacaks›n... Il›ml› islam; islam›, kapitalizme en
uyumlu ve kapitalistin iﬂine en uygun gelecek ﬂekilde nas›l yaﬂat›r›z
sorusuna verilen cevapt›r: Tayyip’in, Malezya’n›n rolü budur... Hem kapitalizm olacak, hem islam; iﬂin s›rr› bu.
Bir haber: “Faiz haram deyip Yimpaﬂ’a para toplad›, toplad›¤› parayla sevgilisine Jaguar ald›.” Baﬂka söze ne hacet?
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Ya devrimcisin, ya de¤ilsin;
Ara yol yoktur!
Devrim mücadelesi, nas›l ki,
halk cephesiyle burjuvazi cephesi
aras›nda ideolojik, politik, askeri
birçok alanda birden cereyan ediyorsa, tek tek devrimciler özelinde
de bu savaﬂ çok çeﬂitli biçimlerde
sürer. Tek tek her insan, s›n›flar,
katmanlar ve bütün olarak kitleler,
devrim ve karﬂ›-devrim aras›ndaki
savaﬂ›n alan›d›rlar. Devrim ve karﬂ›-devrim, her insan›, her grubu, kitleleri k a z a n m a k için amans›z bir
savaﬂ içindedir. Çünkü, insanlar›,
kitleleri kimin kazanaca¤›, bu savaﬂ›n kaderini tayin edecek en önemli
unsurlardan biridir.
Karﬂ›-devrim tek bir kiﬂiyi bile
devrime b›rakmak istemez. Bu yüzden, devrimci saflarda yeralanlara
karﬂ›, b›kmak bilmeksizin ideolojik
bir faaliyet yürütür. Kadrolara, sempatizanlara, kitle iliﬂkilerine ayr› ayr› seslenir.
Karﬂ›-devrim, kitle çal›ﬂmas›n›
da hiçbir zaman asla ihmal etmez.
Devrimcilerin en zay›f oldu¤u dönemlerde bile rehavete kap›lmadan
kitleleri etkilemeye, yönlendirmeye
ve düzen içinde örgütlemeye yönelik faaliyetlerini sürdürür.
Burjuvazinin bu davran›ﬂlar› ve
faaliyetleri, onun yüzlerce y›ll›k s›n›f bilincinin ve iktidar›n› savunma
kararl›l›¤›n›n sonucudur. Devrim
cephesinde yeralanlar›n da ayn› berrakl›kta bir s›n›f bilincine ve en az
ayn› güçte iktidar› alma iddias›na
sahip olmas›, s›n›flar mücadelesinden zaferle ç›kabilmenin gere¤idir.
S› n›fl a r m üca de le si nin bu zor u nlu lu¤u, devrimci bir yöneticinin
nas›l olmas› gerekti¤inin de çerçevesini belirler. Devrim saflar›nda
yeralan bir yönetici, bir kadro, her
an›nda devrim iddias› taﬂ›yan, her
ad›m›n› iktidar perspektifiyle atan
bir devrimcidir.
Bu perspektifi tüm faaliyetlerine
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yaymayan, devrim ve karﬂ›-devrim
aras›nda süren savaﬂ› kendi içinde
sürdürmeyen herhangi bir kadro,
devrim cephesinin kendisinden bekledi¤i görevleri, devrimin kadrosu,
yöneticisi olma misyonunu yerine
getiremez.
Devrimci bir kadro, burjuvaziye
karﬂ› savaﬂ› h e r a l a nd a süreklileﬂtirebilmek ve her gün burjuvaziye
karﬂ› yeni zaferler kazanabilmek
için, en baﬂta üç temel görevini hiç
aksatmamak durumundad›r. Nedir
bunlar?
1- K e n d i ni e¤it m e k .
2- Kit le le ri e¤it mek.
3- Kad r olaﬂ m a y a pm a k .
Bunlar, devrimci hareketin ve
devrimin geliﬂmesinin olmazsa olmazlar›d›r. Bunlar› yapmayan bir
devrim geliﬂemez. Bunlar› yapmayan bir devrimci, görevlerini yerine
getirdi¤ini iddia edemez. Ama sadece bu kadar m›? Hay›r, bunlar› yapmayan birinin, devrimci oldu¤u iddias›nda bulunurken de k›rk defa
düﬂünmesi gerekir.
Süreçler, koﬂullar, zaman zaman
devrimci hareketin ve kadrolar›n›n
önündeki görevlerde de¤iﬂikliklere
yolaçabilir. Koﬂullara göre öncelikler de¤iﬂebilir. Fakat dikkat edildi¤inde görülür ki, yukar›da sayd›klar›m›z›n önceli¤i, temel olma özellikleri hemen hiçbir dönemde de¤iﬂmez. Bunlar bir bak›ma, devrimci
faaliyetin asli unsurlar›d›r. Devrim
cephesi, kitle çal›ﬂmas›n› ve kadrolaﬂmay› ihmal etti¤inde, karﬂ›-devrim karﬂ›s›nda kendini kaybetmeye
de mahkum etmiﬂ demektir.
Devrimcilik, “kurtuluﬂa kadar
savaﬂ”makt›r. Zaferi hedeflemektir.
O halde, devrimci bir kadronun,
devrimi kaybetmeye mahkum eden
bir hatan›n, zaaf›n uygulay›c›s› olmas› kabul edilemez. Bulunulan
yerde kadrolaﬂma ve kitle çal›ﬂmas›

"Bir devrimci aç›k y ürekli, sad›k
ve faal olmal›, devrimin ç›karlar›n›
hayat›ndan d aha d e¤erli s aymal› ve
kendi ç ›karlar›n› d evrimin
ç›karlar›na t abi t utmal›d›r.
Partinin kolektif hayat›n› kuvvetlendirmeli ve her yerde do¤ru p rensiplere s›k› s›k›ya ba¤l› kalmal›.
Ve h er türlü yanl›ﬂ düﬂünce ve
harekete k arﬂ› y orulmadan
mücadeleye giriﬂmelidir.
Kiﬂilerden çok parti ve kitlelerle,
kendisinden çok b aﬂkalar›yla
ilgilenmelidir.
Bir kimse ancak böylelikle devrimci
ünvan›na h ak k azan›r..." (Mao)

yapmamak, kendini e¤itmemek, iﬂte
böyle bir ﬂeydir.
Devrimcili¤in, devrimci bir yöneticinin en önemli ölçütleri olarak
“olmazsa olmaz” dedi¤imiz bu üç
olgudan birincisi; kendini e¤itmektir. Çünkü kendini e¤itmeyen, geliﬂtirmeyen bir kadro, zaten ötekileri
yeterince yapamayacakt›r. Kendini
e¤itmek, bir devrimci için hergün
yenilenmektir, hergün ar›nmakt›r.
Burjuvazinin dinmek bilmez ideolojik sald›r›lar› karﬂ›s›nda hergün
cephaneli¤ine yeni malzemeler
koymak, silahlar›n›n her gün bak›m›n› yap›p kurﬂunlar›n› temizleyip
yenilemektir.
Emperyalistler ve oligarﬂi hangi
ideolojik, demagojik, kültürel silahlarla sald›r›yor sosyalistlere? Sald›r›
nas›l ﬂekilleniyor? Karﬂ›-devrim
cephesi nas›l bir insan tipi yaratmak
istiyor. Bu insan tipi devrim saflar›na
nas›l yans›yor?.. Kendini e¤itmek,
iﬂte bunlar›n sürekli bilincinde olarak hem kendi özelinde, hem sorumlu, yönetici oldu¤u alanda bu savaﬂa
karﬂ› devrimci savaﬂ› örgütlemektir.
Devrimcilik, bir ömür boyu yap›ld›¤›nda yerini bulan, gerçek anlam›na kavuﬂan bir olgudur. Bir
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ömür boyu sürmeyen her devrimcili¤in, “devrimci oldu¤u” süreç tart›ﬂ›l›r bir süreçtir. O süreç, çok ciddi
zay›fl›klarla doludur ki, “bb› r a k m a”
denilen ve asl›nda devrimcili¤in do¤as›na ayk›r› olan o durum ortaya
ç›kmaktad›r.
Devrimci saflara ad›m atarken,
düzenden al›p getirdi¤imiz birçok
duygu ve düﬂüncenin, kiﬂisel al›ﬂkanl›klar›n ve özlemlerin olmas› bir
yere kadar do¤ald›r; önemli olan
bunlar›n fark›nda olmak ve de¤iﬂtirme savaﬂ›na girmektir. Bu savaﬂta
iradi çat›ﬂmalarla mevzi kazananlar,
ad›m ad›m devrimcileﬂirler. Kiﬂilikleri, düzen kiﬂili¤ini yads›y›p devrimcileﬂmeye baﬂlar.
Ama bu süreç yaﬂanm›yorsa, düzenden getirilen al›ﬂkanl›klar, geri
plana itilmiﬂ ancak onlar› yoketmek
için kesin sonuç al›c› bir savaﬂa giriﬂilmiyorsa, orada bir sorun vard›r.
Devrimci saflarda kal›c›laﬂmak,
halk›m›za, örgütümüze, sosyalizme
lay›k olabilmek, kendimizi e¤iterek,
mücadele etti¤imiz alanda, birimde
halk› e¤iterek, yoldaﬂlar›m›z› e¤itip
kadrolaﬂt›rarak, sosyalist kültürü yaﬂam›m›za hakim k›larak mümkündür.

Kendini, kadrolar› ve
kitleleri e¤itmek bir
bütündür; birini yapmayan
ötekileri de yapamaz.
Burjuva ideolojisi, sürekli bir
sald›r› halindedir. Düzenin de¤erlerimizi, düﬂüncelerimizi kemirmesi,
ço¤u zaman sinsice ve biz fark›na
varmaks›z›n geliﬂir. Sinsice yerleﬂir
düzen içimize. Veya varolan düzen
düﬂünceleri, uygun koﬂullar›n› buldu¤unda adeta hortlar. Düzen düﬂünceleri uyand›kça, devrimci düﬂünceler ve duygular geri plana itilir. Düzen özlemleri öne ç›kt›kça,
devrimci refleksler, devrimci heyecan kaybolur. Kitle çal›ﬂmas› yap›lmamas›n›n, kadrolaﬂma yap›lmamas›n›n temelinde de iﬂte ço¤unlukla bunlar vard›r.
Kadrolaﬂma, kitle çal›ﬂmas›,
bunlar›n hangisi “kendili¤inden”
gerçekleﬂebilir? Bunlar› gerçekleﬂ-

Say›: 126

Ony›llard›r uygulanan
bask›, zu lü m , a p ol i ti k l eﬂ t i r me, pasifikasyon politikala r› sonucunda kitlelerin en
a z › n d a n y a y g › n b i r kesimi
duyars›zlaﬂt›r›lm›ﬂ, korkular›n esiri haline getirilmiﬂt i r. Fakat ülkemiz solunun
darlaﬂmas›nda, kitlelerle
s o l u n a r a s › n d a b i r mesa fe
oluﬂmas›nda, esas olan
b u n l a r de¤il, devrimcili¤in,
dev r i m c i l i k t a r z › n › n
de¤iﬂmesidir.
tirmek, p l a nl›, prog r a ml› ol m ay›,
iç di sipli ni ni sa¤layabilmeyi gerektirir. Kendi iç disiplini, plan› olmayan›n kadrolaﬂma, kitle çal›ﬂmas›
yapabilmesi mümkün de¤ildir.
Bunlar› yapmayan geliﬂmez.
Bunlar› yapmayan oldu¤u yerde sayar; devrim mücadelesinde ise, örgütsel anlamda da, kiﬂisel anlamda
da durmak gerilemektir. Gerileyenin ise, gidece¤i tek yer vard›r: Düzen. Dolay›s›yla bunlar› yapmayan
bir devrimcinin heyecan›n› kaybedip ruhsuzlaﬂmas›, çürümesi, yozlaﬂmas› ve nihayetinde bunlar›n sonucu olarak düzen batakl›¤›na dönmesi önlenemez.
Devrimi geliﬂtirmek, soyut bir
ﬂey de¤ildir; devrim kadroyla geliﬂir, kitleyle geliﬂir, e¤itim yapmakla, politika üretmekle, eylemi geliﬂtirmekle geliﬂir. Devrimcinin iﬂi
bunlard›r. Bunlar› yapmayan devrimi geliﬂtiremez. Bunlar› yapmayan
bir yönetici, yaﬂam›n›n “devrimle”
dolu oldu¤unu söyleyebilir mi? Tam
tersine, onun yaﬂam› devrimle dolmamakta, beyni devrimle yo¤rulmamaktad›r.
Bugün hemen tüm sol, “kitleselleﬂme” konusunda oldukça geri bir
durumdad›r. Kitle çal›ﬂmas›nda s›k›nt›lar, açmazlar vard›r. Reformizm için, iktidar iddias›n› kaybetmiﬂ ﬂu veya bu grup için, bu sorun
önemsenmeyebilir. Ama devrime
yürüyen bir hareket için bu kabul
edilemez bir sonuçtur. Bir kadro,
bunu kendi biriminde, alan›nda aﬂmak için gecesini gündüzüne katm›-

yorsa, devrimin sorunlar›yla yan›p
tutuﬂmuyor demektir.
Kitleselleﬂme sorunu tart›ﬂ›ld›¤›nda hemen herkesin çeﬂitli gerekçeleri, bahaneleri haz›r; kitleler korkuyor, kitleler duyars›z, kitleler
ﬂöyle, kitleler böyle...
Kitleler de¤iﬂti evet. Bireycilik,
bencillik geçmiﬂle k›yaslanamayacak ölçüde güçlendi. Geçim kayg›s›
daha ön plana ç›kt›. Ony›llard›r uygulanan bask›, zulüm, apolitikleﬂtirme, pasifikasyon politikalar› sonucunda kitlelerin en az›ndan yayg›n
bir kesimi duyars›zlaﬂt›r›lm›ﬂ, korkular›n esiri haline getirilmiﬂtir. Fakat ülkemiz solunun darlaﬂmas›nda,
kitlelerle solun aras›nda bir mesafe
oluﬂmas›nda, esas olan, bunlar de¤il, devrimcili¤in, devrimcilik tarz›n›n de¤iﬂmesidir.
Devrimcili¤in ruh halindeki ve
iddias›ndaki gerilemedir.
Bugün kitlelerin “ça¤r›”larla harekete geçmedi¤i, herkesin pratik
tecrübeleriyle bildi¤i bir gerçektir.
Ony›llard›r uygulanan karﬂ›-devrim
politikalar›n›n yaratt›¤› sonuçlardan
birisidir bu da. Peki devrimciler bu
nesnelli¤e teslim mi olacak? Ne yapal›m gelmiyorlar, deyip, “temsili”
bas›n aç›klamalar›n›, daralm›ﬂ eylemleri mi çizgi haline getirecek,
yoksa bunu aﬂman›n yöntemlerini
mi geliﬂtirecek? Devrimcilerin buna
cevab› kuﬂkusuz ikincisidir ve iﬂte o
cevapta, karﬂ›m›za, nas›l bir devrimcilik meselesi ç›kmaktad›r. Karﬂ›-devrimin kitlelerle aram›za koydu¤u engelleri aﬂman›n tek yolu
vard›r; kitle çal›ﬂmas›. Bunu yapmayan devrimci, bulundu¤u alanda
bunun yap›lmas›n› sa¤lamayan yönetici, gerçekte b u rj u vazi nin çizdi ¤i s› n › rl a r içinde solculuk yapmay›, kitle mücadelesini de¤il, çizilen s›n›rlar içindeki “temsili” mücadeleyle -ki bunun özü sivil toplumculuktur- yetinmeyi kabul etmiﬂ demektir. Bunu kabul etmek ise proleter devrimcilikten vazgeçmek demektir. Bu da düzeniçi solculu¤a
do¤ru gidiﬂtir. En baﬂta dedi¤imiz
gibi de, bir kiﬂi ya devrimcidir, ya
de¤ildir; bunun aras› yoktur. Bu an-
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lamda da düzenin çizdi¤i bu s›n›rlara hapsolan, hapsolarak kitle çal›ﬂmas›ndan adeta vazgeçen bir kadro,
olumsuz bir yolda demektir.
O do¤al olarak kadrolaﬂma da
yapmayacak, yapamayacakt›r. Çünkü kadrolaﬂmay› yapacak sabra,
inanca, coﬂkuya da sahip de¤ildir.
Bir yönetici, kadrolaﬂma yapacak; yani, alt›nda çal›ﬂan insanlar›
“merkezden gelen talimatlar› do¤ru
yorumlayabilecek siyasi geliﬂim düzeyine yükseltecek, onlar›, gelen talimatlar›, politikalar› kitlelere aktarabilecek düzeye getirecek... ona, kitlelerin isteklerini, duygu ve düﬂüncelerini do¤ru alg›lay›p de¤erlendirebilecek bir formasyon” kazand›racak.
Kendini e¤itmeyen, kendi içinde
düzenle savaﬂmayan biri bunlar› yapabilir mi?
“ Kadro -diyor Che- hem ideolojik hem de yönetsel bak›mdan disiplinli, demokr atik merkeziyetçili¤i
bilen ve uygulayan... bir bireydir.”
Ve devam ediyor: “ Kadrolar›n dürüstlü¤ü ve ba¤l›l›¤› denenmiﬂ, fiziksel ve moral cesareti, ideolojik
geliﬂimiyle birlikte her zaman her
çeﬂit mücadeleye girmeye, devrimin
yürüyüﬂüne gerekti¤inde hayat›n›
ortaya koyarak uyum sa¤lamaya
haz›r durumda bulunacak biçimde
çelikleﬂmiﬂtir.”
ﬁimdi böyle kadrolar yetiﬂtirmek
için nas›l bir ortam, nas›l bir iliﬂki,
nas›l bir yoldaﬂl›k, nas›l bir devrim
iddias›, nas›l bir mütevazilik ve disiplinlilik gerekti¤ini düﬂünelim.
Kelimenin gerçek anlam›yla, günün
her an›nda devrimle yat›p kalkmaks›z›n, devrim iddias›n›, iktidar perspektifini, birlikte çal›ﬂt›¤› her insana aktarmaks›z›n, bulundu¤u birimi, alan› coﬂkuyla, inançla donatmaks›z›n, yukar›daki tarzda bir kadrolaﬂma sa¤lanabilir mi?
Belirtti¤imiz bu düﬂünceler karﬂ›s›nda “gerekçecilik”, hemen “bu
tür ortamlar› yaratmakta ne kadar
çok engelle, zorlukla karﬂ› karﬂ›ya
olundu¤unu” s›ralamaya baﬂlar. Bir
yan›yla hakl›d›r gerekçeci; karﬂ›devrim planlar›m›z›, programlar›m›z› hayata geçirmekte bizi bir tür-
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Belirtti¤imiz bu düﬂünc e l e r k a r ﬂ › s › n d a “ g e r ekçeci lik”, hemen “bu tür ortamlar› yaratmakta ne kadar
çok engelle, zorlukla karﬂ›
karﬂ›ya olundu¤unu” s › r a l am a y a b a ﬂ l a r. Bir y a n › y l a
hakl›d›r; karﬂ›-devrim
p ro g r a m l a r › m › z › h a y a t a
geçirmekte bizi bir t ü r l ü
rahat b›rakmamaktad›r!
A m a “ g e r ekçeci”,
h a k s › z d › r. Çünkü bu s›n›f
savaﬂ›n›n do¤as›nda olan bir
“ z o r l u k ” t u r.
lü rahat b›rakmamaktad›r!
Ama “gerekçeci”, haks›zd›r.
Çünkü bu s›n›f savaﬂ›n›n do¤as›nda
olan bir “zorluk”tur. E¤er herhangi
bir devrimci, bu engellerin, “pratik
yo¤unlu¤un”, koﬂuﬂturmaca zorunlulu¤unun sürekli kendi biriminde
ortaya ç›kt›¤›n›, ama baﬂka birimlerde –mesela kendine ba¤l› alt birimlerde– pekala kadrolaﬂma yap›labilece¤ini düﬂünüyor veya söylüyorsa, yan›l›yor. Bu tür engeller, ne
sadece onun baﬂ›na geliyor ne de
bunlar sadece bizim ülkemize ve
devrimimize özgüdür. Bak›n, y›llar
önce Kalinin ayn› sorunla karﬂ› karﬂ›ya olan Sovyet devrimcilerine ne
diyor: "Partili için en önemli ﬂey s›r adan günlük çal›ﬂmay› baﬂar abilmesi, pratik hayat›n her gün, her
saat öne ç›kard›¤› koﬂullarda onun
yükseliﬂini engelleyen ﬂeyleri aﬂabilmesidir. Bu g ü ndelik iﬂlerin çirkin engelleri onun azmini geliﬂtirmeli ve güçlendirmelidir ki, gündelik s›r adan iﬂlerde bile nihai hedefi görebilsin ve komünizm u¤runa savaﬂt›¤›n› asla gözden kaç›rmas›n."
Engeller, zorluklar, imkans›zl›klar, kuﬂkusuz her zaman vard›r; ama
bu durum, bunlar› yerine getirmemenin gerekçeleri olarak ileri sürülemez. Engeller, belirleyici hale geliyorsa, bu, bize engellerin aﬂ›lamaz
oldu¤unu de¤il, devrim iddiam›z›n
ve iktidar perspektifimizin bunlar›
aﬂacak kadar güçlü olmad›¤›n› gösterir. Çünkü zaten bunlar gerçekleﬂ-

tirilmedi¤inde, imkans›zl›klar, s›n›rl›l›klar, k›s›r döngüler, bizi hedeflerimizden al›koyan “zorunluluklar” hiç bitmeyecektir.
Bu sorunlar ve zorunluluklar,
her alan›n kendi içinde kitle çal›ﬂmas›, kadro çal›ﬂmas› gerçekleﬂtirildi¤i oranda aﬂ›lacakt›r. “D›ﬂtan” bir
çözüm yoktur. Kadro yetiﬂtirmeyip
bulundu¤u alana yetiﬂtirilmiﬂ insan
isteyen, kitleleri örgütlemeyip, s›radan, yasak savmac› faaliyetleri kitle
çal›ﬂmas› gibi yans›tan bak›ﬂ aç›s›,
haz›rc›, kolayc› ve ayn› zamanda
sorumsuzdur. Çünkü, Devrimci Sol
Dergisi’ndeki bir yaz›da denildi¤i
gibi, “Hiç bir yerde, boﬂalan her
alana yeni bir yönetici gönderecek
haz›r k›ta bekleyen bir güç yok.
Kadro yetiﬂtiren okullar›m›z, akademilerimiz de yok.”
O halde yap›lmas› gereken bellidir; her alandaki programlar, planlar, her koﬂulda kadrolaﬂmay›-e¤itim faaliyetlerini sürdürebilecek,
her koﬂulda kitle çal›ﬂmas›n› sürdürebilecek ﬂekilde yap›lmak durumundad›r. Bu programlar›n uygulanmas›n›n “güvencesi” ise bizzat o
alandaki yönetici kadrolar olmak
durumundad›r. Her ek iﬂte, e¤itimi
iptal eden, her pratik geliﬂmede kitle çal›ﬂmas›n› bir yana b›rakan bir
tarzla, devrimci faaliyet sürdürülemeyece¤i gibi, böyle bir ﬂekillenmenin oldu¤u bir birimin de devrimci tarzda yönetildi¤i iddia edilemez. Orada devrimci de¤il, idare-i
maslahatç› bir yönetim vard›r. Bu
yönetim tarz›, kadrolaﬂt›rmayan,
kitleselleﬂtirmeyen günü geçiren bir
yönetim tarz›d›r.
Bunlar› yapmayan bir yöneticinin kitlelerle, kadrolarla iliﬂkilerinin
do¤ru devrimci bir biçimde olmayaca¤›, ya liberal, ya sekter olaca¤›
aç›kt›r. Geliﬂmeyen, dolay›s›yla geliﬂtirmeyen, okumayan, e¤itmeyen,
örgütlemeyen, kendine bile yarar›
olmayan bir yönetici, bir süre “arada” idare edebilir; bir süre bir aya¤›
devrimde, bir aya¤› düzende yaﬂayabilir; ama bunu sürdürebilece¤i bir
s›n›r vard›r. O s›n›ra geldi¤inde,
devrimcilik biter ve düzen baﬂlar.
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DEV-GENÇ’‹N 38. YILI
COﬁKUYLA KUTLANDI
Gençlik Federasyonu Okmeydan› Sibel Yalç›n Direniﬂ Park›’nda
düzenledi¤i coﬂkulu bir etkinlikle
Dev-Genç’in 38. y›l›n› selamlad›.
Zehralar’›n, Cananlar’›n, Seherler’in, Eyüpler’in yoldaﬂlar›; anma
öncesi Sibel Yalç›n Park›’n› Mahir’in resmi ve Dev-Genç bayra¤›
ile donatarak Dev-Genç gelene¤ine
sahip ç›kt›lar.
38 y›ld›r mücadele etmenin verdi¤i onurla hep beraber türküler
söyleyip, halaya duran DevGenç’liler, 6 Ekim günü onurlu,
baﬂe¤mez tarihlerinden ald›klar›
hakl› gururu paylaﬂt›lar.
38 y›ld›r amfilerde, meydanlarda, direniﬂlerde en önde olan DevGenç’liler yeri geldi Hamiyet olup
faﬂizme meydan okudular, yeri geldi Seher olup üniversitelerde can
bedeli korudular meﬂrulu¤u ve bugün o bilinç ve cüretle devam ediyorlar yollar›na.
Dev-Genç demek, devrimin yolu demektir... Bundan tam 38 y›l
önce ad›mlanmaya baﬂlanan bu
yolda onurlu bir tarih demektir
Dev-Genç’lilik. Bundand›r ki baﬂlar› diktir ﬂehitlerinin önünde.
Gençlik Federasyonu’nun düzenledi¤i etkinlik saat 19.00’da
sayg› duruﬂuyla baﬂlarken ‹stanbul
Gençlik Derne¤i Baﬂkan› Hasan
Selim Gönen’in konuﬂmas›yla devam etti. Gönen’in “38. y›l›m›z›

AÜ’de Aç›l›ﬂ ﬁenli¤i
4 Ekim’de, Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü’nde
coﬂkulu bir aç›l›ﬂ ﬂenli¤i yap›ld›. 100-150 kiﬂinin kat›ld›¤›
ﬂenli¤e, davul ve zurna eﬂli¤inde kampüs dolaﬂ›larak ça¤r›
yap›ld›. Halaylarla baﬂlayan
ﬂenlikte ö¤renciler ad›na, Ankara Gençlik Derne¤i’nden Didem Akman; üniversitede son
günlerde daha da yo¤unlaﬂan
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halk›m›zla paylaﬂt›¤›m›z bugün biz bunu yapabilmenin
yani ba¤›ms›zl›k, demokrasi
ve sosyalizm yolunda aral›ks›z yürüyebilmenin onurunu
ve gururunu yaﬂ›yoruz. Savrulmadan, yorulmadan, y›lg›nl›¤a düﬂmeden Dev-Genç’imizi ileri taﬂ›yoruz. Tarihimizden, ﬂehitlerimizden
ald›¤›m›z güçle büyütüyoruz örgütümüzü” sözleri alk›ﬂlarla karﬂ›land›.
“Seher ﬁahin’le dayan›ﬂma masalar›yla gençli¤in sorunlar›na çözüm olmaya çal›ﬂt›k, Hamiyet Y›ld›zlar’la, Ali R›za Kurtlar’la, ﬁaban ﬁenler’le faﬂist iﬂgalleri k›rd›k.
Birtan Alt›nbaﬂlar’dan iﬂkencecileri
teslim almay› ö¤rendik. Erol Yalç›nlar’dan ise ölmeyi ama teslim
olmamay›. Büyük Direniﬂ içinde
ﬂehit düﬂen Dev-Genç’lilerden Cananlar’dan Zehralar’dan yoldaﬂlar›n için gözünü k›rpmadan ölebilmeyi ö¤rendik” diyen Gönen 38.
y›la nas›l gelindi¤ini anlatt›.
Konuﬂman›n ard›ndan Gençlik
Federasyonu’na ba¤l› dernekler etkinlikleriyle kat›ld›lar geceye. ‹zmir Gençlik Derne¤i’nin grubu
olan Grup Gün›ﬂ›¤› türküleriyle
Ege’nin, Ankara Gençlik Derne¤i
oynad›¤› halk oyunuyla ‹çanadolu’nun, Edirne Gençlik Derne¤i Giriﬂimi türküleriyle Trakya’n›n havas›n› estirdi.

bask›lara ve bask›lar›n amaçlar›na de¤inen, sorunlar› birlikte
mücadele ederek çözmek için
tüm ö¤rencileri demokratik,
halk için üniversite mücadelesine ça¤›ran bir konuﬂma yapt›.
Diyez Müzik Toplulu¤u’nun
müzik dinletisi ve ﬂiirlerle süren
ﬂenlik yine halaylarla bitirildi.
ﬁenli¤e herhangi bir müdahale olmamas›, gençli¤in sald›r›lar karﬂ›s›ndaki direniﬂinin kazan›m› olarak de¤erlendirildi.

1969’dan bugüne gelen DevGenç tarihini anlatan sinevizyon
dakikalarca ayakta alk›ﬂlanarak selamlan›rken Dev-Genç ﬂehitlerinin
ekrana yans›mas›yla ve at›lan havai
fiﬂeklerle coﬂku doru¤a ulaﬂt›.
Adana Gençlik Derne¤i Müzik
Grubu ve hemen ard›ndan halk
oyunlar› ekibi Akdeniz’den getirdikleri coﬂkuyu yayd›lar parka. Bütün iller kendi yöresinin türküsünü
söyledi, kendi yöresinin selam›n›
getirdi. En son sahne alan Grup Yorum Korosu ile omuz omuza halaylar çekildi. TAYAD, Temel Haklar
Federasyonu ve Gebze Hapishanesi’ndeki Özgür Tutsaklar›n Dev
Genç’i selamlayan mesajlar› da
okudu.
S›ra Dev-Genç marﬂ›na geldi¤inde Dev-Genç’liler yumruklar›n›
havada, gözlerini duvarlardaki ﬂehitlerin resimlerinde ve Mahir Çayan’da birleﬂtirdiler ayn› duyguyla.
ﬁenlik boyunca “Yaﬂas›n DevGenç Yaﬂas›n Dev-Genç’liler, Mahir Hüseyin Ulaﬂ Kurtuluﬂa Kadar
Savaﬂ” slogan› en gür, a¤›z dolusu
at›lan slogand›. Yüzlerce kiﬂinin
kat›ld›¤› etkinlik bedeli ne olursa
olsun Dev-Genç miras›n› sürdürme
ve büyütme kararl›l›¤›yla sona erdi.

Dev-Genç’in 38. y›l›
Anadolu’da da selamland›
Artvin Gençlik Dernekli Ö¤renciler 10 Ekim
günü dernek binas›nda yapt›klar› etkinlikle DevGenç’in 38. y›l›n› kutlad›lar. Sayg› duruﬂuyla
baﬂlayan anmada yap›lan aç›l›ﬂ konuﬂmas›nda
“biliyoruz ki örgütlü olanlar› hiçbir güç yenemez” vurgusu yap›ld›. ﬁiir ve müzik dinletisiyle
devam eden etkinlikte, devrimci gençli¤in tarihini anlatan bir belgesel izlendi.
A d a n a Çukurova Üniversitesi’nde de ayn›
gün yap›lan etkinlikte Dev-Genç’in onurlu tarihi selamland›.
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Haf›za
Gerçekler unu tulmas›n

9-10 Ekim 1969, asl›nda sadece
Dev-Genç’in do¤um günü de¤ildi.
O gün Mahir Çayan’›n önderli¤inin
perçinlendi¤i, parti ve cepheye giden yolun aç›ld›¤› gündü.
Fikir Kulüpleri Federasyonu'nun
9-10 Ekim 1969’da Ankara’da yap›lan 4. Kurultay›, federasyonun ad›n› de¤iﬂtirme karar› alm›ﬂ ve Türkiye devrim mücadelesinden bir daha
hiç eksik olmayacak bir ismi, Türkiye Devrimci Gençlik Federasyonu
yani k›salt›lm›ﬂ ad›yla Dev-Genç’i
tarihe arma¤an etmiﬂti.
Ankara'da SBF'nin büyük amfisinde yap›lan ola¤anüstü kurultayda
kürsüye ç›kan genç ama belli ki teoride hayli mesafe katetmiﬂ bir adam,
bundan çok daha fazlas›n›n da müjdesini veriyordu gençli¤e ve halka.

keti radikalleﬂirken,
FKF yönetimi onun gediye
risinde kald›. T‹P’in
FKF’deki
etkinli¤i
1968 y›l›ndaki II. Kongre’ye kadar sürdü. II. Kongre’de yönetime Milli Demokratik Devrim
savunucular› (k›saca MDD’ciler)
geldi.
Mahir Çayanlar’›n da içinde yerald›¤› MDD’ciler de henüz kendi
içlerinde tam olarak ayr›ﬂm›ﬂ ve netleﬂmiﬂ bir durumda de¤illerdi. Fakat
mücadeleyi anti-emperyalist çizgideki kararl›l›klar›yla, anti-faﬂist mücadeledeki militanl›klar›yla onlar
omuzlam›ﬂt›. Bunun do¤al sonucu

H
F i k i r K u l ü p l e r i, o döneme gelinceye kadar önemli bir rol oynam›ﬂt› gençlik mücadelesinde. ‹lk
kulüp, Demokrat Parti iktidar› döneminde, 1956’da Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde kurulmuﬂtu. Daha çok CHP paralelinde Demokrat
Parti’ye karﬂ› yürütülen muhalefetin
bir parças› duruﬂundayd›.
Fikir Kulüpleri 1960’lardan sonra ise giderek yayg›nlaﬂt›. Ö¤renci
gençlik hareketindeki sosyalizme
yönelime paralel olarak da CHP’nin
etkisi azal›rken T‹P’e yönelim ön
plana ç›kt›. Fikir Kulüpleri bu dönemden itibaren gençlik hareketi
için bir çekim merkezi haline geldi.
Klüplerde teorik tart›ﬂmalar yap›l›yor, akademik mücadele onlar arac›l›¤›yla örgütleniyor, faﬂist sald›r›lara
karﬂ› tav›r geliﬂtiriliyordu. Kulüplerin ço¤almas› merkezi örgütlenme
ihtiyac›n› da ortaya ç›kard› ve birçok
Fikir Kulübü’nün biraraya gelmesiyle 17 Aral›k 1965’te F i k i r Kulüpleri Federasyonu (FKF) kuruldu.
Federasyon, bir süre T‹P’lilerin
kontrolünde bir çizgi izledi. Ve bunun bir sonucu olarak gençlik hare-
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ayr›ﬂman›n önemli aﬂamalar›ndan
biri daha gerçekleﬂecekti.

H
Revizyonizmden ve reformizden
kopuﬂ, ilk baﬂta MDD’de kendini
ifade ediyordu. Ama MDD içinde de
baﬂka güçlere bel ba¤layan bir anlay›ﬂla, devrimci bir aray›ﬂ gitgide ayr›ﬂ›yordu. FKF'nin bu kurultay›nda
art›k hemen hemen netleﬂme aﬂamas›nda olan iki farkl› çizgi gençlik
kitlesine düﬂüncelerini kabul ettirmeye çal›ﬂacakt›. MDD içinde dergi
sayfalar›nda zaten az çok aç›¤a ç›km›ﬂ olan ayr›ﬂma, kongrede fiili ve
örgütsel boyuta taﬂ›nacakt›.
Kongrede esas olarak a¤›rl›¤›n›
hissettiren SBF ve ODTÜ Fikir Kulüpleri'nin delegeleridir. Divan Baﬂkanl›¤›’n› Selahattin Okur' un yapt›¤› kongrede, eleﬂtiriler bölümünde
Ayd›nl›k, Türk Solu, ‹ﬂçi ve
Köylü gruplar› ad›na, keza
gençlik hareketi içindeki di¤er e¤ilimler ad›na konuﬂmalar yap›ld›.

Devrimle
Özdeﬂleﬂecek Bir
‹smin Do¤uﬂu
olarak 1969 Ocak’›nda yap›lan FKF
3. Kurultay›’nda, MDD’ciler ço¤unlu¤u sa¤lad›. T‹P, hem gençlik hareketinde, hem genel olarak s›n›flar
mücadelesinde art›k sürecin iyice
gerisinde kal›yordu.
T‹P aﬂ›lm›ﬂt› bir bak›ma, ama
devrim nas›l geliﬂecekti? Bu soru
henüz tam cevab›n› bulmuﬂ de¤ildi
ve gençlik önderleri bu cevab› bulmaya çal›ﬂ›yorlard›.
Resmi ve sivil faﬂist sald›r›lar›n
artmas›, gençli¤in ﬂehitler vermeye
baﬂlamas›, Kommer olay›, toprak iﬂgalleri, köylü mitingleri, Kanl› Pazar... s›n›flar mücadelesini k›zg›nlaﬂt›ran bütün bu geliﬂmeler, ayr›ﬂmay›
ve saflaﬂmay› h›zland›rmaktayd›...
‹ﬂte o gün, FKF 4. Kurultay›’nda bu

Ancak bu konuﬂmalar›n kuﬂkusuz en etkilisi ve kongrenin tarihi siyasi sonucunu belirleyen Mahir Çayan’›n konuﬂmas›yd›. Mahir üzerine yaz›lan bir kitaptaki benzetmeyle
söylersek: “Mahir'in, Dev-Genç hareketi içerisinde, ‘y›ld›z›n›n parlad›¤› an’, 1969 Ekim ay›nda yap›lan
FKF'nin TDGF'na dönüﬂtürüldü¤ü
kongredir. ” Mahir, kongrede oldukça uzun bir konuﬂma yapar. Onu tan›mayanlar da farkeder ki, karﬂ›lar›ndaki herhangi bir konuﬂmac› de¤ildir. Kuﬂku yok ki, Mahir’in konuﬂmas›n›n kapsam›, bir gençlik örgütlenmesinin ufkunu, boyutlar›n›
aﬂan bir konuﬂmayd›. Fakat o günün
koﬂullar›nda gençlik örgütlenmesinin üslendi¤i misyon da farkl›yd›.
(Nitekim Kongrede bu konuda da
Perinçek ve MDD grubunun baﬂka

14 Ekim 2007

aday› Olan Atilla Sarp aras›nda ﬂöyle bir tart›ﬂma geçmiﬂti; Perinçek
konuﬂurken, kendisini eleﬂtirenlere
“Bana sataﬂanlar, mütekait devrimcilerdir. ‹cazetli sosyalizm yap›lmaktad›r" diyerek cevap verince,
Atilla Sarp Perinçek’e ﬂöyle der: "...
Eline kelepçe de¤memiﬂ biri icazetten bahsedemez. FKF proleteryan›n
politik örgütünün baz› görevlerini
de yüklenmiﬂtir. Birinci görevimiz
gençli¤i örgütlemektir."
Evet, kongredeki ayr›ﬂma as›l
olarak cuntac›, ﬂabloncu Do¤u Perinçek grubuyla Mahirler’in temsil
etti¤i çizgi aras›nda yaﬂan›yordu.
Tart›ﬂma bir bak›ma da “küçük
burjuva kuyrukçular› ile proleter
devrimcileri aras›nda” idi. Belirtilmelidir ki, bu kurultayda sürdürülen
ideolojik mücadelenin Türkiye devriminin ideolojik geliﬂiminde özel
bir yeri vard›r. Proleter devrimciler
bu kurultayda, o güne kadar rastlanmayan bir kapsamda “küçük burjuva kuyrukçulu¤una ve oportünizmin
her türlüsüne karﬂ› ideolojik mücadele verdiler. Aren, Boran, Do¤u Perinçek oportünizmlerinin ve ayn›
çizgide olan görüﬂlerin nas›l bir sa¤
sapmay› temsil ettiklerini gözler
önüne serdiler. ”
Mahir Çayan kuruldaydaki konuﬂmas›n›n sonunda Che’nin,
“Ölüm nereden ve nas›l gelirse gelsin, savaﬂ sloganlar›m›z kulaktan
kula¤a yay›lacaksa...” sözünü söyler. Kongreye kat›lanlardan biri,
sonradan konuﬂman›n bu bölümünü
“Mahir, Che'nin bu sözünü aktard›¤› zaman kongrenin dönüm noktalar›ndan biri oldu” diye aktaracakt›.
(Aktaran, Mahir, Turan Feyizo¤lu)
Mahir’in sözlerine farkl› tepkiler
gösterenler de vard› elbette. Mesela
dönemin “cuntac›”lar›ndan ve DevGenç’i kendilerine yedekleme hesab› içinde olanlardan Uluç Gürkan,
Mahir Çayan'›n konuﬂmas›nda
Che'nin sözlerini söyledi¤i zaman,
oldu¤u yerde “Mahir yapmamal›yd›, söylememeliydi” ﬂeklinde bir
tepki gösteriyordu. Gerçek ﬂu idi ki,
Mahir’in bu sözle ifade etti¤i çizgi
gençlik kitlesinin büyük deste¤ini
al›rken, onlara Türkiye devriminin
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yolu konusunda somut bir hat çizerken, o güne kadar solda ﬂu veya bu
biçimde etkinliklerini sürdüren revizyonist, cuntac›, oportünist çizgilerin de sonunu ilan ediyordu. Mahir’in sözlerinden, konuﬂmas›n›n
bütününden duyulan rahats›zl›k bunun sonucuydu. Eski statülerini kaybetmemek için Mahir ve yoldaﬂlar›n› tasfiye edip, FKF’yi elde tutmaya
çal›ﬂ›yorlard›. Bunun için Perinçek
daha o zamandan “provokatörce”
tav›rlara baﬂvurarak, gelece¤inin
ipuçlar›n› da sergilemiﬂ oluyordu.
Mesela, Mahir’in kürsüden “Kiﬂi liklerinde devrim yapamayanlar
devrimci olamazlar" tespitini dile
getirmesine karﬂ›, Perinçek, konuﬂmakta olan Mahir Çayan'a küfürle
sald›rmak istiyor, ancak Mahir, konuﬂmas›n› ayn› çizgide sürdürerek
tamaml›yordu. Sonuçta sa¤c›, cuntac› çizgilerin temsilcileri, FKF’yi
elde tutma ve Mahir’i tasfiye etme
amac›na ulaﬂamad›lar. Perinçek grubunun Mahir’leri tasfiye etme plan›
boﬂa ç›kt›¤› gibi süreç tersine döndü. Kurultayda yap›lan tart›ﬂmalar
Perinçek'in sa¤c› bir çizginin savunucusu oldu¤unu herkese aç›kça
göstermiﬂ oldu.
Kurultay art›k sonuca yaklaﬂ›yordu. MDD içindeki militan çizgiye yak›n gruplar, seçimlerde ayr› listeler ç›karmayarak tek liste, tek
aday gösterdiler ve oybirli¤iyle Atilla Sarp'› FKF Genel Baﬂkanl›¤›’na
seçtiler. Federasyonun a m a ç maddesinde, tüzü¤ünde ve Federasyon'un ad›nda de¤iﬂiklik yap›lmas›
karar› al›nd›. Tüzü¤ün 3. Maddesinde ﬂöyle deniliyordu art›k: “Federasyona ba¤l› dernekler sosyalizm
bilimini eylem k›lavuzu edinen üyelerden oluﬂur." Federasyonun ad›
Türkiye Devrimci Gençlik
da, “T
Federasyonu” (Dev-Genç) olarak
de¤iﬂtirildi.
Ve O –Dev-Genç– art›k, toprak
iﬂgaline karar veren köylülerin, fabrikada greve ç›kan iﬂçinin, ö¤rencinin, anti-emperyalistlerin ilk baﬂvuraca¤› yer olacakt›. Bir gençlik örgütüydü ama sadece gençli¤in de¤il,
tüm halk kesimlerinin Dev-Genç’iydi O. Ve hep öyle oldu.

K›sa Tarih
14 Ekim - 20 Ekim

14 Ekim 1918
Frans›z savaﬂ gemileri ‹skenderun'u bombalad›.
14 Ekim 1928
Harf devrimi yap›ld›.
14 Ekim 1970
Patronun, 15-16 Haziran direniﬂi boyunca çal›ﬂmad›klar› gerekçesiyle iﬂçilerin beﬂ
günlük ücretini ceza olarak kesmek istemesi üzerine iﬂçiler ‹stanbul Eyüp'teki Gislaved Lastik Fabrikas›n› iﬂgal ettiler.
14 Ekim 1992
Do¤anﬂehir'in Çavuﬂlu Köyü’nde 14'ü silahs›z 23 Kürt yurtseveri jandarma taraf›ndan katledildi.
15 Ekim 1993
BEM-SEN, SA⁄LIK-SEN, E⁄‹T-SEN ve TÜM
BEL-SEN 6 No'lu ﬁube üyesi yaklaﬂ›k 2000
memur, düﬂük ücret zamm›n› protesto etmek için iﬂ b›rakarak alanlara ç›kt›lar.
16 Ekim 1994
Gazi halk›, Bayram Duran isimli halktan
bir insan›n gözalt›na al›nd›ktan sonra karakolda iﬂkenceyle katledilmesini protesto etmek amac›yla karakola yürüdü.
17 Ekim 1994
Ö¤retim üyeleri hükümetin verdi¤i sözleri
tutmamas›n› protesto etmek için derslere
girmeme eylemi yapt›lar.
17 Ekim 1995
‹stanbul, Ankara, ‹zmir, Bursa, Adana ve
birçok ﬂehirde onbinlerce kamu emekçisi
yürüyüﬂler yaparak taleplerini hayk›rd›lar.
20 Ekim 1978
‹TÜ Elektrik Fakültesi dekan› Prof. Bedri
Karafakio¤lu, faﬂistler taraf›ndan katledildi. Karafakio¤lu’nun cenaze töreni devrimcilerin önderli¤inde “faﬂist terörü” protesto gösterilerine dönüﬂtürüldü.
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değin m eler

muﬂ.
1 May›s’ta
binlerce
kiﬂiye
karﬂ› uygulanan
o ter ö r
de¤il de sadece
bir tokat imaj›n›
sars›yormuﬂ yani Çevik’in..
Gerçekten o
tür olaylar› önlemek istiyor olsalard›, yapacaklar› ilk iﬂ do¤al olarak o polisi bulup cezaland›rmak olurdu. Sen hem o
daya¤› atan polisi cezaland›rma, ondan sonra da kalk polise öyle durumlar› önleme e¤itimi verece¤ini iddia et...
“Her iﬂin baﬂ› e¤itim” ya...

Her iﬂin baﬂ› ‘e¤itim’ mi, cop mu?
Emniyet
Genel
Müdürlü¤ü, 1 May›s
2007’de gaz maskeli
bir çevik kuvvet polisinin ‹stanbul Taksim’de eﬂiyle birlikte
yemek yiyen bir adama tokat atmas› gibi
olumsuz görüntülerin bir daha yaﬂanmamas› için çevik
kuvvet amirlerine seminer verecek. (7 Ekim Sabah)
E¤itimle, tokat at›lmas› gibi Çevik Kuvvet’in imaj›n›
zedeleyen davran›ﬂlar›n önüne geçilmesi hedefleniyor-

Ufuk Uras’a
“alçaktan uçmas›n›”
öneriyoruz:
Uras, kongrede “ Dev ri min
ve sos ya liz min bay r a ¤› n› meclise bir lik te ta ﬂ› d›k la r› n › ” söy-lüyor ve "bu ülkenin devrimci
mir as›n› taﬂ›maktan onur duyan bizler, onlara verdi¤imiz
sözle ayn› ﬂekilde bu mir as› ta-

“Okumak,
herkes uyku dayken,
güneﬂin
do¤uﬂunu
seyretmek için
uyanmaya
benzer.”
Afrikal› Leo
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ﬂ›yaca¤›z" diyor... ÖDP baﬂ-kanl›¤›n› kazanm›ﬂ olabilir
ama bu ona Türkiye solu ad›na
her sözü etme hakk› vermez.
B i r : Kimse bu ülkenin devrim-ci miras›n› size teslim etmedi,
‹kinc is i; sizin varoluﬂ biçimi-niz bu miras› taﬂ›maya engeldir
zaten.. Üç; mecliste dalgana-nan devrimci, sosyalist bir bay-rak yoktur... Ve d ö r t ; sosya-lizm kimlere kald›?!

Mad›mak Da “Zenginli¤imiz” Mi?
Cem Vakf› Sivas ﬁubesi, iftar yeme¤i vermiﬂ. Toplant›ya Sivas Valisi ve çok say›da bürokrat kat›lm›ﬂ.
Vali yemekte yapt›¤› konuﬂmada
“Cem Vakf›’n›n Sivas’›n birlik ve beraberli¤inin temel
taﬂ› oldu¤unu” söylemiﬂ ve “kentteki farkl›l›klar› bir zenginlik olarak gördüklerini” söylemiﬂ.
Yalandan kim ölmüﬂ;
“Farkl›l›klar zenginli¤imiz” de yeni moda kliﬂe oldu art›k... Mad›mak’tan yükselen alevler veya halen Mad›mak’tan yükselen kebap kokular› da zenginli¤e dahil mi
acaba?

‹NG‹L‹Z BAKAN
Devlet Bakan› Mehmet
ﬁimﬂek ‹ngiltere vatandaﬂ›
imiﬂ. ‹ngiltere vatandaﬂ›
olabilmek için ise, ‹ngiliz
kraliçesine ba¤l›l›k yemini
etmek ﬂartt›r.
Nitekim Devlet Bakan›

Mehmet ﬁimﬂek de bu yemini etmiﬂ ve sonra gelmiﬂ
Türkiye Cumhuriyeti hükümetinde bakanl›k yap›yor.
TBMM kürsüsünde de
yemin etmiﬂ ama kraliçesine etti¤i yemine daha sad›k;
ülkeyi ‹ngilizler’e, Amerikal›lar’a sat›yor.

BAM TELİ çizgiler

Bala üﬂüﬂen
sinekler
misali...
Adidas: Türkiye en büyük 10
pazar›m›zdan biri
olur.
Fiat: Bursa
için yeni modeller planl›yoruz.
Unak›tan:
Herkes
Türkiye’ye gelmek istiyor.
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